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Projectontwikkelaar Thunissen:
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'
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ZANDVOORT - Thunissen Heemstede wil afzien van een
schadeclaim als de gemeente 'zeer snel' medewerking verleent aan een nieuw bouwplan voor de locatie Paviljoen
Zuid. De projectontwikkelaar ziet af van het huidige plan
voor 15 appartementen op het zuidelijkste puntje van de
Boulevard Paulus Loot en wil er nu 32 bouwen.
Dit blijkt uit een brief die
eind december naar het college
van Burgemeester en Wethouders is gestuurd. Hoe het nieuwe project eruit gaat zien,
wordt door de Heemsteedse
projectontwikkelaar nog geheim gehouden. De verwachting is wel dat het nieuwe bouwplan een stuk kolossaler wordt.
De uitwerking ervan moet echter nog ingediend worden. Desondanks verlangt Thunissen
nu al de toezegging van de gemeente, dat zij de nieuwe bouwaanvraag 'met de grootste
voortvarendheid' zal afhandelen. Die vergunning moet uiterlijk vier maanden nadat de aanvraag is ingediend, afgegeven
worden.

Geschorst
Gebeurt een en ander niet,
dan zal Thunissen alsnog een
schadeclaim indienen. Die
heeft te maken met het oponthoud dat het project aan de
zuid-boulevard heeft opgelopen
als gevolg van een bezwaarprocedure die niet correct door de
gemeente was afgehandeld. Dat
laatste leidde ertoe dat bezwaarmakenden naar de rechter stapten, die vervolgens de
bouwvergunning schorste. Verdere ontwikkelingen werden
daardoor een aantal maanden
tegengehouden. De gemeente
erkent echter alle aansprakehjkheid.
'De noodgedwongen vertra-
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ging heeft een negatieve weerslag gehad op de verkoop van
de appartementen in het complex,' zegt N.S.J. Koeman, de
raadsman van Thunissen. 'De
negatieve effecten zijn zelfs zodamg dat cliënte heeft besloten
af te zien van realisering van
het oorspronkelijke bouwplan
en over te gaan tot ontwikkeling van een ander bouwplan.'

Niet gecharmeerd
Daarbij is opnieuw de medewerking van het college noodzakelijk, middels een artikel 19
vrijstelling op het bestemmmgsplan, plus een bouwvergunning. Koeman schrijft het
college: 'Cliënte is bereid af te
zien van een schadeclaim terzake van de eerdere procedure,
doch slechts indien uw college
bereid en in staat zal zijn zeer
snel de artikel 19 WRO-vrijstelling en bouwvergunning voor
het vervangende bouwplan af te
geven.'
De gemeente wordt in het
stuk duidelijk voor het blok gezet: meewerken of betalen. Burgemeester Van der Heijden laat
blijken, niet gecharmeerd te
zijn van dit 'aanbod' van Thunissen. Verder wil hij nog niet
reageren. „Ik wil me eerst verder in de materie verdiepen."
De kwestie' Thunissen Heemstede BV/Suyderduyne komt
vanavond in de commissie voor
Ruimtelijke Ordening aan bod.

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

Daling kleine
criminaliteit
Rapido '82 neemt in de Zandvoortse branding symbolisch afscheid van alle narigheid van het
jaar 1994
Foto André Lieberom

ZANDVOORT - De meuwjaarsduik is niet
alleen maar een grapje, er worden soms ook
doodernstige zaken mee aangekaart. Sommige deelnemers staan jaarlijks nog eens
stil bij alles wat er gebeurd is, om veryolgens, tijdens de duik, met een duidelijke
boodschap te komen.
Zo ook afgelopen zondag. Dat het hen ernst
was, bleek wel uit de keuze van hun outfit. Als
doodgravers verklede mannen droegen een kist
de branding in, met opschriften als honger, oorlog, vervuiling. Volgens hen waren die verschijnselen kenmerkend voor 1994. Een spandoek onderstreepte dat: 'Een beter 1995!!' Het jaar 1994
was in de kist gelegd en kreeg zondag symbohsch een zeemansgraf. Dat gebeurde onder begeleidmg van een vijftigtal zwemmers.
De in Zandvoort bekende dominee Boeymga,

De huidige opzet voor Suyderduyne wordt vervangen door een
nieuw plan

Verdachten aangehouden
l wegens hennepkwekerij
ZANDVOORT - In verI band met de hennepkweke| rij die vorige maand op de
Max Planckstraat werd ontdekt, zijn twee Haarlemmers aangehouden. De zaak
is daarmee afgesloten.
De Haarlemmers, respectievelijk 28 en 49 jaar oud, zijn
aangehouden door de politie
uit de regio IJmond. Die ontdekte op 4 december in een
loods m de Industriestraat in
IJmuiden - vermoedelijk - gestolen goederen. Het nader onderzoek leidde op 15 december
naar twee adressen in Haarlem.
Van daaruit kwam de politie in
Zandvoort terecht.

ZANDVOORT - De dreigende schadeclaim van Eurotel van 5,5 miljoen gulden
is nog steeds niet van de
baan. Een poging om de impasse tussen gemeente en
de projectontwikkelaar op
te lossen, is nog niet geslaagd. Deze maand volgt
een nieuw gesprek.

wel dat ze vaak 's avonds kwamen," zegt een van hen. „Maar
ESHH Projekt Zandvoort BV
toen dacht ik alleen maar: die Eurotel heeft m november vowerken hard, ze gaan zelfs 's rig jaar de schadeclaim op tafel
avonds door."
gelegd, omdat de gemeente 'af-

uit Abbekerk, was er dit keer niet bij. „Ik werd
halverwege, bij Purmerend, overvallen door de
sneeuwstorm," verklaart hij. „We hebben toen
maar besloten terug te gaan. Als je iets voor je
plezier doet, moet je je afvragen of je daar wel
zulke risico's voor moet nemen. Dit was onverantwoord. Maar ik had er wel goed de smoor in,
ik had zaterdag nog zo heerlijk gezwommen."
Boeyinga zwemt het hele jaar door wekelijks een
aantal keren in de Noordzee bij Castricum. De
'schade' van afgelopen zondag heeft hij inmiddels al weer ingehaald.
De zwemmers konden zich dit keer m de Politie/Rode Kruispost in de Rotonde omkleden in
verband met het gure weer. Dat laatste was er
ook de oorzaak van, dat de publieke belangstelling zondag ver achterbleef bij het gemiddelde.
Een uurtje later brak de zon door, maar toen
zaten de zwemmers van Rapido '82 al in Haarlem aan de snert.

Miljoenenclaim Eurotel
is nog niet van de baan
spraken en aangegane verplichtmgen' niet zou nakomen. Dat
betrof de nieuw te bouwen hoteltoren op het Badhuisplein,
naast het casino. Vorige maand
kwamen gemeentebestuur en
Euroteldirecteur S. Schale bij
elkaar om tot een oplossing te
komen. Schale beloofde toen,

voor 21 december uitsluitsel te
geven over de vraag of de schadeclaim wel of niet wordt ingediend bij de gemeente. Dat is
niet gebeurd.
Burgemeester Van der Heijden is met zonder hoop, dat de
partijen er toch samen uitkomen, maar wil hierin niet het
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De verlaging voor klemverbruikers (huishoudens en kleine bedrijven) bedraagt zo'n
twee procent. Dat maakt een
kilowattuur 0,2 cent goedko-

per. Ook de miheutoeslag, het
vastrecht en de vermogensvergoeding worden met verhoogd.
En dat terwijl voor het PEN
zelf de inkoop van elektriciteit
juist
aanzienlijk duurder
wordt.
De tariefsverlaging is volgens
een woordvoerder van het PEN
mogelijk, omdat het bedrijf efficienter gaat werken. Zo speelt
de automatisering een belangrijke rol.
Vorig jaar bracht dat een besparing van 25 arbeidsplaatsen.
Een arbeidsplaats levert ongeveer een ton op.

achterste van zijn tong laten
zien. „Half januari vindt er opmeuw een gesprek plaats. Beide partijen zijn m dit stadium Wanbetalers
aan het beoordelen wat de weg
Maar ook het automatisch
is om samen tot de beste oplos- betalen heeft grote invloed. Dat
sing te komen."
betekent dat er geen acceptgiro's meer hoeven worden verAlgemeen bekend is, dat de stuurd en ook herinneringen
kwestie gevoelig ligt. De ge- blijven daardoor achterwege
meenteraad is in november da- En dat is flink kostenbespanig geschrokken van de miljoe- rend. Voorts is het PEN bezig
nenclaim. Daarnaast is het met een scherpere bewaking
voor het college lastig onder- van de debiteuren. Wanbetahandelen, als er gedreigd wordt lers krijgen nu eerder een mmet zo'n claim.
cassobureau aan de deur, wat
op jaarbasis enkele miljoenen
oplevert.
De kilowatt-uurprijs bestaat
overigens ook uit de kosten van
de brandstof die in de elektriciteitscentrales wordt verstookt
Als die brandstofpnjzen omhoog gaan, iets dat het PEN
niet m de hand heeft, zullen de
tarieven per kwartaal worden
aangepast.

Bij verschillende huizen
sneuvelde het huiskamerraam.
Daarnaast werden voordeur- en
slaapkamerramen in elkaar gedrukt. Niet iedereen had de hevigheid van de klap gevoeld,
sommigen werden pas gealarmeerd door het glasgerinkel.
.,Ik had het eerst niet eens in de
gaten," zegt Paap, die er met
zijn rug naar toe stond. „Tot ik
zag dat er bij ons een klein ruitje was gebroken. Toen ik mij
omdraaide zag ik pas dat er
meer ruiten stuk waren."

overtollige vuurwerk werd
weer naar binnen gehaald, alleen aan het eind van de straat
gingen enkele bewoners gewoon door. Sommige gedupeerden reageerden eerst boos,
Boos
maar dat trok al snel bij. „De
Na de klap was het over met mensen hebben heel sportief
de feestvreugde in de straat, het gereageerd," zegt Winter. De

Nadat Straver enige woorden
sprak over de vele kritiek die
hel afgelopen jaar over de (landelijke) politie was geuit, ging
hij over naar positievere geluiden uit de regio.
Zo sprak hij over een succesvolle afronding van de mtegratie van twaalf verschillende
korpsen m één regionaal politiekorps. „Wij hebben de opgaande lijn te pakken. Onze enige echte zorgen zijn de beschikbare sterkte en financiën," zo
zei hij. Met name m de kleinere
basis-eenheden voorziet hij
problemen om zeven maal 24
uur per week zelfstandig in de
basis-pohtiezorg te voorzien
Hij noemt het m dat verband
jammer dat, om een sluitende
begroting te krijgen, er structueel veertig vacatures bij de
politie blijven bestaan.
Toch hebben deze zorgen volgens hem niet verhinderd, dat
er meer aandacht is geweest
voor problemen op gebied van
veiligheid en leefbaarheid Hetgeen volgens hem resulteerde
m een afname van kleine cnminaliteit. Het is ook voor het
eerst sinds 1989 dat het publiek
positiever over de politie is
gaan denken In 1994 zijn meer
zaken opgelost dan ooit tevo
ren

'Julianapark'
ZANDVOORT - Voor de be
bouwing van het 'Julianapai k'
is een voor-ontwerp bestem
mmgsplan vervaardigd Dat
komt vanavond in de commis
sie Ruimtelijke Ordening

die krant moet ik hebben
Omdat ik graag wil weten wat ach in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

hennepkwekerij aangetroffen,
inclusief verwarming en groei„We hebben nog geluk gelampen. In totaal werden 1400 had," zegt Michel Winter. „Als
planten m beslag genomen en er gewonden waren gevallen,
vervolgens vernietigd.
was het leed niet te overzien
geweest." Zijn vader had héleDe gebruikers van andere maal geluk. Die stond er vlak
loodsen in de directe omgeving bij toen de doos ontplofte, hij
was m het verleden niets opge- liep 'enkel' een snee in zijn onvallen. „Ik zag van de zomer derlip op plus een blauw oog.

Datum
5 jan

ZANDVOORT - Het energiebedrijf Noord-Holland PEN
verlaagt de kosten voor
stroom van kleinverbruikers. De electriciteitsrekening zal zo'n drie rijksdaalders minder gaan bedragen.

'Een doffe dreun waarbij je opzij gezet wordt

ZANDVOORT - „Een doffe dreun, zoals een waarbij
je gewoon opzij gezet
wordt." Zo omschrijft Michel Winter uit de Helmersstraat de klap waarmee op
nieuwjaarsnacht zo'n vijftien ruiten aan diggelen gingen. Hij had midden op
straat een doos siervuurwerk neergezet, maar toen
1400 planten
In een loods in de Max daar onverwacht een vuurPlanckstraat werd op een bo- pijl in belandde, ging het
venverdieping een complete mis.

j Waterstanden

PEN verlaagt tarief
voor kleingebruikers

ZANDVOORT - De veiligheid en leefbaarheid in de
regio Kennemerland is vorig jaar toegenomen. Dat zei
hoofdcommissaris Straver
van de Politie Kennemerland onder meer m zijn
nieuwjaarstoespraak.

13 weken voor maar ƒ 13,00

Een deel van
de Helmersstraat ziet er
na
oud-en-nieuvv
uit
alsof de slopershamer
elk moment
gaat toeslaan
Foto
Andre Lieberom

mensen zagen in dat het zijn
schuld niet was, omdat de vuurpijl ergens anders vandaan was
gekomen. Toch zal hij geen
vuurwerk meer aanraken, zegt
hij. „Je denkt allemaal datje er
heel veilig mee omgaat. Maar
door dat stomme vuurwerk van
een ander gaat het dan toch

mis. Ik steek nooit meer vuurwerk af."
In plaats van feestvieren op
nieuwjaarsnacht zijn Winter, in
het dagelijks leven aannemer,
en de gedupeerden aan de gang
gegaan om de ramen provisorisch dicht te timmeren. Afgelopen dagen zijn hier en daar al

nieuwe ruiten geplaatst Een en
ander wordt via de eigen verzekering van de gedupeerden geregeld, omdat er geen sprake is
van 'schuld'. „Maar als wij de
mensen een handje kunnen helpen om sneller aan glas te komen, dan zullen we dat zeker
doen," zegt Winter.
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FAMILIEBERICHTEN

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Onze moeder en oma is er niet meer, zij is 92 jaar
geworden, zij heeft een blij leven gehad, en wij
zullen haar liefde en humor nooit vergeten.

Trijntje
van den Noort-van Duivenboden
weduwe van
Arend Johannes Theodorus van den Noort
eerder weduwe van Reinharl Hakhoff
Klaas en Stien
Wil en Jasper
Tini en Jaco
Engel en Gré
Reina en Henk
Truus en Maarten
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandyoort, 29 december 1994
Huis in het Kostverloren
Correspondentieadres:
K. Hakhoff
Hofdijkstraat 3
2041NAZandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

„Het licht is uit mijn leven"
Op Oudejaarsdag is overleden mijn lieve man,
onze vader en grootvader. Hij was voor ons een
rots in de branding en zal een grote leegte achterlaten.

W. M. Wiebes
30 augustus 1922
31 december 1994
Edith Wiebes-Heidebrink
Ellen Wiebes
Ronde Wit
Bobbie
Wim Wiebes
Peggy-Ann Reinders
Maxime
Joyce van der Storm-Wiebes
Eric van der Storm
Sebastiaan
Dr. Kuyperstraat 13
2042BXZandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld.

In memoriam
1-1-1989

1-1-1995

Lieve mam
Ik mis je nog steeds
Marion

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING

Riant woonhuis van penthouse kaliber in
centrum. Bouwjaar 1976. Ind. beg.gr. entree;
hal;
1e et. (opp. 125 m2) hal; woonkamer (± 40
2
m ) met tegelvl. en vloerverw.; open haard;
schuifpui naar terras; open keuken met inb.
app; badk. met wast., ligb., douche en toilet; 3
sl.k. met wastafel waarvan
2 met schuifpui
naar terras, (resp. 15 mz, 15 m2 en 13 m2) 2e
et. (opp. 125 nf) gang; 3 ruime sl.k. met dakkapel; douche, toil.; c.v. ruimte.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

5-1-1995

Josien
Enige en algemene dankbetuiging.
Wij willen u langs deze weg onze dank uitspreken voor
zoveel nabijheid, warmte en medeleven rond het geheel
onverwacht overlijden van mijn innig geliefde vrouw,
onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, dochter,
zuster, schoonzu ster en tante

Willy Klazina Sebregts-van de Geer
Het heeft ons bijzonder gesterkt dat u zich allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
S. Sebregts
Simon en Martine
Saskia
Familie van de Geer
Familie Greef
Zandvoort, januari 1995

Voor meer informatie kunt u op werkdagen
tussen 09.00 en 10.00 uur bellen met de WVGinfolljn 02507-41469

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

De volgende commissie vergadert volgende week
in het Raadhuis'

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 10 januari 1995

- maandag 9 januari 1995, 20.00 uur, commissie Financiën

De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn. Slegersstraat
08 15 - 09.00 uur
Schuitengat
09 15 - 10 00 uur
Brederodestra.at/
Friedhoffplein
10 15 - 1 1 00 uur
Tolweg
11 15 - 12 00 uur
Sophiaweg
12 45 -13 30 uur
Van Lennepweg/
13 45-14.30 uur
J P. Thijsseweg
14 4 5 - 1 5 . 3 0 uur
Prof v.d Waalstraat
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 -16 30 uur

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

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

WVG-SPREEKUUR
HUIS IN 'T KOSTVERLOREN
Het wekelijkse inloopspreekuur van het WVGSteunpunt, locatie Huis m 't Kostverloren, zal in

SCHAIK

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
94090B Paradijsweg 6
vergroten opslagloods

GEMEENTE

94091B Mr. Troelstrastraat 36
vergroten woonhuis
94092B M Euwestraat45
plaatsen dakkapel
94093B M Euwestraat 37
plaatsen dakkapel
94096B M. Euwestraat 75
plaatsen dakkapel
94098B M. Euwestraat 35
plaatsen dakkapel
94099B M. Euwestraat 56
plaatsen dakkapel
941OOB M Euwestraat 71
plaatsen dakkapel
94101B M Euwestraat 33
plaatsen dakkapel
94103B Sec. Bosmanstraat 35
plaatsen dakkapel
94104B M Euwestraat 66
plaatsen dakkapel
94107B Dr. Mezgerstraat 54
plaatsen dakkapel
94109B M. Euwestraat 52
plaatsen dakkapel
94111B Kerkstraat 34
wijz. voorgevelpui
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks m hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn wel via het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplem 4

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

BEGRAFENIS OF CRE

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

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

ODO.L.V. ANJA V/D VOORT

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

svanaf~het
begin
~ > , . ' '
j j
, . ivf Kei eind
perfect verzorgd.

Ccnified
Fitness Instructor

Studioadres: Oranjestr. 12 tel. 19701
een VVQWP de
uitvaart leidde.
Zij"heeft alles
gedaan ent ons
terwille te zijn.
Ik bewaar
, aan hetgeheel
dankbare

AEROBICS

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Bedrijf:
Kamerlingh OnnesstraatS
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

EGELT HET ZOALS U

iSHAPK
diverse soorten: met springen,
zonder springen, met slide etc. etc.

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

In memoriam
H. Hildering
5-1-1990
pa
Het blijft leeg en stil om me heen.
Ik mis je heel erg.

GEMEENTEGIDS 1995
De nieuwe gemeentegids is klaar.
Alle bewoners van de gemeente Zandvoort kunnen rond 6 januari 1995
een exemplaar van de gids in hun bus verwachten Als dit niet gebeurt en u toch een gemeentegids wilt ontvangen kunt u contact opnemen
met bureau Voorlichting & PR, 02507-61492/
61508

week 3 komen te vervallen Er zal dus op dinsdag 17 januari geen spreekuur plaatsvinden

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

STEPS
SPIERVERSTEVIGING
PRé/JAZZBALLET

LEERLINGEN WERVEN?

voor kinderen

De nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia hebben op 18/19 januari en
op 15/16 februari aandacht voor scholen
en schooltypen.
Een goede gelegenheid om in januari en
februari één of meerdere advertenties te
plaatsen om (potentiële) leerlingen te
werven.
Meer informatie?
Bel voor Amsterdam/Weesp met Marjo
Reuver of Esther Nanlohy, tel. 020562.2440 of 562.2828
en voor Amstelveen/Amstelland met Birgit Jouby, tel. 020-647.5393.

ledere doordeweekse ochtend is er
les met kinderopvang.
Proefles gratis en vrijblijvend.
Bel voor meer info: 19701

DOKTERSBERICHTEN

J. G. Anderson

huisarts
afwezig van 13 januari tot l februari
Waarnemende artsen:
C. A. Jagtenberg, tel. 13355
F. Weenink, tel. 12499
behandeling volgens afspraak

Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de
Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Buitenveldertse Courant, Amstelveens
Weekblad/Amstelveen Post, Aalsmeerder
Courant, Uithoornse Courant,
de Ronde Vener, de Nieuwe Weesper,
Zandvoorts Nieuwsblad

Kroon
Mode
Haltestraat 55
SCHIESSER
aanbieding

F. J. Weenink
huisarts
Afwezig van
9 t/m 13 januari
Waarnemers de huisartsen
C. A. Jagtenberg
Thorbeckestraat 44 tel. 13355
J. G. Anderson
Kostverlorenstraat 116 tel. 12058

Herenslips
en singlets - 2 stuks

21,95

wit en blue

ADVERTENTIES

BRAM STIJNEN
Persbur. Zandvoort
wenst nagenoeg
iedere dorpsbewoner
een gelukkig
en vooral gezond

1995

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

Uw gasbedrijf adviseert!

Vw

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '94/'95

STOOKAKTIE '94/'95

uitgerekend voor U!

uitgerekend voor U!

Voor de week van 19-12 t/m 25- 1 2

Voor de week van 26-12 t/m l-l -'95

Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

32
41
49
57
65
73
81
89
97
105
113
122
134
146
158
170
182
203
223
243
263

Totaal vanaf
1 november **

151
192
231
267
306
344
382
419
457
495
532
574
630
688
743
801
858
954
1049
1145
1239

Kosten
deze week

ƒ 16,64
ƒ 21,32
ƒ 25,48
ƒ 29,64
ƒ 33,80
ƒ 37,96
ƒ 42,12 ,
ƒ 46,28
ƒ 50,44
ƒ 54,60
ƒ 58,76
ƒ 63,44
ƒ 69,68
ƒ 75,92
ƒ 82,16
ƒ 88,40
ƒ 94,64
ƒ 105,56
ƒ115,96
ƒ126,36
ƒ136,76

Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

21
26
31

36

42
47
52
57
62

68
73
78

86
93
101
109
117
130
143
156
169

Totaal vanaf
l november **

172
218
262
303
348
391
434
476
519
563
605
652
716
781
844
910
975
1084
1192
1301
1408

Kosten
deze week
ƒ10,92
ƒ13,52
ƒ16,12
ƒ18,72
ƒ21,84
ƒ 24,44
ƒ 27,04
ƒ 29,64
ƒ 32,24
ƒ 35,36
ƒ 37,96
ƒ 40,56
ƒ44,72
ƒ 48,36
ƒ 52,52
ƒ 56,68
ƒ 60,84
ƒ 67,60
ƒ 74,36
ƒ81,12
ƒ 87,88

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

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

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

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energieBearijven aanvragen.

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 5 januari 1995
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'Nieuw winkeldomein moet perfect worden'
ZANDVOORT - 'Funshopping', dat moet het vooral worden in het nieuwe winkeldomein tussen Raadhuisplein en
Schoolstraat. „Het winkelen moet iets aantrekkelijks hebben, iets verrassends," zegt initiatiefnemer Kees Bruijnzeel, van Jupiter aan het Raadhuisplein. In het overdekte
winkelgebied komen minimaal twee grotere zaken als publiekstrekkers. Daarnaast is er ruimte voor nog zo'n tien
winkelunits.

worden. Er zou ruimte zijn
voor 3900 kub, volgens de ondernemer ruim voldoende. „Als
je uitgaat van zo'n 300 kub m de
Schoolstraat, 300 op het
Schoolplem en 300 in de Willemsstraat."
De kosten voor de gemeente
zouden zo'n 1,3 miljoen gulden
bedragen, inclusief BTW.
Bruijnzeel baseert dit op berekeningen van het Zandvoortse
bureau Calcu, die m juni ook
naar het college is gegaan. Volgens hem zou de gemeente met
een andere oplossing veel duurder uit zijn.

door Joan Kurpershoek

„Er komt sowieso een zaak in
huishoudelijke artikelen," zegt
Bruijnzeel. „En natuurlijk Intertoys, want dat is een eigen
franchisebedrijf." Over de andere winkels, met uitzondering
van één kledingzaak, staat nog
niets vast, daarover wordt nog
onderhandeld. Maar het streven is in ieder geval genoeg variatie aan te brengen. „Maar we
houden zelf in de hand wie er
wel of niet in komt. We willen
geen avonturiers, de kandidaten worden gescreend. Het
moet perfect worden, daar sta
ik voor." Ook is er een 'droge
horeca' gepland, voor een pauze tussen het winkelen door,
die dezelfde openingstijden
hanteert als het winkelcentrum.

'Traffic'
Het winkelbestand moet wel
aantrekkelijk zijn voor een
breed publiek. „Er wordt wel
eens tegen me gezegd 'je moet
er alleen hoogwaardige winkels
toelaten'. Nou is dat wel leuk en
aardig, maar dat werkt hier
niet: het is hier negen maanden
winter. We zitten hier al meer
dan zestig jaar sinds mijn ouders Jupiter overnamen, dat is
lang genoeg om te weten hoe
het gaat. Er moet 'traffic' in komen, veel mensen die er doorheen wandelen. En het moet
verrassende elementen krijgen,
'funshopping' wordt dat genoemd."
De huidige zaak Jupiter komt
niet meer terug in het winkel-

yrouw & Werk
ZANDVOORT - Vrouw &
Werk start twee nieuwe cursussen. De cursus Banen en beroepenoriëntatie is voor vrouwen
die weer willen gaan werken of
een opleiding volgen, maar
moeite hebben met het bepalen
van hun keuze. De cursus is
eenmaal per week en zal veertien weken duren. De cursus
Loopbaanplanning is voor werkende vrouwen die behoefte
hebben aan een heroriëntatie
omtrent hun verdere toekomstplannen.
Minimaal MBO-niveau en
enige jaren werkervaring zijn
voorwaarde voor deelname.
Ook deze cursus duurt veertien
weken. Aan bod komen onder
meer de onderwerpen: loopbaanpatronen, opstellen talentenltjsten,
strategiebepaling,
opstellen van een zelfmarketingplan, interne- en externe belemmeringen en oriëntatie op
loopbaanmogelijkheid. Informatie en aanmelding bij Vrouw
& Werk, Schagchelstraat 20 in
Haarlem of telefonisch van
maandag tot en met donderdag
tussen negen en één uur onder
nummer 328066.

centrum. Een winkel van dat
formaat is bijna niet meer te
hanteren, aldus Bruijnzeel.
„Bovendien is dat uit de tijd,
tegenwoordig wordt juist gestreefd naar kleinschaliger winkels." Toch sluit hij niet uit dat
Jupiter wel als f ranchise-onderneming terugkomt, bijvoorbeeld als huishoudwinkel onder contract met een van de
grotere winkelketens, zoals
Blokker.
De nieuwe opzet komt niet
zomaar uit de lucht vallen.
Bruijnzeel loopt al vele jaren
over een dergelijk plan te denken. Vooral vanwege de 'kick'
die het geeft. Niet om op een zo
makkelijk mogelijke manier in
één keer zoveel mogelijk geld
binnen te halen, zegt hij: „Nee,
want dan hadden we wel voor
een andere, veel eenvoudiger
opzet gekozen." In de loop der
jaren heeft hij her en der in dit
gebied pandjes opgekocht, 'tropenjaren' noemt hij het. Het
plan is verder uitgewerkt in samenwerking met projectontwikkelaar Niron uit Utrecht,
samen worden de realisering en
financiering ter hand genomen.
Als dat voor elkaar is, wordt het
waarschijnlijk verkocht aan
een belegger. Het ontwerp is
van het Haarlemse architectenbureau van ir. H.J. Pouw en ir.
E.J.P. Witlox.
De Maatschappij voor Bedrijfsontwikkeling (MBO), die
al heel wat ervaring heeft met
winkelcentra, heeft voor de gebroeders Bruijnzeel een ver-

De maquette van het toekomstige winkeldomein in het centrum met het aanzicht op de gevels Haltestraat (links)
en Raadhuisplein

kort DPO-onderzoek gedaan,
oftewel een Districts Plan Onderzoek. Opvallend was dat
Zandvoort in verhouding veel
kleinere winkels kent dan de
rest van Nederland. Gemiddeld
in het land is de winkelunit ongeveer 168 vierkante meter, in
Zandvoort 68 vierkante meter.
„Het blijkt dus dat kleine units
hier kunnen renderen. Maar
verder bleek dat er een manco
is aan grote winkelunits, er zijn
te weinig trekkers. Dus vandaar dat we minimaal twee of
maximaal vier van die trekkers
in het winkeldomein willen
hebben." In totaal meet het
plan 2100 meter bedrijfsvloeropperylak, waarvan dan nog
magazijnen en kantoren af
moeten.
De twee brede toegangsdeu-

Foto Andre Lieberom

ren komen in de Haltestraat op
enkele tientallen meters van elkaar. Een paar bestaande panden blijft overeind staan, daartussen komen grote glazen
wanden die 'oogcontact' geven
met de winkelunits op de bovenverdieping. Van een ingang
op het Eaadhuisplein zijn zij
teruggekomen, wegens bezwaren van de gemeente: het stuk
Haltestraat zou daardoor een
'dood stuk' worden. „En daar
hebben ze gelijk in," zegt
Bruijnzeel. Het gaat volgens
hem om een van de 'beste stukjes' van het centrum: „Je kunt
hier zowel volop winkelen als
flaneren." Overigens is de samenwerking met de gemeente
uitstekend geweest, zegt hij.
„We hebben oog gehad voor elkaars problemen, wat dat be-

'Levensgevaarlijke situaties
door rondvliegende wegwijzers'

treft heb ik veel waardering fonds erbij te halen en samen
voor de ambtenaren, die heb- een grotere garage te bouwen,
ben goed meegedacht."
met meer capaciteit. Daardoor
zouden óók mensen die niet
voor het winkelcentrum koParkeerkelder
men maar bijvoorbeeld voor de
De voorgevel op het Raad- gemeente of voor andere winhuisplein wordt op de begane kels, er gebruik van kunnen
grond wel iets uitgebouwd voor maken. Bruijnzeel heeft daar
twee smalle winkelunits. Daar- wel oren naar. „Als de stichtussen komt de nieuwe ingang tingskosten maar omlaag gaan.
van de Zandvoortse Apotheek. Daar ben je immers zakenman
Aan de andere kant van de apo- voor."
theek, op de plek van de kleine
etalage van Jupiter in de Louis
Dat geldt ook voor een ander
Davidsstraat, moet de ingang idee. Bruijnzeel heeft het collekomen van de parkeerkelder, ge ter overweging gegeven, saplus bevoorrading.
men onder de parkeergarage
een overstortbassin te bouwen.
Enkele politici, zo heeft Daarin zou bij hevige buien het
Bruijnzeel gehoord, zouden de overtollige water, dat nu voor
suggestie gedaan hebben om overlast zorgt in het dorp, tijdehet gemeentelijke parkeer- lijk ondergebracht kunnen

ZANDVOORT - In de nieuwjaarsnacht is om vijf uur een 23jarige Zandvoorter op de Zeeweg in Overveen aangehouden.
Hij bleek onder invloed van alcohol. Een half uur later werd
een 27-jarige Italiaanse in de
Haltestraat in Zandvoort aangehouden, eveneens onder invloed. Een nacht later om vier Een tijdje geleden al maakte Van der Meer deze foto. Sindsdien lijkt er niet veel te zijn verbeterd
uur hield de politie op de Julianaweg een 23-jarige Bentvelder
ZANDVOORT - Volgens
aan. Ook hij was onder invloed ondernemer Van der Meer,
van alcohol.
eigenaar van een pand aan

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

rijbaan doorgetrokken en voorzien van zogenaamde in/uitrit-blokken. Dit staat los van het
feit dat dit een woonerf is.
De Heimansweg en de dr. J.P.
Thijsseweg hebben wel een
doorgetrokken trottoir, maar
dit ligt ongeveer 7 meter van de
doorgaande rijbaan en is voor
het verkeer op de Linnaeusstraat dus niet te zien: er is nog
een groenstrook tussen plus
een fietspad, derhalve niet direct aan de doorgaande rijbaan
dus gewoon een zijstraat.
Kruising Vondellaan/Jacob
Catsstraat: hier heeft de Vondellaan voorrang. Trottoir is direct aan de doorgaande rijbaan
De Noorderduinweg, Celsius- verhoogd doorgetrokken, is
straat, Heimansweg en dr. J.P. dus een uitritconstructie met
Thijsseweg zijn gewone zijstra- de uitritblokken.
ten van de Linnaeusstraat en
hebben dus gewoon, als van
rechts komend, voorrang. Een Hogeweg
uitzondering hierop is de uitritNog een opmerking: op de
-constructie van de prof. Zee- Hogeweg - Zuiderstraat staat
manstraat: het trottoir is name- een bord nr. 8e dat volkomen
lijk direct langs de doorgaande overbodig is, zie de uitritcon-

Nu ook hoofdrolspeelster Minke van der Heulen geblesseerd
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Bouwclub met enkele werkstukken aanwezig.

MENINGEN

Volgens D. Spaans bestaat er
bij een aantal mensen onduidelijkheid over de voorrangsregels bij straten met een doorgetrokken trottoir. In het ene geval moet het verkeer uit deze
straten wel voorrang verlenen,
in het andere geval niet. Dat
hangt af van de constructie van
het trottoir. Die onduidelijkheid is ontstaan op de kruising
Linnaeusstraat/prof. Zeemanstraat, maar leeft onder andere
ook bij zijstraten van de Vondellaan, Hogeweg en de Burg. Engelbertstraat. Spaans heeft de
regels nagetrokken bij de
ANWB.

de Passage, veroorzaken reclameborden aan lantaarnpalen 'levensgevaarlijke situaties in het dorp'. Tijdens
de storm, eerder deze week,
ontsnapte hij ternauwernood aan een losgeraakte,
ZANDVOORT - Toneelvereniging Wim Hildering heeft
rondvliegende wegwijzer. haar
uitvoering van Suja Suja Zeeman opnieuw moeten
Dat blijkt geen onbekend uitstellen.
Hoofdrolspeelster Minke van der Meulen is
verschijnsel in Zandvoort. gewond geraakt
bij een val. Een andere speler uit het stuk,
Paul Olieslagers, was al getalesseerd. 'Wim Hildering' wil
'Rakelings langs mijn hoofd nu in maart of april met een andere bezetting een nieuw
vloog om 17.30 uur een afge- stuk opvoeren.
knakte rode Casino-wegwijzer.'

ZANDVOORT - Medewerkers van de Algemene Begraafplaats worden bedreigd door besmetting van
asbest. Dit komt voor in
oude graven.

Tot 1993, toen het Asbestbesluit van kracht werd, werd er
vaak op graven gebruik gemaakt van eternitplaten. Die waren licht, goedkoop en weerbestendig. Er bovenop werden
de marmerkorrels gestrooid.
De medewerkers komen nu :
echter regelmatig in aanraking '
met het asbest, bij onderhoudswerkzaamheden aan het graf of
bij het bijzetten van lichamen
in familiegraven. Daarom hebWoningen
ben zij het gemeentebestuur
In de Schoolstraat zijn zes voorgesteld de eternitplaten te
woningen gepland „Dat was vervangen door minder schadeeen eis van de gemeente, het hjk materiaal.
moest een woonstraat worden.
Daarom ook komen de woonverdiepingen op de begane
grond." De twee etages erboven Weinig animo voor verspringen twee a drie meter nieuwjaarsreceptie
naar achteren. „Vanwege de taezonning van de woningen aan
ZANDVOORT - De be-,
de overkant," aldus Bruijnzeel, langstelling voor de nieuwhiermee reagerend op op- en jaarsreceptie op het raadaanmerkingen van de bewo- huis bleef dit jaar ver achter
ners van de woningen aan de bij het gemiddelde.
overkant. In totaal worden de
Naar schatting was slechts de
woningen ongeveer negen meter hoog, zegt hij. „Maar mis- helft van het gebruikelijke aanschien gaan we aan dit gedeelte tal bezoekers aanwezig. Waren
nog wat veranderen." Aanlei- lang niet alle politici aanwezig,
ding zijn enkele opmerkingen opvallend was ook de afwezig- ,
van de schoonheidscommissie. heid van diverse verenigingen, ;
Bovenop het winkeldomein stichtingen en andere instan- :•
zijn ten slotte nog twee pent- ties. Over de oorzaak van dit
'gemis aan belangstelling voor
houses gepland.
Bruijnzeel is in 1990 met zijn de plaatselijke politiek' is inplannen naar de gemeente ge- middels al druk gespeculeerd.
stapt. Vanavond wordt het voor
het eerst uitgebreid besproken
in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. „Ik had niet ver- Verzamelbeurs
wacht dat het zo lang zou du- Zandvoort
ren," zegt Bruijnzeel. „En het
kan nóg wel een tijdje gaan duZANDVOORT - Liefhebren, want volgens de gemeente bers van rommelmarkten
moet het analoog lopen met het én verzamelaars kunnen
centrumplan. Maar ik wil na- zondag 8 januari weer tetuurlijk wel graag weten waar recht op de Verzamelbeurs
ik aan toe ben. Ik moet een
in het Gemeenplanning kunnen maken, in Zandvoort
schapshuis.
speciale
verband met afspraken met ge- gast is de Als
Bomschuiten
gadigden voor de winkelunits."

Voorrangsregels onduidelijk
bij doorgetrokken trottoir

Onder invloed

Zandvoorts
Nieuwsblad

Asbest bedreigend/
op begraafplaats

structie van het trottoir, de Hogeweg heeft dus automatisch
voorrang. Zo ook de Burg. Engelbertstraat, welke voorrang
heeft op Kerkstraat, Wagemakerspad en de Noorderstraat.
Het trottoir loopt ook hier verhoogd door, direct aan de doorgaande rijbaan. Hier staan weer
géén borden nr. 8e.
Nog één voorbeeld: Pasteurstraat kruising Celsiusstraat en
kruising Flemingstraat. Hier
zijn de trottoirs direct aan de
rijbaan verhoogd doorgetrokken en dus hebben beide straten voorrang op de Pasteurstraat. Ook de voetgangers hebben bij een dergelijke constructie voorrang op verkeer op verkeer uit straten met verhoogde
trottoirs.
Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te geven. Haaietanden
zijn moeilijk te zien wanneer er
eens sneeuw ligt. Borden overbodig.

De beurs is geopend van 11
tot 17 uur en de entree is gratis.
Het Gemeenschapshuls, te vinden aan de L. Davidsstraat, is
makkelijk toegankelijk voor
rolstoelrijders.
Op de beurs kan gekocht, verkocht en geruild worden. Voor
'snuffelaars' is er de bekende
rommelmarkt, verzamelaars
kunnen er bekende en minder
bekende verzamelobjecten vinden. Bijvoorbeeld: postzegels,
munten, speldjes, spaarpotten,
prentbriefkaarten (ook met
motief- en fantasie-afbeeldmgen), grammofoonplaten, boeken, striptaoeken, poppen, antiek, curiosa, ouderwets gereedschap en blikken speelgoed. Voor enkele verzamelobjecten zijn experts aanwezig die
gratis taxeren en/of bemiddelen bij aan- of verkoop. Voor
meer inlichtingen kan men taellen: G.H. v.d. Eijken, tel. 14234,
of F.L. Tervelde, tel. 12303.

Kerstbrandje

ZANDVOORT - Een bewoonster van de Grote Krocht heeft
maandagnacht om één uur grote ellende bij haar overburen
weten te voorkomen. Zij alarmeerde de politie tijdig over
een brandje. De getuige zag bij
haar buren aan de overkant
vlammen achter de ramen.
Toen de politie de slapende
bewoners probeerde te wekken
lukte dat mede doordat de
hond aansloeg. Nadat de 27-jarige bewoner en zijn 23-jarige
vrouw naar buiten kwamen,
werd de brandhaard buiten geD. Spaans zet. Dat bleek een kerststukje
ZancUoort te zijn. Vervolgens werd ook
het tafeltje waarop het stukje
had gestaan met enkele smeulende restanten naar buiten gebracht en geblust. Het brandje
ging gepaard met flink wat
rook. Gearriveerd ambulancepersoneel heeft de bewoners
onderzocht op rookvergiftiging. Door het optreden van de
getuige bleef de schade beperkt.

'Wim Hildering' moet uitvoering opnieuw uitstellen

Dat schrijft de eigenaar van
Van der Meer Video • in een
spoedbrief aan het college. Als
bewijs geldt de wegwijzer, een
verzwaarde aluminium plaat
van 10 bij 80 cm. Deze is opgehaald door een politiemedewerker en zou overhandigd worden
aan de dienst Publieke Werken.

Te losjes
Van der Meer constateert dat
de richtingwijzer, evenals een
aantal andere in het dorp, 'kennelijk te losjes en dus ook altijd
klepperend' was bevestigd. De
wijzer zat aan een paal recht
voor de ingang van winkelcentrum de Passage, aan de Burgemepster Engeltaertstraat.
De ondernemer heeft al vaker
aangedrongen op een beter beleid rond dit soort borden. Hij
heeft al diverse foto's en video-opnames van lantarenpalen
met reclamelichtbakken, die
door de wind zijn geknakt. De
lichtbakken hebben voor deze
wind duidelijk te grote afmetingen, aldus Van der Meer. Hij
heeft het college gevraagd om
snelle actie.

Het stuk Suja Suja Zeeman
zou oorspronkelijk vorige
maand december opgevoerd
worden. Dat kon echter niet
doorgaan omdat speler Paul
Olieslagers, die een belangrijke
rol in het stuk had, geblesseerd
raakte. Tijdens een spelletje
badminton kwam hij verkeerd
neer en scheurde zijn achillespees. De voorstelling werd opgeschoven naar deze maand januari. 'Met gips om het been is
het moeilijk hossen,' verklaarde Wim Hildering-voorzitter
Pieter Joustra.

Krukken
Dé opvoering werd verschoven naar januari 1995. De verwachting was dat Olieslagers
dan wel weer voldoende zou
zijn hersteld om weer te kunnen spelen. Eventueel zou hij
zelfs met krukken het toneel op
gaan.
Het lot besliste echter anders. „Vlak voor de oliebollen
en het vuurwerk is de absolute
hoofdrolspeelster van dit stuk
getroffen door het noodlot," zei
Joustra enkele dagen geleden.

andere woorden: hij heeft haar
op het hart gedrukt niets te
overhaasten.
Joustra trachtte haar gerust
te stellen met de gedachte dat
het stuk in het najaar alsnog
wordt opgevoerd. Het is zo
leuk, zegt hij, dat het zonde is
„Thuiskomend van het bood- om de voorstelling helemaal
schappen doen wilde Minke niet meer door te laten gaan.
van der Meulen als een jong
meisje van haar fiets afstappen.
De wind hielp haar daarmee en Nieuw stuk
pats, daar lag zij."
Naast het tweetal mist de toneelvereniging ook nog steeds
speler Bram Stijnen. Hij verGebroken
blijft nog steeds in Heliomare
De voormalige schooljuf, die in Wijk aan Zee, om te revalidetegenwoordig ook als ambte- ren na een operatie aan zijn
naar van de burgerlijke stand rug. Het herstel duurt langer
huwelijken afsluit, liep met de dan verwacht, maar de laatste
val een gebroken dijbeen op, berichten zijn positief en veelplus een gekneusde elleboog, belovend. Het gips mag er binknie en enkel. Zij is opgenomen nenkort vanaf, liet hij deze
in het Elisabeth Gasthuis, week weten.
Boerhavelaan 22 in Haarlem,
gebouw l, verdieping 7, kamer
Wim Hildering gaat nu met
17.
een nieuwe ploeg acteurs en acMinke van der Meulen wilde trices hard aan het werk aan
in het ziekenhuis alles op alles een nieuw stuk. Joustra hoopt
zetten om op korte termijn dat dit eind maart of begin april
weer het toneel op te kunnen. op de planken kan worden geZij pleitte voor loopgips, maar bracht. Dat betekent dus keide doktoren wilden daar nog hard studeren op de nieuwe rolniet aan. Joustra heeft haar len. Maar verder houdt de voor'streng' toegesproken en - pp zitter zijn hart vast over de gehumoristische wijze - duidelijk zondheid van de spelers. „legemaakt dat Wim Hildering dereen moet wel beloven, niet Paul Olieslagers en Mïnke van der Meulen van 'Wim Hildering'
'geen vereniging tvan zieken- te gaan fietsen, wintersporten, samen in een van de vorige voorstellingen. Beide zijn nu
(Aicluetloto Weokmedia)
huispatiénten is'. ('De verzeke- zaalvoetballen of badminton- geblesseerd
ring laat dat ook niet toe'.) Met nen."

Expositie
in bibliotheek
ZANDVOORT - In de Openbare Bibliotheek is tot 14 januan een tentoonstelling te zien
van de Heemskerkse kunstenares Irene Gevaert. Het zijn
vooral haar werken vanaf 1903
Met thema's waarin de mens
centraal staat, die vormen immers haar grootste inspiratiebron. Irene werkt momenteel
vooral abstract. De schilderyen
kenmerken zich volgens haar
door 'kleurexplosies en een
krachtige lijnvoermg'. Bepa'alde onderwerpen zouden te koit
gedaan worden door figuratief
te werken.

Rommelmarkt
ZANDVOORT - Activiteitencentrum 't Stekkie aan de Flemmgstraat organiseert zaterd,ag 7 januari een rommeimarkt. De toegang is gratis en
de markt wordt gehouden van
tien tot één uur. 't Stekkie is per
openbaar vervoer te bereiken"
met bus 81. Wie meer wil weten
of een tafel wil huren kan, na
zes uur, informatie verkrijgen
onder nummer 18456.

donderdag 5 januari 1995
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Veegt opnieuw de
prijzen de deur uit.
Onze eerste
aanbiedingen
voor 1995

SINT LUCAS ZIEKENHUIS
AMSTERDAM
Het Sint Lucas Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis in Amsterdam-West met een opnamecapaciteit van 524 patiënten. Aan het Sint Lucas Ziekenhuis is een inservice-opleiding tot
A-verpleegkundige verbonden: afwisselend leren en werken. De opleiding begint op
27 februari en 28 augustus 1995. Wij hebben nog plaats voor:

leerling a-verpleegkundigen
De totale opleidingsduur is 3 jaar en 10 maanden. De opleiding begint met een beroepsvoorbereidende periode van 7 maanden.
Na deze periode wisselen theorie en praktijk
elkaar af. De opleiding wordt afgesloten met
een landelijk erkend diploma.

Wikkelrokken in bordeaux, groen,

Dit varieert, afhankelijk van het leerjaar, van
ƒ 1.492,- tot J 2.276,- bruto per maand ëxclusief toeslag voor onregelmatige diensten.
Indien hét minimum (jeugd)loon hoger ligt, vindt
aanvulling plaats.
Na de opleiding kun je in principe in het Sint
Lucas Ziekenhuis als verpleegkundige werken.
Er is een mogelijkheid tot het huren van een
kamer in de personeelsflat (ƒ 208,- per maand).

Wij vragen minimaal een MAVO-diploma. op
D-niveau met twee exacte vakken of een
gelijkwaardig diploma. Bij aanvang van de
opleiding moet je minimaal 17 jaar zijn'.

zwart, bruin en ruitjes
Lange tricot rokken

NU 15,00

Pantalons wijde pijp

... NU 15,00

Bijpassende blouses

NU 15,00

Col-T-shirts

NU 10,00

ALLES IN DIVERSE DESSINS EN KLEUREN

Voor nadere informatie kun je telefonisch contact opnemen met de afdeling Opleiding, telefoon 020-5108307. Je schriftelijke reactie kun je
sturen naar het Sint Lucas Ziekenhuis, afdeling
Personeelszaken, t.a.v. mevrouw M.P.C. Baart,
Jan Tooropstraat 164,1061 AE Amsterdam.

Tijdens de beroepsvoorbereidende periode
ontvang je een zakgeldvergoeding. Als de
beroepsvoorbereidende periode voldoende is
afgesloten, ontvang je een leerlingensalaris.

NU 15,00

TRUIEN vanaf

...................

. . 25,00

DENIM ROKKEN (doorknoop) ..... NU 25,00
DENIM GILLET (bijpassend)
COLOR JEANSHEMD

..........

NU 25,00

..................

NU 25,00

Bovenstaande 3 artikelen neemt u
mee naar huis

Eén telefoontje is genoeg...
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

...............................

2 voor 40,00! !

NU NIEUW... BIJ CONFETTI
WINTERTOPSIN
VOORJAARSKLEUREN

VERKOCHT

DIVERSE SWEAT-artikelen
NU OOK IN EXTRA GROTE MATEN.

Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

En de makelaar weet van wanten en kranten.

J

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (i oo cPm)

M

V

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)

Ondergetekende is D doorstromer

Geboorte datum

l

C starter

D vestiger

Naam partner
Geboorte datum

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

Adres

Plaats

i

Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

D nee

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling

D nee

l zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
D wel lift

Indien flat

D geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer

Kale huurprijs per maand

l f

Datum waarop u op uw huidige adres in hot bevolkingsregister
l

j

4 Keesomstraat 73, kale huur ƒ 570,-, bruto huur ƒ 727,10. 4kamerwoning op 3e etage met cv en lift, eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking te komen: gezamenlijk bruto maandinkomen max. ƒ 4.095.-, minimaal tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste leeftijd.

Informatie over het invullen van de woningbon:
Weet u niet tot welke categorie u behoort, heeft u problemen met
het bepalen van uw inkomen en gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u contact opnemen met ons, tel. 0250717741. Wij zijn u gaarne van dienst.
Toewijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Eigenaar

staat ingeschreven

3 Lorentzstraat 232, kale huur ƒ 730,-, bruto huur ƒ 892,70. 4kamerwoning op 5e etage met cv en lift, eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking te komen: gezamenlijk bruto maandinkomen max. ƒ 5.250,-, en min. gezamenlijk bruto maandinkomen ƒ 2.850,-, minimaal tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste leeftijd.

I

I

De Postcode Loterij is jarig.
Deze maand is het vijf jaar
geleden dat de eerste prijzen
vielen. De komende maanden
zult u daar nog veel over
horen, want natuurlijk viert
de jarige Postcode Loterij
feest. Samen met u! Let dus
op uw brievenbus, en houd
deze pagina go'ed in de gaten.

Dit feestjaar is goed begonnen,
want op l januari ging meteen
de Bingo Jackpot eruit op een
recordstand van 250.000 gulden; een kwart miljoen! Een
prachtig begin van het nieuwe
jaar. Maar de Postcode Loterij
heeft nog veel meer voor u in
petto in het jubileumjaar van
1995.

|

l

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekening

WONINGBOUWVERENIGING

EMM

Gerealiseerde toewijzingen op eerdere advertenties
De Schelp 125: toegewezen op leeftijd 27 jaar.
Nieuwstraat 18: toegewezen op leeftijd 25 jaar + 4 bonusjaren = 29
jaar.
Lorentzstraat 37: toegewezen op urgentiebewijs.
Lorentzstraat 101: toegewezen op urgentiebewijs.
Lorentzstraat 545: toegewezen op leeftijd 72 jaar.
Garage Keesomstraat N: lidno. 90050102 uit voorkeursgroep.
Garage Celsiusstraat F: lidno. 89070103.
Garage Sophiaweg X: lidno. 89050109 uit voorkeursgroep.

Let op: extra prijzen
Het is dit jaar feest bij de .Na-.
tionale Postcode Loterij. En u
kunt inhaken en meefeesten.
Met extra prijzen, extra feestelijke televisieprogramma's en
extra aandacht voor het goede
doel.
De komende weken zult u precies horen hoe al die extra's in
elkaar zitten.

TOT-7-MILJOEN-BON is en
stuur hem op. Alleen dan weet
u zeker dat u op tijd bent voor
de eerste trekking met extra
prijzen. Wat die extra prijzen
precies zijn, verklappen we nog
even niet.' Maar u kunt erop
rekenen dat er heel veel nullen
vóór de komma staan! Zorg dus
dat u erbij bent. B

Speel mee
U komt natuurlijk alleen voor
die extra prijzen in aanmerking
als u meespeelt in de Postcode
Loterij. Doet u dat nog niet?
Vul dan vandaag nog de WINMartijn Krabbé zorgt voor het
eerste feest dit jaar bij de
Postcode Loterij: een Bingo
Jackpot van een kwart miljoen!

Uw postcodelot is
uw Groenlot®
Miljonair
worden?

Vul dé bon
in en doe
mee!

[S^Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.,
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar.

Sluitingstermijn inschrijvingen:
Woensdag 11 januari a.s. om 13.00 uur. Alleen volledig ingevulde
en op tijd bij EMM ingeleverde woningbonnen worden meegenomen
in de selectieronde.

l

Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

In 1995 feest bij de
Postcode Loterij

Voor doorstromers, starters en vestigers
6 Keesomstraat 281, kale huur ƒ 730,-, bruto huur ƒ 886,75. 4kamerwoning op 1e etage met cv en lift, eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking te komen: gezamenlijk bruto maandinkomen max. ƒ 5.250,-, en min. gezamenlijk bruto maandinkomen ƒ 2.850,-, minimaal tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor doorstromers: bewoningsduur.
Selectiecriteria voor starters en vestigers: hoogste leeftijd. Bij de
toewijzing gaan doorstromers voor starters en starters voor vestigers.

Postcode

D ja

Goed begin van het jaar met de Bingo Jackpot

Voor starters
1 Lorentzstraat 369, kale huur ƒ 730,-, bruto huur ƒ 892,70. 4kamerwoning op 4e etage met cv en lift, eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking te komen: gezamenlijk bruto maandinkomen max. ƒ 5.250,-, en min. gezamenlijk bruto maandinkomen ƒ 2.850,-, minimaal tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste leeftijd.

5 Van Lennepweg 8-4, kale huur ƒ 480,39, bruto huur ƒ 496,49. 2kamerwoning op 4e etage zonder cv en lift, eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking te komen: bruto maandinkomen max.
ƒ 3.450,-, eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste leeftijd.

Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

Telefoon privé

Vrijkomende woningen

2 Lorentzstraat 117, kale huur ƒ 730,-, bruto huur ƒ 895,05. 4kamerwoning op 3e etage met cv en lift, eigenaar EMM. Voorwaarden om in aanmerking te kornen: gezamenlijk bruto maandinkomen max. ƒ 5.250,-, en min. gezamenlijk bruto maandinko
men ƒ 2.850,-, minimaal tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste leeftijd.

Woningbon

l

Openingstijden:
Maandag - zaterdag
10.00-18.30 uur
Zondag
12.00-17.00 uur
Koopavond op vrijdag tot 21. 00 uur

Fabrieksaanbieding ..NU ...59,95
Thomsonstraat l
2041 TA Zanclvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-17741

Naam

WINTERSE! in VOORJAARSKLEUREN
3-delig pak Col-shirt-Gilleten lange rok

G ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)

DE UITSLAGEN VAN T JANUARI
POSTCODE

De overige Bingoprijzen

BINGO

Als u bij 22 t/m 36 getallen een
volle kaart heeft, valt u ook in de
prijzen.

Naam:-

De Bingocijfers
getal 1 t/m 21
30 25 10 06 45 18 11
34 43 19 27 13 23 22
07 08 04 21 33 38 26
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Q dhr.

Adres:
Postcode:.
Plaats:

getal 22 t/m 36

POT

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

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

37 ƒ 25.000,- 16 ƒ40,28 ƒ 10.000,- 03 ƒ30,41 ƒ 5.000,- 31 ƒ25,12 ƒ 2.500,- 14 ƒ20,15 / 1.000,- 09 ƒ15,20
ƒ 500,- 02 ƒ10,32
ƒ 100,- 29 ƒ5,42
ƒ50,-

Postbanknummer:

Banknummer:

|
Datum:
Handtekening:

j

j

j

i

!

j

l l
150.95.01

Straatprijs ƒ 3.000
1058 NL

Bingo Jackpot

Extra Prijs / 25.000
ƒ250.000,1058 NL 049
Stand Mega Jackpot: 3 miljoen

l
l
|
i

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

NATIONALE
LOTERIJ
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Klink zoekt gegevens over bevrijdin:
ZANDVOORT - Familienieuws en oorlog staan centraal in de eerste Klink van
1995, het tijdschrift van het
Genootschap
Oud-Zandvoort. Daarnaast zijn er natuurlijk weer tal van andere
wetenswaardigheden te lezen en te zien. Klink-redactielid Harry Opheikens licht
in de hieronder volgende
aankondiging van het nieuwe nummer een tipje van de
sluier op.
door Harry Opheikens

'Allereerst de beste wensen
voor alle lezers van dit artikel
namens het Genootschap Oud
Zandvoort en de redactie van
de Klink. Hopenlijk weer veel
kijk- en leesplezier in het nieuwe nummer van de Klink. Hierna nog drie nummers te gaan,
dan kunnen weer vijf jaargangen ingebonden worden.'
Hoewel de Klink weer goed
gevuld is, zou de redactie toch
blij zijn wanneer de bijdrage
van onze lezers groter zou worden. Gezien de groei van het
ledenbestand moeten er zeker
vele verhalen en foto's voorradig zijn voor de Klink. U kunt
altijd contact opnemen met
Maarten Weber of uw verhaal
en foto's geschikt zijn voor
plaatsing.
Mede met het oog op de bevrijdingsf eesten dit jaar zouden
we graag verhalen over deze periode willen ontvangen.

Razzia
De Klink opent met een verhaal over 28 november 1944,
een kort uittreksel van een verhaal van dhr. C. Kuijper over
een die dag gehouden razzia.
Regelmatig komen we oude
kranteartikelen tegen. Ook nu
weet' de redactie weer iets te
plaatsen.

Vijf jaar geleden

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemer land.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
' en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid•Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te toereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
'02507) 14561, Vermissingsüenst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476

Vijftien jaar geleden

Donderdag 4 januari: De omwonenden van Palviljoen Zuid aa.n de Boulevard Paulus Loot maken ernstig bezwaar tegen de plannen voor de
bouw van een appartementencomplex op de
plaats van dit palviljoen. Zij roepen alle taewoners van Zandvoort-Zuid op om maandagavond
naar het gemeentehuis te komen, waar een toelichting gegeven wordt op de plannen. Deze zijn
volgens hen een gevaar voor het behoud van de
villawijk in zuid. De bezwaarmakers vinden dat
het appartementencomplex met een hoogte van
15 tot 18 meter niet past in de villa/bungalowwijk. • Zandvoort biedt nog maar weinig mogelijkheden voor woningbouw. Her en der zijn nog
enkele plekjes die opgevuld kunnen worden.
Wethouder Van Caspel verwacht dan ook dat de
gemeente wat dat betreft in de jaren negentig
uitgebouwd raakt. Hooguit kan er nog wat aan
vernieuwing gedaan worden. • Huis in het Kostverloren en Huis in de Duinen krijgen dit jaar
honderdduizend gulden voor een verpleegproject. Voor de provincie Noord-Holland, waar tot
nu toe de subsidie voor verzorging en verpleging
strikt gescheiden bleven, is dit een unieke ontwikkeling. Deze moet uiteindelijk gaan leiden
naar een financieel systeem waarin zorgprestatie vergoed gaat worden. Zo zijn er op dit monog enorme wachtlijsten voor psycho-geriEen oude prent uit het archief van de heer Cense, met in de verte onder andere een paar vissersvrouwen. Ook een oude kar, ment
atrische patiënten. Het extra geld kan leiden tot
waarover in de nieuwe Klink meer te lezen valt
een project waarbij dit probleem wellicht kan
Bladzijde drie is gereserMet deze koude maanden ke- Wurf staat nog eens stil bij de 1994 op het grote zomerkamp worden opgelost.
veerd voor een uitnodiging ren we even terug naar de evenementen van het afgelopen in Engeland, een fraaie promovoor de Genootschapsavond herfst van 1944, waarin de léve- jaar.
tie van ons Zandvoort.
Oud Zandvoort. Wanneer de ring van elektriciteit, gas en waNa een rustig begin is de
Klink bij u in de bus glijdt, leest ter ter discussie staat. Een aanZandvoortse
Monumenten
u de juiste datum. Een vijftig tal Zandvoorters was verant- Ruzie
Commissie flink in de weer
jaar oud plaatje werd opgedui- woordelijk voor de verschijGewone
. gemotiveerde voor het behoud van monukeld. 'Minen' is de veelzeggen- ning van 'De kleine Patriot', ZRB-leden. Niet alleen nu, menten in uw Zandvoort. U
de tekst. 'Een leven lang in met iedere keer het laatste maar ook in 1927. We noemen u leest er het zijne van in de
duin' is een verhaal uit 1986 uit nieuws over de vorderingen de namen. Mevrouw v.d. Oor- Klink nr. l 1995.
de archieven van de heer Cense, van de bevrijders. We hebben d-Wisker schotelt u weer een
verschenen over de inmiddels nieuws van de Bomschuit heerlijk verhaal voor, dit keer
Nogmaals een oproep voor
helaas overleden Pancratius Bouwclub. Niet alleen zij zitten uit 1805, ruzie tussen de schout het schrijven van historische
(Bank) Castien, een echte 'weg- nu aan de Tolweg maar ook uw en zijn schepenen. In oud- artikelen (en dat hoeft niet alger'. De bij dit artikel geplaatste bestuur van het Genootschap -Zandvoortse kleding presen- leen van vóór de oorlog) en het
foto is van een zeer oude prent heeft daar inmiddels de eerste teerde de Zandvoortse scou- leveren van foto's. Het geleende
(1763) uit het archief van de vergadering gehouden. De tinggroep The Buffalo's zich in materiaal ontvangt u retour.'
heer Cense. Wat dit te maken
heeft met Zandvoort, leest u in
de Klink. Daarbij zien we de
kar op deze prent ook weer gedeelteijk terug op de altijd weer
unieke foto op de hartpagina.

Donderdag 3 januari: Het bestuur van de Vrijdagsoos voor jongeren die gehouden wordt in
het wijkcentrum 't Stekkie is verplicht om met
ingang van 18 januari andere maatregelen te
nemen. De deelnemers van de vrijdagavond zijn
erg verschillend in leeftijd, deze loopt van dertien tot 24 jaar. De wet op alcoholverbruik
schrijft voor dat iemand zonder begeleiding die
in een zaak komt waar alcohol wordt geschonken minstens zestien jaar moet zijn. Om verwarring te voorkomen is voor de vrijdagavond, waar
de minimumleeftijd op zestien is gesteld, een
pasje met pasfoto nodig om de soos binnen te
komen. • Het politierapport meldde, dat een
familie, wonende aan de Van Galenstraat Tweede Kerstdag 's nachts om ongeveer half één ongeveer anderhalve kilometer uit de kust een vuurbal had gezien. Deze bewoog zich in de richting
van het vasteland. Plotseling draaide de bal bij
en kreeg de vorm van een schotel, waarna die
verdween in de richting van Engeland. Was het
een Ufo? (Vliegende Schotel), vraagt de politie
zich af. • De exploitant van de bowling van het
Bouwes Palace Hotel wil deze sport bij de Zandvoorters populair maken. Daarom houdt hij een
'open' nieuwjaarsbijeenkomst. De bowling is
met enkele activiteiten uitgebreid. Zo zijn er
poolbiljarts, biljarttafels en een tafeltennistafel
bijgekomen.

Ger de Vries krijgt op VU
eredoctoraat scheikunde

VERENIGINGSNIEUWS

Weekenddiensten
Weekend:
7/8 januari 1995

de badplaats door

met

of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:

Centrum Voor
Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: -17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Vrouwen Van Nu

N.v.v.. Huisvrouwen.

Het programma van vereniging Vrouwen VanNu is al weer begonnen in het nieuwe jaar. Vanmiddag wordt er geklaverjast in het Bell Hotel,
aanvang 14.00 uur. Zondag wordt een bezoek
gebracht aan de Vleeshal aan de Grote Markt in
Haarlem. Hier wordt een interessante tentoonstelling gehouden over Haarlems en Fries zilver.
Hoogtepunt is de Popta-collectie met 17e-eeuws
zilver. Entree 3,25 en 1,50 voor 65+, rondleiding
gratis. Verzamelen om 14.15 uur bij de ingang.
Dinsdag 10 januari is er kegelen in Gran Dorado,
aanvang 14.00 uur, kosten 4 gulden p.p.

Kring Zandvoort van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen ontvangt dinsdagmiddag
31 januari in het Gemeenschapshuis (L. Davidsstraat) de heer G.W.Th.M. de Bont, uit De Bilt.
Hij toont een diaserie met als onderwerp 'Het
KNMI als weerbedrijf'.
Er wordt verteld over het weerdienstcentrum,
de buitenstations, over hetgeen het KNMI zoal
doet. Maar ook over het weer zelf en de seizoenen.- Van 14.00 tot 16.00 uur. Nieuwe lidmaatschapskaart 1995 nodig. Introducées zijn weikom, zij betalen 2,50 p.p.

(ADVERTENTIE)

Ger de Vries is nog wekelijks op zijn laboratorium aan de Vrije
Universiteit met onderzoek bezig
Foto Bram de Hollander

ZANDVOORT - De 73-jarige Ger de Vries uit Zandvoort krijgt op 20 oktober
het eredoctoraat in de scheikunde, van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het
is een erkenning van zijn
ontwikkeling - gedurende
zijn loopbaan - 'van niet-wetenschapper tot wetenschapper'.
Ger de Vries begon ooit in de
crisisjaren als leerling-analist
aan de School voor Suikerindustrie in Amsterdam. Voordeel van deze baan was, dat hij
meteen gratis een cursus kon
volgen. In de oorlog kwam hij
als volontair terecht bij de Vrije
Universiteit van Amsterdam.
Bij zijn VUT, tien jaar geleden,
was hij daar nog steeds werkzaam, inmiddels als laboratorium-hoofdanalist.

Medicijnen

SPEELWEEK VAN 5 T/M 11 JANUARI

Tegenwoordig is De Vries
nog steeds aan de VU werkzaam. Wekelijks is hij er een
aantal uren te vinden in verband met onderzoek ten behoeve van de farmacochemie: onderzoek dat te maken heeft met
het verbeteren van medicijnen.
De Vries heeft zich namelijk
ontwikkeld tot een echte wetenschapper, maar... zonder ooit
tentamens te doen. „Ik volgde
af en toe wel colleges op de VU,
omdat ik dat interessant vond.
Maar tentamens doen of een
proefschrift schrijven, daar
had ik geen zin in. Daar had ik
niets aan voor mijn werk."
Promotie naar een andere
baan was voor De Vries hélemaal niet aantrekkelijk, hij wilde het liefst 'gewoon' bezig blijven met laboratoriumwerk.
Daarbinnen heeft hij wel alle
stadia van het beroep analist
doorlopen. Hoewel het werk
van een analist eigenlijk niet
'wetenschappelijk' genoemd
kan worden, gaat dat wel op
voor het werk van Ger de Vries.
Dat blijkt onder andere wel uit
het feit dat zijn naam te vinden
is onder 64 publicaties in internationale, wetenschappelijke
tijdschriften. Dat is meer dan
de meeste hoogleraren schrij-

ven. Het is 'voldoende voor een
eredoctoraat', zegt De Vries toescheiden. „Maar je wordt dan
wel als wetenschapper bekeken," geeft hij toe.

Stofjes
Wat nu het aantrekkelijke is
van dit vak? Dat is moeilijk te
verklaren, zegt De Vries. „Het
is de liefde tot de scheikunde,
net als bij mensen die van schaken houden, of van modelspoorwegen, en daar niet vanaf
kunnen blijven. Als tien-jarige
deed ik al mijn eerste scheikundige proefjes. Ik had tenslotte
zo'n vierhonderd verschillende
stofjes. Uiteindelijk is het van
nieuwe stofjes maken wel uitgemond in grensverleggend
werk."
De Vries noch zijn vrouw
hebben zelf ruchtbaarheid gegeven aan het bericht over het
aangekondigde eredoctoraat.
„Maar ik ben wel heel trots op
hem," zegt mevrouw De Vries,
die volop meeleeft met het onderzoekswerk van haar man.
Hij is trouwens in Zandvoort
meer op een ander terrein bekend: hij is een van de vier organisten van de Gereformeerde
Kerk, bovendien is hij lid van
de Lokale Raad van Kerken. In
Amsterdam is hij al 42 jaar organist, in die tijd kreeg hij les
van bekende personen als Jacob Bijster uit Haarlem. „Het
blijkt dat veel chemici ook musicus zijn," zegt hij.
Als 4-jarige speelde hij thuis
al zijn eerste versje op het harmonium. Zijn vader zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld in het verder ontwikkelen van deze kwaliteiten. Net
als bij zijn hobby scheikunde.
Vader De Vries liep in de crisistijd 'stad en land' af om voor
zijn zoon een laboratoriumbaantje te vinden. Ger de Vries
is zijn vader er nog steeds dankbaar om. Zo ook directeur
dr.ing. L. van der Heide van de
School voor Suikerindustrie,
vanwege de kans die hij hem
gaf. „Anders was ik toen vast in
een kantoorbaan terechtgekomen."

Ij Kerkdiensten
Weekend:
"'/S jan. 1995'
Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: dhr. J. Last^uis
Gereformeerde Kerk, Juliana-

Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondagsdiensten om 10.30 uur
en 19.00 uur

m

g Burgerlijke stand

*KS 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
^'ate, viering Heilig Avondmaal Periode:
Koomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:

Zaterdag 19.00 uur: pastor P.
Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor C. van
\olvliet, Driekoningen

HUMOR

THRILLER

A.L

12 Jaar
Do/Vr; Ma/D i 15.30

16 Jaar
Dagelijks 20.00

Dagelijks 13.30
Za/Zo/Wo 15.30

27/12/'94 - 2/l/'95
Gehuwd:

Van Tiel, Peter, en Erents, Sabina Frederika
Geboren:

Sharita Naomi Anike, dochter
van: Aluko, Cornelius Olubunhap NPB, Brugstraat 15:
mi, en Van Rhee, Elizabeth GoZondag 10.30 uur: dienst ver- sina
torgd door eigen leden
Overleden:
Religieuze Kring Aerdenhout- Baris geb. Villerius, Pietje Jaco^entveld, Oscar Mendliklaan ba, oud 93 jaar
•'> Aerdenhout:
Pennings, Willem Cornelis JoZondag 10.30 uur: Nieuwjaars- seph, oud 90 jaar
Jjenst, ds. S. v.d. Meer (Dg), Van den Noort geb. Van Duivenboden, Trijntje, oud 92 jaar
Haarlem
'fijzinnlge

TEKENFILM

Geloofsgemeen-

gulden

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS

8
sulden

Gasthuisplein 5, 2042 J M. Zandvoort. tel: 02507-18686

Crabbendam in 'candid-camera'
• Kassier Crabbendam van de ABN-AMRO kreeg vorige week,
zijn laatste werkweek in verband met de VUT, de ene verrassing
na de andere. Zijn collega's hadden hem een hele 'feestweek'
voorbereid. Hij werd nog eens fijntjes herinnerd aan een bijzonder lastige klant, een onbekende dame die zonder pasje of identiteitsbewijs geld kwam halen. Zelfs haar chauffeur kon zich niet
identificeren. Het tweetal bleken twee toneelspelers die waren
ingehuurd voor een 'candid-camera' opname in de bank.
Crabbendam kreeg de geheime opnames, een staaltje van Van
der Meer Video in Zandvoort, begin vorige week op videoband
aangeleverd. Daarop stonden ook de collega's met gedichten,
wensen en zelfs een gezongen 'Crab-rap'. Verder was zijn balie
uitbundig versierd en moest hij een speciaal vervaardigd T-shirt
aantrekken, met de afbeelding van het oude bankgebouw en
allerlei wensen van collega's voor de toekomst.
Directeur Van Kuijk heeft voor volgende week woensdag, 11
december van 17.30 tot 19.00 uur, een receptie georganiseerd in
het bankgebouw boven aan de Zeestraat. Alle relaties hebben een
uitnodiging gekregen. Een aantal klanten, volgende week verhinderd, kwam vorige week met bloemen en cadeautjes alvast afscheid nemen.

JIJ ZOAL geoud en nieuw?
WATdaanIk?HEBrond
Oh, ik heb mijn on-

dernemersplan voor het nieuwe jaar uitgewerkt.
Ondernemersplan?
Ja, je moet meegaan met je
tijd.
Hoezo?
Nou, je weet toch wel hoe dat
gaat tegenwoordig?
Eh... ja, hoewel... nee, wat bedoel je?
Nou, je koopt een stuk grond
aan de boulevard van Zandvoort. Vervolgens maak je een
gedurfd plan "voor een appartementencomplex of bijvoorbeeld een hotel. Dat plan dien je
in bij de gemeente. Daar vinden
ze het vast wel interessant,
want ze willen Zandvoort nog
steeds 'upgraden'. Het moet
weer een badplaats worden met
veel uitstraling, dus een indrukwekkend gebouwtje aan
de boulevard is nooit weg. Als je
geluk hebt, word je met open
armen ontvangen en gaat het.
gemeentebestuur
inderdaad
met je in zee. Er komen gesprekken en ze geven aan dat ze
er veel in zien. Ze willen je best
terwille zijn. Misschien moet er
een bestemmingsplan aangepast worden, of misschien kunnen ze je nog wel een stukje
grond extra aanbieden. Het
lijkt allemaal geen probleem.
Nou en? Dan kun je gaan bouwen, maar daarvoor moetje wel
in de wieg gelegd zijn!
Ho ho, niet zo snel. Je moet er
natuurlijk wel voor zorgen dat
er duidelijke toezeggingen worden gedaan, zodat je verder
kunt gaan met de voorbereidingen. Je kunt er namelijk donder
op zeggen dat er vertraging gaat
ontstaan. De Zandvoortse bevolking staat er om bekend dat
ze bij alles wat er voor de deur
gebeurt, dwars gaat liggen. En
die zijn vasthoudend hoor, daar
sta je van te kijken. Ze gaan
door tot het bittere eind.
Daar schiet je nogal wat mee
op?!
Ja, als je het slim speelt,
schiet je daar inderdaad wat
mee op. Want vroeg of laat
komt het gemeentebestuur
door dat gedoe volledig vast te
zitten. Ze kunnen hun toezeggingen niet meer na komen. En
als keihard ondernemer pik je
dat natuurlijk niet. Op dat moment sla je met de vuist op tafel: 'Ik wil nu snel bouwen, anders komt er een schadeclaim',
roep je. En daar zijn ze ontzettend bang voor in Zandvoort.
De zaken zouden dan alsnog
snel afgehandeld kunnen worden, en dan kun je aan de gang.
Je moet zorgen dat je goeie beleggers hebt, zodat je goede zaken kunt doen. Want de kans
dat je zoiets aan de Nederlandse kust mag bouwen, is uniek.
Maar, die kans is klein: je hebt
altijd nog de gemeenteraad,
daar zitten Zandvoorters in!
Dus?
Dus die gemeenteraad ligt
ook langdurig dwars als iets
haar niet zint. En dus dreig je
nog sterker met die schadeclaim. Nou, dan lopen ze wel
hoor. Je kunt dan zelfs proberen met nóg meer eisen te komen, met een beetje geluk tuinen ze d'r in. En anders probeer je de schade inderdaad te
verhalen, al is de juiste hoogte
natuurlijk wat moeilijk te
schatten... En daarna verkoop
je het stuk grond alsnog aan
een ander. Want 'na zoveel vertraging is zo'n project natuurlijk niet meer te verwezenlijken', zeg je dan. Het blijft natuurlijk een gokje, maar de
kans dat je als projectontwikkelaar in Zandvoort goeie zaken kunt doen, die blijkt tegenwoordig wel groot te zijn.
JOAN KURPERSHOEK

e Winterexcursie in Nationaal
Park Zuid Kennemerland, zondag 8 januari 10.00 uur, ingang
Herenduinen, Herenduinweg,
V.elsen. Verplicht telefonisch
aanmelden via: 023-257484. Dagkaarten zijn ter plaatse te koop.
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Ruim snel je kamer op. Want in januari kun je bij de Meubelo

boulevard Beverwijk irfde opruiming tegen lage prijzen
een compleet nieuwe inrichting aanschaffen. Maak dus snel
4., U

ruimte voor die nieuwe bank, eethoek, kast of gordijnen.

' :r~ '-''•;
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Tja, je vindt 't gelijk in Beverwijk.
in derdMijnders

*uitgezo

Van 11.00-17.00 uur.

Meubelen

Inden Woongenot, Inden Leer • Kosmos Wonen en Slapen, Geloogd grenen meubelen, Euroleder • Europameubel Wonen en Slapen, Trendhopper meeneemmeubelen en textiel, Montel zitcomfort
Klercq Top-Form meubelen • Valhal Scandinavische Meubelen • Stdutenbeek Wooncentrum, Fascinerend creatief, Exclusieve meubelen en textiel • Eigenhuys Style Interieur • Dormaël Slaapkamers
Mijnders Meubelen, Droomdomein • Sanders Meubelstad • Hatéma Tapijt en Gordijnen • Siematic Keukenstudio's • Het Slaapkamercentrum • Lucky Leder
De Meubelboulevard bereikt u door vanaf de Velsertunnel afslag Beverwijk Oost te nemen. Donderdag koopavond (tot 21.00 uur)

geeft u meer!
Het Badhuis Theater
neemt het verhaal

v

Svejk now'

als uitgangspunt voor een
in het Engels gespeelde
geestige familievoorstelling. Het verhaal voltrekt
zich in een periode dat
het HongaarsOostenrijkse keizerrijk
door oorlogen werd verscheurd. Terwijl de grote
heren aan tafel Europa
verdeelden, werd de kleine man naar het slachtveld gestuurd.
Dat overkomt ook Svejk,
maar door zijn gespeelde
naïviteit en onschuld is
hij iedereen te slim af. De
roman, waarop het stuk is gebaseerd, was in die tijd dan ook
razend populair bij het gewone volk. Eindelijk mocht de kleine man ook eens de held spelen.
"Svejk now!' wordt in eenvoudig te verslaan Engels opgevoerd. is zeer beeldend en door het gebruik van fraaie cartoons gemakkelijk te volgen.
De voorstellingen vinden plaats op 4, 5, 6, 7. 26. 27 en 28
januari 1995. De voorstellingen beginnen om half negen 's
avonds. Op sommige dagen is er een matinee. Voor inlichtingen en reserveringen: telefoon 020-627.2149.

Sportcenter "WIM BUCHEL"
A. J. v.d. Moolenstraat 47 Zandvoorttel. 15829-13965
BADMINTONCLUB Vrijdagavond 19.15-21.15 uur
Er is plaats voor dames en heren
geoefende spelers
CONDITIEG YMNASTIEK
op aerobic muziek voor dames
- maandagavond 19.45 uur
- donderdagmorgen 9.15 uur
DAMESZELFVERDEDIGING
Korte cursus 8 lessen gedurende de maanden
februari en maart.
Dinsdagavond v.a. 19.00 uur
HERENVOLLEYBALDonderdagavond 21.30 uur
Er is plaats voor twee geoefende heren
SQUASH Er is weer plaats
Reserveer uw baan tijdig
Sauna - Woensdagavond - specifieke damesavond
Heren - Zondagmorgen

Weekmedia is de lokale weekbladengroep van
Perscombinatie BV. Weekmedia geeft wekelijks
17 verschillende nieuws- en huis-aan-huisbladen
uit in een totale oplage van meer dan
vijfhonderdduizend exemplaren. Zo'n dertig
journalisten werken op de redacties in
Amstelveen, Amsterdam en Zandvoort.
Op de redactie van het Amstelveens Weekblad
ontstaat binnenkort de vacature voor

adjunct-redactiechef/
eindredacteur
(v/m)

Amsterdams
Stadsblad
Diemer
Courant
de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam
Buifenveldertse
Courant
Amstelveons
Weekblad

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
ontvangt u vijf gulden korting per persoon op de normale
toegangsprijzen van twintig gulden voor volwassenen en
17,50 CJP en Pas 65. Kinderen betalen vijf gulden (normaal
tien gulden).

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:

Amsterdams
Stadsblad
Amsterdams v'
Stadsbdad
_._ •

- ii

dcNicuuui
Bijlmcr
Nieuwsblad
Gaaspcrdam i-x.-.r'

Amsterdams
Stadsblad. _

Het Baclhuislhcatcr De Bochel Is te vinden aan de A. Bonnslraat 28
(vlakbij hel Tropenmuseum). Vanaf het CS met de metro tot halte
Wcespcrplcin en vanaf het Lcldscplcin tram 6/7 of 10 (halte
Wccsperplein). Tram 3 stopt voor de deur .

OTEEI

Amstelveen
Post

geeft u meer!

Builen veldcrtsc
Courant <-.•.= •

Amstelvi
:: Weekb

WEEKMEDIA, ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

Aalsmeerder
Courant
Uithoornse
Courant
•de Ronde Vener
de Nieuwe
Weesper
Zundvoorts
Nieuwsblad

Het Amstelveens Weekblad is een
abonnementsblad dat op woensdag verschijnt in
Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel en
omgeving. De redactie telt vijf leden en is
gevestigd in Amstelveen. De adjunct-redactiechef
werkt nauw samen met de redactiechef in
Amstelveen.
Vereist:
- brede en langdurige ervaring in de lokale
journalistiek
- aantoonbare leidinggevende capaciteiten
- woonachtig in of nabij Amstelveen
- bezit van rijbewijs B
Honorering geschiedt op basis van de CAO voor
huis-aan-huisbladjóurnalisten.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Dick Piet,
redactiechef, telefoon 020 - 645.1515.
Sollicitaties, uitsluitend schriftelijk, voor 16 januari
1995 richten aan de personeelafdeling van
Perscombinatie, postbus 2104, 1000 CC
Amsterdam, ter attentie van A. Schermer, onder
vermelding van AS 95-10.

Actief • Tips • Vrije tijd
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'Mooie meubelen groeien
met het kind mee'
'En nu naar je kamer!' Als
het aan Henk ter Horst en
Astrid de Haan van Pas-destoel ligt is dit voortaan
geen straf maar een
voorrecht. Zij geven ruim
baan aan het kind en zijn
design-meubelen.
OE ONTSTAAT een
kinderinterieurzaak?
Simpel. Een kervers
ouderpaar stoot met vaste
regelmaat de neus als het de
kinderkamer wil inrichten
naar eigen smaak. Een meubelzaak gericht op het kind
is nergens te vinden en elders hangt de kinderkamer
er vaak maar een beetje bij.
De zaken die wel ruimer assortiment voeren beperken
zich veelal tot veel van hetzelfde.

H

door Evcrhard Hcbly
En dus besloten Henk ter
Horst (38) en Astrid de Haan
(35) om zelf maar een winkel
met kindermeubelen te openen: Pas-destoel. Geen graaiwinkel, met fabrieksmeubilair
dat je zelf in elkaar moet
schroeven en geen Barbie-poppen, Mickey Mouse, dinosaurussen of beren in alle soorten
en maten. Pas-destoel is een
showroom met betaalbare design-meubelen en originele
hebbedingetjes vanaf zeven gulden. Kleur en decoratie van de
meubelen en aanverwante artikelen bepaalt de klant in overleg met de kunstenaar.
Astrid, die zich overigens verder nog bezighoudt met babymassage en zwangerschapsbegeleiding: „Overal waar we
kwamen, troffen we de eenheidshap. Het is een bepaalde
(ADVERTENTIES)

stijl waar niets op tegen is en de
kwaliteit is doorgaans ook
goed, maar de uitvoering beviel
ons gewoon niet zo. In onze tijd
was lila de trend, daar moet je
maar net van houden. Uit contacten met kunstenaars bleek
dat ze hun werk niet kwijt kónden. In Pas-destoel krijgen ze
gelegenheid te exposeren. De
collectie wisselt dus regelmatig."

Decoreren
Henk: „Van huisuit ben ik
azrt>rasft-kunstenaar maar ik
wilde wel eens van het platte
vlak af en decoreer daarom al
langer meubelen. Het probleem van veel meubelen is dat
je er niet mee kunt knutselen
omdat ze gelakt zijn. Gelakte
meubelen stoten verf af. Het
aanbod van ongelakte meubelen is gewoon deprimerend
want de meeste gaan vanaf de
lopende band direct het bad
in."
„Wij verkopen geen ongelakte meubelen maar decoreren
ze, of we laten dit in overleg
doen door een andere kunstenaar. Je wilt kinderen toch omringen met creatieve dingen en
niet alleen maar met wegwerpspullen waar ze mee overspoeld
worden. Mooie meubelen groeien met het kind mee, Mickey
Mouse niet."
Pas-destoel is niet alleen een
winkel maar ook een showroom voor kunstenaars. Het
woord galerie is te hoogdrempelig maar het komt er wel mee
overeen. Astrid: „Het idee van
een kinderinterieurzaak moet
groeien. Kunst is niet voorbestemd voor een museum en
hoeft ook niet kostbaar te zijn.
Wij kunnen qua prijs nooit tegen Ikea op, maar daar willen
wij niet eens mee concurreren.
Wij hopen een plaats te veroveren naast de bestaande winkels.
Dit gaat verder dan een tafel en
een bed."
„We richten ons ook op interieurartikelen als deurknoppen
in de vorm van een oor, kleerhangers, lampen en klokken.
Geen massaprodukten, het
moet origineel blijven. We hebben niets tegen een kleine oplage maar we moeten er wel achter staan. We verkopen bijvoorbeeld een heel praktisch en betaalbaar klapstoeltje uit Polen
die wij zelf decoreren."
Henk: „Voor ouderen is er
van alles verkrijgbaar op het gebied van design, maar voor kinderen bijna niets terwijl ze daar
echt wel gevoel voor hebben.
Kinderen vinden een lekkere

luie stoel op hun kamer of in
een hoekje van de huiskamer
prachtig, maar het aanbod
blijft beperkt. Ze zijn trots op
een mooi ingerichte kinderkamer. Die laten ze aan hun
vriendjes en vriendinnetjes
zien. Voor straf naar je kamer
gestuurd worden is er niet
meer bij."
Tot de doelgroep van Pas-destoel behoren kinderdagverblijven, wachtkamers, winkelbedrijven die een speelhoekje
voor kinderen willen inrichten
en particulieren. Henk: „Het is
gebleken dat ouders meer geld
uitgeven als hun kinderen even
een uurtje worden beziggehouden. Daarom treden wij op als
coördinator tussen de winkel
en de kunstenaar en helpen we
bij de inrichting."
„Met zo'n doelgroep zijn we
automatisch verplicht een kwa-

Lekker voordelig er
even tussenuit met
De Harde's Tours!
Ook dit jaar is het De Harde's Tours weer
gelukt om een uitgebreid en gevarieerd winterprogramma samen te stellen. Gezellige
korte weekendtrips, speciale klaverjasvakanties, maar ook winterexcursievakanties!
Dus wilt u een goedkope, korte vakantie,
vraagt u dan onze wintergids even aan !
Graag ontvang ik de wintergids! Stuurt u deze
bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antw.nr. 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
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Henk en
Astrid: 'Je
wilt kinderen
toch omringen met creatieve dingen
en niet alleen
maar met
•wegwerpspullen waar
ze mee overspoeld worden'
Foto Bram
de Hollander

Pas-destoel Is te vinden aan de YVesterstraat 280 te Amsterdam, telefoon
020-420.7542.

Vergeten antiek 'dat iets heeft meegemaakt
Wil je baden in
Victoriaanse, Jugendstil of
art deco-sferen? Affaire
d'Eau biedt daartoe de
mogelijkheid. Samen met
haar schoonmoeder Lily
van Rijs runt Alice Ernest
de enige winkel in
Nederland die is
gespecialiseerd in antiek
sanitair: sanitair dat niet
meer wordt gemaakt. „Ik
heb ongeveer alles wat de
afgelopen eeuw aan baden
is gemaakt."
P EEN ENKEL replicaaccessoire na, heeft alles dat in de winkel
staat al minstens vijftig jaar
dienst gedaan in een andere
badkamer. Vooral in Franse. „In Frankrijk kwam de
badcultuur vanaf 1850 heel
snel op. In tegenstelling tot
Nederland, als je bedenkt
dat Betondorp in de jaren
twintig nog zonder badkamer is gebouwd," verklaart
Alice het overwegend uit
Frankrijk afkomstige sanitair. Het meeste dateert uit
de periode tussen 1890 en
1940, met een enkele uitschieter naar 1850 en 1860.
Nederlanders erkennen sanitair nog weinig als antiek. „In
Engeland worden het ook wel
de forgotten antiques genoemd," vertelt Alice. „Maar in
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VAN DE WEEK

liteitsgarantie te geven, want
bijvoorbeeld meubelen voor
een kinderdagverblijf moeten
aan zware eisen voldoen. Ze
moeten kindvriendelijk zijn. De
verf die wij aanbrengen op het
ongelakte hout krijg je er echt
niet af. Als je zo'n meubel van
vier hoog naar beneden gooit,
ligt hij natuurlijk uit elkaar
maar ik verzeker je dat de verf
er nog op zit."
Astrid: „Het zijn meubelen
waar je verliefd op wordt en ik
merk dat ouders de waarde ervan inzien. Overigens niet alleen voor de kinderkamer want
veel mensen reserveren tegenwoordig in de huiskamer een
plek voor het kind. Ook kinderloze echtparen. Ze herkennen
zich hier in de winkel en zijn
blij met deze vorm. Een gouden
ei, zegt men."

Vraag aan die
wintergids van
De Harde's
Tours!

Engeland en'Frankrijk wordt
het wel erkend als iets dat niet
meer wordt gemaakt en z'n
waarde heeft."
Antieke baden vormen de
kern van Affaire d'Eau. Maar er
zijn ook royale wastafels op
slanke zuilen, bidets, pissoirs,
sierlijk golvende koperen kranen en accessoires als zeepbakjes, spiegels, badmandjes en
lampjes te koop. „Iedereen kan
hier een complete badkamer
samenstellen," aldus Alice. Alleen toiletten en de bijbehorende accessoires zijn er weinig.
„Die zijn bijna niet te vinden.
Toiletten werden vaak kapotgeslagen of vielen om. Het porselein is dan meteen kapot. Maar
ik heb ze wel," voegt ze er snel
aan toe.
ledere badkuip ziet er weer
anders uit, maar ze zijn bijna
allemaal diep en breed. Aan de
stijl, de diepte en de vorm kan
Alice aflezen uit welke tijd het
bad dateert. „Je ziet daar een
hele ontwikkeling in," vertelt
ze. De echt oude baden zijn heel
diep en hoog. Zoals het oudste
bad dat Affaire d'Eau rijk is;
een museumstuk uit de zestiger jaren van de vorige eeuw.
„Je ziet dat ze het emailleren
toen nog niet zo goed beheersten." Alice wijst op de naar beneden gezakte emaillesporen.
„En dit noemen wij altijd het
torpedomodel." Ze loopt naar
diep een bad dat aan het ene
uiteinde aanzienlijk breder is
dan aan het andere. Het heeft
inderdaad iets zetpilachtigs, zoals Alice opmerkt. De strakke,
dubbelwandige Art-deco baden
kan ze alleen maar op een foto

Alle antieke
baden worden gedragen
door elegante
pootjes, een
belangrijk onderscheidend
kenmerk van
de baden.
'Het leuke is
dat alle pootjes anders
zijn'
Foto Jeroen van
der Spek

laten zien. Die zijn zo geliefd
dat ze onmiddellijk worden verkocht zodra ze maar even in de
winkel staan. De minst diepe en
meest eenvoudige baden zijn
van Nederlandse makelij.

Elegante pootjes
Alle baden worden gedragen
door elegante pootjes, een belangrijk onderscheidend kenmerk van de baden. Alice: „Het
leuke is dat alle pootjes anders
zijn." Zo zijn de pootjes van het
'torpedomodel' bewerkt met
bloemblaadjes. Maar een kraai-

Simone Ruitenbeek
bespreekt voor deze
vrijetijdspagina regelmatig
recent verschenen
kinderboeken. Vandaag:
Van mij mogen ze opvliegen
en het met de zilveren
griffel bekroonde Aan de
verkeerde kant van de
aarde.
ERHUIZEN IS niet altijd leuk. Daar kan
Danna, de hoofdpersoon uit Van mij mogen ze
opvliegen over meepraten.
Ze is in haar leven al heel
wat keren verhuisd. Haar
ouders zijn bekende geleer den en moeten voor hun
werk vaak reizen. Daardoor
heeft Danna nooit ergens
lang gewoond. ledere keer
als ze net ergens begint te en de mensen zijn zo vriendewennen, moet ze weer weg. lijk dat Danna zich er onmiddellijk thuis voelt.

Danna besluit geen
vrienden te maken
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2 dagen Brussel
2 dagen Brugge/Gent
6 dagen Praag
5 dagen klaverjassen
5 dagen Engeland
8-daagse feescreis naar Tsjechië
6 dagen Zwarte Woud
6 dagen Beierse Woud

door Simone Ruitenbeek

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uur zaterdag 10.00- 16.00 uur

epoot, een duivelskop of nauwelijks bewerkte pootjes zijn
ook mogelijk.
Een wastafel begint bij vijfhonderd gulden en een bad
kost tussen de duizend en tweeduizend gulden, afhankelijk
van de staat en het type. „Een
replicabad kan je vanaf tweeduizend gulden kopen. Ik doe
daar qua kwaliteit niet aan onder," verdedigt Alice haar prijsstelling. „Met dit heb je absoluut iets unieks. Je kunt het
meeverhuizen en over tien jaar
is het, als het niet net zoveel
waard is, misschien wel meer

Omdat ze ook steeds al haar
vrienden kwijtraakt, voelt ze
zich inmiddels behoorlijk eenzaam. Dan kondigen haar ouders aan dat ze weer vertrekken. Dit keer gaan ze wel heel
ver weg: naar het eiland lona in
Schotland. Danna heeft zo genoeg van afscheid nemen, dat
ze besluit dit keer geen vrienden te maken. Dat blijkt echter
onmogelijk te zijn. De sfeer op
het eiland lona is zo hartelijk

Er wenen maar honderd
mensen op het eiland, maar een
daarvan is een meisje van Danna's leeftijd: Andrea. Andrea is
net zo dol op rare woorden en
rummy-kub als Danna. Danna
kan er niets aan doen. Andrea
wordt haar aller-allerbeste
vriendin.
Gedurende drie maanden
ontdekken Andrea en Danna
alle mooie en geheimzinnige
plekjes op het eiland. Ze verdwalen in de mist, bezoeken de
bron van de eeuwige jeugd en
redden een verdwaald lammetje. Ze leren elkaar steeds beter
kennen en hun vriendschap
wordt steeds hechter. Dan
komt het moment waarop Danna weer van het eiland moet
vertrekken...
Gelukkig bedenken de ouders van Danna samen met de
vader van Andrea een oplossing
voor dit probleem en hoeft Danna zich voorlopig niet meer
eenzaam te voelen.
Voordat Corrie Hafkamp begon met het schrijven van dit
boek heeft ze zelf een aantal
weken op het eiland lona doorgebracht. De manier waarop ze
het eiland beschrijft geeft dan
ook het idee dat je er zelf geweest bent.
Het verhaal is vlot geschreven, hoewel de goede afloop een
beetje onwaarschijnlijk overkomt.

Van mij mogen ze opvliegen, geschrcven door Corrie Hafkamp, uitgegeven door uitgeverij Altamira, Prijs
24,90 gulden.

waard geworden." Hogere prijzen wil ze echter niet vragen.
„Dat koopt niemand. Het moet
leuk blijven, anders kan ik beter een museum beginnen."
Studenten, bouwvakkers en
tweeverdienende yuppen; allerlei mensen worden door de winkel aangetrokken. „Daar is werkelijk geen peil op te trekken,"
zegt Alice. „Het zijn wel allemaal mensen die een duidelijke
keuze wat betreft interieur maken; ze willen het tot een bijzonder geheel maken."

Drinkbak voor koeien
Al het sanitair is afkomstig
van tot de verbeelding sprekende plaatsen: oude kuurhotels,
kasteeltjes, villa's en herenhuizen. Dankzij een netwerk van
contacten en veel succesvolle,
maar vaak ook vergeefse tochten over de Franse binnenwegen, weten Alice en Lily de hand
op prachtige antieke stukken te
leggen. Sommige baden hebben
zelfs als drinkbak voor koeien
en paarden dienst gedaan. Alice: „Dan rijd je door Frankrijk
en zie je zo'n ding in een weiland. De boer kijkt je dan aan
of je echt helemaal gek bent.
Maar vaak verkopen ze hem
wel en helpen ze je nog om
hem uit de stront te trekken."
Geregeld spreken ze met een
potentiële verkoper af 'op het
kerkplein,' waarna een spannende rit volgt over landweggetjes en door bossen. Zo belandden ze eens bij een spookachtige, verlaten herenboerderij,
die eigendom bleek te zijn van
een Parijse advocaat. Aan het
begin van de eeuw had hij allerlei bekende Franse sterren, zoals de zanger Maurice Chevalier, onder zijn clientèle, die regelmatig in zijn huis te gast
waren. Het huis was helemaal

leeg, op een prachtig gaaf bad
na, zwart beschilderd en met
mooie poten. „Dat hebben we
toen dus gekocht; dat was hét
bad van Maurice Chevalier, die
heeft daar vast wel in gezeten,"
speculeert Alice.
Al het sanitair wordt schoongemaakt en, indien nodig en als
de klant dat wil, opgeknapt. Alice: „Dat het vlezig zou zijn is
helemaal niet waar. Dat aardewerk kan je zo goed schoonmaken, daar zie je absoluut niet
meer aan dat het ooit gebruikt
is." Maar het blijft natuurlijk
sanitair met een verleden:
„Sommige dingen hebben de
tand des tijds goed doorstaan,
sommige iets minder. Dan is er
een klein butsje uit, of zit er
misschien wat craquelé in het
lak van de wastafel. Maar dat
geeft ook een beetje het gevoel
dat het ding al iets heeft meegemaakt."
Affaire d'Eau, Geldersekade 87hs,
Amsterdam.
Telefoon:
020
422.0411/G25.2804. Geopend op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag en
zaterdag.
(ADVERTENTIES)

VAKANÏÏEi

ANWB-Reisbür^aïl:;
'Thuis in de héle wereld;;

Eind van de wereld

De
Boodschappen
Krant

In tegenstelling tot Danna wil
de hoofdfiguur uit Aan de verkeerde kant van de aarde juist
heel graag verhuizen. Het liefst
naar het andere eind van de wereld.
Jean Fritz vertelt in dit boek
het verhaal van haar eigen
jeugd. Hoewel haar ouders beiden Amerikaans zijn, is Jean geboren en opgegroeid in China.
Ze houdt erg veel van het land
en de rivier de Yangtze waar ze
vlakbij woont. Toch heeft ze
het gevoel dat ze eigenlijk
thuishoort aan het andere eind
van de wereld, bij haar grootmoeder in Amerika. Ze droomt
ervan om bij haar oma te wonen en de hele dag te rolschaatsen. Om nog Amerikaanser te
lijken zou ze het liefst haar
naam veranderen in Majorie.
In werkelijkheid leidt Jean
een vrij geïsoleerd bestaan,
waarin ze alleen contact heeft
met de kinderen van de internationale school en haar ouders.
Als er een oorlog dreigt uit te
breken in China moeten Jean
en haar ouders overhaast uit
het land vertrekken. Jean heeft
zich lang verheugd op de reis
maar op het moment dat ze aan
boord stapt van het schip dat
haar naar Amerika zal brengen,
dringt ook het besef tot haar
door dat ze voorgoed afscheid
zal moeten nemen van China.
Aan de verkeerde kant van de
aarde kreeg dit jaar in de Kinderboekenweek een zilveren
griffel.
Aan de verkeerde kant van de aarde
Is geschreven door Jean Frltz en ultgcgevcn door Jenny de Jonge, l'rljs 24.75
gulden.

voor nieuwe produkten

en acties

geeft u meer!
De allereerste opvoering van 'Gijsbreght van Aemstel' van
Joost van den Vondel vond plaats op 3 januari 1638 ter gelegenheid van de feestelijke opening van de nieuwe
Amsterdamse schouwburg aan de Keizersgracht. Vondel
baseerde het treurspel op de Aeneis van Vergilius uit de
Romeinse oudheid. Tot 1968 vormde de jaarlijkse Gijsbrechtvoorstelling op nieuwjaarsdag die enige echte toneeltraditie
die Nederland ooit gekend heeft.
Vanwege het honderdjarige bestaan van de Stadsschouwburg
Amsterdam wordt tot en met vrijdag 13 januari de voorstelling van de

GÏJSBRECHT
opgevoerd. Onder regie van Margrith Vrenegoor. In een nieuwe tekstbewerking van Ellic van Doorcn.
Lezers van Weekmedia krijgen op zondag 8, maandag 9 en
woensdag 11 januari een speciale korting. Tegen inlevering
van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische
reservering bij de kassa van de Stadsschouwburg. 020 624.2311 betaalt u voor een eerste rangplaats 28 gulden in
plaats van 33 gulden en voor een tweede rangplaats 21,50
gulden in plaats van 28 gulden.
Deze aanbieding geldt niet in combinatie met andere kortingen.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:

Deze vrije-tijdspagina
verschijnt wekelijks in alle
edities van VVeekmedla.
Coördinatie: Triuly Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 • 562.2840 (niet op vrijdag).

Aantal kaarten:

geeft u meer!

donderdag 5 januari 1995
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DrogisterlJ "BOUWMAN"

'DE SOLLICITATIECODE'
IE PRO'S EN CONTRA'S

Fa. Gansner & Co.

G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

lliiil
Mini-seminar 17januari 1995
Jaarlijks worden zo'n 800.000 vacatures aangeboden. Dat
betekent vele miljoenen sollicitaties. Het leven van een
gemiddelde sollicitant blijkt echter niet altijd over rozen te
gaan. Na met bloed, zweet en tranen de brief geschreven te
hebben, hoort men vaak wekenlang niets. Na een telefoontje
word je binnen een week bericht beloofd. Na drie weken
meldt de telefoniste dat de vacature is vervuld. Een bericht
over de afwijzing komt nooit aan.

lichtgewicht
naaimachines

vanaf

1

KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE
ZANDVOORT

„La Rondine"

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

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

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

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

Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

OOK IN GEDEELTES TE HUUR.
In het pand is zowel airconditioning als
klimaatbeheersing aanwezig.

DMC-garen
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

De Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid (NVP] bepleit
thans de invoering van een sollicitatiecode, waar iedere organisatie zich aan zou moeten houden.

TE HUUR

Ristaurante Pizzeria

Flemingstraat 100
02507-20120

De volgende sprekers zullen u graag voorlichten over de pro's
en contra's van de sollicitatiecode.
' f&wxrf

EXTRA KWALITEIT
\urooioiurciviivicn
KUNSTSTOF
EMMER

De heer mr F. Lisman, lid van de NVP en voorzitter van de
werkgroep die belast is met het samenstellen van de Nederlandse sollicitatiecode, vertelt ons of deze er na 23 jaar discussie hierover nu komt.

ƒ—•<

met handgreep, INHOUD 10 LITER, /
\ in de kleuren: rood, wit en blauw f

GECONCENTREERD

De heer H. Kok, hoofd administratie Bureau Den Haag, Europese Commissie, zal het gaan hebben over de herijking van de
huidige wervingsprocedure. De tien geboden van de Europese
Commissie binnen het geheel van instellingen van de EuropeseUnie.

AFWAS
MIDDEL
MET CITROEN
FLACON 750 ML.

De heer drs B.D. Kamp, coördinator management recrutering,
Berenschot Recrutering en Selectie zal u confronteren met de
vraag of commerciële wervingspraktijken klem komen tussen
allerlei NVP-coderingen. Heeft de codering gevolgen voor de
kwaliteit, snelheid, acceptatie en irritatie tijdens de wervingsprocedure?

l
/

De heer P. Timmerman, erelid van de Vereniging PAC, docent
en auteur op het gebied van arbeidsmarktcommünicatie, zal u
de spiegel voorhouden over het nut of de overbodigheid van
een sollicitatiecode.
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Het seminar vindt plaats in het Postiljon Hotel te Bunnik. Aanvang 13.30 uur.
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^

De organisatie is in handen van de Vereniging Personeelwerving/ArbeidsmarktCommunicatie (PAQ. Voor informatie
over het programma en de sprekers kunt contact opnemen met
het PAC-secretariaat, telefoon 020-4201745, fax 020-6386609.
Deelname kost ƒ 75,-(exd.btw).
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15 denier, in diverse kleuren,
maten 38 t/m 44,
per stuk slechts
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CORN 1,
FLAKES

In samenwerking met Weekmedia organiseert
Hotel Willebrord voor liefhebbers van strandwanclelingen. rust en ^astronomie in de periode van
27 januari t / m 2 april 1995 culinaire weekeinden
van vrijdag voor het diner t/m zondag na het ontbijtbulïet. Op vrijdag krijgt u een uitstekend 4gangen diner geserveerd en op zaterdag een gastronomisch koud en warm buffet met diverse
wild-, vis- en Zeeuwse specialiteiten.
Het arrangement begint op vrijdag en u bent weikom vanaf ca. 14.00 uur. Het arrangement is
inclusief:
- kamer met douche en toilet
- 2 x ontbijt
- l x 4-gangen diner
- l x .^astronomisch buffet
De kosten voor tlil arrangement bedragen voor de
lezers van de kranten van Weekmedia f 199.- p.p.
Toeslag l pers. kamer f 10.- per dag.
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Voor nadere informatie: Hotel Willebrord.
Smidsstraat 17. 4374 AT Zoutelande. tel. 011861215. Boeken is alleen mogelijk door middel van
het insturen van onderstaande volledig ingevulde
bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
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Culinair genieten aan
de Zeeuwse Rivièra
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Het eiland Walcheren in de provincie Zeeland is
sinds jaren een bekend vakantiegebied. De uitgestrekte natuurgebieden alsmede de schitterende
duinen en stranden ademen een sfeer uit van
rust en ruimte. Hotel Willebrord is gelegen in het
dorpje Zoutelande aan de Zeeuwse rivièra aan de
zuidkant van Walcheren tussen Vlissingen en
Westkapelle. In de omgeving zijn allerlei uitstapjes te maken naar o.a. de Deltawerken, Veere,
Middelburg en Brugge in België. De receptioniste
van het hotel is u graag behulpzaam bij het organiseren van uw uitstapjes.
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betaalbare prijs

geeft u meer!
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FRISDRANKEN
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HONDEVOEDSEL
RUNDVLEES, met gemakkelijke
"easy" opening

BLIK 400 GRAM
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1000 CC AMSTERDAM

Bon voor onze lezers

DEN BROEK

Deelname aan dit culinair weekend in Zoutelandc in de periode van 27 januari t/m 2 april
1995 is alleen mogelijk door het insturen van
de/e volledig ingevulde bon naar het. in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:
Postcode:.....................Woonplaats: ................
Telefoonnummer: ...................................................
2-pcrsoonskamer: ...... l persoonskamer: .

l

Ie keuze datum:

WEEF

BAAL
4 POND
ELDERS

2e keuze datum:
.

I\ geeft u meer!

LIEFST 16 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannic Schattpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (cenlrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dcnnenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhol
EN NU OOK: AMSTERDAM: • Belgiëplein 106 (Nieuw Sloten) • Molukkenstraat 131 (oost)
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Asielzoekers in Hotel Interlaken willen graag klusjes doen voor Zandvoorters

'Wij zijn geen zwervers die economisch asiel zoeken'

Zandvoortmeeuwen
houdt één uur
stand tegen RKC

ZANDVOORT - Het lijkt een vrolijk gekkenhuis. Kinderen van diverse nationaliteiten rennen en joelen door de
gangen en zalen. Vrouwen vormen praatgroepen. Mannen
zijn samen aan het kaarten. En bij de deur verwelkomt een
man met Aziatisch uiterlijk de argeloze bezoeker met een
feestelijk concert op zijn elektronisch orgel. In de winter is
Hotel Interlaken aan de Van Speijkstraat niet gevuld met
vakantievierende hotelgasten, maar met asielzoekers uit
oorlogsgebieden. Niet vanwege het geld, maar „omdat dit
een sociaal probleem is," zegt eigenaar Theo de Jong. „Het
is toch prachtig als je als hotelhouder kunt helpen om het
voor deze mensen een stukje aangenamer te maken?"

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen speelde vorige week donderdagavond
een zeer aardige oefenwedstrijcl tegen de' profs uit de
eredivisie, RKC. Vooral in
de eerste helft boden de
Zandvoorlers geweldig goed
tegenspel.

door Paul van Gageldonk
Momenteel hebben al zp'n
kleine honderd politieke asielzoekers via Vluchtelingenwerk
Zandvoort en Exodus onderdak gevonden in het dorp, verspreid over woningen in met
name Nieuw-Noord. Maar de
groep in Hotel Interlaken, die
daar buiten staat, is wel een
heel bijzondere. Het gaat om
een groep van 35 asielzoekers
uit Iran, Irak en Bosnië, onder
wie veertien kinderen. De groep
komt rechtstreeks van het opvangstcentrum in Oisterwijk
en is in Zandvoort gestationeerd in afwachting van hetzij
toekenning van de vluchtelingenstatus of de toewijzing van
een woning. Over de motieven
om uit hun land te vluchten
hoeft nauwelijks getwijfeld te
worden. Hun oorlogservaringen zijn nog vers.

Gevangen
Neem Sanja (26) die samen
met haar man en kind van anderhalf jaar oud uit het geteisterde Sarajewo vluchtte. Dat
was nog maar een halfjaar geleden. Sanja, een donkere vrouw
met bleke gelaatskleur, praat
met moeite over haar vlucht.
Toen de oorlog begon, vocht
haar man in het Bosnische leger tegen de Serviërs, maar
even buiten Sarajewo werden
hij en zijn groep gevangen genomen. Acht maanden lang verbleef hij in het beruchte concentratiekamp van Kula, totdat
de gevangen Bosniërs werden
uitgewisseld tegen Servische
krijgsgevangenen.
Sanja en haar gezin vertrokken naar het Kroatische Kiseljak om daar een nieuw bestaan
op te bouwen. Daarmee was het
leed nog niet geleden. Want de
man van Sanja moest zich meiden om zijn dienstplicht in het
Kroatische leger te vervullen,
omdat hij van oorsprong

Kroaat is. Zoals Sanja zelf het
produkt is van de tegenstellingen: haar vader is moslim en
haar moeder is Kroaat.

Oorlogstrauma's
Sanja en haar man besloten
te vluchten. „Want dit is een
zinloze oorlog," verklaart ze,
„en mijn man vindt dat ook."
Haar man was trouwens niet
eens in staat om te vechten. Hij
lijdt aan oorlogstrauma's. Wat
er precies in Kula is gebeurd,
weet zelfs Sanja niet. „Hij is
daar geslagen, mishandeld,"
zegt ze, „maar er is nog veel
meer gebeurd. Ik probeer er
met hem wel eens over te praten, maar dan zegt hij dat hij
het niet kan, dat hij dan pijn in
zijn hart krijgt. Wat hij nog het
ergste vindt, is dat de mannen
die hij in Sarajewo kende en die
zijn vrienden waren, nu zijn vijanden zijn. Dat doet misschien
nog wel het meeste zeer."
Zonder documenten en via illegale routes arriveerden Sanja, haar man en de baby een half
jaar geleden in het opvangstcentrum voor asielzoekers in
het Brabantse Oisterwijk. Na
een paar weken werden zij en
nog 33 andere asielzoekers
doorverwezen naar Hotel Interlaken.
Drie jaar geleden had eigenaar Theo de Jong al eens een
verzoek van WVC gekregen
asielzoekers op te vangen. Hij
ging daar, zij het aarzelend, op
in en heeft er geen spijt van
gekregen. Over het nieuwe verzoek hoefde hij ook niet lang na
te denken. Hij ging in kort conclaaf met zijn dochters en tevens medebeheerders Claudia
en Pauline en besloot opnieuw
zijn nek uit te steken. Van het
ministerie krijgt hij voor elke
asielzoeker een financiële vergoeding. Maar die komt niet in
de buurt van wat hij van een

De kinderen worden in Interlaken met allerlei spelletjes beziggehouden. Een middagje zwemmen stond ook op het verlanglijstje,
maar dat ging niet door

reguliere hotelgast zou ontvangen. „Als mijn dochters er niet
waren, zou ik er zelfs bij inschieten," zegt Theo.
Zijn dochters waren er meteen voor. Claudia: „Het is erg
leuk om met deze mensen te
werken. Ze helpen ons ook met
van alles." En Pauline: „Ze hebben veel meegemaakt, ze hebben een andere cultuur, we leren heel veel van ze." Voor vader Theo, met zijn ringetje door
het oor en zijn hele verschijning toch al niet het prototype
van de Zandvoortse horeca-ondernemer en door de kinderen
van de asielzoekers liefkozend
'pappa' genoemd, is de opvang
van deze asielzoekers dan ook
een puur ideële zaak. De familie De Jong krijgt steun van een
maatschappelijk werker, er is
een verpleegster en tweemaal
in de week krijgen zijn gasten
Nederlandse les. Maar veel van

Foto André Lieberom

de problemen, vooral de acute,
waar de asielzoekers mee te
maken krijgen, komen toch op
hun schouders terecht. De oorlogstrauma's en andere psychische problemen, waar Theo,
met zijn ervaring als buddy,
over het algemeen wel raad
mee weet.

Vliegwerk
Met kunst- en vliegwerk probeert de familie De Jong de
asielzoekers het idee te geven
dat ze geen gewone hotelgasten
zijn. Dochter Pauline kookt de
maaltijden, rekening houdend
met alle gelopfsvoorschriften
en vaak geassisteerd door de
vrouwen van de asielzoekers
die met eigen recepten komen.
Claudia geeft aerobics-les. En
samen organiseren ze speciale
feestavonden of, bijvoorbeeld,
een uitstapje naar het circus.

Ook de buurt heeft goed gereageerd op de komst van de
vluchtelingen en regelmatig
worden er kleding en cadeautjes gebracht. „Je hoort vaak
negatieve verhalen over opvang
van asielzoekers," zegt Theo,
„maar dat is vaak een kwestie
van organisatie. Wij hebben het
hier gewoon goed geregeld."
Ondanks het gebrek aan steun
van de gemeente, voegen zijn
dochters er aan toe. Ook al valt
deze groep niet onder de verantwoordelijkheid van de ;gemeente, het gemeentebestuur
is toch de dissonant.
Claudia: „Wij wilden graag
met de groep kinderen gaan
zwemmen in Gran Dorado.
Maar daar zeiden ze dat we het
volle pond moesten betalen.
Dat gaat gewoon niet, want
deze mensen krijgen maar dertig gulden zakgeld per week.
Wij hebben aan de gemeente ge-

vraagd of we een korting zouden krijgen, of zij dat konden
regelen. Dat wilden ze niet. We
moesten gewoon het volle pond
betalen."

Barmhartig
En voor de rest heeft de gemeente Zandvoort helemaal geschitterd door afwezigheid.
Toen de groep in Zandvoort
aankwam was er niemand om
ze te verwelkomen, tijdens hun
verblijf is er nooit iemand langs
geweest om ze te vragen of er
geholpen kon worden, of gewoon, om ze een hart onder de
riem te steken. De zwembadaffaire was wat dat betreft het
hoogtepunt in de barmhartigheid van het gemeentebestuur.
Theo en zijn dochters maken
zich er maar niet meer druk
om. Ze hebben wel genoeg aan
hun hoofd. En als de gemeente

het laat afweten, dan doen ze
het zelf wel. Zo organiseerden
ze een denderend ouclejaarsfeest, dat tot vier uur 's morgens duurde en waarbij alle
asielzoekers aanwezig waren,
ondanks het feit dat veel jonge
asielzoekers voor hun vertier
vaak naar de disco gaan of
vrienden opzoeken.
In april gaat de groep asielzoekers, inmiddels bestaande
uit 36 personen omdat er onlangs een kind is geboren
(Theo: „Dat is symbolisch voor
de hoop die deze mensen hebben"), naar een ander opvangstcentrum. Tot die tijd proberen
Theo en zijn dochters het zo
aangenaam mogelijk te maken.
De toekomst van hun gasten
blijft onzeker. Sanja heeft het
geluk dat zij met haar man en
baby in Nederland mag blijven.
Ze wachten nu op een woning.
En Sanja hoopt en bidt dat het
een woning in Zandvoort
wordt. „Ik mag de mensen hier
graag," zegt ze, ,,ik heb hier in
korte tijd al veel vrienden en
kennissen gemaakt."
Dat komt vooral omdat Sanja
zich als vrijwilligster heeft aangemeld bij de Zandvoortse dierenarts, mevrouw Dekker. Sanja was in Sarajewo zelf dierenarts en kan nu haar ervaring in
Zandvoort in de praktijk brengen. Ze wil er geen geld voor
hebben. „Zo kan ik iets terug
doen voor alle mensen die ons
helpen. En tegelijkertijd is het
een goede manier om te integreren met de bevolking."

Klusjes
Onder de asielzoekers bevinden zich nog veel meer mensen
die graag iets terug zouden willen doen, voordat ze in april
weer vertrekken. Mannen die
klusjes willen doen in huis of
de tuin willen opruimen, vrouwen die willen koken of
schoonmaken. Vrouwen als de
Iraanse vluchtelinge Sara. Die
de verslaggever op het hart
drukt hun situatie goed te beschrijven. „Wij zijn geen zwervers, die economisch asiel zoeken," zegt ze. „Laten de mensen
dat alsjeblieft goed beseffen als
ze hier langs het raam lopen en
ze ons zien eten. Wij hebben
allerlei problemen. Maar arme
sloebers zijn we niet."

Die eerste helft werd afgesloten met een 0-0 stand, waarbij
moet worden aangetekend dat
Zandvoortmeeuwen twee hele
goede kansen kreeg. Na een
kwartier voetballen in de tweede helft opende RKC' de score.
In het Zandvoortse team maakten toen enige junioren hun debuut. RKC liep in het laatste
half uur uit naar 5-0.

Nieuwjaarsinstuif
ZANDVOOET - De handbalvereniging Holland CasinoZVM organiseert zondagmiddag een nieuwjaarsinstuif voor
alle leden, oud-leden en belangstellenden. Tijdens deze instuif
kunnen de foto's bekeken worden van het jubileumfeest, die
ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan gemaakt zijn. De
instuif wordt gehouden in het
clubgebouw in het voormalige
cirouitgebied en begint om vier
uur.

ZHC tegen college
ZANDVOORT - Traditiegetrouw organiseert de Zandvoortsche Hockey Club een
nieuwjaarswedstrijd tussen leden van het college, raadsleden,
ambtenaren en leden van ZHC.
De hockeywedstrijd wordt zondagmiddag om drie uur gespeeld op het kunstgrasveld
van het Duintjesveld.

Kuijper negende

ZANDVOORT - Gerard Kuijper behaalde op oudejaarsdag
een verdienstelijke negende
plaats tijdens de traditionele
oliebollenloop in Vogelenzang.
Deze loop over tien of 20,8 kilometer, die door de Amsterdamse Waterleidingduinen voert, is
door de diverse heuveltjes behoorlijk zwaar. Ruim tweehonderd deelnemers verschenen
Wie de asielzoekers aan (tijdelijk) aan de start. Kuijper deed mee
werk wil helpen of zelf vrijwilligers- aan de langste afstand en fiwerk wil doen ten bate van deze groep nishte in 1.24.08.
kan contact opnemen met Theo of
Claudia in Hotel Interlaken, Van
Speijkstraat 20.

ZVM tegen Telstar

Chess Society boekt zwaar
bevochten zege op Het Oosten

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informatie over het schaakprobleem is
te krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemeensehapshuis, of
via de telefoonnummers 15023,
17272 of 14085.

Het eerste schaakdiagram in
1995. Opgave: mat in twee zetten, wit begint.
Voor de opgave van vorige
week waren er zes mogelijkheden om met de dame schaak te
geven, waarvan drie met een
mat-situatie.
Oplossing A: 1. D x b7+ - D x
b7,2. Pd7+ Dx d7; B: 1. Dc7+ - D x
c7,2. Pd7+ Dx d7; C: 1. Dd6+ - D x
d6, 2. Pd7+ DX d7; D: 1. Dd8+ - D
x d8,2. Pxd7+ Dx d7 en mat; E. 1.
De8+ T x e8, 2. Pd7 en mat; F: 1.
Dc8+ - T x c8, 2. Pd7 en mat.

ZANDVOORT - Met een
zwaar bevochten 4,5-3,5
overwinning op het laaggeplaatste Het Oosten uit
Haarlem heeft Chess Society Zandvoort de leiderspositie overgenomen van Heemstede. Heemstede ging
kansloos ten onder tegen de
schakers van Bloemendaal.

Een deelnemer wordt vlak voor het wegrijden,
Formule Ford

in de stromende regen, vastgesnoerd in een
Foto André Lieberom

'Hij heeft dit voor zijn verjaardag'

ZANDVOORT - Het regenwater stort met bakken
neer op het Zandvoortse circuit. Toch blijft het druk,
hoewel het een gewone
doordeweekse dag is. Het is
(ADVERTENTIE)
immers 'racefeestdag'.
Van heinde en ver komen ze
•r-i • -l Praktische /• •
erop af op, dit 22 keer terugkerende evenement van de Dutch
Racing School, gevestigd op
. Over Zelfkennis, het leven en wijsheid. Circuit Park Zandvoort. Zo'n
i Onderzoek naar wat echt en waar is. honderdtal mensen krijgt de
kans zelf eens plaats te nemen
'
Gesteund door meditatie voor
in een echte sportauto, bijvoorenergie en geluk.
Cursus van 12 lessen. Kosten: ƒ175,-. beeld een Formule Ford of een
Porsche. „Hij heeft dit voor z'n
Aanvang in januari in 14 steden.
Folder? 020 664 11 20 / 641 78 70
verjaardag gekregen," zegt een
vrouw uit Zaandam, terwijl zij
Aparte studentengroep ƒ 87,50.

Filosofie

haar man in een echte racewagen ziet wegrijden. Naast particulieren hebben enkele bedrijven hun personeel onthaald op
een dagje racen. Een rijbewijs
is voldoende.
De dag kost 295 gulden, maar
dat blijken de deelnemers er
graag voor over te hebben. „De
mensen reageren inderdaad
wild enthousiast," zegt Hans
Deen, directeur van de Dutch
Racing School. „Ieder heeft er
zo zijn eigen voorstelling bij,
maar het is toch altijd anders."
'Scheuren' wordt er niet gedaan, verzekert hij. De deelnemers worden zorgvuldig voorbereid en rijden vervolgens
achter een pacecar-aan, die de

snelheid aangeeft. Als het goed
gaat, wordt die iets opgevoerd.
Desondanks gaat er nog wel
eens wat mis. „Er is weer een
Porsche tegen de vangrail gezet," zegt een medewerker terwijl hij het kantoor binnenstapt. Hans Deen zucht wat, hij
is er niet blij mee. „We hebben
de consumentenprijs zo bepaald dat het goed te betalen is,
maar als dan iemand voor die
prijs een Porsche zo parkeert..." Verder doet hij er niet
moeilijk over: het hoort er kennelijk bij. Bovendien is het al de
vierde deze week. Persoonlijk
leed blijft gelukkig achterwege,
met uitzondering van een gekneusde duim.

Carree wint sportmeerkamp AFAFA
ZANDVOORT - AFAFA
organiseerde vorige week
dinsdagavond in samenwerking met Jaap Bloem Intersport een ploegenmeerkamp waaraan zes teams
deelnamen. De strijd tussen
de Zandvoortse Brandweer,
Politie, Gemeente, Carree
en twee Learns samengesteld uit bewoners van de
Bilderdijkstraat was bijzonder eneverend en zeer sportief.
De ploegen begonnen met
badminton. Hoewel de Gemeente technisch uitstekend
badminton aan het talrijke pu-

bliek liet zien, delfde zij toch
het onderspit tegen het team
van Carree. De spannendste
strijd ging tussen de Politie en
het tweede team van de Bilderdijkstraat. Beide ploegen gaven
elkaar geen duimbreed toe. De
Politie stelde in de slotfase de
zege veilig.

Volleybal
Het volleybal was het tweede
onderdeel. Bij deze sport bleek
de Gemeente over een zeer geroutineerde ploeg te beschikken. Geen enkele ploeg kon
goed tegenstand bieden. De
strijd om de tweede plaats tussen de Brandweer en Bilder-

dijkstraat 2 was enorm spannend. De leden van de Brandweer, die voor de gezelligheid
deelnamen maar fanatiek streden, maakten goed gebruik van
hun sprongkracht.
Hoewel de spierpijn al bij het
overgrote deel van de sporters
toe had geslagen, moest het onderdeel zaalvoetbal nog worden
afgewerkt. Het publiek genoot
van de meest onverwachte spelsituaties. Het eerste team van
de Bilderdijkstraat deed vergeefse pogingen van de rode
lantaarn af te komen. In de
strijd tegen de Brandweer
kreeg de Bilderdijkstraat vele
kansen, maar lieten die liggen.
De Brandweer ging beter met

de mogelijkheden om en won
met 4-0.
De strijd tussen de Gemeente
en Politie was ongelijk. De Gemeente was te sterk en won met
ruime cijfers. De poulewinnaars Carree en Bilderdijkstraat 2 kwamen tegenover elkaar te staan. Carree was, ondanks moedig verzet van de Bilderdijkstraat de beste.
Totaal uitslag: 1. Carree, 2.
Gemeente, 3. Bilderdijkstraat
2, 4. Politie, 5, Brandweer, 6.
Bilderdijkstraat 1.
In de maand april zal AFAFA
wederom een ploegenmeerkamp organiseren over diverse
avonden. Inlichtingen: Ruud
Luttik, 02507-19171.

Voor Chess Society was het
veruit de slechtste wedstrijd
van het seizoen, daar de top het
volledig liet afweten. Van de
Klashorst en Cliteur verloren
allebei, terwijl Huijboom een
zwaar bevochten remise behaalde. Het zag er heel mooi uit
toen eerder Heemstede verloor
van Bloemendaal. Hierdoor
kon het topteam van Chess Society met een overwinning of
zelfs een gelijkspel tegen het op
de voorlaatste plaats staande
Het Oosten koploper worden in
de tweede klasse D.
Dennis van der Meijden had
de Zandvoortse schakers, in
een vooruit gespeelde wedstrijd, reeds op een 1-0 voorsprong gezet. Daar ook Walter
Gerhards weer van de partij
was, leek niets een monsterscore in de weg te staan tegen het
Haarlemse team dat voor de
helft uit 65-plussers bestaat.
Het viel echter tegen.
Nico Huijboom, die in 2,5 jaar
Chess nog nooit verloor, leek
op een nederlaag af te stevenen.
Hij slaagde er nog net in remise
af te dwingen. Ook op de andere
borden verliep de strijd moeizaam. Jacob de Boer leek met
een fraaie winstpartij het Haarlemse verzet te breken. Fred
van de Klashorst was de eerste
die roet in het eten gooide. Tegen veteraan Van Kampen
kwam Van de Klashorst gewonnen te staan. Op dat moment
blunderde hij een stuk weg en
ook de ontstane remisestelling
wist de Chess-speler niet vast te
houden.
Ook Walter Gerhards speelde alles behalve goed. Tegen de
zwakke Bakkes maakte Gerhards het zich onnodig moeilijk. Toch trok hij aan het langste eind. Olaf Cliteur begon zijn
partij voortvarend. Toen routinier Hoos remise leek af te
dwingen, koos Cliteur voor een
dubieus winstplan, hetgeen
hem noodlottig werd. Door dit
resultaat was de voorsprong geslonken naar 3,5 tegen 2,5.

Plankenkoorts
Ben de Vries en Ton van
Kempen moesten hierdoor samen nog minimaal een punt
scoren. Dat leek geen probleem, daar beide Chess-spe-

lers een zeer goede stelling hadden. Beiden kregen echter plankenkoorts en De Vries miste
twee winstvoortzettingen op
rij. Zijn voordeel verdween als
sneeuw voor de zon. De slimme
De Vries had echter goed op de
klok gelet want zijn tegenstander overschreed de bedenktijd,
waardoor het volle punt alsnog
voor de Zandvoorters was.
Dit was maar goed ook want
bij Ton van Kempen sloeg het
noodlot toe. In tijdnood deed
hij zijn tegenstander een paard
cadeau, dat door de Haarlemmer dankbaar werd aanvaard.
Door deze nederlaag werd de

eindstand 4,5 tegen 3,5 in het
voordeel van Chess, maar de
Haarlemmers werden hiermee
wel te kort gedaan. Olaf Cliteur
was na afloop van mening dat
dit de slechtste wedstrijd was
die Chess ooit heeft gespeeld.
Teamleider Hans Drost kon dit
alleen maar beamen.
Stand na vier schaakronden:
1. Chess Society Zandvoort 48/21, 2. Heemstede 4-6/20,5, 3.
De Vennep 2 4-6/18,5, 4. Bloemendaal 2 4-6/18, 5. Hoofddorp
4-2/15, 6. De Uil 3 4-2/12,5, 7.
Aalsmeer 4-2/11,5, 8. Het Oosten 4-0/11.

ZANDVOORT - Voor de
Zandvoortmeeuwen-voetbalteams staan een paar interessante oefenwedstrijden op het
programma. Zo speelt het zaterdagelftal zondagmiddag een
oefenwedstrijd tegen de amateurs van Ajax. De wedstrijd die
op het Zandvoortmeeuwencomplex wordt gespeeld, begint
om twee uur. Het zondagelftal
oefent volgende week dinsdagavond tegen Telstar. Een combinatie van de profs uit Umuiden
en het eerste team van Zandvoortmeeuwen komen om half
acht in het veld. Op 13 en 15
januari doet het zondagteam
mee aan het Schotentoernooi
in Haarlem. Vrijdagavond 13 januari om half acht wordt gespeeld tegen tweedeklasser
Ripperda. Zondagmiddag 15 januari volgt de tweede wedstrijd
tegen de winnaar of verliezer
van Schoten-Hellas Sport.

ZAKELIJK BEKEKEN

Elisabeth van Lieshout heeft haar ideaal verwezenlijkt: een eigen schoonheidssalon

Nieuwe schoonheidssalon in Noori
ZANDVOORT - Elisabeth
van Lieshout (29) heeft in
haar woning aan de Lorentzstraat een eigen salon geopend: Elisabeth's schoonheidssalon.
Twee jaar geleden is Elisabeth begonnen met een opleiding voor schoonheidsspecialiste aan het Instituut Dangremond in Den Haag. „Mijn doel
was toen al, een eigen salonnetje te kunnen openen in Zandvoort," zegt zij. Dat doel is vorige maand verwezenlijkt. Op 15
december kon zij op de boven-

ste verdieping van haar woning
de deuren openen van haar eigen, compleet ingerichte salon.
„Zo ijdel als ik ben heb ik het
'Elisabeth's schoonheidssalon'
genoemd."
Men kan bij haar terecht voor
verschillende schoonheidsbehandelingen. Een standaardbehandeling bestaat uit: reinigen
van gezicht en hals, dieptereiniging van het gezicht, verwijderen van comedonen en milia,
epileren,
gezichtsmassage,
masker en dagcrème. Ter kennismaking kost deze behandeling in januari 47,50 gulden.
De salonbehandelingen wor-

den gegeven met het Italiaanse
merk 'Gerard's'. „Dit merk is
hypo-allergeen, plantaardig en
dierproefvrij," zegt Elisabeth.
„Het heeft een uitgebreide
huidverzorgingslijn,
zowel
voor het gelaat ais voor het lichaam. Ik heb voor Gerard's
gekozen, omdat het een uitstekende kwaliteit biedt en in cliverse prijsklassen verkrijgbaar
Elisabeth's schoonheidssalon is te vinden in de Lorentzstraat 1G2, tel. 14669. Behandeling uitsluitend volgens afspraak.

donderdag 5 januari 1995
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

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

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon
elders in de krant. U maakt kans op één
van de fantastische prijzen. Elke week
weer. Is uw opgegeven advertentie
geplaatst met het eerste v/oord vet en
een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar
keuze uit het aanbod van De Harde's
Tours. Deze reis is inclusief vervoer per
luxe touringbus, excursies en
deskundige begeleiding.

Mi(To-ii<Kvrli'iilHS voor /.akriunmi en [wrlirulirr kunnen
worden tïtv.i'l mvr l "i 2 kolmmm-M brcrdtc in diverse
li'lk'i'nrootU'ti.
Particulieren verwïj/ett wij nu a r de speciale hnn op de

"
Plaatsing is mogelijk in dr volgende edilie:
XANDVOOHÏS NIKUWSIU.AI) ƒ0.48 per millitneler.
Sluilingslijil: dinsdag 15.00 uur.
1 1 kunt uw li-ksl irlcfotiisi'hr opgeven: 02507-17166 nf
affieven//eiulen aan:
* Xandvoorls NiemvsbLid, Gaslhuisplein 12,
20-12 JM X.andvourt:
Plaj'.lsinp is ook mogelijk in ilc vullende combinatie:
/. Xandvoorls Nieuwsblad. Amstelveen* Weekblad, Uillinunisi' Courant, de Koude Vener, Aalsmeerder Couranl, alle edities van lie.t Ainslerdains Stadsblad. de
NifMiwe Weesper, ƒ 5,52 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag Ï5.00 uur.
* Informatie over on/e overige aantrekkelijke adverlenliecunibinaties in de Micro's /ijn op aanvraag op on/e
kantoreti verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt I regel exlra in
rekening gebracht, alsmede j &.-- adm.koslen.
* Hij plaatsing in de Micro's worden geen hcwijsnummers
verstuurd. Op ver/oek wordt aan adverteerders buiten
liet verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 6.50 in rekening gebracht.
Alle prij/en exel. 17.5% BTW
U kunt de tekst van nw Micro-advertcntiecombhmtie X
telefonisch opgeven:

020-56262 71
(dit nummer is niet voor be/.orgklachten) of /.enden aan:
Micro's Weekm«diu

Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, ge.lden voor plaatsing in de/elfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen
Nederlands Grootste

VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
7-8 jan., 9.00 - 17.00 uur.
1200 stands. Org. van2 Aerle 04920 - 25483.
15.000 m Bomvol!
Borduurpakk., hobby art., Ik wil iedereen bedanken voor
DMC, naaimach.reparaties, de geweldige en mooie
cadeaus, die ik heb gehad
scharen slijpen. Singer,
Prinsenhofstraat7, Zandvoort voor de kerst. Bedankt Moon
en een gelukkig nieuwjaar en
« Brieven onder nummer en dat wilde ik even kwijt.
BELLEN ONDER NUMMER
voor een maximale response Met zo'n geweldig familie- en
vriendenkoor kom ik de komenDE CONTACTTELEFOON
Voor info 06-35011171, 1gpm de 40 jaar ook wel door.
Hartstikke bedankt, Nelleke.
Een hopeloze situatie? Bel
tentoonstelling
eens de Pastorale Hulplijn * Oproep:
020 - 6761201 van 13-17 uur Maria school, oude schoolspullen. Tel.: 02507 - 19106.
en 19-23 uur.

Lessen en clubs

Gewonnen door: K. Toussaint, Amsterdam

Volksuniversiteit
Amsterdam

Engels v. beginners + halfgev. ƒ5,- p/u. Begin 9/1 +
12/1. Progress 020-6738412.
PIANOLESSEN
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486.

Te koop
gevraagd
diversen

*Verzamelaar vr. plaatjesalPRIVE-LES Engels, Latijn, bums, strips, b.v. Verkade,
Grieks, Dutch lessons, J. Bak- Piggelmee. 02503 - 14727.
ker, Botticellistr. 38", A'dam
(bij Olympiapl.) 020 - 6751664.
Onroerende
* Zamor zkt tenor/bassen
goederen
te koop
rep. maandagav. 20.00-22.30
uur. Belangst.? Bel 15096.
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Basis, Vervolg,
Vooropleiding, Scenario,
Produktie, Camera, Montage,
Regie, Acteren v/d Camera, Videotop
B«l voor d o or'H* broohuro

Kunst en antiek

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Werkende jongeman zoekt
met spoed naar ruime kamer
tot ƒ 600. Tel. 02507 - 13667.

Woningruil

H»«r kun je kiezen voor tte meest beeitochtige me«steremn verhalen. Ook alt
je onderdanig bent kun je je lol op.
Zwepen,keftingen,rubber etc. Wil je echt
live met een meeltere* of onderdanig
toe 11 dan de "3" en wij verbinden |e
^ privé door naar één van de SM keldert
In Nederland. Oolc voor beginnen

•4
•4
•4
•4
•4
•4
•4

GRIEKSE PORNO!
DIT IS BS MUST IEKEWI LUK WAAR IE LEKKER
VROUWEN EN MEISJES ACHTERLAND KUNT
NEMENJEKUNTKIEZENUiïAllElEtfTllDEN.RIIP
EN IONC. NIEUW IS BATIEOOK1IVE PRIVÉ MET IE
KUNT SEXEN. TOETS PAN CEWOON O! 'j' WIL |[
Bil KAARTHUIS EEN AWRAAK MAKEN KIES DAN
TVOOR GRIEKS!SEXDATINC.

OHEXLIINENTOP5!

06.J10.J17.17
Vannessa's
Privelijn!

Als )ij,net als alle andere die Bellen.een hete
sexwens inspreekt kan iedereen daar naar
luisteren.Vind jij iemand anders met een
lekkere wens en je toets de "O" dan kun je
met elkaar discreet te keer gaan.Vrouwen
en meisjes bellen gratis 06.4699

06,98.66

Oppas gevraagd/
aangeboden

RUK
De enige waar echte
vrouwen sex willen. .

Je kunt direct live met zei Ze zijn
zwart en glimmen van de massa*
ge-ofe. Masseer die grote bollen
van me schatje! Ik lig op bed bij
de telefoon te wachten op jou.

LIVESEX!

Jan Best

in 5 dagen

kennismaking

ELKE WEEK HET

Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75 cpm).
Hete eenzame vrouwen
(30+) zoeken ANONIEM sexcontact. Bel 06-95.11 75cpm.
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt.
06-350.290,53 (75 cpm).
Hete meisjes (18 jr) Live

06-9715
Geen wachttijd

1gpm.

Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt!
Bel nu 06-97.05 (75 cpm).
Hete vrouwen (40+) willen
SEXKONTAKT. Direkt doorverbonden! 06-97.66 (75 cpm)
HETE-RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt.
Bel nu 06-97.80 (75 cpm).
Homo: jongens (18) onder elkaar. Hoor ze heet TEKEER
gaan 06-320.330.88 (75 cpm).
HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete boy?
06-320.330.18 (75 cpm).
HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-96.13 (Nu 50 cpm).
LIVE ESCORT dames,
live de heetste verhalen,
06-32032940. 1 gpm.
Nieuw: 35+ sexdating. Volop
RIJPE-VROUWEN
zoeken
sexkontakt 06-96.16 100 cpm.

DIREKT APART met ondeu- THUIS-SEX-KONTAKT, hete Nieuw: hete meisjes (18) uit
gende vrouwen, die thuis op vrouwen bij jou in de regio. Groot Amsterdam!!
« Een goed contact komt je wachten 06-97.57 (75 cpm). Bel nu 06-98.11 (75 cpm).
Woninginrichting
06-350.23-020 (100 cpm).
nooit ongelegen. Zeker niet
via de CONTACTTELEFOON. Direkt een HETE vrouw (30+) VLUGGERTJE: hete vrouwen Nu direkt TelefoonSex, hete
FRANCIS nieuw in Noord en Elk gesprek wordt aangekon- aan de telefoon die jij thuis zoeken snel discrete sex!
vrouwen wachten thuis op
Bel 06-96.03 (100 cpm).
nu al de goedkoopste in
digd en U kunt uw toestel af- belt. 06-98.80 (75 cpm).
jou. 06-320.330.91 (75 cpm).
gebruikte koelkasten, was-en aansluiten wanneer u maar
IVrouwen van 35 jaar en ouDIREKT-SEXKONTAKT
machines, drogers, gasfor- wilt. Info 06-35011171,1 gpm.
der willen DIREKT-SEX. Bel
Kies
nu
zelf
de
heetste
Diverse clubs
nuizen, kachels en ktv's.
via de computer ze thuis via 06-96.04 (75 cpm)
Alles ± ƒ250,- of kom een Zoek je een leuke vriend of vrouwen,
krijg je haar thuis aan de
IVrouwen van 35 en ouder wilpraatje maken. Dotterbloem- vriendin? De Relatielijn
lijn. Bel 06-96.62 (100 cpm). len DIREKT-SEX, bel ze nu 020 - 6328686. Amber Escort
straat 2. Bel: 020 - 6370845. 06-350.290.15 (100 cpm).
dames, dagelijks
06-95.12 Sexsucces! 75 cpm. charmante
DIREKT-SEXKONTAKT
na 19 uur. (Geen chauffeur
KOLONIALE STIJL meubelen
Erkende relatie/
Kies nu zelf de heetste
Vrouwen van 40 zkn STOUTE a.d. deur - geen extra kosten.)
Buro's-schrijftafels-kastentafels-stoelen-vitrinesbemiddelingbureaus vrouwen, via de computer jongens v.a. 18 voor hete sex. • Zie de colofon voor opgakrijg je haar thuis aan de
Bel nu 06-98.44 (75 cpm).
theetafels-tuinmeubelen etc.
ve van uw rubieksadvertentie.
lijn. Bel 06-96.67 (100 cpm).
Show-room De Koloniaal
CUPIDO
brengt
u
bij
elkaar!
Amstelveenseweg 676,
Indien gewenst reeds binnen Discreet privé-gesprek met
weg tussen houthandel en
1 week uw eerste contact. hete vrouwen ook ('s nachts).
Daihatsu dealer of bij de
Bel 06-96.64. (100 cpm).
Vraag
gratis en vrijblijvend
Looier. Tel.: 020 - 6611021.
de folder aan. 03451-11486 DISCREET Sexkontakt, nu
• Wij behouden ons het(automatisch) of 03451-31364
recht voor zonder opgave van (telefoniste). 24 uur per dag, spec. met hete vrouwen van
redenen teksten te wijzigen 7 dagen per week. Cupido: 40+. 06-320.330.42 (75 cpm).
of niet op te nemen.
DOORSCHAKELLIJN
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatie- Nu kun je de vrouwen thuis
Kerkstraat 12, Zandvoort
Fa. P. Klein
opbellen. Zoek de leukste
organisaties.
Onderhoud,
advertentie en de computer
Celsiusstraat
192, Zandvoort
De Spar
reparatie,
verbindt je door met haar.
06-98.92 (75 cpm).
Gasthuisplein12, Zandvoort
doe-het-zelf
Te koop
Weekmedia

voor de particulier
GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitendvia
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels « alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's
Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een .gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 5,08
2 regels ƒ 5,08
3 regels ƒ 5,08
4 regels ƒ 6,77
5 regels ƒ 8,46

Zandvoorts Nieuwsblad

Oppas gevraagd voor 2 lieve
knullen, 2 en 8 jaar.
* A f te halen, ruim 400 m2
Tel.: 02507 - 12267.
stoeptegels, te bevragen bij
Bosman. Tel. 02507 - 12046.

Schoonheid en
verzorging

DE5BESTCEDRAAIDiSBttllNEN.BEI.ZB
1.SEX M.D. SCHOOUUF....06.95.09
2.HETE STEWARDESS....O6.95.07
3.LESBI-TIENERTIES 06.96.08
4.VERPLEEC5TERS 06.97.44
5.HARPPORN0....06.97.94

06.95.2Ï 06.96.86

06-98.50

Carrosserie Center Van Veen
te Amsterdam vraagt wegens
uitbreiding all-round
carrosseriebouwer/construc
tiebankwerker t.b.v. nieuw
bouw en/of reparatie, all
round bedrijfswagen spuite
en all-round bedrijfswagen
monteur. Tel.: 020-6117797
inl. dhr. van de Zeijden.

Elke week het dagelijks nieuws!

AAAAAAAAAAA

Bel Dames Thuis

Technisch personeel
gevraagd

videobanden gewonnen door: Filmer/ Zandvoort

06-96.88

medewerkers

Ben je avontuurlijk, vlot en
commercieel? Niet te beroerc
om hard te werken voor een
riant inkomen? Bel ons dan
023-296190 of antw.app
Liefst omgeving Randstad.

walkman gewonnen door: R. Cramer, Uithoorn

Privé doorschakelen

Party-service
PELIKAAN

40+ Escortburo te A'dam
vraagt dames vanaf 40 jr
discr. verz. Tel. 06-52824181

klokradio gewonnen door: A. H de Bruyn, Amsterdam

24 u/p.d. 100 c.p.m.

Autoverzekering

020 - 600.02.80

hairstyler gewonnen door: M. G. V.d. Storm, Zandvoort

De Harde's Tours

750 Ruiladressen
Elke dinsdagavond gezellig1 Peuterspeelzaal Mariaschool KOLONIAALSTIJL in A'dam. Inform. bij WBV Het
zingen bij het ZandvoortG heeft weer plaats voor uw Nederlands-lndiê,
antieke Oosten. Tel.: 020-5882.315.
Mannenkoor in het Gemeen- peuter. Inl. Anneke Polak,
meubelen
en
antiek-look:
700
schapshuis aanvang 20.00 tel.: 02507 - 14663.
stoelen, div. modellen tafels,
Financiën en
uur. U bent van harte welkom.
lui pmé uu. i 'ti onze tnpte. *Is je ee» ë neqe
met marmer, kasten,
VLOOIENMARKT ook
handelszaken
banken,
vitrines,
bureaus,
GROTE VLOOIENMARKT
21 jan. P.W.A.-hal in Zoeten decoratie enz. JAN BEST,
14 jan. Haarlem Schalkwijk
meer; 29 jan. Sporthal Tres't Schalkererf 9.00-16.00 uur. long in Hillegom; 18/19 feb Keizersgr. 357, 020-6232736.
Toegang ƒ2,50. 100 kramen. Sporthal Delta Lloyd A'veen Showr.: Mr. J. Takkade 30,
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Aalsmeer, 020-6412137.
Inl.: 020-6156856.
Org. Hensen, 023-402334.
blijft toch goedkoper!
Privétel.nrs van hete vrouwen
GROTE VLOOIENMARKT
Bel nu: 02507-14534.
TAFELS
thuis. SEXKONTAKT. Bel nu
Amstelveen (oost), zo. 8 jan.
antiek, kopie, klein,
06-96.05 (100 cpm).
10-17 u. Escapadehal (Escagroot, dik, dun.
Rijles auto's
pade 1) Midland: 033-751167.
Privétel.nrs van hete vrouwen
en motoren
thuis. SEXKONTAKT. Bel nu
* Hallo Sekreet! Hier is hij
06-95.02 (100 cpm).
Keizersgracht 357,
dan. Lang gewacht, ben je nu
020-6232736.
blij? Groetjes Kledder.
Sabrina's Sexpaleis. Kies uit
Alblas Verkeersscholen
Showroom:
180 HOTSTORIES! Zapp door
* Help de Polen. Stuur 'n
Mr. J. Takkade 30,
de stories! 1 gpm, 06.96.06
voedselpakket! Wij hebben
Aalsmeer, 020-6412137.
UW
RIJBEWIJS
Felicitaties
evt. 'n adres: 02907-5235.
SEX VOOR 2: snel een sexNieuwkoop, 01724-8361.
Veilinggebouw Amstelveen
gesprek met 'n hete vrouw.
Overigens meneer de voorzitHeden inbreng
06-320.330.82 (75 cpm).
ter, waar laat ik alle oude * Hallo, zeg, wie is die knap- Spinnerij' 33, 020 - 6473004
06-Nummers
pe 50'er daar??? Van harte
kerstbomen? Geert.
SEX-DOORSCHAKELLIJN
Rein. Kus van Ankie!
Luister naar hete oproepen
Zalenverhuur
06-320.320.91. Ik open mijn van vrouwen. Maak je keuze
mond voor jou! Ik wil je tong en de computer schakelt je
Horecapersoneel gevraagd
voelen. Rijpe Negerin! 1 gpm. direkt door naar haar huis.
06-9670 Kies 'n leuke meid 1 Discreet! 06-96.68 (75 cpm).
RESTAURANT QUEENIE en de K.G. & C.C.
gpm. Toets 'O' en je kunt live SEXKONTAKT: de heetste
vraagt voor de komende periodes
uw adres voor koud buffet met z'n tweeen! Dames bel- vrouwen kun je thuis bellen.
len gratis!! 06-4677.
Bel nu 06-96.02 (100 cpm).
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
ANONIEME sexafspraakjes.
SEXPLEZIER voor 2
Sexkontaktlijn Amsterdam.
De Heetste vrouwen direkt
VERENIGINGSGEBOUW
06-320.330.79 (75 cpm).
aan de lijn. 06-96.63 100 cpm.
voor de bediening en zelfst. werkende kok.
Voor inlichtingen Mevr. Holleman, tel. 02507 - 13599.
De Krocht
S.M.-KONTAKTEN Anonieme
strenge sexkontakten.
• Wij behouden ons hetGrote Krocht 41, Zandvoort,
MEDEWERKERS/STERS
uit heel Nederland
gevr. voor bar/discotheek. recht voor zonder opgave van tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
06-320.322.17 (75 cpm).
GEHEEL PRIVÉ
voor
redenen teksten te wijzigen
Tel. 11.00-18.00 uur
SM-KONTAKTLIJN: zoek
thuis doorgeschakeld
BRUILOFTEN - RECEPTIES
of niet op te nemen.
02507 - 14882.
een strenge afspraak?
KOFFIETAFELS
06-320.325.80 (75 cpm).
Zoekt u ruimte voor vergadeDivers personeel gevraagd
SM-VOOR-2: direkt apart voor
ring, feest, club of partij?
24 u/p.d. 100 c.p.m.
'n streng sexkontakt.
Komt u dan eens praten met
De computer kan jou nu door- 06-320.329.99 (75 cpm).
mij, A.J. v.d. Moolen,
GRAND START 1995
Gemeenschapshuis,
tel.: verbinden met de vrouw van THUISBELSEX
jouw keuze. 06-97.10 75 cpm. Kies nu zelf de heetste
02507-14085 of 19652.
Directe start mogelijk voor diverse functies
De RIJPE-vrouwen doorscha- vrouw en via de computer
in een snelgroeiend marketing/promotiebedrijf.
kellijn direkt apart met 'n erva- krijg je haar thuis aan de
Huwelijk en
Geen ervaring vereist. Bel nu voor afspraak
ren vrouw. 06-95.04 75 cpm. lijn. Bel 06-97.55 (100 cpm).

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

Prijswinnaars Microactie particulieren

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

Op DINSDAG 3 JANUARI 1995 verschijnt het
WINTERPROGRAMMA van de VOLKSUNIVERSITEIT.
Boordevol interessante cursussen en activiteiten, o.a.:
Taalcursussen
Creatieve cursussen
Algemene kennis
Doe-Zelf cursussen
Het programmaboek is vanaf 3 januari verkrijgbaar bij
de stadsdeelkantoren, Openbare Bibliotheken en grotere
boekhandels. INSCHRIJVING vanaf DINSDAG 3 JANUARI
van 10-16 uur bij de Volksuniversiteit Amsterdam.
Herenmarkt 93
1013 EC Amsterdam

10

Klussenbedrijf 'De Karweikar'
voor binnen en rondom het
huis als het goed en redelijk
geprijsd moet zijn. Tel. 0299044848 of 06-58495565.

ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Nieuw in Zandvoort
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ 75,- p.w.
DE
KLUSSEBUS
02507-30183/06-52812146
Echt voor alles van A tot Z,
• Rubrieksadvertentie? Zieklein of groot, gewoon even
voor adres en/of telefoonnr. bellen, wij komen u gratis de
de colofon in deze krant.
kosten vertellen. Tel. 13780.

aangeboden
diversen

DOORSCHAKEL-LIVESEX!
200 vrouwen willen thuis gebeld worden. 1 gpm. 06-9698.

DOORSCHAKELSEX!
* T.k. Tasco telescoop-kijker
incl. statief, vergr. 200x, nw, 06.9779. Live naar een vrouw
of meisje thuis! 1 gpm.
ƒ 150. Tel. 02507 - 19559.
*T.k. volautomatische was- EENZAME vrouwen zoeken
machine Zanussi, goede sexafspraakjes als man niet
staat, ƒ 250. Tel. 02507-15227 thuis is! Bel 06-96.61.
ANNULERINGEN van uw Gratis naar bed met vele geadvertentieopdrachten kunt u trouwde vrouwen thuis. SexUITSLUITEND SCHRIFTELIJK kontakten. 06-95.30 75 cpm.
richten aan Centrale Orderaf- GRIEKS: toe maar, schuif
deling Weekmedia, Postbus mijn slipje maar opzij schat!
156, 1000 AD Amsterdam.
Bel 06-97.09 (100 cpm).

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 1 8, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

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

10,15
11,84
13,54
15,23
16,92

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:

Hogeweg 2, Zandvoort

Postcode:

Vondellaan 1A, Zandvoort

Telefoon:

Plaats:
'

S.v.p. in rubriek:
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Auto's & Motoren-

Weekmedia
l
!

Hyundai warmt
het publiek op
met HCD-2

VW verwarmt
sneller

Volkswagen biedt sinds
kort tegen een meerprijs
yan 15 honderd gulden een
iwarmtereservoir aan voor
de Golf- en Ventomodellen
met een handgeschakelde
'l .4, 1.8 en 2.0 taenzinemojor.
i Na het starten verwarmt
het reservoir binnen luttele
peconden het interieur en
dé 'motor. Het is bevestigd
tussen het, motorblok en de
'grille en is geïntegreerd,in
het koelvloeistofcircuit.
•j Het bevat bariumzout
'dat vanaf 78 graden vloeibaar wordt en een deel van
jde overtollige motorwarmte in het reservoir opslaat.
Door de speciale isolatie
beschikt het reservoir na
72 uur stilstaan en bij een
buitentemperatuur
van
min 20 graden Celcius nog
over tweederde van deze
warmte-energie.
De voordelen zijn volgens VW een 'warme' start
met onmiddellijk een gunstige verbranding. Bovendien treedt-de katalysator
eerder in werking.

De HCD-2 is weliswaar niets
anders dan een showbinkie
maar komt toch wel dicht bij
een serieus prototype. In 1996
brengt Hyundai een nieuwe
coupé op de markt die
hoogstwaarschijnlijk veel
overeenkomst met de HCD-2
zal vertonen.

YUNDAI IS ZEER tevreden over de afzet
van bedrijfswagens in
1994 en dat is vooral te

H

Speciale serie Clio
Met de Club Med brengt
Renault een nieuwe gelimiteerde serie van de Clio op
de markt.
'.•"•:
Hij is leverbaar als drieen als vijfdeurs en heeft
een aantal extra's ten opzichte van de Clio RN.
Zo heeft hij stuurbekrachtiging, een toerenteller, centrale portiervergrendeling en elektrisch,
bedienbare zijruiten.
Aan de buitenzijde is hij
herkenbaar aan in de corrosseriekleur
gespoten
bumpers en mistlampen.
De meerwaarde van de
extra voorzieningen bedraagt 25 honderd gulden,
maar Renault brengt hiervoor slechts zeshonderd
gulden in rekening. Er is
keuze uit een tweetal motorversies, 1.2 en 1.4 liter.
Prijzen vanaf 27.595 gulden.

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

Tijdens
danken aan de H100 die in een
de Autojaar tijd een marktaandeel van
RAI
13,6 procent veroverde.
Over de afzet van personentoont Hyundai
auto's in 1994 heeft Hyundai getwee primengde gevoelens. De Lantra
deed het zeer goed en beter dan
meurs,
twee acde Scoupé en Sonata, de Pony
tiemodeldeed vrijwel niets en daar
wordt geen enkele verkoper
len en als
vrolijk van.
publiekstrekker
Maar dit had weer alles te
het protomaken met de aangekondigde
type
opvolger Excel. Daarvan zijn
HCD-2
op de valreep van 1994 wel 15
honderd orders genoteerd
maar bijna al die klanten willen
hun auto pas in 1995 voor de
deur hebben staan.
genduizend auto's te kunnen
verkopen waarbij vooral de Excel voor het goede resultaat
AutoRai
moet zorgen.
Tijdens de AutoRAI toont
Het vorige jaar eindigde voor Hyundai twee primeurs, twee
Hyundai met zesduizend ver- actiemodellen en als publiekskochte personenauto's en voor trekker het prototype HCD-2.
dit jaar denkt de importeur ne- De eerste primeur betreft een

luxe minibus voor particulier
gebruik die net even ruimer is
dan de gangbare ruimtewagens.
Hij heet Satellite en heeft vier
rijen zitplaatsen: drie keer twee
draaibare captain chairs en
achterin een driezitsbank. Hyundai omschrijft hem als ruim
en trendy.

'Auto-tentoonstelling' in Stedelijk
De eerste tentoonstelling in het
jubileumjaar van het Stedelijk Museum
staat in het teken van de automobiel. Alfa
Romeo, dat zelf het 85-jarig jubileum viert,
valt de eer te beurt het 100-jarige museum
aan te kleden met La Bellezza Necessaria.

H

dat dit jaar het 100-jarig bestaan viert.
Voor de tentoonstelling 'Alfa Romeo: La
Bellezza Necessaria', zeg maar de essentie
van schoonheid, is een collectie automobielen uit Alfa's historie geselecteerd. Auto's waarmee Alfa wil laten zien dat het op
zijn minst aparte opvattingen over vormgeving heeft.
Zowel Alfa als het Stedelijk hebben hoge
verwachtingen van de tentoonstelling want
ze rekenen op 60 duizend tot 80 duizend
bezoekers. Om die mensen de poort binnen te krijgen is gekozen voor een tactisch
moment van opening, gelijktijdig met de
AutoRAI, zodat het mogelijk is een bezoek
aan de RAI te combineren met een museumbezoek.
Om hen tegemoet te komen rijdt er elk'
uur een pendelbus tussen het RAI-complex en het museum.

ET IS IN korte tijd de tweede grote
tentoonstelling in Amsterdam over
een automerk. In 1994 stond Citroën in het middelpunt en dit jaar
dus Alfa Romeo.
De liefhebbers zijn er kort over: Italiaanse auto's zijn rijdende kunstwerken. Of dat Vormgeving
nu werkelijk het geval is kan iedereen van- . La Bellezza Necessaria is niet alleen beaf 3 februari zelf beoordelen in de toepasse- stemd voor de fervente liefhebbers van
lijke entourage van het Stedelijk Museum Alfa Romeo maar ook voor degenen die

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in. alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad. •
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-065.86.86. Fax 020-665.63.21.'
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan qok bij Het Parool, Wibautstraat 13.1, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn,.worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 42,00
voor elke extra regel
ƒ 14,20
mm-prijs
ƒ 8,80
mm-prijs met vignet
ƒ 8,80
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 10,40

Uiteraard is de nieuwste generatie niet
slechts in de RAI maar dit keer ook in het
Stedelijk Museum te bewonderen.

Maar het leukste om te zien is
de HCD-2, de opvolger van de
HCD-1. Dit staat voor Hyundai
California Design en de importeur haalt de auto vooral naar
Nederland om het publiek alvast op te warmen voor de coupé die in 1996 op de markt
komt.
De uiteindelijke produktieauto zal er rustiger uitzien dan
de HCD-2 maar hij blijft volgens Hyundai spectaculair.
Met zijn lange neus en korte
cabine doet hij wat denken aan
een Engelse sportwagen.
Hyundai wijkt hiermee bewust af van de hedendaagse
trend van 'cab forward', dus de
cabine zover mogelijk naar voren geplaatst hetgeen een grote
binnenruimte garandeert.

Alfa Romeo: La Bellezza • Necessaria
vindt plaats van vrijdag 3 februari tot en
met zondag 2 april, dagelijks van elf uur tot
vijf uur. De toegangsprijs voor volwassenen bedraagt 8 gulden en houders van een
Museumjaarkaart hebben vrij toegang.

Voor een sportwagen is dit
echter volstrekt onbelangrijk,
meent Hyundai. Daarom gaat
de nieuwe coupé straks inderdaad met dezelfde lange neus
en cabine in produktie.

louter interesse hebben voor vormgeving
als kunstvorm en of voor de rol die de auto
speelt in onze cultuur.
Voor deze gelegenheid wordt een tiental
bijzondere auto's uit het Italiaanse fabrieksmuseum naar Amsterdam overgebracht waaronder enkele die als een mijlpaal in de automobielgeschiedenis gelden.
Daarnaast is een collectie tekeningen, ontwerpschetsen, foto's en films bij elkaar gebracht. Zaken die teruggaan tot de dertiger
jaren. Zelfs het karakteristieke motorgeluid van een aantal historische Alfa's
speelt een rol.

V.a. ƒ85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
Audi 80 blauw nov. '91 ƒ 27500. RENE SPAAN, 075-281193.
Inl.
04750-34545/04749-5577, Vraag tevens naar onze inruiDe allermooiste SAAB 900 tur-' km 80.000 - als nieuw.
Iers en aantr. rep. prijzen.
bo air-flo intercooler, v.v. el.
voor Amsterdam en omgeving
schuifd. elec. bed. spiegel en
Adverteren in
Oranjebaan 4, Amstelveen
ramen, rad/cass., kl. rood, licht
deze rubriek
metalen aero velgen. 02503 Tel. 020 - 6433733.
Daihatsu
FAX: 020 - 665.63.21
14097. Voll. BOVAG garantie.
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491. De Meteor, nieuw en gebruikt
620 Si rac.green
Feroza Resin-top 1.6 inj. st. Defender Discovery. Joh. Sie- 620 i nightfire red
gerstr
18,
A'dam:
020-6945205.
bekr. (geel kent.) km 39.000,
216 GSI rac.green
7/91, Applause XI zilver '89,
Cuore tx/cx '91. Cuore TS,
214 SI steel grey
zwart, '89.
213 S strata grey
NIEROP DAIHATSU
Nissan MICRA, '82, 154.000 825 Sterling
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W. km., ƒ 500. Voor doe het zelver. autom.sch.dak
Tel.:020-6183951.
820 Si midnight blue
Tel. 020 - 6652855.
airco

Chrysler Jeep Motormeyer B.V.
Uw officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
Overtoom 116-126, Amsterdam, 020-6124876

ES 2.5 l
8-'90
VISION 3.5 V6 24 LE, directiewagen
1-'94
VOYAGER 3.0i SE A/T
7-'91
VOYAGER 2.5 l SE Comm
7-'92
VOYAGER 3.3 l SE Comm
7-'92
GRAND VOYAGER 3.3i SE A/T Comm
4-'92
JEEP Cherokee 4.0 l LTD AUT Demo
3-'94
DE OUDSTE CHRYSLER-DEALER VOOR AMSTERDAM E.O.
Donderdag tot 21 u. geopend. Parkeergelegenheid aanwezig!
OOK OP ATS tekst TE ZIEN

Rat Rorino dsl, bj. '90,5 versn.,
apk 10/'95, gr. kentkn, 128.000
km, ƒ6400, tel. 020-6129149.
Te koop Fiat Uno 1.1, kl. zw.,
6/'93, lm velgen + verlaagd +
radio/cass., km 32500 ƒ 15.995.
Tel.: 02975-33000.
OTOPLAZA Hilversum FIAT

Chrysler - Amstelveen

Citroen

Ford

Lancia

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

Opel
T.k. tegen handelsprijs: Kadett
1.6i, Ipg, 5- '90, { 10.250.
Vectra 1.8i GL Sedan, 3-'91,
ƒ 16.500. Corsa TR, 2-drs, Ipg,
10-'87, ƒ4950. Kadett 1.6 D,
3-drs, stat., 4- '86, / 3950.
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
A'dam, 020 - 6627777. Donderdag tot 20.30 uur geopend.

Peugeot

Rover

Saab 900i 16V, bj '93, donkerblauw, ABS, airbag, schuifdak,
trekhaak, LPG. 73.000 km.
ƒ37.500. Tel. 085-257455.

SAAB SERVICE
73.000 km
MOLENAAR
113.000 km
103.000 km
HOOFDDORP
58.000 km
89.000 km
Tel.: 02503-14097
32.000 km
Onderhoud, reparatie, APK.
80.000 km
Diverse SAAB occasions
9.000 km
20.000 km Waaronder: Saab 90, 99 & 90C
Tevens revisie Saabmotorer
PEUGEOT v.d. POUW
en versnellingsbakken.
Amstellandlaan 1
Weesp 02940 - 15110.

106 XR 1.1. 11/91
205 XR Diesel 4/92
205 GL 1.1. 5/89
205 Accent . . .88
205 XL . . . . 8/90
205 XR 1.4 .2/93
405 GR 1.9 10/90
405 SR 1.8 .8/93
605 SV 3.0 . 9/92

Seat

**PEUGEOT ZUIDWIJK**
EINDEJAARS-LEEGVERKOOP
Div. types 106 va. ...ƒ14.750
Div. types 205 va. ...ƒ 5.950
205 Rallye (95 pk) 7/88/11.950
305 GR Break 2/87 . .ƒ 8.950
309 GR 1.417- '91 ...ƒ13.950
405 GR 1.9 Break 2/89/1 5.750
504 Cpé 6 cyl. '77 . .ƒ 19.500
Wat u zoekt
hebben/krijgen wij! .
Minervalaan 86, Amsterdam - Z
Tel. 020-6629517/6791864
COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
Peugeot-dealer

SEAT AUTO KÖHLER
v.d. Madeweg 23,
Amsterdam.
Tussen Makro en K. Max
020 - 6686146.
SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333
Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Volvo

960 2.5 aut. 5000 km . . 10/94
940 GL, 2.0, 60.000 km. . 3/92
wenst al zijn klanten en relaties 855 GLT 15.000 km . . : . 4/94
245 GL 2.3. L.P.G
5/90
EEN GEZOND 19951
440 GLT 2.0 4.000 km . 10/94
Ook in het nieuwe jaar staan 440 Automaat 1 .8
4/92
onze Leeuwekeur gebruikte
440 DL 1.8 22.000 km ..6/93
auto's voor u klaar
440 GL 1.8 L.P.G
6/90
360 GL 2.0 Sedan
1/88
Baarsjesweg 249-253
Citroen BX 1 9
. 4/92
Amsterdam 020 - 6121824.
Citroen XM 2 0 .
. . . 1/92
Renault Safr. RXE 3.0 .. 1 1/92
Opel Omega Stat. 2.6 . 11/91
BMW 318i
11/91
RENAULT AMSTERDAM
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Top occasions met 1 jaar
OFF. VOLVO DEALER
garantie
Nijverheidslaan 1, WEESP
Wibautstraat 224
Tel. 02940
18200/18008
020 • 561 96 1 1

Renault

Frontera snelste
in sneeuw
Een Opel Frontera 2.3
turbodiesel heeft de zware
Arctic Super Challenge
1994 gewonnen, een acht
dagen durende marathon
over een lengte van 75 honderd kilometer. De route
voert door Scandinavië,
Rusland en voorbij de poolcirkel.
In de rit komt het behalve een goede wagen vooral
aan op rij-ervaring, kaarlezen en teamwork.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde VenenNieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Volkswagen

Toyota

T.k. VW Golf Diesel, b.j. '82
blauw met., lm wielen, i.g.st,
04/94
vr.pr., ƒ 1500. Tel. 020-6916700.
03/94
T.k.a. tegen handelsprijs:
VW Passat CL D 1.9, 4-drs,
08/91 10-'90, ƒ 17.500. Passat 1.8 CL,
04/88 4-drs, rood, 10-'90, ƒ14.950.
BEREBEIT, Amsteldijk
25,
01/88 A'dam, 020- 6627777. Donderdag tot 20.30 uur geopend.
11/92
Van 1e eig.: VW Vento 2.0 CL,
Verder div.andere occasions rood, ± 9000 km, stuurbekr.,
el. ramen, c.v., 4-'94. Voor inl.
MINOR MOTORCARS B.V., BEREBEIT, Amsteldijk
25,
ROVER DEALER
A'dam, 020- 6627777. Donderdag tot 20.30 uur geopend.
Sloterkade 40-44
Amsterdam 020 - 6177975

Saab

Bij de Stichting Nationale Autopas is de 20 miljoenste kilometerstand geregistreerd.
De databank bevat nu
km-standen van 5,7 miljoen auto's, dat is ruim 90
procent van nationale wagenpark. De Stichting werd
vier jaar geleden opgericht
door BOVAG, RAI en
ANWB om te zorgen dat er
een groot aantal auto's zou
komen waarvan met zekerheid kon worden vastgesteld dat de km-stand juist
is.
De nu behaalde resultaten tonen volgens de Stichting duidelijk aan dat de
opzet geslaagd is en dat de
autobranche met man en
macht meewerkt.
Het overgrote deel van.
de ingevoerde tellerstanden is direct afkomstig van
automotaielbedrijven. Wie
een auto wil kopen bij een
BÖVAG-autobedrijf kan in
de meeste gevallen zekerheid verkrijgen over de tellerstand.
De bedrijven kunnen dit
zelf controleren via de databank.

Algemeen

Amstelstein - Suzuki

Nissan

Dealer Zuidwijk biedt aan:
Uno 45, brons, b.j. '88;
Tipo 2.0 GT, zwart, b.j. '91.
Minervalaan 86, A'dam-Zuid.
Tel.: 020-6629517/6791864.

De achterruit kan elektrisch
naar beneden zodat bij mooi de
auto kan worden omgetoverd
tot een cabriolet.
De HCD-2 is voorzien van een
dwarsgeplaatste 2.0 16-kleppen
Bèta-motor met variabele kleptiming.
Verder is het paradepaardje
van binnen aangekleed als een
showauto en het is zaak om
daar tijdens de AutoRAI een
beetje doorheen te kijken. Maar
wat overblijft is genoeg om uit
te zien naar het seriemodel.

GOLDCAR MITSUBISHI

Land/Rangerover

Fiat

De auto zal er
rustiger uitzien
dan de HCD-2
maar hij blijft
spectaculair

Suzuki

Daihatsu

Chrysler

Twee andere bijzonderheden
van de HCD-2 worden niet overgenomen: de derde zitplaats en
de verschillende portierbreedtes.
De derde stoel staat schuin
achter de voorstoelen. Veel kopers van sportwagens willen
namelijk geen pure tweezitter
maar hebben genoeg aan een
derde zitplaats. De definitieve
uitvoering krijgt een kleine
tweepersoons achterbank. Het
middendakpaneel is uitneembaar en past in de bagageruimte.

Mitsubishi

Audi

Panda 750 Coll. 12/87ƒ 6.950
Panda 1000 CL 08/89 ƒ 8.950
Panda 1000 CL 03/90 ƒ 10.500
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Panda Autom. 07/91 .ƒ 12.750
Ritme 70 CL 03/88 ..ƒ 7.950
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Uno 45 S Hobby 05/87/ 6.950
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Uno Elegant 60, 05/92/ 15.950
niet breder dan twee kolommen).
Uno Suite 1.4 SX 10/93/ 21.500
Tipo 1.4 S/Demo 2/94/25.500
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Coupé Rat 16V
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), taTurbo 9/94
op aanvraag
XM Comf. Br. D. '93 ƒ 37.500 Voor een goede occasion:
Punto 75 EL 10/94 op aanvraag
rief op aanvraag.
XM Turbo D '92
ƒ32.500
Autobedrijf
XMTD.abs'93
ƒ35.000
Voor meer informatie of advies, bel
Herenstraat 40 - 73, Hilversum
WIM van AALST
XM V6 leer airco '90 ƒ 22.500
achter hotel Hof van Holland
Communicatieweg
6,
Mijdrecht
XM 20i abs Ipg '92 ƒ27.500
035 - 244244. Dond.koopavond
XM 20i Comfort '91 ƒ 19.500
CITROEN-DEALER
XM 20i aut. '92
ƒ 27.500
Tel.: 02979 - 84866
XM 20i aut. '90
ƒ 22.500
CX 25 GTI Turbo '87 ƒ 9.950
OTO/ICl CITROEN
BX 19 GTI leer'93'
ƒ27.500 AX 1.4 TRS '87
/ 6.750 Ford Escort 1300 L, '83, APK
BX 19 GTI Ipg '92
ƒ 19:500 AX 1.0 Escape '93 ..ƒ 15.250
'95, rijdt goed, kleur wit.
BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 14.750 AX 11 TGE '92
ƒ15.950 Tel.: 020 • 6188600.
BX 19 TZI Ipg '92
ƒ 17.500 AX 14 TZX 5 drs '92 / 19.750
BX 16 Progress '92 ƒ 17.500 BX 14 RE '88
/ 9.250
BX 14 TE '92
ƒ 14.900 BX 14 Toulouse '91 . ƒ 16.900
BX 14 RE Ipg '87
ƒ 4.500 BX 16TGESt.b. '90. ƒ 15.500
BX 14 E '88
ƒ 6.500 BX Turbo Diesel '91 . ƒ 23.900
LANCIA
BX 14 E '86
ƒ 2.000 ZX 1.9 Diesel '93....ƒ23.500
ƒ 5.850
BX TGD Break '92
ƒ 17.500 ZX I.9 Reflex 10/91 ..ƒ 17.500 86 Y10
ƒ 19.500
BX TGD Br. '91 v.a. ƒ 14.500 XM 2.0 Comfort '91 ƒ 25.750 93 Y10 Junior
94 Delta 1.6 DEMO .ƒ31.95C
BX 19 Turbo D '91
ƒ 17.500
Hogeweyselaan 21
94Dedra 1.8 DEMO ƒ 38.95C
BX 19 TZD '92
ƒ 19.500
1380 AG WEESP
BX 19 TZD '90
ƒ 9.950
02940 - 16661
Autobedrijf CASPARUS
BX 19 TRD '88
ƒ 7.500
Amstellandlaan 1, Weesp
Visa 11 RE '88
ƒ 4.950 Ruime keuze in 2 CV occasions
Tel. 02940-15108
alle leeftijden. De EendenspeVISA GARAGE BV
cialist Leende. Tel 04906-1528.
Nu ook in Hilversum
Oto Plaza, Herenstraat 40
Houtmankade 37, A'dam.
Tegen handelsprijzen: BX 1.6
Tel. 035 - 244 244
Tel.: 020-6278410.
TGi Progress, groen met., l.m.
Opel Omega 2.0i Station, Ipg
wielen, Ipg, 8-'91, /12.750.
l.o.v. cliént/1ste eig.:
onderbouw,
1990,
donkergrijs
HYUNDAI PONY GL, b.j.'SS,
BX 1.6 Montreux,. blauw rnet., Lancia Thema 2.0 i.e., blue
uitst. st., 1e eigen., 48.000 km, metallic, als nieuw, ƒ 12.500. AX 1.1 TGE '92, rood, z.g.st., open dak, centr. vergr., elektr. Madras, div. extra's, o.a el.
VISA
GARAGE
020-6596264
alle
rekeningen
ter
inzage,
trekh., v. p. ƒ 7850:070-3952798
ramen, Ipg, 6-'89, ƒ9000. BX schuifd., juni 1991, ƒ16.500
ƒ 12.500, 035-543229, antw.ap.
1.6 TGi, zwart, 3-'91, ƒ 11.5000. incl. Lancia Ypsilon, rood, ±
• Dé autorübriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aan- CHYPARSE, Soesterberg vult BX 1.4 E, 11-'89, ƒ8250.
30.000 km, 3-'92, ƒ 12.750.
uw Citroën-veerbollen voor BEREBEIT, Amsteldijk
25, BEREBEIT, Amsteldijk
25,
huisbladen van WEEKMEDIA.
ƒ
20,p.
st.
Testen
is
GRATIS.
A'dam,
0206627777.
DonderA'dam, 020- 6627777. DonderOplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Tel.:
03463-51150.
dag
tot
20.30
uur
geopend.
dag tot 20.30 uur geopend.
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21

020-665 86 86

De Satellite is gebaseerd op
de H100 en biedt in veel opzichten meer dan de ruimtewagens.
De prijs blijft onder de 42 duizend gulden.
De tweede primeur heet Excel Rally. Dit is een verlaagde
en aangeklede hatchback met
een topsnelheid van boven de
200 km/uur. Verder introduceert Hyundai een Scoupé
Sport en Sonata Empire.

Opwarmertje

'La Bellezza Necessaria'

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

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

NAP op
20 miljoen

Goed onderh. Toyota STARLET 1.3 XL, luxe uitv., pas beurt
•f APK + nwe band/rem, bj. 12'87, ƒ8.450. Tel.:02963-1324.

Seat
SEAT AUTO KÖHLER
v.d. Madeweg 23,
Amsterdam.
Tussen Makro en K. Max
020 - 6686146.
SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

Klassiekers en Oldtimers
Fiat 500
imp. uit Napels, ± 25 jaar oud, vanaf ƒ 3250,-.
Ook prachtige exempl. zonder roest vanaf ƒ 4500,Gerest. en opnieuw gespoten ƒ 7250,-.
Inf.: 072 - 610365, ook 's avonds en weekend (Alkmaar).
OLDTIMER/KLASSIEKER
(ver)kopen? Bel dan het data
bestand v/h Ned. Oldtimer
Bureau. Tel. 02990-34065.

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor: Austin - Rover Jaguar - MG - Triumph - Landrover
KIMMAN HAARLEM
in 24 uur GELEVERD

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381
AUTOBANDEN NODIG ?
Gebruikte banden va. ƒ 25.Alle maten+merk. in voorraad
Prijs incl. montage & balanc.
ECU BAND •
Cilinderstraat 5 Amsterdam
Noord. Tel 020 - 6313648.

autolak

± 50 auto's APK gek. Den'
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.
AUTO WESTPOORT
'n echte garage
Kom bij ons maar eens kijken!
Onze occasions zijn niet alleen
mooi, maar ook goed.
Alle auto's APK gekeurd en nagezien in eigen werkplaats!
Wij ruilen in voor de hoogste
waarde. Bij ons ben je altijd
beter uit. BOVAG garantie!
Alfa Romeo 164 TS
91
Audi 100 Avant, met airco .90
BMW 316 rood
90
Ford Escort 1.6 D koopje . .84
Ford Escort Clipper!.4
91
Ford Sierra 1.6 CL Sedan .90
Mits. Galant 2.0 GLSi 4 WD91
Daihatsu Charade Van
92
Rover 111 L
91
Saab 900 schuifdak, prima 87
VW Golf 1.3 Madison
90
VWGolf 1.6 CL
89
VW Polo 3 drs, 1e eig
86
VW Polo 1.3 Coupe, bl.met.90
VW Polo 1.0 Coupe, rood .91
VW Jetta 4 deurs
86
VW Transporter, als nw... .90
Condensatorweg
Sloterdijk l.
(Hoek Schakelstraat)
Tel. 020 - 6813410
b.g.g. 06-52919992
Hyundai Pony 1.5 aut. '89, met
extra rembekrachtiging. Vr.
pr. ƒ 10.700. Tel. 035 - 834487.

Let op
Wagenpark Johan Boom
Zuider Akerweg 83, A'dam •
Osdorp. Tel. 020 - 6105478.
± 200 auto's v.a. ƒ300

tot ƒ 15.000.
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur.
Tevens inkoop auto's.
Ook Filiaal Johan Boom, Den
lip 55, Den lip. Tussen Landsmeeren Purmerend. ± 100 auto's v.a. ƒ600. Tel. 0290824640. Tevens inkoop auto's.

T.k. inruilauto's: Renault 25
GTS, Ipg, 4-'84, ƒ3750. Opel
Ascona 1.6 D, 5-drs, 6-'84,
ƒ2450. Kadett 1.6 D Station,
4-'86, / 3950. Corsa TR, Ipg,
10-'87, ƒ4950. Alfa Giulietta.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
2.0, 4-'82, ƒ4950. Ford Sierra
Klaar terwijl u wacht.
1.8CL,5-drs,lpg,7-'88,/7250.;
Ruilstarters en dynamo's.
Ford Escort 1.6, 6-'84, ƒ 1750.
Valkenburgerstraat 152.
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
Tel.: 020-6240748.
A'dam, 020- 6627777. DonderGrote sortering ONDERDELEN Autoverzekering laagste bet. dag tot 20.30 uur geopend.
per md/kw. met schadegarant
van schade:auto's, alle
Focwa Serv. Celie 020-6416607 T.k. tegen inr.prijs: Fiat Tempra
merken, alle bouwjaren.
1.6 i.e., st.bekr., wit, 4-'91,
GEBR. OPDAM B.V.
ƒ 10.500. Mazda 626 1.8 MillioTel.: 02502-45435.
naire, 5-drs, 2-'91, ƒ13.500.
Missot. specialist REM- en
Toyota Corolla 1.8 XL Diesel,
FRICTIE-MATERIAAL.
4-drs, 7-'90, ƒ 10.500. MitsubiBosboom Toussaintstr. 43
Gevraagd jonge auto's v.a. shi Lancer 1.8 GL Diesel, 4-drs, ,
A'dam. Tel.: 020-6180443.
1991. Belt u voor informatie: 1-'90, ƒ 10.500, Hyundai Lantra
03410 • 19354 of 0652-977028 1.5 GLi, Ipg, 9-'91, ƒ10.500. " '
Noodservice
Kadett 1.61, Ipg, 5-'90, ƒ 10.500.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk Peugeot 205 1.4 XR, Ipg, 3-drs,
ONDERDEELVERKOOP
merk auto a cont. met vrijwar. 1-'89, ƒ9750. BEREBEIT,
DOE-HET-ZELF ADVIES
pp zaterdag van
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Amsteldijk 25, A'dam, 020' 10.00-13.00 uur
Te koop gevraagd AUTO'S a 6627777. Donderdag tot 20.30
uur geopend.
Kost B.V.
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640
Adverteren in
Valschermkade 16, A'dam.
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
• Deze autorubriek heeft een oplage van 1,1 miljoen ex.
ALLE KLEUREN
OOK IN SPUITBUSSEN
otto nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804

Autofinanciering '.
en verzekering

Auto's te koop
gevraagd

donderdag 5 januari 1995
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VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk l
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

BSnÖjKglJ

ONG|K|ND_GOEDKOOP^

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

GIJSBRECHT VAN AEMSTEL

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

ERKENDE
VERHUIZERS

NEEMT U UW GEZONDHEID
SERIEUS?!
KOM DAN TRAINEN BIJ:
- Verbeter uw algehele
konditie
(uithoudingsvermogen,
spierkracht + lenigheid)

jonfie

- CIRCUITTRAINING (alléén voor dames)
1 uur lang wordt er afwisselend gewerkt aan diverse
toestellen en apparaten ter bevordering van uw
uithoudingsvermogen, spierkracht en lenigheid. We
maken gebruik van o.a. been/bil, borst, rug, schouder,
armen en buiktoestellen + roeimachines, loopband,
steppers + fietsen.
Geef u tijdig op!
- FITNESS dames & heren (ook 50+)
- CARDIO-FITNESS
- AEROBICS (steps, bbbb, total bodyworkout,
callisthenics) Geef u tijdig op!
- BODY WEIGHT CONTROL (afslankprogramma)
- SPECIFIEKE KRACHT TR. (bijv., tennis, voetbal, skiën)
- SAUNA + TURKS BAD
- ZONNEBANKEN

HELE LITER-35% ALC.
VERGELIJK- 4 CLOU
BAREPRIJSjt-Oai/O

WMSIBl

BERENBURG

t;--*.

PABLO
MORENO

ORIGINELE
GLÜHWEIN

SHERRY

bereid volgens
traditioneel
oud recept

•
L

HELE LITER

Een rode Rioja samengesteld uit de druivesoorten: Tempranillo en Garnacho. Door de
juiste samenstelling en het vakmanschap van
de keldermeester van Bodegas Ubide (gelegen
in het hart van Rioja-Alavera) wordt al jaren
achtereen een uitstekende, soepele wijn gevinifieerd. Door onze'grote inkoop bieden wij
deze Rioja aan voor nog geen 4 gulden per fles,

met garantiezegel
op elke fles,
medium dry ol pate dry

0,75 LITER

ELDERS

ELDERS
ABLOMOÜl
S11KRKV'

BEST BIER krat 24 flessen

i

heeft alle dranken!
DOOS 6
FLESSEN

22.50

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21
Alle aanDiediengen zi|ngeldig t/m ^4 januari, zolang de voorraad strekt

Kroon Mode
Haltestraat 55

- VOEDINGSADVIEZEN

Damespantalons

- Voor meer informatie kunt u 7 dagen per week bij ons
terecht, bellen mag natuurlijk ook 02507-17742
- Deskundige begeleiding

6lastische band

FITNESS
PARADISE
Paradijsweg 1 - Zandvoort t.o. politiebureau,

ELDERS

HANKEY

RIOJA TINTO
SENORIO DE MENDIETA

GEEN

MÈT\ SCHOTSE
GRATIS WHISKY
GLAS!/

ELDERS

Jonge
JïNEVffi

PROEFNOT1TIES:
kleun granaatrood
geun fris en fruitig
smaak: zacht en
harmonieus

NIEUW!

BERENBURG
HELE LITER

JONGE JENEVER

Wit Verhuizingen

HANKY
BANNISTER

SONNEMA

in modekleuren
alle maten

nu

Slaapkamer met achterwand en
verrijdbare nachtkastjes, leverbaar
in alpine wit. Breedte 140 x2QO cm.

59,-

Nu vanaf J J ^ y
Tegen meerprijs leverbaar in 160 en 180 cm
breed. Incl. levering en montage

tel. 02507-17742

OPRUIMING
kortingen tot wel

Schuifdeurkast in alpine
wit. Hoogte 223 cm.
Zonder meerprijs in diverse
houtkleuren leverbaar.
2-deurs, 150 cm breed
nu vanaf Jf / J^"
Incl. levering en montage

Polyethermatras SG 40 Soft.
Kwaliteits matras voor een
super meeneemprijs.
90 x 200 cm.
Nu

295,-

Pincore
re latex matras
80 x 200 cm

595,t

Nu
90 x 200 cm nu 650,-

Oase ruimt
slaapkamers op!
Lattenbodem met elektrisch verstelbaar
hoofd- en voeteneinde.

80 x 200 cm nu
90 x 200 cm nu 995,Incl. levering

Comfortabel verende boxspring, inclusief binnenveringsmatras.

595,-

80 x 200 cm nu
90x200 cm nu 695,140x 200 cm nu 995,160x200 cm nu 1.195,180 x 200 cm nu 1.395,-

Prijzen zijn exclusief hoofd- en voetbord.

Bedset in geheel wit,
inclusief 2 nachtkastjes.
140x200 cm.
Nu vanaf

Slaapkamer Speciaalzaken

Grote Krocht 19,
Zandvoort

Tegen meerprijs leverbaar in 160 en 180 cm breed.
Ook leverbaar in geheel Beuken/Ferrit-zwart;
reeds vanaf 1.550,-

30 TOT 50% KORTING OP HÜLSTA
EN ANDERE SHOWROOMMODELLEN

Apeldoorn Woonboulevard Apeldoorn, 't Rietveld .•;;,;
Arnhem/Elden Woonboulevard Arnhem-Zuid
Bleiswijk Hoefweg 137
";
Capelle a/d IJssel Meubelboulevard
;,u.
Den Bosch Meubelboulevard de Herven
. :_
Diemen Woonboulevard Amsterdam-Diemen
ï'4
Son/Eindhoven Meubelplein Ekkersrijt
..,.
Enschede Meubelplein Schuttersveld
Groningen Meubelboulevard Groningen, Peizerweg;-'
Heerlen Woonboulevard in de Cramer
,
Sliedrecht Meubelboulevard
Utrecht Woonboulevard Kanaleneiland
•,'•
Zoeterwoude/Rijndijk Rijneke Woonboulevard
,;'
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Auto's & Motoren

Renault Laguna diesel komt naar Nederland

Nieuwe Volvo: nog
even geduld aub
De ontwikkelingvan Volvo's nieuwe middenklasser
verloopt volgens schema
en dat betekent dat we hem
in de herfst van dit jaar
kunnen verwachten.
• De verkoop gaat pas in
het voorjaar van 1996 van
start. Hij gaat op sommige
punten duidelijk zijn Volvo-afkomst tonen, maar tegelijk moet hij met nieuwe
design-kenmerken nieuwe
klanten trekken.
Volgens president PerErik Mohlin vertoont hij
een meer dan toevallige gelij kenis met de Volvo Environmental Concept Car
(ECO.
, Hij is niet bedoeld als opvolger van de 40 O-serie.
Mohlin: „Hij is groter en
voor een andere categorie
klanten bestemd. Hij krijgt
een plaats tussen 400- en
850-serie. De 400 wordt parallel in dezelfde fabriek en
op dezelfde produktielijn
gebouwd. De prijs van de
nieuwe middenklasser die
voorlopig bij ons bekend
staat als V40 ligt ook tussen die van de 400 en 850."
• „We hopen vooral klanten te trekken die u nog in
een ander merk rijden en
yerder willen we ook graag
meer jongere klanten werven."
Voor het V40-project
werkt Volvo nauw samen
met Mitsubishi. De nieuwe
Mitsubishi MX, die in februari in Amsterdam onthuld wordt, is de Japanse
"equivalent van deze samenwerking.
De beide auto's hebben
aan aantal onderdelen gemeen, maar verschillen ui-terlijk en motorisch totaal
van elkaar.

Renault introduceert tijdens de
AutoRAI in februari de Laguna
voorzien van 2.2 dieselmotor
met drie kleppen per cilinder
voor de Nederlandse markt.
Het !s hiermee de eerste
constructeur die in de
middenklasse een auto met
multiklcppcndlcselmotor
aanbiedt.

150 duizend van verkocht.
Tien maanden na de introductie op de Nederlandse
markt kon Renault al zo'n negenduizend exemplaren van
een kenteken laten voorzien.
De importeur verwacht dat de
nieuwe dieselversie 15 procent
van de Nederlandse verkoop
voor zijn rekening gaat nemen.

Ongebruikelijk
Het meest kenmerkende van
de Laguna 2.2 diesel zijn de drie
kleppen per cilinder. Multikleppentechniek bij diesels in
de middenklasse is nog niet bepaald gebruikelijk en Renault
EN BETERE OPVOL- loopt wat dit aangaat duidelijk
GER van de 21 had Re- vooruit op de ontwikkelingen.
nault zich met de LaguHet maximum vermogen bena niet kunnen wensen. draagt 85 pk bij 45 honderd toeIn het eerste verkoopjaar zijn ren. De twee inlaatkleppen
er in geheel Europa al meer dan staan tegenover de uitlaatklep,

E

wat een betere vulling mogelijk
maakt van de cilinders, vooral
bij hogere toerentallen.
Het hoogste koppel van 142
Nm is beschikbaar bij 2250 toeren. Dat de motor over de nodige souplesse beschikt blijkt uit
het feit dat 95 procent van het
koppel beschikbaar is in een
breed toerentalgebied, namelijk tussen 15 honderd en vierduizend toeren.
Hij heeft verder een laag trillings- en geluidsniveau. Dit is te
danken aan de speciale pendelophanging van de motor. De
grotere stijfheid van de motor,
de verminderde speling tussen
de zuigers en cilinders en de
geïntegreerde grondplaat van
de motor dragen bij aan de vrijwel geruisloze werking van de
motor.
Alle mechanische elementen
van het onderstel, de ophan-

ging en het remsysteem zijn
identiek aan die van de benzineversies. De stijfheid van de
voorvering is aangepast aan het
gewicht van de dieselmotor.

C

Uitvoeringen
De 5-versnellingsbak komt
overeen met die van de 2.0 benzineversies maar heeft wel andere overtarengingsverhoudingen. De Laguna 2.2 diesel is leverbaar in een tweetal uitvoeringen, RN en RT.
De eerste is standaard voorzien van onder meer stuurbekrachtiging, zonwerend glas en
centrale portiervergrendeling.
De RT is aangevuld met zaken
als een toerenteller, elektrisch
bedienbare buitenspiegels en
voorramen. Een airbag is voor
beide uitvoeringen tegen meerprijs leverbaar. De prijs van de

Luchtig
toeren in
Corsa

Klassieke
tweewielers
in Autotron

De nieuwe Renault
RN is voorlopig vastgesteld op zijn exclusief de verwijderings44.100 gulden, die van de RT op bijdrage van 250 gulden die per
47.300 gulden. Beide bedragen l januari is ingevoerd.

Autoland voor autogekken
Don Koemans heeft de stoute
schoenen weer aangetrokken
en begint opnieuw met een
winkel voor autoboekcn en modellen.

Nederland is het derde land
waar de Opel Corsa Cabrlo op
de markt komt. Hij is
gebaseerd op de driedeurs
versie en leverbaar met alle
motorvarianten. Zelfs de
unieke combinatie met een
dieselmotor behoort de
mogelijkheden.

D

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

E CORSA CABRIO is ontwikkeld door de Duitse
firma R & R Kupfer in samenwerking met Adam Opel
AG. In Duitsland zijn inmiddels driehonderd exemplaren
verkocht en na Zwitserland is
Nederland het derde land dat
zich kan gaan opmaken voor de
open Corsa.
Opeldealer Van Twist uit
Dordrecht heeft het exclusieve
importeurschap verworven en

PNIEUW EN stoute schoeO
nen omdat Koemans' vorige activiteiten op dit gebied,

Cars & Books te Haarlem en
Hilversum en Meko Books te
Haarlem, in 1994 failliet gingen. Volgens de man zelf had
dit onder meer te maken met
het feit dat het bedrijf te hard
groeide en andere zaken overnam. Zijn slogan luidt voortaan: wie het kleine niet eert, is
het grote niet weerd.

gaat de ombouwwerkzaamheden in eigen beheer uitvoeren.
De nieuwbakken importeur
verleent tegelijk zijn naam aan
de auto: Corsa Cabrio Twister.
Aan de basis van deze luchtige en vooral exclusieve Corsa
staat de driedeurs uitvoering.
De kap, leverbaar in verschillende kleuren, kan eventueel
voor slechts de helft worden
weggeklapt en fungeert op die
manier als een groot schuifdak.

De nieuwe winkel heet Autoland en is weer gevestigd op
het oude adres te Hilversum.
Koemans zelf spreekt over een
pelgrimsoord voor liefhebbers.
Hij wil onder de noemer Autoland primeurs op autoboekengebied in huis halen, voor
liefhebbers speciale boeken en
modellen opsporen, scherp afgeprijsde boeken aanbieden en
samenwerken met de beste
professionele modelbouwer
om altijd handgebouwde modelauto's te kunnen aanbieden.
Waardoor Autoland en een tevreden Koemans snel naam

De kosten van de ombouw bedragen bijna negenduizend gulden. In Nederland beleeft de
Twister zijn debuut tijdens de
AutoRAI.

dat een open auto meer bereikbaar is voor een groot publiek.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid een bestaande Corsa
vanaf modeljaar 1993 tot Cabrio
om te bouwen. Nog een voordeel van de Twister is dat hij
Bereikbaar
plaats biedt aan vier inzittenDe heer Akse, directeur van den en dat de kofferruimte voor
Opeldealer Van Twist: „De het grootste deel intact blijft.
vraag naar cabriomodellen Voor de aanschaf kan men oveneemt toe en met de gunstig rigens bij iedere Opeldealer in
geprijsde Twister denken wij Nederland terecht."

maken, aldus de bescheiden
uitbater.
„Toen ik tien jaar geleden
met de verkoop van autoboeken en modelauto's begon, was
er nog weinig concurrentie.
Maar goed voorbeeld doet goed
volgen en uiteindelijk bleek
ons idee van groei geen middel
om succesvol te blijven", zegt
Koemans.
In de wijde omgeving van
Hilversum zitten volgens hem
echter zoveel autoliefhebbers
dat hij vol vertrouwen is in een
goede afloop.
„Het was niet gemakkelijk
maar ik heb door het grote potentieel en mijn ervaring een
nieuwe start kunnen maken.
Door zelf in de winkel te staan
en intensief contact te houden
met mijn relaties kan ik liefhebbers van modelauto's, autoboeken, autovideo's en tijdschriften een brede keuze bieden."
„Wij importeren verder vitrines uit Italië en door mijn contacten kan ik vaak als eerste
aan sterk afgeprijsde boeken
en collecties komen." Koemans zegt ook nog veel plannen voor speciale activiteiten
te hebben.
Kortom, Don Koemans pakt
het weer groots aan maar is dit
keer een gewaarschuwd man.
Het adres van Autoland luidt
Gijsbrecht van Amstelstraat
239 te Hilversum. Telefoon 035248262.

Liefhebbers van klassieke brommers en motoren
doen er verstandig aan het
weekeinde van 14 en 15 januari vrij te houden voor
de 15-e editie van een internationale tweewielerbeurs
in het Autotron te Rosmalen.
: >Dat de belangstellingvoor de oudjes groot is,"
bleek vorig jaar wel toen
zich zo'n 15 duizend bezoekers meldden.

Het grootste deel van de
beschikbare
beursvloer
wordt in beslag genomen
door merken als Harley,
Indian, FN, BSA, Rudges,
Adler, Eysink, BMW en
NSU. De motoren, verroest
of wegklaar, zijn tevens te
koop.
Verder nemen de onderdelenstands een belangrijke plaats in en komen de
restaurateurs flink aan
hun trekken.
Vrijwel alles is verkrijgbaar, te zien of te koop. Op
beide dagen is de beurs geopend van negen tot vijf
uur. Het Autotron is gelegen aan de ASO Den BoschNijmegen.

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
«
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

020-665 86 86
Autoverhuur
-'"

Studenten 10 % korting.
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683.
Zie ATS telet. pag. 888

APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.'

Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.

Gedipl. FOCWA-monteur voor
alle voorkomende: laswerkzaamheden, reparaties, APK
en schades enz. ƒ37,50 exc.
BTW p/uur. Tel. 075 - 314618.

GARAGE ECONOOM
Voor al uw SERVICE BEURTEN
en ONDERHOUD
D. FAAS
Schadetaxatie en -herstel
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,Gratis leenauto's beschikbaar
per dag, ex. BTW
APK-KEURING,
Grasweg 3, A.'dam-Noord
klaar terwijl u wacht.
Tel.: 020-6371826.
Advies voor 'n goede Occasion
De Lugt luxe en bestel vanaf
Wij bieden u een snelle
ƒ 39,- per dag excl. BTW.
en vakkundige service
Tel.: 020-6161388 of 6890374. Fcederiksplein 6, 020-6232505.
fwingo, Peug. 106/306, Vectra,
GARAGE ECONOOM
VW Combi, Transit Diesel.
Repareert
DRIVE YOURSELF
uw Koppeling en Remsysteem
AUTOVERHUUR
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen .
AARZEL NIET, BEL NU !!
Uw Bovag-Autospecialist
Cruquiuskade 5.
Tel. 020 - 6274001.
Frederiksplein 6, 020-6232505.
NU OOK IN A'DAM-ZUID
C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

ISLOOTHMM

T AMSTELVEEN BV. H

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14

Service en
Reparatie

vignet Ouke Baas

niet duur!!!

A.P.K. KEURINGSSTATION
" Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht

Tel. 020-6980639

Autosloperijen

Tel.: 020-6184402.

Rijscholen
5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
{gratis herexamen)

Tel. 020-6431220

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

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst, j
/(3U n)Chi3C[Ue.
.1 i
i

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

ƒ1.000,00

Prijs incl.
B.T.W.

of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00

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

MOTORRIJLESSEN
ƒ 50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ37,50 per les
THEORIE OP VIDEO GRATIS
•
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle R.de Beerenbrouckstr. 157-15E
merken, alle bouwjaren.
Tel. 020-6138473.
GEBR. OPDAM B.V.
Auto/Motorrijles
Advieslijn
Studenten 10% korting ,
Tel.: 02502-45435.
voor Amsterdam e.o.
Speciale avondtarieven
Het HOOGSTE BOD?? Bel Bel: 020 - 6922612.
De goedkoopste in A'dam e.o
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Koen van Oosterwijklaan 6
Autorijschool LA MIRAGE,
Loop-, sloop- en schadeauto's
AMSTELVEEN
Kerstaanb. v.a. ƒ 31,50 per les,
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
studenten spoedcursus ƒ 975.tel 020-6116275.

4

van een

}\

AUTOVERHUUR
t
•
f
j

LIEVER SAMEN
PAN ALLEEN
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool • Trouw • de Volkskrant
Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.
(Spoed) opleidingen voor alle
rijbewijzen met aansluitend
CBR rij-examen. Motor 2 dagen. Auto 5/10 dagen. Vrachtauto 5/10 dagen. Theoriekursussen voor iedereen.
Verkeersschool Nelen, Wibautstraat 133, 1097 DN Amsterdam. Tel. 020 - 6633773,

Naam:
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49,35
66.04
82,72
99.41
116,09
132,78
149,46
166,15

Telefoonnummer:

Adres:.
Postcde + Plaats:.
•

Handtekening:

1995

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
5'
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686

faxnr. 020-6656321

e

e

e

SONY MINI-SYSTEEM
MET 5-CD WISSELAAR EN BOXEN

PANASONIC 63CM
KLEUREN-TV
STEREO
TELETEKST
SONYHI-8TRAVELLER
beeldkwaliteit
;! PHILIPS 63 CM KTVTopklasse
STEREO TELETEKST HiR stereo Adviespnjs '3330
25GR9760 Flat square beddbuis teletekst stereo en
afstandbediening Adv "1795

HI-8STEADYSHOT
Hi 8 stabilisator stereo

;J PHILIPS 70 CM KTV
&$ STEREO TELETEKST SONY STEADY SHOT

O

28ST2471 AoViespnjs'1995

tw?x4 iijiLiiJl»-.'

Met stabilisator' '3100

vjeaat'tapvsr n

MHC-C50, Unieke audio-set,
slechts 22,5cm breed!
Versterker 2x30 Watt, 5-bands Equalizer
met Spectrum Analyzer Digitale tuner
Dubbel-autoreverse-cassettedeck
CD-wisselaar voor 5 CD s Boxen 3 weg
basreflex Afstandbediening
Adviespri|s*1780 -

Type T X 1 9 8 8 63cm
grootbeeld
INVAR
MASK beeldbuis auto
matisch zenderzoek
systeem 2x10 Watt
stereo geluio extra
luidspreker aans
luitmg t e l e t e k s t
met geheugens
timer
s c a r t en
S VHS aansluiting
en infrarood afstand
bediening
Adviespnjs"1599

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 2-deurs koel/vries
kombmatie met koelruimte
op "ooghoogte" en 2 ruime
vnesladen Adviespnjs*1235-

"ypeWA9510 Adv '1899 -

O1O ,

1195.-

20lilennhoud Adv '649 - |

750 Watt magnetron, 1 7 liter
inhoud en draaiplateau

LUXE 1400 TOEREN MOULINEX FM1535

ZANUSSI KOEL/VRIES AEG LAVAMAT RVS

699.-

1125.-

Perfect beeld en geluid'
16xzoom HiFi stereo '2495

749.BAUKNECHT SUPER

3e grote AEG kollektie bi|
3CC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbiedmg? Type
LAV536 Adviespnjs" 1499 -

290 liter Adviespri]S"1199

CANON CAMCORDER
m IU;tfJt-y B^%^*B
M PHILIPS 63 CM KTV

STEREO TELETEKST

199.

SHARP R2V14 STUNT |

_1629.-

FWJPSHWCAMCORDER

M 25MN1350 Adviespnjs" 1445-

Supersnel verwarmen en
ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adviespn]s'279 -

£ Kfm
WHIRLPOOL 240 LITER
KOEL/VRESKOMBNATIE BAUKNECHT1100TRN WHIRLPOOL AVM61 0

O 28SL5800 Adviespn|S"2695

g$L 63QW7619 169breedbeeld
R, knop beeld m beeld (P l P )
W Off Ph*ps garant» Adv "2545

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

PypeW697 Voorlader, RVS
rommel EN kuip Adv *2299 -

M PHILIPS TOPKLASSE SONY T R A V E L L E R
M 70 CM MATCHLINE Uchto^wichl camcorder '1650

E>J63 CM TOPKLASSE

BCC LEVERT UITSLUITEND
CFK-VRIJEKOEL-ENVRIESAPPARATUUR.
.(Uiteraard tegen de laagste/
prijzen van Nederland!)' .

.

849.-

MIELE K1328S LUXE
KOEL/VRIESKOMBINATIE

SHARP VIEWCAM

.......

VLE30 Sxzoom LCD kleuren
scherm inkl luidspreker '2299

52NA2304 55cm Off Phi
kps garant» Adviespn)S"1345

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBMATE

PHILIPS TELETEKST

TypeKG31 Flexibeleindelmg
van deur en koelkast, automatische ontdooiing omdraai
bare deuren Advespnp '1448-

14AA3527 Adviespnjs'745 -

SHARP R3G14KOMBI

SUIOa™

30SCH 1000 TOEREN

_

SIEMENS WASAUTOM.

395.-

Type KGS32 Adv *1649-

FMA925C, Luxe 3 in 1 kombi
magnetron Inkl hete lucht
oven en grill Adv "849 -

__ 499..

PHILIPS HI-FI VIDEO

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang SHARP 3 IN 1 KOMBI
1200trn/mm , rvs trommel,
zeerzumig Adviespnjs'1199-

749.-

PHILIPS "RTFTVTDEO DIGITALE SAMSUNG
SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
FlatensquarHi Black Trmitron beeldbuis teletekst en
afstandbediening Adv '1660 -

TTTHÏÏO-DmVE~Hl-FI
Supersnel hi fi stereo "1256

MAGNETRON

ZANUSSIWASAUTOMAAT

Type M6149 750 Watt nuttig
vermogen 5 standen regelbaar
vermogen eenvoudige digitale
bediening 17 liter inhoud en uit
neembaar draaiplateau

Type ZE400E Adv '949 -

749.-

Symphony design absolu
ie wereldklasse super flat
en square beeldbuis en ver
der bi|na alle denkbare mogeSjkheden Adviespn)S"4000

PHILIPS/WHIRLPOOL

INDESIT 2-DEURS
LUXE KOELKAST

TypeAWG719 Adv *1235-

Automatische ontdooiing en
in hoogte verstelbare en
kantelbare rekken Adv '849 -

GRUNDIG HI-FI VIDEO
SONY72CMKVS2921

3 m 1 kombi (magnetron,
gnllencnsp) BESTGETEST
en eenvoudige digitale bedienmg Adviespnjs "1049-

_
549.MOULINEX KOMBI

VR833 MATCHLINE mon
tagerecorder 4 koppen
2x jog & shuttle teletekst
PDC, topklasse'Adv'2095

VR632 TURBO DRIVE 4koppen.bngplay autostore '1295

WHIRLPOOL AVM914

999.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRESKOMBNATE

PHILIPS GR1021 37CM

1000 Watt quartz-grill

GV240 "Beste koop" VHS-HQ
TELETEKST/PDC "1709

LUXE 800 TOEREN

R7V10, lOOOWen draaiplateau

549.-

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

699.-

WHIRLPOOL AVM920
Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
magnetron Adviespnjs'1499 - [

829.-

485."

ZANUSSI 2-DEURS INDESIT PROMOTIE
180 liter Adviesprijs"749

SÜNYVHSTÏÏTÏVTDEO

Type 2596, Adv '799 -

SLV615 TOPKLASSE'8 uur
longplay 4koppen "1990-

WHIRLPOOL 2-DEURS
SONY72CMKVC2921
STEREO TELETEKST JVC HI-FI V1D1Ö

235 liter Adviespnjs'985

HRJ600 Stereo Adv "1299 -

PANASONIC 63 CM

van llrill"

s ar

,1111111111111—,^u~Tf~T\r

995.-

NVSD30 3 videokoppen
shuttle LCD-afstandbed
Inkl PDC Adviespnjs "1199 -

Type AWG089, Adv '1435 -

PELGRIM FORNUIS |
410,Gas-etektrofomue"1425-

AEGi TURN AMAT
SONY VHS-HQ VIDEO

O

V235 Alslandbecfenng '1220-

STUNT BOVENLADER

SONY TELETEKST
KVM1421 Adviespnjs"890-

ETNA FORNUIS 14.00 |

1000 TOEREN BOVENL.

TX1988,Stereoenteletekst

SHARP DV5403 KTV
STEREO TELETEKST

Gas-etektrofornuis+gnll '999-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
SIEMENS 320 LITER TOEREN
BOVENKoel/vries reus Adv "1398
LADER
Luxe kast Adviespnjs'1049

VSG60 4 koppen Adv '1098

SONY55CMKVX2141
STEREO TELETEKST PANASONIC V1DEO+PDC

STUNT! GAS-ELEKTRO

BAUKNECHT 2-DEURS

999,

SONY63CMKVX2521
STEREO TELETEKST AKAI HI-FI VIDEO

599.-

die
rkelijk
•Wéuren-wservi-

AKAIVIDEO+PDC/TXT
F495 4 koppen '1318

" • MET

PELGRIMSUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
EM22, Gas-elektro fornuis
Inkl grill, draaispit en mixed |
gnll-set Adviespnjs'1575 -

_
978.ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A, Elektrische oven
inkl gnllenkcckwekker '1510 •

'-..

;-5 JAAR.,

4 KOPPEN VIDEO

ATAG TURBO-FORNUIS

aarmennogl

Topmerk!4vtdeokoppen "799-

KFF452, Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven
grill kookwekker en gratis
kookboek Adviespnjs'1735-

S

AKAI VHS-IHQ VIDEO

r _ -*

VSG21,Alstandbedend ~768

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl afstandbediening "699

TOPMERKWASDROGER

150LTR.KOELKAS'
Oerdegelijketabletop Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad Officiële garantie

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST PHILIPS VIDEO + PDC
63TA4410 Adviespn|S'1995-

TypeTDSO, Adviespnjs*649 -

INDESIT KOELKAST

.

«-:

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-39 Stereo en teletekst
Adviespnjs "1999-

349.-

145 LITER KOELER

PRÏJSJ

Topmerk Adviespnjs"749 -

INDESITWASDROGER

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

429.-

BLAUPUNKT 55 CM
PM55 40
Teletekst
Advraspnjs "1231

"Beste koop'VHSHQ TELETEKST/PDC
Adviesprijs "1099

BLAUPUNKT RTV2

IL»T^T' -*- *

0

, ;|W'öS^?££ï:feh'»*S-:lpffi 1

»-rt *-

449.-

•» •••••^•r n

BOSCH KOELKAST BAUKN. /BOSCH/AEG

lÜFJlfcr

V -•.:•, l •c'ti ii(1lcPI»>

tMi£Kft

m

BAUKNECHT KA*ST
| 3 sterren vnesvak Adv "749 -

VHS-HQ videorecorder "759

525.-

HRJ205 super snel LCDafstandbediend showview |
voor eenvoudig programmeren Adviespnjs "899

MQUlJlNËX

pits Adv
'445 HG055F,4pits
Adv'445-

348.-

rrgik
\-J;m?
OPZETVRIESKAST

JVC VHS-HQ VIDEO

| Opzetvrieskastje Adv '595 -

HRD770E LCD afstandbe
diening Adviespnis '799
.-'bod.cm'p'ii-?;

, JiïÊr 328.'
WHIRLPOOL AFB594

BAUKNECHT LUXE

SONY DBSCMAN
Portable CD-speler. *310.-

BOSCH VRIESKAST

,.

iftjn

HOOFDTELEFOON *249.SAMSUNG RCD965n
Stereo radiorecorder + CD.

N5000 Geen afvoer nodig

'"HUW *if.?"-". • ' *'•••i*'

rpi^

PELGRIM WASEMKAP
WA15, Adviespnjs'245 •

98.-

ATAG WASEMKAP
MKAP

WH155E, 3 standen
iden '280'280 -

148.-

Adviespnjs'1530 -

j 51KV1256 Adviespn|S"895

37 CM KLEUREN-TV

..
KONDENSDROGER
WHIRLPOOLAWG912
KONDENSDROGER

GRUNDIG 51 CM KTV JVCVIDEO+SHOWVIEW
T5154CL Teletekst Adv "1099

238.-

30KPLAAT
ATAG KOOKPLAAT

ZANUSSI BARKOELER WHIRLPOOL AWG202
GRUNDIG VIDEO + PDC

T63-630 Teletekst Adv '1579 •

178.-

JOKPLAAT
ETNA KOOKPLAAT)
1205JN,4-plts
lts Adv '450
'450-

2 sterren vnesvak Adv '699 -

IGNIS DROGER AWF020

VR332 TURBO DRIVE
Skoppen perfektbeeld!"995-

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat '298 -

ZANUSSI WASDROGER

VR223 TELETEKST "1245

BLAUPUNKT 63 CM PHILIPS VHS-HQVIDEO
MM63- !2;Teietekst Adv '1679

Wasdroger Adviespnjs*495 -

"li5;-1.uwi'w^11 • •

ss.- ïji&ww

TypeGSD1341,Adv '848-

_ 598.328.-

STUNT!! VRIESKIST!!

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN MEDERLAND

"7QQ _
j 99.

MIELE DROGER

1199.-

AEG TYPE
'PE 520
KONDENSDROGER
INSDROGER

er nodig Adv
Adv'1449Geen afvoer
'1449 -

1149.-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts
en geruisarm Adv *999 -

BAUKNECHT VW3PR

^=^-

J

&

BOSCH VW SPS2102

regait TQQ
La&y 199.

MIELE VWG521
MERKCENTRIFUGE
IFU
2800 toeren Advv '249
'2- -

TypsG521, Adviespnjs'2099 -

159.=Ü^

imiddag ......
1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag ................ 9 tot 5.30 uur
tot B uur
uur.
KOOPAVOND:
zaterdagl .9 tot
7 tot 9 uur
) ........... 7 tot 9 uur
filialen donderdag ...... 7 tot 9 Uur

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

Donderdag 12 januari 1995

Los nummer M.85

Omwonenden Paviljoen-Zuid:

Gemeente en
Thunnissen
spannen samen

ZANDVOORT - Bouwbedrijf Thunnissen heeft samengespannen met de gemeente Zandvoort om de bouw van het
appartementencomplex Suyderduyne mogelijk te maken
Dit staat in een brief van omwonenden van Paviljoen-Zuid,
de beoogde plek van het complex, die zy hebben gestuurd
naar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State
De briefschrijvers stellen dat
de omwonende burgers door
dit complot buiten spel zijn ge
zet De toenmalige wethouder
Van Caspel en directeur Publie
ke Werken Wertheim zouden
het project zo'n warm hart heb
ben toegedragen, dat de bewo
ners vanaf het begin af aan met
in staat zijn gesteld het plan
aan te vechten
Omwonenden denken tevens
dat de gemeenteraad indertijd
akkoord is gegaan met het
bouwplan (een zes bouwlagen
hoog appartementencomplex)
vanwege de dreiging van een
schadeclaim De gemeente zou
al die jaren te veel bij de plan
ontwikkeling betrokken zijn
geraakt
Ook de provincie heeft een
duidelijk aandeel gehad, zeggen
de bezwaarmakers Deze zou de
handelwijze van de gemeente
hebben bevestigd 'Zowel gemeente, provincie als de recht
bank proberen alles goed te
praten', schrijven zij over een
bepaalde periode in de ontwik
kelmgen 'Dus is kleinschalige
horeca ter plekke economische
niet haalbaar' Bovendien zou
er volgens hen op deze plaats
behoefte zijn aan een 'landmark' en staat er in de structuurschets van 1992 dat in het
meest zuidelijk punt van de
boulevard - met een bebouwmgsaccent 'de overgang naar
het duingebied goed wordt

Directeur Thunnissen:

'Suyderduyne
blijft even groot'
ZANDVOORT - Het meuwe bouwplan Suyderduyne
houdt hetzelfde volume als
de oude opzet Dat zegt directeur J Kuiper van Thunnissen Heemstede BV
Thunnissen wil nu op de plek
van Paviljoen Zuid 32 goedko
pere appartementen bouwen in
plaats van de geplande vijftien,
die zo'n miljoen gulden per
stuk kosten, maar onverkoop
baar blijken „Het is zeker niet
de bedoeling om het gebouw
groter te maken," zegt Kuiper
„We hebben de buurt al tegen
ons gehad, als we het volume
vergroten, zou dat opnieuw ge
beuren Het kan zijn dat het
iets groter wordt, maar dan tegelijk ook lager, zodat het volume gelijk blijft"
„De appartementen zouden
oorspronkelijk een oppervlak
van ongeveer 250 vierkante me
ter krijgen, maar als je ze verklemt, kun je meer appartementen maken," aldus Kuiper
Die kleinere en dus goedkopere
appartementen kunnen makkelijker verkocht worden, verwacht hij „Overigens was het
oorspronkelijke plan al 21 ap
partementen, maar doordat we
toen lager moesten bouwen,
werden dat er uiteindelijk vijf
tien Bovendien is de parkeer
ruimte al berekend op 30 plaat
sen"

J.J. Doorns wordt
nieuwe commissaris
KENNEMERLAND - Hoofd
inspecteur J J Doorns is per
l mei aanstaande benoemd tot
commissaris van politie, chef
van het district Kennemerland
Zuid Hij vervangt commissa
ris A P van den Hurk, die in
april met functioneel leeftijdsontslag gaat Doorns, 48 jaar
oud, is nu werkzaam als plaats
vervangend districtschef in het
district Haarlem

vormgegeven'
Daarbij maken zij opnieuw
bezwaar tegen het feit dat vrij
stelling voor de bouwvergun
nmg is verkregen door middel
van een 'artikel 19 procedure'
Zij zijn van mening dat de ge
meente Zandvoort in plaats
daarvan het bestemmingsplan
Zandvoort Zuid had moeten
wijzigen Het 'gevaar vooi
grootschalige horeca, tegen
gaan van verloedering, uitstra
ling voor het toerisme en het
belang van de volkshuisvesting' zouden belangrijke rede
nen zijn voor de gemeente om
tot deze 'anticipatie' procedure
over te gaan De bewoners vech
ten deze argumenten opnieuw
aan
Zij vinden dat kleinschalige
horeca op deze plek juist wel
haalbaar is en de toeristische
uitstraling alleen maar ten goe
de komt Verder stellen zij dat
de gemeente en Thunnissen de
verloedering van het stuk
grond zelf in de hand hebben
gewerkt, doordat er vijf jaar
lang mets met het vervallen gebouw 'Paviljoen Zuid' is ge
daan Verder verwijzen de
briefschrijvers naar de nieuwe
aanvraag van Thunnissen 'Onder dreiging van een schade
claim' probeert Thunnissen op
nieuw het bouwplan te veranderen van 16 grotere naar 32
kleinere appartementen Dit
maakt extra duidelijk, aldus tae
zwaarmakers, dat er in tegen
stelling tot wat beweerd werd
in Zandvoort geen behoefte is
aan appartementen m de prijs
klasse van l tot 1,7 miljoen gulden
De bewoners gingen al eerder
m beroep tegen het bouwplan
De kwestie loopt sinds novem
ber 1989 Indertijd werden 231
bezwaarschriften en 268 hand
tekeningen bij de gemeente in
gediend In de loop der jaren
werd het plan aangepast Op 3
februari 1994 werd de kwestie
een rechtszaak, toen de ge
meente aan bouwbedrijf Thunmssen de vergunning tot bou
wen officieel verleende en de
bewoners bezwaar aanteken
den, hetgeen ze m eerste instantie bij de Arrondissementsrechtbank wonnen De bouw
vergunning werd geschorst, de
procedurefouten die de ge
meente gemaakt had, moesten
worden hersteld En er moest
een schaduw en windonder
zoek gedaan worden De wens
van de bezwaarmakers vermetigmg van de bouwvergunning ging echter niet in vervulling
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ANDVOORT IS EEN BIJ
ZONDER dorp Eenhech
te gemeenschap die elk
jaar honderdduizenden toeristen ontvangt Het Zandvoorts
Nieuwsblad vraagt zich af hoe
de dorpsbewoners hun bad
plaats zien en doet een beroep
op de creativiteit van de 9lezers
Hoe ziet u Zandvoort Wat
vindt u de leuke plekjes, hoe
beoordeelt u de jaarlijkse mvasie van toeristen, wat zou er
veranderd moeten worden, wat
maakt het tot zo'n plezier om in

Oplage 5 300
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Zandvoort te wonen' Geef uw 'Zo zie ik Zandvoort geven in
eigen impressie van Zandvoort de vorm van schilderijen, fo
is het verzoek van de redactie to's, collages, gedichten veiha
en stuur die naar de krant len, liedjes, wandkleden, teke
Voor de meest creatieve inzen ningen, beeldhouwwerken et
dingen zijn enkele aardige sen en andere creatieve uiting
pnjsjes te winnen
en Wij zijntaij/ondei benieuwd
naar wat u r-oeit aan de bad
De vorm van uw creatieve bij plaats Zijn het de duinen het
drage laten wij geheel vrij U strand, de zee, de oude doips
mag uw visie onder het motto kern, het 'mondaine' uitgaan:-,

leven, het circuit ol ]Uist de fla
nei ende badgasten op de boule
vard
Een selectie uit de mzendin
gen hopen wi] in mei in het
Zandvoorts Nieuwsblad te pu
bhceren Mogelijk wolden de
inzendingen ook geëxposeerd
Wie deelneemt aan de pri]s
vraag 'Zo zie ik Zandvoort',
gaat akkoord met de eventuele

publikatie en expositie van zijn
m/endmg Een deskundige
jury/al /ichoverdekunbtuitm
gen die tnteilijk l mei binnen
moeten/i]n, buigen U kunt uw
bijdrage zenden naar het redac
tieadrei Gasthuibplem 12 2042
JM Zandvooit Grotere werk
stukken kunnen hier ook tl]
denb kantooi uren worden afge
geven Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met
Joan Kurpeishoek (02507
18648) ol Ton van Doorn (020
0451515)

ÖEZEWEEK!
Zware tijd
De gesubsidieerde kin
o
deropvang in Zand
O
voort gaat zware tijden tege
moet Die waarschuwing koml
van Relinde Adegeest van
Pippeloentje

Geheim
Een doodgewone föhn
jj™
oftewel
haardroger
O
hepft ook geheimen io blijkt
op een tentoonstelling in het
Cultureel Centrum

Grote hoeveelheden zand weggespoeld

Vragen over bezorging'
vrijdag 9-12 uur.
tel 17166
Advertenties
tel 17166
Redactie
. .
tel. 18648

Raadslid naar
Raad van State
voor dakkapel
ZANDVOORT
VVD-raadslid Van Vilsteren
stapt naar de Raad van Sta
te als hij geen vergunning
krijgt voor zijn dakkapel
Het college van B&W dreigt
daarentegen de politie m te
schakelen als de dakkapel
met wordt afgebroken
Van Vilsteren heeft eind
1993/begm '94 zonder vergun
nmg of goedgekeurde bouwte
kening een dakkapel op zijn
huis aan de Zandvoortselaan la
ten zetten Dat leverde de nodi
ge verhitte discussies op, want
onder andere de PvdA wilde in
de gemeenteraad opheldering
over deze zaak De vergunning
bleef begin vorig jaar uit, maar
maatregelen werden er toen
ook niet genomen De indruk
ontstond dat de zaak voor Van
Vilsteren wel rond zou komen
De kwestie werd over de colle
gevorming heengetild, een mo
ment waarop Van Vilsteren een
Medewerkers van de Zandvoortse Reddmgs Brigade houden op de trap van post Piet Oud angstvallig het steeds verder opkomende water in de gaten
belangrijke rol speelde Dank
zij zijn steun werd Rita de Jong
wethouder in het nieuwe colle
ZANDVOORT - De noordwester
Een betonnen plaat, die al zo'n 25 jaar heeft maandag ook onder aan de trap kend wolden "
Willigers hield afgelopen dagen op en ge, m plaats van de VVD er Van
storm van de afgelopen heeft duide onder aan een afrit ligt, naast post Piet van de reddmgspost een grote hoeveel
lijk zijn sporen achtergelaten op het Oud (noord) van de Zandvoortse Red heid zand neergegooid De trap dreigde rond het strand toezicht op de werk Caspel of een lid van D66 of
zaamheden Hij noemt de toestand zor PvdA Na die tijd is de vergun
Zandvoortse strand Op sommige dmgs Brigade, brak m stukken Onder eveneens in de golven te verdwijnen
„Er is een enorme hoeveelheid zand gelijk „Gelukkig was het geen spring mng echter nooit meer geko
plekken werd het zeewater opge de plaat was een enorm gat ontstaan De
bevestigt gemeenteme tij " De hoogste waterstanden worden men, vandaar dat het college nu
zweept tot aan de zeereep Grote gemeente heeft aannemer Nelis mge weggespoeld,"
'eventueel met be
Deze maakte er nu een pla dewerker Ruud Willigers, „net als langs volgende week woensdag en donderdag wil dat
stukken talud, waar zomers de pa- schakeld
de
hele
kust
Mogelijk
ook
een
groot
verwacht
„Hopelijk
stormt
het
dan
stuursdwang'
teau
met
betonnen
Stelcon
platen,
net
viljoens op staan, werden weggesla als bij sommige paviljoens Schade hier deel van het vorig jaar opgespoten zand, niet We houden het in ieder geval nauw wordt afgebrokende dakkapel
gen
Vervolg op pagina 3
aan is makkelijker te herstellen Nelis maar dat kan nu nog niet precies bere lettend in de gaten "

WD-fractie in brief aan Van der Heijden:

(ADVERTENTIE)

'Burgemeester stelt vertrouwen op de proef
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden
heeft persoonlijke gesprekken gevoerd met leden van
de VVD-fractie over de
vraag of zij een brief van
hun fractie ondersteunen
In de brief wordt Van der
Heijden verweten dat hij
'een burgemeester onwaar
dig en in strijd met de zorgvuldigheid' heeft gehandeld
Hij heeft daarmee 'het vertrouwen m zijn functioneren als burgemeester danig
op de proef gesteld'

In een commentaar op het
hoger beroep laat oud wethou
der Van Caspel weten dat hij
„als lid van het toenmalige college het plan ook een warm
hart heeft toegedragen Het
plan is toen aanvaard door het
Volgens de VVD heeft Van
voltallige college en de meerderheid van de gemeenteraad der Heijden een motie van deze
Anders zouden ze met met zo'n partij, aangenomen door de
hele gemeenteraad met onder
plan beginnen "

steuning van de burgmeester,
genegeerd Hij heeft de Zand
voortse burgers namelijk geen
inspraak gegeven in het lokale
beleidsplan van de politie Dat
is bovendien m strijd met het
coliegeprogramma, stelt de
VVD in haar brief Volgens het
college is dit gestoeld op 'on
juiste informatie' en doet het
'op geen enkele wijze recht aan
de werkelijkheid'

'Meerderheid'
De brief is ondertekend door
raadslid Van Vilsteren, volgens
hem en voorzitter Van Caspel
'namens de gehele fractie' Bur
gemeester Van der Heijden
heeft dat laatste afgelopen da
gen nagetrokken pn is tot de

conclusie gekomen dat een
overgrote meerderheid van de
fractie' afstand neemt van de
aan het eind van de bi lef gestel
de conclusies Die conclusie
luidde dat Van der Heijden 'het
vertrouwen in zijn functione
ren als burgemeester danig op
de proef heeft gesteld'

Driehoek
Van Caspel weerspreekt de
bewering over de 'meerder
heid' „Van Vüsteien en ik
staan nog vierkant achtei de
brief " Zij hebben het schi ijven
ook samen opgesteld Hij vindt
het optreden van Van der Heij
den rond deze brief hoogst
merkwaardig uitermate km
derachtig en een burgemeester

onwaardig' De gewraakte mo
tie werd aangenomen m no
vember tijdens de begrotings
behandeling Aanleiding was,
dat de gemeenteraad met of
nauwelijks nog vat heeft op het
politiebeleid als gevolg van de
regionalisering van de politie
De uiteindelijke verantwoor
dehjkheid ligt bij het regionaal
college, met de burgemeesters
uit de regio, plus de di lehoek'
burgemeester, korps of team
chef en officier van Justitie
Volgens de afdeling vooilich
ting heeft de burgemeester zich
wel al in eerdei e instanties be
reid verklaard met de laad over
het politiebeleid te overleggen

ELKE ZONDAG OPEN
7 DAGEN PER WEEK VAN 9 UUR 'S MORGENS
TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN.
Op zondag 15 januari:
Kalfsbiefstuk van de gnll,
kreeftesaus, huisgemaakte
frites en een waldorfsalade.

14.95
VROOM &DREESMANN
Kalverstraat

Zie ook pagina 3

Marianne Hugenholtz komt om bij auto-ongeluk
van het echtpaar
Mevrouw Hugenholtz was in
de jaren 19fa6 tot 1982 raadslid
voor de VVD Zij kwam destijds
in de gemeenteraad samen met
J Oostenrijk en Jelle Attema
We hebben in die tijd veel Ie
den kunnen winnen " zegt Atte
ma die vele jaren met haar op
geti ol'ken heeft „Zij heeft daar
heel veel aan gedaan ' In de ge
meenteiaad hield zij zich voor
al bezig met de financiële kant,
waai bij zij at en toe streng de
hand op de knip hield

ZANDVOORT - Oud-WDraadslid jonkvrouw M S.
Hugenholtz-Van Rhemeck
Leyssms (73) is dmsdagochtendbij een auto ongeluk op
de Boulevard Barnaart om
het leven gekomen Haar
80-jange echtgenoot, oud-directeur van het circuit
Zandvoort, werd zwaar gewond naar het Kennemer
Gasthuis, locatie EG, overgebracht

De toedracht van het ongeluk
is nog steeds niet helemaal duidelijk Vermoedelijk stak de
auto van het echtpaar, met mevrouw Hugenholtz aan het
stuur, onverwacht vanaf een
HW LW HW LW parkeerplaats de weg over Dat
0031 0754 12401955 gebeurde rond half elf, vlakbij
01 25 0921 13362140 restaurant Riche, tijdens een
0 2 1 5 1 0 1 6 1 4 2 0 2 2 3 5 beginnende regenbui Hun wa
0256 1056 14562316 gen, een Nissan Micra, werd vol
0326 11 26 15292340 op de flank getroffen door een
0 3 5 5 1 1 4 4 1 6 0 1 2 3 5 4 Opel Kadet, bestuurd door een
0427 --- 16351226 22 jarige Haarlemse

B Waterstanden

Datum
12 jan
13 jan
14jan
15 jan
16 jan
17 jan
18 jan
19 jan 0500 0046 1711 1300
20 jan 0537 01 15 17471333
Maanstand/getij
VM maand 16 jan 21 26 uur
Springtij dond 19 jan 17 11 uur
NAP + 126cm
LK Dinsd 24 jan 05 58 uur

Zandv
IM

Zij is eveneens gewond naar
het ziekenhuis gebracht, maar
achteraf taleken haar ^erwondmgen mee te vallen Beide auto's waren total loss, van de wagen van het echtpaar Hugen

Relaties
Je wist watje aan haar had,"
zegt Attema ,,Ze was resoluut,
geen draaikont En het was een
vi ouw die iets tegen je kon zeg
gen, zonder aanziens des per
soons En ze had een enorm
ai benaal aan lelaties mede
dankzij haar man Die geniet
nog steeds als oud en cuitdirec
teur bekendheid ovei de hele
wei eld " Mevi ouw Hugenholt?
stopte met de politiek toen zij
zestig weid
De auto van het echtpaar Hugenholtz werd compleet in elkaar gedrukt
„Het is nu mooi geweebt,"
holtz was de deur een eind naar ongeluk gehad, waarbij me licht stonden te wachten m had zij gezegd, hoewel zy sinds
vrouw Hugenholtz haar heup Heemstede, laakte van een an dien nog wel af en toe haar me
binnen gedrukt
Het echtpaar had ruim 20 brak en haar man een oog ver dei e weggebiuikei de caiavan nmg kwam geven ovei zaken
jaar geleden ook al een ernstig loor Terwijl zij voor een stop los Deze boorde zich in de auto die haai met zinden

.~^

die krant moet ik hebben
.
. .
Omdat K graag wil weten wat /ich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwai taal ƒ 18 00 D halfjaar ƒ 32 55 D jaar ƒ 56 90
* Voor postabonnees gelden andere tarieven
U Kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-%2bMl
Stuur de?e bon m een open envelop naai
Weekmedia Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam U hoeft geen postzegel te plakken 8 "710371 "017003"
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FAMILIEBERICHTEN

APE

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweesl, geven wij kennis dat op 87-jarige
leeftijd van ons is heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder, onvergetelijke oma en omi

Cornelia Bosman-Molenaar
weduwe van Berend Bosman
Alie Bol-Bosman
Elias Bol
Janneke Blom-Bosman
Gert Blom
José en Jeff
Linda
Joyce
Miranda en Petra
Evvout en Tamara
Jeroen en Michael
Jurriaan en Marieke
Hanna, Pien
Saskia
Zandvoort, 5 januari 1995
Burg. Nawijnlaan 37
Correspondentieadres:
Kruisstraat 20
2042 KH Zandvoort
De crematieplechtigheicl heeft maandag 9 januari
plaatsgevonden in het crematorium Velsen.

Geschokt namen wij kennis van het plotseling
overlijden van

ANJA V/D VOORT

In het Cultureel Centrum Zandvoort wordt
van 11 februari tot en met 9 april 1995 de jaarlijks
terugkerende tentoonstelling gehouden met
werken van amateurs uit Zandvoort.
Als u zelf een aantal leuke voorwerpen hebt
gemaakt (bijvoorbeeld schilderijen, tekeningen,
aquarellen, foto's, beelden, wandkleden, poppen of iets dergelijks) en u wilt aan de tentoonstelling meedoen, dan kunt u contact opnemen met de heer Krol van het Cultureel Centrum,
tel. 02507-61570.

Ccrtified
Htncsi Instructor

Studioadres: Oranj'estr. 12 tel. 19701

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De _Welstandscommissie vergadert donderdag
19 januari om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4,
Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezichten Milieu, telefoon 02507-61545.

AEROBICS

diverse soorten: met springen,
zonder springen, met slide etc. etc.

STEPS

GEMEENTEGARANTIE WORDT
NATIONALE HYPOTHEEK
GARANTIE

SPIER VERSTEVIGING
PRé/JAZZBALLET

Op 27 september 1994 heeft de gemeenteraad
besloten om met ingang van 1 januari 1995 deel
te nemen aan de Nationale Hypotheek Garantie. Volgens de oude regeling fungeerde de
gemeente als garantieverstrekker. Nu wordt deze
rol overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.
De overheid staat vanaf nu dus zelf niet meer
garant. De enige functie die zij nog heeft is, dat
het rijk en de gemeente garanderen dat de
Stichting altijd haar betalingsverplichtingen tegenover de financiers kan nakomen.
Voor degenen, die nog een huis gaan kopen
geldt nu dat u deze garantie kunt regelen bij uw
eigen financier. Als u reedseen huis gekocht hebt
met de oude gemeentegarantie geldt dat deze is
overgedragen aan de Stichting Waarborgfonds
Eigen Woningen.
Als u nadere informatie wenst kunt u bellen naar
de gemeente Zandvoort, bureau Voorlichting,
tel. 02507-61492/61508.

voor kinderen
ledere doordeweekse ochtend is er
les met kinderopvang.
Proefles gratis en vrijblijvend.
Bel voor meer info: 19701

Johan Keur
Een bijzonder mens.
Dag lieve Johan
Nan en Patricia
De begrafenis zal in Polen plaatsvinden.

ADVERTENTIES

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

l

randstedelijk

OC

Hei Randstedelijk Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca. 9000 leerlingen

opleidingen
deeltijdberoepsop/eidingen en oriëntatie-

centrum

NIEUWE DRANK- EN
HORECAVERORDENING

schakelprogramma's

De gemeenteraad heeft op 19 december 1994
een nieuwe Drank- en Horecaverordening vastgesteld. De bestaande drank- en horecaverordening is dan ook per 23 december 1994 ingetrokken m.u.v. de hoofdstukken 5 en 6.
Deze hoofdstukken worden pas ingetrokken nadat de hoofdstukken 2,4 en 5 van de nieuwe verordening zijn goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten en in werking treden. De hoofdstukken 1,
3, 6 en 7 van de nieuwe drank- en horecaverordening zijn reeds vanaf 23 december 1994
van kracht.

Zoek je een vak
met toekomst?
Kies dan voor een opleiding

De desbetreffende verordening ligt tot 22 maart
1995 voor een ieder ter inzage op het Raadhuis,
bureau Voorlichting.

Praktijk diploma boekhouden

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
STRATEN ZANDVOORT

met practicum Computerboekhouden

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

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel: 02507-132 78

VERKEERSBESLUIT: AFSLUITEN
ZANDPAD TUSSEN ZUIDLAAN
EN DUINROOSLAAN

TENTOONSTELLING
CULTUREEL CENTRUM
ZANDVOORT

Vooropleiding: mavo-D/havo diploma
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Duur: 1 jaar
Voorwaarden: werkzoekend en ingeschreven staan bij het arbeidsbureau
Examens: December 1995, januari 1996
Plaats: Spuistraat 239
Tijd: 2 dagen per week van 9.00 tot 16.15 uur
Kosten: geen, indien het arbeidsbureau toestemming
geeft om de opleiding te volgen

1

Vanaf begin januari zal er in Zandvoort gestart
worden met onderhoudswerkzaamheden aan
verscheidene straten. Deze onderhoudswerkzaamheden zullen onder andere bestaan uit herstraten en/of opnieuw straten. Tijdens de werkzaamheden zal er in sommige gevallen geen mogelijkheid tot parkeren zijn. Een en ander zal op
tijd met borden worden aangegeven. Vanzelfsprekend wordt getracht de overlast tot een
minimum te beperken.
Voor eventuele nadere informatie kunt u terecht
bij drs. M. de Jong, sector Eigendommenbeheer,
afdeling Civieltechniek, tel. 02507-61557.

Meer informatie:
Spuistraat 239 1012 VP Amsterdam
telefoon 020-6239892 vraag naar
mevrouw A. Ernst (di morgen, wo morgen, do morgen)

Gelet op het besluit van de gemeente van
25 februari 1992, no. 17, tot machtiging van
het college van Burgemeester en Wethouders
tot het nemen van besluiten als bedoeld in de
artikelen 20 en 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft
het college van Burgemeester en Wethouders
op 20 december 1994 besloten tot:
- afsluiting van het zandpad tussen de Zuidlaan
en de Duinrooslaan voor al het gemotoriseerd
verkeer, voor het deel gelegen tussen de manege en oe Duinrooslaan, ca. 130 meter lang,
gezien vanaf de Duinrooslaan. Dit afsluiten zal
gebeuren door het plaatsen van een hek aan
het begin en het einde van dit gedeelte van het
zandpad en het plaatsen van een verkeersbord.
Tegen dit besluit kan binnen 30 dagen na deze
publikatie door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor
geschillen van bestuur van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het
desbetreffende beroepschrift dient te worden
gericht aan en in tweevoud te worden ingediend bij genoemde afdeling. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is
griffierecht verschuldigd.

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor:
1. dat een aanvraag is ontvangen om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor
een brandweergarage gelegen aan de Duinstraat 5 te Zahdvoort.
De aanvraag, het ontwerp van het besluit en de
andere stukken die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 16 januari tot
13 februari 1995 ter inzage bij de sector Grondgebied, afd. Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplein 4.
U kunt daar ook terecht voor een mondelinge
toelichting.
Het kantoor is geopend op werkdagen van
09.00-12.30 uur.
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
-icaccaiA/an 3/1
Prinsesseweg
34.
Door een ieder kunnen tot 13 februari 1995
schriftelijke bedenkingen worden ingebracht
bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Degene die bedenkingen inbrengt, kan vragen
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisseling over het
ontwerp van het besluit waarbij bedenkingen
ook mondeling kunnen worden ingediend.
Tenslotte uw aandacht voor het volgende.
Ingevolge het bepaalde in art. 20.6 van de Wet
milieubeheer kunnen, na bekendmaking van
het besluit, bepaalde personen, waaronder degenen die op de bovengenoemde wijze bedenkingen hebben ingebracht en degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp daarvan zijn aangebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
'de Raad van State.
Zandvoort, 16 januari 1995.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvraag is ontvangen:
- Zandvoortselaan 54, 3 bomen
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector

GEMEENTE

Eigendpmmenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlingh Onnesstraat 20 te Zandvoort. De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
09.00- 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op 30 december 1994 een kapvergunning verleend voor:
- Groot Bentveld, 1 boom
Ds bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendpmmenbeneer,
afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat
20 te Zandvoort.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publikatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
91070B Koninginneweg 5.rd oprichten
dakopbouw.
94112B Wilhelminaweg 31 plaatsen
dakkapel.
94113B Nieuwstraat
plaatsen garages.
94114B Burg. Engelbertplaatsen
straat 2
dakkapel.
95001B Beatrixplantsoen 5 plaatsen uitbouw/
berging.
95002B van Speijkstraat 12 bouwen serre.
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bpuwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 -12.30 uur gedurende een
week na het verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echterzonder meer te worden verleend, pok al is bezwaar
inc,'-diend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
Rectificatie:
Op 05-01-1995 is de volgende bouwvergunning als verleend gepubliceerd.
94091B Mr. Troelstrastraat 36 plaatsen
dakopbouw.
Het adres in deze moet zijn Thorbeckestraat 36.
Wij vragen begrip voor het op deze wijze weergeven van onze gemaakte fout.
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wpningwet, worden niet gepubliceerd.' Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen. Het
Reg;ster bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplein 4.

WVG-SPREEKUUR HUIS IN
'T KOSTVERLOREN
Het wekelijkse inloopspreekuur van het WVGSteunpunt, locatie Huis in 't Kostverloren, zal in
week 3 komen te vervallen. Er zal dus op dinsdag 17 januari geen spreekuur plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt u op werkdagen
tussen 09.00 en 10.00 uur bellen met de WVGinfolijn: 02507-41469.

THEORIE IN ÉÉN WEEK
Zaterdag 28 januari
van 09.00 tot 17.00 uur.

Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:

Autorijscholen:
Phil Waaning
Bert Hoogendijk
Tel. 12071
Tel. 14946
Spoedcursus:
30 lessen + ex. aanvraag ƒ 1700,- incl. b.t.w.
30 lessen + ex.aanvraag
Theoriedag + ex.kaart
ƒ 1775,- incl. b.t.w.

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

De natuur kent de mens.

Uw gasbedrijf adviseert!

Drogisterij-Parfumerie Bouwman
j I U J | uitvaartverzorging .\Oranjestraat
7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327^
V^-V kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

11000,- BELONING
Voor aanwijzingen die tot aanhouding
leiden van de daders van de inbraak
HOGEWEG, OP DONDERDAG 5 JANUARI en/of het terugbezorgen van de
papieren die alleen voor mij van
waarde zijn.

Diskretie verzekerd
Telefoon 12932

2/e Qutte, \Lome,

Kom eens
gezellig bij ons
binnen
„stormen"

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

STOOKAKTIE'94/'95

>

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

^^tOH^^^^

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

Een kompieet verzorgde begrafeiiis
t)f crematie voor slechts f 3.145,Sluit een natura-iutVaar^
bij Üitvaarteetó
BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

uitgerekend voor U!

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
ma a r net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
'•.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt
hulp
bij
een
sterfgeval.
•
.
"
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750

Voor de week van 02-0? t/m 08-01-'95
Normaal
jaarverbrui k

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

Week
sfreefverbruik*

36
44
53
62

71
80
89
98
107
116
124
133
147
160
173
187
200
222
244
267
289

Totaal vanaf
l november **

208
262
315
365
419
471
523
574

626

679
729
785

863

941
1017
1097
1175
1306
1436
1568
1697

Kosten
deze week

18,72
22,88
27,56
32,24
36,92

41,60
46,28
50,96
55,64
60,32
64,48

69,16
76,44
83,20
89,96
97,24
"ƒ 104,00
ƒ 115,44
ƒ 126,88
ƒ138,84
ƒ150,28

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
!PQ
naam:.
straat:.
postcode/woonplaats:
telefoon:
i Q leeftijd(en):
1

^ Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
f_3 Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.
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Zonder steun gemeente verdwijnt
ZANDVOORT - „We gaan zware tijden tegemoet. Als de
gemeente Zandvoprt ons financieel niet meer steunt, zal de
gesubsidieerde kinderopvang in Zandvoqrt verdwijnen."
Dat zegt Relinde Adegeest, hoofd van kinderdagverblijf
Pippeloentje, gevestigd in het Huis in het Kostverloren.
Het Kinderdagverblijf krijgt in 1996 te maken met een
behoorlijke subsidievermindering van het Rijk. „Over het
opvullen van dit financiële gat bestaat grote onzekerheid.
Te meer, omdat de gemeente Zandvoort zich niet bepaald
zorgen lijkt te maken over de problemen die Pippeloentje
meermalen heeft aangegeven."
door Martha Burger
Pippeloentje draait al zo'n negen jaar in Zandvoort. Het kinderdagverblijf is al drie keer
verhuisd en uiteindelijk neergestreken in een deel van het
Huis in het Kostverloren. „De
locatie is prachtig," aldus Adegeest, „en de kinderen hebben
het hier vreselijk naar hun zin.
Na zo'n lange tijd kun je wel
stellen dat het kinderdagverblijf bij Zandvoort is gaan horen. Het is zo langzamerhand
uitgegroeid tot een behoorlijk
grote organisatie, waar menig
ouder en kind met volle tevredenheid over praat of op terugkijkt." Eén ding staat voor het
bestuur echter vast: de aangekondigde bezuiniging van het
Eijk hangt als een zwaard van
Damocles boven Pippeloentje.

Rendabel
Vanaf 1996 zal voortaan nog
maar eenderde van de subsidie
voor kinderopvang door het
Rijk betaald worden. Dit betekent voor Stichting Kinderdagverblijf Pippeloentje dat zij
tweederde van haar plaatsen
moet opvullen met kinderen
van ouders met hogere inkomsten en kinderen van werknemers van bedrijven, omdat dat
meer geld oplevert. Deze maatregel is nodig om het kinderdagverblijf dat
momenteel
plaats biedt aan ruim zestig
kinderen en 11 part-time beroepskrachten, financieel rendabel te houden. Maar of deze
plannen gerealiseerd kunnen

worden is nog maar de vraag.
Het kinderdagverblijf probeert zich nu al voor te bereiden op de grote omschakeling
in 1996. Dat valt echter niet
mee. Het vinden van de nodige
zogenaamde 'particuliere- en
bedrijfsplaatsen' is in Zandvoort namelijk niet gemakkelijk. Bovendien is het een pijnlijke zaak, dat er voor de ouders
met de lagere inkomens, die afhankelijk zijn van een gesubsidieerde (en dus goedkopere)
plaats, al een wachtlijst is ontstaan, terwijl de ongesubsidieerde (duurdere) plaatsen
leeg blijven. Een absurde situatie eigenlijk, maar zo zijn de
regels nu eenmaal door het
Rijk gesteld.

Relinde Adegeest: „De kinderen hebben het hier vreselijk naar hun zin"

De Boomhut
Als de gemeente Zandvoort
hen in 1996 financieel niet gaat
steunen, dan zal dit waarschijnlijk de ondergang van kinderdagverblijf Pippeloentje betekenen. En niet alle kinderen
kunnen zomaar naar een particulier kinderdagverblijf, aldus
Adegeest. „Voor de ouders met
de laagste inkomens is de kinderopvang dan over en uit. Dat
geldt niet alleen voor ons kinderdagverblijf, maar zal ook
gelden voor de naschoolse opvang van 'De Boomhut' in
Noord. Ook daar wordt men geconfronteerd met de harde
maatregelen van het Rijk."
Zowel Pippeloentje als De
Boomhut, hebben vorig jaar al

noodgedwongen hun prijzen
voor opvang fors moeten verhogen. Maar niet alleen ouders
met de laagste inkomens zijn
de dupe. Ook voor ouders met
hogere inkomens is de kinderopvang financieel vaak niet
meer op te brengen.
„Voor mij wordt het nu ook
allemaal te duur," zegt bijvoorbeeld Marjo Fijma, eigenaresse
van de gelijknamige kapsalon
in Noord. Haar dochter verbleef twee middagen per week
voor naschoolse opvang bij De
Boomhut. De prijzen zijn het
afgelopen jaar te veel gestegen.
Daarom besloot Marjo om
maar weer wat vaker de hulp

van haar moeder in te roepen.
Zij is voorlopig niet de enige
ouder, die is gaan rekenen.
Meerdere ouders hebben besloten hun kinderen van de opvang weg te halen. Ook hierdoor loopt de kinderopvang
veel inkomsten mis. Adegeest
verbaast zich over de gemakzuchtige houding van de gemeente ten opzicht van de problemen, die Pippeloentje veelvuldig heeft aangegeven.

onze problemen. Er werd die
avond zelfs al door D66 gesproken over 'afbouwen van het kinderdagverblijf'. Ook de wethouder voor Welzijn is door ons al
verschillende malen uitgenodigd voor een gesprek. Zij is
ondanks toezeggingen nog niet
een keer langs geweest", aldus
Adegeest teleurgesteld. „Wij
hadden meer steun, interesse
en betrokkenheid van de gemeente verwacht. In plaats
daarvan, laat niemand wat van
„Veel pogingen van het be- zich horen".
stuur om de politiek te benaderen, leidden tot niks. Tijdens
een
commissievergadering Lage inkomens
bleek - op het CDA na - nieVolgens Han van Leeuwen
mand echt geïnteresseerd in (D66) ontkomt de gemeente

Vergunning
dakkapel

re oplossing. „Wij hebben inderdaad tijdens een commissievergadering gezegd over Pippeloentje: 'Saneren en afbouwen'.
Dat was in juni 1994. Pippeloentje kwam toen met een voorstel
voor verhoging van de ouderbijdrage aanzetten, aangezien ze
in financiële problemen kwamen. Ze zijn toen met hun prijzen voor opvang boven de
WVC-tabel uitgegaan. Wij vonden die bedragen te hoog, maar
ze waren er toen van overtuigd
het daarmee te redden. Toen
heeft DG6 meteen al gezegd, 'dat
heeft geen zin' maar ze wilden
niet naar ons luisteren. Ook de
andere partijen niet. Het is
sneu, maar ze hadden toen beter een paar beroepskrachten
kunnen ontslaan. In dat geval
hadden ze het misschien wel
gered. Ook het creëren van taedrijfsplaatsen is geen oplossing," aldus Van Leeuwen.

Vervolg van voorpagina
„Ten eerste klopte de tekening
niet," zegt gemeentevoorlichter
Egon Snelders, „ten tweede
was er geen vergunning afgegeven en dus is de dakkapel illegaal gebouwd. Mensen krijgen
altijd de gelegenheid hun verzuirn goed te maken, maar als
daar geen gehoor aan gegeven
wordt, dan moet er actie ondernomen worden. En daarbij kan
een raadslid ten slotte niet anders behandeld worden dan een
andere burger."
Raadslid Van Vilsteren had
dinsdag nog niets ontvangen
van het college. „Ik heb een
nieuwe tekening laten rnaken.
Als ik geen vergunning krijg,
stap ik daarmee naar de Raad
van State. Het college vindt het
verhaal wel goed, maar 'esthetisch niet zo fraai'," weet hij.
„Maar goed. ik zie nog geen
M.E. in de tuin."

Saneren

Gifzakjes blijken
limonadezakjes
ZANDVOORT - De paniek

„Zandvoort heeft geen taehoefte aan bedrij f sop vang,
maar dat eist het Rijk nu eenmaal. Daardoor worden er nu
plaatsen leeggehouden en kunnen beroepskrachten niet ingezet worden. Maar ze worden
wel allemaal doorbetaald." Het
D66-raadslid blijft bij zijn mening: „Het is sneu, maar het is
ArcliiefToto Weekmedia nu eenmaal niet anders. Pippeloentje ontkomt er niet aan om
niet aan het treffen van harde te saneren en af te bouwen. Er
maatregelen teneinde de gesub- zullen andere plannen gemaakt
sidieerde kinderopvang te tae- moeten worden."
houden. „Maar je moet niet
proberen om kost wat kost een
Adegeest is stomverbaasd.
stichting overeind te houden „Het is een schande als de geals dit financieel niet meer meente ons zomaar laat barshaalbaar is," zegt het raadslid. ten. Puur door een zake? jke afMet deze woorden doelt hij dui- standelijke houding, zouden de
delijk op de Stichting kinder- kinderen, de ouders en de bedagverblijf Pippeloentje. Vol- roepskrachten van Pippeloengens Van Leeuwen zijn er ook tje de dupe worden. En wat beandere mogelijkheden voor ou- treft die bedrijfsplaatsen: de geders met lage inkomens. „De meente Zandvoort had ons toegemeente zou de mogelijkheid gezegd er in ieder geval twee te
kunnen bekijken van indivi- nemen voor personeelsleden.
duele subsidie aan ouders."
Tot nu toe is daar nog niets van
De teleurstelling over zijn fer- terecht gekomen. Begrijp je nu
me uitspraken kan hij wel be- wat ik bedoel met die 'betrokgrijpen, maar hij ziet geen ande- kenheid'?"

vorige week rond de goll
'nieuwe gifzakjes' was al sne;
achterhaald. Het ging voorna
melijk om limonadezakjes,
plus drie gifzakjes.

De gemeenten en Rijkswater
staat hebben vorige week wel hei
hele strand afgezocht, waarbij
drie echte gifzakjes werden aan
getroffen. Voor de kust van Zand
voort werden acht zakjes gevonden, waarvan één leeg gif zakje.
Het zijn waarschijnlijk oude zakjes die door de storm onder hel
zand vandaan zijn gekomen.
De paniek brak woensdag
avond uit toen onverwacht nieuwe, maar gif zakjes van het land
bouwgif apron-plus werden gevonden. Tenminste, dat dachl
men. De zakjes hadden veel weg
van die van de 'giframp' die vorig
jaar januari plaatsvond, toen dui
zenden zakjes op de Nederlandse
kust aanspoelden. Zij waren ir
een container overboord gesla
gen. Het gif was levensgevaarlijk,
zodat het strand tijdelijk voor het
publiek werd afgesloten.

'Merkwaardig als burgemeester Boerenkolen goed opgekomen Wapen in auto
gaat wroeten in een raadsfractie'
ZANDVOORT - 'Navraag
wees uit dat de tarief slechts
gedragen wordt door een
deel van de fractie van de
VVD, terwijl tegelijkertijd
een belangrijk deel van de
fractie niet gekend is in de
precieze inhoud van de
tarief.' Dat meldt het college
van Burgemeester en Wéthouders via een persbericht
van het bureau Voorlichting. Tot verbazing van
VVD-fractievoorzitter Van
Caspel.

„Het is toch merkwaardig als
een burgemeester gaat wroeten
in een fractie om te weten hoe
een brief tot stand is gekomen?
Ook al zou hij maar door één

'Voor VVD in raad'

fractielid ondersteund worden,
dan nog zou de brief serieus
genomen moeten worden."
Toen de brief werd opgesteld,
waren twee fractieleden, Andries van Marie en wethouder
Rita de Jong op vakantie. Van
Caspel: „Ook al zijn er mensen
op vakantie, je moet als fractie
toch kunnen reageren, als de
situatie dat vraagt?"

Scherp
Van Marie heeft ook een gesprek gehad met burgemeester
Van der Heijden. Hij vindt de
tekst hier en daar 'scherp' maar
distantieert zich niet helemaal
van de inhoud. „Ik heb de motie ook gesteund. Daar moet behoorlijk inhoud aan gegeven
worden, maar dat hoeft niet in
deze bewoordingen. Het slot
van de brief had ik zo niet de
deur uit laten gaan. Nu schiet j e
je doel voorbij. In plaats van de
motie zo goed mogelijk te laten
werken, krijg je nu alleen maar
een hoop commotie."
Volgens Van Vilsteren was al
die drukte niet nodig geweest:
„We zijn nu eenmaal ook ingehuurd om kritiek te leveren, als
het moet. Maar het was nog wat
anders geweest, als de burgemeester in december had toegezegd, later alsnog inspraak te
geven."

ZANDVOORT - VVD-er Van
Caspel zit wel degelijk voor de
VVD in de gemeenteraad. Dat
zei hij donderdag tegen op
CDA-wethouder Versteege. Die
had hem onverwacht gevraagd:
.„Zit u nu hier voor de VVD,
ypor de partij, meneer Van Cas:pel? U verdraait teksten!" Van
Caspel had kritische vragen gesteld over de besprekingen tus.sen gemeente en Eurotel.
„Maar u geeft geen antwoord
op vragen en u stelt zich uitermate onbehoorlijk op ten aanzien van uw ambtenaren. U zegt Genegeerd
nu dat er fouten in het verslag
Volgens het college is er wel
zitten terwijl u het wel zonder
gehoor gegeven aan de
het te corrigeren aan ons heeft degelijk
motie. Zo heeft de burgemeesgegeven'.
ter op 9 november diverse toezeggingen gedaan om de raad
op de hoogte te stellen. Bovendien wordt de motie meegenoZandvoorts
men in de voorbereidingen
voor het integraal veiligheidsNieuwsblad
beleid. Volgens Van Caspel is
Onafhankelijk' nieuwsblad. Verschijnt
over dat laatste echter nog geen
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
raadsbesluit genomen. Volgens
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing. de fractievoorzitter is het persHoofd commercie: J.F. Sas.
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bericht van de gemeente 'een
slag in de lucht'.
„De brief heeft uitsluitend betrekking op de motie die ten
doel heeft de Zandvoortse burgers voortaan hun zienswijze
mogen geven op het lokale beleidsplan. Hoewel unaniem
door de gemeenteraad aanvaard, met nadrukkelijke instemming van de burgemeester, werd de motie desondanks
genegeerd." De burgemeester
zag die motie als een ondersteuning van zijn beleid, herinnert
Van Caspel zich. De reactie van
zijn fractie ligt, als indiener van
de motie, voor de hand, zegt hij.
„Opvallend in het persbericht
is, dat niet weersproken wordt,
dat de WD-motie ten onrechte
niet is uitgevoerd. Wel worden
er zaken vermeld waar de brief
geen betrekking op had."
„Na ontvangst van de tarief
heeft de burgemeester getracht Leerlingen van De Duinroos konden deze week hun eigen boerenkolen oogsten
de briefschrijver, Van VilsteFoto André Lieberom
ren, zich te laten distantiëren.
Ook raadslid Van Marie is beZANDVOORT - De leerlin- van de grond is vrij zwaar en
naderd. De fractievoorzitter gen van De Duinroos in wordt dus overgelaten aan de
(Van Caspel zelf, red.) werd Zandvoort-Noord oogsten kinderen van de bovenbouw.
omzeild door de burgemees- deze week in hun school- Bovendien is de kool moeilijk
ter."
tuin hun eerste winter- zelf van een zaadje te kweken.
Vandaar dat er - bij wijze van
groente: boerenkool.
experiment - begonnen werd
Aangebrand
Zo'n stuk of twintig flinke met zo'n twintig jonge plantjes.
De wijze waarop de burge- boerenkolen gaan deze week „En tot onze verrassing kwam
meester in deze heeft gehan- mee naar huis. De eerste kweek het nog pp ook," zegt Van de
deld - intrigeren binnen een van wintergroente lijkt prima Laar. Bij andere plantensoorraadsfractie - getuigt niet van geslaagd, al zal dat thuis na- ten, zoals bijvoorbeeld tomaveel politiek inzicht, hetgeen tuurlijk nog moeten blijken. ten, worden de plantjes wel zelf
voor een ambtsdrager die ge- Daar kunnen de kinderen zelf uit een zaadje opgekweekt.
acht wordt boven de partijen te het resultaat proeven. „Ik hoop
staan, wel zou mogen worden dat het ze lekker zal smaken,"
ZANDVOORT - „Het is
verwacht. Het getuigt evenmin zegt schooldirecteur Gerard Potje met zaadjes
Als alle boerenkolen weg zijn,
echt niet de bedoeling om
van begrip voor en inzicht in de van de Laar, terwijl hij een aantaak van raadsleden. Die taak is tal leerlingen met forse stron- blijft de grond een poosje ongede gemeente Zandvoort te
bruikt liggen: deze kan zo tot
ondermeer controle uit te oefe- ken huiswaarts ziet gaan.
chanteren. Wij willen alrust komen. In het voorjaar
nen op het door burgemeester
leen in goed overleg ons
krijgen alle kinderen waaren wethouders gevoerde beleid.
plan voor Suyderduyne
schijnlijk weer een eigen potje
Uit de wat aangebrande reactie Bovenbouw
aanpassen, zonder dat het
Bij het opkweken van de boe- met zaadjes. De plantjes die
valt slechts af te leiden dat de
door toedoen van de gedaaruit
groeien,
kunnen
dan
burgemeester niet goed met ge- renkool zijn wat minder leerlinmeente weer drie jaar
rechtvaardigde kritiek weet om gen betrokken dan bij andere weer in de schooltuin geplant
duurt. We zijn nu al zes
plantensoorten. Het bewerken worden.
te gaan."
jaar bezig en dat kost niet

Volgens raadsman N.S.J.
Koeman is Thunnissen Heemstede bereid af te zien van een
schadeclaim als de gemeente
'zeer snel' medewerking verleent aan een nieuw bouwplan.
Het college 'acht echter geen
enkele grond aanwezig om gevolg te geven aan deze uiterst
dubieuze koppeling tussen de
aansprakelijkheidstelling en de
planologische
medewerking
aan een vervangend bouwplan

De man was zaterdag in Zandvoort geweest en kwam op weg
naar huis zonder brandstof te staan. Hij liet zijn auto achter op de
Boulevard Barnaart. Daar trok het voertuig de volgende dag de
aandacht van de politie omdat een ruitje was vernield. Bij onderzoek in de auto werd naast de bestuurdersstoel een ploertendoder
in een foedraal gevonden.
Toen de Alkmaarder later zijn auto kwam halen, werd hij door
de politie aangesproken. Hij beweerde niets af te weten van het
wapen. Hij zei de auto sinds oktober 1994 in zijn bezit te hebben
en vertelde de politie dat het wapen hem niet was opgevallen. De
politie beschouwde de verklaring niet als geloofwaardig vanwege
de goed zichtbare plaats waar het wapen werd gevonden. De
Alkmaarder krijgt een bekeuring.

Dronken vandalen
ZANDVOORT - Drie inwoners van 's-Gravendeel van 18,
19 en 21 jaar oud, zijn vrijdagnacht rond half drie op de Van
Lennepweg aangehouden door de politie vanwege opentaare dronkenschap.
Het drietal gedroeg zich baldadig en trok hier en daar belletje.
Ook gooiden zij op hinderlijke wijze met sneeuwballen. Een van
hen trapte bovendien tegen een abri, waardoor enkele tl-buizen
werden vernield. Na verhoor werd het trio later in de nacht weer
heengezonden. Zij kunnen een bekeuring tegemoet zien.

Directeur Thunnissen Heemstede BV:

helemaal niet chanteren

Geen steun voor 'nieuw' Suyderduyne
ZANDVOORT - De gemeente is absoluut niet van
plan met een versnelde procedure mee te werken aan
de nieuwe opzet voor Suyderduyne, op de plek van
Paviljoen Zuid. In een brief
aan de advocaat van Thunnissen Heemstede BV ontkent het college opnieuw
alle aansprakelijkheid voor
geleden schade. Het zal dan
ook geen gevolg geven aan
de 'uiterst dubieuze koppeling' die advocaat Koeman
heeft gelegd.

ZANDVOORT - Een 33-jarige man uit Alkmaar heeft
zondag een bekeuring gekregen wegens het in bezit hebben
van een ploertendoder.

van uw cliënt'. Dat schrijft het
college in een brief aan Koeman. Het is 'in het geheel niet
bereid' op enigerlei wijze medewerking te verlenen aan deze
koppeling. 'Wanneer uw cliënt
een nieuwe bouwaanvraag indient, zullen wij dit plan geheel
los van de aansprakelijkheidstelling op zijn eigen merites
beoordelen.'

nieuw plan opgesteld met 32 appartementen. De raadsman van
Thunnissen eist dat de gemeente de bouwaanvraag daarvoor
'met de grootste voortvarendheid' zal afhandelen. Die vergunning moet uiterlijk vier
maanden nadat de aanvraag is
ingediend, worden afgegeven.

Vier maanden

Voor het college moet de
brief van Koeman als een verrassing zijn gekomen. Dat
bleek donderdag uit een reactie
van wethouder Versteege, op
vragen van leden van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Van Westerloo, PvdA,
herinnerde hem eraan dat hij
eerder had beweerd dat de
schadeclaim achterhaald zou
zijn. „Omdat de procedurefout
hersteld was, zijn we ervan uitgegaan dat de schadeclaim van
tafel zou zijn," aldus Versteege.
Volgens Van Caspel, VVD, is
dat wat al te simpel geredeneerd: als een lek gedicht is, wil
dat nog niet zeggen dat er geen

De schadeclaim waar Koeman mee dreigt, heeft te maken
met de vertraging die ontstond
toen de bouwvergunning voor
Suyderduyne vorig jaar een
aantal maanden door de rechter werd opgeschort. Hij stelde
daarmee bezwaarmakers in het
gelijk. Volgens hen had de gemeente fouten gemaakt in de
bezwaarprocedure.
Deze vertraging had een 'negatieve weerslag' gehad, aldus
Koeman, op de verkoop van de
vijftien appartementen, koopsom ongeveer een miljoen gulden per stuk. Daarom werd een

Maffia-praktijken

schade meer is.
Volgens Van de Meij, CDA,
heeft de projectontwikkelaar
de 'grenzen van het fatsoenlijke
ver overschreden.' Dat werd ondersteund door opmerkingen
van de publieke tribune als
'chantage' en 'maffia-praktijken'. Raadslid Brugman, GBZ,
vroeg zich af of er 'überhaupt'
wel kopers waren voor de appartementen. Koper, D66, gaf
als enige de projectontwikkelaar het voordeel van de twijfel.
„Misschien bedoelen ze: 'We
hebben schade geleden, nu willen we eigenlijk graag wat anders bouwen, dan kunnen we
die schadeclaim wegwerken'.
Ik denk dat die man dit met de
beste bedoelingen heeft geschreven."
Een reactie van de directeur
van Thunnissen Heemstede
BV, J. Kuiper, komt op bijna
hetzelfde neer. „Wij zitten hier
niet voor een schadeclaim,
maar om te bouwen. Maar we
willen voorkomen dat het allemaal weer zo lang gaat duren."
Zie ook pagina 3

alleen renteverlies: er lopen ook potentiële kopers
weg."
door Joan Kurpershoek

Dat zegt J. Kuiper, directeur
van Thunnissen Heemstede
BV (én Kuiper Vastgoed), de
projectontwikkelaar die op
de plek van Paviljoen Zuid
het
appartementengebouw
Suyderduyne wil realiseren.
Hij reageert daarmee op het
ongenoegen waarmee in
Zandvoort een brief van zijn
advocaat, N.S.J. Koeman, is
ontvangen. De raadsleden
brachten het donderdag in de
commissie Ruimtelijke Ordening nog voorzichtig, maar
op de publieke tribune werden al termen geroepen als
'chantage' en 'maffia-praktijken'.

Chantage
„Als er gesproken wordt
van chantage, dan mag de gemeente ook wel eens naar
zichzelf kijken," zegt Kuiper.
Hij wijst onder andere op de

'dure afrit' die Thunnissen
naar het strand moet maken en
op het feit „dat we een aantal
stukken grond voor een hoge
prijs hebben moeten overnemen."

„We willen dat doen in
goed overleg met de gemeente, maar dan wel met maximale medewerking. Dat is
om te voorkomen dat de gemeente op dezelfde manier
doorgaat, want dan zijn we
Volgens advocaat Koeman is weer zes jaar verder. En dat
de gemeente er schuldig aan geeft een hoop renteverlies
dat een aantal appartementen als je een paar miljoen hebt
van Suyderduyne niet is ver- geïnvesteerd."
kocht. Dat was het gevolg van
„Het duurt een half jaar
de laatste vertraging, die veroorzaakt werd door fouten in voor je antwoord krijgt, dat
de bezwaarprocedure. Vanwe- zou misschien nog te doen
ge die fouten schorste de rech- zijn, mits je daarmee verder
•ter de bouwvergunning een was gekomen. Maar vaak
aantal maanden. Thunnissen mondt het dan gewoon weer
dreigde daarop met een schade- uit in opnieuw uitleggen wat
claim, maar die gaat niet door we bedoelen. Op die manier
als het college van Burgemees- ging liet ook met de plannen
ter en Wethouders 'voortva- voor het dolfirama. Daar zijn
rend' meewerkt aan een nieuwe wij twee jaar mee bezig geopzet voor Suyderduyne en bin- weest, maar we zien er nu
nen vier maanden zorgt voor maar vanaf. In andere geeen bouwvergunning.
meenten trachten de marktpartij plus de plaatselijke
overheid samen een project
Renteverlies
van de grond te tillen, maar
„Er is een aantal kopers afge- in Zandvoort werkt de gehaakt," zegt Kuiper, „in feite is meente eerder tegen dan
er nog één over. Anderen heb- mee. Op die manier kun je
ben niet langer op zekerheid niet met projecten omgaan.
willen wachten en hebben geko- Je moet er samen de schouzen voor een ander project. ders onderzetten, dat is de
Daarnaast is de markt sinds vo- achtergrond van de brief van
rig voorjaar een stuk verslech- Koeman."
terd, onder andere door de rente die met twee procent om„Natuurlijk kunnen we de
hoog is gegaan. We hebben nu gemeente niet verantwoordewel een definitieve bouwver- lijk houden voor het feit dat
gunning, maar nu is de markt er bezwaren komen, maar
weg. Vandaar dat we het plan verder willen we maximale
willen aanpassen om er 32 klei- medewerking. Wij hebben al
nere appartementen te kunnen een gesprek aangevraagd met
bouwen. Er was trouwens al re- het college, want we zijn gaarkening gehouden met dertig ne bereid om samen te kijken
parkeerplaatsen."
hoe we dit kunnen oplossen."

Opruiming op de boulevard. Meubels
voor een appel. Interieurs voor een ei.
De koopjesklopjacht begint. Kom snel!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9 30 tot 17 30 uur
Zaterdag tot l 7 00 uur
ma.indacj van l 3 00 'ot l' 30 uur.
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de Sniep, Diemen

Bedrijfspand in nieuw industrieterrein

Zandvoort-Nrd.

begane grond: 200 m2
bovenverdieping: 160 m2 (kantoor, toilet,
opslagruimte), c.v., krachtstroom, grote
overhead-deur
huurprijs ƒ 2150,- excl. b.t.w. per maand.
telefoon: 02507-17753, 02502-48475

Omega 2 1/2 zitsbank
Diverse uitvoeringen stof nu ƒ 895,Diverse uitvoeringen leder nu ƒ 1.695,-

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

der Horst

la

. Gonsner & Co.

Hülsta woonwand
Mega Design blank
eiken/zwart •
van ƒ 10.464,nu ƒ 7.498,-

Een beetje kenner heeft aan een paar potloodlijntjes genoeg om de beroemde ontwerpen
van toonaangevende designers en meubelfabrikanten te herkennen. Ze moeten nu in ons
wooncentrum plaats maken voor nieuwe collecties, dus gaan ze in de opruiming. Met
kortingen tot wel 70 procent! Bovendien is er nog eens onze permanente Sales Floor met
scherp afgeprijsde artikelen uit onze voorraad en uit modelwoningen.

Gelderland 2 1/2 zitsbank
+ fauteuil
van ƒ 5.535,- nu ƒ 4.298,-

Göte draaifauteuil leder,
verstelbaar
van ƒ 2.396,nu ƒ 1.595,-

geeft u meer!
World Trophy
Latin American Dancing

Leolux Zitgroep Decada
Zitcombinatie
leder/Alcantara
van ƒ 12.845,- nu ƒ 9.999,Zitcombinatie leder/stof
van ƒ 14.100,-nu ƒ 9.800,Zitcombinatie leder/stof van
ƒ 10.895,- nu ƒ 7.490,-

Op zaterdag 4 maart 1995 vindt weer de WORLD
TROPHY LATIN AMERICAN DANCING 1995
plaats. Dit is een top danswedstnjd tussen de
wereld top amateurs. Deze wedstrijd vindt plaats
onder auspiciën van de NADB in het wereldberoemde Kurhaus in Scheveningen.
Garderobemeubel
Hülsta zwart/blauw
van ƒ 3.392,nu ƒ 1.998,Diverse kapstokken
en garderobes nu
sterk afgeprijsd.

Verlichtmg, diverse
hang-, tafel-, en vioerlampen
zowel modern als klassiek
tot 80% korting

U

Pastoe
"Amsterdammer"
Diverse maten en
uitvoeringen
vanaf ƒ 1.298,-

Cassina, Wmk, fauteuil stof inclusief hoezen
van ƒ 4.238,-nif ƒ 2.998,- -

Hülsta slaapkamer Tintura Ledikant
+ nachtkastjes van ƒ 3.400,- nu ƒ 2.498,Toilettafel en spiegel van ƒ 2.174,- nu ƒ 1.498,Kast met indeling en verlichting
van ƒ 6.233,- nu ƒ 4.495,Gelderland fauteuil stof
van ƒ 1.498,nu ƒ 1.198,-

Diverse salontafels tot 60% korting

Bielefelder Werkstatte
fauteuil met losse hoes
in diverse stoffen
speciale aanbieding
ƒ 2.090,-

Pastoe dressoir zwart, 196 cm. nu ƒ 1.898,Tevens andere maat- en uitvoeringen als
aanbieding

B&B salonkast van ƒ 21.302,- nu ƒ 8.900,Kado's,
woonaccessoires
en couvertures
tot 60% korting

Reserveringen voor deelname aan het wcekendarrangcment voor de World Trophy op zaterdag
4 maart 1995 in het Kurhaus m Scheveningen.

Adres-

Postcode:

Omega 2 + 21/2 zitsbank
diverse stoffen
nu ƒ 3.498,-

Woonplaats:

2 pcrsoonskamer (aantal invullen)

Karpetten,
klassiek en
modern
tot 50% kortin

l persoonskamcr (aantal invullen)
los couvert (aantal invullen)

geeft u meer!

Cassina Maralunga
2 1/2 zitsbank stof
van ƒ 5.150,nu ƒ 3.798,-

Schuifdeurkast 3-deurs met spiegel nu ƒ 1.798,(ongeplaatst)
Tevens 2-deurs uitvoering nu ƒ 1.498,(ongeplaatst)

Poltrona Frau, ontwerp Porsche
fauteuil + voetenbankje
van ƒ 6.560,-nu ƒ 4.398,Bureaufauteuil
van ƒ 5.498,nu ƒ 3.798,Bureaufauteuil
van ƒ 4.580,nu ƒ 2.998,-

reserveert.

\WEEI

Molteni woonwand
van ƒ 14.495,- nu/ 8.900,-

Bielefelder Werkstatte 2 1/2 zitsbank en twee
fauteuils van ƒ 19.883,- nu ƒ 9.900,-

Woonwand Team by Weilis
van ƒ 9.805,nu ƒ 5.995,-

Nanm:

Hülsta woonwand
zwart essen
Spectrum
van ƒ 15.757,nu ƒ 6.498,-

Giorgetti 3 zitsbank stof
van ƒ 12.940 nu ƒ 7.490,

U kunt zich inschrijven door het invullen van
onderstaande bon en clcze opzenden aan:
Secretariaat Weekmcdia
World Trophy
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
mei de Nederlandse Vereniging van Dansleraren.
tel. 020-647.83 33.

Bon voor onze lezers

Lazy-Boy, relaxfauteuil
vanaf ƒ 1.998,diverse uitvoeringen in
zowel leder als stof

Giorgetti fauteuil
vanaf ƒ 1.998,d i verse uitvoeringen

U kunt bij dit stijlvolle evenement aanwezig zijn
door gebruik te maken van een speciaal weekend
arrangement bestaande uit:
- overnachting in luxe 2-persoonskamer met ont
bijt
- welkomst cocktail
- uitgebreid buffet-diner. Tijdens het diner kunt
u dansen onder de klanken van twee orkesten.
- uitgebreid buffet-ontbijt
- gereserveerde plaats tijdens World Trophy
- gratis toegang tot het Casino
- dranken-arrangement tijdens diner
De prijs voor dit wcekendarrangemenl bedraagt
f299.- per persoon (toeslag l-persoonskamer
f 75.-). Reservering geschiedt op volgorde van
binnenkomst. Ook bestaat de mogelijkheid alleen
het diner-dansant bij te wonen tijdens de World
Trophy. De prijs per couvert bedraagt f 159.-.

Rolf Benz 4500, zitcombmatie
van ƒ 14.595,-nu ƒ 10.900,-

Tussentijdse verkoop voorbehouden.

Binderij 2,1185 ZJ Amstelveen, 's Maandags tot 13.00 uur gesloten.
Donderdag koopavond. 020-6412505
Ook in ons wooncentrum: Mare Smithuis Keukenarcliitectuur,
SanitairStudio B.A.D, en Boley open haarden.

Tafel +
4 stoelen, lak,
parelgrijs van ƒ 3.490,- nu ƒ 1.595,-
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Poppen en'Geheimen van een Haardroger'
ZANDVOORT - Wat doet
'meneer' als 'mevrouw' uit
guur weer thuiskomt? Haar
koude voetjes verwarmen
met een föhn. Dat is te lezen
in het Cultureel Centrum
Zandvoort. Daar worden
twee tentoonstellingen gehouden: poppen en alles
over electriciteit.
door Joan Kurpershoek
'Alles Electrisch. De Geheimen van een Haardroger'. Zo
luidt de veelbelovende titel van
een gedicht uit de jaren dertig,
te zien op de tentoonstelling
van het electriciteitsbedrijf
PEN. Want wie een haardroger
alleen maar gebruikt om het
haar te drogen, 'berooft zichzelf
van een goede hulp in vele gevallen'. Hij is te gebruiken als
pijnverjager door over pijnlijke
plekken te blazen. Of wat te
denken van het voorverwarmen van de pantoffels, of van
het bed, of van het drogen van
kousen. Of van de hond: 'De
Hond is gewasschen doch met
geen mogelijkheid is hij goed af
te drogen. De haardroger doet
hier, evenals bij het aardige
bobbiekopje, snel en goed zijn
werk...'
De 'industrieel ontwerpers'
konden zich destijds heerlijk
uitleven, met al die nieuwe toepassingen van de electriciteit.
Op de tentoonstelling is een
verzameling te zien van prachtige oude stofzuigers, strijkijzers, keukenmixers, broodroosters en warmhoudplaatjes.
Er staan zelfs enkele oude
ovens, die je voor 30 cent per
week compleet met pannenset
kon huren. 'Gebruik uw Electrische Toestellen nuttig!' luidt
het - voor die tijd overbodige advies op een affiche.
Naast allerlei oude lampen,
'diefjes' en andere lamphouders, plus meer antiek materiaal, zijn er ook moderne spul-

met

UT en

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Donderdag U januan Wie zijn of haar huisdier laat registreren, heeft een grotere kans dat
het dier teruggebracht wordt, als het op de loop
gaat. Voor een eenmalig bedrag van vijftien gulden, slaat de Regionale Dieren Ambulance de
gegevens van het huisdier op in de computer.
Het huisdier krijgt een plastic penning ter grootte van een gulden om zijn nek met zijn registratienummer en het telefoonnummer van de dierenambulance. • Als het Rijk met op zeer korte
termijn maatregelen treft om de kustachteruitgang een halt toe te roepen, zal dit leiden tot
grote inkomstenderving van gemeenten - waaronder Zandvoort - en horeca, plus een sterke
daling van de werkgelegenheid in laatstgenoemde sector. Het strand redden van de ondergang
kost het minst geld, zo blijkt uit het rapport
'Kustachteruitgang Bloemendaal'. Het Zandvoortse college zal deze maand een standpunt
innemen. Tot 2010 blijft het modderen op het
strand tussen kilometerpalen 61 en 63. Pas in dat
jaar is het naar verwachting afgelopen met de
strandafslag.

Donderdag 10 januari De komst van speelau
tomaten in cafés is weer een stapje dichterbi]
Tot nu toe verleende Zandvoort alleen vergunningen aan speelautomatenhallen. Van de ruim
tweehonderd horecabedrijven hebben er 22 rol
nu toe een vergunning aangevraagd. De politie'
verwacht dat haar controlerende taak daardoot
niet te zwaar zal zijn. • Het ziet er met best uit
voor de Zandvoortse duinen. Dat stelt TNO in
een rapport, waarin de veranderingen sinds 1850
op een rijtje zijn gezet. Vooral het ingrijpen van
de mens heett de duinen geen goed gedaan. TNO
noemt als voorbeelden de verlaging van de
grondwaterstand en de industrialisatie. 'Tot nu
toe', zeggen de onderzoekers, 'zijn de duinen
taaier geweest dan men had mogen denken.
Maar willen we ze redden dan zullen vele groc
pen eraan moeten werken.' « In de aanbieding
een liter magere yoghurt voor 79 cent, twee kilo
gezinswasmiddel voor 3,98 gulden en twee grote
tubes tandpasta voor 1,99 gulden.

Veertig jaar Bloemenmeisjes
>EZUINIGEN, BEZUINIGEN en nog eens bezuimgen. Zo langzamerhand
word je er toch hartstikke gek
van. Vooral wanneer je bemerkt, dat er vanuit de gemeente regelmatig op een zeer
slordige manier met onze gemeenschapsgelden wordt omgesprongen. Aan de ene kant
zitten ze tijdens vergaderingen
te 'mieren' over een uitgave
van vijfduizend gulden, aan de
andere kant woeden er regelmatig 'foutjes' gemaakt, die de
gemeentekas met de nodige
tonnen doen slinken. En wie
moet daar weer voor opdraaien?
Neem nu de kwestie met kinderdagverblijf Pippeloentje.
Daar kan de gemeente opeens
zo'n 'krenterig' gezicht bij trekken. Pippeloentje voorziet m
1996 de nodige problemen. Dan
wordt de subsidie voor kinderopvang namelijk fors door het
Rijk verminderd. Pippeloentjes hoop is gevestigd op de financiele steun van de gemeente Zandvoort. Maar de gemeente is steeds 'niet thuis' als de
Stichting bij haar aanbelt.

De 'Nachtwacht' maakt deel uit van een van de twee tentoonstellingen in het Cultureel Centrum Zandvoort
Foto André Lieberom

len te vinden, waaronder een
echt zonnepaneel. Zelf stroom
opwekken kan ook, met een
magneet in een oude leskist.

Poppen
De andere expositie heet
'Herkenbaar gemaakt' en bestaat uit poppen van Miep Pelix-Perquin uit Haarlem. Het
zijn echt poppen met 'karakter'

Weekenddiensten
Weekend:
14/15 januari 1995
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenam' bulance
alarmnummer

en met een levendig uiterlijk,
voor zover dat allemaal mogelijk is bij poppen. Uitblinkers
zijn onder andere de figuren uit
de Camera Obscura, het werk
van Hildebrand oftewel Nico-

laas Beets, en van Rembrandts
Nachtwacht! De andere doen
daar niet of nauwelijks voor onder, zoals bijvoorbeeld de musici, met miniatuur instrumenten waaronder een vleugel, en

de clown Popov. Een Zandvoorts element is eveneens te
vinden in poppen met klederdrachten, zoals een visser, een
visloopster en een bekende
dorpsomroeper.

VERENIGINGSNIEUWS
Vrouwen VanNu
Vereniging Vrouwen VanNu
ontvangt dinsdag 17 januari
mevrouw W. Beets uit Amsterdam om het een ander uit de
toneelwereld te vertellen. Zij is
kleedster van de Stadsschouwburg: Hotel Triton, aanvang
14.00 uur.

Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel ZandDonderdag 19 januari kan er
voort
(tevens
pension)
'vals' gespeeld worden tij02507-13888, Asiel Haarlem weer
dens
de spelmiddag in het Bell
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Vrijwillige hulpverlening: Centrum Voor Vrijwillige Hulpver023-334323.
lening: Voor informatie, advies
HUISARTSEN: De volgende en hulp tel. 17373, op alle werkhuisartsen hebben een geza- dagen van 10.30-12.30 uur.
menlijke
waarnemingsrege- Schriftelijk: Postbus 100, 2040
ling: J. Anderson, B. van Ber- AC Zandvoort.
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Stichting Welzijn Ouderen
Paardekooper, H. Scipio-Blü- Zandvoort: Koninginneweg l,
me, F. Weenink. Informatie tel. (02507) 19393. Open voor
daarover tijdens weekend, alle vragen van ouderen op
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én maandag 09.15 - 12.15 uur, en
tijdens feestdagen via telefoon- dinsdag t/m vrijdag van 09.00
nummer 30500. De spreekuren tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
van de dienstdoende arts zijn dat de coördinator aanwezig is?
zowel op zaterdag als zondag Of bent u niet zelf in staat om
van 11.30 tot 12.00 uur en van langs te komen? Bel dan voor
17.00 tot 17.30 uur. Een af- een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen bewoners van 55 jaar en ouder)
tandarts bellen.
gebruik te kunnen maken,
Apotheek: Zeestraat Apotheek, dient men zich 24 uur van te
J.W. Neutel, tel. 13073, ope- voren op te geven bij Huis in de
ningstijden (alleen voor recep- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
ten): zaterdag 11.00-13.00 en en 17.00 uur. De kosten per per' 17.00-18.00
uur,
zondag soon bedragen vanaf l juli 1991:
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,Buiten de openingstijden infor- voor een retour.
matie over de regeling via Alg. Maatschappelijk Werk
tel.nr. 13073.
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. SpreekWijkverpleging: Voor spoedge- uur
op werkdagen
van
vallen is het Kruiswerk Zuid- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
-Kennemerland 's avonds, 's afspraak. Deze hulpverlening,
nachts en in het weekend te be- beschikbaar voor iedere inworeiken via de doktersinforma- ner van Zandvoort, is gratis.
tiedienst: tel. 06-8460.
Telef. Meldpunt Sexueel
Geweld: tel. 023-329393 op werkVerloskundigen: Mevrouw E.A. dagen 12.00-14.00 uur en ma.ade Boer-Burgh en/of mevr. vond 19.00-21.00 uur.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van Telef. meldpunt Ouderen Misder Deijl, Kochstraat 6A, Zand- handeling: 023-159700, van 08.30
voort, tel. 02507-14437.
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Gratis advies voor
n Huurders:
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Periode:
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
3 - 9 januari 1995
AG Zandvoort.
Gehuwd:
Woningbouwvereniging EMM:
Van Seventer, Arie Peter, en Klachtentelefoonnummer
Koper, Wilhelmina Jacoba
technische dienst: 17577. BeOut, Nicolaas, en Van der Lem, stuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
Jacoba Johanna Maria
Geboren:
19.30 tot 20.00 uur.
Donny Hendrikus, zoon van: Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
Van den Horn, Dennis Hendri- . 61500.
kus, en Bos, Sandra
Taxi: tel. 12600.
Overleden:
Openbare bibliotheek: PrinsesRozema, Wijtske, oud 64 jaar
seweg 34, tel. 14131. Open ma.
Wiebes, Willem Mijndert, oud 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
72 jaar
Bosman geb. Molenaar, Corne- 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
lia, oud 87 jaar
10-14 uur.

Hotel: aanvang 14.30 uur. Na afloop erwtensoep eten. Voor
donderdag 26 januari staat er
een bezoek aan het Allard Pierson Museum aan het Rokin in
Amsterdam op het programma.

schapshuis (L. Davidsstraat)
de heer G.W.Th.M. de Bont, uit
De Bilt. Hij toont een diaserie
met als onderwerp 'Het KNMI
als weerbedrijf'. Er wordt verteld over het weerdienstcentrum, de buitenstations, over
hetgeen het KNMI zoal doet.
Maar ook over het weer zelf en
de seizoenen. Van 14.00 tot
Kring Zandvoort van de Ne- 16.00 uur. Nieuwe lidmaatderlandse Vereniging van Huis- schapskaart 1995 nodig. Introvrouwen ontvangt dinsdagmid- ducées zijn welkom, zij betalen
dag 31 januari in het Gemeen- 2,50 p.p.

N.v.v. Huisvrouwen

(ADVERTENTIE)

Het allereerste team van de 'Haarlemse Bloemenmeisjes', 1955

ZANDVOORT - Veertig
jaar geleden, in 1955, verschenen de eerste Haarlemse Bloemenmeisjes in deze
regio. Dat feit wordt gevierd
met een tentoonstelling
over alle teams uit die jaren,
te zien in de refter van het
Haarlemse stadhuis, Grote
Markt 2.

aantal Zandvoortse meisjes
hebben rondgelopen in de kledij van de Bloemenmeisjes. In
de refter kunnen dus herinneringen opgehaald worden. Er
zijn kleding en accessoires te
zien, plus een groot aantal historische en recente foto's uit de
afgelopen veertig jaar.
De refter is geopend van
maandag t/m vrijdag van 10.00
Hoeveel het er exact zijn ge- tot 17.00 uur. (Op 18 januari geweest, is niet bekend, maar on- sloten vanaf 12.00 uur.) De engetwijfeld zal er ook een flink tree is srratis.

SPEELWEEK VAN 12 T/M 18 JANUARI
Zandvoorts amateurs
Zandvoortse amateur-kunstenaars kunnen dit jaar weer meedoen aan een tentoonstelling in het Cultureel Centrum Zandvoort, gericht op werk van de eigen bevolking. Eigenlijk kan
iedereen 'die iets maakt' meedoen. De tentoonstelling wordt gehouden van 10 februari tot en met 9 april. Dat is iets eerder dan
aanvankelijk gepland, doordat een andere expositie er tussen uit
is gegaan. Het materiaal moet wel op 6 februari binnen zijn. Voor
informatie kan men contact opnemen met het Bram Krol van het
Cultureel Centrum, tel. 61570, of gewoon even langsgaan tijdens
de openingsuren, 's middags van l tot 5 uur, van woensdag tot en
met zondag.

Eremedaille voor Jan Zantvoort
Duinwachter J.L. Zantvoort van de Amsterdamse Waterleidingduinen kreeg vorige week een koninklijke onderscheiding opgespeld. Hij was 40 jaar in dienst van het bedrijf. Uit handen van
loco-burgemeester J. Warnaars van Vogelenzang, de woonplaats
van Zantvoort, ontving hij de gouden eremedaille verbonden aan
de Orde van Oranje-Nassau.

Burgerlijke stand B

Kerkdiensten
Weekend: 14/15 jan. 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, bevestiging ambtsdragers
Gereformeerde Kerk,
Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Roomskatholieke Kerk,
Grote Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: dames Beijnes en Wassenaar
Zondag 10.30 uur: dames Beijnes en Wassenaar

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstra«at 15:
Zondag 15.00 uur: Adventsbijeenkomst
Woensdag 17.00 uur: Agapè-maaltijd
Religieuze Kring AerdenhoutBentveld, Oscar Mendliklaan 5,
Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener:
Zijlweg 218, Haarlem.
Zondagsdiensten om 10.30 uur
en 19.00 uur

TEKENFILM

HUMOR

THRILLER

A.L
Dagelijks 13.30
Za/Zo/Wo 15.30

12 Jaar
Do/Vr/Ma/Di 15.30

16 Jaar
Dagelijks 20.00

Zantvoort begon bij de Amsterdamse Waterleidingduinen als
bewaker. Later werd dat beroep meer 'gastheerschap'. En dat zal
bij de vele Zandvoorters die hem kennen, wel duidelijk zijn. De
sympathieke duinwachter leidt nog regelmatig bezoekers rond op
de vroege zondagochtend, tijdens zonopkomst. Dat gaat gepaard
met de nodige humor en 'sterke verhalen' van vroeger. Zo zou hij
een keer snel weggehaald zijn van een nieuw project waarbij jonge
bomen werden aangeplant: Zantvoort en een collega hadden hun
boompjes geplant in de lijn van de letters van hun voornamen!
„Zo hadden ze later vanuit het vliegtuig onze naam kunnen
lezen!" Hij denkt duidelijk nog steeds met plezier terug aan deze
grap. De boompjes zijn kort erna opnieuw geplant, in het vereiste
schema.
Buiten zijn diensttijd is Zantvoort actief in de bestrijding van
alcoholisme. Hij begeleidt patiënten van psychiatrische inrichtingen, met wie hij hele briefwisselingen houdt. Daarnaast houdt hij
zich bezig met de groep jachthoornblazers Het Panneland, waarvan hij oprichter en voorzitter is. En uiteraard blaast hij zijn
deuntje mee.

Stekkie zoekt noodhulp
8
gulden

Maandag en Dinsdag
ALLE FILMS

8
gulden

Gasthuisplein 5, 2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

De medewerkers van 't Stekkie zitten met de handen in het
haar: jongerenwerkster Carla Hubert is voor minstens een week
of zes nog uitgeschakeld. Zij kwam ten val tijdens het optuigen
van een kerstboom en liep daarbij ondermeer een scheurtje in
haar knie op. Momenteel zit zij in het gips mag voorlopig nog met
werken. Vandaar dat er een vervangster gezocht wordt, die een
MBO of HBO opleiding KW volgt of heeft. „Al is het maar voor
een deel van haar werkzaamheden." zegt Mia Westerop, te bereiken via tel.nr: 17113. Het werk richt zich met name op de jongeren
van 5 tot 12 en de tieners van 12 tot 16 jaar. Het omvat onder
andere het begeleiden van de instuif, de soos en/of de disco.
Daarnaast verlangen ook de diverse cursussen de nodige organisatorische aandacht, plus het naderende carnavalsfeest....

Kijk, ik begrijp dat wel hoor.
Uiteindelijk hebben ze Pippeloentje namelijk helemaal niet
meer nodig. En die honderden
Zandvoortse ouders met lage
inkomens, vergeten ze voor het
gemak ook maar even. Dat was
vorig jaar wel even anders.
Weet u het nog? De provincie
dreigde toen om het Huis in
het Kostverloren te gaan sluiten. 'Zeg, Pippeloentje moet
toch nieuwe huisvesting?',
dacht de gemeente uitgekookt.
'Dan zetten we die toch even
snel in een deel van het bejaardentehuis neer. Met die constructie kan het Huis in het
Kostverloren vast blijven bestaan', veronderstelden onze
heldere lichten. Maar dat zeiden ze natuurlijk met hardop.
Liever speelden ze de betrokkenheid zelve: 'Mama gemeente' zou wel even voor het kinderdagverblijf zorgen.
Pippeloentje was zeer gecharmeerd van het prachtige
aanbod dat zij kreeg. Zoveel
gulheid en betrokkenheid had
zij van de gemeente nog niet
eerder meegemaakt. Er werd
verbouwd en geschilderd en
ruim DRIEHONDERDDUIZEND gulden later zag de nieuwe huisvesting van het kinderdagverblijf er schitterend uit.
Helaas, pindakaas. Uiteindelijk ging de provincie niet door
de knieeën en zal het Hik in de
toekomst toch gesloten moeten worden. Constructie mislukt! Achteraf gezien eigenlijk
wel kinderlijk naïef van de gemeente. Ik bedoel, dat ze dacht
dat de 'Pippeloen/bejaardenhuis'-combmatie überhaupt
van invloed zou kunnen zijn op
het provinciaal beleid. Enfin, je
kunt wel nagaan dat de toekomstplannen rondom het
Huis in het Kobtverloren nu
opeens drastisch zijn veranderd. En neem maar van mij
aan dat Pippeloentje echt niet
bij die nieuwe plannen hoort.
Alleen weten ze nog niet precies hoe ze dat ronduit moeten
.. ahum .. 'formuleren'. De gemeente noemt het misschien
straks met een mooi woord 'saneren' of 'privatiseren'. Maar
voor mij betekent het gewoon
'misbruiken' en daarna 'oprot
ten'!
Het is misschien wel kmder
achtig van me, maar zou het nu
echt een slordigheidje zijn geweest? Ik bedoel dat ze in de
nieuwe gemeentegids van
Zandvoort (toevallig net bij
Pippeloentje) het adres en het 5
telefoonnummer zijn vergeten'

MARTH'A BURGER

• Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b. Exposities 'Herkenbaar gemaakt',
met poppen van Miep Felix-Perqum, natuurgetrouwe mimitatie van personen als clown
Popov, Rembrandt, en een
groep personen van De Nachtwacht. Tevens 'Allemaal electrisch', een tentoonstelling van
o.a. allerlei oude elektrische
voorwerpen, samengesteld met
de conservator van het P.E N.-museum in Haarlem. Te zien
t/m 4 februari.

Zand voorts.
Nieuwsblad
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van pijn en liefdeloosheid
JL

QJP

Rotary Club Zandvoorl heeft twee projecten lopen in
Zuldoost-Europa, een in Karlovac (Kroatië) en een in
Ailony (Hongarije). Hartly Korvcr doet verslag van zijn
reisbevindingen.
."en dunne mist verhult alle
j . ' j vormen in de omgeving
•*-^ van Stari G rad Dubovac,
hut kasteel boven Karlovac
waar we de nacht van donderdag op vrijdag verbleven.
door llardy Korvcr
Om acht uur loop ik licht huiverend door de nevel in een poging het juiste perspectief te
hervinden. Het is mijn derde
bezoek in evenzovele jaren. De
eerste keer beheerste mij een
tot dan toe onbekende spanning het verblijf. De tweede
maal ontmoetten wij mensen
vol hoop en dachten we een
kentering waar te nemen. En
nu, nu de oorlog haar vierde
jaar ingaat, de spanning in het
vijftig kilometer verderop gelegen Bihac weer hoog oploopt,
wat ook direct in Karlovac te
merken is, weet ik niet echt wat
ik er van denken moet. Dit bezoek zal een sluitstuk moeten
worden. Een afronding van een
serie acties in directe en indirecte hulp.
Als ik rond kwart voor negen
het kasteel weer binnenga, ben
ik er nog niet uit. Het gevoel
bekruipt me dat het hiermee
niet afgelopen zal zijn. Binnen
enkele uren zal het bewaarheid
worden.
Gisteravond is het laat geworden. De door ons geïnitieerde Rotary club Karlovac i.o.
heeft ons voor het avondeten
Uitgenodigd. Zoals alle voorgaande keren is het contact
hartelijk, vloeit de drank overvloedig. De inmiddels gemeenschappelijke acties hebben een
band gesmeed. We spreken elkaar met respect aan, zonder de
onontbeerlijke openhartigheid
te moeten vermijden. Tijdens
het diner wordt door ons geïnformeerd hoe de situatie in Turanj is. Het dorpje is vaker door
ons bezocht. We hebben het gezien toen het net was verwoest
en hoe de ontluikende lente
zich schuchter vertoonde. Geschokt vernemen we dat het
dorp weer niemandsland is geworden.

Grijsaards
De dissidente moslimbevolking van Bihac is de pocket ingevlucht tussen de Kroatische
Serviërs in de Kraijna en de

Kroaten in Karlovac. Tien tot
vijftienduizend mensen, vrouwen, kinderen, grijsaards en
wanhopig geslagen mannen,
zonder opvang, zonder toekomst. We krijgen de toezegging dat een poging zal worden
ondernomen om toestemming
tot een bezoek te krijgen.
Met een zwaar hoofd en gemengde gevoelens val ik in
coma in mijn kamer hoog in het
kasteel.
De volgende ochtend, nadat
zelfs Zvonko een ontbijt heeft
genuttigd, stappen we in de auto's om de school te bezoeken,
waarin wij bij eerdere hulpacties een volledig ingerichte keuken hebben laten aanbrengen.
Maar zoals altijd is ook nu
een extra item ingelast. Op uitnodiging van onze gastheer van
gisteravond bezoeken wij het
ziekenhuis. De arts leidt ons
rond en toont de door raketinslagen vernielde operatietheaters. De tocht eindigt in de kelders van het ziekenhuis. Voor
een ieder zichtbaar en niet echt
wat je noemt steriel, wordt ons
de recovery-room getoond. Terwijl we beschaamd naar binnen
kijken, gaan aan de achterzijde Tanks, wegversperringen en militairen met geweren, een regelmatig terugkerend beeld onderweg
in de ruimte een tweetal klapAl 'brainstormend' worden
Flink opgemonterd gaan we gun houses, het begrip kolendeuren open en zien we de 'opewe teruggebracht naar onze
ratiekamer' in volle actie. De op weg naar Turanj. Die stem- hokken gaat al veel te ver.
Vijf- tot tienduizend mensen, auto. Ons eigenlijke doel van de
klap komt weer hard aan: Euro- ming zal spoedig omslaan. Bij
pa 1994, hoe is het in vredes- de eerste wegversperring moe- vertelt ons de bevelvoerend of- reis komt nu in zicht. Iets buiten we onze auto achterlaten. ficier. De Kroaten verschaffen ten de stad bevindt zich een tenaam mogelijk.
Nog vol verbazing stappen we We stappen over in een jeep van alleen geneeskundige hulp. Un- huis voor gehandicapten. Bij
weer in de auto's op weg naar de Kroatische politie. Over de her draait op voor de materiële een eerder bezoek hebben wij
rivier Korana naar Turanj.
verzorging. Het gebrek is hulp beloofd bij het financieren
de school.
schrijnend. Het zicht op men- van groot onderhoud aan het
sen, zo verlaten, zonder kenne- hoofdgebouw.
Oproerbestrijding
Kookeiland
lijk uitzicht op lotsverbetering,
Een rondleiding over het
Het weerzien met de staf is
Ver komen we niet. Aan het stemt treurig en bitter. Hoewel
evenals voorgaande keren begin van het dorp staan een wij beseffen deze situatie niet te complex maakt de jojo-bewespontaan en hartelijk. De keu- ziekenauto, twee brandweerwa- kunnen oplossen, voelen wij al- ging van emoties weer los. Teken in haar voltooide vorm gens met waterkanonnen en len hetzelfde. We gaan er wel vreden constateren we dat het
hebben we nog niet eerder mo- een aantal gepantserde wiel- wat aan doen. In de loop der tijd werk vordert. Gehandicapten
gen aanschouwen. De vreugde voertuigen, uitgerust ter op- hebben we geleerd: You make in een oorlogsgebied; een erger
scenario kan je niet bedenken.
the difference.
is dan ook compleet als we zien roerbestrijding.
Toch zijn er mensen die ook
hoe geweldig hij eruit ziet. PerAan deze zijde van de wegverdeze mensen beschermen en
fect tegelwerk en plavuizen, sperring bewaakt een KroatiGehandicapten
motiveren. De vastbesloten en
een kolossaal kookeiland met sche politiemacht de 'grens';
Niet kletsen maar doen. Een liefdevolle houding van de leialle denkbare
apparatuur. concertina's, Spaanse ruiters
Zvonko, Hans en ondergete- en landmijnen grendelen het symbolische bijdrage in de ding, de opmerkelijke leefbaarkende staan met vochtige ogen dorpje af. Achter de wegver- vorm van bij voorbeeld een aan- heid van het tehuis geeft ons
in het besef dat duizend kinde- sperring een tot bunker omge- tal portocabines als toiletruim- moed.
Als zij vertrouwen hebben in
ren hier hun dagelijkse warme vormde controlepost bemand te, gekoppeld aan het alarmemaaltijd krijgen. Ook de nabij door Poolse VN-soldaten (Un- ren en bewerken van de grote de toekomst, mogen wij niet bij
gelegen andere school benut profor). Ten slotte achter weer hulpdiensten moet realiseer- de pakken neerzitten. You
dezelfde keukencapaciteit.
een laag prikkeldraad staan in baar zijn. Weer constateren we make the difference, rememberl
Tijdens de - inmiddels zeer
Of het de inhoud van de altijd de lichte nevel, de vluchtelin- dat het belang van de voorgenolastige fles Loza is die de emo- gen: zwijgzaam, timide en onbe- men acties thuis volledig ver- late - lunch overhandigde we
zinkt in deze poel van pijn en de toegezegde dertigduizend
ties boven brengt, of onze inten- weeglijk.
se blijdschap met deze praktiMet gebruikmaking van wat liefdeloosheid. We besluiten gulden aan de directie. Daarna
sche indirecte hulp, zal nooit rest in het dorp hebben ze zich ons volledig in te zetten en de de gebruikelijke speeches.
Hans laveert op behendige wijhelemaal duidelijk worden.
onderkomens gemaakt: schot- club tot actie te bewegen.

beeld van de praktische uitvoe- kan ons maar matig bekoren.
ring van de slogan 'bouwen met Een statisch gebeuren zonder
mensen, vóór mensen'.
daadwerkelijke
participatie
Het systeem werkt aldus. In van de gelovigen. Na de mix van
ruil voor eigen inzet ('een aan- apocriefe verhalen (het is de g'edeel in zweetdruppels') en een boortedag van de Heilige Elisarenteloze terugbetaling van de beth) en moderne public-rela(lage) bouwkosten worden tionstoepassing, stappen we
mensen in staat gesteld een ei- welgemoed door de zware klei.
gen woning in eigendom te ver- We treffen de vijf vrijstaande
werven. Tenminste vijfhonderd woningen aan in diverse stadia
uur moet iemand gratis ar- van bouwkundige voortgang.
beidskracht ter beschikking Tussen de te verwachten speestellen om in aanmerking te ko- ches en dankbetuigingen door,
men voor een huis. Deze uren bekijken we de huizen. Het sys- .
worden overigens vaker be- teem werkt.
steed aan het huis van een anEen ontwerp geworteld in de
der dan aan het eventuele eigen lokale traditie, opgebouwd'
verblijf.
door vrijwilligers zonder een
Op deze wijze blijven de belofte van return on investbouwkosten beperkt tot voor- ment met financiële hulp van
namelijk materiaalkosten en weer anderen die van mening
groeit een zichtbaar gemeen- zijn dat mensen zich zelf kunschapsbesef.
nen ontwikkelen, gegeven de
De organisatie 'Habitat for kans. Het werkt.
Humanity International' slaagt
Na een grondige vastlegging
er telkens weer in om de grond van hetgeen we hebben gezien,
en de infrastructuur gratis dan verlaten we Adony met een priwel tegen minimale kosten ter ma gevoel. Zonder het te durbeschikking te krijgen.
ven uitspreken ben ik in geInmiddels zijn er in achttien dachten al aan het bouwen in
jaar meer dan dertigduizend het zo verdeelde voormalig Joehuizen gebouwd in meer dan goslavië.
veertig landen. Omdat de huiDe terugreis naar Nederland
zen veelal groepsgewijs worden geeft ruimschoots de gelegengebouwd, bloeit ook de ge- heid tot reflectie. Vijf kerels,
meenschap zelf op. De gemeen- vijftien uur samen in een auto
schap creëert vervolgens haar verwerken met elkaar de opgeeigen successtory, omdat de te- dane indrukken.
rugbetalingen op de bouwkosten door de nieuwe huiseigenaWarme emotionele gevoelens
ze door het mijnenveld der poli- ren, onmiddellijk weer geïnves- wisselen de cynische af. Maar
tiek. Niet eenvoudig met een teerd worden in nieuwe huizen. telkens als de minnen de plusonderminister, de gouverneur
sen dreigen te overwinnen, flitvan de provincie en de loco-bursen de beelden van vooral de
Zwarte
klei
gemeester onder je gehoor.
kinderen door mijn hoofd.
Aldus geïnformeerd rijden Voor hen moeten we doorgaan:
we Adony binnen. De simultaan We kunnen de toekomst niet
Boedapest
vertaalde kerkdienst, waar de ontkennen. Er wacht nog een
Om vijf uur rukken we ons festiviteit een aanvang neemt, zware taak.
los. Gauw omgekleed de auto
in. Vanavond hebben we een af(ADVERTENTIE)
spraak in Boedapest. Vijfhonderd kilometer in het donker
over onverlichte tweebaanswegen. Hans en Joop klaren de
klus op routine.
Zaterdagmorgen lacht de
Hongaarse zon ons toe. Het is
fris buiten, we hebben er zin in.
Op ongeveer zestig kilometer
ten zuiden van Boedapest worWeekmedia organiseert in samenwerking met
den de eerste vijf huizen ingeToer-NL-Excursies op zaterdag 25 maart 1995
wijd welke door 'Habitat for
een dagtocht naar Zuidoost Engeland met als
Humanity Nederland' zijn gefihoogtepunten varen aan boord van het fraaie
nancierd.
nieuwe M.S. Prins Filip van Oostende Lines en
De dubbele (bestuurs)funceen bezoek aan het historische Canterbury. Rond
ties van enkele leden met deze
05.00 uur vertrekt de luxe touringcar vanaf het
in Nederland nieuwe organisaAmstel Station in Amsterdam via Breda en
tie hebben een bijzondere band
Antwerpen naar de Belgische havenplaats
tot stand gebracht met de club.
Oostende. Rond 09.00 uur gaat u aan boord van
De avenue community-service
het M.S. Prins Filip voor de vier uur durende
heeft speciale aandacht in het
overtocht naar Ramsgate in Engeland. Aan boord
lopende jaar toegezegd. Deze
kunt u het ontbijt en/of de lunch gebruiken.
reis met een gecombineerd doel
maakt het mogelijk een eigen

geeft u meer!

WEEÏ

Dagtocht naar
Zuidoost Engeland

Nauwere samenwerking tussen
brandweerkorpsen uit regio
ZANDVOORT - De brandweerkorpsen uit Zandvoort
en de buurgemeenten gaan
nauwer met elkaar samenwerken. Een Commissie
van Advies werkt momenteel aan een regionaal 'dekkingsplan', waarin staat
welke taken uitgewisseld
kunnen worden. De korpsen
blijven echter wel zelfstandig. Dit in tegenstelling tot
eerdere plannen van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken.
Commandant Schröder van
de Zandvoortse brandweer en
burgemeester Van der Heijden
lieten er donderdag tijdens de
nieuwjaarsreceptie op de kazerne geen onduidelijkheid
over bestaan: het Zandvoortse
brandweerkorps moet zelfstandig blijven. „De brandweer
heeft altijd voorop gelopen als
het samenwerking betreft," aldus Schröder, „maar laten we
alsjeblieft geen korpsen op
gaan heffen." Er bestaat momenteel wel een 'regionale
brandweer', maar die heeft niet
direct te maken met de lokale
situatie. Deze instantie houdt
zich bezig met bovengemeentelijke taken.
De samenwerking tussen de
korpsen hoeft niet per se 'regio-

naai' te gebeuren, zegt Schrö- van de Commissie van Advies,
is blij met deze ontwikkelingen.
der.
„De brandweer moet per gemeente z'n eigen identiteit beBuren
houden. Een lokaal korps, dat
„Je kunt ook met je naaste voornamelijk uit vrijwilligers
buren afspraken maken. Als bestaat, heeft namelijk ook een
bijvoorbeeld de brandweer in maatschappelijke waarde. Je
Aerdenhout eerder in Bentveld kunt het vergelijken met vloeikan zijn, omdat het dichterbij baar goud: je moet niet probeis, waarom zou je dan niet in ren om dat vast te houden door
eerste instantie dat korps alar- erin te knijpen, want dan vloeit
meren en daarna pas de colle- het weg."
ga's uit Zandvoort? In ruil ervoor zou Zandvoort bepaalde
taken van Aerdenhout over Onderscheiding
kunnen nemen."
Tijdens de nieuwjaarsrecepDat laatste hoeft niet per se in tie van afgelopen donderdag
de sfeer van brandbestrijding te werden de vrijwilligers en andeliggen. Een stuk administratie re medewerkers weer eens in
zou bijvoorbeeld ook tot de mo- het zonnetje gezet. Ook vijf
gelijkheden behoren. „Zo zou mannen die afscheid namen: E.
het kunnen gebeuren dat be- van Wonderen, A. de Veen, R.
paalde posten verschuiven," al- Schaap en M. Bol, plus R. van
dus de brandweercomman- Essen sr die met functioneel
dant. „Maar dan wel liefst met leeftijdsontslag ging. Vier jubigesloten beurzen."
larissen kregen van burgemeesDe Koninklijke Nederlandse ter een onderscheiding: de vrijBrandweer Vereniging heeft willige tarandmeesters Herman
zich verzet tegen het plan van van der Klauw (20 jaar in
voormalig minister len Dales dienst) en Rob Molenaar (25
om de lokale korpsen op te hef- jaar) en de beroepskrachten
fen. Dit is nu van de baan, er is hoofdbrandwacht
Gerard
gekozen voor een nieuw uit- Borst (25 jaar in dienst) en adgangspunt: 'versterking van on- junct-hoofdbrandmeester Jan
deraf'. Het 'dekkingsplan' is Termaat (30 jaar). Termaat
daar een gevolg van.
heeft de eerste tien jaar als vrijSchröder, die deel uitmaakt williger gewerkt.

Onder toeziend oog
van
commandant
Schröder (achteraan
rechts) reikte burgemeester Van der
Heijden donderdag
onderscheidingen
uit aan de brandweermannen
Jan
Termaat,
Gerard
Borst, Rob Molenaar en Herman van
der Klauw (v.l.n.r.)

Om ca. 12.30 uur (Engelse tijd) gaat u van
Ramsgate door het fraaie heuvelland van het
graafschap Kent naar Canterbury. Hier treft u
een ideaal samengaan van geschiedkundige
bezienswaardigheden, zoals de grote kathedraal,
het
bezoekerscentrum
De
Canterbury
Pilgrimsway en de prima faciliteiten van een
moderne winkelstad. Van de reisleiding ontvangt
u de nodige informatie om uw bezoek tot een succes te maken.
Om ca. 20.00 uur gaat u terug naar Ramsgate en
rond 22.00 uur begint de thuisreis aan boord van
het M.S. Reine Astrid. Ruim na middernacht
komt u weer aan in Oostende, waarna u per touringcar terug reist. U komt in Amsterdam aan in
de zeer vroege zondagmorgen.

Foto Jan Draijer

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

Paarse coalitie ook in Zandvoort?
W. van Vliet heeft zich enorm
verbaasd over het reilen en zeilen binnen de commissie Ruimtelijke Ordening, de commissie
van CDA-wethouder Versteege.
Hij had eerder wel gehoord en
gelezen hoe het eraan toeging,
maar hij had steeds gedacht dat
de berichten 'misschien wat
overtrokken' waren. Afgelopen
donderdag was hij er zelf bij.

Donderdag 5 januari jongst
leden bezocht ik de 'vergadering' van de Commissie Ruimtelijke Ordening. Ongeveer 75
Zandvoorters waren op de publieke tribune aanwezig en velen met mij luisterden met verbazing naar de stemmen van
commissieleden en wethouder
Versteege. Op vele vragen
moest de wethouder het antwoord schuldig blijven. 'Ik zal
ernaar kijken, of de ambtenaren vragen,' was een veel gehoord antwoord.
Verder zullen de verschillende grondprijzen van het plan
Jupiter voor de toehoorders
wel duidelijk zijn geweest,
maar de wethouder bleef vaag
en kreeg derhalve wederom
veel kritiek van PvdA, VVD en
D66 zijde.
Wordt Suyderuyn nu wel of
niet gebouwd en wat doet de
De Zandvoortse jeugd heeft de laatste dagen van de schoolvakantie volop kunnen genieten van gemeente met de dreigende 1,5
de 'witte deken' die over het dorp viel. In de duingebieden in noord en zuid werd volop sleetje miljoen schadeclaim van het
gereden, zelfs op sommige strandafgangen. En wie geen tijd had om daar heen te gaan, die leefde gerenommeerde
advocatenzich uit met het gooien van sneeuwballen
Foto André Lieberom kantoor Stibbe? De wethouder

had de brief niet bij de hand en
dacht dat er wat anders in
stond dan D66-er Koper voorlas. PvdA fractievoorzitter Van
Westerloo vroeg waarom de gemeente geen brief heeft geschreven. Wethouder Versteege antwoordde: „Omdat ik geen
brief geschreven heb."
Over de toekomstige kosten
garagedak Van Fenemaplein
kon de wethouder zelf geen antwoord geven. Aan D66-er Koper
vroeg de wethouder of er voor
uitbreiding Spar bouwaanvragen waren ingediend. De vergadering stond op z'n kop, want
niet de wethouder maar
VVD-fractievoorzitter Van Caspel kon het publiek uitleggen
dat bouwvergunningen ingetrokken kunnen worden en dat
bestemmingsplannen eigenlijk
iedere tien jaar opnieuw tegen
het licht gehouden moeten worden, zonder overigens iets aan
een bestaand plan per definitie
te moeten wijzigen.
Belanghebbenden rond het
Julianapark werd inzage van de
vergaderstukken (vijf dagen ter
visielegging) geweigerd. Verantwoordelijk bestuurder: wéthouder Versteege. Waarom
kon agendapunt Julianapark
plan niet één maand opschuiven? Geen antwoord van de
wethouder.
Dit gaat nu toch echt te ver.
Wethouder Versteege heeft
z'n nek uitgestoken voor het

CDA omdat er geen andere kandidaat beschikbaar was als wéthouder. Dat is vervelend voor
het CDA maar deze partij moet
zo verstandig zijn de persoon
Versteege te beschermen. Donderdagavond was geen vertoning. Het CDA was te gretig,
claimde een collegezetel zonder een geschikte kandidaat op
een voor Zandvoort belangrijke
post.
In de commissievergadering
was glashelder dat de raadsleden van PvdA, VVD en D66 serieus aan 't, werk waren. Men
had de zaakjes keurig voorbereid. De twee overige leden zaten erbij en keken ernaar. Inhoudelijk was van bijdrage aan
de 'vergadering' geen sprake.
Welnu, de kritiek van PvdA,
VVD en D66 op de gang van
zaken was duidelijk. Nemen
deze drie partijen hun verantwoordelijkheid voor het bestuur van Zandvoort serieus?
Moeten we echt wachten tot er
straks claims van vele miljoenen worden toegewezen? Een
paarse coalitie in Zandvoort
kan Den Haag laten zien dat 't
op plaatselijk niveau echt goed
werkt. Wij burgers kunnen
stemmen en moeten meepraten. Na alle kritiek van de paarse drie wachten wij op hun aktie. Het woord is aan de Zandvoortse politici.
W. van Vliet
Zandvoort

KOSTEN:
De kosten voor deze dagtocht naar Zuidoost
Engeland bedragen f 99,= per persoon, incl.
bootreis v.v., touringcarvervoer, documentatieset
over Canterbury en assistentie van de reisleiding.
In deze kosten zijn niet inbegrepen de maaltijden,
eventuele entreegelden, uitgaven van persoonlijke aard en verzekeringen. U kunt apart een
gecombineerde reis-/annuleringskostenverzekering afsluiten a f 9,50 p.p.
Passagiers dienen in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort/ toeristenkaart.
DEELNAME:
Deelname is alleen mogelijk door het insturen
van onderstaande volledig ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104. 1000 CC
Amsterdam
Voor meer informatie:
Toer-NL-Excursies te Ens. tel. 05275-3025.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de dagtocht naar Zuidoost
Engeland op 25 maart 1995 is alleen mogelijk
door het insturen van deze bon naar het in de
bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam :
Adres:
Postcode:

.Woonplaats:

Telefoon:
Aantal deelnemers:
Reis-/annuleringskostenverzekering: ja/nee
Namen overige deelnemers (gespeld op de wijze
zoals ze ook vermeld staan in paspoort/toeristenkaart):

geeft u meer!
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Etiketten voor videobanden

Knipperend achterlicht

EMAEKABLE BENELUX tav introduceert een nieuw videomarkeringssysteem
,,.;
waarmee het tijdperk van volgeschreven,
..slordige en onleesbare plak-etiketten op videofanden definitief wordt afgesloten.
,-\. Het idee van de video-etiketten is gebaseerd
.op de bekende magic-tekentaorden voor kleuters. De etiketten worden door middel van zelfklevende tape op de zijkant van de videoband
bevestigd.

WORDT
drukker,

-*- •*• drukker, drukker
en drukker," verzucht Nancy Kroegman, eigenares en
oprichtster van de Fashion
Strijkservice. „Voor een bedrijf dat zo kort draait gaat
het eigenlijk te goed," zegt
haar man Marcel. Er is zoveel werk dat ze amper tijd
hebben voor een interview.
Het barst van de mensen die
hun strijkgoed liever uitbesteden.
door Berber Paarlbcrg
„Bij iedereen, in elk huishouden blijft die was altijd liggen.
Strijkwerk stoppen ze in een
hoek en ze kijken er niet meer
naar om. Heel veel mensen hebben een hekel aan strijken.
Daar ben ik op ingesprongen.
Ik vind het heel leuk om te strij(ADVERTENTIE)

Het knipperende ICed Alert achterlicht is
te koop bij de helere fiets/aken, de prijs
van liet lampje bedraagt H!l,5() gulden.

Uit de goede inzendingen trokken
wij de volgende prijswinnaars: Mevrouw
Botman, Diemen; G. van Bekkum,
Weesp; M. Overeem, Weesp; A. Eggerding-Idskes Amsterdam; H.C. Simons,

Amsterdam;
G.
Withaar-de Jong,
Amsterdam; T. Davids, Amsterdam;
H. Splinter, Amsterdam; G. Capelle-van Voorst, Budhoevedorp; Miep
Bakker,
Amstelveen; A.M. BfthreMosterd, Annstelveen; Linda Tas,
Aalsmeer; G. Dalenoord, Uithoorn;
M. Snoek, Mijdrecht; W. Punnings, Zandvoort.
De cadeaubonnen worden binnenkort
opgestuurd.

Strijkplank zorgt voor 'gouden business'
ken," zegt Nancy opgewekt.
Het idee voor de Strijkservice
ontstond tweeëneenhalf jaar
geleden, toen ze het Strijkwerk
van haar vader overnam. Zelfs
van de stomerij had hij zijn was
nog nooit zo netjes terug gekregen. Nancy: „Ik zat hier thuis
als huisvrouw met een kleintje
en kwam op het idee dat er wel
meer mensen zouden zijn die
daar behoefte aan hebben."
Een halfjaar geleden was de
officiële start. Als een inktvlek
verspreidde het nieuws over de
strijkdienst zich in Amstelveen
en omgeving. Vooral via mondtot-mond-reclame kreeg Nancy
de ene klant na de andere: „Van
één klant in een straat kom je
ook bij de buren en aan de overkant. Die zeggen het weer tegen
collega's en kennissen." Inmiddels heeft ze ruim honderd
klanten. Vooral in Amstelveen,
Buitenveldert en AmsterdamZuid. „Daar wil men meer luxe
en is men wat makkelijker.
Tien kilometer verderop staan
ze je heel raar aan te kijken,"
zegt Nancy, doelend op Aalsmeer, waar ze maar enkele
klanten heeft.

Uitbreiding
Amsterdam, Amstelveen en
de omliggende gemeenten behoren alle tot het verzorgingsgebied. Alleen het centrum van
Amsterdam niet. Dat laat ze
graag aan haar Amsterdamse
concurrent over. „Het kost teveel tijd om het op te halen.
Daar sta je meer vast dan datje
kunt doorrijden."
Plannen voor uitbreiding met
een vestiging in Hilversum en
Haarlem zijn in voorbereiding.
Maar eerst wordt het nijpende
ruimtegebrek in Amstelveen
aangepakt. Het kamertje in
Nancy's flat volstaat al lang
niet meer. Op een relatief rustige dag als vandaag is het al voor
driekwart gevuld met tassen,

kratten, manden en hangers vol
gestreken en nog te strijken
goed. De twee strijkplanken
passen er niet meer in en staan
daarom tijdelijk in de woonkamer. Een verhuizing naar een
grotere ruimte staat dan ook op
handen. Samen met een parttime kracht strijkt Nancy met
een professionele strijkmachine de was van gemiddeld twintig klanten per dag. De hoeveelheid varieert van vuilniszakken
vol tot een klein stapeltje. De
ene klant belt eens per drie weken, sommigen maken bijna
dagelijks van de Strijkservice
gebruik, vertelt Nancy. Ze willen vooral blouses, overhemden en T-shirts, maar ook linnengoed, beddegoed en soms

(ADVERTENTIE)

VAN DE WEEK
6 Dagen Beierse Woud
Sfeervolle winterreis naar
Rattenberg
slechts

Vertrekdata:
Feb.:06, 13,20,27
Mrt.:06, 13,20,27
April: 03
nu 4-68,"

Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
•verblijf in hotel Zum Schmiedwirt
• een 2-persoonskamers met do/to
• halfpension verzorging
l l et Beierse Woud, zeker in de winter één van • vele extra's, o.a.muziekavond
• excursieprogramma
de mooiste gebieden die Duitsland rijk is! De.excur• afscheidsdinerin Nederland
sies brengen u door een afwisselend bergachtig
• begeleiding Nederlandse chauffeur

landschap gehuld in wintertooi en u maakt kennis
met de mooiste plekjes van dit prachtige gebied!
Halfpension en excursies, slechts fl. 486,-!

Meer informatie over Rattenberg Stuurt u deze
bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
!
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uurzaterdag 10.00- 16.00 uur

zelfs handdoeken gestreken
hebben. „Alles wat je kan strijken geven ze mee," aldus Nancy.
Zonder extra kosten haalt zij
of Marcel het wasgoed bij de

klant thuis of op het werk op en
brengt het een dag later keurig
gestreken weer terug. Met of
zonder vouw erin gestreken,
opgevouwen of aan een hanger.
„Ik vraag altijd hoe ze het wil-

moet zijn. Nancy: „We geven
soms wel tips hoe ze de was het
beste kunnen drogen, maar ik
kan de mensen niet verplichten
bepaalde handelingen te doen."
Dus komt de ene partij was relatief ongekreukt op strijkplank en moet ze bij een andere
lading eerst alles uit elkaar
trekken. Afhankelijk van hoe
de was is gedroogd en wordt
meegegeven en de kwaliteit van
de stof, strijkt Nancy in twee tot
drie minuten een overhemd.
Gebaseerd op een prijs van
twintig gulden per uur wordt
alles volgens een stukprijs in
rekening gebracht. Zo kost een
overhemd of blouse twee gulden, een laken gemiddeld twee
gulden vijftig en een zakdoek
kost een kwartje. Alleen als er
veel tierelantijntjes aan zitten
'Alleswatje
wordt de prijs per uur berekan strijken
kend. Heel betaalbaar, vindt
geven ze
Marcel, „ook voor de gewone
mee,' aldus
man."
Nancy. FasDie maakt dan ook van harte
'hion Strijkgebruik van de Fashion Strijkservice 'gaat
service, volgens Nancy en Mareigenlijk te
cel. Net als veel zakenmensen,
goed'
mensen met een eigen bedrijf,
Foto Bram tweeverdieners met en zonder
WSde Hollander
kinderen en oudere alleenstaande dames. „Je kan vaak
len hebben," licht Nancy toe.
aan het wasgoed zien wat voor
mensen het zijn," merkt Nancy
op. Niet alleen de gezinssamenOngekreukt
stelling is eruit op te maken.
De enige voorwaarde die ze Het strijkgoed verraadt ook
stelt is dat de was altijd schoon een zakenreis, wanneer er in-

Spoorwegen geven korting op
autoslaaptrein naar Frankrijk

NDER DE kerstboom
en bij de oliebollen zijn
door veel Nederlanders plannen gesmeed voor
de komende vakantie. Kort,
lang, ver weg of dichtbij? De
keuzes zijn ieder jaar een
probleem. Reisjournaliste
Leni Paul geeft wat tips voor
'zomaar' ergens naar toe.

O

sen die voor het eerst op de
lange latten staan worden geestelijk bijgestaan door bekwame
skileraren en lichamelijk ongerief wordt opgevangen door de
pandabeer 'Edelweiss', een
hulpvaardige Kirchdorfer die
je met je knikkende knieën in
zijn pluizige armen sluit.
Voor meer informatie: 020-612.9G82.

Autoslaaptrein. Dit jaar rijdt
Vrijgezellen. Vrijgezellig onde autoslaaptrein in 1995 voor der elkaar, zo noemt men de
het 35-e jaar naar Frankrijk en themaweek die nu al jaren met
de Nederlandse Spoorwegen la- succes voor alleengaanden en ten ons van dit succes meege- staanden in Mallnitz in Karinnieten. Wie in januari of februa- thië wordt gehouden. Indiviri een retourreis naar één van duele gasten trekken er met elde zeven bestemmingen in kaar op, volgen skicursussen,
Frankrijk boekt krijgt 10 pro- huttentochten en andere leuke
cent korting. Nieuw is ook dat dingen voor mensen op reis.
het eerste of tweede klas slaap- Met name 's avonds schijnen er
wagentarief is afgeschaft. Er
kan nu een comfortabele slaapplaats (maximaal drie personen) tegen eenheidstarief per
compartiment worden geboekt.

Hurtigruten. 'De mooiste zeereis ter wereld' heet de brochure en hij gaat over de Hurtigrutenroute langs een groot deel
van de kust van Noorwegen.
Zo'n 34 havens worden aangedaan en comfortabel zittend op
het dek gaan het ruige landschap, de pittoreske haventjes
en de majestueuze fjorden aan
je voorbij.
Voor meer informatie: 02:i-2802-18.

eens twintig overhemden gestreken moeten worden.
Dankzij de proi'essionele
strijkapparatuur levert een moment van onoplettendheid geen
rampspoed op; het strijkijzer
kan geen schroeivlekken op het
wasgoed achterlaten. Er is volgens Nancy dan ook nog nooit
iets misgegaan. Wel belt ze altijd even met ze klant zodra ze
een scheurtje, een ontbrekende
knoop of een vlek in het strijkgoed ontdekt. Nancy: „Dat is
mijn
verantwoordelijkheid
niet, maar dat vind ik op z'n
plaats om even te melden. En
dan kunnen ze er achteraf nooit
wat van zeggen."

Geen rust
Zeven dagen per week, van 's
ochtends vroeg tot 's avonds
laat is Nancy voor haar bedrijf
in de weer. De eerste klanten
beginnen om kwart voor acht 's
ochtends al te bellen en gunnen
de familie Kroegman zelfs na
11 uur 's avonds en in het weekend geen rust. „Ze blijven maar
bellen," zegt Nancy. „We zijn af
en toe blij als de telefoon even
een half uur stil staat." Tussen
het strijken, opruimen, halen
en brengen van het strijkgoed
door doet ze het huishouden en
verzorgt ze haar zesjarige dochter Stephanie.
En ook haar eigen wasgoed
komt nog steeds keurig gestreken in de kast. Blijmoedig en
kordaat zegt ze geen enkele
moeite met haar drukke bestaan te hebben. Het levert
Nancy een florerend bedrijf op
en haar klanten zijn opgelucht
dat ze van het Strijkwerk zijn
verlost. „Het is een gouden business," concludeert Marcel.
liet telefoonnummer van de Strijkservice is 02» - 645.5504.

perwinterweekendarrangementen.
Catamaran. Larvik Line
neemt komende zomer één van
's werelds grootste catamarans
in gebruik tussen de Noorse
plaats Larvik en het Deense
Skagen. In minder dan drie uur
is men over en er zijn aan boord
comfortabele zitplaatsen. Larvik Line wordt in Nederland
sinds kort vertegenwoordigd leiders, artiesten en koninklijdoor Troll Travel, telefoon 078ke hoofden. Ook voor ons, ge191700.
wone stervelingen, is een nach• Logeren. Ze kopen wekelijks tje in het rijkelijk gedecoreerde
hotel aan het De Brockèremeer van onze Hollandse bloe- plein,
wel weggelegd. Elke honmen en ze trekken ook jaarlijks
meer toeristen uit Nederland. derdste gast die in 1995 binnenWe hebben het over de Russen. komt, mag er vanwege het
Wie een bijzondere reis wil ma- eeuwfeest gratis slapen, eten en
Vanaf 18 januari is er
ken zou eens contact op moe- drinken.
een leuke tentoonstelling binnen het hotel, gewijd aan Sacha
Guiltry, eéri van de beroemde
gasten die er regelmatig een
nachtje doorbrachten.

Deze vrije-tijdspacfina
verschijnt wekelijks in alle
edities van Weekmedia.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 562.2840 (niet op vrijdag).

(ADVERTENTIE)

Voor meer informatie: Belgisch Verkeershurean, telefoon ()20-B24.51»5:i.

Duitse koning. Ludwig II.
Fantast, zonderling, gek? Alle
etiketten werden deze Duitse
koning opgeplakt, wiens geboortedag, nu 150 jaar, geleden
uitbundig zal worden herdacht.
Extra aandacht voor de kastelen Neuschwanstein en Berg en
de Starnberger See waar de
wonderlijke koning onder geheimzinnige omstandigheden
aan zijn einde kwam.
Voor meer informatie: Duits Verkeersbureau. telefoon Ü20-fi!l7.8ü(i(i.

Pandabeer.
Kirchdorf
schenkt aandacht aan bange
beginners op de ski's. De men-

BOES

M

ledere keer als de sensor in het wiel langs het
lampje gaat, begint dat te knipperen. In het
achterlicht zitten lampjes die op zeshonderd
meter nog steeds goed te zien zijn.

Remarkable video-etiketten zijn verkrijgbaar In twee ver' pukklngcn (zwarte of gekleurde stickers). De consumentenprijs bedraagt !t,!l5 per verpakking it vier stuks, inclusief
Magic-pen.

/T-|-ET
l-1 STEEDS

EER DAN
tweeduizend lezers
stuurden een oplossing in van de
nieuwjaarspuzzel
op deze ATV-pagina. De op te lossen
spreuk was: Weekmedia wenst u veel
goed nieuws!

F

De stickers zijn gemakkelijk te beschrijven
met de in de verpakking bijgesloten 'Magic-pen'.
Door het heen en weer bewegen van het schuifje
(slider) kan de tekst verwijderd worden en is
het video-etiket weer schoon voor hergebruik.

Wie de pest heeft aan
strijken, het niet kan of tijd
tekort komt, hoeft
tegenwoordig niet meer
zichzelf, partners of
moeders met strijkgoed
lastig te vallen. De Fashion
Strijkservice in Amstelveen
zorgt ervoor dat je
ongekreukt voor de dag
kunt komen.

Winnaars nieuwjaarspuzzel

IETSVERLICHTING brengt
altijd veel problemen met zich
mee. Loszittende draadjes, kapotte dynamo's en lege batterijen
zijn er vaak de oorzaak van dat veel
mensen zonder licht op de fiets zitten.
De firma Red Alert brengt een achterverlichting op de markt die werkt
met een magneet, waardoor draden
en dynamo's overbodig worden. De
verlichting bestaat uit een sensor
die geplaatst wordt in het wiel en
een lamp die op de achtervork komt.

R
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geeft u meer!
Op vrijdagavond 13 januari om half acht 's avonds vindt in
Theater City of Wesopa. Herengracht 23 in Wccsp een

Kirchdorf schenkt aandacht aan bange beginners op de ski's
mooie dingen te kunnen opbloeien in de vrijgezellenstamtafel op de Socker Hütte.
Voor meer informatie: 020-B12.!l(i82.

ten nemen met Cultureel Buro
Rusland
(telefoon
020625.3528). Met veel Russische
experts en kennis in huis staan
er reizen op het programma
naar Kiev en Odessa, kan men
gaan logeren bij een Ests echtpaar en kan er worden gelanglaufd in de Oeral. Voor romantische ingestelde reizigers is er
de tot de verbeelding sprekende reis met de Transsiberië Express die eindigt in de tot voor
enkele jaren terug nog gesloten
stad Wladiwostok.

Zwemmen. Voor baantjes
trekken moetje er niet zijn, wel
voor Aqua Swing, Niagara Superroetsj, botsboten, de Ballenzere en het Kikkerrad, om
maar wat eigentijds waterverinaak te noemen. Duinrell, het
attractiepark in Wassenaar
met, naar eigen zeggen, het
leukste overdekte waterpark
dat enkele jaren terug werd onHonderd jaar. Hotel Metropoderscheiden door de Amerikaanse World Waterpark Asso- le in Brussel bestaat honderd
ciation. Sinds kort kan er ook jaar. Door de jaren heen sliepen
worden overnacht en zijn er su- er in het hotel heel wat wereld(ADVERTENT/E)

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

plaats. Drie recente gric/.eliïlms in één programma die
nog nauwelijks ie zien waren
in de bioseoop.
Return of the Living Dead 3
regie: B. Yuzna - USA 1993
Nccronomicon
regie: B. Yuzna C. Gans en
S.'Kaneko - USA/Fr 1993
In the Mouth of Madness
regie: J. Carpenter - USA 1994
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon krijgt men
vijf gulden korting* op de normale toegangsprijs van 25 gulden (voor hel hele programma). De bon is geldig aan de
kassa van Theater City of Wesopa en bij het voorverkoopadres Minknwn/Muzick, Nicuwstraat 60 te Weesp.
The City of Wesopa is gelegen in het centrum van Weesp op
enkele minuten lopen van hel NS-stalion.
Reserveren is mogelijk van tien tot vier uur: tel. 0294019630. Kaartjes kunnen opgehaald worden lol uiterlijk vrijdagavond 13 januari kwart over zeven.

Bon voor onze lezers
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Aantal kaarten (max. twee per bon):
*Bij gebruik van deze bon vervallen andere kortingen.

PHILIPS 63 CM KTV
" STEREO TELETEKST
25GR9760; Flat square beeldjj buis, tolelekst, steroo en
a(standbediening.Adv.'1795.-

~" ~ ~

.ONYHT-8TRAVELLER
opklasse beeldkwaliteit,
liFi stereo. Advieswijs. '3330.-

1649.-

HI-8STEADYSHOT
i-8, stabilisator, stereo.

M PHILIPS 70 CM KTV
M STEREO TELETEKST SONY STEADY SHOT
(•r? 28ST2471;Adviesprijs'1995./let stabilisator! "3100.-

,,>« PHILIPS TOPKLASSE
fel 70 CM MATCHLINE
•S 28SL5800; Adviesprijs'2695.-

63 CM TOPKLASSE
63QW7619; 16:9 breodbeeWj knop. beeld in beeld (P.I.P.),
Off Phihps garantie. Adv.'2545.-

ONY TRAVELLER
Jchtgewicht camcorder.' 1650.-

PttLPSHWCAMCORDER
erfect beeld en geluid!
6x zoom. HiFi stereo. '2495.-

PHILIPS VIDEORECORDER
MET TELETEKST EN PDC
VR333; "BESTE KOOP!" Supersnel;
TURBO-DRIVE met ABS. 3 koppen
voor perfekte
beeldkwaliteit,
gebruiksvriendelijk, programmeren
met teletekst/PDC. Inkl. scartkabel.
Adviesprijs*1095.-

IGNIS WASDROGER
Type AWF020; Kapaciteit
4,5 kg droog wasgoed,
tijdsduur droogprogramma
tot maximaal 120 minuten,
2 warmte standen, deurbeveiliging en afkoelcyclus aan
het einde van het programma.
Adviesprijs*595.-

IELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
ype W697; Voorlader, RVS
rommel EN kuip. Adv."2299.-

SONY DOLBY
SURROUNDPRO
LOGIC-SET!
STRD611; Receiver met
4 surround schakelingen, front
2x60 Watt, center 20 Watt,
surround 2x20 Watt, digitale
tuner met 30 voorkeuzezenders, komplete A/V afstandbediening, inkl. Sony centerspeaker en surroundspeakers.
Adviesprijs
'1410.-

TURBO
ORIVE

WHIRLPOOL240 LITER
KOEL/VFBESKOMBINATIE BAUKNECHT1100TRN
Geen 2-deurs koelkast maar 'ype WA9510. Adv. '1899.een echte 2-deurs koel/vries
kombinatie met koelruimte
op "ooghoogte" en 2 ruime
vriesladen. Adviesprijs'1 235.- LUXE 1400 TOEREN

1125.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC ie bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
BAUKNECHT SUPER stuntaanbieding? Type
290 liter. AdviesprijsM 1 99.- LAV536; Adviesprijs'1499.-

CANONCAMCORDER
j PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350; Adviesprijs'1445.-

|$ STEREO TELETEKST
52NA2304; 55cm, Off. PhiEps garantie. Advfesprijs'1345.-

v\

MIELE K1328S LUXE
KOE17VRIESKOMBINATIE

SHARP VIEWCAM
/LE30; 8x zoom, LCD-kleurerv
scherm, inkl. luidspreker. '2299.-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBWATIE
TypeKG31; Flexibele indeling
van deur en koelkast, automatische ontdooiing, omdraaibaredeuien.Adviespriis.'1448.-

' PHILIPS TELETEKST
jgj^jj 14AA3527;Adviesprijs'745.-

_ 1045.-

895.-

SlmY 72 CM KVS2921
Symphony design, absolute wereldklasse, super flat
en square beeldbuis en verder bijna alle denkbare mogeSjkneden. Adviesoriis'4000.-

SONY72CMKVC2921
STEREO TELETEKST

749.-

INDESIT 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Automatische ontdooiing en
in hoogte verstelbare en
kantelbare rekken. Adv. '849.-

679.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240; "Beste koop", VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. '1709.-

ZANUSSI 2-DEURS
isliter. Adviesprijs'749.-

SÜN7VHSTÏÏTÏVTDEO

SONY55CMKVX2141
STEREO TELETEKST

PANASONIC 63 CM
TX1988;Stereoenteletekst

SHARP DV5403 KTV
STEREO TELETEKST

SONY TELETEKST
KVM1421; Adviesprijs'890.-

WHIRLPOOL AVM914
3 in.1 kombi (magnetron,
grill en crisp). BEST GETEST
en eenvoudige digitale bediening. Adviesprijs. "1049.-

499.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI l
R7V10; lOOOWendraaiplateau.

549.-

PANASONIC NN8550 |
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv. "999.-

699.-'

WHIRLPOOL AVM920
Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adviesprijs'1499.-

LUXE 800 TOEREN

829.-

599.-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.'799.-

SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. '1990.-

469.-

WHIRLPOOL 2-DEURS
235 liter. Adviesprijs"985.-

BAUKNECHT2-DEURS
Luxe kast. Adviesprijs'1049.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL

AKAI HI-FI VIDEO
VSG60;4koopen.Adv."1098.-

850
SIEMENS 320 LITER
Koel/vries reus. Adv.*1398.-

PANASONIC VIDEO+PDC
NVSD30; 3 videokoppen,
shuttle, LCD-afstandbed.
Inkl. PDC. Adviesprijs. '1 199.-

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. '849.-

m 478.-

JVC HI-FI VIDEO

749.-

m

PHILIPS/WHIRLPOOL
Type AWG719; Adv. '1235.-

HRJ600; Stereo. Adv."1299.SONY63CMKVX2521
STEREO TELETEKST

m 399.

549.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
Type ZE400E; Adv.'949.-

Supersnel, hi-fi stereo." 1256.-

259.-

SHARPR3G14KOMBII
000 Watt quartz-grill. |

MOULINEX KOMBI
FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv."849.-

749.-

-FI

249.- 1

MOULINEX FM1535
750 Watt magnetron, 1 7 liter
nhoud en draaiplateau.

SIEMENS WASAUTOM.

PTTUÏPS "RFFTVTDEO
SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Flat en squar Hi-BlackTrinitron beeldbuis, teletekst en
afstandbediening. Adv. '1660.-

WHIRLPOOL AVM610]
20 literinhoud. Adv. '649.-

955.-

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvstrommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1199.-

VR632;TURBO-DRIVE,4koppen,toogplay,autostore. "1295.-

199.-1
219.-

SHARPR2V14STUNT

BOSCH 1000TOEREN

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIESKOMBWATIE
Type KGS32; Adv. "1649.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR833; MATCHLINE. monagerecorder, 4 koppen.
2x jog & shuttle, teletekst,
DC, topklasse! Adv."2095.-

SAMSUNG M6135 "" ,
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en
ntdooien. Uitneembaar |
lraaiplateau.Adviesprijs'279.-

TOEREN
BOVENLADER

STUNT! GAS-ELEKTRO
6as-fltektrotornuis+grill.*999.-

Fffi| >1QQ
liflfty 49O.
EJNA FORNUIS 14.00
pffik

C"7O

taan* 3fD."
PELGRIM FORNUIS
410;6as-3teklro(omuis.'1425.- |

Préifr QQQ .
rjüfw O3O.

SONY VIDEO + PDC
VHS-HQ videorecoider, PDC. '890.-

PELGRIM SUPERLUXEl
GAS^LEKTROFORNUIS |
EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed |
grill-set. Adviesprijs" 1575.-

i»&m>

STUNTBOVENLADER

599.-

AKAIVIDEO+PDCmCT
F49S; 4 koppen. '1318.fuiJfjamffffv^rr

té&BRm

4 KOPPEN VIDEO
Topmefk!4videokcippen. *799.-

nra^ QTO
ij-in? 9f o.-

ATAG GAS-ELEKTRO l
FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grillen kookwekker. '1510.-

ATAG TURBO-FORNUIS l
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekkeren gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21 ;Afetandbedend.'768.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
lnkl.afstandbediening.'699.-

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST
63TA4410: Adviesonïs"1995.

BL.AUPUNKT 63 CM
lkW63-1 Z, Teletekst Adv.' 1679.

8LAUPUNKT 70 CM
IS70-39; Stereo en teletekst
Advtesprijs. "1999.-

150LTR.KOELKAS
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiêlegarantie.

SOES»

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; TELETEKST.'1245.-

~ 275.325.-

j»*--: 'J^Jg^|gy«l?»ffia*{ll!J

599.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

ZANUSSIWASDROGER
Type TD50; Adviesprijs*649.

INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak. Adv."699.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR332; TURBO-DRIVE,
3koppen,per1ekt beeld! "995.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

ETNA K O O K P L A A T ]
1205JN; 4-pits. Adv.'450.- [

ATAG KOOKPLAAT!

145 LITER KOELER
Topmerk. Adviesprijs"749.-

HG055F; 4-pits. Adv.*445.-

375.-

PHILIPSVHS-HQ VIDEO

ZANUSSI BARKOELER
GRUNDIG 63 CM
T63-630, Tetetekst. Adv."1579.

BLAUPUNKT 55 CM
PM55-40;
Teletekst
Adviesprijs.'1231.-

GRUNDIG VIDEO + PDC
"Beste koop'VHSHQ, TELETEKST/PDC
Adviesprijs. '1099.-

425.-

9^^^^^i
S^sHrS-ilB
a-ssffic^^JBI

S^fflffiS^wn'TilolBfflSim
^^P8lJ5^pll^^i|||ajB

BLAUPUNKT RTV2
VHS-HQvkJeorecorder.'759.-

BOSCH KOELKAST

415.-

BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

BAUKN./BOSCH/AEG

RQQ

v.a U«l<9 .
KONDENSDROGER
N5000; Geen afvoer nodig

PELGRIMWASEMKAPl
WA15; Adviesprijs"245.-

98.-

ATAG WASEMKAP
WH155E; 3standen. "280.- l

___«*m<««Wüfl}35HSBfiHBlRCC

M GRUNDIG 51 CM KTV
OJ T51 -54aTeietekst Adv.' 1099

HARISTONA52CM 0
51KV1256;Adviesprijs"895

JVCVIDEO+SHOWV1EW
HRJ205; super snel, LCDafstandbodiend; showview
voor eenvoudig programmeren.Adviesprijs. '899.-

WHIRLPOOLAWG912
KONDENSDROGER
Adviesprijs'1530.-

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv."595

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E; LCD-afstandbediening. Adviesprijs. '799.-

AEG TYPE 520
KONDENSDROGER
Geen afvoer nodig.AoV.M 449

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts
en geruisarm: Adv. "999.-

599.-

BAUKNECHT VW 3PR

BOSCH VW SPS2102

BOSCH VRIESKAST
TypeGSD1341 ; Adv. "848.-

STUNT!! VRIESKIST!!

328.kr>n|

AHIf\
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Aanvraag-folder in de winkeül
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BEVERWIJK
SUPÉRSTORE 1100 m2
Breestraat 65
.

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. "249.

Klih?
j&ïSm
MIELE VW G521
TypeG521; Adviesprijs'2099.-

1399.-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
.1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot 5 uur.
.. KOOPAVOND:
Cl CI/TDn Cl IDCDG Badhoevedorp. vrijdag
7 tot 9 uur
ELI^I «U-DUrCIV» Maarssenbroék vrijdag
;. 7 tot « uur
IN DE RANDSTAD overige .filialen donderdag ...... 7^tot:9 üurl

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
"

PT^ "7QO

«i
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Ambtenaren gelijk tegen ZHC
De traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen
een ZHC-hockeyteam en
een team van
raadsleden
en ambtenaren is ook dit
keer weer
een leuke
happening
geworden. De
beide teams
hielden elkaar geheel
in evenwicht,
1-1. Onder
aanvoering
van de uitstekend spelende wethouder
van sportzaken Rita de
Jong heeft
het overheidsteam
uitstekend tegenspel geboden. Het jeugdige mixedteam van
ZHC was op
het glibberige
veld technisch beter,
maar kon dat
niet in een
overwinning
uitdrukken.
Nadat in de
tweede helft
ZHC, door
een benutte
straf push, op
een 1-0 voorsprong was
gekomen
zorgde Johan
Sandbergen
voor de verdiende gelijkmaker, 1-1

'Zware' delegatie Chess op
Hoogovenschaaktoernooi

ZANDVOORT - Op het 57e Hoogovenschaaktoernooi in
Door het tienkampeneveneWijk aan Zee, dat vandaag officieel begint, zal een zeer ment dat van volgende week
grote delegatie van Chess Society Zandvoort aan de start vrijdag tot en met zondag 29
januari duurt, treffen we maar
verschijnen.
Aan het dagvierkampentoernooi zullen de twee eerste teamspelers Dennis van "der Meijden en Olaf Cliteur meedoen,
terwijl Chess bij de tienkampen
maar liefst door vijf spelers vertegenwoordigd wordt. Nico
Handgraaf, Ton van Kempen,
Jako Otte, Nico Huijboom en
Olaf Cliteur maken hier hun
opwachting.
Dat de eerste-teamspelers
van Chess Society Zandvoort
hun sport serieus nemen, blijkt
wel uit de grote belangstelling
voor het jaarlijkse terugkerende evenement in Wijk aan Zee.
Bovendien blijft het niet alleen
bij deelnemen, de prestaties die

de Zandvoorters neerzetten, zal
niemand de afgelopen jaren
ontgaan zijn.
In het dagvierkampentoernooi, dat aanstaande dinsdag
tot en met donderdag verspeeld
wordt, is Cliteur inmiddels opgeklommen tot de hoofdklasse,
waar hij voor lijfsbehoud zal
moeten knokken, omdat de
nummers vier uit alle groepen
onverbiddelijk
degraderen.
Ook Dennis van der Meijden
zal dit jaar voor het eerst meedoen aan het toernooi. Hij zal
vermoedelijk in de tweede of
derde klasse moeten starten,
zodat promotie de doelstelling
is van het Zandvoortse talent.

liefst vijf spelers van Chess aan.
Olaf Cliteur zal door zijn hoge
ELO-rating in de tweede of derde tienkamp worden geplaatst.
Vlak daarachter speelt veteraan Nico Huijboom in groep
vier, terwijl Jako Otte en Ton
van Kempen beiden in groep
vijf aan zullen treden.

De enige niet eerste-teamspeler van Chess, die aan het toernooi deelneemt, is de kersverse
voorzitter van de vereniging
Nico Handgraaf. Daar hij vorig
jaar promoveerde van groep negen naar acht zal ook hij het
zwaar te verduren krijgen en
voor lijfsbehoud moeten knokken.

ZANDVOORT - Het jaar 1995 is voor Bad-Zuid/Zandvoort Noord goed begonnen. Afgelopen weekend won de
formatie van coach Marcel Schoor! de eerste editie van een
internationaal zaalvoetbaltoernooi in de Tetterodehal te
Overveen. Dit toernooi, waaraan 24 ploegen uit heel Europa deelnamen, werd op bekwame wijze georganiseerd door
de voetbalvereniging DIO.

Zandvoortse Schaak
Club wint en verliest
ZANDVOORT - Het schaakteam van de Zandvoortse
Schaak Club heeft de vierde
wedstrijd voor de NoordHollandse Schaak Bond tegen het vierde team van Het
Witte Paard met 5-3 verloren. In de bekercompetitie
kwamen de Zandvoorters
beter voor de dag door Aalsmeer met 2,5 tegen 1,5 te verslaan.

geen competitie maar een simultaan tegen Berkhout en Ayress. Vanavond volgt de vervolg-schaakopleiding. Ook worden vanavond enige partijen gespeeld voor de laddercompetitie, terwijl volgende week
donderdag de zesde competitieronde op het programma staat.
Remco de Roode heeft in beide
competitie de koppositie in
handen op de voet gevolgd door
Plorian van der Moolen, MaarTegen het Witte Paard maak- ten Scholder en Rebecca Wilte Dick Vastenhouw een zeer lemse.
goed debuut door zijn partij
winnend af te sluiten. John Ayress zorgde voor de tweede Snelschaak
Op de laatste clubavond van
overwinning, terwijl Jack van
Eijk en Edward Geerts remise het jaar 1994 werd een snelspeelden. De overige teamleden schaaktoernooi gehouden. Na
moesten met een nul genoegen twee ronden gingen de beste
nemen waardoor met 5-3 werd drie uit iedere groep, Vastenverloren. Met nog drie wedstrij- houw, Verheijen, Van Esveld,
den te gaan nemen de Zand- Geerts, Van Eijk en Ayress,
voorters een gedeelde zesde over naar de finalegroep. Met
een score van vijf uit vijf hield
plaats op de ranglijst in.
In de bekercompetitie deed John Ayress zijn tegenstanders
de Zandvoortse Schaak Club van zich af. Willem van Esveld
het een stuk beter. Zeer verras- werd met een score van 3,5 punt
send werd het schaakteam van fraai tweede, terwijl Jack van
Aalsmeer opzij gezet. In Aals- Eijk de derde plaats opeiste.
meer zorgden Jack van Eijk en
Hans Jansen voor een fraaie
overwinning, terwijl Edward
Geerts met een remise de zege
veilig stelde. De nederlaag van
John Ayress deed niets meer af
aan de overwinning.

Interne competitie
Door de competitieverplichtingen werden voor de interne
competitie slechts vier partijen
gespeeld. Willem van Esveld is
bezig met een flitsende comeback. Na enige nederlagen
smaakte Van Esveld nu weer
hét zoet van een overwinning.
Jons Dommeck werd het
slachtoffer. Bijlma ging tegen
Schiltmeijer ten onder, Gorter
klopte De Oude en de partij tussen Wim Verheijen en Rob den
Drijver eindigde in remise.
Op de ranglijst zijn de verschillen ten opzichte van kpploper Dennis van der Meijden
duidelijk kleiner geworden.
John Ayress en Edward Geerts
wonnen wat punten, terwijl Ter
Bruggen op een vierde plaats
staat. Lindeman en Van Eijk
volgen goed op een vijfde en
zesde positie. In deze spannende competitie staat vanavond
de 13e ronde op het programma.

de keepers waren in goede
vorm.
Het duurde tot twee minuten
voor tijd totdat Bad-Zuid door
een strafschop een 1-0 voorsprong nam. Met nog twintig
seconden te gaan scoorde Oudhoff Boys, door een van richting veranderd schot, de gelijkmaker, 1-1. In de noodzakelijke
verlenging werd niet gescoord,
dus volgden strafschoppen om
een beslissing te forceren. Na
een zenuwslopende serie strafschoppen bleek Bad-Zuid/ZN
dé beste schutters te bezitten
en mocht de hoofdprijs in ontvangst nemen.
De volgende spelers zorgden
voor het succes: Pieter Brune,
Bob Brune, Dennis van de
Neut, Ton Hendrikse (keeper),
Henri Marcelle, Jack Goedegebuure, Alex Verhoeven, Mario
Schrader (keeper) en Mare van
Daarin was DIO de tegen- de Berg.
stander van Bad-Zuid. Al snel
keken de Zandvoorters tegen
een 2-0 achterstand aan. Met
veel inzet kwam het team van
Marcel Schoorl langszij, maar
even later nam DIO wederom
een voorsprong, 2-3. In een uiterst spannende slotfase zorgde
Bad-Zuid/ZN met twee doelpunten voor een 4-3 zege. In de
ZANDVOORT - De bordhalve finale had Bad-Zuid/ZN jes 'voor joden verboden'
weinig moeite met de tegen- verschenen al snel op het
stander, 6-0.
Zandvoortse strand. De badDe Oudhoff Boys uit Tilburg plaats was zo'n beetje de
werd in de finale de tegenstan- eerste Nederlandse gemeender van het Zandvoortse zaal- te die officieel 'Judenfrei'
voetbalteam. Oudhoff Boys heette te zijn. Het Duitse
had in de voorronden enige Ita- verbod aan joden in het
liaanse ploegen van het veld ge- openbaar te baden en kaspeeld, dus de Zandvoorters
waren gewaarschuwd. De hele mers te huren in badplaatwedstrijd ging in snel tempo op sen werd in mei 1941 reeds
en neer, beide ploegen hadden in Zandvoort opgevolgd.
recht op een doelpunt maar bei- Het Nationale Dagblad van

Zaterdagmorgen vroeg werd
er afgetrapt voor de eerste poulewedstrijd tegen 't Stapke uit
België. Een wedstrijd die werd
afgesloten met een ruime 8-0
overwinning
voor
Bad
Zuid/ZN. Ook tegen het Duitse
Kelli Kickirs waren da Zandvoorters doeltreffend bezig gezien de 10-0 overwinning.
Op zondagmorgen werd aangetreden voor de laatste poulewedstrijd tegen de Nederlandse
zaalvoetbalploeg, ZW de Engel. Uit deze wedstrijd bleek dat
het Nederlandse zaalvoetbal op
een wat hoger peil staat dan bij
de buurlanden, want met deze
tegenstander had Bad-Zuid
aanzienlijk meer moeite. Met
pijn en moeite wonnen de padgasten met 3-2. Met deze overwinning werd de kwartfinale
gehaald.

ZANDVOORT - Het reserveteam van Chess Society
Zandvoort heeft het op bezoek zijnde derde achttal
van schaakclub De Vennep
schaakles gegeven. Met de
fraaie cijfers van 6-2 werden
de Vennepers rond middernacht de sneeuw ingestuurd. De meest opvallende prestatie leverde Jean
Paul Westerveld door aan
het eerste bord de sterke
Kolleman te verslaan.

Met een compleet team begon teamleider Olaf Cliteur tegen het op de voorlaatste plaats
staande De Vennep 3. De strijd
ging lange tijd gelijk op tot Peter Kühn de score openbrak. De
Zandvoorter, die dit jaar debuteert in het tweede team, zette
daarmee zijn seizoenscore op
2,5 uit 3. Voor clubkampioen
Mare Kok verliep de avond wat
minder soepel. Het getuigde
evenwel van grote klasse, dat
Kok zijn tegenstander met een
Jeugd
pion minder en in vliegende
De schaakjeugd van de Zand- tijdnood een halfje afsnoepte.
Jean Paul Westerveld speelvoortse Schaak Club speelde in
verband met de kerstvakantie de een sensationele partij. Te-

gen de geroutineerde Kolleman
kreeg Westerveld een remiseopdracht. Met de zwarte stukken zette de Chess-speler echter een zeer gedegen partij op
en overklaste zijn tegenstander. Door een fraaie overwinning van Peter van de Beek
werd de score 3,5 tegen 0,5 voor
Chess.

Nieuwjaarszit
ZANDVOORT - De Autosportvereniging Sandevoerde
organiseert zaterdag 14 januari
een routebeschrijvingsrit, namelijk de 'Palace Nieuwjaarsrit' Deze rit wordt uitgezet door
Marja Hartevelt-Sebregts en
Ed Sebregts, die hiermee hun
debuut maken.
De lengte van de rit is ongeveer twintig kilometer en wordt
nagereden door Wim Rappange
en Piet Panda. Inschrijven is
mogelijk vanaf half acht in de
Beach Bar van het Palace Hotel, Burg. van Fenemaplein 2 te
Zandvoort. Het inschrijfgeld
bedraagt twaalf gulden per
equipe. Leden van Sandevoerde
hebben twee gulden korting per
persoon.

Schaakprobleein
Een succesvolle doelpoging van een speler van Holland Casino-ZVM

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. InformaFoto Arnoid van der Zee tic over het schaakprobleem is
te krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemeenschapshuis, of
via de telefoonnummers 15023,
17272, of 14085.

Casino-ZVM niet te stuiten
ZANDVOORT - Het mannenhandbalteam van Holland Casino-ZVM stevent
onbedreigd op de zaalhandbaltitel af. Ook Heracles
was niet opgewassen tegen
een zeker niet in topvorm
verkerend
Zandvoorts
team, 34-26. De wedstrijd
van de Zandvoortse vrouwen ging niet door, omdat
tegenstander WVGV in verband met de ijzel niet naar
Zandvoort kon afreizen.
Vooral verdedigend liet Holland Casino-ZVM de gasten te
veel hun gang gaan. Daardoor
bleef Heracles lang in de buurt
van de Zandvoorters. In het begin leek Heracles totaal wegge-

speeld te worden. De badgasten
namen vlot een 6-1 voorsprong,
doch namen daarna heel veel
gas terug. De concentratie verdween en Heracles kon zodoende de schade beperkt houden,
ruststand 15-13.
Een tempoverhoging aan het
begin van de tweede helft betekende de genadeklap voor Heracles. De bezoekers werden
weer op grotere achterstand gezet, waarna Holland CasinoZVM het opnieuw wat rustiger
aan kon doen. Aanvallend bleef
het spel van de Zandvoorters
het aankijken volledig waard.
Heracles kon in deze periode
geen vuist meer maken en werd
naar een 34-26 nederlaag gespeeld.

„Ik ben toch wel weer te spreken over het vertoonde spel,"
stelde coach Joost Berkhout.
„Het is altijd moeilijk bij een
ruime voorsprong om de concentratie vast te houden. Dan
wordt het spel slordig en te gemakzuchtig. Maar de tempoversnellingen waren voldoende
om afstand van deze tegenstander te nemen. Verdedigend
speelden we niet honderd procent, maar toch was het een leuke wedstrijd om naar te kijken."
Doelpunten: Cor van der Koekelt 9, Patrick Terpstra 5, Martijn Hendrikse 4, Jaap Loos 4,
Goran Bogojevic 3, Nik Grijokovic 3, Peter Pennings 3, Ronald Vos 2, Gerard Damhoff 1.

de NSB, die zo'n grote aanhang had in Zandvoort,
schreef uitgelaten dat „onze
Noordzee niet meer zal dienen voor de afspoeling van
vet Joden vlees".

In het duin zijn nog bunkers en resten van de Atlanticwal te vinden

pagne en drie gebakken boterhammen. Noord-Holland in
1945, de laatste oorlogsmaanHans van Brakel stelde met
den en daarna' van Irene Annezijn overwinning de zege definigarn, Wim Keizer en Hanneke
tief vast. Kees Koper verloor
Overdijk. Het boek, een relatieeen spectaculaire partij doorgeschenk van de Provinciale
dat zijn aanval die hij voor een
Bibliotheekcentrale
Noordgeofferd stuk kreeg, niet doorHolland, werd vorige maand gesloeg. Boudewijn Eijsvogel had
presenteerd. Het eerste exemhet ook erg moeilijk, maar met
plaar was voor beeldend kuneen voorbeeldige inzet pakte
stenaar en oud-verzetsstrijder
Eijsvogel alsnog remise, waarTruus Menger, die het herdendoor de stand op 5-2 kwam.
kingsmonument van Hannie
Hans Drost speelde een buiSchaft heeft gemaakt.
tengewoon goede partij schaak.
In een toespraak zei Menger
Op overtuigende wijze ging het
dat niemand zich illusies moet
punt naar Drost, die met deze
maken: „Racisme en ook faswinst zijn persoonlijke score op
cisme zullen altijd blijven be3,5 uit 4 bracht. De 6-2 eindstaan. Maar er zijn ook altijd
stand was een terechte afspiemensen die idealistisch blijven,
geling van de krachtsverhoudie zich druk willen maken om
ding. Een resultaat waar een Hannie Schaft
Een en ander staat te lezen in een ander. Er zullen altijd mencontente teamleider Cliteur
het boekje 'Twee glazen cham- sen als Hannie Schaft zijn."
weinig aan kon toevoegen.

Het boek geeft een beeld van
de bevrijding van Noord-Holland. De titel verwijst naar de
champagne die mensen de hele
oorlog bewaarden om de bevrijding te vieren. De samenstelIers hebben geprobeerd van alle
in 1945 bestaande Noordhollandse gemeenten, 115 in totaal,
een kort fragment op te nemen.
De anekdotes gaan niet alleen
over bevrijdingsfeesten, 'bijltjesdagachtige' taferelen en verzetsdaden. Het paragraafje
Zandvoort gaat vooral over de
wederopbouw van de badplaats: „Bij de bevrijding bood
Zandvoort een sinistere aanblik. Het gesloopte zeefront
was met een driedubbele laag
graszoden bedekt; het strand
door palen versperd en door
mijnen onveilig gemaakt. In
het dorp waren straten opge-

Schaakdiagram 2,1995. Opgavc: mat in twee zetten, wit aan
zet.
Oplossing schaakdiagram l
(mat in twee zetten, wit begint):
1. Dh5 x h7+ - Kh8 x h7; 2. Tf4 h4
en mat!

Slipschool:

'Gesloopt zeefront met graszoden bedekt'

Maar een jaar later, op l mei
1942, werd het strand voor élle
Nederlanders verboden. De
Duitsers begonnen met de
bouw van de Atlantikwall, een
verdedigingslinie
van
de
Noordkaap tot Biarritz. Het
Zandvoortse steentje in deze
Atlantische Muur kreeg de
naam Stelling Sander. In de
duinen werden bunkers en mitrailleursnesten gebouwd, mijnenvelden aangelegd en het
strand stond vol 'Spaanse ruiters' die het aan land brengen
van rollend materieel moesten
verhinderen.
Het dorp zelf werd voor een
deel geëvacueerd, zodat de bevolking terugliep van 9808 tot
1789 inwoners. De Duitsers eisten eerst de huizen aan de boulevards en de Strandweg op. In
het najaar van 1942 ontvingen
de bewoners van de Burg. Engelbertstraat, het Badhuisplein
en een gedeelte van de Brederodestraat het bevel hun woningen te ontruimen. In totaal zijn
648 gebouwen in Zandvoort gesloopt.

ZANDVOORT - TZB organiseert vrijdagavond om auht uur
een koppelklaverjaswedstrijd
ten behoeve van de jeugd. Deze
klaverjasavond is er een uit een
serie van zeven welke iedere
tweede vrijdagavond van de
maand, tot en met april 1995, in
de kantine van TZB aan de
Kennemerweg wordt gehouden.
Het inschrijfgeld bedraagt zeven gulden en vijftig cent per
koppel en er zijn mooie prijzen
te winnen. Het Schoonmaakbedrijf Hans Heijerman verzorgt
deze avond. Inlichtingen betreffende de klaverjasavonden
van TZB zijn te verkrijgen bij
H. Paap, Ceisiusstraat 189, telefoon 02507-17397.

ZANDVOORT - Het jaarlijkse
schoolbasketbaltoernooi voor
de Zandvoortse basisscholen
staat voor zaterdag op het programma. Baskettaalvereniging
The Lions zorgt ook nu weer
voor de organisatie.
Het traditionele toernooi
wordt verspeeld in de Pellikaanhal aan de A.J. van der
Moolenstraat en begint om 's
morgens tien uur. De prijsuitreiking is omstreeks vijf uur in
de middag. Zoals gewoonlijk
zal er ook nu een felle maar
sportieve strijd geleverd worden tussen de meisjes- en jongensteams van de scholen.

Boekje over bevrijding Noordhollandse gemeenten

Chess reserves geven
De Vennep schaaktes

Klaverjassen TZB

Schoolbasketbal

Foto
Arnoid van der
Zee

Bad-Zuid/ZN zegeviert in
internationaal toernooi

Zandvoorts
Nieuwsblad

broken om te dienen als mijnenveld."
De gemeente moest tienduizenden
vierkante
meters
straatwerk en kilometers riolering aanleggen, evenals een
nieuwe straatverlichting. „Op
15 mei werden werklozen in
dienst genomen voor het herstel aan de rijwielpaden langs
de Zandvoortselaan en het opruimen van duizenden in het
strand geslagen palen. Op grote
schaal werd puin geruimd. Een
begin werd gemaakt met het
opblazen van de talrijke in de
duinreep aanwezige gevechtsbunkers. Het bouwvallige 'Casino' werd gesloopt, de boulevards begaanbaar gemaakt."
Het boekje is vooralsnog alleen bij de bibliotheken in te
zien. De bibliotheekcentrale
overweegt een handelseditie.

'Geen paniek
bij gladheid'
ZANDVOORT - 'Blijf kalm
raak niet in paniek en probeei
de auto bestuurbaar te hou
den.' Dat zegt Peter Smits var
Slotemakers antislipschool ir
een reactie op alle gladheic
van de afgelopen weken.
„Bedenk voor u op weg gaat, o
uw reis echt noodzakelijk is.'
zegt Smits. „Onder extreme om
standigheden is het veiliger uv
reis uit te stellen." Overigen:
blijkt in 94% van de slipongeval
len de slippartij te wijten aan ho
rijgedrag van de bestuurder
Daarom heeft Smits zes tips voo"
het geval het glad is en men tocl
de weg op moet.
1. Houdt tweemaal zoveel al
stand dan u gewend bent, uw rem
weg is veel langer dan u denkt. '2
Pas uw snelheid aan de omstan
digheden aan. met 80 km/mr
door de sneeuw is vragen on
moeilijkheden. 3. Blijf niet onno
dig links rijden, besef dat als di
auto na een aanrijding tegen rt<
linkervangrail staat, het verlatei
van de auto erg moeilijk kan zijn
4. Rem niet te hard, door te han
remmen blokkeren de (voor) wie
len en wordt de auto onbestuut
baar. 5. Als blijkt dat een aanrij
ding desondanks onvermijdelijl
wordt, laat dan desnoods de ren
los en stuur daar naartoe, waa
dat het minst kwaad kan. Het i:
beter een obstakel te schampe;
dan frontaal te raken. ö. Waai
schuw na een ongeval achtero]
komend verkeer, door bijvooi
beeld uw alarmlichten aan te zei
ten.
Smits sluit het advies af me
een bekend maar waar gezegde
Voorkomen is beter dan genezen

Woninginbraak
ZANDVOORT - In een woning aan de Hogeweg is donderdagavond ingebroken. Na het
forceren van het slot van de
voordeur verdwenen onbekenden met enkele sieraden en een
bedrag van vierduizend gulden
aan girobetaalkaarten.
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DE MICRO WINNAAR VAN VORIGE WEEK

Beeld en geluid

10 tot 50% HIFI KORTING
op=opruiming losse HIFI app. Harm Kardon; Sony ES; Teac;
Technics, Yamaha DSP7k; Medevoort; B & W, JBL; Infinity.
CARIDAX HIFI, Adm. de Ruyterweg 131, Asd. 020-6837362.

Succesvolle kleine advertenties

voor de zakenman en particulier
\1» tn-.i<Hi'itiMitic's umr /.ikriun.m CM particulier kunnen
t% 01 den givrt mei l of 2 ktilnnimrii Im-cdlt' in diverse
li'tlripoottrn,
l'.nliriihm'ii \i'r\\ij/rii VMJ IM.II ilc spt-djilc hmi op <ic
IMHIN.I „MICRO'S".
1'l.uMn^ is mogelijk ui <Ir vnlg( ndr rdilir:
/ \NnVOOKTS MKimsHI.M) / 0.1 H per milljnu'UT.
Sluitingstijd* dnisd.ig 1 5 0 0 uur.
t' knul n v. Irksi irli'fimisrhi' opgeven' 02507-17166 of
,ilf;i'vcn//i'n(]('ii aan.
* XtUirivnmis [N'u'in^bl.id, (f<is|hmspk*iti 12,
2012 JM X.ïiKKooil:
l'KuitMiitr i-- ook mogelijk in di- volgende rüinhinatie:
'/.. /.uuKoorls NiiMivtbhl.td. AiristcKcens Weekblad. Uilliomii'-r Couiant. de lïonde Vener, A.ilsmeerdn (itiui.inl. alle edities van 1»'I '\msteid.uns Stadsblad, de
Nieuwe \Vrespei. / 5.52 per millimeter.
Sluitingstijd: maantlag lfi.00 uur.
i*r Informatie over on/e merite aanlirkkelijke .idverlentiet mnhin.ities in de Mirio\ /ijn op aanvraag op on/e
kantoien \erknjghaar.
* Voor brieven onder Minimier wordt l regel rxlia in
rekening gelitacht. alsmede / 8.-- adni.kosten.
* HIJ plaatsing in de Micro's \vorden geen hewijsmimmers
\erstuurd. Op \er/oek wordl aan adverteerders builen
liet verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
vsorcit / 6.50 in rekening gebracht.
Mie pnj/cn <-\rl. l 7.5*7 H \'\\'

U kunt de tekst \an uu Mieio-adverlentiecombinalic 7.
telefonist h opgeven:

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

P. Beringen
HEEFT TIJD VOOR VERBOUWINGEN IN EN OM HET HUIS

Info: 023 - 353951
Nieuw in Zandvoort

Micro'b Weckniedia

Poblhus 156 - 1000 AD Anmlerdaiii
Dr sliiitnigMijdcn. pelden uior plaalsing in de/elfdr ueek.
Voor de betaling ontvangt n een aereplgirokaart.

DE KLUSSENBUS

Echt voor alles van A tot Z, 40+ Escortburo te A'dam
klem of groot, gewoon even vraagt dames vanaf 40 jr,
bellen, wij komen u gratis de discr. verz. Tel. 06-52824181.
kosten vertellen. Tel. 13780.
Ben je avontuurlijk, vlot en
commercieel'' Niet te beroerd
• Wij behouden ons het om hard te werken voor een
recht voor zonder opgave van riant inkomen'' Bel ons dan:
redenen teksten te wijzigen 023-296190 of
antw.app.
of niet op te nemen.
Liefst omgeving Randstad.

® Een goed contact komt
nooit ongelegen. Zeker niet
via de CONTACTTELEFOON
Elk gesprek wordt aangekondigd en U kunt uw toestel afen aansluiten wanneer u maar
wilt. Info 06-35011171, 1 gpm.
Of tijdens kantooruren 0205623005 (vragen naar Mara).
Elke dinsdagavond gezellig
zingen bij het Zandvoorts
Mannenkoor in het Gemeenschapshuis aanvang 20.00
uur. U bent van harte welkom.
Enorme vlooienmarkt za.
28 jan. in de Sporthallen
Zuid, A'dam (Usbaanpad).
Huur ook een kraam. Inl
Organisatie Don 02158-24358
Fam. en alle bekenden. Een

-gelukkig—1995—toegewenst

Een pruik als het
nodig is!

* aparte
pasruimfe
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

GROTE VLOOIENMARKT
14 jan. Haarlem Schalkwijk
't Schalkererf 9.00-16.00 uur.
Toegang ƒ 2,50. 100 kramen.
Inl.: 020-6156856.

* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren lmqat)werken
Dinsdags gesloten^.

TOP

Uit Curagao. Fam. P. Koper.

SSSSJSS

Heemstedestraal 28
b h Hoofddorppleii
Amsterdam

Tel.02W157107

Happy Days

Felicitaties

Van Marsbergen

18 jan. ziet Annemane Sara
van harte gefeliciteerd. Noc
bedankt voor alle steun in dr'
afgelopen jaar. Olia.

Trouwauto's
Video trouwreportage
Luxe personenvervoer
Tel./fax. 020 - 6904667

Mam, je vindt het niet fijn om
15 jan. 75 jaar te zijn, maa
* Help de Polen. Stuur 'n
toch van harte. Kees-üda.
voedselpakket! Wij hebben
evt 'n adres: 02907-5235.
* In de sneeuw op krukken.
Een dame gaf my een lift.
Hartelijk dank daarvoor.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

* Marjon, Kathy, jullie party
was geweldig vnjd. Te vroeg Gevr. flinke hulp m de huish
afgelopen De Gasten Beso. 2x p.w Tel.: 02507 - 14388.
•*• Marjon, Kathy, Nico, suc- Gevr. huish. hulp v. 3 uur p.w
ces zond. m. 't Nieuwjr Tourn. Liefst 's middags of 's maan
Lf Rini, Herman, Wim, Beso daqs. Tel/ 17030.
* Oproep'
tentoonstelling
Maria school, oude school- Technisch personeel
spullen. Tel.' 02507 - 19106.

gevraagd

Volksuniversiteit
Amsterdam
Inschrijving is nog mogelijk;
een greep uit het nieuwe programma:

Oproepen - Mededelingen

Peuterspeelzaal Manaschool
heeft weer plaats voor uw
Carrosserie Center Van Veen
peuter Inl. Anneke Polak,
te Amsterdam vraagt wegens
tel. 02507 - 14663
uitbreiding all-round
* Rini, Herman, wat leuk, ons carrossenebouwer/construcna de Oudejaarsvlucht op tiebankwerker t b.v. nieuw
oliebollen te trakt. N.-W
bouw en/of reparatie, all
round bedrijfswagen spuite
en all-round bedrijfswagen
monteur Tel.' 020-6117797
inl dhr van de Zeijden.

Tekenen en schilderen - Boetseren
Knippen en naaien - Grafisch vormgeven
Edelsmeden - Salsa - Snooker - Bridge
Frans - Engels - Indonesisch
Italiaans - Spaans - Portugees - Russisch
Nederlands aan anderstaligen (NT2) voor
beginners en gevorderden
Operacursus Mazeppa en Schonbergtrilogie
Muziekcursus notenlezen - Tuinarchitectuur
De Nederlandse roman vanaf 1970 - Grammatica
spelling en stijl - Cultuurgeschiedenis Homerus
Griekenland, Oudheid en Heden
Identiteitsvorming en zelfkennis
Inl. en inschrijving: Volksuniversiteit Amsterdam
Herenmarkt 93 - 1013 EO Amsterdam - 626.1626.
SPREKERS ANGST?

Met meer gemak presenteren
Verbeter uw stemgebruik, houding, gebaren en lichaamstaai
Ervaren HBO-logopedisten geven training
in 6 sessies van 2.5 uur in groepen van max. 12 deelnemers
Oefening en toepassing met video
Start: febr. '95. Kosten: ƒ 975
Individuele training ook mogelijk. Voor info:
Hogeschool van Amsterdam
-atdr-CoritTactaWtvftettefit.a.v. mevr. A. de Jong, 020-6521190, fax 020-6521398.

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

Aangeb. mod. inb. keuk. m.
gaskookplaat en electr. oven.
Past in flat Flemingstr./
Celsiusstr. Vr.pr. ƒ 2000.
Tel.: 02507 - 19644.

aangeboden
diversen

Te koop' in zeer goede staat
2-zits zwart-leren bank in
trapezevorm, merk Touche.
Nieuwpnjs ƒ 2750,-, nu ƒ 500,-.
Tel.: 020 - 696 32.63.

Computerapparatuur
en software

Witte trouwjurk mt 38 te koop.
Telefoon- 02507 - 13517.

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187

Te koop: in zeer goede staa
zwarte hoogglans nppen
piano. Nieuwprijs ƒ8400,- nu
Te koop: computer Amiga ƒ3500,-. Tel.: 020-696.32.63.
500 + monitor + extra's
VERHUUR van PIANO'S
ƒ450. Tel.: 02507 - 18144.
al v.a. ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden
Verhuizingen
02946-4292, Fa. Holla & Zoon

* administratief medewerkers i b v HAVO/MEAO dipl.
voor het invoeren van gegevens en lichte administratieve en
telefoonwerkzaamheden in Amsterdam Centrum
' administratief medewerkster voor zeer afwisselende
werkzaamheden o a kas/balie/telefoon enz. enz. voor een
kantoor in Hoofddorp
* telefoniste/receptioniste/secretaresse voor een
zelfstandige afwisselende baan bij een makelaarskantoor in X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Amsterdam, eigen initiatief is heel belangrijk voor deze kamerverhuizingen. Voll. verz
baan en alléén werken rnoet geen probleem zijn'
Dag-nachtserv. 020-6424800
* secretaresse/commercieel medewerkster met zeer goede
kennis van de Engelse taal m Slotervaart
Schoonheid en
* secretaresse met interesse m hard/software,
goede kennis van de Engelse taal is gewenst
verzorging
* administratief medewerkster met interesse m de
autobranche, h b.o niveau
ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
* electncien, die zelfstandig kan werken in een renovatie
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
pand.
Verlenging ƒ 75,- p.w.
02507-30183/06-52812146
Heb je interesse, bel dan voor meer inlichtingen
020 - 6273094 / 6229316
• Zie de colofon voor opga
of kom langs met c v en paspoort
ve van uw rubieksadvertentie
N.Z Voorburgwal 158, Amsterdam

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Kleding
* T.k mijn niet meer te kunnen dragen damesschoenen
mt 36, tot ƒ 25 p.p. 19968.

Huwelijk en
kennismaking

Bel Dames Thuis
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

06-98.50
24 u/p.d. 100 c.p.m.

Dames ThuisLijn

06-98.57

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
24 u/p.d. 100 c.p.m.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
De
computer
kan jou nu doorKOFFIETAFELS
verbinden met de vrouw van
Zoekt u ruimte voor vergade- ouw keuze. 06-97.10 75 cpm.
ring, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met De RIJPE-vrouwen doorscha<ellijn direkt apart met 'n ervamij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
lel.: ren vrouw. 06-95.04 75 cpm.
02507-14085 of 19652.
DIREKT APART met ondeugende vrouwen, die thuis op
ie wachten 06-97.57 (75 cpm).
Te koop

Jan Best

Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng
Spinnerij 33, 020 - 6473004

06-Nummers

06-320.320.91. Ik open mijn
:UPIDO brengt u bij elkaar! mond voor jou! Ik wil je tong
ndien gewenst reeds binnen voelen. Rijpe Negerin! 1 gpm.
l week uw eerste contact. 06-9670 Kies 'n leuke meid 1
Vraag gratis en vrijblijvend
gpm. Toets 'O' en je kunt live
de folder aan. 03451-11486
met z'n tweeen! Dames beiautomatisch) of 03451-31364 en gratis!! 06-4677.
telefoniste). 24 uur per dag,
' dagen per week. Cupido: ANONIEME sexafspraakjes.
erkend, voordelig en één van .exkontaktlijn Amsterdam.
Nederlands grootste relatie- 06-320.330.79 (75 cpm).
organisaties.
Anonieme sextelefoonnrs van
iele vrouwen, ze geven echt
hun tel.nr. Bel 06-9603 (1 g/m)
Zalenverhuur

TAFELS

Woninginrichting

Elke week het dagelijks nieuws!
DOORSCHAKELLIJN

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

KOLONIAALSTIJL

* T.k. Auping verstelbaar spiraal met matras 80x200. Pr
ƒ 150 Tel. 17032.

UITZENDBUREAU
heeft per direct werk voor

De Harde's Tours

Loopt u moeilijk"? Ontdek de
mogelijkheden met onze
electrische driewielers. Bel
FRANSE ANTIEKE SPIEGELS voor gratis info: 035-838486.
t.k. Verruim en verrijk uw huis.
Keuze uit een grote collectie. T.k. bolderkar, z.g.a.n, ƒ 175;
Tel. 02977 - 29190.
combikinderwagen,
ƒ 150;
Basis, Vervolg,
Maxi Cosy m. onderstel,
Vooropleiding, Scenario,
z.g.a.n. ƒ 150. 02507 - 20032.
Produktie, Camera, Montage,
Regie, Acteren v/d Camera, Videotop
Nederlands-lndie,
antieke
8.1 voor d» Br.tl» broohur»
meubelen en antiek-look: 700
Te koop
stoelen, div. modellen tafels,
gevraagd
ook
met
marmer,
kasten,
* Zamor zkt tenor/bassen
diversen
rep. maandagav. 20.00-22.30 banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
uur. Belangst.? Bel 15096.
Keizersgr. 357, 020-6232736.
1
Cursussen SPAANS
Showr.: Mr. J. Takkade 30, *T.k. gevr. hamsterkooi, 2
etages. Tel.: 02507 - 19785.
Start nwe cursussen Asd
Aalsmeer, 020-6412137.
op 23 jan. Ook cursussen
in Spanje. Bel Colegio
Onroerend
Pena Negra: 020-6752293.
antiek, kopie, klein,
goed te koop
Engels v. beginners + halfgroot, dik, dun.
aangeboden
gev. ƒ5,- p/u Begin 9/1 +
12/1. Progress 020-6738412.
Keizersgracht 357,
In centrum Z'voort: klem gePIANOLESSEN
020-6232736.
zellig huisje v. 1 of 2 pers.,
door gedipl. lerares.
Showroom:
geen tuin, in pr. st. Vr.pr,
Tel.. 02507-18486.
Mr. J. Takkade 30,
ƒ 167.000 k.k. 02507 - 16320.
Aalsmeer, 020-6412137.

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

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BAAN
IN AMSTERDAM OF OMGEVING''

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

Kunst en antiek

FRANCIS nieuw in Noord en
nu al de goedkoopste in
gebruikte koelkasten, wasmachmes, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
» Rubrieksadvertentie? Zie Alles ± ƒ250,- of kom een
voor adres en/of telefoonnr praatje maken Dotterbloemstraat 2. Bel: 020 - 6370845,
de colofon in deze krant.
Openbare
Boedelverkoop
wegens sterfgeval met o.a.
Verloren en
Oppas gevraagd/
2 senioren bedden, een grote
gevonden
aangeboden
handvervaardigde oude
eikenhouten stijl kast,
*Gevonden 23-12-'94 gou Bz.a. oppasmoeder, ik pa wasmachine en vele andere
den oorbel op de v. Lennep graag bij mij thuis op uw kin artikelen op zaterdag 14
januari van 14.00 tot 17.00 uur
weg Tel • 023 - 378788.
deren. Leonie. Tel. 31141
op de H. Heyermansweg 133
(aanleunwoning van het Huis
in de Duinen).
Commercieel en administratief

personeel gevraagd

Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het aanbod van De Harde's Tours.
Deze reis is inclusief vervoer per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.

Divers personeel
gevraagd

Lessen en clubs

020-5626271

Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant. U maakt kans op één
fantastische prijs. Elke week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het;;
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u prijs. De winnaar van vorige
week is:
:

Zeer concurrerende prijzen! A. Blommestijn, Anna Blamanlaan 30, 1422 GZ Uithoorn.

(dit nummer is mcl \oor bivorgklaclitcn) uf zenden aan:

Borduurpakk., hobby art,
DMC, naaimach.reparaties,
scharen slijpen Smger,
Prinsenhofstraat 7, Zandvoort

10

donderdag 12 januari 1995

17

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

ISEXPALEIS'J
Vlua, Hoogtepunten tnt ol Kies uu sou i f me
...... .
.
vrouwen en meis|es die een • «tspraikje waardoor wij |e discreet kunnen doorverwillen metjou!
:
' binden.-Ze hebben allemaal hun visite-.
'•-L-^ '',» f^ s-n t taartje ingesproken. Luister en muk je
Durf Jij? Oh OR A R l keuze, V^J Verbinden je discreet door.
___"_•" \MJ«xO«vJO . vooreen jesprek privé; bc| hiar thuis.
'
^
:'
Introdüktieprijsü . .
• . •.

24-uur p. dag/1,- pm

: ^--UcreeU.nvé ^^J(00

Privé doorschakelen
06-96.88
24 u/p.d. 100 c.p.m.
\lieuw: 35+ sexdating. Volop
RIJPE-VROUWEN
zoeken
sexkontakt 06-96.16 100 cpm.

SEXKONTAKT: de heetste
vrouwen kun je thuis bellen.
Bel nu 06-96.02 (100 cpm).

\lieuw: hete meisjes (18) uit
~iroot Amsterdam!!
36-350.23-020 (100 cpm}.

SEXPLEZIER voor 2
De Heetste vrouwen direkt
aan de lijn. 06-96.63 100 cpm.

vlu direkt TelefoonSex, hete
/rouwen wachten thuis op
ou. 06-320.330.91 (75 cpm}.

S.M.-KONTAKTEN Anonieme
strenge sexkontakten.
06-320.322.17 (75 cpm).

OUDERE vrouwen (40+) wilgratis verwend worden:
Bel ze thuis 06-97.03 (1gpm)

SM-KONTAKTLIJN: zoek
een strenge afspraak?
06-320.325.80 (75 cpm).

Nieuwe Rage
Uit Amerika!

't&^S&SStë-

leuke boodschap in en luister dan

«rv.ieuk iemand of temand jou, dan
wordt je. direct live doorverbonden.
Vrouwen.Meisjes nt «i 77
beileiioratis • . uo.to.-if-;
JIJ ALLEEN BEL DAN! '
_ _
_• _
.•

1

onige vrouwen hebben hun privé l MCinPM TUI II^-LIVE'
nr. in ónze compuler zitten. Luister | IVICIUCN . l RUIO-l-l V C.
ij verbinden |
ar haor'huis ...
gesprek op SM

Mmm

LIVE
THUIS-SM

06.95.08

Diverse clubs
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 dag. v.a. 19. u.
Open sexfeest .net alle 12,
geheel naakte studentes voor
ƒ150 all-in, dus wel 24 keer
uw hoogtepunt. Geop. ma-vr
10-24 u., 020 - 6869264.
Bestevaerstr. 215 hs, A'dam.

06.95.21
"Reflectanten op aclverfên^
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderaf d. Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be"handeling.

DISCREET Sexkontakt, nu
spec. met hete vrouwen van
40+. 06-320.330.42 (75 cpm).
DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je de vrouwen thuis
opbellen. Zoek de leukste
advertentie en de computer
verbindt je door met haar.
06-98.92 (75 cpm).
DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je de vrouwen thuis
opbellen. Zoek de leukste
advertentie van een vrouw en
de computer verbindt je door
met haar. 06-9.777 (1 gpm).
DOORSCHAKEL-LIVESEX!
200 vrouwen willen thuis gebeld worden. 1 gpm. 06-96!
DOORSCHAKELSEX!
06.9779. Live naar een vrouw
of meisje thuis! 1 gpm.
EENZAME vrouwen zoeken
sexafspraakjes als man niet
thuis is! Bel 06-96.61.
Gratis naar bed met vele getrouwde vrouwen thuis. Sexkontakten. 06-95.30 75 cpm.

Hete
eenzame
vrouwen
(30+) zoeken ANONIEM sex'
contact. Bel 06-95.11 75cpm

Financien en
handelszaken

Hete RIJPE-VROUWEN (40+
zoeken snel sexkontakt!
Bel nu 06-97.05 (75 cpm).

Autoverzekering

Hete vrouwen (40+) willen
SEXKONTAKT. Direkt door
verbonden! 06-97.66 (75 cpm

voor de particulier
GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch wor-

opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM
Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoörts Nieuwsblad
1 regel ƒ 5,08
2 regels ƒ 5,08
3 regels ƒ 5,08
4 regels ƒ 6,77
5 regels ƒ 8,46
6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

HETE-RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt
Bel nu 06-97.80 (75 cpm).
Homo: jongens (18) onder el
kaar. Hoor ze heet TEKEEF
gaan 06-320.330.88 (75 cpm)

* Racefiets framehoogte 56
HOMOKONTAKTEN
cm vrijwel nieuwstaat ƒ 125, Zoek je snel een hete boy'
• ....tja! Een brief onder num (koopje) 02507-15808 na 18 u 06-320.330.18 (75 cpm).
mer "eindigt" meestal in
HOMO-KONTAKTEN
eerst een telefoongesprek
Direkt apart met een hele
Rijles
auto's
Waarom dan niet metéén
hete knul uit Amsterdam!
en motoren
BELLEN ONDER NUMMER
Bel nu 06-96.13 (Nu 50 cpm)
Voor info 06-35011171, 1gpm
LIVE ESCORT dames,
Of tijdens kantooruren 020
live de heetste verhalen,
5623005, vragen naar Mara
Alblas Verkeersscholen
06-32032940. 1 gpm.
Zoek je een leuke vriend o
vriendin? De Relatielijn
UW RIJBEWIJS
06-350.290.15 (100 cpm).
Nieuwkoop, 01724-8361.
18 laar. 06-350.20.222 1 gpm

in 5 dagen

telefoon het. sexvernaai naraer en.
zachter zetten! Uniek ïn Nederland!
vólumeSex! Tijdens het luisteren kun je •
het verhaal met de.7 en 8 voor-.en
achteruitspoelen. Zo kom snel naar
het lekkerste punt. Hot Story's en
Datins! LUISTER MEE OP:

06-9715

Auto's en
auto-accessoires

en Zappen!

Discreet privé-gesprek met
hete vrouwen ook ('s nachts).
Bel 06-96.64. (100 cpm).

750 Ruiladressen
in A'dam. Inform. bij WBV Het Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt
Oosten. Tel.: 020-5882.315.
06-350.290.53 (75 cpm).
Aangeb. 4-kam. eengez.won.
Hete meisjes (18 jr) Live
+ zolder in Noord. Gevr. eengez. won. omg. Centr. Br. o.
nr. 764-02160 v.d. blad.
Geen wachttijd
1gpm

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

NIEUW* 00 MET...
Volumeregelm

_._.-.._.....-.
HAQAÖO
SM.DOORSCHAKELSEX .*f^JTSltTi? -"

3

rivétel.nrs van hete vrouwen SM-VOOR-2: direkt apart voor
huis. SEXKONTAKT. Bel nu 'n streng sexkontakt.
06-96.05 (100 cpm).
06-320.329.99 (75 cpm).
3
rivétel.nrs van hete vrouwen THUISBELSEX
huis. SEXKONTAKT. Bel nu Kies nu zelf de heetste
06-95.02 (100 cpm).
vrouw en via de computer
Sabnna's Sexpaleis. Kies uit krijg je haar thuis aan de
180 HOTSTORIES! Zapp door lijn. Bel 06-97.55 (100 cpm).
de stories! 1 gprn, 06.96.06 THU1S-SEX-KONTAKT, hete
SEX VOOR 2: snel een sex- vrouwen bij jou in de regio.
lesprek met 'n hete vrouw. Bel nu 06-98.11 (75 cpm).
VLUGGERTJE: hete vrouwen
Direkt een HETE vrouw (30+) '6-320.330.82 (75 cpm).
aan de telefoon
SEX-DOORSCHAKELLIJN~ zoeterrsnehdisefete-sex!—
belt. 06-98.80 (75 cpm).
_uister naar hete oproepen Bel 06-96.03 (100 cpm).
van vrouwen. Maak je keuze IVrouwen van 35 jaar en ouDIREKT-SEXKONTAKT
en de computer schakelt je der willen DIREKT-SEX. Bel
Kies nu zelf de heetste
vrouwen, via de computer direkt door naar haar huis. ze thuis via 06-96.04 (75 cpm)
Discreet! 06-96.68 (75 cpm).
krijg je haar thuis aan de
IVrouwen van 35 en ouder willijn. Bel 06-96.62 (100 cpm).
SEX-DOORSCHAKELLIJN
len DIREKT-SEX, bel ze nu
Luister naar hete oproepen 06-95.12 Sexsucces! 75 cpm.
DIREKT-SEXKONTAKT
van vrouwen! Maak je keuze
Kies nu zelf de heetste
Vrouwen van 40 zkn STOUTE
vrouwen, via de computer en de computer schakelt je jongens v.a. 18 voor hete sex.
direkt door naar haar huis.
krijg je haar thuis aan de
Bel nu 06-98.44 (75 cpm).
lijn. Bel 06-96.67 (100 cpm). Discreet! 06-97.02 (1 gpm)

Gratis naar bed met vele ge2 zusjes, 23 en 24 jr, zkn sa- trouwde vrouwen thuis. Sex
men per direct woonr. in kontakten. 06-96.02 (1 gpm.)
Z'voort/H'lem, max. ƒ800,
incl. Tel.: 12383 na 18.00 uur. GRIEKS: toe maar, schui'
mijn slipje maar opzij schat!
Nette jongeman zoekt kamer/ Bel 06-97.09 (100 cpm).
etage of appartement m
Zandvoort en omgev.
Heerlijk DISCREET apart mei
hete vrouwen uit Amsterdam
Telefoon: 023 - 421038.
06-320.322.11 (75 cpm).

Woningruil

U M I E KMI O r

WIJ SPREKEN AF
BEL ONS THUIS!
06-9598

Live!! Meisjes Thui:

"Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

Plaats:
/^>.

S.v.p. inrubriek:

Auto's & Motoren

>r

Weekmedia

Auto kopen wordt duurder door recyclini

Airbag en
ABS voor Camry

Wie sinds l januari een nieuwe
auto wil kopen, moet eerst een
verwijderingsbijdrage van 250
gulden betalen. Het geld wordt
door Auto Recycling Nederland
gebruikt ter financiering van
demontage en recycling: van
auto's die rijp zijn voor de
sloop.
Op niet al te lange termijn
verwachten velen een opvolger van de comfortabele
en keurig geprijsde Toyota
Camry. Om het publiek
toch warm te houden voor
- de huidige versie heeft Toyota besloten alle uitvoeringen standaard te voorzien
van ABS en een airbag.

E

N DAT zijn er nogal wat.
Per dag danken we in
Nederland meer dan
duizend auto's af. Dit
staat gelijk met een dagelijkse
file van vijf kilometer richting
sloop.
Tot dusver wordt een te klein
deel van dat sloopafval weer gebruikt voor nieuwe doeleinden.
Van elke auto blijft er gemiddeld driehonderd kilo over zodat de berg auto-afval jaarlijks
met honderd miljoen kilo
groeit.
De autobranche (Bovag, Rai,
Pocwa, Svn en Stiba) heeft zelf
het initiatief genomen hier iets
aan te doen met behulp van
Auto Recycling Nederland
(ARN). Het doel is om voor
2000 de jaarlijkse afvalstroom
te halveren tot 50 miljoen kilo
en dus ook om voor hetzelfde
gewicht een nieuwe bestemming te vinden.
Om het anders te zeggen: tegen die tijd wordt 86 procent

Dit verbetert de concurrentiepositie van de Camry
weliswaar maar voor niets
gaat de zon en de twee veiligheidsvoorzieningen heb! ben uiteraard een prijsvers hoging tot gevolg. Slechts
3.920 gulden, zegt de im\ porteur. De prijzen van de
!• Camry in 1995 variëren nu
\ van 53.700 tot 84.405 guli den.

SIPS-bag
op 850
De 12 liter SIPS-bag ter
• bescherming bij zijwaartse
aanrijdingen is voortaan
standaard gemonteerd op
elke uitvoering van de Volvo 850. Met de standaardmontage van een zij-airbag
neemt Volvo een unieke
positie in.

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

van het gewicht van de materialen van een auto hergebruikt.
Om dit te realiseren zullen uitsluitend door ARN gecertificeerde
demontagetaedrijven
specifieke materialen van
sloopauto's verwijderen en afvoeren naar bedrijven die verantwoordelijk zijn voor hergebruik.
Dit alles gaat wel volgens het
principe dat de gebruiker taetaalt, de automobilist dus. De
verwijderingsbijdrage is wettelijk geregeld in de Wet Milieubeheer. De inning vindt plaats
in de vorm van een opslag op de
nieuwprijs en wordt betaald
door de koper bij de eerste afgifte van een kentekenbewijs.
De eerste koper is dus de sigaar. Wie altijd een tweedehands auto koopt, ontspringt
de dans. Als mensen moeten betalen voor het wegbrengen van
hun oude auto is volgens ARN
de kans groot dat ze andere manieren zoeken om van hun auto
af te komen. De verwijderingstaijdrage is ook van toepassing
voor parallel geïmporteerde auto's.
Wie een nieuwe auto wil aanschaffen maar weigert de bijdrage te betalen heeft pech. In
de nieuwe Wegenverkeerswet
is vastgelegd dat er geen kenteken wordt afgegeven zolang de
bijdrage niet is betaald.

Binnenkort
AutoRAl 95
Noteer het maar alvast in
de agenda: van 2 tot en met
12 februari staat de Amsterdarnse RAI in het teken
van de tweejaarlijkse internationale autoshow.
Het aanbod bestaat dit
keer uit (wereld) primeurs,
concept cars, elektrisch
aangedreven voertuigen,
exclusieve auto's en een
groot aantal nieuwe evenementen zoals paviljoens op
het gebied van smart mobility en design.

Daihatsu
levert nu
's nachts
Om dealers in staat te
stellen hun service te verbeteren is Daihatsu dit jaar
gestart met nachtleveringen van onderdelen voor
spoedreparaties.

Schaalmodel Opel wint titel
De Opel Rekord PI van
Minichamps in schaal 1:43 is
door de 35 honderd leden van
de NAMAC uitgeroepen tot
Miniatuurauto van het Jaar
1994.

De 850 is de eerste auto
ter wereld die vanaf de fa;,briek met een dergelijke
airbag is uitgerust. Het is
een aanvullende beveiliging op het door Volvo ontwikkelde Side Impact Pro; tection System (SIPS) dat
•; 'bescherming biedt tegen
,"- zijwaartse aanrijdingen.

E LEDEN van de Nederlandse Algemene Miniatuur Auto Club (NAMAC) uiten traditioneel
vlak voor de jaarwisseling hun
waardering voor de in hun ogen
meest geslaagde nieuwe miniatuurautootjes in zes categorieën.
De auto die de meeste sternmen vergaart, krijgt automatisch de door importeurs en fabrikanten inmiddels begeerde
titel Miniatuurauto van het
Jaar.
Dit keer sleepte de Opel Rekord PI van Minichamps de titel in de wacht. Hij verscheen
tot 1958 en was ook in Neder-

laars was het een probleem om
de schaars verkrijgbare PI aan
de verzameling toe te voegen.
Alleen al om die reden deed Minichamps vorig jaar een goede
greep door deze Opel uit te
brengen. De NAMAC beoordeelt de miniatuur in schaal
1:43 als uitzonderlijk goed gedetailleerd.
Bovendien is de verhouding
prijs-kwaliteit uitstekend. Hij
won automatisch ook de belangrijke categorie Personenauto's schaal 1:43. De zes categorieeën in de verkiezing bestrijken het overgrote deel van
de onderwerpen en schalen
waarop verzamelaars in Nederland zich richten. Per categorie
zijn vooraf vijf modellen genomineerd door een centrale jury.
Via toegezonden kaarten kunnen de leden van de club hun
stem uitbrengen. De overige categorieën werden gewonnen

van de meest verkochte auto's
met de zogenaamde panoramische ruiten, een mode die overigens slechts van korte duur is
gebleken.
Voor veel nieuwe verzame-

ce Cab van tekno, de Ginaf
M333S kipper van Zon Model,
de Mercedes-Benz 300 SL van
Wiking, de Renault R312 Parijse stadsbus van Busch/Praline
en de Ferrari van Bburago.

D

De SIPS-bag is opgeborhT|gen in een speciale ruimte
••"•Kin de bekleding van de
*"flank van de rugleuning.
v-TVbor deze oplossing is ge•'-kozen omdat de luchtzak
V dan altijd de juiste positie
'-heeft ten opzichte van de
inzittende en het systeem
- kan efficiënt in een compacteunit worden ondergeUiteraard monteert Volvo de luchtzak aan zowel
.de bestuurderskant als de
passagierskant.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijn! in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

Opel Omega 2.0i Station, Ipg
onderbouw, 1990, donkergrijs
als nieuw, / 12.500.
VISA GARAGE 020-6278410.
Suzuki Swift 1.3 GTI, b.j. 1989,
kl. wit, mooie sport, auto
ƒ11.700. Met voll. gararantie.
COBUSSEN 020 - 6121824.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

War kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ
8,80
ƒ10,40

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Z

OWEL DE Dealer's Collection voor Europese
dealers als de Edizione
finale voor Japanse cliënT;en komt in een zeer bescheiden oplage op de markt.
Bij de Dealer's Collection
krijgen de Lancia-dealers de ongebruikelijke rol van koper en
verkoper. Deze handelswijze is
bedoeld om als beloning voor

Austin

OTO/ICI CITROEN

AX 1.0 Escape '93 44.000 km
NIEUWJAARS KOOPJE Austin AX 11 TGE '92 ...50.000 km
Metro '89, APK 4-'95, 3-drs, AX 14 TZX 5 drs '9222.000 km
grijs met. ƒ 7750. 02975-30269 BX 14 RE '88 . ...125.000 km
BX 14 Toulouse '9184.000 km
BX Turbo Diesel '9193.000 km
ZX 19 Diesel '93.130.000 km'
ZX I.9 Reflex 10/91 69.000 km
XM2.0'91
110.000 km
CHEVROLET LUMINA APV
30.000 km
7-pers. Autom., stuurbekr. C 15 B '92
enz., 48.000 mis, bjr '91, Nissan Bluebird. 2.0
SLX, 5-drs '88 ... .80.000 km
ƒ35.000. 070-3873559.

Chevrolet

Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 - 16661

Fiat
Panda's 87/93 vanaf ƒ 5.000.Uno's .. 87/94 vanaf ƒ 6.900.Autobednjf CASPARUS
Amstellandlaan 1, Weesp
Tel. 02940-15108

Chrysler Jeep Motormeyer B.V.
Uw officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
Overtoom 116-126, Amsterdam, 020-6124876

Diverse FIAT OCCASIONS
reparatie & onderhoud
APK-keunngen
FIAT-SPECIALIST
Bovag Autobedrijf
VAN ETTEN

ES 2.5 l
8-'90
VISION 3.5 V6 24 LE, directiewagen
l-'94
VOYAGER 3.0i SE A/T
7-'91
VOYAGER 2.5 l SE Comm
7-'92
Timmerwerf 91, Heemskerk
VOYAGER 3.3 l SE Comm
7-'92
Tel. 02510 - 33677.
GRAND VOYAGER 3.3i SE A/T Comm
4-'92
JEEP Cherokee 4.0 l LTD AUT Demo . . .
.
3-'94 Fiat Ritmo 70, origineel 1984,
DE OUDSTE CHRYSLER-DEALER VOOR AMSTERDAM E.O. prima auto, inruil mogelijk,
Donderdag tot 21 u. geopend. Parkeergelegenheid aanwezig! ƒ2450. Tel.: 023-423906
OOK OP ATS tekst TE ZIEN
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
Chrysler - Amstelveen
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen Tel. 02975-62020.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Fionno diesel, '90,5 versn., apk
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
10-'9S, blijft grijs kent., 128000
km, ƒ5.600, tel. 020-6129149.

Citroen

Voor een goede occasion:
Autobedrijf
WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
CITROEN-DEALER
Tel.: 02979 - 84866
AX 1.1 TGE, 5-drs, sunroof, 6'92, 58.000 km, ƒ 15.000,-. Tel.:
02976 - 220 na 18.00 uur.
CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel.: 03463-51150.
Citroen BX16RS, '84, apk feb.
'95, wit, 180.000 km, vr.pr.
ƒ1.450,- Inl. 02507 - 18149.

Auto's te koop van
ƒ 5.000,- tot ƒ 10,000,"

Het was eenzaam maar prettig
aan de top. Er zijn maar weinig
auto's die het internationale
rallysucces van de Lancia Delta
HF Integrale konden evenaren.
Als laatste eerbewijs aan de
gloriedagen wijdt Lancia twee
speciale uitvoeringen aan dit
rallybeest.

Chrysler

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.

Tot dusver wordt een te klein deel van auto-sloopafval gebruikt voor nieuwe doeleinden

CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Tel. 020-6320190 fax 6343433.

hun bijdrage aan de Delta HF
Integrale. Alle exemplaren, er
zijn er 143 besteld in Italië en 34
in het buitenland, zijn bestemd
voor de dealers die hem ongetwijfeld als een collector's item
en publiekstrekker in de showroom zullen koesteren.
De naam van de dealer staat
op een genummerd schildje op
het dashbaord. De Dealer's Collection is rood van kleur met
parelmoer-effect. In heLJntfe
rieur zijn de Recaro-sportstoelen en portierpanelen bekleed
in beige leer.
Het instrumentarium heeft
witte wijzerplaten en een aantal
details is uitgevoerd in aluminium, zoals het paneel op het

dashboard met de startknop,
de pedalen en de voetsteun
voor de voorpassagier.
. De Editione finale is geheel
afgestemd op Japanse klanten.
In het land van de rijzende zon
groeide de Delta HF Integrale
namelijk uit tot een statussymbool en bouwde hij ook een aardige loopbaan op. Japan was
voor Lancia zelfs de belangrijkste exportmarkt want bijna tien
procentjcan-alle--445S4-exeffiplaren ging naar dit land.
Speciaal voor het geestdriftige Japanse koperspubliek
bouwt Lancia daarom in een
eenmalige oplage van 250 exemplaren de Editione finale.
Over de paars-rode carrosse-

XM TURBO D12 diesel, 8/90,
ƒ15.900. 03458-2474.

Honda

Ford

Honda Accord EX, stuurbekr.,
origineel 1991, inruil mogelijk,
ƒ19.950. 023-423906.

Escort 1.4 CL aut. '91 ƒ18.500
Sierra 1.6 blauw '86 ƒ 7.400
Scorpio 2.9 GLX '92/24.995
Sierra 1.8 CL wit '89/10.950 T.k. LADA 2105 autom., km.st.
Subaru Aalsmeer 02977-30171 18.000, APK tot jan. '96 Pr.
ƒ3800. Tel. 020- 6713955.
Ford Onon L 1.6 diesel, '86,
APK okt. '95, trekhaak, ƒ 5.200.
WESTDORP
LADA en KIA dealer
Tel. 076-424703/03451-16397.
4x Lada 2105 1.5 '90 '92 '93
Ford Sierra 2.0 GL, origineel 6x Samara 3-drs . '90 '91 '92
1988, mooie auto, Ipg, inruil' 5x Samara 5-drs'91 '92 '93 '94
mogelijk, ƒ 7950. 023 - 423906. 1x Samara Diva
'92
Scorpio 2.9I Ghia autom., 2x Kia Sephia 1,6 4-drs .. '94
gr./bl. met., '87, 1e eig., trekh , Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam: 020 - 6825983.
smetteloos en perfekt. 100%
Onderhoud door Ford dealer,
rek/boekje ter inzage. Keuring
o.k., met LPG. Alle opties! Voor
jaren luxe rijplezier ƒ 10.000. l.o.v. client/1e eig. Lancia
Ypsilon, rood, + 30000 km,
Dag 02990-31553 fax 70781.
3-'92, ƒ 12.750
Taunus Bravo 1.6, LPG, b.j. '82,
BEREBEIT, Amsteldijk 25
APK aug. '95, vr.pr. ƒ2500.
Amsterdam, 020- 6627777.
Tel.: 020 - 6959578.
Do.daq tot 20.30 uur geopend.
Vectra 2.0 GLi, gr. '89/18.950
Corsa 1.5D grijs, '88/11.950
Subaru Aalsmeer 02977-30171
HUURKOOP/LEASING
Alle typen Mercedes, v.a. '92
tot nieuw, leverbaar voor iedereen. Bel ons vrijblijvendT.k. Mazda 323F1 61 -16 v GLX, Exclusive Cars Leasing Breda.
076-413760/419503
5 drs, b.j. 9-'91, 76.000 km, kl.
fax 076-420149.
groen, APK tot 9-'95, pr. n.o t.k.
Tel. 02977-22581 na 18 00 uur.

Lada

Lancia

Mercedes-Benz

Mazda

Mini

Zo jong en nu al overbodig:
Mazda 121i 16, blauw, 3-93, Mini 1000 HLE, '83, rood, i g.st,
33.000 km, 1 jaar garantie, alle rek. ter inz., ƒ2500
Tel. 020-6323893 na 18.00.
ƒ 16.750. Tel.: 085 - 460983.

Mitsubishi

OTOPLAZA Hilversum FIAT
Panda 750 Coll. 12/87/ 6950
Panda 1000 CL 08/89 ƒ 8.950
voor Amsterdam en omgeving
Panda 1000 CL 03/90 ƒ 10500
Panda Autom. 07/91 .ƒ 12.750
Oranjebaan 4, Amstelveen
Ritmo 70 CL 03/88 . .ƒ 7.950
Tel. 020 - 6433733.
Uno 45 S Hobby 05/87; 6.950
Uno Elegant 60, 05/92/ 15.950
Uno Suite 1.4 SX 10/93/ 21 500
Tipo 1.4 S/Demo 2/94/25.500
Coupé Fiat 16V
MICRA 1.2 LX, wit, bouwj. dec. Kadett 1 7 diesel stationcar,
Turbo 9/94
op aanvraag '89, 50.000 km, i z g s t . , vrpr. wgs emigr, b j 1991, 90.000
Punto 75 EL 10/94 op aanvraag ƒ11.500. Tel.: 020- 6479697. km, wit, trekhaak, radio, vr.pr.
ƒ12500 Tel 020-6765052.
Herenstraat 40 - 73, Hilversum Nissan Cherry 1 5 CL, origineel
achter hotel Hof van Holland 1986, 1e eigenaar, inruil moge- Opel Corsa 1.3 GSL, origineel
035 - 244244. Dond.koopavond lijk, ƒ 3950 023 - 423906.
1986, inruil mogelijk, ƒ5950
Telefoon- 023 - 423906.

XM Comf. Br. D. '93 ƒ37.500
XM Turbo D'92
ƒ32.500
XM schuifd. abs '93 ƒ35.000
XM V6 leer airco '90 ƒ22.500
XM 20i abs Ipg '92 ƒ27.500
XM 20i Comfort '91 ƒ 19.500
XM 20i aut. '92
ƒ24.500
XM 20i aut. '90
ƒ 19.500
CX 25 GTI Turbo '87 ƒ 9.950
BX 19 GTI leer'93
ƒ27.500
BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 14.750
BX 19 TZI Ipg '92
ƒ 17.500
BX 16 Progress'92 ƒ17.500
BX 16 TZI '90
ƒ 13.750
BX 14 TE deauville '92/ 14.900
BX 14 RE Ipg '87
ƒ 4.500
BX 14 E '88
ƒ 6.500
BX TGD Break'92
ƒ17.500
BX TGD Br. '91 v.a. ƒ 14 500
90
BX19TZD'92
ƒ17.500 Charade 1.0 TS Rood
91
BX 19 TZD '90
ƒ 9.950 Cuore TX, rood
89
Visa 11 RE '88
ƒ 4.950 Cuore TS, zwart
Applause XI zilver met. .. .89
VISA GARAGE BV
Feroza SX Resin-top,
mintgroen div. extra's
91
Houtmankade 37, A'dam.
1
Tel.: 020-6278410.
NIEROP DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
RINGDIJK GARAGE
Tel.: 020 - 6183951.
off. Citroen dealer, al 35 jaar

Daihatsu

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspe- een begrip in Amsterdam en
Citroen BX 14 T.E., origineel Citroen BX 1.4 TE, wit,
Daihatsu
km. 80.000, 11/89 ƒ 7.950.cialist Leende. Tel. 04906-1528. omstreken. Voor al uw onder1990, nieuwstaat, Ipg, inruil
't AMSTERDAMMERTJE
NIEROP DAIHATSU
mogelijk, ƒ 7950. Voor inlichAmstel 340-342
T.k.a. AX Rrst 1. ü„ 1993, kl. houd, schade reparaties, nieuTel.: 020 - 6183951.
tmgen, tel. 023 - 423906.
tegenover Carré
rood, i.z.g.st., km 43.000. Vr.pr. we en gebruikte auto's.
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
ƒ 15.000. Tel.: 020 - 6277925. Tevens bemiddelen wij bij aan
koop en verkoop van uw
Lada 2105 1.5 '93/9.950
Daihatsu
Charade CS, 5 -drs,
V.a.
ƒ
85:
5
veerboten
Citroen. Werkplaats: Simon
Lada 2105 1.5 '90/8.250
333 mola 1.4 '93 .. ƒ22.500 op druk brengen bij de Citroen Stevinstraat 12a. Tel. 020origineel '89, mooie auto, inruil
Lada Samara 3-drs '91 ƒ 8.250
33 1.7 groen '91 . . . ƒ15.995 Spec in Zaanstad Garage. 6932750. Verkoop: Linnaeuska- mogelijk, ƒ8950. 023-423906
Westdorp. Tel.: 020 - 6825983.
Subaru Aalsmeer 02977-30171 RENE SPAAN, 075-281193. de 5. Koopavond tot 21.00 uur
T.k.a. Daihatsu Cuore TS CanVraag tevens naar onze inrui- geopend. Tel. 020-6921444 ni, wit, sept. '89, 22.000 km.
• Deze autorubriek
lers
en
aantr.
rep.
prijzen.
Amsterdam.
heeft een oplage van 1,1 miljoen ex.
Tel 02946 - 5019.

Alfa Romeo

Voor de laatste keer
Delta HF Integrale

GOLDCAR MITSUBISHI

Nissan

Opel

Nissan Prairie 20, '89, LPG,Opel Corsa 16S, origineel 1987,
schuifd., kmst. 170000. Pr. m nieuwstaat, inruil mogelijk,
ƒ 5950. Tel. 023 - 423906.
ƒ 16.000. Tel 020 • 6241523.
Opel Vectra 1.8GL, LPG, rood,
Superdeluxe MICRA 1.3 SLX 8-'90, in goede staat, incl. radio
16V, automaat, centr. port.ver- Tel. 02974-324 Pr. ƒ 12 300.
grendelmg met a'standsbed,
elektr. ramen alu velgen, top
PIONEER
radio/cassettesp.
(afneemb. front), 4 (weggewerkte) boxen, GEMINI-alarm
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
met TNO/TBBS keur, rood-me- Div. types 106 va. .. .ƒ 14.750
tal„ etc., mei 1993, 9.500 km, Div. types 205 va . ƒ 5 950
nw. staat, ƒ23.900 (nieuw 205 Rallye (95 pk) 7/88/ 9 950
ƒ 38.900). Tel. 020-6284646.
305 GR Break 2/87 .ƒ 8950
405 GR 1.9 Break 2/89/15.750
T k Nissan Sunny Flonda 1.7D, 504 Cpé 6 cyl. '77 . .ƒ 17.500
b.j. '87, 278.000 km, zonnedak,
Wat u zoekt
trekh., rad./cass., apk jan '96,
hebben/krijgen wijl
loopt als een zonnetje. Vr.pr.
ƒ3.500,- Tel. 030 - 916183 Mmervalaan 86, Amsterdam - Z
Tel. 020-6629517/6791364
(ktr)/03461 -3687.

Peugeot

rie loopt een geelblauwe streep
die herinnert aan de Fulvia HF
waarmee in de jaren zestig en
zeventig diverse rallysuccessen
werden behaald.
Verder is hij voorzien van
speciale velgen en is de kleur
zwart gebruikt voor de luchtinlaten op de motorkap, de uitstroomopeningen opzij achter,
de spoilersteunen en de rand
om de voorruit. In het interieur
natuurlijk Recaro-sportstoelen, wit omlijste instrumenten
en nog enkele zaken die het
sportieve karakter ondersteuVerder past Lancia bij deze
uitvoering andere veren toe om
het onderstel te verlagen. Door
een verbindingsstang tussen de
voorste veerpoten is het chassis aanmerkelijk torsiestijver.

106 XR 1.1 11/91
205 XR Diesel 4/92
205 GL 1 1. 5/89
205 Accent...88
205 XL . . . . 8/90
205 XR 1.4 .2/93
405 GR 1.9 10/90
405 2G Break1/91
405 GLX D.Br.9/92
405 SR 1.8 . 8/93
605 SV 3.0 . 9/92

De proefperiode bij 34
dealers is zo succesvol verlopen dat Daihatsu het systeem voor heel Nederland
invoert. De dagelijkse spoedorders werden tot nu toe
een dag na de order geleverd. De grote verkeersproblematiek resulteerde echter in toenemende mate in
niet te voorspellen aanlevertijden met als gevolg onzekere reparatieplanning.
Met de introductie van
het Overnight Delivery
System (ODS) kunnen onderdelen tot laat in de middag besteld worden. De volgende ochtend liggen de
onderdelen voor acht uur
bij de dealer.
—Hiermee "slaanJaihatsiT
twee vliegen in een klap: de
klant heeft zijn auto eerder
terug en in de werkplaats
kan men beter plannen.

73.000 km
113.000 km
103.000 km
58.000 km
Amstelstein - Suzuki
89.000 km
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
32.000 km Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
80.000 km
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.' 02975 - 62055
82.000 km
(Op afspraak gratis halen en brengen)
159.000 km
9.000 km Suzuki Alto, b.j. '87, wit, onder41.000 km In boekjes aanw., APK 12-'95,
ƒ4750. 020-6199341/6181856.
AUTO WESTPOORT
PEUGEOT v.d. POUW
'n echte garage
Amstellandlaan 1
Kom bij ons maar eens kijken'
Weesp 02940 - 15110.
Goed onderhouden Toyota Onze occasions zijn niet alleen
COBUSSEN AMSTERDAM
Starlet 1 3 XL, met katalysator, mooi, maar ook goed.
sinds 1930
type Soleil. APK, bj 5-'89, Alle auto's APK gekeurd en 1nagezien m eigen werkplaats
Peugeot-dealer
ƒ9000 Tel 020-6179698.
Wij ruilen m voor de hoogste
205 1.1 Accent 12/86 ƒ 7.500
waarde. BIJ ons ben je altijd
306 XR 14 i 9/93 . ƒ26.000
beter uit. BOVAG garantie'
306 XR 1.413-drs 5/94 ƒ 26 850
91
enz. enz. ook vreemde merken Van 1e eig V W V e n t o 2 0 C L , Alfa Romeo 164 TS .
rood, ± 9000 km, stuurbekr., Audi 100 Avant, met airco 90
COBUSSEN
el ramen, c.v , 4-'94 Voor ml. BMW 316 rood . .
. .90
Baarsjesweg 249-253
Daihatsu Charade Van . 92
BEREBEIT, Amsteldijk 25
Amsterdam 020 - 6121824
Fiat Panda 1000 CL .
91
Amsterdam, 020- 6627777.
Peugeot 205 Accent, origineel Do dag tot 20 30 uur geopend. Ford Escort 1 6 D koopje 84
Ford Escort Clipperl 4
91
1986, in prima staat, inruil
VW Jetta, benzine, origineel Ford Sierra 1.6 CL Sedan 90
mogelijk, ƒ 5950. 023 - 423906
1989, mooie auto, inruil moge- Mits Galant 20 GLSi 4 WD91
T k. Peugeot 405 GLI break, bj. lijk, ƒ 8950. 023 - 423906.
Renault Clio 1200
. 91
1991, i z g s t . , vrpr. ƒ15500 VW Jetta, diesel, origineel Rover 111 L
.91
Tel 071 - 171945
1988, keurige auto, inruil moge- Saab 900 schuifdak, prima 87
VW Golf GTD
.
86
lijk, ƒ 8950 023 - 423906.
VW Golf 1 3 Madison
.90
Wegens ziekte t.k Golf Diesel VW Golf Madison 1 6 .
90
CL B.j '84. Apk 1995 l z g.st VW Golf CL 1 6
RENAULT AMSTERDAM
.
87
Top occasions met 1 jaar
Prijs n o t k 070-3648460.
VW Golf 1 6 CL
89
garantie
VW Polo 3 drs, 1e eig
86
Adverteren in deze rubriek
Wibautstraat 224
VW Polo 1 3 Coupe, bl met 90
Tel 020 - 665 86 86
020 - 561 96 11
VW Polo 1 O Coupe, rood 91
FAX 020 • 665 63 21
86
Postbus 156, 1000 AD A'dam VW Jetta 4 deurs
Tegen handelspnjs:
VW Transporter. als nw
90
R 19 1 7 GTS 3-drs, rood,
LPG, 4-'91, ƒ 13.500. R 25 GTS,
Condensatorweg
Sloterdijk l
LPG, 4-'84, ƒ3750.
BEREBEIT, Amsteldijk 25
(Hoek Schakelstraat)
740 Est km 110000
'90
Amsterdam, 020- 6627777.
Tel 020-6813410
90
Do dag tot 20 30 uur geopend 480 ES km 90 000
b g g 06-52919992
460 GLE mj km 80 000
90
940 GL, Sedan km 160 000 91
HUURKOOP-LEASING
340 1 7 5-drs
.
. 90
Allo typen auto s va '92 tot
340 3'5 drs aut '86 t m 91
nieuw D M V 25% aanbetaling
SAAB SERVICE
VOLVO-NIEROP
Vancouverstr 2 12, A dam W kunt u bij ons direct rijden Wij
MOLENAAR
doen geen navraag BKR werk
Tel 020 • 6183951
gever, boekhouder of fin mHOOFDDORP
960 25 aut 5000 km 1094 stellmg BIJ ons kan dus ieder
940 GL, 2 O, 60 000 km 3 92 een autorijden Zowel particuTel 02503-14097
245 GL 2 3 L P G
5/90 lier als (jonge) ondernemingen
Onderhoud, reparatie, APK
440 GLT 2 O 4 000 km 1094 Bel ons vrijblijvend
Diverse SAAB occasions
440 Automaat 1 8 .
4/92 Exclusive Cars Leasing Breda
Waaronder Saab 90, 99 & 900 440 DL 1 8 22 000 km 6'93 076-413760'419503, fax 076
Tevens revisie Saabmotoren 440 GL 1 8 L P G
6-90 420149
en versnellmgsbakken.
360 GL 2 O Sedan
1/88
Citroen BX 1 9
4/92 Ook Filiaal Johan Boom Den
Citroen XM 2 O .
1/92 lip 55. Den lip Tussen Lands
Renault Safr RXE 30 11/9: meer en Purmerend + 100 au
SEAT Autocentrum APC
Opel Omega Stat 2 6 11/91 to's va ƒ600 Tel 02908
Jarmuiden 43
BMW 318i
11/91 24640 Tevens inkoop auto's
Amsterdam-Sloterdijk
AUTOBEDRIJF
DICK
MUHL
Tel 020-6133333
Audi 80, 18
87/12 500
OFF VOLVO DEALER
F Panda 1000 S 91 / 11 500
Seat Marbella Special, wit.
Nijverheidslaan 1, WEESP
H Prelude 2.0 aut 88/15 750
b j okt. '90, APK okt '95 Tel 02940
18200/18008
M 6P6 HB 1 8 LX 91 / 19 950
72000 km, i p s t , vrpr
Subaru Aalsmeer 02977-30171
T k i v rn bedrijfsauto
/ 6.900. Tel 015 -624842
VOLVO 244, 2 1 GL,
T k. inruilauto's Renault 25
bouwjaar 1978,
GTS, LPG, 4-'84, ƒ3750 Opel
nieuwe APK,
*** Subaru Aalsmeer ***
Ascona 1 6 D 5-drs, 6- 84,
vraagprijs ƒ 1 250,-.
Mini Jumbo's v a '86 ƒ 7 450
ƒ2450 Kadett 1.6 D Station,
Tel. na 18.00 uur en
Vivio's GLJ v a '93 ƒ16250
4-'86, ƒ3950 Corsa TR, LPG,
m weekend 020-6160447.
Justy's v.a '86
/ 6 750
10'87, ƒ4950 Alfa Giulietta
Sedans-coupe's DL-GL / 6 000 • Bewijsnummers van een 2 O, 4-'82, / 4950 Ford Escort
Legacy's GL ook aut ƒ 14 500 geplaatste advertentie m deze 1 6, 6-'84, / 1750 Fiat Regata,
Subaru Aalsmeer 02977-30171 rubriek krijgt u alleen
5-drs. Stationcar, 4-'85, / 2500
toegezonden als u dat bij de VWGolf 13, 1-1987, ƒ6500
Adverteren in deze rubriek
BEREBEIT, Amsteldijk 25
opgave van de advertentie
Tel. 020 - 665 86 86
Amsterdam, 020- 6627777
kenbaar maakt De kosten
FAX 020 - 665.63.21
Do dag tot 20 30 uur geopend
Postbus 156. 1000 AD A'dam daarvoor bedragen ƒ 4,50

Suzuki

Algemeen

Toyota

Volkswagen

Renault

Volvo

Saab

Seat

Subaru
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lövekerij

wie het nog niet wist:

Van Stolbergweg l -Tel. 17093

'DE SOLUCITATIECODE'

DE PRO'S EN CONTRA'S

van maandag 16 jan. tot maandag 30 jan.

Daarom houden wii
omende we

Jaarlijks worden zo'n 800.000 vacatures aangeboden. Dat
betekent vele miljoenen sollicitaties. Het leven van een
gemiddelde sollicitant blijkt echter niet altijd over rozen te
gaan. Na met bloed, zweet en tranen de brief geschreven te
hebben, hoort men vaak wekenlang niets. Na een telefoontje
word je binnen een week bericht beloofd. Na drie weken
meldt de telefoniste dat de vacature is vervuld. Een bericht
over de afwijzing komt nooit aan.

GRAN DORADO ZANDVOORT
WIST U DAT U OOK UW
WASGOED KUNT WASSEN
EN DROGEN BIJ
GRAN DORADO ZANDVOORT

De Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid (NVP) bepleit
thans de invoering van een sollicitatiecode, waar iedere organisatie zich aan zou moeten houden.

Alle inwoners van Zandvoort
willen wij graag
de gelegenheid bieden
om gebruik te maken
van onze wasserette.
ƒ 8,00
ƒ 4,00
ƒ 1,00
ƒ 1,00

De heer H. Kok, hoofd administratie Bureau Den Haag, Europese Commissie, zal het gaan hebben over de herijking van de
huidige wervingsprocedure. De tien geboden van de Europese
Commissie binnen het geheel van instellingen van de Europese Unie.
De heer drs B.D. Kamp, coördinator management recrutering,
Berenschot Recrutering en Selectie zal u confronteren met de
vraag of commerciële wervingspraktijken klem komen tussen
allerlei NVP-coderingen. Heeft de codering gevolgen voor de
kwaliteit, snelheid, acceptatie en irritatie tijdens de wervingsprocedurt''

Gran Dorado Zandvoort
niet alleen voor bungalow/kamerverhuur maar
ook voor tennis, squash, zwemmen, badminton,
biljart, bingo en aerobic.

Voor informatie of reserveringen:
telefoon 02507-20000

vanaf 7 november 1994
ƒ 75,- subsidie per
man per dag
(min. 3 dagen).
Schilderwerk,
wandafwerking en
behangen.

De organisatie is in handen van de Vereniging Personeelwerving/ArbeidsmarktCommunicatie (PAC). Voor informatie
overhetprogramma en desprekers kunt contact opnemen met
het PAC-secretariaat, telefoon 020-4201745, fax 020-6386609.
Deelname kost ƒ 75,-(excl. btw).

LAMINAAT
Diverse kleuren en kwaliteit
Off. LUXAFLEX-dealer

Leveren en plaatsen van isolerende
beglazing.
Glasreparatie
(zo mogelijk binnen 24 uur).

e r k st r a a t
20,
Zandvoort

Het seminar vindt plaats in het Postiljon Hotel te Bunnik. Aanvang 13.30 uur.

Alle merken TAPIJT, 5 of 7 jr.
garantie.
NOVILOtf en MARMOLEUM
Deskundig gelegd.
De nieuwste rage harde
vloerbedekking

DE WINTERSCHILDER

VOOR

De heer P. Timmerman, erelid van de Vereniging PAC, docent
en auteur op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, zal u
de spiegel voorhouden over het nut of de overbodigheid van
een sollicitatiecode.

WONINGSTOFFERING

SCHILDERWERK
l e klas binnen- en buitenwerk

ZAAK

De heer mr F. Lisman, lid van de NVP en voorzitter van de
werkgroep die belast is met het samenstellen van de Nederlandse sollicitatiecode, vertelt ons of deze er na 23 jaar discussie hierover nu komt.

U kunt de was/droogmunten en/of het
waspoeder/verzachter verkrijgen bij de bungalowreceptie Vondellaan 60

komt dat zien!

EEN

De volgende sprekers zullen u graag voorlichten over de pro's
en contra's van de sollicitatiecode.

De prijs voor onze wasserette:
wasmunten
geschikt voor één hele was
droogmunten geschikt voor één hele was
waspoeder
geschikt voor één hele hoofdwas
wasverzachter geschikt voor één hele hoofdwas

ÏÏVSrWOO?

Mini-seminar 17januari 1995

V E R

VITRAGE of
OVERGORDIJNEN
Op maat gemaakt en opgehangen.
Wij hebben de nieuwste stalen.

Vereniging Personeelwerving/ArbeidsmarktCommunicatie

6e/ nu voor een vrijblijvende offerte + of meer informatie

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG, v,d, MIJE
Marisstraat 13a. Teï. 02507-15*186 en 18727

Jarige Postcode Loterij deelt extra prijzen uit

SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN!
•htotöv. 1
IJS**
UW«w **
'

K»

m
a o _ o

c

joen. Elke week kunt u een vermogen winnen met de Bingo
Jackpot.
En de komende drie maanden
zijn er de jubileummiljoenen.
Met als klapper het extra spel,
waarover u heel binnenkort
meer zult horen.

Gouden herenring
met briljant.
Van 599,- voor 359,™ Gouden oorhangers,
ook in vele andere
modellen.
„
Afgebeeld van /A
65,-voor 43,50

Edeldoublé
herenhorloge
van Prisma.
Van 99,voor 43,50

,&*
Edeldoublé
dameshorloge
van Prisma.
Keuze uit rode of
blauwe band.
Van 129,voor £4,50

\te,

w

Gouden hanger,
hoefijzer.
Van 39,- voor 79,50

Echt onvoorstelbaar! Honderden
verschillende briljant ringen,
allemaal met 40% korting.
Afgebeeld model van 139,- voor 84,-

De Postcode Loterij bestaat
nu precies vyf jaar. Dat vieren we natuurlijk samen met
u! De komende drie maanden
kunt u bij de Postcode Loterij
meer miljoenen winnen dan
ooit tevoren. Er zijn extra
prijzen te verdienen in de
maandelijkse trekking, maar
er komt ook een heel bijzonder verjaardagsspel met een
supcrprijs.
Als u nog niet meespeelde in de
Postcode Loterij is nu het
moment gekomen om dat wel
te doen. U geniet dan volledig
mee van alle feestelijkheden
die we voor onze deelnemers in
petto hebben.

170 miljoen
En feest wordt het, want we
mogen blij zijn met vijf jaar
Postcode Loterij. Blij omdat 6
miljoen prijswinnaars de afgelopen jaren in totaal 170 miljoen gulden wonnen.
En blij omdat in diezelfde vijf
jaar heel veel goed werk kon
worden gedaan door de goede
doelen.

r

De komende drie maanden
vallen extra miljoenen! Vul

dus nu de bon in en doe hem
vandaag nog op de bus om dit
feest niet te missen. •

Uw postcodelot is
uw GroenLot®

Reinout Oerlemans met de gelukkige winnares van de Straatprijs
van afgelopen zondag. Wordt u
de gelukkige winnaar van de
extra jubileummiljoenen ?

f

Jubileummiljoenen
De Postcode Loterij gaat door.
Elke maand zijn er weer meer
dan honderdduizend prijzen.
Elke maand maakt u kans op de
Mega Jackpot van 2 tot 7 mil-

DE llfSLAGEN VAN 8 JANUARI
POSTCODE

BINGO

Gouden chokers. Veel
verschillende modellen,
o.a. met briljant. Allemaal
voor de halve prijs.
Afgebeeld model: bicolor
v
met briljant. Van 399,-

voor 799,50

Edeldoublé
dameshorloge
van Prisma.
Grijze band,
kleur doorlopend
in kast. Van 79,vo o r 39,50

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Kinkerstraat 284 - 286
telefoon: 020- 618 3070
Amsterdam West
Maandag gesloten

nusselein

SIERADEN

De overige Bingoprijzen
Als u bij 22 t/rr, 36 getallen een
volle kaart heeft, valt u ook in de
prijzen.

DIE BLIJ

MAKEN

Burg. de Vlugtlaan 194 -198
hoek Slotermeerlaan
telefoon: 020-613 23 71
Amsterdam Slotermeer
Maandag gesloten

De Bingocijfers
getal 1 t/m 21

20 08 18 15 11 21 36
04 25 03 30 40 42 39
02 43 17 19 16 06 41
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Bingo Jackpot

14 ƒ 25.000,09 ƒ 10.000,01 / 5.000,
32 ƒ 2.500,
44 / 1.000,
26
ƒ500,
05
ƒ 100,
24
ƒ 50,

31
38
22
37
29
27
10

Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar.
ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

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

Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode:
Plaats:...

getal 22 t/m 36
Stijlvolle
diamanten
ring, 0.25 crt.
Van 399,- voor 239,-

M

ƒ40,ƒ30,ƒ25,ƒ20,ƒ15,ƒ 10,ƒ5,-

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

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.95.01

Straatprijs ƒ 3.000
1223 ET

Extra Prijs ƒ 25.000

ƒ 50.000,1223 ET 030
Stand Mega Jackpot: 3 miljoen

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

NATIONALE
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Auto's & Motoren

Weekmedia

Satellite te zien bij Auto-RAI

Speciale Toyota
midi-bus

Begin februari debuteert de
Hyundai Satellite voor het
grote publiek tijdens de
AutoRAI. Hij is groter en
goedkoper dan de meeste
ruimtcwagens en net zo
luxueus. Leuk alternatief voor
een gezin met
uitbreidingsplannen.

Onder de naam Coaster
Hybrid EV heeft Toyota
een middelgrote personenbus gepresenteerd die zowel van een benzine- als
elektromotor is voorzien.
Deze hybride-Toyota behoort hiermee tot de zeldzame categorie auto's die
zich door middel van verschillende soorten motoren kan voortbewegen. Volgens Toyota heeft de combinatie van twee motoren
veel potentieel voor toepassing in de stadsbus van de
toekomst.
De Coaster Hybrid EV is
gebaseerd op de Coaster
met dieselmotor, een 3,7
ton zware 26-persoons bus
die vooral in het Japanse
straatbeeld is te zien. Ten
opzichte van deze bus is de
Hybrid veel schoner en stiller. Bovendien heeft hij een
grotere actieradius. De
elektromotor levert een
vermogen van 95 pk. De 1.3
viercilinder benzinemotor
genereert de elektriciteit
die nodig is om de elektromotor te voeden en om de
accu's op te laden. De Coaster Hytarid is voorlopig nog
een studiemodel maar Toyota kondigt aan de bus te
gaan testen in de praktijk
en de bevindingen te verwerken in eventuele produktiemodellen.

D

E SATELLITE voegt op
zijn minst de zoveelste
dimensie toe aan het begrip ruimtewagen want
de auto is groter en goedkoper
dan zijn soortgenoten.

vierling, Espace of Voyager.
De Satellite kan evengoed
dienst doen als minibus van
een hotel, als VIP-bus of als
taxi. Om een negenpersoons
mobiel nu direct als gezinsauto
te bestempelen gaat te ver want
Nou ja, soortgenoten, het is hij biedt wel erg veel ruimte
maar de vraag of we dit mogen voor bagage en negen personen,
gaan vergelijken met auto's als maar de prijs van 42 duizend
de nieuwe Frans-Italiaanse gulden staat dit weer wel toe.
Kortom, een ietwat vreemde
eend in de bijt.
Voor de Satellite maakt Hyundai gebruik van de cabine,
bodemgroep en aandrijving van
de succesvolle H100 die in rap
tempo zijn plaatst veroverde in
het bedrijfswagensegment. Die
cabine was volgens Hyundai al
zo luxueus dat daar weinig aan
veranderd is. Het gaat alleen
om fraaiere bekleding en vloerbedekking. Dat de cabine een
volstrekt andere indruk maakt
komt door de forsere en betere
stoelen. De vering is aangepast
voor personenvervoer zonder
dat dit ten koste gaat van wegligging of besturing. Hij is leverbaar met nieuwe versies van
Hyundai's 2.4 benzine en 2.5 De Hyundai Satellite
dieselmotor.
De Satellite is voorzien van drie 4,7 meter lange Satellite uiterDe meeste ruimtewagens rijen met twee stoelen. Daar- aard heel wat bagageruimte. De
hebben in het achterste gedeel- achter is standaard nog eens twee stoelen die voorin het achte twee rijen met zitplaatsen, al een driezitsbank geplaatst die tercompartiment staan kunnen
moetje voor die tweede rij vaak naar behoefte kan worden wég- worden gedraaid. Alle vier de
wel extra lappen. Wie achterin geklapt of verwijderd. Inclusief achterstoelen zijn op rails bezit heeft het niet altijd gemak- de bank is de Satellite een ne- vestigd zodat een variabele inkelijk en ruim en bovendien genpersoons auto. Met de bank deling mogelijk is. De inzittenblijft er doorgaans verdacht in functie blijft er nog wat baga- den beschikken per zitrij over
weinig bagageruimte over.
geruimte over voor enkele tas- aparte interieurverlichting. De
sen en kleine koffers.
ventilatie- en verwarmingsinHyundai pakt het anders aan.
Zonder achterbank biedt de stallatie bedient voor- en ach-

Confortabel interieur

Afzet
sportauto's daalt

De komende weken reizen
weer vele honderdduizenden
Nederlanders per auto naar de
sneeuw voor een
wintersportvakantie. Vele
honderden, zoniet duizenden,
stranden halverwege of ter
plaatse door de slechte conditie
van de auto. Hier enkele tips
die een dergelijke ellende
kunnen voorkomen.

Volgens een rapport van
Gannet News Service gaan
de verkopen van dure
sportauto's uit met name
Japan geen zonnige tijden
tegemoet in Amerika.
Sommige modellen zullen naar verwachting uit de
leveringsprogramma's verdwijnen om plaats te maken voor auto's die een groter publiek trekken, zoals
mini-vans en terreinwagens.
De teruggang is te wijten
aan de hoge prijzen, hoge
verzekeringspremies en
toenemende belangstelling
voor auto's die plaats bieden aan een heel gezin.

L

AAT DE auto een zogenaamde winterbeurt geven bij een fatsoenlijk
automobielbedrijf. Of
maak een afspraak voor een
speciale winterinspectie bij een
ANWB Technocentra.

020-665 86 86

Handige tips voor een
zorgeloze sneeuw-vakantie
Sommige onderdelen krijgen
het onder winterse omstandigheden extra zwaar voor de kiezen. Als de startmotor al steeds
langzamer ronddraait, laat dan
nu de accu vervangen en niet
pas als de auto tijdens de vakantie niet meer aan de praat te
krijgen is.
Controleer of de V-snaar misschien aan vervanging toe is.
Daarmee voorkomt u dat hij
middenin een sneeuwstorm de
geest geeft.
Banden hebben in de winter
hun profieldiepte hard nodig.
Laat banden die de wettelijke
minimumeis van 1,6 mm naderen op tijd vervangen. Voor

wintersport-omstandigheden
adviseren specialisten een profieldiepte van 4 mm. Een andere mogelijkheid is het laten
monteren van speciale winterbanden.
Er zijn nog steeds wintersporters die zonder sneeuwkettingen op stap gaan. Dom, want
als je denkt te kunnen skiën ligt
het voor de hand dat je sneeuw
op je pad tegenkomt. Bovendien kan het gebeuren dat je de
kettingen ook in de dalen of op
de Duitse Autobahn nodig hebt,
zoals in het nieuwjaarsweekeinde het geval was. Denk ook
even aan een paar werkhandschoenen voor het omleggen.

Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Rijscholen

Wegens aanschaf andere auto
t.k. mooie Mazda 626 ski/fietsimperiaal, tel. 02942 - 63177.

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

Service en
Reparatie

GARAGE ECONOOM
Repareert
uw Koppeling en Remsysteem
Let op
+ 50 auto's APK gek. Den
snel & vakkundig
Wagenpark Johan Boom
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Zuider Akerweg 83, A'dam Haarlemmerweg bij molen. Informeer naar onze prijzen
Osdorp. Tel. 020 - 6105478. 020-6844079. Tevens Inkoop.
AARZEL NIET, BEL NU !!
± 200 auto's v.a. ƒ 300
Uw Bovag-Autospecialist
Adverteren in
tot ƒ 15.000.
Frederiksplein 6, 020-6232505.
deze rubriek
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur.
FAX: 020 - 665.63.21
Tevens inkoop auto's.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
Automaten
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ3.500.motorenrevisie FEENSTRA
27, Duivendrecht
GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733. Industrieweg
Tel. 020-6980639
KEURINGEN ƒ 70,
Personenbusjes
Bedrijfsauto's APK
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
Tegen handelsprijzen: Vanette 70 BESTELAUTO'S en pers. 020-6122476 (zonder afspraak)
1.5, 8-p. bus, 6-'88, ƒ10.500. busjes v.a. ƒ3500. Garage 2e Helmersstraat 15, A'dam.
300 ZX 2 + 2 Coupé, l.m. wie- Rijsenhout, lid Bovag.
len, stereo, 7-'85, ƒ 10.500.
Meer dan 50 jaar gevestigd: A.P.K. KEURINGSSTATION
BEREBEIT, Amsteldijk 25
Keuren zonder afspraak
Bennebroekerweg 17, RijsenAmsterdam, 020- 6627777.
Feenstra & Jimmink
hout bij Aalsmeer, 02977Do.dag tot 20.30 uur geopend. 24229. Ook t.k. gevraagd.
Asterweg 24A A'dam 6364702

Algemeen

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00

Renault 8

Autoverhuur

QUKEBAAS
niet duur!!!
Studenten 10 % korting.
Skiboxen met dragers en
sneeuwkett. voor elk type auto
020-6794842, 020-6908683.
Zie ATS telet. pag. 888
DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR
Voor alle vracht, bestel- en
personenauto's, bussen
Cruquiuskade 5.
Tel. 020 - 6274001.
NU OOK IN A'DAM-ZUID

MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ 37,50 per les
THEORIE OP VIDEO GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.
Auto/Motorrijles Advieslijn
voor Amsterdam e.o.
Bel: 020 - 6922612.
Autorijschool LA MIRAGE,
Kerstaanb. v.a. ƒ 31,50 per les,
studenten spoedcursus ƒ 975.te!020- 6116275.

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
Te koop (i.v.m. auto v/d zaak)
alle merken en schaderegeling. Autorijschool ERJE
Aanbieding tot 1 maart '95
Gedipl. FOCWA-monteur voor eerste 5 lessen ƒ40,- p/u.
alle voorkomende: laswerk- daarna ƒ 52,50 p/u.
zaamheden, reparaties, APK 023-383066/02510-53723.
en schades enz. ƒ37,50 exc. Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Bouwjaar: 1971 (over één jaar bel.vrij).
BTW p/uur. Tel.: 075 - 314618. Theoriecursus gratis. Tel. 06APK (door Renault Ned.) t/m juli '95 (tax.rapp. aanw.)
52821994 b.g.g. 020-6932074.
GARAGE ECONOOM
RIJSCHOOL ROLF
prijs ƒ 5.000,-.
Voor al uw SERVICE BEURTEN
Rijden bij Rolf is een begrip in
en ONDERHOUD
Amsterdam. Met een "goed
Info: 020 - 562.30.71. Na 18.00 uur: 020 - 61.60.447.
Schadetaxatie en -herstel
team instructeurs geven wij pp
Citroen D Special, bj. '71, wordt Peugeot 504 Coupé, 6 cyl., Gratis leenauto's beschikbaar een psychologische manier inAPK-KEURING,
dagelijks gebruikt, moet onge- bouwj. '77, bruin metall., ANWB
tensief les en nog leuk ook!
klaar terwijl u wacht.
knapt worden. Vr.pr. ƒ2200. gek. BOVAG garantie.
Hoog slagingspercentage en
Advies
voor
'n
goede
Occasion
Tel. 023 - 245051.
Zuidwijk, tel. 020-6629517.
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Wij bieden u een snelle
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
en vakkundige service
Accessoires en Onderdelen
Wij verzorgen ook 8-weekse
Frederiksplein 6, 020-6232505. cursussen en examenroutes rijsleutelen of auto spuiten den is vanzelfsprekend.
Onderdelen voor: Austin - Rover - Zelf
doe je bij HEINING HOBBY- (Spoed) opleidingen voor alle
Jaguar - MG - Triumph - Landrover HAL. 02907-6999 A'dam,
rijbewijzen met aansluitend
Sloterdijk 3.
CBR rij-examen. Motor 2 daKIMMAN HAARLEM
gen. Auto 5/10 dagen. Vrachtin 24 uur GELEVERD
Autofinanciering auto
5/10 dagen. Theoriekurvoor alle examenkandien verzekering sussen
daten. Verkeersschool Nelen,
AUTOBANDEN NODIG ?
Wibautstraat 133,1097 DN AmHUURKOOP/LEASING
Noodservice
Gebruikte banden va. ƒ 25.Alle typen auto's v.a. '92 tot sterdam. Tel. 020 - 6633773.
Alle maten + merk. in voorraad
ONDERDEELVERKOOP
nieuw. D.M.V 25% aanbetaling
DOE-HET-ZELF ADVIES
Prijs incl. montage & balanc.
Autosloperijen
kunt u bi] ons direct rijden. Wij
op ?aterdag van
ECU BAND
doen geen navraag BKR, werk10.00-13.00 uur
Cilindeislraal 5 Amsterdam
gever, boekhouder of fin. in- Grote sortering ONDERDELEN
Noord. Tel. 020 - 6313648.
stelling. Bij ons kan dus ieder- van alle schade-auto's, alle
Kost B.V.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Valschermkade 16, A'dam. een autorijden. Zowel particu- merken, alle bouwjaren.
lier als (jonge) ondernemingen. GEBR. OPDAM B.V.
Klaar terwijl u wacht.
Tel.: 02502-45435.
Bel ons vrijblijvend:
Ruilstarters en dynamo's.
Exclusive Cars Leasing Breda. Het HOOGSTE BOD?? Bel
Valkenburgerstraat 152.
070-413760/419503
Tel.: 020-6240748.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
'ax 076-420149.
ALLE KLEUREN
Loop-, sloop- en schadeauto's
Grote sortering ONDERDELEN
OOK IN SPUITBUSSEN
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
van schade-auto's, alle
Motoren/Scooters • Auto te koop? Plaats in deze
otto nieuwenhuizen bv
merken, alle bouwjaren.
Overtoom 515, Amsterdam
GEBR. OPDAM B.V.
(020) 6129804
Z.g.a.n. shopper450cc, 14.000 rubiiek. U zult verbaasd staan
Tel.: 02502-45435.
over het resultaat.
km, bj. '89: 08340-42869.

Klassiekers en Oldtimers

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

C. KRUSEMANSTRAAT 62,
Tel. 020-6755508

Dieselmotoren verdienen in
deze tijd van het jaar wel wat
extra zorg. Een dieselmotor die
tijdens de milde Nederlandse
winter al slecht start, levert geheid problemen op in gebieden
waar Koning Winter met ijzeren hand regeert. Laat in elk
geval de filters reinigen of vervangen omdat anders de kans
op bevriezing groot is. Tank de
goede winterdiesel. De meeste
oliemaatschappijen
leveren
dieselolie die niet meer bij het
minste of geringste samenklontert, maar wie naar Oosteuropa
gaat moet nog even oppassen.
Neem voldoende extra ruitersproeiervloeistof mee. Alleen
met water krijg je de ruiten tijdens het rijden niet schoon en
dat kan, zeker als de zon laag
staat, levensgevaarlijke situaties opleveren.

D. FAAS
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,per dag, ex. BTW
Grasweg 3, A.'dam-Noord
Tel.: 020-6371826.
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ39,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Twingo, Peug.106/306, Vectra,
VW Combi, Transit Diesel.

SLOOTHAAK
AMSTELVEEN BV.
Tel.:020-6431220-

AUTOVERHUUR

Quatrac gooit
hoge ogen
op natte baan

tercompartiment gescheiden
en kan voor beide verschillend
worden afgesteld.
Hij is standaard onder meer
voorzien van stuurbekrachtiging, stuurverstelling, een toerenteller, centrale deurvergrendeling, elektrisch taedienbare
ramen en een audio-installatie.
Airco is tegen een meerprijs
van drieduizend gulden leverbaar.

Driekwart wintersporters pakt auto
De auto is met ruim 70 procent
nog altijd het meest populaire
vervoermiddel van
wintersporters.

D

E ANWB verwacht dat
dit wintersportseizoen
ongeveer 1,25 miljoen
Nederlanders naar de
sneeuw reizen, dit is inclusief
75 duizend korte wintersportvakantiegangers.
Uit de afgelopen seizoen is gebleken dat het aantal Nederlanders dat een lange vakantie
maakte (minimaal een week)
een bijna constante groep is
van ongeveer 1,2 miljoen mensen. De nummer een is nog
steeds het alpineskiën met ongeveer 910 duizend beoefenaars. 150 duizend mensen

Auto's te koop
gevraagd

gaan langlaufen en de rest wandelt of houdt zich op andere
manieren bezig.
Oostenrijk heeft ook dit jaar
weer last van de stijgende belangstelling voor Frankrijk en
een aantal Oosteuropese landen maar trekt nog wel verreweg de meeste Nederlanders: 54
procent van de Nederlandse
wintersporters kiest voor Oostenrijk. Duitsland staat met 14
procent wederom op de tweede
plaats maar voelt de hete adem
van andere landen in de nek.
Tijdens de Kerstdagen trok
12 procent van het totaal aantal
wintersporters naar het besneuwde zuiden en ze hadden
geluk want vlak voor Kerst viel
de eerste lading sneeuw in de
Alpen.

Campers
Voor de beste keus: VW/Audi
dealer A-POINT, Kollenbergweg, Amsterdam Z-0 (nabij
Ikea), ruim 30 occasions, dealer voor Westfalia en Karmann
campers. Ook verhuur,
tel. 020-6964964.

Gevraagd jonge auto's v.a.
1991. Belt u voor informatie:
03410-19354 of 0652-977028.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Adverteren in
RIO. Voor loop-, sloop- en
deze rubriek
schade-auto's met geldig vrijFAX: 020 - 665.63.21
waringsbewijs. 020-6370711.
Adverteren in deze rubriek
Te koop gevraagd AUTO'S a
Tel. 020 - 665.86.86
contant met vrijwar.bewijs
FAX 020 - 665.63 21
Tel.: 02908 - 24640
Postbus 156, 1000 AD A'dam

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor ad- Studenten 10% korting
vertenties eventueel zonder
- Speciale avondtarieven
- De goedkoopste in A'dam e.o opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
Koen van Oosterwijklaan 6
advertentiewezen).
AMSTELVEEN

• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

B»

Waarschuwing
voor lage
bandenspanning
Chevrolet is een van de
eerste fabrikanten die een
waarschuwingssysteem op
de markt brengt voor een
te lage bandenspanning.
De Corvette kan met deze
optie worden uitgerust. ledere band is voorzien van
een sensor die een signaal
afgeeft aan een waarschwuingsmodule op het
dashboard indien een van
de taanden te weinig spanning heeft. Een te lage
spanning is onveilig.

VAN AALST
AUTO'S

Xantia1.8X5drs
15000 km bj 4-94 ƒ37.500,ZX 1 .4 Reflex Sdrs
38500 km bj 4-92 ƒ 21.900,BX 1 .4 Toulouse 5drs
54200 km bj 5-91 ƒ15.900,BX 1.4 Cannes Sdrs
1 72300 km bj 1 0-90 ƒ 8.950,BX1.9TZI5drs
85000 km bj 2-90 ƒ14.990,AX1.4GT3drs
871 00 km bj 8-89 ƒ13.900,AX 1.1 First Class Sdrs
29990 km bj 6-92 ƒ15.490,Swift 1 .3 GS 3drs
31 000 km bj 1 1 -92 ƒ 1 9.900,Swift 1.0 Spint Sdrs
7600 km bj 2-94 ƒ18.900,Swift 1 .0 Unique Sdrs
33000 km bj 5-92 ƒ15.750,Alto 3drs
58000 km bj 1-89 ƒ 8.950,Corsa 1 .2 Joy Sdrs
331 25 km bj 9-91 ƒ 1 4.900,HyundaiPony 1.5 GL Sdrs 61500 km bj 9-90 ƒ 8.500,Inruil-garantie en financiering mogelijk

Communicatieweg 6
tel: 02979-84866/72828
Mijdrecht

SUZUK3

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
l'nj- incl

n. r \v

Schrijf hier in bloklettcrs
uw leksl, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten lellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

82.72
99/11

116.09
132,78
MiMli
166.15

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381

autolak

In een test van drie merken vierseizoenen-taanden,
uitgevoerd door het weekblad Autoweek, komt de
Vredestein Quatrac als
beste naar voren.
Met name op de natte
baan overtrof de Quatrac
andere merken. Zowel op
het rechte wegdek als in
een bochtig traject was
geen sprake van aquaplanning.
De Quatrac is zeer geschikt voor een land waar
de winters mild zijn, zo nu
en dan de zon schijnt en
het soms dagenlang kan regenen. Het karakter van de
vorig jaar geïntroduceerde
Quatrac uit zich in een aantal specifieke eigenschappen.
Moderne lamellentechniek en nieuwe loopvlakmengsels zorgen onder extreme weersomstandigheden voor een optimale grip
en goed remvermogen.
De Quatrac is geschikt
voor snelheden tot 190
km/uur en is leverbaar in
een zestal maten die kunnen worden gemonteerd
onder de meeste autotypen
met 14 en 15 inch velgen.

Naam:

Telefoonnummer:

Adres:
Postcde + Plaats: .-

Handtekening:

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

020-6658686
faxnr. 020-6656321

e

e

TUIN-TIP
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BOODSCHAPPEN

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

§ = Actie O = Suggestie O = Nieuw

SCHOONMAAK
TIP

Overwinteren
zonder

tcarafies:
kofflemelk

Voortuinliefhebbers zijn het
afgestorven bovengedeelte
van de vaste planten vaak een
doorn in het oog.
Het afknippen van de plant
lljkteen verbetering, maar kan
in het voorjaar voor teleurstellingen zorgen.
Dit afgestorven bovengedeelte geefthet doorlevende wortelgestel namelijk
extra winterbescherming.
Als u de stengels afknipt, blijven er holle eindjes over waarin water en vorst vrij spel hebben. Knijp dus even een oogje
dicht en laat de 'dode' plant
rustig staan. Zodra de kans op
(nacht)vorst is uitgesloten,
kunt u de oude stengels (voorzichtig!) verwijderen.

Het BoodschappenSpel

En de
winnaars
zijn

«SSX-*
ml. koffiemelkenroom.

Friesche Vlag-.da's andere

•*•~
29

Rauwe
pieper
gaat vlek
te lijf
Wist u dat een aardappel
méér is dan een gezond en
smakelijk onderdeel van de
maaltijd?

SUGGESTIE

Slank met
Svelt Patch

Maak
van uw
wasautomaat
een
geldautomaat

Is het kwijtraken van overtollige
pondjes één van uw goede voornemens? Svelt Patch kan u daarbij helpen. Door de kleine pleister op uw
huid te plakken, wordt een konstan- ,
te hoeveelheid fucus-extract afge- /
geven. Fucus is een sterke, plant- /<
aardige vetbestrijder en stimuleert <k ^
het afslanken. En waar u de pleister \>
ook plakt, Svelt Patch pakt de kilo's
over het gehele lichaam aan.
Deze afslankmethode is niet alleen
eenvoudig, maar heeft ook een
langdurige werking. Na in Amerika al
jaren een betrouwbaar en succesvol
afslankpreparaat te zijn gebleken, is
Sveit Patch nu ook in ons land te
koop bij drogist, apotheek en speciaalzaak. Svelt Patch: dat is afslanken met verstand.

Natrena smaakmalcertjes
in een stijlvol jasje
U wilt er goed uitzien en u
goed voelen. Daarom leeft u
bewust.
En dat gezond leven niet ten
koste hoeft te gaan van kwaliteit bewijst Natrena al jaren.
De Natrena zoetjes zijn
een smaakvolle vervanging
voor suiker.
Niet alleen lekker in koffie en
thee, maar ook in andere warme dranken. Om deze smaakmakertjes altijd bij de hand te
kunnen hebben, biedt Natrena
een handzame, stijlvolle design
verpakking met 60 zoetjes.
Handig én voordelig, want dit
zakdoosje kost tijdelijk
slechts f 1,50!
i
Op de verpakking staat ook
hoe u bij aankoop van de taf elverpakking (inhoud 600 zoetjes) tijdelijk f 1,50 terug kunt
krijgen.
Wie bewust kiest, kiest
Natrena.

Met de bekende pieper kunt
u ook handnekkige vlekken te
lijf gaan. Zo kunt u spinazievlekken op kleding insmeren
met een rauwe aardappel.
Daarna uitwassen en de vlek is
verdwenen.

De lekkerste
schaatspret van
't land
Hoewel de kans op een Elfstedentocht (nog) niet erg groot is, kunnen
schaatsliefhebbers hun hart de komende weken toch ophalen.
Niet alleen met het kijken naar de
EK en WK schaatsen, maar ook met
de nieuwe Schaatsvla van Menken Van Grieken.
In navolging van de heerlijke decemberdesserts Sinterklaasvla en
Kerstvla brengt de Lekkerste zuivel
van 't Land nu de verrassende smakencombinatie chocolade en
banaan. Niet alleen de inhoud, maar
ook de verpakking van deze Schaatsvla is uw aandacht meer dan waard.
Op het pak staat namelijk het Wedstrijdschema vermeld.

Ook fruitvlekken op messen kunt u verwijderen
door het bestek in te smeren met een doorgesneden
rauwe aardappel.
Zijn uw vergulde fotolijstjes
vuil en dof geworden? Na een
behandeling met een rauwe
aardappel worden ze weer als
nieuw! Een stuk aardappel is
trouwens ook zeer geschikt als
basis voor een bloemstukje.
Door het aardappelvocht blijven de bloemen dagenlang
goed.

Wenken Van Grieken: De Lekkerste zuivel van 't Land!
Hoofdprijswinares
Mevrouw Van Dok

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat hebben
Mevr. Van Dijk. j. v.d. Plas
en Louise Levie inmiddels
ontdekt!
Dankzij haar deelname aan
het Boodschappenspel is mevr. Van Dijk de nieuwe eigenares van een fraaie Electrolux
koelkast (tw.v. f 1399,-!) geworden.
De goede antwoorden van J.
v.d. Plas zijn beloond met een
kwaliteits stofzuiger en ook
Louise Levie besloot een kansje te wagen en won daarmee
een handige kruimelzuiger.
Wilt ook u een prijswinnaar zijn? Doe dan mee aan
het Boodschappenspel op deze pagina!

OPEN HAARD
TIP

Paiak's: het geheim

van
de irsdïasi
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1. Koffie, thee, cacao
2. Koffïemelk
3. Suikervervangers
4. Conserven
5. Kip en gevogelte
6. Fruit
7. Vlees
8. Vis .
9. Rijst
10. Pasta
11. Soep en bouillon
12. Brood, beschuit, toast
13. Ontbijtprodukten
14. Broodbeleg
15. Boter, margarine, olie
16. Kaas
17. Topping en room
18. Melkprodukten
19. Diepvriesprodukten
20. Alcoholische dranken
21. Frisdranken
22. Sauzen
23. Gebak, koekjes
24. Snacks en zoutjes
25. Afslankmiddelen
26. Gezondheid & Cosmetica
27. Wasmiddelen
28. Reinigingsmiddelen
29. Wasautomaten
30. Afwasautomaten
31. Stofzuigers
32. Dierenvoeding .

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

woensdag en
donderdag op AT 5
17.45,0.15 uur

SUGGESTIE

Zanker laat ze rollen. Wie tussen 1 januari en 1 maart 1995
eenZankervoorladerwasautomaat aanschaft, krijgt 100 pop
oftewel f 100,- op bank of giro teruggestort.

ROTTER

Prettig aanbod nietwaar, zo
vlak na die dure feestdagen?
De Indiase keuken is omgeven
met enige mystiek. Recepten
worden generatie op generatie
doorgegeven en de samenstel
ling van vooral kruidenmengsels
wordt vaak als een geheim ge
koesterd.
Maar sinds kort kunt u de eeu
wenoude Indiase gerechten ook
in uw eigen keuken bereiden.
Dankzij de sauzen van Patak's zet u in een handomdraai een authentiek Indiaas
gerecht op tafel. Zoals Dopiaza, een mild gerecht op basis van

donderdag op
Stads-TV Rotterdam
om 17.50,19.50,

Dus snel naar uw Zanker
dealer, want er is al een Zanker
voorlader wasautomaat vanaf
f 1.199,-.

uien, afkomstig uit het noorden
van India. Of Jalfrezi, een gerecht
uit Kashmir met een uitgesproken paprika-en kokossmaak. Beide sauzen laten zich prima combineren
met
kipfilet en
(Basmati)rijst.

Patak's: de authentieke smaak van India.

dergehakt, 40™totef?N^di9,: 40° 9 run'
neybonen (425 g) 2°?kies ml, donkerrode kid-

Voor meer informatie
over deze actie en de rest
van het Zanker assortiment
kunt u contact opnemen
met de verkoopafdeling,
tel. 01720-80444.

wijzing op verpakkina c
carne volgens aandikken Rundemohaii'i ui0*3 'tvL|ur laten intollig vetTgïten
'" b°ter braden en over-

21.50. 23.00 uur

STADSOMROEP

ZI1NKER
met sla, tomaat en kaas

zanker: op en top getest!

26

Sn 9arneer ze

SUGGESTIE

woensdag op
Stadsomroep Utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur

A

Doe mee en maak kans op een mooie luxe
Electrolux wasautomaat, droogautomaat,
af wasautomaat of magnetronoven. De winnaar van het Boodschappenspel mag uit deze
kwaliteitsprodukten namelijk zélf de gewenste
hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor iedere honderdste beller of inzender, met het goede antwoord, een Electrolux kruimelzuiger klaar!
Deelname aan het Boodschappenspel is eenvpudig. Beantwoord onderstaande vragen:

O M R O E P

AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00.19.00.
21.00 uur

1. Hoeveel acties staan er deze keer in De
Boodschappenkrant?
2. Wie is de fabrikant van Schaatsvla?

l ,l

en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijn
Tijdens deze donkere maanden staat huiselijke warmte en
gezelligheid centraal. Een sfeer
die door een open haard nog
eens extra wordt onderstreept.
Om optimaal van dit sfeervolle vlammetjesspel te kunnen genieten, kunt u af en toe
een handje zout op het snorrende vuurtje gooien. Het verbrandende zout geeft niet alleen een gezellige gloed, maar
maakt ook de schoorsteen vrij
van opgehoopt roet.
Is de open haard even 'buiten
gebruik'? Sluit dan de regelklep om tocht te voorkomen.

(75 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken).
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en woonplaats) naar:
Het Boodschappenspel
Postbus 1 980, 3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen
schriftelijk bericht.

VOOR IEDERE
HONDERDSTE
BELLER OF INZENDER
EENELEGTHOLUX
KRUIMEUUIGER

Pharmaton Capsules:
alles wat u elke
dag extra nodig heeft
Voor een goede geestelijke en
lichamelijke gezondheid is het
belangrijk dat uw lichaam alle benodigde bouwstoffen krügt.
Maar om elke dag alle bouwstoffen in de juiste hoeveelheden
binnen te krijgen is niet zo eenvoudig. Het gebruik van Pharmaton Capsules maakt het u gemakkelük.
Pharmaton Capsules bevat
een uitgebalanceerde combinatie van alle noodzakelijke
vitaminen, mineralen en sporenelementen. Bovendien is
Pharmaton Caspules aangevuld

met Cinseng, bekend om de actieve werking op lichaam en
geest.
Dagelijks gebruik van één capsule verhoogt uw weerstand en
vitaliteit, helpt bij vermoeidheid
en lusteloosheid, versnelt herstel na ziekte en zorgt voor de
juiste algemene conditie.
Pharmaton Capsules is verkrijg baar in verpakkingen van 30 en
100 stuks bli drogist, apotheek
en reformzaak.
Pharmaton Capsules: alles
wat u elke dag extra nodig heeft.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Schoolinformatie
deze week
in de krant
Donderdag 19 januari 1995

Los nummer f 1.85

55-e jaargang nummer 'ô

Gemeenten Zuid-Kennemerland:

Vrijdag de dertiende geen

Acht nieuwe
monumenten
in Zandvoort

Lift

ZANDVOORT - Acht oude
bouwwerken in Zandvoort
kunnen op de Rijksmonumentenlijst voor 'jonge monumenten' komen te staan.
Zij zijn een tijdje geleden
voorgedragen door de provincie. De gemeente Zandvoort moet echter nog vóór
l februari akkoord gaan
met de lijst.

,,Waarom zij we! en wij
<qj
niet." Dat vragen beO
woners van de flat aan de
Sophiaweg zich af, nu flats in
Nieuw-Noord een lift krijgen.
Xi,

Egypte
ZANDVOORT - Zandvoort en de andere gemeenten van het Gewest Zuid-Kennemerland maken zich
ernstig zorgen over de geluidsoverlast van het vliegverkeer boven deze regio.
Dat dreigt toe te nemen
door de uitbreiding van
Schiphol en de nieuwe landings- of startbaan aan de
westkant van de luchthaven. In de huidige plannen
is te weinig rekening gehouden met Zuid-Kennemerland.

Het gaat voornamelijk om
oude panden van rond de eeuwwisseling en later: het NS-stationsgebouw, het Plantinghuis
aan de Kostverlorenstraat, de
pastorie in de Poststraat plus
de verandawoningen 4 en 6 aan
de overkant. Daarnaast gaat
het om enkele woningen aan de
Haarlemmerstraat: Villa Fleur
op nummer 37, de dubbele verandawoningen op nummer 20
en 22 en de kleine dubbele villa
op nummer 44/46. Op de lijst
staat ten slotte ook een kantelbare afsluiting in de Atlantikwal, uit de Tweede Wereldoorlog.
De lijst is tot stand gekomen
vanuit het Monument Selectie
Project van de provincie
Noord-Holland, met aanvullingen van de gemeente, de Zandvportse Monumentencommissie en het Genootschap Oud-Zandvoort. „De provincie heeft
een voorstel gedaan aan de gemeente, voor de rijksmonumentenlijst," zegt provinciemedewerker Ernst van der Kley.
Het gaat met name om een lijst
'jonge monumenten'. Op de
lijst met oude monumenten
staan al de Hervormde Kerk en
Oud-Bentveld.

Volgens de huidige voorstellen lopen de toekomstige aanen uitvliegroutes voor een deel
over de recreatie- en natuurgebieden in deze regio. Dat is tegen de wil van het Gewest Zuid-Kennemerland, waarin behalve Zandvoort ook vertegenwoordigd zijn de gemeenten
Bennebroek,
Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede,
Heemstede en Spaarnwoude.
Zij hadden als voorwaarde gesteld dat deze gebieden, inclusief de door Rijk en provincie
vastgestelde
stiltegebieden,
ontzien zouden worden. De
routes moesten hier zover mogelijk vandaan blijven. Maar
daar is helemaal niet op in gegaan.

Bezorgd
De gemeente moet echter wel
voor l februari reageren, anders gaat het over. Afgelopen
maandag was dat nog niet gebeurd, aldus Van der Kley. De
Zandvoortse
Monumentencommissie maakt zich daar bezorgd over, blijkt uit een reactie
van Chris Wagenaar. „Wij hebben er verder niets meer van
gehoord, terwijl het wel normaal zou zijn als ze met ons
contact zouden opnemen."
Voordeel van plaatsing op de
rijksmonumentenlijst, is dat de
eigenaren eventueel subsidie
kunnen krijgen als zij hun huis
willen opknappen en in de oude
staat terugbrengen. Daar beaan de
staat momenteel een 'potje' EMM-bestuursvoorzitter Marijke Herben en wethouder Versteege stortten vrijdag het eerste beton voor de nieuwbouw
Foto André
L'
voor, maar als daar niet tijdig Flemingstraat.
een bestemming voor bekend
is, gaat ook dat over.
ZANDVOORT - Dat de gemeente den opgeleverd. Het krijgt vier woonlagen van EMM en bedankte bovendien alle beHet monumentenbeleid ligt
en woningbouwvereniging en zal drie- en vierkamerwoningen gaan trokken gemeente-ambtenaren voor hun
bij de gemeente enigszins stil, Zandvoort
Eendracht Maakt Macht niet bijgelo- bevatten, alle gelijkvloers. Er worden 17 inzet van de afgelopen maanden. Zelf kreeg
blijkt uit een reactie van voor- vig
zijn, bleek deze week: op vrijdag de woningen gereserveerd voor ouderen en hij van voorzitter Marijke Herben een prelichter Snelders, omdat de versentje aangeboden. Ook het bestuur van de
dertiende
gaven wethouder Versteege drie voor starters en/of doorstromers.
antwoordelijke ambtenaar is
woningbouwvereniging vond dat de saen
EMM-bestuursvoorzitter
Marijke
vertrokken.
Opvallend is de snelheid waarmee dit menwerking met de gemeente, ten aanzien
Dat is er vermoedelijk ook de Herben het officiële startsein voor de 'sociale woningbouw-project' tot stand van dit project, uitermate snel en plezierig
bouw
van
twintig
woningen
op
het
teroorzaak van, dat de monumenkwam. De plannen werden voor l septem- was verlopen.
tencommissie tot nu toe tot rein naast de van Pagéehal aan de Fle- ber 1994 ingediend, waardoor er nog net
haar 'verbazing en verontrus- mingstraat.
gebruik gemaakt kon worden van RijksHet gebouw is ontworpen door architecting' buiten de ontwikkeling
Het tweetal opende samen de schuif van subsidie. Hierdoor kan de huurprijs van de tenbureau Westra uit Zeist, de aannemer is
van de centrumplannen is ge- een betonsilo, waarmee in één keer dui- woningen dan ook op een 'aanvaardbaar Bouwbedrijf Teerenstra BV uit Heiloo, die
houden.
zend liter beton op de bodem van de liftput niveau' blijven. De huur wordt 730 gulden ook 'Bennoheim' heeft gebouwd. Het
Zie ook pagina 5 werd gestort. Dat gebeurde onder het toe- per maand.
bouwwerk zal beslist opvallen door haar
ziend oog van burgemeester Van der Heijuitzonderlijke vormgeving: het krijgt een
den, raadsleden en andere belangstellenWethouder Versteege sprak vrijdag over rond dak dat aan één kant naar beneden
den. Het bouwwerk zal in november wor- een prima samenwerking met het bestuur afloopt.

Oproep viering
bevrijdingsdag

ZANDVOORT - De Stichting
Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort is bezig met de voorbereidingen voor een feestprogramma tussen Koninginnedag
(dit jaar zaterdag 29 april) en
Bevrijdingsdag. Het stichtingsbestuur heeft al contracten afgesloten met muziekkorpsen
en de Stichting Recreatiewerk
Noord-Holland, die de komende kinderspelen en de estafette
organiseert. Leden van wielerorganisatie Olympia zullen
ook dit jaar vanuit Wageningen
per fiets het bevrijdingsvuur
aanvoeren.
Het is volgens de Stichting
Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort van groot belang dat
alle activiteiten in de genoemde
periode op elkaar worden afgestemd. Verenigingen die plannen hebben, worden verzocht
dat bekend te maken aan de
voorzitter van de stichting, J.
Brabander, Marisstraat 11,
2042 ZH in Zandvoort, telefoon
18805.

Waterstanden B
.Datum

19 jan

HW

LW

HW

Oplage: 5.300

Editie 17

Weekmedia

LW

05.00 00.46 17.11 13.00

20 jan 05.37 01.15 17.4713.33
21 jan 06.18 01.45 18.2714.20
22 jan 06.5/02.1519.0814.56
23 jan 07.4203.0620.0215.45
24 jan 08.36 03.44 21.05 16.15
25 jan 09.46 04.45 22.2017.14
26 jan 10.5605.4423.3618.40
27 jan 12.0507.04 -.-19.45
Maanstand/getij:
LK Dinsd. 24 jan. 05.58 uur
Doodtij dond. 26 jan. 23.36 uur
NAP + 86cm
NM maand. 30 jan. 23.47 uur

Tekortkoming
„Wat wij als een wezenlijke
tekortkoming aanmerken," aldus P.J.H. Schnackers, waarnemend voorzitter van het dagelijks bestuur van het gewest.
Het hele onderwerp 'effecten
op recreatie- en natuurgebieden' heeft volgens hem onvoldoende aandacht gekregen.
Wat de gevolgen daarvan zullen
zijn, blijft dus gissen, maar de
gewestgemeenten verwachten
hier of daar zeker een 'verslechtering'. „Het beeld dat de overlast over het algemeen meevalt,
is onzes inziens absoluut niet
in overeenstemming met de
werkelijke verstoring in deze
gebieden."

Ge Loogman verteü op
j™
drie vrijdagavonden in
O
de Openbare Bibliotheek over
Egypte.

nachtrust van hun inwoners.
Zij verwijzen naar het AMER,
het Aanvullend Milieu-Effect
Rapport Schiphol en Omgeving. Hieruit zou blijken dat
een veel groter gebied last
krijgt van verstoring van de
nachtrust, terwijl de bestrijding daarvan door isolatie nauwelijks mogelijk is. Dat kan alleen gebeuren door een verdere
beperking van het aantal nachtvluchten en verlenging van de
nachtperiode.

Slank bellen
Anja en Sandra denken
een gat in de markt te
hebben ontdekt: de slank-affoon. Wie af wil vallen, kan een
speicaal telefoonnummer bellen, waarop beide dames hun
speciale recepten geven. De
start is wat aarzelend, maar in
deze maanden waarin velen af
willen vallen, hopen ze op een
stijgende belangstelling. 'Vandaag bieden wij u weer een
nieuw duizend calorieën-dieet
aan. Heeft u pen en papier bij
de hand?'

In de milieurapporten zijn
momenteel ook zaken als vliegtuigafhandeling en kosten meegewogen, maar volgens het gewest klopt dat niet. Dit hoort
niet bij het milieu, het mag pas
later, bij een totaal-afweging,
een rol spelen. In een brief aan
Centraal Punt Inspraak Schiphol en Omgeving wordt aangedrongen op een onafhankelijke
beoordeling van de huidige onderzoeksgegevens. Of dat het
gewenste effect zou hebben, is
een vraag: de inspraakperiode
is veel te kort en valt ongelukkig. „Dit doet geen recht aan
wat inspraak beoogt te zijn," aldus Schnackers. Om de AMER
goed te kunnen beoordelen,
moet een aantal dikke bijlagen
doorgeworsteld worden. „Dat
beperkt de toegankelijkheid
van het materiaal." Bovendien
moet een aantal vragen nog beantwoord worden.

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

Motorrijders
omver gereden

„Het oorspronkelijke standpunt van het gewest en zijn gemeenten
luidde,"
aldus
Schnackers, „dat met de uitbreiding van Schiphol slechts
onder een aantal voorwaarden
kan worden ingestemd. Dit
standpunt blijft ook na het bestuderen van het AMER overeind."

ZANDVOORT/AERDENHOTJT - Een leerling-motorrijder en zijn instructeur zijn vrijdagmorgen omver gereden
toen zij stonden te wachten bij
een rood verkeerslicht op de
hoek van de Zandvoorter- en
Boekenroodeweg. Een 73-jarige
Zandvoortse automobilist had
niet op tijd in de gaten dat de
motorrijders voor het verkeerslicht stonden te wachten en
reed ze zo omver. De leerling,
een 44-jarige Zandvoorter, liep
rugklachten op en de instructeur, een 30-jarige man uit dezelfde woonplaats, nekklachten. Zij hoefden niet voor behandeling naar het ziekenhuis.

Voetballer bewusteloos

ZANDVOORT - Een 24-jarige voetballer uit Velserbroek raakte
zondagmiddag tijdens een wedstrijd op het terrein van Zandvoortmeeuwen bewusteloos toen hij van een tegenspeler een arm
of hand tegen zijn strottehoofd kreeg. Een aanwezige EHBO-ster
en twee agenten verleenden eerste hulp in afwachting van de
komst van de ambulance.
De voorbereiding op de lanDe speler werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in
ding, of het wachten op toe- Haarlem, waar hij weer bij kennis kwam.
stemming daarvoor, moet zoveel mogelijk boven zee gebeu(ADVERTENTIE)
ren, vinden de gemeenten. „Al
of niet in combinatie met andere baanfiguraties moet gezocht
worden naar routes die zo lang
mogelijk boven zee blijven, om
vervolgens tussen woonkernen
door de banen te bereiken."
7 DAGEN PER WEEK VAN 9 UUR 'S MORGENS
Maar uit het (AMER) blijkt dat
aan die vraag onvoldoende is
TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN.
beantwoord.

ELKE ZONDAG OPEN

Nachtrust
De gewestgemeenten zijn ook
bang voor verstoring van de

Op zondag 22 januari:
Verse zalmfilet met dillesaus
en prei, huisgemaakte frites
een een Zwitsers roomdessert

Marianne Hugenholtz was een 'geweld!

14.95

ZANDVOORT - Tientallen mensen kwamen maandagochtend in de Hervormde Kerk bijeen om afscheid
te nemen van oud-VVD-raadslid Marianne Sophie
Hugenholtz - Jonkyrouwe
van Rheineck Leyssius. Zij
was vorige week dinsdag bij
een auto-ongeluk op de Boulevard Barnaart, halverwege Bloemendaal, om het leven gekomen.

VROOM & DREESMANN

Naast kinderen en kleinkinderen was ook echtgenoot
J.B.Th. Hugenholtz, de ypormalige circuit-directeur, bij de
speciale afscheidsdienst aanwezig. Hij was weliswaar gewond geraakt bij het ongeluk
op de boulevard, maar hoefde
tijdens deze plechtigheid niet
het bed te houden. Bij het lopen
enigszins ondersteund, hield
hij een korte afscheidsrede.
„Wij hebben 45 jaar lang een
fantastisch huwelijk gehad. We
hebben alles gedeeld, in hoop,
liefde en vertrouwen. Ik hoop
dat u ons zult blijven herinneren als de eenheid die wij gevormd hebben." Zij was een 'geweldige vrouw,' voegde zijn
zoon er even later aan toe. „En
een lieve moeder en grootmoeder." De vele brieven en andere
blijken van medeleven waren
de familie een grote steun, zei
hij.
Het ongeval vond plaats vlakbij het circuit, de plek die voor
haar en haar echtgenoot, destij ds als circuit-directeur, zo'n
belangrijke rol had gespeeld.
„Dat een stoffelijk ding als een
auto zo'n impact op een mensenleven kan hebben," zei wet-

die krant moet ik hebben.
*•J Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

Kalverstraat

13 weken voor maar ƒ 13,00

Marhume Hugenholtz op een
recent genomen pasfoto

In de Hervormde Kerk werd maandag een speciale afscheidsdienst gehouden
houder Flieringa, die tijdens de
dienst kort het woord voerde.
Na de 'terminale crash', zoals
hij het noemde, was een 'verbijsterende stilte' ontstaan.
„Maar ik ben ervan overtuigd: als je haar zou vragen
'Hoe nu verder?' dan zou zij
zeggen: 'Kom op, vooruit, het
kan zonder mij'." Het woordje
'kan' dient echter volgens hem
vervangen te worden door
'moet'.

Plieringa en Marianne Hugenholtz, die vanaf 1966 16 jaar
lang in de gemeenteraad zat
voor de VVD, waren 'strijdmakkers van het eerste uur' geweest. „Hoewel zij niet strijdlustig was, maar wel strijdvaardig én standvastig. Zij zei altijd
waar het op stond. Dat is niet
altijd diplomatiek maar wel
helder en duidelijk. Dat dwingt
respect af bij vriend en vijand."
Beiden waren dan ook verte-

genwoordigd onder de aanwezigen in de voor driekwart volle
kerk. Behalve familie en vrienden waren er ook tientallen
bridgekameraden, plus politieke mede- en tegenstanders uit
het verleden aanwezig. Marianne Hugenholtz stond voor vernieuwing, herinnerde zich haar
politieke kameraad uit die tijd,
Jelle Attema, die eveneens een
kort woordje zei. „Zij was een
spreekbuis voor ieder die hulp

nodig had. Bovendien ging zij
altijd door. Als ik zei dat ik geen
tijd had, dan reageerde zij met:
'Dan maak je maar tijd, want
we zijn bezig met de opbouw
van een internationale badplaats'." De plaats van het ongeluk vond hij opmerkelijk voor
haar: ,,De weg tussen zee en
strand én het circuit, een 'tussenweg'."
Dominee S. v.d. Meer las tijdens de dienst onder andere
voor uit Psalm 119. Mevrouw
Hugenholtz had voor haar
overlijden thuis een bijbeltje
binnen handbereik liggen met
een bladwijzer bij deze psalm,
'Welzalig wie in de regels van
Gods wijsheid treedt'. Maandagmiddag is zij bijgezet in het
familiegraf op de Algemene Begraafplaats in 's Gravenhage.
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FAMILIEBERICHTEN

Nader mijn God tot U.
Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dal
van ons is heengegaan ons aller

1925

Hoera
1995
Zondag 22 januari wordt onze
lieve moeder en fijne oma 70 jaar!
Van harte gefeliciteerd.
Marja/Bert
Raymoncl en Cindy

Ton/Elly

Sylvia/Fred
Yoni enTerry

Marcel/Agnes
Esther/Bart
Ruben

Siebregje Heemsbergen
in de leeftijd van 76 jaar.

'O
-N

van harte gefeliciteerd,
goede gezondheid en een gezellige dag!

J
~\

Herman

J

voor ongekende lage prijs!!

Diep bedroefd geven wij kennis dat, na een leven
vol inzet, liefde en zorg voor ons allen, ten gevolge van een verkeersongeval, van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze geweldige moeder
en grootmoeder

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

VIOLIST(E)

Zandvoort,
10 januari 1995

Bentveld:
J. B. Th. Hugenholtz
Naarden:
J. B.Th. Hugenholtz
L. B. Hugenholtz - Abriou
Cécile
Emilie

50 jaar

Chatel (Zwitserland):
B. C. M. Schiphorst - Hugenholtz
W. Schiphorst
Jan Willem
David

Gefeliciteerd!

Duindoornlaan 11
2116 TJ Bentveld
De bijzetting in het familiegraf op de Algemene
begraafplaats aan de Kerkhpflaan
12 te
's-Gravenhage heeft op 16 januari jl. plaatsgehad.

Siebe en Monique
gefeliciteerd
met de geboorte van
jullie dochter
Rinus, Loes, Don

Wij houden receptie van 16.30 18.30 uur in gebouw de Krocht

59.95

Jacqueline de Chatinier
hairstyling

LECTORIUM
ROSICRUCIANUM
LEZING

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

24 januari
De Goddelijke Alchemie

A. LAVERTU

Thema-Avond
14 februari
Karma
Hartenstraat 6

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en

TOEGANG GRATIS AANVANG 20.00 UUR
INFO: BAKENESSEHGRACHT 11 2011 JS HAARLEM

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

Jonkvrouwe van Rheineck Leyssius

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Met haar markante persoonlijkheid heeft zij zich
vele jaren ingezet voor de WD en voor Zandvoort, waarvan 16 jaar als Raadslid. Zij laat een
onuitwisbare indruk bij ons achter.

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Kamerl!ngh On nesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

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

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

~.

INSPRAAK PLANOLOGISCHE PROCEDURES
BOUWPLAN JUPITER

«NI

fr
jaar getrouwd
veel liefs van
Ingrid en Peter, Roy - Jeanette en Willem,
Ellen en Peter, Linda en Wil, Jaap en
Michaëla, Helene en Michael, Susanne,
Kees, Greta en Edwin, Ton - Marja en
Marcel, Anja en Robin, Brenda en Richard,
Menno en Mireille, Gerard, Yvonne en
Leon, Diana en Dennis, Eric en Mare
Dennis, Natasha, Anouk, Aranka, Masja,
Chantal, Dominique, Elmar, Dion, Elise,
Kenny, Beau - Nathalie, Macha

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen watje hebt geleden?
En wie kan voelen watje hebt doorstaan?
Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend,
geven wij U kennis van het toch nog onverwachte
overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Hendrika Brusik - Manussen
weduwe van Anlhonie Brusik
op de leeftijd van 75 jaar:
G. Drommel
f P. M. M. Brusik
N. Brusik - Varenhorst
H. Gijsbers- Brusik
W.J.Gijsbers
R. Brusik
D. J. Drommel
en kleinkinderen
14 januari 1995
van Lennepweg 15
2041 LA Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

uitgerekend voor U!

Voor de week van 09-01 t/m 15-01-'95
Normaal

Week

Totaal vanaf

Kosten

jaarverbruik

streefverbruik*

l november **

deze week

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

208
262
315

36

44
53

62
71
80
89
98
107
116
124
133
147
160
173
187
200
222

244
267

289

365

419
471
523
574
620
679
729
785

863

941
1017
1097
1175
1306
1436
1568
1697

ƒ 18/2
ƒ 22,88
ƒ 27,56
ƒ 32,24
ƒ 36,92
ƒ 41,60
ƒ 46,28
ƒ 50,96
ƒ 55,64
ƒ 60,32
ƒ 64,48
ƒ 69,16
ƒ 76,44
ƒ 83,20
ƒ 89,96
ƒ 97,24
ƒ104,00
ƒ 115,44
ƒ126,88
ƒ138,84
ƒ150,28

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Op woensdag 1 februari

C

STOOKAKTIE '94/'95

» wflw?

zijn onze

Openingstijden:
'•''•,,'.;,:
donderdag
•:•;:..,
van 10.00tot21.00uur : " . ; \ :
vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur ; ; '
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur •-

Uw gasbedrijf adviseert!

in nieuw
voorjaarskleuren

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Mevr. M. S. Hugenholtz -

•.-.'..'•'
•.:
....
.kollenbergweg 2 •."..'•
;• ;. ; •
•'•..:• .
.
Amstérdam-Z.O. (Bullewijk) :
Tel.020:6917554
'

Elastische band

alles wat ermee verband houdt.

WD afd. Zandvoort/Bentveld

Htg>

Damespantalons

O P E N B A R E

Geschokt en met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden,
door een tragisch ongeval, van

EÜROFLOOR
PARKETGROOTHANDEL

Haltestraat 55

SCHOOL VAN HET GOUOEN R O Z E N K R U l S

Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort
M. R. van der Heijden, voorzitter
M. W. van Ooijen, secretaris

Telefonische bestelling mogelijk!!

Kroon Mode

van

(in plaats van kaarten)
Op 1 februari zijn onze ouders,
opa en oma en opi en omi

QE£XUe

Zo ook aan mijn
leuke/gezellige zaak op
de Achterweg.
Lieve mensen, bedankt
voor het vertrouwen in, en
jullie bezoek de afgelopen
4 jaar aan mijn kapsalon.
Ik wens iedereen in
Zandvoort alle goeds voor
de toekomst ennoop u
voor 28 januari nog te
zien.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling en zo tragisch overlijden

Zij was een zeer gewaardeerd lid van de Gemeenteraad van Zandvoort in de periode 1966-1982.
Wij gedenken haar met dankbaarheid.

1-2-1MS

wit essen
beige essen
blanco
merbau
eiken grijs
eiken gèplankt
eiken blank
;
eiken gekalkt
; • • • •'"•.-':/.: • - . • marmer' '? . ' . ; ; • • - . , • ' y , y - - ' :

flan een hoop dingen
komt een eind.

Achterweg l (Haltestraat)
2042 LH Zandvoort
02507-14284

Jonkvrouwe M. S. Hugenholtzvan Rheineck Leyssius

per m ex BTW

dessins:

inl. secr. OVZ tel. 19058
Hr. P. TROMP

Jonkvrouwe van Rheineck Leyssius

Rob Bonman

nu vanaf 19.

Gevr. ter ondersteuning van
onze valentijnaktie
een ervaren

Marianne Sophie Hugenholtz Bandung,
5 december 1921

LAMINAATVLOEREN
95
2

Kudelstaartseweg 226-228, Kudelstaart.
20 jaar tel. 02977-24145

Correspondentieadres:
A. Bos - Meijer
Lijnderdijk 44
1161 KB Zwanenburg

22 januari jarig

De Kempers Roef
Het opknappen en moderniseren van ons interieur kost ons deze tijd. Wij hopen u daarna nog
plezieriger te ontvangen.

Zandvoort, 12 januari 1995

Hansie is zondag

ALLEEN DEZE WEEK

zijn gesloten van woensdag 17 januari t/m dinsdag 7 februari.

Uit aller naam:
W. Kooij

De crematie heeft op dinsdag 17 januari plaatsgevonden in crematorium Velsen, te DriehuisWesterveld.

Hoera!

ATTENTIE!
en 't Kraaienest

Stien

Kai

1995

Het voornemen bestaat om in de driehoek gelegen tussen de Schoolstraat, Haltestraat en Louis
Davidsstraat een overdekt winkeldomein te realiseren.
Omdat volgens de geldende bestemmingsplannen de voorgenomen bebouwing niet is toegestaan, wordt eerst de gelegenheid gegeven tot
inspraak, voordat de planologische procedures
worden gestart.
Conform de Inspraakverordening is door Burgemeester en Wethouders de 'inspraakprocedure
bouwplan Jupiter' vastgesteld.
Hierbij wordt een ieder in de gelegenheid gesteld
om te reageren op het voornemen en het bouwplan voorzover het betreft:
- het beleidsvoornemen op zich
- de wijze en mate van uitbreiding van het oppervlak aan winkelvoorzieningen
- de bouwmassa (bouwhoogtes e.d.)
Het plan, bestaande uit 5 tekeningen, een maquette en een korte toelichting, ligt vanaf vrijdag
20 januari 1995 gedurende vier weken ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4 te Zandvoort.
De afdeling is geopend op werkdagen van 09.00
tot 12.30 uur.
De tekeningen en de toelichting liggen tevenster
inzage in de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg
34 te Zandvoort.
Tijdens de inzagetermijn kunnen schriftelijke,
gemotiveerde reacties op het voornemen en
het bouwplan worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Op woensdag 25 januari 1995 wordt een inspraakayond georganiseerd in het Raadhuis,
raadzaal (ingang via bordes, Raadhuispleinzijde).
Aanvang 20.00 uur.
Tijdens deze avond zal door het college een
nadere toelichting worden gegeven en is er
gelegenheid om mondeling te reageren.
AANWIJZINGSBESLUIT
BETAALDE PARKEERPLAATSEN
De gemeenteraad heeft in de vergadering van
7 november 1994 de Verordening parkeerbelastingen 1995 vastgesteld.
De verordening diende te worden aangepast aan

GEMEENTE

de Wet materiële belastingbepalingen.
De wijzigingen zijn voornamelijk van technische
aard.
Omdat hiermee de 'oude' verordening kwam te
vervallen, diende tevens, conform artikel 9, door
Burgemeester en Wethouders een nieuw
aanwijzingsbesluit te worden genomen.
Hierin is vastgelegd op welke plaatsen, op welke
tijdstippen en pp welke wijze tegen betaling van
parkeerbelasting kan worden geparkeerd.
Overigens wijkt wat dat betreft de nieuwe
verordening niet af van de oude. Plaats,
tijdstip, wijze en tarief zijn hetzelfde gebleven als in 1994.
De Verordening parkeerbelastingen 1995, inclusief aanwijzingsbesluit, |igt vanaf heden ter
inzage bij het bureau Voorlichting op het Raadhuis, ingang Haltestraat. Voor nadere informatie: 02507-61492.
VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op 9 januari 1995 een kapvergunning
verleend voor:
- 3 gemeentebomen-Duindoornlaan
(Bentveld) & Haarlemmerstraat
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat20
te Zandvoort.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
tot 6 weken na publikatie van bericht een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
VERLEENDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer verleend voor:
1. een warmte-kracht installatie gelegen aan
de Zandvoortselaan 165 te Zandvoort;
2. een fotoservice bedrijf gelegen aan de Haltestraat 37A te Zandvoort;
3. een fotohandel annex ontwikkei-centrum gelegen aan de Grote Krocht 26 te Zandvoort.
Het besluit en andere stukken die op de procedure betrekking hebben liggen met ingang vai

23 januari tot 6 maart 1995 ter inzage bij de
sector Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. Aldaar kan ook een mondelinge toelichting worden verkregen.
Het kantoor is geopend op werkdagen van
09.00- 12.30 uur.
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34.
Tot 6 maart 1995 kan tegen de vergunningverlening beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraakvan de Raad van State,
Postbus 20019. 2500 EA 's-Gravenhage door:
- degenen die bedenkingen hebben ingebracht
tegen het ontwerp van het besluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van
de gelegenheid advies uitte brengen over het
ontwerp van het besluit;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten
opzichte van net ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten geen bedenkingen te
hebben ingebrachttegen het ontwerp van het
besluit.
Het besluit wordt op 6 maart 1995 van kracht
tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 'sGrayenhage, een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
95003B Frans Zwaanstraat 30
95004B Frans Zwaanstraat 30
95005B T. Hiddesstraat
8-1, 10-1

plaatsen dakkapel
vergroten woonhuis.
samenvoegen 2
woningen.

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag en vrijdagmorgen van 09.00 -12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad,
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wpningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

Een koinpl^et A^zöi^de begrafems
óf crematie voor slechts f 3.145^
Sluit een natura-iütyairtverzekemg
bij Uitv^
(f WÏ 6fMr/S 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
*vy/x/H1'

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor '
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
,'.
:
;
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval. .
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
r-t Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaattvcrzckering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

straat:
postcode/woonplaats:
telefoon:
lecrujd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

donderdag 19 januari 1995

Weekmedia 17

Zandvoorts
Nieuwsblad

'65 jaar oud en elke dag 48
Een aantal bewoners van de flat aan de Sophiaweg is
zwaar teleurgesteld in woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht. Uit het bewonersblad vernamen zij dat twee
flats, een in de Gelsiusstraat en een in de Flemingstraat, in
aanmerking komen voor een lift. „Waarom zij wel, en wij
niet," vraagt tweederde van de flatbewoners van de Sophiaweg zich boos af.
door Martha Burger

O

NZE PLAT BESTAAT al veel langer, is beduidend
hoger en de meeste
bewoners zijn tussen de vijftig
en 75 jaar oud," zegt de heer
Koper, een van de bewoners
van de flat aan de Sophiaweg.
„Velen van hen bewonen de hogere etages. Ze zijn vaak slecht
ter been. Zij moeten 6 tot 8 trappen naar beneden- en weer omhoog lopen. Dan sjouwen ze
met zware boodschappentassen en vuilniszakken."

eens 15 treden omhoog om
mijn slaapkamer te bereiken.
De hoekwoningen aan de zijkant van onze flat, moeten voor
hun slaapkamer nog eens 16
treden omhoog. Dat is voor oudere mensen gewoon vreselijk
zwaar."
„Vijf jaar geleden hebben we
bij het bestuur van EMM erop
aangedrongen om naar onze situatie te kijken," aldus Van de
Zwaag. „We kwamen op het
idee door een artikel in de Telegraaf. Dat ging over een experiment met aanbouwliften. Een
bedrijf uit Rotterdam kon deze
tegen een heel redelijk bedrag
aan de zijkant van een flat
plaatsen. Net zoiets als de
noodlift die ze tijdelijk bij een
flat in de Lorentzstraat hadden
gemaakt toen daar brand was
uitgebroken. We hebben zelfs
fotocopieën ingeleverd. Het
was heel voordelig. Het zou in
het bestuur van de EMM gebracht worden, kregen we toen
als antwoord. We hebben hierna echter nooit meer iets van
EMM vernomen."

„ledere dag zie ik hoe een
oud vrouwtje hier staat te ploeteren om haar woning te bereiken. Het is gewoon zielig dat
mensje. Als je die benen van
haar ziet. Ze zijn helemaal dik
en opgezwollen en ze hijgt zo
erg. Straks krijgt ze op die trappen ter plekke nog een hartaanval, denk ik dan. Op zo'n moment vind ik het des te pijnlijker wanneer ik in het bewonersblad van EMM lees over de
flats in de Celsiusstraat en de
Flemingstraat: 'Door toevoeging van een lift blijven de woningen in deze flatgebouwen in
de toekomst ook bereikbaar
voor de steeds groter wordende Te duur
groep van senioren'. En hoe zit
„Later hoorde ik via via dat
het dan met al die ouderen, die ze onze plannen veel te duur
vaak al twintig jaar in deze flat vonden. Maar we hebben hier
een groot probleem. De mensen
wonen, denk ik dan."
in dit gebouw worden ondertussen alsmaar ouder en ouder.
Kwaad
Het merendeel van de bewoOok meneer Van de Zwaag, ners wil dolgraag een lift. Troubewoner van de derde etage, wens, we hebben nooit meer
heeft zich behoorlijk kwaad ge- iets gehoord van het onderzoek
maakt toen hij het betreffende dat EMM heeft gedaan. Daarbewonersblad in december las. over willen we nu eindelijk eens
geïnformeerd worden," aldus
„Op zo'n moment denk ik bij Van de Zwaag.
mezelf: waarom zij wel en wij
Ook het liftenplan van de
niet?" aldus Van de Zwaag. „Ik
ben nu 65 jaar en woon in een PvdA komt tijdens de gesprekvan de maissonnettes. Ik woon ken met de bewoners regelmaniet eens op de hoogste etage, tig ter sprake. Daar hadden zij
maar elke dag moet ik tot aan veel hoop uit geput. Evenals de
de derde etage al 48 treden lo- uitspraken van de ANBO, want
pen. Daarbij moet ik ook nog ook voorzitter Take Huberts,

Tasjesroof
ZANDVOORT - Een 22-jarige
Zandvoortse is vorige week
woensdagavond op de Vondellaan beroofd van haar schoudertas. Een jongen op een oud
model bromfiets passeerde
haar en rukte de tas van haar
schouder. In deze blauwleren
tas zat een paspoort en een
blauwe portemonnee met twintig gulden. Het signalement van
de bromfietser is als volgt: ongeveer 25 jaar, fors postuur,
langer dan 1,80 meter, donker
uiterlijk, opgeschoren haar tot
een 'matje' met krullen bovenop. Hij was gekleed in een kort
zwart leren jack met riem en
gespen, een blauwe spijkerbroek en witte gymschoenen.
Hij droeg geen helm. Getuigen
van de beroving worden verzocht contact op te nemen met
het basisteam Zandvoort, telefoon (02507) 13034.

Binnenbrand
ZANDVOORT - In een woning aan de Passage heeft vorige week woensdagavond een
binnenbrand gewoed. De bewoners lagen al in bed en werden
wakker van de rook. In een zijkamer bleek een tafel van een
tuinameublement en de lamellen gemolten te zijn. De bewoner heeft de brand samen met
een buurman geblust. De brand
is vermoedelijk veroorzaakt
door een kunststof kaarsenstandaard.
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zelf oud-bewoner van de flat
aan de Sophiaweg, kon zich
hun situatie helemaal voorstellen. Jeannette van Westerloo,
fractievoorzitter van de PvdA
heeft gemengde gevoelens over
de ontwikkelingen: „Aan de ene
kant ben ik blij dat er bij de
flats in de Celsiusstraat en de
Plemingstraat nu eindelijk een
lift komt. Maar de PvdA ziet ze
liever bij alle flats geplaatst."
„Wij hebben in 1992 een initiatiefvoorstel ingediend om al
in 1993 te starten met het plaatsen van liften bij bestaande
woongebouwen. Wij hadden
ons daar zeer nauwkeurig in
verdiept. In november 1992
heeft de fractie van de PvdA een
uitvoerig gesprek gehad met
het gehele EMM-bestuur. Ook
met het college van Burgemeester en Wethouders werd gesproken. Iedereen stond positief tegenover ons 'liftenplan'.
Maar het college, de gemeenteraad en EMM stelden de PvdA
uiteindelijk teleur."

meest in aanmerking voor een
lift."

Liftschacht
„De woningen in die flats zijn
geschikt voor ouderen: ze zijn
allemaal gelijkvloers, dichtbij
allerlei voorzieningen en op
loopafstand van het winkelcentrum. Zodoende kunnen ouderen langer in hun woning blijven wonen. Daarnaast waren de
kosten voor het aanbrengen
van een lift daar betrekkelijk
laag. In de flats is namelijk al
een liftschacht aanwezig. De
kosten van deze twee liften zijn
dus betrekkelijk laag en bereiken uiteindelijk veel woningen
die voor ouderenhuisvesting
geschikt zijn."
„Een flat aan de van Lennepweg zou voor 250.000 gulden
een lift kunnen krijgen, maar
uiteindelijk moeten de bewoners zelf betalen voor hun
woongenot. De kosten zouden
doorberekend moeten worden
op de slechts acht aanwezige
woningen per portiek. Dan is de
huurprijs eenvoudigweg niet
meer op te brengen," aldus Kramer. Op termijn zou EMM geen
woningen met lage huren meer
hebben voor de primaire doelgroep, voegt hij eraan toe.
„Wat betreft de flat aan de
Sophiaweg... Het klinkt dubbel
omdat er veel ouderen wonen,
maar die woningen zijn niet geschikt voor ouderenhuisvesting. Dat is één belangrijke reden. Maar ook bouwtechnisch
gezien komt deze flat niet in
aanmerking voor een lift."

Motie
EMM nam uiteindelijk geen
initiatief meer om de PvdA in
haar plannen te betrekken. Het
college en de gemeenteraad lieten het volgens de PvdA hélemaal afweten. Van Westerloo:
„Het college kwam uiteindelijk
met een stuk naar de gemeenteraad, dat qua inhoud niets met
het liftenplan te maken bleek te
hebben. Het ging alleen over
het aanstellen van een huismeester, het bevorderen van
aantrekkelijke voorzieningen
in de omgeving van flats en het
organiseren van aanvullende
dienst- en zorgverlening. De
staatssecretaris van VROM
stelde echter subsidie voor het
plaatsten van liften beschikbaar en daar wezen wij ze
steeds op."
Tijdens de raadsvergadering
van 1993 diende de PvdA een
motie in. De fractie wilde de
gemeenteraad een uitspraak laten doen over het liftenplan,
maar de motie werd verworpen. „Zo zie je maar hoe serieus
een meerderheid van de Zandvoortse bestuurders bezig is,
ouderen en gehandicapten in
staat te stellen zo lang mogelijk
in hun woning te kunnen blijven wonen," aldus van Westerloo. „Het subsidiegeld werd gelukkig nog aangevraagd, maar
uiteindelijk is bepaald, dat de
Sophiaweg en de van Lennep-

De flat aan de
Sophiaweg:
de bewoners
hopen al jarenlang
op
een lift

Huurprijs

Foto
André Lieberom

weg-flats geen lift krijgen. De
ANBO en de PvdA hadden
graag gezien, dat alle flats een
lift zouden krijgen en deze flats
in het bijzonder. Maar men
ging die discussie keer op keer
uit de weg. De gemeente en
EMM sturen erop aan om de
ouderen in Noord te laten wonen. 'Daar zijn meer voorzieningen,' zeggen ze dan."

gemakkelijk te bereiken. Laten
ze dan rechtstreeks tegen de bewoners zeggen dat het allemaal
te duur wordt en dat ze met die
liften voor de Celsiusstraat en
de Flemingstraat nu eenmaal
meerdere woningen kunnen bereiken. Dan zijn ze eerlijk.
Maar de bewoners hebben nu
nog steeds niets gehoord."

Volgens Peter Kramer, directeur van Eendracht Maakt
Macht, is het inderdaad mede
„Maar er is bij de Sophiaweg aan de PvdA te danken, dat er
een bushalte pal voor de deur, nu in ieder geval twee liften gedaarmee zijn die voorzieningen

Bushalte

'Je was even een geweldige bouwvakker'
Herben,

voorzitter van het EMM-bestuur, vrijdagmiddag tegen
wethouder Gerard Versteege. Gekleed in waterdicht

met een speciale helm op
het hoofd, hadden beiden
net een eerste bijdrage gele-

verd op het bouwterrein aari
de Flemingstraat. Zij had-

den een deel van de liftschacht met beton opgevuld.
door Martha Burger

De toekomstige EMM-flat aan
architectuur
namelijk nogal wat problemen.
Er moest rekening gehouden
worden met het speelterrein en
het hoofdriool."
De 'aanvaardbare huurprijs',
zo'n 730 gulden per woning, is
mogelijk geworden dankzij de
rijkssubsidie, die EMM meteen
weer in het project heeft geïnvesteerd. „Daarbij heeft de gemeente Zandvoort ook meegeholpen, door de grond niet al te
duur aan ons te verkopen," aldus Herben. „EMM vindt het
erg belangrijk om te bouwen
voor sociale woningbouw. Zo
zal een uitstroom vanuit Zanclvoort voorkomen kunnen worden."

Volgens voorzitter Marijke
Herben is het gebouw op tekening al een schoonheid en zal
het de directe omgeving zeker
opfleuren. „Het ontwerp van
architect Westra sprak de woningbouwvereniging al vanaf
het begin af aan meteen aan.
Vooral zijn visie over het opvullen van deze bouwlocatie, wist
ons enorm te boeien. Het valt
namelijk niet mee om een kleine plek in Zandvoort zodanig
op te vullen dat het aansluit bij
de omgeving en perspectieven
biedt. Er is veel energie gestoken in het project," aldus Her- Seniorenlabel
Het project wordt gebouwd
ben. „Er waren veel discussies
over de precieze plaats. Het volgens het 'seniorenlabel' van
ging soms zelfs om meters. de ANBO. Dat wil zeggen dat er
Bouwkundig gezien waren er specifiek gebouwd is naar voor-

W

AT IS ER NOU ZO leuk
of zo mooi aan Zandvoort? Of misschien
wel zo jammer? Het Zandvoorts Nieuwsblad vraagt zich
af hoe de dorpsbewoners hun
badplaats zien en doet een beroep op hun creativiteit. Hoe
ziet u Zandvoort? Wat vindt u
de leuke plekjes en wat maakt
het tot zo'n plezier om in deze
gemeente te wonen? Hoe beoordeelt u de jaarlijkse invasie
van toeristen, of juist de winterse rust? Het strand, de duinen? Geef uw eigen impressie
van Zandvoort is het verzoek
van de redactie en stuur die
naar de krant. Voor de meest
creatieve inzendingen zijn en-

MENINGEN

Gemeentegids belangrijker
dan kerstkaart van college

jack, rubberen laarzen en

In de Zandvoortbar van Gran
Dorado werd na deze symbolische openingshandeling nog
even het glas geheven, want
met de start van dit speciale
woningbouwproject zijn Eendracht Maakt Macht en de gemeente Zandvoort zeer in hun
nopjes. Twintig woningen binnen een uitzonderlijke vormgeving en tóch te realiseren voor
sociale woningbouw, dat is natuurlijk ook wel een feestje
waard.

plaatst worden bij flats in Zandvoort-Noord. Ook begrijpt hij
de teleurstelling van de bewoners aan de Sophiaweg, maar
volgens hem is de beslissing
over het wel of niet plaatsen
van een lift afhankelijk geweest
van een aantal afwegingen.
„Ten eerste was de subsidie die
wij kregen voldoende voor
slechts twee flats. Om te kiezen, hebben we, samen met de
gemeente, puur gelet op de ouderenhuisvesting. De flats aan
de Celsiusstraat en Flemingstraat kwamen daardoor het

Het is hier niet mogelijk om
een lift te plaatsen, die alle woningen bereikt. Mensen die in
de woningen aan de zijkanten
wonen, zullen altijd trappen
moeten blijven lopen. En daarbij blijven de trappen in de
maissonnettes ook altijd bestaan. De enige oplossing is het
maken van twee liften, maar
dat zou de huurprijs irreëel maken."
„Maar laat de bewoners van
de Sophiaweg maar contact
met ons opnemen," aldus de
EMM-directeur. „We kunnen
dan samen kijken wat voor mogelij kneden er nog zij n. EMM is
altijd bereid om over de problemen van de bewoners te praten.
Eventueel willen we daar ook
goed onderzoek naar doen."

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

ZANDVOORT - „Je was
even een geweldige bouwvakker. Dat ging zeer prpfessioneel." Dat grapje
maakte Marijke

Schade door bomen

T. Hendriks stoort zich nogal
aan de nieuwe gemeentegids
(1995) van Zandvoort. Die had
toch wel net zoveel aandacht
verdiend als de gemeentelijke
kerstkaart....
Wat is het toch een lekker
gevoel te wonen in een gemeente als Zandvoort, die het zo
goed voor heeft met haar ingezetenen, dat jaarlijks een 'officiële gids voor de gemeente
Zandvoort' gratis wordt verstrekt. Alle noodzakelijke informatie in één hand.
Wie de gemeentegids 1995
echter wat nauwkeuriger bekijkt, zal minder enthousiast
worden vanwege de spel- en
stijlfouten in de tekst. Is dat
de Flemingstraat: low-budget-bouw maar toch een opvallende gewoon slordigheid of denkt
men dat die Zandvoorters toch
niet beter weten?
zieningen voor ouderen. Zo zijn Ongeveer 170 werkbare dagen
alle woningen gelijkvloers en is lang zullen er zo'n 12 mensen
er een lift aanwezig. Bovendien per dag aan het werk zijn om
liggen zij dicht in de buurt van het gebouw binnen de termijn
winkelcentrum, huisarts enzo- te realiseren. Men hoopt het in
voorts. Over de toewijzing en de november te kunnen oplevecriteria zullen de gemeente en ren.
de EMM nog moeten praten.
In ieder geval heeft Zandvoort er straks weer een mooi Snelheid
aantal woningen in een prachVanuit de 'bouwwereld' getig gebouw bij. Het komt te zien, is de snelheid waarmee dit
staan op een betrekkelijk klein project van start ging wel bijopen stuk bouwterrein aan de zonder. Kuivenhoven: „Dat maFlemingstraat. „Door het voor- ken we niet zo vaak mee. Bindeel van de rijkssubsidie is het nen een jaar is dit verwezeneen schitterend project gewor- lijkt, van een plan op papier tot
den, terwijl je toch spreekt over aan de start van de bouwwerk'low budget-bouw'," zegt ad- zaamheden. De snelle beslisjunct-directeur Kuivenhoven singswijze was opvallend. Er
van Teerenstra BV uit Heiloo, was een speciaal bouwteam, bedat de bouw voor zijn rekening staande uit opdrachtgever
neemt. Het bouwbedrijf is al op EMM, de aannemer, de archi12 december met de eerste tect en een constructeur. Dat
werkzaamheden
begonnen, werkte prima met elkaar satoen is het fundament gelegd. men."

Oproep aan lezers Zandvoorts Nieuwsblad:

Hoe ziet u Zandvoort?
kele aardige prijsjes beschik- nieuwd naar wat u boeit aan
de badplaats. Zijn het de duibaar.
nen, het strand, de zee, de
De vorm van uw creatieve oude dorpskern, het 'mondaibijdrage laten wij geheel vrij. ne' uitgaansleven, het circuit
U mag uw visie onder het mot- of juist de flanerende badgasto 'Zo zie ik Zandvoort' geven ten op de boulevard.
in de vorm van schilderijen,
Een selectie uit de inzendinfoto's, collages, gedichten, verhalen, liedjes, wandkleden, te- gen hopen wij in mei in het
keningen, beeldhouwwerken, Zandvoorts Nieuwsblad te puetsen en andere creatieve ui- bliceren. Mogelijk worden de
tingen. Wij zijn bijzonder be- inzendingen ook geëxposeerd.

En als tijdens de laatste vergadering van de commissie
Ruimtelijke Ordening, onder
voorzitterschap van de niet
vaak op feitenkennis betrapte
wethouder Versteege, dan ook
blijkt dat de tekst over bijvoorbeeld het inzien van raadsstukken voor meer dan één uitleg
vatbaar is, wordt het nog minder leuk voor de samenstellers.
Het lijkt mij een aardige opdracht voor de bestuurder die
voorlichting in zijn portefeuille
heeft, om orde op zaken te stellen. Per saldo is een gemeentegids belangrijker dan een kerstkaart. Zo'n kaart wordt na Oud
en Nieuw weggegooid, de gids
moet een heel jaar aan zijn doel
beantwoorden.
T. Hendriks
Zandvoort

ZANDVOOBT - Bomen, die
vorige week door de storm zijn
omgewaaid, hebben twee ongelukken veroorzaakt. Donderdagmorgen reed een 58-jarige
automobilist uit Zevenaar op
de Zandvoortselaan tegen een
over de weg liggende boom aan.
De automobilist kon ondanks
hevig remmen niet voorkomen
dat hij tegen de boom botste.
De auto raakte beschadigd,
maar de bestuurder bleef ongedeerd.
Enkele minuten eerder reed
een 34-jarige man uit Zandvoort over de Vogelenzangseweg in Vogelenzang. Hij werd
verrast door een boom die gedeeltelijk over de weg lag. Toen
hij uitweek, kwam hij op de andere weghelft terecht en botste
frontaal op een tegenligger. De
bestuurder van de tegenligger,
een 53-jarige man uit Noordwijkerhout, raakte door de klap
met zijn voeten bekneld tussen
de pedalen. Hij moest door de
brandweer worden bevrijd en is
overgebracht naar een ziekenhuis in Haarlem. Beide auto's
waren zwaar beschadigd.

Inbreker laat
pluk haar achter
ZANDVOORT/BENTVELD
- In de winkel van de Bodaanstichting aan de Bramenlaan is
vrijdagavond een inbreker betrapt. Toen de 61-jarige bevoorrader van de winkel aankwam,
trof hij de voordeur open. Direct daarop werd hij door de
inbreker opzij geduwd. Deze
kwam op zijn vluchtweg vervolgens een afgesloten deur tegen.
Hij schopte het draadglasraam
stuk en kroop door het gat.
Daarbij verwondde hij zichzelf,
want later werd in dit gat een
stuk hoofdhuid met een plukje
haar teruggevonden. De inbreker heeft niets meegenomen.
Hij had een fors postuur, was
ongeveer veertig jaar oud, had
een bol hoofd, donkerblond
haar, aan de voorzijde kalend
en droeg een kort jasje.

Agressieve man
ZANDVOORT - Een 39-jarige
inwoner van Zandvoort is vrijdagavond aangehouden in de
Hobbemastraat, omdat hij ruzie maakte met bewoners. Toen
de politie arriveerde, pakte de
ruziemaker meteen een agent
bij de arm vast en probeerde de
tweede agent een kopstoot en
een knietje te verkopen. De
man werd direct aangehouden,
maar verzette zich zodanig, dat
hij geboeid moest worden afgevoerd. Ook tijdens de rit naar
het politiebureau bleef de man
zich agressief gedragen. Hij
beet in het been van een agent
en een andere agent liep een
hoofdwond op. Bij zijn verhoor
de volgende morgen wenste de
Zandvoorter geen verklaring af
te geven, waarna hij werd heengezonden. Tegen hem wordt
proces-verbaal opgemaakt.

Kijk in de horeca
ZANDVOORT - Elysee Beach Hotel, Gran Dorado en
grand café-restaurant Riche
doen op zaterdag 21 januari
mee aan de zesde open horecadag 'Kijk in de horeca'. In Nederland doen in totaal driehonderd bedrij ven mee aan de open
dag. Tussen elf en drie uur kunnen jongeren tussen 12 en 15
jaar en herintredende vrouwen,
allochtonen en werkzoekenden
zich informeren over het werk
in deze bedrijfstak. Bezoekers
van de horecadag krijgen de gelegenheid zowel voor als achter
de schermen een kijkje te nemen. Het Elysee Beach Hotel
staat in de Burg. van Alphenstraat, Gran Dorado Zandvoort
aan de Vondellaan en grandcafé-restaurant Riche aan de Boulevard Barnaart.

\Mie0HJTONS

Wie deelneemt aan de prijsvraag 'Zo zie ik Zandvoort',
gaat akkoord met de eventuele
publikatie en expositie van
zijn inzending.
Een deskundige jury zal
zich over de kunstuitingen,
die uiterlijk l mei binnen moeten zijn, buigen. U kunt uw
bijdrage zenden naar het redactieadres Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort.
Grotere werkstukken kunnen hier ook tijdens kantooruren worden afgegeven. Voor
nadere informatie kunt u contact opnemen met Joan Kurpershoek (02507) 18648 of Ton
van Doorn, 020-6451515.

De Zandvoortse Reddings Brigade moest afgelopen jaar 313 keer in actie komen
Illustratie Mare de Boor

donderdag 19 januari 1995
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ONGEKEND

CHATEAU DE
SERRES 1993

COTES DU VENTOUX
)ï;;!',Tabitha Is anderen helpen en werken aan jezelf!

Je moet van goede huize komen
om in een verpleeghuis
te kunnen werken...
1993

...maar je krijgt er veel voor terug!
B Tdiiitli.i bikini elk j.uir in mdiirt ün
srptdmber MI*'! diMiplnidinijtui/.mki'Mver/nr^cniln. N'a ecu bi'rni'psvnorlMjrtiidi'nilrt

CHATEAU de SERI^
COTO DU VENTOUX
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nut; Iwir j.iar. [nn^eren iie.ne.di'ii <ii; 2\ janr
;4eiiii!itMi iK' vnurki'iir.
B Stuur uns i'i'n briefje nu je krijgt /n sw;l
mn^t'lijk meer informatie over du/t» Ituike.
l ma n en/ul opleiding. Hellen kan natuurlijk
mik. V raii» dan ua.ir lisllie.r Audonaorcli:
[dienst l'ersmu'el K f}r»anis;iti(ï) of Ans
uravendii.il (oplnidinycoiirdiiiiitor).

Tabitha

Stichting Tabitha
Antwoordnr. 46102,1060 WB Amsterdam
Jan Bongastraat 5,1067 HZ Amsterdam
Telefoon: 020-611 0011

'Tabilha is een inslelling waar een ChrislelijKe levensovertuiging uitgangspunt en
i|ty4.lnspiraiiebr6nisTOor:hét;scfeppén;van'eenrgóe(ileèI-;enwerkklimaat;- < ;;.

In de kelders van Chateau
de Serres zwaait keldermeester Monsieur Bruno
Sabatier de scepter.
Met passie voor wijn
wordt zeer veel zorg aan
de uitstekende kwaliteitswijnen besteed. Chateau
de Serres ligt aan de voet
van de Mont Ventoux (de
beroemde 'wielercol' uit
de Tour de France).
Jaren achtereen worden
hier zeer hoge kwaliteitswijnen geproduceerd,
hetgeen blijkt uit de vele
medailles en oorkondes.
Ook deze Chateau de
Serres ontving op het wijnconcours in Carpentras
een zilveren medaille.
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heeft alle dranken!
HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21
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_ Alle aanbiediengen zijn geldig Vm 28 januari, zolang de voorraad slrekl

Te koop aangeboden:

Garage
aan het Burg. v. Fenemaplein te Zandvoort
Koopsom ƒ 20.000,- k.k.

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

TUI DOOUS
OP MAAT GEMAAKT

ALUMINIUM SCHUFDEURSYSIÏEM VAN 16 MM SPKS. DEUREN

geeft u meer!
Kennismakingsvlucht
vanaf Parijs naar Amsterdam
Weekmedia organiseert in
samenwerking met ToerNL-Excursies een fantastische kennismakingsvlucht
per DC-10 of Boeing B-747
Jumbo Jet vanaf Parijs
met
Varig
Brazilian
Airlines.
Op vrijdagavond vertrekt u
vanaf het Anistelstation in
Amsterdam per touringcar
naar Breda. Na een pauxe
gaat u naar
Parijs.
Onderweg wordt nog tenminste eenmaal gepauxeerd. In de vroege zaterdagochtend komt u aan in Parijs en krijgt u de mogelijkheid een ontbijt te gebruiken. In het winkelhart van Parijs is er de gelegenheid om uw eigen ontdekkingstocht te beginnen. U kunt ook een stadstour door Parijs maken. Om 13.00 uur vertrekt u per touringcar naar de
luchthaven Charles de Gaulle. Na de check-in is er nog tijd om tax free te
shoppen. Per DC-10 of Boeing B-747 Jumbo Jet vliegt "u om ca. 15.00 uur
terug naar de luchthaven Schiphol. Daarna reist u op eigen gelegenheid naar
huis.
VERTREKDATA

De vertrekdata xijn naar keuxe vrijdagavond 17 en 24 februari, 3. 10, 17 en
24 maart 1995.
KOSTEN
De kosten voor dexe dagtocht bedragen f 159.= p.p. plus f 6.= verplichte
luchthavenbelasting. In de kosten is het volgende niet inbegrepen:
- uitgaven van persoonlijke aard
- maaltijden
- stadsrondrit door Parijs
- reis/annuleringsvcrxckering
- luchthavenbelasting/veiligheidsheffing (zie boven
- reis naar vertrekpunt en de reis vanaf Schiphol naar uw woonplaats
De stadsrondrit door Parijs kost f 17.50 p.p. en een gecombineerde reis/annuleringskostenvencekering kost f9.50 p.p, Wanneer u tot 8 dagen voor
vertrek annuleert betaalt u 50% van de reissom, binnen 8 dagen voor vertrek
betaalt u het gehele bedrag. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een
geldig paspoort/loeristenkaart.
DEELNAME
Deelname is alleen mogelijk door het inzenden van onderstaande volledig
ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia. Postbus 2104, 1000 CC AMSTERDAM.
Via Toer-NL-E.\cursies ontvangt u een bevestiging en een factuur, die u per
omgaande dient te betalen. Ca. 7 dagen voor vertrek ontvangt u via Toer-NLExcursics de dcelnamebewij/.en en alle relevante informatie.

Bon voör~onze lezers

(De (jutte,

Kom eens
gezellig bij ons
binnen
„stormen"

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel- en 1 paneeldeur kamerhoog

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

Een hang-en leg-indeling

520r

f. 1665.Uw kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

Voor documentatie en prijzen bek 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperfaan en Ookmterweg)

lichtgewicht
DMC-garen
naaimachines Oftft
borduurpakketten
vanaf Ov/5/«" nobby-artikelen
"

f. 1145?
f.

"Imedeen heefteen gunstig effect
op het verouderen van de huid", is de conclusie
van Test Magazine, gebaseerd op"overtuigend
wetenschappelijk bewijsmateriaal".

fournituren
kledingreparatie

STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort

Tel. 02507-20072
REPARATIE ALLE MERKEN

Maandags gesloten

Even een kleur aan het
leven geven met bloemen
van

De specialist in al uw
bloemwerken

BIOEMSERKUNST

65,
JölujjS Haltestraat
Zandvoort, tel. 12060

LEERLINGEN WERVEN?
De nieuws- en huis-aan-huisbladen
van Weekmedia hebben op 15/16
februari aandacht voor scholen en
schooltypen.
Een goede gelegenheid om in februari
één of meerdere advertenties te plaatsen om (potentiële) leerlingen te werven.
Meer informatie?
Bel voor Amsterdam/Weesp met
Marjo Reuver of Esther Nanlohy, tel. 020-562.2440 of
562.2828 en voor Amstelveen/Amstelland met Birgit Jouby,
tel. 020-647.5393.

Deelname aan de kennismakingsvlucht met de DC-10 of de Boeing B-747
Jumbo van Varig Braxilian Airlines is alleen mogelijk door middel van het
insturen van dexe bon naar hel in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam
\

r ,1 n dit ede 111 k

O

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Aantal deelnemers:

l c keuze datum xaterdag:
2c keuxe clatum xaterdag:

Slaclsronclrit:

ja/nee

Rcis-/annuleringskostenverxckering:

ja/nee

Namen overige deelnemers (gespeld op de wij/e xoals xe ook vermeld staan in
paspoort/1 oeristenkaart):

Hel Randitedvliik Op'eiJ'igc" Centrum
vcrïotgt voor w 9000 leerlingen

Wil je je kennis opfrissen,
je bijscholen, of een administratieve cursus volgen?

Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Buitenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad/Amstelveen Post, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener, de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad.

Ant! "' - Stat .- •

Amsterdams
StadsbDad

i

^*^ - «••"•v"Q»*'»un
>'.*•. StadsbBai >«.,i
:.'•':;•'-.•;•..

Het Startersboekje, gratis bij Imsdeen, begeleidt
het gebruik van Imedeen en bevat bovendien
voor ƒ 25,- aan waardebonnen!

IMEDEEN

De Gaper Drugstore
Kerkstraat 31
2042 JD Zandvoort
Tel. 02507-12513

Amst<
Stadsl

"-•-• -i^:. i ])',',',„''" "r,l't' '

Amsterdams -*•;,'., «il
Stadsbü.id .„.,.,_ v,i •„\„

Kies dan voor een korte cursus

Tekstverwerken, typen en
bedrijfscorrespondentie

AiwslcirilBiws
Stadsblad

Imedeen, een voedingssupplement op basis van
mariene organismen, vervaagt niet ajleen
rimpeltjes op het gelaat, maar Brengt "de huid
van het hele lichaam in betere conditie.

Am;
Stal

i •
•• Buiteiweldertse <,#„, l .!'\\i»'win.
l
'•' Courant»,,•> -.M'»
Amsterdams -.«>.•. Amsterdi,'',',''{,'.
StadsbBad -—"> Stadsbfla, ,»„j

Amsterdams v/
StartsbJad ....,_.J

Duur opleiding: februari '995-juni 1995
Lesdagen: donderdag en vrijdüR
Plaats: Amsterdam
Voorwaarden: ingeschreven slaan bi| het arbeidsbureau
Vooropleiding: mavo-D m ven u

Amsterdams
StadsbGad .„,....

Leeftijd: 18 tot 35 j.i.u

MwJni0JmaUc.cn-InschüJyjn&L
Spuistraat 239 1012 VP Amsterdam

geeft u meer!

Si

Buitenveldcrtse .;
Courant rm-

de Nieuw
Bljlnter

telefoon 020-6239892 vraag naar
mevrouw A. Ernst <dt morgen, wo morgen, do morgen)

WEEKMEDIA, ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS
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*Sommige pandjes zijn uniek in ons land'

ZANDVOORT Oud
Zandvoort, voor zover dat
nog bestaat, heeft een aantal
unieke kenmerken. Dat zegt
voorzitter ir. W.B.J. Polman
van de Zandvportse Monumentencommissie. Behalve
in dit interview zal hij er
ook een en ander over vertellen tijdens de eerste officiële presentatie van de
commissie, op vrijdag 24
maart in gebouw De Krocht
Daarnaast komen ook provinciemedewerker Van der
Kleij en mensen die ervaring hebben in het renoveren van hun woning aan het
woord.
door Joan Kurpershock

De bouwstijl in Zandvoort is
op bepaalde plekken uniek
voor Nederland, zegt Polman
„•Je hebt hier bijvoorbeeld hui
zen die deelbaar zijn. 's Winters
werden ze helemaal door het
gezin bewoond, 's zomers werd
een deel verhuurd aan taadgasten. Dat is uniek, zoiets kom je
bijna nergens tegen in Nederland. Sommige panden zijn
echt befaamd, buiten Zandvoort."
„Verder vind je hier de oudste vorm van volkshuisvesting
die geïnitieerd is door de ge- een kroon op een stuk verleden.
meente."
Dat mag je niet slopen."
De commissie heeft niet alleen een aantal gebouwen op
Bomen
haar lijst voor lokale monuDat slaat onder andere op de menten gezet. Ook twee bomen:
gemeentewoningen in de Hob- de kastanje op het Gasthuisbemastraat. „Dat is een hele plein en eenzelfde oude tooom
vroege vorm, die je verder in die op achter het Kerkdwarspad.
tijd nergens vindt. Voor ons is „Bomen zijn schaars aan de
dat iets heel bijzonders, dat is kust," verklaart Polman.

BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming " 023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500.
De spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot
12.00 uur en van 17.00 tot 17.30
uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur.
• Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk ZuidrKennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)

Woningen aan de Poststraat die zijn voorgedragen voor de
rijksmonumentenlijst voor 'jongere' monumenten
Foto Anclré Lieberom

Niet alleen van woningen, maar februari niet reageren, gaat het
ook van oude bedrijfjes en zelfs voor tien jaar over," waarschuren. Daarnaast werd ge- schuwt Cense.
praat met bewoners, het Genootschap Oud-Zandvoort, geAdvies
meente en provincie.
Maar behalve dit werk wordt
Uiteindelijk ontstond er een de
Monumentencommissie
lijst voor een drietal plekken in ook betrokken bij nieuwe planZandvoort, die aanbevolen wor- nen voor het dorp, voor een
den als 'beschermd dorpsge- stukje advies en begeleiding. Alzicht'. „Alleen een paar pandjes thans, dat is de bedoeling, in de
aanwijzen was niet voldoende praktijk is de commissie er nog
geweest," verklaart Wagenaar. niet door de gemeente bij beHet gaat om stukjes Noord- trokken. Het gaat om zaken als
buurt (onder andere Achter- het centrumplan en bepaalde
om) en Zuidbuurt (o.a. Duin- ontwikkelingen daarbinnen,
weg, Bakkerstraat en Kerk- zoals het plan voor een winkeldwarspad).
centrum van Bruynzeel, of bijDaarnaast heeft de commis- voorbeeld de nieuwbouwplansie ook geadviseerd bij het sa- nen achter de Julianaweg.
menstellen van de lijst van „Maar we hebben niet de opnieuwe rijksmonumenten in dracht om alles te bescherZandvoort, met name de jonge- men," waarschuwt Polman. „Je
re monumenten. De commissie moet rekening houden met de
is al akkoord gegaan met deze toekomst van Zandvoort." En
lijst, nu is het nog wachten op dat uiteraard in de breedste zin
het college. „Als ze niet voor l van het woord.

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: mw. N. van
Keulen-Schaafsma, Haarlem

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Donderdag 18 januari: De gemeente Zandvoort
krijgt binnenkort waarschijnlijk een lokale omroep. De stichting Zandvoortse Omroep Organisatie (ZOO) is een initiatief van een aantal inwoners om te komen tot een volwaardige omroep
binnen de gemeente. Om te mogen uitzenden
moet de ZOO een zendmachtiging krijgen van
het Commissariaat voor de Media. De gemeente
moet daarvoor een representativiteitsverklaring
afgeven. Omdat het toerisme in Zandvoort een
zeer belangrijke plaats inneemt, wil de nieuwe
lokale omroep voor toeristen zelfs op een apart
kanaal gaan uitzenden en wel in verschillende
talen. • Het duingebied langs de spoorbaan in
Zandvoort-Noord achter de Keesomstraat wordt
bedreigd door vernielzucht. Ruim driehonderd
van de duizenden jonge denneboompjes, die enige jaren geleden zijn aangeplant, moesten het
inmiddels begeven. Hoogstwaarschijnlijk worden de ongeveer vijftig centimeter hoge boompjes door een hond losgewerkt. • De woningbouw
op het Zwarte Veld tussen Prinsesseweg, Oosterstraat en Koningstraat gaat voorlopig niet door.
De provincie weigert haar medewerking omdat
er geen totaal-visie bestaat voor de stedebouwkundige structuur van het dorpscentrum.. Een
nieuwe aanvraag kan waarschijnlijk niet eerder
dan over een halfjaar worden gedaan. De provincie is overigens niet happig op bebouwing, omdat zij vindt dat 'een open ruimte van formaat'
een kenmerkend element in de ruimtelijke
structuur van Zandvoort is.

Donderdag 17 jamiari: Op vrijdagmiddag om
twee uur werd 'Huize Sterre der Zee' gekraakt
door grote bulldozers op last van de huidige
eigenaar, de projectmaatschappij Wilma. Omstreeks half vijf was het karwei, dat de nodige
kijkers trok, geklaard. De projectontwikkelaar
was tot sloop overgegaan, min of meer op advies
van de gemeente, die ongewenste krakers of vandalisme vreesde, nu het pand sinds enkele weken leeg stond. De oorspronkelijke drie villa's
hebben eerst als kinderhuis gediend en na de
oorlog dienst gedaan als bejaardenhuis. • Tegen
de beschikking van 11 december 1979 van GS een
verklaring van geen bezwaar te weigeren voor
het aanbrengen van de chicane in het circuit is
het gemeentebestuur in beroep gegaan. Volgens
het gemeentebestuur is het besluit van GS in
strijd met het algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur. De argumentatie van GS, dat uit akoestisch onderzoek tijdens de Grand Prix is gebleken, dat als gevolg van het aanleggen van de
voorlopige bocht de bestaande geluidshinder zal
toenemen, acht het college onvoldoende. • Hotel
Keur aan de Zeestraat zal in de komende tijd, om
voor het seizoen klaar te zijn, ingrijpende veranderingen ondergaan. De voorgevel wordt opnieuw wit gespoten, het terras wordt geinoderniseerd, maar niet overdekt en verwarmd. Na taewoning door Algerijnen, die bij Fokker een studie volgden, wordt het hotel nu weer bestemd tot
familie-hotel.

Farao 'kwetsbare tiener'
H

218, Haarlem.
Zondagsdiensten om 10.30 uur
en 19.00 uur

Stien Heemsbergen overleden

02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum Voor
Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk' Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Schuren
De commissie is in 1993 begonnen met onder andere een
inventarisatie van bouwwerken
in Zandvoort, met name van de
categorieën gebouwen. Er werd
een analyse gemaakt van de
oude kern tot eind vorige eeuw.

(ADVERTENTIE)
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Kapster kapt ermee

Burgerlijke stand B

Periode:
10 - 16 januari 1995
Gehuwd:
Roomskatholieke Kerk, Grote Van Duijn, Wiliem Dirk, en
Koelemeijer, Margaretha AnKrocht 45:
thonia
Zaterdag 19.00 uur:
Zondag 10.30 uur:
Geboren:
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- Davon, zoon van: Van der
schap NPB, Brugstraat 15:
Kooij, Jan, en Groenestein,
Zondag 10.30 uur: mevr. ds. A.A. Nandy
in 't Veld, Haarlem
Overleden:
Woensdag 14.00 uur: Vrouwen- Wagner, Maria Elisabeth, oud
101 jaar
middag
Hugenholtz geb. Van Rheineck
Religieuze Kring Aerdenhout- Leyssius, jonkvrouw Marianne
-Bentveld, Oscar Mendliklaan Sophie, oud 73 jaar
Heemsbergen, Siebregje, oud
5, Aerdenhout:
Oecumenische dienst Raad van 76 jaar
Van der Vliet, Anna Barbara,
Kerken in Aerdenhout
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg oud 74 jaar

Reddingsbrigade veel in actie

Nieuws uit Heliomare

Kerkdiensten
Weekend:
21/22 jan. 1995

de badplaats door

en

ALLO, SPREEK IK met de
VVV in Willingen, Sauerland? Ja? Wilt u mij dan
een lijst met hotelletjes toesturen? Naar Zandvoort graag."
„Wiebitte?"
„Zandvoort, u weet wel die
badplaats aan de Nederlandse
kust?!"
„Nein, nie von gehort."
„Oh. Dan ik zal het even spellen: Z-A-N-D-V-O-O-R-T!"
Einde gesprek. De gids die
een week later arriveert blijkt
een dikke pil. Een prachtig en
creatief uitgevoerd boekwerk,
met schitterende foto's en uitgebreide informatie over alles
wat er te doen is. Zo ook een
overzichtelijke lijst van alle hotels en pensions, met een verwijzing naar de pagina waar
Ge Loogman heeft zelf ook al tientallen beeldjes gemaakt naar een advertentie met foto te vinden is. Mijn vrouw en ik staan
voorbeelden uit het oude Egypte
(Archieffoto Weekmedia) versteld van zoveel gevoel voor
public relations dat achter
deze gids schuilt.
ZANDVOORT - De beken- serie wordt op vrijdag 3 februaUiteraard, de VVV Zuid-Kende Zandvoortse 'Egypte- ri weer door Ge Loogman afge- nemerland heeft ook een uitge-deskundige' Ge Loogman sloten, dan gaat het over de po- breide gids met de nodige inhoudt vrijdagavond 20 janu- sitie van de vrouw in het oude formatie, maar in Willingen
ari in de Openbare Biblio- Egypte. De lezingen, onder- hebben ze, inclusief de hoteltheek aan de Prinsesseweg steund met dia's, beginnen om liers, er de portemonnee nog rien duren tot ongeveer goreuzer voor omgedraaid. De
een lezing over het oude 19.30 uur
uur. De toegang is gratis. VVV en de Stichting Zandvoort
Egypte. Het is de eerste van 21.30
Onderwerp morgen is dus Promotie moeten er maar eens
een serie van drie lezingen. Toetanchamon,
de farao die naar kijken.
Loogman houdt zich al vele leefde in een periode die als de
Natuurlijk vinden we een hojaren met dat onderwerp bezig. rijkste en meest verfijnde uit de telletje dat ons aanstaat. Het
Hij heeft zelf ook tientallen Egyptische geschiedenis wordt eten is niet duur, 22 mark voor
beeldjes vervaardigd, naar gezien.
een behoorlijk hoofdgerecht.
voorbeelden uit Egypte. Het
Hij was de enige zoon van Alleen het vlees is wat taai, en
gaat morgenavond met name Achnaton wiens troon hij al op de salade nogal saai. Maar als
om de farao Toetanchamon, zeer jonge leeftijd erfde. Hij kampeerders doen we daar
over zijn tijd, zijn graf en zijn staat bekend als een zwak heer- niet moeilijk over. Tot de rekeschatten. Daarna volgen nog ser: achter het gouden masker ning volgt, dat is toch wel
twee lezingen. Op vrijdag 27 ja- gaat een kwetsbare, gemanipu- enigszins een verrassing. Een
nuari wordt die verzorgd door leerde tiener schuil die slechts pilsje kost minimaal 3,5 mark,
de heer Doorgeest, die de pyra- een speelbal was van de aspira- een glas wijn bijna 5,5 mark...
miden als onderwerp heeft. De ties van anderen.
Ik begin te twijfelen of we niet
in Parijs terecht zijn gekomen.
„We hebben toch niet de verkeerde afslag genomen?" sputter ik.
Zaterdag is het een beetje uitslapen. Dat wil wel na zo'n
drukke werkweek, de raadscommissies zijn tegenwoordig
wel heel bijzonder om bij te
wonen, maar daarbij ook vermoeiend. Na het ontbijt even
De Zandvoortse Reddings Brigade heeft vorig jaar maar liefst het stadje in. Even een kopje
313 keer in actie moeten komen. Het aantal vondelingen bedroeg
De rekening: 3,50 mark
vorig jaar 169. Voor 29 van hen moest het rollend of varend koffie.
voor een kopje. We beginnen er
materieel ingezet worden: veel meer dan het jaar ervoor, toen het al aan te wennen.
bij twee keer bleef. Volgens de ZRB is dat het gevolg van de lage
Maar dan moeten we haasbezettingsgraad van de politie. Verder moest er onder andere 210 ten, zo blijkt het: de winkels
keer EHBO verleend worden, 12 zwemmers uit het water gehaald gaan al om één uur dicht. Zelfs
en moest er assistentie verleend worden aan 19 zeilers.
in zo'n toeristengebied. „Bent
u zondag dan misschien ook
open?"
„Nein, tut mir leid."
Uit Heliomare komt goed nieuws: Bram Stijnen is weer héle„Juist ja... Weet u hoe ze dat
maal 'gipsvrij'. Dat was nog een verrassing vorige week toen de in Zandvoort doen?"
dokter die beslissing nam. Een vreugdesprongetje was natuurlijk
„Wo?!"
nog niet mogelijk, maar zijn eerste stappen zonder gips heeft hij
„Ach, laat u maar..."
al weer gezet. Bram hoopt over een paar weken weer thuis te zijn.
We hebben er heel wat afgewandeld en geskied, daarvoor
is het fantastisch in deze omgeving, vooral als je maar een dag
Kapster Jacqueline du Chatinier, gevestigd aan de Achterweg, of drie vrij hebt. Maar als we
'kapt' er mee, eind deze maand. „Het wordt me teveel elke dag zijn uitgewandeld, doen we lekheen en weer rijden tussen Den Haag en Zandvoort," zegt zij. Zij ker een weekendje Zandvoort.
vestigde zich hier zo'n vier jaar geleden en heeft in die tijd een
JOAN KURPERSHOEK
leuke band met haar klantenkring opgebouwd. „Het is natuurlijk
jammer, datje die mensen allemaal weer vaarwel moet zeggen."
Zij is nog op zoek naar een nieuwe zaak in Den Haag, als het
mogelijk is: iets groter.

Weekenddiensten
Weekend:
21/22 januari 1995
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.

Polman, die zelf niet in Zandvoort woont, is voormalig
hoofd van de Monumentenzorg
in Haarlem. Hij heeft ervaring
op landelijk en internationaal
niveau met het monumentenwezen. Verder bestaat de monumentencommissie uit architect Chris Wagenaar en Irmgard Oudendijk. Makelaar Cense is 'plaatsvervangend' lid,
maar werkt net zo hard mee als
de anderen. Hij heeft momenteel taken op zich genomen die
eigenlijk door de gemeente gedaan zouden moeten worden.
Daar is echter op het ogenblik
niemand die zich gericht met
dit onderwerp bezighoudt. Verder zijn Taco Mulder en provinciemedewerker Van der Kley
plaatsvervangend lid.

met

TEKENFILM

THRILLER

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

16 Jaar
Dagelijks
19.00 en 21.30

VERWACHT

THE LION KING.
PULP FiCTioisr»
Gasthuisplein 5, 2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686

Vorige week, 12 januari, is Stien Heemsbergen op 76-jarige
leeftijd overleden. Zij was jarenlang leidster van de Zandvoortse
afdeling bejaardenzorg, van de Stichting Thuiszorg Kennemerland Zuid. In 1951 kwam zij in dienst bij de Zandvoortse vereniging Onderling Hulpbetoon. Zij had toen al elders de opleiding
gezinsverzorgster gevolgd. Zij woonde samen met collega's in een
soort internaat.
Later werd zij leidster op het kantoor in Zandvoort en kreeg zij
in dit pand een benedenverdieping. Ondertussen was Onderling
Hulpbetoon al opgegaan in de Stichting Gezinszorg die later weer
fuseerde tot Stichting Thuiszorg Kennemerland. Mevrouw
Heemsbergen bleef echter werkzaam bij de Zandvoortse bejaardenzorg. 'In totaal 32 jaar lang heeft zij zich op zeer bescheiden
wijze met veel liefde voor de Zandvoortse ouderen ingezet,' zegt
de directie van de Thuiszorg. 'Na haar pensionering in november
1983 heeft zij, na een zeer werkzaam leven ten dienste van anderen, gelukkig nog geruime tijd van haar pensioen kunnen genieten.'

Foutjes in gemeentegids
De nieuwe gemeentegids 1995 van de gemeente Zandvoort heeft
al het nodige commentaar opgeroepen vanwege tikfouten en
verkeerde gegevens.'Gemeentevoorlichter Egon Snelders heeft
het ook al gehoord: „Toch hebben we alles drie keer overgelezen,"
zegt hij. „Maar dit kan helaas gebeuren. Daarnaast heeft men
soms ook vergeten om wijzigingen in hun gegevens door te geven.

• Winterexcursie in Nationaal
Park Zuid Kennemerland, zondag 22 januari 10.00 uur, ingang
Midden Herenduin aan de Duin
en Kruidbergerweg in Driehuis. Verplicht telefonisch aanmelden via: 023-257484. Dagkaarten zijn ter plaatse te koop.
• Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b. Exposities 'Herkenbaar gemaakt',
met poppen van Miep Felix-Perquin, natuurgetrouwe immitatie van personen als clown
Popov, Rembrandt, en een
groep personen van De Nachtwacht. Tevens 'Allemaal electrisch', een tentoonstelling van
o.a. allerlei oude elektrische
voorwerpen, samengesteld met
de conservator van het P.E.N.-museum in Haarlem. Te zien
t/m 4 februari. Het Cultureel
Centrum is van woensdag t/m
zondag geopend, van 13.00 tot
17.00 uur.

donderdag 19 januari 1995

Weekmedia 17
Stationsplein 17/1, goed gesitueerd
tweekam.app. op de beg.gr.verdieping.
Ind. entree; hal; badk. met toilet, wastafel
en douche; woonkamer (4x5m) met parketvloer; witte keuken met inbouwapp.;
slaapk. met kurkvloer. Serv.k. ƒ 240,- p.m.
Vr.pr. ƒ 139.000,- k.k.
Passage 3/18, ruim driekam.app. op de 4e
etage. Ind. hal; toilet; woonkam. met royaal
balkon op het zuiden; nette open keuken
met inb.app.; 2 slaapk.; badk. met wastafel
en ligbad. Serv.k. ƒ 364,- p.m.
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

Drogisterij "BOUWMAN"

Zandvoorts Nieuwsblad

L ikltii: DI; B "H u II

G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier

THEORIE IN ÉÉN WEEK

Fa. P. Klein

Zaterdag 28 januari
van 09.00 tot 17.00 uur.

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Autorijscholen:
Phil Waaning
Bert Hoogendijk
Tel. 12071
Tel. 14946

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

30 lessen + ex.aanvraag
Theoriedag + ex.kaart
ƒ 1775,- incl. b.t.w.

Fa. Gansner & Co.

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Spoedcursus:
30 lessen + ex. aanvraag ƒ 1700,- incl. b.t.w.

SCHOOL VOOR CONSUMPTIEVE
BEROEPEN
4 jaar aansluitend aan de basisschool

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberc

Inlichtingen:

DE BERKHOFF

Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gemeenschapshuis Zandvoort

HOTEL EN GASTRONOMIE

verzekerden
Uw adres voor:

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling

open avonden: dinsdag 31 januari
donderdag 9 maart
van 19.00 tot 21.OQ uur
J^s^sxStö.vi'X.'f :r.'K; Ï-..K*;.; -»•;•: ,r>.
. HOOFDSTAD

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

Hogeweg 2, Zandvoort

De Vonk

BANKETBAKKEN
KOKEN/SERVEREN

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

Grote Krocht 1 8, Zandvoort

Vondellaan 1A, Zandvoort

MAKELAAR O.G.

',

".V.
1020 GHIbOfiTpiclan 66WJ71

lanus Bauerstf JJ1 ? 106? AR Amsli-r,

VOEL JE FRIS... VOEL JE FA

FIJNE MALSE

FA DOUCHE

BROKJES
VOOR DE KAT

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

diverse geuren, flacon 250 ml

met vis-, kip- of vleesbrokjes
BLIK 400 GRAM

Eén telefoontje is genoeg ...
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.
in diverse kleuren,
met of zonder oorkleppen, per stuk

' /w;,<.m$fo
lr

/

rTöSJB ELDERS

<^r&&

ïp?S??r>>.

^^^Hi^^'^^^
NATUUR A7I IM m,
^fL^ES 1.5 UTER(BUN^

r^g^S^g^q

L 5
REUZEBLIK ^mS^T^"^--^ **
•'''&
iiSTTTTr-^^^
iRVVTENSOEP |^^feffi^ESoW^

CONTACTLIJN

1.5 " ™ R | | | | | ^ ^ — - - - i d J i f

06-350.222.21 (ioo cpm)

^^~

WEE'

^^^&o 7TS^^5-^SLECHTS

ZAdMOr- n^JT^

~—

:.5t,

Culinair genieten aan
de Zeeuwse Rivièra
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In samenwerking met Weekmedia organiseert
Hotel Willebrord voor liefhebbers van strandwandelingen. rust en gastronomie in de periode van
27 januari t /m 2 april 1995 culinaire weekeinden
van vrijdag voor het diner t/m zondag na het ontbijtbuffel. Op vrijdag krijgt u een uitstekend 4gangen diner geserveerd en op zaterdag een gastronomisch koud en warm buffet met diverse
wild-, vis- en Zeeuwse specialiteiten.

BUS 0.75 LITER
-*'

Bon voor onze lezers
Deelname, aan dit culinair weekend in Zoutelancle in de periode van 27 januari t / m 2 april
1995 is alleen mogelijk door het insturen van
de/.c volledig ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:

Postcode:
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SKIHORLOGE

SCHUITJES

van echte chocolade, royaal gevuld met slagroor
en afgewerkt met een frisse schijf anana
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(HOUDER

met diverse functies,
waterbestendig, nu
ook met handige
skipashouder
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toilet, OOK ^
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met aluminium-cup, brandduur ca 4,5 uur

TOILET DUCK
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THEE- OF
SFEERLICHTEN
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PICKWICK
TEA FOR ONE
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ELDERS

6

ELDERS

Het arrangement begint op vrijdag en u bent weikom vanaf ca. l -4.00 uur. Het arrangement is
inclusief:
- kamer met douche en toilet
- 2 x ontbijt
- l x 4 -gangen diner
- I x ^astronomisch buffet
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de
lezers van de kranten van Weekmedia f 199.- p.p.
Toeslag l pers. kamer f 10.- per dag.

HUISVUILZAKKEN
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LA REINE
LIMONADESIROOP
aardbei of cassis.
Vol van smaak,
bevat natuurlijke
vitamine C
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Voor nadere informatie: Hotel Willebrord.
Smiclsstraal 17. 4374 AT Zoutelande, tel. 01 1861215. Boeken is alleen mogelijk door middel van
het insturen van onderstaande volledig ingevulde
bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC
AMSTERDAM

met Iraaie decoratie in diverse kleuren,
0 , ca. 15 cm hoog

L
~~—-JrfL^^^ 4 STUKS

geefi u meer!

Het eiland Walcheren in de provincie Zeeland is
sinds jaren een bekend vakanliegebied. De uitgestrekte natuurgebieden alsmede de schitterende
duinen en stranden ademen een sfeer uit van
rust en ruimte. Hotel Willebrord is gelegen in het
dorpje Zoutelande aan de Zeeuwse rivièra aan de
zuidkant van Walcheren tussen Vlissingen en
Westkapelle. In de omgeving zijn allerlei uitstapjes te maken naar o. a. de Deltawerken. Veere,
Middelburg en Brugge in België. De receptioniste
van hel hotel is u graag behulpzaam bij het organiseren van uw uitstapjes.

AARDEWERK
VAAS

-iÜ5£^aoERs JMJ-

cl

l

^

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

_ 'IVÜ™V-,-0I i^n

DEN BROEK

Woonplaats:

Telefoonnummer:
2-pcrsoonskamer:

l persoonskamer:.

Ie keuze datum:

2e keuze datum: ...

geeft u meer!

LIEFST 16 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schattpleln • HOOFDDORP: Markllaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorentiot
EN NU OOK: AMSTERDAM: • Belglëplein 106 (Nieuw Slotcn| . Molukkenstraat 131 (oost)

Weekmedia

woensdag 18 januari 1995

1-11.

Veel leerlingen staan sceptisch tegenover vak Verzorging
6

Als ik wil weten hoe je een giro moet
invullen ga ik wel naar het postkantoor
„Het is een misverstand dat de leerlingen
tijdens de lessen Verzorging alleen maar
achter de kookpot en het aanrecht staan.
Integendeel, het onderdeel koken is bij ons
helemaal nog niet aan de orde." Klazien de
Hoop is sinds het begin van dit schooljaar
docent van het nieuwe vak Verzorging. Dat
koken dit schooljaar nog niet aan de orde is,
vinden de meeste leerlingen eigenlijk maar
jammer.

pen die in dit deel worden behandeld zijn 'Mijn
positie als consument' en 'Omgaan met geld'. In dit
boek wordt geleerd hoe je bijvoorbeeld het beste
'vergelijkend warenonderzoek' kan verrichten, hoe
je je vooral niet moet laten inpakken door do reclame en hoe je je uitgaven onder controle kan houden.
Dit keer kunnen de leerlingen kiezen uit vijf opdrachten die ze in groepjes moeten uitvoeren.

4TI
J_ leer hoe ik mijn haar moet wassen of zo.
Ik vind het maar stom dat we zoiets in de
klas moeten leren, want dat kan iedereen toch
al," zegt één van de leerlingen uit klas twee van
een atheneum/gymnasium.
door Janna van Veen
Ondanks de weinig enthousiaste reacties van haar
leerlingen weet Klazien de Hoop dat er toch serieus
gewerkt wordt aan de opdrachten uit de lesboeken
'Dag in, Dag uit Verzorging'. Dat blijkt trouwens ook
tijdens het bijwonen van één van de lessen, waarin
de leerlingen een opdracht moeten uitvoeren in het
kader van 'leren omgaan met geld'.
In de docentenhandleiding wordt staat als doel:
'Het vak Verzorging is er op gericht jongeren te
leren zichzelf en anderen te verzorgen, zorg te dragen voor gezondheid en welzijn van mensen en te
zorgen voor de huishouding en de omgeving in wisselende leefsituaties.'
Deze handleiding is afkomstig van Kerndoelen
Basisvorming, Commissie Herziening Eindtermen,
een onderdeel van de Wet op de Basis Vorming.
Deze wet trad vorig jaar in werking voor het middelbaar onderwijs en houdt kort gezegd in dat alle
leerlingen in de eerste drie jaar van het middelbaar
onderwijs eenzelfde basispakket krijgen aangebo-

komt: 'gewoonte, gewenning en verslaving' en 'je
eigen gezondheid'. „Dat gaat over alcohol en drugs
Er worden twee opdrachten gekozen: kamer in- en zo. Dat is wel interessant, want daar krijg je later
richten en de klasse-avond. Bij de eerste opdracht nog mee te maken. Al die andere zaken hebben we
moeten de leerlingen bedenken hoe ze zo goedkoop vroeger al van onze ouders geleerd, maar over drank
mogelijk een kamer in kunnen richten in het huis en drugs praat je niet zo makkelijk met je ouders.
van het gastgezin van een vluchtelinge die bij hun in Dat doe je sneller onder elkaar," meent Eva. Volde klas zit. Ze moeten uitzoeken wat dat gaat kosten gens de docente is de interesse voor onderwerpen
en waar ze het geld vandaan halen.
als seksualiteit en relaties ook heel groot.
Bij de tweede opdracht moeten de leerlingen een
thema voor de klasse-avond bedenken, uitrekenen
Klazien de Hoop zit er niet zo mee dat de leerlinwat de organisatie gaat kosten en ook bij deze op- gen sommige aspecten van het vak dat zij geeft
dracht moeten ze bedenken waar ze het geld van- 'maar stom vinden'. „Praktische lessen worden nu
daan halen.
eenmaal minder gewaardeerd en ik denk dat dat iets
Een groepje meisjes heeft voor de klasse-avond is dat sinds de basisschool zo gegroeid is. Er wordt
gekozen.„We hebben 'sprookjes' als thema gekozen meer waarde gehecht aan het verhogen van het
en het is de bedoeling dat iedereen die meedoet een kennisniveau. Dit vak is helemaal nieuw voor ze en
kort toneelstukje voorbereidt over een sprookje. daar hebben kinderen het vaak moeilijk mee. Dat ze
Wat we wel nodig hebben, zijn chips en snoep en wel graag willen koken, komt door het aspect 'leklimonade. En natuurlijk appeltaart. Die maken we ker eten' en koken levert direct resultaat op. Ik weet
zelf, want dat is veel goedkoper," vertelt één van hen echter zeker dat het vak verzorging over een paar
enthousiast.
jaar volledig is ingeburgerd."
Op de vraag wat dit groepje vindt van het vak
Verzorging volgt een collectief schouderophalen.
Fabienne zegt dan: „Ik vind het vaak wel een beetje Verschillende niveaus
onzin hoor. Wij hoeven toch niet meer te leren
Volgens de docente is er ook verschil in acceptie
welke gevaren er allemaal in de keuken zijn? Dat tussen de verschillende niveaus. „Ik heb zes groeweet ik heus wel." Haar buurvrouw vult aan: „Mijn pen en het is duidelijk dat de gymnasium-atheouders hebben zichzelf dat soort dingen toch ook neurngroepen het minst waarde hechten aan dit
aangeleerd? Die hebben vroeger toch ook geen Ver- vak. Die leerlingen zijn heel erg gericht op het vergazorging gehad op school? En we leren ook hoe we ren van zoveel mogelijk kennis op het meer cognibijvoorbeeld een giro moeten invullen. Nou, als ik tieve vlak. Het belangrijkste voor mij is dat de scepdat weten wil ga ik wel naar de bank of het postkan- sis die de leerlingen aan de dag leggen, absoluut
toor hoor."
geen invloed heeft op hun werkgedrag. Ze halen
Opvallend is dat de meeste leerlingen wel geïnte- over het algemeen hele goede cijfers, dus wat dat
resseerd zijn in datgene dat in boek drie aan de orde betreft zit het wel goed."

Kamer inrichten

Leerlingen uit klas twee van het KKC leren een verband aan te leggen tijdens het vak Verzorging. Dit
onderdeel van de lessen vinden ze wel nuttig, maar leren hoe je je haar moet wassen vinden de meeste
leerlingen 'maar stom'
Foto Luuk Gosewehr
den. Verzorging is één van de nieuwe vakken in dat
basispakket.
We brengen op een donderdagochtend een bezoek
aan het Keizer Karel College. Het vak Verzorging
wordt vooralsnog in het biologielokaal gegeven,
want er is nog geen ruimte en geld voor een apart

lokaal. Langzaam slenteren de tweede klassers van
atheneum/gymnasium het lokaal binnen. De aanwezigheid van 'een mevrouw van de krant' maakt de
13- a 14-jarigen tamelijk rumoerig.
Deze groep leerlingen is bij het einde van boek
twee van Dag in, Dag uit Verzorging. De onderwer-

'Ik weiger te zeggen wat leerlingen moeten doen. Het moet hun eigen keus zijn'

Decaan als gids in studie-doolhof
„En wat ga je hierna doen?"
Menige havo-, mavo- of
vwo-scholier kan er geen
antwoord op geven. Heeft
nog geen beroep gekozen.
Deed hij dat wel, dan rijst
de vraag waar hij de
gedroomde professie het
best onder de knie krijgt. Er
ligt een doolhof van
opleidingen op hem te
wachten. Met instituten die
elkaar soms fel
beconcurreren. Er komen
er steeds meer. De keuze
wordt dus groter en
ingewikkelder. Achter
verschillende namen gaat
soms dezelfde opleiding
schuil. Of omgekeerd. Fout
kiezen kan fataal zijn. Een
jaartje experimenteren
verdraagt zich slecht met de
neerwaartse Haagse druk
pp de studieduur. De decaan
is de loods in de educatieve
branding. Maar ook die
heeft er soms moeite mee
de klippen te ontwijken.

een aantal richtingen, die op al
die scholen hetzelfde heten.
Dat is gestimuleerd door het
bedrijfsleven."

H

ET UITSTIPPELEN
van het studiepad
moet zo vroeg mogelijk beginnen, constateren
decanen bij scholengemeenschappen. Dat komt tot uiting in de samenstelling van
de pakketten. Wie in vwo 5
ontdekt dat hij psycholoog
wil worden, maar wiskunde
uit zijn pakket hield, komt
bij de voordeur van de universiteit iets te kort. Hoewel: juist in dit geval is er
nog een mouw aan te passen, weet Annette Koster,
decaan van het Hermann
Wesselink College (HWC)
aan de Amstelveense Starttaaan.

Het uitstippelen van het studiepad wordt menige havo-, mavo- of vwo-scholier niet gemakkelijk gemaakt. Er Iig1 een doolhof van opleidingen op he.m te wachten

De vereiste snelle beslissing
zorgt voor zware druk op de
leerlingen, vindt Nico Martens,
door Johan Th. Bos
decaan van de Christelijke
Scholengemeenschap Buitenveldert. „In mijn tijd heb ik nog
„Voor psychologie moet je nooit van een decaan gehoord,
wiskunde A hebben, maar op maar nu is maximale begeleiveel universiteiten kun je dat ding en studie-advies harde
nog halen. Het tentamen voor noodzaak. Vooral wie lang twijwiskunde A pp de universiteit felt, komt onder grote spanis gemakkelijker dan twee jaar ning."
wiskunde in je vwo-pakket,
naast alle andere vakken. Dan
zeg ik wel eens: laat maar val- Laconiek
len," aldus Koster. Blijkt de
Annette Koster in Amstelpakket samenstelling volledig veen deelt die mening. „Ik vind
verkeerd te zijn op het moment het jammer. Je moet ook een
dat een leerling wat verlaat het fout kunnen maken. Switchen
licht ziet, dan is er een levens- komt nog wel voor, maar de
groot probleem. Om zulke leerlingen zijn zich er doordwaalwegen te mijden, begin- gaans van bewust dat ze metnen de meeste scholen al vroeg een de goede keuzes moeten
met testen, alsmede met voor- maken. Wie de beslissing voor
lichting over beroepen en de zich uit blijft schuiven, komt
daarvoor benodigde opleidin- zichzelf aan het einde van de rit
gen.
tegen. Voor l december moet

lAiruvn Bas van der Scho: <..;; V." uvokhl.iri Ad ValviiM

hij zich bij hbo of universiteit
laten inschrijven."
Prof. dr. E. Boeker, rectormagnificus van de Vrije Universiteit, betwijfelt of de term
'doolhof' voor het scala van studierichtingen wel correct is.
„Ik ben daar nogal laconiek
over. Ik vergelijk het wel eens
met het kiezen van een levenspartner. Daarbij kun je er óók
niet vijf miljoen proberen voordat je beslist. Hoe je ook kiest,
er is altijd iets leuks van te maken. Op de havo of het vwo, kun
je toch met de decaan praten
over wat je na die school gaat
doen. Als schooldecanen klagen dat het allemaal zo moeilijk
is, moeten ze gewoon hun huiswerk beter doen. De meesten
zijn goed geïnformeerd."
Volgens Boeker spelen heel
uiteenlopende motieven een rol
bij de keuze van een universiteit. „Sommige studenten zeggen: ik wil zo ver mogelijk weg

van mijn ouders. Nou, dan bekijk je de landkaart. Anderen
willen juist thuis blijven wonen. Je kunt overal folders opvragen, open dagen bezoeken
enzovoort. Zo krijg je een beeld
van een bepaalde opleiding. Ik
vind het probleem van die keuze echt niet zo vreselijk groot."
Boeker geeft toe dat er 'tot op
zekere hoogte' concurrentie bestaat tussen universiteiten. „Ik
zou willen dat we meer van elkaar verschilden. De VU wil
zich profileren als universiteit
waar waarden een rol spelen.
Wij hebben een oecumenisch
christelijk karakter en trachten
mensen op te leiden tot verantwoord handelende academici."
„Levensbeschouwing
legt
voor studenten overigens weinig gewicht in de schaal bij het
kiezen van een universiteit. Dat
bleek uit een onderzoek met
diepte-interviews onder eindexamen kandidaten. Maar

christelijk onderwijs heeft nog
de klank van: kwalitatief givci.
Dat er niet wordt geluierd. Een
beetje arbeidsethos. Daar seltvteren wij onze studenten ook
op. Want je bent er ook om te
werken."
Maximaal 10 procent van de
studenten aan de VU schakelt
over op een andere studie.
„Misschien maken er toch niet
zoveel de verkeerde keus. Maar
ik wind me er over op dat studenten te weinig kans krijgen
fouten te maken," aldus Boeker.

Negatief
Wanden vol ordners met informatie symboliseren in de decanen-kamer van het Wesselink College het opleidings-oerwoud. Koster: „Wij beginnen al
vroeg met het bepalen van de
richting. In de derde klas nemen wij een test af. Bij het vwo

SH.ÏU de pakketkeuze in :\voo
keer. Daar kunnen ze in de \-.\'de hun pakket nog aanpassen."
Ue drie decanen van hoi
HU'C adviseren erbij. „Soms pi
je uit van een negatieve benadering: hoe erg is hot als dn vak
er niet in zit? Iemand m o veel
capaciteiten kan alle nchi
openhouden: scheikunde
kunde, twee talen, economie
enzovoort. In de vijfde klas vwo
gaan de leerlingen naar open
dagen van hogescholen en universiteiten. Ik vind dat heel belaneriik." aldus Annette Koster."
Zelf probeert zij via vakbladen, gidsen (waarin o.a. universiteiten met elkaar worden vergeleken) en persoonlijke bezoeken een indruk te krijgen van
de kwaliteit en inhoud van de
alom aangeboden
studies.
„Voor degenen die van de mavo
komen, is het allemaal vrij
overzichtelijk. Hoe hoger de

vooropleiding, hoe meer mogelijkheden."
Naar de vele particuliere opleidingen verwijst zij weinig.
..Of het moet zoiets als Schoevers zijn. Ik heb de neiging voor
lang'er bestaande instituten te
kiezen. En ik let op de opleidingstraditie die een instituut
altijd heeft gehad. Er zijn gewoon teveel opleidingen en het
wordt steeds moeilijker die te
beoordelen. Vooral al die vage
opleidingen."
„Je ziet nu wildgroei in de
richting van de communicatie,
voorlichting en reclame. Iedereen houdt zich er mee bezig. Bij
milieu zie je iets dergelijks. En
overal heet het vak weer anders. Dan zeg ik: kies voor een
opleiding met een specifieke,"
aldus Koster. Martens stemt
daar mee in. „Ik heb echt niet
altijd een beeld van wat goed en
slecht is."
Koster: „Heao's hebben nu

Brood
Of er brood in een bepaalde
studierichting en het daaraan
gekoppelde vak zit, is moeilijk
te voorspellen. Koster: „Voor
rijk worden bestaat geen
school. Vraag en aanbod wisselen ook steeds. De perspectieven voor academisch opgeleiden zijn matig."
Boeker: „Als 25 procent van
de bevolking hbo of wetenschappelijk onderwijs volgt,
krijgt zo'n diploma minder gewicht. Het gaat er dan niet om
wat, maar hóe je hebt gestudeerd."
Koster: „Met medicijnen zit
je nu wel goed, maar hoe is dat
over zes jaar? Als iemand nu
geschiedenis gaat studeren, zeg
ik: dat zal niet gemakkelijk
worden. Maar als je het héél
graag wilt, moet je het doen."
Martens: „Het wetenschappelijk onderwijs krijgt zo langzamerhand een beetje slechte
naam. Echte studietypen kom
je er niet veel meer tegen." Koster vindt dat leerlingen bij de
vervolg-opleiding van hun keuze van tevoren met zoveel mogelijk mensen moeten praten.
„Van tevoren vragen bedenken.
Ook in de eigen omgeving moeten ze erover praten. Ik had een
jongen die naar de heao ging,
maar na drie weken al zag dat
het niets werd. 'Wij vonden het
nooit iets voor je,' zeiden zijn
ouders toen. Hadden ze beter
eerder kunnen doen. Veel leerlingen horen graag van mij: dit
of dat moet je doen. Maar dat
weiger ik. Het moet hun eigen
keus zijn."

Basisvorming
In de basisvorming van het
voortgezet onderwijs is volgens
Annette Koster meer aandacht
nodig voor de oriëntatie op beroepen. „Op die manier werk je
naar pakketkeuze toe." Dat zou
dan uit de nood worden geboren. „Want eigenlijk vind ik dat
iemand op zijn 13-e nog moet
kunnen roepen dat hij piloot
wil worden. Maar de mavo, bijvoorbeeld, dwingt ze in de tweede klas al pakketten te kiezen.
Dat is jammer."
„De overheid is ook dubbelhartig. Aan de ene kant zegt ze
dat er niet te vroeg mag worden
gekozen en aan de andere kant
wil zij korte lijnen. Dus havopabo voor iemand die onderwijzeres wil worden. Maar in de
praktijk zeggen ouders: mijn
dochter is slim genoeg' voor
vwo. Dus er wordt niet gekozen
zoals de overheid het wil."
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Ruim snel je kamer op. Want nu kun je bij de Meubel•" ©
boulevard Beverwijk inP de opruiming tegen lage prijzen
£••'.\

1

x
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een compleet nieuwe inrichting aanschaffen. Maak dus snel
ruimte voor die nieuwe bank, eethoek, kast of gordijnen.
Tja, je vindt 't gelijk in Beverwijk.

Inden Woongenot, Inden Leer • Kosmos Wonen en Slapen, Geloogd grenen meubelen, Euroleder • Europameubel Wonen en Slapen, Trendhopper meeneemmeubelen en textiel, Montel zitcomfort
Klercq Top-Form meubelen • Valhal Scandinavische Meubelen • Stoutenbeek Wooncentrum, Fascinerend creatief, Exclusieve meubelen en textiel • Eigenhuys Style Interieur • Dormaël Slaapkamers
Mijnders Meubelen, Droomdomein • Sanders Meubelstad • Hatéma Tapijt en Gordijnen • Siematic Keukenstudio's • Het Slaapkamercentrum • Lucky Leder
De Meubelboulevard bereikt u door vanaf de Velsertunnel afslag Beverwijk Oost te nemen. Donderdag koopavond (tot 21.00 uur)

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen,
Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen.
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met
ronde of rechte kanten. In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm.

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met
rechte of ronde kanten. In vele tinten.

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit. De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang.
Dus praktisch altijd kamerbreed!

ONGEKENDE KEUZE IN
diverse modellen o.a.:
Hülsta Silhouette
180x200 van 8.869,voor 6.000,Treco Nirwana
180x200 van 2.795,voor 2.195.en vele andere modellen tot 50% korting.

Vi-Spring Sublime
160x200 van 16.640,voor 12.500,Zevenslaper, kl. rose met voetbord,
180x200 van 2.740,voor 1.750,-

Boneli binnenvering
nu vanaf
Pocket binnenvering
nu vanaf
Schuimrubber 16 cm. hg nu vanaf

1-pers. van 49,2-pers. van 69,lits-jum. van 85,-

1 -pers.
2-pers.

8ED80DEM5EN

vanaf
vanaf

445,595,625,-

voor 35,voor 50,voor 60,-

60% kameelhaar/40% scheerwol
160x240 cm van 450,- voor
240x260 cm van 755,- voor

299,495,-

DEKBEDDEN
Synthetisch enkel
Synthetisch 4-seiz.
65% ganzedons

30,45,-

(katöeniërïïisiaf ijri);

•^M^BHWOHNMMM^BB^BB

1-pers. vanaf
2-pers. vanaf
lits-jum. vanaf

PLAFONDS EN WANDEN!
Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

. 30 - 35% korting
. 1 5 - 3 0 % korting
. 20 - 25% korting

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten.
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips!

25,50,60,Amsterdams
Am: •' •
Stadsbaad
Stai ~
Amsterdams
Stadsbüad .^-

KASTENWAN D-SYSTEMEN

de

Jarmuiden 47, Amsterdam, tel. 020-6134775.
Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

de Ronde
! Vener

>A
'^

Amsterdams
Stadsblad ,„

Aalsmeerder
:. Courant:

\••;

iSS^fT"^.:;»;

Amsterdams
StadsbDad..,.-

De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
.^aipi]

Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

•

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modem en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

Amsterdams
SiadsbOad....
BuitenueWertse
Courant K&Ïcourani
,...I.I.I,.I-.!.MI
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Oranje Nassau sterkste basketbalschool Prachtig

Spiers en

ZANDVOORT - Het jaarlijks terugkerende basketbaltoernooi voor de Zandvoortse basisscholen, dat ook nu
weer perfect werd georganiseerd door The Lions, is een
overwinning geworden voor de Oranje Nassauschool. De
volle tribunes in de Pellikaanhal zorgden voor een prima
sfeer.
In een oorverdovende sporthal werd op het scherpst van de
snede gespeeld en gecoacht.
Echter alles bleef binnen de
grenzen van de sportiviteit. Zo
was de strijd bij de meisjes ongemeen spannend. Oranje Nassau en De Duinroos waren de
voornaamste kandidaten voor
een eerste plaats. In het onderlinge treffen bleek De Duinroos
met 12-8 te sterk voor Oranje
Nassau.
De Mariaschool had toen nog
kans op een tweede plek maar
moest dan wel van Oranje Nassau winnen. In een spannend
duel viel geen beslissing, 10-10.
In de meisjespoule eindigde
Hannie Schaftschool op een
vierde plaats. De Nicolaasschool moest genoegen nemen
met een zesde plaats door met
8-0 te verliezen van de Beatrixschool, waardoor deze school
vijfde werd.
Eindigde Nicolaas bij de
meisjes onderaan de jongens
deden het beter. Hier werd Nicolaas fraai eerste. Dat kwam
door een enorm spannend gevecht met Hannie Schaft winnend af te sluiten. De Hannie

Schaft had in de eerste helft
nog een ruime voorsprong,
doch Nicolaas herstelde zich in
de tweede helft en wist alsnog
nipt met 18-17 te winnen. Naar
later zou blijken miste, door
deze nederlaag, Hannie Schaft
de totaal zege. Bij de jongens
werd Oranje Nassau derde door
Beatrix met 10-1 naar de vierde
plek te verwijzen. De Duinroos
eindigde puntloos onderaan.
De 17-2 overwinning van Maria
op De Duinroos was goed voor
een vijfde plaats.
Ondanks dat Oranje Nassau
zowel bij de jongens als de
meisjes geen eerste plaats taehaalde, ging de wisselbeker
naar deze school. Door bij de
jongens als tweede te eindigen
en bij de meisjes als derde werd
Oranje Nassau eerste in de totaalstand. Hannie Schaft kwam
slechts één punt te kort, maar
de tweede plaats was zeer verdienstelijk.
De door een fusie geformeerde De Duinroos legde beslag op
een goede derde plaats, gevolgd
op de vierde plaats door Nicolaas. Maria hield met een vijfde
plaats Beatrix op de laatste
plaats.
Een van de wedstrijden van het basketbaltoernooi in de Pellikaanhal

ZANDVOORT - In de tweede wedstrijd van de derde
competitie van de Zandvoortse Bridgeclub speelden in de A-lijn de oud-clubkampioenen
mevrouw
Spiers en de heer Emmen
de sterren van de hemel.

ben zich stevig op de eerste
plaats genesteld voor de heren
Overzier en Van der Staak. De
derde plaats wordt ingenomen
door de dames Van Os en
Sauerresig.
De dames Polm en Stocker
hadden er veel zin in, in de Clijn. Met regelmatig spel behaalde dit koppel de eerste
plaats met 62,56 procent. De dames Boon en Eijkelboom spelen sinds kort samen en ook
deze keer ging het voortreffelijk gezien de veroverde tweede
plaats. De derde plaats ging
naar de dames Meijer/Sikkens.
De dames Polm en Stocker voeren na twee wedstrijden de Clijn aan, op korte afstand gevolgd door de dames Boon en
Eijkeltaoom en Meijer en Sikkens.

ZANDVOORT - De korte
winterstop heeft de voetballers
van TZB geen goed gedaan. In
de uitwedstrijd tegen de reserves van THB leverde het slechte spel slechts een 1-1 gelijkspel
op.
Volgens trainer Willem Koning was het een wedstrijd
wyar niet veel in zat. Ondanks
het matige voetbal schiep TZB
de beste kansen, maar zelfs
voor open doel faalden de Zandvoortse voorwaart.sen. Na een 00 ruststand nam TZB in de tiende minuut van de tweede helft
een 1-0 voorsprong. ArieDrayer
Op zaterdag 11 februari 1995 besloot een fraaie actie met een
organiseert de ZBC een bridge- even fraai schot.
Toen de Haarlemmers door
drive in Nieuw Unicum. De aanvang is tien uur en de kosten blessures en reeds plaatsgevonzijn 25 gulden per paar. De ba- den wissels met tien man kwaten van deze drive komen ten men te staan, leek er voor TZB
goede aan het tuinproject van geen vuiltje meer aan de lucht.
Nieuw Unicum. Alle bridgers in De ene na de andere kans werd
Zandvoort en omgeving wor- opgediend, maar de schutters
den uitgenodigd hieraan deel te zalen muur vast. Tegen alle vernemen. Opgave kan geschieden wachting in was het THB dat
bij W. Veldhuizen, 02507-19208. aan een uitval genoeg had om
de score gelijk te trekken, 1-1.
Ook in de slotfase kreeg TZB
genoeg mogelijkheden de wedstrijd in Zandvoorts voordeel te
beslissen. Tot teleurstelling
van Wim Koning bleef het echter bij de 1-1.

Het als gelegenheidspaar optredende koppel Spiers/E ramen zorgde met 72,86 procent
voor een superscore. Met zestig
procent werden de dames Paap
en Berburg knap tweede, gevolgd op de derde plaats door
mevrouw Molenaar en de heer
Koning. Na twee wedstrijden
staan de dames Van der Meulen en Spiers aan kop, op de
tweede plaats gevolgd door mevrouw Klinkhouwers met de
heer Heidoorn. De derde plaats
is voor de dames Paap en Verburg.

Foto Arnold van der Zee

In de B-lijn ging het er wat
rustiger aan toe. De dames
Brons en Koning behaalden de
eerste plaats met 62,20 procent.
De dames Verhage en Visser
volgden op de tweede plaats en
de nieuwkomers in de B-lijn, de
dames Van den Nulft en Scipio
Blüme waren met een derde
plaats ook goed op dreef. De
dames Brons en Koning heb-

ZAKELIJK BEKEKEN

Zandvoorter Willem
TZB krijgt er een nieuwe sponsor bij
Nederlands kampioen
ZANDVOORT - Tijdens de vijfde Open Nederlandse
Ergometer kampioenschappen kwamen de deelnemers
van Fitness Paradise en de Zandvoortse Sportschool AFAFA tot zeer goede resultaten. Met zijn zoveelste Nederlandse titel was Willem Pijper een klasse apart.

Het eerste elftal van TZB heeft er een nieuwe

bungalowpark. Gran Dorado is erg tevreden over
sponsor bij. Bungalow- en recreatiepark Gran sponsoring van het derde elftal, zodat de samenDorado Zandvoort heeft het voetbalteam van
nieuwe trainingspakken voorzien.

TZB heeft al een contract met kledingsponsor
Clicks. Vorige week donderdag werd het eerste
elftal met trainer en begeleider ontvangen op het

werking wordt uitgebreid.
Op de foto staan naast de voetballers Michael
Dorst (2e van rechts) van Gran Dorado en Maar-

ten van Wamelen van TZB.

Zaterdagteam ZVMschudt
Bloemendaal van zich af
ZANDVOORT - Ook voor
het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen viel het niet
mee om na de winterstop
het ritme te pakken te krijgen. Ondanks slecht voetbal
waren de Zandvoorters toch
minder slecht dan Bloemendaal en wonnen met 1-3.
Door deze overwinning blijven de Zandvoorters op een
goede tweede plaats staan en
zijn er volop kansen om minimaal de nacompetitie te halen.

Bridgetoernooi
ZANDVOpRT - De Zandvoortse Bridge Club ondersteunt het Tuinproject van
Nieuw Unicum met een een
open bridgetoernooi op zaterdag 11 februari van 10.00 tot
17.00 uur. Het vindt plaats op
Nieuw Unicum. Inschrijving 25
gulden per paar, bij W. Veldhuizen, tel. 19208. Deelname is mogelijk voor zowel wedstrijdbridgers (max. klasse 3) als 'thuisbridgers' en/of beginners. Zij
worden in een aparte klasse ingedeeld. Voor 7,50 is een lunch
beschikbaar. De opbrengst is
voor het T(D)uinproject.

Tegen Bloemendaal was het allemaal niet erg overtuigend. De
Zandvoorters zaten niet in de
wedstrijd, maar ook Bloemendaal bakte er niet veel van. Vlak
voor rust wist Zandvoortmeeuwen toch een 0-1 voorsprong te
nemen. De bal kwam voor de
voeten van Frans Valks, die het
leer in het doel prikte.
Bloemendaal moest het toen
al doen met tien man, omdat
een speler van het veld verwijderd werd. Trainer John van
der Zeijs probeerde zijn spelers
in de pauze duidelijk te maken,
het spel breed te houden en
sneller de bal het werk te laten
doen. Dat hielp niet, want na
twee minuten lag de gelijkmaker al in het doel. Eerst redde
doelman Michel Winter fraai
door een strafschop tot hoekschop te verwerken. De bal
kwam na de hoekschop in handen van Winter, die echter met
een onnauwkeurige uitworp
een Bloemendaalse speler in
staat stelde te scoren, 1-1.
Kennelijk waren de Zandvoorters wakker geschud, want
het spelniveau ging iets ornhoog. Bloemendaal kwam in de
verdrukking en de Zandvoorters kregen mogelijkheden op
een voorsprong. Twaalf minuten voor het einde besliste Barry Paap de strijd door één van

sco re rs
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Tristan Brouwer (ZVM-zat)
Robin Castien (ZyM-zon)
Riek de Haan (ZVM-zat)

Remy van Loon (TZB)
Barry Paap (ZVM-zat)

10

15

de kansen te benutten. Toen
Garreth Davies, kort daarop, 13 liet aantekenen was de strijd
definitief beslist.
„Het was geen goede wedstrijd," stelde John van der
Zeijs. „Maar ik ben blij met de
overwinning. Het moet mogelijk zijn de tweede plaats vast te
houden of een periodetitel te
pakken. Het moet lukken om
aan de na-competitie deel te nemen."

den. Pepijn Paap wist in zijn
klasse een vierde plaats te bereiken. Bij de dames behaalden
ook Ingrid van der Peet en Miriam van Schijndel, in hun klasse, eveneens een vierde plaats.
Jeroen van de Berg, Edwin
Bonvie, Ton Vork, Martin van
Berge Henegouwen en Ruud
Luttik kwamen niet bij de eersten voor, maar waren niet ontevreden over de geleverde
prestaties.
Bij de teamwedstrijden kwamen de AFAFA-dames, Hanneke Pijper, Ingrid van der Peet,
Rita Luttik en Miriam van
Schijndel als eerste aan de start

ZANDVOORT - Het bekerviertal van Chess Society
Zandvoort heeft voor een
daverende stunt gezorgd
door
de gedoodverfde
Noordhollandse kampioen
Purmerend uit de eerste
ronde van de beker te stoten. Door deze zege dringt
de ploeg van teamleider
Hans Drost voor de tweede
maal in het bestaan van
Chess door tot de laatste
zestien.
Het succesvolle kwartet Dennis van der Meijden, Olaf Cliteur, Fred van de Klashorst en
Nico Huijboom won van het
twee klassen hoger schakende
Purnierend met 2,5 tegen 1,5.
Lange tijd was er geen enkel
krachtsverschil zichtbaar. Het
begin was eigenlijk eerder voor
Chess dan voor de sterker geachte opponent. Volgens goed
gebruik .zette Olaf Cliteur zijn
tegenstander reeds in de opening langdurig aan het nadenken en ook de tegenstander van
Fred van de Klashorst moest
veel tijd investeren om het gecompliceerde spel van Chess'
sterkste speler te doorgronden.

ning. Het was dan ook eigenlijk
niet verdiend dat de al 2,5 jaar
foutloos spelende Nico Huijboom, juist nu in een compleet
gelijkwaardige stelling misgreep, waardoor Purmerend
toch onverwachts op een 0-1
voorsprong kwam.

Wereldvorm

Casino-ZVM loopt
roeien over
Volendam

voor de strijd over een afstand
van duizend meter. Het AFAFA-team deed voor de derde
maal mee en behoorde telkens
tot de teams die in de medailles
vielen. De dames gingen rustig
van start. De eerste 500 meter
werden afgelegd in 2.06 minuten. Met deze tijd bezette AFAFA de tweede plaats. Voor de
laatste halve kilometer verhoogden de Zandvoortsen het
tempo en legden meer kracht in
hun slagen. Dit leverde inderdaad een snellere tijd op. Echter ook de andere teams bleken
deze taktiek te volgen, maar beschikten over meer vermogen.
AFAFA eindigde in een tijd van
4 minuten en 7 seconden op een
goede vijfde plaats.
Bij de heren startte AFAFA,
met Martin van Berge Henegouwen, Willem Pijper, Ton
Vork en Ruud Luttik, in de eer-

ste heat. De andere drie teams
in deze heat gingen snel van
start. Het werd al snel duidelijk
dat het een zware dobber voor
AFAFA zou worden. Tot 750
meter was het AFAFA tempo te
laag. Toen zetten de Zandvoorters een geweldige eindsprint
in. De verloren gegane meters
werden snel ingehaald. Desondanks viel de tijd van 3.15 wat
tegen.
De Fitness Paradise-roeiers,
Robert Jan Ouwekerk, Pepijn
Paap, Jeroen van de Berg en
Edwin Bonvie, startten bijzonder voortvarend. De tegenstanders konden het hoge tempo
van Fitness Paradise niet volgen. In het verloop van de strijd
bleek het tempo toch wat te
hoog en moest terrein worden
prijs gegeven De eindtijd van
3.10 was goed voor een 7e plaats
net voor AFAFA.

Enerverende partijen
Zandvoortse Schaak Club
ZANDVOORT - Zowel de
jeugdschakers als de senioren-schakers van de Zandvoortse Schaak Club speelden in de interne competitie
bijzonder
enerverende
schaakpartijen. Vanavond
start bij de Zandvoortse
Schaak Club de interne rapidcompetitie.
Voor de interne competitie
bij de senioren werden slechts
zes partijen gespeeld, maar die
waren van een hoog niveau. Zo
won Gorter knap van Verheijen
en Den Drijver wist De Oude de
baas te blijven. Winst was er
vervolgens voor Geerts tegen
Van Esveld en Lindeman tegen
Manshande. Ranglijstaanvoerder Dennis van der Meijden behield zijn honderd-procentscore door Gude kansloos te laten.
Van der Meijden gaat ongesla-

Schakers van Chess Society
zorgen voor daverende stunt

Na een korte winterstop kwamen twee van de vier Zandvoortse
voetbalteams weer in actie. TZB en het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen zorgden voor een produktie van vier treffers. Eén
daarvan kwam van de voet van lijstaanvoerder Barry Paap, die
met vijftien treffers aan kop gaat. Indien de weersomstandigheAlleen Dennis van der Meijden het toelaten komend weekeinde weer volop voetbal en hopeden kwam minder uit de opeIvjk zijn er dan weer veel doelpunten te noteren.

L

Veel Zandvoortse droogroeiers waren present in de Amsterdamse Apollohal om te proberen hoog te scoren tijdens deze
titelstrijd. Het niveau van zowel Fitness Paradise als de AFAFA-deelnemers is behoorlijk
hoog, zodat terdege rekening
met hen moest worden gehouden.
Zoals vermeld was Willem
Pijper een klasse apart in de
strijd over 2500 meter. Zijn tegenstanders probeerden vanaf
de start de snelheid van de
Zandvoortse tempobeul bij te
houden. Pijper startte met lange en krachtige slagen. In tegenstelling tot wat de meeste
roeiers doen, zorgt Pijper ervoor dat iedere volgende 500
meter twee seconden sneller
gaat. Dit bracht zijn opponenten danig in verwarring. In
plaats van te verslappen op het
laatste gedeelte van de race
ging Willem Pijper alleen maar
sneller. Met een fraaie tijd van 7
minuten en 53 seconden werd
de Zandvoortse brandweerman
Nederlands kampioen.
Momenteel bereidt Willem
Pijper zich voor op de 1000 meter op de World Police & Fire
Games, die over een maand in
Australië gehouden worden.
Uit het resultaat van deze wedstrijd blijkt dat de vorm aanwezig is. Politieman Ruud Luttik
reist eveneens af naar Australië
om deel te nemen aan deze spelen.
Frans Rutgers was licht teleurgesteld. De AFAFA-veteraan had het moeilijk in zijn
klasse. „Helaas moet ik meeroeien in de klasse vanaf 55
jaar," zegt Rutgers. „In mijn
leeftijdscategorie, ik ben 69
jaar, zijn er geen deelnemers
aangemeld. Hierdoor nemen
mijn kansen natuurlijk af. Ik
probeer nu maar mijn persoonlijke record te verbeteren." En
inderdaad slaagde Rutgers er
in zijn persoonlijke record aan
te scherpen met twaalf secon-

tief gebroken. Van de Klashorst
won, waardoor Cliteur genoegen kon nemen met een remise
en de sensationele zege was een
feit.

Interne competitie
In de interne competitie is de
spanning volledig teruggekeerd. Koploper Simon Bosma
is achterhaald door clubkampioen Mare Kok, terwijl de rest
van het veld niet ver achterblijft. Nadat beide Chess-leden
in het onderlinge duel tot remise hadden besloten, verloor
Bosma een ronde later, voor de
eerste maal in dit seizoen, van
Kees Koper. Mare Kok kwam
zodoende langszij.

TZB vergeet te
scoren tegen THB

gen aan kop met twaalf overwinningen uit twaalf partijen.
De partij tussen voorzitter
Berkhout en jeugdleider Ayress eindigde in remise na een
partij van meer dan zestig zetten. De rapidcompetitie, die
vanavond in het Gemeenschapshuis van start gaat,
wordt gespeeld volgens het
Zwitsers systeem. Over de hele
avond zullen de deelnemers
vier partijen spelen met als
voornaamste tegenstander de
klok. Het speeltempo is natnelijk vijftien minuten per persoon.
Vanaf morgen doen twee leden van de Zandvoortse
Schaak Club mee aan het Hoogovenschaaktoernooi in Wijk
aan Zee. Edward Geerts en
Jack van Eijk zullen uitkomen
in de zogenaamde tienkampen.
Na het goede resultaat van vorig jaar komt Geerts uit in de
zesde groep terwijl Jack van
Eijk, als nieuwkomer vermoedelijk in de negende of tiende
groep zal uitkomen.
De jeugdige schakers kregen
de elfde schaakles van John Ayress en Dennis van der Meijden.
Bovendien werden er na afloop
van de lessen vijf partijen gespeeld voor de laddercompetitie. Remco de Roode speelde
een behouden partij tegen Bart
Timmermans wat op een pun-

ZANDVOORT - Het kinkt
eentoning, maar ook in de
handbalstrijd tegen het derde
team van Volendam kende Holland Casino-ZVM geen enkel
probleem. De Volendammers
werden uit de Pellikaanhal gespeeld, 34-8.
De competitie is voor de
Zandvoorters een formaliteit.
Blijft de concentratie goed dan
staat geen enkel team een kampioenschap in de weg. Het
Zandvoortse team is dermate
sterk dat promotie noodzakelijk is om aantrekkelijke en
spannende partijen te kunnen
laten zien.
Het team van coach Joost
Berkhout schoot er ook nu
weer lustig op los. En aangezien de defensie beter sloot dan
vorige week was er van strijd
geen sprake. Met vlot handbal
werd Volendam in de eerste
helft al op een hopeloze achterstand gezet, 16-3. Ook in de
tweede helft kreeg Volendam
geen schijn van kans. Met goed
handbal voerden de Zandvoorters de score op naar een gigantische uitslag van 34-8.
„We spelen te laag," is de mening van coach Berkhout.
„Toch moeten we geconcentreerd blijven en mogen we
geen misstap maken. Als je zo
weinig tegenstand krijgt dan is
het voor beide teams niet leuk."

tendeling uitkwam. Florian van
der Moolen profiteerde daarvan door zijn partij tegen Dmitri Herders winnend af te sluiten.
Andere uitslagen: Rebecca
Willemse-Marc Habets 0-1, Doelpunten
Doelpunten Holland CasinoMaarten Scholder-Rick van der
Mey 1-0, Michael Kuijl-Edward ZVM: Cor van de Koekelt 12,
Hendrikse 0-1. Remco de Peter Pennings 5, Patrick TerpRoode staat bovenaan maar stra 4, Martijn Hendriks 4, Jaap
wordt op de voet gevolgd door Loos 3, Goran Bogojevic 2, Nik
Florian van der Moolen, die Grijekovic 2, Gerard Damhoff
drie wedstrijden minder heeft l, Ronald Vos 1.
gespeeld.
Vanavond start voor de jeugd
de zesde ronde van de interne
competitie. Volgende week
ZANDVOORT - In de recreawoensdagavond zal de club- tiezaal van de Agatha Kerk aan
kampioen van vorig seizoen, en de Grote Krocht wordt vrijdagal jarenlang lid van de Zand- avond 20 januari de maandevoortse Schaak Club, Florian lijkse klaverjasavond gehouvan der Moolen, gehuldigd wor- den.
den door de Zandvoortse SportHet klaverjasspel begint om
raad, voor zijn prestaties van acht uur en de deelname is koshet afgelopen jaar.
teloos.

Klaverjassen

(ADVERTENTIE)

Schaakprobleem
De wekelijkse scliaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Intbrmatie over het schaakprobleem is
te krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemeenschapshuis, ot'
via de telefoonnummers 15023,
17272, of 14085.

De in wereldvorm verkerende Dennis van der Meijden
deed het tij keren. Zoals vermeld kwam hij slecht uit de
opening. Van der Meijden verbruikte veel tijd, doch deed dit
niet voor niets. Met een schitterende tegenaanval dwong hij de
Purmerend-speler tot verdedigen, overigens zonder succes.
Het jeugdige Zandvoortse taBoudewijn Eijsvogel volgt op
lent bracht daarmee de stand
de derde plaats door een prima
weer in evenwicht.
overwinning op Willem BrugDit was het keerpunt in de man en voorzitter Nico Handwedstrijd daar de overige bor- graaf. De vierde positie is voorden van Van de Klashorst en lopig in handen van Hans
Cliteur duidelijk Zandvoorts Drost, die op de ranglijst vlak
voordeel boden. Fred van de voor Kees Koper en Dennis van
Klashorst had behalve een der Meijden staat. Ook Peter
enorm tijdsverschil ook een van de Beek laat weer van zich Schaakdiagram 3,1995. Opgave:
pion buitgemaakt op zijn tegen- spreken. Met een fraaie over- mat in twee zetten, wit aan zet.
stander, terwijl Olaf Cliteur winning op Caroline Stam de
Oplossing schaakdiagram 2
eveneens
materiaalvoordeel Jonge en Peter Kühn klimt Van (mat
in twee zetten, wit begint):
had. Na de tijdcontrole werd de Beek op naar een plaats in 1. Df2 x a7 + Ka8 x a"; 2. Tb2 - a2
het Purmerendse verzet defini- de subtop.
en mat.

l

ocel mees* lekkere
Barteljorisstraat U
Haarlem-centrum

Grote Krocht3-5
Zandvoort

Gen. Cronjéstraat87
Haarlem-noord

W.C. Beverhof
Beverwijk
Zandvoortselaan 155
Heemstede

DE TROMP WINKEL
IN KAAS EN

SONYHI-BTRAVELLER
PHILIPS 63 CM KTV Topklasse beeldkwaliteit,
STEREO TELETEKST HiR stereo. Adviespnis '3330 -

1649.-

25GR9760, Flat square beetóbuis, telatekst, stereo en
afstandbediening Adv.'1795 -

HI-8 STEADY SHOT

Hi-8, stabilisator, stereo

1999.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

PHILIPS 63CM
GROOTBEELD
KLEUREN-TV STEREO
TELETEKST
Type 25PT; 63cm
flat square beeldbuis,
60 voorkeuzezenders,
automatische zenderprogrammering, stereo
(2x20 Watt), teletekst
met geheugen en infrarood afstandbediening.
Adviesprijs'1795.-

PIONEER MINI HI-FI SYSTEEM
N33; Versterker 2x35 Watt; Digitale
tuner; Dubbel auto-reverse cassettedeck, dolby B; 1 Bit CD-speler, muziekkalender; 2-weg bass-reflex luidsprekers.
Afstandbediening. Adviesprijs*999.-

teletekst

Type W697; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.'2299.-

WHIRLPOOL 240 LITER
KOEL/VRIESKOMBWATK

Met stabilisator! '3100 -

SONY T R A V E L L E R

Lichtgewicht camcorder '1650 -

28SL5800, Adviespnjs'2695.-

nrga. CQQ _

riim-9

PHUPSHröCAMCORDER

63 CM TOPKLASSE

WRJm

pWi 7>|Q _
Lü&r f *KI.
BAUKNECHT SUPER
290 liter. Adviesprijs' 1199.-

CANON CAMCORDER

1149.-

PHILIPS 63 CM KTV
25MN13SO, Advtespnjs"l445 -

upersnel verwarmen en
ntdooien. Uitneembaar |
raaiplaleau. Adviespnjs'279.-

HËr 199."

HARP R2V14STUNT|

219.-

«HIRLPOOL AVM610 |
Oliterinhoud.Adv.'649.-

249.-

MOULINEX FM1535!
50 Watt magnetron, 17 liter
nhoud en draaiplaleau. '

259.-

ZANUSSI KOEL/VRIES AEG LAVAMAT RVS

Perfect beeld en geluid'
1 6x zoom. HiFi stereo '2495.-

63OW7619,16.9 breedbeeldknop, beeld m beeld (P l.P.),
OffPhÉps garantie. Adv '2545.-

BAUKNECHT1100TRN

Geen 2-deurs koelkast maar Type WA9510. Adv. '1899.een echte 2-deurs koel/vries
kombmatie met koelruimte
op "ooghoogte" en 2 ruime
vriesladen. Adviespnjs'1235.- LUXE 1400 TOEREN

679.-

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM MATCHLINE

AMSUNGM6135
MAGNETRON OVEN
MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONY STEADY SHOT

28ST2471; Adwsspri|S' 1995 -

BCC LEVERT UITSLUITEND
CFK-VRIJE KOEL- EN
VRIESAPPARATUUR.
(Uileraard legen.de laagste
prijzen van Nederland!)

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536;Adviespnjs'1499.-

849.-

SHARP R3G14KOMBI
O O O W a t t quartz-grill. |

jnfrf 399.-

MIELE K1328S LUXE BOSCH 1000 TOEREN
KOELMÖESKOMBINATIE

SHARP VIEWCAM

_

_

VLE30,8xzoom,LCD-Weurenschemi, inM. luidspreker. "2299 -

STEREO TELETEKST
52NA2304; 55cm, Off. Phikpsgarantie Adviespnis'1345

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRESKOMBNATE

795.-

TypeKG31; Flexibeleindelmg
van deur en koelkast, automatische ontdooiing,omdraaibare deuren. Adviesprijs.'l448.-

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviespnjs'745.-

SIEMENS WASAUTOM.

895.-

395.-

MOULINEX KOMBI

PHILIPS HI-FI VIDEO

199,

INDESIT 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Automatische ontdooiing en
in hoogte verstelbare en
kantelbare rekken. Adv. '849.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240;"Bestekoop",VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. '1709.-

vriend

_1099.SÖNYVHSflPFÏVTDEO

2S99.-

.' v-èè^oeVopêr

SLV615;TOPKLASSE! 8 uur
longpjay, 4 koppen. '1990.-

tïFA
tfMv

1399.-

VSG60; 4 koppen. Adv.*1098.-

999.-

COC
U£ö."

695.-

SIEMENS 320 LITER
Koel/vries reus. Adv.'l 398.-

'm^.

NVSD30; 3 videokoppen,
shuttle, LCD-afstandbed.
Inkl. PDC. Adviespnjs. '1199.-

995.-

999.-

INDESIT PROMOTIE

Type 2596; Adv.'799.-

469.-

TypeKN5402WO; Adv. '849.-

478.

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-etektrofomuis+griH.'999.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850

TOEREN

SONY VIDEO + PDC
VHS-HQ videorecorder, PDC.'"

Type AWG089; Adv. '1435.-

PELGRIM FORNUIS

410; Gas-etektrofomuis.'1425.-

KVM1421; Adviespnjs'890.-

599.-

AKAIVIDEO+PDC/TXT

599.-

898.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, ciraaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1 575.-

978.-

STUNTBOVENLADER

649.-

SONY TELETEKST

498.548.-

ETNA FORNUIS 14*00 l

BOVENLADER

AEG TURNAMAT

SHARP DV5403 KTV
STEREO TELETEKST

INDESIT
FORNUIS

1000 TOEREN BOVENL.

699.-

TX1988; Stereo en teletekst.

829.-

CIC
U/f3 B -

Luxe kast. Adviesprijs' 1049.-

749.-

magnetron.Adviesprijs'1499.- |

LUXE 800 TOEREN

BAUKNECHT 2-DEURS

PANASONIC VIDEO+PDC

I PANASONIC 63 CM

pWi CQQ
lïïEj U«f«9."

235 liter. Adviesprijs*985.-

pTg^
k:jfef

ISONY63CMKVX2521
l STEREO TELETEKST AKAI HI-FI VIDEO
ISONY55CMKVX2141
STEREO TELETEKST

Type AWG719; Adv. '1235.

WHIRLPOOL 2-DEURS

1099.-

HRJ600; Stereo. Adv.'l 299.-

WHIRLPOOL AVM920
PHIÜPS/WHIRLPOOL Luxe 32 liter 3 in 1 kombi

nrgj% y|GR .
CQQ
Mm-r *tuu. pTjraL
ijgfc? 9«I3.ZANUSSI 2-DEURS
180 liter. Adviesprijs"749.-

SONY72CMKVC2921
CMKVC2921
TELETEKST JVC HI-FI VIDtÖ
STEREO TELETEKST

1499.-

699.-

rajffi 74 Q
Lüfcy i *Kl.-

679.-

Symphony design, absolute wereldklasse, super flat
en square beeldbuis en verder bijna alle denkbare mogek|kheden. Adviespnis'4000.-

549.-

PANASONIC NN8550 |
super 3 in 1 komZANUSSIWASAUTOMAAT biDigitale
magnetron. Adv. '999.Type ZE400E; Adv.*949.-

929.-1

m 999.-

R7V10;1000Wendraa^ateau.

pTjfii "fjlQ
Lüfcr **KI."

VR632;TURBO-DRIVE,4kop- *Type R2V15; Supersnel verpen,longplay,autostore.'1295- warmen en ontdooien, 16 liter
inhoud, 700 Watt magnetronverSONY63CMKVM2531
mogen, 9 vermogenstanden,
SUPER TELETEKST TURBO-DRIVE "HI-FI ' uitneembaar draaiplateau en
>RlVE~m-FI *
Flat en squar Hi-BlackTnni•ft stereo. "1256.'1256.tron beeldbuis, teletekst en Supersnel, hi-fi

SONY72CMKVS2921

499.-

INDESIT 1200TOEREN SHARP 3 IN 1 KOMBI

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvstrommel,
zeer zuinig.Adviespnjs'1199.-

PHILIPS "RTTTVTDEO t SHARP MAGNETRON

[jifstandbeaening. Adv. '1660.-

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.'849.- |

Type KGS32; Adv. "1649.-

VR833; MATCHLINE. montagerecorder, 4 koppen,
2x jog & shuttle, teletekst,
PPG, topklasse! Adv.'2095.

3 in 1 kombi (magnetron,
gnllencrisp).BESTGETEST l
n eenvoudige digitale bediening. Adviespnjs.'1049.-

549.-

999

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRESKOMBNATE

i PHILIPS GR1021 37CM

WHIRLPOOL AVM914 |

ATAG GAS-ELEKTRO

F495; 4 koppen. '1318.-

FK055/52A; Elektrische oven,
inM.griHenkookwekker.'151Q.-

\M&
749.4 KOPPEN VIDEO

ATAG TURBO-FORNUIS

948.-

Topmerit!4videokoppen.'799.- j

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

GHEr 499.AKAI VHS-IHQ VIDEO

VSG21; AfeJandbedeod. "7GB.-

IÜ 479.-

STUNT! VHS-HQ VID'EO
Inkl.alstandbediening. '699.- |

pffij OQQ
CHKy ^ÖÏJÏ|B
ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST

fncmi

150LTR.KOELKA
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

PHILIPS VIDEO + PDC

275.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviespnjs'495.

4-pits gaskookplaat. '298.- |

ZANUSSIWASDROGER

63TA4410' Adviesonis'1995.-

VR223; TELETEKST. '1245.-

998.-

599.-

INDESIT KOELKAST

VR332; TURBO-DRIVE,
3koppen,perfektbeeldi'995.-

325.-

IGNIS DROGER AWF020

Topmerk. Adviesprijs'749.-

INDESIT WASDROGER

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12;Tel8»ekstAoV.'1679.-

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-39, Stereo en teletekst.
Adviespnjs '1999.-

SUPER KOOKPLAAT

TypeTDSO; Adviesprijs'649.

ETNA KOOKPLAAT!
1205JN; 4-pits. Adv.*450.- |

2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

649.439..

ATAG KOOKPLAATI

145 LITER KOELER

375.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

HG055F; 4-pits. Adv.'445.- [

348.-

ZANUSSI BARKOELER

WHIRLPOOLAWG202

BOSCH KOELKAST

PELGRIM WASEMKAP
BAUKN./BOSCH/AEG WA15; Adviesprijs'245.-

GRUNDIG VIDEO + PDC
GRUNDIG63CM
T63-630; Teletekst. Adv.'l 579.-

BLAUPUNKT 55 CM

GV401 "Beste koop'VHSHQ, TELETEKST/PDC
Adviespnjs. '1099,

PM55-40;
Teletekst.
Adviespnjs.'1231 -

BLAUPUNKT RTV2

GRUNDIG 51 CM KTV

JVCV1DEO+SHOWV1EW

98.-

BAUKNECHT KAST

. f|-

3-sterren vriesvak. Adv.'749.- KONDENSDROGER

VHS-HQvideorecofder '759.-

N5000; Geen afvoer nodi

ATAG WASEMKAP
MKAP

WH155E; 3 standen.'280.iden.'280.- l

148.WHIRLPOOLAWG91
KONDENSDROGER

T51 -540; Teletekst. Adv. • 1099 - HRJ205; super snel, LCDafstandbediend; showview l
voor eenvoudig programmeren.Adviesprijs. '899.-

Adviesprijs'1530.-

ARISTONA 52 CM

51KV1256; Adviespnjs'895 -

OPZETVRIESKAST

JVC VHS-HQ VIDEO
37 CM KLEUREN-TV

Opzetvneskastje. Adv.'595

HRD770E;LCD-afstandbe- H B

328.-

WHIRLPOOL AFB594

BETER EN GOEDKOPER;

ZcHMSs

BAUKNECHT LUXE
BOSCH VRIESKAST
Type GSD1341;Adv.'848.-

21PT161; Adviesprijs* 995.-

PRIJS

649.-

598.328.-

*gg&m

STUNT!! VRIESKIST!!

PINCODE |
J.:-'"'
.' '.\
.
^ïr^S1^

Aanvraag-folder in de winkel!

DE GROOTSTE ON AFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

HAARLEM
'
l BEVERWIJK
^Strurn "Scha.Uw^"/. 8UPÊRSTORE 1100 ^

l Rivièradreef 37

l BADHOEVEDORP
bïfïSA^"

AUOVIAAR L
Z
°^fflffi

MIELE DROGER

1199.-

AEG TYPE 520
KONDENSDROGER

Geen afvoer nodig .Adv.'l 449

1149.&

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. '999.-

BAUKNECHT VW3PR

iS
BOSCH VW SPS2102 ü
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Leren bijen te houden
ET HOUDEN van bijen is voor velen
een plezierige hobby waarbij je veel
buiten komt. Maar het bijenhouden
heeft niet alleen een recreatieve waarde, er
komen meer aspecten bij kijken, zoals de
produktie van honing (en was) en het nut
van bestuiving voor de natuur. Ook in het
openbaar groen en in tuinen verrichten de
bijen hun onmisbaar bestuivingswerk. Ze
dragen bij tot het behoud van wilde flora en
ze zorgen dat er tal van bessen, vruchten en
zaden ontstaan, die als voedsel voor vogels
en andere dieren dienen.
De Imkersvereniging Waterland en de
Amsterdamse Vereniging tot Bevordering
van de Bijenteelt organiseren gezamenlijk
het komend voorjaar en zomer, voor de
gehele regio, bij voldoende deelname de
cursus 'Bijenhouden voor beginners'. Half
februari zal worden gestart met zes theorielessen en 12
praktijklessen volgen in het voorjaar en de zomer. In
totaal duurt de cursus zo'n 45 uur. De kosten bedragen
225 gulden.
Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een
getuigschrift en kunnen zelfstandig één of meer bijen-

Filmcrèche 'gouden idee'
£ T K VIND HET een gouden
l idee. Je kan lekker even
-*- de stad in zonder dat je
een jengelend kind bij je hebt.
Bovendien vind ik het leuk om
lekker lang te struinen maar
mijn dochter houdt dat niet vol.
Nu kan ze lekker met een vriendinnetje naar leuke filmpjes
kijken of lekker kleuren,' aldus
Ingrid Vermeer. Ze is vast van
plan haar kind voor de derde
keer naar de Filmcrèche Festival in Tuschinski te brengen.

H

volken begeleiden. De cursus is bedoeld voor hen, die
meer willen weten over de fascinerende wereld van de
honingbij en die nu of later eventueel zelf bijen willen
gaan houden.
Inlichtingen en aanmelding bij Imkersvereniglng Waterland, telefoon 020-832.1037 of de AVBB, teleoon 02503-12750.

Wie genoeg heeft van het
bezoeken van afslankclubs
waar je ten overstaan van
lotgenoten op de
weegschaal moet, of niet
langer wil piekeren over het
avondeten, kan terecht bij
ven," klinkt het geruststellend.
de Slank-af-foon. ledere dag Vervolgens
ontbijt,
is daar een nieuw duizend lunch en dinerkomen
aan de orde, gecalorieën-dieet te
volgd door de tussendoortjes
beluisteren.
en nog enkele tips. „Wij wensen
-ALLO, U BENT ver- u veel succes bij het afslanken
bonden met de en een smakelijk eten voor vandaag. Tot morgen," besluiten ze
Slank-af-foon. Uw
sprekers voor vandaag zijn in koor.
De Slank-af-foon komt voort
Anja en Sandra. Vandaag

Lekker ongestoord boodschappen doen, misschien zelfs nog een
staartje meepakken van de uitverkoop, terwijl de kinderen vermaakt
worden met leuke Walt Disneyfümpjes. Zaterdag 28 januari kan
het weer. Tuschinski gooit om half
tien zijn deuren weer open voor kinderen vanaf vier jaar. Tot 12 uur 's
middags zijn de kinderen in handen

Voor kinderen die niet zo lang
stil kunnen zitten, is er een leestafel met onder andere Donald
Duck en andere bladen en kan er
geknipt en geplakt worden. Voor
ieder jeugdige bezoeker is er ranja met een rietje en zijn lekkernijen aanwezig, beschikbaar gesteld
door fabrikant Hallens Leben
Walraven.

van deskundige mensen van de oppascentrale. De oppassers nemen
de kinderen mee naar een filmzaal
van Tuschinki om naar korte, grotendeels 'stomme' filmpjes te kijken van toppers als Pluto, Goofy en
Donald Duck. Uiteraard draaien dit
keer andere filmpjes dan die tijdens
de eerdere filmcrèches zijn gedraaid.

Het idee van de Filmcrèche lestival is ontstaan uit een samenwerking van MGM Cinemas,
Buena Vista en Weekmedia
(deze krant).
Walt Disney's Filmcrèche kost
zes gulden per kind. Lezers van
deze krant krijgen tegen inlevering
van de bon elders op deze pagina
één gulden korting per kind. Begeleiders zijn welkom voor zeven gulden per persoon.
De volgende festivals 7ijn op 25 februari en
25 maart.

Dieet houden vanuit de
per week bellen," zegt Anja.
Gewapend met de kennis die
Anja in haar afslanksalon heeft
opgedaan,
receptenboeken
voor de inspiratie en een computerprogramma met voedingswaarden van alle ingrediënten, stellen Anja en Sandra
de diëten eigenhandig samen.
De hoeveelheid vetten, koolhy-

31-jarige belster vindt dat er
juist heel veel gegeten mag worden: „Het zijn hele grote hoeveelheden." Het laatste bezwaar van Van der Vliet betreft
de hoge telefoonkosten van een
gulden per minuut: „Veel te
duur," meent ze. Als je iedere
dag belt lopen de telefoonkosten op tot 25 gulden per week.
„Dan kan je beter naar een afslankclub gaan. Daar krijg je
voor 7,50 gulden dieten voor de
hele week mee."

bieden wij u weer een nieuw
duizend calorieën-dieet aan.

Heeft u pen en papier bij de
hand? Dan kunnen we nu
beginnen.' Met een onvervalst Amsterdams accent lezen Anja Dikkeboom en
Sandra Worst (het zijn hun
echte namen) beurtelings
een stukje tekst op het
bandje voor.

Met knorrende magen spreken
Anja en Sandra de bandjes in

uit de vraag naar diëten van Anja's klanten in haar afslanksalon 'Symphatie'. De duizend calorieën-diëten die ze voor haar
klanten samenstelde, zouden
door Berber Paarlbcrg
niet misstaan op een 06-lijn,
dacht Anja. Aldus geschiedde,
„Wij zullen alles herhalen zo- en zo startte Anja een half jaar
dat u alles rustig kunt opschrij- geleden, samen met haar compagnon Sandra, de Slank-affoon. ledere dag weer is er ge(ADVERTENTIE)
durende drie tot vier minuten,
voor een gulden per minuut,
een nieuw dieet te beluisteren.
Echt druk is het niet bij de
Slank-af-foon.
Per maand
wordt er ongeveer driehonderd
keer gebeld. Wie hun bellers
zijn, weten Anja en Sandra niet,
op wat familie en bekenden na.

draten en eiwitten kunnen per
dag weieens schommelen,
maar dat is niet te voorkomen.
Anja: „Je blijft puzzelen, maar
als je het over een week bekijkt,
dan klopt het allemaal."
De recepten zijn volgens Anja
en Sandra gemakkelijk te bereiden, gevarieerd en betaalbaar.
Bovendien bevatten ze de juiste
bouwstoffen en houden ze, in
tegenstelling tot veel andere
diëten, rekening met de seizoengroenten. Hoofdmaaltijden als 'kipfilet met broccoli en
rijst' en 'stamppot met witte
kool en kaas' voldoen inderdaad aan die criteria. Het ontbijt en de lunch zijn eenvoudig
met brood met kaas een crackers met jam. Behalve een tomaat en wat fruit, mogen de
Inspiratie
bellers ook weieens wat snoe„Ik denk dat het mensen zijn pen: een paar pinda's, dertig
die niet naar een afslankclub gram chips of een stukje chocogaan en veel thuis zitten," gist la.
Anja. „En mensen die niet zelf
kunnen bedenken wat ze moeten eten," vult Sandra aan. Ze Lekkers
vermoeden dat de bellers niet
Vegetariërs kunnen beter
dagelijks hun 06-lijn raadple- niet bellen; iedere dag staat er
gen. „Ik denk dat ze drie keer vlees op het menu. Afhankelijk

Tarief

De dames Dikkeboom en Worst van de Slank-af-foon spreken
calorieën dieet in op een bandje
van het voorgeschreven vlees selijk plat. En die recepten kan
kosten de diëten tussen de vijf ik zelf wel bedenken. Koop een
en tien gulden per persoon per calorieëriboekje en doe het
dag.
zelf."
De reacties die de twee 06Sandra stelt daar tegenover
exploitanten tot nu toe 'via-via' datje met een boekje altijd nog
hebben vernomen, zijn positief. zelf moet combineren. „Ik
De gebruikers zeggen ervan af denk dat een kant en klaar
te vallen en het leuk te vinden dieet juist makkelijk is," voegt
dat er vaak wat lekkers bij zit. Anja toe.
Een 31-jarige belster die veel erOok de 64-jarige mevrouw
varing met diëten heeft, is ech- Van der Vliet reageert niet erg
ter niet erg te spreken over de enthousiast. „Ik vind het niet
Slank-af-foon. „Ik vind het vre- gezond; je moet geen wit brood

iedere dag een nieuw duizend
Foto Bram de Hollander

maar bruin brood eten. Je hebt
toch al last van verstoppingen
als je niet eet." Ze doelt daarbij
op de witte boterham met speculaas voor het ontbijt van die
dag. Volgens Anja was dit echter de enige dag dat er witbrood
op het menu stond; ze letten
wel degelijk op een stoelgangbevorderend dieet.
Van der Vliet vindt bovendien de hoeveelheid eten erg
weinig. „Is het wel duizend calorieën," vraagt zij zich af. De

Melinda sluit met Paul
een 'nietsdoenpact'
VAN DE WEEK
Klaverjasvakantie
5 dagen naar het Twentse
Ootmarsum l
Nu slechts...
Speciaal voor de liefhebbers van klaverjassen orga-

niseert De Harde's Tours unieke klaverjasreizen.
Overdag kunt u genieten van de mooiste excursies en de avonden staan in het teken van klaverjassen. Er zijn leuke dagprijsjes aan verbonden met
als hoofdprijs, de reissom retour! Handje contantje!
Meer informatie over Ootmarsum? Stuurt u

Vertrekdata:
Maart:06, 13,20,
April: 03

Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• verblijf in het Hotel Zomerlust
• verblijf op een 2-p e rsoons kamers
• halfpension verzorging
• uitgebreid excursieprogramma
• iedere avond klaverjassen
• gezellige muziek/dansavond
• mogelijkheid terugwinnen fl. 329,-!

De Harde's Tours

deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp

Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:.
Telefoon:

BOES

•

Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - 18.00
uur zaterdag 10.00 - 16.00 uur

V

EEL KINDEREN van
wie de ouders geschei-

den zijn, moeten kiezen of ze bij hun vader of bij
hun moeder willen wonen.
Melinda, de hoofdpersoon

uit het gelijknamige boek,
heeft deze keuze nooit hoeven maken.
door Simonc Ruitcnbcek
Haar ouders zijn gescheiden
toen Melinda heel jong was en
er zijn goede afspraken gemaakt. Door de week woont
Melinda bij haar moeder in de
stad en in het weekend woont
ze bij haar vader op de boerdeOp het eerste gezicht lijkt het
allemaal goed geregeld, maar
toch is Melinda blij dat ze in de
zomer kan gaan logeren bij
haar lievelingsnicht Sharon en
lekker wekenlang op één plek
kan blijven zonder telkens te
moeten verkassen. Melinda
had erop gerekend veel met
haar nichtje te kunnen optrekken, maar dat loopt anders.
Sharon gaat zo op in haar nieu-

we vriend dat ze bijna geen tijd
heeft voor Melinda.
Melinda trekt zich dat niet al
te erg aan en sluit vriendschap
met Sharons buurjongen Paul.
Met hem sluit ze een nietsdoenpact. Ze besluiten de hele zomer zo min mogelijk uit te voeren. Met Paul kan Melinda zo
goed opschieten, dat ze hem
zelfs over haar ouders vertelt.
In die gesprekken met Paul
wordt duidelijk dat het voor
Melinda helemaal niet zo gemakkelijk is om door de week
bij haar moeder te zijn en in het
weekend bij haar vader. Melinda probeert zich voortdurend
aan te passen bij haar ouders
die ieder een heel verschillend
leven leiden en kan eigenlijk
nergens meer zichzelf zijn. Bij
haar moeder is ze Mindy en bij
haar vader is ze Linda. Langzamerhand begint Melinda in te
zien dat ze toch moet kiezen.
Niet voor haar vader of voor
haar moeder, maar voor zichzelf.

moeilijk met zijn ouders. Zijn
vader heeft hij nooit gekend en
zijn moeder weigert hem iets te
vertellen over zijn vader.
De vraag wie zijn vader is,
speelt voor Traff zo'n belangrijke rol dat hij nergens anders
meer aan kan denken en somber en nukkig wordt. Van zijn
stiefvader krijgt hij de taak opgelegd de blinde ex-marinier James Holman rond te leiden
door Zuid-Afrika. Traff heeft er
weinig zin in, maar doet wat
hem wordt opgedragen.
Hij begeleidt de blinde man
en beschrijft het landschap
voor hem. Door de moed en de
vriendschap van de blinde man
begint Traff met andere ogen
naar de wereld te kijken. Niet
alleen naar het landschap,
maar ook naar de mensen om
hem heen. Uiteindelijk leert
Traff vrede te hebben met het
gemis van zijn échte vader.

Volwassen
Herkenbaar
'Melinda' is een vlot geschreven verhaal dat een protalematiek behandelt die voor veel
kinderen herkenbaar zal zijn.
De meegaande Melinda leert op
te komen voor zichzelf en duidelijk te maken wat zijzelf eigenlijk wil in plaats van altijd
maar toe te geven aan de wensen van haar ouders.
Ondanks het serieuze thema
van dit boek is 'Melinda' een
luchtig geschreven verhaal, dat
- met name in de dialogen tussen Paul en Melinda - af en toe
heel grappig is.
Melinda. geschreven door Margaret
Willey uitgegeven bij Golltner. ISBN:
90 257 2(i5« '9 I'rijs: ƒ 2 l.ilO. Leeftijd:
vanaf 11 jaar

'De blinde reiziger' is een
mooi verhaal over volwassen
worden. De beschrijving van de
hoofdpersoon doet jammer genoeg afbreuk van het verhaal.
De personages worden nogal
eenzijdig beschreven, waardoor ze niet echt tot leven komen en vlakke typetjes blijven.
Toch is dn boek de moeite
waard om gelezen te worden,
mede vanwege het feit dat James Holman werkelijk bestaan
heeft en ondanks zijn blindheid
de hele wereld is rondgereisd.
•l)i* blindt*
relzlifer' geschreven door
Lf.-lt1) Be.ike. iiitgegeu-n door Querido. ISBN. .'10 214 5218 9. Prijs.: 2T.30
CiiUifii.
Leeftijd. *,.in.it' 12 ja.ir.
(ADVERTENTIE}

Ook Traff, een van de hoofdpersonen uit 'De blinde reiziger' van Lesley Beake, heeft het
Deze vrije-tijdspagina
verschijnt wekelijks In alle
edities van Weekmedia.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 •
562.2840 (niet op vrijdag).

Zelf zijn Sandra en Anja ook
niet blij met het tarief: „We vinden het zelf ook duur. We hadden liever twee kwartjes per minuut genomen, maar dat is
voor ons niet op te brengen."
Om de bellers tegemoet te komen doen ze hun uiterste best
het bandje zo kort mogelijk te
houden: zo is 'volkorenbrood'
verkort tot 'bruintarood'.
Anja en Sandra zijn geschrokken van de kosten die
een 06-nummer met zich meebrengt. Behalve allerlei gelden
die ze aan de PTT moeten afdragen, moeten ze er ook nog
voor zorgen dat de mensen van
het bestaan van de Slank-affoon weten. Anja: ,,We hebben
ons een beetje verkeken op de
advertentiekosten. Die zijn gigantisch."
Rijk verwachten ze er voorlopig niet van worden; de kosten
overstijgen nog ruimschoots de
inkomsten. „Het lijkt allemaal
mooier dan het is, dat kan ik je
wel vertellen," verzucht Anja.
Hoopvol kijkt het tweetal uit
naar deze eerste maanden van
het jaar. Dan wil iedereen van
zijn winterpondjes af krijgen
om weer slank de zomer in te
gaan.
Ondanks de tegenvallende
start stellen Anja en Sandra
nog steeds met veel plezier de
bandjes samen. Ze lachen zich
een deuk en vinden hun recepten vaak zo lekker dat ze met
knorrende magen de bandjes
inspreken. En misschien bundelen ze de diëten nog weieens
in een boek.

In de IJsselhallen te
Zwolle vindt op zaterdag 28
en zondag 29 januari de
landelijke beurs Tweewieler en Buitensport '95
plaats. Op de beurs is een
groot aantal tweewielorspeciaalzaken met de nieuwe trends op het gebied
van sport-, toer-, racefietsen, city bikes, ATB lietsen, tandems en de daarbij
behorende accessoires en
kleding. Alle bekende merken zijn op de beurs door
een dealer vertegenwoordigd en de beurs biedt dan
ook nagenoeg een compleet overzicht van wat er
in deze branche vcrkrijgbaar is.
Verder worden op de
beurs de nieuwste modellen (lichtgewicht) tenten
gepresenteerd en is er een
aantal specialisten aanwezig die adviseren over vakanties. Spectaculair zijn
de klimdemonstraties. Er
wordt een khmwand geplaatst tot in de nok van de
IJsselhallen met een hoogte van tien meter. Men kan
zelf een klim wagen onder
begeleiding van de Nederlandse Bergsportvereniging.
Wielervereniging Swolland laat de bezoeker kennis maken met de ATB als
recreatiefiets. Er is een
parcours van tweeduizend
vierkante meter uitgezet
waar men met een. ATB
fiets kan leren rijden in een
bijna bosrijke omgeving.
Speciaal voor kinderen
wordt een apart parcours
gebouwd.
Tweewieler en Buitensport '95 is
geopend op zaterdag 28 januari
van twee tot tien uur en op zondag van tien tot zes uur. De toegang bedraagt tien gulden voor
volwassenen en vyf gulden voor
kinderen van vier tot 12 Jaar en 65
plussers. Voor meer informatie
kan men bellen met de beursinfolijn: 06-320.240.15 (75 cent per mlnuut).

Kattententoonstelling
In de Koninklijke Jaarbeurs te Utrecht wordt op
zondag 22 januari de 32-e
Internationale Kattententoonstelling 'Katten kijken' gehouden. De beurs is
geopend van tien tot zes
uur. De toegang bedraagt
tein gulden voor volwassenen en vijf gulden voor 65plussers en kinderen tot 12
jaar.

(ADVERTENTIE)

Slank-af-foon: 06 - 910 910 72

geeft u meer!

Walt Disney-füms
in
* *'

In Tuschinski vindt zaterdagmorgen 28 januari voor de derde
keer het Walt Disney's Film-crèche Festival plaats. Twee
uur lang kunnen ouders onbezorgd winkelen in Amsterdam
terwijl kinderen, vanaf vier jaar. /ich vermaken m het
theater. Van tien tot 12 uur 's midda«s worden korte Disneyfilmpjes gedraaid.
Voor kinderen die niet 7.0 lang sdl kunnen /.itten. it. er een
grote leestafel met onder andere Donald Duck en andere bladen en kleurplaten van de Leeiuvekomni>. Betrouwbare mensen van de oppascentrale zorgen ervoor dat de kinderen wee
uur lang vermaakt worden. Na afloop krijgen de kinderen een
leuke attentie mee naar huis.
Het idee van de Film-crèche Festival is ontstaan uit een
samenwerking van MGM Cinemas. Buena Vista en
Weekmedia (cj.a. Amsterdams Stadsblad)
Walt Disney's Film-crèche Festival kost /.es gulden per kind.
Tegen inlevering van onderstaande bon bij de kassa van het
Tuschinski-thcater krijgen lezers van de/e krant een gulden
korting per kind. Begeleiders /.ijn welkom voor /even milrlen
per persoon (de korting geldt alleen voor de kinderen). De
kinderen moeten uiterlijk om half een weer worden opgehaald
in verband met de aanvang van de middagvoorstellingen in
het theater. Telefonisch reserveren is verplicht: 020626.2633 (is pas mogelijk vanaf donderdag 19 januari).
De volgende Walt Disney's Film-crèche Festivals vinden
plaats op 25 februari 1995 en 25 maart 1995.

Vader

3 c,

Klimwand op
Buitensport '95

De
Boodschappen
Krant
voor nieuwe produkten

en acties

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal kinderen:

Aantal volwassenen:

geeft u meer!
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Toekomst in uiterlijke

OOG VOOR
DE HES AMSTERDAM

Trcndhoppcr is een snel groeiende keten
van meubclwinkels in Nederland en België.
De Trcndhopper-kollcktie staat voor 1001
woonidceën in nieeneeinmcubclen en woonaccessoires.
Binnenkort opent Trendhopper Amstelveen
op Industrieterrein Bovenkerk,
met ec-n oppervlakte van 2500in'.

iemer College
Steeds meer mensen, mannen en vrouwen, besteden aandacht
aan hun uiterlijk en hebben geld over voor professionele benandelingen en adviezen. De vraag naar schoonheidsspecialisten,
visagisten en voetverzorgers groeit. Als je kiest voor een beroep
in de uiterlijke verzorging, dan kies je voor een vak met toekomst.

Wellce
gaiain de nieuwe
Treradhopper Amstelveen
verkopen?

Maak kennis met de school, de opleidingen en de docenten op de
Open Dag 28 januari 1995.

Opleidingen:
* SCHOONHEIDSVERZORGING
* VOETVERZORGING
* ONDERNEMERSOPLEIDING
VISAGIE/MANICURE
DAG- EN AVONDDEELTIJDOPLEIDINGEN

OPEN MIDDAGEN
25 JANUARI EN 16 FEBRUARI 1995
Tijdstip: 15.00 - 17.00 uur. Plaats: Wibautstraat 84. Info: 020 - 523 63 11.

Voor deze nieuwe vestiging zoeken mij op korte termijn:
Wat vragen wij voor
deze funktie:

Bed rijf s-

Lid Vakos - lid VOV - lid Anbos
Keizersgracht 790, Amsterdam

m/v

020 - 624 68 67 b.g.g. 020 - 6269735
Als bedrijfsleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken in de winkel. Je geeft leiding aan het team
van medewerkers. De werktijden zijn in ieder geval
op zaterdag en op de koopavond (donderdag).

* Erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen op
grond van de wet op de erkende onderwijsinstellingen
Bel direct voor de brochure met meer informatie over onze
opleidingen of kom langs op één van onze open dagen.

Verkoopmeden^erlcers

OPEN DAG:
ZATERDAG 28 JANUARI l1-15 UUR

(voor woonaccessoires en meubelen)
Zowel full-time (38 uur per week) als part-time (20 uur per
week). Als verkoopmedewerker heb je een veelzijdige taak.
Je biedt onv.e klanten een maximum aan informatie, aandacht
en koopplezier. De werktijden zijn in ieder geval op zaterdag
en op koopavond (donderdag).

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk l
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Wat vragen wij voor deze funktie:

Voor deze funktie zijn een middelbare opleiding en kommerciële ervaring vereist. Je bent klantvriendelijk en hebt gevoel
voor service. Je representatieve en kontaktuele eigenschappen
zijn goed. Gevoel voor kreativiteit, kleuren en vormgeving
is een pré en je bent tussen de 20 en 30 jaar oud.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG l

Wat stellen wij daar
tegenover?

Trendhopper biedt een
leuke, inspirerende job
in een dynamisch, gezond
en groeiend bedrijf met
goede arbeidsvoorwaarden.
Het salaris is afhankelijk
van leeftijd en ervaring.

HES AMSTERDAM. DE PRAKTIJK BEWIJST HET GELUK

E«nvoudtgzetrtc montert

HOGESCHOOL VOOR ECONOMISCHE STUDIES • POSTBUS 295 • 1000 AG AMSTERDAM
TELEFOON 020 - 5236311 • TELEFAX 020 - 5236077

Heb je interesse?

Stuur dan een
schriftelijke sollicitatie
binnen twee weken aan:
Trendhopper Amstelveen
Binderij 4
1185 ZJ Amstelveen

Vaak cxkluiicf gemaakt

StadsbBad
Amsterdams
Stadsblad _,,_
3$ -=:.. »'«-nn»irk,i,l"

mAmsterdams
m H

Dirckr meenemen van
voorverpakte artikelen

Vrijkomende woningen
Voor starters
1 Flemingstraat 70, kale
huur ƒ 770,00, bruto
huur ƒ 929,85.
4-kamerwoning op 2e
etage met cv, zonder
lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.535,-en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen
ƒ 2.850,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria:
hoogste leeftijd.
Voor doorstromers,
starters en vestigers
2 Celsiusstraat 172,
kale huur ƒ 570,00,
bruto huur ƒ 723,45.
4-kamerwoning op 3e
etage met cv, zonder
lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen
ƒ 4.095,- minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewoningsduur.
Selectiecriteria voor
starters en vestigers:
hoogste leeftijd. Bij de
toewijzing gaan
doorstromers voor
starters en starters
voor vestigers.

Sluitingstermijn
inschrijvingen:
Woensdag 25 januari
a.s. om 13.00 uur.
Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij
EMM ingeleverde
woningbonnen worden
meegenomen in de
selectieronde.
jnformatie over het
invullen van de
woningbon:
Weet u niet tot welke
categorie u behoort,
heeft u problemen met
het bepalen van uw
inkomen en
gezinssamenstelling of
heeft u andere vragen,
dan kunt u contact
opnemen met ons, tel.
02507-17741.
Wij zijn u gaarne van
dienst.

Thomsonstruat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zand voort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-l 77 41

M

Woningbon
Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)

Ondergetekende is D doorstromer
Naam

j

Geboorte datum

l

Naam partner

l

D starter

G vestigen

l

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

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

_J _J _J _J _J
Plaats

Gerealiseerde
toewijzingen op
eerdere advertenties
Keesomstraat 73:
toegewezen op
urgentiebewijs.

Telefoon privé

Woonsituatie

D inwonend

Ü zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

O ia

G nee

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

G nee

j zo ja, kopie hiervan bijvoegen

POSTCODE

Huidige type woning
Indien flat

l

l etage

D wel lift

D geen lifl

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar

BINGO

f

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven
i
i
i
i
i
\

POT
De Bingocijfers
getal 1 t/m 21

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

42 02 09 05 24 18 22
13 04 17 39 07 45 20
35 34 36 37 14 23 41

Handtekening

WONINGBOUWVERENIGING EMM

Jto

De Postcode Loterij: 5 jaar steun
voor mens en natuur. En hele
mooie prijzen voor u!
werken aan een betere wereld.
Ook dat is uw winst, naast onze
talloze geldprijzen.
Speelt u nog niet mee? Gryp
dan nu uw kans, vul de bon in
en stuur hem op. U bent dan
nog op tyd voor de jubileumacties van de Postcode Lotery. •

De overige Bingoprijzen
Als u bij 22 t/m 36 getallen een
volle kaart heeft, valt u ook in de
prijzen.
getal 22 t/m 36

j

Kale huurprijs per maand

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

DE UITSLAGEN VAINÏ15 JANUARI

Alleen in te vullen door doorstromers

Zand voorts
Nieuwsblad

De Postcode Loterij bestaat
vijfjaar! Dat vieren we samen
met u. Want omdat u meespeelt helpt u uw medemens en
de natuur. Dankzij u is de
Postcode Loterü na vyf jaar
Nederlands grootste loterij
voor het goede doel! En al vyf
jaar lang keert de Postcode
Loterij prachtige prijzen uit.

De afgelopen vijf jaar kon de
Postcode Loterij in totaal 482
miljoen gulden aan goede doelen
geven. Daarvan ging 196 miljoen
naar natuurbescherming en 286
miljoen naar hulp voor mensen,
in ons eigen land en elders.
De Postcode Loterij gaat door.
En omdat u blijft meespelen,
kunnen de goede doelen blijven

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

de Ronde
" Vener

Loterij
482 miljoen

Telefoon werk

ierder
int

grote prijzen én steun voor mens en natuur

Voor één tientje per maand
speelt u mee in de Postcode
Loterij en maakt u kans op prijzen tot 7 miljoen gulden!
Tegelijkertijd helpt u zeven
goede doelen. Want de opbrengst
van de Postcode Loterij gaat naar
zeven organisaties zoals Natuurmonumenten, Artsen zonder
Grenzen en Stichting DOEN.

Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

Vijfjaar

Amsfcelveens
'•'- Weekblad

Nieuwsblad
Gaasperdaim.

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

ERKENDE
VERHUIZERS

Amsterdams
StadsbDad....

Amsterdams
Stadsblad
Buitenveldertse
Courant -s-, Diemer
.Courant^
dcNIctluvc
Bijlmcr

•'!»<

Wit Verhuizingen

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

uvecsper.
Amstelveens •
:: Weekblad

Stadsbüad

' "»,",

*rr«i
«*.e w
"

.*3W

HEAO Opleidingen/Afstudeerrichtingen:
accountancy (AC)
international management bedrijfseconomie (BE)
english stream (1M-ES)
bedrijfskundige informatica (BI)
economisch-linguïstisch (EL)
management, economie en recht (MER)
plus communicatie en
bank- en verzekeringswezen (BV)
public relations'(CPR),
fiscale economie (FE)
logistiek management (LM)
commerciële economie (CE)
en kennissystemen (KS)
internationaal management als afstudeervarianten.
nederlands (IM-N)

Voor deze funktie is een
economische opleiding
op middelbaar nivo vereist.
Daarnaast heb je leidinggevende ervaring binnen de
detailhandel. Je kontaktuele
eigenschappen zijn goed
en je bent tussen de 25
en 35 jaar oud.

Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Bingo Jackpot .

25 ƒ 15.000,12
ƒ 5.000,11
ƒ 3.000,43
/ 2.500,30 / 1.000,33
ƒ 500,21
ƒ 100,19
/ 50,-

29
27
28
32

/ 40.ƒ30,ƒ25.ƒ20,08 ƒ10,31 ƒ 7 , 5 0
38 ƒ5.-

ffl^Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar.
/ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

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

Naam:

[J dhr. Q mevr.

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

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.95.01

Straatprijs ƒ 3.000
6706 CK

Extra Prijs / 25.000

ƒ 100.000,6706 CK 157
Stand Mega Jackpot: 3 miljoen

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

NATIONALE
LOTERIJ

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16-17
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Auto's & Motoren

Weekmedia
Klein
krachtpatsertje

Rij-impressie: Honda Accord Coupe 2.0i ES

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

Accord Coupe nodigt
uit voor een omweg

Klein
broertje Pajero
Ook in Japan neemt de
vraag naar onderscheidende recreatieve voertuigen
toe. In dat kader moeten
we dan ook de driedeurs
Pajero Mini zien die Mitsubishi voor de Japanse
markt ontwikkelde. Zoals
de naam al doet vermoeden
is het een kleine versie van
de Pajero. De wielbasis van
de Mini is slechts 2,2 meter
en ondanks zijn geringe
lengte van 3,3 meter biedt
hij plaats aan vier vohvassenen. Hij beschikt over
vierwielaandrijving
en
leent zich goed voor de
stad en kleinere bergpaadjes.

Fiat Sporting
Voor nog geen 20.000 gulden staat sinds kort de Fiat
Cinquecento Sporting in
de showroom. Zijn dynamische karakter en sportieve uiterlijk zijn geïnspireerd op de Cinquecento
Trofeo, de Fiat-merkencompetitie. Fiat mikt erop
dat de Sporting ongeveer
10 procent van de Cinquecento-verkopen voor zijn
rekening gaat nemen. Hij is
uitgerust met de 1.1 liter
Fire-motor die 55 pk levert.
1
In combinatie met het lage
gewicht van 735 kilo is dit
voldoende voor een topsnelheid van ruim 150
km/uur en voor een staandë start naar 100 km/uur in
veertien seconden. Volgens
de opgave van Fiat neemt
hij gemiddeld genoegen
met 6,1 liter brandstof per
100 kilometer. De prestaties noodzaakten Fiat het
onderstel en remsysteem
aan te passen. Het weggedrag is verbeterd door toepassing van een twee centimeter lager onderstel, verzwaarde schokdempers en
een torsiestabilisatorstang
voor. Bij de Sporting zijn
bumpers en spiegels in de
kleur van de carrosserie gespoten. Wat .verder nog direct opvalt zijn de vierspaaks lichtmetalen velgen
met laagprofieltaanden. In
het interieur is gebruik gemaakt van een nieuw type
bekleding. Verder natuurlijk diverse sportieve elementen zoals felrode veiligheidsgordels, een toerenteller en een geperforeerd
gaspedaal in race-uitvoering.

Honda behaalde in 1994 als
een van de weinige Japanse
merken stijgende verkoopresultaten. Een belangrijke bijdrage
was weggelegd voor de twee jaar
geleden geïntroduceerde Accord. Enkele maanden geleden
breidde Honda het leverlngsprogramma uit met de fraai gelijnde Coupe.

Met het
uiterlijk
van
de
Honda
Coupe
kun
je
oed voor
edagkomen

f

Foto:
Bram de
Hollander

A

LS ER een Japans merk
is dat met succes hard
aan de weg timmert is
het Honda. In Amerika
is het een van de meest geïmporteerde merken en in Europa zorgen de vele nieuwe modellen van de Civic en de nieuwe Accord nu ook voor steeds
betere verkoopcijfers.
De Accord Sedan doet het in
de Nederlandse middenklasse
opmerkelijk goed en was vorig
jaar de best verkochte Honda.
Hij is representatief, goed aangekleed en doet in technisch
opzicht veel concurrenten de
das om. Een van de belangrijkste ijzers die Honda in het vuur
gebracht heeft is de prijs. Vroeger stond dit Japanse merk bekend om zijn relatief hoge prijzen, maar met de Civic en Accord is daar verandering in gekomen.
De Accord Coupe is prijziger
dan de Sedan die hij dan ook
nooit van de troon zal stoten in
verkoopresultaten. De prijslijst
van de Accord Coupe varieert
van 54.000 tot 70 duizend gulden en voor dat geld zijn er wel
wat alternatieven te vinden.
Maar de Coupe onderscheidt
zich als een niche-produkt en
dat spreekt in zijn voordeel.

nieuws te beginnen: de test is
voor de deur van importeur
Honda Nederland verkeerd afgelopen. Een onzichtbaar %betonnen paaltje tussen twee auto's zei 'Boem' en 'Ho' en ramde als straf rechtsachter een
flinke deuk in de kunststof
bumper. Honda heeft zijn bumpers evenwel zodanig gemaakt
dat ze wel tegen een stootje
kunnen want enkele seconden
later was de deuk verdwenen en
leek de bumper weer lekker in
zijn vel te zitten.
Goed, er zaten krassen op en
hij hing uit het lood maar ogenschijnlijk viel de schade mee.
Deze ervaring bevestigde ondubbelzinnig wat ook al in het
notitieblok stond, namelijk dat
het uitzicht tijdens achteruit
inparkeren niet echt jofel is.
Voorzichtigheid blijft geboden.
Boem
Dit is tegelijk zo'n beetje het
De testauto betrof een Coupe enige slechte nieuws datje over
2.0i ES ter waarde van 60 mille de Accord Coupe kunt bedenen om maar met het slechte ken. Je kunt nog wel een punt

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

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zalerdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Hij is leverbaar met twee
versies van viercilinder 650
cc-motor, een met vijf kleppen per cilinder (64 pk) en
een met vier kleppen per
cilinder (52 pk). De prijzen
variëren van 22.000 tot
30.000 gulden. Er is op dit
moment nog geen sprake
van dat hij naar Nederland
komt.
kunnen maken van de veiligheidsgordels die niet in hoogte
verstelbaar zijn en over de achterbank die niet in twee delen
neerklapbaar is.
Er liggen ongetwijfeld financiële beweegredenen aan ten
grondslag maar om te bezuinigen hadden ze ook wat anders
kunnen verzinnen.

Amerikaans
Met het uiterlijk van de Coupe kun je goed voor de dag komen. Evenals de Aerodeck Estate en Civic Coupe is deze Accord afkomstig uit de Amerikaanse ontwerpstudie van
Honda waar ze er leuke ideeën
over auto's op na blijken te houden. De Accord Coupe is het
zoveelste produkt voor automobilisten die zich willen onderscheiden van de massa en
daarom ook geen Accord Sedan
wensen. Bij een coupe met
sportieve uitstraling horen dito

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Kia

tot ƒ 20.000,-

WESTDQRP

Chrysler

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende. Tel. 04906-1528.

42,00
14,20
8,80
8,80
10,40

Tegen handelsprijzen: BX 1.6
Montreux, blauw metall., open
dak, -centr. vergr., elektr. ramen, LPG, 6-'89, ƒ 9000. BX 1.6
TQi, zwart, 3-'91, ƒ11.500.
BX1.4E, 11-'89, ƒ 8250. BX1.4,
9-'86, ƒ 3950. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, Amsterdam,
020-6627777. Do. tot 20.30 uur.

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

020-665 86 86

Chrysler Jeep Motormeyer B.V.
Uw officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
Overtoom 116-126, Amsterdam, 020-6124876

ren per minuut bij een gangetje
van 40 km/uur in de vierde versnelling zonder noemenswaardig commentaar de draad op te
pakken. Hij moet natuurlijk
wel wat harder werken, maar
het is soms wel prettig in de
stad.

Reismobiel
Buiten de bebouwde kom
staat de Accord Coupe 2.0i ES
nog meer zijn mannetje en eigenlijk is hij daar ook voor gemaakt. Het is een reismobiel
voor de lange afstand en daar is
de luxueuze uitrusting op afgestemd. Standaard is de ES onder meer voorzien van airconditioning, bekerhouders, een
elektrisch taedienbaar glazen
schuifdak, een elektrisch in
hoogte verstelbare bestuurdersstoel, een walk-in systeem
aan de passagierszijde, verwarmbare en elektrisch verstelbare buitenspiegels en ABS.

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

Audi

Ford

Land/Rangerover

Opel miljonair
Het totale aantal in Nederland geregistreerde Opeis
heeft eind 1994 de magische grens van l miljoen
overschreden. Dit blijkt uit
gegevens van het RAI Data
Centrum. Eind vorig jaar
telde het Nederlandse wagenpark 6.159.364 personenauto's,
waarvan
1.011.141 Opeis. Op een
straatlengte afstand volgen
Ford en Volkswagen als
respectievelijk tweede en
derde. De meest verkochte
Opel was de Astra maar zowel Corsa als Omega boekten ook flinke verkoopresultaten.

Airbags zijn alleen bij de 2.2i
versie standaard gemonteerd.
De stoelen van de Coupe bieden een goede steun. Dankzij
de schuifmechaniek van de
rechtervoorstoel is de instap
naar achteren redelijk. De
ruimte achterin valt enorm
mee en zelfs voor het hoofd
heeft Honda genoeg bewegingsvrijheid weten te creëren. De
achterste zijruitjes kunnen niet
open. De bagageruimte is iets
kleiner dan van de Sedan. Veel
plaats voor bagage biedt hij niet
maar daarvoor zal niemand
deze auto laten staan.
Achter het stuur van de Coupe is het goed uit te houden. De
zitstuurpositie is in orde, het
dashboard is overzichtelijk en
de bedieningselementen zijn
binnen direct handbereik. Dit
plus het comfort, de prestaties
en rij-eigenschappen maken
dat hij je uitnodigt om met een
flinke omweg naar huis te gaan.
EVERHARD HEBLY

Daihatsu

Mitsubishi

Saab

TE KOOP

GOLDCAR MITSUBISHI

SAAB SERVICE

(wegens auto v/d zaak)

Daihatsu Cuore TX
07/91, zwart met., 69.000 km, garage onderh. (boekje aanw.),
stereo radio/cassette, zeer zuinig.

vraagprijs ƒ 10.950,Tel. na 18.00 uur: 036 - 5367060.
Cuore-life style, km 30, '95
Cuore Trendy, km 25, '95
Cuore TX km 70.000 '91
Mazda 121 LX, 1.3. inj. 16 V
Feroza SX Resin-top, 40.000
Blauw, 30.000 nw. st. '93
'91. NIEROP DAIHATSU
NIEROP DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
Tel.: 020 - 6183951.
Tel.: 020 - 6183951.
Mazda 323LX 1.3, b.j. 8/90, 1e
Daihatsu
eigen., 54.000 km, overcompl.,
't AMSTERDAMMERTJE
onderh. garage, vr.pr. ƒ9000.
Amstel 340-342
Tel.: 075-219594/020-6640443.
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
OCCASIONS

Mazda

Fiat

MAZDA DEALER
VAN VLOTEN CAR
Tel.: 020-6365052
Panda's 87/93 vanaf ƒ 5.000.
Uno's .. 87/94 vanaf ƒ 6.900. 626 SED LX 1.8M6v . .. .1993
626 Wagon LX 2.0i
1994
Autobedrijf CASPARUS
323
HB
LX
1.3
1987
Amstellandlaan 1, Weesp
323 HB GLX 1.3
1988
Tel. 02940-15108
323 F GLX 1.6i
1990
323 F GLX 1.6M6V
1991
FIAT VERMEY B.V.
323 F GLX 1.6M6V
1993
Keuze uit ruim 35 occasions. 323FCreon 1.8M6V .. .1992
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
626 SED GLX aut.2.0-12V.1988
Tel. 02975-62020.
626 SED Xeno Ipg 2.0i . .1991
UNO 1,1 ies, 3-drs, '92,52.000 626 HB GLX Ipg 2.0-12v.1988
km, APK jan. '96, ƒ14.000. 626 HB GLX 2.0-12V .. .1989
02975 - 60495.
626 HB GLX 2.0i
1990
626 HB GLX Ipg 1.8-12V.1992
OTOPLAZA Hilversum FIAT
626 Coupe 2.2M2V PS .1990
Panda 750 Coli. 12/87 ƒ 6.950
Draaierweg 10 (bij Praxis)
Panda 1000 CL 08/89 ƒ 8.950
AMSTERDAM-NOORD
Panda 1000 CL 03/90/10.500
Panda Autom. 07/91 .ƒ12.750
Ritmo 70 CL 03/88 . .ƒ 7.950
Uno 45 S Hobby 05/87 ƒ 6.950
Uno Elegant 60, 05/92/ 15.950 Mercedes 280 SE b.j. '79 in
Uno Suite 1.4 SX 10/93/21.500 prima staat km.st. 305.000 km
Tipo 1.4 S/Demo 2/94ƒ 25.500 elektr. schuifdak, geen LPG,
Coupé Fiat 16V
onderh. papieren aanw.
Turbo 9/94
op aanvraag Tel.: 020-6167607.
Punto 75 EL 10/94 op aanvraag

Mercedes-Benz

Opel

MOLENAAR

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

HOOFDDORP
Tel.: 02503-14097

Onderhoud, reparatie, APK.
Diverse SAAB occasions
Waaronder: Saab 90, 99 & 900
Peugeot 605 Sli,'92, rood, el. Tevens revisie Saabmotoren
opties, centr. vergr., tuner/cd +
en versnellingsbakken.
boxen. Tel./fax: 03451-11176.

Peugeot
106 XR 1.1.11/91
205 GL 1.1. 5/89
205 Accent. ..88
205 XL . . . . 8/90
205 XR 1.4 .2/93
205 XS 1.4 .8/91
405 GR 1.9 10/90
405 GR Break1/91
405 GLX Br. 1/91
405 GLX D.Br.9/92
405 SR 1.8 .8/93
605 S V 3.0 .9/92

73.000 km
103.000 km
58.000 km
89.000 km
32.000 km
89.000 km
80.000 km
82.000 km
'70.000 km
159.000 km
9.000 km
41.000 km

PEUGEOT v.d. POUW
Amstellandlaan 1
Weesp 02940 - 15110.
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
Div. types 106 va. .. .ƒ14.750
Div. types 205 va. .. .ƒ 5.950
205 Rallye (95 pk) 7/88/ 9.950
305 GR Break 2/87 . .ƒ 8.950
405 GL 1.6i 1/92 . ...ƒ18.958
405 Sri 1.9 5/91
ƒ21.500
405 GLD 1.9 1/92 ...ƒ19.950
405 GR 1.9 Break 2/89/15.750
504 Cpé 6 cyl. '77 . . ƒ 17.500
Wat u zoekt
hebben/krijgen wij!
Minervalaan 86, Amsterdam - Z
Tel. 020-6629517/6791864
•205 Accent, 5-'91, APK, antraciet, 35.000 km, i.z.g.st., vraagprijs ƒ 12.500. 085 - 231255.
COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
Peugeot-dealer
205 1.1 Accent 12/86 ƒ 7.500
306 XR 1.4 i 9/93 ...ƒ26.000
306 XR 1.4 i 3-drs 5/94/ 26.850
405 GL 1.6 i 5/94 ...ƒ30.500
enz. enz. ook vreemde merken
COBUSSEN
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 - 6121824.

Porsche

Herenstraat 40 - 73, Hilversum
achter hotel Hof van Holland
035 • 244244. Dond.koopavond Opel Kadett 16i, '89, 64.000 Porsche 911 3.2 Carrera Coupe
km, 1e eig., car, auto, i.v.m.
d.blauw metall., grijs leren inIft.stop, ƒ 12.000. 020-6420327
ter., el. sch.dak, Turbo velg.,
c.v., el. bed. ramen + stoelen,
T.k. Opel Kadett 1.3 S,
Nissan PRIMERA 1.6LX 6/92,
1985, APK 10-'95, gedeukt, stoelverwarm., incl. 1 jaar
5 drs HB 30.000 km met.grijs ƒ 2.750, 020 - 6170092.
Porsche-garantie, 4-'87.
ƒ25.000. 01820-71264.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
T.k. tegen handelsprijs: Astra
Superdeluxe MICRA 1.3 SLX 1.6i GL Club, 5-drs Station, A'dam, 020 - 6627777.
16V, autom., airco, centr. port. LPG, 8-'92, ƒ25.500. Kadett
vergr.
met
afstandsbed., 1.6i, LPG, 5-'90, ƒ10.500.
elektr. ramen alu velgen, top Vectra 1.8i GL Sedan, 3-'91,
PIONEER
radio/cassettesp. ƒ 16.500. Corsa TR, 2-drs, LPG,
RENAULT AMSTERDAM
(afneemb. front), 4 (wegge- 10-'87, ƒ4950. Kadett 1.6 D,
Top occasions met 1 jaar
werkte) boxen, GEMINI-alarm 3-drs Station, 4-'86, ƒ3950.
garantie
met TNO/TBBS keur, rood-me- BEREBEIT, Amsteldijk
Wibautstraat 224
25,
tal., etc., mei 1993, 9.500 km, A'dam, telef. 020 • 6627777.
020 - 561 96 11
nw. staat, ƒ23.900 (nieuw Donderdag tot 20.30 uur.
Tegen
handelsprijs:
Renault 21
ƒ38.900). Tel. 020-6902916.
Vectra 1.6i GL, Ipg, bj. 1990, GTD Nevada Familiale, blauw
Tegen handelsprijzen: Vanette als nw, blauw met., get. glas, met., stuurbekr., zonw. glas,
VISA GARAGE BV
1.5, 8-p. bus, 6-'88, ƒ 10.500. ƒ 11.900. 020-6434597 A'veen. c.v„ roofrack, 10-'92, ƒ27.750.
Houtmankade 37, A'dam.
300 ZX 2 + 2 Coupé, l.m. wieR19 1.7 GTS, 3-drs, rood, LPG,
Tel.: 020-6278410.
Renault 9, '88
ƒ5500 Ford Rèsta 1.1 L, b.j. dec. '83,
len, stereo, 7-'85, ƒ10.500.
4-'91, ƒ 13.500. R25 GTS, LPG,
Adverteren in deze rubriek
R. 25 turbo DSL
ƒ6500 km. 90.000, wit, nwe. motor,De Meteor, nieuw en gebruikt •Auto te koop? Plaats in deze
BEREBEIT, Amsteldijk 25
4-'84, ƒ3750. BEREBEIT,
Tel. 020 - 665.86.86
Ronday Renault
APK nov. '95, pr. ƒ 2.500. Tel. Defender Discovery. Joh. Sie- rubriek. U zult verbaasd staan
Amsterdam, 020- 6627777.
Amsteldijk 25, 020 - 6627777.
FAX 020 - 665.63.21
gerstr
18,
A'dam:
020-6945205.
Tel.: 020 - 6237247
020 - 6861057.
Do.dag tot 20.30 uur geopend. Postbus 156, 1000 AD A'dam Donderdag tot 20.30 uur.
over het resultaat.

Auto's te koop tot ƒ 5.000,-

Lada2105 1.5 '93 .... ƒ 9.950
Lada2105 1.5 '90 . . . . ƒ 8.250
Lada Samara 3-drs '91 ƒ 8.250
Westdorp. Tel.: 020 - 6825983.

V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep. prijzen.

XM Comf. Br. D. '93 ƒ 37.500
ƒ 32.500
8-'90 XM Turbo D '92
1-'94 XM schuifd. abs '93 ƒ 35.000
VOYAGER 3.0i SE AAT
7-'91 XM V6 leer airco '90 ƒ 19.500
VOYAGER 2.5 l SE Comm
7-'32 XM 20i abs Ipg '92 ƒ 22.500
VOYAGER 3.3 l SE Comm
7-'92 XM 20i Comfort '91 ƒ 17.500
ƒ 24.500
GRAND VOYAGER 3.3i SE A/T Comm
4-'92 XM 20i aut. '92
ƒ 19.500
GRAND VOYAGER 2.5 TD SE comm
11-'92 XM 20i aut. '90
DODGE Ram Van. 2.5 l
4-'89 CX 25 GTI Turbo '87 ƒ 8.950
JEEP Cherokee 4.0 l LTD AUT Demo
3-'94 BX 19 GTI leer abs'93/ 27.500
ƒ 14.750
DE OUDSTE CHRYSLER-DEALER VOOR AMSTERDAM E.O. BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 17.500
Donderdag tot 21 u. geopend. Parkeergelegenheid aanwezig! BX 19 TZI Ipg '92
BX 16 Progress '92 ƒ 17.500
OOK OP AT5 tekst TE ZIEN
BX 16 TZI '90
ƒ 13.750
Chrysler - Amstelveen
BX 16 TZI Ipg '92
ƒ 17.500
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
BX 16 RE Break Ipg '89/8950
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen BX 14 TE deauville'92/14.500
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
BX 14 TE Ipg '90
ƒ9.500
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
BX 14 RE Ipg '87
ƒ 4.500
Volvo 360 5-drs. 2.0 bj. '84,
BX 14 E '88
ƒ 6.500
Apk., 12/95
ƒ2250.AUTOBEDRIJF "DE MEER"
BX TGD Break '92
ƒ 17.500
VOLVO NIEROP
CHRYSLER Vogager 2.5 TD SE BX TGD Br. '91 v.a. ƒ 14.500
Tel.: 020 • 6183951.
ƒ 17.500
Audi 80 groen + Ipg, juni '90,div. accessoires. B.j. 10-93 BX 19 TZD '92
' 9.950
ƒ11.500. Veel km, laag ge- ƒ45.500. KONNETLAANTJE 8, BX 19 TZD '90
prijsd. Inl. 079-414939 (na 18u.). RIJSENHOUT: 02977 • 22193. BX TZD stuurbekr. '90/ 13.750

ES 2.5 l
VISION 3.5 V6 24 LE, directiewagen

Renault 21 TL . . . ; . . . ƒ4500
Citroen BX
ƒ 4500
Nissan Blue bird/
4500
Ronday Renault 020 • 6237247.

Citroen

AX, type 11 RE, b.j. '8757.000
km, APK jun.'96, i.z.g.st., vast
Citroen ZX Avantage 1.4, 3 pr. ƒ4500. Tel.: 020-6121091
drs., mei '94, 15.000 km, nu wknd/werkd. na 18 u.
Subaru Mini Jumbo 5d., zwart voor ƒ24.500, Citroën-Olthof
'91, 1 jr. gar. 28.000 km., APK BV. Tel.: 020-6823520.
CITROEN XM 31. V6, Ambiance
gek ƒ 12 950 - Econoom
167 pk, l.m. velgen, el. ramen,
De allermooiste SAAB 900 tur- stoelen, boordcomputer, enz.
Frederikspl. 6, 020-6232505.
Ford Sierra 2.3 Diesel 1990, schuifd. elec. bed. spiegel en Nw.pr. ƒ93.000, nu ƒ25.950.
ƒ14.750. Autoservice Wetter, ramen, rad/cass., kl. rood, licht Garage Dijkstra. 058-153636.
Zwanenburgerdijk 503,
CITROËNSPECIALIST
metalen aero velgen. 02503 Zwanenburg. Tel.: 02907-6572. 14097. Voll. BOVAG garantie.
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
Opel Omega 2.0i Station, Ipg Volvo 440 GLT 3/91,
schade en laswerk.
onderbouw, 1990, donkergrijs 147.000 km
ƒ 18.250.- Verkoop onderd. nwe/gebr.
als nieuw, ƒ12.500.
ALBERS, Ouderkerk
Tel. 020-6320190 fax 6343433.
VISA GARAGE 020-6278410.
Tel.: 02963 - 1767
OTO/ICI CITROEN
Subaru Mini Jumbo 3d., wit '91 , Subaru Legacy 2.0 GL Rood,
1 jr. gar. 43.000 km., APK gek., '92, 60.000 km, trekhaak,
AX 1.0 Escape '93 44.000 km
sunroof ƒ 12.500.- Econoom, ' compl. auto ƒ 22.000.-.
AX 11 TGE '92 ...50.000 km
Frederikspl. 6, 020-6232505.
HEERE. Tel.: 020-6719154
AX 14 TZX 5 d.'92 22.000 km
AX GT '91
50.000 km
BX 14 RE ' 8 8 . . . . 125.000 km
w*>n t -t c nnn
BX 14 Toulouse '9184.000 km
BX Turbo Diesel '9193.000 km
ZX 1.9 Diesel '93.130.000 km
ZX I.9 Reflex 10/91 69.000 km
Kia dealer, occasions
XM 2.0 '91
110.000 km
Subaru Vivio GLI, 3-drs., groen,
Adm. de Ruiiterweg
C 15 B '92
30.000 km
'93, sunroof, 1 jr. gar., 23.000
396-398. A'dam
Nissan Bluebird. 2.0
km. Nieuwe auto ƒ 17.250.Tel. 0 2 0 - 6 8 259 83
HEERE. Tel.: 020-6719154 |
SLX, 5-drs. '88 ... .80.000 km
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 - 16661

Auto's te koop

prestaties en rij-eigenschappen. Daarom maakt Honda bij
deze Accord gebruik van de onafhankelijke double-wishtaone
wielophanging die in de racerij
geliefd is. De combinatie met
de sterke dempers en het lage
zwaartepunt geven de Coupe
een ideaal weggedrag. De wielen reageren heel direct dankzij
de
snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging. De schakelmechaniek is des Honda's
en dus probleemloos. De Coupe
is leverbaar met een 2.0 of 2.2
motor. De eerste heeft 136 pk,
de tweede 150 pk.
De lichtste heeft al genoeg
vermogen in huis om de ruim
13 honderd kilogram voort te
bewegen. Het is een stille motor die zich alleen bij hogere
toerentallen laat horen, maar
steeds op een plezierige en
sportieve toonhoogte. Hij gedraagt zich bij lage toerentallen
voorbeeldig. De 2.0i motor staat
het toe om met 15 honderd toe-

Nissan

Renault

T.k. tegen handelsprijzen: 205
XS 1.4i Roland Garros, groen
metall., schuifd., 3-drs, 3-'92,
SEAT Autocentrum APC
ƒ 17.500. 205 GE Junior, blauw,
Jarmuiden 43
5-drs, 5-'91, ƒ10.500. 205 XR
Amsterdam-Sloterdijk
1.4, LPG, 1-'89, ƒ8950.
Tel. 020-6133333
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
020-6627777. Do. tot 20.30 uur. Seat Marbella Colors, sept.'93,
Weg. lease Peug. 309 Profil 15.250 km, prijs ƒ 10.500. Tel.:
GL. perfecte auto. B.j. '87, APK 02990-41913, na 19.00 u.
1-90. 5 deurs/5 versn./
trekhk., ƒ5750, 02908-24497

Seat

Subaru

Rover
820 SI midn.blue airo .. 11/92
827 Sterling grijs
02/90
620 SI rac.green
04/94
620 SI blauw
03/94
216 GSI rood met
05/93
216 GSI rac.green LPG 06/93
114 GTA grijs
10/91
Mini Magie antraciet . . . 08/90
verder div. andere occasions
MINOR MOTORCARS B.V.,
ROVER DEALER
Sloterkade 40-44
Amsterdam 020 - 6177975

*** Subaru Aalsmeer ***
Mini Jumbo's v.a. '86 ƒ 7.450
Vivio's GLJ v.a. '93 ..ƒ16.250
Justy's v.a. '86
ƒ 6.750
Sedans-coupé's DL-GL ƒ 6.000
Legacy's GL ook aut./ 14.50C
Subaru Aalsmeer 02977-30171

Toyota
Tercel 1.5 Starlet 4 DW '8E
20.000 km! / 14.950.- 1 jr.
garantie. Toyota BROUWER
Hamerstraat 3-15, A'dam,
Tel.: 020 - 6360401.

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Suzuki GA, bouwjaar 1990, Van bedrijf VITARA WAGON
30.000 km, grijs metall. Vr.pr. b.j. dec. '92, nw.pr. ƒ55.000,
ƒ9.000. Tel. 020 - 6362101.
vr.pr. (grijs) ƒ36.000, (geel)
/ 39.900. Tel. 050-411849.

Volvo

Volkswagen

940
340
340
340
340
480
740

GL, Sedan aut. aircoli'91
5-drs., aut
'91
GL spec. 3-drs. aut. . '90
3-drs. aut. '89,
2x
aut. '87, 2x 340, aut, . '86
ES sch.dk. airco
'90
Estate km. 110.000 .. '90
VOLVO-NIEROP
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W
Tel.: 020 • 6183951

960 2.5 aut. 5000 km . .
940 GL, 2.0, 60.000 km
245 GL 2.3. L.P.G
440 Automaat 1.8
440 DL 1.8 22.000 km .
440 GL 1.8 L.P.G
360 GL 2.0 Sedan
Citroen BX 1.9
Citroen XM 2.0
Renault Safr. RXE 3.0 . .
Opel Omega Stat. 2.6 .
BMW 318i

10/94

Begin uw jaar goed: t. kp. VW
Kever 1200 bj. '82. Kleur:
groen. Tel. 02940 • 30039.

Campers
Boek nu uw droom-vakantie
met een DOLPHIN-CAMPER
incl. automaat en airco.
Adventure Cars 02990-30613.

3/92
5/90
4/92
6/93

Voor de beste keus:
VW/Audi dealer A-POINT,
Kollenbergweg, A'dam, Z-0
(nabij Ikea), ruim 30 occasions,
6/90 dealer voor Westfalia en
1/88 Karmann campers. Ook ver4/92 huur. Tel. 020-6964964.
1/92
11/92
11/91
11/91

AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008

Klassiekers
en Oldtimers

OLDTIMER/KLASSIEKER
(ver)kopen? Bel dan het data
bestand v/h Ned. Oldtimer
Bureau. Tel. 02990-34065.

donderdag 19 januari 1995
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Weggelopen of gevonden dieren

Siioeosvollo kleine advertenties
>oor do /akenmaii on particulier
\1» r i n l \ ( 1 1 i U l s M )t / ik 1 1 1 n l M i

w nl n j, / i l

u i l

l 2 k ili nu

li lU i^rooll n
Pull uln n n v iw j/i n \M| i
pipin M K H O S
l lulMii,. is n j,c lijk n

l

u

l u l i i lu l k muit n

n lm
!(

III

n l u i rsi

S|H ( i il(

» l: i l

• Rubrieksadvertentie Zie
•* Vermist Cyperse kater
Timmy 3 jr oud omg Dr voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant
Schaepmanstr Tel 31161
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Het is nu 3 weken geleden dat onze YORKSHIRE TERRIËR 4
jaar teefje werd gestolen We missen haar elke dag meer
Heeft iemand haar sindsdien (te goeder trouw uiteraard)
gekocht of anderszins verworven? Tatoeage e OZ 3656
Oorspr advies kennel ONGESCHIKT GEBLEKEN voor FOK
DRACHT zou LEVENSBEDREIGEND kunnen zijn'
Bol a u b 020 6453786
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Commercieel en administratief
personeel gevraagd
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v. Velthoven, Zandvoort
A. J. Wieland-Telleman, Amsterdam
N. D. Moser, Amsterdam
J. Meeren/ Aalsmeer

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
UITZENDBUREAU
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Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week v/eer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.
Gewonnen door: F. L. Spin/ Weesp
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Wij zijn op zoek naar gemotiveerde servicebewuste
commerciële en representatieve jonge mensen met VWO/
HAVO/MBO diploma voor kas/baliewerkzaamheden Tijdens
deze leuke afwisselende baan die per 6 2 1995 start in de
regio Amsterdam Zuid Gemeente Ronde Venen Hoofddorp
Nieuw Vennep etc krijg je de gelegenheid om interne bank
cursussen te volgen
Ben je tussen de 18 23 jaar in het bezit van de juiste
diploma s en beslist gemotiveerd kom dan snel langs met je
diploma s paspoort en c v N Z Voorburgwal 158 A dam

Horecapersoneel gevraagd
RESTAURANT QUEENIE en de K G & C C
vraagt voor de komende periodes

medewerkers

Oproepen - Mededelingen

GEZOCHT!

voor de bediening en zelfst werkende kok
Voor inlichtingen Mevr Holleman tel 02507 13599

Woninginrichting

Wie kan mij helpen aan een video opname (VHS) van de

film Tall, Dark and Handsome
van 1 1 1995 op RTL plus ( s nachts om ± 2 uur)
en/of een

* Eettaf + 4 st ƒ 100 leg
kast ƒ 25 dubb drs kast
hang/leg ƒ50 0250717359

opname van de Surprise Show

Lessen en clubs
Cursussen SPAANS
Start nwe cursussen Asd
op 23 jan Ook cursussen
in Spanje Bel Colegio
Pena Negra 020 6752293

De Harde's Tours
Bel Dames Thuis

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

06-98.50

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507 14534

24 u/p d 100 c p m
Ben je op zoek naar SEX met
rijpe vrouwen1 (niet commer
cieel)
Bel
06 350 266 46
(1gpm)

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Dames ThuisLyn

06-98.57

Kamer te huur m het centrum
Tel 02507 19541
Te huur zomerhuis inkl water
gas en eigen opgang
Tel 02507 15982
Zomerhuisje voor 1 pers Vrije
opgang met keuken douche
en toilet f 750
Tel 02507 18766

in 5 dagen

KOLONIAALSTIJL

Party-service
PELIKAAN

Retsvakantie & Artis

TAFELS

De Krocht

Autoverzekering

Privé doorschakelen
06-9688
24 u/p d 100 c p m
Hete RIJPE VROUWEN (40+) Privetel nrs van hete vrouwen
zoeken snel sexkontakt'
thuis SEXKONTAKT Bel nu
Bel nu 06 97 05 (75 cpm)
06 95 02 (100 cpm)
Hete vrouwen (40+) willen Sabnna s Sexpaleis Kies uit
SEXKONTAKT Direkt door 180 HOTSTORIES' Zapp door
verbonden' 06 97 66 (75 cpm) de stonesi 1 gpm 06 96 06
HETE RIJPE vrouwen bellen SEX VOOR 2 snel een sex
voor een heerlijk sexkontakt gesprek met n hete vrouw
Bel nu 06 97 80 (75 cpm)
06 320 330 82 (75 cpm)

Homo jongens (18) onder el
SEX DOORSCHAKELLIJN
kaar Hoor ze heet TEKEER Luister naar hete oproepen
24 u/p d 100 c p m
gaan 06 320 330 88 (75 cpm) van vrouwen Maak je keuze
De computer kan jou nu door
en de computer schakelt je
HOMOKONTAKTEN
verbinden met de vrouw van Zoek je snel een hete boy9 direkt door naar haar huis
jouw keuze 06 97 10 75 cpm 06 320 330 18 (75 cpm)
Discreet' 06 96 68 (75 cpm)
SEX DOORSCHAKELLIJN
De RIJPE vrouwen doorscha
HOMO KONTAKTEN
kellijn direkt apart met n erva Direkt apart met een hele Luister naar hete oproepen
ren vrouw 06 95 04 75 cpm hete knul uit Amsterdam'
van vrouwen' Maak je keuze
en de computer schakelt je
DIREKT APART met ondeu Bel nu 06 96 13 (Nu 50 cpm) direkt door naar haar huis
gende vrouwen die thuis op
11
Discreet' 069702 (1 gpm)
je wachten 06 97 57 (75 cpm)
SEXKONTAKT
de heetste
Direkt een HETE vrouw (30+) 18 jaar 0635020222 1 gpm vrouwen kun je thuis bellen
aan de telefoon die jij thuis
Na 1995 jaar weer
Bel nu 069602 (100 cpm)
belt 06 98 80 (75 cpm)
SEXPLEZIER voor 2
DIREKT SEXKONTAKT
De Heetste vrouwen direkt
Kies nu zelf de heetste
aan de lijn 06 96 63 100 cpm
vrouwen via de computer
Zuster Edwma
krijg je haar thuis aan de
5 M KONTAKTEN Anonieme
0635020296 1gpm
lijn Bel 069662 (100 cpm)
strenge sexkontakten
Nieuw 35+ sexdating Volop 06 320 322 17 (75 cpm)
DIREKT SEXKONTAKT
RIJPE VROUWEN
zoeken
Kies nu zelf de heetste
sexkontakt 06 96 16 100 cpm SM KONTAKTLIJN zoek
vrouwen via de computer
een strenge afspraak?
Nieuw hete meisjes (18) uit 06 320 325 80 (75 cpm)
krijg je haar thuis aan de
1
Groot
Amsterdam
'
lijn Bel 069667 (100 cpm)
SM VOOR 2 direkt apart voor
06 350 23 020 (100 cpm)
Discreet privé gesprek met
n streng sexkontakt
Nu
direkt
TelefoonSex
hete
hete vrouwen ook ( s nachts)
06 320 329 99 (75 cpm)
vrouwen
wachten
thuis
op
Bel 06 96 64 (100 cpm)
jou 0632033091 (75 cpm) THUISBELSEX
DISCREET Sexkontakt nu
Kies nu zelf de heetste
spec met hete vrouwen van OUDERE vrouwen (40+) wil vrouw en via de computer
40+ 06 320 330 42 (75 cpm) len gratis verwend worden krijg je haar thuis aan de
Bel ze thuis 069703 (1gpm) lijn Bel 06 97 55 (100 cpm)
DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je de vrouwen thuis PRIJSVERLAGING' & nieuw THUIS SEX KONTAKT hete
nr 069750 (nu 75cpm) Bel vrouwen bij jou in de regio
opbellen Zoek oe leukste
advertentie en de computer dames thuis (m heel Ned)
Bel nu 069811 (75 cpm)
verbindt je door met haar
Privetel nrs van hete vrouwen VLUGGERTJE hete vrouwen
06 98 92 (75 cpm)
thuis SEXKONTAKT Bel nu zoeken snel discrete sex'
069605 (100 cpm)
Bel 069603 (100 cpm)
DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je de vrouwen thuis
opbellen Zoek de leukste
advertentie van een vrouw en
de computer verbindt je door
met haar 06 9 777 (1 gpm)

FRANCIS nieuw m Noord en
nu al de goedkoopste in
PIANOLESSEN
van RTL 4 van zaterdagmiddai 14 1 1995?
gebruikte koelkasten was
door gedipl lerares
Rijles auto's
Tel 020 632 70 5!
machines drogers gasfor
Tel 0250718486
en motoren
nuizen kachels en ktv s
Alles ± ƒ250 of kom een
SPOEDCURSUSSEN
praatje maken Dotterbloem BRIDGE op dinsdagmiddag
te Amstelveen Zuid op zaterdag 21 JANUARI
Alblas Verkeersscholen
straat 2 Bel 020 6370845 niet rokers op vrijdagmiddag
van 10 15 uur in Keizer Karel College Elegast 5
Komt u kijken ruilen (ver)kopen'? Inl 02990 40354
rokers
ƒ
50
All
in
KOLONIALE STIJL meubelen
Bridgeclub de Looier
UW RIJBEWIJS
Buro s schrijftafels kasten
• DE CONTACTTELEFOON
üjnbaansgr 187 A dam bij
Nieuwkoop 017248361
tafels
stoelen
vitrines
een nieuwe service van
Felicitaties
de
Antiekmarkt
Tel
020
theetafels tuinmeubelen etc
WEEKMEDIA
6279380
Show room De Koloniaal
Voor snel een goed contact1
Woningruil
Info? Bel 0635011171 1gpm* Gerard jr nog 13 nachtjes Amstelveenseweg 676
TEKENEN EN SCHILDEREN
dan
een
knalfeest
weg
tussen
houthandel
en
(Of tijdens kantooruren 020
m Tropenmuseum In jan al
750 Ruiladressen
5623005 vragen naar Mara ) Happy Birthdayi Gr Jimmy Daihatsu dealer of bij de
daar expo van werk cursisten
Looier
Tel
020
6611021
Ook cursussen m eigen ate in A dam Inform bij WBV Het
*
Gerard
jr
prettige
dag
Borduurpakk hobby art
lier Vlakbij metro Reige-sbos Oosten Tel 0205882315
DMC naaimach reparaties zondag toegewenst Alvast * T k 2 Skai vouwd (1 m) Voor beginners/gevorderden
van
harte
Gr
Cil
Aang 3 k flat uitzicht
incl rails vr ƒ 100 p st
scharen slijpen Singer
Pnnsenhofstraat 7 Zandvoort * Hoera Oma wordt zondag Tel 02507 18708 na 1800 u ATELIER JPH 020 6977985 weilanden huur / 385
* Zamor zkt tenor/bassen HAARLEM NOORD Gevr 3
* Dame op krukken m de 70 jaar maar je lijkt wel 60
flat + lift of ben woning
rep
maandagav 20002230 k
Tot
zondag
Yoni
Kunst en antiek
Z VOORT of omg bijv aan zee
sneeuw Graag gedaan be
uur Belangst ? Bel 15096
tot ƒ 650 Tel 023392175
dankt v de leuke advertentie * Jock en Bram al 45 jaar
Eengezinswoning + zolder
Elke dinsdagavond gezellig samen Van harte gefeliciteerd
Zalenverhuur
gr zij + achtert Huur ƒ530
zingen bij het Zandvoorts Kids en kleinkinderen
Gevr eengezinswoning plan
antieke
Mannenkoor in het Gemeen *Lieve Oma 70 jr gefelici Nederlands Indie
Nrd of flat 1 hg v Lennepweg
schapshuis aanvang 20 00 teerd Veel plezier met het meubelen en antiek look 700
Br o nr 76403115 v d blad
uur U bent van harte welkom bowlen Tot zondag Cindy stoelen div modellen tafels
ook met marmer kasten
Enorme vlooienmarkt za
Lieve Oma binnenkort mis banken vitrines bureaus
Financien en
28 jan in de Sporthallen
uw adres voor koud buffet
schien m n rijbewijs dan kom decoratie enz JAN BEST
handelszaken
Zuid A dam (IJsbaanpad) ik u als 70 jarige wel ophalen Keizersgr 357 0206232736
en bittergarnituur
Huur ook een kraam Inl
Tel 02507 18812/15619
Gefeliciteerd Raymond
Showr Mr J Takkade 30
Organisatie Don 02158 24358
Aalsmeer
0206412137
VERENIGINGSGEBOUW
* Lieve Oma hartelijk gefeli
citeerd en een fijne dag zon
VA ƒ75 DORSMAN
dag Kusje Terry
DOORSCHAKEL LIVESEX'
blijft toch goedkoper!
Oad Cycletours presenteert
antiek kopie klein
Grote
Krocht
41
Zandvoort
200 vrouwen willen thuis ge
Bel nu 02507 14534
zondag 22/1 in het Artis Party
groot dik dun
tel
02507
15705
b
g
g
19932
beid worden 1 gpm 06 9698
Huishoudelijk
centrum Plantage Middenin
voor
41 te A dam haar zeer bijzon
personeel
DOORSCHAKELSEX'
Rijwielen,
BRUILOFTEN
RECEPTIES
dere fietsvakantieprogramma
Keizersgracht 357
06 9779 Live naar een vrouw
KOFFIETAFELS
gevraagd
motoren,
OUDERS MET KINDEREN en
020 6232736
of meisje thuis1 1 gpm
JUNIOREN
Zoekt u ruimte voor vergade
Showroom
bromfietsen
EENZAME vrouwen zoeken
Reisbegeleiders fotoboeken Gevraagd
Mr J Takkade 30
ring feest club of partij''
huishoudelijke
sexafspraakjes als man niet
diaseries enz zijn aanwezig hulp voor 3 dagen per week
Aalsmeer 0206412137
Komt u dan eens praten met
* Dames sportfiets Peugeot thuis is' Bel 06 96 61
Voor de kinderen is er een (20 uur) bij gezin in Buiten
mij A J v d Moolen
Veilinggebouw
Amstelveen
tekenwedstrijd met als hoofd veldert Bellen na 20 uur
Gemeenschapshuis
tel 5 vaste versnellingen kleur Gratis naar bed met vele ge
Heden inbreng
zwart ƒ 125 15808 na 18 u
prijs een kinderfiets
02507 14085 of 19652
tel 020 6425375
trouwde vrouwen thuis Sex
Voor
veiling
6
en
7
febr
in
de
Bezoek deze infodag (de zaal
*Te koop pointer jongens kontakten 06 95 30 75 cpm
Spinnern
33
020
6473004
opent 12 uur) en u ontvangt
fiets ƒ 275 Tel 15347
Erkende relatie/
een korting van ƒ 7 50 (kinde Technisch personeel
Gratis naar bed met vele ge
bemiddelmgbureaus
* T k a herenfiets met Gazel trouwde vrouwen thuis Sex
ren ƒ 5 ) op de entree van het
Verhuizingen
gevraagd
Ie ƒ 225 Tel 02507 30918 kontakten 06 96 02 (1 gpm )
naastgelegen Artis Een ere
che is aanwezig Vraag nu
CUPIDO brengt u bij elkaari
GRIEKS toe maar schuif
Carrosserie Center Van Veen X Y Z BV verhuizingen en Indien gewenst reeds binnen
alvast onze fietsvakantie
06-Nummers
mijn slipje maar opzij schat'
plezierbrochure 020 6262601 te Amsterdam vraagt wegens kamerverhuizingen Voll verz 1 week uw eerste contact
Bel 06 97 09 (100 cpm)
Dag nachtserv 020 6424800 Vraag gratis en vrijblijvend
uitbreiding all round
*Gillis Kok
carrossenebouwer/construc
1
de folder aan 03451 11486 0632032091 1 Ik open mijn Heerlijk DISCREET apart met
Jij bent beregoed
tiebankwerker t b v nieuw
(automatisch) of 03451 31364 mond voor jou Ik wil je tong hete vrouwen uit Amsterdam
Kus >/an Mischa
Onderhoud,
bouw en/of reparatie all
(telefoniste) 24 uur per dag .voelen Rijpe Negerin' 1 gpm 06 320 322 11 (75 cpm)
reparatie,
round
bedrijfswagen
spuiter
* Help de Polen Stuur n
7 dagen per week Cupido 06 9670 Kies n leuke meid 1 Hete
1
eenzame
vrouwen
en
all
round
bedrijfswagen
voedselpakket Wij hebben
doe-het-zelf
erkend voordelig en een van gpm Toets O en je kunt live (30+) zoeken ANONIEM sex
monteur Tel 0206117797
evt r adres 02907 5235
Nederlands grootste relatie met z n tweeen1 Dames bel contact Bel 06 95 11 75cpm
ml dhr van de Zeijden
organisaties
* Het was gezellig in huize
len gratis" 06 4677
Klussenbedrijf De Karweikar
Hete ERVAREN vrouwen van
v d Kruis Meshan Herman
voor binnen en rondom het
ANONIEME sexafspraakjes 40 jaar zoeken sexkontakt
Rmi Wm Nico 15 1 95 Beso
Te
koop
huis
als
het
goed
en
redelijk
Personeel
06 350 290 53 (75 cpm)
Sexkontaktlijn Amsterdam
geprijsd moet zijn Tel 02990
aangeboden
* Hoera eindelijk niet te ge
06 320 330 79 (75 cpm)
aangeboden
Hete meisjes (18 jr) Live
44848
of
06
58495565
loven Truus heeft een kast
diversen
Anonieme sextelefoonnrs van
Nieuw m Zandvoort
•* Oproep
tentoonstelling
hete vrouwen ze geven echt
Maria school oude school Bz l huish hulp 2x 2 uur p w
1gpm
* Box 70x90 kleed ƒ 20 doka hun tel nr Bel 06 9603(1 g/m) Geen wachttijd
ƒ
15
p
u
of
oppas
2
ocht
a
ƒ
8
spullen Tel 02507 19106
uitrust ƒ50 hoogtezon ƒ 15 2
p u Br o nr 71703107 v bl
zink teilen a ƒ 10 p st 13509
Peuterspeelzaal Manaschool
Echt voor alles van A to' Z * Fisher Price rolschaatsen
heeft weer plaats voor uw
klein of groot gewoon even verstelbaar op elke maat ƒ 15
peuter Inl Annoke PoaK
Divers personeel
bellen wij komen u gratis de Tel 02507 12245
tel 02507 14663
gevraagd
Kiesl als je «nlive-jesirekwiil!;' V
kosten vertellen Tel 13780
KIK 2 lis jt slitkum UVE wil meeluisteren
•* Rmi Herman bedankt voor
Hometrainer fiets m cal /tijd/
;Kles3vMi'ilekesUllvi|ès)rekl<en/• . .'
Slukadoorbednjf t Troffeltje afst mtr 3 mnd oud prakt
de uitnodiging 18 1 gezelliq
Kies 4 sexverhlltn nijp. i«nj ('leski . • • - . . . . . - .
Lf Nico Wim Beso Beso
40-r Escortburo te A dam voor uw pleister schuur en niet gebr ƒ 300 Tel 15775
: Kies 5 sis j:tirecleen ilpfukje «jlinuken
reparatiewerk
020
6734934
MeideC.kimjeHelkmtinentkiezeir
,
vraagt dames vanaf 40 jr
'
discr verz Tel 0652824181 Voor al uw stukadoors wit Loopt u moeilijk'' Ontdek de
mogelijkheden met onze
schilderwerken
bel
Bon je avontuurlijk vlot en en
electrische driewielers Bel
0652977449
Vrijbl
pnjsopg
commercieel' Niet te beroerd
voor gratis info 035 838486
om hard te werken voor een
7
* Maxi Cosi ƒ 100 2 bl hout
riant inkomen Bel ons dan
Schoonheid en
barkrukken ƒ 20 orig koper
023296190 of antwapp
verzorging
pot perz ƒ 150 02507 16293
Liefst omgeving Randstad
/OOR MANNEN EN VROUWEN!: i3*l~trr/'.'t',* Notenh tv kast met bar
Ziet u er geen gat meer in'' Gevr meisje max 19 jr als
i
:
.'•&&?*&••
Spmk en m\*3*\\c In,i.y. M
veel opbergruimte ƒ 175 ba
Praat eens met de Pastorale
LEERLING MASSEUSE
ZONNEHEMELVERHUUR
^Hier stellen honderden i
tui
je
kent,
naim,
si»,
IseHijÉ,
:
bypop ƒ 25 Tel 02507 15817
Hulpdienst' Tel 020 676 1201 of meisje dat hier voor opge
SUN RENT
1 vrouwen, lesbiennes, |
| waljtmkt.elc.Hiinia.kiiiijeM- ,
i-"'
meesteressen zich aan
van 13 17 uur en 1923 uur
leid wil worden Erv niet ver
Huurprijs ƒ 100 1e week
* T k draadloze telefoon
:stem
mi,
letoeeh
«e
keil.
VM'•.
K'
.'je
voor. In onze comeibt Gezell werkkring Sauna
Verlenging ƒ 75 p w
PTT goed gekeurd bevei
,, • •: '.f>
puter
zil hun privé
Ie iemanÉ leuk, tiels "l" en |i l
o Zie de colofon voor opga Massage Inst Atlantic Haar
f
0250730183/0652812146
\
::!&#
.'tel.nr.
opgeslagen.
ligd Vrpr ƒ95 02507 16848
ve van uw rubieksadvertentie lemmerstr 60 0206262361
WIIÉI met eikair lureerkinieni '•
'
f1 Hoor Je er één waarVnuwen
keilen
GR»7ISOi.«!!..
mee
.|e
live
wilt, toets
* T k eiken hanglamp met 9
•*ï dan de."3" en wij yerHuwelijk en
Minnen keilen
'
'
leren kapjes ƒ 250 el comfort
|| binden |e gratis door.
kennismaking
ƒ25 Tel 02507 12498
L
DISCREET
*T k roeitramer ƒ 125 buik
trainer
ƒ
75
met
gereedsch
•
tja' Een brief onder num
mer
eindigt
meestal in kist ƒ 20 Tel 02507 16522
eerst een telefoongesprek * Zanker 5021 wasmachine
Waarom dan niet meteen i z g st ƒ 300 Tel
BELLEN ONDER NUMMER 02949 3593 na 1800 uur
Je kunt hier 24 u.Mi. live
een nieuwe service van
met Hijpe Viiiiwen. Ze wirten
tik uur een meesteres dit
er gtei viir ketaili. Nieuw!
WEEKMEDIA
.wicht H !•"• 0*k <liting en'
Nu élk live meeluisteren,
Voor info 06 35011171 1gpm
• meeliiiiteTeri. .
' ' .
Auto's en
rjatinj il naar 201 hit stirles
Of tijdens kantooruren 020
auto-accessoires
luisteren.
Nu
maai
75
cpm.
5623005 vragen naar Mara

Grote tremenbeurs

Elke week het dagelijks nieuws!

Live Meisjes Thuis
Geloof, Hoop
en Sex'?

AAAAAAAAAAA.
TH*. TS i'^fi
"/* " *m
•~»•»
Hier kun p IcKxen voor de meeil b«eitochhge mwtereffen verholen Ook ali
|e onderdanig bent kun |e |e lol op
Zwepen kettingen rubber etc Wil p «h»
live met een meesteres of onderdanig
toets dan de 3" en wi| verbinden |e
pnve door naar een van de SM kelders
m Nederland Ook voor beginnen

GRIEKSE PORNO
DIT H DE «KIT KUNDE LUN WAAK JH!KKl«
VROUWEN EN MEISIE! ACHTUUANCS KUNT
NiWNJi KUNT KIEZEN UITAUE LEEFTIJDEN RIJP
ENIONC NIEUWISDATJEOOKLIVEPRIVÉ«FTZE
KUNTSmN TOFT! MN CEWOON 01 i WI1IE
III HAARTHUli EEN AfiPRAAK MAKEN KIES DAN
1 VOOKMÜKÜSUPATINC

06.320.J17.17
Vannessa's
Privelijn!

•••••••••••••••••v

DE KLUSSENBUS

[NOG NOOIT VERTOOND!

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

06.98.66
fta 45 mfai Ittten eentadsdiapnppdei ai

öé^jJi É
SOPE VROUWEN |r

Zoek je een leuke vriend of
vriendin^ De Relatielijn
* T k impenal voor Peugeot
0635029015 (100 cpm)
205 3 drs ƒ 100 02507 17190

06.96,09

06.9779
S&lfÜVE!

06 95 09

2 HETTE STEWARDESS 069507
3 IESBI TIENERTIES
4 VERPLEECSTERS
5HARDPORNO

06 96 08
06 97 44

069794

De enige •waar echte
vrouwen sex willen.
Je kunt direct live met u! Ze zijn
zwart en glimmen van de massage-ofe Mau«r die grote bollen
van me Khatje! Ik lig op bed bl|
de telefoon te wachten op Jou

LBVESEX!

06.95.21 06.96.86

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

iVrouwen van 35 jaar en ou
der willen DIREKT SEX Bel
ze thuis via 06 96 04 (75 cpm)

Diverse clubs

'Vrouwen van 35 en ouder wil
8ETTY S ESCORT
len DIREKT SEX bel ze nu 020 6340507 dag v a 19 u
0695 12 Sexsucces' 75 cpm
• Wij behouden ons het
Vrouwen van 40 zkn STOUTE recht voor zonder opgave van
jongens v a 18 voor hete sex redenen teksten te wijzigen
Bel nu 06 98 44 (75 cpm)
of niet op te nemen

Is**

voor de particulier

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden
Gratis! • inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) e aan balie kantoor zijn

Bneven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr bur v d blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt)

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven « verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar
met boven ƒ 300 uitkomen
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een
vakje Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij
vakje vrij Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen
Gasthuisplem 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 5,08
2 regels ƒ 5,08
3 regels ƒ 5,08
4 regels ƒ 6,77
5 regels ƒ 8,46

INSPREEK

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

DESBESTCEDRAAIDESEXUINENBEIZE1

1 SEX M P SCHOOUUF

Als jij net als alle andere die Dellen een hete
sexwens inspreekt kan iedereen daar naar
luisteren Vind jij iemand anders met een
lekkere wens en je toets de D dan kun je
met elkaar discreet te keer gaan Vrouwen
en meisjes bellen gratis 06 4699

Jan Best

06-9715

OHEXLPNTOP5!

6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 1 1 ,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen Voor de particulier maximaal 3 regels graüs, niet voor de zakelijke markt, tot een maAimum
van een advertentie per week Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen met boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren Alle prijzen incl 17 5% BTW
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

S v p m rubriek

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-16-17

18/19
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Auto's & Motoren

Weekmedia

Daewoo heeft
ambitieuze plannen

Kwik-Fit
geeft krediet
Kwik-Fit gaat zijn service uitbreiden met de AutoCard Wie in het bezit is
van een dergelijke creditcard hoeft de onderhoudswerkzaamheden aan zijn
auto pas drie maanden later en zonder rente te betalen Klanten die voor 300
gulden bij Kwik Pit besteden komen voor de kaart m
aanmerking Na registratie
wordt een bestedingslimiet
overeengekomen
Drie
maanden na reparatie beslist de kaarthouder of hij
de rekening ineens of m
termijnen voldoet
Tot
deze tijd is hij geen rente
verschuldigd,
daarna
brengt Kwik-Fit de gebruikelyke rente m rekening
Deelname aan de AutoCard
is geheel gratis en de kaart
is verzekerd tegen mistaruik door derden Behalve dat je met de kaart kun
profiteren van aanbiedingen is hij vooral bedoeld
voor meer betaalgemak Al
gemeen directeur Bikkers
„Iedereen in de autobranche heeft de mond vol van
klantvriendelijkheid
en
vaak is dit een excuus om
de prijzen te verhogen Wij
zrjn ervan overtuigd dat de
klant slechts gebaat is bij
kwaliteit, service en financieel voordeel Wij gaan nu
nog een stap verder Men
kan voortaan zonder geld
op zak bij Kwik-Fit binnenrrjden en de auto laten servicen Geld is bij ons niet
langer een drempel"

Actuele informatie over
auto's en motoren
Redactie Weekmedia
onder vei melding v.in
'Auto's & Motoren',
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam

Begin februari maakt Nederland officieel kennis met
een van de grootste automerken waar de meesten nog
nooit van hebben gehoord. Daewoo (spreek uit dee-woe)
uit Zuld-Korea zet het Europees offensief in met twee
modellen, de Nexia en Espero.
Daewoo Nexia GL, 5 deurs

D

AEWOO IS geen begin
nelmg op de persone
nautomarkt, want de
jaarlijkse produktie be
draagt 700 duizend auto's en
lichte bedrijfswagens Rond de
eeuwwisseling wil de Koreaan
se fabrikant zelfs op een totaal
van 2,2 miljoen voertuigen per
jaar uitkomen
De produktie van automobielen is een belangrijke divisie
voor Daewoo maar zeker met
de enige Oprichter en presi
dent directeur
Kim WooChoong begon in 1967 in Zuid
Korea als handelaar in kleding
en textiel Zijn onderneming

telt nu ongeveer wereldwijd 100
duizend medewerkers die sa
men zo'n drieduizend produk
ten fabriceren De Daewoo
Groep houdt zich bezig met
handel, bouw en constructie
werken, heavy industry en ma
chinebouw, consumenten elektronica,
telecommunicatie,
scheepsbouw, hotelbouw en
auto industrie
Een deel van de winst inves
teert Woo Choong in een fonds
dat drie ziekenhuizen en diver
se klinieken draaiende houdt
en studiebeurzen beschikbaar
stelt
Amerika, het Midden Oosten

en de voormalige Sovjet Unie
maakten al eerder kennis Dae
woo en nu dan West Europa
Wie een beetje oplet herkent in
de Nexia trekjes van de Opel
Kadett en Astra
In 1972 kreeg General Motors
een stevige vinger m de pap bij
het huidige Daewoo Eindjaren
tachtig oordeelden de Korea
nen dat ze de Amerikanen niet
meer nodig hadden en in staat
waren zelf hun boontjes te dop
pen In 1992 kwam het tot een
scheiding Kim Woo Choong
daarover „Wij waren hun con
servatieve stijl van manage
ment beu GM is een erg kleine
groei gewend en begrijpt niet

twee nieuwe modellen Een in
de klasse van de VW Polo en
een in die van de BMW 5 sene
Van die laatste wil Daewoo te
vens een minivan ontwikkelen
Ook op het gebied van de ver
koop heeft Daewoo voldoende
ambities In Nederland hoopt
het merk dit jaar al vierduizend
auto's te vei kopen en m 2000
moet dit meer dan verdrievou
digdzyn En dat alles voorlopig
met de Nexia en E^pero
De prijzen van de Nexia vane
ren van 25 995 voor de drie
deurs hatchtaack GL tot 31 995
voor de sedan GLX Daarnaast
is hij nog verkrijgbaar als vijf
deurs hatchback Wat betreft

Skoda introduceert tijdens de AutoRAI de opvolger
van de Favorit aan het Nederlandse publiek. De Felicia
is een laag geprijsde hatchback die een nieuw tijdperk
voor Skoda moet inluiden.
EN NOG triestere naam
dan Skoda voor een au
tomerk is nauwelijks
denkbaar, want m het
Tsjechisch betekent dit niets
anders dan 'jammer' En laten
we eerlijk zijn, een Skoda voor
je deur was de laatste jaren nu
niet bepaald reden om trots op
jezelf te zijn Een gevoel van
schaamte maakte zich eerder
van je meester
De overname door Volkswa
gen enkele jaren terug gaf hoop
maar tot dusver luidt de enige
conclusie dat Skoda, evenals
Seat overigens, een zware wis
sel op Volkswagen trekt De Fe
hcia moet het Tsjechische tij
gaan keren en de eerste indruk
is dat Skoda met de opvolger
van de achterhaalde Favorit
een paar Duits getinte troeven
in handen heeft

E

Volgens een rapport van
Gannet News Service gaan
de verkopen van dure
sportauto's uit met name
Japan geen zonnige tijden
tegemoet m Amerika Sommige modellen zullen naar
verwachting uit de levenngsprogramma's verdwijnen om plaats te maken
voor auto's die een groter
publiek trekken, zoals
mini vans en terremwagens De teruggang is te
wijten aan de hoge prijzen,
hoge verzekeringspremies
en toenemende belangstelling voor auto's die plaats
bieden aan een heel gezin
Skoda Felicia: modern design en een soepele taillelrjn

Service en Reparatie

020-665 86 86
Algemeen
± 50 auto s APK gek Den
AUTO SERVICE WETTER
Bnelstr 18 Adam zijstraat
SUBARU en LADA dealer
Haarlemmerweg bij molen
Subaru Legacy 22 4wd 1991
020 6844079 Tevens Inkoop
Subaru Mini Jumbo DL 1987
Renault 11 TL
1987
AUTO WESTPOORT
Renault 11 GTX
1984
n echte garage
VW bus LT 28 Dsl
1987
1987
Kom bij ons maar eens kijken' VW bus transp
1991
Onze occasions zijn niet alleen Rat Tempra 16 IE
Ford Sierra 2 3 diesel
1990
mooi maar ook goed
Alle auto s APK gekeurd en na Opel Kadett 1 6 D caravan1988
1
Opel Kadett 1 3 HB
1989
gezien m eigen werkplaats
1984
Wij ruilen m voor de hoogste Toyota Corolla 1 3 GL
Zwanenburgerdyk 503
waarde BIJ ons ben je altijd
Zwanenburg tel 029076572
beter uit BOVAG garantie'

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTOS en pers
busjes v a ƒ3500 Garage
Rijsenhout lid Bovag
Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17 Rijsen
hout bij Aalsmeer 02977
24229 Ook t k gevraagd
Citroen Olthof BV (Off dealer)
biedt aan
AX Axion 8/90
66500 km
AX first 1/93
45 000 km
AX 11 tge 1/92
29500 km
BX 14 4/86
112 000 km
BX 14 E 3/88
97 000 km
BX 14 TE 5/90
72500 km
Jumper 27 C 1 9
turbo diesel 5/94
5 000 km
met euroccasion garantie gun
stige financieringsaanbieding
Enorme voordeel aktie op nieu
we Citroens N B ons onderde
len magazijn is zat geopend
van 9 00 14 00 uur de wastun
nel van 800 tot 1500 uur
Isolatorweg 40 A dam Sloter
dijk (afslag S 102) 020 6823520

Accessoires en Onderdelen
Onderdelen voor Austm - Rover Jaguar - MG - Tnumph - Landrover
KIMMAN HAARLEM
m 24 uur GELEVERD

APK KEURINGSSTATION
GARAGE ECONOOM
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Repareert
Asterweg 24A A dam 6364702 uw Koppeling en Remsysteem
snel & vakkundig
Autobedrijf CRYNSSEN
Informeer naar onze prijzen
Crynssenstraat 10 14
AARZEL NIET BEL NU "
Tel 0206184402
APK keurstation reparaties
Uw Bovag Autospecialist
alle merken en schaderegeling
Fredenksplein 6 0206232505
Gedipl FOCWA monteur voor
alle voorkomende
laswerk APK + grote beurt v a ƒ299
DIESELSERVICE
zaamheden reparaties APK
en schades enz ƒ3750 exc brandstofpompen verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
BTW p/uur Tel 075 314618
motorenrevisie FEENSTRA
GARAGE ECONOOM
Industneweg 27 Duivendrecht
Tel 0206980639
Voor al uw SERVICE BEURTEN
en ONDERHOUD
APK KEURINGEN ƒ 70
Schadetaxatie en herstel
Gratis leenauto s beschikbaar klaar terwijl u wacht
Garage West Center
APK KEURING
020 6122476 (zonder afspraak)
klaar terwijl u wacht
Advies voor n goede Occasion 2e Helmersstraat 15 A dam
Wij bieden u een snelle
en vakkundige service
Fredenksplein 6 020 6232505
Zelf sleutelen of auto spuiten Renault 19 TXE aut ABS cd
57000
km
92
doe je bij HEINING HOBBY speler
/ 22 900 Ronday Renault
HAL 02907 6999 A dam
Tel 0206237247
Sloterdiik 3

Automaten

Rijscholen
5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

ƒ100000
of
iO MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ 775 00
MOTORRIJLESSEN
ƒ 50 00 per 60 min
AUTORIJLESSEN
ƒ3750 per les
THEORIE OP VIDEO GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk

BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35
Theonecursus gratis Tel 06
52821994 b g g 020 6932074
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m
Amsterdam Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier n
tensief les en nog leuk ook1
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ 35 p u
Tel 020 6868063/6332405 P S
Wij verzorgen ook Sweekse
cursussen en examenroutes rij
den is vanzelfsprekend
(Spoed) opleidingen voor alle
rijbewijzen met aansluitend
CBR rij examen Motor 2 da
gen Auto 5/10 dagen Vracht
auto 5/10 dagen Theonekur
sussen voor alle examenkandi
daten Verkeersschool Nelen
Wibautstraat 133 1097 DN Am
sterdam Tel 020 6633773

Auto's te koop
gevraagd

R de Beerenbrouckstr 157 159 Gevraagd jonge auto s va
Tel 0206138473
1991 Belt u voor informatie
03410 19354 of 0652 977028
Auto/Motornjles Advieslijn
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
en voor Amsterdam e o
Bel 020 6922612
merk auto a cont met vnjwar
bewijs Tel 0206105478
43 Autorijschool l A MIRAGE

Tel. 023 - 339069, Fax 023 - 362381
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo s
Valkenburgerstraat 152

dat verkopen ook met 30 of 50
procent kunnen toenemen Ik
zal bewijzen dat Daewoo tot. een
belangrijke internationale spe
Ier kan uitgroeien "
GM krijgt volgens hem nog
weieens spijt van het verbreken
van het contract In de vormge
ving van de Nexia zijn de vroe
gere banden met GM nog wel te
herkennen, de grotere en at
tractievere Espero is een pro
dukt van de Italiaan Bertone
Daewoo wil zo snel mogelijk af
van de Opel look omdat die ge
lijkems het beeld lang genoeg
heeft bepaald De ontwerper Gi
ugaro heeft opdracht gekregen
om voor 2000 vorm te geven aan

de motoien is ei keu/e uit een
l > litei motoi met 75 pk of 90
pk Verdei ?i]n ei diie btan
daai dmveaus en alle Nexia b
zijn vooi/ien van een airbas;
btuuibekiachtiging en starion
deibiekei
De vierdeuii, sedan Espero ib
een klasse hogei dan de Nexia
en varieert m pnjb van 32 495
tot 40 395 gulden Er is keuze
uit di ie krachtbi onnen een l 5
motor met 90 pk, een l 8 motor
mei 95 pk en een 2 O motor met
105 pk Evenals in de Nexia valt
er weinig te klagen over de stan
daarduitrusting Zo is bij de l 8
modellen au co standaard en bij
do 2 O modellen ABS

Felicia luidt nieuw

Afzet
sportauto's daalt

Alfa Romeo 164 TS
91
Audi 100 Avant met airco 90
BMW 316 rood
90
Daihatsu Charade Van
92
Rat Panda 1000 CL
91
Ford Escort 1 6 D koopje 84
Ford Escort Clipper! 4
91
Ford Sierra 1 6 CL Sedan 90
Mits Galant 2 O GLSi 4 WD91
Renault Clio 1200
91
Rover 111 L
91
Saab 900 schuifdak prima 87
VW Golf GTD
86
VW Golf 1 3 Madison
90
VW Golf Madison 1 6
90
VW Golf CL 1 6
87
VW Golf 1 6 CL
89
VW Polo 3 drs 1e eig
86
VW Polo 1 3 Coupe bl met 90
VW Polo 1 O Coupe rood 91
VW Jetta 4 deurs
86
\/W Transporter als nw
90
Condensatorweg
Sloterdijk l
(Hoek Schakelstraat)
Tel 020 6813410
bgg 0652919992

Daewoo Espero l 8 CD

Missot specialist REM
FRICTIE MATERIAAL
Bosboom
Toussamtstr
Adam Tel 0206180443

Kerstaanb v a ƒ 31 50 per leb Te koop gevraagd AUTO S a
spoedcursus
contant met vnjwar bewijs
brote sortering ONDERDELEN Studenten
ƒ 975 Tel 020 6116275
Tel 02908 24640
van schade auto s alle
merken alle bouwjaren
AUTORIJSCHOOL ZECHNER
GEBR OPDAM B V
Blijvend betaalbaar m
ALLE KLEUREN
Tel 0250245435
Amsterdam ƒ 35 per heel uur
OOK IN SPUITBUSSEN
Grote sortering ONDERDELEN
Aanbieding
starterspakket
van alle schade auto s alle
otto nieuwenhuizen bv
van ƒ146885 voor ƒ 1250
merken alle bouwjaren
Overtoom 515, Amsterdam
bestaande uit 20 rijlessen
ONDERDEELVERKOOP
(020) 6129804
GEBR OPDAM B V
DOE HET ZELF ADVIES
theorieleerboeken theorie
Tel 0250245435
op zaterdag van
exanen
praktijkexamen
Adverteren m deze rubriek
Eventueel herexamen halve Het HOOGSTE BOD'" Bel
10001300 uur
Tel 020 6658686
pnjb Betaling 1 x ƒ 347 50 en voor vrijblijvende prijsopgaaf
FAX 020 6656321
19 x ƒ4750 Les in Mercedes Loop sloop en schadeauto s
Postbus 156 1000 AD Adam Valschermkade 16 Adam
Info 0652875125
m vrijwaring Tel 020 6754193 l

Tel 0206240748

autolak

Autosloperijen

Noodservice

Kost B.V

Het hoekige model heeft
plaatsgemaakt voor een moder
ne wigvormige auto met afge
ronde en gestroomlijnde vor
men Hij heeft ongetwijfeld
meer uur in de windtunnel
doorgebracht dan de Favorit
Het front met nieuwe grille
wordt gekarakteriseerd door
diepliggende smalle koplam
pen en in de flanken doorlopen
de richtingaanwijzers
Van achteren heeft hij een af
geronde vijfde deur met mge
bouwde spoiler en stijlvollere
lichtunits De carrosserie is
grotendeels verzinkt wat de
duurzaamheid zeer ten goede
komt Skoda geeft daarom zes
jaar garantie tegen doorroesten
van binnenuit De carrosserie is
op veel punten verstevigd, zo
heeft hij bijvoorbeeld verstevi
gmgsbalken m de portieren

In de loop van dit jaar voegt
Skoda als opties ABS dubbele
airbags en gordelspanners toe
Voor wat betreft de actieve en
passieve veiligheid voldoet de
Felicia aan de huidige VW ei
sen Aan het onderstel zijn di
verse verbeteringen aange
bracht De vei sterkte construc
tie van de vooras is reeds voor
bereid op het toekomstige ge
bruik van zwaardere motoren
uit het VW programma waar
onder de 75 pk l 6 motor en de
64 pk l 9 dieselmotor
De Felicia is leverbaar met
een tweetal verschillende moto
ren De LXi heeft een 54 pk l 3
motor, de GLXi haalt uit dezelf
de motormhoud 68 pk De laat
ste komt tot een top van 150
km/uur en verbruikt iets min
der brandstof ongeveer l 14 ge
middeld
Deze nieuwe Skoda is allesbe
halve jammer De Felicia is op
alle fronten meer auto dan de
Favorit Dat komt natuurlijk
tot uiting in de hogere prijs De
LXi kost 20 495 gulden, de
GLXi 21 795 gulden Maar dat
blijft verrassend laag

Met Koni op weg
De Kom stand op de
AutoRAI staat grotendeels
m hel teken van de
weghggingsets
Het
levermgspiogramma is de
afgelopen
maanden
gestaag gegroeid en telt nu
zo'n 70 toepassingen Met
dit programma mikt Kom
op do automobilist die niet
alleen uit is op een sportief
uiterlijk van de auto maar
ook op verbetering van de
wegliggmg De sets bestaan
uit speciaal ontworpen
verlagingsveren en Kom
schokdempers Ze geven
de auto een veel betere
handlmg en tegelijkertijd
een optische tuning De
mate van verlaging is
zodanig gekozen dat er nog
sprake blijft van voldoende
comfort
Ze
zijn
verkrijgbaar voor auto's m
vrijwel iedere prijsklasse

Rookvrije auto's
Hertz introduceert in
februari
als
eerste
autoverhuurder
m
Nederland
rookvrije
auto's Bij het reserveren
kan de klant zijn voorkeur
bekend maken Ondanks
dat auto's altijd grondig
woi den
gereinigd
na
gebruik is het heel moeilijk
om de tabaksluchten de
auto uit te krijgen Speciale
stickers op de auto en de
sleutelhanger moeten de
klant er aan herinneren dat
hij m een 'niet roken' auto
rijdt Als Hertz na gebruik
toch een rooklucht in de
auto
constateert
dan
verdwijnt de auto linea
recta naar de sector rook
auto's Hertz meldt niet of
er een sanctie op een
dergelijke
overtreding
staat

Autoverhuur
DRIVE YOURSELF
AUTOVERHUUR
Voor alle vracht bestel en
personenauto s bussen
Cruquiuskade 5
Tel 020 6274001
NU OOK IN A DAM ZUID

ftUKEBAAS
v
Studenten 10 % korting
Skiboxen met dragers en
sneeuwkett voor elk type auto
0206794842 0206908683
Zie ATS telet pag 888

C KRUSEMANSTRAAT 62
Tel 0206755508
D FAAS
Luxe & Bestelauto s v a ƒ 38
per dag ex BTW
Grasweg 3 A dam Noord
Tel 0206371826
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ39 per dag excl BTW
Tel 020 6161388 of 6890374
Twmgo Peug 106/306 Vectra
VW Combi Transit Diesel

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
- VIA JE EIGEN KRANT.

met duur"!

SAMEN DAN

StOOTHAAKt
l AMSTELVEEN BV. U l
•

Tcl.020-6431220-

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam de
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad U thoornse Courant
de Ronde Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad

)\

Het Parool Trouw de Volkskrant

AUTOVERHUUR

Tel 0 2 0 - 6 6 5 8 6 8 6 Fax 020 - 665 63 21

Studenten 10% korting
Speciale avondtarieven
De goedkoopste in A dam e c
Koen van Oosterwijklaan 6
AMSTELVEEN

Met een advertentie in SHOWROOIAÜTO
is de verkoop van uw auto een

0

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

-i
Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst, \i

plus betaal-/eurocheque.

Schrijf hurin blokktkrs
uwlikst llettirper
liokji Cijfers lubtikuis
ui tusscnruiniUnltlli.il
voorlluttr Minstens T
regelsbis<.linj\ui A m
di hand van dt chinn isl
K<-plaatsti tinnen kunt u
/elf mtnkenen w it mv
advertuitie kost

Naam

Iilefuoniiumniei

Ach es

Poslcde -f Plaats

HaiKlUkimnji

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus, 156,?
] 000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautsti aat 131, Amstet dam
''=
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meestei s 421B, Weesp Nieuwstraat 33
Zandvoort: Gasthuisplein 12
Faxen kan ook, is wel 70 snel en duidelijk 020-665 63 21

020-6658686

faxnr 020-6656321

e

Wij wensen
Vroom & Dreesmann
veel succes met het
nieuwe restaurant
La Place.

ChoSmel

HET NIEUWERESTAURANT LA PLACE
IN HARTJE AMSTERDAM

fe-.ffifeJÏS

'me

3 van des-Spek bv
HOFLEVERANCIER

Frsstï
6 FRUITS

DE FRUmGSTEYOGHURTDRINK

De nieuwe slager

VAN KERKHOF & ZN BV

wisselaar

.VlSHAlVDEL-

JANVANAS &ZN.B.V.

Smit&Dorlas
espresso®

ct>

IREKS

van oordt
portieverpakkingen

Ccimpincr

- -w
Amsterdam heeft er een opmerkelijk
restaurant bijgekregen: La Place.
Hier worden louter verse produkten
gebruikt. ledere morgen rechtstreeks van
de veiling, visafslag of markt aangevoerd. En bereid waar u bijstaat, in een
unieke ambiance.
Elke dag opnieuw wisselende specialiteiten met 'marktvoordeel'.
Want bij La Place gaan lekker-gezond
en vriendelijk geprijsd hand in hand.

Polderland Zuivel

ZONDAGSMENU

Ontbijten; elke dag van 9 tot 11 uur. Met
een heerlijke Le Marché croissant, confiture,
boter, kop koffie en een glas versgeperst
vruchtensap.
5."5

Elke week voor dezelfde prijs.
Zondag 22 januari: Verse zalmfilet met
dillesaus en prei, huisgemaakte frites en
een Zwitsers roomdessert.

Uit eigen patisserie elke week een specialiteit, deze week: Warme appelstrudel met
vanillesaus.

7 DAGEN PER WEEK OPEN
Van 9 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.

Rokin 160 en Kalverstraat 201, Amsterdam.

^5-2.95

Kinderen tot 10 jaar elke dag speciale
kindermenu's. Elke zondagmiddag kinderattrakties.
6.95

DeBo<>ischappeiiKinant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

Nieuwsblad

KIJK SNEL IN DEZE
KPtANT !

Donderdag 26 januari 1995

Los nummer f1.85

55-e jaargang nummer 4

Weekmedia

Oplage: 5.300
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'Andere bewonersbetalen huurverhoging nu ook niet'
ZANDVOORT - Bewoners van een gemeentewoning in
de Koningstraat hoeven geen huurverhoging te betalen,
vanwege het achterstallig onderhoud. Zij zijn deze week
door de kantonrechter in het gelijkgesteld. De uitspraak
staat lijnrecht tegenover die van de Huurcommissie, die
hun woning nog 'goed genoeg' vond. De beslissing van de
kantonrechter kan verstrekkende gevolgen hebben: naar
verwachting zullen nu ook andere huurders van gemeentewoningen hun geld terug gaan vragen.

meentelijk woningbezit. Naar
verwachting zullen nu ook de
andere huurders hun huurverhoging terug gaan vragen. „Eindelijk gerechtigheid," aldus
Imca en Andre Hakhoff, die
zeggen dat hun klachten constant door gemeente en andere
instanties genegeerd zijn.

Imca en Andre Hakhoff
maakten twee jaar geleden bezwaar tegen de huurverhoging
van 5,5 procent per l juli 1993.
Er was achterstallig onderhoud en de gemeente deed er
niets aan om de gebreken te
verhelpen. Zij haalden de
Huurcommissie erbij, maar die
vond de woningen 'goed genoeg'. Het tweetal, dat zegt gezondheidsproblemen te hebben
door de slechte wopnomstandigheden, pikte dat niet en stapte naar de rechter. Gisteren
kwam de uitspraak binnen: het
echtpaar had de zaak gewonnen. 'Er is sprake van onderhoudsgebreken van zodanige
aard, dat deze een huurverho-

ging als voorgesteld in de weg
staan', aldus kantonrechter mr.
C.J. Baas. Hij heeft de huurverhoging ongedaan gemaakt.
Volgens Baas is er sprake van
'ernstige vochtoverlast' door de
'zeer ernstige onderhoudsgebreken'. 'De gehele woning is
door en door vochtig waardoor
ernstige schimmelvorming optreedt. Kleding in kasten is al
evenzeer vochtig en muf."
Daardoor wordt het woongenot
van het gezin Hakhoff 'in hoge
mate aangetast'.

De advocaat heeft meteen
een kort geding tegen de gemeente opgestart. Andre: „We
eisen een fikse schadevergoeding van de gemeente Zandvoort voor de materiële en immateriële schade die wij hebben geleden.'Bovendien zal er
ook geëist worden dat de gemeente met terugwerkende
kracht onze huur verlaagt.
Want 635 gulden voor dit krot
pikken we niet. Ten derde eisen
wij dat onze woning zo snel mogelijk wordt opgeknapt."

Schadevergoeding

Ook het bewonerscomité van
de Koningstraat, waar het echtpaar lid van is, gaat nu bij de
gemeente aankloppen. „De bewoners zullen massaal eisen
dat het. achterstallig onderhoud aan hun woning wordt
verholpen, én ze zullen weigeren om huurverhoging te betalen. Die moet teruggedraaid
worden," aldus Hakhoff.
s

De uitspraak zal grote consequenties hebben voor het ge-

breekt heup
Huurcommissie Man
ZANDVOORT - Een 77-jarige
Zandvoorter brak dinsdagmidaangeklaagd bij was
dag zijn heup nadat hij gevallen
op de Vondellaan. Door een
werd hij eerst nog naar
de Ombudsman vriend
huis gebracht, maar door de
ZANDVOORT - Het echtpaar Hakhoff uit de Koningstraat heeft bij de Nationale
Ombudsman in Den Haag
een klacht ingediend tegen
de voorzitter van de Huurcommissie in Haarlem. Hij
zou het echtpaar tweemaal
'onheus bejegend' hebben.
De Ombudsman vindt de
klacht terecht en heeft hen
aangeraden ook naar de pro.vincie te stappen.

pijn in zijn dijbeen werd toch
een ambulance gewaarschuwd.
In het ziekenhuis in Haarlem
bleek de man zijn heup te hebben gebroken.

Autokraker

ZANDVOORT - Een autokraker uit Zandvoort is maandag
opgepakt in de Keesomstraat.
Hij had een klauwhamer in zijn
hand. Tevens had hij een aantal
cd's bij zich. Bij nader onderzoek bleken er in deze straat
auto's te zijn opengebroDat gebeurde tijdens twee vier
ken.
hoorzittingen over het bezwaar
dat zij hadden 'aangetekend tegen de huurverhoging van hun
gemeentewoning. Andre Hakhof: „De eerste hoorzitting
vond plaats in mei 1994. We
hadden foto's meegenomen van
de mankementen in ons huurhuis, eigendom van de gemeente Zandvoort. De foto's werden
niet in ons dossier gedaan. We
moesten ze weer meenemen.
Toen wij de volledigheid van
ZANDVOORT - De wéthet onderzoeksrapport aan- houders van CDA, VVD en
vochteh, was dat niet ter zake GBZ zouden vorige week
doende, volgens de voorzitter donderdag vergeefs geprovan de Huurcommissie."
beerd hebben VVD-fractieDe tweede hoorzitting was op voorzitter Van Caspel af te
11 november 1994. Inmiddels
Dat melden anoniewas bekend dat het echtpaar de zetten.
me bronnen uit de Zanduitspraak van de Huurcommis- voortse
kring. Van
sie voor de rechter wilde bren- Caspel politieke
heeft de 'aanslag'
gen. De Huurcommissie vond
hun woning 'nog goed genoeg' echter overleefd, omdat hij
voor de huurverhoging. Tijdens de steun van de volledige
deze zitting zou de voorzitter fractie kreeg.
van de Huurcommissie zich
Officieel wordt "het verhaal
volgens het echtpaar zeer on- niet bevestigd, -de bijeenkomst
aangenaam hebben uitgelaten. was dan ook 'vertrouwelijk',
Andre Hakhoff: „Hoewel ons maar in de 'wandelgangen' gaat
huis vol met schimmels zit, zei men ervan uit dat het klopt.
de voorzitter dat dit niet ter WD-wethouder Rita de Jong
zake deed. Onze huisarts moest toont zich echter 'verbaasd';
dan maar eerst ter zitting ko- „We hebben donderdag wel een
men om dit medisch te bewij- vergadering gehad met de coalizen, terwijl bekend was dat ik tie, waarop we een aantal dinhierdoor gezondheidsklachten
heb gekregen."

Afgeblazen
Als het aan de grondei7
genaren ligt, is de wof
ningbouw aan de Busweg
voor voorlopig afgeblazen.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Zeeweg wordt
veiliger gemaakt
ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - De provincie
gaat komende weken de
Zeeweg aanpakken. Het
gaat om het gedeelte bij
Bloemendaal aan Zee, op
Bloemendaals grondgebied.

Geen antwoord
„Dat gebeurt vaker bij woningen die tussen renovatie en
sloop zitten." Een groot aantal
bewoners schreef de afgelopen
maanden al brieven naar de gemeente, maar kreeg daar geen
antwoord op. „Maar als wij
voor elkaar krijgen dat de gemeente onze woning moet opknappen, kunnen de andere
huurders daar natuurlijk bok
profijt van hebben."
Imca en Andre hebben momenteel ook andere zorgen.
.Voor hen kan het opknappen
van hun woning niet al te lang

De rechter heeft voor één gemeentewoning in de Koningstraat de huurverhoging teruggedraaid. Naar verwachting gaan nu ook
andere bewoners hun geld terugeisen Foto André Lieberom
wachten. „Onze gezondheid
gaat met de dag achteruit. Bovendien wordt over vier maanden onze'baby geboren. Het is
onverantwoord om een zuigeling in deze vreselijke omstandigheden te laten wonen."
Zie ook pagina 3

Mislukte poging VVD-er
Van Caspel af te zetten

Het echtpaar valt over meer
uitspraken van de voorzitter.
Zo zou hij tijdens de hoorzitting gezegd hebben: „Zelfs als
de koningin komt vertellen dat
de woning slecht is, dan heb ik
daar geen boodschap aan." Of
over de rechtszaak: „U verspilt
uw geld, de rechter neemt onze
uitspraak over." Zo waren er
nog meer 'laatdunkende teksten'. Hakhoff: „Je zou toch denken dat een hoorzitting er is om
de mensen te horen. En dan te
bedenken dat de GGD bij deze
woning spreekt over een 'levensbedreigende situatie'. Wij
voelden ons erg terneergeslagen over deze behandeling."
De Nationale Ombudsman
vindt de klacht terecht en heeft
Hakhoff geadviseerd ook een
klacht in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, inzake artikel 25 van de
wet op de huurcommissie. Als
Gedeputeerde Staten geen
sancties treffen, zal de Ombudsman de zaak overnemen,
. zo is het echtpaar toegezegd.

B Waterstanden
Datum
HW LW HW LW
26 jan 10.56 05.44 23.36 18.40
27 jan 12.05 07.04 -.-19.45
28 jan 00.4508.2513.0921.30
29 jan 01.4909.3414.0622.35
30 jan 02.41 10.35 14.57 -.-31 jan 03.27 01.06 15.4511.16
1 feb 04.15 01.53 16.2512.02
2feb 04.57 02.36 17.0812.56
3 feb 05.37 01.15 17.51 13.46
Maanstand/getij:
NM maand. 30 jan. 23.47 uur
Springtij woensd. 1 febr. 16.25 uur
NAP + 127 cm
EK Dinsd. 7 feb. 13.54 uur

gen hebben geëvalueerd. We
hebben wat lijnen uitgezet voor
de toekomst, die kun je samenvatten met 'dat we op een goede
manier samen willen werken'."
Op het bericht dat geprobeerd
zou zijn Van Caspel te wippen
als fractievoorzitter, heeft zij
'geen commentaar'. Dat zelfde
geldt ook voor Van Caspel.

Steun

Aanleiding tot deze 'coup'
was onder andere de brief die
Van Caspel - samen met partij genoot Van Vilsteren - kort geleden naar burgemeester Van
der Heijden schreef.
Vervolg op pagina 3

Verkeer hanteert bij kruispunt
verschillende voorrangsregels
ZANDVOORT - Weggebruikers hanteren verschillende verkeersregels op een
aantal kruispunten in Zandvoort. Er bestaat veel verwarring over kruisingen
met doorgetrokken trottoir
én over verkeersdrempels
vlak voor een kruising. Zo
gelden op de kruispunten
van de Linnaeusstraat met
'de dr. J.P. Thijsseweg en de
Heimansstraat de normale
voorrangsregels. In tegenstelling tot de kruising met
de Prof. Zeemanstraat.

voort worden straten afgesloten door een doorgetrokken
trottoir. Het verkeer dat via
zo'n trottoir de andere straat op
rijdt, moet voorrang verlenen.
Het komt als het ware van een
'uitrit'.

merland. De Jager probeert een
eind te maken aan de verwarring die in Zandvoort over deze
verkeersregels is ontstaan en
waarover in het verleden al
krante-artikelen en ingezonden
brieven zijn verschenen.

Heel anders is het als er alleen een drempel ligt, enige meters terug in de straat. In dat
geval gelden weer de normale
voorrangsregels.

Dat de verkeersregels ter
plekke nog steeds niet duidelijk
zijn, blijkt wel uit het gedrag
van sommige weggebruikers:
ook de kruisingen waar zij geen
voorrang hebben, razen zij zonder gas terug te nemen voorbij.

Bijna-ongelukken

Nassauplein nu 'Rob Boumanplein'

De drie wethouders zouden
vorige week hun partijvoorzitters uitgenodigd hebben voor
een gesprek over het politiek
functioneren van de VVD-er.
Zelfs De Jong zou daaraan hebben meegewerkt. Uiteindelijk
kreeg Van Caspel echter toch
de steun van de gehele fractie,
inclusief WD-wethouder De
Jong.

Aannemingsbedrijf Te Beest
begint in de week van 30 januari
met onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden aan de
kop van de Zeeweg. Als het
weer meezit, zijn deze in mei
klaar, nog vóór het strandseizoen. De kosten bedragen ruim
één miljoen gulden.
Over een afstand van ongeveer zeshonderd meter wordt
er een nieuwe asfaltdeklaag
aangebracht. Vanuit de richting Haarlem krijgt de weg bij
de afslag Parnassia een nieuwe
indeling. De overgang van twee
rijstroken naar één vervalt en
wordt door één rijstrook voor
doorgaand en één rijstrook
voor rechtsafslaand verkeer
vervangen. De oversteekstroken bij de kruisingen worden
verkleind, zodat er beter zicht
ontstaat en auto's en fietsen
sneller kunnen oversteken.
Verder wordt het fietspad
tussen de politiepost en de afslag Parnassia verbreed tot 2,75
meter. Hierdoor kunnen fietsers in twee richtingen van het
pad gebruik maken waardoor
ze minder vaak hoeven over te
steken.

Bejaarde in eigen
woning overvallen

Een en ander blijkt uit een
Dat leidt soms tot bijna-ongereactie van brigadier N. de Ja- lukken. Verkeersborden die de
Op diverse plekken in Zand- ger van de regiopolitie Kenne- situatie verhelderen, zijn er
meestal niet.

Snelheidsremmer
Voorbeelden zijn de kruispunten Linnaeusstraat/dr. J.P.
Thijsseweg en Linnaeusstraat/Heimansstraat.
Die voldoen niet aan de criteria van een uitrit, waardoor
hier de normale voorrangsregels gelden.
De verkeersdrempels die zich
op enige afstand van het kruispunt bevinden, zijn alleen 'snelheidsremmers'.
Verkeer van rechts heeft hier
dus voorrang. De kruispunten
Vondellaan/Jacob Catsstraat
en Linnaeusstraat/Prof.
Zeemanstraat, bijvoorbeeld,
worden wél als uitrit aangemerkt.

ZANDVOORT - Een 85-jarige
Zandvoorter is dinsdag in zijn
aanleunwoning aan de Burgemeester Nawijnlaan overvallen. Rond drie uur belde een
man aan, die een adres wilde
weten. Nadat de Zandvoorter
antwoord had gegeven, stapte
de ander naar binnen. Hij onderzocht de woning en ging er
vervolgens vandoor met een
portemonnee met honderd gulden en een 65-pluskaart.

Man klemgereden

ZANDVOORT/AMSTERDAM - Een dertigjarige Zandvoorter is dinsdag in Amsterdam door de politie klemgereden. De man, die een rijverbod
had, werd gesignaleerd op de
Amsterdamse Vaart. Toen hij
de agenten in de gaten kreeg,
ging hij er met grote vaart vanAfgaand op de regels zijn op door. Later kon hij in Amsterhet laatste kruispunt borden 'dam alsnog worden aangehouoverbodig.
den. De man zou al diverse keren het rijverbod hebben geneZie ook pagina 3
geerd.

(ADVERTENTIE)

Koningin

Stuk
Een van de centrale
ft
parkeermeters in de
O
Haltestraat is stuk. Een vaste
bezoeker van de gemeente
Zandvoort blijft bij dat standpunt en is niet van plan zijn
parkeerboete te betalen.

januari.

opriuimiig
tot wel

korting

Binderij 2, Amstelveen.
020-6412505.
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Alles voor liet ongewone wonen

(ADVERTENTIE)

ELKE ZONDAG OPEN
7 DAGEN PER WEEK VAN 9 UUR 'S MORGENS
TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN.
Op zondag 29 januari:
Kogelbiefstuk au Poivre met
huisgemaakte frites en een
roomkwarkdessert met vers

14.95.
VROOM & DREF.SMANN
Kalverstraat

'Het was een complete verrassing,' zegt Rob Bouman over het nieuwe straatnaambord op zijn
Foto Andre Lieberom
gevel

ZANDVOORT - 'Rob Boumanplein'. Die
naam prijkt sinds vorige week donderdag
aan een gevel op het 'voormalige' Nassauplein. 's Nachts, even na 12 uur, werd het
bordje officieel onthuld... door 'de burgemeester van het Nassaüplein': Rob Bouman.
• De Zandvoorter wist niet wat hem overkwam,
toen hij donderdag klokslag twaalf van zijn bed
werd gelicht. Een aantal andere pleinbewoners
was doorgedrongen tot zijn slaapkamer, waar hij
nog maar net de tijd kreeg om zich in de kleren te
hijsen. Hij moest onmiddellijk mee naar buiten.
Daar in het licht van een felle bouwlamp onthul•de hij tot zijn eigen verbazing met een bezem het
nieuwe straatnaambordje.

Kinderfeestje
„Het was een complete verrassing," erkent
Bouman over deze 'verjaardagsurprise' van de
omwonenden. Die nacht om 12 uur werd hij
namelijk vijftig, getuige ook de Abraham die de
volgende dagen in het voortuintje was te zien.
Die zat daar tot en met zaterdag, de dag waarop
het feest nog eens goed gevierd werd. En wel met
een surpriseparty: opnieuw met een verrassing
van buren en vrienden. Zij hadden een kinderfeestje voor Rob georganiseerd, en niet alleen

met kinderen. Zelf verschenen ze in luiers en
kinderkleren, compleet met sproeten op het gezicht. „Ik heb me ooit eens laten ontvallen dat
wij vroeger thuis nooit van die kinderfeestjes
hadden. Blijkbaar heeft iemand dat onthouden,"
aldus Bouman.
De bewoners van het Nassauplein zagen met
deze verjaardag hun kans schoon om Bouman
eens extra in de schijnwerpers te zetten. Zij
waarderen hem enorm vanwege alles wat hij in
het verleden voor hen heeft gedaan. Dat varieert
van het organiseren van een barbecue tot en met
het helpen bij klusjes. ^Kennelijk is me dat in
dank afgenomen," zegt de timmerman (medewerker van Jan Koster), die al zo'n jaar of 24 op
dit pleintje woont. Rond de actie werd hij al 'de
burgemeester van het Nassauplein' genoemd.
De voorbereidingen hebben in alle stilte
plaatsgevonden. Zo werden de gaatjes voor het
naambordje enkele dagen tevoren al in de gevel
geboord, op een moment dat Bouman afwezig
was. Donderdagavond, nadat hij naar bed was
gegaan, hoefde het bordje alleen maar vastgeschroefd te worden. Zijn vrouw Inge was in het
complot betrokken. „Ik ben die avond opgebleven, maar heel even was ik bang dat het alsnog
mis zou gaan: om kwart over elf sliep hij nog
niet!" Uiteindelijk liep het toch nog goed af, zegt
zij. En het bordje Rob Boumanplein? „Dat laten
we voorlopig gewoon hangen."

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

Kroon Mode

ERRATA GEMEENTEGIDS
Onlangs is de Gemeentegids 1995
huis aan huis verspreid
In deze gids staat allerlei informatie
over de gemeente, instellingen en organisaties
Het kan zijn dat niet iedereen de gids heeft
ontvangen U kunt de gids gratis afhalen bij de
receptie van het Raadhuis, ingang Haltestraat
Tevens blijken er toch nogal wat fouten m de gids
te zijn geslopen Hiervoor onze excuses
Het is helaas niet mogelijk de gids m zijn geheel
te corrigeren Wel zal binnenkort een erratum
worden gemaakt, waarin de belangrijkste correcties worden vermeld
Deze zal binnen twee weken verkrijgbaar zijn.

Haltestraat 55

Damespantalons
Elastische band
in nieuwe
voorjaarskleuren

59.95
Huib heeft er een broertje bij, en wij
een kleinzoon. Hij heet

Mocht u alsnog wijzigingen willen doorgeven,
doet u dit dan aan net bureau Voorlichting,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Mare en Sacha v. d. Bergen
(pas getrouwd)

OPENBARE
RAADSVERGADERING

op weg naar de
wintersport met LIMO.

De gemeenteraad vergadert dinsdag 31 januari 1995 m het openbaar. De vergadering
wordt gehouden in de raadzaal in het Raadhuis
vanaf 20.00 uur
Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)
- Nieuwjaarstoespraak Burgemeester
- aanpassing gemeentelijke salarisschalen
voor 1995
- krediet ad f 4.677,-- t.b.v. vervanging meubilair Beatrixschool
- oprichting intergemeentelijke stichting
Administratiekantoor ZuidwestKennemerland t.b.v. overdracht pand Zandvoortselaan 101, Heemstede
- voorbereidingsbesluit Duindoornlaan 28
- voorbereidingsbesluit Dr. C.A. Gerkestraat 125
- verkoop gemeentewoningen Marislaan 15,
Dr. J.G. Mezgerstraat 38, Secr. Bosmanstraat 28 en Potgieterstraat 28
- aanvullende grondruil t.b.v. bouwplan
Paviljoen Zuid
- voorbereidingsbesluit gebied Julianaweg/
Kostverlorenstraat
- voorbereidingsbesluit Ir. G. Friedhoffplein t.b.v. Billboard
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting (02507 - 61492) kunt u
terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar

Rosarito
Te vroeg voor ons begrip hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve man, onze vader en
opa

Bas Siepman
•A- Heukelem
t Zandvoort
l augustus 1919
21 januari 1995
Zielsveel hield hij van ons allemaal.
In onze herinnering zal hij daarom blijven
voortleven als de zorgende man, die zichzelf
vergat, voor zijn gezin dat hij zo innig lief had.
J. Siepman-van Drunen
Kinderen en kleinkinderen
Van Lennepweg 65-46
2041 LC Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op
woensdag 25 januari op de Algemene begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

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

Tot ons grote verdriet zijn we onze beste vriend
verloren.

Anthon Kooy
Wat zullen we je missen lieve gabber.
Piet Francien
Daniëlle Stefan
Sabine

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

VERBOUWING IS
KLAAR!
- '
a.s. ' ' • ' . . ..,:

zat. 28 jan.
zijn we weer open!
Kerkplein 10
tel. 30719

Kroon Mode
Haltestraat 55
SCHIESSER
aanbieding

DATA COLLECTIEVE
FESTIVITEITEN 1995

Herenslips

Eikjaar worden maximaal 12 dagen aangewezen
waarop m verband met grotere, collectieve festi-

en singlets - 2 stuks

viteiten vrijstelling wordt verleend wat betreft
geluidsnormen
Deze vnjstellingsmogelijkheid op het Besluit
Horecabedrijven milieubeheer is aangegeven in
de Algemene Plaatselijke Verordening
Voor 1995 zijn vooralsnog de volgende festiviteiten aangewezen waarvoor vrijstelling wordt
verleend- Koninginnedag - 30 april 1995
- Bevrijdingsdag - 5 mei 1995
- Tropicana Festival - 2 dagen in juli, p redeze data nog niet bekend
- Jazz Behind The Beach - 4 & 5 augustus
1995
- Race-festival - 1 dag eind augustus/begin
september, datum nog niet bekend
- Oudjaar - 31 december 1995
In totaal gaat het om 8 dagen Dit betekent dat
er nog 4 dagen overblijven, die later kunnen
worden aangewezen
Voor nadere informatie, sector Grondgebied,
afdeling Algemeen Bestuur, 02507-61478

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op 17 januari 1995 een kapvergunning
verleend voor
- 1 boom - Landgoed Groot Bentveld
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeneer,
afdeling Plantsoenen, Kamerlmgh Onnesstraat
20 te Zandvoort.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na pubhkatie van bericht een schnftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040
AA Zandvoort

VERLEENDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een vergunning ingevolge de Wet
Milieubeheer verleend voor
Leen amusementshal annex ijssalon gelegen
aan de Boulevard Barnaart 18 te Zandvoort,
2. een herstelwerkplaats voor race voertuigen
gelegen aan de Max Planckstraat 2 te Zandvoort
Het besluit en andere stukken die op de procedure betrekking hebben liggen met ingang van
30 januari tot 13 maart 1995 ter inzage bij de
sector Grondgebied, afd Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4 Aldaar kan ook een mondeimge toelichting worden verkregen.
Het kantoor is geopend op werkdagen van
09 00 -12 30 uur De stukken liggen tijdens de

GEMEENTE

21,95
wit en blue

openingsuren ook ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prmsesseweg 34
Tot 13 maart 1995 kan tegen het besluit beroep
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage door
a degenen die bedenkingen hebben ingebracht
tegen het ontwerp van het besluit,
b de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van
de gelegenheid advies uit te brengen over het
ontwerp van het besluit,
c degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigmgen die bij het nemen van het besluit ten
opzichte van het ontwerp daarvarïzijnaangebracht,
d belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten geen bedenkingen te
hebben ingebracht tegen het ontwerp van
het besluit
Het besluit wordt op 13 maart 1995 van kracht
tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage, een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
95006B Vmkenstraat 20

vergroten woonhuis
95007B Nassauplein 14/15 samenvoeging
95008B Brederodestraat 160 plaatsen dakkapel
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 - 12 30 uur gedurende een
weeR na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bn de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
94073B Boulevard Barnaart 18
veranderen restaurant in speelautomatenhalijssalon
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks m hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn weïvia het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4

Enige en Algemene kennisgeving
Heden is plotseling van ons heengegaan onze
moeder, schoonmoeder en grootmoeder

JrWay

Jansje van Duijn-Schilpzand
weduwe van Dirk van Duijn
20 mei 1910
22 januari 1995
Zandvoort:
Willem en Greet
Benningbrpek:
Martien, Joke en kinderen
Huize in het Kostverloren
Zandvoort
Correspondentieadres:
W. D. van Duijn
Smedestraat l rood
2042 JV Zandvoort
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat te
Zandvoort, donderdag 26 januari van 19.00 uur
tot 19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
27 januari in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld. Tijd van samenkomst 13.15 uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren in één van de ontvangkamers.

In plaats van kaarten
Tot onze grote ontsteltenis is heden geheel onverwacht van ons heengegaan onze Toni

Anthonius Johannes Kooij
in de leeftijd van 71 jaar.
J. Kooij-Jongeneelen
Ruud en Ina
Natascha
Jennifer
19 januari 1995
Koninginneweg 32
2042 NM Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft woensdag 25 januari plaatsgevonden in crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld.

Bedankt voor het vdlig thuisbrengen!

C. A. Jagtenberg
huisarts
afwezig van 2 t/m 10 februari
Waarneming ma. t/m vrij. 8.00-17.00 uur
de huisartsen:
F. Weenink tel. 12499
J. Anderson tel. 12058
's avonds en weekenden tel. 30500

ADVERTENTIES

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

Kerkstraat 12, Zandvoort •

Fa. P. Klein
Oe Spar

Qutte, *Tol
ome

Geen weer
voor een
strandwandeling?

MDAYBIUÏIZENDWERK
is een uitzendburo voor lager en middelbaar
technisch personeel. Voor een relatie te Amsterdam tb.v. diverse projekten zijn wij op zoek naar.

Ie EN 2e INDUSMLE STOIGERBOUWERS en
SJOUWERS
INDUSnOËLE
ISOLEERDERS/PLAATOPZETTERS
Zonder ervaring onnodig te reageren.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Friday
Rotterdam 010-4118320

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Passage 3/33,

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoopfi"axaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Grote Krocht 1 8, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1 A, Zandvoort

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

Een kompleet ^zorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145^

Trompstraat 7/7,

driekam.app. op de 7e etage, gelegen nabij strand, station en centrum. Ind. hal; toilet; woonkamer met ruim balkon op het zuiden; keuken met inb.app.; 2 sl.k.; badk.
met ligbad, douche en wastafel. Serv.k.
ƒ 363,85 p.m.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.

Haltestraat 22, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Sluit een natura-uitvaar^
bij Ui^

Uw gasbedrijf adviseert!

leuke tussenwoning in kindvriendelijke omgeving. Ind. hal; toilet; doorzonwoonk. met
eetbar; open keuken; 1e et. badk. met
wastafel; douche en 2e toilet; 3 sl.k. met
wastafel; 2e et. zolderruimte met slaapk.
Vr.pr. ƒ 239.000,- k.k.

Haltestr. 9, Zandvoort

T. Goossens

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

vierkam.app. op de 4e etage met uitzicht
over zee. Balkons op het zuidoosten en
noordwesten. Ind. ruime hal; L-vormige
woonk. (40 m2) met balkon; badk. met
wastafel en ligbad; toilet; 2 sl.k.; keuken.
Serv.k. ƒ 340,- p.m. Vr.pr. ƒ 190.000,- k.k.

Gasthuisplein12, Zandvoort

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Marcel

Celsiusstraat 1 92, Zandvoort

Weekmedia

Boul. Barnaart 14

Nic. Beetslaan 42,

DOKTERSBERICHTEN

Taxi Robin
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STOOKAKTIE '94/'95

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

uitgerekend voor U!

Voor de week von 16-01 t/m 22-01-'95
Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

23
29
35

41
47
52
58
64
70
76 82
87
96
105
114
122
131
146
160
175
190

Totaal vanaf
l november **

255
322
387
449
515
578
642
705
769
835
897
964
1060
1156
1250
1347
1444
1605
1764
1927
2086

Kosten
deze week
ƒ11,96
ƒ 15,08
ƒ18,20
ƒ21,32
ƒ 24,44
ƒ 27,04
ƒ30,16
ƒ 33,28
ƒ 36,40
ƒ 39,52
ƒ 42,64
ƒ 45,24
ƒ 49,92
ƒ 54,60
ƒ 59,28
ƒ 63,44
ƒ 68,12
ƒ 75,92
ƒ 83,20
ƒ 91,00
ƒ 98,80

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u noq geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar vóór
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
•
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Dirékt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
fï Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:,
straat:.
postcode/woonplaats:.
telefoon:
| O lecftijd(en):.
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.
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Schimmel tiert
jaren in woning
in Koningstraat
ZANDVOORT - Imca en
Andre Hakhoff hebben vanaf het begin af aan al bezwaar gemaakt tegen het
achterstallig
onderhoud
van hun gemeentewoning
aan de Koningstraat. Dat begon al elf dagen nadat zij op
17 juli 1992 de sleutel kregen. De gemeente ging echter nooit pp hun klachten in,
zeggen zij.
Op l juli 1993 werd de huur
van de woning met 6% verhoogd. Imca en Andre weigerden te betalen en maakten bezwaar. In 1994 werd de huur
met nog eens 4% verhoogd. Ook
tegen deze verhoging werd protest aangetekend. Naar aanleiding van de ingediende bezwaren kwam eerst de Huurcommissie het huis aan de Koningstraat onderzoeken. Deze instantie maakte rapport op en
verklaarde het huis 'nog goed
genoeg' te vinden.
Ook burgemeester van der
Heijden, wethouder Versteege,
Peter Kramer (directeur van
EMM) en verschillende gemeente-ambtenaren kwamen
de afgelopen tijd bij het echtpaar langs. Dat bleef echter
zonder resultaat. De bewoners,
die reeds vele gezondsheidsklachten vertoonden, werden
door niemand begrepen of geholpen. Met het rapport van de
Huurcommissie, dat lijnrecht
tegenover hun eigen mening
stond, stapten zij naar een advocaat en lieten de zaak voorkomen bij de kantonrechter.
Die kwam - m hoogst eigen persoon - bij het echtpaar thuis kijken om zich nauwkeurig van
alle feiten op de hoogte te stellen.

Schimmel
„De rechter inspecteerde
heel nauwkeurig alle gebreken
aan het huis," aldus Imca. „Hij
had het rapport van de huurcommissie en onze bezwaren
goed doorgenomen, dat bleek
meteen. Na zijn inspectie zei hij
dat de Huurcommissie niet al
onze klachten in het rapport
had opgeschreven. Het viel
hem op dat er niet één keer het
woord schimmel in de eindconclusie stond, terwijl ons huis
daar vol mee zit." Volgens Imca
en Andre had hij bovendien gezegd dat hij het een zeer ongezond huis vond.
Ook de GGD kwam in deze
tijd langs en keek of er sprake
was van een 'medische urgentie'. Ook deze instantie vond
het huis aan de Koningstraat
'heel ongezond'. 'Er is sprake
van een levensbedreigende situatie,' schreven zij in het rapport. Volgens de GGD waren
'de vastgestelde problemen uitsluitend te verminderen of op
te heffen door (her-)huisvesting'.
Ook het rapport van Van Ancum, dat in februari 1994 het
gehele gemeentelijke woningbezit onderzocht, heeft groot
achterstallig onderhoud aan de
gemeentewoningen
vastgesteld. Ook dat rapport heeft het
echtpaar in hun klachten ondersteund.

Gevelreinigers
ZANDVOORT - Twee Amsterdammers zijn donderdag
bekeurd toen zij in de Kerkstraat een gevel aan het reinigen waren met chemische middelen die zij in het riool lieten
weglopen. De gevelreinigingsapparatuur werd in beslag genomen.

BMW gestolen
ZANDVOORT - Op de Burgemeester van Alphenstraat is
maandag of dinsdag een BMW,
type 316i, gestolen. Het kenteken van de auto is HS-LH-94.
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'Volgens controleur deugt dit systeem ook niet'
ZANDVOORT - Ruud
Steenberg, zakenman uit
Haarlem, is niet van plan
zijn parkeerboete aan de gemeente Zandvoort te betalen. Sterker nog: hij beweert
dat de parkeerautomaat in
de Haltestraat (voor Café
Neuf) niet deugt. „Ik weet
honderd procent zeker dat
ik betaald heb en de automaat goed heb bediend," aldus de automobilist, die bijna iedere dag in Zandvoort
komt. „Daarom ben ik niet
van plan om deze bon te accepteren."

nummers vaak voor verwarring. Zo drukken automobihsten bij vaknummer 13 eerst een
l en vervolgens een 3 m. Die
zijn dan ook hun geld kwijt,
want nummer 13 staat namehjk in zijn geheel op het apparaat."
Hoogland is er van overtuigd
dat het altijd te wijten is aan het
verkeerd bedienen van de automaat. „Als mensen de tekst op
de parkeerautomaat goed lezen
en handelen naar die tekst, dan
kan er niks fout gaan," is zijn
mening. Volgens hem is het
systeem echt zo slecht nog met.
„Op de boulevard werkt men
met een ander systeem. Daar
krijgen de automobilisten een
kaartje, dat zij in de auto moeten leggen. Maar heel vaak
waaien de kaartjes van het
dashbord als men de autodeur
dicht slaat. Of men legt het
kaartje per ongeluk op z'n
kop."

door Martha Burger

Hij maakte dat de dienstdoende parkeercontroleur
ook meteen maar even duidelijk, die geantwoord zou
hebben: „Er zijn meerdere
klachten over dit systeem.
Wij zijn het er ook niet mee
eens." Steenborg: „Voor de
onfortuinlijke automobilist
des te meer reden een oproep te doen aan de Zandvoorters die soortgelijke ervaringen hebben gehad."
„Dat is lekker... Ben je bereidwillig om te betalen en
dan krijg je evengoed een
bon." Steenborg is wedstrijdleider van de Watersport Vereniging Zandvoort
en een enthousiast catamaranzeiler. In de zomer is hij
dan ook iedere dag in Zandvoort te vinden. Maar ook 's
winters bezoekt hij het dorp
minstens vier keer per
week. „Ik ken het dorp op
m'n duimpje en weet dat er
in Zandvoort altijd zeer
nauwkeurig wordt gecontroleerd. Ik neem nooit het
risico om niet te betalen."
„Op zaterdag 7 januari
moest ik even bij een winkel
naar binnen. Ik gooide toen
twee kwartjes in de parkeerautomaat, die zich voor de
sportwinkél in de Haltestraat bevond. Ik zag de meter nog verspringen naar
tien minuten. Na vijf minuten was ik alweer terug.
Toen ik in mijn auto stapte
zag ik een bon onder mijn
ruitenwisser zitten. Ik was
er stellig van overtuigd dat
de parkeercontroleur een
fout had gemaakt. Deze liep
met mij mee naar de parkeerautomaat en stak de
sleutel erin om te checken.

Tot mijn grote verbazing gaf ge van B en W schrijven.
ligt nu juist een groot probleem, aldus Hoogland.
het apparaat aan, dat er al
Hoofd parkeerpohtie de heer
„De meeste mensen lezen de
een half uur geen geld was
Hoogland is zeer verbaasd, als tekst op de parkeerautomaat
ingegooid."
Hoop klachten
„Ik durf echter stellig te beweren, dat ik er geld in heb gegooid en het apparaat goed heb
bediend. Bovendien weet ik zeker dat ik binnen de tijd weer
terug bij mijn auto was. Ik zei
dan ook: 'Die meter is stuk, dat
kan niet anders.' De dienstdoende parkeercontroleur was
zeer sympathiek, maar zei: 'Ik
kan het nu eenmaal niet meer
terugdraaien, het zit in de computer. Maar we krijgen een
hoop klachten over dit systeem."
Vervolgens' adviseerde hij
Steentaorg zijn klacht te deponeren bij het college van Burgemeester en Wethouders. Als er
meerdere klachten binnen komen over dit systeem, dan heb
je kans dat ze er vanaf stappen,
zou hij vervolgens gezegd hebben. Steenborg laat het er niet
bij zitten, vandaar zijn oproep
via de krant. „67 gulden betalen
voor iets waar ik geen schuld
aan heb. Dat doe ik mooi niet."
Hij is er stellig van overtuigd,
dat er meerdere lotgenoten onder de Zandvoorters zijn. Hij
hoopt dat zij ook naar het colle-

Voyeur vernielt voorruit autoZANDVOORT - In' de nacht van maandag op dinsdag heeft een
man de voorruit van de auto, eigendom van een Amsterdams
stelletje, op de Boulevard Barnaart vernield. Aanleiding was dat
de man het paar in zijn auto zat te begluren. De Amsterdammer
ging naar de voyeur toe en sloeg hem, toen hij zag dat deze zich
aan het bevredigen was. De man reed weg maar kwam even later
terug en vernielde hun voorruit.

hij hoort dat een van de parkeercontroleurs zoiets gezegd
zou hebben. Hij is absoluut niet
voor verandering van het systeem. Hoeveel klachten er per
jaar over de automaten binnenkomen, kan hij echter niet zeggen. Wel is hem bekend dat veel
automobilisten de parkeermeters niet goed bedienen. Hier

niet goed. Daardoor wordt deze
verkeerd bediend. Veel mensen
drukken als eerste handeling
de knop van het vaknummer in
en vervolgens gooien ze geld in
het apparaat. Daarna vergeten
ze om de knop van het vaknummer alsnog in te drukken. Het
apparaat registreert het geld
dan niet. Hun betaalde geld

6]\/rENSEN ZONDER DI1VA PLOMA maken de minste kans op de arbeidsmarkt,"
zegt Huub Schrage. „Die komen vaak niet verder dan de
minst betaalde baantjes. En
voor hoe lang? Kijk maar eens
in de Grote Houtstraat in
Haarlem. In hoeveel winkels
zie je niet dat er 16- en 17-jarigen werken, waarschijnlijk
zonder diploma. Oudere werknemers zie je er weinig. Dat betekent dus, datje er op je 23-e
alweer uit ligt, dan word je te
duur. Zie dan maar weer eens
aan het werk te komen. Het
beeld bij eigen bedrijfjes is vergelijkbaar. Zaken van mensen
zonder goede opleiding gaan in
de praktijk veel sneller op de
fles dan die van anderen."
door Joan Kurpershoek
Vandaar dat een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt
van wezenlijk belang is, aldus
Schrage, die gemiddeld meer
dan acht uur per week aan de
begeleiding van leerlingen besteedt met als doel dat zij „beroepsgericht gaan denksn".
„Dat begint al in de tweede
klas," zegt hij. „In dat jaar probeer je de leerlingen ervan bewust te maken dat ze op een

'tussenschool' zitten. Dat ze op
een gegeven moment een keuze moeten maken voor een vervolgopleiding." De informatie
is nog 'globaal', maar wel gericht op de keuze van een vakkenpakket voor de derde klas.
„Aan de ene kant geven we
voorlichting over de mogelijke
beroepen en de arbeidsmarkt,
plus de vervolgopleidingen en
de keuzevakken die je daarvoor nodig hebt. Aan de andere
kant proberen we de leerling
zelf-inzicht te geven. Wat zijn
je eigen interesses, capaciteiten, eigenschappen, normen en
waarden."
Dat gebeurt met een 'Beroepen Interesse Test' (BIT) en
veel documentatiemateriaal
waaronder een eigen 'Keuzekrant' en video's over het bedrijfsleven. Er
wordt een informatie-avond georganiseerd voor
leerlingen en
ouders, eventueel gevolgd
met een
'20-minuten-gesprek' en
een tweede
'BIT' voor de
twijfelaars.
Het vakkenpakket wordt
nog voor advies voorgelegd aan de vakleerkrachten, waarna de leerling
zijn uiteindelijke keuze maakt.

Derde klas
In het derde schooljaar doet
de groep binnen het vak Maatschappijleer een uitgebreide
beroepenoriëntatie. Behalve
dat ze 'brede informatie' over
beroepsrichtingen krijgen,
moeten ze ook zelf aan de slag
met een werkstuk. Zelf informatie inwinnen over het beroep waarin zij interesse hebben, en over eventuele alternatieven. Bijvoorbeeld bij de bibliotheek, bij vervolgscholen,
bedrijven én bij het arbeidsbureau. Dit versterkt de betrokkenheid. „Zo komen zij er zelf
achter, wat er in die richting te
koop is. Bijvoorbeeld: hoe de
kans op werk is en wat voor
waardering een bepaald beroep

Ruud Steenborg; 'Ze denken toch niet Achterlijk
dat ik achter„Welk systeem je ook gelijke
Jopie bruikt, je hebt er altijd wel wat
ben?'
problemen mee. Maar meestal
maken de automobilisten de
Folo
fouten. Natuurlijk kan een auAndre Lieberorn
tomaat stuk zijn, maar wij conkomt vervolgens bij de volgen- troleren dat iedere dag met een
de 'drukker' terecht. Maar dat speciale sleutel. Bovendien
beseffen de mensen op dat mo- staat er op elke automaat een
ment helemaal niet," zegt telefoonnummer dat men kan
Hoogland.
bellen, als het apparaat defect
„Ook laten veel automobilis- is. Ik zelf denk toch écht dat die
ten hun kinderen het geld in de meneer iets verkeerd gedaan
parkeerautomaat doen. Dat heeft."
geeft pok vaak problemen. 'Die
Steenborg is niet bepaald tekleine heeft er wat ingedaan', vreden met de uitleg van het
zeggen ze dan. Maar daar kun- hoofd van de parkeerpolitie.
nen de controleurs echt geen „Dat is helemaal mooi. Die
rekening mee houden. Daar- Hoogland denkt toch zeker niet
naast zorgen de dubbele vak- dat ik achterlijke Jopie ben?"

MENINGEN

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

Brigadier van regiopolitie
Kennemerland N. de Jager
heeft de visie van de politie
rond 'doorgetrokken trottoirs'
nog eens op papier gezet. Doel
daarvan is 'duidelijkheid te
scheppen' in de verkeersregels
rond deze maatregel. Zijn verhaal is hieronder integraal overgenomen.
Het doortrekken van een
trottoir is een maatregel die
veelal in woonwijken wordt genomen. Hiermee wordt beoogd
de voetganger op zo'n kruispunt veiliger te laten oversteken omdat automobilisten, motorrijders en (brom) fietsers

hier snelheid moeten verminderen. Daarnaast moet het verkeer dat vanaf een doorgetrokken trottoir de andere weg op
.wil rijden voorrang verlenen
aan bestuurders die zich op die
andere weg bevinden, omdat
een doorgetrokken trottoir op
een kruispunt als een UITRIT
wordt aangemerkt.
Dit heeft dan ook consequenties voor de voorrangsregeling
op dat kruispunt. Immers ingevolge de verkeersregels zoals
deze zijn vastgelegd in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (art. 54) dienen bestuurders die uit een uit-

'Leerlingen amper bezig met hun toekomst,
daarom is beroepsgericht denken'belangrijk'
Reeds halverwege de middelbare school moeten leerlingen een keuze maken die
voor de rest van hun leven
allesbepalend kan zijn. Kies
je voor wis- en natuurkunde
of liggen aardrijkskunde en
geschiedenis je beter? En
wat wil je later gaan doen,
want daar hangt die keuze
voor een belangrijk deel
vanaf. Als het brede en onoverzichtelijke aanbod van
mbo-, hbo- en universitaire
opleidingen voor je opdoemt, wordt het écht lastig.
In een serie van drie korte
verhalen begeeft het Zandvoorts Nieuwsblad zich in
dat doolhof. In het eerste
deel een interview met Huub
Schrage, decaan van het
Noordzeecollege, locatie
Gertenbach Mavo in Zandvoort.

3 Zandvoorts
Nieuwsblad

krijgt. Hoeveel tijd het kost, of niet door kan gaan." Degenen
het regelmatig of onregelmati- die twijfelen, krijgen opnieuw
ge werktijden zijn en wat het
een uitgebreide test plus individuele gesprekken. Ook dit
verdient. Kortom: hoe kan ik
straks mijn beroep invullen?"
jaar is er een voorlichtingsOok dit schooljaar volgt er
avond voor leerlingen en oueen 'BIT'-test en worden taeders, over de eisen die de verzoekjes afgelegd aan open davolgscholen stellen. Er is inforgen op vervolgscholen. Voor
matie over hoe het de leerlingen is vergaan, die het jaar
een informatie-avond worden
oud-leerlingen uitgenodigd, die daarvoor eindexamen hebben
vertellen over hun ervaringen
gedaan: waar zij beland zijn,
hoe zij denken over hun verna de mavo. „Ook oud-leerlingen die afgehaakt zijn in het
volgschool en of hun keuze van
vervolg-onderwijs, of die in het het vakkenpakket wel of met
leerlingwezen (deels werken,
goed is geweest.
deels naar school) zitten. Want
Die informatie wordt verkreook die kunnen hele nuttige m- gen via het 'Schoolverlatersformatie geven," zegt Schrage. -volgsysteem': oud-leerlingen
„We hadden bijvoorbeeld een
worden het jaar na hun exameisje dat naar een school
men tweemaal geënquêteerd.
voor toerisme is gegaan, maar
„Dat geeft ons informatie over
dat beviel haar niet. Ze had lie- hoe onze leerlingen scoren op
ver naar de school voor de
de vervolgschool," zegt Schraluchtvaart ge- ge. „En of het ze bevalt en de
wild, besefte
keuze juist is geweest. Dat zegt
ze achteraf.
ons veel over onze begeleiding
Maar toen die én we kunnen die informatie
doorspelen aan de eindexaschool indermenkandidaten en hun outijd een open
ders." De leerlingen krijgen
dag gaf, was
ze daar niet
dringend advies diverse open
dagen op vervolgscholen te beheen gegaan.
zoeken, om een goede keuze te
Dan denk ik:
kunnen maken.
zorg alsjeblieftdatjeje
zo breed moGoed verhaal
gelijk oriènDat laatste moet dan zo langteert."
zamerhand wel gaan gebeuren.
Na eventueel een nieuw Of dat inderdaad gebeurd is, en
of de nieuwe school al gerea'20-minuten-gesprek' wordt
geerd heeft, wordt dit jaar twee
een voorlopige keuze van zes
keer via een enquête gecontroeindexamenvakken gemaakt,
voor in de vierde klas. Sommi- leerd, de laatste keer kort voor
het examen. Zo met, dan volgt
ge leerlingen nemen ook een
er nog een gesprek.
zevende vak. Die keuze is vrij„De leerlingen worden zo
willig en ze zijn dan ook vrij
om er wel of geen examen in te veel mogelijk begeleid om er
voor te zorgen dat zij zich vóór
doen. Als ze er voor slagen,
het examen hebben aangewordt dat uiteraard vermeld
op hun diploma. „En dat is na- meld." Dat is bij sommigen
tuurlijk een pré," aldus Schra- ook wel nodig, vindt Schrage.
ge. Na een advies van de vakdo- „Leerlingen van 14 of 16 jaar
zijn nauwelijks bezig met hun
centen wordt de definitieve
toekomst. Ze hebben \)eel meer
lijst vastgesteld.
belangstelling voor hun eigen
persoonlijkheidsontwikkeling
Vierde klas
en voor hun omgeving. De blik
In de vierde klas richt de de- van een jongen of meisje kan
caan zich vooral op de keuze
op dat moment veel belangrijker zijn dan hun toekomstige
van de vervolgopleiding. „In
oktober houden we een enquê- beroep. Maar ze moeten hier al
bezig zijn, met de voorbereite onder de leerlingen, met de
vraag: welk vervolgonderwijs
ding op hun examen, om
ga je doen en wat voor alterna- straks op de vervolgschool een
tieven heb je, als die opleiding
goed verhaal te hebben."

rit de weg oprijden het overige kruispunten zoveel mogelijk
verkeer voor te laten gaan. Een aan deze omschrijving houden.
voordeel is dat omgeving ontsierende en vandalisme gevoeliAan de hand van deze omge voorrangsborden niet meer schrijving kan worden gesteld
nodig zijn.
dat bijvoorbeeld de kruispunten Linnaeusstraat/dr J.P.
Thijsseweg en Linnaeusstraat/'Uitrit'
Heimansstraat niet aan de
Een duidelijke omschrijving criteria van een uitrit voldoen.
van wat nu precies een uitrit is, De verkeersdrempels, die op
bestaat niet. De rechter heeft in enige afstand van het kruisenkele strafzaken - naar aanlei- punt liggen, zijn eigenlijk 'snelding van verkeersongevallen op heidsremmers'. Dit houdt in
dergelijke kruispunten - be- dat de kruispunten van deze
paald dat een 'uitrit een uitrit is wegen dienen te worden beals deze als een uitrit ervaren schouwd als gelijkwaardige
wordt'. In begrijpelijk Neder- kruispunten, waar de normale
lands betekent dit, dat een uit- voorrangsregel van toepassing
rit pas een uitrit is indien het is.
voor iedere verkeersdeelnemer
Dit in tegenstelling tot eerdeook duidelijk is dathet hier een re berichten waarbij werd geuitrit betreft. Met andere woor- steld dat het verkeer op de Linden: er dient geen twijfel te be- naeusstraat voorrang zou hebstaan.
ben op genoemde kruispunten.
Om onduidelijkheid op dit De kruispunten Vondellaan/Jaterrein te voorkomen is ge- cob Catsstraat en Linnaeustracht aan de hand van de uit- straat/Prof. Zeemanstraat worspraak van de rechter te komen den wél als uitrit aangemerkt,
tot een herkenbaar type uitrit waarbij wordt opgemerkt dat
op kruispunten. Hierbij is on- de voorrangsborden op het
dermeer bepaald dat er sprake laatste kruispunt overbodig
moet zijn van inritbanden zijn. In alle gevallen waarin een
(schuine trottoirbanden) en verkeerssituatie onduidelijk is,
het ontbreken van duidelijke zal - na een (verkeers) ongeval bochten. De gemeente moet het oordeel van de rechter bezich bij de aanleg van dergelijke palend zijn.

Selectief parkeerbeleid
Burgemeester en wethouders
hebben weliswaar parkeeronthefflngen, maar volgens C. van
Merriënboer werkt dat systeem
niet eerlijk. Hij ergert zich aan
het 'selectieve parkeerbeleid in
Zandvoort'.
Met de regelmaat van de klok
parkeren burgemeester Van
der Heijden en wethouder Flieringa op de gele streep van de
stoep van de kleine Krocht. Auto's van andere weggebruikers
die daar staan, krijgen onmiddellijk een vette bon. Om de auto's van voornoemde burgemeester en wethouder wordt

echter een grote boog gemaakt.
Die schijnen buiten de wet te
vallen!
Ik kan me hier erg kwaad om
maken Dit is \villekeur, om het
woord klassejustitie maar met
te gebruiken. De heer Fhermga
maakt het regelmatig zó bont,
dat hij zijn wagen pal op de
hoek zet. waardoor er zelfs een
verkeersonveilige situatie ontstaat. Bekeuren of wegslepen is
er echter nooit bij. Dit beleid
deugt van geen kant! En dat
wilde ik even kwijt. Inmiddels
teken ik met vriendelijke groet,
C. van Merriënboer
Zandvoort

Coup tegen VVD-er
Vervolg van voorpagina
Deze had volgens hen geen
gehoor gegeven aan een motie
van de VVD die in november
door de gemeenteraad was aangenomen. Hij moest voor de
burgers van Zandvoort de gelegenheid creëren, hun visie te
geven op het politiebeleid Door
die motie te negeren had Van
der Heijden 'het vertrouwen m
zijn functioneren danig op de
proef gesteld,' zo stond m de
tarief.

Een ander punt is, dat Van
Caspel regelmatig commentaar
levert op het huidige ruimtelijke ordemngbeleid, of juist het
ontbreken daaraan, van wéthouder Versteege. Dat is vrij
ongebruikelijk voor een lid van
een college-ondersteunende
partij, al hoeft dat niet per se
negatief uitgelegd te worden
Volgens Van Caspel zijn vaak
bepaalde zaken niet goed mtgewerkt of er zijn dingen over het
hoofd gezien.

Rook
De partijen D66 en PvdA zijn
overal buiten gehouden, al zijn
de geruchten wel tot hen doorgedrongen. „Waar rook is, is
ook vuur," reageert D66-fractievoorzitter Jan Termes. „Daarom vraag ik me af hoeveel
steun de VVD dit college nog
geeft? Zo die er nog wel is?"
Jeannette van Westerloo heeft
het bericht ook niet officieel bevestigd gekregen. „Maar als het
waar is, dan vind ik het een hele
merkwaardige zaak dat wéthouders partijvoorzitters op
het matje roepen om over een
fractievoorzitter te gaan praten."

Parkeerboetes
Schuitengatflat
kwijtgescholden
ZANDVOORT - De bewoners van de Schuitengatflat
aan de Passage hoeven hun
parkeerboete niet te betalen. Het bedrag is hen kwijtgescholden.
Het gaat om boetes die vorig
jaar werden uitgedeeld op het
parkeerterreintje onder aan
hun flat, vlak nadat hier een
parkeermeter was geplaatst.
Een aantal bewoners had dat
niet in de gaten gehad, omdat
de bewuste 'taewonersbrief' verkeerd was bezorgd. Degenen
die een parkeerbon kregen,
maakten onmiddellijk bezwaar. Deze week kregen zij bericht dat zij de boete niet hoeven te betalen.
Zo ook mevrouw Stuy, maar
echt blij is zij met: „De gemeente heeft ten slotte toch ons parkeerterrem ingepikt. We moeten daar de auto kunnen neerzetten om onze spullen uit te
laden. Wij willen op z'n minst
een ontheffing."
„Het is gewoon een enorme
misser," zegt zij. „Wij zijn gedupeerd en de gemeente verdient
geen cent. Het terrein staat
sinds die meter er is, constant
leeg, dag in dag uit. De bezoekers van Dirkson parkeren nu
op het eigen terrein van de supermarkt. Toeristen zie je er
ook niet want die hebben er
niets aan, je kunt er hooguit een
uur parkeren."

Spookrijder
ZANDVOORT/OVERVEEN
- Twee politieagenten zijn dmsdagavond aan een aanrijding
ontsnapt. Ze reden in oostelijke
richting over de Zeeweg en
kwamen daar een spookrijder
tegen. Door het aanzetten van
zwaailichten konden ze de aandacht van de spookrijder trekken, zodat deze nog op tijd kon
stoppen. De bestuurder bleek
niet bekend te zijn m de omgeving en had daardoor, en doordat de verlichting van zijn auto
niet m orde was, niet gezien dat
de Zeeweg uit gescheiden rijbanen bestond.

De NS vervoerden tijdens de busstaking zo'n 25 procent meer Zandvoorters rond het
Ochtend-spitsuur

lllusli.Uie M.ue de Boei
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Voor wie het nog niet wist:
GROOTSE OPRUIMING
BIJ BEDDENSPECIAALZAAK VAN MEEUWEN!
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DONSDEKBEDDEN UIT EIGEN ATELIER l SLAAPKAMER "KARAAT"

ovz

l IMieuwsblad
organiseren in de krant van:

Door ons zelf gevuld in puntstep met
hoogwaardige, volgroeide dons, die u los op de
hand kunt zien.

Daarom houden wij
de komende weken

V

9 februari a.s. een gezellige Valentijn puzzel

65% HALFWITTE EENDEDONS

Nu 100-200 gulden voordeel!
140x200,650 gram
140x220,720 gram
200x200,950 gram
240x200,1150 gram.
240x220,1250 gram

hoofdprijs

90% HALFWITTE GANZEDONS

diner voor 2 t.w.v. 150,-

Nu 100-200 gulden voordeel!
140x200,550 gram
140x220,600 gram
200x200,800 gram
240x200,950 gram
240x220,1050 gram

beschikbaar gesteld door

REST. QUEENIE, Kerkplein
BAKKER KEUR, Raadhuisplein
5 valentijn taarten

s?

komt dat zien!

ÜZandvoorts
d Nieuwsblad
Een ijzersterke combinatie!

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

ZAAK

K e r k s t r a a t 20,
Zandvoort

viel onze bekende
merken

-GAPSTAR-PONOVAN-

A

. :

Vrijkomende woningen

2 Lorentzstraat 367, kale huur
ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 892,70. 4-kamerwoning op
4e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,-, en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.850,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

HULSTA "AMANTI

(showroommodel)
Blank-eiken slaapkamer bestaande uit:
ledikant 180x200,2 nachtkastjes, boekenplanken
met verlichting, hoekelement. extra nachtkastje,
2-deurs kommqde,
spiegel en afsluitelement.
Kompleet geplaatst van 10.871,- ....voor 5990,Bijpassende ophangkasten met
boekenplanken.
Kompleet geplaatst van 4420,voor 2490,-

RESTANTEN: SLAAPKAMERS, LEDIKANTEN, BOXSPRINGS, MATRASSEN, DEKENS,
DEKBEDDEN, SPREIEN, KUSSENS, LAKENS, etc.

^:. : '-'PËPE'-.. ' :

zat 28 jan.

TRECO"SAVANNE

...
voor 23,90
voor 24,90
voor 26,90
voor 26,90
voor 36,90
voor 37,90 TREC.O "ROSANCE"
voor 41,90
voor 44,90 (showroommodel)
Kastanje-rode slaapkamer bestaande uit:
ledikant 90x200 met achterwand, nachtkastje +
DEKENS (50% scheBrwol/50% lama)
verl. Kompleet geplaatst van 2990,- voor 1990.160x240, van 325,voor199,220x240, van 450,voor 269,- SLAAPKAMER "ROSE"
voor 349,240x260, van 585,(showroommodel)
Wjtgelakte slaapkamer bestaande uit: ledikant
DEKENS (100% kameelhaar)
140x200 met achterwand, 2 nachtk. + verl.
160x240, van 495,voor 329,- Kompleet geplaatst van 1955,voor 1490,-

V O Ö'

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

iedereen leest de krant altiid en overal

Voor starters
1 Lorentzstraat 80, kale huur
ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 895,05.4-kamerwoning op
3e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,-, en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.850,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

(showroommodel)
Witgelakte slaapkamer bestaande uit:
uitschuifbaar-ledikant 90x200, nachtkastje,
zijwand, achterwand met halogeen-leeslamp.
Kompleet geplaatst van 3915,voor 2490,-

„„ n„„
„„,-„
80x200, van 38,50
90x200, van 39,50
90x220, van 44,50
100x200, van 44,50
140x200, van 57,50
160x200, van 59,50
180x200, van 65,00
180x220, van 69,50

s?

Rosarito
Nieuvr interieur

WEEROPÊN
Kerkplein 10
tel. 307119

Sterk afgeprijsde overtrekken van de bekende
merken Ambiante, Cinderella, Damai,
Dpmmelin, Van Dijk, Erbelle, Irisette, Night
Kiss, Elegante, etc.
Nu 30%-50% korting!! .
1-persoons nu
39,75 • 49,75- 59,75
2-persoonsnu
.69,75- 89,75 -119^75
litsjumeaux nu
79,75-139,75-159,75
In uitvoering satijn
Nu 30%-50% korting!!
i persóons nu".!.*™..! 99,75 • 119,75 • 129,75

, •

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

MOSER "OVERBOUW-180"

(showroommodel)
Kersen-overbouw bestaande uit:
overbouwkast met veel bergruimte
inkl. krans en verlichting, geschikt voor ledikant
180 cm breedte. '
Kompleet geplaatst van 12.256,- ....voor 6990,-

HOESLAKENS (100% katoen)

EEN

SLAAPKAMER "SLEEPSTYLE"

(showroommodel)
Witgelakte slaapkamer bestaande uit:
ledikant 180x200, verlichting en 2 nachtkastjes.
Kompleet geplaatst van 3065,voor 1990,-

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

DEKBEDOVERTREKKEN

Sweethearts, Kerkstraat
Stelt een leuke attentie beschikbaar die onze
promotiedames op 11 febr. zullen uitdelen.

Fa* Gansner & Co.

...nu239,. nu 269,...nu359,...nu429,nu 479,-

Blank-eiken slaapkamer, bestaande uit:
ledikant 140,160 of 180 breed, inkl. 2 nachtkastjes
en opbouw met verlichting.
Kompleet geplaatst
1590,Bijpassende 4-deurs garderobekast,
Kompleet geplaatst
1750,-

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAALZAAK

van MEEUWEN

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-254956

slaapvoorlichters Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond

tel. 14764-14090
Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-14924
Telefoon 02507-l 77 41

Sluitingstermijn inschrijvingen

Woensdag 1 februari a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij EMM
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen in de
selectieronde.

M

H .

Informatie over het invullen
van de woningbon
Weet u niet tot welke categorie u
behoort, heeft u problemen met
het bepalen van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons, tel.
02507-17741. Wij zijn u gaarne
van dienst.

Profi-hoekkeuken

Moderne «ntraciet essen
hoekkeuken

Front mat grijs gelakt met veel
R.V.S.-apparaten, waaronder keramische
kookplaat, schouw, oven, koelkast, enz.
Bruynzeel Concorde.

Met veel hoge kasten en ontbijttafel.
Bovenbladcombinatie van R.V.S. en Corian
materiaal. Kompleet met Atag inbouwapparatuur.
SieMatic4004
Moet nu 4
weg!

Woningbon

Van
38.800,-

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)

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

adres
adres

Ondergetekende is D doorstromer
Naam

L

Geboorte datum

j

l

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

l f

Adres

Kompakte opstelling met bovenblad
en apparatuur.
Van Keulen Keuken.

Van
23.370,-

Van
13.410,-^

Telefoon privé
Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

G zelfstandig

Indien zelfstandig

O huurwoning

D koopwoning

D nee

jaar

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?

Met leuke 45 graden hoek,
grote koel-vrieskast, oven, kookplaat, enz.
Bruynzeel Bianca
Jasmijn.

l zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers

Van
21.240,-

Huidige type woning
Indien flat

D wel lift

SHOWROOM
12.40$
OPRUIMING

Klassieke jasmijnkleurige hoekkeuken

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

D nee

Klassieke jasmijn-essen
hoekkeuken

In de frontkleuren groen en grijs in bijzonder
mooie vlindervormige opstelling. Natuursteen
graniet bovenblad, kompleet met apparatuur.
SieMaticSL.

Postcode

D geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar

H9BH

Greeploze keuken

Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

D ja

(10.460

Van
21.200,-

Van
14.260,-

Geboorte datum

D ja

In moderne stijl met verlaagd kookplateau
(keramische tiptoets), combi-magnetron,
koelkast en RIS. schouw.
Van Keulen
Keuken.

D vestiger

D starter

Naam partner

Voor vestigers
3 Lorentzstraat 157, kale huur
ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 895,05. 4-kamerwoning op
4e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
.om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,-, en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.850,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

Klassieke groene
houtnerfkeuken

In kompakte opstelling van 240 cm.
Met Granil bovenblad, vlakscherm-wasemkap,
oven, vaatwosser, keramische kookplaat, enz.
Bruynzeel Brillant.

adres

Gerealiseerde toewijzingen op
eerdere advertenties
Lorentzstraat 369: toewijzing op
leeftijd 29+4 bonusjaren=33 jaar.
Keesomstraat 281: toewijzing op
leeftijd 28+5 bonusjaren= 33
jaar.
Lorentzstraat 232: toewijzing op
leeftijd 26+5 bonusjaren= 31
jaar.

Witte hoogglans keuken

10.620

L

I

I

I

I

l

i

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekening

dto

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G EMM

Design-keuken
Mat wit gespolen hoekopstelling.
Kompleet met R.V.S. schouw, vaatwasser,
keramische kookplaat, enz.
Van Keulen Keuken.

13.800,BBH

Greeploze keuken

•Alle keukens zijn inkl. B.T.W.
•Uitbreidingen zijn mogelijk.
•Opslaan in ons magazijn kan
geregeld worden.

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

iliMlUH

Van

Anigrè houtfront met bijzonder mooi
Corian werkblad, keramische kookplaat, oven,
koelkast, magnetron,
wasemkap, enz

Kale huurprijs por maand

m

;UKENSVAN:*SIEMM1C
• BRUYNZEEL • VAN KEULEN

OP=OP

W VAN KEULEN
KEUKENS

= aanbiedingen te A'dam.
= aanbiedingen te Diemen.

BHBBB1
MEUBELBOULEVARD:
De Sniep 5 - Diemen
Tel. 020-6907495
Zeeburgerpad l-lO
(Naast de molen) A'dam Oost
Tel. 020-6630666

Weekmedia 17

donderdag 26 januari 1995

wil meer tijd hebben voor mijn gezin'

, ZANDVOORT - Kledingzaak Eldert de Boer verdwijnt na ruim 45 jaar uit de
Kerkstraat. De winkel, oorspronkelijk een kleermakerij, sluit eind februari de
deuren. „Op l maart moet
alles leeg zijn," zegt De Boer
junior. Op die datum betrekt Beach Him het winkelpand om hier een derde
zaak te openen.

Eldert de Boer sluit zijn kledingzaak in de Kerkstraat: 'Het is natuurlijk een beetje een gok'
gemoderniseerd. Zo'n vier jaar wel over de vloer geweest zijn.
geleden kreeg het pand een Des te verwondelijker lijkt het
compleet nieuwe gevel en werd dat De Boer zijn zaak opheft.
de ruimte binnen praktischer „Ik wil niet meer zeven dagen
ingedeeld. '
per week werken," is zijn eenvoudige verklaring. „Ik wil
'Eldert de Boer' heeft in al die meer tijd hebben voor mijn gejaren een goede naam opge- zin. Mijn zoon zie ik alleen 's
bouwd in de badplaats, de avonds eventjes, samen bijmeeste Zandvoorters zullen er voorbeeld naar een museum

j Kerkdiensten

ZANDVOORT - In een vanaf 1976 lopende procedure van het Anti Circuit Comité tegen de
gemeente Zandvoort en de CENAV heeft de president van het Amsterdamse gerechtshof mr.
Van Veen jl. vrijdag 15 januari beslist.
De procedure, gestart in 1976, vond destijds
ook al geen genade m de ogen van de rechtbank
te Haarlem, die het comité geen partij vond in
het tussen de gemeente en de CENAV gesloten
contract. De eis, 'het stoppen van de exploitatie
van het circuit van Zandvoort en het isoleren
van de omliggende woningen op kosten van de
gemeente en CENAV' werd door de rechtbank
op 2 maart 1976 afgewezen. De president van het
gerechtshof in Amsterdam bekrachtigde vrijdag
jl. dat vonnis en veroordeelde het Anti-Circuit-Comité tot het betalen van de proceskosten.

Raadsleden geïnstalleerd

gaan, of zo, schiet er altijd bij
in."
„Bovendien zitten wij altijd
in de drukste tijd als hij schoolvakantie heeft: we hebben het
heel druk met Kerst, in het
voorjaar én in de zomer. Dus
samen op vakantie gaan is al
moeilijk."
„Het is natuurlijk een beetje

Foto André Lieberom

een gok, om nu hiermee te stoppen. En dat na 26 jaar. Maar als
ik wat anders wil, dan moet ik
het nu doen. Als ik nog vijfjaar
wacht, is mijn zoon vijftien en
gaat hij inmiddels zijn eigen
gang." Wat Eldert de Boer hierna gaat doen, staat volgens hem
nog niet vast. „Misschien wordt
het wel heel wat anders..."

Geertje en Jaap midden
tussen diamant en platina

Vereniqinqsnieuws
schap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: Zondagbijeenkomst, thema 'Gedichten
zijn als..', over poëzie en 'ons
binnenste'
Dinsdag 10.30 uur koffieochtend
Donderdag 15.00 uur Leerhuis
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. R.M. Nepveu, NPB Naarden
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondagsdiensten om 10.30 uur
en 19.00 uur

É Weekenddiensten

Meer inlichtingen bij de se- de heer G.W.Th.M. de Bont, uit
cretaris, tel. 13241.
De Bilt. Hij toont een diaserie
met als onderwerp 'Het KNMI
De Zandvoortse Postzegel
als weerbedrijf'.
Club houdt vrijdag 27 januari Vrouwen VanNu
haar maandelijkse clubavond
Vereniging Vrouwen VanNu
in het Gemeenschapshuis aan houdt
donderdag 2 februari de KNMI
de L. Davidsstraat.
gebruikelijke
Er wordt verteld over het
De zaal gaat open om 19.15 in Hotel Triton. contactochtend
Aanvang 10.30 weerdienstcentrum, de buitenuur.
stations, over hetgeen het
Vanaf dat moment is ter tijd uur.
KNMI zoal doet.
voor de gebruikelijke handel en
Maar ook over het weer zelf
wandel. Er zijn bestuursleden NVV Huisvrouwen
en de seizoenen. Van 14.00 tot
aanwezig om belangstellenden
Kring Zandvoort van de Ne- 16.00 uur.
te informeren over de activitei- derlandse
Vereniging van HuisNieuwe lidmaatschapskaart
ten van de club.
ontvangt dinsdagmid- 1995 nodig.
Ook dit keer wordt er een vei- vrouwen
31 januari in het GemeenIntroducées zijn welkom, zij
ling gehouden, deze begint om dag
schapshuis (L. Davidsstraat) betalen ƒ 2,50 per persoon.
21.00 uur.

Postzegelclub

(ADVERTENTIE)

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere ' gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Vrijwillige hulpverlening: Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies
en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg- l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is?
Of bent u niet zelf in staat om

Anti Circuit Comité verliest

ZANDVOORT - Deze week zijn de twee restaurants op de hoek van de Zeestraat en de Stationsstraat (aan de kant van het Stationsplein) definitief onder de slopershamer gevallen. De restaurants Sevilla en Pizzeria Venezia waren vorig jaar
al ontruimd. De gemeente had de panden voor
een bedrag van ongeveer zes ton overgenomen.
Het doel van de sloop is een bredere doorgang
te verkrijgen van het Stationsplein naar de Zeestraat, waardoor de verkeersstroom versoepeld
kan worden. Hoe het gebied er uiteindelijk uit zal
gaan zien, is nog onduidelijk. Bij de planontwikkeling moet rekening gehouden worden met wensen van de Nederlandse Spoorwegen. Een van die
wensen is, zij het in een nog pril stadium, de bouw
van een low-budget hotel op het Stationsplein.

ZANDVOORT - Maar liefst twee huisartsen nemen deze maand afscheid van hun patiënten. Dat
ZANDVOORT - Dinsdagavond 29 januari werzijn de dokters Drenth en Zwerver. Zij worden den de raadsleden H.L. Hildering, P. Ingwersen
opgevolgd door twee jonge collega's, respectieve- en H. Landman geïnstalleerd. Voor hen was de
lijk de 34-jarige Chris Jagtenberg uit Haarlem en eerste raadsvergadering een bijzonder lange,
de 32-jarige Frank Weenink uit Driehuis. De per- want omstreeks half twaalf besloot de voorzitter
soonlijke aandacht voor de patiënt blijft. Dat ge- deze vergadering te verdagen naar woensdagven zij allebei duidelijk aan.
avond 30 januari.

Zelf kwam hij op zijn zestiende in de zaak om zijn vader te
helpen, rechtstreeks vanaf de
middelbare school. „Ik ben er
zo ingerold en heb op den duur
steeds meer overgenomen. Dat
kon ook goed dankzij mijn vader, hij kon dingen goed overgeven en loslaten." Vader De Boer
stopte er definitief mee in 1985,
toen hij 65 werd. De afgelopen
tien jaar is de zaak - na de grote
verbouwing rond 1975 - verder

Weekend:
28/29 januari 1995

Kaalslag op Zeestraat

Huisartsen worden opgevolgd

Ingerold

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: mevr. drs.
I.G. Clement uit Haarlem
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate, Werelddiakonaatszondag
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor H.
Kaandorp
Zondag 10.30 uur: pastor H.
Kaandorp
Vrijzinnige
Geloofsgemeen-

de badplaats door

Zandvoort 25 januari 1990 Zandvoort 31 januari 1980

Eldert de Boer senior verhuisde rond 1950 met zijn gezin
en zijn kleermakerij naar twee
samengevoegde pandjes in de
Kerkstraat, nummer 20. Voor
die tijd had hij enkel een werkplaats naast zijn woning aan
het Schelpenplein, waar hij
zich een paar jaar na de oorlog
had gevestigd. „Later kwam er
ook confectie bij, en dat werd
steeds meer. Daarna is de kleermakerij langzamerhand verdwenen," zegt zoon Eldert (42).
Hij is nog in dit zelfde pand
geboren. „Mijn ouders hebben
hier maar twee of drie jaar gewoond, want het was heel klein.
Er was eigenlijk alleen een winkeltje met erboven een kleine
zolder."

Weekend:
28/29 jan. 1995

met

langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur 'op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwonéV van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden.' Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

ZANDVOORT - Jaap Koper en Geertje Koper zijn op
l februari halverwege hun
diamanten en platina bruiloft: op die datum zijn zij 65
jaar getrouwd. Jaap, zoon
van 'ouwe Pierie', en Geertje
hadden elkaar leren kennen
tijdens een winterse dag op
de strandweg, op de slee.
door Joan Kurpershoek
Het was een grote slee: Jaap
voorop, drie 'meidjes' erachter
en dan nog een vriend. Als het
hoog water was en Jaap op tijd
wegsprong, werden de meidjes
nat, en dat was natuurlijk
prachtig. Ze hadden elkaar
voor die tijd nog nooit ontmoet:
Geertje zat op de 'klompenschool', terwijl Jaap op de Hogeweg naar school ging.

Metselaars

SPEELWEEK VAN 26 JANUARI T/
: DRINK MIJ EN

BRUARI
IBEÜWÏG

' T O M CRUISE"
INTERVIEW

•":' vviTHTi-i

Geertje wist één ding al zeker, toen zij op l februari 1930
met Jaap (Pierrie) trouwde: ze
wilde een groot, gezellig gezin.
Ze kreeg haar zin: achter elkaar
kwamen Jaap, Jan, Kees, Willy,
Annie, Gerard, Clarie, Marijke
en Gerda. Met de bruiloft werd
een traditie voortgezet, doordat
Geertje Koper met een Koper
trouwde. Dat had ook haar
moeder, meisjesnaam Koper,
gedaan. Zij was getrouwd met
Jan Koper, 'De Bul'. De inmiddels overleden zoon Jan, van
Geertje en Jaap, kreeg diezelfde
bijnaam. Jaap en Jan hebben
samen als metselaars nog aan
de wederopbouw van Zandvoort meegeholpen.
Voor de oorlog had hij een
aannemersbedrijf samen met
zijn vader en zijn broer. Maar
dat was een slechte tijd, vandaar dat Jaap af en toe ook nog

wel eens konijntje uit het duin
verschalkte. Na de oorlog werd
Koper & Zoon vervangen door
Gebr. Koper.
Na de evacuatie woonde het
gezin in een ruim huis in Heemstede. Geertje aarzelde om terug te gaan, want waar in Zandvoort vond ze een huis dat
groot genoeg was voor haar gezin? Maar Jaap was niet te nouden. Geertje had daar wel een
verklaring voor: „Een echte
Zandvoorter moet de kerktoren kunnen blijven zien. En
Jaap is een echte Zandvoorter."
In augustus 1945 waren ze terug met hun negen kinderen, in
de woning van Jaap z'n moeder,
aan de Van Speykstraat. Hij
bouwde er gewoon een slaapkamer bij. Die kwam onder het
duivenhok, dat Jaap had, hij is
altijd een groot liefhebber van
de duivensport geweest.

Australië
Tegenwoordig doet Jaap, mmiddels 85, het wat rustiger
aan. Hij heeft nog wel wat duifjes, maar de tijd van wedstrijden is voorbij. Nadat hij een
keer gevallen is in Spanje komt
hij ook niet zo gek veel meer de
deur uit. Geertje, die binnenkort 84 wordt, doet nog dagelijks boodschappen in het dorp
en haar werk in huis. Vorig jaar
april bracht zij samen nog met
zoon Kees een bezoekje aan
haar jongste dochter Gerda en
haar gezin in Australië.
Het echtpaar vindt 65 jaar
zelf ook een hele tijd. „Het is
een heel mensenleven," zegt
Geertje. „We waren er vroeg
bij," grapt zij. Zij was toen 18,
Jaap twintig. Behalve negen
kinderen kregen zij in die tijd
twintig kleinkinderen en 14
achterkleinkinderen. Hun jubileum vieren zij op l februari
met een receptie in gebouw De
Krocht, van half vijf tot half
zeven.

VAMPIRE

S Burgerlijke stand

- BRAD/PITT ^v- '

ANTONio BANDERAS

Periode:
17 - 23 januari 1995
Ondertrouwd:
Sommeling, Jan, en Van Soolingen, Astrid Ivonne
Geboren:
Coen, zoon van: Van den Nulft,
Gerrit, en Wisman, Wilhelmina
Youri, zoon van: Verswijveren,
Peter, en Havers, Helga
Frank Jan, zoon van: Van
Sprang, Robbert Jan, en Charalampidis, Eleni
Berit Maaike, dochter van: de
Neut Brossois, Eugène Jean
Jacques Henri, en Niesing,
Yvonne Irmgard
Jessie Arijan, zoon van: Molenaar, Carlo Adriaan Michel, en
Woud, Leandra Catharina
Overleden:
Brusik geb. Manussen, Hendrika, oud 75 jaar
De Groot geb. Halff, Catharina
Gerarda, oud 81 jaar
Siepman, Bastianus, oud 75
jaar
Voerman, Harman, oud 81 jaar
Van Straaten geta. Verdouw,
Maria Elizabeth, oud 82 jaar
Van Duijn geb. Schilpzand,
Jansje, oud 84 jaar

Het is een hele tijd, 65 jaar, vindt het echtpaar Koper-Koper.
'Het is een heel mensenleven'
Foto André L.eberom

Sinterklaastoneel nu Taastoneel'?

TEKENFILM

THRILLER

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

16 Jaar
Dagelijks
19.00 en 21.30

VERWACHT

THE LION KING
PULP FICTION
Gasthuisplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

Het traditionele Sinterklaastoneel, dat in november niet door
kon gaan. wordt alsnog uitgevoerd: begin april, kort voor Pasen.
Of het dan ook 'Paastoneel' gaat heten, kon een van de deelnemers niet zeggen. „Misschien wordt het wel Leerkrachtentoneel."
Het Sinterklaastoneel wordt jaarlijks, kort voor het Sinterklaasfeest, door onderwijzers voor de plaatselijke schooljeugd opgevoerd. Vorig jaar ging het niet door vanwege wat 'interne strubbehngen'. Misschien is daarom wel gekozen voor een bekend stuk
met de toepasselijke titel' 'IJzerlijm'.

Nicolaasschool naar Duinrell
Groep zes van de Nicolaasschool wacht
binnenkort een uitstapje naar het attractiepark Duinrell in Wassenaar. De leerlingen krijgen dat dankzij hun deelname aan de
kleurwedstrijd van Kids for Animals, de Jeugdclub Dierenbescherming. De wedstrijd had te maken had met Dierendag van
vorig jaar. In totaal waren er 34 prijswinnaars, groep zes van de
Nicolaasschool won de tweede prijs!

Erratum in gemeentegids
Gemeentevoorlichter Snelders maakt een 'erratum' voor de
nieuwe gemeentegids, een inlegvel met alle wijzigingen en correcties. Dit komt op het raadhuis te liggen, waar het kan worden
opgehaald. Een en ander in verband met de foutjes die in de gids
zijn geslopen. Overigens is de kans op herhaling erg klein, zegt
Snelders. Voortaan gaat alles in de computer en worden veranderingen meteen ingevoerd.

Stormachtig
A LLEMACHTIG, het was
jCTL weer een stormachtig
weekje. Nee, ik bedoel
echt niet alleen het weer. Dat
was wel heftig, maar 'peanuts'
vergeleken met de politieke depressie die donderdag over
Zandvoort trok. Toen probeerden onze drie 'geachte wethouders' om VVD-fractievoorzitter
Van Caspel een flinke politieke
hak te zetten. Maar zoals dat
maar al te vaak gebeurt... ze
kregen het politieke balletje
keihard in eigen doel terug.
De drie wethouders gingen
deze week gezamenlijk in de
aanval. Vooral de actie van de
VVD om de burgemeester op
zijn politiebeleid te bekritiseren was hen - volgens insiders in het verkeerde keelgat geschoten. Zij achtten Van Caspel daarvoor verantwoordelijk
en niet de gehele VVD. Daar begrijp ik persoonlijk helemaal
niks van: uiteindelijk werd een
aangenomen motie van de
VVD niet goed uitgevoerd door
de burgemeester. En daar mag
dan zeker niets van gezegd
worden?
Hoe dan ook, Van Caspels
politiek functioneren zou volgens de wethouders niet meer
door de beugel kunnen. Dus
riepen onze drie 'bestuurders'
via een brief de partijvoorzitters bij elkaar en werd er een
vertrouwelijke bijeenkomst georganiseerd met alle fractieleden van de college-partijen.
Maar de zogenaamde verdeeldTieid bij de VVD waar iedereen
zo'n beetje zeker van was (dit
had de burgemeester zelfs in
een officieel persbericht laten
schrijven), bleek er uiteindelijk niet te zijn. De VVD-leden
lieten hun fractievoorzitter
niet vallen en wethouder de
Jong (óók VVD), die de brief
eerst had mede-ondertekend,
draaide snel weer bij. Oei, oei,
weer een nieuwe politieke
blunder van de bestuurders...,
of moet ik zeggen: verkeerd gegokt mensen?
Maar ik begrijp het wel hoor.
Ze hebben het zo langzamerhand ook wel een beetje gehad
met die Van Caspel. Uiteindelijk staat het functioneren van
de fractievoorzitter van de
VVD hen al lange tijd niet aan.
Ik weet nog goed, dat de heren
Flieringa (GBZ) en Bluijs
(CDA) al tijdens de college-onderhandelmgen te kennen gaven, dat zij niet met Van Caspel
wensten samen te werken. Ook
zagen zij het niet zitten dat hij
fractievoorzitter van de VVD
werd.
Rita de Jong maakte het in
die tijd helemaal bont. Die ging
op eigen houtje met GBZ en
CDA aan de slag en werd plotsklaps wethouder, terwijl een
aantal VVD-leden nog van niks
wist en op een paarse coalitie
rekende. Daar klopte volgens
mij meteen al geen biet van.
Van Caspel likte zijn wonden
en ging uiteindelijk niet als
wethouder maar als fractievoorzitter en raadslid door. En
zoals dat gaat met een doorgewinterde politicus, deed hij dat
met veel politieke overgave.
Tot overmaat van ramp natuurlijk voor onze burgemeester en wethouders. Die worden
af en toe helemaal beroerd van
al die kritische vragen waarop
ze keer op keer geen antwoord
weten. Je kan zeggen over Van
Caspel watje wil, maar hij
heeft nu eenmaal een hoop ervaring en kennis in huis én...
hij neemt daarbij zijn taak als
raadslid bijzonder serieus op.
Die taak houdt in: het controleren van het college van burgemeester en wethouders. En u
begrijpt natuurlijk wel dat Van
Caspel dat de afgelopen periode met volle overgave heeft gedaan.
MARTHA BURGER

• Lezingen met dia's over het
oude Egypte, op vrijdagavond
in Openbare Bibliotheek Zandvoort, Prinsesseweg, van 19.30
uur tot 21.30 uur, entree gratis.
Op 27 januari door dhr. A.
Doorgeest over pyramiden. Op
3 februari door dhr. G. Loogman over de positie v.d. vrouw.

donderdag 29 januari 1995
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Goede voornemens?
Stop met roken

Eenvoudig afslanken
met Svelt patch
afslankpleister

Velen van ons beginnen het jaar met goede voornemens, zoals stoppen met roken. Dit is geen eenvoudige opgave, vooral als je een regelmatige roker bent.
Ons lichaam is namelijk gewend aan de nicotine en
blijft er nog een tijd om vragen. Een uitstekend
hulpmiddel bij deze ontwenning is Nicorette, dat met
name uw wilskracht ondersteunt.

Al heel wat mensen hebben alle mogelijke stappen
ondernomen om af te vallen. Allerlei diëten zijn
gevolgd en alle mogelijke produkten geslikt.
De beste manier om af te vallen is natuurlijk gezond eten
en veel bewegen. Maar dat is
voor velen al een probleem.
De één na beste manier is te
zorgen dat de stofwisseling
wat sneller gaat. Let je dan
ook nog een beetje op de kalorie-inname en drink je voldoende water, dan val je af.
De vetstofwisseling kan nu
op een uiterst moderne
manier worden geaktiveerd,
namelijk door de afslankpleister.

Het bijzondere van deze pleister is dat deze er voor zorgt
dat de werkzame stof geleidelijk door de huid heen door
het lichaam wordt opgenomen.

Succesvol
Een gemakkelijke, komiortabele methode die met weinig
inspanning een opzienbarend
sukses geeft. De afslankpleister, die in Nederland onder de
naam Svelt patch op de markt
is, is volkomen natuurlijk.
In Amerika is Svelt patch al
Door de huid
jaren een betrouwbaar en
Op deze afslankpleister zit de zeer suksesvol afslankprepasterke en bekende vetbestrij- raat gebleken. Mannen en
der Fucus, een plantaardig vrouwen in alle leef tij dskateextrakt.
gorieën vallen er in enkele

Nicorette werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de
bemanning van onderzeeboten. Daar mag immers niet
worden gerookt. Maar de ontwenningsverschijnselen van
de matrozen - prikkelbaarheid, concentratieproblemen
en nervositeit - waren net zo
erg als de kwaal van het
roken.
weken kilo's mee af. Svelt
patch is verkrijgbaar bij drogist (o.a. Etos, Kruidvat en
Trekpleister), apotheek en
reformzaak.
Voor meer informatie: Tendem B.V., tel.: 038-217747.

Bij hoest: alleen opluchting
met de juiste aanpak
Wil men een hoest effectief bestrijden, dan is het van Dampo heeft voor droge,
ook voor vastzittende
belang dat we weten om welke soort hoest het gaat. maar
hoest de optimale oplossing.
Een bepaalde hoest met een verkeerd middel bestrij- Er zijn twee siropen die de
den, heeft vaak geen of zelfs een averechts effect! naam hebben van de hoest die
Welke hoest je hebt, merk je veelal zelf.
ze bestrijden. Zo is er „Dampo
Bij Droge Hoest" en „Dampo
Zo voel je een vastzittende velend. Dat blijkt ook uit een Bij Vastzittende Hoest".
hoest op je borst. Die hoest recent onderzoek van de
wordt veroorzaakt door taai Rijksuniversiteit van Gronin- Ook capsules en
slijm dat moet worden opge- gen. In dit onderzoek is vast- tabletten
hoest. Dit kan knap lastig gesteld dat bijna eenderde
zijn en vooral lang duren. van de bevolking zichzelf (en Nu zijn siropen niet altijd
Een droge hoest voelt als een vaak anderen) 's nachts wel overal makkelijk in te nemen,
zoals op het werk of onderirritante kriebel in de keel. eens wakker hoest.
weg (bijvoorbeeld in de auto).
Het is een hoest die je overHiervoor ontwikkelde Dampo
valt en die zich moeilijk laat Siropen
twee hoestmiddelen in een
onderdrukken. Zo'n hoest
kan midden in de nacht de Het is dus van groot belang vaste vorm, die beide in hankop opsteken en tot aan de bij het bestrijden van een dige meeneemstrips nu vervolgende ochtend duren. hoest de juiste hoestsiroop te krijgbaar zijn.
Dampo Bij Droge Hoest capHoesten is dus lastig en ver- kiezen.
sules bestrijden op
een effectieve manier
een droge hoest. Terwijl Dampo Mucopect
Bij Vastzittende
Hoest tabletten zeer
effectief zijn tegen
vastzittende hoest.
De Dampo hoestprodukten zijn verkrijgbaar bij drogist en
apotheker.

Bloedvatenreiniging ook
zinvol voor jongeren

Nicorette kauwgom
Dus werd gezocht naar een
middel om die verschijnselen
te onderdrukken.
We kennen het nu als Nicorette
nicotine-kauwgom.
Kauwgom die dank zij de
nicotine die het bevat, ervoor
zorgt dat de alles overheersende trek in een sigaret grotendeels verdwijnt. De meeste
rokers hebben in de beginfase
per dag 10 a 12 stukjes
kauwgom nodig.
Die hoeveelheid wordt geleidelijk afgebouwd totdat de
lichamelijke behoefte aan
nicotine is verdwenen.
16-uurs pleister
Naast nicotine-kauwgom is
er ook een 16-uurs nicotine-

pleisters zijn in handige 7stuks verpakking verkrijgbaar. Vraag uw huisarts of
apotheker om meer informatie hierover. De keuze tussen
kauwgom en pleisters is persoonlijk. De een heeft graag
wat in de mond, de ander
vindt de pleister makkelijker.
De werking is in principe
echter gelijk: niet roken, wel
nicotine.
Voorwaarde voor succes is
altijd dat u écht wilt stoppen.
Nicorette is geen tovermiddel. Wél een effectief hulpmiddel dat al velen heeft
geholpen om plezier in het
leven te houden terwijl ze net
zijn gestopt met roken.
Nicorette kauwgom is verkrijgbaar bij drogist en apotheker.

pleister als hulpmiddel. Deze
pleister wordt onder de kleding op de huid gedragen,
globaal tussen 's ochtends
7.OO en 's avonds 23.00 uur.
Daardoor geeft deze 16-uurs
pleister geen slaapstoornissen. Verder is uit onderzoek
gebleken dat de pleister zeer
effectief is. Een complete Voor meer informatie:
afbouwkuur met pleisters Pharmacia Nederland b.v.,
duurt ca. 3 maanden. Deze Postbus 17, Woerden.
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Hoestende,
proestende kinderen
... wat doe je eraan?
Bijna niets is vervelender dan een kind dat de hele
dag loopt te hoesten. Erger nog is het, als je kind
's nachts in bed ligt te hoesten en de slaap niet kan
vatten. Taferelen die in deze periode van het jaar
veelvuldig zullen voorkomen. Het is moeilijk om zo'n
verkoudheid te ontlopen. Dan zou je namelijk niet
meer met mensen moeten omgaan, want die zijn verant woordelij k voor de overdracht van het verkoudheidsvirus. Als een persoon uit de omgeving dit
virus bij zich draagt, is binnen -niet al te lange tijd
de rest van de omgeving ook aan de beurt. Loopneuzen, hoesten, niezen en een zere keel kunnen het
gevolg zijn. Gelukkig zijn er verschillende produkten bij de drogist en apotheek verkrijgbaar, die het
een stuk aangenamer maken wanneer je verkouden
bent.
Speciale
kinder hoestsiropen

Nieuwe Scandinavische vinding

Doorbraak in de
behandeling van kaalheid
Haaruitval bezorgt velen niet te onderschatten problemen. Voor hen die te kampen hebben met kaalheid
kan dit zelfs extreem verontrustend werken.

In de afgelopen jaren is er een
variëteit aan produkten tegen
kaalheid, van Chinese mengsels tot vitamine B-preparaten, geïntroduceerd. Het overgrote deel van deze produkten heeft niet kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk
effektief werken.
In Scandinavië heeft men na
uitgebreid onderzoek een
nieuw preparaat ontwikkeld
tegen haaruitval. Dit natuurprodukt is m.n. samengesteld
uit zee-extrakten en wordt nu
in Nederland op de markt
Voor meer informa- gebracht onder de naam
tie: Roche Nicholas Viviscal.
B. V., tel.: 04977- De positieve effekten van het
middel zijn uitvoerig bewezen
81833.
in wetenschappelijke studies,
uitgevoerd door Prof. dr.
Allan Lassus van het Depart-'
ment of Dermatological Research in Finland. Tijdens het
onderzoek registreerde men

GEZONDHEID

bij proefpersonen die het middel innamen, dat na zo'n drie
maanden er geen haarverlies
meer optrad. Ook werd er een
verhoogde aangroei van
nieuw haar waargenomen.
Nieuwe haargroei
Na zes maanden van aktieve
behandeling met Viviscal lieten de resultaten geen ruimte
voor twijfel. Men konstateerde namelijk bij 95%
van de testgroep een verhoogde haargr"oei. De testen
werden
geaccepteerd
en bevestigd
in
medisch
wetenschappelijke uitgaven,
zoals
The

Nattermann heeft speciaal
voor kinderen een tweetal
hoestdranken
ontwikkeld,
die de hoestklachten duidelijk verlichten: Melrosum en
Melrosum extra sterk. Deze
twee soorten, normaal en
extra sterk, kun je toedienen
afhankelijk van de zwaarte
van de hoest. De Nattermann
Melrosum hoestsiropen zijn
gebaseerd op een aloude,
betrouwbare receptuur bestaande uit allerlei plantenen kruidenextracten. Ook
zijn ze prettig van smaak.

Een paar belangrijke tips:
zorg voor een goede evenJournal of International Me- wichtige maaltijd, zodat de
dical Research en Les Nouvel- weerstand optimaal is en pas
les Dermatologiques.
op voor te grote temperatuurverschillen.
Belangrijk is te vermelden
dat Viviscal ten minste zes
maanden gebruikt moet worden, terwijl de ejerste resultaten na zo'n drie maanden
zichtbaar zijn. Het produkt is
in capsulevorm verkrijgbaar
bij apotheek, drogist en
reformzaak.
Voor uitgebreide informatie
kunt u hier terecht of bij de
importeur Tendem (tel.: 038217747).

Mocht er toch een verkoudheid optreden en het hoesten
duurt langer dan drie weken,
raadpleeg dan de huisarts.
Nieuw: Melrosum
kinderhoestbonbons
Nieuw zijn de Melrosum kinderhoestbonbons van Nattermann. Deze hoestbonbons
zijn er in de vorm van een
beertje en helpen bij die vervelende kriebel in de keel als
gevolg van het vele hoesten.
Ze zitten in een leuke box van
50 gram.
Om het een ziek kind toch
een beetje naar de zin te
maken, zijn er speciale Roosje beer speelboekjes aan te
vragen (gratis).
Voor meer informatie of het
aanvragen van zo'n boekje
kunt u een briefkaart sturen
naar Nattermann, Postbus
982, 1180 AZ Amstelveen.

Wie denkt dat aderverkalking een verschijnsel is dat
alleen bij oudere mensen voorkomt, heeft het bij het
verkeerde eind. Aderverkalking is een sluipend proces dat al op jonge leeftijd kan beginnen. Bloedvatenreiniging is daarom verstandig voor oud én jong.
spier die een stevige, elastische wand heeft. Door de elasticiteit is het in staat hoge
druk te weerstaan en, naar
behoefte, nauwer en wijder te
worden. Zo regelt een gezond
lichaam dat alle organen de
juiste hoeveelheid zuurstof en
voedingsstoffen krijgen.
Naarmate we ouder worden,
kunnen er gezondheidsklachten optreden die het gevolg
zijn van slagader vernauwingen. Die klachten variëren
van kramp in de kuiten (etaVernauwing
lage-benen) en geheugenEenvoudig gesteld is een zwakte tot hartziekten. Heel
bloedvat een ringvormige veel mensen denken dat aderOns bloed wordt via een ingenieus stelsel van huisjes'
naar alle delen van het
lichaam gepompt. Bij elkaar
genomen beslaat dit stelsel
maar liefst 95.000 km. Voor
het optimaal functioneren
van onze organen is een
goede doorbloeding nodig.
Ernstige doorbloedingsstoornissen kunnen etalage-benen,
angina pectoris en zelfs een
hartinfarct veroorzaken.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

t
02507-17166

Drogisterij Ton Goosséns

verkalking
onlosmakelijk
met ouder worden is verbonden. Maar het 'verkalkingsproces' begint echter al op
jonge leeftijd.

Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid

Natuurlijk reinigen
Om de klachten weg te nemen
is een goede doorbloeding
noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt met
behulp van Ader-Rein kuur
300, de vatenreiningsmethode die werd ontwikkeld door
artsen en voedingsdeskundigen. Hierbij spelen maar
liefst 37 verschillende voedingssupplementen een rol.
De methode is o.a. gebaseerd
op de natuurlijke behoefte
van het lichaam en daardoor
absoluut veilig.

Snel een paar kilo 's eraf?

gewichtsafname van gemiddeld een paar kilo per week.

Doe de Minikuur

Enkele weken

Gelukkig houden steeds meer mensen hun gewicht in
de gaten. Maar door de drankjes en heerlijke maal tijden van de afgelopen feestdagen kan men soms toch
ongewenst een paar kilootjes aankomen. Om die
extra kilootjes snel en doeltreffend te laten verdwijnen, biedt een Minikuur uitkomst.

Met maar heel weinig kalorieën krijgt u met deze Minikuur alle voedingsstoffen
Betere konditie
binnen die het lichaam van
Ader-Rein kuur 300 zorgt nature nodig heeft. Aan het
niet alleen voor een goede lijnen zijn dus geen gezonddoorbloeding, maar stimu- heidsrisico's verbonden. Inteleert ook de eigen geneeskracht van het lichaam. In
principe is het lichaam in
staat zelf af te rekenen met
stoornissen. Tenzij die zo ernstig zijn, dat hulp van buitenaf is geboden. Door opnieuw
een optimaal functioneren
van alle organen tot stand te
brengen, wordt ook dit zelfgenezingsproces bevorderd.

U vindt alle informatie in het
boekje van Oligo Health Institute: „Bloedvatenreiniging";
tel. 035-240256.
Ook verkrijgbaar bij uw drogist, reformspecialist en bij
De Tuinen.

gendeel, doordat Minikuur
rijk is aan vitaminen en
mineralen is deze voeding
zelfs gezonder dan gewoon
minder eten. Daarnaast'zorgt
een intensieve vetverbranding
voor
een
snelle

Afhankelijk van de gewichtstoename kunt u kiezen voor
een of twee weken Minikuur.
Beperkt u zich tot de inhoud
van het Minikuurpakket dan
gaat het heel snel. Wanneer u
af en toe eens zondigt, dan
bereikt u het voor ogen
gestelde ideaalgewicht ook
wel, maar het duurt wat langer.
Afvallen en reinigen
Minikuur is een smaakvol
ogend pakket met voor 5
dagen een kalorie-arm ontbijt, lunchreep, soep en dessert. Met deze smakelijke
gerechten krijgt u slechts
500 kalorieën binnen. Aan
kalorieën is dit zo weinig dat
de vetverbranding zeer snel
op gang wordt gebracht. Zo
verliest u op een natuurlijke
manier overtollig gewicht en
wordt tevens het lichaam
gereinigd.
"
Minikuur is verkrijgbaar bij
drogist, Kruidvat, Etos, Trekpleister, reformzaak en apotheek.
Voor extra informatie kunt u
ook de dieetinfolijn bellen:
04928-3012.

Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak
' tel. 12305

Drogisterij Ton Goosséns
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

UE GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12513
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Ik heb geen behoefte aan dure villa's' Hoe ziet u

Oproep aan lezers:

ZANDVOORT - De busstaking van de NZH heeft
ook in Zandvoort voor de ZANDVOORT • De geplande woningbouw op het zogeheten

nodige
Vooral

overlast gezorgd.
bewoners
van

Nieuw-Noord, zonder eigen
vervoer, zaten behoorlijk
vast.
Zij zijn afhankelijk van Bus
81, maar die reed in de stakingsperiode slechts een enkele
keer. Toch lijkt het erop dat de
meerderheid van de bewoners
het gelaten over zich heen hebben laten komen. Van grote
hoeveelheden klachten is niets
bekend. Dat geldt ook voor anderen die hun bus moesten
missen. „Iedereen was zeer
meegaand," zegt Toos Hoejenbos van het 'Busstation' aan de
Louis Davidsstraat. Bij haar
komen dagelijks busreizigers
voor'een consumptie. In deze
gelegenheid was het stiller dan
anders. „De vaste mensen uit
noord bleven weg. En ook mensen die hier altijd wat komen
drinken, als ze met de bus uit
hun werk komen. We zijn dan
ook een paar keer eerder dichtgegaan."
Op het NS-station was vooral
in de ochtendspits meer drukte
te merken. „Normaliter verkopen we zo'n 300 kaartjes in de
ochtendspits," zegt een medewerker, „nu waren dat er zo'n
75 meer."
Het horecabedrijf Het Station, op het NS-perron, had het
alleen de laatste dagen iets
drukker. „De mensen die nooit
met de trein reizen, gaan er dan
aan wennen. Dan bedenken ze
ook dat ze in de trein wel een
consumptie mogen meenemen," zegt uitbater Van Loon.
Sommige treinreizigers klaagden wel over het feit dat ze 's
morgens vroeg helemaal vanuit
Nieuw-Noord moesten komen
lopen; en 's avonds weer terug.

Snelheidscontroles
ZANDVOORT/OVERVEEN/AERDENHOUT
- Op vijf
verschillende1 plaatsen zijn
dinsdag snelheidscontroles gehouden, op drie plaatsen op de
Zeeweg, op de Julianalaan in
Overveen en op de Zandvoorterweg in Aerdenhout. Van de
1420 passanten reden er 133 te
hard. Op de Zeeweg werd een
snelheid gemeten van 126 kilometer per uur bij een toegestane snelheid van tachtig kilometer. Op de Zandvoorterweg reed
een automobilist 92 kilometer,
terwijl daar niet harder mag
worden gereden dan vijftig kilometer per uur.

Zandvoort?

terrein Pool, aan de Prinsesseweg, staat op losse schroeven.
Hoewel projectontwikkelaar Kuiper Vastgoed vijf
varianten heeft ontwikkeld voor de bouw van 32
eensgezinswoningen en 14 appartementen aan de
Prinsesseweg willen de eigenaren van het terrein van
verkoop vooralsnog niets weten. A. Pool wil om principiële
redenen zijn aandeel niet aan Kuiper kwijt. H. Franssen,
eigenaar van het aangrenzende stuk, zegt absoluut gee*
haast te hebben zijn grondgebied te verkopen, voordat hij
de pensioengerechtigde leeftrijd bereikt. Kuiper Vastgoed
zegt desalniettemin door te gaan met de ontwikkeling van
haar plannen voor woningbouw in het gebied.

ZANDVOORT - Wat is er
nou zo leuk of zo mooi aan
Zandvoort? Of misschien

wel niet leuk? Het Zandvoorts Nieuwsblad vraagt
zich af hoe de dorpsbewoners hun badplaats zien en
doet een beroep op hun creativiteit.
Hoe ziet u Zandvoort? Geef
uw eigen impressie, is het verzoek van de redactie en stuur
die naar de krant. Voor de
meest creatieve inzendingen
zijn aardige prijsjes beschikbaar.
De vorm van uw creatieve bijdrage laten wij geheel vrij. U
mag uw visie onder het motto
'Zo zie ik Zandvoort' geven in
de vormvan schilderijen, foto's,
collages, gedichten, verhalen,
liedjes, wandkleden, tekeningen, beeldhouwwerken, etsen
en andere creatieve uitingen.
Wij zijn bijzonder benieuwd.

door Paul van Gageldonk en Joan Kurpershock

Het terrein Pool omvat een
bont complex van loodsen,
autoboxen en bedrijfjes,
alsmede een kinderdagverblijf
en de bibliotheek. Een groot
deel van het terrein is
eigendom van Pool, die enkele
jaren geleden liet weten zijn
grond te willen verkopen.
Enerzijds om de overlast die
de bedrijven opleveren voor de
nabij gelegen woningen, maar
ook vanwege zijn hoge leeftijd.
Pool (83) was voorstander van
woningbouw op het terrein,
waarbij hij er vanuit ging dat er
ook bejaardenwoningen in de
plannen zouden worden
opgenomen. Toen de gemeente
liet weten daar weinig voor te
voelen zag hij af van de
verkoop van zijn grond.
„De gemeente trok haar neus
ervoor op en
woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht,
waaraan ik het ook heb
aangeboden, wist niet wat ze
ermee aanmoest." Een extra
reden voor hem om af te
haken, was het protest dat er
tegen de plannen kwamen van
de kant van het
kinderdagverblijf Ducky Duck,
dat bij woningbouw van het
terrein zou moeten
verdwijnen. Pool draagt Ducky
Duck een warm hart toe. Hij
had zich destijds ook flink
geërgerd aan de moeizame
medewerking van de gemeente
toen het kinderdagverblijf
werd opgericht.

Leuke jongens
Volgens Pool wilde
wethouder Flieringa destijds
geen toestemming geven
vanwege de
t>
projectontwikkelaar. „Met die
projectontwikkelaar wil ik
voorlopig niets méér te maken

hebben," zegt hij. „Het zijn
leuke jongens, maar van mijn
geld worden ze niet rijk. Ze
kunnen hooguit geld
meebrengen. Ik heb geen
behoefte aan dure villa's, die
tijd is geweest." Er is in het
verleden wel een gesprek
geweest, waarbij een
ultimatum voorheen plan werd
afgesproken. Aan dat
ultimatum is nooit voldaan.
„Er komen meer
projectontwikkelaars zeuren,"
zegt Pool, „maar ik hoef daar ,
niet aan toe te geven. Het is nu
allemaal verhuurd, en dat
brengt meer op dan rente."
Kuiper Vastgoed houdt
niettemin vast aan haar
bouwplannen. De
projectontwikkelaar is niet
direct onder de indruk van de
weigering van Pool om te
verkopen. Sterker nog, bij
monde van hoofd
projectontwikkeling S. de
Ruijter laat het bedrijf weten
niet op de hoogte te zijn van
Pool's ommezwaai.
De Ruijter: „Wij zijn op dit
moment ook nog niet eens
zover dat we gaan
onderhandelen over de

Een selectie uit de inzendingen hopen wij in mei in het
Zandvoorts Nieuwsblad te publiceren. Mogelijk worden de
inzendingen ook geëxposeerd.
Wie deelneemt aan de prijsvraag 'Zo zie ik Zandvoort', gaat
akkoord met de eventuele publikatie en expositie van zijn inzending. Een deskundige jury
zal zich over de kunstuitingen,
De eigenaren Pool en Fransen voelen er niets voor om hun terrein aan de Busweg aan een projectontwikkelaar te verkopen die uiterlijk l mei binnen moe(Archierfoto) ten zijn, buigen.
een zo hoog mogelijke prijs uit nooit iemand bij mij langs
voor rekening van het bedrijf
De randvoorwaarden, waar
U kunt uw bijdrage zenden
te slepen ontkent hij. „Het is
geweest. Nog nooit heeft
komen.
De Ruijter over praat,
naar het redactieadres Gastiemand mij gebeld of
voor de heer Pool ook een
Ondanks deze beperkende
betreffen vooral milieu-eisen,
huisplein 12, 2042 JM Zandgeschreven over
principile kwestie. Met geld
voorwaarden wil Kuiper
de ruimtelijke inrichting, een
voort. Grotere werkstukken
woningbouwplannen. Dat is
doorgaan met haar plannen. Of heeft het niets van doen.
herinrichting van de 'Busweg'
kunnen hier ook tijdens kanDaarom snappen wij ook niet
toch wel vreemd, als je
en de architectuur, die volgens dit zin heeft wordt betwijfeld
tooruren worden afgegeven.
waarom Kuiper toch doorgaat eigenaar bent van het terrein.
door H. van de Zwet, huurder
de samenstellers van de nota
Voor nadere informatie kunt u
Volgens mij weet die
met de plannen. Zo kweekje
van Pool. De heer Pool is
van 'zeer hoge kwaliteit' dient
contact opnemen met Joan
alleen maar onrust bij de
projectontwikkelaar niet eens Kurpershoek (02507) 18648 of
vanwege zijn hoogbejaarde
te zijn, waarbij ook rekening
dat ik mede-eigenaar ben van
Ton van Doorn, 020-6451515.
het gebied. Maar dan nog. Ik
ben helemaal niet van plan
mijn grond te verkopen. Pas
J.J. Doorns politiechef
over zeven jaar, als ik de
pensioengerechtigde leeftijd
Kennemerland Zuid
haal, wil ik er wel eens over
ZANDVOORT/HAARLEM denken. Nu is het mijn
boterham. Mijn zwager werkt
De nieuwe commissaris van poook nog in de zaak. Kuiper kan litie, chef van het district Kenmensen die nu nog op dat
aankoop. De gemeente heeft in moet worden gehouden met de leeftijd recentelijk verhuisd
het vergeten."
nemerland Zuid, die per l mei
architectuur van de bestaande van de Boulevard Paulus Loot terrein zitten."
een nota zoveel
aantreedt, heet J.J. Doorns. In
Eén van die mensen is H.
Kuiper is dat niet van plan.
naar een bejaardentehuis in
bebouwing aan de •
randvoorwaarden gesteld aan
de krant van twee weken geleFranssen, eigenaar van een
De Ruijter: „Ik geef geen
Bentveld. Van de Zwet, die
Haarlemmerstraat. Voorts
de ontwikkeling van het
tevens optreedt als beheerder
zonweringenbedrijf. Franssen commentaar op de uitlatingen den was zijn naam verkeerd
wordt de projectontwikkelaar
terrein dat we daar onze
van de heren Pool en Franssen. van de politiefax overgenomen.
wil niet weg van zijn eigen
van Pool's bezittingen aan de
handen al vol aan hebben. Pas verplicht een onderzoek in te
Doorns, nu nog plaatsvervanterrein, ongeveer 1000
Wij gaan gewoon door met
Prinsesseweg, stelt nogmaals
als we daar uit zijn - en dat kan stellen naar de capaciteit van
onze plannen. Wij zien geen
gend districtschef Haarlem,
dat deze niet wil verkopen.
vierkante meters groot.
het rioleringsnet en zullen de
nog lange tijd gaan duren enkele aanleiding om daar mee wordt de opvolger van commisSterker nog, Franssen weet
Dat hier sprake zou zijn van
kunnen we gaan praten over de kosten van eventuele
saris A.P. van den Hurk.
te stoppen."
een vertragende taktiek om er
officieel van niets. „Er is nog
aanpassing van dit net ook
aankoop."

'Het zijn leuke jongens maar van mijn geld worden ze niet rijk'

Extra miljoenen bij jarige Postcode Loterij

Gouden Bin
5 miljoen!

Huisman, André van Duin, Rolf
Wouters en gastvrouw Caroline
Tensen.

Samen miljonair

Reinout Oerlemans reikt de drie
extra Postcodeprijzen uit. Aanstaande zaterdag brengt hij al de
Bronzen Postcode van l miljoen
weg. En reken maar dat dat een
feest wordt!

Drie extra Postcodeprijzen \an
één, anderhalf en twee miljoen
gulden. Daarmee maakt de
Postcode Loterij u samen met
uw buren rijk! Ze heten de Als u niet meespeelt, gaat
Bronzen, de ZiUeren en de Reinout Oerlemans zaterdag
Gouden Postcode. En daar zeker uw deur voorbij met die
bovenop de Gouden Bingo- geweldige prijs. Laat die kans nu
prijs van VIJF MILJOEN niet meer voorbijgaan. Vul dus
GULDEN! Jawel, de Postcode snel de WIN-TOT-ZEVENLoterij is jarig en dat vieren M1LJOEN-BON in.
we met extra miljoenen voor u.
Dat feest mag u dus niet mis- De Zilveren en Gouden Postsen.
codeprijzen wachten op u:
Anderhalf en twee miljoen gulDe Postcode Loterij bestaat vijf den. Kijk ook in uw Radio- en
jaar En u feest mee als u op Televisiegids van komende
zaterdag 28 januari, 25 februari week voor de Gouden Bingoen 25 maart naar onze feestavon- kaart want die geeft kans op de
den kijkt bij RTL 4. Met Henny extra prys van vyf miljoen! n

a, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegginc eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar.
Caroline Tensen, uw gastvrouw op de feestavonden van de Postcode
Loterij. Wordt dat ook voor u een feestavond met f f n. anderhalf of
twee miljoen gulden? Of met de Gouden Bingo van 5 miljoen?

KRAANTJE
LEK?
Laat uw kraan met tergende regelmaat zo'n pesterige pets m de gootsteen
vallen7 Niet alleen een Chinese marteling, \ kost u ook nog heel wat
kostelijk water. Das snel de krant even doorgezwommen. Alle kans dat u
dan de vakman vindt, die u van de zondvloed redt. Gewoon in een
MICRO advertentie in deze krant, onder de rubriek: onderhoud,
reparatie, doe-het-zelr.

MiCRO's
in deze krant

tel: 020-5626271
fax:020-6656321

DE UITSLAGEN VAN 22 JANUARI
POSTCODE

BINGO
POT
De Bingocijfers
getal 1 t/m 21
41 17 45 34 22 31 36
02 18 38 09 26 21 12
13 19 37 01 25 24 11
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Bingo Jackpot

ƒ 150.000,-

De overige Bingoprijzen
Als u bij 22 t m 36 getallen een
volle kaart heeft, valt u ook in de
prijzen.

42
16
27
44
06
20
23
39

getal 22 t/m 36
ƒ 15.000,- 14 ƒ 40,ƒ 5.000,- 04 ƒ 3 0 , ƒ 3.000,- 07 ƒ25,ƒ 2.500,- 10 ƒ20,ƒ 1.000,- 40 ƒ10,/ 500,- 32 ƒ7,50
ƒ 100,- 29 ƒ5,ƒ50,-

ÜJ / 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)

D / 20,- (twee lotnummers)
[J / 10-- (één lotnummer)

Naam._______________________________________H dhr.
Adres:
Postcode: .
Plaats:
Bel mij bij een prijs
boven / 10.000,-Tel..
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.95.01

Straatprijs ƒ 3.000
3061 NS

Extra Prijs ƒ 25.000
3061 NS 176

Stand Mega Jackpot: 3 miljoen

* B o n uitknippen en in een envelop
| (zonder postzegel) opsturen naar:
l Nationale Postcode Loterij,
| Antwoordnummer 19503,
i 2501 ZVDen Haag.

NATIONALE
LOTERIJ

SONY MINI-SYSTEEM
MET 5-CD WISSELAAR EN BOXEN

NEDERLANDS
TOPMERK
800 TOEREN
WASAUTOMAAT
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

25GR9760; Flat square boeldI buis, teletekst, stereo en
afstandbediening. Adv.'1795.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28ST2471;Adviespriis'1995.-

'1395.l PHILIPS TOPKLASSE
170 CM MATCHLINE

l 28SL5800;Adviesprijs'2695.-

800 toeren wasvolautoSONYRF8TRAVELLER maat, trommel roestTopklasse beeldkwaliteit,
HiR stereo. Advieswijs. *3330.- vrijstaal, traploos
instelbare temperatuur, halve wasknop,
14 basisprogramHI-8 STEADY SHOT
ma's voor katoen,
Hi-8, stabilisator, stereo. synthetika, fijnwas,
wolwas en
zelfreinigende pomp.
SONY STEADY SHOT Adviesprijs*999.Met stabilisatorl '3100.-

n
fti PHILIPS 63 CM KTV
t 25MN1350;
Adviesprijs'1445.tf

1595.-

f*:

945.-

STEREO TELETEKST

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
'TypeW697; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.'2299.-

'^.^

v

/IfeJ

• ZSF

:~, ;fÉ(i,.iii.
JaT. i-crjfili

..^55:35

Slechts 22,5 cm breed!
^^fe

BeldeBCC

INFOLIJN
PHILIPS HI-FI VIDEO GRUNDIG
VIDEORECORDER
MET PDC EN
TELETEKST

VR833; MATCHLINE. mohtagerecorder, 4 koppen,
2x jog & shuttle, teletekst,
PDC.Iopklasse! Adv.'2095.-

PHILIPS HW VlbEO
SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Flat en squar Hi-BlackTrinitron beeldbuis, teletekst en
afstandbediening. Adv.'1660.-

929.-

TüffffO-DRTVE "HI-FI

Supersnel, hi-fi stereo. '1256.-

679.GRUNDIG HI-FI VIDEO
999.SONY72CMKVS2921
*
S
_1099.S
SÖNYVHSflTFT VIDEO
a
*s
«999.SONY72CMKVC2921
!
R
S

Symphony design, absolute wereldklasse, super flat
en square beeldbuis en verder bijna alle denkbare mogetjkheden.AdviesDriis'4000.-

H
S
N
S
R
N
S
Ü
ft
3

020-6474939

SIEMENS WAS AUTOM.

895.-

TypeKG31; Flexibele indeling
van deur en koelkast, automalische ontdooiing, omdraaibaredeuren.Adviesprijs.'1448.-

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

Type KGS32; Adv. '1649.-

[199

749.749.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
Type ZE400E; Adv.'949.-

ÖHGÜÜÜS
~W7

GV240;'Beste koop', VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. '1709.-

699.-

INDESIT 2-DEURS
LUXE KOELKAST

Automatische ontdooiing en
in hoogte verstelbare en
kantelbare rekken. Adv. '849.-

599.-

699.-!

Type AWG71 9; Adv. '1 235.

magnetron. Adviesprijs'1499.-

LUXE 800 TOEREN

829.-

Type 2596; Adv.'799.-

469.-

WHIRLPOOL2-DEURS

TypeKN5402WO;Adv.'849- |

BAUKNECHT2-DEURS

STUNT! GAS-ELEKTRO

478.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
SIEMENS 320 LITER TOEREN
Koel/vries reus. Adv.'l 398.- BOVENLADER
Luxe kast. Adviesprijs'1049.-

VSG60; 4 koppen. Adv.'l 098.-

749.-

- n

NVSD30; 3 videokoppen,
shuttle, LCD-afstandbed.
lnkl.PDC.Adviesprijs.'1199.- |

Type AWG089; Adv. '1435.-

&.«(>?s:^*

699.-

"7QQ
f «Kf.

AEGTURNAMAT
SONY VIDEO + PDC
VHS-HQvideoreco[der,PDC.'89Q.-

STUNTBOVENLADER

599.-

n

AKAIVIDEO+PÜCmtT

S-^

4 KOPPEN VIDEO

,

TopmerK!4videokoppen.'799.. .

AKAI VHS-IHQ
-IHQ VIDE
VIDEO

.-0».p'

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

978.-

ATAG GAS-ELEKTRO

FK055/52A; Elektrische oven,
inW.griHenkookwekker.'1510.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

e
tiidvporuheeU!

• Dub'bolrtw

:

•^•TT^ScrFlVER

•& E ?1 '
STUNT! VHS^QVTOEO
S^QVTO

898.-

PELGRIM SUPERLUXEl
GA&ELEKTROFORNUIS

948.-'

p^jraTJïJt

VSG21 ; AfstandberJend
ndberJend T6
T68.-

498.548.PELGRIM FORNUIS

ETNA FORNUIS 14*00 l

ATAG TURBO-FORNUIS i

rrft3Sf& E " -•". 2 móio"?
IVC RÈCE^ ^- ':M9'.. DÖ3ï
.&.«*«*»* A4cq , TECHNl

1 / o."

Gas-elektrofo(nuis+grill.'999.-

410;Gas-etektrofomuis.'1425.- |

1000 TOEREN BOVENL.

F495; 4 koppen. '1318.-

INDESIT
FORNUIS

235 liter. Adviesprijs*985.-

SONY TELETEKST
KVM1421 ; Adviesprijs'890.-

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv. '999.-

AVM920 l
PHILIPS/WHIRLPOOL WHIRLPOOL
Luxe 32 liter 3 in 1 kombi

SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. '1990.-

STEREO TELETEKST PANASONICVIDEOfPDC

STEREO TELETEKST

549.-

PANASONIC NN6550

ZANUSSI 2-DEURS INDESIT PROMOTIE
180 liter. Adviesprijs'749.-

999.-

999.SHARP DV5403 KTV

|

FTg^ RQQ _
400." iMfe?
U«99.

SONY63CMKVX2521
STEREO TELETEKST AKAI HI-FI VIDEO

TX1988; Stereo en teletekst.

499

INDESIT1200TOEREN

Voorlader, centrifugegang SHARP 3 IN 1 KOMBI
1200trn/min.,rvs trommel, R7V10;1000Wen draaiplateau.
zeerzuinig. Adviesprijs'1 199.-

X$

^^•K-*--~~

3 in 1 kombi (magnetron,
grill en crisp). BEST GETEST
en eenvoudige digitale bediening.Adviesprijs.M049.-

MOULINEX KOMBI

020-6476219

'ft

WHIRLPOOL AVM914

549.

999.

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRESKOMBNATE

HRJ600; Stereo. Adv.'l 299.-

1099.al PANASONIC 63 CM

750 Watt magnetron, 17 liter [
inhoud en draaiplateau.

849.-

tesin9r
'BEZORGLIJN

STEREO TELETEKST JVC HI-FI VI DEi

1399.SONY55CMKVX2141

249

MOULINEX FM1535

MIELE K1328S LUXE BOSCH 1000 TOEREN
KOEL/VRIESKOMBINATIE

Ws

GV420; De luxe uitvoering van
de "Beste koop!" Supersnel
High Speed Drive loopwerk,
3 videokoppen voor perfekt
stilstaand beeld, Go-To
systeem, eenvoudige TEXTprogramming en met PDC
start en stopt uw opname
exact op tijd, afstandbediening
met Shuttle en LCD-display.
Adviesprijs'1219.-

20 liter inhoud. Adv. '649.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat SHARP R3G14KOMBI
zegt u van deze AEG/BCC 1000 Watt quartz-grill.
stuntaanbieding? Type
LAV536;Adviesprijs'1499.-

SIEMENS 310 LITER
KOEUVRESKOMBWATE

VR632;TURBO-DRIVE,4koppen,longp)ay,amostore.'1295,-

i
a

i'jmj 1190."

290 liter. Adviesprijs'1199.-

VLE30;8xzoom,LCD-kteurenscherrnJrW. luidspreker.'2299.-

r)

^

Geen 2-deurs koelkast maar Type WA9510. Adv. '1899.een echte 2-deurs koel/vries
kombinatie met koelruimte
op "ooghoogte" en 2 ruime
vriesladen. Adviesprijs'1235.- LUXE 1400 TOEREN

ZANUSSI KOEL/VRIES AEG LAVAMAT RVS

CANONCAMCORDER

1149.-

SHARP R2V1 4 STUNT l

WHIRLPOOL 240 LITER
KOEUVRESKOMBINAT1E BAUKNECHT1100fRN WHIRLPOOL AVM61 0 l

659.749.BAUKNECHT SUPER

i--

=0,

14AA3527; Adviesprijs'745.-

N

'••••;

\ƒ

795.-

*
*

^*SF--?»^1

Lichtgewicht camcorder. '1650.-

55cm, Off. Phirt 52NA2304;
Eps garantie. Adviesprijs' 1345.d
•t
$ PHILIPS TELETEKST

495.m PHILIPS GR102137CM
ri
%
395.ti

• •. . ,;•.•;•..•;•,-.-:•\•«!
"y&'&üsi&Ó&ïii&üite'':

'"~ ::K.V ...'.M&ftë*

.. «:££:•?. .''^•.S.£!?i.3ww£:*:-.-

SHARP VIEWCAM

Supersnel verwarmen en
o.ntdooien. Uitneembaar
d'raaiplateau. Adviesprijs'279.-

oio .

CTówssOj

1679.SONY TRAVELLER
Perfect beeld en geluidl
16xzoom. HiR stereo. '2495.-

^C**^

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

CV

IsbOTOEREN)}

toivlr^

949.1995.- PHLPSHWCAMCORDËR
63 CM TOPKLASSE
63QW7619; 16:9 breedbeeldknop, beeld in beeld (P. l.P.),
Off Philips garantie. Adv.'2545.-

Versterker 2x30 Watt, 5-bands Equalizer met Spectrum
Analyzer; Digitale tuner; Dubbel-autoreverse-cassettedeck; CD-wisselaar voor 5 CD's; Boxen 3-weg basreflex.
Afstandbediening. Adviesprijs'1780.-

^

BCC LEVERT UITSLUITEND
. CFK'-VRIJE KOEL-EN .
VRIESAPPARATUUR.
(Uiteraard legen de laagste
• prijzen van Nederland!)

ni<ÖI

^.•'>^'^""

3"''

(^

^•|ffa^%*My -y° - "rfcvorse.n«9n^s Zia :

Inkl. afstandbediening.
ediening. '699.'69

>379.-l

&^a

63TA4410: Adviesoriis'1995.-

998.BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12; Teletekst Aov.'1679.-

898.-

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-39; Stereo en teletekst.
Adviesprijs. '1999.-

GRUNDIG63CM

T63-630; Teletekst Adv.'1579.-

998.-

BLAUPUNKT 55 CM
PM55-40;
Teletekst.
Adviesprijs. '1231.-

849.PHILIPS VHS-HQVIDEO !
489.
GRUNDIG VIDEO-f PDC

INDESIT WASDROGER

598.ARISTONA 52 CM
51KV1256; Adviesprijs'895.-

'FB650.8Ö\Na

599.-

s p o . .

PELGRIM WASEMKAP
BOSCH KOELKAST BAUKN./BOSCH/AEG WA15;
Adviesprijs'245.-

"

l BAUKNECHT KAST

- &•~
1 2SUU29.

KONDENSDROGER

3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

frScb*»»*»

HRJ205; super snel, LCD-1
afstandbediend; showview
voor eenvoudig programmeren.Adviesprijs. "899.-

N5000; Geen afvoer nodig

WHIRLPOOLAWG912
KONDENSDROGER

'MOULINEX
ÖVÊN-—

549.-

OPZETVRIESKAST

HRD770E;LCD-afstandbe- BfK
diening. Adviesprijs. '799.-

•3SK£S£:
.iemogolMK.Adv "^ .

328.-

499.S£T£R EN GOEDKOPER!

,_rtov. •"•-• i tieiMiy••~

IAM
1199.-'
AEG TYPE 520

WHIRLPOOL AFB594

Geen afvoer nodig .Adv.*1449.-

KONDENSDROGER

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts
en geruisarm: Adv. '999.-

BAUKNECHT VW3PR

BAUKNECHT LUXE

BOSCH VW SPS2102

BOSCH VRIESKAST

479.-

STUNTÜ VRIESKIST!!

&

pTg<4 *7QQ
LQfiy f 99. -

MERKCENTRIFUGE MIELE VW G521
2800 toeren. Adv. '249.-

Typeüb21 ; Adviesprijs'2099.-

1399.P1N-CODE
.

•i Meer budget door de gratis l IfD | l\l
|) BCC-card?
^ .
'
J **^ ^ ~Aanvraag-foldër in de winkel!

148.-

MIELE DROGER

Opzetvrieskaslje. Adv.'59S.-

Type GSD1341; Adv. *848.-

Turbo-Drive, High-Quality videokqppen,
afstandbediening. Adviesprijs* 845.-

£

WH155E; 3 standen.'280.iden.*280.- l

. aCC^JJ"

ARISTONA
VIDEORECORDER

BC

98.-

ATAG WASEMKAP
MKAP

Adviesprijs" 1 530.-

NEDEBLANDS

JVC VHS-HQ VIDEO
37 CM KLEUREN-TV

338.-

ZANUSSI BARKOELER WHIRLPOOL AWG202

GRUNDIG 51 CM KTV JVCVIDEO+SHOWVlEWl

T51-54<VTeletekstAdv.'1099.-

ATAG KOOKPLAATI

HG055F;4-pits.Adv.'445.- [

'M 375.M 425.-

BLAUPUNKT RTV2 l

499.-

, 145 LITER KOELER
| Topmerk. Adviesprijs'749.-

.•„o.r.i.a.1--'-!"

-ITQ
|f O."
ETNA KOOKPLAAT!

1205JN;4-pits.Adv.*450.- |

^ 325.- IGNIS DROGER AWF020

^«"•*«'

GV401 'Beste koop'VHSHQ, TELETEKST/PDC
Adviesprijs. '1099.-

VHS-HQ videorecorder.'759.- |

ZANUSSIWASDROGER
Type TD50; Adviesprijs'649.-

| 2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

•_.. /i 'i n c ' n\

VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfektbeeldl'995.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pilsgaskookplaat. '298.,- |

INDESIT KOELKAST

D33x|nKI.3CCC>=.

PHILIPS VHS-HQVIDEO

Wasdroger. Adviesprijs'495.-

'M 275.-

VR223; TELETEKST.'1245.-

599.

TOPMERKWASDROGER

| perdegelijketabletop.Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad.Officièle garantie.

••5» H:..TEC.H^

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST PHILIPS VIDEO + PDC

<^[

ISOLTR-KOELKASn11

0

kCDI AlVm

OPENINGSTIJDEN:

ItKL/AIMLJ
maandagmiddag
„1 tot 5.30 uur
DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
=H£
•"••*•*^•"^
dinsdag t/m vrijdag ......:„..... 9 tot 5.30 uur
•_i^--P—-^-•-«-i-»-«^«--•------««^«™--«««^-™««.^ii-i^^-«-«-.-»««.-.-.^^^^--«™™«««««- zaterdag .9 tot 5 uur.

Elfictronisch betalen
HAARLEM
.(BEVERWIJK
n
m"&INlcodl^
Winkelcentrumr-Schalkwijk"
SUPËRSTORE 1100m2
,
iBreestraat 65
zonder extra kosten l Rivièradreef 37

. .
l BADHOEVEDORP
ALKMAAR .••« pi
El CKTRn.QIIPPRQ
CI/TCn Ql IDCDC
AMSTELyEEN
ZOETERWOUDEil^ pLtKTRO-SUPERS
Ski i£r- n A ninTeT-f n n
HILVERSUM
IN
DE RANDSTAD
DEN HAAG

zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
Badhoevedorp
Badhoevedorp
vrijdag
7 tot 9 uur
P vrijdag.
iw
IMaarssenbroek
vrijdag ........... 7 tot 9 uur
aa,sSenbroe k vrijd|g
overige filialen donderdag
7 tot 9 uur

I!

donderdag 26 januari 1995

Weekmedia 17

Rustige bridgestrijd

ZANDVOORT - In de derde wedstrijd bij de Zandvoortse Bridge Club ging
het er in de A-lijn een stuk
rustiger aan toe dan vorige
week. De dames Van der
Meulen en Spiers speelden
een solide partij en wonnen.

naar de dames Koning en
Brons. Deze dames blijven het
goed doen en voeren de ranglijst aan. De dames Verhage en
Visser klommen naar de tweede plaats en het echtpaar Van
der Werff nestelde zich op de
derde plaats.
In de C-lijn gingen de dames
Lemmens en Menks er eens
goed voor zitten, omdat zij toch
graag naar de B-lijn willen promoveren. Dit koppel eindigde
met 59,14 procent op de eerste
plaats. De dames Dekker en De
Vries spelen sinds kort met elkaar. Na een gewenningsperiode gaat het steeds beter gezien
de nu behaalde tweede plek.
Goede derde werden de dames
Polm en Stocker. De dames
Polm en Stocker blijven aan
kop, de dames Lemmens en
Menks stegen naar de tweede
positie en de dames Meijer en
Sikkens handhaafden zich op
de derde plaats.
Informatie over de bridgeclub kan verkregen worden bij
de wedstrijdleider de heer H.
Emmen, telefoon 18570, alleen
's avonds.

De heren Groenewoud en
Smit hebben hun vorm weer
hervonden en stijgen steeds
meer in deze lijn. Deze week
werden zij tweede en de dames
Paap en Verburg blijven het
goed doen met een derde
plaats. Na drie wedstrijden
staan de dames Van der Meulen en Spiers riant aan kop van
de ranglijst. De dames Paap en
Vertaurg staan tweede voor mevrouw Klinkhamers en de heer
Heidoorn, die naar de derde
plaats zakten.
Het echtpaar Van Gellekom,
spelend in de B-lijn, had eindelijk weer eens een goede avond.
Met 63,39 procent werden zij
eerste en kwamen daarmee uit
de degradatiezone. Tweede
werd het echtpaar Van der
Werff en de derde plaats ging

Zandvoorts
Nieuwsblad

SPORT
Klaverjassen bij
Zandvoortmeeuwen
ZANDVÖORT - In de kantine
van Zandvoortmeeuwen wordt
vrijdagavond een vervolg gegegeven aan het koppelklaverjastoernooi. Koppels kunnen deelnemen aan dit toernooi voor
een inschrijfgeld van 7,50 gulden. De opbrengst van de klaverjasavonden komt ten goede
aan de Zandvoortmeeuwenjeugd.
Behalve fraaie dagprijzen
zijn er schitterende jaarprijzen
te winnen. De kaarten worden
om acht uur geschud in het
clubhuis van De Meeuwen aan
de Duintjesveldweg.

Situatie voor Z'75 penibel
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Een scrimmage in het duel tussen Zandvoortmeeuwen (lichte shirts) en BSM

Foto Arnold van der Zee

ZVM-zaterdag behaalt moeizame zege
ZANDVÖORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen blijft door een
niet gemakkelijke 3-1 overwinning op BSM de belangrijkste kanshebber op de belangrijke tweede plaats.
Deze positie geeft hoogstwaarschijnlijk recht op het
spelen van promotie-wedstrijden.
Het duel tussen Zandvoortmeeuwen en BSM was van een
laag niveau. Omdat Zandvoortmeeuwen niet in het ritme
kwam, kon het zwakke en laag
op de ranglijst geplaatste BSM

ZANDVÖORT - De maar
liefst zes spelers tellende delegatie van de Chess Society
heeft het op het 57e Hoogpvenschaaktoernooi in Wijk
aan Zee zwaar te verduren.
In de dagvierkampen degradeerde Olaf Cliteur naar de
eerste klasse, terwijl zijn
teamgenoot Dennis van der
Meijden, minder makkelijk
dan verwacht, de vierde
klasse op zijn naam schreef
en derhalve promoveerde
naar de derde klasse.
In de hoofdklasse van het
dagvierkampentoernooi stuitte
Olaf Cliteur in de eerste ronde
op een bekende en wel oud-Nederlands dameskampioene Erika Belle. Het werd een schitterende toernooi-opening daar
Cliteur de dames-grootmeester
in het middenspel met de zwarte stukken compleet overspeelde. Helaas liep de Zandvoorter
door tijdsoverschrijding, één
zet voor de eerste tijdcontrole,
tegen een reglementaire nul
aan.
Ook de tweede en derde partij

lang stand houden. De Zandvoorters speelden slechts tweemaal een kwartier goed voetbal
en sloegen in deze periode dan
ook toe.
Voordat Zandvoortmeeuwen
op een 1-0 voorsprong kwam,
had het al vele kansen laten liggen. De afwerking van de aanvallen gaat de Zandvoorters
niet vlot af. De 1-0 stand kwam
op het scorebord, nadat Barry
Paap een hoekschop van Rob
van der Bergh onhoudbaar inkopte. De inspiratie ontbrak bij
de badgasten. Dat bleek toen
vlak voor de pauze BSM profi• teerde van de enorme dek-

kingsf out in de Zandvoortse defensie en de gelijkmaker lag in
het doel, 1-1.
Trainer John van der Zeijs
nam in de rust maatregelen en
bracht Wim Buchel en Tristan
Brouwer in het veld. Dat zorgde
voor wat meer strijdlust zonder
dat nu sprake was van leuk aantrekkelijk voetbal. BSM vond
het al lang best dat Zandvoortmeeuwen matig presteerde en
nam genoegen met de gelijke
stand. Met acht a negen spelers
voor het eigen doel gaf BSM de
Zandvoortse voorwaartsen weinig ruimte. Met nog een kwartier te gaan zorgde Rob van der

Promotie voor schaker
Dennis van der Meijden
kwam Olaf Cliteur, ondanks redelijk spel, niet tot scoren zodat
hij zich volgend jaar in de eerste klasse zal moeten bewijzen.
Voor Dennis van der Meijden
begon het toernooi eigenlijk
met een teleurstelling. De snel
sterker wordende Zandvoorter
heeft nog steeds een veel te lage
Elo-rating, waardoor hij op dergelijke toernooien laag ingedeeld wordt.
Ook op het Hoogoventoernooi moest hij derhalve in de
vierde klasse beginnen. Met
speels gemak won hij de eerste
partij, doch verzandde tegen
zijn concurrent in de tweede
ronde onverwachts in remise.
De derde ronde sloeg Van der
Meijden echter genadeloos toe
en daar de andere partij in re-

mise eindigde, werd hij terecht
groepswinnaar en promoveert
naar de derde klasse.

Debuut
Bij de tienkampers maakt
•Willem Brugman een uitstekend debuut in groep 8. Jammer was het voor zijn clubgenoot Nico Handgraaf dat Brugmans dadendrang in de eerste
ronde ten koste van hem ging,
daar Brugman het onderlinge
duel won. In de tweede ronde
trok de Chess-voorzitter de zaken weer recht door zijn opponent te verschalken, terwijl
Brugman verloor. Met een
fraaie overwinning in de derde
partij toonde Brugman zich tot
nu toe de best scorende Chess-

Geerts en Van Eijk starten
voortvarend in Wijk aan Zee
ZANDVOORT - Jack van
Eijk en Edward Geerts, leden van de Zandvoortse
Schaak Club, hebben op de
57e editie van het Hoogovenschaaktoernooi hun eerste vier partijen met bijzonder veel succes, afgesloten.
Na vier wedstrijden heeft

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubrick
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informatie over het schaakprobleem is
te krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemeenschapshuis, of
via de telefoonnummers 15023,
17272, of 14085.

Schaakdiagram 4. Opgave: mat
in twee zetten, zwart aan zet.
Oplossing schaakdiagram 3
(mat in twee zetten, wit aan
zet): 1. Pe6 - g5 + h6 x g5; 2. De2 h5 en mat!

Bergh voor 'opluchting in de
Zandvoortse gelederen. Met
een gave actie speelde de Zandvoorter zich vrij en knalde de
bal schitterend in de bovenhoek, 2-1. BSM moest nu wat
meer de aanval zoeken maar
dat lukte niet. Zandvoortmeeuwen drukte meteen door, door
het derde doelpunt aan te laten
tekenen. Barry Paap, die als
enige speler een ruime voldoen-'
de haalde, legde de bal panklaar voor Wim Buchel, die
hard raak schoot, 3-1. Met het
vertoonde spel was trainer Van
der Zeijs niet tevreden. „Het
was een matige wedstrijd," stel-

Van Eijk 3 en Geerts 2,5 Jeugdcompetitie
punt.
De Zandvoorters, die uitkomen in groep 7-G van de tienkampen, beleefden een voortvarende start in een groot veld
van deelnemers. Zowel de eerste als tweede partij zetten Van
Eijk en Geerts om in winst, terwijl het onderlinge treffen,
waarbij Geerts met de witte
stukken speelde, na achttien
zetten in remsie eindigde.
De vierde partij verliep voor
Edward Geerts minder succesvol. De Zandvoorter moest genoegen nemen met een nederlaag. Jack van Eijk hield echter
knap stand en boekte een fraaie
remise. Daardoor staat Van
Eijk op een prachtige score van
3 punten uit vier partijen.
Vorige week donderdagavond speelden de leden van de
Zandvoortse Schaak Club voor
de zogenaamde rapidcompetitie. Totaal werden er 24 partijen
gespeeld met een beperkte
speeltijd van 15 minuten per
persoon. Voorlopig staan Jack
van Eijk en Hans Lindeman,
met een score van 3,5 uit vier
partijen, gedeeld op de eerste
plaats.
Het halve puntverlies scoorden beide koplopers uit hun
vierde, onderlinge partij. Edward Geerts neemt de derde
plaats in en voorzitter Jan
Berkhout volgt op de vierde
stek. Het tweede gedeelte van
deze rapid-competitie staat
voor 23 maart op het programma.

Bij de jeugdafdeling van de
Zandvoortse Schaak Club
stond de zesde ronde op het
programma. Totaal werden in
het Gemeenschapshuis maar
liefst tien partijen gespeeld.
Ranglijstaanvoerder Remco de
Roode won zijn partij tegen
Maarten Scholder. Dat was echter niet voldoende om zijn kpppositie te handhaven. Florian
van der Moolen won namelijk
van Janneke Scheffer en behaalde uit zijn inhaalpartij tegen Mare Habets een remise,
wat voldoende was voor het
overnemen van de eerste
plaats.
Rebecca Willemse steeg naar
de derde plaats door een zege
op Bart Timmermans. Edward
Hendrikse maakte de grootste
stijging op de ranglijst. Door
overwinningen op Nanouk
Marquenie en Dmitri Herders
steeg Hendrikse naar de vierde
positie.

Ladder
In de zogenaamde laddercompetitie liet het jeugdige
Zandvoortse talent Maarten
Scholder weer van zich spreken. Door winst op Bart Timmermans voert hij nu deze
competitie aan met acht wedstrijdpunten uit negen partijen.
De eerstvolgende partij in deze
strijd, om de laddertrofee, zal
vermoedelijk gaan tussen
Maarten Scholder en Florian
van der Moolen.-

speler. In groep 5 komen Nico
Huijboom en Jako Otte uit.
Deze schakers zitten niet bij elkaar in een poule. Met een score van 1,5 uit 2 begon Otte
voortvarend, doch een nederlaag in de derde ronde wierp
hem terug naar 50 procent. In
de andere groep kwam Huijboom tot eenzelfde score. Voor
hem valt het enigszins tegen
daar hij vorig jaar uit groep 4
degradeerde.

Onwennig
Dennis van der Meijden werd
ingedeeld in de sterke groep 4.
Van der Meijden begon wat onwennig met een nederlaag,
doch speelde in de tweede ronde remise tegen de, van de dames-halve finales bekende, Monique van de Griendt. In de derde ronde bracht Van der Meijden zijn score keurig terug op
50 procent door een overwinning op Heemstedenaar Van de

DSS geen partij
voor Casino-ZVM
ZANDVÖORT - Ook van het
reserveteam van DSS heeft
Holland Casino-ZVM geen noemenswaardige tegenstand ondervonden. De Zandvoortse
handballers toonden zich in de
Pellikaanhal superieur, 35-17.
Positief was wel de instelling
van DSS. Dit team dat bijvoorbaat al kansloos was tegen de
toekomstige kampioen, verstopte zich niet en probeerde
met goed zaalhandtaal tegenspel te bieden. De Zandvoorters
zijn echter voor alle tegenstanders in deze klasse een maatje
te groot. Reeds na een helft
handballen was de strijd beslist
en had Holland Casino-ZVM
een 16-5 voorsprong opgebouwd.
De badgasten hebben het dit
seizoen alleen moeilijk met de
concentratie. Ook nu bleek dat
weer in de tweede helft. De
voorsprong was dermate groot
dat enige nonchalance in de
verdediging optrad. Daarvan
profiteerde het knap tegenspel
biedende DSS door de schade
beperkt te houden. De equipe
van trainer/coach Joost Berkhout was aanvallend echter
goed voor nog eens achttien
treffers waardoor de eindstand
op 35-17 werd bepaald.
Doelpunten Holland CasinoZVM: Cor van der Koekelt 9,
Goran Bogojevic 5, Jaap Loos 4,
Martij n Hendriks 4, Patrick
Terpstra 4, Peter Pennings 4,
Nic Grijakovic 3, Ronald Vos 2.

ZANDVÖORT - De start
na de winterstop van Zandvoort'75 was niet erg hoopgevend voor het vervolg van
de competitie. In de uitwedstrijd tegen Vlug en Vaardig
werden de Zandvoorters
met 6-1 onderuit gehaald.
Door deze nederlaag raakt
Zandvoort'75 steeds meer in
degradatiezorgen.
Een eindstand die gezien het
vertoonde spel in de eerste helft
voor onmogelijk werd gehouden. In die eerste helft maakten
de Zandvoorters het spel en
hadden de betere kansen. Ongelukkig genoeg werd de eerste
helft afgesloten met een 2-1 achterstand, maar trainer Gerard
Nijkamp had toen nog een
hoopvol gevoel over een goede
afloop.

de de Zandvoortmeeuwencoach. „We spelen wel niet
goed, maar we winnen gelukkig
wel. Ik ben daarom alleen blij
met de punten. Zodoende blijven we in de race. Ik hoop en
verwacht dat de jongens wel
De Zandvoorters keken na
weer beter gaan voetballen. Dat vijf minuten al tegen 'een 1-0
komt wel weer, want de sfeer is achterstand aan, toen een schot
heel erg goed."
van richting werd veranderd en
Stand eerste klasse HVB: 1. SMS 14- onhoudbaar in het doel ver26, 2. Zandvoortmeeuwen 15-22, 3. De dween. Vijf minuten later kreeg
Kennemers 14-21, 4. Bloemendaal 13- Zandvoort'75 een strafschop te16, 5. EDO 14-15, 6. Overbos 14-14, 7.
Waterloo 13-12, 8. SVJ/Energie 14-10,
9. Jong Hercules 15-10, 10. Stormvogels 13-7,11. BSM 13-6,12. Halfweg 125.

Bos. De hoogste Chess-schaker
Olaf Cliteur strijdt een moeizame strijd in de zeer sterke
groep 2. Slechts twee groepen
onder de reservemeester is hij
nog niet tot scoren gekomen en
speelt derhalve tot nu toe een
leerzaam toernooi. Uitgerekend begon hij het toernooi wel
tegen de top-drie van de groep,
waaronder de sterke Haarlemmer Mol.
De tweede week zal voor Cliteur bestaan uit het strijden tegen degradatie.
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gen en werd het 2-0. De Zandvoorters herstelden zich echter
buitengewoon goed, want na elf
minuten voetballen lag de aansluittreffer in het doel. Uit een
hoekschop van Edwin Ariesen
kopte Ferry Boom raak, 2-1. De
Zandvoorters poogden nog
voor de pauze de strijd in evenwicht te brengen. Wel kansen
maar jammer genoeg geen doelpunten meer.
De eerste tien minuten van de
tweede helft waren noodlottig
voor de Zandvoorters. Drie verre uittrappen van de Vlug en
Vaardig-doelman
betekende
drie doelpunten^ De Zandvoortse defensie reageerde op die uittrappen veel te 'nonchalant en
het was al snel 5-1 voor de Amsterdammers. De strijd was
daarmee gestreden.
Van een wedstrijd was toen
geen sprake meer. Zandvoort'75 wilde wel maar kon
niet datgene brengen wat noodzakelijk is om doelpunten te
maken. Ferry Boom kreeg nog
een geweldige kans om de
stand een dragelijker aanzien
te geven, maar zelfs van de
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Door de slechte weersomstandigheden helaas geen volledig voetbalprogramma. Omdat het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen wel in actie kwam en Barry Paap eenmaal scoorde, verstevigde hij zijn positie. De concurrenten kwamen niet in het veld en
zullen in de achterstallige wedstrijden misschien wat terug kunnen doen.

Ingrid van der Peet doet
aanval op wereldrecord

strafschopstip werd niet gescoord. In de slotfase bepaalde
Vlug en Vaardig de eindstand
op 6-1.
„Deze nederlaag is een domper," aldus Nijkamp. „Gezien
het,spel in de eerste helft had er
meer ingezeten. Toen hadden
we zelfs voor moeten staan,
want we kregen de mogelijkheden. De doelpunten, die we tegen kregen in de tweede helft,
mogen niet vallen. Dat zie je
zelfs niet bij de D-pupillen. De
organisatie in de achterhoede
was toen slecht."
Stand tweede klasse KNVB
zaterdag: 1. Huizen 14-25, 2.
Vlug en Vaardig 14-20, 3. Ajax
14-19, 4. Sparta N. 13-18, 5. SDC
Putten 14-17, 6. SDVB 14-16, 7.
NSC 13-12, 8. HCSC 14-12, 9.
VRC 14-11, 10. Lelystad 14-8, 11.
Zandvoort'75 14-8, 12. Candia
14-0.

Badminton in
Pellikaanhal
ZANDVÖORT - In de Pellikaanhal wordt zondag het traditionele Dirk van den Nulft familie-, vrienden- en bekendentoernooi gespeeld. Dit toernooi,
genoemd naar de man die in
1966 de fameuze Sporting Club
Zandvoort oprichtte, kenmerkt
zich altijd weer door een gezellige en ongedwongen sfeer.
Als vanouds wordt er weer gestreden om de bekers die te behalen zijn in de onderdelen: heren-, dames- en mixed dubbel.
Hoewel er op dit moment reeds
veel inschrijvingen zijn binnen-'
gekomen, kunnen de organisatoren Gerrit van den Nulft en
Jaap Enderman onder het motto 'hoe meer zielen, hoe meer
vreugd' nog een aantal deelnemers plaatsen.
De aanvang van het toernooi
is half tien. De finalepartijen
worden verwacht om vier uur,
waarna de deelnemers de maag
kunnen sterken aan het gratis
koud buffet in de kantine van
de Pellikaanhal, waar ook de
prijsuitreiking zal plaatsvinden.
De kosten voor dit alles bedragen 7,50 gulden per persoon
per onderdeel. Voor deelname
kan gebeld worden met Gerrit
van der Nulft, 02507-19645 of
Jaap Enderman, 02507-30952.

Herdenking Stijn
Jaspers met cross
ZANDVÖORT - De Santpoortse
atletiekverening
Suomi houdt op zondag 29
januari op Park Beeckestijn
in Velsen-Zuid de eerste
Stijn Jaspers Memorial, een
cross over tien kilometer.
Stijn Jaspers, die in Aerdenhout woonde, was begin jaren
tachtig een van Nederlands
ijootste hardlooptalenten op
de midden- en lange afstand.
Hij werd zelfs een keer 18-e bij
een WK Cross, een klasseringdie sindsdien niet meer door
een Nederlander is verbeterd.
Ingrid van der Peet in voorbereiding op haar wereldrecordpoging: 'Ik hoop de zeven kilometer Jaspers, lid van AV Haarlem,
grens te overschrijden'
overleed in 1985 in de Verenigde Staten op 23-jarige leeftijd
De recordpoging zal omlijst aan een hartstilstand.
ZANDVOORT - Fitness- namelijk op de Concept II roeiworden door een presentatie
instructrice Ingrid van der ergometer.
over de World Police & Fire
Aan de wedstrijd die om 11
Peet doet zondag bij de
Zandvoortse vereniging AF- Door haar zware training ziet Games. Deze Olympische Spe- uur begint, zullen behalve de
zij haar recordpoging met ver- len voor politie en brandweer regionale coryfeeën meerdere
AFA Jaap Bloem Inter trouwen
tegemoet. „Ik ben er worden van 26 februari tot 4 Nederlandse
(oud-) toppers
Sport een aanval op het we- klaar voor,"
zegt Ingrid van der maart 1995 in het Australische meedoen. Hans Koeleman, Cor
reldrecord op de Concept II Peet. „Ik heb
veel trainingsu- Melbourne gehouden. De Zand- Lambregts en Rob de Brouwer
roei-ergometer. De 46-jarige ren in deze recordpoging
gesto- voorters Willem Pijper, die bij hebben reeds toegezegd aan de
Zandvoortse wil het record ken. Vooral de afgelopen weken
brandweer Haarlem werkt, start te verschijnen. De kans is
half uur roeien scherper zag ik mijn roeitijden sterk ver- de
en Ruud Luttik van de Zand- groot dat ook Tonnie Dirks, Gestellen.
beteren. Hoewel ik eerder een voortse politie, nemen deel aan rard Nijboer en Marti ten Kate
Het record is sinds vorig jaar recordpoging heb ondernomen deze Spelen. Zij hebben inge- zullen strijden om .de jaarlijks
in het bezit van Van der Peet heb ik nog nooit zo hard en se- schreven op de Concept II roei- terugkerende Stijn Jaspers
met een afstand van 6816 me- rieus getraind. Zelf hoop ik de ergometer. Dit onderdeel Wisseltrofee, die de familie Jaster. De Zandvoortse heeft zich zeven kilometer grens te over- neemt een steeds grotere plaats pers ter beschikking heeft geintensief voorbereid op de re- schrijden. Deze afstand komt in bij de Spelen. Deelname van steld.
cordpoging. Zo begon zij de dag dan in een uitgave te staan van beide sporters is mogelijk geDe wedstrijd maakt tevens
met een hardloop-training, de importeur waar allerlei tij- maakt dankzij verschillende
onderdeel uit van het Kennewaarna zij het AFAFA vereni- den en recordtijden staan ver- sponsors.
mer Cross Circuit. Deelname
gingsgebouw opzocht voor een meld. Die uitgave gaat de hele
De recordpoging is aanstaan- kost 6,50 gulden. Behalve
training met gewichten. Hier- wereld over. Ik hoop dat er veel
naast volgde zij de dagelijkse mensen komen om deze sport de zondagmiddag om drie uur KNAU-atleten kunnen ook reaerobic en callanetics lessen. eens te bekijken. Het is voor in het AFAFA-verenigingsge- creanten aan de wedstrijd deelGedurende de laatste periode iedereen goed te doen, leeftijd bouw aan de Brugstraat 15 te nemen. Tevens is er een sprintcross over 2,5 kilometer.
Zandvoort.
van haar trainingen, zat zij voor speelt geen rol."
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Opruiming op de boulevard. Meubels
voor een appel. Interieurs voor een ei.
De koopjesklopjacht begint. Kom snel!
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VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9 30 tot 17.30 uur.
Zaterdag tot 17.00 uur;
maandag van 13.00 tot 17.30 uur.

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken
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* Peter/Helga bedankt dat ik
voor het eerst oom mag zijn.
Oom Mike, tante Patricia.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-advcrtciuies voor zakenman en particulier kunnen
worden ge/et over l of 2 kolommen breedte in diverse
lettergrootten.
Particulieren verwij/.en wij naar de speciale bon op de
pagina ..MICRO'S".
•
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,48 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw teksl telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
* Zand voorts Nieuwsblad. Gasthuisplcin 12,
2042 JM Zandvoort;
„
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
7.. Zandvoorls Nieuwsblad, Amstclvccns Weekblad, Uithoornsc Courant, de Ronde Vcncr, Aalsmeerder Courant, alle edities van liet Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wcesper. ƒ 5,52 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over onze overige aantrekkelijke advcrtentiecombinatics in de Micro's zijn op aanvraag op onze
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 8.-- adm.kosten.
•* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummcrs
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 6.50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17.5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-adve'rtenticcombinatic Z
telefonisch opgeven:

020-56262 71
(dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:

Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

Binnenkort in Amsterdam!!!
Specialist in
VECHTKUNSTinstructieyideo's en boeken (alle stijlen).
Ook voor totale geestelijke en lichamelijke ontwikkeling
kunt U bij ons terecht.
Bel, schrijf of fax:
SHUGENDO DISTRIBUTIONS
Postbus 37075, 1030 AB Amsterdam.
Tel/fax: 020 - 6334350.
• DE CONTACTTELEFOON
een nieuwe service van
WEEKMEDIA
Voor snel een goed contact!
Info? Bel 06-35011171, 1gpm
(Of tijdens kantooruren 0205623005, vragen naar Mara.)

GROTE VLOOIENMARKT
4 febr. Haarlem Schalkwijk
't Schalkererf 9.00-16.00 uur.
Toegang ƒ2,50. 100 kramen.
Inl.: 020-6156856.

Happy Days
Van Marsbergen
Trouwauto's
Video trouwreportage
Luxe personenvervoer
Tel./fax: 020 - 6904667

*Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
* Oproep:
tentoonstelling
Maria school, oude schoolspullen. Tel.: 02507 - 19106.

*Simone van harte met je
24ste verjaardag maandag.
Pa en ma.

Schoonmaakpersoneel
gevraagd

* Supergroen maakt de
30ste het dorp onveilig in een Gevr. OPROEPKRACHTEN
les-auto! Oppassen dus.
voor het verrichten van
schoonmaakwerkzaamheden
aan campers. Inl.: 020 29 jan. sporthal Treslong, 6969730. (R.' Wagner).
Parklaan 5 in Hillegom; 18/19
feb. sporthal Delta Lloyd in
Huishoudelijk
A'veen; 4/5 mrt sporthal De
personeel
Pellikaan in Zandvoort; 25/26
mrt sporthal Groenendaal in
gevraagd
Heemstede. Org. Hensen,
tel. 023 - 402334.

aangeboden

Aangeboden huish. hulp voor
's morgens. Tel.: 02507 14444 tot 12.00 uur.

Vrijwilligers
gevraagd

VLOOIENMARKT

Gastgezinnenhulp vraagt
GASTOUDERS
(max. 45 min. reistijd van
A'dam) die geregeld een
weekend hun huis en hart
openstellen voor een kind
met een lichamelijke en/of
verstandelijke handicap.
Erv. hulp in de huishouding
Wij bieden onkostenvergoeVerhuizingen
gevr. voor 4 uur p.w. Tel.: ding en intensieve begelei02507 • 19876.
ding. Informatie en aanmelX.Y.Z. B.V. verhuizingen en Gevr. hulp in de huish. voor 1x ding: tel. 020 - 5732482.
kamerverhuizingen. Voll. verz. p. week in Zandvoort-Zuid.
Dag-nachtserv. 020-6424800. Tel.: 02507 - 13802.

Woninginrichting

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Ater

^f U I T Z E N D B U R E A U
WIL JE JE CARRIÈRE STARTEN BIJ EEN BANK ??

* oparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
fierenfmgprjwerfcen
is gesloten.,

Tel.02M157l07

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

schildei
Gevr. klusjesman. Tel.: 13859. Gepensioneerde
heeft wat tijd over, ook voo
div. onderhoud en timmer
Personeel
werk. Tel: 02507 - 18248.
Nieuw in Zandvoort

DE KLUSSENBUS
Echt voor alles van A tot Z
klein of groot, gewoon even
bellen, wij komen u gratis de
kosten vertellen. Tel. 13780.
Stukadoorbedrijf 't Troffeltje
voor uw pleister-, schuur- en
reparatiewerk. 020-6734934.
Voor al uw stukadoors-, wit
en
schilderwerken,
bel
0652977449. Vrijbl. prijsopg.

Schoonheid en
verzorging
ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ100,- 1e week
Verlenging ƒ 75,- p.w.
02507-30183/06-52812146

* Eikenhouten bankstel,
3-zits, 1 + 1, met 2 tafels
ƒ300. 17619/06-52806227.

Baby-artikelen

FRANCIS nieuw in Noord en * Te koop:
wandelwag
nu al de goedkoopste in
ƒ100,- + Maxi Taxi ƒ100,-,
gebruikte koelkasten, was- Tel.: 02507 - 16500.
machines, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
MuziekAlles ± ƒ250,- of kom een
praatje maken. Dotterbloeminstrumenten
straat 2. Bel: 020 - 6370845.

Weg te halen t.e.a.b. rest.
Wij zijn op zoek naar: gemotiveerde, servicebewuste,
tafels en stoelen. Harocamo,
commerciële en representatieve jonge mensen met
Kerkstraat 14. Tel.: 12102.
VWO/HAVO/MBO diploma, voor kas/baliewerkzaamheden.
Tijdens deze leuke, afwisselende baan, die per 6.2.1995 start,
Kunst en antiek
in de regio Amsterdam-Zuid, Gemeente Ronde Venen,
Hoofddorp, Nieuw Vennep etc. krijg je de gelegenheid om
interne bankcursussen te volgen.

PIANO
SPELEN

KOLONIAALSTIJL

U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

antieke
Ben je tussen de 18-23 jaar, in het bezit van de juiste Nederlands-lndië,
diploma's en beslist gemotiveerd en woonachtig in deze meubelen en antiek-look: 700
regio, kom dan snel langs met je diploma's, paspoort en c.v. stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
N.Z. Voorburgwal 158 te Amsterdam.
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

VAN KERKWIJK

* Moeder m. kind Larens int.
ges. J.C. Verbruggen, 29x23
met verg. lijst, ƒ 200,-. 17009.

Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187

TAFELS

VERHUUR van PIANO'S
•al v.a. ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon

^^ U I T Z E N D B U R E A U
Nu per direct gevraagd m/v

Heemsledeslroal 28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

* Helga en peter bedankt
voor onze mooie kleinzoon.
Youri, oma en opa.

Peuterspeelzaal .Mariaschool * Bazin Simone een hele
heeft weer plaats voor uw dikke knuffel van Hutchy.
peuter. Inl. Anneke Polak,
*Carolien, hartelijk gefelicitel.: 02507 - 14663.
teerd met je verjaardag.
* Simone van bakker Paap is Mama, Ab en die zwarte.
maandag jarig, Ze wordt 24.
Felicitaties in de winkel.

Ben je avontuurlijk, vlot er
commercieel? Niet te beroerc
om hard te werken voor eer
riant inkomen? Bel ons dan:
023-296190 of
antw.app.
Liefst omgeving Randstad.

Een pruik als het Iedere dag nieuwe kantoorbanen bij
nodig is!

Borduurpakk., hobby art.,
DMC, naaimach.reparaties,
scharen slijpen. Singer,
Prinsenhofstraat7, Zandvoort
Elke dinsdagavond gezellig
zingen bij het Zandvoorts
Mannenkoor in het Gemeenschapshuis aanvang 20.00
uur. U bent van harte welkom.

Felicitaties

* CONTRACTBEHEERDER afdeling pensioenen;
* GROEPSHOOFD, t.b.v. concern administratie, HEAO/SPD
is vereist en kennis van de verzekeringswereld een pré;
* BOEKHOUDER met MEAO BE/BA of MBA OPLEIDING;
* SERVICE INFORMATION ANALYST met HTS OPLEIDING
kennis van QMF/DB2/CPPS/IMS/CPF/DPRS/PIE systemen
is vereist, tevens internationale communicatieve ervaring;
* SECRETARESSE/DUIZENDPOOT, voor een makelaarskantoor in Amsterdam-Zuid, zeer goede stratenkennis van
Amsterdam is een vereiste, max. leeftijd is 30 jaar.

antiek, kopie, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best

Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng
Voor veiling 6 en 7 febr. in de
Staat de baan voor jou er niet bij? En heb je minimaal een Spinnerij 33, 020 - 6473004
HAVO diploma? Bel dan tóch even voor de allerlaatste
informatie.
Heb je interesse bel dan voor info 020-6273094/6237475,
of kom langs N.Z. Voorburgwal 158 te Amsterdam.

Divers personeel gevraagd

Marketing & Promotions

Dieren en
dierenbenodigdheden

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Echte Mastino pup, prachtige
stamboom, bijzondere voor
waarden. Tel.: 05965 - 1701

Beeld en geluid

Dans- en
balletlessen

Comtel comp. scaner 200
kan. incl. adapter en scanerboek. Vr.pr. ƒ 500. Inl.: 31003.

Dansles alleenstaanden
CHE2 ANDRÉ
Info: 02510-50092

Gooi uw oude afstandsbediening niet weg, deze is geld
waard. Defect geen bezwaar.
Tel.: 30355 of 31003.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard Mensen nodig voor diverse functies voor • ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
Grote Krocht 26 nieuwe vestigingen, te openen in 1995. UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Aangeb. stallingsruimte v
Geen ervaring vereist.
richten aan Centrale Orderaf- perm.; ideaal v. oldtimer ot
deling Weekmedia, Postbus klassieker. Tel.: 16359 of 023Tel. 13529
Bel iedere dag 9.00-17.00: 020-6000280. 156, 1000 AD Amsterdam. 240815.

Op de Sniep, Diemen

Slaapkamer Centrum

Huwelijk en
kennismaking

Lessen en clubs

DOE ZELF
SCHOOL ADAM

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze. start nieuwe cyclus: 6/2 nog
Probeer het eens en bel
plaats op de cursussen:
06 - 350.222.21. (100cpm).
stukadoren, electra, loodgie• ....tja! Een brief onder num- ten, karwei, hout snijden,
mer "eindigt" meestal in papier scheppen, schiemans
éérst een telefoongesprek. werk. Info en inschrijving:
Waarom dan niet metéén Volksuniversiteit, Heremarkt
BELLEN ONDER NUMMER 93, tel. 020 - 6261626.
een nieuwe service van
PIANOLESSEN
WEEKMEDIA
door gedipl. lerares.
Voor info 06-35011171, 1gpm
Tel.: 02507-18486.
Of tijdens kantooruren 020SPOEDCURSUSSEN
5623005, vragen naar Mara.
BRIDGE op dinsdagmiddag
Zoek je een leuke vriend of niet-rokers, op vrijdagmiddag
vriendin? De Relatielijn
rokers, ƒ 50,- AJI-in.
06:350.290.15 (100 cpm).
Bridgeclub de Looier,
Lijnbaansgr. 187 A'dam bij
de Antiekmarkt. Tel.: 020 Zalenverhuur
6279380.

Party-service
PELIKAAN

* Zamor zkt tenor/bassen
rep. maandagav. 20.00-22.30
uur. Belangst.? Bel 15096. '

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.

ZANGLES ? Leuk! Interpretatie, techniek, performance.
Info: 020 - 6322675, Wout.

VERENIGINGSGEBOUW

Te koop
gevraagd
diversen

De Krocht.

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES *Gevr.: hamsterkooi,
Tel.: 02507 - 19785,
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moole'n,'',
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.

Te koop
aangeboden
diversen

Autols en
auto-accessoires

Loopt u moeilijk? Ontdek de
mogelijkheden
met onze
electrische driewielers. Bel
voor gratis info: 035-838486.

T.k. Opel Rekord 2 LS caragasfornuis/bakoven
van model, bw.jr '82, 165.000 * T. k.
km, APK mrt '95, ƒ 2000. Tel. ƒ 150,- Vectra dakdragers
na 17.00 uur: 02507 - 15921. ƒ125. Tel.: 02507- 20021.

3 regels
Gratis!

*T.k. skeelers nwprijs ƒ 149,
nu ƒ 75,-, 2x gedragen maat
38. Tel.: 02507 - 12353.
T.k. wasmach. Erres ƒ 150,-,
i.g.st. Tel.: 02507-17619/
06-52806227.

Onroerende
goederen te koop
• gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

MiCRO's

voor de particulier

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque-bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht'voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

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

A. v. Teffejen, Amsterdam
A. Ga l jaar t, Aalsmeer
M. Steenkist, Haarlem
,

H. Tool, Amsterdam

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

6 regels ƒ 10,15
7regelsJ11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

Adres:1

Elke week het dagelijks nieuws!

Aangeb. Haarlem 2 kam.flat
in Molenwijk. Gevr. in Z'vport
2 of 3 kam.flat of huisje
±ƒ800,- p. mnd. Tel.: 023"402259.

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

Naam:

De Harde's Tours

Aang.: 3 k.flat, uitzicht
weilanden, huur ƒ385,HAARLEM-NOORD. Gevr.: 3
k.flat + lift of ben.woning
Z'VOORT of omg. bijv. aan
zee, tot ƒ650,-. Tel.: 023392175.

Aangeboden 4 kam.flat in
* Heren- en damessportfiets Lorentzstraat. Gevr. 2 kam.
5 versnellingen Motobecane won. in Zuid. Tel. na 18.00:
Peugeot ƒ 125,- p.st. 15808. 18278.

De bureauklok met rekenmachine is gewonnen door:

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

en woonruimte
te huur gevraagd

Jonge, werkende vrouw zoekt
woonruimte in Zandvoort en
Erkende relatie/
omgeving. Tel. bereikbaar
bemiddelingbureaus na 19 uur: 02507-13264.
• Zie de colofon voor opgaCUPIDO brengt u bij elkaar! ve van uw rubieksadvertentie.
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Woningruil
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 03451-11486
1400 ruiladressen
(automatisch) of 03451-31364
in heel Nederland.
(telefoniste). 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido: Buro START 030-941099.
erkend, voordelig en één van
750 Ruiladressen
Nederlands grootste relatie- in A'dam. Inform. bij WBV Hét
organisaties.
Oosten. Tel.: 020-5882.315. '

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe rouringbus, excursies en deskundige begeleiding.
Gewonnen door: v.d. Ploeg/ Zandvoort

Onroerend goed

Postcode: ..

Plaats:

Telefoon: ...

S.v.p. in rubriek:

Weekmedia

Actief

• Tips • Vrije tijd
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Dierenpark toont mammoetjagers

Kledinglijn voor kleine vrouw
ERFIJNDE KLASSIEK getinte
kleding met een perfecte pasvorm voor de kleinere vrouw'.
Zo omschrijft C&A de speciale collectie
die bestaat uit kleding speciaal voor de
vrouw van ongeveer één meter zestig.
Taillehoogte, bustenaden en mouw- en
beenlengtes zijn daarbij zo op elkaar afgestemd dat de pasvorm behouden blijft
en de modieuze accenten op de juiste
plaats zijn aangebracht. De kledinglijn
bestaat uit rokken, deux-pièces, japonnen, mantel, pullovers, blouses en pantalons.
Het kledingconcern is begonnen met
deze nieuwe collectie naar aanleiding
van een onderzoek waaruit bleek dat een
groot deel van de vaste klanten vaak niet
langer is dan één meter zestig. Eenderde
deel van deze groep behoort tot de leeftijdsgroep vijftig plus. Vandaar dat het
kledingconcern de nieuwe kledinglijn
een verzorgd klassiek tintje heeft meegegeven.
De nieuwe collectie heeft een speciale
maataanduiding en is herkenbaar door
een aanhanglabel met de tekst 'kortere
pasvorm'.

Foto C&A Nederland

TN HET BIOCHRON van
l het Noorder Dierenpark is een expositie geopend met als titel 'Opkomst der Zoogdieren'.
De tentoonstelling geeft
een beeld van de rijkdom
aan bizarre levensvormen
uit lang vervlogen tijden.
Fossiele skeletten en natuurgetrouwe reconstructies laten dit op een levensechte wijze zien: holeberen, drietenige paarden,
sabeltandkatten, reuzevarkens, dwergolifanten
en natuurlijk onze eigen
voorouders.
In de tentoonstelling
neemt verder het ontstaan
van de mens een belangrijke plaats in. Zo zijn er bijvoorbeeld reconstructies
te zien van Lucy, de oudstbekende mens en van
Homo erectus. Indrukwekkend is het op levensechte wijze nagebootste

High Tech in Textielmuseum
N HET NEDERLANDS Textielmuseum
I'2010
is tot en met 26 maart de tentoonstelling
high-tech-textiel' te zien. Een sculp-

tuur van staal en het geavanceerde materiaal 'tyvek' zachte kindermeubels van stukj es stof in kunsthars en het model van een
dak van gecoat glasdoek. Dit zijn slechts
enkele voorbeelden uit deze tentoonstelling
waarin de relatie tussen textiel nieuwe technologieën en geavanceerde materialen eentraal staat.

Pre-historische zoogdieren in het Noorder Dierenpark Emmen
mammoetjagerskamp.
toonstelling, maar is ook
Bezoekers krijgen een zonder een bezoek de
goede indruk van de barre moeite waard. Het kan beomstandigheden waaron- steld worden door tien
der deze jagers hun kostje gulden over te maken op
bij elkaar scharrelden.
gironummer 927586 ten
Ter gelegenheid van de name het Noorder Dierententoonstelling geeft het park onder vermelding
Noorder Dierenpark een van 'Zoogdieren'.
meer informatie: Noorder
boekje uit. Het kan als Voor
telefoon 05Ü10gids dienen voor de ten- Dierenpark,
188.00.

Het werk van 24 exposanten uit Europa,
Japan, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland toont hoe zij omgaan met de nieuwe
mogelijkheden op dit gebied. Behalve prototypes en experimenten die naar de toekomst verwijzen worden ook hedendaagse
kunstobjecten, recent uitgebrachte stoffen,
meubels, kostuums en maquettes van uitgevoërde architectuurprojecten getoond.
Openingstijden zijn: dinsdag tot en niet vrijdag van
tien tot vijf uur. Zaterdag en zondag van 12 tot vijf uur.
Entreeprijzen: kinderen van 7 tot en met 12 jaar 2,50
gulden Jongeren van 13 tot en met 18 jaar 3,75 gulden
en volwassenen 7,50 gulden. Elke eerste zaterdag van
de maand is de toegang tot het museum één gulden.
Het museum Is te vinden aan de Goirkestniat SB in
Tilburg, telefoon 013-367.475.

Experimenteel kostuum van Maria

Blaissee een
D1<U!>!
>

Petra Mevpr
" reird ivieyer
Foto Nederlands Textielmuseum

Alleenstaanden kunnen samen avondje uit

Amsterdam heeft sinds kort een 'leuk-leven- en
activiteitenbureau.' GO OUT! organiseert voor groepen van
zes tot acht personen culturele en andere uitstapjes met
vooraf een borrel of etentje. Het doel is tevens mensen te
leren kennen en GO OUT! selecteert daarom de
deelnemers.

G

Morien: „Het scheelt mensen
die het druk hebben op deze
manier veel tijd en moeite. Wij
reserveren zitplaatsen en bespreken een restaurant, waar
we dan ook gelijk bekend maken dat het een groep mensen
betreft die elkaar nog nooit gezien heeft."

O OUT! wordt gerund door Morien Stigter (24) en
Manda-Marieke Schuurer (24), beiden zo'n beetje

gespecialiseerd in het regelen van afspraken voor
hen die er zelf niet toe komen en voor de spanningzoekers.

door Everhard Hebly
Ze zijn ook werkzaam voor
'everybody bda Blind Date Amsterdam.' GO OUT! is een 'zusje' van Blind Date. Het lidmaatschap kost 25 gulden per
maand en voor dit geld krijg je
maandelijks een overzicht van
de activiteiten. Tot maart staan
(ADVERTENTIE)

VAKANTIE?

*i u», «

lilill
ANWB-Reisbureau:
Thuis in de héle wereld
ANWB i

er uitstapjes naar Literair Eetcafé Miller, de Kleine Komedie,
het Concertgebouw en de Rode
Hoed op het programma. In de
toekomst komen daar waarschijnlijk nog zaken als parachutespringen of survivaltochten bij. Aparte en niet-alledaagse activiteiten hebben de voorkeur.
Morien: „Een blind date is
leuk voor avontuurlijk ingestelde mensen. Maar er is een grote
groep twijfelaars die een afspraak met één persoon eng of
geforceerd vinden. En de laatste tijd hoorden we vooral van
vrouwen dat ze het wel leuk
zouden vinden om een vriendin
mee te nemen naar een blind
date. Wij zoeken dan twee mannen voor hen uit. De 'doublé
dates' noemen we dat. Zo is GO
OUT! ook ontstaan. Het is iets
minder spannend en wat meer
ongedwongen dan een afspraak
met een of twee mensen."
„Wij organiseren een aantal
keren per maand uitstapjes
voor groepen van zes tot acht
personen. Dat is kleinschalig

De dames
Morien
Stigter en
MandaMarieke
Schuurer
van het leukleven- en
activiteitenbureau
GO OUT!
Foto Bram
de Hollander

en werkt het beste om contacten te leggen. Als zich meer
mensen aanmelden voor een
activiteit maken -we.,gewoon
twee of drie groepen die dan
tevens in een ander restaurant
eten."
Manda-Marieke: „Net als bij
een blind date worden de mensen bij elkaar gezocht, welis-

waar in groepen, rekeninghoudend met iemands achtergrond
en leeftijd. Bovendien bestaat
de mogelijkheid om via het reserveringsformulier aan te geven met wie je in een groep geplaatst, wil worden. Het zijn
veelal mensen die het jarenlang
druk hebben gehad met werk,
hun sociale leven daarbij ver-

(ADVERTENTIE)

VAN DE WEEK
Stuntaanbiedihg
5 Dagen naar Duderstadt in
de natuur-rijke
Harz, slechts
W ilt u in de winterse maanden profiteren van
een perfect georganiseerde en voordelige aanbieding
naar de Harz? Dan is dit uw kans! Een prima hotel
met bar, kegelbanen, sauna, solarium en kamers
met douche en toilet Het excursieprogramma is
van hoog niveau! Boek nu, want vol is vol!
Meer informatie over Duderstadt? Stuurt u
deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308,2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:.
Telefoon:

BOES

waarloosden en nu in een gat
vallen. Het zijn merendeels hoger opgeleide, sociaal-vaardige
en alleenstaande mensen met
culturele belangstelling die
geen behoefte hebben aan een
relatiebemiddelingsbureau."
„De zielige types voelen zich
bij ons niet eens thuis en ver-dwijnen vanzelf. GO OUT! is

we gaan natuurlijk niet continu
mee en vragen ook altijd of ze
even laten horen hoe het is verlopen."
Manda-Marieke: „Als je meegaat, denken ze al snel dat je de
gids bent. En je moet oppassen
dat je niet te betuttelend overkomt."
Het bestand van GO OUT!
telt na twee maanden 60 inBorrel
schrijvingen vanuit het gehele
Manda-Marieke: „Het sociale land. Maar hoe meer zielen, hoe
gebeuren is van groot belang en meer vreugd en de twee initahet is niet leuk als je elkaar tiefnemers willen dan ook zo
voor de theaterdeur ontmoet snel mogelijk boven de honen vervolgens op een rij je derd inschrijvingen stijgen.
mond moet gaan zitten houden.
Een borrel of een etentje vooraf Voor informatie: 020-K22.2109.
breekt het ijs. Wat ze na afloop
(ADVERTENTIE)
van een voorstelling gaan doen,
moeten ze zelf weten. We verzorgen niet zo'n compleet programma dat er geen ruimte
meer is voor eigen initiatief.
Wij gaan zelf ook af en toe mee.
We hebben GO OUT! in ons
hoofd en op papier bedacht,
maar het blijft mensenwerk en
daarom is het wel goed om
soms eens te zien hoe het in zijn
werk gaat. Bovendien willen we
een persoonlijk bureau zijn en
weieens het gezicht leren kennen achter een naam in onze
computer."

geen bemiddelingsbureau, roeMorien: „De groepsleden wepen we overal. Daar willen we ten dan wie we zijn en uit reacons niet mee vereenzelvigen. Zo ties merken we dat ze het leuk
van 'En, is het nog wat gewor- vinden dat we erbij zijn. Maar
den?'. Via GO OUT! kun je in
een ongedwongen sfeer mensen
(ADVERTENTIE)
leren kennen. Net als blind date
streven wij met GO OUT! ernaar om mensen een leuke
avond te bezorgen."

DeBoodschapperiRcant

Barokconcerten in België
en langlaufen in Finland

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

Vertrekdata:

geeft u meer!

Maart 06,13,20,27
April: 03

nu

398,-

Inclusief:
•vervoer per luxe touringcar
• logiei in Rosenthalerhof
• 2-persoorwkamers met do/to
• halfpension verzorging
• subliem excursieprogramma
• gezellige muziekavond
• alle belastingen
• uitstekende reisbegeleiding

M

Walt Disney-fïlms
in Tuschinski

AAR LIEFST 15 honderd stands waren er

op de laatste vakantiebeurs. Na een uurtje
rondlopen raakte men het

spoor al bijster. Wie een
huisje wilde huren in Ermelo vond er iets van zijn gading, maar ook voor surfen
bij de Seychellen en kamperen in Lhasa kon men er te- Tienduizend langlaufers leggen in het Finse Lahti een 75 kilorecht. Reisjournaliste Leni meter lang traject af
Paul ging in de Utrechtse
Jaarbeurs kijken en geeft

fietsroutes, exposities en spe- tjes waar men voor een zeer bil-

aanbod.
De Oriënt Express. Deze nostalgische en romantische trein
blijft fascineren en tot de verbeelding spreken. Wie dit jaar
met deze trein van Venetië naar
Dusseldorf reist, krijgt er gratis
een ticket bij voor een voorafgaande KLM-vlucht van Amsterdam naar Venetië.
Texel, hield van hem en hij
hield van Texel: Jac. P. Thijsse
die vijftig jaar geleden overleed
en Texel de parel van de Wadden noemde. Dit jaar herleeft
Thijsse dan ook op dit eiland in

28 mei is de oficiële start van
het Thijssejaar.
Ski-evenementen. Het grootste evenement op dit gebied
vindt plaats op 25 en 26 februari
in het Finse Lathi waar voor de
22-e keer zo'n tienduizend langlaufers uit de gehele wereld
een 75 kilome.ter lang traject afleggen. Wie dit te zwaar vindt,
kan kiezen voor een tocht van
veertig kilometer. Informatie
bij Krasvakanties: telefoon 072158.060.
Weekend cultuur/natuur. Een
heerlijke formule hebben ze
daar in België bedacht. Zaterdagavond naar het puikje van
de barokorkesten luisteren in
een eeuwenoud gebouw, voorafgegaan door een feestelijk diner. Daarna geriefelijk overnachten en de volgende dag
wandelen langs het strand of
door de pittoreske straatjes van
een oude stad. Informatie: telefoon 020-624.5953.

een kleine greep tips uit het ciale arrangementen. Van 25 tot lijke prijs lekker kan eten. In-

Pe Harde's ffrws
Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 - I'S.OO
uur zaterdag 10.00 -16.00 uur

formatie: telefoon 020-620.3141.

Schotland trekt steeds meer
Nederlanders en dit jaar lijkt
dit gebied de meest populaire
groene bestemming te worden.
Doedelzakken, schapen, spookkastelen en wie 's avonds vanuit Europoort met de North
Sea Ferries naar Huil vaart,
kan 's morgens uitgeslapen na
enkele uren in Schotland zijn.
Er is nu een complete Schotland brochure verkrijgbaar. Informatie: telefoon 01819-55216.

Bulgarije kreeg naam als
goedkope
zonbestemming.
Maar het land blaast ook een
flink (winter)partijtje mee en
plaatsen als Pamporovo en Borovets trekken jaarlijks veel
Nederlanders. Het is er goedkoop en sneeuw laat het er zelden afweten. En wie bezorgd is
over het milieu: in Bulgarije
geldt al vele jaren een kapverbod voor de hellingen zodat de
Picardy. Roses of Picardy ze bergnatuur er niet is verstoord.
zijn er niet op dit moment maar Informatie:
telefoon: 020er zijn andere dingen genoeg te 624.8431.
zien in dit stukje Frankrijk dat
binnen drie uur vanuit Nederland is te bereiken. Naast veel
Deze vrlje-tljilspaglna
kathedralen, abdijen en kasteverschijnt wekelijks In alle
len zijn er de Champganekeledities van Weekmedia.
ders, de aan de beroemde
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
schrijvers gewijde musea zoals
Amsterdam, telefoon 020 die van Jules Verne, Alexandre
562.2840 (niet op vrijdag).
Dumas en Racine en niet te vergeten de landelijke restauran-

In Tuschinski vindt zaterdagmorgen 28 januari voor de derde
keer het Walt Disney's Film-crèche Festival plaats. Twee
uur lang kunnen ouders onbezorgd winkelen in Amsterdam
terwijl kinderen, vanaf vier jaar. zich vermaken in het
theater. Van tien tot 12 uur 's middags worden korte Disney filmpjes gedraaid.
Voor kinderen<lie niet zo lang stil kunnen zitten, is er een
grote leestafel met onder andere Donald Dück en andere bladen en kleurplaten van de Leeuwekoning. Betrouwbare mensen van de oppascentrale zorgen ervoor dat de kinderen twee
uur lang vermaakt worden. Na afloop krijgen de kinderen een
leuke attentie mee naar huis.
Het idee van de Film-crèche Festival is ontstaan uit een
samenwerking van MGM Cinemas, Buena Vista en
Weekmedia (o.a. Amsterdams Stadsblad).
Walt Disney's Film-crèche Festival kost zes gulden per kind.
Tegen inlevering van onderstaande bon bij de kassa van het
Tuschinski-theater krijgen lezers van deze krant één gulden
korting per kind. Begeleiders zijn welkom voor zeven gulden
per persoon (de korting geldt alleen voor de kinderen). De
kinderen moeten uiterlijk om half één weer worden opgehaald
in vérband met de aanvang van de middagvoorstellingen in
het theater. Telefonisch reserveren is verplicht: O20626.2633 (is pas mogelijk vanaf donderdag 19 januari).
De volgende Walt Disney's Film-crèche Festivals vinden
plaats op 25 februari 1995 en 25 maart 1995.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal kinderen:

Aantal volwassenen:

geeft u meer!

12

donderdag 29 januari 1995

Weekmedia 17

WONINGSTOFFERING

SCHILDERWERK
Ie klas binnen- en buitenwerk

DE WINTERSCHILDER
Kerkplein 10

vanaf 7 november l 994
ƒ 75,- subsidie per
man per dag
(min 3 dagen).
Schilderwerk,
wandafwerking en
behangen.

'

Leveren en plaatsen van isolerende
beglazing
Glasreparatie
(zo mogelijk binnen 24 uur).

Alle merken TAPIJT, 5 of 7 jr.
garantie.
NOVILONTen MARMOLEUM
Deskundig gelegd.
De nieuwste rage harde
vloerbedekking

LAMINAAT
Diverse kleuren en kwaliteit
Off LUXAFLEX-dealer

VITRAGE of
OVERGORDIJNEN
Op maat gemaakt en opgehangen.
Wij hebeen de nieuwste stalen

8e/ nu voor een vri/W/'/Venc/e offerte + of meer informatie

rands te del/ik

OPRUI MlNG

laatste week
op onze dames
winterkollektie
Herenkollektie

Marisstraat 13a. Tel. 02507-15186 en 18727

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534
Wilt u wat u doet blijven doen
tot uw 65ste'' Ik zoek zaken
partner (zelfst part-time)
Achtergrondinfo tijdens kennismakingsgesprek in A'dam
0340281191 evt antwapp

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 017248361

SM-VOOR-2 direkt apart voor
'n streng sexkontakt
06-320 329 99 (75 cpm)

06-Nummers

THUISBELSEX
Kies nu zelf de heetste
0632032091 1 Ik open mijn vrouw en via de computer
mond voor jou Ik wil je tonc krijg je haar thuis aan de
voelen Rijpe Negerin1 1 gpm lijn Bel 06-97 55 (100 cpm)
06 9670 Kies 'n leuke meid " THUIS-SEX-KONTAKT, hete
gpm Toets 'O' en je kunt live vrouwen bij jou m de regio
met z'n tweeen' Dames bel Bel nu 06-98 11 (75 cpm)
len gratis» 06-4677
VLUGGERTJE hete vrouwen
1
ANONIEME sexafspraakjes zoeken snel discrete sex
Bel 06-96 03 (100 cpm)
Sexkontaktlijn Amsterdam
06 320 330 79 (75 cpm)
'Vrouwen van 35 jaar en ouAnonieme sextelefoonnrs van der willen DIREKT-SEX Bel
hete vrouwen, ze geven ech ze thuis via 06-96 04 (75 cpm)
hun tel nr Bel 06-9603 (1 g/m' 'Vrouwen van 35 en ouder willen DIREKT-SEX, bel ze nu
Bel Dames Thuis 06-95
12 Sexsucces' 75 cpm
in heel Nederland
Vrouwen van 40 zkn STOUTE
GEHEEL PRIVÉ
jongens v a 18 voor hete sex
thuis doorgeschakeld
Bel nu 06-98 44 (75 cpm)

06-98.50
24 u/p d 100 c p m

De computer kan jou nu door
verbinden met de vrouw van
jouw keuze 06-97 10 75 cpm
De RIJPE-vrouwen doorscha
kellijn direkt apart met 'n erva
ren vrouw 06-95 04 75 cpm

HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam1
Bel nu 06-96 13 (Nu 50 cpm)

Live!! Meisjes Thuis
18 jaar 06-350 20 222 1 gpm
Nieuw 35+ sexdating Volop
RIJPE-VROUWEN
zoeken
sexkontakt 06-96 16 100 cpm

DIREKT APART met ondeu
(18) ui
gende vrouwen, die thuis op Nieuw hete meisjes
11
je wachten 06 97 57 (75 cpm) Groot Amsterdam
06-35023-020 (100 cpm).
Direkt een HETE vrouw (30+
aan de telefoon die jij thui: Nu direkt TelefoonSex, hete
vrouwen wachten thuis op
belt 06-98 80 (75 cpm)
jou 06-320 330 91 (75 cpm)
DIREKT-SEXKONTAKT
Op zoek1 naar SEX met rijpe
Kies nu zelf de heetste
vrouwen, via de compute vrouwen (niet commercieel)
Bel 06-350 266 46 (1gpm).
krijg je haar thuis aan de
lijn Bel 06-9662 (100 cpm)
OUDERE vrouwen (40+) wil
uiscreet pnve-gesprek me' len gratis verwend worden
hete vrouwen ook ('s nachts) Bel ze thuis 06-9703 (1gpm]
Bel 06-9664 (100 cpm) '
PRIJSVERLAGING' & nieuw
DISCREET Sexkontakt, nu nr 06-9750 (nu 75cpm) Be
spec met hete vrouwen van dames thuis (in heel Ned )
40+ 06 320 330 42 (75 cpm)
Pnvétel nrs van hete vrouwen
DOORSCHAKELLIJN
thuis SEXKONTAKT Bel nu
Nu kun je de vrouwen thuii 069605 (100 cpm)
opbellen Zoek de leukste
advertentie en de computer Pnvétel nrs van hete vrouwen
thuis SEXKONTAKT Bel nu
verbindt je door met haar
06-95 02 (100 cpm)
06 98 92 (75 cpm)
Sabnna's Sexpaleis Kies ui
DOORSCHAKELLIJN
Zapp doo
Nu kun je de vrouwen thun 180 HOTSTORIES'
de stones1 1 gpm, 06 96 06
opbellen Zoek de leukste
advertentie van een vrouw en SEX VOOR 2 snel een sexde computer verbindt je dooi gesprek met 'n hete vrouw
met haar 06-9 777 (1 gpm) 06-320 330 82 (75 cpm)
DOORSCHAKEL-LIVESEXi
SEX-DOORSCHAKELLIJN
200 vrouwen willen thuis ge Luister naar hete oproepen
beid worden 1 gpm 06-9698 van vrouwen Maak je keuze
en de computer schakelt je
DOORSCHAKELSEX'
direkt door naar haar huis
06 9779 Live naar
een
vrouw
Discreet' 06-96 68 (75 cpm)
of meisje thuis1 1 gpm

Privé doorschakelen
06-96.88
24 u/p d 100 o p m

GroepsSexlive!
p deie «hl
im*doin
|M«rpi>!«l«"eCHT

06.95.93

SEX
::ifi>')i*t efc Hma lom (t l*' .-."
'
'
'
ffèlemaU leok, luis "O" en je '
|Öfrt éfaartarratóen.v
;V™imi!nlill«nCMTlSOS.«!S.
o-'-'::.",-.::

Ü1155]
iyiji't'Wlpi Vriuwtn. Ji wïmteii
;'':ir lort roor beliol*. Nlsin»!

| 'i'N» Mk Mie mtilulsttren,

•fpitlnut naar 200 dit stirles
;;iulstiren.Niima»r75cjm.

Hier stellen honderden •
vrouwen,. lesbiennes, |
1 meesteressen zich aan
Ie 'voor. In onze comi puter zit hun privé
itel.nr.
opgeslagen.
V Hoor |e er een waar;
niee Ie live wilt, toets
;;«S dan de "3" en Wi) ver'-« binden Je gratis door.,

DISCREET

S&MLIVE!

Elk uur een meesteres dit
vtfidit «p j«u. pik ditinj én
meeluisteren.
•

06.9Ü6

Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt
06-350 290 53 (75 cpm)
Een telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06 - 35022221 (100cpm)
Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
zoeken snel sexkontakt'
Bel nu 06-97 05 (75 cpm)
Hete vrouwen (40+) willen
SEXKONTAKT Direkt doorverbonden' 06-97 66 (75 cpm)

•^

deeltiidberoepsopleidingen en onentatiecentrum

schakelprogramma's

Kies dan voor een korte cursus

Tekstverwerken, typen en
bedrijfscorrespondentie

30% korting

Duur opleiding: februari 1995-juni 1995
Lesdagen: donderdag en vrijdag
Plaats: Amsterdam
Voorwaarden: ingeschreven staan bij het arbeidsbureau
Vooropleiding: mavo-D niveau
Leeftijd: 18 tot 35 jaar

^

Cortina Modes

HETE-RIJPE vrouwen bellen
voor een heerlijk sexkontakt
Bel nu 06-97 80 (75 cpm)
Homo jongens (18) onder elkaar Hoor ze heet TEKEER
gaan 06-320 330 88 (75 cpm)
HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete boy?
06-320 330 18 ,(75 cpm)

verzorgt voor ca 9000 leerlingen
opleidingen

Wil je je kennis opfrissen,
je bijscholen, of een admini
stratieve cursus volgen?

nu 1/2 PRIJZEN

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG, v,d, MIJE
EENZAME vrouwen zoeken
DIREKT-SEXKONTAKT
sexafspraakjes als man niet
Kies nu zelf de heetste
thuis is' Bel 069661
vrouwen, via de computer
Gratis naar bed met vele gekrijg je haar thuis aan de
rouwde vrouwen thuis Sexijn Bel 06-9667 (100 cpm)
kontakten 06 95 30 75 cpm
SEX-DOORSCHAKELLIJN
Luister naar 1 hete oproepen Gratis naar bed met vele gevan vrouwen Maak je keuze rouwde vrouwen thuis Sexen de computer schakelt je kontakten 06-9602 (1 gpm )
direkt door naar haar huis üRIEKS toe maar, schuif
Discreet' 069702 (1 gpm)
mijn slipje maar opzij schat'
SEXKONTAKT de heetste Bel 06-97 09 (100 cpm)
vrouwen kun je thuis bellen Heerlijk DISCREET apart met
Bel nu 06-96 02 (100 cpm)
hete vrouwen uit Amsterdam
06-320 322 11 (75 cpm)
SEXPLEZIER voor 2
De Heetste vrouwen direkt Hete eenzame vrouwen
aan de lijn 06-96 63 100 cpm (30+) zoeken ANONIEM sexS M -KONTAKTEN Anonieme contact Bel 06-95 11 75cpm
strenge sexkontakten
020 - 6328686 Amber Escort
06-32032217 (75 cpm)
charmante dames, dagelijks
SM-KONTAKTLIJN zoek je na 19 uur (Geen chauffeur
a d deur - geen extra kosten )
een strenge afspraak''
06-320 325 80 (75 cpm)

O

Hef Randstedeliik'Opleidmgen Centrum

Kerkplein 3
2042 J H Zandvoort

Meer informatie en inschrijving:
Spuistraat 239 1012 VP Amsterdam
telefoon 020-6239892 vraag naar
mevrouw A. Ernst (di morgen, wo morgen, do morgen)

Tel. 02507/14828

THEORIE IN ÉÉN WEEK
Zaterdag 28 januari
van 09.00 tot 17.00 uur.

Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:

Autorijscholen:
Phil Waaning Bert Hoogendijk
Tel. 12071
Tel. 14946

geeft u meer!

to

Dagtocht naar
Zuidoost Engeland

Spoedcursus:
30 lessen + ex.aanvraag ƒ 1700,- incl. b.t.w.

Weekmedia organiseert in samenwerking met
Toer-NL-Excursies op zaterdag 25 maart 1995
een dagtocht naar Zuidoost Engeland mét als
hoogtepunten varen aan boord van het fraaie
nieuwe M.S. Prins Fihp van Oostende Lines en
een bezoek aan het historische Canterbury. Rond
05.00 uur vertrekt de luxe touringcar vanaf het
Amstel Station in Amsterdam via Breda en
Antwerpen naar de Belgische havenplaats
Oostende. Rond 09.00 uur gaat u aan boord van
het M.S. Prins Fihp voor de vier uur durende
overtocht naar Ramsgate in Engeland. Aan boord
kunt u het ontbijt en/of de lunch gebruiken.

30 lessen + ex.kaart ƒ 1775,- incl. b.t.w.

geeft u meer!
World Trophy
Latin American Dancing
Op zaterdag 4 maart 1995 vindt weer de WORLD
TROPHY LATIN AMERICAN DANCING 1995
plaats. Dit is een top danswedstrijd tussen de
wereld top amateurs. Deze wedstrijd vindt plaats
onder auspiciën van de NADB in het wereldberoemde Kurhaus m Scheveningen.

GEM/ET VAM De TW/MGÖ VANAF E .^5>-;-;pefc: M/1AND/
Wl'j BEW/JZEAJ D/AT AUTO&iJDEM M/ET DUUR. HOEFT TE Z./JN.
WlNAF F 4?5"/- PER. M/l/lMD GEMiET U D/T VooRJ/t/lR M

WlM DE

lEUKSTE AUTO/*

De Lüx'e VM
U kunt bij dit stijlvolle evenement aanwezig zijn
door gebruik te maken van een speciaal weekend
arrangement bestaande uit:
- overnachting in luxe 2-persoonskamer met ont
bijt
- welkomst cocktail
- uitgebreid buffet-diner. Tijdens het diner kunt
u dansen onder de klanken van twee orkesten.
- uitgebreid buffet-ontbijt
- gereserveerde plaats tijdens World Trophy
- gratis toegang tot het Casino
- dranken-arrangement tijdens diner
De prijs voor dit weekendarrangement bedraagt
f299,- per persoon (toeslag l-persoonskamer
f 75.-). Reservering geschiedt op volgorde van
binnenkomst. Ook bestaat de mogelijkheid alleen
het diner-dansant bij te wonen tijdens de World
Trophy. De prijs per couvert bedraagt f 159.-.
U kunt zich inschrijven door het invullen van
onderstaande bon en deze opzenden aan:
Secretariaat Weekmedia
World Trophy
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de Nederlandse Vereniging van Dansleraren,
tel. 020-647.83.33.

Bon voor onze lezers
Reserveringen voor deelname aan het weekendarrangement voor de World Trophy op zaterdag
4 maart 1995 in het Kurhaus in Scheveningen.

MeT F

DE TlA/lMGO IS NU ZEER. VoOR-DELlG NÓG MOOIER. TE HAKEN. W/INT U
KUNT NU B/J AANKOOP V/AN EEN TW/NGO VooR. SLECHTS F £5"O- LEDEREN

KOSTEN:
De kosten voor deze dagtocht naar Zuidoost
Engeland bedragen f 99,= per persoon, incl.
bootreis v.v., tounngcarvervoer, documentatieset
over Canterbury en assistentie van,de reisleiding.
In deze kosten zijn niet inbegrepen de maaltijden,
eventuele entreegelden, uitgaven van persoonlijke aard en verzekeringen. U kunt apart een
gecombineerde reis-/annuleringskostenverzekering afsluiten a f9,50 p.p.
Passagiers dienen in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort/toeristenkaart.
DEELNAME:
Deelname is alleen mogelijk door het insturen
van onderstaande volledig ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia. Postbus 2104, 1000 CC
Amsterdam
Voor meer informatie:
Toer-NL-Excursies te Ens, tel. 05275-3025.

BEKlED/NG EN Z./JBESCHERMSTR/PS ONTV/ANGEN/**

u BLUFT LEKKER SPORTIEF SCHAKELEN- M/AAR UW LINKERDOET HEEFT
VOORTAAN VR/J; u HOEFT N/ET MEER TE KOPPELEN. EEN WERELDPR/MEUR
D/E U MÓET PROBEREN.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de dagtocht naar Zuidoost
Engeland op 25 maart 1995 is alleen mogelijk
door het insturen van deze bon naar het in de
bovenstaande tekst vermelde adres.

KORTOM: W/j BIEDEN U TOT EN MET 4 MAART VoLop MOGEL/JK-

Naam

HEDEN OM HET JAAR VL/EGEND VooRDEL/G TE -STARTEN. KOM DAAROM SNEL

Adres:

EENS LANGS /N ONZE SHOlA/ROOM. ToT Z/ENS/

Postcode:

*-1) CONSUMENTENPRl'j's INCL VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN Rl'JKLAARMAKEN F ZZ 14o- iMRU/L EN/OF
AANBETALING F ? ??Z.94. KRED/ETSOfl F 43 Zë^'Oé = Z4 MAANDEN F 4?5V PER MAAND MET EEN SLoTTERMlJN

Woonplaats:

Telefoon:
Aantal deelnemers:

VAN F 'M ???.-. EFFECTIEVE JAARRENTE 44.?% Z) /NRUi'l. EN/OF AANBETALING F 5 554.13,
KRED/ETSOM F 46 ???.?4 = Z4
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MAANDEN F ??r>- PER MAAND MET EEN SloTTERMi'jN VAN

F 44 SIS,-, EFFECTIEVE JAARRENTE 44,?% KREDlETVERGOEDlNG' 4) F Z ?O?'?4- Z) F $ Zo6,Z9

Naam: ..

PRIJS BI'J VERKOOP OP AFBETALING 4) F 46 o??.-, z) F 49?9sv op BAS/S VAN FINANCIERING

Adres:

l'S M RENAULT FINANCIERING VOLGENS DE GEBRUiKEllJKE VOORWAARDEN Zij' TOET-ST ELKE
AANVRAAG Bij HET BKR TE T/El ** VRAAG NAAR DE EXVICTE VOORWAARDEN

Postcode:

Om ca. 12.30 uur (Engelse tijd) gaat u van
Ramsgate door het fraaie heuvelland van het
graafschap Kent naar Canterbury. Hier treft u
een ideaal samengaan van geschiedkundige
bezienswaardigheden, zoals de grote kathedraal,
het
bezoekerscentrum
E>e
Canterbury
Pilgrimsway en de prima faciliteiten van een
moderne winkelstad. Van de reisleiding ontvangt
u de nodige informatie om uw bezoek tot een succes te maken.
Om ca. 20.00 uur gaat u terug naar Ramsgate en
rond 22.00 uur begint de thuisreis aan boord van
het M.S. Reine Astnd. Ruim na middernacht
komt u weer aan m Oostende, waarna u per touringcar terug reist. U komt in Amsterdam aan in
de zeer vroege zondagmorgen.

^NEIGEN WWER
VAN LEVEN

Namen overige deelnemers (gespeld op de wijze
zoals ze ook vermeld staan
in paspoort/toerisv
lenkaart):

Woonplaats:

Stokman Haarlem B.V.

reserveert:
2 persoonskamer (aantal invullen)
l persoonskamer (aantal invullen)
los couvert (aantal invullen)

Karel Doormanlaan 3-7, 2024 HK Haarlem. Tel. 023-259181.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-12424.

geeft u meer!

donderdag 29 januari 1995
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16-1,

Auto's & Motoren

Weekmedia
Rij-impressie: Sportage 2.01 16V
Primeur
auto-aanpassers

Off-road voltreffer
van Kia
Het Zuidkoreaanse Kia verrijkte de markt recent met een auto
voor geasfalteerde en ongeplaveide wegen. De off-road Sportagc Is een nieuwkomer waar ze
bij Suzuki en Toyota niet bepaald op zaten te wachten.

Voor het eerst in de geschiedenis staan op de AutoEAI auto's die aangepast
zijn voor minder valide bestuurders en/of bijrijders.
De stand wordt verzorgd
door Auto-Aanpassers Nederland, een binnen de RAI
verenigde organisatie van
aanpasbedrijven. De tentoongestelde auto's zijn
voorzien van uiteenlopende aanpassingen, zoals liften voor rolstoelvervoer,
draaibare
voorstoelen,
rem- en gasbediening aan
het stuur en het ingenieuze
knielsysteem dat de achterkant van de auto door
zijn veren laat gaan.

!

D

E 4WD-BRANCHE heeft
de laatste maanden weinig te klagen gehad over
nieuws. Toyota ging
voor het eerst off-road met de
nogal apart gelijnde 2.0i FunCruiser, Suzuki nam de te bescheiden 1.6 Vitara-motor terecht onder handen en introduceert tijdens de AutoRAI bovendien een 2.0 liter V6-versie
en voor degenen met wat meer
pecunia verscheen er een nieuwe Land Rover en Range Rover.
Kia is een vrij nieuw merk op
de Nederlandse markt. In 1993
begon dit ruim 50 jaar oude Koreaanse merk in Nederland met
de vierdeurs Sephia. De vijfdeurs Sportage is nummer
twee en wordt gepositioneerd
in de fun-markt voor auto's met
het uiterlijk vertoon van een
stoere terreinwagen maar vaker op het asfalt dan in de modder te zien zijn. Daar koopje als
Nederlandse particulier zo'n
mobiel ook niet voor. Bovendien zijn er hier behalve het
Westelijk Havengebied practisch geen ongebaande wegen
waar je ongestraft gebruik van
kunt maken. Deze 4WD's voor
het asfalt zijn nogal geliefd als
trekker van zware caravans, boten of een paardentrailer maar
verder schaf je zo'n auto vooral
aan voor het onderscheid en
om gezien te worden.
De bewaker van het parkeerterrein aan de Nassaukade
noemde de testauto Sportage
2.0i 16V bijvoorbeeld heftig en
zoiets kan je als eigenaar precies het gevoel geven waar je de
Sportage voor aanschafte.

Video-Structief

Video-Centrum-Nederland
is er uiteraard van overtuigd dat een beeld meer
zegt dan duizend woorden.
Daarom ontwikkelde het
bedrijf een audiovisuele
aanvulling op het instructieboekje van een auto: Video-Structief. Het maakt
\de kijker in 30 tot 45 minuten op een praktische manier wegwijs met zijn auto.
Behalve voor de auto is er
tevens aandacht voor Vellig Verkeer Nederland en
de ANWB. Op dit ogenblik
zijn alleen banden verkrijgbaar over de Escort Laser
en CLX model 1994 en
Scorpiö model 1995. In de
loop van dit jaar volgen nog
banden over onder meer de
Opel Corsa, VW Golf, Mazda 323 en Peugeot 306. Tegen betaling van 30 gulden
zijn ze verkrijgbaar bij dealers.

Vierpersoons
Als je de Sportage vergelijkt
met de Vitara of PunCruiser
komt hij verrassend goed voor

de dag. De Sportage is een echte
vierpersoons auto dankzij de
vier portieren, biedt meer binnenruimte, heeft een zeer acceptatael comfortniveau en
komt met de 2.0i 16-kleppenmotor (128 pk en 175 Nm bij 4700
toeren) uitstekend mee in het
dagelijks verkeer.
Het uiterlijk komt volgens
sommigen zelfs overeen met
dat van een ruimtewagen, maar
het zou evengoed een grote stationwagon kunnen zijn. Kortom, een geslaagde mengelmoes
die voor ieder wat wils in petto
heeft.«Het weggedrag op asfalt
en klinkerwegen heb ik weieens slechter meegemaakt. In
tegenstelling tot echte 4WD-auto's heeft de Sportage een prettig veercomfort. Voor de ophanging maakte Kia aan de
voorzijde gebruik van onafhankelijke veren met een stabilisatorstang, aan de achterzijde bevindt zich een starre as.
In hard ingestuurde bochten
en bij stevig remmen helt de
carrosserie nogal over, maar
het is net niet hinderlijk. Overigens moet je op nat wegdek in
bochten wel oppassen met de
Sportage want hij heeft de neiging eruit te gaan.
Tot een snelheid van 120
km/uur heb je geen last van het
motorgeluid. Bij hogere snelheden en hoge toerentallen laat
hij echter flink zijn stem horen
en dat geldt ook voor de grote
zware zingende wielen. De
Sportage legt letterlijk veel gewicht in de schaal, 1470 kilo
maar liefst, en dat komt tot uiting in een hoger brandstofverbruik dan zijn soortgenoten.
Wie 1:9 haalt is spekkoper.
Een ander nadeel van de Sportage op snelheid is de stuurbekrachtiging die de besturing
nogal ongevoelig maakt. Zo'n
stuurhulp bewijst in de stad en
in het terrein daarentegen weer
volop zijn nut. Voor off-road
heeft hij natuurlijk een klein
pookje voor het inschakelen
van de 4WD laag en hoog met
automatische vrijloopnaven. Je
moet in het terrein geen al gekke streken uithalen omdat hij
over een te geringe bodemvrijheid beschikt • maar hij redt
zich verder uitstekend voor het

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

~ t» 5.iSHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt m Het Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.. Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Couratit de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

Citroen BX 1 4 TE, km 80000,
11/89 ƒ 7500
NIEROP Daihatsu, A'dam
Tel 020 - 6183951.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20.00 uur. Tel 020-665.86 86. Fax 020-665 63 21
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

Lada 2105 1 5'93
ƒ9950
Lada 2105 1 5'90
ƒ8250
Lada Samara 3-drs '91 ƒ 8 250
Westdorp Tel 020 - 6825983

Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 13Ï, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren'
Amstelveen: kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gasthuisplem 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws- en
huis-aan-hujsbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ
8,80
ƒ
8,80
ƒ 10,40

3 regels
voor elke extra regel
mm-pri|S
mmpri|s met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

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

020-665 86 86

Peugeot 505 Break GLD
1 87 blauw metal
Mooie auto ƒ 6 700 COBUSSEN 020 - 6121824

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Ford Sierra 23 Diesel 1990,
120.000 km, veel extra's
ƒ14750 Autoservice Wetter,
Zwanenburg Tel 02907-6572
Subaru
Legacy
18
DL
4/91
ƒ10500
E S S. B V. 035-564444/561842
Subaru Legacy 1 8 GL, 5-drs ,
St w, 4x4, 10/90 ƒ134004/91
,. .
.
ƒ10500
E S S B V 035-564444/561842
SUZUKI Swift 1 3 GL 3 drs,
blauw metal b j '90 mcl gar,
ƒ12950 ZUIDWIJK, Mmervaln
86, Adam tel 0206629517.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,Opel Vectra 2 Oi GLS, 4-drs,
bordeaux, 1993, 42587 km
ƒ29950 VAN VLOTEN CAR
tel 020 - 6365052

Austin

Citroen BX 14 RE Leader, 1987,
getint glas, Ipg, silvergrijs,
Austm Maestro Mayfair 1600
Hyundai Lanra 1 6 Gü, origi- Perfekte auto, moet weg1"
prijs ƒ 4 500 VISA GARAGE,
neel 1992, achterspoiler, Ipg, M '87 ƒ 2950 020 - 6969508
telefoon 020 - 6278410
'inruil mogelijk, ƒ15950
Telefoon 023 - 423906

BMW

Adverteren m
deze rubriek
FAX 020 -6656321

Kia: een vrfj nieuw merk
op de Nederlandse markt
De vijfdeurs Sportage
wordt gepositioneerd in
de fun-markt voor auto's
met het uiterlijk vertoon
van een stoere terreinwagen maar die vaker op het
asfalt dan in de modder te
zien zijn
'normale' fun-werk in bijvoor- beter toeven dan in de concurbeeld het Westelijk Havenge- renten. De vier portieren mabied.
ken hem goed toegankelijk.
Achterin is de zit vrij hoog, de
m- en uitstap dus ook, wat is toe
Geen wensen
te schrijven aan de plaatsing
Het interieur is ruim beme- van de brandstoftank. In tegenten en vooral voor de achter- stelling tot zijn concurrenten
passagiers is het in de Sportage biedt hij eindelijk eens een nor-

Chrysler

Chrysler Jeep Motormeyer B.V.

Nissan Micra 1 2 march, 3-drs,
rood,
1992.
68700 km, BMW 316, 10/90, rood, in pr
ƒ 15 500 VAN VLOTEN CAR, st, 2-drs, voll gar, rijdt super
Auto Westpoort 020 6813410
tel 020 - 6365052

Chrysler - Amstelveen

male bagageruimte. Op het gebied van comfort blijft er weinig te wensen over.
Stuurbekrachtigmg,
vier
elektrisch bedienbare zijruiten,
een lendesteun, hoogteverstelling van het stuur en de koplampen, bekerhouders, centrale deurvergrendeling en elek-

trisch verstelbare buitenspiegels zijn standaard aan boord.
Airco, ABS op de achterwielen
en een automatische versnelImgsbak zijn tegen meerprijs
leverbaar.
Op langere trajecten bieden
de voorstoeien genoeg steun.
Het dashboard is ruim en overzichtelijk. Door het grote glasoppervlak en de vrij hoge zit is
het uitzicht panoramisch zoals
dat heet, maar het zicht naar
achteren bij inparkeren houdt
niet over. Zeker niet als het reservewiel ook nog eens aan de
achterklep hangt.
Maar het eindoordeel is positief. Geef mij 52 mille en de keuze tussen Sportage, PunCruiser
en Vitara en goede kans dat 'er
een Sportage 2.0i 16V voor mijn
deur komt. Voor 50 mille ben je
eigenaar van een Sportage 2.Öi
met 8 kleppen en minder prestaties en later dit jaar volgt nog
een 2.2 dieselversie met 65 pk.
Bovendien introduceert Kia tijdens de AutoRAI een grappige
3,76 meter korte driedeurs
Sportage met 30 cm kortere
wielbasis en waarbij de vijfdeurs er ineens maar heel gewoontjes uitziet.
EVERHARD HEBLY

De door een fabrikant gemonteerde wielen zijn
vaak te klein voor wie grotere remmen wenst of zijn
wielophanging verandert.
In verband met de verbruikscijfers mag de buitendiameter van de bandwiel combinatie niet groter
worden dan die van de
standaard wielen. Een zogenaamde low-sectionband
monteren is dan mogelijk
maar doordat deze minder
lucht met zich meedraagt
lever je comfort in. SIMIwheels heeft daar een revolutionaire oplossing voor
bedacht door de spaken
hol te maken. De extra
luchtkamers staan in verbinding met de band en het
grotere luchtvolume resulteert in meer comfort. Bovendien voert hij de warmte sneller af en is hij lichter
dan de meeste andere wielen. Het ventiel is niet zoals
gewoonlijk in de velgrand
geplaatst rnaar in het centrum van het wiel. PZ Nederland, marktleider in
lichtmetalen wielen, levert
deze SIMI-wielen in de maten 7x15-, 7x16- en 7,5x17inch voor diverse merken
en modellen. De prijzen variëren van 520 tot 790 gulden plus BTW.

Wegrijblokkering
VW-bussen
Alle benzine-uitvoeringen
van de Volkswagen Transporter, Caravelle en California zijn voortaan standaard en zonder meerprijs
voorzien van een elektronische wegrijblokkering. In
later stadium krijgen ook
de diesel-uitvoeringen een
dergelijke beveiliging tegen diefstal. De Polo, Golf,
Vento en Passat zijn al eerder door VW van een wegrijblokkering voorzien.

Eend, b j '90, rood, 37 000 km,
APK 2 '96, 1e eig , m perfecte
staat Tel 04929 64914

Fiat

Mazda

Mitsubishi

OTO/ICI CITROEN

Panda's 87/93 vanaf ƒ 5 000 Uno's 87/94 vanaf ƒ 6 900 -

Mazda 323 13 10/90 ƒ10600
Mazda 323 F 1 617/92/19 800
Mazda 626 1 8 7/91 ƒ13900
Mazda 626 18 l 7/92/22600
Mazda 626 1 8 LX 3/93/ 22 500
Mazda 626 20 l 4/90/11800
Mazda 626 2 O LX 3/88/ 8900
ESS BV 035-564444/561842

GOLDCAR MITSUBISHI

AX 1 O Escape '93 44 000
AX 11 TGE'92
50 000
AX 14 TZX 5 d'92 22 000
AX GT '91
50 000
BX 14 RE'88
125 000
BX 14 Toulouse '9184000
BX Turbo Diesel '9193000
BX 1 9 Rout 4/92 70 000
ZX 19 Diesel '93 130000
ZX 19 Reflex 10/91 69000
XM20'91
110 000
Nissan Bluebird 2 O
SLX, 5 drs '88
80 000
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 - 16661

Uw officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
Saab 900 '87, d bl,
Overtoom 116-126, Amsterdam, 0206124876
el schuifdak
.
8-'90
mooi en goed, koopje ƒ 6 950 ES 2 5 l
1-'94
Auto Westpoort 020-6813410 VISION 35 V6 24 LE, directiewagen
VOYAGER 3 Oi SE A/T
.
7-'91
Suzuki SJ 413,
VOYAGER 2 5 l SE Comm
7 '92
soft top, zwart,
VOYAGER 3.3 l SE Comm
7-'92
dec '86 ...
. ƒ7900- GRAND VOYAGER 3 3i SE A/T Comm
4-'92
E S S BV. 035-564444/561842 GRAND VOYAGER 2 5 TD SE comm
11-'92
DODGE Ram Van 2 5 l
4-'89
VW Golf 1 8 GTS, 3-drs, wit,
JEEP Cherokee 40 l LTD AUT Demo
.
3 '94
1985, 98500 km, ƒ7950
DE OUDSTE CHRYSLER-DEALER VOOR AMSTERDAM E O
VAN VLOTEN CAR,
Donderdag tot 21 u geopend Parkeergelegenheid aanwezig'
tel 020 - 6365052
OOK OP ATS tekst TE ZIEN

Subaru Legacy 1 8 GL Wit, '90,
72000 km, APK gekeurd,
Keurige auto ƒ13250HEERE Tel 020-6719154

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

SIMI-wiel met
holle spaken

Fiat Panda 1000 CL ie '91,
rood, 40 000 km geh als nw
voll gar, ƒ8950Auto Westpoort 020-6813410

Mazda 121 13i, blauw, '91,
4-drs , Bovag gar ANWB gek
N we auto ƒ 13 500 • Econoom
Fredenkspl 6, 020 6232505

Auto's te koop
tot / 5.000,-

Actuele informatie over
auto's en motoren.
Redactie Weekmedia
onder vermelding van
'Auto's & Motoren',
postbus 3104,1000 CC
Amsterdam.

km
Autobedrijf CASPARUS
km
Amstellandlaan 1, Weesp
km
km
Tel 02940-15108
km
km 6 Stuks Rat Panda, 1984 t/m
km 1987, net gekeurd, inruil mogekm hjk Tel 023 - 423906.
km
Diverse FIAT OCCASIONS
km
reparatie & onderhoud
km
APK-keunngen
FIAT-SPECIALIST
km

Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden De Eendenspecialist Leende Tel 04906 1528
Tegen handelspnjzen XM 2 Oi
Comfort, rood met, 12/90
ƒ 15 750- ZX Reflex 1 4i, 5 drs,
6/92, ƒ15750- BX 16 Montreux, blauw metall, open dak,
centr vergr elektr ramen,
LPG, 6/89/9000 BX 1 6 TGi,
zwart, 3/91, ƒ11500- BX 1 4E
11/89, ƒ8250- BX 14 3/89
ƒ 7250 - BX 1 4 9/86 ƒ 3950 BEREBEIT, Amsteldijk 25,
0206627777 Do tot 20 30 uur
T k weg verhuizing Citroen
Visa '85, APK 4-'95, 4 drs , wit
Vr pr ƒ 2 250 020 - 6924572

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
V a ƒ 85 5 veerbollen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975-61212
op druk brengen bij de Citroen
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Spec m Zaanstad Garage
RENE SPAAN, 075-281193
Vraag tevens naar onze mrui25 Stuks Citroen BX, 1985 t/m Citroen BX 1 4 9/90 ƒ 7 800 lers en aantr rep prijzen
ƒ 7 600
1990, benzine of benzine + Citroen BX 10/90
Citroen BX 1 4 4/91 ƒ 9 800
Ipg, mr mog 023 - 423906
Citroen BX 1 6 4/92 ƒ13500
XM Comf Br D '93 ƒ37500 Citroen BX 1 6 2/91 ƒ 9 600
Daihatsu
XM Turbo D'92
ƒ32500 Citroen BX 1 6 6/91 ƒ10900
't AMSTERDAMMERTJE
XMTDschuifd abs'93/35 000 Citroen BX 19 4/90 ƒ10600
Amstel 340-342
XM V6 leer airco '90 ƒ 19 500 Citroen BX 1 9 5/93 ƒ17600
tegenover Carré
XM 20i abs Ipg'92 ƒ22500 Citroen XM 20 1/90 ƒ13900
A'dam-C Tel 0206236491
XM 20i Comfort '91 ƒ 17 500 Citroen XM 2 1 4/91 M 9 400
XM20iaut '92
ƒ24500 Citroen XM 3 O 9/91 ƒ21800
NIEROP DAIHATSU
XM20iaut '90
ƒ19500 Citroen XM D12 1/92 ƒ21800
Ook voor occassions
CX 25 GTI Turbo '87 ƒ 9 500 E S S B V 035-564444/561842 Vancouverstr 2-12, A'dam-W
BX 19 GTI leer abs'93/24500
Tel 020 - 6183951
CITROENSPECIALIST
BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 14 750
TIMO DE BRUYN
BX 16 Progress'92 ƒ17500
BX 16 TZI '92
ƒ 17 500 Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk
BX 16 TZI '90
ƒ 13 750
3x Ford Scorpiö, 19861987
BX 16 RE Break Ipg '89/8950 Verkoop onderd nwe/gebr
1990, nieuw APK, inruil mogeBX 14 TE Deauville 92/14 500 Tel 020 6320190 fax 6343433
lijk 023 • 423906
BX 14 TE '90
ƒ 9 950
Voor een goede occasion
BX 14 TE Ipg '90
ƒ 9 500
Autobedrijf WIM van AALST Ford Escort 14 C, 2/89 ƒ 7900
BX 14 RE Ipg '87
ƒ 4 500
Commumcatieweg 6, Mijdrecht Ford Escort 1 8, 4/91 ƒ11400
BX 14 E '88
ƒ 6500
Ford Scorpiö 2 O 10/9' '14 200
Tel 02979 - 84866
BX TGD Break'93
ƒ27500
Ford Scorpiö 2 O, 4/92/16900
BX TGD Break'92
ƒ17500
CITROEN-OLTHOF BV
Ford Sierra 1 6, 7/92 / 10 900
BXTGD Br '91 va ƒ14500
Off Dealer
Ford Sierra 1 8, 5/91 / 11 900
BX RD stuurbekr '87 ƒ 7 950 AX 11 TGE 1/92
29 500 km Ford Sierra 2 O, 2/91 ƒ 11 200
BX 19 TZD '92
ƒ 17 500 BX 14 TE 5/90
72 500 km Ford Sierra 2 O, 1/92 , 14900
BX 19 TZD '91
ƒ 14 500 BX 14 E 3/88
97 000 km Ford Sierra 20, 3/91 ƒ 11800
BX 19 TZD '90
ƒ 9950 ZX Avantage 10/9280000 km ESS B V 035 564444/561842
AX 11 TE
ƒ 9950 Xantia 1 6 X 7/94 15 000 km
XM 2 O SX 6/94
20 000 km T k Ford Escort 83, APK 4-'94,
VISA GARAGE BV
Jumper 27 TD 5/94 5000 km 1300 motor, 5 versnellingen,
schuifdak met blauw i z g s t
Houtmankade 37, A dam
Eurocasion garantie
Prijs ƒ 1900 Tel 023 370069
Tel 0206278410
Gunstige financiering
Enorme voordeel aktie op
T
k FORD SIERRA 85, prima
AX Rrstclass 1 1i 892 wit
nieuwe Citroens
staat, open dak, centraal slot,
25 000 km, glazen uitneembaar
N B ons onderdelen magazijn / 5300 Tel 020 • 6269633
dak ƒ 13 750 020-6454733
is zat geopend van 9 14 uur
Adverteren m deze rubriek
CHYPARSE, Soesterberg vult
de wastunnel van 8 15 uur
Tel 020 6658686
uw Citroen-veerbollen voor
FAX 020- 6656321
ƒ20,- p st Testen is GRATIS Isolatorweg 40, A'dam-Sloterdijk (afslag S 102) 020 6823520 Postbus 156 1000 AD A dam
Tel 03463-51150

Citroen

Daihatsu

Ford

OCCASIONS
MAZDA DEALER

voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Galant 1 8 GLSI 9/90 ƒ13900
Galant 1 8 GL HB 4/92 ƒ 15 900
Galant 1 8 Turbo 8/91 ƒ 12900
E S S' B V 035-564444/561842

VAN VLOTEN CAR
Tel 020-6365052
626 SED LX 1 8i-16v
1993
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
626 Wagon LX 2 Oi
1994
Div
types 106 va
ƒ14750
Bovag Autobedrijf
323 HB GLX 1 3
1988 Div types 205 va
ƒ 5 950
VAN ETTEN
323 HB GLX 1 3i-16V
1992 205 Rallye (95 pk) 7/88/ 9 950
323 HB GLX 1 6i
1991 305 GR Break 2/87 ƒ 8 950
Timmerwerf 91, Heemskerk
323 HB GLX 1 6-16V
1993 405 GL 1 61 1/92
Tel 02510 - 33677
ƒ18950
323 F GLX 1 6
1990 405 GX 1 6i 9/91
ƒ 18 500
RatTempra 1 6 10/91/14500 323 F GLX PS 16i
1991
ƒ21 500
RatTempra 16 12/90 ƒ 9900 323 F GLX PS 1 6-16V 1992 405 SRi 19 5/91
405 GLD 19 1/92
ƒ19950
RatTempra 20 1/91 ƒ12400 323 F GLX 1 6-16V
1993 405 GR 1 9 Break 2/89/ 15 750
Rat Tipo 1 4 4/91
ƒ 11 200
ƒ 17 500
E S S B V 035-564444/561842 626 SED GLX aut 20-12V1988 504 Cpe 6 cyl '77
626 SED Xeno Ipg 2 Oi 1991
Rat Tipo 1 4 IE, blauw, 1/91 626 HB GLX Ipg 2012v 1988
Wat u zoekt
ƒ9750, Rat Panda 1000 CL, IE 626 HB GLX 20-12V
hebben/krijgen wij1
1989
grijs met, l m wielen, open dak 6 2 6 H B G L X 2 0 i
1990 Mmervalaan 86, Amsterdam - Z
3/91 ƒ 9750 BEREBEIT,
Tel 020-6629517/6791864
626 Coupe 22i 12V PS 1990
Amsteldijk 25, Amsterdam
Astra
1 4 l 1/92
ƒ16500
Draaierweg 10 (bij Praxis)
0206627777 Do tot 20 30 uur
Astra 1 7 GLD 7/92 ƒ17400
AMSTERDAM NOORD
Astra 1 7 D GL 10/92 ƒ 14 200
VOLVO 480 ES, 10/88,
Kadett 1 4 l HB 4/90 ƒ10900
70000 km, grijs met, div
Kadett 1 61 Sedan 2/92/ 13900
extra's, ƒ 23 950
Kadett 16 l Stat 7/91/13400
GOLDCAR, Oranjebaan 2,
Amstelveen; 020 6433733
Bluebird 2 O LX 11/90 ƒ 7 800 Kadett 1 7 D Stat 6/90/ 10 700
P n m e r a 2 0 l HB 3/92ƒ 19200 Kadett 1 7 D HB 3/90 ƒ 8900
OTOPLAZA Hilversum FIAT
Pnmera 20 11/91
ƒ17800 Omega 20 l GL 8/91 ƒ15900
Panda 750 Coll 12/87ƒ 6950 Pnmera20lsed 8/91/13200 Omega 20 LS 10/89 ƒ 9800
Panda 1000 CL 08/89 ƒ 8950 E S S B V 035-564444/561842 Omega 2 3 GLD 11/90/ 17 800
Omega 2 4 l 2/92
ƒ17900
Panda 1000 CL 03/90 ƒ 10500
Nissan Prain 2 4 SLX,
Vectra 1 6 l GL 7/91 ƒ 15 400
Panda Autom 07/91 ƒ12750
7 pers 12'92, 50000 km,
Vectra 1 6 GL 5/90 ƒ 14 700
Ritmo 70 CL 03/88
ƒ 7 950
rood met
ƒ 41 750 - Vectra 1 71 D GLS 3/90/ 14 800
Uno 45 S Hobby OS/87/ 6 950
GOLDCAR, Oranjebaan 2,
Vectra 1 81 Sedan 3/91 ƒ 15 400
UnoSuite14SX 10/93/21500
Amstelveen, 020 6433733
ESS BV 035564444/561842
Tipo 1 4 S/Demo 2/94/25500
Coupe Rat 16V
Te koop Nissan Bluebird 1 6
COBUSSEN AMSTERDAM
Turbo 9/94
op aanvraag LX, b j 4-89, LPG Vraagprijs
sinds 1930
ƒ9850 Tel 0297986360
Peugeot dealer
Herenstraat 40 - 73, Hilversum
achter hotel Hof van Holland • Auto te koop'' Plaats m deze 205 XE 1 1 7/87
ƒ 8 300
035 - 244244 Dond koopavond rubriek U zult verbaasd staan 205 XE 1 1 6/89
ƒ 10 750
over het resultaat
205 XE 1 1i 12/92
ƒ18500
Lada
205 XR 1 6 aut 3/93 ƒ 23 800
306 XR 1 4i 5-drs 9/93/ 26 500
3x Lada 1986 t/m 1989, inruil
306 XN 1 4i 3 drs 5/94/ 26 600
mogelijk 023 - 423906
405 G L 1 6 i 5/94
ƒ30500
15x Opel Kadett, 1984 t/m 405 GR 1 9 6/89
ƒ 13 200
WESTDORP
1989, benzme-diesel, benzine 405 GL 16 1/88
ƒ 9300
LADA en KIA dealer
Ipg, mr mog 023 - 423906
Verder nog
1x Lada stationcar
93
Suz Swift 1 3 GTI 9/89/11700
4x Lada 2105 1 5 '90 '92 93 3x Opel Kadett Station, diesel,
Suz Alto GL 3/90
ƒ 8 500
6x Samara 3 drs
90 91 '92 1985, m prima staat, ƒ 3950 per
etc etc
4x Samara 5 drs'91 92 93 94 stuk 023 423906
COBUSSEN
1x Samara Diva
92 Opel Corsa 1 2 S Berlma, ongi
Baarsjesweg 249 253
2x Kia Sephia 1 6 4 drs
'94 neel 1984,1e eig , in nwst, mr
Amsterdam 020 6121824
Adm de Ruijterweg 396 398 mog, ƒ 4950 Tel 023423906
205, 1 O, pertst, 82000 km,
A'dam 020 - 6825983
Opel Corsa 1 3i '89 38 000 km, sunroof, rood, 31/z jr, 1 16, we
rood met, voll gar van 1e eig gens bedrw, ƒ12000 vast
ƒ10950- Auto Westpoort
Tel 02982 6700
Tel 020 6813410
T k Lancia Thema station
Weg lease Peug 309 Profil
Te koop Opel Kadett 1 3 '82 GL, perfecte auto B \ '87, APK
turbo 2 1 l E , Pininfanna,
perfecte staat1 B j '88, vrpr rijdt prima op gas/benz ƒ750,-, 1-'96, 5 deurs/5 versn/
ƒ11500,- Tel 020-6933828 geen APK Tel 6233788
trekhk , ƒ 5750 02908 24497

Peugeot

Nissan

Opel

Lancia

Mercedes-Benz
Mercedes 190D 1185 izgs
donkerbl
stuurbekr
alarm
trekh,/10950 Inl 02963-1638
Unieke 190 E 20 kat, 77000
km1 Abs nw s t , nw kent, get
gl, schuifd , boekjes Vr pr
M 7 900 Tel 020 6245212

Zoekt u een spacewagon
GOLDCAR heeft hem
Oranjebaan 2 Amstelveen
Tel 020 - 6433733

T k inruilauto's Astra 16i GL,
Club, 5 drs S t a t , LPG, 8/92,
ƒ25500 Kadett 1 6i LPG, 5/90
SEAT Autocentrum APC
ƒ10500- Vectra 1 81 GL
Jarmuiden 43
Sedan, 3/91 ƒ16500 Corsa
Amsterdam Sloterdijk
TR 2 drs LPG, 10/87/4950
Tel 0206133333
Kadett 1 3 LS, 5 drs stat LPG
OB 4/88 ƒ6500- BEREBEIT, Seat Marbella speciaal, aug
Amsteldijk 25, 020 6627777
'93, 10000 km, zwart, prijs
Oo dag tot 20 30 uur geopend ƒ9750 Tel 01828 10204

Seat

106 XR 1 1 11/91
205 Accent
205 XL
8/90
205 XR 1 4 2/93
205 XS 1 4 8/91
405 GR 1 9 10/90
405 GR Break1/91
405 GLX Br 1/91
405 GLX D Br 9/92
405 SR 1 8 8/93
605 SV 3 O 9/92

73 000 km
58 000 km
89 000 km
32 000 km
89 000 km
80 000 km
82 000 km
70 000 km
159 000 km
9 000 km
41 000 km

PEUGEOT v d POUW
Amstellandlaan 1
Weesp 02940 - 15110

Saab
AANBIEDING
diverse modellen nieuwe en
gebruikte licht metalen velgen
voor Saab Tel 02503-14097
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Tel

02503-14097

Onderhoud reparatie, APK
Diverse SAAB occasions
Waaronder Saab 90, 99 & 900
Tevens revisie Saabmotoren
en versnellmgsbakken
T k 5x Saab 99 v a / 1 7 5 0 8x
Saab 900, o a diverse turbo's
v a ƒ 3500 B j 82 t/m 87 Inruil
mogelijk Tel 08818 1736

Volkswagen
AUTO WESTPOORT
'n echte garage
Polo 3d a nw '86
ƒ 5 950
PoloSd 1300 '89
ƒ10950
Polo Cp Jecon 90
ƒ13450
Golf 1 6 rood '85
ƒ 5 950
Golf 1 6 bl '86
ƒ 6 950
Golf 16 16000 km
ƒ14950
Golf 16 bl '89
ƒ12950
Golf 13 Mad '89
ƒ12950
Golf 16 Moda 91
ƒ16950
Jetta 1 3 4 d , '86
ƒ 6950
Jetta 1 6 4d '87
ƒ 7 350
Passat CL stb '91
ƒ19750
Tel 020-6813410
Condensatorweg/Schakelstr
Sloterdijk l
T k Golf C, Diesel, b j '82, apk
aug '95, kl met bruin l z g st
Vrpr ƒ2450 0703648460
VW Golf 1 6 7/90
ƒ 11 900
VW Golf 1 6 D CL 5/90/ 9 500
VW Jetta 1 3 C 3/87 ƒ 5 400
V W Passat 1 8 CL 8/89/ 12 400
VW Passat 1 8 10/90 ƒ 14 200
E S S B V 035 564444/561842
VW Passat 1 81 Variant, dakraihng, origineel 1987, inruil mogelijk, ƒ 7950 023 423906
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De 06-lijn
voor financieel voordeel
106 Accent 1.0 3-deurs.

106 Accent 1.0 5-deurs.

106 Accent 1.1 3-deurs.

106 Accent 1.1 5-deurs.

306 XN Comfort 1.1 3-deurs.

306 XN Comfort 1.1 5-deurs.

306 XN Comfort 1.4 3-deurs.

Max. voordeel f2.845,-

306 XN Comfort 1.4 5-deurs.

Max. voordeel f 2.845,-

Max. voordeelf 2.915,-

Max. voordeelf 2.915,-

Max. voordeel f 2.850,-

Max. voordeel f 2.850,-

Max. voordeel f 3.360,-

Max. voordeel f 3.360,-

Naast 06-nummers waar u flink voor moet betalen en 06-

ter waarde van f 1.595,- die u krijgt met een korting van

is er in 3- en 5-deurs, in benzine en diesel. Al vanaf f 27.995,-.

uitstel van betaling tot maximaal f 15.000,-. Zodat u -na de

nummers die u niets kosten, is er nu een 06-lijn die u aardig

f 1.285,- (op de 50 pk-versie) en f 1.355,- (op de 60 pk-versie).

Ook op de 306 Sedan SL versies (in benzine en diesel) kunt u

aanbetaling- ruim 7 maanden rijdt zonder rente te betalen of

wat voordeel oplevert: de 06-lijn van Peugeot.

Deze Peugeot 106 Accent in 3- en 5-deurs benzine-uitvoering

deze comfortabele extra's rekenen tot de standaarduitrusting.

zelfs maar iets af te lossen. En de aanbetaling lost u meestal

is er al vanaf f 21.490,-.

Maar welk 06-nummer u ook kiest, er is nog meer voordeel

eenvoudig op door uw huidige auto in te ruilen.

Want Peugeot heeft twee van zijn 06-nummers, de 106
en de 306, voorzien van interessante extra's waarvoor u
weinig extra's betaalt.

Ook bij de Peugeot 306 valt heel wat lucratieve

te verdienen óp onze 06-lijn.

Het extra financiële voordeel op de 106 en 306 bedraagt

informatie te beluisteren. Zo is de 306 XN Comfort uitgerust

Want wie tussen 10 en 31 januari 1995 een nieuwe

Zo is de Peugeot 106 Accent nu ook voorzien van

met stuurbekrachtiging en getint glas. Extra's t.w.v. f 2.290,-

Peugeot 106 of 306 personenauto koopt (en het kenteken

getint glas, uitklapbare achterzijruiten (3-deurs) en een in

die u krijgt met een korting van f l .290,- (op de 60 pk-versie)

tenaamstelt tussen 11 januari en 16 februari 1995), hoeft 'm

deel! Kortom, zet uw antwoordapparaat aan en

twee delen neerklapbare achterbank. Aantrekkelijke extra's

en f l .800,- (op de 75 pk-versie). De Peugeot 306 XN Comfort

pas l oktober aanstaande te betalen. Dat wil zeggen: u heeft

kom snel bij ons langs.

hierdoor tot maar liefst f 1.560,-.
Dus op de 106 Accent en 306 Comfort dubbel voor-

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

PEUGEOT

FINANCIERINGEN O.B.V. DE GEBRUIKELIJKE BETAALPLANVOORWMRDEN VAN PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND (TOETSING EN REGISTRATIE BIJ HET BKR IN TIEL). BIJ DE BEREKENING VAN HET MAXIMAAL HAALBARE FINANCIERINGSVOORDEEL IS UITGEGAAN VAN EEN VERGELIJKING MET HET MAXIMALE FINANCIERINGSTARIEF
OVER DE GEHELE LOOPTIJD VAN DE FINANCIERING. INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN PRIJZEN INCL BTW/BPM, EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V., ACHTERWEG__38,1EL: 023-293450.

TE HUUR
KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE
ZANDVOORT
OOK IN GEDEELTES TE HUUR.
In het pand is zowel airconditioning als
klimaatbeheersing aanwezig.

AUTO
Eén telefoontje is genoeg...
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

PAS

VAN AALST
AUTO'S

Xantiamj. 1.8X5-drs.
15000 km bj. 4-94 ƒ36.990,BX1.45-drs.
132000 km bj. 2-89 ƒ 9.500,AX1.1 inj. Plaisir 3-drs.
71000 km bj. 6-91 ƒ13.750,AX 1.1 inj. Image 3-drs.
44500 km bj. 1-90 ƒ12.950,AX 1.0 inj. Escapade 3-drs. 24500 km bj. 12-93 ƒ 15.250,C 15 diesel incl. btw 4-drs.
35000 km bj. 5-93 ƒ 16.900,Allo GL rood 3-drs.
62300 km bj. 12-90 ƒ 9.950,Alto Fortisimo 3-drs.
32750 km bj. 7-89 ƒ 8.950,Swift 1.3 GS Alu.velg. 3-drs 44500 km bj. 1-92 ƒ 19.900,Swift 1.0 Spint 3-drs.
9500 km bj. 2-94 ƒ 18.900,Swift 1.0 GL 3-drs.
19900 km bj. 4-90 ƒ 12.950.Renault Twingo 3-drs.
16200 km bj. 1-94 ƒ18.500,2 CV 6 Special 4-drs.
110000 km bj. 3-86 ƒ 2.999,-

Inruil-garantie en financiering mogelijk

Communicatieweg 6
tel: 02979-84866/72828
Mijdrecht

Flemingstraat 100
02507-20120
De natuur kent de mens.

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

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

06 - 350.222.21 (ioo cpm)

^^Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327./

VERZORGINGSTEHUIS
„ONZ€ WONING" T€ DI€M€N
In ons verzorgingshuis „ONZE WONING" verrichten wij, naast de zorg voor 176
bewoners, ook veel wijkgerichte aktiviteiten zoals:
tijdelijke opvang en maaltijdverstrekking.
In verband met langdurige ziekte zijn wij op zoek naar een:

ZELFSTANDIG WERKENDE INSTELLINGSKOK
-

Voor ± 40 uur in de week op basis van oproepcontract.
1 x per 3 weken weekenddienst

Wegens pensionering is er tevens plaats voor een:

RESTAURANTHULP
-

voor in de bediening
en achter de bar

CONTACTLIJN

Drogisterij-Parfumerie Bouwman .

De werkzaamheden zullen voornamelijk plaatsvinden' op zaterdag en zondag
tussen 8.30 en 13.30 uur.
U heeft een leeftijd tussen de 20 en 45 jaar.
Ervaring met het omgaan met groepen ouderen.
Eventueel bestaat er ook de mogelijkheid om op oproepbasis aangesteld te
worden.

Voor de receptie komt er een plaats vrij als:

Gevr. JONGEDAME
Eetcafé Santé
Passage 46-48
tel. 19213 na 15.00 uur.

LEERLINGEN WERVEN?
De nieuws- en huis-aan-huisbladen
van Weekmedia hebben op 15/16
februari aandacht voor scholen en
schooltypen.
Een goede gelegenheid om in februari
één of meerdere advertenties te plaatsen om (potentiële) leerlingen te werven.
Meer informatie?
Bel voor Amsterdam/Weesp met
Marjo Reuver of Esther Nanlohy, tel. 020-562.2440 of
562.2828 en voor Amstelveen/Amstelland met Birgit Jouby,
tel. 020-647.5393.

(AVOND)PORTIER M/V
-

De werktijden liggen voornamelijk tussen 7.30 en 15.30 uur en 15.30 en 22.00 uur
Op basis van een oproepcontract.
Enige ervaring met telefoon-, oproepinstallaties, alarmsystemen en computer is
een pré.
- Tot de werkzaamheden behoren tevens het verrichten van eenvoudige administratieve handelingen.
Voor al deze funkties bieden wij u een prettige werkkring met een salaris conform de
C.A.O.-bejaardentehuizen.
Uw sollicitatie kunt u binnen 1 week na het verschijnen van deze advertentie richten
aan de direkteur dhr. H. Hubers, „Onze Woning", Berkenstede 36, 1112 CC Diemen,
telefoonnr. 020-699 31 31.

De Audi A4.
Audi's nieuwste denken in het ontwerpen
van auto's, weerspiegelt zich onmiskenbaar
in de nieuwe Audi A4. Elk detail aan deze
auto is ontworpen om intens van autorijden
te genieten. Z'n fraaie lijnenspel is een ode
aan het begrip design. Elegant, mooi en
dynamisch. Met als markant detail de spoilerrand achterop. Het ontwerp verraadt meer verrassingen. Zoals de vier-

maal gelede vooras, eveneens toegepast in
Audi's topmodel A8. Vier aluminium dwarsarmen aan een hulpframe staan garant
voor een superieure wegligging. En dan
heeft de Audi A4 ook nog 'ns standaard airbag, ABS met elektronisch geregelde remkrachtverdeling én elektronische startblokkering. Deze visie op design staat nu
W )) bij ons ter bezichtiging.

Auöi
Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Buitenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad/Amstelveen Post, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener, de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad.

AUTO STRIJDER BV
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort tel. 02507-14565
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Mercedes toont
elektroversie
A-klasse

Vakbond pleit
voor meer
mobiliteit
De kersverse BOVAGbondsvoorzitter, mr. John
Hoekzema, vindt dat de
vakbonden meer aandacht
moeten schenken aan de
mobiliteit in ons land.

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

Nieuwe Sony

Hij zei dit onlangs bij de
overdracht van de taestuurshamer. Niet alleen is
de mobiliteit van groot belang voor de economie,
maar de mobiliteit genereert zelf ook voor een half
miljoen mensen werkgelegenheid in ons land.

D

E A-KLASSE gaat in 1997
in het Duitse R astatt in
serieproduktie. Het in
"Amsterdam aa.iiwezige
studiemodel is uitgerust met
een 40 kW sterke elektir omotor
en weegt dankzij de lichte
bouwwijze slechts duis;end kilogram. Voor de carros E.erie, diverse delen van het onderstel,
de brandstoftank en stoelframes heeft Mercedes gel jruik gemaakt van aluminium,
De capaciteit van de accu is
in het stadsverkeer voldoende
voor een actieradius va n 150 kilometer. De topsnelhei d is ongeveer 120 km/uur en l "dj accelereert in 17 seconden naar 100
km/uur. Doordat alle aandrijvings- en hulpcompone riten onder het passagierscompartiment zijn geplaatst ko uden de

Bovendien, stelt Hoekzema, het niet verhogen van
de kosten van mobiliteit is
voor een modale werknemer veel belangrijker dan
een bruto loonstijging. De
vakbonden hebben volgens
hem voldoende redenen
om zich actiever op te stellen en zelf een mobiliteitsbeleid te ontwikkelen.
<s Hij is van mening dat dit
fvoor vakbonden een aan5 zienlijke hogere prioriteit
S moet zijn dan het 'onterecht dreigen met forse
looneisen.'
Hoekzema: „Zeker voor
bedrijven in de mobiliteitsbranche is dreigen met hogere looneisen-niet alleen
niet goed, maar ook volkomen onterecht."

vormgevers een markante carrosserie met kort front en lange
wielbasis ontwikkelen. De speciale contructie zorgt ervoor
dat de aandrijf-unit bij een frontale botsing onder de vloer van
de auto schuift en niet de cabine binnendringt. Twee airbags,
ABS, gordelspanners, volumineuze bekledingsdelen in de
portieren en een geïntegreerd
kinderzitje behoren tot de standaarduitrusting van het prototype. Voor de klimaatbeheersing van de elektroversie is een
systeem ontwikkeld dat de afgevoerde warmte uit het koelcircuit van accu, elektromotor
en elektronica benut.
De vijfdeurs Mercedes A is
met een totale lengte van 3,35
meter kleiner dan de kleinste
auto's. Het interieur van deze

Ook de

Mercedes
is op

de AutoRai te
bewonderen
supercompacte auto biedt volgens Mercedes de ruimte van
een limousine. De afstand tussen bestuurder en voorpassagier en de personen op de achterbank bedraagt ruim 82 centimeter. Deze waarde wordt veelal alleen gehaald door de betere
middenklassers.

Van een geheel andere orde is
het studiemodel SLK (Sportief,
Licht en Kort) die Mercedes nu
voor het eerst in Nederland laat
zien. Hij dienst als basis voor
de Rpadster die in 1996 in produktie gaat. Een belangrijk
kenmerk en veiligheidselement
zijn de aerodynamische rolbeu-

gels achter de twee stoelen. Samen met de sterk welvende
voorruit wordt hiermee een
denkbeeldige boog gespannen
over de inzittenden.
De rolbeugel zelf is geïntegreerd in de kap en roept herinneringen op aan de 300 SLR racewagen waarmee de coureur

Stirling Moss ooit een imposante zegelij st opbouwt. De SLK
staat voor autorijden in zijn
puurste vorm en dat houdt bijvoorbeeld in dat Mercedes zich
een meester heeft moeten betonen in de kunst van het weglaten: slechts 20 procent van het
interieur is bekleed.

Tweemaal Corsa

Opel introduceert twee
nieuwe versies van de Corsa: de vijfdeurs Joy en de
zeer luxueuze CDX. De Joy
was tot dusver alleen in
driedeurs uitvoering leverbaar. Indrukwekkender is
het debuut van het nieuwe
topmodel Corsa CDX. Tot
de uitrusting behoren zaken als stuurbekrachtiging, centrale portiervergrendeling, elektronische
startblokkering, elektrisch
bedienbare zijruiten en
buitenspiegels, twee airbags en een Opel audio-installatie. Onder de kap is
een Ecotec 1.4i 16-kleppenmotor gemonteerd. Deze
levert 90 pk en heeft een
maximum koppel van 125
Nmbij 4000 toeren. In overstemming met zijn comfortabele aard is hij standaard
uitgerust met een viertraps
automaat. Na de RAI is hij
leverbaar en dan wordt ook
de prijs bekend gemaakt.

Lada 2110 zet nieuw tijdperk in

„Immers, juist de motorvoertuigen- en tweewielerbranche heeft de afgelopen
jaren niet alleen een zeer
stabiele ontwikkeling van
werkgelegenheid te zien gegeven, maar er bovendien
voor gezorgd dat mensen
die -in de branche willen
werken trefzeker kunnen
worden opgeleid," aldus de
bondsvoorzitter.

VTOVAZ, ]?RODUCENT var i Lada,
vaart een nieuwe
koers sinds. het uiteenvallen van de voc irmalige
USSR. Min of meer noodgedwongen heeft Lada zich in
recordtijd moeten 01 itwikkelen tot een marktgeri chte onderneming.
Het was simpelweg pompen of verzuipen, ze;gt F.W.
Van der Kamp, direciteur van
importeur Gremi Auto Import. „De keuze viel op het
eerste en met succes . De ommezwaai is gemaakt, al vergt
het tijd en energie om honderdduizend mede werkers

A

„Er lopen al jaren succesvolle projecten voor
langdurig werklozen en allochtonen die, mits ze goed
worden opgeleid, van harte
welkom zijn in onze branche."

een nieuwe filosofie bij te brengen. Vanuit Nederland hebben
wij daarom met bewondering
en stijgende waardering de
stappen van deze autogigant gadegeslagen."
De samenwerking met General Motors legt Lada geen windeieren. GM levert onder meer
de tegenwoordig onmisbare injectiemotoren, al dan niet vporzien van 16-kleppentechniek.
Lada betreedt met een 1.9 dieselmotor voor de Niva binnenkort zelfs het dieselsegment.
De nieuwe ruime middenklasser 2110 is volgens Van der
Kamp een logisch vervolg op de
technologische groei. Stilstand

020-665 86 86

is achteruitgang en daarom
houden zich tegenwoordig 7
duizend Russische ingenieurs
voortdurend bezig met modelontwikkelingen. De nieuwe
2110-serie is het bewijs daarvan

Accessoires en Onderdelen

740 station

Onderdelen voor: Austin - Rover Jaguar - JvlG - Triumph - Landrover
KIMMAN HAARLEM

Volvo Occasions

340 1 .7 '88

ƒ 7.950

240F'olar Est. '92 ...ƒ36.950
240 GL 2.3 '89
ƒ15.750
240G!Llpg '87
ƒ 7.950
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
ƒ 6.950
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen 240G1LE '84
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Amstelstein - Suzuki

SUZUKI SWIFT GLX 5-drs, 1.3, Suzuki Swift 1.3 GS, rood
b.j. 92/2, slechts 39.000 km, bouwj. 3/'94 GTI-dakspoiler,
d.bl., trekhaak. Zeer zuinig, l.m. velg., alarm. vr. pr.
ƒ 19.500. Tel.: 050- 188311.
ƒ21.000. 020-4205629.

Van Vloten

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Autoverhuur
Klaar terwijl u wacht.

AARZEL NIET, BEL NU "
Uw Bovag-Autospecialist

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek

QUKEBAAS

Noodservice

± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Auto's te koop
gevraagd

Automaten

GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733.

Campers

Boek nu uw droom-vakantie
met een DOLPHIN-CAMPER
mcl. automaat en airco.
Adventure Cars 02990-30613.
T.k. weg. omst.hed. Caravan
Hobby Prestige 400, '85, meer
dan compl., verz. + stall. tot
4/95 ƒ 6.750.- tel. 020-6236491
na 18.00 uur 02903-3228.

Autosloperijen

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
2x Toyota Lite Ace, 1988 benzi- GEBR. OPDAM B.V.
ne of 1986 diesel, inruil moge- Tel.- 02502-45435.
lijk. 023 - 423906.
Het HOOGSTE BOD'" Bel
Adverteren m
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
deze rubriek
Loop-, sloop- en schadeauto's
Tel. 020 • 665.86.86
m vrijwaring Tel 020-6754193

Bedrijfsauto's

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier mtensief les en nog leuk ook1
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Tel 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.
Adverteren in
deze rubriek
Tel 020-6658686

Aanhangwagens(boofjtrailers
T k. ANSSEMS aanhangwagen
tandemasser, 1400 kg, 2.56 x
132 m, 3 mnd oud, was
ƒ 4170,-nu ƒ 3500,- 01854-4708

«KIE»

Kost B.V.

Valscharmkade 16, A'dam.

Ook Rliaal Johan Boom, Den
lip 55, Den lip. Tussen Landsmeer en Purmerend. ± 100 au- GARAGE RIO voor al uw schato's v.a. ƒ600. Tel.' 02908- de, richtwerkzaamheden en
24640. Tevens inkoop auto's. plaatwerk Evt. nieuwe plaatdeT k. inruilauto's: Kadett 1.3 LS, len leverbaar. 020 - 6370711.
5-drs. stat. LPG OB 4/88 Gevraagd jonge auto's v.a.
ƒ 6500.- Corsa TRI, LPG, 10/87, 1991. Belt u voor informatie:
ƒ4950.- Alfa Giulietta 2.0, 4/32, 03410-19354 of 0652-977028.
ƒ 4950.- Rat Regata 85, 5-drs ,
stat. 6/85, ƒ 1900.- Citroen BX DE HOOGSTE PRIJS voor elk
1.4, 9/86, ƒ 3950.-BX 1.43/89, merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
ƒ7250.- Renault 5, 1.7 GTX,
zwart 3/88, ƒ 7250.- BMW 735 i, Te koop gevraagd AUTO'S a
aut., groen met. 1/85, ƒ7950.contant met vnjwar.bewijs
BEREBEIT, Amsteldijk 25
Tel.: 02908 - 24640
Amsterdam, 020- 6627777.
Do.dag tot 20.30 uur geopend.

AUTORIJSCHOOL ZECHNER
Blijvend betaalbaar m
Amsterdam, ƒ 35 per heel uur.
Aanbieding
starterspakket
van ƒ 1468,85 voor ƒ 1250,bestaande uit 20 rijlessen,
theoneleerboeken, theorieexamen,
praktijkexamen.
Eventueel herexamen halve
prijs. Betaling 1 x ƒ347,50 en
19 x ƒ47,50 Les m Mercedes.
Info 06-52875125

Rijscholen

autolak

.Amsterdam
uw Volvo-dealer

70 BKSTELAUTO'S en pers.
busjes; v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Benne'brpekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

Gedipl. FOCWA-monteur voor
alle voorkomende: laswerkzaamheden, reparaties, APK
en schades enz. ƒ37,50 exc
BTW p/uur. Tel/ 075 - 314618

Algemeen

Stationcars

Canna II .1.6 XI, 1/91 .ƒ12.500
Corolla 1.6GL, 12/84.ƒ 3.400
Lite ace 2.0 D, 12/89 .ƒ 9.600
Starlet 1.0 special 5/86./ 4.900 Citroen DS21 IE Pallas 1971
E.S.S. B.V 035-564444/561842. Jub. uitv. ong. perf. staat, APK
'95, ƒ 18.500. Tel. 076-227751.
Tegen handelspnjs: Toyota
Corolla 1.6 Xü, HB, 10/89
•Auto te koop' Plaats m deze
ƒ 11.750.- BEREBEIT,
rubriek. U zult verbaasd staan
Amsteldijk 25, Amsterdam
020-6627777 Do. tot 20.30 uur. over het resultaat.

GARAGE ECONOOM
Repareert
uw Koppeling en Remsy.steem
snel & vakkundig'
Informeer naar onze prijzen

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

niet duur!!!

Let op
Wagenpark Johan Boom
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel. 020 - 6105478.
meit
persoonlijke
service
± 200 auto's v.a. ƒ300
Suzuki Alto GLX 3-deurs, rood,
Tel. 020 • 6369222, Meeuwentot ƒ 15.000.
45.000 km, 3-'90. Prijs ƒ 8500.
laan
128,
Amsterdam-Noord.
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur.
Tel. 020 - 6157054.
Uit
d
e
U-tunnel
2x
rechtsaf.
Tevens inkoop auto's.
Volvo 245 GLE 2.3
2/92
Suzuki Swift 1.6 GLX Sedan Volvo 850 GLT 2.5 4/94
'90, donkerblauw zgoh, 62.000 Opel Omega 2.6
11/91
km, ƒ 13.000. Tel. 020-6473139 AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Weesp. Tel.: 02940 18200
Wij h ebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ 3.500.-

Klassiekers
en Oldtimers

Service en Reparatie

in 24 uur GELEVERD

Tel. 02517-5563

3x Renault 5, 2x benzine, 1x 820 SI blauw, aicro 11/92
diesel, origineel 1987, net ge- 827 Sterling grijs
02/90 960 F'res. aut 2.5 10/94
keurd, mr. mog. 023 - 423906. 620 SI rac.green
04/94 940 GL 2.0
3/92
620 SI blauw met
03/94 440 Automaat 1.8
4/92
Renault 19 GTR, 8/90/10.700
216 GSI rood met
05/93 440 C>L 1.8
6/93
Renault 19 TS, 7/89 ƒ 9.500
216 GSI rac.green LPG 06/93 440G5L 1.8
6/90
Renault 19 TR, 3/91 ƒ 10.900
114 GTA grijs
10/91 440 C lomfort 1.6
1/95
Renault 19 TR, 11/90 ƒ10.800
verder div. andere occasions
Renault 19 TD, 6/91 ƒ 10.400
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Renault 19 GTD, 12/90/ 10.600
MINOR MOTORCARS B.V.,
O FF. VOLVO DEALER
Renault 19N, 1/93
ƒ 16.600
ROVER DEALER
NIJV erheidslaan 1, WEESP
Renault 21 TL, 11/90 ƒ 8.500
Sloterkade 40-44
Tel. 02940 • 18200/18008
Renault 21 GTL, 6/90 ƒ 9.800
Amsterdam 020 - 6177975
Renault 21 TL, 10/91 ƒ 10.600
VOLVO 360, 5-drs, 2.0i, bj.
Renault 21 TL, 1/92 ƒ 15.700 Rover 111 L 9/91, bl. met, 11/'8e), APK-gek., 169000 km,
Renault 21 TL, 6/87 ƒ 2.900 50.000 km, geh. als nieuw,
trekh., deukje, prima auto!
Renault 25 TX, 8/90 ƒ 12.000 voll. gar. ƒ 12.500.-.
Vaste pr. ƒ 2500.020-6933601.
Renault 25 TS, 1/88 ƒ 7.200 Auto Westpoort 020-6813410.
Volvo 440 GL 9/90 ..ƒ12.900
Renault 25 V6 inj„ 1/90/ 14.400
Renault 25 TX, 7/92 ƒ 18.500 Renault Clio RL 1200 11/91, Volvo 440 DL 2/92 ..ƒ11.500
Renault 25 GTX, 10/89/ 10.400 58.000 km, lm. velg., c.v. get. Volvo 440 1.89/92 ..ƒ14.900
Renault 25 TX, 3/91 ƒ 14.600 glas, bl. met, vol. gar. ƒ 16.750 Volvo i 240 DL 4/85 . .ƒ 2.900
Renault 25 GTD, 4/89 ƒ 7.900 Auto Westpoort 020-6813410. E.S.S. B.V. 035-564444/561842.
Renault Safr., 11/92 ƒ29.000
RONDAY BV
Renault 21 GTL, 4/92 ƒ 12.400 PI. Middenlaan 19, A'dam
E.S.S. B.V 035-564444/561842.
020 - 6237247.
740 2!.3 '90 ... ....ƒ22.750
RENAULT 21 NEVADA FAMILI740 V.3 '90 ... ....ƒ21.950
ALE (6 pers.) mcl. LPG, bouwj. Alpine V6 turbo, '88 .ƒ39.000
21 GTS, '88
ƒ 6.900
april '94. Prijs: ƒ31.000,-.
19TXE, '92
ƒ22.900 460 1 .8 Inj. '93 ....ƒ29.750
Tel. 05700 - 38095.
19 Chamade, '90 ... ƒ 12.500 460 C3L '91 . . . , ....ƒ 19.750
RENAULT 5 GT TURBO, bj. Express Kombi, '87 . .ƒ 7.500
ƒ11500 440GLT2.0 '93 ....ƒ33.950
'89, rood, rijdt 100%, i z.pr.st., Express, '92
ƒ26.950
ƒ 12.900. Tel. 020 ; 6829620. 25 Turbo Diesel, '85 .ƒ 6.500 440 DL 1.8 '93
ƒ22.950
18 GTX, '85
ƒ 3.500 440 1 .8 '92
ƒ19.750
18 GTL Station, '86 . .ƒ 3.250 440 Sliunray '91
RENAULT AMSTERDAM
ƒ18.950
11 GTX, m. '88
ƒ 6.900 440 S,!ünray '91
Top occasions met 1 jaar
9 GTS, m. '88
ƒ 4.250 440 GSL autom. '91 ..ƒ23.750
garantie
5 Campus, '90
ƒ 8.750 440 G5L autom. '91 ..ƒ22.950
Wibautstraat 224
5 TR, '88
ƒ 6.850 440 S P autom. '91 . .ƒ 18.950
020-561 96 11
5 Pansienne, '84 ..'. .ƒ 3.250 440 GSL autom. '90 ..ƒ19.950
340 SiP autom. '90 ..ƒ12.950
340 G5L auotm. '88 . .ƒ 8.950

De 8-klepper levert een vermogen van 79 pk en haalt een
top van 170 km/uur. De 16-klepper levert 95 pk, gaat iets harder en accelereert in 12 seconden naar 100 km/uur.

Lada spreekt verder over
voorbeeldige rij kwaliteiten
die worden toegeschreven
aan het comfortabele onderstel, het krachtige remsysteem en de soepele vijfbak.
De 16-klepper is voorzien van
geventileerde schijfremmen.
Tot de opties behoren zaken
als airco, ABS en een airbag.
2110 is de typeaanduiding
voor de sedan die naar verwachting in november leverbaar wordt. De stationcar en
hatchback volgen in de loop
van 1996. De prijs van de
goedkoopste sedan komt
rond 27 duizend gulden te liggen.

GARAGE ECONOOM
Voor al uw SERVICE BEURTEN
20 AUTORIJLESSEN
en ONDERHOUD
Fredenksplein 6, 020-6232505
en Examen voor
Schadetaxatie en -herstel
Ruilstarters en dynamo's.
ƒ1.000,00
Gratis leenauto's beschikbaar
APK + grote beurt v.a. ƒ 299 Valkenburgerstraat 152.
of
APK-KEURING,
DIESELSERVICE
10 MOTORRIJLESSEN
Tel.: 020-6240748.
klaar terwijl u wacht.
brandstofpompen; verstuivers Advies voor 'n goede Occasion
+ Examen voor
Grote sortering ONDERDELEN
10 x 340, 3/5 drs. automaat
cil.koppen vlakken Garage/
ƒ775,00
Wij bieden u een snelle
van schade-auto's, alle
v.a. 84 t/m '91
motorenrevisie FEENSTRA
en vakkundige service
Verkoop
&
verhuur
van
merken,
alle
bouwjaren
NIEROP-AUTOMATISCH
Industneweg 27, Duivendrecht
MOTORRIJLESSEN
Skiboxen met dragers en
GEBR. OPDAM B.V.
Frederiksplem 6, 020-6232505.
VOLVO
Tel. 020-6980639
ƒ50,00 per 60 mm.
sneeuwkett.
voor
elk
type
auto
Tel.:
02502-45435.
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W
Zelf sleutelen of auto spuiten
020-6719108, fax: 6766836
Tel.: 020 - 6183951
AUTORIJLESSEN
Missot. specialist REM- en
APK KEURINGEN ƒ 70,
doe je bij HEINING HOBBYZie ATS telet. pag. 888
ƒ37,50 per les
FRICTIE-MATERIAAL.
klaar terwijl u wacht.
HAL. 02907-6999 A'dam,
THEORIE OP VIDEO GRATIS
D. FAAS
Bosboom Toussaintstr. 43
Sloterdijk 3.
Garage West-Center
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,- 020-6122476 (zonder afspraak)
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Speciale spoedcursussen
per dag, ex. BTW
2e Helmersstraat 15, A'dam.
AUTO SERVICE WETTER
theorie + praktijk
Grasweg 3, A.'dam-Noord
SUBARU en LADA dealer
Tel.: 020-6371826
A.P.K. KEURINGSSTATION
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
(Spoed) opleidingen voor alle R de Beerenbrouckstr. 157-159
Keuren zonder afspraak
ALLE KLEUREN
De Lugt luxe en bestel vanaf
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Tel 020-6138473.
rijbewijzen met aansluitend
Feenstra & Jimmink
OOK IN SPUITBUSSEN
ƒ39,per
dag
excl.
BTW.
Renault 11 TL
1987
Asterweg 24A A'dam 6364702 CBR rij-examen Motor 2 da- Auto/Motornjles Advieslijn
otto
nieuwenhuizen
bv
Tel..
020-6161388
of
6890374.
Renault 11 GTX
1984
gen Auto 5/10 dagen Vracht- voor Amsterdam e.o
Twmgo, Peug. 106/306, Vectra,
VW bus LT 28 Dsl 1987 Overtoom 515, Amsterdam
Autobedrijf CRYNSSEN
auto 5/10 dagen. Theonekur- Bel: 020 - 6922612.
(020)6129804
VW
Combi,
Transit
Diesel.
VWbus transp
1987
Crynssenstraat 10-14
sussen voor alle examenkandiRat Tempra 16 IE
1991
Adverteren m
Tel: 020-6184402
daten Verkeersschool Nelen, BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Ford Sierra 2.3 diesel ...1990
deze rubriek
APK-keurstation, reparaties
Wibautstraat 133,1097 DN Am- Theoriecursus gratis. Tel. 06Opel Kadett 1.6 D caravan 1988
FAX: 020 - 665.63.21
alle merken en schaderegeling. sterdam. Tel 020 - 6633773.
52821994 b.g.g. 020-6932074.
ONDERDEELVERKOOP
OpelKadett 1.3 HB .. .1989
DOE-HET-ZELF
ADVIES
Toyota Corolla 1.3 GL . 1984
op zaterdag van
Zwanenburgerdijk 503
10.00-13.00 uur
Zwanenburg, tel.: 02907-6572

Vr.pr. ƒ16.500

Suzuki

en luidt'een nieuw tijdperk in.
Het hoekige heeft plaatsgemaakt voor afronde vormen en
we mogen gerust stellen dat de
2110 een eigen gezicht heeft.
Onderscheid is immers be-

Rover

centr.deurverg./afst. bed.,
trekhaak, originele VOLVO LPG-install.
VOLVO stereo-radio dealer onderhouden, b.j. 1988

Renault

langrijk. Een uiterlijke vergelijking maken met andere middenklassers is er dan ook niet
bij.
Het interieur heet doordacht
te zijn en dankzij de grote wielbasis van 2,5 meter is er veel
ruimte voor de inzittenden. Opvallend is de breedte van de
2110 op schouderhoogte.
Lada biedt de klant keuze uit
een tweetal 1.5 injectiemotoren.

Vlak voor het zesde lustrum presenteert Lada de
nieuwe 2110-serie. Het is de voorbode van wat
Lada in Europa van plan is.
De 2110 is een moderne auto met een hogere prijs
dan we gewend zijn en met een duidelijk eigen .
gezicht.

ANTRACETGRIJS

Toyota

md-speler
Met de introductie van
de MDX-C150RDS brengt
Sony dit voorjaar een nieuwe complete autoradio-minidisc speler met volledig
afneembaar front op de
markt.
De„ prijs ligt 500 gulden
onder die van het huidige
model. Hij heeft 18 PM en
12 AM voorkeuzestations.
De md-speler heeft een
Shock Resistance Memory
voor een feilloze weergave
onder zware rij-omstandigheden. Het uitgangsvermogen bedraagt 4x22 Watt.
Zowel het display als de
bedieningstoetsen kunnen
op de kleuren groen of amber worden ingesteld. Hij
ligt straks voor 1.499 gulden in de winkel.

De AutoRAI in fi ebruari besteedt extra aandacht aan
elektrisch aangedre ven auto's. Mercedes-Benz toont in dit
kader een studiem odel van de toekomstige A-klasse die
naast een diesel- en l lenzinevariant ook als elektroversie op
de markt komt.

cent
J V Of li mumto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in,
; *'*SHOWROOM/AUTO 1-IN-3 MIOTS zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
' : SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek' van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
' alsmede aËe nieuws-, en huis-aan-huisbladen van Wèekmedia.

:

op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Wèekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
^M ^M^M ^m ^M ^m ^m ^B __ ^_ ^« ^M^M ^H ^H •• «_^«^«.« J^HMMMÜ uiw^^ MM ^g ^H MI ^M MH •• MÜ ^^^^ ^^ ^^ y» ^m m ••••

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/(ÏUn)Cn<ïQ u6;
Pnjs mcl
B.TW.

i
Schrijf hier in blokletters
?
uw tekst, l letter per
3
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen J2 4
voor l letter Minstens 3 JS 5
regels beschrijven Aan •3 fi
de hand van de daarnaast
7
geplaatste tarieven kunt u
R
zelf uitrekenen wat uw
9
advertentie kost
10

—.

49.35
60,04
82.72
99,41
116.09
132.78
149.46
166.15

5

Naam: -

Telefoonnummer: —

Adres: Poslcde + Plaats: -

Handtekening:

U-----Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
,
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
2andvoort Gasthuisplein 12.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686

faxnr. 020-6656321

De

DSCHAPPEN

WIJZER

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

S = Actie

O = Suggestie

WINTER-TIP

SUGGESTIE

Traktatie
voor
gevleugelde
vriendjes

Gratis fcunstwerltfes
«u Campbeirs soep

Hygiënische
bescherming met
aantrekkelijk
voordeel
Juist tijdens die minder aangename dagen van de maand
is een goede bescherming heel
belangrijk.
En ob's hygiënische en zekere bescherming is tijdelijk
een stuk voordeliger.
lade Margriet nr. 47 trof u het
deelnameboekje voor het Najaarsboodschappenplan aan.
Dit boekje is geld waard, want
hiermee krijgt u f 2,50 voordeel op twee verpakkingen van
ob. U kunt tot eind februari '95
profiteren van in totaal meer
dan f 35.- voordeel.

• = Nieuw

IUI V V L

Win bij Popla voor f 1000.- gratis boodschappen
Als u zacht en toch isterk toiletpapier belangrijk vindt,
maar niet wilt sjouwen met grote pakken, biedt Popla uitkomst. Popla Tissue toiletpapier is namelijk verkrijgbaar in
Dubbelrol.
Daarop zitten maar liefst twee maal zoveel dubbelzachte velletjes als op een gewone rol. Niet alleen handig,
maar ook voordelig. Want Popla Dubbelrol kost minder
dan twee enkelrollen tissue toiletpapier.

Balance halfvol:
verantwoord lekker

Heeft u het deelnameboekje
gemist? Vraag dan (tussen 9.00
en 14.00 uur) een exemplaar
aan via de ob/Margriet serviceIlin, tel. 020-6629785.

Fysiek in balans blijven is soms
gemakkelijker dan u denkt.

Het BoodschappenSpel

Balance voor in de koffie is halfvol, op zuivelbasis gemaakt, bevat een laag cholesterolgehalte
en is daarmee gezond.

Want een koffïemelk in deze tijd
moet niet alleen romig zijn, maar
moet ook passen in een verantwoorde leefwijze.

Bovendien kunt u vanaf februari bij Popla maar
liefst tien keer voor f 1000,- gratis boodschappen
winnen, die u.mag besteden in uw eigen supermarkt. De
wedstrijdvoorwaarden staan op de actieverpakking.

Zonder concessie te doen aan
de smaak.

1. Koffie, thee, cacao
2. Koffiemelk
3. Suiker & suikervervangers
4. Conserven
5. Kip en gevogelte
6. Fruit

O 7. Vlees
O
O
O
@
O
O
O
O
O
O
@
O
O
@
O
O
O
®
O
O
®
©
O
O
®

8. Vis
9. Rijst
10. Pasta
11. Soep en bouillon
12, Brood, beschuit, toast
13. Ontbijtprodukten
14. Broodbeleg
15. Boter, margarine, olie
16. Kaas
17. Topping en room
18. Melkprodukten
19. Diepvriesprodukten
20. Alcoholische dranken
21. Frisdranken
22. Sauzen
23. Gebak, koekjes
24. Snacks en zoutjes
25. Toiletpapier
26. Interieur
27. Gezondheid
28. Cosmetica
29. Persoonlijke verzorging
30. Wasmiddelen
31. Reinigingsmiddelen
32. Wasautomaten

Popla Tissue Dubbelrol: dubbele hygiëne voor een
zachte prijs!

Kortom: Balance halfvol, verantwoord lekker.

En de
winnaar

Voor vogels valt het niet mee
om de winter door te komen.
Nu de , hapjes uit de natuur
schaars zijn, is dit een goed moment cjm onze gevleugelde
vrienden een handje te helpen.
Met het ophangen van vetbollen en ongebrande pinda's
zult u dte aandacht trekken van
kool- en pimpelmezen. Ook
mussen zullen hun snavel niet
ophalen voor pindagruis, maar
met een korstje (niet te oud)
volkorepbrood zijn ze ook dik
tevredein. •
Wilt u l coperwieken, merels en.
zanglijsters naar uw eethuisje
lokken? Metkaaskorstentuiteraard ee rst het plastic verwijderenl), klokhuizen, rotte appels
en per^n en gewelde krenten
of rozjjrjien zal dat zeker lukken!

O
O
O
O
O
O

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

spaarvoor
"oTsneVs
smg Wong
s
£S5Sr>»™
1
songs sr^ ?^™-*
video's bij

Maak
van uw
wasautomaat
een
geldautomaat

leukste liedjes uit WassiekeQsnev
«ms zoals sneeuwde, jungle BOOK,
De

een gratis video heeft

Als u uw maaltijd op een smaakvolle manier wilt afsluiten, biedt
de Fruitvla van Menken van Grieken voldoende mogelijkheden.
Aangezien verandering van spijs
nu eenmaal doet eten, is de Fruit. vla in verschillende smaken verkrijgbaar. Ter gelegenheid van de
introductie van de nieuwe variant, de Banaan/perzik-vla, presenteert Menken van Grieken 'De
leukste fruitspelletjes van
't Land'. Naasteen avontuur van
Coby het kalfje bevat dit boekje

SassoonWash&GQ

tekst inbeeld'

Hoofdprijswinnares
Mevrouw H. Brasser

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft mevrouw H. Brasser inmiddels
ontdekt!
Dankzij haar deelname aan
het Boodschappenspel is mevrouw Brasser namelijk de
nieuwe eigenares van een
fraaie Electrolux koelkast (t.w.v.
f 1399,-!) geworden.

De leukste fruitspelletjes van 't Land
een aantal tips voor gezellige en
leerzame fruitspelletjes voor binnen- én buitenshuis. Op alle verpakkingen van de Fruitvla staan
boekenzegels, waarmee u voor
dit boekje kunt sparen.
Voor 3 boekenzegels en f 4,95
bent u l de bezitter van dit
boekje.

Menken van Grieken
De lekkerste zuivel van 't Land.

woensdag en
donderdag op AT 5
17.45,0.15 uur

R OTT

donderdag op
Stads-TV Rotterdam
om 17.50,19.50,
21.50, 23.00 uur

GEZONDHEIDSTIP
Krijgt griep bij u een kans?

Wilt pok u een
prijswinnaar zijn?

Nu de weergoden ons weer regelmatig trakteren
op kou, sneeuw en regen, liggen griep en verkoudheid weer op de loer. Sommige mensen zijn echter
bevattelijker voor griep dan een ander.

Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!

Wilt u zelf eens checken hoe het met uw weerstand
gesteld is? Dan kunt u bij uw apotheek of drogist terecht voor een gratis folder met een speciale test.

s

v

Deze test is door deskundigen en huisartsen samengësteld. Als u de test heeft afgelegd, geeft het
uiteindelijke puntenaantal een goed beeld van uw bevattelijkheid voor griep en verkoudheid.
Aan de hand van de uitkomst kunt u (indien nodig)
zelf bepalen welke maatregelen u wilt nemen om uw
weerstand te verhogen.
Voorkomen is immers beter dan genezen!

ss

Doe mee en maak kans op een mooie luxe
Electrolux wasautomaat, droogautomaat.
afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderdste beller of inzender, met het
goede antwoord, een
Electrolux kruimelzuiger
klaar!
r* GRATIS

Zanker laat ze rollen. Wie
tussen 1 januari en 1 maart
1995 een Zanker voorlader
wasautomaat aanschaft, krijgt
100 pop oftewel f 100,- op
bank of giro teruggestort.

SUGGESTIE

STADSOMROEP

Prettig aanbod nietwaar, zo
vlak na die dure feestdagen?
Dus snel naar uw Zanker
dealer, want er is al een Zanker
voorlader
wasautomaat
vanaf f 1.199,-.
Voor meer informatie
over deze actie en de rest
van het Zanker assortiment kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling, tel. 01720-80044.

ZANKER
Zanker: op en top getest!

f f A^^siS»,,^ ïp

Verras uw interieur met een luxe geurtje
De keuze van parfum speelt
een belangrijke rol bij het onderstrepen van uw persoonlijke uitstraling. U hoeft zich daarbij niet
te beperken tot uzelf. Dankzij
Ambi-Pur Parfum d'interieur
kunt u ook uw woonomgeving
een extra persoonlijk tintje geven. De geuren van deze elektrische parf umverspreider zijn namelijk gebaseerd op luxe parfums van beroemde internatio-

nale parfumhuizen. Ambi-Pur
Parfum d'interieur is verkrijgbaar
in drie geurvarianten waar u minimaal 45 dagen van kunt genieten. De geursterkte kunt u met
een regelaar aanpassen.
En als die parfum is opgebruikt,
is uw favoriete geur apart als navulling verkrijgbaar.
Ambi-Pur: een luxe geurtje
voor het hele huis.

KRUIMEL
ZUIGER

woensdag op .
Stadsomroep Utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur

A

O M R O E P
AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00.19.00.
21.00 uur

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Bij welke soep krijgt u gratis 4 originele
ansichtkaarten?
2. Welk bedrag aan gratis boodschappen
kunt u bij Popla winnen?

ringetjes d(e -,

dop

en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijn
(75 c/m)

(U kunt uw antwoorden binpen een minuut
inspreken).
Of stuur uw oplossing op een briefkaart
(voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar:
Hef: Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam'
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

kels van
Record

Free

super bpce^CD^nJe6 i
Hype» dirlect mee! Lees
'
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PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM
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College 'ontsnapt' aan motie van wantrouwen
ZANDVOORT - Het voorttaestaan van het college van
Burgemeester en Wethouders heeft dinsdagavond
twee uur lang aan een zijden
draadje gehangen. Zoveel
tijd was er nodig om een motie van wantrouwen te behandelen, ingediend door de
Partij van de Arbeid. 'De
WD-fractie bleek ernstig
verdeeld, maar koos op het
laatste nippertje toch eieren
voor haar geld: de gehele
fractie stemde tegen. Alleen
PvdA en D66 stemden voor,
een minderheid binnen de
gemeenteraad.
Daardoor
werd de motie op het laatste
moment, zonder zichtbare
schade aan te richten, aan
de kant geschoven.
De motie was gekant tegen de
wethouders Flieringa (GBZ),
De Jong (VVD) en Versteege
(CDA). Volgens PvdA-fractievoorzitter Jeannette van Westerloo functioneert het college
met dit drietal absoluut niet.
De ergernis van de fractie duurt
al maanden en daarom werd
het nu eens tijd er daadwerkelijk iets aan te doen, aldus Van
Westerloo. De kans dat de motie zou worden aangenomen,
was klein, dat geeft zij toe.
„Maar we wilden er niet nóg
langer mee wachten. We hebben al genoeg geslikt. We wilden hiermee ook een signaal
naar de bevolking geven, dat
het zo niet langer meer kan met
dit college. Dan maar een motie
zonder een meerderheid, als
het moet." Zij ondersteunde
haar motie met een waslijst aan
kritiek op de drie wethouders.

Complottheorie
De fractie van D66 was het
volledig met haar eens. „Wij
zouden dat rijtje nog wel verder

Informatiedagen
bij Energiebedrijf
ZANDVOORT - Het Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland
(EZK) houdt op donderdag 9,
vrijdag 10 en zaterdag 11 februari informatiedagen in Zandvoort. Medewerkers van het
EZK zullen vragen beantwoorden over de eindnota voor het
gasverbruik, die deze week in
de bus komt. Ook kunnen vragen worden gesteld óver verwarmingsketels en isolatie. De
informatiedagen worden gehouden in de Groene Zaal van
Huize Kostverloren aan de
Burg. Nawijnlaan l in Zandvoort. Belangstellenden kunnen donderdag en vrijdag terecht tussen vier en negen uur
en zaterdag tussen tien en drie
uur.

Onderzoek naar
bufferkelder
ZANDVOOET - Mogelijk
komt er een bufferkelder voor
overtollig regenwater, onder
het toekomstige winkeldomein
van ondernemer Bruynzeel.
Het gemeentebestuur heeft besloten in te gaan op dit voorstel,
voor zoverre dat de mogelijkheden onderzocht worden. De keider zou onder de parkeerkelder
moeten
komen.
Volgens
Bruynzeel zou deze capaciteit
voldoende kunnen hebben om
wateroverlast in de ernaast gelegen straten te voorkomen.

kunnen aanvullen," zei fractievoorzitter Jan Termes. „Op de
vraag of dit college onder de
maat functioneert, kunnen wij
alleen maar met 'ja' antwoorden." Termes verzekerde dat er
geen vooroverleg met de PvdA
was geweest: „Er is geen sprake
van een complottheorie. Het is
een eerlijke mening die de
PvdA geeft, wij zijn ook van mening dat het niet anders kan."
D66-er Lou Koper steunde de
motie eveneens, al was dat aan-

vankelijk nog onzeker. Hij was
het niet op alle punten eens met
Van Westerloo. „Maar ook ik
vind dat dit college niet goed
functioneert."
Zoals te verwachten lieten
GBZ en CDA hun wethouders
niet vallen. GBZ-fractievoorzitter Keur leek woedend over de
'denigrerende
opmerkingen'
van de PvdA en was 'absoluut
tegen de motie'. Dat gold ook
voor Bluijs, CDA. Volgens hem
zijn de kritiekpunten in het ver-

leden al genoeg besproken en
was deze nieuwe discussie dus
'achterhaald'.

Verdeeldheid
Binnen de VVD-fractie werd tijdens de drie schorsingen - hevig gediscussieerd. Hiermee
werd de verdeeldheid die de
partij al sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen teistert, weer eens opnieuw overduidelijk. Ad-interim VVD-par-

Dwangsom van 3000 gulden per dag

Die eis staat deze week in een
brief van de advocaat van de
familie Hakhoff aan de gemeente. Het gezin Hakhoff is
huurder van een gemeentewoning in de Koningstraat. Zij
wonnen vorige week een
rechtszaak tegen de gemeente
over de huurverhoging van
1993 van 5,5 procent. Die hoeft
niet betaald te worden, besliste
de rechter, vanwege het achterstallig onderhoud en de ongezonde situatie in huis. Die is
zelfs 'levensbedreigend'.
Hun advocaat heeft de gemeente er nu op gewezen dat er
op korte termijn maatregelen
getroffen moeten worden. Als
dat niet binnen een maand gebeurt, dan volgt de schadeclaim van 3000 gulden per dag.
De situatie is spoedeisend, omdat Imca Hakhoff zwanger is.

niet, van het college, maar toch
gaf Van Caspel de wethouders
even later het 'voordeel van de
zeer ernstige twijfel'. Zijn partij
steunde de motie dus niet.
Achteraf bleek dat de verdeeldheid binnen de VVD niet
over was: volgens andere bronnen hadden Van Caspel en Van
Vilsteren de motie liever gesteund. Zij deden dat echter
niet omdat wethouder De Jong
en VVD-raadslid Van Marie tegen zouden stemmen. Door dat

Station Zandvoort, van de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij (KNRM) beschikt sinds vorige week over een nieuwe
reddingboot. Het snelle schip, de Annie Poulisse, werd zaterdag
feestelijk gedoopt. De boot vertrok maandag weer voor 14 dagen
naar de werf, voor een laatste afstelbeurt. Bovendien wordt de

brandstoftoevoer nog een keer gecontroleerd. Deze stopte vorige
week onverwacht, tijdens de tocht naar Zandvoort, waardoor het
schip bijna op de pier van IJmuiden liep. Vermoedelijk krijgt de
boot ook een nieuw type waterjets, waarmee de snelheid nog hoger
wordt: :i.c'n 67 km per uur. Zie ook pagina 3. Foto André Lieberom

De laatste oproep kwam gistermiddag rond half drie. „Ons
ZANDVOOET - Een verstop- is gevraagd te verzamelen en te
te filter van een wasmachine gaan," zei Eolf Kuiper via de
veroorzaakte zaterdag flinke telefoon. Even later werd bewateroverlast in een flatge- kend dat Nijmegen de nieuwe
bouw aan de Lorentzstraat. Bij bestemming werd, waar de
bewoners op de vierde etage ploegen waarschijnlijk anderen
sprong een filter uit de machi- moeten aflossen. De Zandne. De afvoer van de douche voortse vrijwilligers waren eind
kon de hoeveelheid water die vorige week net teruggekeerd
uit de machine kwam niet aan, uit Zuid-Limburg. Een eerste
waardoor de flat aan de achter- ploeg was woensdag daarheen
zijde onder water liep. Via de met een boot vertrokken, donkozijnen liep het water binnen
op de drie verdiepingen eron(ADVERTENTIE)
der, zodat wateroverlast ontstond. De politie forceerde de
voordeur en schakelde de machine uit. De brandweer hielp
de bewoners de wateroverlast
te beperken.

ZANDVOORT - Een aantal bewoners, winkeliers en
leden van de Stichting behoud leefbaarheid Schoolstraat/Louis-Davidsstraat
heeft forse bezwaren tegen
de nieuwbouwplannen voor
het winkeldomein- en woningbouwproject
tussen
Raadhuisplein, Louis Davidsstraat en Schoolstraat.
Dat bleek woensdag 25 januari tijdens een inspraakavond, die werd voorgezeten
door wethouder Versteege,
in de raadzaal.

De omwonenden gaven mondeling blijk van hun verontwaardiging, maar kunnen hun
bezwaren tot 26 februari ook
schriftelijk indienen. De mondelinge en schriftelijke bezwaren zullen worden verwerkt en
worden vastgelegd in een 'inspraaknota'. Hierna volgt een
advies aan B en W. „Het college
heeft reeds een standpunt ingenomen, maar nog niet definitief. Aan de hand van de bezwaren, zal er een heroverweging
plaatsvinden," aldus van Delft,
hoofd Euimtelijke ordening.
Het plan, dat gelanceerd is
door ondernemer Cees Bruyn-

zeel, omvat een overdekt winkelgebied, met aan de kant van
de Schoolstraat woningbouw in
drie woonlagen (6 maisonnettes). Aan de kant van de Haltestraat komen twee penthpuses
boven de winkels. Het winkelcentrum zal 2100 vierkante meter beslaan en worden onderkelderd. Het project zal een onderdeel zijn van het centrumplan. Dit plan is momenteel in
voorbereiding.

door de gemeenteraad moet
worden vastgesteld. Het concept-ontwerp
bestemmingsplan centrum zal rond november verwacht worden. Dan zal
ook de bouwaanvraag voor het
nieuwbouwproject Haltestraat,
Schoolstraat,
Louis-Davidsstraat worden ingediend en
wordt het plan in definitieve
vorm gepresenteerd. Waarschijnlijk wordt gebruik gemaakt van een artikel-19-procedure en zal er een vrijstellingsHet centrumplan is weer een procedure op de bouwvergunonderdeel van een veel groter ning genomen worden. In deze
plan, namelijk het bestem- periode zal er alsnog een inmingsplan centrum, dat nog spraakprocedure plaatsvinden.

dat ik een dijk zag doorbreken." Het begon met een gat
van een halve meter, maar dat
groeide al snel. Op dat moment
was het 'wegwezen' geblazen.

Paniek
„Je eerste reactie is paniek,"
zegt Onno, „en je duikt meteen
een meter weg. Maar daarna ga
je aan de slag: informatie doorgeven aan het commandocentrum en de plek ontruimen."
„Je voelt je net Hansje Brink
op dat moment," zegt hij, „het
liefst hou je dat water allemaal
tegen. Alleen is je vinger natuurlijk veel te klein voor zo'n
gat. Op dat moment liep ik wel
in mezelf te vloeken, het betekende dat Roosteren weer on-

derwater zou komen te staan, al
was er op dat moment gelukkig
wel een nooddijk." „Ik kreeg
die melding door," zegt Rolf.
„Mensen uit de omgeving die
naast me stonden, kregen meteen een beangstigend gevoel.
Zoiets als dat je weet dat het
huis van je buurman weer onderloopt."
Dit jaar was alles wel veel beter georganiseerd dan vorig
jaar Kerst. Onno: „Vorig jaar
werden we 's avonds laat gedropt, we wisten nauwelijks
waar we terechtkwamen. Vorige week in Roosteren kregen
we eerst een rondleiding." Dat
komt doordat er nu meer tijd
was voor voorbereidingen, verklaart Rolf.
Echte reddingsacties, zoals

vorig jaar, waren er dit keer
niet bij. „Voor mij hoeft dat ook
niet zo," aldus Onno, „gezien
alle ellende die we vorig jaar
tegenkwamen." Rolf: „Als je op
die manier in actie moet komen, betekent eigenlijk datje te
laat bent. Nu waren we gelukkig op tijd, de mensen konden
bijtijds geëvacueerd worden."
De samenwerking en bereidwilligheid van mensen om te assisteren was 'waanzinnig goed',
zegt hij.
Ook de brandweer is vorige
week nog met zeven man naar
Limburg vertrokken, maar zij
hoefden daar niet te blijven.
„Er waren voldoende mensen,"
zegt commandant Schröder.
Wel is er een motorspuit met
groot vermogen achtergelaten.

HW
LW HW LW
Datum
04.57 02.36 17.0812.56
2 feb
05.37 01.15 17.51 13.46
3 feb
06.17 02.05 18.31 14.36
4 feb
5 feb
06.58 02.44 19.1515.26
6 feb
07.36 03.24 19.5515.55
08.14 03.54 20.4616.20
7 feb
8 feb
09.15 04.20 21.3417.05
10.14 05.04 22.5517.44
9 feb
10 feb 11.45 06.14 -.-18.44
Maanstand/getij
EK dinsd. 7 feb. 13.54 uur
Doodtij donderd . 9 febr. 22.55 uur
NAP + 56 cm
VM woensd. 15 feb. 13.15 uur

Kijkkunst

13!

'Er is zoveel over kunst te ver- '
tellen. Als ik eenmaal op dreef i
ben, word ik er echt vreselijk j
enthousiast van.' Kunsthistori- i.
ca Sophie Schrameijer moet
eigenlijk lachen om zichzelf.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur .... tel. 17166
Advertenties: ..... tel. 17166
Redactie: ........ tel. 18648

ZANDVOORT - Op de Van
Lennepweg zijn vorige week
twee Zandvoorters van 18 en 15
jaar oud mishandeld door twee
Haarlemmers van 19 en twintig
jaar. Aanleiding tot de mishandeling was een eerdere ruzie in
het zwembad aan de Vondellaan tussen de Haarlemmers en
een groepje Zandvoorters.
Daarbij was de 18-jarige man
tussen de ruziënde partijen gesprongen, wat hij vorige week
moest bekopen. Hij liep op de
Van Lennepweg toen hij werd
gepasseerd door een auto met
daarin de Haarlemmers. Deze
sprongen uit hun auto en mishandelden de Zandvoorter
door hem te slaan en te schoppen. Een van de Haarlemmers
gebruikte daarbij een honkbalknuppel.
Getuigen gaven het signalement en h'et kenteken door van
de auto van de Haarlemmers.
Bij het station in Haarlem kónden zij worden klemgereden en
aangehouden. Tijdens het verhoor de volgende morgen bekenden zij de mishandeling en
werden vervolgens heengezonden.

ZANDVOOET - Tijdens een
ruzie in een café aan het Kerkplein heeft een 23-jarige Zandvoorter bij een 25-jarige man uit
Deventer een stukje uit het oor
gebeten. De Deventenaar gedroeg zich handtastelijk ten opzichte van een jonge vrouw en
de Zandvoorter nam het voor
deze vrouw op. Later verklaarde de Zandvoorter dat hij tijdens de worsteling die het gevolg was, in paniek van zich
had afgebeten. Het slachtoffer
werd naar een ziekenhuis in
Haarlem overgebracht. Hij zal
een stukje van ongeveer een
vierkante centimeter uit zijn
oor moeten missen. Tegen de
Zandvoorter wordt proces-verbaal opgemaakt.

(ADVERTENTIE)

DE PEN - KOERIER
administratief dienstverleningsburo voor belastingzaken,
boekhoudingen, balansen en administratie-adviezen.

BELASTING-AANGIFTE?
BEL 02507-14546
Kantoor: Swaluëstraat 26-A, Zandvoort.
(becon-nr. 353358)

DE PEN-KOERIERHEEFT
EEN OPLOSSING OF VINDT ER EEN.

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l l l l l L
Adres: l l l l l l l l
Postcode/PIaats:L
__l
Telefoon: l l l l l l
Giro/Banknr.: l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per

Op zondag 5 februari:
Verse pastaschotel: met varkenshaas, vleestomaat en basilicum
in verse room en een Italiaanse
tomatensalade.
14.95

Kalverstraat

;

De Zandvoortse Ingrid
""P :;
van der Peet manifes/ \
teerde zich deze week met ;
een wereldrecord.
;

13 weken voor maar ƒ 13,00

7 DAGEN PER WEEK VAN 9 UUR 'S MORGENS
TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN.

VROOM & DREESMANN

Wereldrecord

die krant moet ik hebben.
-j Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

ELKE ZONDAG OPEN

B Waterstanden

j

De
gemeenteraad
n ',
moet minder vechten
O j
en zich meer integer opstel- ;
len. Dat blijkt uit de nieuw- .
jaarsrede van burgemeester i
Van der Heijden.
•

Stukje uit oor

Forse kritiek op bouwplannen Raadhuisplein

'Je voelt je net Hansje Brink op dat moment'

Wateroverlast

Vechten

Mishandeling

EMM

derdags volgde er nog een met
twee boten op een aanhanger.
Eind van de week en in het
weekend kwam iedereen weer
terug.
Eolf Kuiper was een van de
eersten die vorige week vertrokken. „Ik werd om half zes
opgepiept, een half uur later
waren we onderweg." De ploeg
kwam terecht in Eoosteren en
omgeving. Rolf kreeg de taak
om in een sporthal een commandocentrum annex uitvalbasis op te zetten. De overige
Zandvoorters gingen op pad
om mensen te helpen. „We hebben geholpen met mensen te
verhuizen en met het hoger zetten van spullen," zegt Onno
Joustra, een van de andere vrijwilligers. „Daarnaast hebben
we ons bezig gehouden met preventie en dijkbewaking."
Dat laatste zal hij niet snel
vergeten. „Het was voor het
eerst en ik hoop voor het laatst
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stallig onderhoud hun huurverhoging gaan terugvorderen. De
gemeente kan het daar nog
druk mee krijgen. Helemaal als
ook zij gaan eisen dat hun huis
op zo'n korte termijn wordt opgeknapt of dat er een andere
woning ter beschikking wordt
gesteld.

Als de onderhandelingen
naar wens verlopen, worden de
gemeentewoningen dit jaar
overgedragen aan woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht. Volgens EMM-directeur Peter Kramer heeft
de uitspraak van de rechter
hier geen invloed op. „We wisten al dat er veel aan die woningen moet gebeuren, dus voor
ons maakt die uitspraak geen
verschil."
De onderhandelingen vinden
overigens achter gesloten deuren plaats. Zelfs de raadsleden
zouden erbuiten gehouden
worden, zo hadden EMM en het
college van Burgemeester en
Wethouders afgesproken. Dat
laatste stuitte op groot bezwaar
van de D66-frri.ctie, zo bleek uit
een reactie van raadslid Van
Leeuwen: „Onze fractie gaat er
vanuit dat het college zich
Geen flat
houdt aan de bestuursop„Dat betekent dus dat ze snel , dr acht. We houden er zelfs reaan de slag moeten," zegt zij kening mee dat we de uitgangszelf. „Maar als ze twee maan- punten van het college kunnen
den wachten, dan hoeft het mis- onderschrijven. Maar we willen
schien niet meer... dan kunnen het wel graag zeker weten."
wij met de betaalde dwangsom
D66 eiste met een motie dat
wel een huis kopen."
alle stukken ter inzage worden
Als de gemeente met een al- gelegd. „Daar hebben wij recht
ternatief komt, dan moet dat op." Na moeizaam overleg
een 'gelijkwaardige woning' stemde het college erin toe, dat
zijn. „We laten ons niet in een ook de gemeenteraad volledig
flatje stoppen, dat zou een ach- op de hoogte wordt gehouden.
teruitgang betekenen. We zit- „We gaan morgen met EMM
ten nu in een eengezinswoning, praten om uit te leggen hoe de
dus dat eisen we dan ook weer gevoeligheden liggen," aldus
terug. Daar hebben we recht burgemeester Van der Heijden.
Volgens Van Leeuwen beantop."
De verwachting is nog steeds woordde dat laatste nou net
dat ook andere huurders van niet aan de strekking van zijn
gemeentewoningen met achter- motie.

ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddings Brigade is
voor de tweede keer opgeroepen voor hulp in de overstroomde gebieden in' Nederland. Gisteren vertrok
een ploeg van ongeveer tien
man met drie vletten naar
Nijmegen. Vorige week was
de ZRB ook al met drie ploegen in Zuid-Limburg behulpzaam geweest.

laatste zou de motie het net niet
halen. Als Van Caspel en Van
Vilsteren voet bij stuk hadden
gehouden, zou het enige resultaat geweest zijn: een verdere
scheuring binnen de VVD-fractie. Dat had dit tweetal verder
geïsoleerd van het college en
verdrongen naar de kant van de
oppositie, ook dan nog steeds
de minderheid in de raad. Dit
had uiteindelijk de positie van
het zittende college verstevigd.
Zie ook pagina 3

Annie Poulisse wordt nógsneller

Gemeente moet huis
heel snel opknappen

ZANDVOORT - De gemeente moet er binnen een
maand voor zorgen dat de
woning van de familie Hakhoff is opgeknapt óf dat er
een nieuwe woning beschikbaar is. Zo niet, dan moet zij
een dwangsom van drieduizend gulden per dag betalen.

tijvoorzitter Kroskinsky deed
dinsdag verwoede pogingen om
de fractiegenoten op één lijn te
houden, onder andere door een
felle discussie met Van Caspel.
Uiteindelijk slaagde hij hierin,
al bleek dat pas op het allerlaatste moment. Na alle schorsingen gaf Van Caspel het college
tot tweemaal toe de gelegenheid te antwoorden op de kritiek van de PvdA. Dat bleek
echter een schijnbeweging. Een
inhoudelijk antwoord kwam er
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D kwartaal ƒ 18,00 D half jaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Een ploeg1 van de Zandvoortse Reddings Brigade vertrekt met twee boten naar het watersnoodgebied

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371"017003
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Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar recept- en huishoud-suggesties

§ = Actie

O = Suggestie

WINTER-TIP

SUGGESTIE

Heeft u het deelnameboekje
gemist? Vraag dan (tussen 9.00
en 14.00 uur) een exemplaar
aan via de ob/Margriet serviceIjjn, tel. 020-6629785.

Het BoodschappenSpel

S^^^rrraT»ï^*!'v^Y^K?

En de
winnaar

Traktatie
voor
gevleugelde
vriendjes

Gratis kunstwei-Kjes
Campbeirs soep

Hygiënische
bescherming met
aantrekkelijk
voordeel
Juist tijdens die minder aangename dagen van de maand
is een goede bescherming heel
belangrijk.
En ob's hygiënische en zekere bescherming is tijdelijk
een stuk voordeliger.
lade Margriet nr. 47 trof u het
deelnameboekje voor het Najaarsboodschappenplan aan.
Dit boekje is geld waard, want
hiermee krijgt u f 2,50 voordeel op twee verpakkingen van
ob. U kunt tot eind februari '95
profiteren van in totaal meer
dan f 35.- voordeel.

•= Nieuw

i \vl

Win bij Popla voor f 1000,- gratis boodschappen
Als u zacht en toch isterk toiletpapier belangrijk vindt,
maar niet wilt sjouwen met grote pakken, biedt Popla uitkomst. Popla Tissue toiletpapier is namelijk verkrijgbaar in
Dubbelrol.
Daarop zitten maar liefst twee maal zoveel dubbelzachte velletjes als op een gewone rol. Niet alleen handig,
maar ook voordelig. Want Popla Dubbelrol kost minder
dan twee enkelrollen tissue toiletpapier.

Balance halfvol:
verantwoord lekker
Fysiek in balans blijven is soms
gemakkelijker dan u denkt.
Balance voor in de koffie is halfvol, op zuivelbasis gemaakt, bevat een laag cholesterolgehalte
en is daarmee gezond.

Want een koff iemelk in deze tijd
moet niet alleen romig zijn, maar
moet ook passen in een verantwoorde leefwijze.

Bovendien kunt u vanaf februari bij Popla maar
liefst tien keer voor f 1000,- gratis boodschappen
winnen, die u.mag besteden in uw eigen supermarkt De
wedstrijdvoorwaarden staan op de actieverpakking.

Zonder concessie te doen aan
de smaak.

Voor vogels valt het niet mee
om de winter door te komen.
Nu de i hapjes uit de natuur
schaars zijn, is dit een goed moment cpm onze gevleugelde
vrienden een handje te helpen.
Met het ophangen van vetbollen en ongebrande pinda's
zult u de aandacht trekken van
kool- en pimpelmezen. Ook
mussen zullen hun snavel niet
ophalen voor pindagruis, maar
met een korstje (niet te oud)
volkorenbrood zijn ze ook dik
tevredejn.
Wilt u Ikoperwieken, merels en.
zanglijsters naar uw eethuisje
lokken?) Met kaaskorsten (uiteraard eerst het plastic verwijderenl), klokhuizen, rotte appels
en peren en gewelde krenten
of rozijnien zal dat zeker lukken!

Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!
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8. Vis
9. Rijst
10. Pasta
11. Soep en bouillon
12. Brood, beschuit, toast
13. Ontbijtprodukten
14. Broodbeleg
15. Boter, margarine, olie
16. Kaas
17. Topping en room
18. Melkprodukten
19. Diepvriesprodukten
20. Alcoholische dranken
21. Frisdranken
22. Sauzen
23. Gebak, koekjes
24. Snacks en zoutjes
25. Toiletpapier
26. Interieur
27. Gezondheid
28. Cosmetica
29. Persoonlijke verzorging
30. Wasmiddelen
31. Reinigingsmiddelen
32. Wasautomaten

Maak

van uw

Disney's
Sing Wong
Songsu..
video's bij

wasautomaat

een
geldautomaat

1

*

tekst 'm beeld!

De leukste fruitspelletjes van 't Land
Als u uw maaltijd op een smaakvolle manier wilt afsluiten, biedt
de Fruitvla van Menken van Crieken voldoende mogelijkheden.
Aangezien verandering van spijs
nu eenmaal doet eten, is de Fruit. vla in verschillende smaken verkrijgbaar. Ter gelegenheid van de
introductie van de nieuwe variant, de Banaan/perzik-vla, presenteert Menken van Grieken 'De
leukste fruitspelletjes van
't Land'. Naast een avontuur van
Coby het kalfje bevat dit boekje

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft mevrouw H. Brasser inmiddels
ontdekt!

Wilt pok u een
prijswinnaar zijn?

O 7. Vlees

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

spaar voor
8

Dankzij haar deelname aan
het Boodschappenspel is mevrouw Brasser namelijk de
nieuwe eigenares van een
fraaie Electrolux koelkast (tw.v.
f1399,-!) geworden.

1, Koffie, thee, cacao
2. Koffiemelk
3. Suiker & suikervervangers
4. Conserven
5. Kip en gevogelte
6. Fruit

Popla Tissue Dubbelrol: dubbele hygiëne voor een
zachte prijs!

Kortom: Balance halfvol, verantwoord lekker.

is

Hoofdprijswinnares
Mevrouw H. Brasser

O
O
O
O
O
O

PBOOON

een aantal tips voor gezellige en
leerzame; fruitspelletjes voor binnen- én buitenshuis. Op alle verpakkingen van de Fruitvla staan
boekenzegels, waarmee u voor
dit boekje kunt sparen.
Voor 3 boekenzegels én f 4,95
bent u' de bezitter van dit
boekje.

Menken van Grieken
De lekkerste zuivel van 't Land.

woensdag en
donderdag op AT 5
17.45,0.15 uur

ROTTER

donderdag op
stads-w Rotterdam
om 17.50,19.50.
21.50, 23.00 uur

GEZONDHEIDSTIP
Krijgt griep bij u een kans?
Nu de weergoden ons weer regelmatig trakteren
op kou, sneeuw en regen, liggen griep en verkoudheid weer op de loer. Sommige mensen zijn echter
bevattelijker voor griep dan een ander.
Wilt u zelf eens checken hoe het met uw weerstand
gesteld is? Dan kunt u bij uw apotheek of drogist terecht voor een gratis folder met een speciale test.
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Deze test is door deskundigen en huisartsen samengësteld. Als u de test heeft afgelegd, geeft het
uiteindelijke puntenaantal een goed beeld van uw bevattelijkheid voor griep en verkoudheid.
Aan de hand van de uitkomst kunt u (indien nodig)
zelf bepalen welke maatregelen u wilt nemen om uw
weerstand te verhogen.
Voorkomen is immers beter dan genezen!

Doe mee en maak kans op een mooie luxe
Electrolux wasautomaat, droogautomaat,
afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderdste beller of inzender, met het
goede antwoord, een
Electrolux kruimelzuiger
klaar!
r1 GRATIS

Zanker laat ze rollen. Wie
tussen 1 januari en 1 maart
1995
een Zanker voorlader
wasautomaat aanschaft, krijgt
100 pop oftewel f 100,- op
bank of giro teruggestort.

SUGGESTIE

STADSOMROEP

Prettig aanbod nietwaar, zo
vlak na die dure feestdagen?

V "

Dus snel naar uw Zanker
dealer, want er is al een Zanker
voorlader
wasautomaat
vanaf f 1.199.-.
Voor meer informatif
over deze actie en de rest
van het Zanker assortiment kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling, tel. 01720-80444.

Z II N K ER
Zanker: op en top getest!

1. Bij welke soep krijgt u gratis 4 originele
ansichtkaarten?
2. Welk bedrag aan gratis boodschappen
kunt u bij Popla winnen?
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woensdag op .
Stadsomroep utrecht
vanaf 18.00 uur

Verras uw interieur met een luxe geurtje
De keuze van parfum speelt
een belangrijke rol bij het onderstrepen van uw persoonlijke uitstraling. U hoeft zich daarbij niet
te beperken tot uzelf. Dankzij
Ambi-Pur Parfum d'interieur
kunt u ook uw woonomgeving
een extra persoonlijk tintje geven. De geuren van deze elektrische parf umverspreider zijn namelijk gebaseerd op luxe parfums van beroemde internatio-

nale parfumhuizen. Ambi-Pur
Parfum d'interieur is verkrijgbaar
in drie geurvarianten waar u minimaal 45 dagen van kunt genieten. De geursterkte kunt u met
een regelaar aanpassen.
En als de parfum is opgebruikt,
is uw favoriete geur apart als navulling verkrijgbaar.
Ambi-Pur: een luxe geurtje
voor het hele huis.

! KRUIMEL;
ZUIGER

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

f1

^

elk uur

A

O M R O E P
AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00.19.00.
21.00 uur

• - ~•• • 'P' 5 actie-doprinaen
de Kunjststof Tfngetjes dï
Je eenvoudig uit de don
kunt trekken) van de 15
SKfrSri Pepsl. 7UP en

en bel uw antwoorden door naar:

De Boocischappenlijn
(75 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken).
Of stuur uw oplossing op een briefkaart
(voorzien van uw naam, adres, postcode en
:
woonplaats) naar:
Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam'
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht

— van Free
Record jjhop m ^^^
Ser'^d-Betaal yijf g^
«eii BIJ jen je krijgt de
Super Dönce CD "Dance
Hype» dlJect mee. Lees d|
actieverpbkkfng!

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Zandvoorts

donderdag
februari
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a m s t e r d a m auto ra!

zondag
•Amsterdam raï\

VANDAAG EXTRA RAI-INFO
Donderdag 2 februari 1995

Los nummer ƒ 1.85

55-e jaargang nummer 5

College 'ontsnapt' aan motie van wantrouwen
ZANDVOORT - Het voortbestaan van het college van
Burgemeester en Wethouders heeft dinsdagavond
twee uur lang aan een zijden
draadje gehangen. Zoveel
tijd was er nodig om een motie van wantrouwen te behandelen, ingediend door de
Partij van de Arbeid. 'De
VVD-fractie bleek ernstig
verdeeld, maar koos op het
laatste nippertje toch eieren
voor haar geld: de gehele
fractie stemde tegen. Alleen
PvdA en D66 stemden voor,
een minderheid binnen de
gemeenteraad. Daardoor
werd de motie op het laatste
moment, zonder zichtbare
schade aan te richten, aan
de kant geschoven.
De motie was gekant tegen de
wethouders Plieringa (GBZ),
De Jong (VVD) en Versteege
(CDA). Volgens PvdA-fractievoorzitter Jeannette van Westerloo functioneert het college
met dit drietal absoluut niet.
De ergernis van de fractie duurt
al maanden en daarom werd
het nu eens tijd er daadwerkelijk iets aan te doen, aldus Van
Westerloo. De kans dat de motie zou worden aangenomen,
was klein, dat geeft zij toe.
„Maar we wilden er niet nóg
langer mee wachten. We hebben al genoeg geslikt. We wilden hiermee ook een signaal
naar de bevolking geven, dat
het zo niet langer meer kan met
dit college. Dan maar een motie
zonder een meerderheid, als
het moet." Zij ondersteunde
haar motie met een waslijst aan
kritiek op de drie wethouders.

Complottheorie
De fractie van D66 was het
volledig met haar eens. „Wij
zouden dat rijtje nog wel verder

Informatiedagen
bij Energiebedrijf
ZANDVOORT - Het Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland
(EZK) houdt op donderdag 9,
vrijdag 10 en zaterdag 11 februari informatiedagen in Zandvoort. Medewerkers van het
EZK zullen vragen beantwoorden over de eindnota voor het
gasverbruik, die deze week in
de bus komt. Ook kunnen vragen worden gesteld over verwarmingsketels en isolatie. De
informatiedagen worden gehouden in de Groene Zaal van
Huize Kostverloren aan de
Burg. Nawijnlaan l in Zandvoort. Belangstellenden kunnen donderdag en vrijdag terecht tussen vier en negen uur
en zaterdag tussen tien en drie
uur.

Onderzoek naar
bufferkelder

kunnen aanvullen," zei fractievoorzitter Jan Termes. „Op de
vraag of dit college onder de
maat functioneert, kunnen wij
alleen maar met 'ja' antwoorden." Termes verzekerde dat er
geen vooroverleg met de PvdA
was geweest: „Er is geen sprake
van een complottheorie. Het is
een eerlijke mening die de
PvdA geeft, wij zijn ook van mening dat het niet anders kan."
D66-er Lou Koper steunde de
motie eveneens, al was dat aan-

Dwangsom van 3000 gulden per dag

Gemeente moet huis
heel snel opknappen
ZANDVOORT - De gemeente moet er binnen een
maand voor zorgen dat de
woning van de familie Hakhoff is opgeknapt óf dat er
een nieuwe woning beschikbaar is. Zo niet, dan moet zij
een dwangsom van drieduizend gulden per dag betalen.
Die eis staat deze week in een
brief van de advocaat van de
familie Hakhoff aan de gemeente. Het gezin Hakhoff is
huurder van een gemeentewoning in de Koningstraat. Zij
wonnen vorige week een
rechtszaak tegen de gemeente
over de huurverhoging van
1993 van 5,5 procent. Die hoeft
niet betaald te worden, besliste
de rechter, vanwege het achterstallig onderhoud en de ongezonde situatie in huis. Die is
zelfs 'levensbedreigend'.
Hun advocaat heeft de gemeente er nu op gewezen dat er
op korte termijn maatregelen
getroffen moeten worden. Als
dat niet binnen een maand gebeurt, dan volgt de schadeclaim van 3000 gulden per dag.
De situatie is spoedeisend, omdat Imca Hakhoff zwanger is.

Geen flat
„Dat betekent dus dat ze snel
aan de slag moeten," zegt zij
zelf. „Maar als ze twee maanden wachten, dan hoeft het misschien niet meer... dan kunnen
wij met de betaalde dwangsom
wel een huis kopen."
Als de gemeente met een alternatief komt, dan moet dat
een 'gelijkwaardige woning'
zijn. „We laten ons niet in een
flatje stoppen, dat zou een achteruitgang betekenen. We zitten nu in een eengezinswoning,
dus dat eisen we dan ook weer
terug. Daar hebben we recht
op."
De verwachting is nog steeds
dat ook andere huurders van
gemeentewoningen met achter-

4

hulpzaam geweest.

ZANDVOORT - Een verstppte filter van een wasmachine
veroorzaakte zaterdag flinke
wateroverlast in een flatgebouw aan de Lorentzstraat. Bij
bewoners op de vierde etage
sprong een filter uit de machine. De afvoer van de douche
kon de hoeveelheid water die
uit de machine kwam niet aan,
waardoor de flat aan de achterzijde onder water liep. Via de
kozijnen liep het water binnen
op de drie verdiepingen eronder, zodat wateroverlast ontstond. De politie forceerde de
voordeur en schakelde de machine uit. De brandweer hielp
de bewoners de wateroverlast
te beperken.

B Waterstanden B
Datum
HW
LW HW LW
2 feb
04.57 02.36 17.0812.56
3feb
05.37 01.15 17.51 13.46
4 feb
06.17 02.05 18.31 14.36
5 feb
06.58 02.44 19.1515.26
6 feb
07.36 03.24 19.55 15.55
7 feb
08.14 03.54 20.4616.20
8 feb
09.15 04.20 21.3417.05
9 feb
10.14 05.04 22.5517.44
10 feb 11.45 06.14 -.-18.44
Maanstand/getij:
EK dinsd. 7 feb. 13.54 uur
Doodtij donderd. 9 febr. 22.55 uur
NAP + 56 cm
VM woensd. 15 feb. 13.15 uur

leden al genoeg besproken en
was deze nieuwe discussie dus
'achterhaald'.

tijvoorzitter Kroskinsky deed
dinsdag verwoede pogingen om
de fractiegenoten op één lijn te
houden, onder andere door een
felle discussie met Van Caspel.
Verdeeldheid
Uiteindelijk slaagde hij hierin,
Binnen de VVD-fractie werd - al bleek dat pas op het allerlaattijdens de drie schorsingen - he- ste moment. Na alle schorsinvig gediscussieerd. Hiermee gen gaf Van Caspel het college
werd de verdeeldheid die de tot tweemaal toe de gelegenpartij al sinds de laatste ge- heid te antwoorden op de krimeenteraadsverkiezingen teis- tiek van de PvdA. Dat bleek
tert, weer eens opnieuw over- echter een schijnbeweging. Een
duidelijk. Ad-interim VVD-par- inhoudelijk antwoord kwam er

niet, van het college, maar toch
gaf Van Caspel de wethouders
even later het 'voordeel van de
zeer ernstige twijfel'. Zijn partij
steunde de motie dus niet.
Achteraf bleek dat de verdeeldheid binnen de VVD niet
over was: volgens andere bronnen hadden Van Caspel en Van
Vilsteren de motie liever gesteund. Zij deden dat echter
niet omdat wethouder De Jong
en VVD-raadslid Van Marie tegen zouden stemmen. Door dat

De laatste oproep kwam gistermiddag rond half drie. „Ons
is gevraagd te verzamelen en te
gaan," zei Rolf Kuiper via de
telefoon. Even later werd bekend dat Nijmegen de nieuwe
bestemming werd, waar de
ploegen waarschijnlijk anderen
moeten aflossen. De Zandvoortse vrijwilligers waren eind
vorige week net teruggekeerd
uit Zuid-Limburg. Een eerste
ploeg was woensdag daarheen
met een boot vertrokken, don-

laatste zou de motie het net niet
halen. Als Van Caspel en Van
Vilsteren voet bij stuk hadden
gehouden, zou het enige resultaat geweest zijn: een verdere
scheuring binnen de VVD-fractie. Dat had dit tweetal verder
geïsoleerd van het college en
verdrongen naar de kant van de
oppositie, ook dan nog steeds
de minderheid in de raad. Dit
had uiteindelijk de positie van
het zittende college verstevigd.
Zie ook pagina 3

Annie Poulisse wordt nóg sneller

De
gemeenteraad
o
moet minder vechten
«5
en zich meer integer opstellen. Dat blijkt uit de nieuwjaarsrede van burgemeester
Van der Heijden.

Wereldrecord
De Zandvoortse Ingrid
~f
van der Peet manifes/
teerde zich deze week met
een wereldrecord.

Kijkkunst

"f 3

'Er is zoveel over kunst te vertellen. Als ik eenmaal op dreef
ben, word ik er echt vreselijk
enthousiast van.' Kunsthistorica Sophie Schrameijer moet
eigenlijk lachen om zichzelf.

tel. 18648

Mishandeling

EMM

derdags volgde er nog een met
twee boten op een aanhanger.
Eind van de week en in het
weekend kwam iedereen weer
terug.
Rolf Kuiper was een van de
eersten die vorige week vertrokken. „Ik werd om half zes
opgepiept, een half uur later
waren we onderweg." De ploeg
kwam terecht in Roosteren en
omgeving. Rolf kreeg de taak
om in een sporthal een commandocentrum annex uitvalbasis op te zetten. De overige
Zandvoorters gingen op pad
om mensen te helpen. „We hebben geholpen met mensen te
verhuizen en met het hoger zetten van spullen," zegt Onnp
Joustra, een van de andere vrijwilligers. „Daarnaast hebben
we ons bezig gehouden met preventie en dijkbewaking."
Dat laatste zal hij niet snel
vergeten. „Het was voor het
eerst en ik hoop voor het laatst

Vechten

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

stallig onderhoud hun huurverhoging gaan terugvorderen. De
gemeente kan het daar nog
druk mee krijgen. Helemaal als
ook zij gaan eisen dat hun huis
op zo'n korte termijn wordt opgeknapt of dat er een andere
woning ter beschikking wordt
gesteld.

Als de onderhandelingen
naar wens verlopen, worden de
gemeentewoningen dit jaar
overgedragen aan woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht. Volgens EMM-directeur Peter Kramer heeft
de uitspraak van de rechter
hier geen invloed op. „We wisten al dat er veel aan die woningen moet gebeuren, dus voor
ons maakt die uitspraak geen
verschil."
De onderhandelingen vinden
overigens achter gesloten deuren plaats. Zelfs de raadsleden
zouden erbuiten gehouden
worden, zo hadden EMM en het
college van Burgemeester en
Wethouders afgesproken. Dat
laatste stuitte op groot bezwaar
van de D66-frrvctie, zo bleek uit
een reactie van raadslid Van
Leeuwen: „Onze fractie gaat er
vanuit dat het college zich
houdt aan de bestuursopdracht. We houden er zelfs rekening mee dat we de uitgangspunten van het college kunnen
onderschrijven. Maar we willen
het wel graag zeker weten."
D66 eiste met een motie dat
alle stukken ter inzage worden
gelegd. „Daar hebben wij recht
op." Na moeizaam overleg
stemde het college erin toe, dat
ook de gemeenteraad volledig
op de hoogte wordt gehouden.
„We gaan morgen met EMM
praten om uit te leggen hoe de
gevoeligheden liggen," aldus
burgemeester Van der Heijden.
Volgens Van Leeuwen beantwoordde dat laatste nou net
niet aan de strekking van zijn
motie.

DEZEWËEk

Redactie:

Station Zandvoort, van de Koninklijke Nederlandse Redding brandstoftoevoer nog een keer gecontroleerd. Deze stopte vorige
Maatschappij (KNRM) beschikt sinds vorige week over een nieuwe week onverwacht, tijdens de tocht naar Zandvoort, waardoor het
reddingboot. Het snelle schip, de Annie Poulisse, werd zaterdag schip bijna op de pier van IJmuiden liep. Vermoedelijk krijgt de
feestelijk gedoopt. De boot vertrok maandag weer voor 14 dagen boot ook een nieuw type waterjets, waarmee de snelheid nog hoger
naar de werf, voor een laatste afstelbeurt. Bovendien wordt de wordt: iüe'n 67 km per uur. Zie ook pagina 3. Foto André Lieberom

Forse kritiek op bouwplannen Raadhuisplein
ZANDVOORT - Een aantal bewoners, winkeliers en
leden van de Stichting behoud leefbaarheid Schoolstraat/Louis-Davidsstraat
heeft forse bezwaren tegen
de nieuwbouwplannen voor
het winkeldomein- en woningbouwproject
tussen
Raadhuisplein, Louis Davidsstraat en Schoolstraat.
Dat bleek woensdag 25 januari tijdens een inspraakavond, die werd voorgezeten
door wethouder Versteege,
in de raadzaal.

De omwonenden gaven mondeling blijk van hun verontwaardiging, maar kunnen hun
bezwaren tot 26 februari ook
schriftelijk indienen. De mondelinge en schriftelijke bezwaren zullen worden verwerkt en
worden vastgelegd in een 'inspraaknota'. Hierna volgt een
advies aan B en W. „Het college
heeft reeds een standpunt ingenomen, maar nog niet definitief. Aan de hand van de bezwaren, zal er een heroverweging
plaatsvinden," aldus van Delft,
hoofd Ruimtelijke ordening.
Het plan, dat gelanceerd is
door ondernemer Cees Bruyn-

door de gemeenteraad moet
worden vastgesteld. Het concept-ontwerp
bestemmingsplan centrum zal rond november verwacht worden. Dan zal
ook de bouwaanvraag voor het
nieuwbouwproject Haltestraat,
Schoolstraat,
Louis-Davidsstraat worden ingediend en
wordt het plan in definitieve
vorm gepresenteerd. Waarschijnlijk wordt gebruik gemaakt van een artikel-19-procedure en zal er een vrijstellingsHet centrumplan is weer een procedure op de bouwvergunonderdeel van een veel groter ning genomen worden. In deze
plan, namelijk het bestem- periode zal er alsnog een inmingsplan centrum, dat nog spraakprocedure plaatsvinden.

zeel, omvat een overdekt winkelgebied, met aan de kant van
de Schoolstraat woningbouw in
drie woonlagen (6 maisonnettes). Aan de kant van de Haltestraat komen twee penthouses
boven de winkels. Het winkelcentrum zal 2100 vierkante meter beslaan en worden onderkelderd. Het project zal een onderdeel zijn van het centrumplan. Dit plan is momenteel in
voorbereiding.

Je voelt je net Hansje Brink op dat moment'

ZANDVOORT - Mogelijk
komt er een bufferkelder voor
overtollig regenwater, onder
het toekomstige winkeldomein
ZANDVOORT - De Zandvan ondernemer Bruynzeel. voortse Reddings Brigade is
Het gemeentebestuur heeft be- voor de tweede keer opgesloten in te gaan op dit voorstel, roepen voor hulp in de overvoor zoverre dat de mogelijkhe- stroomde gebieden in1 Neden onderzocht worden. De kei- derland. Gisteren vertrok
der zou onder de parkeerkelder een ploeg van ongeveer tien
moeten
komen.
Volgens
Bruynzeel zou deze capaciteit man met drie vletten naar
voldoende kunnen hebben om Nijmegen. Vorige week was
wateroverlast in de ernaast ge- de ZRB ook al met drie ploegen in Zuid-Limburg belegen straten te voorkomen.

Wateroverlast

vankelijk nog onzeker. Hij was
het niet op olie punten eens met
Van Westerloo. „Maar ook ik
vind dat dit college niet goed
functioneert."
Zoals te verwachten lieten
GBZ en CDA hun wethouders
niet vallen. GBZ-fractievoorzitter Keur leek woedend over de
'denigrerende
opmerkingen'
van de PvdA en was 'absoluut
tegen de motie'. Dat gold ook
voor Bluijs, CDA. Volgens hem
zijn de kritiekpunten in het ver-

Oplage: 5.300
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dat ik een dijk zag doorbre- derwater zou komen te staan, al
ken." Het begon met een gat was er op dat moment gelukkig
van een halve meter, maar dat wel een nooddijk." „Ik kreeg
groeide al snel. Op dat moment die melding door," zegt Rolf.
was het 'wegwezen' geblazen.
„Mensen uit de omgeving die
naast me stonden, kregen meteen een beangstigend gevoel.
Paniek
Zoiets als dat je weet dat het
„Je eerste reactie is paniek," huis van je buurman weer onzegt Onno, „en je duikt meteen derloopt."
Dit jaar was alles wel veel beeen meter weg. Maar daarna ga
je aan de slag: informatie door- ter georganiseerd dan vorig
geven aan het commandocen- jaar Kerst. Onno: „Vorig jaar
werden we 's avonds laat getrum en de plek ontruimen."
„Je voelt je net Hansje Brink dropt, we wisten nauwelijks
op dat moment," zegt hij, „het waar we terechtkwamen. Voriliefst hou je dat water allemaal ge week in Roosteren kregen
tegen. Alleen is je vinger na- we eerst een rondleiding." Dat
tuurlijk veel te klein voor zo'n komt doordat er nu meer tijd
gat. Op dat moment liep ik wel was voor voorbereidingen, verin mezelf te vloeken, het bete- klaart Rolf.
kende dat Roosteren weer onEchte reddingsacties, zoals

vorig jaar, waren er dit keer
niet bij. „Voor mij hoeft dat ook
niet zo," aldus Onno, „gezien
alle ellende die we vorig jaar
tegenkwamen." Rolf: „Als je op
die manier in actie moet komen, betekent eigenlijk datje te
laat bent. Nu waren we gelukkig op tijd, de mensen konden
bijtijds geëvacueerd worden."
De samenwerking en bereidwilligheid van mensen om te assisteren was 'waanzinnig goed',
zegt hij.
Ook de brandweer is vorige
week nog met zeven man naar
Limburg vertrokken, maar zij
hoefden daar niet te blijven.
„Er waren voldoende mensen,"
zegt commandant Schröder.
Wel is er een motorspuit met
groot vermogen achtergelaten.

ZANDVOORT - Op de Van
Lennepweg zijn vorige week
twee Zandvoorters van 18 en 15
jaar oud. mishandeld door twee
Haarlemmers van 19 en twintig
jaar. Aanleiding tot de mishandeling was een eerdere ruzie in
het zwembad aan de Vondellaan tussen de Haarlemmers en
een groepje Zandvoorters.
Daarbij was de 18-jarige man
tussen de ruziënde partijen gesprongen, wat hij vorige week
moest bekopen. Hij liep op de
Van Lennepweg toen hij werd
gepasseerd door een auto met
daarin de Haarlemmers. Deze
sprongen uit hun auto en mishandelden de Zandvoorter
door hem te slaan en te schoppen. Een van de Haarlemmers
gebruikte daarbij een honkbalknuppel.
Getuigen gaven het signalement en het kenteken door van
de auto van de Haarlemmers.
Bij het station in Haarlem kónden zij worden klemgereden en
aangehouden. Tijdens het verhoor de volgende morgen bekenden zij de mishandeling en
werden vervolgens heengezonden.

Stukje uit oor
ZANDVOORT - Tijdens een
ruzie in een café aan het Kerkplein heeft een 23-jarige Zandvoorter bij een 25-jarige man uit
Deventer een stukje uit het oor
gebeten. De Deventenaar gedroeg zich handtastelijk ten opzichte van een jonge vrouw en
de Zandvoorter nam het voor
deze vrouw op. Later verklaarde de Zandvoorter dat hij tijdens de worsteling die het gevolg was, in paniek van zich
had afgebeten. Het slachtoffer
werd naar een ziekenhuis in
Haarlem overgebracht. Hij zal
een stukje van ongeveer een
vierkante centimeter uit zijn
oor moeten missen. Tegen de
Zandvoorter wordt proces-verbaal opgemaakt.

(ADVERTENTIE)

DE PEN - KOERIER
administratief dienstverleningsburo voor belastingzaken,
boekhoudingen, balansen en administratie-adviezen.

BELASTING-AANGIFTE?
BEL 02507-14546
Kantoor: Swaluëstraat 26-A, Zandvoort.
(becon-nr. 353358)

DE PEN-KOERIERHEEFT
EEN OPLOSSING OF VINDT ER EEN.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,00

(ADVERTENTIE)

Nieuwsblad

ELKE ZONDAG OPEN

l l l
Naam: (m/v) L
l l l
Adres: l l l
Postcode/Plaats: L
Telefoon: l l l
Giro/Banknr.: l l l l l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90

7 DAGEN PER WEEK VAN 9 UUR 'S MORGENS
TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN.
Op zondag 5 februari:
Verse pastaschotel: met varkenshaas, vleestomaat en basilicum
in verse room en een Italiaanse
tomatensalade.
14.95
VROOM & DREESMANN
Kalverstraat

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Een ploeg van de Zandvoortse Reddings Brigade vertrekt met twee boten naar het watersnoodgebied

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
| Stuur deze bon in een open envelop naar
i Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371"017003" j

donderdag 2 februari 1995
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FAMILIEBERICHTEN
Bram
Welkom thuis
en nog veel gezonde jaren
Arie - Anneke
Danny-Kim

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte
van onze dochter en mijn zusje

Jeanïne Rianne Renate
Rob en Nicole Gcinsncr
Robin

(J J l uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Maartje Christina Nieweg-Bol

Qldk *Toi
ome

in de leeftijd van 46 jaar.
De crematie van Coen heeft in de familiekring
plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Hans Tiggeler
De Favaugeplein 27II
2042 TP Zandvoort

Storm gezellig
eens bij ons
binnen

Veilig in Jezus' armen.
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het onverwachte
overlijden van onze moeder, oma, zuster en tante

Johanna Margaretha Georgina
Elisabeth Dorsman-Loos

HARRYenELS
't is alweer 5 jaar geleden,
dat jullie in het huwelijk
zijn getreden.
Hartelijk gefeliciteerd
Freek en Annemiek
Axel en Elly"

Het voornemen bestaat om m de driehoek gelegen tussen de Schoolstraat, Haltestraat en Louis
Davidsstraat een overdekt winkeldomein te realiseren
Omdat volgens de geldende bestemmmgsplannen de voorgenomen bebouwing niet is toegestaan, wordt eerst de gelegenheid gegeven tot
inspraak, voordat de planologische procedures
worden gestart
Conform de Inspraakverordening is door Burgemeester en Wethouders de "inspraakprocedure
bouwplan Jupiter" vastgesteld
Hierbij wordt een ieder in de gelegenheid gesteld
om te reageren op het voornemen en het bouwplan voorzover het betreft:
- het beleidsvoornemen op zich
- de wijze en mate van uitbreiding van het oppervlak aan winkelvoorzieningen
- de bouwmassa (bouwhoogtes e d )

Kroon
Mode
Haltestraat 55
SCHIESSER
aanbieding

De inspraaktermijn is gestart op vrijdag 20
januari 1995. Vanaf dit moment ligt het plan ter
inzage by de sector Grondgebied, afdeling Ruim-

Herenslips
en singlets - 2 stuks

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
Van Schalk makelaar o.g. biedt bij inschrijving aan:
Kanaalweg 3/5, 't Loosje, oud Zandvports vissershuisje, thans in gebruik als opslagruimte van het
Rode Kruis.
Kadastraal bekend sectie C nummer 4112. Grondoppervlakte 108m2.
Het perceel, gelegen in de oude dorpskern van Zandvoort, dient te worden gerenoveerd.
Bezichtigingen kunnen plaats vinden op afspraak.
Een bieding kan uitsluitend schriftelijk en onvoorwaardelijk op een daartoe bij Van Schalk makelaardij
verkrijgbaar formulier worden uitgebracht. Gegadigden dienen in aanmerking te komen voor een woonvergunnmg. Verkopers achten zich vrij, wanneer
sprake is van een verandering van de bestemming,
over de aldus ontstane meerwaarde van de grond
een vergoeding te rekenen.

De inspraaktermijn is verlengd tot 26
februari 1995!
Tijdens de inzagetermijn kunnen schriftelijke,
gemotiveerde reacties op het voornemen en
net bouwplan worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

WOENSDAG 8 MAART
VERKIEZINGEN PROVINCIALE
STATEN
Op woensdag 8 maart a s worden de verkiezmgen voor de Provinciale Staten gehouden
Alle stemgerechtigde Zandvoorters zullen half
februari de oproepmgskaarten toegestuurd
krijgen
Op deze kaart staat aangegeven bij welk stembureau de kiezers terecht kunnen. Het is echter
ook mogelijk om te stemmen bij volmacht (als u
bijvoorbeeld op vakantie bent) Dit kan op verschillende manieren worden aangevraagd: via
een schriftelijke aanvraag of door overdracht
van de oproepmgskaart
Formulieren vooreen schriftelijke aanvraag zijn
verkrijgbaar bij de gemeente, sector Bewonerszaken, vm Plesmanschool, A J v d Moolenstraat 57 De formulieren moeten uiterlijk
22 februari zijn ingediend
Overdracht van de oproepmgskaart kan tot op
de dag van de verkiezingen De gemachtigde
moet echter wel in hetzelfde stemdistrict staan
ingeschreven
Stemmen bij een stembureau naar keuze is ook
mogelijk Overigens kan dit alleen bij een stembureau binnen de provincie Noord-Holland.
Ook hiervoor dient men uiterlijk 22 februari
1995 een schriftelijk verzoek m te leveren
Men kan ook met de oproepmgskaart bij het
bureau Verkiezingen een mondeling verzoek
indienen

wit en blue

SPOTGOEDKCOP
LAMINAATVLOEREN

A. LAVERTU

»»,, ƒ 24,95 p.m2
--

;

Tel. 02507-14160

Tel. 02507-14168

excl. 17.5% BTW

EUROFLOOR
PARKETGROOTHANDEL

.Kollenbergweg2"'
Amsterdam-Z.O.
(Bullewijk)
/:
Tel. 020-6917554

Zo spoedig mogelijk nadat de notaris de hoogste bieder aan Van Schaik makelaar o.g. kenbaar heeft gemaakt, zal deze hiervan in kennis worden gesteld en
worden uitgenodigd de koopakte te tekenen. Binnen
10 dagen na ondertekening van de koopakte, dient de
koper een waarborgsom ter grootte van 10% van de
koopsom bij de notaris in depot te storten, of voor dit
bedrag een bankgarantie aan de notaris te overleggen.

SCHAIK

STOOKAKTIE '94/'95

MAKELAAR O.G.
AankoopA/erkoopTTaxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Gasthuisplein12, Zandvoort

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk

22
28
33
39
44
50
56
61
67
72
78
83
92
100
108
117
125
139
153
167
180

Totaal vanaf
l november **

277
350
420
488
559
628
698
766
836
907
975
1047
1152
1256
1358
1464
1569
1744
1917
2094
2266

Kosten
deze week
ƒ11,44
ƒ14,56
ƒ17,16
ƒ 20,28
ƒ 22,88
ƒ 26,00
ƒ29,12
ƒ31,72
ƒ 34,84
ƒ37,44
ƒ 40,56
ƒ43,16
ƒ 47,84
ƒ 52,00
ƒ56,16
ƒ 60,84
ƒ 65,00
ƒ 72,28
ƒ 79,56
ƒ 86,84
ƒ 93,60

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling

Voor de week van 23-01 t/m 29-01 -'95

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

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09 00 - 1 2 3 0 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklanng-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn
Verleende bouwvergunning
94112B Wilhelmmaweg 31 plaatsen dakkapel
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks m hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Wonmgwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplem 4

Eén telefoontje is genoeg...
om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

Openingstijden:'
'
donderdag : - • . . " •
van 10.00 tot 21.00 uur
.vrijdag van 10:00 tot 18.00 uur.
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN
06 - 350.222.21 (ioo cpm)

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

uitgerekend voor U!

Week
streefverbruik*

95009B Boul. P. Loot 69 vergrotenwoonhuis
95010BDeSav Lohman- vergrotenwoonhuis
straat 6
95011B Max Euwestraat 7 vergrotenwoonhuis

Eén fe)ii^leet
ofcrematie^^TO
Sluit een natura-wtraart^
bij Uilra^

Uw gasbedrijf adviseert!

Normaal
jaarverbruik

v

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN

Telefonische bestelling mogelijk il!

De bieding dient in een gesloten enveloppe, te worden verzonden aan notariskantoor Mr. A. N. J. Gielen,
Postbus 286, 2040 AG ZANDVOORT of persoonlijk
aan het notariskantoor aan de Kostverlorenstraat 121
te Zandvoort te worden afgegeven. Links boven op de
enveloppe dient men te vermelden "Betreft bieding
kanaalweg 3/5".
Biedingen dienen uiterlijk 21 februari a.s. om 17.00 in
het bezit van de notaris te zijn.

VAN

Het telefonisch spreekuur is maandag
t/m vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur.

J OH,T fk rtl...; excl.17.5% BTW

-M"

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort

De gemeente heeft een dagelijks telefonisch
spreekuur voor vragen en klachten met betrekking tot straten, pleinen, hchtmasten en ander
straatmeubilair m de gemeente

, toplaag 4 mm,
beuken, eiken, essen en berken ;

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Bedrijf:
Kameriingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort

TELEFONISCH
KLACHTENSPREEKUUR
OMGEVINGSZAKEN

LAMEL VLOEREN,
l CLASSIC WOOD i

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

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Alle stembureaus in Zandvoort zijn toegankelijk gemaakt voor gehandicapten.
Voor nadere informatie' bureau Verkiezingen,
A J. v d Moolenstraat 57, 02507 - 61400, of
bureau Voorlichting, 02507 - 61492.

Het telefoonnummer is: 02507 - 61559.

21,95

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

Sig.mag. Lissenberg

Nic, Mies, Roetz
Maritha, Hans en Rowan

INSPRAAK BOUWPLAN
"JUPITER" VERLENGD

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Weekmedia

in jullie vernieuwde TOKO.

Zandvaorts
, Nieuwsblad

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

De Spar

Else en Frank
veel succes

5 Vener
smeerder
ouranc

Boul. Barnaart 14

Van Schalk makelaar o.g., Hogeweg 56a, 2042 GJ
Zandvoort tel. 02507-12944

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
A. J. Bol-Bosman
Zandvoort, februari 1995

59.95

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

De minimale inschrijfsom is gesteld op
ƒ 140.000,- k.k.

Cornelia Bosman-Molenaar

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

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

Coen Louman

Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het
overlijden van

- dinsdag 7 februari 1995, 20.00 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 8 februari 1995,20.00 uur, commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 9 februari 1995,20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ordening

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Na een kortstondig ziekbed hebben wij met veel
verdriet afscheid moeten nemen van onze allerliefste

weduwe van Wïllem Dorsman
op de leeftijd van 80 jaar.
Canada:
M. C. Hobé-Dorsman
W. Hobé
MaryAnn
Anthony
Chris en Kerry
Zandvoort
J. A. Dorsman
A. Dorsman-van den Bree
George
Charles
Noordwijkerhout
C. W. Dorsman
Sri Lanka:
F. R. Dorsman
J. Dorsman-Lemstra
Max
Arend
Heemstede, 30 januari 1995
Correspondentieadres:
J. A. Dorsman
Boulevard Paulus Loot 43
2042 AD Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren donderdag 2 februari van 19.00 uur tot 19.30
uur in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat te
Zandvoort.
De uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag 3
februari om 11.15 uur in de Nederlands Hervormde Kerk, Kerkplein l te Zandvoort,
Aansluitend zal omstreeks 12.30 uur de begrafenisplechtigheid plaatsvinden op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren in de aula van de begraafplaats.

De volgende commissies vergaderen
volgende week m het Raadhuis

Damespantalons

ADVERTENTIES

Op 27 januari 1995 overleed tot onze diepe droefheid onze lieve nicht
weduwe van Hendrik Nieweg
Maartje was een hele fijne zuster voor ons.
Wij zullen haar in dankbaarheid blijven gedenken.
Rie van Duivenboden
Co van Duivenboden
Zandvoort
Jhr. Quarl. v. Uffordlaan 28

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Haltestraat 55

Elastische band
in nieuwe
voorjaarskleuren

26 januari 1995

Bredcrodestrnat 60-1
2042 BH Zandvoort

Kroon Mode

telijke Ontwikkeling, Raadhuisplem 4 te Zandvoort. De afdeling is geopend op werkdagen
van 0900 tot 12 30 uur
De tekeningen en de toelichting liggen tevens
ter inzage in de Openbare Bibliotheek,
Pnnsesseweg 34 te Zandvoort
Tijdens de inspraakavond, die is gehouden op
25 januari jl. werd het verzoek gedaan de
termijn te verlengen. Oorspronkelijk eindigde
de inspraaktermijn op 17 februari
Dit verzoek is ingewilligd

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

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie. :
: :
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartvcrzekcring
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:
straat: .
postcode/woonplaats:.
telefoon:
O lceftijd(en):.
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

donderdag 2 februari 1995
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'We krijgen een 'Bijlmerbajes' in onze achtertuin'
ZANDVOORT - „Nu wordt er een plan in onze strot
geduwd en dat hebben we maar te slikken." Jan ter Weeme, bewoner van Schoolstraat 7, lucht zijn verontwaardiging over de uiteindelijke maquette en de tekeningen van
het nieuwe winkeldomein met woningen, tussen Raadhuisplein en Schoolstraat. Bewoners en winkeliers uit de
omgeving zijn toch nog onaangenaam verrast, zo bleek
vorige week woensdag tijdens de inspraakavond die op het
Raadhuis werd gehouden. In een rustige sfeer uitten velen
kritiek op verschillende onderdelen van het plan, dat initiatiefnemer Cees Bruynzeel enkele weken geleden uitgebreid in het Zandvoorts Nieuwsblad had toegelicht.

aan gebouwd krijgen. Dat blijkt
te mogen, mits de gelmdsoverlast wordt beperkt, antwoordde
Versteege.
Bewoner Van der Sloot uit de
Louis Davidsstraat, voorzitter
van de Stichting Behoud Leefmiheu Louis Davidsstraat/Schoolstraat, had geen goed
woord over voor het nieuwbouwplan. „Het was de bedoeling van de gemeenteraad om
de gevel van het Raadhuisplem
te verfraaien, maar door dit
plan wordt het plein voorgoed
verpest."

door Martha Burger

Woongenot
Aanwezig waren voornamelijk de bewoners uit de omgeving
Louis
Davidsstraat,
Schoolstraat, Schoolplein en
bewoners en winkeliers uit de
Haltestraat. Binnen deze straten moet het winkeldomein gebouwd worden, inclusief zes
maisonnettes (aan de Schoolstraat) en twee penthouses. De
meeste bewoners uitten hun teleurstelling, nadat zij op de tekeningen en de maquette plotseling zaken hadden ontdekt,
waarvan zij vinden dat die nadelige invloed hebben op hun
woongenot.
Er waren veel op- en aanmerkingen over onder andere het
kappen van de bomen waarmee
de vogels uit de buurt verdwijnen, de hoogte van de bebouwing en de daarmee samenhangende vermindering van zonlicht, de parkeerkelder plus de
daarbij behorende overlast van
uitlaatgassen, én de nieuwe
bouwstijl in deze al wat oudere
buurt. Volgens sommigen geeft
dat laatste een 'Scheveningeneffect'. Daarnaast was er
vraag naar de onderzoeken van
TNO: men is bezorgd over de
schaduwwerking van de nieuwbouw, op verschillende tijdstippen in verschillende jaargetijden.

Huiswerk
Het was woensdagavond al
snel duidelijk dat ieder voor
zich het nodige huiswerk had
verricht, teneinde de kritiek zo
gefundeerd mogelijk te kunnen
spuien. Daar ging in een aantal
gevallen veel zoekwerk aan

vooraf, omdat alle gegevens op
merkwaardige wijze uit de bibliotheek 'verdwenen' waren.
Iemand had de spullen die daar
ter inzage lagen, ongemerkt
mee naar huis genomen. Daardoor kwamen 120 mensen voor
niets langs en waren geïnteresseerden aangewezen op de ochtend-bezoektijden bij Badhuisplein 4. Absoluut geen ideale situatie dus voor de werkende
dorpsgenoten onder ons. Apotheker Mulder senior wist de
inspraaktermijn om deze reden
met een week te verlengen tot
26 februari.
De inspraakavond werd voorgezeten door wethouder Versteege. Hij werd in zijn taak bijgestaan door de heren Van
Delft en Sandbergen van de afdeling Ruimtelijke Ordening,
gemeentevoorlichter
Egon
Snelders, én architect Pouw
van architectenbureau Pouw
en Witlox, die deze avond een
uiteenzetting van het plan gaf.

Schadeclaim

De maquette van het winkeldomein met woningen, van ondernemer Bruynzeel
tekeningen ontkend, terwijl die
er wél waren."
Ter Weeme was hierover behoorlijk teleurgesteld en met
hem een groot aantal andere
bewoners, die zich verenigd
hebben in de Stichting Behoud
Leefmilieu Louis Davidstraat/Schoolstraat Zandvoort. De
spreker vroeg zich af in hoeverre de inspraak nog enigszins
van invloed kan zijn op het project. „Dreigt er ook hier niet een
nieuwe schadeclaim als de
bouw onverhoopt niet doorgaat?" vroeg hij wethouder Versteege. Het project is in dit stadium namelijk reeds positief
beoordeeld door de Welstandscommissie.

De kritiek was echter niet alleen gericht op het ontwerp van
het winkeldomein, maar bevatte ook een stevige aanval op
Cees Bruynzeel, die verantwoordelijk is voor het lanceren
van dit bouwplan. Jan ter Weeme, van Schoolstraat 7, richtte
het woord zelfs persoonlijk tegen Bruynzeel. „In 1992 heb je
ons toegezegd, dat je grote
openheid zou betrachten naar
De bewoners Janssen en Hoede bewoners toe. Daar is tot nu jenbos, van de Louis-Davidstoe helemaal niks van terecht straat 5 en 9, waren niet te spregekomen. Je hebt plannen en ken over de 'verrassing' die zij

aantroffen bij het bestuderen
van de maquette. Dat betrof het
perceel tussen hun beider woningen, L. Davidsstraat 7, eigendom van Bruynzeel. Zij ontdekten dat hij de gehele achtertuin
van dit perceel gaat bebouwen,
in plaats van alleen maar 'een
klein puntje tuin', zoals zij eerder hadden vernomen. „Het
valt me tegen dat er totaal niet
aan de bewoners is gedacht,"
zei een verbolgen Janssen. „We
worden door Cees Bruynzeel
aan de achterkant ingebouwd
en komen tussen hoge muren
van zo'n 3,60 meter te zitten.
Het wordt een soort van 'Bijlmerbajes' in onze achtertuin."
\
Apotheek Mulder wist op een
gegeven moment zelfs nog een
vloekwoord voor de dag te toveren. „Getvergeme, die maquette klopt van geen kanten," was

zijn commentaar op het produkt dat in een soort van vierkante kaasstolp stond tentoongesteld in het midden van de
raadzaal.

Apekooi-constructie
Mulder vroeg zich af hoe het
nu eigenlijk zat met zijn invaliden-afgang, want die vond hij
op de maquette niet terug. „En
wat is dat voor een apekooi-constructie," zei hij wijzend op
de witte stalen constructie die
voor zijn winkel geplaatst moet
worden. Toen hij even later vernam dat ook de bouwketen op
het Raadhuisplein komen te
staan, had de apotheker het wel
even gehad. „Die wens ik niet
voor mijn zaak," zei hij vastberaden tegen de voorzitter.
De bewoners hadden ook nagedacht over allerlei techni-

Folo Archief Weekmedia

sche zaken. „Gaat er geheid
worden en wordt het grondwaterpeil verlaagd? En hoe zit het
eigenlijk met de riolering?"
vroeg Anneke Bal, Schoolstraat
9, zich af. Hierna volgden discussies over het wel of niet inschakelen van een expertisebureau. Indien de bouw doorgaat,
kunnen woonhuizen namelijk
gaan scheuren of verzakken.
Vooral het echtpaar Ravestijn en hun jonge kinderen, in
de Schoolstraat 8, zitten wat
het plan betreft zeer ongunstig.
Zo zou er slechts twee meter
overblijven tussen het nieuwe
project en hun woonhuis. Ravestijn is volkomen verbaasd.
;,Zo te zien is de bezonning van
mijn huis op alle dagen van het
jaar en op elk tijdstip weg,"
sprak hij de voorzitter toe. Bovendien zouden zij het transformatorhuisje tegen hun huis

De heer Hofstra reageert op
het artikel in de krant van vorige week over de familie Hakhoff. Dit echtpaar werd in het
gelijkgesteld in een geschil
rond de huurverhoging. Ook de
Huurcommissie kreeg daarbij
ongelijk. Deze commissie wordt
bovendien aangeklaagd bij de
Nationale Ombudsman.

lentijn. De reddingboot is 10.60 krijgt het echter nog krachtiger
meter lang en 4.10 meter breed, jets voor een snelheid van zo'n
de diepgang bedraagt echter 36 mijl oftewel ongeveer 67 km
slechts 75 centimeter, waar- per uur. Verder is het uitgerust
door het schip vrijwel overal met een sproei-installatie die
kan komen. Het wordt aange- het schip nat kan houden, een
dreven met twee Hamilton wa- zogenaamde pre-wetting instalterjets, met daarvoor twee Vol- latie. Hierdoor kan de reddingvo Penta motoren van elk 450 boot zo dicht bij een brandend
pk. Die geven het schip een schip komen, dat de opvarenmaximum snelheid van onge- den daarvan op de boot kunnen
veer 31 mijl. Waarschijnlijk overstappen.

'Geen stormpjes in gemeenteraad'
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ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden
heeft dinsdag in zijn nieuwjaarsrede een beroep op de
gemeenteraad gedaan, zich
constructiever op te stellen.
„Van een raad, regelmatig
met stormen en stormpjes geconfronteerd, kan geen weldenkend mens al te grote verwachtingen koesteren," zei Van der
Heijden. „In een huis waar onnodige spanningen een deel van
het dagelijks leven vormen, kan
geen gezin gedijen." Volgens
hem was de Zandvoorter, door
zijn oorsprong in het harde vissersleven, van nature gewend te
vechten voor zijn bestaan. Een
karaktereigenschap die latere

generaties bleven kenmerken.
Deze drong zelfs door tot in de
politiek, zegt Van der Heijden
in bedekte termen. Later kwamen daarnaast nieuwe bewoners met andere eigenschappen, hetgeen een soort tweedeling gaf.
Hij drong aan op daadkracht
in de gemeenteraad. „Op inhoudelijke gronden, beargumenteerd en gebaseerd op een zich
vormende visie vormt het politieke spel een serieuze aangelegenheid voor allen die de gemeenschap een warm hart toedragen." „Besluiten moeten op
verdedigbare wijze vorm krijgen, in een evenwichtig debat,
waarbij naar mijn wijze van
zien met name de begrippen
verdraagzaamheid en respect,

gekoppeld aan visie, elementaire waarden zijn." Dat zijn aspecten, aldus Van der Heijden,
die 'de brug kunnen vormen
tussen de ontstaansgeschiedenis van Zandvoort en de rust en
balans die broodnodig is om de
vraagstukken waar wij bestuurlijk voor staan, aan te gaan."
Hij waarschuwt dan ook voor
'energiekostende, non-productieve onderlinge verhoudingen'.
Raadsoudste Jan Termes,
D66, speelde de bal enigszins
terug. Hij betwijfelt of het gemeentebestuur 'de vertaalslag
van de inwoners naar de bestuurders wel goed kan verwerken.' „Ik kan u geen garanties
geven met uw oproep om samen met u op te trekken."

PvdA: 'Chaos een halt toe roepen'
ZANDVOORT - „De chaos
die nu zo langzamerhand is
ontstaan voor burgers en
ambtelijk apparaat, dient
een halt toegeroepen te worden."

ZANDVOORT - VVD-wethouder Rita de Jong laat het
regelmatig
afweten
op
kringvergaderingen van het
Gewest
Zuid-Ken nemerland. Dat zou 'pure nalatigheid' nalatigheid zijn.
Dat verwijt wierpen de fractievoorzitters Van Westerloo,
PvdA, en Termes, D66, het college dinsdag voor de voeten. De
wethouder is vaak afwezig tijdens vergaderingen. Bovendien
klaagden vertegenwoordigers
van vijf andere gemeenten in
het gewest over ernstige menmgsverschülen met De Jong.
GBZ en CDA wilden het onderwerp dinsdag opschorten, omdat zij zelf nog geen officiële
klachten hadden vernomen.
Maar op uitnodiging van Van
Caspel, partijgenoot van De
Jong, ('We moeten ook luisteren naar de stem van de mmderheid') konden PvdA en D66
hun verhaal afmaken.
„Er is een raadsbesluit om
met de vijf andere gemeenten
samen te werken, dan moet
Zandvoort geen apart liedje
gaan zingen," aldus Termes.
„Zij overwegen om de samenwerking te staken als de gemeente Zandvoort voor l april
geen klare wijn schenkt." Dat
slaat met name op het gebied
rond Volkshuisvesting.
De Jong ontkende niet dat zij
een aantal vergaderingen had
gemist. „Maar ik heb een uitgebreide agenda, ik moet afwegingen maken waar ik naar toe
ga." Volgens Van Westerloo
moet dat meevallen: „De wéthouder van Haarlem heeft misschien nog wel meer vergaderingen, maar die ziet wel kans
om in de kring aanwezig te
zijn."

Dansvoorstelling
ZANDVOORT - Studio 118
van Conny Lodewijk treedt zaterdag 18 februari op in De
Krocht met de voorstelling 'Tot
u spreekt...', Deel II. De dansvoorstelling begint om 21.15
uur.

Huurcommissie: gezond of liquideren

ZANDVOORT
Het
scheelde vorige week maar
weinig of de doop van de Annie Poulisse kon zaterdag
niet doorgaan. Donderdagmiddag, onderweg naar
Zandvoort, vielen de motoren uit, waardoor het schip
op de pier van IJmuiden De
nieuwe
dreigde te slaan.
redboot

Zandvoorts
Nieuwsblad

VVD-wethouder
'puur nalatig'

MENINGEN

Nieuwe redboot kan bijna overal komen

wordt door de
Op minder dan twee boot- nieuwe lanlengtes van de pier kon geluk- ceerwagen
3
kig aangehaakt' worden bij de Seatrac
sleepboot Goedkoop 23, die toe- naar zee gerevallig in de buurt was. Daarna den
is de hele nacht doorgewerkt
om het euvel, een storing in de
tarandstoftoevoer, te verhelpen.
Momenteel wordt dat weer gecontroleerd op de werf in Volendam.
De schipper van de Goedkoop 23 was zaterdag ook uitgenodigd op de feestelijke doop
van het schip, voor de 'schuur' der Mije jr. Hij nam zaterdag de
aan
de
Thorbeckestraat. 'sleutel' van het schip in ont„Dankzij u kon dit feestje ge- vangst. De boot vaart met vier
lukkig doorgaan," zei burge- bemanningsleden die in feite
meester Van der Heijden, voor- allround zijn of moeten worzitter van de KNRM station den. De speciale lanceerwagen,
Zandvoort. Het schip werd ge- de 'Seatrac 3, wordt - meestal doopt naar Annie Poulisse, een bestuurd door Henk van de
Zandvoortse (getrouwd ge- Ploeg.
De Annie Poulisse is nummer
weest met een Van Deursen)
die bij haar overlijden in april zeven van de nieuwe generatie
'93 een erfenis achterliet waar- reddingboten van het type Vamee de boot gedeeltelijk kon
worden gefinancierd.
Eerste schipper is Guus van

Ook had hij aanmerkingen
op de procedure: „In afwachting van het bestemmingsplan
heeft de gemeenteraad een
voorbereidingsbesluit
genomen. Dat is inmiddels vervallen. Maar door het stellen van
te specifieke randvoorwaarden
in 1990 heeft de gemeente de
eigendomsrechten van taewoners aangetast. Hierdoor wordt
de bewoners het woongenot
ontnomen." Hij vraagt zich af
wanneer zij antwoord krijgen
op hun vragen.
Verder stelde hij vragen over
planschade. De familie van der
Sloot wordt zelf ernstig gedupeerd, vinden zij, aangezien de
ingang van de parkeerkelder
naast het woonhuis is gesitueerd. Van der Sloot eist dat
de gemeente de onderkeldering
afblaast op basis van rechtsgelijkheid.
Het bouwplan moet passen
in het centrumplan waar momenteel aan wordt gewerkt.
Maar het is in principe al door
het college van Burgemeester
en Wethouders aanvaard, terwijl ook de Welstandscommissie zich er reeds positief over
heeft uitgesproken. Beide zullen het plan in 'heroverweging'
nemen, nadat de inspraakprocedure is afgerond. Er is toegezegd dat in de kranten wordt
aangekondigd wanneer het opnieuw in de Welstandscommissie wordt besproken. De zitting
van deze commissie is namelijk
openbaar. De definitieve vorm
van het nieuwbouwproject
wordt uiteindelijk pas bekend
bij het officieel aanvragen van
de bouwvergunning. Dan is er
opnieuw inspraak mogelijk.
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waarheden of pure nonsens.
Bovendien hebben zij tekort bestuurlijke daadkracht en bestuurlijk inzicht. Het ontbreekt
hen zelfs aan inhoudelijke kennis van stukken die zij zelf presenteren. Daarmee is de PvdA
er nog niet, wat op- en aanmerDat zei PvdA-fractievoorzit- kingen op het college betreft.
ter Jeannette van Westerloo Er volgen verwijten als nalatigdinsdag in de raadzaal, voor zij heid, onvoldoende vakmanhaar motie indiende en het ver- schap, gebrek aan politieke vitrouwen in het college opzegde. sie en beleid én het onvermoVolgens haar tonen de leden gen om leiding te geven.
van het college minachting
Wethouder Plieringa had zovoor de gemeenteraad. Uitspraken van de raad lappen zij aan iets in 30 jaar politiek niet meehun laars en zij vertellen on- gemaakt, zei hij dinsdagavond.

Hij drong er bij de overige partijen op aan, niet 'vanuit de losse pols' in te gaan op de 'beweringen en aantijgingen'. Daarnaast zette hij Van Caspel indirect onder druk: deze moest
zich houden aan de 'constructieve afspraken' die de college-ondersteunende partijen onlangs hebben gemaakt. Die afspraken staan sinds dinsdag
onder zware druk, dat is wel
duidelijk. Alleen al door het feit
dat de VVD zo lang moest nadenken over haar steun aan het
college, betekent dat de samenwerking binnen de coalitie een
flinke deuk heeft opgelopen.

Uit het Zandvoorts Nieuwsblad van 26 januari j.l. vernam
ik dat de huurcommisssie na
een uitspraak van de kantonrechter het loodje heeft moeten
leggen tegenover de familie
Hakhoff, in verband met een
verlangde huurverhoging. Hopelijk is dit besluit te beschouwen als een doorbraak. Velen
hadden de indruk, dat dit instituut onaantastbaar zou zijn.
Hoe de commissie ertoe is gekomen door dik en dun vol te
houden dat de Hakhoff-woning
oké was, is mij een raadsel.
Zelfs een visueel gehandicapte
zou kunnen vaststellen dat er

hier iets niet in de haak is.
Zelf heb ik op l februari 1994
op uitnodiging een bezoek aan
deze commissie gebracht, omdat ik als huurder van een EMM-eengezinswoning aan de Celsiusstraat met nog ruim 30 bewoners had geprotesteerd tegen de huurverhoging en vaststelling van de punten voor de
woonomgeving. Helaas hebben
slechts drie bewoners gehoor
gegeven aan de uitnodiging; de
meesten meenden dat het verschijnen toch geen zin had.
De ontvangst was vriendelijk.
Er wordt gewerkt als een ouderwetse democratie. Men mag
alles zeggen, maar komt er geen
steek verder mee. Er werd mij
zelfs verteld, dat met het aantal
punten dat mijn woning is toebedacht, er nog heel wat rek in
de huur zat. Toen ik daar binnen zat, voelde ik mij als een
paling die in een fuik was gezwommen. Alleen ben ik weiweer losgelaten.

In ieder geval lopen de jaarlijkse huurverhogingen de
spuigaten uit en moet hier zo
snel mogelijk een eind aan komen. Het tussentijds verhogen
van huren bij wisseling van bewoner lijkt totaal nergens op.
In beide gevallen staat hier
geen enkele tegenprestatie tegenover. Dit past niet bij een
woningbouwcorporatie
die
voortgekomen is uit een werkliedenvereniging.
Sinds kort heeft EMM een ledenraad (overigens vele jaren
te laat). Als deze is ingewerkt,
moet een samenwerking met de
Zandevoortse Vereniging van
Huurders mogelijk zijn Deze
laatste manifesteert zich veel te
weinig.
De punten voor de woonomgeving dn mijn geval 18) zijn
vastgesteld door de huurcommissie. Je reinste natte-vingerwerk. Om er enkele op te noemen. Aanwezigheid basisschool 3. Met een school is lang

niet iedereen blij (de Plesmanschool is onlangs gesloten.
Hebben de bewoners van de
omgeving daarvan puntenreductie gehad? Hier ligt de taak
van de huurdersvereniging en
de ledenraad om hier kien op te
zijn.) Verder bedeelt men mij
voor verkeersoverlast en onveiligheid met 2 punten (sic) en
voor hinder van bedrijven eveneens met 2 punten (nogmaals
sic). Nadat ik de commissieleden had verteld, dat wij 's zomers bij geopende ramen elkaar niet kunnen verstaan vanwege geluidsoverlast, keek men
of men water zag branden.
Kortom, men heeft zich ter
plaatse nooit overtuigd.
Het is te hopen dat door de
krachten landelijk te bundelen
het instituut huurcommissie of
gezond wordt gemaakt of geliquideerd. Binnenkort hoop ik
erop terug te komen hoe de
wijk Nieuw Noord leefbaarder
kan worden gemaakt.
S. HoKtra
Zand\oort

NS, waar is invalidenlift gebleven?
Met Zandvoortcrs die van de Zandvoort naar Haarlem wordt
trein gebruik maken, wordt te gevonden m het opheffen van
weinig rekening gehouden. Dat de eerste klas en het vermindezegt Marina Bruins. Vooral met ren van zitplaatsen, om zoveel
mensen die moeilijk ter been mogelijk mensen (staand) te
zijn.
vervoeren. De indruk dat de gemeente Zandvoort meer om
Zoals we in de pers hebben toeristen dan om bewoners
kunnen lezen, heeft de gemeente Zandvoort divese gesprekken gevoerd met de Nederlandse Spoorwegen over het feit dat
de intercity Maastricht niet langer doorrijdt naar Zandvoort
maar met ingang van de nieuwe
zomerdienstregeling als eindpunt Haarlem heeft.

geeft, wordt hierdoor enkel ver- moeten lopen om over te stapsterkt.
pen. Ik raad hem aan eens bij
NS Zandvoort te vragen waar
Overigens, de heer Van Vü- de invalidenlift is gebleven. Nasteren (VVD-raadslid, red.) mens vele dagelijkse reizigers:
heeft opgemerkt dat het voor 'Een nieuwe NS, wij gaan er
ouderen moeizaam wordt om- met voor!'
M.irina Bruin>>
dat zij in Haarlem trappen
Z.uuhoort

Wat mij opvalt, is dat bij het
aantekenen van de bezwaren
door de gemeente Zandvoort
(althans volgens de perspubhcaties) er helemaal met gesproken is over de honderden bewoners die vijf dagen van de week
per trein naar hun werk moeten, maar enkel over de toeristenstroom, waarvoor overigens
bij grote drukte extra treinen
worden ingezet.
De oplossing voor de woon-werk-verkeer reizigers van
De rubriek meningen staat
open voor uw reacties. U kunt
uw brief opsturen naar de
redactie van deze krant,
Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of afgeven op het
redactiekantoor,
Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. Vermeldt svp uw
telefoonnummer. Inzendingen
zonder - juiste - naam en/of
adres worden niet geplaatst.
De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer
02507-18648.

Jeannette van Westerloo, PvdA, is de laatste maanden flink afgeslankt. Voor een wethouderszetel?

Caitoon Man- do BOLM
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SPECTACULAIRE MAGAZIJNOPRUIMING - ALLES MOET WEG!
Wij zijn tevens
dealer van:
PULLMAN

Aupingbed nu compleet
met ECO-LATEX matras

AUPING COMPLEET
(bed + spiraal)
Met polyether SG40 matras
14 cm dik + wollen afdeklaag

Agglomeraat op basis van zuivere latex,
tweezijdig afgedekt met 2x4 cm
komfort-koudschuim SG40 soft
Damast: katoen stretch dporgestikt op
een anti-allergische fiberfill. Zeer soepele ligging, uitermate geschikt voor
verstelbare bedbodems.

140x200 handverstelbaar ƒ1550,automaat
ƒ 1695,-

140x200 handverstelbaar
automaat
160x200 handverstelbaar
automaat
180x200 handverstelbaar
automaat
180x210 handverstelbaar
automaat

160x200 handverstelbaar ƒ1850,automaat
ƒ 2095,-

Dunfopillo

E3W11
norma
matrassen en
bedbodems

180x200 handverstelbaar ƒ1895,automaat
ƒ2150,180x210 handverstelbaar ƒ2050,automaat
ƒ2150,-

Aupingbed met Norma
Combispring matras! !
14 cm dik voorzien van 200
gram schapewol per m2
140x200 handverstelbaar ƒ 1850,automaat
ƒ1995,160x200 handverstelbaar ƒ2195,automaat
ƒ 2395,180x200 handverstelbaar ƒ2295,automaat
ƒ 2550,180x210 handverstelbaar ƒ.2495,automaat
ƒ 2695,-

ƒ 1950,ƒ 2095,ƒ2295,ƒ 2495,ƒ2395,ƒ 2595,ƒ2595,ƒ 2795,-

OOK LEVERBAAR IN 220 CM LANG!! KEUZE UIT 14 KLEUREN, GEBEITSTE KLEUREN HEBBEN ƒ 50,- MEERPRIJS.

BIJ AANKOOP VAN EEN BED OP VERTOON VAN DEZE ADVERTENTIE, 2 KUSSENS KADOÜ

t

EÉNMALIGE
SUPERSTUNT!

2 PERSOONS DICO BED
140 x 200 incl. spiraal + 16 cm dik polyether matras. Bed verkrijgbaar in: rood/wit/zwart
normaal: / 650,- Nu alles compleet

7

zolang de voorraad strekt!

ONZE MATRASSENHOEK
NOG NOOIT VERTOOND!!!
POLYETHER
Polyether SG 40 matras
15 CM DIK
van bekend Hollands fabrikaat
EENZIJDIG
OP = OP
DOORGESTIKT
80x190
ƒ 169,80x190
ƒ 139,- 80x200
ƒ 179,90x190
ƒ 149,- 90x200
ƒ 189,90x200
ƒ 159,- 90x210
ƒ239,100x200
ƒ 169,- •100x200
ƒ239,120x190
ƒ 189,- 120x190
ƒ269,120x200
ƒ 198,- 120x200
ƒ279,ƒ279,130x190
ƒ 189,- 130x190
140x190
ƒ 189,- 140x190
ƒ289,140x200
ƒ 198,- 140x200
ƒ298,ƒ349,160x200
ƒ298,- 160x200
ƒ398,180x200
ƒ349,- 180x200

l

ROYALDON OXFORD 5-SIAGS
BONEU BINNENVERING
20 CM DIK!!!
WOLLEN AFDEKIAAG
10 JAAR GARANTIE!!!
80x190
90x190
90x200
100x200
120x190
120x200
130x190
140x190
140x200
160x200
180x200

Crown Bedding:

SLAAP THUIS
ZOALS
IN HET HILTON-HOTEL!

Leverancier aan o.a. Hilton, Holidax-lnn,
Ramada en andere top-hotels in heel Europa.

CROWN
BOXSPRING
+ Royaldon
Oxford
binnenvering
matras met
schapewollen
afdeklaag 20 cm
dik en l O jaar
garantie

ƒ269,ƒ289,ƒ 298,ƒ349,ƒ389,ƒ398,J 398,ƒ469,ƒ498,ƒ598,ƒ698,-

msterdams

test de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd

Vrijkomende woningen
Voor starters
Stationsplein 39, kale huur
ƒ 521,33, bruto huur
ƒ 550,33.1-kamerwoning op
de begane grond, cv, lift,
eigenaar Gemeente
Zandvoort. Voorwaarden om
in aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 3.750,Eénpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Voor starters tot en met
30 jaar
Stationsplein 99, kale huur
ƒ 507,93, bruto huur
ƒ 536,93.1-kamerwoning op
3e etage met cv, lift, eigenaar
Gemeente Zandvoort.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen: bruto
maandinkomen max.
ƒ 3.655,Eénpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: leeftijd t/m 30
jaar.

Ttjomsonstraal l
2041 TA Zandvoort

Sluitingstermijn inschrijvingen
Woensdag 8 februari a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij EMM
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen in de
selectieronde.

Postbus 505
2040 EA Zandvoorl
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-l 77 41

M

Informatie over het invullen
van de woningbon
Weet u niet tot welke categorie u
behoort, heeft u problemen met
het bepalen van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons, tel.
02507-17741. Wij zijn u gaarne
van dienst.

biedt de uitkomst, rijles in een
AUTOMAAT
Neem vrijblijvend contact op voor
informatie of een proefles

•-••- SSSxj
ims
Stad

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)

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

nr

adres

l

Ondergetekende is

D doorstromer

140x200 ƒ1095,.
160x200 /IMS,-

ise

Amsterdams
StadsbCad,..

;:.»:,;,.:i "-.-:

Amsterdams
StadsMad
Amsterdams
StadsbOad -„_
183 ,V^_

tte-UrrjmrkMiJ

m °"-" H
Amsterdam
ims
StatfsbBad

,'<&•\•

*V ^
ler-der

Amsfeelveens
:: Weekblad
de Ronde
5 Vener

Zandvoorts
-, Nieuwsblad

deflieuvue
weesper ..
Amstelveens ',-'
•-. Weekblad
/

Amsterdams
StadsbCad...
«il

Amsterdams
StadsbBad...
Buitenveldertse ,;,,
Courant cx=., Diemer
~ Courant ===-

Amstelveens
.: Weekblad

v'

nlui

l'imrl

f

auto- en motorrijschool
02507-14423

l «UT

deNleuwe
Weespei--

Amsterdams
bEad....
StadsbEai
«lm.»;
Buitenveldertse *^„v
Courant i^=- '
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Woningbon

90x200

Amstelueens /
-- Weekblad

U dacht aan rijles maar vond al dat'
„gedoe met schakelen" in de auto
maar niks.

Slotemakers
Rijschool

ƒ 650,-

Geen
koopavpnd

„(P-v.

QJJ/

80x200

GRATIS GEBRACHT EN GEMONTEERD

Albert Cuypstraat 203b, tel. 020-676.04.09 (A'dam)
's Maandags gesloten. Overige dagen geopend: 8.3Ö-17.00 uur

TEXTIELHANDEL ..PIA

Nu compleet

•erder
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S Vener

Zandvoorts
-, IMieuwsblad
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D vestiger

D starter

Veiligheid:

Naam
Geboorte datum

2 full size airbags

Naam partner
Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

j

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

l f

dwarsbalken
in de portieren
rondom schijfremmen

Adres
Postcode

ABS (optioneel)

J_J_J_J_J_J_J
L

Plaats
Telefoon privé

Comfort:

l

Telefoon werk
Woonsituatie
Indien zelfstandig

stuurbekrachtiging

D zelfstandig

inwonend
D huurwoning

D koopwoning

getint glas

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

D |a

D nee

Zo ia, vermeld de waarde van de overgangsregeling

l

Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

D nee

elektrisch verstelbare
buitenspiegels
Power:

l 20 /a, kopie hiervan bi/voegen

2,0 liter 16V motor

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

l

D wel lift

l etage

ü geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar

L

Kale huurprijs per maand
Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

I

I

I

I

I

I

Onvolledig of foutief Ingevulde bonnftn worden niet behandeld

Handtekening

dto

WONINGBOUWVERENIGING EMM

DE NIEUWE CHRYSLER NEON: VANAF f 37.995,CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Chrysler Neon vanaf f 37.995,-. Afgebeeld de Neon LE: f 41.995,-. Prijzen incl. B.T.W., af importeur, excl. kosten rljklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leasen vanaf
f 1 038,80 p/mnd. (48 mnd., 20.000 km p/j, full operationat lease; excl. B.T.W. en brandstof). Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland B.V. Telefoon: 03473 - 63400.
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'Wij zijn fanatieke rommelmarkt-lopers'

ZANDVOOET - „Het is
ontzettend leuk en gezellig."
Dat zegt Heiny den Duyn
over rommelmarkten. Dat
geldt ook voor de rornmelmarkt die zij maandelijks in
't Stekkie organiseert, zoals
nu weer aanstaande zaterdagochtend. De belangstelling hiervoor groeit nog
steeds.

„Mijn vriend en ik zijn fanatieke rommelmarkt-lopers,"
zegt Heiny. „We lopen er heel
wat af. Ik ben er gek op, je vindt
er altijd wel iets leuks. Ik heb
zelf een verzameling Droste-artikelen en dat komt bijna allemaal van rommelmarkten.
Daarnaast is het heel gezellig,
het is ook een sociaal gebeuren."
Om die redenen stapte zij vorig jaar naar 't Stekkie met de
vraag of er niet opnieuw een
rommelmarkt
georganiseerd
kon worden. Daar wilden ze
wel, maar de tijd ervoor ontbrak. „Toen heb ik aangeboden
om het op mij te nemen," aldus
Heiny den Duyn. De organisatie doet zij nu naast haar volle
baan bij de Spar in Zandvoort-Noord. 's Avonds zit zij aan de
telefoon voor de verhuur van de
tafeltjes, die zij op zaterdagochtend vroeg - samen met een
vriend - alvast loopt klaar te Ook aanstaande zaterdag is er
zetten.
om te helpen, terwijl ook de bar
deze ochtenden is geopend
Drankje
voor een klein hapje en een
Ook de persberichten ver- drankje.
zorgt zij zelf. „Maar het valt allemaal best wel mee hoor," zegt
Het aanbod op de rommeizij, „ik ben 's avonds toch thuis markt is enorm gevarieerd. Zo
én ik vind het leuk om te doen." ook de deelnemers: er zijn er
Gedurende de markt zelf is er bijvoorbeeld die regelmatig teiemand van 't Stekkie aanwezig rugkeren met poppen en/of

Weekenddiensten
Weekend:
4/5 februari 1995
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Die
renbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Üeijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24

uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
-afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
,
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.301-20.30 u., zat.
1044 uur.

weer een rommelmarkt in 't Stekkie
boeken, maar er komen ook
mensen die gebruikte huisraad
kwijt willen, van speelgoed en
keukengerei tot en met kleding,
snuisterijtjes en wat klein meubilair. „Laatst was er een vrouw
die haar caravan had verkocht,
zij moest nog een hoop spulletjes kwijt en daarvoor kwam zij
hier. Dat geldt bijvoorbeeld ook
voor mensen die kleiner gaan
wonen. Daarnaast hoor ik hier
vaak reacties als 'Goh, ik heb
mi weer wat leuks gevonden...!"

Foto André Lieberom

De markt begon mei vorig
jaar in de discozaal maar moest
al vlot uitbreiden naar de hal.
Gemiddeld is er zo'n 35 'meter'
aan tafeltjes. „Er is genoeg aanbod," zegt Heiny. En mogelijk
blijft het daar niet bij, wellicht
wordt ook de gang naast de
sporthal er bij betrokken. „En
natuurlijk proberen we natuurlijk ook de sporthal nog een
keer vol te krijgen," zegt Heiny
overtuigd. „Maar dat komt nog
wel!"

De rommelmarkt wordt elke
eerste zaterdag van de maand
gehouden, 's morgens van 10 tot
l uur.

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in Hervormde
Kerk, thema 'Roes of Geest'
Maandag 20.00 uur: in Calvijnzaal Geref. Kerk informatieavond over 'Verslaving*
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondagsdiensten om 10.30 uur
en 19.00 uur

Burgerlijke stand
Periode:
24. - 30 januari 1995
Ondertrouwd:
Sebregts, Pritz, en De Graaf,
Ehzabeth
Heilker, Michael Casparus Petrus, en Geusebroek, Petronella Maria
Jacobs, Antonius Petrus Marinus, en Dooijes, Maria Rosalie
Geboren:
Juliët, dochter van: Jansen, Marinus, en Beijer, Nicole

Robby, zoon van: Miezeribeek,
Alexander Joannes, en Van
Beelen, Maartje Jannetje
Overleden:
Zwart, Joost Siebe Jan Govert,
oud 96 jaar
Kooij, Anthonius Johannes,
oud 71 jaar
Louman, Coenraad Jan, oud 46
jaar
Philippus geb. Van der Woude,
Ypkjen, oud 80 jaar
Van Rumpt, Frans Pieter, oud
98 jaar

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Afscheid van patiënten. In de sfeervolle ambiance van het Elysee Beach Hotel was er zaterdagmiddag gelegenheid om afscheid te nemen van
dokter Zwerver en kennis te maken met zijn
opvolger. Zoals bekend heeft de scheidende arts,
die in onze gemeente 32 jaar werkzaam is geweest, met ingang van vandaag zijn huisartsenpraktijk overgedragen aan dokter P.B. Weenink.
Korpschef tot de orde geroepen. Burgemeester
Van der Heijden heeft politiekorpschef Menkhorst tot de orde geroepen in verband met diens
schrijven aan een of meerdere fractievoorzitters.
Indirect vraagt Menkhorst de plaatselijke politici bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma's rekening te houden met de problemen bij
de Zandvoortse politie. Met name die problemen
die ontstaan zijn door rijks- en gemeentelijke
bezuinigingen.
Circuit akkoord met aangepast huurcontract.
De Stichting Exploitatie Circuit Park (ECP) kan
het circuit voor een periode van drie jaar huren
voor een bedrag van vier ton per jaar. Gemeente
en ECP zijn dankzij bemiddeling van de VVD
nader tot elkaar gekomen. Tussen beide partijen
was een patstelling ontstaan m verband met de
verlenging van het huurcontract. Het college
wilde de ECP een contract voor vijf jaar laten
afsluiten, met een - variabele - huurprijs van
minimaal vier ton per jaar. ECP vond dat te
hoog, tenzij dit bedrag voor vijf jaar vast werd
gelegd.

Stckkic voorrang boven Nachtuil. Hoewel het
dringend noodzakelijk is dat zowel het wijk- en
buurthuis 't Stekkie als het jongerencentrum De
Nachtuil worden vervangen, handhaaft een
meerderheid van de raadsleden van de commissies Financien en Maatschappelijk Welzijn de
prioriteit, gesteld'in de jeugdnota: Nieuwbouw
van 't Stekkie. De eerste spreker, de heer Van der
Moolen, vond de oppervlakte die voor de Nachtuil was berekend, zevenhonderd vierkante meter, te groot. Bovendien gaf hij de voorkeur aan
het buurthuis, ook al omdat dan wellicht sprake
zou kunnen zijn van een activiteitencentrum
voor lichamelijk gehandicapten. Huisarts Plieringa vond het plan van de Nachtuil verdomd
aardig, maar hij wilde eerst weten hoeveel geld
er is. Ineke Wind en Peter Ingwersen hadden
moeite om te kiezen in het nadeel van de Nachtuil. Richard van As vond de plaatskeuze ronduit
verkeerd.
Bekende zaak weg. Opnieuw gaat binnenkort
in Zandvoort een zaak z'n matjes oprollen. De
heer J.H. Vermeijs, eigenaar van de bekende
Kort's Ijzerhandel aan de Haltestraat no l
(naast het Raadhuis) heeft er genoeg van en sluit
z'n deuren op 31 maart. In de loop van de maand
zal de uitverkoop plaatsvinden. De familie Vermeijs blijft erboven wonen. Gelukkig komt de
zaak niet leeg te staan en dat is in elk geval een
troost. We raken de laatste tijd reeds meer dan
genoeg eertijds bekende zakenlieden in Zandvoort kwijt.

Interessant avondprogramma
Genootschap Oud Zandvoort

De eerstvolgende aanstaande
zaterdag 4 februari. Plaats: 't
Stekkie, Celsiusstraat 190. Bus
81 stopt voor de deur. De markt
is makkelijk toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.
Iedereen
kan een tafeltje huren om spulletjes te verkopen. Inlichtingen
na 18.00 uur: tel. 16456.

Verenigingsnieuws
bruari aandacht aan het 750-jarig bestaan van de
stad Haarlem. Plaats: Immanuëlkerk, Van Egmondstraat 7, Haarlem. De heer Cor van Andel
Vereniging Vrouwen VanNu houdt ontvangt 7 houdt
februari kleding- en modedeskundige mevr. R. stad. een dialezing over de geschiedenis van de
van Dijk. Zij vertelt een en ander over de garderobe en geeft adviezen. Onder andere voor degeen die wel eens voor de kast staat en roept 'Ik
heb niets om aan te trekken!' Dinsdagmiddag 14
In de Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218
februari wordt in het Gemeenschapshuis de Haarlem,
wordt 8 februari het programma van
jaarvergadering gehouden, aanvang 2 uur. Na de Vrouw
tot
Vrouw gehouden, zoals elke 2e en 4e
pauze: quiz.
woensdag van de maand. Van 09.30 tot 11.30 uur.
Dit keer spreekt Edith Schouten over het gevoel
van 'ben ik de moeite waard en hoe ontdek ik
mijn gaven en talenten?' Crèche aanwezig. Info:
De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen 023
- 379338 of 383189. '
afdeling Haarlem e.o. besteedt donderdag 9 fe-

Vrouwen VanNu

Vrouw tot Vrouw

N.v.v. Huisvrouwen

(ADVERTENTIE)

Zandvoorts historie staat centraal in de Klink en op de genootschapsavond op 10 februari
mee te nemen in de vorm van
anekdotes en foto's. De meeste
leden van de redactie zijn op
deze avond aanwezig, zij nemen
graag materiaal in ontvangst.
Met name verhalen over de oor'De avond begint met een ons logsjaren met eventuele foto's
inziens heel mooi programma,' zijn van harte welkom, evenals
schrijft Harry Opheikens in bevrijdingsfoto's.
een persbericht. 'In het kader
van 750 jaar Haarlem krijgen
we een diaserie te zien over de Terug
'Echter niet alleen de oorlog
kleinere monumenten van
Haarlem, van de Vereniging plaatsen we in de Klink, maar
Oud Haarlem. Gezien ons mo- ook in allerlei andere zaken die
numentenprogramma in Zand- maar te maken hebben met het
voort zeer zeker interessant.' In oude Zandvoort (ook na de oorde pauze worden zoals altijd log) zijn we zeer geïnterestwee poppen in originele Zand- seerd.' Men kan ervan verzevoortse klederdracht verloot, kerd zijn dat het ingeleverde
een aanwinst in ieders verza- materiaal ook weer bij de eigemeling materialen over oud- naar terugkomt.
De genootschapsavond is al-Zandvoort, aldus Opheikens.
Na de pauze opnieuw een diase- leen voor leden,' maar belangrie maar dan over Zandvoort en stellenden kunnen zich die
omgeving. 'De heer C. Spoelstra avond aanmelden als lid. 'Voor
heeft een grote verzameling minimaal 15 gulden is men al
dia's waarvan wij deze avond lid en ontvangt men het schitterende verenigingsorgaan de
mogen meegenieten.'
Namens de redactie van de Klink viermaal in de bus. Zo
Klink nodigt hij iedereen uit blijft men op de hoogte van de
om op deze avond materiaal historie van Zandvoort.'
Het Genootschap Oud-Zandvoort houdt vrijdag 10 februari
voor leden een genootschapsavond in gebouw De Krocht,
aanvang 8 uur.

De Roo en Geels zingend in halve finale
De Zandvoortse zangers Stefan de Roo en Antoinette Geels
hebben de halve finale bereikt van het Zangfestival van de Bollenstreek. Zij kwalificeerden zich tijdens de vierde voorronde in bardancing the Blues Brothers in Hillegom, waar kandidaten uit heel
Nederland optraden. Performance is een belangrijk onderdeel in
het artiestenvak en volgens de jury kwam dat vooral bij het
optreden van Stefan de Eoo naar voren: 'Hij is een zanger-entertainer in hart en nieren'. Antoinette Geels kwalificeerde zich met
de hit 'I will survive', m een speciaal voor haar gemaakt arrangement dat opviel door originaliteit.

Echtpaar Terol 55 jaar getrouwd

Kerkdiensten
Weekend:
4/5 febr. 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in Hervormde Kerk
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in Hervormde Kerk
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 18.00 uur dienst in Antoniuskerk Aerdenhout: mgr. J.
Valkestijn
Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in Hervormde Kerk

de badplaats door

met

Cornelis Terol en Annemarie Mantel zijn morgen 55 jaar getrouwd. Het echtpaar viert dit gewoon thuis, m de aanleunwoning
bij het Huis in het Kostverloreii. 'Zal ik je tasje even dragen?' Met
die vraag kwam Cornelis Terol (een van Kees Vlakkie uit de
Swaluëstraat) indertijd in contact met zijn aanstaande. Dat was
bij Albert Heijn in de Kerkstraat. Annemarie werkte destijds als
kindermeisje bij een familie in Haarlem. Zij was meegegaan naar
Zandvoort, toen het gezin hier een maand op vakantie ging.
Cornelis werkte vroeger bij Rinkel en ging later met bakker
Peetoom de wijk in. Weer later werkte hij voor 'Gras' de melkboer, kruidenier Schakman, delicatessenzaak Nijhuis en Albert
Heijn. Na de oorlog ging hij in de verzekeringen. „Hij heeft met
kletsen zijn geld verdiend," zei Annemarie een tijdje geleden.
Daarnaast is het gezin bekend van de voormalige stomerij in de
Schoolstraat. „Mijn werk was mijn hobby," zei Cornelis Terol
eerder in deze krant. De grote hobby van Annemarie Terol was
altijd het maken van poppen.

TEKENFILM

HUMOR

TllRILLBR

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

A.L
Dagelijks
19.00

16 Jaar
Dagelijks
21.30

VERWACHT

THE LION KING
PULP FiCTioisr
Gasthuisplein 5, 2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

P

LOTSELING BEGINT het
te borrelen onder de plint.
Eerst blaast het luchtbelletjes, maar dan, langzaam aan,
vormt zich een plasje op het
vloerkleed. Al snel staat het
een decimeter hoog en nog
houdt het niet op te stijgen.
Onder de voordeur door begint
ook al water door te sijpelen en
tot overmaat van ramp knalt er
een golf uit de wc-pot. Limburg? Land van Maas en Waal?
Nee. Zandvoort gemiddeld zo'n
twee a drie keer per jaar.
De watersnood in het oosten
en midden van het land is
rampzalig voor de vele bewoners en ondernemers. Mensen
van wie huizen en bedrijven
compleet onderlopen of nog
bedreigd worden door het wassende water. Het leed plus de
financiële schade is niet te
overzien. Maar als de beelden
op tv weer zijn verdwenen,
moet ik willekeurig even aan
onze eigen 'badplaats' denken.
Aan de wateroverlast die jaarlijks wel een paar keer in het
centrum en langs de Van Lennepweg, zelfs tot in Gran Dorado, voor komt.
Gelukkig komt het water in
Zandvoort nooit zo hoog, maar
leed is er wel. Om de kelder die
voor de zoveelste keer vol is gelopen met strontwater. Of om
de vloerbedekking die weer
eens drijfnat is geworden,
eveneens naar de stront stinkt
en misschien wel vervangen
moet worden. Om maar niet te
spreken over al die andere dingen die in het water staan of
liggen. Of over de toestand van
de vloerbalken?
De wateroverlast in Oost- en
Midden-Nederland is grootschalig, die in Zandvoort kun
je wel kleinschalig noemen.
Maar dat geldt ook voor iets
anders: de maatregelen van de
overheid. Landelijk grootschalig: als we premier Kok mogen
geloven, is de ellende in de rest
van Nederland over eenjaar
voorbij. De dijken worden binnenkort in ijltempo verbeterd.
En Zandvoort? Daar zijn tot nu
toe alleen maar halve-, nood- of
verkeerde maatregelen getroffen. Gelukkig is hier dankzij de
alertheid van (onder andere)
brandweer en gemeente-ambtenaren het water meestal weer
snel weg, maar een structurele
oplossing (een 'goeie' riolering) is er nog niet. De angst
blijft dus bestaan, bij een flinke
hoosbui.
En dan nóg iets. Gelukkig is
er veel aandacht voor de financiële strop van de slachtoffers
bij de huidige watersnoodramp. Het rampenfonds wordt
aangesproken om hen hierin
wat tegemoet te komen. In
Zandvoort kunnen ze daar nog
wat van leren. Hier is geen
hond die - wat dat betreft - iets
voor de gedupeerden doet. Een
plaatselijk rampenfonds? Dat
hebben we niet. En de gemeente? Daar zijn ze bang dat ze bij
de geringste financiële hulp
meteen aansprakelijk worden
gesteld voor alle schade.
Burgemeester Van der Heijden richt zich in zijn nieuwjaarstoespraak tot zijn gemeenteraad. Hij dringt aan op 'daadkracht' en 'integriteit'. Da's
mooi, laat ze dan hiermee, met
die wateroverlast, maar eens
beginnen.
JOAN KURPERSHOEK

Iets langere Bram morgen weer thuis
Morgen, naar verwachting tegen 12 uur, komt Bram Stijnen
weer thuis. Bijna negen maanden is hij weggeweest om 'de kromming eruit te halen', zoals een van de collega's het ooit eens
uitdrukte. „Ik ben 13 centimeter gegroeid," meldt hij. „Ik kan nu
zomaar bij de soepkommen, terwijl ik er vroeger voor op een stoel
moest klimmen." Dat laatste ontdekte hij afgelopen zaterdag,
toen hij een 'proefweekendje' thuis was. Bram is nu bijna drie
weken uit het gips. „Ik kan alles weer. En mijn longfunctie is weer
100 procent, vóór de operatie was dat 60 procent." Het lopen gaat
nog wat moeilijk, zegt hij. „Ik zal voorlopig met een rollator
moeten lopen, maar de dokter zegt dat dat wel goed komt."
Inmiddels staat hij te popelen om zich weer in het 'dorpsgebeuren' te storten.

• Lezing met dia's over het oude
Egypte, op vrijdagavond 3 februari in Openbare Bibliotheek
Zandvoort, Prinsesseweg, van
19.30 uur tot ong. 21.30 uur, entree gratis. Dhr. G. Loogman
over de positie v.d. vrouw.

• Winturexcursie m Nationaal
Park Zuid-Kennemerland, zondag 5 februari 10.00 uur vanaf
restaurant Parnassia. De excursie duurt ongeveer 1,5 uur. Vertelefonisch aanmelden
Het echtpaar Geertje en Jaap Koper-Koper was gisteren 65 jaar plicht
via:
023-257484.
Dagkaarten zijn
getrouwd. Zij kregen burgemeester Van der Heijden en zijn echt- ter plaatse te koop.
genote op de koffie.
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SCHOTSE
WHISKY

AMARETTO
DELLA
DUCHESSA

0,7 LITER

0,5 LITER

BEERENBURG
W95II BS

ELDERS
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HELE LITER-30% ALC.
VERGELIJKBARE PRIJS

Nieuwsblad
organiseren in de krant van:

9 februari a.s. een gezellige Valentijn puzzel
hoofdprijs

PORTO
DONA

diner voor 2 t.w.v. 150,REST. QUEENIE, Kerkplein
BAKKER KEUR, Raadhuisplein
5 valéntijn taarten

S?
S?

Sweethearts, Kerkstraat
Stelt een leuke attentie beschikbaar die onze
promotiedames op 11 febr. zullen uitdelen.

OVZ

en

COEBERGH

DANTAS
RUBY
ELDERS

beschikbaar gesteld door

S?
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S?
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V
V
V

JOUKEDE JONGHE

BESSENJENEVER
0,7 LITER

PENASCAL VINO DE MESA

ELDERS

BLANCO SEMI-SECO
Een fijne, frisse, fruitige
lichtzoete wijn. Zeer aangenaam als aperitief.
Gekoeld gedronken op
een temperatuur van
± 8°C kan deze wijn een
echte allemansvriend
worden genoemd. Ook
lekkerbij visof kip.

TINTO
•Ken soepele rode wijn
op eikehouten vaten
gerijpt, met een uitstekend bouquet. Ken
prima begeleider
bij alle .soorten vlees.
Aanbevolen serveertemperatuurt 15°C
(dus licht gekoeld).

DE KONINCK BIER
ELDERS

heeft alle dranken!

Nieuwsblad

JJrSST

DOOS 6
FLESSEN

PER FLES

HAARLEM: Californieplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

Een ijzersterke combinatie!

!)>
ICw
P* van KLEEF

Gevraagd

medewerker/ster
graag met enige ervaring
voor de BEDIENING
in ons restaurant/bistro
't WAPEN VAN ZANDVOORT
tel. inl. tussen 12.OO-24.OO uur
02507-14638

HOE VERKOOP JE

EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO
adverteer in de krant

Particulier

verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Van Stolbergweg l - Tel. 17093

dinsdag gesioten.

& z-€JTeraj
F*f»stcocie

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

g§

A/TM r BRONZEN
POSTd

i i

U heeft het kunnen zien: afgelopen zaterdag is het
vijfjarige jubileum van de Nationale Postcode
Loterij uitbundig van start gegaan. De hele avond
te gast bij de Sterrenplaybackshow, bij André van
Duin en bij Liefde op het eerste gezicht.

Met Ht-nny Ilui\man, Caroline Teiv>en nn Rcinout Ocrlc'inam \rolijk
lift jubileumjaar van tic l'o^tcode Loterij in Op naar de Zilveren en
de Gouden Pr;s(< ode en de (ïouden Bingo i an 5 miljoen'

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

/ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (een lotnummer)

Naam

[ ] dhr L] mevr.

Adres

Jackpot: 4 miljoen.
Want de maandelijkse trekkingen gaan
gewoon door. Bij de trekking van januari viel de Jackpot van 3 miljoen op lotnummer 2401 AS 123. Dit was een niet
verkocht lot, en dus staat de Jackpot in
februari alweer op 4 miljoen!
Onze felicitaties gaan naar de winnaar
van de ton, die op lot 3621 VB 050 viel,
en naar de meer dan 180.000 andere
prijswinnaars.
Gouden Bingo: 5 miljoen
De Postcode Loterij feest door. Met als
klap op de jubileumvuurpijl in maart de
Gouden Bingo van vijf miljoen! Per
slot kun je maar één keer een vijfjarig
jubileum vieren!
En u weet het: als u meedoet, steunt u de
goede doelen van de Postcode Loterij.
En dat zijn zeven organisaties die zich
inzetten voor mens en natuur.

Nü meedoen!
Wilt u ook meedoen'' Stuur dan nu de
WIN-TOT-7-MILJOEN-BON in. U
bent dan nog op tijd om mee te doen
voor de volgende feestmiljoenen. En
gebruik de kaart in uw TV-gids voor
kans op de Gouden Bingo van 5 miljoun!•

Postcode
Plaats
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10 000,-Tel
Banknummer
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

t

t

1509502

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

Afgelopen zaterdag was dus de eerste
feestavond van de Postcode Loterij. Vijf
jaar lang de gezelligste en rijkste loterij
van Nederland.
Daarom werd zaterdag de eerste van de
extra prijzen uitgereikt: de Bronzen
Postcode van l miljoen gulden, die heel
gezellig werd gedeeld m Drenthe.
In februari volgt dan de Zilveren
Postcode van anderhalf miljoen, en in
maart de Gouden Postcode van liefst
twéé miljoen gulden.
Allemaal extra prijzen voor de declnemers van de Postcode Loterij, bovenop
de maandelijkse trekkingen!

NATIONALE

LOTERIJ

1006
1011
1012
1013
1015
1015
1017
1017
1018
1018
1019
1021
1024
1032
1034
1034
1051
1053
1054
1054
1055
1055
1058
1058
1063
1063
1064
1064
1065
1067
1067
1071
1071
1071
1072
1072
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1077
1077
1077
1078
1079
1081
1091
1092
1094
1102
1102
1103
1106
1106
1107
1108
1112
1132
1141
1141
1183
1183
1185
1186
1188
1188
1188
1213
1214
1214
1215
1215
1215
1216
1217
1221
1222
1243
1273
1315
1316
1317
1324
1324
1325
1333
1338
1353
1353
1353
1354
1356
1382
1393
1411
1422
1422
1433
1435
1454
1462
1504
1507
1521
1521
1521
1536

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

BC
NB
RS
DP
DT
XP
HR
RT
CA
CR
JR

700,25,25,-

ET

7000,-

SL
KV
CC
MK
AB
VH
TL
WV
KE
WS
AS
KT
BJ
EW
CC
VC
LW
CW
NT
BZ
EA
PH
CM
GD
SW
LM
TW
NO
RL
AT
DH
SH
ZD
EZ

50,-

RJ

BV
CN
CG
AD
GH
PG
PJ
SM
TE
LC
GB
PG
GA

50,50,25,25,50,700,25,25,50,25,100,50,50,700,25,50,25,500,-

700,.
25,700,500,7000,-

50,50,.
50,.
50,
50,
25,.
50,.

700,25,JOO,-

50,.

50,700,-

KM 7000,-

50,25,25,25,25,_.,

ED

7000,-

JZ
VP
VZ
BL
EX
GC
KW
LC
HK
CC
JE
LN
KS
JN
EN

25,.
700,.
25,.

JN
CX
NB
DR
GG
HD

25,25,25,25,25,25,-

500,50,50,-

25.50,50,500,50,25,25,.
700,50,50,50,25,700,-

JB

7000,-

EK
SR
PX
JX

50,500,25,25,25,50,700,50,700.500,700,25,50,-

PE
PC
AR
XA
BG
TX
DB

50,25,-

AR
DK
LE
XT
DC
XJ
HB
RH
GX
LE
GE
AD
RA

1701

KE

1704
1721
1722
1723
1731
1741
1741
1741
1747
1755
1756
1767
1781

WP
BR
CB
LE
SC
AG
AK
MK
HE
LB
TB
CL
ZA

25,25,700,50,50,25,25,50,700,50,25,25,25,70OO,-

700,50,700,25,50,50,700,25,25,50,25,25,25,-

1782 EW 7000,-

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

WT
HX
JD
RE
CE

CP

1536
1566
1602
1602
1619
1624
1628
1628
1633
1657
1679
1687
1689

2161

EN 7000,-

2162
2162
2171
2171
2182
2191
2201

AS
VK
MS
VK
WC
XH
VE

50,50,25,25,5OO,700,700,-

2202 RA
2202 TJ

25,25,-

2211 WJ
2221 AC
2221 JD

700,50,25,-

2225 HJ
2225 KH

700,50,-

2241

JC

25,-

2263
2264
2265
2266
2267
2273
2274
2283
2284
2287

XN
XX
DR
HS
BR
XC
GM
LN
JC
VM

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

2311
2312

AA
BC

700,25,-

2574
2582
2584
2586
2586
2586
2586
2586
2586
2586
2587

TM
BR
SC
AG
AL
CC
EL
JD
KM
RC
VZ

700,50,25,700,25,25,50,50,50,25,25,-

2591

EK

25,-

2592
2593
2593
2597

CP
CJ
NM
BA

50,25,50,50,-

2612 RT
2612 VW
2613 RC

50,25,50,-

2622 GE
2625 EL

50,50,-

2641 NM
2661 DE

25,50,-

2665 GR
2665 TJ

500,50,-

2681 AW
2691 VM
2717 GG

700,700,500,-

3621 VB 050

f 100.000
en voor iedere deelnemer in de postcode
3621 VB een troostprijs van ƒ 1.000,EG 700,LA 500,ED
25,AA
25,KE 500,RL
50,CC 500,KW 700,PA
50,CN
50,BP
50,VG 700,VK 500,ED
50,CX V50,GH 700,PW
50,PJ
50.RE
25,NG 700,WC 500,WR 100,JC
25,CE
700,TE
50,NN
25,TA
50.AA
25,SM
50,DH
50,LC
25,AC
50,AN
25 MZ
2S,EB
50,VK
25,SL
50,-

2022
2022
2025
2026
2032
2033
2033
2033
2034
2034
2037
2042

BZ
50,CP
50,BM 7OOO,AG
700,VD
25,CP
25,NM
50,WL
50,AM 500,TV
25,TG
25,EV
25,.

2061
2061
2105
2105
2106
2114
2132
2133
2133
2159

HR
TH
RA
XA
AZ
DJ
VG
BM
JE
LM

25,50,700,50,25,25,5O,50O,25,50,-

2312
2315
2315
2315
2315
2316
2317
2331
2331
2331
2331

ZH
AC
CH
EC
VJ
JT
CG
BD
DS
JS
SJ

2332
2332
2332
2332
2352

RT 7000,TM
50,VN
700,VS
25,JH
25,-

2371

TA

500,-

2382 GN

50,-

2391

EA

50,-

2396
2402
2406
2406

CK
ZD
DD
EW

50,25,50,25,-

2411 CA
2421 AE
2441 AE

25,25,25,-

50,25,50,25,25,25,700,25,25,700,25,-

2445 AX

50,-

2451
2481
2513
2517
2517

AT
KN
XL
AB
JD

700,25,25,700,25,-

2522
2522
2524
2524
2525
2525
2525
2526

PG
WE
ER
KK
KE
TN
W
KM

ÏOO ••
2si700,25,25,25,25,25,-

2541

VM

50,-

2544
2546
2547
2547
2553
2554
2554
2555
2555
2564
2565
2566
2566

AW
SG
AC
AH
RP
HD
HE
HX
KR
KN
XC
KP
VR

25,25,25,50,25,50,50,50,700,25,25,25,50,-

2571

RN

25,-

2572
2572
2572
2574

AH
CG
GL
SL

25,70O,50,50,-

3072
3075
3075
3077
3077

3081

GE

700,-

3082
3084
3084
3085
3085
3085
3086
3086
3086

SX
EA
NB
GH
NA
PL
AC
GW
KT

50,50,25,50,50,25,25,700,25,-

3116
3123
3131
3131
3134
3135
3136
3161
3171
3181
3181
3192
3194
3194
3195
3195

BG
AK
EJ
VD
NV
AB
ER
RT
CG
HP
KB
BZ
CK
HM
BL
RA

700,25.700,50,50,50,25,25,50,25,25,25,25,25,50,25,-

3208 NE

281 1
2851
2871
2871
2871
2871
2901

GW 25,AH
700,BX
25,GE 700,MN
50,TG
700,BB
25,-

2904
2904
2906
2907

BM
XC
CG
BK

25,50,25,25,-

2911 AK
2912 RE
2914 PK

25,25,25,-

2925 CX
2935 BM

25,25,-

2951 AG
2951 HH

25,50,-

2983
2986
2986
2988
2991

VB
GD
VN
AT
Dl

25,25,500,25 Sfli-

2991 KG

700,-

3000 AG 700,3012 BD 7000,-

3015 XD
3022
3022
3025
3025
3027
3034
3036
3036
3038
3038
3055
3062
3062
3065
3066
3067
3067
3067
3067
3068
3069

25,-

DN
25,EA
50,HX
700,TT
50,VK
)00,SM
50,KC
25,SM
SO,NA
700,TB 7000,SH
25,CC
25,TX
SO,CA
50,SJ
25,DE
25,DV
25,HB
50,VZ
50,XL
100,KL
50,-

3722
3723
3738
3738

JP
AP
TL
VA

700,700,50,50,-

700,-

3741

DG

3741
3742
3742
3755
3768
3769

XV 7000,MV
25,SE
700,XC
700,GH
25,BJ 7000,-

3771

BA

500,-

BM

700,-

4384 GA
4388 BG

700,50,-

4401

GC

25,-

4423
4424
4443
4458
4472

AM
BK
AB
NH
AX

700,5O,25,25,25,-

4501
4511
4521

AM
JN
RD

25,5O,25,-

4532 KE
4537 DC
4537 XP

50,25,50,-

4361

700,-

4576 BD
4588 RC
4600 AK

25,25,25,-

25,-

GX
CE
PG
CP
MJ

25,50,50,25,50,-

3291

CM

25,-

3851

CR

50,-

3292 LC
3295 KJ
3300 BD

25,50,25,-

3853
3853
3862
3864

EN
JN
VC
DJ

25,700,25,50,-

3881 LL
3881 TS
3881 TW

500,50,700,-

3882
3882
3886
3893

LS
NK
MS
BH

25,50,50,500,-

3901

ED

500,-

3905 XD
3906 DE
3906 EV

25,25,25,-

391 1
391 1
3911
3971
3971
3971
3991

LJ
PT
XP
BA
VL
XC
EE

25,-

700,25,-

4561 VJ

3823 CN

GN

4332 TT
4333 BT

50,-

25,-

3401 TX 7000,3402 CP
700,-

50,-

25,-

50,-

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

500,50,-

BJ

4331

25,25,25,50,500,7OO,700,500,50,50,-

BA
KA
VP
DP
VL
BM

4328 CH
4328 JD

XE
WS
ZE
HL
ZG
BE
SW
KZ
GS
JM

CZ
700,SJ
25,G M 500,"
TT
50,-

5O,-

3785 KP

3781
3811
3812
3813
3813
3814
3814
3816
3818
3818

3311
3317
3331
3331

4317 BB

3775 KM

3832
3834
3835
3842
3844

3401

50,50,25,25,-

50,-

25,-

25,-

JC
KT
JL
PD

CN

XG

25,-

2802
2804
2805
2805

3721

3831

500,25,-

2741 VK

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

700,700,25,25,50,25,-

2761 SX
2771 BD

25,50,700,-

KH
MV
VG
XN
AR
HB
HR
EC

TN
LC
RK
CW
AC
KB

2742 KG

BW

2725 BX
2725 KM

3607
3607
3608
3645
3648
3648
3705
3708

3225
3232
3233
3245
3253
3284

3332
3332
3335
3343
3354
3356

2719

50,-

CC
50,DM 7000,MP
50,ST
700,VA
25,-

321 1 LA

HOOFDPRIJS

1784
1784
1791
1792
1827
1827
1851
1861
1861
1862
1871
1871
1871
1902
1906
1911
1911
1934
1944
1945
1945
1945
1947
1962
1962
1964
1964
1965
1966
1975
1991
201 1
2011
201 1
2013
2014
2021

3071 BA

461 1
4613
4615
4631
4631
4651
4661

WG 25,BN 500,GR
25,GW 50,JE
50,VG
50,GW 25,-

4675 BT
4698 PP
4707 EK
4708 AP
4708 JE

50,25,50,50,700,-

AL

25,-

4741

4754 AP

25,-

RA

25,-

4793 AT
4794 RC

50,25,-

EG
RT
TD
LE

700,25,5O,500,-

4771
4811
481 1
481 1
4814

4816 JX
4816 KC
4817 VC

5o|25,500,-

4822
4824
4824
4826
4837
4845

XK
CB
RC
JW
BP
EL

25,700,25,25,25,700,-

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

4861
4871
4901
4901

TJ
ZH
BH
ZA

25,25,25,25,-

4902 BM
4902 DK
4903 RV

25,5O,700,-

3992 BC
3992 NB

50,50,-

KV
RE

50,50,-

4921
4921
501 1
5011
5014

LK
XW
AJ
BR
EX

25,50,25,25,25,-

5022 GP
5025 JV
5025 KL

25,50,25,-

341 1 ED
3417 SE

500,50,-

3433
3434
3434
3436
3436
3437
3437
3438
3438

BD
DE
KT
AJ
CJ
HK
SM
CC
VE

50,25,700,700,25,50,25,25,50,-

4007 XJ

50,-

3514
3515

VP
EA

25,700,-

401 1 GN

50,-

4023 CA

25,-

3522 HT

700,-

4051 AK

25,-

4001
4001

9415 P J

BRONZEN
POSTCODE
ƒ 1.000.000

5071 EP 700,5081 TM
50,25,5087 AE
5091 CB 500,5091 WJ
25,700,5109 TP
50,5113 BN
25,5121 VN
5121 WL 500,50,5126 BV
5141 AE
25,5141 EE 500,5143 GC 700,25,5165 AG
5171 VZ
50,25,5176 NC
25,5211 AH
5211
700,5212 NN 7000,50,5213 GE
5213 VA 500,25,5215 BE
50,5224 EM
5224 VK
700,5233 RE 700,25,5235 GD
25,5235 LL
25,5243 SH
500,5246 EJ
50,5246 VG
50,5251 KN
50,5253 AB
700,5256 ER
50,5262 NW
50,5262 XL
25,5263 ED
5283 HV 500,700,5283 ZE
50,5317 NH
25,5341 BL
50,5344 AC
700,5361 JM
25,5371 EG
25,5373 BX
25,5384 LJ
700,5386 AN
5388

KM 7000,-

5401

GN

5402 BB
5403 AR

5421

3527
3527
3553
3555
3555
3562
3563
3572

EW
RJ
HP
AB
SN
MA
CM
NB

25,50,700,25,50,50,50,25,-

3581

VW

700,-

3582 GB
3583 GG

25,25,-

BE

25,-

3603 GA

25,-

XK
ES
CM
CW
XH
ZN

25,700,500,700,25,25,-

4204 VG
4205 CO
4205 CD

4105
4158
4161
4201
4201
4201

5038 MB
5038 VD
5038 VE

5431 RR
5446 BG
5446 PA
5461 AB
5461 XH
5466 PR
5466 RC
5473 GW
5481 PH
5503 TK
5527 ED
5529 AP
5531 AP
5541 EM
5541 RG
5541 TN
5554 JD
5581 JV
5581 TS
5612 JT
5612 KE
5612 NC
5616 EJ
5616 RL
5621 GN
5622 PE
5632 GC
5641 WG
5643 AW
5643 JH
5652 AK
5653 KB
5653 NR
5654 LG
5655 JB
5663 ET
5665 EE
5666 AX
5672 CB
5673 MT
5674 TE
5674 TP
5684 CL
5684 ST
5694

5701
5701

NZ

5704 CB
5707 EB
5709 KP

5712
5712
5712
5731
5735

5741
5751
5809

5815
5831

700,50,50,-

5841
5851
5861

5041

AV

25,-

5865

JG
KK
GD
HD
AL

25,100,25,25,500,-

5913
5914

50,50,50,-

5042
5042
5043
5043
5045

MR

25,-

5051 EM

25,-

4254 BT
4254 XD
4264 RT

25,25,50,-

5056 KC
5056 WZ

25,700,-

5061 VK

25,-

4251

NS

5425 VA

5836

3601

DOQ

Fa. Gansner & Co.

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

|| Eerste Jubileum-miljoen

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Drogisterij "BOUWMAN"

G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en

5922
5925

5931
5941
5951
5954

5961

GE
LS
XG
BD
GT
DN
VK
AR
AD
AE
AT
AP
BA
AN
BC
ET
PJ
SW
BR
GG
GE
LA
AR
AV

25,25,50,25,700,25,25,50,25,50,JOO,25,25,25,50,25.25,50,50,25,25,700,50,500,50,25,25,25,700,25,700,500,25,25,
700,

700,50,25,-

25,50,25,50,-

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

5961 HG

25,-

6603 CA

50,-

5973

PH

25,-

5991

AB

25,-

5995 NB

25,-

6651 CK
6651 ZS
6661 VZ

500,50,25,-

6662 LD
6662 RC

25,50,-

6001 BP

50,-

6003 AJ
6003 PG
6004 TS

25,50,500,-

AV

700,-

6026 BL
6026 CP

50,25,-

BH
BT

700,50,-

6021
6031
6041

6691 EN

25,-

6700 AN
6707 AB

700,25,-

671 1 ER
6712 HG
6715 EJ

25,50,700,-

6721

6045 BW 500,6049 EA 7000,6049 EW 700,-

BL

7000,-

6721 KE
6741 CG

25,50,-

EA
BC
CS
BH

25,50,25,25,-

7451 HH
7451 JS

25,25,-

7468 RB

TOO,-

25,25,25,500,50O,25,JOO,-

8225 NR

JOO,-

8231

ED

25,-

8243
8252
8266
8266
8276
8276

GG
DJ
CW
DL
AB
BE

25,25,50,500,50,50,-

7471
7471

KZ
XN

25,25,-

8281 RC
8301 XG

7478 AM

25,-

50,25,25,50,25,700,-

6823
6823
6828
6828
6835

700,700,50,50,700,-

7491

BR

JOO,-

7496
7533
7533
7533

PM
BD
VE
ZT

JOO,25,25,50,-

6841 CH

25,-

7541 BD

25,-

25,500,-

6852

25,-

7543
7545
7546
7548
7552
7552
7553
7555
7555
7556
7556
7573
7574
7576

XP
50,VK
25,LC
50,AE
JOO,SX
25,TP ÏOOO,TE 500,HS
25,NR
25,CH
50,CJ
50,CG
JOO,XS
25,BK ÏOOO,-

8302
8302
8302
8303
8303
8321
8325
8334
8342
8383
8433
8435
8440
8442

7581

JG

25,-

7582 JD

25,-

6091 PK
6101 XV

BG
NC
TG
WC
BP
JS

6861 CG

50,-

GRAN
DORADO
PRIJZEN
RW 157
TS
124
EK O22
MC 029
LA
O21
_

tljf

/~*^f-?- IffY^^

/^^f'^r
v*^^
^^~ Jff^ZJ*^ -4* p ^

6102
6104
6"114
6122
6125
6131
6134
6135
6141
6141
6166
6176

'
AD
AV
RA
AT
AS
HR
AN
KP
AN
AS
AA
AP

6181 JE

700,-

6214
6216
6218
6219

BE
W
SP
NL

500,25,25,25,-

6222
6223
6243
6267

EJ
GN
NC
CW

50,50,700,50,-

6271
6291
6291

AZ
NK
XN

25,25,700,-

6325
6336
6336
6367
6372
6372
6372

BJ
50,AZ
25,WE 500,JS 7000,BB
50,JB
50,JE
25,-

25,25,25,50,700,50,25,700,25,700,50,25.-

641 K VX
6416 BE

50,25,-

64 1 7 BJ

7000,-

TV
EL
BP

25,500,25,-

6433 GV
6436 ER

50,25,-

GL

25,-

6465 'AK
6471 EP

700,JOOO,-

50,25,-

6523
6524
6525
6531
6532
6535
6536
6537
6538

NK 7000,KK
50,JH
25,MS 7000,CS
25,PX
50,BH
25,SP
50,GE
25,-

6541
6541

AZ
BX

6542
6543
6546
6546
6562
6562
6573

PW
25,XK
25,JR
25,XC 7000,MG
50,WJ
25,AJ
25,-

6581
6581
6591

DG
WB
ET

25,25,-

700,25,50,-

6862
6904
6904
6904
6905

DS
CH
CH
KK
DX

700,50,50,JOO,50,-

6911 AG
6915 W
6917 AM

500,50,500,-

6922

7481 vs

HE

25,-

6941 SM

100,-

6971

AP 1000,-

7001

BR

7003
7005
7005
7005

EC
50,AL ÏOOO,AX
50,BD
25,-

25,-

25,-

JOO,-

9041 CP
9051 GL
9051 LG

7638
7642
7665
7676

PK
CH
AC
CE

50,rOO,25,25,-

9062
9078
9078
9079

EZ
WD
WG
MH

70O,25,25,25,-

25,-

9104
9141
9161
9166
9166
9201

CD
TW
BP
LM
SC
GS

50,500,70O,25,50,25,-

AJ ÏOOO,PG
25,RR 100,VA 7000,-

7761

GE

25,-

9233 LC
9233 LS

25,25,-

7776 AM
7783 EJ

25,25,-

9251
9251

AL
EP

25,700,-

7814 XA

500,-

9298 VG

25,-

9301
9321
9351

JE
XJ
DL

50,25,25,-

9354
9356
9363
9367

TR 7000,HA
25,BD
25,PJ
25.-

9401

7822
7824
7844
7848
7875
7876
7876
7902
7905

50,25,100,-

7396 AL

50,-

9422 ER

50,-

9431
9431

BE
KT

50,50,-

7961 CB

25,-

9446 PD

25,-

25,-

9451

8081

7341 AA
7351 TM
7391 CC

700,-

25,25,-

25,50,-

25,-

25,rOO,-

CX

7932 RA
7948 LE

8051
8051
8071
8071

7335 JM

GB

9402 WG

25,25.-

25,50,-

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

AS
25,CG
25,NC
50,AB
25.AH TOOO,AK
25,HB 100,GB 500.GE
50,-

7913 AA
7921 HE

DC
PC

TL
DT
MS
JN
BP
HL
PC

500,-

7761 XG JOOO,-

50,25,25,-

7761 XJ

7204
7204

7311
7312
7312
7315
7316
7316
7331

TOO,-

7731
7737
7742
7742

25,25,25,100,50,25,25,25,25,25,25,-

100,25,50,-

GK
25,AL
50,CE
25,DN 7000,GX
25,WL 700,-

HS

BJ
HP
AL
BB
AA
AK
BC
PJ
XJ
AT
KJ

7255 KT
7263 RS
7275 CJ

50,50,500,25,25,-

7631

7091
7091
7102
7109
7122
7126
7141
7141
7141
7152
7152

25,25,50,50,-

XX
BN
LG
CT
GB

7622 BT

7615 NC

50,50,50,25,-

JL
HJ
HR
KN

25,500,-

8925
8932
8932
8932
8933
9033

CW
KI
AH
BL

7231
7241
7241
7241

25,-

8802 ZD
8805 TJ

50,25,-

7037
7045
7075
7078

500,-

50,25,-

8701 CW

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

25,25,50,-

7223 LN

700,700,-

8567 LM
8584 VH

7602
7602
7607
7608
7608
7609

JW
XH
KL
GC
MH
KC

5O,50,-

AA
JOO,EV
25,GJ
50,AV
25,LV
25,XL 7000,XM
50,MV
25,TE
25,XT
25,KB 7000,VH
25,AM
50,JT
500,-

8471 LV
8521 LG

7591 PW
7591 VA

701 1 BA
7021 NH
7031 DD

7213 AD
.7214 RM

roo,-

8831
891 1
8911
8913
8913

7681 WH

& P-^

^f e°^
/

6471 GV
6471 XW

7433
7437
7437
7443

CS
2X
AX
GX
TW
VM
KH

8162
8162
8172
8172
8181
8181
8191

25,700,-

ER
CC
NH
EC
HB
NV

6451

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

700,50,-

6067
6075
6077
6085
6088
6088

6418
6419
6431

RS
CC
EC
HJ
AJ
AA
BN

6744 AB
6744 WV

700,500,50,-

fjl*

50,-

7412
7414
7415
7415
7419
7431
7431

681 1 JP
6821 GV

6051 CE
6051 ER
6051 U

2592
2903
4424
5046
6411

7396 PG

7963 BM

8011 GR rooo,-

801 1
8012
8014
8021
8021

NC
XP
KN
VX
ZC

100,25,50,25,25,-

8022 NE
8023 VC

500,25,-

9411

GN

50,-

9462 TE
9497 PC

25,50,-

BH

50,-

9502 BR
9502 CJ

50,25,-

9501

9531 BB

700,-

9534

PA

9541

VB

7000,-

50,-

AH

50,-

9545 PA

25,-

8032 NK
8032 XL

50,25,-

LD
MC
AG
LS

50,50,500,100,-

9561
9581
9601

DD
CK
EX

50,25,25,-

8031

8072 EG

25,-

EK

rOO,-

B084 AK
8084 HL
8084 VE

50,50,25,-

8091 HL
8091 MA

25,50,-

8096 PH

50,-

BA
GT
HC
RS
GA
AJ
CM
CP
EE
PS
PS
ER
PE
RT

25,JOO,50,50,50,25,50,25,25,50,50,25,50,25,-

8101
8101
8101
8102
8103
8107
8121
8121
8121
8124
8131
8141
8141
8141

9606 PW

50,-

%19 PG

500,-

9628 CP

700,-

TZ

50,-

9635 CB

25,-

9641

KP

25,-

9642
9642
9642
9646
9663
9663
9665

KL
NP
RD
AW
EL
ES
CE

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

9631

9671 EA

25,-

9675 PK

25,-

9701
9712
9714

BK
JP
ES

50,25,25,-

9722
9722
9727
9733
9733
9736
9737

SH
SH
HM
AW
CW
CG
VE

500,25,500,.
50,.
25,.
500,
700,.

Notans Van Os Ie Amsterdam heeft de trekking van januari vemcrri
Van de winnende lotnummers ain de laatste dne arfers weggelaten
vrant iedere deelnemer in dezelfde postcode wnt - tot 3 000 gulden •
dezelfde pnjs Maximaal 499 toten per postcode Prijzen worden auto
matsen op uw rekening overgemaakt Mouten voorbehouden
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Eric van der Rijt zeilt
naar zege in strandrace
ZANDVOORT - De Zandvoorter Eric van der Rijt
heeft zondag de honderd kilometer strandrace op Terschelling gewonnen. De
overwinning werd behaald
in een strandzeilwagen die
door Van der Rijt voor een
groot deel zelf werd gebouwd.

De wedstrijd was vooral bedoeld ter voorbereiding op de
Europese Kampioenschappen,
die in oktober in Nederland
worden gehouden. Daar worden 250 strandzeilers uit vijf
landen verwacht. In vijf klassen wordt dan gestreden om de
'Beste van Europa'.

H 88

Haalbaar
Het doel van Eric van der Bijt
is om bij de eerste tien in zijn
klasse te komen. „Maar ik denk
dat een plaats bij de eerste drie
wel haalbaar moet zijn." De Nederlandse strandzeilers moeten nog aan veel wedstrijden
meedoen om zich te kwalificeren voor deze kampioenschappen. Per land mogen er negen
per klasse meedoen. Door de
resultaten, behaald in het afgelopen jaar en in de eerste
maand van 1995, zullen in oktober in ieder geval Eric van der
Rijt en Ute Klaassens voor Nederland uitkomen.

Zandvoort aan Zet
ZANDVOORT - Tijdens de
periode rond Pasen begint het
spel Zandvoort aan Zet weer.
Dit spelt vloeit voort uit het
project Frisse Neuzen, dat door
de gemeente Zandvoort, de
WV Zuid-Kennemerland, de
Stichting Zandvoort Promotie,
de Ondernemers Vereniging
Zandvoort en de Hotelclub
Zandvoort wordt uitgevoerd.
De vorig jaar gehouden proef
met het spel was een redelijk
succes, ondanks het feit dat er
tijdens de speelperiode in de
maand oktotoer minder vertolijfstoeristen waren dan voorgaande jaren. Het spel van vorig jaar kent drie winnaars, die
allen afkomstig zijn uit Duitsland. De eerste prijs ging naar
H.J. Schneiders uit Puldabrück, de tweede prijs naar G.
Koch uit Dillenburg en de derde prijs naar A. de Vries uit
Dollart.

Eric van der Rijt,
met zijn zelf
gebouwde
zeilwagen, bereidt
zich voor op
de Europese
kampioenschappen:
'Ik denk dat een
plaats bij de eerste
drie wel haalbaar
moet zijn'

Ingrid van der Peet breekt
wereldrecord ergo-roeien
gfintro ZANDVOORT - De wereldrecordpoging half uur ergometer roeien op de Concept II
heeft Ingrid van der Peet met
succes afgesloten. De verbetering van 6816 meter naar 6828
meter was nipt, maar het betekende toch een prestatie van
formaat van de 46-jarige aerobic-instructrice.
De publieke belangstelling
voor deze recordpoging in het
AP AFA-verenigingsgebouw
was groot. Ingrid van der Peet
had in overleg met trainer Peter Koopman een bijzonder
goede voorbereiding gehad en
de hoop op een record was aanwezig. De doelstelling was zelfs

Promotie Van Eijk
ZANDVOORT - De twee
deelnemers van de Zandvoortse Schaak Club aan
het Hoogovenschaaktoernooi kunnen zeer positief terugkijken. Edward Geerts
handhaafde zich" knap, terwijl Jack van Eijk een zeer
sterk debuut maakte door
promotie te bewerkstelligen
naar de zesde groep.
Ondanks een zeer goede start
kon Edward Geerts het niet geheel waarmaken in het tweede
gedeelte van de tienkampen.
Met een score van vijftig procent, 4,5 punt uit 9 partijen,
keerde Geerts toch tevreden
huiswaarts. Beter verging het
debutant Jack van Eijk. Met
een score van 7 punten uit 9
partijen wist hij zijn groep te
winnen en promoveerde naar
de zesde groep.
De clubavond in het Gemeenschapshuis verliep rustig. Voor
de interne competitie bij de senioren werden maar vijf partijen gespeeld. De belangrijkste
partij, die op het programma
stond was die tussen de ranglij staanvoer der Dennis van der
Meijden en de nummer twee,
John Ayress. In deze tweede
sessie van deze competitie was
er de mogelijkheid om eerder
opgelopen verliespunten teniet
te doen. Dat lukte John Ayress
echter duidelijk niet, ondanks
een zeer spannend eindspel.
Ook voorzitter Jan Berkhout
slaagde er niet in om Wim

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubrlek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informatie over het schaakprobleem is
te krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemeenschapshuis, of
via de telefoonnummers 15023,
17272, of 14085.

Gude te kloppen. De overwinning van Gude betekende een
stijging van drie plaatsen naar
de zevende positie op de ranglijst. Winst was er ook voor
Wim Verheijen, terwijl de partijen tussen Rob den Drijver tegen Jons Dommeck en Wim
van Esveld tegen Gorter in remise eindigden.

Jeugd
De Zandvoortse schaakjeugd
kreeg onder leiding van John
Ayress en Ruud Schiltmeijer
hun vervolgles naar een hoger
schaakniveau. Voor de zogenaamde laddercompetitie werden na afloop van de lessen drie
partijen gespeeld. De witspelers Maarten Scholder, Rebecca Willemse en Remco de
Roode wonnen hun partij. Door
de winst van Rebecca Willemse
nam zij de derde plaats over
van Florian van der Moolen. De
ranglijst wordt nog steeds aangevoerd door Maarten Scholder.
De wedstrijdleider maakte na
de verwerking van vorige week
van de standen een klein rekenfoutje. De uitslag van de partij
tussen Maarten Scholder en
Remco de Roode diende winst
voor Scholder te zijn. Na een
herberekening kwam het er op
neer dat Maarten Scholder nu
de vierde positie op de ranglijst
inneemt in de strijd van de interne competitie.

de 7000 nieter te halen.
Na een goede warrmng-up
ging Van der Peet aan de slag.
Haar clubgenoot Martin van
Berge Henegouwen had in een
eerder stadium besloten Van
der Peet te ondersteunen tijdens haar half uur roeien. Hij
zou daarbij ook zelf proberen
zijn eigen record scherper te
stellen. De Zandvoortse had als
doel 3500 meter in het eerste
kwartier te roeien, waarna in
het laatste kwartier een lichte
versnelling moest volgen om
het gestelde doel te halen. Het
begin was goed, want in een
hoog tempo werden de eerste
1000 meter geroeid.
De toeschouwers moedigden
Van der Peet "zo enthousiast
aan, dat ze eigenlijk iets te overmoedig werd. Het hoge tempo
probeerde zij wel vast te houden doch dat gelukte niet. Dat
zij de man met de hamer zou
tegen komen, daar had zij zich
op ingesteld, maar deze keer
sloeg hij hard toe. Op de helft
van de race kreeg zij de rekening gepresenteerd van haar
snelle start.
Van der Peet had het in de
laatse fase van de wedstrijd erg
moeilijk. De laatste paar minuten waren een martelgang. Het
was louter en alleen aan de
wilskracht van Van der Peet te
danken dat zij haar tempo toch
goed kon vasthouden. Na dertig
minuten roeien bleek dat de
Zandvoortse sportvrouw toch
meer meters had geroeid dan
vorig jaar.
Van Berge Henegouwen roeide in dertig minuten 8108 meter, waarover hij zeer te spreken was. „Voor mij is deze afstand een richtpunt om met
mijn trainingen op voort te borduren. Dit is op de wereldlij st
een 28e plaats. Niet gek dus,"
vertelde hij.
De blije Ingrid van der Peet
stelde na afloop: „Hier heb ik
hard voor gewerkt. Al die belangstellmg legde toch wel een
druk op me. Dat voelde ik duidelijk. Het publiek was een mptivatie om hard te gaan. Mijn
tijden liepen in het midden van
de race op. Dat was zeker niet
de bedoeling. Ik heb hard moeten knokken om terug te komen op mijn richttijden. Al zag
het er niet naar uit, toch heb ik
weer meer meters geroeid. Ik
weet, zeven kilometer was mijn

opzet, maar ook met deze afstand ben ik tevreden. Dat moeten andere maar eens zien te
verbeteren."

Hoogoven-toernooiprijzen
ZANDVOORT - Willem
Brugman en Nico Huijboom zijn er in het tienkampentoernooi van het 57e
Hoogovenschaaktoernooi
te Wijk aan Zee in geslaagd
een prijs in de wacht te slepen. Nico Handgraaf en
Dennis van der Meijden wisten zich keurig te handhaven, terwijl zowel Jako Otte
als Olaf Cliteur op de laatste
plaats eindigden in hun
groep. Zij moeten derhalve
volgend jaar een groep lager
spelen.
In groep 8, die uit slechts negen spelers bestond, toehaalden
Nico Handgraaf en Willem
Brugman 4,5 uit 8 partijen hetgeen goed was voor een gedeelde vierde tot en met zesde
plaats. Aangezien Brugman in
de onderlinge duels verreweg
het best gescoord had, kreeg hij
de vierde prijs. Chess Societyvoorzitter Handgraaf belandde
daardoor op de zesde plaats.
Ook in groep 5 was er voor de
Chess Society een prijswinnaar
te melden. Eerste-teamspeler
Nico Huijboom pakte nog net
de vijfde prijs door een score
van 4,5 uit 9 schaakpartijen.
Zelf was hij hierover alles toehalve tevreden daar hij volgens
eigen zeggen zeker twee punten
had laten liggen. Met maar
liefst zeven remises mocht
Huijboom zich een echte 'remisekonmg' noemen.
Minder goed nieuws was er te
melden uit de parallelgroep 5
waar de sympathieke Jako Otte
zeker met slecht speelde, maar
alleen vergat te scoren. Met 3
uit 9 belandde Otte op de laatste plaats en degradeerde sinds
jaren uit de vijfde groep.
In groep 4 kende Dennis van
der Meijden een uitstekend debuut op het Hoogoventoernooi.
Met een score van 4,5 uit 9 wist
Van der Meijden zich, in deze
sterke groep, gemakkelijk te
handhaven. Vooral zijn overwinning in de slotronde op Von
Kreijfeld maakte grote indruk.
Ongelukkigerwijs was er voor
Van der Meijden geen prijs
daar hij op een gedeelde zesdezevende plaats eindigde en

slechts de eerste vijf per groep
werden beloond.
In de top van het toernooi
vocht Chess-speler Olaf Cliteur
zich in de tweede groep knap
terug van O uit 4 naar 2 uit 6.
Helaas kwam daar in de laatste
drie ronden nog slechts een
half puntje bi], zodat Cliteur
volgend jaar zijn geluk mag
gaan beproeven m groep 3.

Externe competitie
Nauwelijks bekomen van het
Hoogoventoernooi zal het eerste team van Chess Society aanstaande maandag zijn koppositie moeten verdedigen in Hillegom tegen het derde achttal

Garages te druk
in Nieuwstraat
ZANDVOORT - Bewoners
van de Nieuwstraat zijn
'onthutst' over een bouwplan voor vijf garages m hun
straat. Dat betekent een verdergaande verslechtering
van de leefbaarheid.

Het leefmilieu en de parkeerdruk m de straat, onder andere
van de Haltestraat, zijn niet
meer acceptabel. Dat schrijft
een van de bewoners in een
tarief aan het college van Burgemeester en Wethouders. De
bouw van vijf garages zou de
'onduldbare situatie' alleen
maar verergeren 'Wat ons aangaat is de maat reeds vol,' zegt
P Paap mede namens een aantal andere bewoners van de
Nieuwstraat Dit 'specifieke bewonerswijkje m het centrum
heeft al een te grote bebouwmgsdichtheid gekregen.' De
bewoners rekenen erop dat het
college de bouwvergunning,
waarvoor de aanvraag kort gede moest opgeven door een en- leden werd gepubliceerd, zal
kelblessure. Automatisch win- weigeren.
naar, doch uiterst sterk spelend, werden Kirsten Jochems
en Iris van Wijk. Bij de A-finale
konden net als vorig jaar Annemieke de Buijzer en Ute Klaassens de Time van den Nulft wisZANDVOORT - De Lokale
selbeker mee naar huis nemen. Raad van Kerken ZandGoede tweede werden Joke van voort buigt zich zondag 5 feLooij en Jeanet Bunt.
bruan over 'verslaving'.

Ook voor het tweede van
Chess Society, dat zich in de
veilige middenmoot van de derde klasse begeeft, staat er komende week een krachtmeting
op het programma. Het enthousiaste team van teamleider Olaf
Cliteur speelt aanstaande dmsdag namelijk tegen VHS 4, de
nummer twee op de ranglijst.

Badmintontoernooi
SCZ erg sfeervol
ZANDVOORT - In de Pellikaanhal vond zondag het
29e Dirk van den Nulft familie-, vrienden- en bekendentoernooi plaats. De grote opkomst en het enthousiasme
van de deelnemers stond
weer borg voor vele spectaculaire en sportieve par tijen. De organisatie van Sporting Club Zandvoort was
perfect.
Hoewel het toernooi al om
half tien begon, waren de finalepartijen pas rond half zes afgelopen en kon de balans worden
opgemaakt. In het gemengddubbel waren het Annemieke
Santfort en Henk-Willem Visser, die in een spannende finale
van de B-poule, maar nipt wonnen van Cecile Reus en Ben
Commandeur. De finale in de Apoule werd in drie sets beslist
in het voordeel van Joke van
Looij en Kees van Loon voor de
sterk spelende Esther Stor en
Jan Hobé.
In de damesdubbel B-finale
eindigden Jaquehen Deinum en
Jozefien Enderman triest als
tweede, doordat laatstgenoem-

Lokale Raad
en 'verslaving'

Routimers Kees van Loon en
Richard Kerkman wisten de Bfmale herendubbel te winnen
voor het gelegenheidskoppel
Bert Verbruggen en Peter
Kuin. In de A-finale konden
Hans van Brero en Engel Stobbelaar niet op tegen het geweld
van Jaap Enderman en Evert
Smits. Enderman en Smits namen weer bezit van de Rob Drose wisseïbokaal.
Nadat alle deelnemers met
aanhang zich in de bomvolle
kantine tegoed hadden gedaan
aan het prima koud buffet, werden de prijzen uitgereikt door
organisatoren Gernt van den
Nulft en Jaap Enderman. Deze
konden terugzien op een meer
dan geslaagd toernooi.

Oudste jeugdkampioenen gehuldigd

Dat gebeurt tijdens een oecumemsche viering m de Hervormde Kerk aan het Kerkplem, aanvang 10 uur, met het
thema 'Roes of Geest'. Verslaving, leef je of word je geleefd''
Voorgangers zijn pastor D
Duijves, mevrouw Schram, en
de dominees J. van Leeuwen en
C. van de Vate. Verder m.m.v
de koren van de Nederlandse
Hervormde Kerk en de Agathaparochie en aan het orgel G.
van Zwieten de Blom. De collecte is bestemd voor 'ons project' in Garkida, Adamawa State, Nigeria, van het lepra-comité.
Maandag 6 februari belegt de
Raad een informatie-avond
over het thema 'Verslaving', m
de Calvijnzaal van de Gereformeerde Kerk aan de Julianaweg, aanvang 8 uur.

Meer dan honderd
inbraken opgelost
ZANDVOORT/HAARLEM De politie Kennemerland heeft
met de aanhouding van vier
mannen uit Heemstede 115
misdrijven opgelost. De vier bekenden diefstallen en inbraken
in woningen, auto's, winkels en
bedrijven. Die werden merendeels in Heemstede gepleegd
De totale buit en de aangerichte
schade bedragen samen meer
dan drie ton

Taxitarieven
ZANDVOOET - In heel
Noord-Holland gelden vanaf
l maart gelijke taxitarieven
Gedeputeerde Staten hebben
met de betrokken instanties
overeenstemming bereikt over
gelijke tarieven voor 1995 zoals
die zullen gelden voor het taxivervoer met auto's voor een tot
en met acht personen.
In het taxivervoer wordt geen
onderscheid meer gemaakt tussen vervoer met auto's voor
maximaal zes personen en het
vervoer met achtpersoons busjes. Ook het rolstoeltarief is
over de gehele regio gelijkgesteld. Vanaf l maart bedraagt
de eerste aanslag 5,60 gulden
De kosten per kilometer bedragen 2,80 gulden en het wachten
kost 54 gulden per uur

Gebroken been
Enkele jeugdkampioenen tonen hun certificaat

ZANDVOORT - De vorige
week gehouden huldiging
van de jeugdkampioenen in
Gran Dorado, viel bij de
jeugdige sporters zeer in de
smaak. De Zandvoortse
Sportraad en het gemeentebestuur hadden voor het
eerst keer de groep van
ruim 150 jeugdige kampioenen gesplitst in twee groepen.

Foto Andre Lieberom

de gymnastiekvereniging OSS
(Sascha Hesse), de handbalvereniging Holland Casmo-ZVM
(meisjes aspiranten Al), de volleybalveremging Sporting OSS,
de Zandvoortse Schaak Club
(Florian van der Moolen), de
Zandvoortse Hockey Club (jongens C), zwemverenigmg De
Zeeschuimers
(kunstzwemgroep Tamara van Rhee, Wendy van der Broek, Minke Kortekaas, Annemiek Sindorf), de
voetbalverenigingen
Zandvoort'75 (b-junioren l, 2 en djumoren) en Zandvoortmeeuwen (A- en C-junioren) kregen
uit handen van sportwethouder
van de grootste kabeljauw bij mevrouw De Jong een oorkoneen Noordzee-bootwedstrijd. de uitgereikt.
De Nico Ruygtbokaal moest gedeeld worden tussen Ab Els- Aquatraining
geest, Ton Goossens en Peer
Na het officiële gedeelte wervan Warmerdam. Zij vingen de
grootste vis tijdens een Wad- den de jonge sporters door de
directie van Gran Dorado uitgedenwedstrijd.
nodigd voor een aquatraining
De grootste paling in 1994 Daarna konden de jeugdige
werd gevangen door Leo Haak, kampioenen vrij z«vemmen in
die daarmee de Dier Plezierbo- het bad van het vakantiepark.
kaal in de wacht sleepte. Ernst
De jongste groep kampioeMulder ving een kabeljauw van
13 kilo en verbeterde het be- nen krijgen donderdag 9 februstaande clubrecord. Het lever- ari aanstaande m gebouw De
de hem de Mike van der Raadt- Krocht hun door Petra Molebokaal op. Peer van Warmer- naar gekalligrafeerde oorkonde
dam had in Guernsey de nodige uitgereikt tijdens een programclubrecords verbeterd en kreeg ma dat omlijst wordt met een
daarvoor de Ton van Hoekbo- optreden van clown DiDi van
het circus Rigoletto.
kaal.

Voor de huldiging van de
kampioenen van 1994 is de gekozen opzet best bevallen. De
oudste groep van 12 jaar en ouder werd woensdagavond ontvangen in Gran Dorado, terwijl
de jongste kampioenen op donderdag 9 februari aanstaande m
gebouw De Krocht gehuldigd
zullen worden.
De oudste groep sportkampioenen bestaande uit leden van

Klaas Langereis beste Noordzee-bootvisser
ZANDVOORT - Tijdens
een sfeervolle prijsuitreiking bij de Zeevis Vereniging Zandvoort kwam Klaas
Langereis in het bezit van de
Goossens
wisseïbokaal,
voor de beste Noorzee-bootvisser.

Zo'n zestig leden waren naar
de gezellige avond in café Basta
gekomen voor de pnjsuitreiking. In 1994 was er gestreden
om een groot aantal bekers.
-Klaas Langereis werd de grote
winnaar, want hij pakte bij het
Noordzee-toootvissen de eerste
plaats en kreeg daarvoor de
Goossensbokaal.
Tevens eindigde Langereis
bij de strandwedstrijden op de
eerste plaats en ontving daarvoor de Chrisleybarbokaal.
Door in de andere competities
goed mee te doen won LangeSchaakdiagram 5. Opgave: reis
ook de Van Schaik allovermat in twee zetten, zwart aan
trofee.
Klaas Langereis, beste visser bij Zeevis Vereniging Zandvoort
zet.
Bij de pierwedstryden was
Oplossing schaakdiagram 4
Bluijs de beste visser en wedstrijden was het Gerrie
(mat in twee zetten, wit aan Gerard
kreeg daarvoor de Goed- Driehuizen, die de eerste plaats
zet): 1.... - Tel x gl; 2. Khl x gl - hij
volkbokaal. Bij de Wadderzee- pakte en hij verdiende daarmee
Te8 -el en mat.

van schaakclub De Uil. Een belangryk duel volgens teamleider Hans Drost „De Hillegommers staan weliswaar zesde op
de ranglijst maar mogen zeker
niet worden onderschat." Bi]
winst begint de ploeg Van Drost
met twee punten voorsprong
aan de finale van de competitie

Zandvoorts
Nieuwsblad

De bekers door de vissers, die
het vaakst de meeste en de
grootste vis hadden gevangen
gingen naar Klaas Langereis,
terwijl de pechprijs naar Coen
Mollenberg ging. Na de prijsuitde Engelhartbokaal. Pascal van reiking volgde nog een gezellige
Leeuwen werd winnaar van de avond met een verloting met
Albatrosbokaal door de vangst fraaie prijzen.

Voor deze huldiging komen
in aanmerking Sheilea Schilpzand, Sahar Kanjam, Judith
Bos en Simone Adegeest van de
gymnastiekvereniging OSS, de
kunstzwemsters Sandra Beugel, Natascha Bakker, Monique
van der Werff, Gabrièlle Wijen,
Beryl Valpoort, Simone van

Keulen, Nathali Munnikes en
Simone Sindorf van De Zeeschuimers, de f-pupillen van
Zandvoort'75 en de d2-jumoren
van Zandvoortmeeuwen.

ZANDVOORT - Bij ruimwerkzaamheden aan de Vondellaan is vorige week een 39jange Zandvoorter gewond geraakt. Hij kreeg een stuk beton
op zijn benen waardoor hij een
gecompliceerde beenbreuk op
liep. Hij is opgenomen in een
ziekenhuis m Haarlem

Jubileumtoernooi
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - De toernooicommissie van Zandvoortmeeuwen, bestaande
uit Henk Kinneging, Hans
Altalas, Piet Koper, Eli Paap,
Henk en Maarten Paap en
Harry Opheikens zijn alweer een maand bezig met
de organisatie van het traditionele zaalvoetbaltoernooi.
Dit jaar zal het zaalyoetbaltoernooi een extra dimensie
krijgen, want voor de 25e
keer wordt dit spektakel opgevoerd.

plaats m de poule er zeker nog
kansen zijn voor een finale
plaats. Na de vijl poule-wedstrijden wordt overgegaan naar
play-off-wedstrijden In deze
twee wedstrijden kan alsnog
een halve-fmaleplaats worden
afgedwongen met uiteraard
kans op een fmaleplaats.
De openingsdatum van het
toernooi is nog niet geheel be
kend, maar eind mei of begin
juni zal de bal gaan rollen in de
Pellikaanhal aan de A J. van dei
Moolenstraat

Niet alleen het zaalvoetbal op
zich levert spectaculaire beelden op, maar ook het randgebeuren zal extra aandacht krijgen. Binnenkort worden door
de organisatie de eerste uitnodigmgen verzonden om deel te
nemen. Allereerst worden de
verenigingen van vorig jaar uitgenodigd, maar nieuwe teams
worden aangespoord m te
schrijven. Een plaats op de reserve-deelnemershjst levert in
ieder geval inschrijving op.
De door Zandvoortmeeuwen
de laatste t wee jaren gehanteerde succesvolle formule blijft
ook dit jaar gehandhaafd. Dat
betekent, dat met een laatste

Het randgebeuren zal zeker
de moeite waard zijn. Er wordt
hard gewerkt om er een feestelijk finale van te maken. De
commissie is op zoek naar materiaal voor de vulling van een
jubileumboekje. Vanaf 1978
hebben vele artikelen uit kranten of foto's de programmaboekjes gevuld. De organisatie
is op zoek naar materiaal vanaf
1970. O\ er het beschikbaar stellen van materiaal kan contact
opgenomen worden met een
van bovengenoemde commis
sieleden van Zandvoortmeeuwen. Het beschikbaar gestelde
materiaal wordt uiteraard weer
teruggegeven.

donderdag 2 februari 1995
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Burg. van Alphenstraat 55/14, gezellig
tweekam.app. op de 5e et. nabij strand gelegen. Ind. hal met garderobekast; keuken met
electr. kookpl., koelkast en afzuigkap; woonk.
met balkon op het zuidoosten; slaapk. met
kastenwand; badk. met douche en toilet.
Serv.k. ƒ 260,- p.m.
Vr.pr. ƒ 150.000,-k.k.
Hogeweg 54/6, direct in centrum gelegen
tweekamp, app. op 1 e et. met balkon op het
zuiden. Ind. hal; slaapk.; badk. met ligbad,
wastafel en toilet; woonk. met open keuken;
schuifpui naar balkon. Serv.k. ƒ 281,- p.m.
Vr.pr./159.000,-k.k.
Dr J. G. Mezgerstraat 51, stijlvol verbouwd
driekamp.app. op de 1e et. Ind. hal; woonk.
met balkon zuidoost; luxe open keuken met
inb.app. (keramische kookpl., afzuigkap,
vaatwasser, magnetron, koel/vrieskast en
hete luchtoven); slaapk. met vaste kastenwand; werk-/studeerruimte; toilet; badk. met
wastafel en douche. Serv.k. ƒ 230,- p.m.
Vr.pr. ƒ 239.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

LEERLINGEN WERVEN?

DMC-garen
lichtgewicht
borduurpakketten
naaimachines QQQ
vanaf O*/ï7j" hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk l
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

STERNA

REPARATIE ALLE MERKEN

UW VERHUIZING, ONZE ZORG l

De nieuws- en huis-aan-huisbladen
van Weekmedia hebben op 15/16
februari aandacht voor scholen en
schooltypen.
Een goede gelegenheid om in februari
één of meerdere advertenties te plaatsen om (potentiële) leerlingen te wer-

STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

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

Ristaurante Pizzeria

Wit Verhuizingen

„La Rondine"
Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

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

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

ERKENDE
VERHUIZERS

VAN

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

Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Buitenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad/Amstelveen Post, Aalsmeerder Couran
Uithoornse Courant, de Ronde Vener, de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad.

100 % katoen, in moderne unikleuren, past op alle
matrassen t/m 100 x 200 cm,
rondom elastiek.

GLORIX
WC FRESH

SCHAÏK

reinigt, verfrist en ontkalkt
ook onder de rand

VOORDEEL
FLACON

WELLA
HAIR-

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

750 ML.

LUX Of PALMOLIVE
TOILETZEEP

PHILIPS PENLIGHT/ALKALINE
BATTERIJEN

ELDERS

SET 3 STUKKEN

SET 4 STUKS
ELDERS ^9T

ELDERS.Z98'

JERSEY STRECH HOESLAKEN
ELDERS

nandig
MEMOBLÖK MET HOUDER
diverse kleuren

ELDERS 4£T

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944VFax 02507-17596

06-Nummers

Privé doorschakelen
06-96.88
24 u/p.d. 100 c.p.m.
DIVERSE FRAAIE PLUCHE
FRUITFIGUREN

MIAUW DIERENVOEDING

Nu kun je hete vrouwen echt Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
opbellen. Zoek de leukste en zoeken snel sexkontakt!
de computer verbind je naar Bel nu 06-9705. (75 cpm)
haar huis. 06-9755. (75 cpm)
Hete vrouwen (40+) willen
Nymfomanes doorschakelen snel SEXKONTAKT. Direkt
direkt apart met een oudere aan de lijn! 06-9757 75 cpm
vrouw. Bel 06-9504 (75 cpm)
Hete VROUWEN echt thuis
Oudere vrouwen geven telnrs opbellen. Zoek de leukste en
voor gratis sex bij hen THUIS. de computer verbind je naar
haar huis. 06-9766. (75 cpm)
Bel 06-9511. (100 cpm).

IK 400 GRAM

zoek uil: ananas, aardbei, peer ol perzik

ELDERSjtrôT
VALENTIJN WENSKAARTEN

DOOS LIEFST 225 GRAM

met grappige cartoon fi

Oudere vrouwen geven telnrs Homo: Jongens onder elkaar.
voor gratis sex bij hen thuis. Hoor die knullen genieten!
06-320.330.88. (75 cpm)
Bel nu 06-9780. (75 cpm)
HOMOKONTAKTEN
Privetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKON- Zoek je snel een hete knul?
TAKT. Bel 06-9605 100 cpm 06-320.330.18. (75 cpm)
HOMO-KONTAKTEN
Privetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKON- Direkt apart met een hele
TAKT. Bel 06-9502. (75 cpm) hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-9613. (Nu 50 cpm)
Sabrina's Sexpaleis. Kies uit
180 HOTSTORIES! Zapp door HUISVROUWEN geven telnrs
de stories! 1 gpm, 06.96.06 voor gratis sex bij hen thuis.
06-9664. (75 cpm)
Sex-doorschakellijn. Nu hete
vrouwen opbellen. Zoek de HUISVROUWEN geven telnrs
leukste en de computer ver- voor gratis sex bij hen thuis.
bindt je naar haar thuis: prijs- 06-9501. (75 cpm)
verlaging! 06-9.750 nu 75cpm.
Kies nu zelf de heetste vrouwen, via de computer krijg je
SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt op- haar direkt aan de lijn.
bellen. Zoek de leukste en de Bel 06-9667. (75 cpm)
computer verbind je naar
Luister naar hete oproepen
haar thuis. 06-9667 (75 cpm)
van vrouwen. Maak je keuze
STUDENTES geven gratis en de computer schakelt je
sex op hun kamer.
direkt door. 06-9668 75^cpm
Bel nu 06-9603. (75 cpm)
Nieuw: hete meisjes uit
Vrouwen van 35 jaar en ouder de Groot Amsterdam!
willen DIREKT-SEX. Bel ze 06-350.230.20. (100 cpm)
thuis 06-9604. (75 cpm)
Nu kun je hete vrouwen echt
Vrouwen van 35 jaar en ouder opbellen. Zoek de leukste en
willen DIREKT-SEX bel ze nu de computer verbind je naar
06-9512 Sexsucces. (75 cpm) haar thuis. 06-9668. (100 cpm)
Vrouwen van 40 jaar zoeken
STOUTE jongens voor hete
sex. Bel nu 06-9844. (75 cpm)

SHERRY

CHIQUITA heerlijke ongezoete

Diverse clubs

WILDE dikke vrouwen zoeken
BETTY'S ESCORT
ratis sex aan huis.
020 - 6340507 dag. v.a. 19. u.
el 06-9709. (75 cpm)
Eén telefoontje is genoeg
® Wij behouden ons het om in contact te komen met
recht voor zonder opgave van de persoon van jouw keuze.
redenen teksten te wijzigen Probeer het eens en bel
of niet cp te nemen.
06 - 350.222.21. (100cpm).

e

VRUCHTENSAPPEN
zoek uit: sun cocktail of
sinaasappel/banaan

NUTRICIA
CHOCOMEL
HALFVOL

GOUDA'S GLORIE
ZONNEPOND
100%

plantaardige zonnebloem halvarine

LITERPAK

LITERPAK

PONDSKUIP

ELDERS>9T

ELDERS>3Sr

ELDERS>9T

\
fj
<
\

Hier kun je kleien voor de meest becitathtigc meesteressen verhalen. Ook als
je onderdanig bont kun je je lol op.
Zwepen,kertingen,rubber ttc. Wil je etht
2 met een meesteres of onderdanig
E toefi dan de "3" en wij verbinden je
•^ privé door naar één van de SM kelders
in Nederland. Ook voor beginners

06,J20,J27,17
Vannessa's
Privelijn!

!•••••••••••••••••

ELDERSJ&5-

BROODJES

MORA
FRIKANDELLEN

DOOS 4 STUKS

UNIEKAAS

TER KENNISMAKING:

METSOEPBALLEN

ELDERS £9T

ELDERS JU9T

JONG

ELDERS&45~

TOMATEN/
GROENTENSOEP

HEERLIJKE

LEVERWORST

CHAMBOURCY
een Iraaie vriesverse
taart mei verse appelparten, rozijnen en '

1

KWARK

, geschaafde amandelen

06-M LI] N EN TOP 5!

VOORDEEL

ELDERS

-2£8-

89

ELDERS

ELDERS

HEERLIJKE
KONINGSBERGER

•l•
•

DE SBEiTCEDRAAIDESEXlIJNEN.BEUE!
1.SEX M.D. SCHOOUUF....O6.95.09
J.HETE 5TEWARDESS....06.95.07
3.1ESBI-T1ENEHTIES

O6.96.08

"t.vErtPUEcsTEns 06.97.44
S.HARDPORN0....06.97.94

Als jlj.net als alle andere die Bellen.een hete
sexwcns Inspreekt kan iedereen daar naar
luisteren.Vind jij iemand anders met een
lekkere wens en je toets de "O" dan kun je
met elkaar discreet te keer gaan.Vrouwen
en meisjes bellen gratis 06.4699

O6.9S.66
Meiden-TUs Mijn!

in een handomdraai lekkere jus op tatel
PER ZAKJE

XJVËNVERSE

NO2©.BH
CikVE'PÖRNO

DIT IS DE MltlT BEKENDE 1IIN WAAR l! LEKKER
VROUWEN EN MEISJES ACHTERIANCS KUNT
NEMEN.IE KUNT KIEZEN UIT All! UEFTIIOEN.RIJP
!N JONC. NIEUW 11 DATJE OOK IIVE PRIVÉ HETZE
KUNT iEXEN, TOET! DAN CIWOON D! T Wil J!
Bil KAARTHUIS EEN AfSPRAAK MAKEN KIES DAN
TVOORCRIEKIESIXDATIN6.

MAGGIVLEESJUS
NATUREL

MEDIUM OF DRY

HEERUüKi
RIBKARBONADEN

HEEL KILO

DIRK VAN DEN BROEK

De enige waar echte
vrouwen sex willlen.
Je Kunt direct live met zet Ze zijn
zwart en glimmen van de massa*
ge-olie. Masseer die grote bollen
van me schatje! Ik lig op bed bl]
de telefoon te wachten op jou.

LIVESEX!

3 06.95.21

06.96.86

LIEFST 16 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schallplein • HOOFDDORP: Markllaan (centrum], Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhot
EN NU OOK: AMSTERDAM: • Belgiêplein 106 (Nieuw Sloten) • Molukkenstraat 131 (oost)
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Nieuwe Mitsubishi heet Carisma

Lumina modern
Amerikaans
De Chevrolet Lumina debuteerde vorig jaar tijdens
de autoshow te Detroit en
zet deze week in Amsterdam zijn eerste bandafdrukken op Europese bodem. Met zijn gestroomlijnde carrosserie en karaktervolle voor- en achterzijde slaat hij geen gek
figuur. Voornamelijk met
het oog op de gunsten van
de zakelijke rijder zet Chevrolet met de Lumina een
paar nieuwe maatstaven
op het gebied van comfort,
exclusiviteit, afwerking en
kwaliteit. Zoals we gewend
zijn van Chevrolet is de
lijst met standaardsvoorzieningen tamelijk uitgebreid met bijvoorbeeld
twee airbags, airco, automatische
transmissie,
ABS, anti-diefstalsysteem,
een audio-installatie en
elektrische
raambediening. Als krachtbron monteerde Chevrolet een 3.1 liter V6. Het vermogen bedraagt 162 pk bij 5200 toeren en het maximale koppel van 251 Nm wordt bij
4000 toeren vrijgegeven.
Nederland is het eerste
land waar de Lumina op de
markt verschijnt. De prijs
komt rond de 70 mille te
liggen.

Het belangrijkste nieuws van
Honda tijdens de AutoRAI !s clc
introductie van de
plaatsvervanger van de
Concerto die als Civic vijfdeurs
door het leven gaat stappen.

VIJFDEURSConcerto
qua uiterlijk en verD Eviel
koopcijfers wat uit de

toon bij Honda dat de laatste j aren goed
boert en leuke
modellen op
de markt
brengt.
Als we het
succes van de
nieuwste Civic-modellen in het achterhoofd houden is het niet zo
verwonderlijk dat Honda de
nieuwe vijfdeurs met die naam
siert.
Ook al wijkt hij uiterlijk nogal af van de overige Civic-modellen. De nieuwe Civic wordt
geheel en al geproduceerd in
Engeland.

De Lumina

Van de vorig jaar geïntroduceerde Pontiac Firebird
is een nieuwe versie te bewonderen: de Convertible.
Deze open auto voor zonaanbidders is voorzien van
de bekende 3.4 liter V6 met
148 pk. De kap van de Convertible is elektrisch bedienbaar. De basis voor
deze Firebird werd al gelegd bij de ontwikkeling
van de gesloten versie.
Toch bracht Pontiac nog
wel 13 extra verstevigingen
aan voor grotere stijfheid
van de carrosserie. Prijzen
vanaf 95.750 'gulden. .

amsterdam auto rai

12 februari
Amsterdam I"!

Kia Pride ••
Kia presenteert een
nieuw model op de AutoRAI, de Pride in drie- en
vijfdeurs uitvoering. Het is
een compacte en economische hatchback met een
dwars voorin geplaatste
vierpitter die goed is voor
59 pk.
De driedeurs heeft een
lengte van 3,57 meter, de
vijfdeurs is een paar centimeter langer. De Pride is
tijdloos gestileerd en Kia
tracht hem door de licht
uitgebouwde
wielkasten
een enigszins sportief karakter mee te geven. De
nieuwe Koreaan is standaard voorzien van een toerenteller, digitaal klokje en
in delen Neerklapbare achterbank.
De driedeurs Pride kost
19 duizend gulden, de vijfdeurs twintigduiend gulden.

Het is een gezinsauto die
dankzij een wielbasis van 2,6
meter veel binnenruimte en bagageruimte biedt. De grote torsiestijfheid van de carrosserie
staat aan de basis van een hoog
veiligheidsniveau.
Bijzonder in dit verband is
de roltaeugel achter die als extra dwarsverbinding de Civic
stijver maakt
en meer bescherming
biedt bij een
eventuele
koprol.
Enkele uitvoeringen zijn

ITSUBISHI HIELD de naam van de
nieuweling maandenlang angstvallig
verborgen en sprak geheimzinnig over
MX. Waar anders dan de AutoRAI
maak je immers de naam van een nieuwe Japanner bekend die geheel in Limburg wordt geproduceerd?
Het gaat hier om een heuse Euro-hatchback
want ruim 85 procent van de materialen is afkomstig uit Europa. Hierdoor staat hij te boek
als een Europees produkt en dat is voor Mitsubishi van belang. In sommige Europese landen
gelden namelijk importbeperkingen voor Japanse auto's. Maar het nieuwe model is dus
geen Japanse auto.
Produktie in Europa scheelt niet alleen transportkosten, maar biedt Mitsubishi tevens de
kans meer auto's aan de man te brengen.
De nieuwe hatchback van Mitsubishi heeft
een compact, strak en dynamisch uiterlijk. Met
een cW-waarde van 0,29 staat hij aan de top van
het C-segment waarin een harde concurrentiestrijd woedt.tussen auto's als de Honda Civic,
Opel Vectra, VW Vento, Volvo 440 en Nissan
-Primera. Het silhouet van de Mitsubishi is dui- •
delijkwigvormig met een lage voorzijde en hoge
achtersteven.
De beschikbare binnenruimte is geoptimaliseerd door gebruik te maken van het cab forward principe, een ver naar voren geplaatste cabine en een kort motorcompartiment. Veel
beenruimte dus, maar ook de hoofdruimte laat
weinig te wensen over. Een belangrijke plaats in
het interieur is ingeruimd voor het middenconsole die voor een aparte uitstraling zorgt en veel
bergruimte biedt.
Mitsubishi biedt de klant keuze uit een drietal
motoren die elk in het middentoerengebied een
hoog rendement leveren. De 1.6 liter heeft een
vermogen van 90 pk en een koppel van 137 Nm,
de 1.8 liter reikt tot 115 pk en 162 Nm. Van de
laatste is ook sportiever exemplaar leverbaar
met een vermogen van 140 pk en een koppel van
167 Nm.

M

De
Carisma:
produktie
in
Europa
scheelt
biedt
Mitsubishide
kans
meer
auto's
aan de
man te
brengen

AutoRAI-voorzitter Sevenstern:

Blijf van de auto af
De autobranche ziet de
toekomst met enig optimisme
tegemoet. In 1995 rekent men
erop ongeveer 450 duiend
nieuwe auto's te verkopen. De
AutoRAI doet donderdag 2
februari de aftrap en brengt 60
merken uit 13 landen samen op
een oppervlakte die gelijk Is
aan 12 voetbalvelden.

nieuwtjes en
trends laat
zien maar
vooral ook bedoeld is om
auto's te verkopen. Sevenstern: „In de
periode van
1980 tot 1993
De Opel
zijn personenlïgra is
auto's gemiddesign in
deld 12 prooptima
cent zuiniger
forma en
-IL -T-A DE enorme teruggang geworden oneen van
de aanIV van van 491 duizend
danks een toeJ_ ^J naar 391 duizend auto's name van het
trekkein 1993 is vorig jaar dui- gewicht. Over
lijkste
delijk herstel in de autoverkoeen periode
primeurs
pen opgetreden. In 1994 zijn er van 20 j aar
van
de
ongeveer 425 duizend nieuwe
kom je zelfs
AutoRAI
auto's verkocht en dat is meer
tot percentadan waarop autoverkopers reges van 26
kenden. Voor dit jaar verwacht procent."
men dat de opgaande lijn zich
doorzet tot 450 duizend exem- Opvallend is volgens Sevenplaren. AutoRAI-voorzitter Se- stern ook de winst op gebied
venstern zegt niet verbaasd te
van schone uitlaatgassen.
Veel auto's die tijdens de Auzijn als het totaal nog hoger
toRAI te zien zijn voldoen aan
uitkomt.
Het Britse onderzoekstaude eisen voor 1996. De emissie
reau DRI noemt voor de Nevan schadelijke stoffen is dan
derlandse markt zelfs het enteruggebracht tot 7 procent
van het niveau van 1970 toen
thousiaste getal van 489 duizend en verwacht voor de jaren de eerste Europese eisen werden ingevoerd.
na 1995 een niveau van meer
dan een half miljoen.
Met deze cijfers zal niet iedereen gelukkig zijn maar voor Files
Zoals gebruikelijk bij het behen heeft Sevenstern goed
nieuws aan de vooravond van
gin van de AutoRAI brak de
de internationale autoshow in
voorzitter weer eens een lans
om ten behoeve van de autode RAI die niet alleen maar de

Ford krikt
Escort nog
eens op
Voor de derde keer sinds 1990
brengt Ford een vernieuwde
Escort op de markt.
De RAI krijgt dit keer de
wereldprimeur. Vooral de
voorzijde van de Escort
onderging een forse
modernisering.

]~)E ESCORT doet het lang
•^ niet beroerd en maakt al
sinds 1968 deel uit van het leveringsprogramma. Tijdens de
AutoRAI presenteert Ford aan
de wereld de derde Escort in

vijfjaar en dat houdt dus in dat
je als klant wel heel snel in een
verouderd type rijdt.
De nieuwe Escort valt op
door de bumpers die vloeiender overgaan in de carrosserie

standaard voorzien van een
tweetal airbags. In de overige
zijn ze tegen een meerprijs van
18 honderd gulden leverbaar.
De Civic vijfdeurs 1.4i (90 pk)
staat aan de basis van het programma. Hij wordt gevolgd
door een versie met dezelfde
aankleding maar met een 1.5 i
VTEC-E motor. Deze levert

door de vernieuwingen aan
koplampen, grille en motorkap. Het resulteert in een betere integratie van de kenmerkende ovale Ford-grille. Hij
oogt slanker en vertoont fami-

lietrekjes in
de stijl van
Scorpio en
Mondeo. In
het interieur
nam Ford het
dashboard,
het instrumentenpaneel, het midMotorisch is e_r
denconsole en
keuze uit
de portierbezes benzikleding onder
nemotohanden.
renen
Ter verhoging van de
twee diesels
veiligheid zijn
de voorstoelen verbeterd.
Een wigvormige structuur in de zitting
moet voorkomen dat inzittenden bij frontale aanrijdingen
onder gordel doorglijden. Zoals
bij alle Fords is een airbag voor
de bestuurder standaard, tegen

306 Comfort
Onder de naam 306 Comfort introduceert Peugeot
een nieuwe serie actiemodellen. De bijzonderheden
zijn dat de XN en SL Comfort standaard stuurbekrachtiging en getint glas
krijgen.

De XR, XS en SR Comfort krijgen een ergonomisch pakket en centrale
portiervergrendeling met
afstandsbediening. De XT
en ST zijn voorzien van
lichtmetalen velgen, een
tauitentemperatuurmeter
en een toets voor versneld
openen en sluiten van het
bestuurdersraam.

Audi start deze week in
Nederland met de levering van
de A4 en presenteert deze
opvolger van de 80 in
Amsterdam aan het publiek.
De complete A-lijn van Audi is
voor het eerst tijdens een
internationale autoshow te
bezichtigen.

N 1994 heeft Audi vrijwel
het gehele leveringsprogramma vernieuwd. Met
deze grootscheepse aanpassing is in hoog tempo niet
alleen het uiterlijk en de techniek veranderd, maar ook de
naamgeving van de modellen.
Na de revolutionaire en ultralichte A8 volgde de A6 als
opvolger van de 100. De topmodellen hiervan kregen overi-

I

gens de toevoeging S6. In het
najaar maakte Audi de opvolger van de 80 sedan bekend die
nu dan als A4 in Nederland de
weg op kan.
Hij heeft een breed front met
een ver naar beneden doorlo- .
pende motorkap. De overgang
van dak naar achterzijde is gespierd. De grotere wielbasis en
spoorbreedte, de 15-inch velgen in de uitgebouwde wielkasten en de in de carrosserie
geïntegreerde bumpers maken
de opvallende uitstraling compleet.
Ondanks dat Audi heeft afgezien van vergroting van de buitenmaten is het gelukt de binnenruimte te verbeteren. De
standaarduitrusting biedt zaken als ABS met elektronische
remkrachtverdeling, een airbag, gordelspanners voor de
voorstoelen, elektronische wegrijblokkering, een in lengte en
hoogte verstelbare stuurkolom
en een uitklapbare middenarmsteun achter met opbergvak.

j*

Voor de dieselrijders
staat een 1.9
TDI klaar die

Voor meer
luxe en betere
prestaties zijn
er de 1.61LS
(l 13 pk) en 1.6i SR (126 pk).
Prijzen van 33.990 tot 49.490
gulden.

Fiat levert met ingang
van heden iedere Punto
standaard af met een airbag voor de bestuurder.

Hij scoort volgens fabrieksopgave een gemiddeld verbruik van ruim
1:16. De Punto-serie bestaat nu uit 23 uitvoeringen.
mobilist de fileproblematiek
aan te pakken. Sevenstern:
„We weten wat het vorige kabinet ervan terecht heeft gebracht. Autorijden is fors duurder geworden en de files zijn alleen maar toegenomen. Toch is
het aantal autokilo nieters ongeveer gegroeid zoals voorvoor mag het bedrijfsleven volspeld. Wat niet werd verwacht gens hem een beroep doen op
is een verdere verschuiving
de overheid. Grote projecten
van het autorijden naar de
als de hoge snelheidslijn en de
snelwegen. Dit heeft geleid tot
Betuwelijn worden voorlopig
grotere opstoppingen. In 1993
toch niet uitgevoerd en het
waren er tweemaal zoveel files geld dat hiervoor gereserveerd
als in 1990. Er moet meer aanwas kan best aan andere verdacht worden gegeven aan ver- keersdoeleinden besteed worvoersplannen bij bedrijven."
den, aldus de AutoRAI-voorzitMaar dit kost geld en daarter.
Toenemende lastenverzwaring wijst de RAI uiteraard af.
meerprijs is hij leverbaar voor Een onafhankelijke studie
de bijrijder. Met uitzondering
heeft uitgewezen dat de zogevan de 1.3 liter worden alle Ex- naamde externe kosten van het
corts voortaan geleverd met
autorijden, zoals milieubelasstuurbekrachtiging.
ting en verkeersveiligheid, al
Het leveringsprogramma
meer dan betaald worden door
omvat zeven carrosserieversies de automobilist. De overheid
en zes uitrustingsniveaus. Aan verdient dus meer aan de auto
de top staat de Ghia die een
dan hij kost en dit loopt volveel rijkere standaarduitrusgens Sevenstern in de vele honderden miljoenen gulden. „De
ting heeft dan voorheen en
Ford tracht hiermee klanten te overheid heeft geen argument
winnen die kleiner maar toch
meer voor belastingverhoging.
luxe willen autorijden.
Onze oproep tot dit kabinet is
dan ook luid en duidelijk: blijf
Motorisch is er keuze uit zes voorlopig maar eens van de
benzinemotoren en twee dieauto af", aldus Sevenstern.
sels en het vermogen varieert
van 60 tot 227 pk.
Het onderstel en de stuurin- Facelift
richting zijn aangepast wat de
Wie wel van auto's houdt,
wegligging, besturing en het rij- kan vanaf donderdag 2 februagedrag ten goede komt. Ook de ri in de RAI zijn hart ophalen
geluidsoverlast in de cabine
en (bijna) geen enkele expoheeft Ford aanzienlijk weten te sant zal zeggen van de auto's af
reduceren.
te blijven. Ten opzichte van vo-

Opvallend is de winst op het
gebied van schone uitlaatgassen
rige tentoonstellingen heeft de
AutoRAI een ingrijpende facelift ondergaan. Allereerst heeft
deze editie een recordomvang
van 87 duizend vierkante meter, zeg 12 voetbalvelden, verdeeld over 11 hallen.
In totaal zijn 60 merken uit
13 landen vertegenwoordigd.
Nieuwe merken voor de AutoRAI zijn de Koreaanse merken
Kia, SsangYong en Daewoo. Er
zijn enkele heuse wereldprimeurs te bewonderen zoals de
nieuwe Nederlandse Mitsubishi Carisma, de Suzuki Baleno
en de herziene uitgave van de
Ford Escort.
Belangrijke primeurs voor
de Nederlandse markt zijn onder meer de Opel Tigra en de
Honda Civic vijfdeurs. Diverse
merken tonen conceptcars. Zo
heeft Hyundai plaats ingeruimd voor de HCD-2, Daewoo
voor de Nr.l en Renault voor
de Ludo. Verder zijn er tal van
paviljoens zoals Design, Smart
Mobility, Drive Electric en Autosport.

Design
In hét Design-paviljoen
wordt op bijna duizend vierkante meter duidelijk gemaakt
hoe toekomstige auto's tot
stand komen. Een belangrijke
rol in dit paviljoen is weggelegd voor de computer. De Turijnse ontwerpstudie I.De.A
geeft met het Lampo-project
een compleet overzicht van de
ontwikkeling van een nieuw
(fantasie) model, van idee tot
rijdbaar prototype.
Het paviljoen Smart Mobility geeft aandacht aan de verschillende oplossingen voor
mobiliteitsproblemen. Drive
Electric toont de laatste stand
van zaken rond elektrisch en
hybride aangedreven voertuigen. De nadruk hierbij ligt op
het gebruik van elektrische auto's in de stad. Een extraatje
voor de bezoekers is de tentoonstelling Droomgarage
waarvoor overigens een toegangsprijs van 5 gulden geldt.
In Droomgarage zijn 25 uiterst
exclusieve automobielen bijeengebracht, zoals de Bugatti
EB 110, Chrysler Cirrus en Aston Martin DB7.
EVERHARD HEBLY

DeA4
maakt de
Audi Alijn
compleet

nirpr PAn anti a.

radius van 11
honderd kilometer beschikt.

De nieuwe Honda wijkt
uiterlijk
nogal af
van de
overige
Civic-modellen

Nu we het toch over de
Punto hebben, Fiat introduceert op de RAI een 1.7
dieselversie naast de bestaande turbodiesel.
De nieuwe ongeblazen
Punto diesel levert 57 pk en
98 Nm en haalt een top van
150 km/uur.

JL-»C /ii lis ie-

verbaar met
zes verschillende motoren. Als basismotor koos
Audi de 1.6
motor (101
pk) met 2
kleppen per
cilinder.
Meer
vermogen leveren de nieuwe 1.8 motor
met 5 kleppen
per cilinder
die zowel met
als zonder
turbo verkrijgbaar is en
de sterke 2.6
en 2.8 liter V6.

eveneens 90
pk maar is
met een gemiddeld verbruik van 6, l
liter per 100
kilometer
aanmerkelijk
zuiniger.

Airbag
standaard
in Punto

Audi's A-lijn compleet
Kia

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

De rolbeugel is
extra bescherming
bij een koprol

Het nieuwe model dat Mitsubishi deze week in
Amsterdam wereldkundig maakt heet Carisma
Japanse technologie in een Europese jas en
geproduceerd in de Nederlandse NedCar-fabriek
te Born. De vijfdeurs Carisma krijgt een plaats
tussen de Lancer en Galant en is vanaf de zomer
leverbaar.

, Nieuwe
Firebird

Concerto nu verkrijgbaar
als vijfdeurs Civic

Zoals we gewend zijn van
Audi zijn alle benzinemotoren,

met uitzondering van de 1.6 basisversie, leverbaar in combi-

natie met permanente vierwielaandrijving.

De AutoRAI is geopend van '2 tot en
met 12 februari. De openingstijden
zijn dagelijks van tien tot vijf uur. Op
doordeweekse dagen is de tentoonstelling ook 's avonds van zeven tot
tien uur uur geopend. De toegangsprijs bedraagt overdag 17.50 gulden
en 's avonds 15 gulden. Een gezin met
maximaal drie kinderen in de leeftijd
van 4 tot 11 jaar mag voor 50 gulden
naar binnen.
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Family Cars
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Hel Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenvoldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim l,T miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.80.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 150, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibaulstraal 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakanloren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwslraat 33; Zandvoorl: Gaslhuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ 8,80
ƒ l 0,40

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

020-665 86 86

biedt aan:
2 x Voyager 2.5 SE .. .'90/92
5 x Voyager 3.0 SE '89/90/91
2 x Voyager 3.0 LE . . . .'89/90
2 x Voyager 3.3 SE . . .'92/93
Grand Voyager 3.3 SE ... '92
3 x TransSport V6 .. '90/91/92
2 x Lumina APV
'90/92
Espace RN 2.2
'93
Vïllager V6 Autom
'94
Meidoornweg Badhoevedorp
Tel. 020 - 6599221.
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Citroen
2 CV 6, rood, '84, i.g.st.,
APK gek., ƒ2500. PEUGEOT
HOORN: 02290 • 35544.
2 CV CLUB, b.j. '87,94.000 km,
APK 4/'95, 1e eig. i.g.st. Vr.pr.
ƒ3500: 030-617102 v.a. 29/1.

ACHTERDEMPERS

CITROÊN-OLTHOF BV
Off. Dealer
AX 11 TGE 1/92 ..29.500 km
BX 14 TE 5/90 ....72.500 km
BX 14 E 3/88
97.000 km
ZX Avantage 10/9280.000 km
Xantia 1.6 X 7/94 20.000 km
XM 2.0 SX 6/94 . . .20.000 km
Jumper 27 TD 5/94 5000 km
Eurocasion garantie
Gunstige financiering.
Enorme voordeel aktie op
nieuwe Citroëns.
N.B. ons onderdelen magazijn
is zat. geopend van 9-14 uur
de wastunnel van 8-15 uur

OpdKadtuDME 1.2/1.3 N*
3+S deun. niet voor combi
QromVisallEM
6"78 -7/88
Ford Rena 900/1100
76-7/'8!
Ford Sierra 1.6
10'82-8'SS
Volvo 340 1.4
'76- '89
ütmflBXULRE
Itn • 7'88
R» Panda U
5,'SO • 12 '85
Hal Uno «, «S
J/W-M»
Ford Escort U en U
Sf8J-8,'88

Koop nu wat u nodig heeft bij
Kwik-Fit en betaal pas in april! Want met1
Kwik-Fit's unieke GRATIS AutoCard hoeft
u al uw aankopen, zoals banden of een
uitlaat, pas 3 maanden later te betalen
- zonder dat het u ook maar één cent rente kost!
Dankzij de Kwik-Fit AutoCard bent u bovendien
af van lastig gedoe met kontant geld. Vraag de
Kwik-Fit manager vandaag nog om meer informatie!

69.79.79.79.79.99.99.99.99.-

Inkl. montage en BTW.
l Exkl. koi.modellen.

* Gratis Auiocatd bij aankoop van minimaal f. 300,-.

Opel Corsa 1.0 «i U
'JJVW Go» Diesel
9-8J • '88
BMW J16. 318, il8i
7S - 10'B2
OpelAxonaCl.6'1.8
9'81 - '88
VWGolflIlOSO/UOO
9'8i - 8 '85
Ford Rena 1000/1100
8W-1/86
Nissan Sunny U
10/86 -lirSS
Peueeot 205 954/1124
7/'87-l,"90
Honda ChricHOO
9,"8J- 8/'87

99.99.109.109.119.129.129.129.139.-

Kwik-Fit

:
STAAT UW UITLAAT
HIER NIET Bl|? BEL ONS NU...
VOOR DE LAAGSTE PRI|S!

Isolatorweg 40, A'dam-Sloterdijk (afslag S 102) 020-6823520.
BX inj. LPG., 4/91 in staat van
nieuw, ANWB gek., getint glas
GTI-spoiler, spec. inter. nwe
band. Staat binnen ƒ 10.950.tel 020 - 6659590.

KOMPLETE
UITLAATSYSTEMEN
Uno AS. 4SS
3fBi-8f89
I Fiat

Citroen AX 11 TRE origineel
1987, 1e eigenaar, 55.000 km,
ƒ5950,-. Inr. mog. 023-423906.

199.199.199.-

| Veto 34014
'00

'TC

l Ral Panda 780/1000

Citroen BX 14RE origineel
1988, LPG, prima auto, ƒ 5950,
Inruil mogelijk. 023 - 423906.

t'86-

f ford Rena 1000/1100
IOTJ-1/86
L Opel Kaden D U S.
l 1.3 N/S Iniet ww Combi)

Citroen BX 19 Diesel, b.j. '86,
zilver, APK tot augustus '95,
ƒ3.250. Tel.: 020-6459593.

4 F Q Gtroen BX 14E/RE
137.- 7/-S3 - 7/'8S
OfKUCadcttEU
N/S (niel voor Combi)
Renauft 5 '87 Exkl. GTX on Turbo
Foid Estoit LI «i 1.3
S/Ï3-8/Ï8
Daihatsu Cuore
8f85 - 2/-90
BMW31(.318,31Si
•75 -10/-82
Ford Sierra 1.6
10f82-8/'85
Nissan Sunny 1.3
10/-86-10/-88

229.249.249.-

Inkl. montage en BTW.

CITROËNSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Tel. 020-6320190 fax 6343433.

269.269.269.299.299.299.299.299.-

Kwik-Fit

OTO/ICI CITROEN

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Citroën BX 14 RE Leader, 1987,
getint glas, Ipg, zilvergrijs,
prijs ƒ4.500. VISA GARAGE,
telefoon 020 - 6278410.
FIAT PANDA 34 ('85), APK
AUG. '95. In z.g.st. Vr.prijs
ƒ2000. Tel. 05940-7245.

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

AX 1.0 Escaele '9344.000 km
AX 11 TGE '92 ...50.000 km
AX 14 TZX 5 d.'92 22.000 km
AX GT '91
50.000 km
BX 14 Toulouse 1/9170.000 km
BX 14 Toulouse '9184.000 km
Auto's te koop
BX Turbo Dsl '91 . .93.000 km
van ƒ 15.000,BX 1.9 TZT 1/91 . 80.000 km
ZX 1.9 Diesel '93 . .92.000 km
tot ƒ 20.000,ZXI.9 Reflex 10/91100.000 km
110.000 km
Mazda121 1.3i 16 V LX, blauw, XM 2.0 '91
Nissan Bluebird. 2.0
km. 30.000 '93,
SLX, 5-drs. '88 ... .80.000 km
NIEROP Daihatsu, A'dam.
Xantia 1.8 SX 8/93 60.000 km
Tel.:020-6183951.
Hogeweyselaan 21
Nissan Micra 1.2 maren, 3-drs,
1380 AG WEESP
rood,
1992, 68.700
km
02940 - 16661
ƒ15.500. VAN VLOTEN CAR
tel. 020 - 6365052.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Lada 2105 1.5 '93 ....ƒ9.950
Lada2105 1.5 '90 ... .ƒ8.250
Lada Samara 3-drs '91 ƒ 8.250
Westdorp. Tel.: 020 - 6825983.

) .

.GRATIS MON
l Voor o.a. Flat Panda, \
i Uno, Peugeot 205,
• Renault 5 en Opel Corsa.
l (exkl. diesel uitvoering)

KONTROLEER UW
BANDENMAAT

135 R13 S

49.-

145 R13 S

55.59.65.65.69.-

155 R13 T

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende. Tel. 04906-1528

165 R13 T
165/70 R13 T

Tegen handelsprijzen: XM 2.0
Comfort, rood met., 12/90
ƒ 15.750. ZX Reflex 1.4i, 5-drs.,
6/92, ƒ15.750. BX 1.6 Montreux, blauw metall., open dak,
centr. vergr. elektr. ramen
LPG, 6/89 ƒ9000. BX 1.6TGI
zwart, 3/91, ƒ11.500. BX 1.4E
11/89, ƒ8250. BX 1.4 3/89
ƒ6750. BX 1.49/86 ƒ3250.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
tel. 020-6627777r

175/70 R13 T

Opel Vectra 2.0i GLS, 4-drs,
bordeaux, 1993, 42.587 km,
ƒ29.950. VAN VLOTEN CAR,
tel. 020 - 6365052.
Mitsubishi Galant 1800 GL
Alfa Romeo
bouwjaar 5/89, i.nw.st. met
LPG ƒ 9.950. Tel. 023 - 423906.
Alfa Romeo GT 1600 junior, bj.
Inruil mogelijk.
'75, ƒ14.950. Jan Wals. Tel.
Peugeot 505 Break GLD
02902 - 61697.
1.87 blauw metal.
Mooie auto ƒ 6.700.-'
T.k. t.e.a.b. Citroen GSA,
COBUSSEN 020 - 6121824.
b.j. '84, moet wat aan gedaan
3181S, Bw.jr. 02/94, Madeira worden. Tel.: 02975 - 64912.

EGOBAND

165/70 R14 T
175/70 R14 T
Rij veilig
en extra voordelig
OA CITROEN VISA FIAT PANDA.

BMW

FIESTAOPtl CORSA
EOT 205 EN VW POIO.

185/65 R14 T
185/60 R14 H

135 R13 S

195/50 R15 H/V

85.95.99.-

MICHELIN

VSEDESTEINI±] Z>UJ\rZ.Or

59.65.69.75.75.79.89.119.125.129.-

69.75.79.85.85.-

89.115.119.129.145.149.-

79.85.89.95.95.99.125.129.139.155.159.-

Kwik-Fit

85.-

89.95.99.99.105.135.139.149.165.169.-

89.-

1
Opel Kaden D en E
| (achter) exkl. GSI.

95.99.- i
105.- i
•

105.-

149.155.159.-

U-—-~

l INKLUSIEF MONTAGE

. r»i t ifiMr» r'AORnmr'

Kwik-F»

GARANTIES

• 2 jaar garantie op uitlaatdelen en op alle komplot? systemen.
• extra de unieke Kwik-Fit "geen gekibbel garantie".
100% TEVREDEN MET DE KWIK-FIT KONSUMENTENKODE

De unieke, waterdichte levredenheidsgarantio die u nergens
andeis aantreft. Vraag etom bij uw Kwik-Fit Autoconter.

f//A\

175.-

Kwik-Fit Fleet. Oe efficiënte weg.

179.-

ma. t/m vr.: 8.00 -17.30 uur. zaterdags: 8.45 -16.00 uur.

6 DAGEN GEOPEND

PRIIZEN ALTIJD INKLUSIER

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

krijgt u altijd een vaste prijsopgave. Inklusief montage,
Zwart, 20.000 km. Verkoop via V.a. ƒ 85: 5 veerbpllen
AKKU'S, APK, BANDEN.OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN. Vóóraf
garanties en btw. Verrassingen achteraf zijn dus uitgesloten.
Importeur, BMW Ned. b.v. Prijs op druk brengen bij de Citroen
ƒ56.000. 020 - 6697194.
Spec. in Zaanstad Garage
Bandenprijzen exklusief
balanceren en ventielen.
Tegen hand.pr.: V. 2e eig. RENE SPAAN, 075-281193
Aanbiedingen geldig van
Vraag
tevens
naar
onze
inrui
1/2 t'm 14/2 1995.
Ford Sierra 2.3 Diesel 1990, BMW 735i aut., groen met., Iers en aantr. rep. prijzen.
LUISTER NAAR KWIK-FIT
Hiermede vervallen de
120.000 km, veel extra's Pullm. int., l.m. win, ABS,
voorgaande
aanbieOP RADIO NOORDZEE
ƒ 14.750. Autoservice Wetter, sch./k.dak, 1-'85, ƒ7950. BE- XM Comf. Br. D. '93 ƒ37.500
dingen.
Zuid»West Nederland 102.7 FM
Zwanenburg. Tel.: 02907-6572. REBEIT, Amsteldijk 25, 020 - XM TD schuif d. abs '93/ 35.000
Noord Nederland
100.4 FM
6627777. Do. open tot 20.30 u. XM D airco nov. '91 ƒ22.500
BINNEN ZONDER
Groot Amsterdam
90.7 FM
AFSPRAAK. KLAAR
SUZUKI Swift 1.3 GL 3 drs.,
XM
Diesel
'92
ƒ26.500
Alkmaar
91.1 FM
TERWIJL U WACHT!
blauw metal. b.j. '90 incl. gar. Witte BMW315, b.j. '83, APK 1- XM 20i abs Ipg'92
Utrecht
89.5 FM j
ƒ22.500
/ 12.950. ZUIDWIJK, Minervaln. '96, motorisch perfect, LPG, XM 20i Comfort '91 ƒ 17.500
ƒ1.500,
tel.
02153-18828.
86, A'dam. tel. 020-6629517.
XM 20i aut.'92
ƒ24.500
Amstelveen Amsterdamseweg 488, 020-64355-14. Amstelveen (R) Bouwerij 48. 020-6414022. Amsterdam-O Beyersweg 12, 020-6931596.
Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250/252. 020-6712161. *Amsterdam-O (R) Cz. Peterstraat 127/133. 020-6259559. *Amsterdam-Osdorp
XM 20i aut. '90
ƒ 19.500
VOLVO 340, 5-drs autom.
Daihatsu
(A/R) Jan Rebelstraat 26, 020-6195446. *Amsterdam-N (R) Kamperfoelieweg 38. 020-6367326. Amsterdam-Bijlmer <R) Karspeldreef I.
CX 25 GTI Turbo '87 ƒ 9.500
1990, 83.000 km. ƒ 12.950.
020-6907768. Amsterdam-N (R) Klaprozenweg 5, 020-6325478. Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5, 020-6137666.
BX 19 GTI leer abs'93/ 24.500
VAN VLOTEN CAR,
'Amsterdam-ZO (A/R) Lemelerbergweg 55. 020-6911211. Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40, 020-6123479. Amsterdam-Z (A/R)
Daihatsu
BX
19
TZI
Ipg
'91
ƒ
14.750
Amsielveenseweg 88/90, 020-6188561. Amsterdam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere)
tel. 020 - 6365052.
't AMSTERDAMMERTJE
j»ér week
BX 16 TZI '92
ƒ 17.500
Montrealstraat 3 l. 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2, 036-5345540. *Hoofddorp (R) Hoofdweg 662. 02503-15784.
Amstel 340-342
Subaru Mini Jumbo, Wit, 1991,
*Zaterdags tot 13.00 uur geopend.
AIR ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice.
BX 16 TZI '90
ƒ 13.750
tegenover
Carré
32.0100 km. APK gekeurd, 1 jaar
BX 16 RE Break Ipg '89/ 8950
A'dam-C.
Tel.
020-6236491.
garantie. /11.950.- Econoom,
BX 14 TE Deauville '92/ 14.500
Frederikspl. 6, 020-6232505.
ƒ 9.950
Daihatsu Charade 1.3i 16V BX 14 TE '90
ƒ 9.500
Subaru Mini Jumbo, wit, 1989, 1990, wit, supersnel raspaard- BX 14 TE Ipg '90
ƒ 4.500
APK qekeurd, 3 mdn. Bovag je, voll. gar., ƒ 10.950. Auto BX 14 RE Ipg '87
ƒ 6.500 Panda's 87/93 vanaf ƒ 5.000.Westpoort. Tel.: 020 - 6813410. BX 14 E '88
gar., 70.000 km. ƒ9.250.Mazda
Lancia
BX TGD Break '93
ƒ 27.500 Uno's . . 87/94 vanaf ƒ 6.900.Mitsubishi
HEERE. Tel.: 020-6719154
Feroza SX Resin-top, div.
BX TGD Break '92
ƒ 17.500 Tipo's .89/94 vanaf ƒ 11.950.extra's (geel kent.) '91
Adverteren in deze rubriek
Mazda 626 HB automatic 2-0
BX TGD Br. '91 v.a. ƒ 14.500
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
COBUSSEN AMSTERDAM
NIEROP DAIHATSU
Tel. 020 - 665.86.86
AUTO HALAN
Autobedrijf CASPARUS
b.j. 1984 APK tot 6011996. Vp.
BX RD stuurbekr. '87 ƒ 7.950
205 Rallye (95 pk) 7/88/ 9.950
sinds 1930
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W B X 1 9 T Z D ' 9 2
FAX 020 - 665.63.21
ƒ2450.
Tel.:020-6124313.
ƒ17.500
Amstellandlaan 1, Weesp
Neerlands grootste
205 T-Diesel 6/91 .. .ƒ19.950
Peugeot-dealer
Tel.: 020 - 6183951.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
voor Amsterdam en omgeving
BX 19 TZD '91
ƒ 14.500
LANCIA-DEALER
305 GR Break 2/87 .ƒ 8.950 205 XE 1.1 6/89
OCCASIONS
Tel. 02940-15108
ƒ10.750
BX 19 TZD '90
ƒ 9,950
Oranjebaan 4, Amstelveen
309 GL 1.1i 4'92 . .ƒ 15.950 205 XE 1.1i 12/92 ...ƒ18.500
Keus uit ruim 40
MAZDA DEALER
Chrysler
AX 11 TE
ƒ 9.950 2 x Fiat Panda 1000 CL i.e.
309
XL
1.4i
1'90
.
.ƒ11.950
Lancia-occasions
Tel. 020 - 6433733.
205 XR 1.6 aut. 3/93.ƒ23.800
VAN VLOTEN CAR
1991, zwart en rood, 39.000 en
405 GL 1.6i 1/92 . .ƒ18.950 306 XR 1.4i 5-drs. 9/93/26.500
VISA GARAGE BV
v.a. ƒ 8.750
40.000 km, ƒ9.250 resp. 5 x Delta
Tel.: 020-6365052
405 QX 1.6i 9/91 . .ƒ18.500 306 XN 1.4i 3-drs. 5/94/26.600
Houtmankade 37, A'dam.
Nissan
v.a. ƒ 7.500 626SEDLX 1.8i-16v ....1993
ƒ8.950. Auto Westpoort. Tel.: 10 x Y 10
405 SRI 1.95/91 . .ƒ21.500 405 GL 1.615/94 . . . . ƒ 30:500
Tel.: 020-6278410.
020 - 6813410.
15 x Thema . . . .v.a. ƒ 12.500 626 Wagon LX 2.0I
405 GLD 1.9 1/92 . .ƒ19.950 405 GR 1.96/89 . . . . ƒ 13.200
1994 Nissan Bluebird 2.0 E SLX origi12 x Dedra
v.a. ƒ19.500
Te koop aangeboden wegens 405 GR 1.9 Break 2/89/ 15.750
neel,
1991,
LPG
aanw.
ƒ
9950,-.
405 GL 1.6 1/88 . . . . ƒ 9.300
Fiat
Panda
1000
i.e.
origineel,
323 HB GLX 1.3
1988
Fiat
familie-omstandigheden: .
504 Cpé 6 cyl. '77 . .ƒ 17.500' Verder nog...
1990, keurige auto ƒ 7250,-.
DEMO
323 HB GLX 1.3M6V ...1992 Inr. mogelijk. 023 - 423906.
NISSAN
Sunny,
5-deurs,
FIAT VERMEY B.V.
Suz. Swift 1.3 GTI 9/89/11.700
Inruil mogelijk. 023 - 423906.
2 x Delta 1.6 .. voor ƒ28.750 323 HB GLX 1.6i
1991 Nissan Micra, 5 speed, kl. slechts 3 maanden oud en
Wat u zoekt
Keuze uit ruim 35 occasions
Suz. Alto GL 3/90
ƒ 8.500
Thema 8 V ie .. voor ƒ 45.000 323 HB GLX 1.6I-16V ...1993 blauw met. '66, ƒ4.950. Jan 1850 km. Kleur: blauw-groen
hebben/krijgen wij!
Fiat Tipo D.G.T., 5-drs, origineel
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
etc etc.
Dedra 1.6
voor ƒ 33.500 323 F GLX 1.6i
1990
Wals.
Tel.
02902
61697.
metallic
met
accessoirespak1988, antr. met., keurige auto
Minervalaan 86, Amsterdam - Z
Tel. 02975-62020.
323 F GLX PS 16i
1991
COBUSSEN
ket Clair en open dak, ƒ 5.000
Tel. 020-6629517/6791864
f 8950. Inr. mog. 023-423906.
DE ALLERLAATSTE
Nissan PRIMER A 1.6LX 6/92,
323
F
GLX
PS
1.6I-16V
.
.1992
Baarsjesweg 249-253
onder
de
nieuwprijs
(ƒ
34.000).
Panda 1000 ie Zwart, km
NIEUWE THEMA'S
5
drs
HB
30.000
km
met.grijs
323 F GLX 1.6M6V
1993
106 XR 1.1.11/91 73.000 km Amsterdam 020 - 6121824.
Tel.: 05440 - 63623. '
80.000 '89, ƒ5750.-. NIEROP
Ford
Thema 2.0 ie 8V . van/ 56.000
ƒ23.950. 01820-71264.
205 XL .... 8/90 89.000 km Peugeot 405 GL 1.6 origineel,
626 SED GLX aut. 2.0-12V1988
DAIHATSU, A'dam-W.
voor ƒ 48.500.205 XR 1.4 .2/93 32.000 km 1988, keurige auto, ƒ9950,-.
020 - 6183951
Ford Clipper, 1.6 CLX zwart, Thema 2.5 TDS . van ƒ 74.000 626 SED Xeno Ipg 2.0i ..1991
205 XS 1.4 .8/91 89.000 km Inruil mogelijk. 023 - 423906.
626 HB GLX Ipg 2.0-12v 1988
65.000 km. '91. Jan Wals. Tel. voor ƒ 59.000.T.k. Fiat Cinquecento, bj. 8-'94 02902 - 61697.
405 GR 1.9 10/90 80.000 km
626 HB GLX2.0-12V ...1989
Opel
Corsa
Swing
3-deurs,
ori+ CD-wisselaar, alarm en start
AUTO HALAN
626 HB GLX2.0i
1990 Opel Kadet 16 S GT, LPG, b.j. gineel, 1988, in nieuw staat, 405GRBreak1/91 82.000 km T.k. Peugeot 305 SR Break, b.j.
onderbreker.
Vaste
prijs
405 GLX Br. 1/91 70.000 km '85,123.000 km, in goede staat
020-6650050.
626 Coupe 2.2M2V PS .1990 '86, alarm, vr.pr. ƒ 6250.
Honda
ƒ 8950,-. Inr. mog. 023 - 423906.
ƒ 15.000. Tel. 020 - 6108723.
Tel.: 020 - 6331015.
Chrysler Jeep Motormeyer B.V.
405 GLX D.Br.9/92 159.000 km ƒ 3000. 020-6716792, na 20 uur.
De Flinesstraat 22, A'dam-Z.O
Draaierweg 10 (bij Praxis)
t.o. de Makro
9.000 km
Uw officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
Opel Omega 1.8 st.bekr. centr. Opel Corsa 1.3i '89, 38.000 km, 405 SR 1.8 . 8/93
T.k. Fiat Tempra 16s v. bedrijf, Honda Civic 1.5i GL, okt.
Adverteren in
AMSTERDAM-NOORD
Overtoom 116-126, Amsterdam, 020-6124876
lock, org. 1990, prima staat van 1e eig., voll. gar., rood 605 SV 3.0 . 9/92 41.000 km
Dec. '92, 58.000 km. Vr.pr '89, 48.000 km, ƒ14.000,
deze rubriek
LANCIA
met., ƒ10.950.-. Auto WestES 2.5 l
8-'90 ƒ 19.750 020-6824678 overdg goede staat, eerste eig.,
ƒ9950. Inr. mog. 023-423906
PEUGEOT v.d. POUW
FAX: 020 - 665.63.21
poort. Tel: 020 - 6813410.
VISION 3.5 V6 24 LE, directiewagen
1-'94
Dedra Turbo Dsl 5/94 ƒ 38.750
verkoop i.v.m. lease auto.
Mercedes-Benz
Opel Omega 20i '88 APK 0795
Amstellandlaan 1
VOYAGER 3.0i SE A/T
7-'91 OTOPLAZA Hilversum FIAT Tel.: 020 - 6472608.
Delta 1.6 ie 3/94 . ...ƒ29.950
Weesp 02940 - 15110.
Porsche
VOYAGER 2.5 l SE Comm
7-'92 Panda 750 Coll. 12/87ƒ 6.950
Thema 2.0 16 V 2/93 ƒ41.750 MB 300 D aut., van 1e eig., org. 81.000 km ƒ10.500,
Saab
i.z.g.st.
Tel.
020
6205412.
VOYAGER 3.3 l SE Comm
7-'92 Panda 1000 CL 08/89 ƒ 8.950
Y 10 11/85
/ 5.950 directie-auto, 3-'91, div. extra's,
GRAND VOYAGER 3.3i SE A/T Comm
4-'92 Panda 1000 CL 03/90 ƒ 10.500
Y 10 Selecta 12/90 . . ƒ 12.950 airco, ABS, c.v., alarm, zonw. T.k. tegen handelsprijs: Astra Porsche 928 aut., 1e eig.; airco,
SAAB SERVICE
GRAND VOYAGER 2.5 TD SE comm
11-'92 Ritmo 70 CL 03/88 . . ƒ 7.950
gl. + div. BEREBEIT, Amstel- 1.7 D Stat.wagon, 8-'92, rood, zwart inter., 11-'81.
Seat
Autobedrijf CASPARUS
Porsche
911
3.2
Carrera
Coupé
MOLENAAR
DODGE Ram Van. 2.5 l
4-'89 Uno Suite 1.4 SX 10/93/ 21.500
dijk
25,
A'dam:
020
6627777.
/
20.500.
Astra
1.6IGL,
Club,
5Amstellandlaan 1, Weesp
WESTDORP
JEEP Cherokee 4.0 l LTD AUT Demo
3-'94 Uno 1.1 ie '92
drs. Stat., LPG, 8/92, ƒ 23.950.- d.blauw metall., div. opties
SEAT Autocentrum APC
ƒ12.950
Tel. 02940-15108
HOOFDDORP
T.k.
Mercedes
230
CE,
b.j.
'82,
(incl. 1 jaar Porsche-garantie),
Kia dealer, occasions
DE OUDSTE CHRYSLER-DEALER VOOR AMSTERDAM E.O. Tipo 1.4 S 5-drs 4/94 ƒ25.950
Jarmuiden 43
i.g.st., kl. goud.metalic, APK tot Kadett 1.6i LPG, 5/90/10.500.- 4-'87. Porsche 924 S, wit, verk.
Donderdag tot 21 u. geopend. Parkeergelegenheid aanwezig! Tipo 1.4 S/Demo 2/94/25.500
Amsterdam-Sloterdijk
Vectra 1.8i GL Sedan, 3/91
Tel.: 02503-14097
jan. '96, mooie auto, vr.pr.
ƒ16.500.- Corsa TR 2-drs., i.z.g.st., 8-'83. Bovenst. PorTel. 020-6133333'
Coupé Fiat 16V
ƒ9.850,-. Tel.: 04163-80251.
Chrysler - Amstelveen
Land/Rangerover
ches
zijn
i.b.v.
Porsche-onderTel.
020-68
259
83
Onderhoud,
reparatie, APK.
LPG,
10/87
ƒ
4950.-Kadett
1,3
Turbo 9/94
op aanvraag
Seat Marbella Special, wit,
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Diverse SAAB occasions
Unieke 190 E 2.0 kat., 77.000 LS, 5-drs. stat. LPG OB 4/88 houdsboekjes van off. dealer.
b.j.
okt.
'90,
APK
okt.
'95,
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Herenstraat 40 - 73, Hilversum • Auto te koop? Plaats in deze De Meteor, nieuw en gebruikt km! Abs. nw.st., nw. kent., get. ƒ6500,- BEREBEIT, Amsteldijk BEREBEIT, Amsteldijk 25. Do.
Waaronder: Saab 90, 99 & 900
73.000 km, i.p.st., vr.pr.
Tevens revisie Saabmotoren
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
achter hotel Hof van Holland rubriek. U zult verbaasd staan Defender Discovery. Joh, Sie- gl., schuifd., boekjes, ƒ 17.900. 25, 020- 6627777. Do.dag tot tot 20.30 uur. 020-6627777.
ƒ6.900. Tel.:015-624842
gerstr 18, A'dam: 020-6945205. Tel.: 020 • 6245212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
en versnellingsbakken.
035 - 244244. Dond.koopavond over het resultaat.
20.30 uur geopend.

OP ALLE ONDERDELEN BETER

Peugeot

GOLDCAR MITSUBISHI

Opel

Kia
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Auto's & Motoren

Weekmedia
Saab onder
de 50 mille
Saab is na een jarenlange
aanwezigheid terug in het
D-segment, dit wil zeggen
dat hij verkrijgbaar is voor
minder dan 50 mille. Het
gaat om de Saab 900 Coupe
die voor 49.950 in het boekje staat, de vijfdeurs versie
kost 2.000 gulden meer.
Het uitrustingsniveau van
deze instapper verschilt uiteraard met dat van de S en
SE-uitvoeringen maar is
desondanks omvangrijk
genoeg om niet van een uitgeklede auto te spreken. In
tegendeel zelfs. Directeur
Wevers van importeur
AIM: „We hebben deze
prijs niet bereikt door het
uitrustingsniveau te verlagen maar juist door die van
de S en SE te verhogen. De
Saab Coupe is een hele interessante auto voor ons
aangezien we nu voor een
grotere groep bereikbaar
zijn en in de zakelijke
markt een goed alternatief
vormen. In feite vergroten
.we de aantrekkingskracht
van de gehele 900-range."
Ten aanzien van de veiligheidsmaatregelen
doet
Saab natuurlijk geen enkele concessie. Airbag, ABS,
koplampwissers,
elektrisch bedienbare ramen
en spiegels en centrale
deurvergrendeling biyven
tot de standaarduitrusting
behoren. Hij is voorzien
van een 130 pk sterke 2.0
motor met vier kleppen per
cilinder.
• •'

Cerbera nieuwe smaakmaker vanTVR

Sharan
en Galaxy
TVR krijgt volgend jaar
gezinsuitbrelding in de vorm
van de smaakvol gelijnde 2+2
Cerbera. De burgeruitvoering
van de Cerbera heeft een
brullende V8 met een
topvermogen van 350
paardekrachten.

AT TVR zijn auto's ambachtelijk bouwt wil
niet zeggen dat de ontwikkelingen stilstaan
en de Cerbera is daarvan het levende bewijs. Hij is de nieuwe
loot aan de stam waaraan ook
de Chimaera en Griffith 500
hangen.
De tijd lijkt rijp voor verbreding van het programma want
meer dan ooit zoeken automotailisten het onderscheid. En
juist dat element is de kracht
van TVR. In de fabriek in de
Engelse badplaats Blackpool
wordt elke auto tot in het
kleinste detail met de hand in
elkaar gezet. De huidige direeteur Peter Wheeler wil hoe dan
ook het vakmanschap in stand
houden omdat dit het visitekaartje van TVR is en ook de
exclusiviteit waarborgt.

D

SU B A R U A A LS M E E R
wij hebben altijd

rfs fr wpconditie met B°VAG,

*u

Lakenblekerstraat 54, Aalsmeer
(vlakbij Bloemenveiling)
tel. 02977-30170

020-665 86 86
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en .gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11
Renault Clio RL 1200, 10/'92,
55.000 km, zwart met., veel access., ƒ 17.250. 020-6135719.
RONDAY BV
PI. Middenlaan 19, A'dam
020 - 6237247.

De Cerbera is naar de beste
traditie van TVR gebouwd op
basis van een bijzonder stijf
stalen buizenframe. De carrosseriedelen zijn vervaardigd van
met glasvezel versterkt polyester. Deze nieuwe TVR is een
2+2 coupe en de familieband
met de Chimaera en Griffith
500 zijn duidelijk terug te vinden in de vormgeving. De ten
opzichte van de andere modellen wat grotere wielbasis geeft
de Cerbera een krachtige
stroomlijn die past bij een
Gran Tourismo.
De lijn van de coupe komt
door de hoge taille extra goed
tot uiting.
Het interieur is minstens zo
opvallend als de vormgeving.
De gebogen lijnen en kleurschakeringen zijn voor de liefhebber oogstrelend. Naar goed
gebruik heeft TVR gebruik gemaakt van eerste klas leder
voor dashboard, tunnelconsole, stoelen en portieren. Eeri
groot deel van de taedieningsinstrumenten zijn elektrisch te
bedienen.

740 Estate km. 110.000, ..'90,
940 GL aut. Sedan
'91
240 DL Sedan, L.P.G
'90
480 ES '90, 340 DL 1.7 '90
10 x 340, 3/5 drs. automaat
v.a. 84 t/m '91
360, 5 drs
'84
NIEROP-AUTOMATISCH
VOLVO
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W
Tel.: 020 - 6183951

Volvo Occasions

Suzuki

Renault

ruim 29 centimeter.
De Cerbera heeft dit wel riodig ook want onder de motorkap schuilen in een nieuw door
AJP ontwikkelde V8-motor
maar liefst 350 paardekrachten
die loskomen bij 7000 toeren
per minuut. Het maximale
koppel bedraagt 435 Nm. En
dan hebben we het nog maar
over de normale straatversie
voor dagelijks gebruik.

Volkswagen

AUTO
WESTPOORT
'n echte garage

850GLT25ZOV..../67.500
7402.3 '90
ƒ22.750
7402.3 '90
ƒ21.950
460 1.8 inj. Ipg '93 ..ƒ29.750
460 GL '91
ƒ19.750
440GLT2.0abs '93 .ƒ33.950
440 DL 1.8 '93
ƒ26.950
440 1.8 rood '92 . . . . ƒ 22.950
440 DL '91
ƒ19.950
'440Sunray '91
ƒ19.750
440 Sunray '91
ƒ18.950
440 GL autom. '91 .ƒ23.750
440 GL autom. '91 .ƒ22.950
440 SP autom.'91 .ƒ18.950
440 GL autom.'90 .ƒ19.950
340 SP autom.'90 .ƒ12.950
340 GL autom. '88 .ƒ 8.950
340 1.7 '88
ƒ 7.950
240Polar Est. '92 ...ƒ36.950
240 GL 2.3 '89
ƒ15.750
240 GL Ipg '87
ƒ 7.950
240 GLE '84
ƒ 6.950

Polo 3d. als nw '86 ƒ 5.950
Polo 3d. 1300 '89
ƒ 9.750
Polo 3d. 1300 '89
ƒ 9.950
Polo 3d. Fox '88
ƒ. 7.850
Polo Coupé Jecon '90/ 13.450
Golf Diesel als nw '83/ 4.950
Golf 1.6 rood '85
ƒ 5.950
Golf 1.6bl. met. '89 ƒ12.950
Golf 1.3Madison '89 ƒ12.950
Amsterdam
ƒ15.950
Alpine V6 turbo, '88 ./39.000 Golf 1.6Moda'91
Golf
1.8
CL
gr.met.
'92/
24.500
uw Volvo-dealer
21 GTS, '88
ƒ 6.900
19TXE, aut. '92 . . . . ƒ 22.900 Golf Cabrio Quart. '90/27.850
met persoonlijke service
Jetta
1.64d.
'87
ƒ
7.350
19Chamade,-'92..../17.500
Tel. 020 • 6369222, Meeuwen
Espace 2000 TSE '87/15.500 Passat 1.8CLstb. '91/19.750 laan 128, Amsterdam-Noord.
Express, '92
ƒ11.500 Passat 1.8CLstb. '91/19.850 Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
25 Turbo Diesel, '85 .ƒ 6.500 Tel. 020-6813410
VOLVO 940 GL, 67.000 km,
18 GTX, '85
ƒ 3.500
18 GTL Station, '86 . .ƒ 3.250 Condensatorweg/Schakelstr. groen met., 01/92. Jan Wals,
02902 - 61697.
11 GTX, m. '88
ƒ 6.900
Sloterdijk l.

Van Vloten

Het onderstel staat aan de
basis van een koersvast weggedrag. De wielophanging is voor
en achter onafhankelijk met
triangels van ongelijke lengte
en volgens TVR garandeert dit

een voorspelbare wegligging en
directe besturing. Voor en achter beschikt de Cerbera over
stabilisatorstangen. De stijve
schroefveren en gasgevulde
schokdempers maken het

Lancia heeft met de k (Kappa)
een nieuw vlaggeschip dat de
vloot gaat aanvoeren. De
trefwoorden van de k zijn
geavanceerd, representatief,
onderscheidend maar
ingetogen.

Nieuw vlaggeschip Lancia

LANCIA k, laten we verder maar Kappa schrijDEven,
is een auto waar je

zonder blikken of blozen mee
voor de dag kunt komen.
De voorzijde van de auto
draagt als kenmerk de Lanciagrille met verticale spijlen die
het uitgangspunt zijn voor
twee lijnen over de motorkap.

T.k. inruilauto's: Kadett 1.3 LS
5-drs. Station, LPG-o.b., 6-'88,
ƒ6500. Corsa TR, LPG, 10-'87,
ƒ4950. Alfa Giulietta 2.0, 4-'82,
ƒ3950. Rat Regata 85, 5-drs.
Stat., 6-'85, ƒ 1650. Citroen BX
1.4, 9-'86, ƒ 3250. 6X1.4,3-'89,
ƒ6750. Renault 5 1.7 GTX,
zwart, 3-'88, ƒ 7250. BMW 735i
aut., groen met., 1-'85, ƒ7950.
Nissan Urvan personenbus 1.4,
6-'86,/8250. VW Polo VAN, 5'86, ƒ 3950. Ford Granada 2.8
Ghia aut., schuifd., 11-'83,
ƒ 2750, Mazda 323 1.3 GLX HB,
6-'88, ƒ6250.
BEREBEIT, Amsteldijk 25
Amsterdam, 020- 6627777.
Do.dag tot 20.30 uur geopend.
+ 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.
Ook Filiaal Johan Boom, Den
lip 55, Den lip. Tussen Landsmeer en Purmerend. ± 100 auto's v.a. ƒ600. Tel.: 0290824640. Tevens inkoop auto's.

Bedrijfsauto's

Service en
Reparatie
GARAGE ECONOOM
" Repareert
uw Koppeling en Remsysteem
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
AARZEL NIET, BEL NU !!
Uw Bovag-Autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14

70 BESTELAUTO'S e.n pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Tel.: 020-6184402.
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd: APK-keurstation, reparaties
Bennebroekerweg 17, Rijsen- alle merken en schaderegeling.
hout bij Aalsmeer, 02977- Gedipl. FOCWA-monteur voor
24229. Ook t.k. gevraagd.
alle voorkomende: laswerkzaamheden, reparaties, APK
Klassiekers
en schades enz. ƒ37,50 exc.
BTW p/uur. Tel.:-075 - 314618.
en Oldtimers

GARAGE ECONOOM
OLDTIMER/KLASSIEKER
(ver)kopen? Bel dan het data Voor al uw SERVICE BEURTEN
en ONDERHOUD
bestand v/h Ned. Oldtimer
Schadetaxatie en -herstel
Bureau. Tel. 02990-34065.
Gratis leenauto's beschikbaar
APK-KEURING,
Accessoires
klaar terwijl u wacht.
en Onderdelen Advies voor 'n goede Occasion
11 GTX, '84
ƒ 3.750
Wij bieden u een snelle
Algemeen
9 GTS, m. '88
ƒ 4.250 T.k.: V.W. Transp. DSL. 1987
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
en vakkundige service
5 Campus, '90
ƒ 8.750 met Westfalia 'klapdak. Vr.pr.:
Klaar terwijl u wacht.
5TR, '88
ƒ 6.850 15000. Tel.: 01892 - 15251.
AUTO SERVICE WETTER
Frederiksplein 6, 020-6232505.
Ruilstarters en dynamo's.
5 Parisienne, '84
ƒ 3.250 Volkswagen Buggy, rood, 3/71,
Valkenburgerstraat 152.
Zelf sleutelen of auto spuiten
SUBARU en LADA dealer
Citroen BX '86
ƒ 3.950
Jan Wals.
doe je bij HEINING HOBBYTel.: 020-6240748.
Subaru Legacy 2.2 4-wd 199
Tel. 02902 - 61697.
Tegen handelsprijs: R19 1.7
Subaru Mini .Jumbo DL .1987 Grote sortering ONDERDELEN HAL. 02907-6999 A'dam,
GTS, 3-drs, rood, LPG, 4-'91, VW Passat, inj. variant org. Renault 11 TL
Sloterdijk 3.
1987
schade-auto's, alle
ƒ13.500. R5 1.7 GTX kl.zwart, 1987, keurige auto, ƒ7950,-.
Renault 11 GTX
1984 van
merken,
alle
bouwjaren.
zonwerend glas, 6-'88, ƒ 7250. Inruil mogelijk. 023 - 423906.
VW bus LT 28 Dsl
1987 GEBR. OPDAM B.V.
Rijscholen
BEREBEIT, Amsteldijk 25,020 VW bus transp
1987
6627777. Do. open tot 20.30 u.
Volvo
Rat Tempra 16 IE
1991 Tel.: 02502-45435.
Ford Sierra 2.3 diesel .. .1990 Missot. specialist REM- en (Spoed) opleidingen voor alle
960 Pres. aut 2.5, model . '95 Opel Kadett 1.6 D caravan! 988
Toyota
rijbewijzen met aansluitend
FRICTIE-MATERIAAL.
940 GL 2.0
3/92 Opel Kadett 1.3 HB ....1989 Bosboom Toussaintstr. 43 CBR rij-examen. Motor 2 da4/92 Toyota Corolla 1.3 GL . .1984 A'dam. Tel.: 020-6180443.
Toyota Camry Gli Automaat 440 Automaat 1.8
gen. Auto 5/10 dagen. Vracht1988, bordeaux rood, rijdt ge- 440 DL 1.8
6/93
auto 5/10 dagen. TheoriekurZwanenburgerdijk 503
weldig, voll. gar., ƒ8.950. Auto 440 Comfort 1.6
1/95 Zwanenburg, tel.: 02907-6572
sussen voor alle examenkandiNoodservice
Westpoort. Tel.: 020 - 6813410. 364 GL 2.0
1/88
daten. Verkeersschool Nelen,
ONDERDEELVERKOOP
BMW 3181
11/91
Wibautstraat 133,1097 DN AmLet op
DOE-HET-ZELF ADVIES
sterdam. Tel. 020 - 6633773.
Wagenpark Johan Boom
op zaterdag van
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Stationcars
Zuider Akerweg 83, A'dam
10.00-13.00 uur
OFF. VOLVO DEALER
Osdorp. Tel. 020 - 6105478.
AUTORIJSCHOOL ZECHNER
Volvo 24G GLE 2.3
2/92 Nijverheidslaan 1, WEESP
Kost B.V.
+ 200 auto's v.a. ƒ300
Blijvend betaalbaar in
Opel Omega 2.6
11/91 Tel. 02940
18200/18008
Valschermkade 16, A'dam. Amsterdam, ƒ 35 per heel uur.
tot ƒ 15.000.
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Aanbieding:
starterspakket
Weesp. Tel.: 02940 18200 Volvo 440 nov. 1990 1e eige- Geop. van 9.00 tot 19.00 uur
tevens inkoop auto's.
van ƒ 1468,85 voor ƒ 1250,-naar, prima auto, ƒ 11.950,-.
bestaande uit 20 rijlessen,
Inruil mogelijk. 023 - 423906.
• De advertentie-afdeling betheorieleerboeken, theorieALLE KLEUREN
VOLVO 480 ES, 10/88,
examen,
praktijkexamen.
houdt zich het recht voor adOOK IN SPUITBUSSEN
70.000 km, grijs met., div.
Eventueel herexamen halve
veitenties eventueel zonder
otto nieuwenhuizen bv
Ford Transit 100 L D verl., b.j. extra's, ƒ 20.950.-.
prijs. Betaling 1 x ƒ 347,50 en
1/92 blauw, 108.000 km. Jan GOLDCAR, Oranjebaan 2, opgaaf van redenen te weige- Overtoom 515, Amsterdam
19 x ƒ 47,50 Les in Mercedes.
ren. (Art. 16 regelen voor het
(020)6129804
Wals. Tel. 02902 - 61697.
Amstelveen, 020-6433733. advertentiewezen).
Info 06-52875125.

Personenbusjes

Ford en Volkswagen to-"
nen tijdens de RAI beide
hun eigen versie van een
gezamenlijke voorstudie
naar een ruimtewagen.
VW's versie heet Sharan en
is 'powered tay Porsche'.
Dit houdt in dat hij een 252
pk sterke 2.8 V6 onder kap
heeft, verlaagd is en beschikt over vierwielaandrijving. De top van deze
jongedame ligt rond de 230
km/uur en zij accelereert
in 8 seconden naar de bekende magische grens van
100 km/uur.
Ford toont een prototype
van de Galaxy die technisch nauwelijks afwijkt
van het uiteindelijke produktiemodel, maar het interieur zult u ook niet aantreffen in de Galaxy zoals
die straks in de showroom
staat. De Sharan/Galaxy is
4,4 meter lang, 1,8 meter
breed en bijna 1,7 meter
hoog. Voor de aandrijving
is'keuze uit 2.0 viercilinder
(115 pk), een 2.8 V6 (174
pk) en een 1.9 turbodiesel
(90 pk).

Le Mans

(ADVERTENTIE)

Suzuki Swift, 1.3 GL, wit 78.000
km. 5/91. Jan Wals. Tel. 02902 61697.

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

aütolak

De achterzijde wordt gekenmerkt door twee horizontale
achterlichtgroepen in de stijl
van de andere Lanciamodellen.
Het interieur van de 4,7 meter lange Kappa is ruim en
comfortabel. Het brede dashboard loopt enigszins rond en
is met zacht materiaal bekleed.
Tot de verwennerij behoort de
uitgebreide elektronica die de
functies van de auto in de gaten houdt. De gegevens zijn af
te lezen op het Inf ocenter bovenin het middenconsole.
Lancia levert de Kappa met
vier verschillende motoren:
een 2.0 en 2.4 vijfcilinder met
respectievelijk 145 en 175 pk,

sportieve onderstel compleet.
De remmen zijn gemaakt
voor hoge prestaties. Zowel
voor als achter monteert TVR
inwendig gekoelde schijfremmen met een diameter van

een 3.0 V6 met 204 pk en een 2.4
vijfcilinder diesel met 124 pk.
De twee vijfcilinder benzinemotoren spelen een belangrijke rol in de Kappa.
Zij zijn de eerste leden van
een nieuwe familie van modulair gebouwde motoren en bieden veel op het gebied van
prestaties, geruisloosheid en
betrouwbaarheid. De speciale
produktielijnen hebben een
dagcapaciteit van drieduizend
stuks. In de toekomst gaat
Lancia deze
De Kappa
motoren in 90
verschillende versies produceren.
Alle Kappa's zijn onder meer

TVR heeft plannen om dit
jaar tijdens de 24 uurs van Le
Mans een Cerbera in te zetten.
In de race-uitvoering perst het
nieuwe pronkjuweel 505 pk
naar de achterwielen. De 350
pk sterke V8 weegt slechts 150
kilogram en heeft opmerkelijk
genoeg twee kleppen per cilinder waar je er tegenwoordig
bijna per definitie vier verwacht. Met behulp van computersimulatie is vooral gewerkt
aan een goede werveling van
het brandstofmengsel.
De vorm van de verbrandingsruimte en het inlaattraject bepalen in hoge mate het
uiteindelijke motorvermogen.
De motor in de Cerbera bewijst
dat het mogelijk is 350 pk uit
een V8 16-klepper te halen.

voorzien van ABS, een airbag,
elektrisch bedienbare zijruiten
en buitenspiegëls, vier hoofd-

VAN GILS AUTORIJSCHOOL VW LT28, camper, dsl, 6cc,
AANBIEDING voor iedereen. bj.'88, APK juli '95,150.000 km,
20 rijlessen -f examen ƒ 950,-. vr.pr. ƒ11.000,-: 020-6209122.
Rijden in examenaebied. Tel.:
036 - 5325744 of 0652807642.
Adverteren in
deze rubriek
Auto/Motorrijles Advieslijn
FAX: 020 - 665.63.21
voor Amsterdam e.o.
Bel: 020 - 6922612.'
Amsterdam
Almere
Autoverhuur
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
en Zaanstreek
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.
20 AUTORIJLESSEN'
RIJSCHOOL ROLF
en Examen voor
Rijden bij Rolf is een begrip in
ƒ 1.000,00
Amsterdam. Met een goed
niet duur!!!
of
team instructeurs geven wij op
10 MOTORRIJLESSEN
Verkoop & verhuur van
een psychologische manier in+ Examen voor
Skiboxen met dragers en
tensief les en nog leuk ook! sneeuwkett. voor elk type auto
ƒ775,00
Hoog slagingspercentage en 020-6719108, iax: 6766836
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
MOTORRIJLESSEN
Zie ATS telet. pag. 888
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
ƒ 50,00 per 60 min.
D. FAAS
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rij- Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38.AUTORIJLESSEN
per dag, ex. BTW
den is vanzelfsprekend.
ƒ 37,50 per les
Grasweg 3, A.'dam-Noord
THEORIE OP VIDEO GRATIS
Tel.: 020-6371826.
Campers
Speciale spoedcursussen
De Lugt luxe en bestel vanaf
Boek nu uw droom-vakantie
theorie + praktijk.
ƒ 39,- per dag excl. BTW.
met een DOLPHIN-CAMPER Tel.: 020-6161388 of 6890374.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159 incl. automaat en airco.
Twingo, Peug.106'306. Vectra,
Adventure Cars 02990-30613.
Tel. 020-6138473.
VW Combi, Transit Diesel.
5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

QUKE BAAS

steunen en een antidiefstalsysteem. De prijslijst begint bij
zestigduizend gulden.

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd jonge auto's v.a.
1991. Belt u voor informatie:
03410-19354 of 0652-977028.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

Autosloperijen
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
• Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat. ;

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

'AUTO l-IN-31
is de verkoop y&n uw auto een fluitje van een cent.
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MÏNFS zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede.alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia..
-Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO l-IN-SMESTTS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
pp vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw én de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Schrijf hier in btoklelter^
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten lellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.
Naam:

n

Telefoonnummer

Adres:
Postccle + Plaats:

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

020-6658686
faxnr. 020-6656321

ledere dag nieuwe kantoorbanen bij

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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UITZENDBUREAU
Mu per direct gevraagd m/v

CONTRACTBEHEERDER,
afdeling pensioenen,

GROEPSHOOFD,
t b v concern administratie, HEAO/SPD is vereist en kennis van de verzekeringswereld een pre

BOEKHOUDER

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders iri de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.
Gewonnen door: J. N. de Jongste, Amsterdam

LOGISTIEK

KAS BALIE medewerker bij een bank.

De Harde's To&crs

vind je het leuk om elke dag een nieuwe uitdaging aan te
gaan bij een nieuw bankfiliaal en ben je in het bezit van
minimaal een HAVO/MEAO diploma, neem dan snel contact met ons op
Staat de baan voor jou er niet bij7 En heb je minimaal een
HAVO diploma'' Bel dan toch even voor de allerlaatste
informatie
Heb je interesse bel dan voor info 020 6273094/6237475,
of kom lanqs NZ Voorburgwal 158 te Amsterdam

Divers personeel
gevraagd

Oppas gevraagd/
aangeboden

Grote vlooienmarkt

KOLONIAALSTIJL

TAFELS

Jan Best

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde, servicebewuste,
comrrerciele en representatieve jonge mensen met
VWO/HAVO MBO diploma voor kas/baliewerkzaamheden
Tijdens deze leuke afwisselende baan, die per 6 2 1995 start
in de regio Amsterdam Zuid Gemeente Ronde Venen
Hoofddorp Nieuw Vennep etc krijg je de gelegenheid om
interne oankcursussen te volgen
Ben je tussen de 18 23 jaar in het bezit van de juiste
diploma i en beslist gemotiveerd en woonachtig m deze
regio kom dan snel langs met je diploma s, paspoort en c v
N Z Voorburgwal 158 te Amsterdam

OXYDE CHEMICALS BV
we.k/düin op 'iet gebied van de internationale handel in
rhtTiicalicn gevestigd te Amstelveen Centrum, zoekt voo
spoedige indiensttreding een full time

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER m/v
haar afd Kontraktafwikkehng (Logistiek)

Op deze afd zullen de taken o a omvatten
het openen en verifiëren van Akkreditieven, het voorbereiden
en na/ion van dokumenten kontakten met banken en leve
ranciors ondersteunende administratieve werkzaamheden
Opleiding MEAO niveau aangevuld met gespecialiseerde
cursussen
Vaardigheden grote accuratesse bekendheid rnet IBfV
AS400 DW4 kennisvan moderne talen in woord en geschrift
kunnen werken in teamverband beschikken over een flexibe
Ie on een strossbestendige instelling
Leeftijd max 40 jaar
Woonachtig in Amstelveen of direkte omgeving

Uitsluitend kandidaten die beschikken
over ervaring met dokumentenafhande'
ling op afd. Akkreditieven van een bank
of een exportbedrijf, gelieven te reflecte
ren.
Voor verdere informatie kunt u bellen 020 6562262 en vragen
naar Ingnd van Riessen of binnen 14 dagen • uw schriftelijke
roaktie mot CV /enden aan
OXYDE CHEMICALS BV afd Personeelszaken, Postbus 1
1180 AD AMSTELVEEN

E. L. Luijk, Zandvoort

Een 3-jarige dagopleiding tot:

- bejaardenverzorgende
- gezinsverzorgende
- kraamverzorgende
Bel College Beroepsonderwijs Amsterdam
020-6715911
of kom langs op
4 februari om 10.30 uur
Fred. Roeskestraat 90
(bij Olympisch stadion)

geeft al 65 jaar part time opleidingen overdag of 's avonds
De nieuwe opleidingen starten a s maart voor
coupeuse-confectie/coupeuse maatkleding/lerares
coupeur confectie/maatkleding
vervaardigen eigen kleding (aanvang per direct mogelijk)

Open dag
Zaterdag 4 februari 11 00-1500 uur
Prins Hendrikkade 123, 1011 AM Amsterdam
Voor meer informatie 020 6236785

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Een 3-jarige dagopleiding tot:

- apothekersassistent
- doktersassistent
- tandartsassistent
Bel College Beroepsonderwijs Amsterdam
020-6715911
of kom langs op'
4 februari om 1030 uur
Fred. Roeskestraat 90
(bij Olympisch stadion)
SPOEDCURSUSSEN
BRIDGE op dinsdagmiddag
niet rokers, op vrijdagmiddag
rokers ƒ 50,- All-in
PRIVE-LES Engels Latijn, Bridgeclub de Looier,
Grieks, Dutch lessons, J Bak üjnbaansgr 187 A'dam bij
ker, Botticellistr 38 , A'dam de Antiekmarkt Tel 020 (bi|0lympiapl)020 6751664 6279380
PIANOLESSEN
door gedipl lerares
Tel 02507 18486

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Een 3-jarige dagopleiding tot:

- bejaardenhelpende
- gezinshelpende
Bel College Beroepsonderwijs Amsterdam
020-6715911
°f kom langs op
4 februari om 10.30 uur
Fred. Roeskestraat 90
(bij Olympisch stadion)

Elke week het dagelijks nieuws!

Zalenverhuur

PDII=AA/IBI?
Alle cassettes, boeken en
diskettes bij elkaar helpen
u niet zo goed als een
deskundige docent.
Echt leren doet u pas met
een mondelinge cursus.
Binnenkort gaan de PDI en
AMBI cursussen weer van
start bij CVA. MN.1
.Systeembeheer en MC.4
Telematica ook overdag!

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 02507-18812/15619

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507 15705 b g g 19932,
voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Een telefoontje is genoeg
om m contact te komen met
de persoon van jouw keuze
X Y Z BV verhuizingen en 3robeer het eens en bel
kamerverhuizingen Voll verz 06-35022221 (100cpm)
Dag-nachtserv 0206424800
Zoek je een leuke vriend of
vriendin? De Relatielijn
Onderhoud,
06-350 290 15 (100 cpm)

Gepensioneerde
schilder
heeft wat tijd over, ook voor
div onderhoud en timmerwerk Tel 02507 - 18248
Klem schildersbedrijf doet
gaarne vrijblijvend pnjsopgave Tel 020-6948197
Klussenbednjf 'De Karweikar'
voor binnen en rondom het
huis als het goed en redelijk
geprijsd moet zijn Tel 02990
44848 of 06 58495565
Nieuw m Zandvoort

DE KLUSSENBUS
Echt voor alles van A tot Z,
klem of groot, gewoon even
bellen, wij komen u gratis de
kosten vertellen Tel 13780
Voor al uw stukadoors-, wit
en
schilderwerken,
bel
0652977449 Vnjbl prijsopg

Schoonheid en
verzorging

<amer te huur Zandvoort
Centrum 02507 - 14882
ZANDVOORT TE HUUR gem
2 kam app Borg vereist
Tel 02507 - 15008

VERENIGINGSGEBOUW

Huwelijk en
kennismaking

reparatie,
doe-het-zelf

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Party-service
PELIKAAN

Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij"?
Komt u dan eens praten met
mij, A J v d Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel
32507-14085 of 19652

College Beroepsonderwijs Amsterdam

Rotterdamse Snijschool Amsterdam
UITZENDBUREAU
WiL JE CARRIÈRE MAKEN BIJ EEN BANK ""

L. Rietdijk/ Amsterdam Z-O

Diverse SECRETARIËLE functies

* Veilinggebouw Amstelveen *

Aangeboden serieuze hulp
voor in de huishouding Alleen
Z'voort Tel 02507 • 20010.

T. C. Sassen/ Mijdrecht

zowel full time als part-time voor onze cliënten in Amsterdam en directe omgeving,

Gepensioneerde
Ik, met-rok moeder wil enkele
\ om i]< [>« t.ilmi: <inl\ nvi u < i M .n < rpi<ru oka.n t
verkopers/sters
middagen bij mij thuis op uw
voor verkoop van geheel kinderen passen Tel 19534
nieuw produkt voor
+ 2 dagen per week Zeer
Oproepen - Mededelingen
hoge verdiensten mogelijk
Beeld en geluid
Uw reacties gaarne schnftelijk naar het volgende adres
® Plaats voor snel een goed * Bram welkom thuis
contact eens een advertentie Margo, Maaike, Martha, Joan, Kollenbergweg 2, 1101 AR * Midiset wit, tuner, verst
Amsterdam, t a v onze sales- dubbel cassetted , platensp
MET CONTACTTELEFOON Andre Aaldert enz, enz,
manager dhr A Klein
2 boxen ƒ 100 Tel 17254
Elk gesprek wordt aangekon
* Edward proficiat
digd en U kunt uw toestel af
Ma Anneke-Rien
en aansluiten wanneer u maar
Kunst en antiek
wilt Info 06 35011172 1 gpm Elke dinsdagavond gezellig
(Of tijdens kantooruren 020 zingen bij het Zandvoorts
6658686 Mara Ries of Torn) Mannenkoor in het Gemeenschapshuis aanvang 20 00
Borduurpakk hobby art
Veilt weer
uur U bent van harte welkom
DMC, naaimach reparaties,
Veel echte inboedels o a diverse antieke meubelen, klokken,
scharen slijpen Singer
schilderijen (o a F Langeveld, A Stork-Kruijff), perzen,
Prinsenhof straat 7 Zandvoort
150 kramen, evenementenhal piano's, veel kleingoed enz enz Op maandag 6 en dinsdag 7
hotel Schiphol (van der Valk) februari, aanvang 1930 u Kijkdagen vrijdag 3 februari, van
GROTE VLOOIENMARKT
14 00 21 00 u , Zaterdag 4 en zondag 5 februari 10 00-16 00 u
4 en 18 febr Haarlem Schalk Rijksweg A4, afsl De Ruijgen Spinnerij 33, Ind terr Legmeer, A'veen 020 - 6473004
Hoek
zo
5
febr
10-17
u
Org
wijk t Schalkererf 900 1600
uur Toegang ƒ 2 50 100 kra- buro Midland BV 033-751167
men Inl 0206156856
Woninginrichting
Nederlands-lndie,
antieke
Felicitaties
* Help de Po'en Stuur n
meubelen en antiek-look 700
voedselpakket' Wij hebben
stoelen, div modellen tafels,
evt n adres 02907 5235
Lieve man, van harte gefelici- ook met marmer, kasten, FRANCIS nieuw in Noord en
nu al de goedkoopste m
* Lieve Bram eindelijk weer teerd en hopelijk een gezonc banken, vitrines, bureaus,
gebruikte koelkasten, wasthuis We hebben je gemist nieuwjaar Liefs Jan, Jannie decoratie enz JAN BEST,
Keizersgr
357,
020
6232736
en Pnscila Op naar Center
machines, drogers, gasforWelkom thuis Je Team
Showr
Mr
J
Takkade
30,
Pare weer
nuizen, kachels en ktv's
Aalsmeer, 020-6412137
* Oproep
tentoonstelling
Alles + ƒ250,- of kom een
Maria school, oude school- * Op 7/2 ziet Mia Saari praatje maken Dotterbloemspullen Tel 02507 19106 Van harte De Stamtafel
straat 2 Bel 020 • 6370845
antiek, kopie, klein,
Reunie Manaschool
KOLONIALE STIJL meubelen
groot, dik, dun
Oud leerlingen meldt u'
Huishoudelijk
Buro's-schnjftafels-kastentafels-stoelen-vitnnespersoneel
Rommelmarkt zat 4 2 95 in t
Keizersgracht 357,
theetafels-tuinmeubelen etc
Stekkie van 10 tot 1 uur
gevraagd
020-6232736
Show-room De Koloniaal
Inl 02507 16456 s avonds
Showroom
Amstelveenseweg 676,
Uw jouw hoopvolle vooruit
Mr J Takkade 30,
weg tussen houthandel en
zichten de bodem mgesla Gevr huishoud hulp voor
Aalsmeer, 020-6412137
Daihatsu dealer of bij de
4
uur
p
week
Tel
19876
gen? De Pastorale Hulpdienst
Looier Tel 020 - 6611021
•
Wij
behouden
ons
het
wil proberen te helpen Tel Wie wil er voor mijn vriendin
recht
voor
zonder
opgave
van
T
k TV-kast wandmeubel ta020 6761201 van 13-17 en 19 in Z'vrt 3x p w koken en
redenen teksten te wijzigen fels eiken 2-3 bankstel + 2
23 u
lichte huish werkz heden of niet op te nemen
zits t e a b Tel 02507-17860
doen tussen 11 00-1300 uur
VLOOIENMARKTEN
Tel 020 - 644 23 51
18/19 maart J Edenhal
Lessen en clubs
Amsterdam 088123363

Personeel
aangeboden

R. v. Wijk/ Amsterdam

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

medewerkers op HBO niveau,

u,, k

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

De bureauklok met rekenmachine is gewonnen door:

met MEAO BE/BA of MBA OPLEIDING,

I)< ••liiilni_-l>|,ti n >.< Iilt n \om pl.i.HMii^ in (hvrlfdc

tbv
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Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724 8361

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

Jongedame zoekt zo spoedig
mogelijk
woonruimte
tot Telecomshops opgelet'
" 1000 mcl p m Tel 19066 Batterijen voor bijna alle
Panasonic draadloze teleTe huur gevraagd zelfst foons ook div andere Telewoonr m Zandvoort of omg comprodukten Bel voor meer
Tel 0220897576
info tel 020 - 6825189 of fax
Te huur gevraagd garagebox 020-6825189-8888 ET NL
of opslagruimte
Tel 02507 - 19243
Rijwielen,

Woningruil
1400 ruiladressen
m heel Nederland
Buro START 030-941099

motoren,
bromfietsen
* T k gevr meisjesfiets
5-7 jr Tel na 18 00 uur
023 - 293368

Aangeb. EENGEZ WON
IN T k Puch maxi S, i z g st
HAARLEM, 4 slaapkam met Vrpr ƒ550,- Tel 02507 • Plaats voor snel een goed tuin Gevr huisje of flat met
12143 na 1900 uur
contact eens een advertentie ift m centr van Z'voort
Tel
02507-17784
of
023322919
MET CONTACTTELEFOON
06-Nummers
Elk gesprek wordt aangekon- Aangeb Haarlem 2 kam flat
digd en U kunt uw toestel af- n Molenwijk Gevr m Z'voort
en aansluiten wanneer u maar 2 of 3 kam flat of huisje
wilt Info 06-35011172,1 gpm ±/800,- p mnd Tel 023 - 06-9670 Kies 'n leuke meid 1
gpm Toets 'O' en je kunt live
(Of tijdens kantooruren 020 - 402259
met z'n tweeen1 Dames bel6658686 Mara, Ries of Torn)
Aangeboden 4 kam flat m
len gratis" 064677
Lorentzstraat Gevr 2 kam
won m Zuid Tel na 1800
Erkende relatie/
18278
bemiddelingbureaus
m heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
• ANNULERINGEN van uw
thuis doorgeschakeld
tIPIDO brengt u bij elkaari advertentieopdrachten kunt u
Indien gewenst reeds binnen UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
1 week uw eerste contact richten aan Centrale Orderafdelmg Weekmedia, Postbus
Vraag gratis en vrijblijvend
24 u/p d 100 c p m
156, 1000 AD Amsterdam.
de folder aan 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste) 24 uur per dag,
7 dagen per week Cupido
erkend, voordelig en een van
Nederlands grootste relatieorganisaties

06-32032091 Ik open mijn DOORSCHAKEL-LIVESEX'
mond voor jou1 Ik wil je tong 200 vrouwen willen thuis gevoelen Rijpe Negerin11 gpm beld worden 1 gpm 06-9698.
DOORSCHAKELSEXi
ANONIEME sexafspraakjes
een vrouw
Sexkontaktlijn
Amsterdam 06 9779 Live naar
of meisje thuis1 1 gpm
06-320 330 70 (75 cpm)
Dikke NEGERINNEN geven Gratis naar bed met vele diktelnrs voor gratis sex bij hen ke VROUWEN thuis Bel snel
06-9580 (75 cpm)
thuis 06 9662 (75 cpm)
DIKKE vrouwen geven telnrs GRATIS naar bed met-gevoor gratis sex bij hen thuis trouwde vrouwen thuis Sexkontakten 06-9747 75 cpm
Bel 06-9502 (75 cpm)
Dikke vrouwen geven telnrs GRATIS naar bed met gevoor gratis sex bij hen thuis trouwde vrouwen thuis Sexkontakten 06 9530 (75 cpm)
06-9602 (100 cpm)
Dikke vrouwen (40+) willenGRATIS sexkontakt, nu spec
vrijblijvende sex Gratis & dis- met hete vrouwen van 40+.
creet Bel 06-9543 (75 cpm) Bel nu 06-9811 (75 cpm)
DIREKT APART met hete Heerlijk DISCREET apart met
vrouwen, doorverbinden naar hete vrouwen uit Amsterdam
haar huis 06-9710 (75 cpm) 06 320.322 11 (75 cpm)
DIREKT-SEX met 'n vrouw Hete ERVAREN vrouwen van
van 35 jr of ouder Bel haar 40 jaar zoeken sexkontakt
thuis via 06-350 266 46 1 gpm 06-350 290 53 (75 cpm)
Hete meisjes (18) Live
DIREKT-SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste vrouwen, via de computer krijg je
Geen wachttijd 1 gpm
haar direkt aan de lijn
Bel 06-9788 (75 cpm)
DOORSCHAKELLIJN
Dominante vrouwen geven Nu kun je vrouwen direkt optelnr voor Gratis SM-kontakt bellen Direkt naar haar thuis
Bel 06-9892 (75 cpm)
06-32032580 (100 cprn)

06-9715

Zie voor meer micro's
pagina 8

Bel Dames Thuis

06-98.50

Te koop
aangeboden
diversen
*• Badk meubel ingeb wastafel + kr + afv 2 deurtjes + 4
laden 55/100 ƒ 75 Tel 16522

HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v a ƒ125,- tot max ƒ475,Tel 02507 - 14606

INBOEDELVERKOOP
Sla nu voordelig uw slag'
Nagenoeg alles i zg st
üchtgew fietskar ƒ 150,00
ZONNEHEMELVERHUUR
Draadl telefoon
ƒ 50,00
SUN RENT
PTT drukt telefoon ƒ 30,00
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verrekijker 7x50xtas ƒ 25,00
Verlenging ƒ75,- p w
Philips stofzuiger
ƒ 25,00
02507-30183/06-52812146
Gr koffiezetapparaat/ 20,00
Vrucht/groentenpers ƒ 10,00
Broodrooster
ƒ 5,00
Kleding
Fototoestel Panasonic
Autom
ƒ 70,00
Wat nu weer aan met carna- Grote video koffertas/ 150,00
val9 Wij hebben nog verschil- Autom diaproj scherm, tafel
lende pakken t k ƒ 15,- + veel accessoires,
een koop
ƒ 150,00
p stuk, ook te huur
Pocketboekjes
ƒ 0,25
Soort Roodkapje mt 98,
LP's/muziekcass
ƒ 0,50
Poes mt 104, Robm Hood
mt 116, Dombo mt 128, Hol- Kunststof plantenƒ 1,00
bewoner mt 146 en Koning bakken
mt 140 Ik maak ook op ver- Schaakspel m kistje ƒ 2,50
zoek nwe pakken Tel 13213 VHS speelfilms
o a sex
ƒ 1,25
Div huish art v a
ƒ 0,25
Baby-artikelen
Klassieke leren schoenen,
mt 47
gratis
* T k Mutsaerts blauwe km- Oud Zaanse hangklok, uitgederwagen, hoog model mcl geven door Albert Heyn m
Moet nagekeken wortoebehoren,/150 Tel 18866 1963
den, t e a b
T k babykamer (Welcome) Eva spullen
ledikant + hemel, commode Inl tel 12945, b g g
+ opzetplank kl wit ƒ550 bandapp (op afspraak)
Tel 02507 - 18800
Loopt u moeilijk'' Ontdek de
mogelijkheden
met onze
Hobby's en
electnsche driewielers Bel
voor gratis info 035-838486
verzamelingen

voor de particulier
3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief)
met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:'
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

ZatidvpöttiNiSuvïÉb&cl
1 regel ƒ 5,08
2 regels ƒ 5,08
3 regels ƒ 5,08
4 regels ƒ 6,77
5 regels ƒ 8,46

T k a standaard keuk 2 bov
Verzamel vraagt t k militana kast, aanrecht + kraan +
o a uniformen/helmen/foto s/ spoelbak, 3 onderkasten, kan
aangesloten
worden
compl verzamel 02291-2207 zo
Compleet ƒ 300 Tel 14397

Dieren en
dierenbenodigdheden

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

Onroerend
goed te koop
aangeboden

Juwel
Aquariums
tegen
bodemprijzen uit voorraad Restaurantje m Bloemendaal
leverbaar Tel 020 - 6592476 aan zee op A1 locatie, 38
plaatsen beschermd terras
Te koop Rhodesian Rioge met 48 plaatsen, ook geschikt
Back Pups, zeer goede af- voor visrest of pizzeria, lage
stammmg Tel 02507-14716 huur Tel 03429 - 1047 na
York shire terriër 4 mnd oud 1800 u
ingeënt Tel 02507 - 14543

Sport, spel en
ontspanning

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Tennis Er zijn nog enkele
uren te huur op tennisbaan m
Zandvoort (kalenderjaar)
Inl 02507 • 14273

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507 14534

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

10,15
11,84
13,54
15,23
16,92

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Actief • Tips • Vrije tijd
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Sneller strijken
Sneller en efficiënt strijken, geen druppels op
strijkgoed en een verticale
stoomfunctie. Drie specificaties die Moulinex de consument wil bieden met zijn
nieuwe Optimate stoomstrijkijzer.
Het
stoomstrijkijzer is voorzien van een double-action
zooiplaat met dubbele werking. De chromen zooiplaat heeft twee stoom- en
twee drpogzones voor snelIer strijken dan met een
normale zoolplaat.
Een waterstopsysteem
voorkomt druppels bij een
te lage temperatuur op het
strijkgoed. En er is een verticale stoomfunctie voor
het glad stomen van onder
andere zware overgordijnen. Verder is het stoomstrijkijzer voorzien van een
automatische stoomregeling, een doorzichtig waterreservoir, een spray, een
stoomstoot van 45 gram
per minuut en een zelfreim'gingssysteem.

Eten zonder vlees
Voor wie erover denkt
minder of helemaal geen
vlees meer te eten, heeft
het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding een nieuwe brochure: 'Eet bewust...
minder vlees'. Deze uitgave
geeft antwoord op vragen
die verband houden met
het samenstellen van een
verantwoorde voeding zonder vlees. Daarbij komt zowel de voedingsdeskundige
kant als de praktische kant
uitgebreid aan de orde.
Daarnaast geeft de brochure een duidelijk beeld
van de relatie tussen onze
vleesconsumptie en de taelasting voor dier en milieu.
De brochure is te bestellen door
acht galden over te maken op glronummer 43.23.700 t.n.v. het
Voorlichtingsbureau voor de Voedlng in Den Haag, onder vermeiding van bestelnummer 114.

(ADVERTENTIE)

Hummeltjes op beurs Sfeervol Leven
T IEPHEBBERS van de 'Hummels' of van
J-' kristallen beeldjes van Swarovski kunnen
hun hart ophalen op Sfeervol Leven '95. Op
deze huishoud-woonbeurs die van 15 tot en
met 19 februari gehouden worden in de Brabanthallen in Den Bosch, zal de grootste collectie Hummel beeldjes van Europa tentoongesteld worden.
Zuster Maria Hummel werd in 1909 in Massing, een Beiers dorpje geboren. Tekenen was
haar passie en na haar kunstopleiding in München trad zij in het klooster. Daar maakte zij
vele lieftallige kindertekeningen. In 1934 lukte
het de porseleinfabrikant Goebel om samen
met Hummel van deze tekeningen beeldjes te
maken. Zo ontstonden de beroemde handbeschilderde Hummelfiguren die over de gehele
wereld een geliefd verzamelobject zijn. Op
Sfeervol Leven '95 zal Mali's Collectiehuis uit
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Oldtimer-ruilbeurs met veiling
WINTERMAANDEN
Zaterdag 18 februari vanaf
D Ebezorgen
de bezitters van zeven uur 's avonds brengt

Beverwijk een collectie laten zien van
maar liefst duizend
exemplaren; de grootste in haar soort in
Europa.
Daarnaast
zal Swarovski zijn
honderdjarig bestaan
vieren op deze beurs.
Swarovski is bekend
om zijn prachtige
kristal.
Sfeervol Leven wordt gehouden van woensdag 15
tot en met zondag 19 februari. De beurs is geopend op woensdag, donderdag en
vrijdag van één tot tien uur 's avonds. Zaterdag en zondag
van tien tol vijf uur. De toegangsprijs bedraagt 12,SI)
gulden per persoon. Voor de jeugd van vier tot en met 11
jaar (mits onder begeleiding) acht gulden.

een klassieke automobiel tegenstrijdige gevoelens. Aan de
ene kant kan voor hen aan de
koude periode niet snel genoeg een eind komen, zodat er
lustig getoerd kan worden
met het pronkjuweel, terwijl
aan de andere kant deze periode vaak zeer welkom is voor
reparatiewerkzaamheden.
Tijdens de traditionele oldtimer-ruilbeurs in Autotron
Rosmalen kunnen de bezitters hun hart weer ophalen.
Dit keer wordt het evenement
gehouden op zaterdag 18 en
zondag 19 februari.

Op Pad-beurs

veilingmeester Jan-Pieter Glerum ruim zestig met-gerestaureerde automobielen onder de hamer. Verwacht
wordt verder dat er zo'n tweehonderd stands tot de nok ge
vuld worden met onderdelen,
accessoires,
documentatie,
keramiek, gereedschappen, hebbers, de laatste jaren
smeermiddelen, emblemen zoekt men het vooral m de
enzovoort.
wat kleinere auto's.
De laatste jaren is een dui- Zaterdag 18 en '/ondag l!l februari is
delijke trend waarneembaar de .mtoniohielriiUheurs geopend van
vijl uur. De toegangsprijs
in de restauratie van oude negen tot13,50
gulden voor volw.issevoertuigen. Waren tot voor bedraagt
m*n en T.'ïO gulden voor kinderen van
kort de grote Amerikaanse vier tot li jaar. Autotron Rosmalen is
sleeën top of the bill bij de lief- gelegen aan de A50, 's-IIertogenbosch-Nijniegen.

De belangstelling voor kunst neemt toe

„Er is zoveel over kunst te
vertellen. Als ik eenmaal op
dreef ben, word ik er echt
vreselijk enthousiast van."
Kunsthistorica Sophie
Schrameijer moet eigenlijk
lachen om zichzelf. Eind
1993 is ze met Kijkkunst
gestart.

spectief, licht en kleur. Half
mei begin ik hier ook een cursus over: Kunstbeschouwing.
Vier bijeenkomsten met aansluitend een excursie Wie
vindt het nou met leuk om onder woorden te kunnen brengen wat je nou precies op een
doek of aan een beeld ziet?"

Culturen
OPHIE GEEFT cursussen en rondleidingen en
bezoekt met kleine
groepjes geïnteresseerden
ateliers of neemt je mee op
een architectuurwandeling
door de stad. Kunst is het
onderwerp.

Sophie Schrameijer komt uit
het Museon in Den Haag. Daar
heeft ze twee jaar als educatief
medewerker kinderen les gegeven over de verschillende culturen die onze planeet bevolken.
En ze ontwikkelde lessen op
het gebied van Volkenkunde.
Op de Volksuniversiteit geeft
ze ook regelmatig cursussen
door Monique Lindeboom
over kunst. „De belangstelling
voor kunst neemt toe," zegt ze.
Kunst bekijken? Geen kunst
Neem nou alleen mijn buurt, de
aan, want Sophie Schrameijers
Amsterdamse Rivierenbuurt,
al Via buurthuizen vernam ik
cursussen zijn juist voor geindat er regelmatig gevraagd
teresseerde leken. Haar formuwordt naar cursussen. Maar die
le bestaat uit een deel theorie
buurthuizen hebben er geen
aangevuld met dia's in een geruimte voor. Dus dacht ik: ik ga
zellig kunstenaarsatelier op de
het zelf doen."
Hotabemakade. Aansluitend op
Om haar Kijkkunst-pakket te
het thema bezoek je dan tenpromoten, hing ze overal affitoonstellingen of musea waar je
het onderwerp 'live' kunt aanches op, plaatste advertenties
m de dagbladen en op het laatst
schouwen.
(vanwege matige respons) is ze
„Ik krijg goede reacties op
nog folders via de brievenbusmijn programma's. Vooral ook
sen gaan verspreiden Ze heeft
omdat ik probeer in te spelen
haar eerste clubje van tien menop de actualiteit, op de nieuwste tentoonstellingen bijvoor- 'Ik vind het veel leuker om mensen te wijzen op allerlei elementen die een kunstenaar gebruikt,' aldus Sophie Schrameijer sen bij elkaar.
Foto Bram de Hollander
beeld. Voor mijzelf als kunstKijkkunst is er ook voor toehistorica is het ook erg goed. Zo
Sophie: „Niet iedereen heeft hoort nou eenmaal bij kunst, en dan de ontwikkeling van risten die onze stad bezoeken.
kan ik weer een beetje mijn ei- toonstellingen nader bekeken,
gen kennis over verschillende heet het. Vier donderdagavon- tijd om zo'n hele cursus te vol- vindt ze. Maar het leren kijken zo'n kunststroming volgen. Sophie is nog in onderhandekunstvormen van kunstenaars den een inleiding over een van gen. Ik heb er ook die een halve naar kunst is nog veel belangrij- Maar ik vind het veel leuker om ling met diverse grote hotels
mensen te wijzen op allerlei ele- voor een alternatief cultureel
bijschaven."
de kunstenaars en dan de zater- doen. Dat is prima, daar ben ik ker.
„Je kunt naar kunst kijken menten die een kunstenaar ge- programma. „Ze zijn zeker
dag daaropvolgend met zijn al- flexibel in hoor." De cursus
len naar het Stedelijk, Haags kost 110 gulden. Theorieles vanuit een historisch oogpunt bruikt, zoals compositie en per- geïnteresseerd. Want de hotels
weten dat er ook m het najaar
Gemeentemuseum, het Singer
Inleiding
weer grote tentoonstellingen op
of Boymans in Rotterdam om
de planning staan. Zo komt er
Haar eerste cursus is zojuist respectievelijk Breitner, Moneen dubbeltentoonstelling over
begonnen ('er kunnen nog al- driaan, Nederlandse expressioRodin, in het Singer Museum
tijd mensen bij hoor!'). Neder- nisten of 20-e eeuwse kunst te
in Laren en in het Haags Gelandse Kunst, de vier grote ten- zien.
meentemuseum Er zullen ook
vrijwel onbekende aquarellen
(ADVERTENTIE)
van Rodm te zien zijn. Dit is
natuurlijk een attractie waar
Kijkkunst zeker een cursus aan
koppelt. De Volksuniversiteit
heeft mij al geboekt om een
cursus te geven."

S

'Levende' pop ontsnapt

VAN DE WEEK
6 Dagen Praag
Hotel in centrum en prima
verzorging
Nu slechts

498.-

dagen naar de "Gouden stad aan de Moldau"
Praag! Eén van de meest fascinerende steden in
Europa is ongetwijfeld Praag. Een stad meteen rijke
historische achtergrond en vele bezienswaardig-

Vertrekdata:
Februari: 27
Maart: 06,13,20,27
April: 03

\

498,-,

nu'

Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
•Overnachting heen- en terugreis
• verblijf in hotel Bily Lev
• een 2-persoonskamers met do/to
• halfpension verzorging
• bezoek aan Karlovy Vary
• afscheidsdiner m Nederland
• begeleiding Nederlandse chauffeur

heden. Praag, m et verblijf op loopafstand van het
oude centrum en een halfpension verzorging!
Meer informatie over Praag Stuurt u deze bon

De Harde's Tours

ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp

Naam: -Reserveren,
•
even bellen:
Adres: Postcode:

Woonplaats:
Telefoon:

BOES

020-6541100

_

_
__

Geopend werkdagen 09.00 -18.00
uur zaterdag 10.00-16.00 uur

Voor de Kijkkunst-cursussen is het
handig als je over een museumjaarkaart beschikt, dat scheelt in de kosten. Voor meer informatie over het
Kijkkunst cursusprogramma kan men
bellen met Sophie Schrameijer, telefoon 020-GB2.8107.

R ZIJN EEN heleboel

E'

In het Nederlands Congresgebouw te Den Haag
wordt op zaterdag 4 en zondag 5 februari de vijfde editie van de Op Pad-beurs
voor actieve vakanties gehouden Reisorganisaties,
waarbij de nadruk ligt op
het fietsen, (taerg)wandelen en/of kanovaren zijn
vertegenwoordigd op de
beurs. Ook kan de bezoeker er voor toeristische informatie terecht bij boeken- en kaartenwinkels,
WV's, verkeersbureaus en
belangenorganisaties.
Verder worden alle mogelijke buitensportmaterialen voor de actieve vakantieganger gepresenteerd op
de beurs. Twee thema's
krijgen extra aandacht tijdens de Op Pad-beurs;
Zuid-Amerika en Op Pad
met kinderen.
De beurs is beide dagen geopend
van tien tot vijf uur. De toegangsprijs bedraagt tien gulden. Klnderen onder de 12 jaar belalen 'i,50
gulden mits onder begeleiding.
Kinderopvang Is aanwezig In het
Kinderpaviljoen. De beurs Is
goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor tncer Informatle: 070-314.1420.

Sologids '95
Eén op de vijf Nederlanders is alleenstaand en 10
procent van de vakantiegangers gaat alleen op vakantie. Voor al deze mensen geeft het PLOA (PLatform van Organisaties voor
Alleenstaanden) de Sologids '95 uit: een gids met
reis- en contactmogelijkheden voor alleenstaanden
met of zonder kinderen.
Deze geheel vernieuwde
Sologids '95, ook wel genoemd 'Gouden Gids voor
alleenstaanden', is een gids
voor mensen die een vakantiemogelijkheid zoeken in binnen- of buitenland, waar zij alleen of in
een groep aan deel kunnen
nemen. Het is ook de gids
voor mensen die bewust op
zoek zijn naar contact- en
ontmoetingsclubs dicht bij
huis.
De Sologids '95 bestaat
uit drie delen: belangenbehartigmg, contactmogelijkheden en reismogelijkheden. Opgenomen zijn meer
dan vijfhonderd adresgegevens van reis- en contactorganisaties verspreid over
heel Nederland.
De Sologids '95 is te bestellen
door overmaking van 18,90 gulden (Inclusief verzendkosten) op
giro 543.0319 t.n.v. PLOA, 's-Hertogenbosch onder vermelding
van Sologids '95/G5/UW naam en
adresgegevens.

(ADVERTENTIE)

Volgendeweek
oodsdiappen
Krant
voor nieuwe produkten

,

en acties

geeft u meer!

boeken waarin heksen,

tovenaars of dwergen
een rol spelen. Maar wie
heeft er ooit gehoord van
een levende pop? Levende

In de serie 'Nostalgie in Tuschinski' draait op zondagochtend
12 februari om half 11 de uit 1924 stammende 'stomme'
film:

poppen kunnen denken,
voelen en bewegen. Als je ze

illustratie Mant Tornqvist

te eten geeft, gaan ze groeien criss neemt Hizzel onder zijn haar bezem. Maar dan vindt ze
en worden ze eigenlijk gehoede en brengt haar in veihg- een postordercatalogus onder
woon kinderen.
heid op een boerderij. Hizzel een boom.
door Simone Ruitenbeck
Hizzel is zo'n levende pop. Zij
is de hoofdfiguur in het wonderlijke, bijna sprookjesachtige
boek 'Een verhaal voor Hizzel'
van Klaas Assen. Na negen jaar
opgesloten te zijn geweest in de
poppenkast van de poppenman
is het Hizzel eindelijk gelukt te
ontsnappen. De wrede poppenman zet alles op alles om Hizzel
terug te krijgen. Hizzel is zijn
beste pop, hij heeft haar nodig
om voorstellingen te geven
Natuurlijk wil Hizzel haar
vrijheid met meer kwijt. Ze
houdt zich schuil in het bos tot
het winter wordt, dan gaat ze op
zoek naar mensen. Ze wil met
langer alleen zijn. Gelukkig
ontmoet ze Jocriss, een acrobaat en verhalenverteller. Jo-

heeft een gelukkige tijd in het
hartelijke gezin van de boer. De
boerin is als een moeder voor
haar en de zoons van de boer
zijn haar beste vrienden.
Als er geen werk meer te doen
is op de boerderij vertrekken
Jocriss en Hizzel om langs dorpen en jaarmarkten te zwerven.
Onvermijdelijk breekt het
ogenblik aan dat Hizzel oog in
oog zal komen staan met de
poppenman.
'Een verhaal voor Hizzel' is
een prachtig, subtiel geschreven boek vol met wonderlijke
hoofdpersonen die elkaar weer
vreemde en droevige verhalen
vertellen. Met veel moeite heeft
Hizzel weten te ontsnappen uit
haar gevangenis, maar pas als
ze de confrontatie met de poppenman aan is gegaan, weet ze
dat ze echt vrij is.
'Een verhaal voor Hizzel', geschreven
door Klaas van Assen, met illustraties
van Marlt Tornqvist, uitgegeven bij
uitgeverij Querido. ISBN 90-214-5108-5.
Prijs: 27,50 gulden. Geschikt om voor
te lezen vanaf acht jaar, zelflezen vanaf tien jaar.

Geluk
Ook Manjn, uit 'Een bezem
in het fietsenrek' is op zoek
naar geluk. Jarenlang heeft de
heks tevreden in het bos gewoond, levend van kikkersoep
en af en toe rondvliegend op

Alle mensen die ze op de
plaatjes m het boek ziet staan,
zien er zo gelukkig uit dat Marijn besluit naar de mensenwereld te gaan en net zo gelukkig
te worden als de mensen op die
plaatjes. Marijn begrijpt echter
niets van de mensenwereld en
sticht overal verwarring met
haar vreemde gedrag. En van
haar voornemen om nooit meer
te toveren komt ook al niet veel
terecht.
'Een bezem m het fietsenrek'
is een onderhoudend boek, dat
soms grappig is door de absurde situaties waarin Marijn terechtkomt. Het is alleen jammer dat Marijn met meer in
aanmerking komt met mensen,
maar vooral optrekt met een
groep katten.

'Een bezem in het fietsenrek', geschreven door Lieneke Üijk7cul, uitgegeven
door uitgeverij Lemniscaat. Prijs 2(i,50
gulden. ISBN !)0-«06!l-»:i6-X. Geschikt
om voor te lezen vanaf zeven jaar. zelf
lezen vanaf negen jaar.
(ADVERTENTIE)

van regisseur Carl Th. Dreyer Naar een roman van Hermann
Bang. Mikael is de aangenomen zoon van Claude Zoret, een
beroemd schilder De jongeman komt in de ban van een
geruïneerde prinses en verraadt de vriendschap van de oude
man. De film geeft een scherp beeld van de sleer rond het
milieu van een modcschilder uit 1900 die /.ijn huis vol heeft
staan met ornamenten, beelden en brie a brac valse schijn,
zoals ook in het leven om hem heen. Dreyer maakte van
Mikael een film m de hoogste graad over mensen Critici
noemden de film één van de eerste voorbeelden van een 'intimate screenplay.' De prachtige dramatische effecten /.ilton
vooral in de close-up techniek die al eerder te /icn was> in
Dreyers Jeanne d'Arc.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij
de kassa van Tuschinski. betalen Weekmedia-lezers m plaats
van 12,50 gulden slechts 9,50 gulden per persoon voor de
film Mikael op zondagochtend 12 iebruari. Telefonisch rebervercn is mogelijk via telefoon 020-626.2633

Bon voor onze lezers
Naam-

Deze vrrje-tljdspagina
verschijnt wekelijks in alle
edities van Weekmedia.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 •
562.2840 (niet op vrijdag).

WoonplaatsAantal personen (max. vier)-

geeft u meer!

JVC HI-FI MINI-SYSTEEM

PHILIPS 55CM
KLEUREN-TV
TELETEKST
SONYHV8TRAVELLER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760, Flat square beekJbuis, teletekst, stereo en
atstandbediening Adv.'1795-

1045.PHILIPS 70 CM KTV

Topklasse beeldkwaliteit,
HiR stereo. Adviespnis '3330-

HI-8 STEADY SHOT

Type 21PT161; 55cm flat
square beeldbuis, monitorlook, 60 voorkeuzezenders,
automatisch zenderzoeksysteem, teletekst met
geheugens, On Screen
Display en infrarood afstandbediening. Adviesprijs*995.-

28SL5600, Advffisprijs'2695.-

63 CM TOPKLASSE
63QW7619; 16 9 breedbeeldknop,beeldmbeeld(P.I.P.),
OflPritps garantie. Adv.*2545.-

N PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350, AcMespnjs'1445.-

STEREO TELETEKST

laatste
Informatie i

•

Lichtgewicht camcorder.' 1650 -

949.-

Type W697; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv '2299.-

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 2-deurs koel/vries
kombmatie met koelruimte
op 'ooghoogte* en 2 ruime
vnesladen. Adviespnjs* 1235.-

Type WA9510. Adv. '1899.-

20litermhoud.Adv.*649.- |

MOULINEX FM1535I

659.-

749.BAUKNECHT SUPER

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat SHARP R3G14 KOMBI
zegt u van deze AEG/BCC 1000 Walt quartz-grill.
stuntaanbiedmg? Type
LAV536; Adviespnjs* 1499.-

ZANUSSI KOEL/VRIES AEG LAVAMAT RVS

Perfect beeld en geluid'
16xzoom.HiFistereo '2495-

CANONCAMCORDER

290 liter. Adviesprijs' 1199.-

!5

VLE30,8xzoom,LCD-kleurenscherm, inW luidspreker. '2299 -

jJmJ

849.-

::

SF

SHARP VIEWCAM

399 •'

MIELE K1328S LUXE BOSCH1000TOEREN
KOEL/VRIESKOMBINATIE

Fffifr QREj m
Effiy ïulüi

IA

555'

tzn
SIEMENS 310 LITER SIEMENS WASAUTOM. WHIRLPOOL AVM914
KOEL/VRËSKOMBWATE
3 in 1 kombi (magnetron,

INFOLIJN

020-6474939
" - ' - ' - ' -. concurrent!

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR833; MATCHLINE. montagerecorder, 4 koppen,
2x jog & shuttle, teletekst,
PDC, topklasse' Adv.'2095.-

1449.PHILIPS HÏÏFI VIDEO
VR632,TURBO-DRIVE,4koppen, longplay.autostore. "1295.-

929.-

TURBO-DRIVE TN-FI
Supersnel, hi-fi stereo. '1256,-

679.GRUNDIG HI-FI VIDEO
999.SONY72CMKVS2921

895.-

TypeKG31; Flexibele indeling
van deur en koelkast, automatischeontdooiing.omdraaibare deuren. Adviesprp.*144a.-

ff
Bel de SCC

£699,

219.249.-

750 Watt magnetron, 17 liter
inhoud en draaipiateau.

Xj.ves centrale redactie: Studlocomplc

14AA3527, Adviespnjs'745.-

Symphony design, absolute wereldklasse, super flat
en square beeldbuis en verder bijna alle denkbare mogeSjkheden. AcMesonis'4000.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en l
ontdooien. Uitneembaar |
draaipiateau. Adviespnjs'279.PT«raL
4QQ
\MM
KKta
SHARP R2V14STUNT|

WHIRLPOOL 240 LITER
KOEUVRESKOMBMATË BAUKNECHT1100TRN WHIRLPOOL AVM610 l

PHSJPSHWCAMCORDER

795.PHILIPS TELETEKST

Flat en squar Hi-Black Trimtron beeldbuis, teletekst en
afstandbediening. Adv. '1660.-

'4É5-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

52NA2304; 55cm, Off. PhiJj ipsgarante Advespnjs'1345.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

BCC LEVERT UITSLUITEND
CFK-VRIJEKOEL-EN
VRIESAPPARATUUR.
(Uiteraard tegen de laagste
prijzen van Nederland!)

Publieks
Informatie:
201 035-778025
(allen in
kantoor-.
. ...'
tijd
i

31O:VARA 320 KRO 330
350 VOO 360 EO
370
• .XN^'380 IKON 391 Educatief
392-399

H195.- 1679.PHILIPS TOPKLASSE SONY TRAVELLER

70 CM MATCHLINE

l n de l ing

Met stabilisator' '3100 -

STEREO TELETEKST SONY STEADY SHOT

28ST2471; Adviespnis'1995.-

teletekst
101'
102 Nieuws
201
200 programma
301
300 Omroep •
401
400 Vrije Tijd, Teletekst
5OO Consument, financier
501
600 Spr'-ï
601
7OO W-' \i verkeer
701
;00 |A;: '•'..: ^>w en regio
- 801

Hi-8. stabilisator, stereo

MXS6; Versterker 2x60 Watt, zeer uitgebreide
elektronische equalizer/analyzer; Digitale
tuner 40 pre-sets, timer; CD-speler 32 tracks
programmeerbaar; Cassettedeck dubbel
auto-reverse, dolby B/C; Afstandbediening;
Inkl. motorgestuurde Panoramic Surround
speakers. Adviesprijs*1799.-

MOULINEX KOMBI

Type KGS32; Adv. '1649.

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Inkl. hete-luchtpvenen grill. Adv.*849.-

199.-

. BeldeBCC

BEZORGLIJN
020-6476219

SAMSUNG 3 IN 1 KOMBI
MAGNETRON

549.-

999.-

BOSCH 323 LITER
KOeUVRESKOMBWATE

.ma. t/rovr. van 10.00 lot 16.00
.

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzumig. Adviespnjs'1199.-

Ef n dag voor Ie1
i'. • van 14,00 lt\ 1i.OO uur

749.749.-

Type RE1100; 800 Watt magnetron met 3 volwaardige kookfunkties: Bakken (hete-lucht),
grillen (1300 Watt) en magnetron. 28 liter inhoud, digitale
eenvoudige bediening en
uitneembaar draaipiateau.
uitneemoaar

ZANUSSIWASAUTOMAAT
Type ZE400E; Adv.*949.-

INDESIT 2-DEURS
LUXE KOELKAST

Adviesprijs*799.-

Automatische ontdooiing en
in hoogte verstelbare en
kantelbare rekken. Adv. '849.-

GV240;'Beste koop', VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. '1709.-

ZANUSSI 2-DEURS

SüNYVHSflRFTvTDEO

SLV615; TOPKLASSEi 8 uur
longplay, 4 koppen. '1990.-

SONY72CMKVC2921
STEREO TELETEKST JVC HI-FI V1DK

gnll en cnsp). BEST GETEST
en eenvoudige digitale bedienmg. Adviesprijs.'1049.-

499

SHARP 3 IN 1 KOMBI
R7V10;1000Wendraajplateau.

549.-

PANASONIC NN8550|
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv. '999.- l

699.-

AVM920
PHILIPS/WHIRLPOOL WHIRLPOOL
Luxe 32 liter 3 m 1 kombi

Type AWG719; Adv. '1235.-

699.599.
INDESIT PROMOTI
PROMOTIE

magnetron. AdvJespnjs*1499.-

829.-

LUXE 800 TOEREN

180 liter. Adviesprijs'749.-

Type 2596;
6; Adv.'799.Adv.'79£

WHIRLPOOL 2-DEURS

469.-

INDESIT
FORNUIS

235 liter. Adviespnjs'985.-

Type KN5402WO; Adv. '849.-

BAUKNECHT 2-DEURS

STUNT1GAS-ELEKTRO

HRJ600,Stereo.Adv.M299.-

999.-

SONY63CMKVX2521
| STEREO TELETEKST AKAI HI-FI VIDEO

1399.ISONY55CMKVX2141
STEREO TELETEKST

PANASONIC 63 CM
TX1988; Stereo en teletekst.

999.SHARP DV5403 KTV

|STEREO TELETEKST
l SONY

699.TELETEKST

KVM1421; Adviespnjs'890.-

599.

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
SIEMENS 320 LITER TOEREN
Koel/vries raus. Adv.*1398.- BOVENLADER
Luxe kast. Adviespnjs'1049.-

VSG60;4koppen.Adv.'1098.-

749.PANASONIC VIDEO+PDC
NVSD30; 3 videokoppen,
shuttle, LCD-afstandbed.
Inkl. PDC. Adviespnjs. *1199.-

995.-

- n
449.-

699.-

RISICO
nClpfliciee

SONY VIDEO + PDC
VHS-HQ videorecorder, PDC.'8"

niet alleen vanvjieergroteomzet.0ok
\ een snelle.jzeer

' GD-SET

649.-

410;Gas-etektrofomuis.'1425.-

P?jPi 7QQ
l^fi? / «Kfa"
AEG TURNAMAT

m

Topmerk! 4videokOBOen.
deokODOen.*79!
*799.- l

599.-

479.
AKAI VHS-IHQ VIDEO

neelstaatumetraad
tórzlWe.BCC.OTP'
, tijd voor u heet».

.

-SONV MIDI

PELGRIM SUPERLUXE
GA&ELEKTROFORNUIS
EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1575.-

978

STUNTBOVENLADER

^Q'.|ö/c.Hx-P'°^a:r.;;so,
ODÏl_-_• ',„jltcgci>ng.'

749.

898.

1000 TOEREN BOVENL.

ft

4 KOPPEN
N VIDEO

498.-1
548.PELGRIM FORNUIS
ETNA FORNUIS 14.00

Type AWG089; Adv. '1435.-

EO+PDC/TX
AKAIVIDEO+PDC/TXT
F495; 4 koppen.
oppen. '1318.'1318

Gas-etektrolomuiSH-gnll.-999.- |

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Etektnsche oven,
inM.gnl!enkookwekker.*1510.-

948.-

ATAG TURBO-FORNUIS

ZL

~\

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekkeren gratis
kookboek. Adviespnjs'1735.- |

VSG21; Afstandbedjgnd."768.-

1198.-

--A.. :rsP

479.STUNT! VHS-HQ VID"EO l
Inkl. afstandbediening. '699.-

:Ö
LcidcyootS

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST PHILIPS VIDEO + PDC
63TA4410' AdviesDriis'1995.-

998.-

150LTR.KOELI

;^^:|:TECW

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

VR223; TELETEKST.'1245.-

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-39; Stereo en teletekst.
AcMespnjs.'1999-

INDESIT KOELKAST

GRUNDIG63CM

BLAUPUNKT 55 CM

599.
BLAUPUNKT RTV2

PM55 40,
Teletekst.
Advtespnjs. '1231 -

ARISTONA 52 CM
51KV1256: Adviespnjs'895 -

Topmerk. Adviesprijs'749.-

nt«P4 OTC
I^M Of O«"

^1 SÓNV MJT,0-ei

-ncd Pt""l>s

S^glpT
V2 '

37 CM KLEUREN-TV

328.-

SONV AUTO.»

PELGRIMWASEMKAP
BOSCH KOELKAST BAUKN./BOSCH/AEG WA15;
Adviesprijs'245.BAUKNECHT KAST
; 3-sterren vriesvak Adv.*749.-

HRJ205; super snel, LCDafstandbediend; showview |
voor eenvoudig programmeren. Adviespnjs. '899.-

549.-

HG055F; 4-pits.
Adv/445.3its.Adv.*445.-

INDESITWASDROGER

ZANUSSI BARKOELER WHIRLPOOL AWG202

.

VHS-HQ videorecorder. '759 -

JVC VHS-HQ VIDEO

ATAG KOOKPLAAT
DOKPLAAT

145 LITER KOELER

GRUNDIG 51 CM KTV JVCVIDEO+SHOWVIEW
T51-540.TetetekstAdv.'1099 -

238.338.-

IGNIS DROGER AWF020

PHIUPSVHS-HQVIDEO |

GV401 'Beste koop'VHSHQ, TELETEKST/PDC
Adviespnjs '1099 •

178.-

ETNA KOOKPLAAT!
1205JN; 4-pits. Adv/450.-

2-sterren vrósvak. Adv.'699.-

VR332, TURBO-DRIVE,
3koppen,perfektbeeldl*995- l

T63-630; Teletekst. Adv.'1579-

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat.'298.-

ZANUSSIWASDROGER

599.

649.479.GRUNDIG VIDEO + PDC

Wasdroger. Adviespnjs*495.-

Type TD50; Adviespnjs*649.-

BLAUPUNKT 63 CM PHILIPSVHS-HQVIDEO i
MV63-12; Teletekst Adv.'1679.-

TOPMERKWASDROGER

iMOULlNE-X

525.-

n

ATAG WASEMKAP
WH155E; 3 standen. '280.-

Adviespnjs"1530.-

gumi

OPZETVRIESKAST
Opzetvneskastje. Adv.*595,

HRD770E; LCD-afstandbedienmg Adviespriis.'799 mdcrdcüons

WHIRLPOOL AFB594

JVC HI-FI MINI-SYSTEEM

Adv.'^9--

;h regclbaa''
EleMr.o.niscni«a-..
_ .Q

199.- nisinnö. fr*?-

BAUKNECHT LUXE

TypeGSDI 341 ; Adv. '848.«.aop

598.-

STUNT!! VRIESKIST!!

1199.

328.-

I

1199.-

AEG TYPE 520
KONDENSDROGER

Geenafvoernodig Adv.'1449.-

1149.-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. '999.- EE

BAUKNECHT VW3PR
Bl?fl?j

**

BOSCH VW SPS2Ï02
&

MERKCENTRIFUGE MIELE VW G521
2800 toeren. Adv. '249.-

TypeG521;Adviespnjs'2099.-

OPENINGSTIJDEN:
l maandagmiddag
1 tot 5.30 uur
l dinsdag t/m vrijdag .
. 9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
f] PKTRn-«ÏIIPPRQlBadhoeved<"P vrijdag..............7 tot 9 uur
iru rlc n « RTiVo-r VS l Maarssenbroek vrijdag ...........7 tot 9 uur
IN DE RANDSTAD l overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

=t\ PlN-CODE | D E GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

MIELE DROGER

IJ«f^T

BOSCH VRIESKAST

l HAARLEM
... „ 11E\'IS12'i^Kr,t ..^ 2
l Winkelcentrum "Schalkwi|k" ISUPËRSTORE 1100 m2
l Rivièradreef 37
.
IBreestraat 65

N5000; Geen afvoer nodig

WHIRLPOOLAWG912
KONDENSDROGER

L cv'crb.-in"V

Electronisch betalen
met uw PIN-code,
zonder extra kosten

..
KONDENSDROGER

Zandvoort

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

Donderdag 9 februari 1995

Los nummer ƒ1.85

55-e jaargang nummer 6

Meeste strandpaviljoens kunnen op

Absurd
'Absurd' vindt de be
f^
wonersorganisatie van
O
Nieuw Unicum het, dat de lift
op het NS-station is wegge
haald Volgens een NS mede
werker komt de lift echter niet
meer terug

ZANDVOORT - De riolering van de strandpaviljoens is
waarschijnlijk wel op tijd klaar. Dat zegt de afdeling Voorlichting van de gemeente. Dat betekent dat de meeste
paviljoens gewoon op l maart hun deuren kunnen openen.
Alleen bij restaurant/strandpaviljoen Riche is men nog
niet aan het 'rioleren', mogelijk wordt daar gekozen voor
een andere oplossing.
De rioleringsputten bij de
strandpaviljoens hoeven niet
meer opgegraven te worden.
Deze horecabedrijven worden
voor het eerst aangesloten op
het gemeentelijk riool, een verplichting die voortvloeit uit een
nieuwe milieuwet.
Afgelopen wintermaanden is
door de taluds van alle paviljoens een persleiding aange-

Drie agenten in
zomer op strand

Oplage: 5.300

Weekmedia

Vrij

legd, van nauwelijks anderhalve decimeter dik. Behalve bij
drie paviljoens aan de zuidboulevard: die zijn vorig jaar op eigen initiatief van de ondernemers al aangesloten. De persleiding wordt op een aantal punten gekoppeld aan het gemeenteriool op de boulevard.

Al bouwen ?e tachtig
•»
garages
op elkaar,
/
onze straat moet vrij blijven
Dat zegt een bewoner van de
Nieuwstraat

Zeilen
Samen een schip huren
om op de Wadden te
gaan zeilen Zo is de Stichting
Zeilgenieters ontstaan Enk
Schmit 'Op elke toont zijn er
twee vrijwilligers aan boord
voor het eten en de drank Ik
wil duidelijk stellen dat we
geen reisleider zijn '

Knelpunt
Die aansluiting moet dus
voor de opening van de paviljoens klaar zijn. Volgens de afdeling Voorlichting van de gemeente wordt dat wel gehaald.
„We verwachten dat bijna alles
voor l maart af is," aldus voorlichter Egon Snelders. „Het
grootste knelpunt is alleen nog
Riche, maar daar is men druk
bezig om alles op tijd af te krijgen."

ZANDVOORT - Op het
Zandvoortse en Bloemendaalse strand worden komende zomer drie politiesurveillanten gestationeerd.
Zij krijgen als thuisbasis
waarschijnlijk de politieOf. Riche, grand-cafe/restaupost in Bloemendaal aan rant en tevens strandpaviljoen
Zee.
aan de noordboulevard, wel op

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

Anti-racisme-actie

de riolering wordt aangesloten,
ZANDVOORT - Op l maart
De surveillanten, die aanhou- is nog onduidelijk. De kosten
start de anti-racismecampagne
dingsbevoegdheid hebben, die- zijn vermoedelijk erg hoog, het
voor de Provinciale-Statenvernen ter ondersteuning van de gemeenteriool eindigt een paar
kiezingen. Onder het motto
Beach Watchers. Die zijn het honderd meter daar vandaan,
'Kies kleurig. Geef racisme
vorige seizoen al actief geweest ter hoogte van het Elysee Begeen stem' wordt in verschilin Bloemendaal aan Zee, moge- ach Hotel. „Aansluiting op het
lende plaatsen een fakkeloplijk worden zij komend seizoen gemeenteriool is niet per se
tocht gehouden. In Haarlem
ook in Zandvoort ingezet. Dat noodzakelijk," zegt woordvoerheeft de optocht op 7 maart
laatste geldt in ieder geval wel der Miranda van Dinther. „We
plaats en in IJmond op 6 maart.
.voor de politiesurveillanten: zij kunnen bijvoorbeeld ook een
Tijdens de campagne, die een
houden toezicht op het strand zuiveringsinstallatie
aanlegweek duurt, zullen plaatselijke
van Bloemendaal tot en met gen."
anti-racismeorganisaties, waarhet naaktstrand van ZandVolgens haar is er inmiddels
onder het Actie Platform Zandvoort.
wel een beslissing genomen,
voort, de aandacht vestigen op
In de periode buiten het zo- maar welke, dat wil zij nog niet
de verkiezingen op 8 maart. De
merseizoen zijn de surveillan- kwijt.
Op strand wordt hard gewerkt aan de opbouw van de paviljoens. Die mogen op l maart weer hun deuren openen, mits zij aangesloten zijn op de gemeentelijke campagne eindigt op 7 maart
ten in verschillende gemeenten
riolering
Foto Andre Lieberom met een politiek debat in het
actief: Zandvoort, Bloemendaal
provinciehuis in Haarlem.
en
Heemstede/Bennebroek. Goedkoper
werd dit uitgesteld tot l maart voorstel van de strandpachters, en dergelijke moeten aanleg- het noordstrand hoeven met nog wel eens gesproken over
Per district is een van hen toeEigenlijk had de aansluiting 1995. Gemeente en pachters dat een stuk goedkoper was gen, en lopen tegen de twintig aangesloten te worden vóór het privatiseren," zegt Snelders.
gewezen. Daarnaast zullen zij van de strandpaviljoens vorig konden het namelijk niet eens dan het ontwerp van de ge- duizend gulden per paviljoen. jaar 2005. De huidige verplich- „Vandaar dat eön beslissing
af en toe projectmatig geza- jaar al klaar moeten zijn, maar worden over de uitvoering. Uit- meente. De kosten zijn voor de
ting geldt alleen voor de horeca over riolering voor deze vereni- Mishandeling
menlijk worden ingezet. De ge- op verzoek van de gemeente eindelijk is gekozen voor een ondernemers die ook vetputten
De kampeerveremgingen op op strand. „Bovendien wordt er gingen nog even is uitgesteld."
ZANDVOORT - Twee Zandzamenlijke samenwerking op
voorters van 17 en 18 jaar zijn
het strand is voor vast afgevorige week woensdag aangesproken.
houden op verdenking van misHet is nog niet bekend of de
handehng en vernieling. Ze
Beach Watchers dit jaar in
mishandelden
de
nieuwe
Zandvoort worden ingezet. Er
vriend
van
de
ex-vriendin
van
is vorig jaar wel een uitkijkpost
de oudste van het tweetal.
geplaatst, maar die bleef leeg.
verdwijnen. In dat laatste geval VVV zijn hierover druk met elZANDVOORT - Het Zandvoortse stationsgebouw van de
De ex-vriendin en haar vriend
In deze gemeente bestond vorig Nederlandse Spoorwegen komt niet op de monumentenmoet ook het perron worden kaar in gesprek," zegt Snijders. waren samen aan het oppassen
jaar veel weerstand tegen het lijst. De NS willen de handen vrij houden voor nieuwe
aangepast, met behulp van per- „Beide partijen zijn zeer en- in de Fahrenheitstraat. De twee
fenomeen Beach Watchers. Zo ontwikkelingen in het gebouw. De gemeente, de provincie
ronbeschutting en abri's.
thousiast, maar er is nog niets mannen drongen de woning
vindt de strandpachtersvereni- en de plaatselijke Monumentencommissie denken er anconcreets besloten. Het zal af- binnen en sloegen het slachtofging bij voorbeeld dat zij niet geVoor de huidige stationsres- hangen van de financiering én fer in het gezicht. Ook vernielnoeg op hun taak zijn berekend ders over: volgens hen heeft het gebouw wel degelijk histotauratie zal - als gebouw - de de gesprekken die de VVV met den zij enkele dingen in en om
en daardoor een 'schijnveilig- rische waarde voor Zandvoort.
uiteindelijke beslissing ook be- de gemeente Zandvoort hier- het huis. Een buurman kwam
heid' creëren: de badgast verlangrijk zijn. Snijders: „De per- over zal voeren."
„Het Zandvoortse station is aanzien van de exploitatie van
de oppassers te hulp en wist de
wacht van hen veiligheid die zij niet uniek, er bestaan meer van het gebouw.
ronkap is tevens de de kap van
Zie ook pagina 7 aanvallers te verdrijven
niet kunnen garanderen, aldus dit soort gebouwen. En de NS
de restauratie. Die kun je niet
de strandpachters. Bij bepaal- hebben als standpunt, dat er
zomaar weghalen want dat
(ADVERTENTIE)
de
vrijwilligersorganisaties niet te veel van haar stationsge- Verbouwen
heeft consequenties voor de
riep het wrevel op, onder ande- bouwen op de monumentenwater- en winddichtheid van dit
Zo zal het moeilijk zijn om te
re omdat de Beach Watchers lijst geplaatst mogen worden." verbouwen, of er worden zware
gebouw. Het is een ingewikkeleen vergoeding krijgen. Zelf Dat zegt Ron Snijders, busi- eisen gesteld aan de exploitatie
de studie, de NS onderzoekt
zijn zij gratis aan het werk.
ness-manager van de NS Sta- van winkels en kantoorruimte.
momenteel alle varianten. Bintions Kennemerland. Hij is De NS zijn echter op weg naar
nen afzienbare tijd wordt de
echter wel van mening dat de zelfstandigheid. Dat betekent
keuze gemaakt, welke variant
Ree doodgebeten
NS 'zeer zorgvuldig met hun ge- dat een station nu ook wordt
er wordt uitgevoerd."
7 DAGEN PER WEEK VAN 9 UUR 'S MORGENS
bouwen omgaan'. Zo vindt de gezien als 'werkkapitaal'. Dat is
ZANDVOORT/OVERVEEN
TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN.
- Een Overvener was er vorige beoordeling plaats in nauwe sa- anders dan in het verleden. Nu De karakteristieke overkapping van het perron, een paar jaar VVV-kantoor
week dindsdagochtend rond menwerking met een 'bouw- de NS een commercieel bedrijf geleden al ingekort, gaat mogelijk helemaal verdwijnen
De hal in het stationsgebouw
tien uur getuige van dat een meester', een architect die let worden, kijkt men nadrukkelijOp zondag 12 februari:
De NS hebben een onderzoek krijgt een nieuwe bestemming:
hond in het natuurgebied Mid- op de historische waarde van ker naar kosten en opbreng- tion verdwijnen, met name het
een
gebouw.
gestart
naar
de
mogelijkheden.
de
kans
bestaat
dat
hier
nog
gedeelte
boven
het
perron.
De
sten.
Het
moet
allemaal
verantdenduin een reebok doodbeet.
Kalkoenbiefstukjes in champigwoord zijn."
overkapping die evenwijdig Er zijn er twee: óf de overkap- een keer het kantoor van de ReIn eerste instantie vluchtte de
ping
wordt
totaal
gerenoveerd,
gionale
VVV
Zuid-KennemerSnijders:
„Als
een
gebouw
tot
loopt
aan
het
stationsgebouw
nonroomsaus
met aardappelhond, een zwarte schnauzer,
Mogelijk gaat^en deel van de zelf, blijft in ieder geval in tact, een zeer kostbare gelegenheid, land wordt gevestigd. „De Neweg. Maar de Overvener wist monument wordt verklaard
garnituur naar keuze en een
óf zij zal geheel of gedeeltelijk derlandse Spoorwegen en de
hem met zijn eigen hond te lok- dan heeft dat consequenties ten stalen overkapping van het sta- zo is verzekerd.
ken en hield hem vervolgens
verse fruitsalade.
14.95
vast waarna hij de politie waarschuwde.
De politie nam de schnauzer
in beslag, waarna deze met een
VROOM & DREESMANN (
dierenambulance werd overgeKalverstraat
bracht naar een asiel. Het beest
bleek in de afgelopen veertien
dagen nog vier reeën te hebben
doodgebeten.
In de file. „We hebben er meer
ZANDVOORT - Engel te borden met de tekst 'Wei- de huiskamer hadden we maar haar schoonouders.
Een Aerdenhoutse familie
Aan de evacuatie, vorige dan vijf uur over gedaan." Hier
meldde zich bij de politie als Flipse, geboren en getogen kom thuis'. Dat doet je wel wat op een tafel gezet, bovenop een
eigenaar. Een deskundige stel- Zandvoorter, is weer terug als je aan komt rijden...! Het paar veilingkisten, en de keu- week woensdag, waren span- vond het echtpaar gastvrijheid
de vast dat de hond na het op zijn stek in Tiel. Afgelo- stond trouwens ook met grote kenkast op twee stoelen. Alleen nende dagen vooraf gegaan. „Je bij een zuster van Engel. Zij is
doodbijten van één dier onver- pen week bracht hij ge- letters op de voorpagina van de vitrage was blijven hangen. bent er constant mee bezig dat altijd in Zandvoort blijven wotaeterlijk zal blijven. Daarop dwongen een aantal dagen onze krant, het Rivierendag- Maar ik had er wel een enorme het elk moment kan gaan ge- nen.
spierpijn van."
beuren. Maar het blijft steeds
heeft de eigenaar toegestemd door bij familie in de bad- blad."
maar afwachten." Op een gegeEngel en Dina Plipse waren
die krant moet ik hebben.
de schnautzer te laten afma- plaats, maar zondag kon hij
ven
moment werd duidelijk dat School B
afgelopen
dagen
druk
bezig
alle
Omdat ik graag wil weten wat zich in
ken.
weer terug naar zijn huidige meubels en andere huisraad Kinderen
In
tegenstelling
dus
tot
Engel
ze er niet aan zouden ontkomijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
woonplaats in de Tieler- weer van de bovenverdieping
Ook hun kinderen moesten men. „Mijn zoon zei toen: we Flipse, die de badplaats in 1962
Zandvoorts Nieuwsblad
Hij had zijn huis naar beneden te halen. „We evacueren.
Motorboot gestolen waard.
Hun zoon ging met moeten maar gaan pakken pa, verliet. Hij had hier de eerste 35
13 weken voor maar ƒ 13,00
moeten
verlaten
in
verband
ZANDVOORT - Een wit-blau- met de watersnood. „Geluk- hadden alles ingepakt en - voor zijn echtgenote naar Velp, hun we moeten weg." De dag dat de jaar van zijn leven doorgezover mogelijk - naar boven ver- dochter werd met haar gezin op evacuatie verplicht werd, vori- bracht: gewoond in de Koningwe motorboot, met een kleine
kajuit, is vorige week van het kig zijn al onze spullen huisd. Daar zijn we twee dagen een camping m Voorthuizen ge week woensdag, bracht een straat, onderwijs gevolgd op
Burgemeester Van Fenema- drooggebleven," liet hij mee bezig geweest. De kast uit ondergebracht, samen met buurman hen naar Zandvoort. School B m het huidige Gemeenschapshuis, en gewerkt
plein verdwenen. Het vaartuig maandag weten.
bij de Colpitt. In '62 trouwde hij
„Het gaat goed met Plipje uit
is gestolen samen met de traimet Dina van Vessum uit Lienler, merk Atlanta, waarop de Tiel, vertel ze dat maar," grapt
Naam: (m/v) l
den, die hij tijdens een sanatoride 68-jarige Flipse. „We zijn geboot stond.
um-opname (voor zijn longen)
lijk begonnen alles weer naar
Adres: l l l l l l l
had leren kennen. „Aan die opbeneden te halen. Eind van
Postcode/Plaats:! ... l l l
name heb ik twee halve longen
deze week hopen we alles op z'n
en een vrouw overgehouden,"
plaats te hebben. De vogels hebl
l
l
l
l (, m mntrole bunwm;) [ KI |
Telefoon: l l l l l l
grapt hij. Het echtpaar ging in
ben het ook overleefd, ik had ze
Tiel
wonen,
omdat
daar
een
Giro/Banknr.:
L
ook
boven
neergezet,
op
de
douEngel
Flipse,
Datum
HW
LW HW LW
baan én een huis beschikbaar
de
9feb
10.1405.0422.5517.44 che, met genoeg voer en water wegens
Daarna word ik abonnee en betaal per
waren. Engel ging er aan de slag
10 feb 11.45 06.14
-.-18.44 voor een hele week. Ze gaan nu overstrominD kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
in een glasfabriek. Of hij ooit
gen een paar
11 feb 00.56 07.50 12.5420.14 weer terug naar hun volière."
moeite heeft gehad met die verdagen
'ge12 feb 01.46 09.14 13.4421.45
huizing? „Och, ze bakken overdwongen' te* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
13 feb 02.25 10.25 14.2922.35 'Welkom thuis'
al brood!"
rug op Zand14 feb 02.5910.5515.0623.26
Hij was zondag m ieder geval
15 feb 03.31 11.24 15.4023.44 De terugtocht vond een paar voort
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
wel weer blij dat hij terug kon
16 feb
04.06 12.10 16.12 --.-- dagen eerder plaats dan hij had
opgeven: 020-562.62. 11.
naar Tiel. „Ik werd hier goed
17 feb 04.38 00.14 16.4912.34 verwacht. „We dachten eerst Foto
opgevangen, maar toch zit je
dat het pas dinsdag of woens- André Lieberom
Stuur deze bon in een open envelop naar
Maanstand/getij:
constant op hete kolen. Je wilt
dag zou worden. Maar ik ben
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
VM woensd. 15 feb. 13.15 uur
natuurlijk
weer
zo
snel
mogeAmsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 ll 71CI37i"Öi7ÖÖ3 l
Springtij vrijdag 17 febr. 16.49 uur blij dat het zo gelopen is. Toen
lijk terug om te zien hoe het
we in de buurt kwamen, zagen
NAP + 129cm
met je huis is."
we langs de toegangswegen groLK woensd. 22 febr. 14.04 uur

NS houden stationsgebouw van monumentenlijst

ELKE ZONDAG OPEN

Geboren Zandvoorter Engel Flipse weer terug naar Tiel

'Gelukkig zijn al onze spullen drooggebleven'

Natuurlijk,

B Waterstanden

1

L

donderdag 9 februari 1995
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FAMILIEBERICHTEN

Op zaterdag 11 maart 1995

FEEST IN CORN. SLEGERSSTRAAT 2
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat op 91jarige leeftijd is overleden onze lieve vader en
grootvader

Dan komt Clown Ome Wim
bij ons op bezoek

van 10.30 uur tot 13.00 uur

Gerrit Bakker
weduwnaar van Willy Bakker-van Cooth

Om te vieren dat wij
10 jaar in Zandvoort zijn

Zandvoort:
W. S. Bakker

en

Scheveningen:
S. J. W. Bakker
L. A. Bakker-Sommeling

Peter 25 jaar schoenmaker is
J. van Campen & Zn.
tel. 15449

Oldenzaal:
Stans en Brecitte
Den Haag:
Saskia
3 februari 1995

Monet

Tolweg 23
2042 EJ Zandvoort
De crematie heeft
plaatsgevonden.

inmiddels

te

(^^~\

Pastcurstr. 2a
(l3 = G)
Winkelcentrum Noord V
/<

Velsen

tel. 17177

\X

Nu volop leuke carnavalsklcding v.a.
ƒ 24,95!!!
Ook pruiken, maskers, smink en
leuke batmanbrillen.
Tevens hebben wij er ook een
grote handwcrkafdeling bij.

Bedroefd geven wij u kennis dat na een moedig
gedragen strijd toch nog onverwacht van ons is
heengegaan onze lieve vader, schoonvader en
fijne opa

Albertus Visser

uitvaartverzorging
kennemerland bv

weduwnaar van M. E. Visser-Bogaart
op de leeftijd van 90 jaar.
Ton en Marianne
Tiny en Ben

HERENWEG180,

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
7 februari 1995
Correspondentieadres:
Sophiaweg 35
2042 FT Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 8 februari en donderdag 9 februari van 19.00 uur tot 19.30 uur in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.

2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Het bestuur van het Genootschap Oud
Zandvoort nodigt u uit tot het bijwonen

van de

GENOOTSCHAPSAVOND
„OUD
ZANDVOORT"

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

op vrijdag 10 februari
1995 in gebouw
„de Krocht"
aanvang 20.00 uur.

Zijn plotseling overlijden was voor ons allen een groot
verlies, de leegte die hij achterlaat is echter nog groter.

Marinus Bergman
Rinus
Uw medeleven is ons tot grote steun en zal in dankbare
herinnering bij ons voortleven.
,
Dave van Heukelem
Familie Bergman
Familie van Heukelem

Het programma voor deze avond zal zijn:
- In het kader van 750 jaar Haarlem:
„Kleinere Monumenten van
Haarlem", een dia-serie door de hr.
Uittenhout van de Ver. Oud Haarlem.
- Pauze
- „Zandvoort en omgeving", door de hr.
C. Spoelstra.
Oud-Zandvoorter met een grote
dia-serie.

Amerikaanse
T-shirts
2 stuks

ƒ 29,95

Z.g.a.n. Postmixinstallatie,
5 taps
ƒ 800,-, Giorik gasheteluchtoven, nw.,
nw.pr. ƒ 6700,-, nu ƒ 3000,-, Palux
Lavagrill, gas ƒ 600,-, 14 terrasstoelen
alu. ƒ 40,- p.st., 14 terrasstoelen
kunststof ƒ 5,- p.st., Drepvrieskast
RVS ƒ 400,-, z.g.a.n. koelcel demontabel, Engelen Heere pr. ƒ 3500,-, div.
schalen en bakken RVS.

in M-L-XL

en XXL

cc
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KROON MODE
Haltestraat 55
ZANDVOORT

(Body UJeight Control)

ü
<
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O.
CO

Fa. Gansner & Co,

l
U
CL
<

* duur: 12 weken 3x p.w. + 2x p.w. thuisprogr.
* combinatie [BEWEGEN + ANDERE EETGEWOONTEN]
(géén dieet)
ie [BEWEGING]: Cardiofitness, spierversteviging, stretchoefeningen
* Cursusmap
ir ledere 6e week: konditietest, flexibiiiteitstest, bloeddrukmeting, vet%, gewicht, programma-aanpassing
-k Inclusief gebruik sauna + Turks bad
START CURSUS: IEDERE DAG
(op afspr.)

O

o
MEDEDELING

natuur kent de mens.
Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:
Drogisterij-Parfumerie Bouwman
\Oranje.straat 7 zwart, Zandvoort. Tel 02507-12327.,

is vanaf
Valentijndajg
14 februari
weer de gehele
week voor 4.
geopend.

NIEUW!

cc
o

500r-VOORDEEL* 500,-VOORDEEL» 500,-VOORDEEL

500,-VOORDEEL

Tweedehandskledingboetiek
Tutti Frutti
heeft weer een

O)
CD
>
D
l

O)
Tv

* Alléén voor dames
* Een uur lang wordt er afwisselend gewerkt aan cardio +
fitnessapparaten ter bevordering van uw uithoudingsvermogen, spierkracht en lenigheid
* Inclusief gebruik sauna + Turks bad
Geef u tijdig op!
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Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

FITNESS dames & heren-CARDIOFITNESS

(

Tel. 17619 of 16500

Paradijsweg 1
Zandyport
(t.o. politiebureau)

VOOR MEER INFORMATIE
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TEL. 02507-17742

AEROBIC - STEPS - CALLISTHENICS - BBBB

DAS PAS CHK!

SINGER CHIC ELECTRONIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lichtgewicht machine met vrije arm
10 Steekpatronen w.o. -l stretchstekcn
Elektrunbtche snelheid!>rct{t.'üng
Automatische spanning
4 Fase knoopsgatautomaal
Handige opbergruimte voor
accessoires bovenin de machine
Schuine naaldstand
Naait 10 Ugen dikke stof
Veiligheid.sM.ljaktlaar
Kema keur
Compleet met luxe stofhocs
3 Jaar garantie en nog veel meer extra s

ALLE LOCKMACHINES
TEGEN
SCHERPE PRIJZEN
14U132
t draad*

14 U134 *
l draad*

14U1Ï4'

4 dn*!..

14U185
5 draads

LEERLINGEN WERVEN?

799
949
1099

ven.
ADVIEfPRUS

1399

299
250
1049

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

799

Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Buitenveldertse Courant, Amstelveens Weekblad/Amstelveen Post, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener, de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad

MINIMALE INRUIL
OUDE MACHINE
(ALLE MERKEN)

STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

De nieuws- en huis-aan-huisbladen
van Weekmedia hebben op 15/16
februari aandacht voor scholen en
schooltypen.
Een goede gelegenheid om in februari
één of meerdere advertenties te plaatsen om (potentiële) leerlingen te wer-

\

SINCER
\bor eens en altijd

Zandvoort, februari 1995
Dr. C. A. Gerkestraat 36a zwart

ADVERTENTIES

HORECAARTIKELEN
MOET WEG

CQ

De bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben
op vrijdag 10 februari om 11.00 uur op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken, willen wij langs deze weg onze dank uitspreken
voor de overstelpend vele blijken van deelneming, uw
steun, de enorme hoeveelheid bloemen en uw aanwezigheid bij de begrafenis van mijn onvergetelijke, 'dierbare vriend en onze geliefde zoon, broer, zwager en
oom

Schiesser
aanbieding

\ 5= l
U BETAALT
MAXIMAAL

50O,- VOORDEEL • 5OO,- VOORDEEL • 5OO,- VOORDEEL

„nieuwe inname"
van de voorjaarskollektie
van maandag 20 februari t/m
zaterdag 25 februari 1995
Alleen in deze week wordt er kleding
ingenomen!!!
De resterende kleding moet voor 11 maart
'95 worden opgehaald, anders wordt het
aan een goed doel geschonken.
Uitbetalingen pas weer na 1 maart

Bobs
van der Reijden

woensdag 1 maart a.s.
„opening"
met een geheel nieuwe kollektie
tweedehands voorjaarskleding

k
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Uw gasbedrijf adviseert!

V'w
Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

uitgerekend voor U!
Voor c/e week van 30-01 t/m 05-02- '95

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

c/>

"

tel. 14764-14090

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

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

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel: 02507-1 32 78

De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

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

Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

23
29
34
40
46
51
57
63
68
74
80
86
94
103
111
120
128
. 143
157
171
185

Totaal vanaf
1 november **

300
379
454
528
605
679
755
829
904
981
1055
1133
1246
1359
1469
1584
1697
1887
2074
2265

2451

Kosten
deze week
ƒ11,96
ƒ15,08
ƒ17,68
ƒ 20,80
ƒ 23,92
ƒ 26,52
ƒ 29,64
ƒ 32,76
ƒ 35,36
ƒ 38,48

ƒ 41 ,60
ƒ 44,72
ƒ 48,88
ƒ 53,56
ƒ 57,72
ƒ 62,40
ƒ 66,56
ƒ 74,36
ƒ81,64
ƒ 88,92
ƒ 96,20

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
. (Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

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

Trompstraat 2, Zandvoort

Indien u noq geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.

Hotel Gran Dorado
Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
t,,,,/

STOOKAKTIE '94/'95

Geopend: woensdag t/m zaterdag van
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
Corn. Slegersstraat 212 Zandvoort

Glazenwassenj
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

Eenl^
begrafenis
óf crematie voor slechts £3.1455Shiit een natoa-uitvt

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun'}
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of erematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
, * Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en naeht bereikbaar voor:
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
":
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
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Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:
straat:.
postcode/woonplaats:
telefoon:

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

donderdag 9 februari 1995

Weekmedia 17

'Lift op station moet zo snel mogelijk terugkomen'

„Het is schandalig," zegt
treinreizigster Marina
Bruins uit de Frans Zwaanstraat, „dat de Nederlandse
Spoorwegen hebben besloten de invaliden-lift op het
Zandvoortse station op te
heffen." De NS houden volgens haar geen rekening
met mensen die slecht ter
been 7ijn of zich met behulp
van een rolstoel voortbewegen. Volgens Ron Snijders,
business-manager van de
NS Kennemerland, werd de
lift slechts incidenteel gebruikt. Dus hebben de NS
andere plannen met de
ruimte waarin de lift uitkomt.

Medewerker NS Stations Kennemerland:

'Met rolstoel mag je ook
rangeerterrein nemen'

ZANDVOORT - De maatregel om de lift op het Zand-

yoortse station op te heffen,
is weloverwogen genomen.

Dat zegt Ron Snijders, business-manager van NS Stations Kennemerland. De beslissing is dan ook 'defini-

door Martha Burger
Een aantal reizigers en inwoners van Zandvoort keek verbaasd op toen de lift begin januari uit de roulatie werd genomen. Volgens hen wordt er totaal geen rekening gehouden
met invalide reizigers en mensen die slecht ter been zijn. Marina Bruins zag dat ook en
'klom' daarom in de pen, met
een ingezonden brief, die vorige
week in het Zandvoorts Nieuwsblad werd geplaatst. „Reizen is
voor die mensen vaak al zeer
belastend," zegt zij. „Nu wordt
het ze nog moeilijker gemaakt.
Voor velen is het niet te doen of
zelfs onmogelijk om de hoge
trappen te nemen, die het stationsgebouw en het perron van
elkaar scheiden."
Zij heeft er dan ook geen goed
woord voor over. „De lift moet
terugkomen op het station van
Zandvoort, en wel zo snel mogelijk," zegt zij vastberaden.

Absurd
Maar ook andere inwoners
van Zandvoort en reizigers van
buiten het dorp zijn verbaasd
over de maatregel die de NS
genomen heeft. „Het is absurd," zegt Simon van Egmond, van bewonersorganisatie Nieuw Unicum. „Straks in
1996 verdwijnt de taxivergoeding voor een deel. Dan kun je
wel een taxipas krijgen voor de
regio, maar als je daarbuiten
moet zijn, dan moetje die extra
kilometers zelf betalen. Dat is
met zo'n inkomen niet te doen,
dus zijn we afhankelijk van de
trein."
„Met dit soort toestanden betekent dat voor veel mensen in

De steile afgang naast het station is de kortste omweg, maar bijna onneembaar voor mensen die slecht ter been zijn. Helemaal Auto
Foto Bram de Hollander
Volgens Snijders kan men altijd met een auto op het perron
Nieuw Unicum dat ze hun fami- gaat hij een dagje op stap met le trap aan het eind van het per- „Het was een stunt, maar ik komen. Ten tweede noemt hij
lie niet of nauwelijks nog kun- de bewoners uit dit tehuis. Vrij- ron kwam te staan.
ben gelukkig heelhuids boven de 'hellingbaan' aan de zijkant
nen opzoeken. Met name dege- dag stond Zandvoort op het
Brugmans: „We wisten niet en weer beneden gekomen," van het station. Deze is door de
nen die van ver weg komen. Er programma. Brugmans: „Alle hoe we naar boven moesten ko- zegt ze een beetje opgelucht.
NS ook geschikt geacht voor
zitten hier bijvoorbeeld men- straten en stoepen in dit dorp men. De lift was buiten gebruik
rolstoelvervoer en voor mensen uit Groningen en Friesland. zijn prima aangepast voor rol- en we hadden de schuine helsen die slecht ter been zijn.
Sterk
Ik kom zelf uit Amersfoort. stoelrijders. Je merkt meteen, ling aan de zijkant van het staNaar aanleiding van de opmerDaar zal ik dan nauwelijks nog dat ze hier heel goed hebben tion niet gezien. Nergens staat
Volgens Brugman is de hel- king dat veel mensen die helkomen, m'n familie zal ik een gedacht aan de invalide mens. aangegeven hoe men de steile ling veel te steil: „Als je niet lingbaan te steil vinden, noemt
stuk minder gaan zien." Vol- Daar wil ik de gemeente wel een trap kan omzeilen. Gelukkig sterk bent als begeleider, is het Snijders nog eens twee mogegens hem was het al lastig om pluim voor geven. Maar het sta- kon mevrouw Neering nog een geen doen. Bovendien is het lijkheden: men kan ook via de
met de trein te reizen. „Je moet tion van Zandvoort is écht één beetje lopen. Ik heb haar toen zeer angstig voor de persoon, verlengde Haltestraat of via de
altijd maar • afwachten of die grote misser."
uit de rolstoel gehaald en de die in de stoel zit. Trouwens, Vondellaan het perron op- en
trappen 'op gesjouwd'. Dat ging een rolstoel gaat de helling nog afkomen.
brug, waarmee je met je rolstoel de trein uit kunt rijden, op
nog maar net. Daarna haalde ik wel af, maar erop duwen is onDaarnaast is er zelfs nog de
Sjouwen
tijd is."
de rolstoel omhoog. Op de te- mogelijk. Ook voor de mensen mogelijkheid om via het ranDe dames die met Erwin en rugweg ontdekten we pas de die slecht ter been zijn, is de geerterrein het perron te bereizijn collega op stap zijn ge- schuine zij af gang, aan de lin- helling zeer gevaarlijk. Laat ken. Dat betekent: over de lanMisser
weest, beamen dat. Een aantal kerkant van het stationsge- staan als het sneeuwt en ijzelt. ge afrit aan de kant van de Van
Ook Erwin Brugmans vindt van hen is slecht ter been. Som- bouw. Die hebben we toen maar Ik vind dat die lift moet terug- Speykstraat naar beneden en
dat de lift moet terugkomen. migen hebben last van even- genomen. Het gevaar op onge- komen op het station. Ook als dan langs het vrijstaande huis
men daar eventueel een gulden terug naar het station. Volgens
Erwin werkt in Amsterdam, in wichtsstoornissen. De 79-jarige lukken is daar echter groot."
Mevrouw Neering is achteraf voor zou moeten neerleggen, Snijders zijn deze mogelijkhehet Regionaal Instituut voor mevrouw Neering kan zo slecht
Beschermd Wonen in de P.C. lopen, dat zij in een rolstoel blij dat er niks gebeurd is. De zou ik dat helemaal niet erg vin- den voldoende geacht door de
Hooftstraat. Ik trof hem vrij- wordt vervoerd. Dat gaf al met- trap was behoorlijk zwaar van- den. Op die manier kun je mis- NS.
Hierna kon er verder gedacht
dagmiddag in de restauratie een de nodige problemen, toen morgen. Ook de schuine afgang schien de onderhoudskosten
van het station. Regelmatig de groep plotseling voor de stei- op de terugweg vond ze eng. terugverdienen?"
worden over het realiseren van
VOOr mensen in een rolstoel

Burengerucht

Scoutinggroep
viert jubileum

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer 1 0250730497 M. Oosterveld. Kantoor geopend' maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u., woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u.
,
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665 6321.
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse
Abonnementsprijzen: ƒ 18,00 per
kwartaal, ƒ 32,55 per half jaar; ƒ 56.90
per jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ

1,85.

Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.
Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP)

Stomverbaasd
Manna Bruins is stomverbaasd als zij dit hoort. „Maar
dat geldt dan niet voor de invaliden en de reizigers die slecht
ter been zijn. De mogelijkheden, die de heer Snijders heeft
opgenoemd, staan ten eerste
niet aangeduid op het perron.
Bovendien vallen de schuine
hellingbaan en de route via het
rangeerterrein meteen al af: de
hellingbaan is gevaarlijk. De
route langs het rangeerterrein
is te ver weg, onvindbaar en bovendien niet verlicht. Mensen
die onzeker zijn met lopen en
de trap en de hellingbaan niet
durven nemen, zijn dus verplicht om een taxi te nemen."
„De op- en afgang via de verlengde Haltestraat is ook zeer
onhandig. Dat is een rot eind
weg. Zie je het al voor je? Kom
je van de Boulevard af met je
rolstoel en dan moet je eerst
helemaal omrijden naar de verlengde Haltestraat. Vervolgens
moet je terugrijden naar het
voorste stuk perron, om een
kaartje te kopen uit een automaat. Dan moet je nog maar net
kleingeld bij je hebben, want de
automaat wisselt niet. Inlichtingen vragen is er ook niet
meer bij. Het loket zit namelijk
een paar trappen hoger."

ZRB tijdens laatste hulpactie
vooral bezig met dijkbewaking

De Zandvoorters bivakkeer- week ervoor waren er drie ploeZANDVOORT - De vrij willigers van de Zandvoortse den in de Limos-kazerne. Daar gen ingezet in Zuid-Limburg, in
Reddings Brigade zijn zater- werd de resterende tijd vol ge- de omgeving van het plaatsje
dagmiddag

teruggekeerd

maakt met spelletjes en films. Roosteren. Daar werd geholpen

van hun hulpactie in het wa- Soms werd er een uitstapje ge- met het versterken van dijken,
maakt, de stad Nijmegen in.
„Maar dan wel met de portoop zak, zodat we elk moren zij vorige week opgeroe- foons
weer teruggeroepen kónpen voor hulp in de omge- ment
den worden."
ving van Nijmegen.

tersnood gebied. Na eerdere
acties in Zuid-Limburg, wa-

„We hebben daar voornamelijk aan dijkbewaking gedaan,"
zegt Priso Bakker, een van de
ZRB-leden die in Nijmegen
werd ingezet. In totaal waren er
woensdag elf naar Nijmegen getogen, met op de trailers achter
de auto's drie reddingsboten.
Ingrijpen op zich was volgens
Friso niet nodig. „We zijn nog
wel met boten de dorpjes ingeEen ploeg van de Zandvoortse Reddings Brigade voert per boot zakken zand aan voor dijkver- gaan, om de situatie te bekijken."
sterkïng

ZANDVOORT - De Zandvoortse scoutinggroep Stella
Maris-St. Willibrordus bestaat
binnenkort respectievelijk 40
en 50 (de jongensgroep) jaar.
Dat wordt gevierd met een feestelijke reünie op 20 mei. Iedereen die lid is geweest, wordt uitgenodigd. Aanmelden bij Annemiek Castien, tel. 13150, of
Sommige
eindexamenHans Rem, tel. 023-381049.
leerlingen op het middelbaar onderwijs staan voor
een groot probleem. Ze moeten kiezen: gaan ze wel of
niet verder studeren. En zo
Zandvoorts
ja, in welke richting dan. Op
Nieuwsblad
dat moment duikt er een
enorm, onoverzichteijk aanOnafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
bod aan opleidingen op. Het
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
Zandvoorts Nieuwsblad beBV. Hoofdred.' J.M. Pekelhanng
Hoofd commercie: J.F. Sas
geeft zich in een serie van
drie korte verhalen in dat
Redactie: Gasthuisplein 12, Zanddoolhof.
voort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(emdred), Joan Kurpershoek.
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.

vestigen. Ook de VVV is zeer
enthousiast, maar' de realisering heeft ook te maken met
financiering. Zij zullen op korte
termijn met de gemeente in
contact treden. Men rnag het
aankleden hoe men wil, maar
men zal een investeringssom
moeten meenemen. Daarnaast
zullen er meer veranderingen
plaatsvinden. De NS heeft grote
plannen met de aankleding van
het station en wil het voor de
reizigers zo plezierig mogelijk
maken," aldus Snijders.

Vrijwilligers reddingsbrigade veilig teruggekeerd

ZANDVOORT/HEEMSTEDE - Een 22-jarige Heemstedenaar is vorige week donderdagnacht aangehouden wegens burengerucht. Omwonenden ergerden zich aan het lawaai in de
Thorbeckestraat en waarschuwden de politie. Toen de
agenten de straat in kwamen
rijden, schalde de muziek uit
een geluidsinstallatie hen al tegemoet. De man weigerde echter het volume op een acceptabel niveau te zetten, waarop hij
werd meegenomen naar het bureau. De man bleek onder invloed van alcohol.

onder andere door het aanvoeren van zakken zand. Dat gebeurde met eigen boten, maar
ook met geleend materiaal van
andere reddingsbrigades. Daarnaast hielpen de Zandvoorters
met het hoger plaatsen van
huisraad, zodat dit zolang mogelijk droog kon blijven tijdens
een overstroming Een en ander in samenwerking met militairen en - vooral - brandweerlieden.
Van de Zandvoortse brandweer was een motorspuit aanwezig, mankracht hoefde niet
geleverd te \vorden.

Tijdens de laatste dagen dat
zij in de buurt waren, begon het
water weer te zakken. De meeste evacuëes mochten weer naar
huis. Aanvankelijk was men in
de watersnoodgebieden huiverig voor het moment dat het
waterpeil zou gaan dalen: de
dijken waren helemaal doorweekt en zouden het alsnog
kunnen begeven, door de druk
van het water. „Maar gelukkig
heeft dat geen problemen opgeOok dit keer viel op, dat alles
veel beter georganiseerd was.
leverd," aldus Friso.
Dat kwam doordat de wateroHet was de tweede keer tij- verlast m een vroeg stadium
dens deze watersnood dat de voorzien werd en bovendien
ZRB werd ingeschakeld. De langer aanhield.

ren Saskia en Eva al direct
aangewezen op één vervolgschool, het Luchtvaartcollege.
Bij Maaike en Dave lag dat anders. Zij konden naar twee of
meer scholen met - nagenoeg dezelfde opleiding. Bij die keuze hebben zij zich vooral laten
moet voor die opleiding heel
één op C-niveau tussen zit,
leiden door de sfeer. Dave had
veel punten hebben. Als je er
word je al afgewezen. Ik weet
als mogelijkheden het IJmonddan bij zit, dan wordt er nog
niet of ik dat red. Zo niet, dan
college en het Frans Halscollega ik naar het Kennemerpoort- eens een keer geloot, dus dan
heb je opnieuw kans dat je er
ge. Hij koos voor het laatste:
college, dat geeft ook wel verbuiten valt." Bovendien is de
„Ik heb gehoord dat er een goeschillende mogelijkheden.
opleiding erg zwaar, weet Dave. de sfeer hangt en dat het een
Daar heb je eerst een oriëntaleuke school is. Bovendien zitJaarlijks vallen er behoorlijk
tiejaar met een groot aantal
wat studenten af. „Daarom ben ten er ook vrienden van mij
verschillende vakken, daarna
ik hu op de handel gaan zitten, op."
"VTA VEEL WIKKEN en wemaak je je keuze.
maar ik heb
_LM gen is het dan eindelijk
wel vakken
Maaike gaat naar het Sancta
gebeurd. Saskia Paap,
Stewardess
gekozen waar- Maria in Haarlem. „Mijn broer
Eva van Wijk, Maaike Bluys en
Eva
van
mee ik altijd
heeft daar ook op school gezeDave Meijerink hebben een
wil ook
nog de sportten. Het is een gezellige school,
keuze moeten maken voor hun Wijk
naar
het
kant op kan." en niet zo groot."
vervolgopleiding. Zij zitten
luchtvaartcolHij denkt aan
kort voor hun eindexamen op
lege, daarna
een eigen zaak
het Noordzeecollege, locatie
wil
zij
zo
snel
m sportartike- Verplicht
Gertenbach Mavo. Op zp'n mo- mogelijk gaan
len.
De voorbereidingen van de
ment is het beter dat je je al
Zij
decaan
en de overige leervoor een nieuwe'school aange- werken.
zich nu
krachten om een keuze te mameld hebt. Maar die keuze was richt
helemaal
op
Havo
ken, zijn voldoende, vindt het
niet eenvoudig en voor sommi- die opleiding.
viertal. Dat geldt ook voor alle
Maaike
gen is de toekomst nog wat on- „Ik weet al
beschikbare informatie. Maar
Bluys is de
zeker.
een tijdje dat
niet elk advies wordt opgeenige van dit
volgd. Zo worden de leerlingen
viertal die op de middelbare
»£!fedne:Eerst wilde ik
school blijft. Als zij haar mavo- tijdens hun examenjaar flink
doorgaan naar de havo, maar
door Joan Kurpershoek
'achter de kont' gezeten om
examen achter de rug heeft,
stel datje dan een keer blijft
naar open dagen te gaan op de
gaat ze door naar de havo. „Je
zitten, dan ben je zo oud als je
hoort vaak dat het beter is om vervolgopleidingen. Maar dat
van bchool afkomt. Het luchtBijvoorbeeld voor Saskia
vaartcollege duurt driejaar en een goede middelbare-schoolo- wil er nog wel eens bij inschiePaap is het nog wat onzeker
ten. „Sommigen g'aan alleen
dan kun je aan de slag."
pleiding te hebben. De havo is
waar zij terechtkomt. „Ik wil
naar open dagen die verplicht
een hogere basisopleiding
graag naar het luchtvaart-colleDave Meijerink heeft altijd al waarmee je meer kans maakt, zijn." Van het belang van open
ge. Met zo'n opleiding kun je
de kant van de sport op gewild. bij sollicitaties en andere oplei- dagen zijn ze wel 'op de hoogheel veel kanten op in het toete'.
Het liefst zou hij de cios-oplei- dingen. Daarmee kun je verrisme. Je kunt bijvoorbeeld
achter de balie werken, tickets ding doen, waarmee je bijvoor- schillende kanten op, ook als je
Maaike: „Op een open dag
beeld sportlèraar kunt worden. later tijdens je carrière nog
verkopen of mensen begeleikun je zien of een school je wel
eens van baan wilt verandeden. Maar ze stellen hoge toela- Maar de ka.nsen om hierop te
of niet bevalt. Zo niet, dan kun
komen, zijn klein: er zijn veel
ren."
tingseisen, bijvoorbeeld datje
je altijd nog voor een andere
meer kandidaten dan plaatsen.
al je examenvakker. op D-niToiletten op strand dit seizoen aangesloten op persleiding
Door hun beroepskeuze wa- kiezen."
Dave kiest voor zekerheid. „Je
veau hebt gedaan. Als er maar

'Toelatingseisen soms te
hoog op vervolgscholen'

Bestuur VVD
'buitengewoon
teleurgesteld'
over Zandvoort

ZANDVOORT - De drie
VVD-ers Ad Hendrikse,
Berendsen en Elly de
de plannen met de stationshal. Joop
worden niet geDe lift komt daar namelijk op Vries
uit, in de voormalige vroegere royeerd. Dat blijkt uit een
bagageruimte. Snijders: „De brief van het hoofdbestuur
ruimte zal na een verbouwing aan afdeling Zandvoort. Het
prima dienst kunnen doen als hoofdbestuur distantieert
kantoor- en eventueel als win- zich verder van de gang van
kelruimte. We zijn momenteel zaken bij de plaatselijke
druk met de Regionale VVV VVD.

tief en zal niet worden te- Zuid-Kennemerland in gesprek
ruggedraaid.
of zij hun kantoor hier zullen
„We hebben er onderzoek
naar gedaan. Het is zó, dat er
altijd een goederenlift aanwezig
is geweest op Zandvoort. Deze
werd zeer incidenteel gebruikt
door reizigers in een rolstoel.
We hebben gekeken naar wat
we wilden gaan doen met het
station van Zandvoort. Er zijn
allerlei plannen gaande om het
aantrekkelijker te maken voor
de reizigers. Daarbij zat die lift
m de weg. Ik wil niet onderschatten wat voor problemen
het met zich meebrengt, maar
er zijn voor die mensen die
slecht ter been of invalide zijn,
verschillende manieren om de
trap van het station te omzeilen. Er is onderzoek gedaan
naar het probleem en er zijn
aardig wat alternatieven."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Het hoofdbestuur van de
VVD m Den Haag is 'buitengewoon teleurgesteld' dat de bemiddelmgspoging van Kroskinski niet is geslaagd. Kroskinski is de kamercentrale-voorzitter van Haarlem en tevens ad-mterimvoorzitter in
Zandvoort. Hij heeft al het mogelijke gedaan om te bemiddelen in de 'verstoorde verhoudmgen en meningsverschillen'
en rust en hernieuwde samenwerking te bewerkstelligen in
Zandvoort.
Echter zonder resultaat. 'De
verhoudingen tussen personen
en groepen personen binnen de
afdeling Zandvoort zijn zodanig verhard, dat men elkaar onder de noemer van de VVD niet
meer kan vinden.' Ook 'de intentie om tot een oplossing te
komen, ontbreekt,' constateert
het hoofdbestuur. Vandaar dat
het bestuur nu een beslissing
heeft genomen in de royementskwestie. Die was aanvankelijk opgeschort in verband
met de bemiddelingspoging
van Kroskinski. 'Gezien de aanhoudende interne problematiek wenst het hoofdbestuur
zich verder te distantiëren van
deze gang van zaken in de afdeling Zandvoort,' zo schrijft bestuurslid drs. M.A.J. Knip in de
brief.
Die 'verstoorde verhoudingen' zijn vooral ontstaan rond
de
gemeenteraadsverkiezingen. Toen voerde een aantal
WD-ers acties om te voorkomen dat hun partijgenoot Van
Caspel lijsttrekker en wethouderskandidaat zou worden. De
groep, waarvan enkelen woonachtig in Zuid, was het onder
andere niet eens met de verkeersplannen van Van Caspel.
Een van die plannen was om
'doorgaand verkeer' via Zuid
om te leiden. De splitsing binnen de partij is nooit meer opgelost. In tegendeel: het feit dat
De Jong wethouder werd, in
plaats van Van Caspel, lijkt nog
meer kolen op het vuur gegooid
te hebben.

Diskrediet
Volgens het hoofdbestuur
hebben de genoemde WD-leden wel in strijd gehandeld met
de belangen van de VVD. Met
name door de wijze waarop zij
zijn omgegaan met het 'democratisch
besluit',
het
VVD-standpunt over verkeersen vervoersbeleid in de nieuwe
gemeenteraadsperiode. Bovendien is de naam van de VVD
door alle incidenten die in de
pers breed werden uitgelicht, in
diskrediet gebracht. Het hoofdbestuur acht de handelwijze 'afkeurenswaardig'.
Maar gezien de gang van zaken in Zandvoort, de uitgebreide bemiddelingspoging van
Kroskinski en de grote groep
personen die bij dit conflict zijn
betrokken, heeft het hoofdbestuur besloten geen royementskwestie tegen het drietal te
starten. Wel doet het een 'klemmend beroep op alle leden van
de afdeling Zandvoort om de
discussie over personen en
groepen personen nu werkelijk
te staken, zodat een nieuw bestuur met u aller energie en inspanning de aandacht kan richten op meer inhoudelijke - politieke - discussies'. Het drietal
VVD-ers was gisteren niet voor
commentaar te bereiken.

Illustratie Maic de Boer

donderdag 9 februari 1995

Weekmedia 17

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING
De volgende commissie vergadert
volgende week in het Raadhuis

HET EZK GEEFT GAS..
MET VOORLICHTING
Deze week valt op veel adressen de gasnota in de bus.

spouwmuur terug verdient, wel of niet een combi-

Het is gelukkig geen koud jaar geweest. De rekening

ketel? Ook op dit soort vragen geven we u antwoord.

valt daarom waarschijnlijk wel

- maandag 13 februari 1995,20.00 uur commissie Financiën
De stukken voor de commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage DIJ
de receptie in de hal van het Raadhuis BIJ het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda
staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren

Deze week heeft u een brief

VERGADERING
mee. Maar wellicht dat u wel

WELSTANDSCOMMISSIE

met meer bijzonderheden

vragen heeft. U hoeft daarvoor

De Welstandscommissie vergadert donderdag
16 februari 1995 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplem 4,
Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545

gehad. Vul de

niet naar het EZK
in Heemstede te

INSPRAAK BOUWPLAN
"JUPITER" VERLENGD
Het voornemen bestaat om m de driehoek gelegen tussen de Schoolstraat, Haltestraat en Louis
Davidsstraat een overdekt winkeldomein te realiseren
Omdat volgens de geldende bestemmmgsplannen de voorgenomen bebouwing niet is toegestaan, wordt eerst de gelegenheid gegeven tot
inspraak, voordat de planologische procedures
worden gestart

komen. Want het
EZK komt dit jaar naar u

vragen in en neem hem

toe! Wij kunnen ons best

mee. In ieder geval ligt er

voorstellen dat u vragen heeft

voor iedereen een lekker

over bijvoorbeeld de gas-

warme hoofdband klaar. Kunt

meterstand, het totaalbe-

u niet langskomen op de voor-

drag of het nieuwe termijn-

lichtingsdagen,

bedrag. Of misschien
wrlt u weten of uw verwarmingsketel wel zo

u de isolatie van uw

maar heeft u

HET EZK KOMT NAAR U TOE:

u natuurlijk altijd wei-

Donderdag 9 februari van 16.00 uur tot 21.00 uur

kom in ons kantoor in

Zaterdag 11 februari van 10.00 uur tot 15.00 uur

Heemstede aan de Van

Lokatie: Huize Kostverloren (groene zaal)
den Eijndekade 3.

Burg. Nawijnlaan i in Zandvoort

Alle stembureaus in Zandvoort zijn toegankelijk gemaakt voor gehandicapten.
Voor nadere informatie bureau Verkiezingen,
A J v d Moolenstraat 57, 02507 - 61400, of
bureau Voorlichting, 02507 - 61492
Tevens is bij bureau Voorlichting een folder over
de verkiezingen gratis verkrijgbaar
KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten m het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 14
februari 1995.
De route loopt via de volgende halteplaatsen
08
Corn Slegersstraat
" 1 '5 - 0 9 00 uur
Schuitengat
09 15 - 1000 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplem
1 0 1 5 - 1 1 00 uur
Tolweg
11 15 - 1 2 00 uur
Sophiaweg
12 45 -13 30 uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
13 45 - 14 30 uur
Prof v d Waalstraat
14 45 - 1 5 30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 -16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

BROCHURE BIJZONDERE
BIJSTAND
De gemeenteraad heeft m 1994 de Beleidsnota
bijzondere bijstand vastgesteld
In deze nota wordt aangegeven volgens welke
uitgangspunten vanaf 1 oktober 1994aanvragen voor bijzondere bijstand zullen worden
behandeld
De gemeente heeft van de rijksoverheid meer
ruimte gekregen om op dit terrein eigen beleid
te voeren Dit is m de nota vastgelegd
Een korte voorlichtingsfolder over de nota is te
verkrijgen bij het bureau Voorlichting, 0250761492 Het bureau is bereikbaar via de ingang
aan de Haltestraat

VOORBEREIDINGSBESLUITEN

De inspraaktermijn is gestart op vrijdag 20
(ART. 22 WRO)
januari 1995. Vanaf dit moment ligt het plan ter
De gemeenteraad heeft op 31 januari 1995
inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Ruimbesloten dat op grond van artikel 21 van de Wet
telijke Ontwikkeling, Raadhuisplem 4 te Zandop de ruimtelijke ordening (WRO) bestemmmgsvoort De afdeling is geopend op werkdagen van
plannen worden voorbereid voor
09 00 tot 12 30 uur
- perceel Dr. C.A. Gerkestraat 125
De tekeningen en de toelichting liggen tevens
- perceel Duindoornlaan 28
ter inzage in de Openbare Bibliotheek, Prmsesse• - perceel grond aan Ir. G. Friedhoffplein
weg 34 te Zandvoort
- terrein gelegen tussen Julianaweg en
Tijdens de inspraakavond, die is gehouden op
Kostverlorenstraat
25 januari j l , werd het verzoek gedaan de termijn
te verlengen Oorspronkelijk eindigdedeinspraakDe besluiten liggen met de bijbehorende teketermijn op 17 februari
nmgen, waarop met rode omlijning de betrefDit verzoek is ingewilligd
fende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij
De inspraaktermijn is verlengd tot 26
de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke
februari 1995!
Ontwikkeling, Raadhuisplem 4 te Zandvoort
Tijdens de inzagetermijn kunnen schriftelijke,
De afdeling is geopend van maandag t/m vnjgemotiveerde reacties op het voornemen en het
dag van 0 9 0 0 - 1 2 30 uur
bouwplan worden ingediend bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

wel vragen? Dan bent

Vrijdag 10 februari van 16.00 uur tot 21.00 uur
zuinig is, in hoeveel tijd

Conform de Inspraakverordening is door Burgemeester en Wethouders de "inspraakprocedure
bouwplan Jupiter" vastgesteld
Hierbij wordteen ieder m de gelegenheid gesteld
om te reageren op het voornemen en het bouwplan voorzover het betreft
- het beleidsvoornemen op zich,
- de wijze en mate van uitbreiding van het oppervlak aan winkelvoorzieningen,
- de bouwmassa (bouwhoogtes e d )

Men kan ook met de oproepingskaart bij het
bureau Verkiezingen een mondeling verzoek
indienen

• nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland, Van den Eijndekade 3, 2102 LE Heemstede, telefoon 023 - 235123

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN

WOENSDAG 8 MAART
VERKIEZINGEN
PROVINCIALE STATEN

Vrijkomende woningen
Voor vestigers, starters en

doorstromers

1 Lorentzstraat 157, kale huur
ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 895,05.4-kamerwoning op
4e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,-, en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.850,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
2 Lorentzstraat 179, kale huur
ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 895,05.4-kamerwonmg op
4e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,-, en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.850,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

Thomsonstraat l
2041 TAZandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-17741

Sluitingstermijn inschrijvingen
Woensdag 15 februari a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij EMM
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen in de
selectieronde.
Informatie over het invullen
van de woningbon
Weet u niet tot welke categorie u
behoort, heeft u problemen met
het bepalen van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons, tel.
02507-17741. Wij zijn u gaarne
van dienst.
Toewijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van EMM.
Gerealiseerde toewijzingen op
eerdere advertenties
Celsiusstraat 172: toewijzing op
leeftijd 48+0 bonusjaren=33 jaar.

M

Formulieren voor een schriftelijke aanvraag zijn
verkrijgbaar bij de gemeente, sector Bewonerszaken, vm Plesmanschool, A J v d Moolenstraat 57 De formulieren moeten uiterlijk
22 februari zijn ingediend
Overdracht van de oproepingskaart kan tot op de
dag van de verkiezingen De gemachtigde moet
echter wel m hetzelfde stemdistrict staan mgeschreven

Woningbon
Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)
nr

adres

l

t/m 529.
Toewijzing van de garage
vindt plaats op basis van het
lidmaatschapsnummer.

Stemmen bij een stembureau naar keuze is ook
mogelijk Overigens kan dit alleen bij een stembureau binnen de provincie Noord-Holland.
Ook hiervoor dient men uiterlijk 22 februari 1995
een schriftelijk verzoek m te leveren

De bouwplannen liggen met ingang van 10
februari 1995 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de
sector Grondgebied, Raadhuisplem 4 te Zandvoort Deze afdeling is geopend van maandag
tot en met vrijdag van 09 00 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn dat de plannen ter mzage liggen, kunnen schriftelijke bezwaren
worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of mondeling
bij de voornoemde afdeling R O

HANDHAVING PARKEERVERBODEN T.B.V. KNRM
In verband met de benodigde manoeuvreerruimte van de nieuwe reddmgboot "Annie
Pouhsse" is de verkeerssituatie voor de redding-

GEMEENTE

Ondergetekende is Q doorstromer

G starter

De route van de reddmgboot vanuit de reddingschuur naar het strand v v dient te allen tijde vrij
te worden gehouden van geparkeerde auto's
Dit parkeerverbod geldt voor de bushalte op de
Thorbeckestraat, de Seinpostweg en de strandafgang gedurende 24 uur per dag Foutief
geparkeerd staande auto's op de route van de
KNRM zullen door de politie verwijderd worden
op grond van de gemeentelijke wegsleepregelmg

SUBSIDIE-AANVRAGEN 1995
Op grond van de "Algemene subsidieverordening gemeente Zandvoort 1994" kunnen instellingen of personen die aktiviteiten
uitvoeren op het gebied van het sociaal-cultureel werk en het maatschappelijk welzijn, welke
m het belang zijn van de gehele of een deel van
de plaatselijke bevolking, in aanmerking komen
voor subsidie
Een subsidieverzoek dient door middel van een
subsidieformulier te worden ingediend Dit
subsidieformulier kan worden opgevraagd bij
de afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur van
de sector Bewonerszaken, tel 61497
Het subsidieformulier dient vóór 1 april 1995
bij het college van burgemeester en wethouders te worden ingediend Formulieren die na
1 april worden ingediend of formulieren die niet
volledig zijn ingevuld, worden niet m behandeImg genomen
De beschikking op een subsidie-aanvraag vindt
plaats binnen twee maanden na vaststelling van
de gemeentebegroting 1996 (oktober 1995)

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op 20 januari 1995 een kapvergunning
verleend voor
- 3 bomen - Zandvoortselaan 54
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer,
afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat
20 te Zandvoort
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publikatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
95012B Brederodestraat 156
95013B Helmerstraat 7
95014B Vinkenstraat 34

vergroten
garage
vergroten
woonhuis
nieuwbouw
garage

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondge•bied, Raadhuisplem 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09 00 -12 30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bii de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
94032B van Stolbergstraat 1

plaatsen
plantenkas
94036B Zandvoortselaan 212 uitbreiding
woonhuis
94040B Kamerlingh Onnes- vergroten
straat 21
werkplaats
94062B Burg van Alphenoprichten
carwash
straat 102
94063B Vinkenstraat 30
plaatsen 2 dakkapellen en een
serre
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Wonmgwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplem 4

adres
adres

D vestiger

Naam
Geboorte datum
Naam partner
Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

GARAGE VOOR LEDEN
Garage Lorentzstraat S, huur
ƒ 117,23 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing
hebben huurders van de
woningen Lorentzstraat 301

Op woensdag 8 maart a s vVorden de verkiezmgen voor de Provinciale Staten gehouden Alle
stemgerechtigde Zandvoorters zullen half februari
de oproepmgskaarten toegestuurd krijgen
Op deze kaart staat aangegeven bij welk sternbureau de kiezers terecht kunnen
Het is echter ook mogelijk om te stemmen bij
volmacht (als u bijvoorbeeld op vakantie bent)
Dit kan op verschillende manieren worden aangevraagd via een schriftelijke aanvraag of door
overdracht van de oproepingskaart

(ART. 19 WRO PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van art 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te
verlenen voor.
- uitbreiden woning Duindoornlaan 28
- oprichten bijkeuken en garage
Dr. C.A. Gerkestraat 125

schuur aan de Thorbeckestraat en de Sempostweg aangepast Op de Seinpostweg geldt een
stopverbod voor de gehele weg en op de strandafgang mag men m het geheel niet komen met
auto's, motoren en (brom)fietsen

l

OOG VOOR
DE HES AMSTERDAM

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

J_J_J_J_J.

Postcode
Plaats
Telefoon pnve
Telefoon werk
Woonsituatie

Q inwonend

Q zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

STAMPPOTTEN en WINTERSOEPEN zijn langdurige karweitjes. Veel werk en lange bereidingstijden. Wij doen dit graag voor ui Dagehjks vers uit onze professionele keuken:

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?
G ja

D nee

HUTSPOT met KLAPSTUK
BOERENKOOL met WORST
ZUURKOOL met WORST ,„, 53

Zo ia, vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
G ja

Q nee

l zo ya, kopie hiervan bijvoegen

BRUINE BONENSOEP:

Alleen in te vullen door doorstromers
D wel lift
Aantal kamers inclusief woonkamer

D geen lift

50 et KORTING

L

Eigenaar
Kale huurprijs per maand

Tijd: 15.00 - 17.00 uur. Plaats: Wibautstraat 84. Info: 020 - 523 63 11.

deze week op alle kant &
klaar winterkostprodukten

Huidige type woning

Bij aankoop van
500 gram of 1 liter.

f

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven
|
j
i
i
i
i
Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden ntet behandeld

VREEBURG

OPEN MIDDAG
16 KËBRUARI 1995

J

HEAO Opleidingen/Afstudeerrichtingen:
accountancy (AC)
international management bedrijfseconomie (BE)
english stream GM-ES)
bedrijfskundige informatica (BI)
economisch-lingui'stisch (EL)
management, economie en recht (MER)
plus logistiek management (LM)
bank- en verzekeringswezen (BV)
en kennissystemen (KS)
fiscale economie (FE)
als afstudeervarianten.
commerciële economie (CE)
internationaal management Nieuwe afstudeervariant:
nederlands (IM-N)
communicatie en public relations (C

Haltestraat 54 - Tel. 02507-12451
HKS AMSTERDAM. DE PRAKTIJK BEWIJST HET GELIJK

Zandvoort
Handtekening

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G EMM

Hoorscnooi V O O K E C O N O M I S C H ! . S i u u i L b • Pos mus 2 9 5 - 1OOO AG A M S P I . K I
Tl.u.rooN 020 - 523G311 Tl l I l A\ 020 - 5236077
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Rode Kruis helpt bij integratieasielzoekers
ZANDVOORT - De afdeling Welfare van het Rode Kruis
Zandvoort heeft enthousiast gereageerd op een oproep van
de eigenaar van hotel Interlaken, in het Zandvoorts
Nieuwsblad. Deze vroeg Zandvoorters mee te denken om
de asielzoekers in het hotel aan een nuttige tijdsbesteding
te helpen.
Sinds die oproep zijn de asielzoekers welkom bij de afdeling
Welfare, in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan. Elke maandagmiddag
kunnen zij hier komen handwerken en dergelijke. De materialen die zij nodig hebben en
de spulletjes die zij maken,
kunnen zij houden. „De dames
van de Welfare waren hier toch
al aanwezig om van alles uit te
zoeken en te sorteren," zegt medewerker Klaas Toornstra. „Zo
bevorderen we de integratie
van deze mensen. Bovendien leren ze ook de nodige woorden
Nederlands, en niet eens alleen
dingen als 'haaknaald' en 'breiwerk' en dergelijke. Jammer genoeg hebben we alleen geen
mannengroep."

Verguld

Asielzpekersvrouwen brengen sinds kort gezellige en
leerzame uurtjes door bij de
afdeling Welfare van het Rode
Kruis
Foto André Lieberom

gasten. Voor sommigen is dat
heel vervelend. „Ik wil zo goed
mogelijk voor mijn drie kinderen zorgen," zegt een Iraanse
vrouw, van beroep accountant.
„Maar hoe kan ik dat nou doen
als we om de zoveel maanden
moeten verhuizen?" Hoge eisen aan een woning stellen de
asielzoekers niet, zegt zij, met
het oog op het feit dat sommige
Nederlanders hen een woning
misgunnen. „We willen alleen
maar een dak boven ons
hoofd."

Vijftien jaar geleden

Vijf jaar geleden

Toegang Kostverlorenpark toch uitgekleed.
Het toegangslaantje tot het terrein Kostverlorenpark uit- of aangekleed? Dat was de grote
vraag op de hoorzitting die vorig jaar op 8 f etaruan in het Provinciehuis werd gehouden. Destijds
waren bij GS bezwaarschriften binnengekomen
tegen de bebouwing van een strook grond aan de
rand van het Kostverlorenpark, daar waar de
nieuwe woning van de heer Machielsen zou worden gebouwd. Dit plan wordt genoemd Kostverlorenpark deel lila.

Omroepen staan te dringen om Zandvoortse
ether. Het wordt dringen om de Zandvoortse
ether Op dit moment hebben zich al drie mstanties gemeld als gegadigde voor een lokale omroep in Zandvoort. Omdat er maar een zendvergunning wordt afgegeven, moet de gemeente binnenkort advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media.
Aanvankelijk was alleen van de Zandvoortse
Omroep Organisatie (ZOO), die deze week officieel een stichting geworden is, bekend dat zij in
Zandvoort wil gaan uitzenden Nu blijkt dat er
nog twee gegadigden zijn: Jongerenomroep Kennemerland en De Branding (tot nu toe meer
bekend in Heemstede en Bennebroek waarbij zij
vooral gekarakteriseerd wordt als ziekenomroep) De Branding heeft reeds een aanvraag
ingediend bij het commissariaat, de ZOO legt de
laatste hand aan de voorbereidingen.
Hoe ver het staat met de Jongerenomroep is
niet duidelijk, wel heeft de gemeente deze kleine
organisatie aangeraden aansluiting te zoeken bij
De Branding. Belangrijkste reden' er wordt
maar één zendvergunning afgegeven
Over beide anderen moet de gemeente advies
uitbrengen aan het Commissariaat van de Media. Waarschijnlijk zal de gemeenteraad zich
daar in maart over buigen. Om te voldoen aan de
wettelijke eisen moeten de omroeporganisaties
in ieder geval beschikken over een programmaraad.

In een schrijven van de algemeen christelijke
bond voor natuurstudie en natuurbescherming
aan de gemeenteraad, wordt geconstateerd dat
van de toezeggingen gedaan op deze hoorzitting
bitter weinig terecht is gekomen. Volgens zowel
deze bond als de Nederlandse jeugdbond voor
natuurstudie afd. Haarlem is het droef gesteld
met het naleven van gedane beloften. Met andere
woorden: het laantje werd uitgekleed.
Een van de belangrijkste bezwaren was, dat bij
de uitvoering van het plan een prachtige bossage, landschappelijk en wetenschappelijk behorend tot het natuurgebied het Kostverlorenpark,
vrijwel geheel verloren zou gaan. Bovendien zou
het park zijn bijzonder fraaie entree verhezen en
rukte de bebouwing weer een stukje verder op,
in het toch al zo zeer door woningbouw aangetaste Kostverlorenpark.

De dames die er gebruik van
Zij is om politieke redenen
maken, zijn er zeer verguld het land uitgevlucht. „Niet om
mee. „Het zijn vriendelijke economische redenen, hoewel
mensen in Zandvoort. En het een hoop mensen dat vaak denRode Kruis neemt over de hele ken. Hetzelfde geldt ook voor
wereld wel een speciale plek de andere asielzoekers, zegt zij.
in."
„Ik kan nooit meer terug,"
De asielzoekers wachten in vertelt een Bosnisch meisje.
Zandvoort op hun erkenning of „Mijn vriend is moslim en ik
op een woning. Dat kan alle- ben katholiek. Dat wordt in ons
maal een tijd duren. Voor het land niet samen geaccepteerd.
zover is, moeten zij waarschijn- Dus een plek om terug te gaan,
ZANDVOORT - Liefheblijk weer naar een ander adres: die zal er nooit meer zijn. Ik zal bers van rommelmarkten
het hotel moet van de zomer mijn familie waarschijnlijk én verzamelaars kunnen
weer beschikbaar zijn voor bad- nooit meer zien."
zondag 12 februari weer te-

goed. Voor enkele verzamelobVoor meer inlichtingen kan
jecten zijn experts aanwezig die men bellen: G.H. v.d. Eyken,
gratis taxeren en/of bemidde- tel. 14234, of F.L. Tervelde, tel.
len bij aan- of verkoop.
12303.

j Weekenddiensten

Genootschap Oud Zandvoort

Verenigingsnieuws

de badplaats door

met

Bram blijft bijna een
Verzamelbeurs in Gemeenschapshuis kwartier sprakeloos
Z

recht op de Verzamelbeurs
Zandvoort in het Gemeenschapshuis.

Weekend:
11/12 februari 1995

uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
POLITIE: Alarmnummer 06-11. Vrijwillige hulpverlening: CenIn andere gevallen: tel. 13043. trum Voor Vrijwillige HulpverBRANDWEER: Alarmnummer lening: Voor informatie, advies
06-11. In andere gevallen en hulp tel. 17373, op alle werk023-159500 of - voor info over- dagen van 10.30-12.30 uur.
dag - (02507) 61584.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AMBULANCE: Alarmnummer AC Zandvoort.
06-11. Anders: tel. 023-319191 Stichting Welzijn Ouderen
(ongevalllen), Centrale Post Zandvoort: Koninginneweg l,
Ambulancevervoer (CPA) Ken- tel. (02507) 19393. Open voor
nemerland.
alle vragen van ouderen op
DIERENAMBULANCE: Die- maandag 09.15 - 12.15 uur, en
renbescherming
023-246899 dinsdag t/m vrijdag van 09.00
(gratis), Regionale Dierenam- tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
bulance
alarmnummer dat de coördinator aanwezig is?
023-334323.
Of bent u niet zelf in staat om
HUISARTSEN: De volgende langs te komen? Bel dan voor
huisartsen hebben een geza- een afspraak tel. 19393.
menhjke
waarnemingsrege- Belbus: Om van de belbus (voor
ling: J. Anderson, B. van Ber- bewoners van 55 jaar en ouder)
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. gebruik te kunnen maken,
Paardekooper, H. Scipio-Blü- dient men zich 24 uur van te
me, P. Weenink. Informatie •- voren op te geven bij Huis in de
daarover tijdens weekend, Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én en 17.00 uur. De kosten per pertijdens feestdagen via telefoon- soon bedragen vanaf l juli 1991:
nummer 30500. De spreekuren ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,van de dienstdoende arts zijn voor een retour.
zowel op zaterdag als zondag Alg. Maatschappelijk Werk
van 11.30 tot 12.00 uur en van Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
17.00 tot 17.30 uur. Een af- 13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen van
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen 9.00-10.00 uur. Verder volgens
tandarts bellen.
afspraak. Deze hulpverlening,
Apotheek: Zeestraat Apotheek, beschikbaar voor iedere inwoJ.W. Neutel, tel. 13073, ope- ner van Zandvoort, is gratis.
mngstijden (alleen voor recep- Telef. Meldpunt Sexueel Geten): zaterdag 11.00-13.00 en weld: tel. 023-340350 op werkda17.00-18.00
uur,
zondag gen 12.00-14.00 uur en maandag11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. + donderdagavond 19.00-21.00
Buiten de openingstijden infor- uur.
matie over de regeling via Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
teLnr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- tot 17.00 uur.
vallen is het Kruiswerk Zuid- Zandvoortse Vereniging van
-Kennemerland 's avonds, 's Huurders: Gratis advies voor
nachts en in het weekend te be- leden. Telefonisch spreekuur
reiken via de doktersinforma- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
tiedienst: tel. 06-8460.
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Verloskundigen: Mevrouw E.A. Schriftelijk: Postbus 287, 2040
de Boer-Burgh en/of mevr. AG Zandvoort.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van Woningbouwvereniging EMM:
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- Klachtentelefoonnummer
voort, tel. 02507-14437.
technische dienst: 17577. BeDierenarts: Mevrouw Dekker, stuurlijk spreekuur: iedere eerLijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. ste dinsdag van de maand van
15847.
19.30 tot 20.00 uur.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
eniging v.h. welzijn der dieren 61500.
(02507) 14561, Vermissings- Taxi: tel. 12600.
1
dienst 023-383361, Asiel Zand- Openbare bibliotheek: Prinsesvoort
(tevens
pension) seweg 34, tel. 14131. Open ma.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
023-244443. Stichting Regionale 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
Dierenambulance: 023-363476 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
of alarmnummer 023-334323 (24 10-14 uur.

j Kerkdiensten
Weekend:
11/12 febr. 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein: '
Zondag 10.00 uur: SOW-dienst
in Gereformeerde Kerk, ds. J.A.
van Leeuwen, m.m.v. jongerenkoor The New Choir Singers,
collecte Werelddiakonaat
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: SOW-dienst
m Gereformeerde Kerk, ds. J.A.
van Leeuwen, m.m.v. jongerenkoor The New Choir Singers,
collecte Werelddiakonaat
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves

Het Genootschap Oud-Zandvoort houdt vrijdag 10 februari
voor leden een genootschapsavond m gebouw De Krocht, aanvang 8 uur. Men kan deze avond ook lid worden (vanaf 15 gulden).
Op het programma o.a. een diasefie over kleinere monumenten m
Haarlem, in het kader van 750 jaar Haarlem, en een diaserie over
Zandvoort en omgeving, van de heer C. Spoelstra. In de pauze
worden twee poppen in originele Zandvoortse klederdracht verOp de beurs kan gekocht, ver- loot.
kocht en geruild worden. Voor
'snuffelaars' is er de bekende
rommelmarkt,
verzamelaars
Vrouwen VanNu houdt dinsdagmiddag 14 februari
kunnen er bekende en minder inVereniging
het Gemeenschapshuis de jaarvergadering gehouden, aanvang
bekende verzamelobjecten vin- 2 uur.
Na de pauze: quiz.
den. Bijvoorbeeld: postzegels,
munten, speldjes, spaarpotten,
prentbriefkaarten (ook met
motief- en fantasie-afbeeldinTot zijn grote verbazing1 krijgt Bram Stijnen op zijn verrassingsDe
Nederlandse
Vereniging
van
Huisvrouwen
afdeling
Haargen), grammofoonplaten, boee.o. besteedt vandaag aandacht aan het 750-jang bestaan van avond een nieuwe brommer aangeboden
Foto Andre Lieberom
ken, stripboeken, poppen, an- lem
de stad Haarlem. Plaats: Immanuelkerk, Van Egmondstraat 7,
tiek, curiosa, ouderwets ge- Haarlem. De heer Cor van Andel houdt een dialezing over de
reedschap en blikken speel- geschiedenis van de stad.
ZANDVOORT - Hij wist (van het duo Olieslagers/Drieecht niet meer hoe ie het huizen van Wim Hildering),
had, vrijdagavond. Min- en.... op een brommer. Zijn vo(ADVERTENTIE)
stens een kwartier was hij rige was kort voor hij het ziesprakeloos. En de kenners kenhuis in ging, gestolen. Marweten het: voor Bram Stij- cel Meyer, van het Waterloopnen is dat wel héél erg lang. leintje, startte tijdens de afwezigheid van Bram spontaan een
inzamelingsactie voor een nieuBram kon z'n ogen niet gelo- we brommer. „Die jongen zat
ven toen hij vrijdagavond bm- zo vast door die operatie, dat
nenstapte bij La Rondine aan we met een paar mensen hebde Boulevard Paulus Loot. De ben gedacht: we moeten laten
zaak zat propvol met familie, weten die ie niet alleen staat
vrienden en bekenden, tot en Dat we aan hem denken. Toen
met toneelvereniging Wim Hil- kwam iemand met het voorstel:
dering en folkloreverenigmg De kunnen we met een scooter
Wurf. Nichtje Jannie was aan voor hem bij elkaar kletsen."
de gang geweest: tientallen
„Hij heeft ook altijd voor anmensen had zij uitgenodigd om deren klaar gestaan. Als er iets
Bram Stijnen deze verrassing was, dan schreef ie er over. En
te bezorgen bij zijn terugkomst of je het er nou wel of niet mee
uit Hehomare. Vervolgens was eens was, er werd over gepraat
hij onder een smoes naar dit en gediscussieerd." Er werd
een pot neergezet en van lieverrestaurant gelokt.
Maar liefst negen maanden lee kwam er steeds wat bij. In
was hij weggeweest om zijn rug de wandelgangen, die ook in dit
recht te laten zetten. Dat is gro- circuit bestaan, wordt gezegd
tendeels gelukt. Het verliep dat een ondernemer spontaan
met behoorlijk wat tegenslag het laatste deel heeft aangeen pijn, waardoor Bram het vuld. De brommer kreeg een
tweede deel van de operatie, dat rode kleur. „De kleur van het
later uitgevoerd zou worden, gevaar," grapte een van de aanmaar voor gezien liet.
wezigen, „dan kun je 'm tenVrijdagavond, tussen al die minste bijtijds zien aankovrienden, leek alle narigheid men." Bram was er m ieder gevergeten. Bram werd vergast val sprakeloos van vrijdagop toespraakjes (onder andere avond. Hoewel... „Nee echt, dit
van Pieter Joustra) en sketches is ongelooflijk."
De beurs is geopend van 11
tot 17 uur en de entree is gratis.
Het Gemeenschapshuis, te vinden aan de L. Davidsstraat, is
makkelijk toegankelijk voor
rolstoelrijders.

Vrouwen VanNu

N.v.v. Huisvrouwen
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RUARI

Woonwagens Thijsseweg moeten weg
Onze gemeentebestuurders zijn weer eens onder grote druk
gezet Nu weer door de provincie Noord-Holland. Die vindt dat nu
eindelijk het - illegale - woonwagenkamp op de Jac.P. Thijsseweg
verwijderd moet worden. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren,
anders komen er strenge maatregelen. Dit heeft het provinciebestuur onlangs in een gesprek met Zandvoortse college van Burgemeester en Wethouders gezegd. Zandvoort is nalatig geweest,
vinden de gedeputeerden Achterstraat en Berman. De laatste
dreigt met maatregelen bi.i de beoordeling van bouw- en bestemmmgsplannen.

l
Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d.
Meer, Haarlem, over de dichter
Gerrit Achterberg (II).
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: drs. R.
Hengstmangers, N.H., Bloemendaal
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snrjders, H.A.
Zondag 19.00 uur: Zendingsdienst Pulco Dommerholt 'De
Hoop' in Dordrecht

Zandvoort op het 'witte doek'
Zandvoort komt over een tijdje misschien wel wereldwijd op
het 'witte doek'. Het ziet er naar uit dat de badplaats een belangnjke rol gaat spelen in een nieuwe speelfilm. In de hoofdrol? Sylvia
Knstel.

De Krocht op z'n kop

TEKENFILM

HUMOR

THRILLER

A.L
Dagelijks
•13.30 en 15.30

A.L
Dagelijks
19.00

• 16 Jaar
Dagelijks
21.30

| Burgerlijke stand
Periode:
31/1/-95 - 6/2/'95

Ondertrouwd:
Steen, Ivar, en Nijkamp, Wendy Jacqueline
Pranssen, Pranciscus Adrianus
Robertus Maria, en Koning,
Elisabeth Emerentiana Johanna
Geboren:
Jeanine Rianne Renate, doch-

ter van: Gansner, Rob Jan, en
Winnubst, Nicole Josepha Maria
Overleden:
Van Essen, Frits, oud 81 jaar
Van Dobben geb. Van Proosdij,
Elisabeth Maria Jakoba, oud 75
jaar
Dorsman geb. Loos, Johanna
Margaretha Georgina Elisabeth, oud 80 jaar
Bakker, Gerrit, oud 91 jaar

VERWACHT

THE LION KING
PULP FICTIOIV
Gasthuisplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

ANDVOORT IS IN rep en
roer De invahdenlift op
het station is opgeheven.
Maar volgens een woordvoerder van NS Kennemerland is
er eerst een onderzoek gedaan
naar het gebruik van de 'goederenhft' (zoals de lift door hem
wordt genoemd). De lift bleek
volgens de woordvoerder
slechts incidenteel gebruikt te
worden. (Voor goederen of
door invaliden?)
Maar ik snap wel hoe het zit.
De lift heeft anno 1995 geen enkel nut meer voor de NS. Het
onderhoud kost zo'n achtduizend gulden per jaar. Zou men
'het oude kreng' moeten vervangen, dan loopt dat al gauw
'm de tonnen'. Daarnaast moet
de lift altijd bediend worden
door een van de rangeerders.
Die verdwijnen echter ook op
het station Zandvoort. Met de
komst van de korte trein (en
ingebouwde 'loco') valt er namehjk niks meer aan- of af te
koppelen of te rangeren
Alles goed en wel, maar nu 's
effe doordenken, weg rangeerder... weg piccolo! (snapt u?)
Maar er is nog een veel grotere
reden, waarom die lift wordt
opgeheven. Bovenin de hal van
het stationsgebouw neemt de
liftkoker behoorlijk wat ruimte in beslag. En die ruimte kan,
in het kader van de nieuwe
plannen van de NS, behoorlijk
'commercieel' worden gebruikt: door de VVV bijvoorbeeld, of als dat met doorgaat,
door een ondernemerMaar achterdochtig als ik
ben, kriebelt het weer danig in
m'n grijze massa. Ik kan me
niet onttrekken aan het idee,
dat het onderzoek van de NS
naar het gebruik van de lift,
weieens zeer '(v)luchtige' vormen heeft aangenomen. Vooral
als uit dat 'onderzoek' bleek,
dat er genoeg andere alternatieven aanwezig zouden zijn
voor onze reiziger die slecht
(of helemaal met) ter been is
Zo zouden er, volgens de
woordvoerder, meer wegen
vanaf het perron naar dorp en
strand leiden. Maar die zijn of
een kilometer om, of steil en
gevaarlijk, of niet te vinden zo
ver weg!
Trouwens, hoe je daar moet
komen, staat al evenmin via
een bord aangegeven. „We willen met te veel borden op het
station, om vervuiling tegen te
gaan," zegt de woordvoerder
Maar als ik onderaan de trap
op het eerste kleine deel van
het perron sta te kijken, zie ik
al veertig borden hangen. (De
meeste met reclame... kassa!)
En daar zou met een bord bij
kunnen?
Het zou me niets verbazen,
als de 'commercie' het bij dit
onderzoek wel wat erg snel
heeft gewonnen van het 'sociaal' verstand. In dat geval is
dat onderzoek van die NS voor
mij geen ene fluit waard Bo
vendien vraag ik mij af wat de
Vereniging Reizigers Orgamsatie Openbaar Vervoer van deze
'uitslag' vindt. Of het Centraal
Coördinatiepunt ter Bevordenng van de Toegankelijkheid
voor de Gehandicapte? Een
beetje tegengas is immers
nooit weg, nietwaar? Het
klinkt misschien flauw, maar
ik geloof er geen barst van dat
'die invalidelift op het station
van Zandvoort nooit wordt gebruikt
Als dat werkelijk zo is, ligt
dat dan aan de invaliden of aan
de NS? Of verlaten de mvaliden al in Haarlem de trein?

Connie Lodewijks gaat gebouw De Krocht volgende week zaterdag op z'n kop zetten. Bijna letterlijk. De zaal wordt omgetoverd
tot een echt theater, waar vervolgens een 'bruisende voorstelling'
wordt gegeven, zo belooft zij. Die wordt verzorgd door elf dansers
tussen de leeftijd van 17 tot en met 23 jaar. Thema: 'Tot u
spreekt.... (deel II). Gekozen in verband met de korte uitleg die
tussendoor wordt gegeven. De inhoud van het programma is zo
veelzijdig, dat ie volgens Conny ook wel te omschrijven valt als:
met 'van Straus' maar van Mozart tot haus.
Er zijn twee voorstellingen op dezelfde avond. Voor de eerste,
aanvang, 19.15 uur, zijn nog kaarten te koop a 6,50 gulden. Te
bestellen via tel.nr. 17789 en 12598, of bij de Studio, Corn. SlegersVrijdagmiddag ging ik eens
straat 2a.
een kijkje nemen op het station. Binnen vijf minuten stuitte ik op een groep mensen Een
'Vlaggen' worden vernieuwd
van hen zat in een rolstoel. Ze
Komende maanden worden de 'vlaggen' van Circus Zandvoort hebben haar met veel moeite
opgeknapt Rigoreus: de kosten bedragen zo'n zes ton. Voor het de hoge trappen 'opgesjord'.
Circus een flinke tegenvaller: de 'garantie' van de bouwer van de 'Het karretje' kwam er achtervlaggen keert slechts 85 duizend gulden uit. De keramiek-tegel- aan. Nou snap ik het. Die zien
tjes, voor zover nog aanwezig, worden verwijderd en de vlaggen we toch ook nooit meer in
worden afgewerkt met plaatstaal. „We hopen m juni klaar te zijn," Zandvoort terug1
aldus directeur Leo Hemo. Hij is blij dat de werkzaamheden gaan
beginnen. „Het was aan het verpauperen."
MARTHA BURGER

donderdag 9 februari 1995

Weekmedia 17

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

l e klas binnen- en buitenwerk

DE WINTERSCHILDER

DAGÉRS

vanaf 7 november l 994
ƒ 75,- subsidie per
man per dag
(min. 3 dagen).
Schilderwerk,
wandafwerking en
behangen.

(De, (jutte,

Leveren en plaatsen van isolerende
beglazing.
Glasreparatie
(zo mogelijk binnen 24 uur).

Storm gezellig

Zaterdag 18 februari 1995
Aanvang:'19/15 uur of 21.15 uur
(zaal Open 18.45'uur)
.''i',Dé Krocht" - Gr. krocht 41 Zahdvóort
Kaarten tel, te reserveren. ;
Gorn. Slègersstraat 2A Zandvoort
' ïel. rJ2507-17789ixg;g. 02507-12598
Toegangsprijs ƒ 6,50
;

eens bij ons
binnen

'•i

;•

r

i

LAMINAAT
Diverse kleuren en kwaliteit
Off. LUXAFLEX-dealer

VITRAGE of
OVERGORDIJNEN
Op maat gemaakt en opgehangen.
Wij hebben de nieuwste stalen.

8e/ nu voor een vrijblijvende offerte + of meer informatie

Grote Krocht 22 - Zandvoort'

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG, v,d, MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 02507-15186 en 18727

Damesschoenen
mt. 34 t/m 42
:

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

Alle merken TAPIJT, 5 of 7 jr.
garantie.
NOVILON en MARMOLEUM
Deskundig gelegd.
De nieuwste rage harde
vloerbedekking

Ghprepgrafie: Gonny Lodewijk

i 5 = M,

al vanaf 39,95

Herenschoenen
mt. 39 t/m 46
al vanaf 39,95

VELSERBROEK
Nabij winkelc., veel privacy, gez. goed onderh. huis + carport,
tuin, sauna + overd. terras, woonk. open keuken, wc, 3 slpk. + badk.
douche + wc, grote zolderverd. m. balkon.

KOOPPRIJS ƒ 350.000,Sp. te aanvaarden, na
20.00 uur 023-378486

Gevraagd

medewerker/ster
graag met enige ervaring
voor de BEDIENING
in ons restaurant/bistro

't WAPEN VAN ZANDVOORT
tel. inl. tussen 12.00-24.00 uur
02507-14638

Nieuv^sblad
Ondernemers Vereniging Zandvoort

Doe mee aan onze

VALENTIJN PUZZEL
Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in
deze krant de hartjes en plaats
de gevonden letter op de
aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing
uiterlijk 19 februari a.s. naar
het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort
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deze oplossing inleveren vóór 19 februari

PANTA!ONS

VAN 25,00 TOT 69,00

KolbERTS

VAN 59,00 TOT 79,00

KOSTUUMS
VAN 98,00 TOT 198,00
PullovERs
VAN 19,90 TOT 59,00
DRESS shiRTS VAN 19,90 TOT 59,90
PRINT shiRTs VAN 19,90 TOT 59,90
SchOENEN

VAN 59,00 TOT 79,00

STROpdASSEN
T shJRTS

9,90
9,90

ENZ. ETC, ENZ, ETC, ENZ

Naam:
Adres* . .
Postcode + Plaats:

KOMT D AT ZIEN!

Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot,
prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.
hoofdprijs diner voor 2 t.w.v. 150,beschikbaar gesteld door

REST. QUEENIE, Kerkplein
BAKKER KEUR, Raadhuisplein 5 valentijn taarten

Op zaterdag 11 februari a.s. zal ons promotieteam het winkelend
publiek een passende en smakelijke attentie aanbieden namens
Sweet Hearts, Kerkstraat.

ovz

en

Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie

KERKSTRAAT20,
Z AIN D V O O R T
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Met garages erbij wordt Nieuwstraat achterbuurt'
ZANDVOORT - „Natuurlijk mogen die mensen met hun
ond doen wat ze willen," zegt hij. „Al bouwen ze tachtig
rages boven op elkaar. Maar die straat moet vrij blijven,
aar hebben wij recht op." Hij is niet het type van de
uwige querulant, iemand die elk akkefietje opblaast tot
n wantoestand. Maar voor VUT-er Piet Paap is de leefarheidsgrens nu gepasseerd. Als het plan voor de bouw
n vijf garages in 'zijn' Nieuwstraat doorgaat, wordt de
rloedering volgens hem compleet. „Dan gaat het er hier
ht als een achterbuurt uitzien."

wrrfrrrrrrmTr

een bouwvergunning een gemakkelijke zaak, omdat voor
het betreffende gebied geen bestemmingsplan bestaat. Aan de
andere kant mogen Paap en
zijn medestanders enige hoop
koesteren, omdat de gemeentelijke welstandscommissie inmiddels het advies heeft gegeven van de bouw af te zien, naar
verluidt omdat de betonnen elementen 'esthetisch' niet zouden passen in het straatbeeld.

or Paul van Gagcldonk

Falend parkeerbeleid

'aap woont al 63 jaar op
mmer vijf in de Nieuwstraat.
Nieuwstraat, dat ooit een
toresk straatje genoemd
ocht worden, is één van die
line straatjes, die tot het achrlandgebied van de Halteaat behoren. Paap kan zich,
danks zijn zeer langdurige
rblijf in de straat, niet herinren dat de gemeente iets subantieels heeft gedaan om de
el op te knappen, hoezeer hij
n hersens ook pijnigt. „Kijk
.f maar hoe het hier verloerd is," nodigt hij de verslagver uit'. Een versleten wegk, door auto's scheef gereden
ntaarnpalen en verveloze en
iosteloze loodsen tussen de
de huisjes in, dat is het beeld
n de Nieuwstraat.

rages die daar al eerder zijn geplaatst. Omwonenden hadden
slechts een weekje de tijd om
bezwaar te maken.

inkels

ZANDVOORT - De provincie denkt bij het station in
Zandvoort aan een monument, de NS momenteel aan een
kantoor- en winkelruimte. Op zich twee verschillende za-.
ken, ware het niet dat aan een monument weinig veranderd mag worden. Toch zou provinciaal medewerker Van
der Kley het 'jammer' vinden als het station niet op de
Rijksmonumentenlijst komt te staan.

Het allergrootste probleem
irdt echter veroorzaakt door
t tekort aan parkeerruimte.
de Nieuwstraat staan acht
de huisjes, een complex van
htenveertig eengezinswoninn en nog veertien andere onrkomens. De straat zelf biedt
ichts ruimte voor een aantal
to's, dat op de vingers van
ee handen te tellen is.
Aangezien de bewoners van
aangrenzende zij straatjes
n de Haltestraat hun auto
ar ook niet kwijt kunnen en
il bezoekers van winkels en
itaurants in de Zeestraat en
iltestraat geen zin hebben
i geld uit te geven aan parermeters, is de parkeerdruk
de Nieuwstraat de laatste jan enorm toegenomen. Paap:
fu gaat het nog. Maar als het
mer wordt staat het hier 's
htends om acht uur al helekal vol met auto's van toerisi."
Paap had niet gedacht dat het
g erger kon. Totdat hij enkeweken geleden in het Zandorts Nieuwsblad las dat er
f garages worden gebouwd in
j Nieuwstraat, naast twee ga-

Bliksemsnel
De plek waar gebouwd wordt,
betreft de achtertuin van een
woning aan de Haltestraat. Op
de stoep die aan deze tuin
grenst parkeren Piet Paap en
zijn medebewoners al sinds
mensenheugenis hun auto. Als
de bouw van vijf prefab garages
doorgaat wordt hen ook die mogelijkheid tot parkeren ontno-

Op het open stuk terrein aan de Nieuwstraat staan al twee garages. De Welslandscommissie is tegen de bouw van de overige vijf
men. „En dan hebben we het uit. Met die betonnen dingen
nog niet eens over de verloede- erbij gaat het er helemaal als
ring van de buurt," zegt Paap. een achterbuurt uitzien."
„Het ziet er hier al zo armoedig
Paap schreef bliksemsnel een

Van der Kley: „Het gebouw is
echt een topstuk: uniek vanwege haar ligging bijna tot aan zee,
men noemt dit een kopstation,
en uniek vanwege het waterreservoir dat er is. De klokkentoren is namelijk ook een watertoren. Dat vind je hoogstwaarschijnlijk nergens meer. Daarbij heeft het gebouw een zeer
fraaie architectuur en is rijk
aan detaillering. Deze is zeer
compleet."
NS-medewerker Ron Snijders breekt zijn hoofd heel ergens anders over. Volgens hem
is het zeker dat een deel van de
stationshal gebruikt gaat worden als kantoor- of winkelruimte. Dat geldt met name voor het
gedeelte naast de trap en de
voormalige bagageruimte plus
liftkoker.
In het stuk naast de trap, achter de 'harmonica-deur', wordt
een winkel ingericht. Zodra het

weer hier aanleiding toegeeft,
gaat een ondernemer op deze
plek strandartikelen verkopen,
hierover zijn al afspraken gemaakt. Met de harmonicadeur
wordt de winkel 's avonds weer
afgesloten.
• In het andere deel is de lift
alvast weggehaald, een maatregel waartegen een aantal Zandvoorters heeft geprotesteerd,
maar die volgens Snijders niet
wordt teruggedraaid. „De lift
werd slechts incidenteel gebruikt en de ruimte kunnen we
zeer goed gebruiken voor commercieële doeleinden. Als we er
met de VW niet uitkomen, dan
wordt de ruimte aan een andere
ondernemer aangeboden."
Volgens Snijders zijn de NS
bezig met plannen om het station aangenamer, schoner, en
veiliger te maken. Rondom de
toiletten onderaan de stationstrap wordt een tampon- en

ZandZand

orters die af en toe een
to nodig hebben, kunnenAuto Strijder B.V. te;ht voor 'de Auto op Afep'. Het autobedrijf speelt
:rmee in op een initiatief
n de ANWB, waarmee tens wordt samengewerkt.

jaar
kan
iaar een
een auto nodig heeft, kan
een contract voor een Afroep-auto afsluiten. De basiscontractvergoeding bedraagt 125
gulden per jaar, inclusief BTW.
De brandstof komt voor rekening van de gebruiker. De kosten worden in maandelijkse termijnen betaald, zodat men niet
onverwachts voor kosten komt
te staan. Er is al een auto op
afroep voor 75 gulden per
maand, op basis van 20 dagen
per jaar en 2000 kilometer vrij.
Wie meer rijdt (maximaal 120
dagen per jaar, per dag 100 km
vrij) of een auto uit een hogere
dat reageert op aanraking. Men klasse neemt, betaalt uiteraard
hoeft alleen maar het gewenste meer.
programma of de verlangde
Volgens de ANWB is dit sys'steek' aan te wijzen en de machine voert het uit. In het ge- teem beslist goedkoper dan het
heugen zitten bijna 20 steken, kopen van een auto. De uiteinen allerlei versieringen om te delijke kosten worden aan het
borduren, zelfs de mogelijk- eind van het jaar opgemaakt.
heid van 1920 verschillende Genoemde prijzen zijn inclukindergezichtjes. Het telefoon- sief BTW, verzekering, wegennummer van Stokman is 20072. belasting, pechhulp in binnenVoleens Strijder
Striider is het dé opODVolgens
lossing voor mensen die af en
toe niet zonder auto kunnen,
maar hem ook weer niet iedere
dag nodig hebben. Vandaar dat
meerdere autobedrijven in Neder land al zijn ingegaan op dit
idee en - op dit vlak - gaan samenwerken met de ANWB.
Het werkt als volgt. Wie maar
een beperkt aantal dagen per

Primeurtje bij Stokman
ZANDVOORT - Naaimalinehandel Stokman, PrinBnhofstraat 7 Zandvoort,
beft een primeurtje in
uis. Een Singer Professio'al XL-100.
De machine is volgens Stoklan een 'revolutie in naaimatiine-technologie', onder andedoor een LCD-beeldscherm

De Nederlandse Spoorwegen willen de handen vrij houden in het stationsgebouw in Zandvoort
Foto: Archief Wcekmedia

condoomautomaat geplaatst.
Bovendien komt er een 'fotoshot'-cabine voor pasfoto's te
staan, plus een automaat voor

en buitenland en vervangend
vervang?
vervoer na ongeval of pech.

Alternatief
Voor mensen die af en toe een
(tweede) auto nodig hebben,
vormt de afroepauto een modern alternatief, aldus Strijder.
De auto staat dan wel niet voor
de deur, maar kan dichtbij in de
buurt met een volle tank worden opgehaald. Er kunnen twee
huisgenoten aangewezen worden als gemachtigd bestuurder.
Voor nog meer algemene informatie heeft de ANWB een
gratis
telefoonnummer:
06-0706, maandag t/m vrijdag
8-22 uur, weekend 9-17 uur. De
ANWB maakt gratis een vergelijking van de kosten van de eigen auto en een Auto op Afroep.
Informatie is natuurlijk ook te
krijgen bij Auto Strijder B.V.,
Burg. van Alphenstraat 102, te
bereiken onder telefoonnummer 14565.

ieuw interieur Rosarito Kerkplein
Rosarito, die daarmee een hele
andere sfeer kreeg. „We wilden
zo'n beetje dezelfde sfeer als
onze winkel op de Grote
Krocht, behalve wat de kleding
betreft," aldus Else. Zij en mede-eigenaar Frank de Visscher
vermoeden dat het interieur
meer dan vijftig jaar oud is.
Verder is de winkel onder andeLuifel
re 'aangekleed' met oude
„We dachten er al een tijdje
Hiervan zijn twee grote kas- scheepsattributen, een hobby
ver om wat te veranderen aan
e winkel. Maar niet zo rigo- ten gebruikt voor deze zaak van van Frank, zoals oude lampen

[j ZANDVOORT - Rosarito
n het Kerkplein nummer
p heeft een compleet nieuw
.terieur gekregen. De. hele
.ak is ervoor ontruimd geeest. j.Het was rigoreuzer
an we eigenlijk van plan
paren," zegt Else Blanken'>ein.

ZANDVOORT/HEEMSTEDE - De politie heeft vorige
week donderdag een 31-jarige
Zandvoorter aangehouden op
de Binnenweg. Door ontaekende oorzaak was hij tegen een
boom gereden. Toen de politie
arriveerde, verklaarde hij niet
de bestuurder te zijn. Een paar
getuigen hadden hem echter
wel uit de auto zien stappen.
De man, die onder invloed
van alcohol bleek, weigerde
echter iedere medewerking aan
het politie-onderzoek. De auto
taleek enkele uren daarvoor gestolen te zijn uit de Brederostraat in Zandvoort. Eigenaar
was een Duitse toerist. De autodief werd aangehouden en opgesloten in de cel. De man had
de afgelopen maand driemaal
een Opel Kadett gestolen.

In de kraag gevat

ZANDVOORT - Aan de
Thomsonlaan heeft de politie
zondagavond rond kwart voor
acht een inbreker aangehouden. Samen met een tweede inbreker werd hij overlopen bij
een inbraak in een huis aan de
Van Leeuwenhoekstraat. Het
tweetal vluchtte daarop de woning uit.
In de achtertuin lieten de daders een jas en twee schroevendraaiers achter. Even later werden op de Thomsonlaan twee
mannen gezien waarvan één
worden afgewogen en neemt de geen jas aanhad. Toen een poligemeenteraad ten slotte een tae- tie-auto hen naderde, renden zij
sluit over het gebouw. De mo- het duingebied in.
Eén van de daders liep zich
numentencommissie geeft dan
nog een advies, dat samen met echter vast tegen een hekwerk
en kon worden aangehouden.
het raadsbesluit naar het mi- Hij
gaf te kennen de Joegoslavinisterie gaat. De staatssecretasche nationaliteit te hebben en
ris beslist uiteindelijk.
in Amsterdam te verblijven. De
Het standpunt van de provin- tweede verdachte wist te ontkocie is in elk geval duidelijk. Het men. In de gevonden jas vond
station is gebouwd in 1906, in de politie een horloge dat afbleek uit woning aan
Berlagiaanse stijl, net als het komstig
station van Haarlem. Maar vol- het Ten Kateplantsoen.
gens Van der Kley is het Zandvoortse station ook speciaal
voor deze kustplaats ontworZANDVOORT/HEEMSTEpen, alles wijst daarop. „Zo zijn DE - De politie heeft vorige
er in de stationshal prachtige week dinsdagavond op de
glas-en-loodafbeeldingen
en Heemsteedse Dreef twee inbreeen tegeltableau te vinden. kers aangehouden. Dat gebeurDeze bevatten, behalve het wa- de na een tip van een omwonenpen van Zandvoort, allerlei ver- de.
wijzingen naar de visserij. Het
De man hoorde iemand over
zijn alle taferelen die met Zand- het grindpad lopen dat gelegen
voort te maken hebben. Het is tussen zijn woning en die van
plafond is van hout. Er zijn in zijn buren. Hij ging poolshoogpasteltinten scheepjes opge- te nemen en zag een man wegloschilderd. Alle details zijn nog pen. Even later kroop een tweegaaf en verkeren in een prima de man uit de heg. Hij riep wat
staat. Dat maakt de stationshal tegen de mannen, waarop zij
nu juist zo prachtig. Ook de wo- dreigden hem neer te schieten.
ning van de vroegere stations- De buurman lichtte daarop
chef is uit monumentaal oog- de politie in. Die kon het tweepunt gezien nog heel erg mooi." tal in een bushokje om de hoek
aanhouden. Daar stond ook een
radio die afkomstig bleek van
een inbraak in de Postlaan. Het
tweetal, Amsterdammers van
42 en ei'jaar, zit voorlopig achter slot en grendel.

Aangehouden

Auto op afroep' goedkoper dan eigen auto
SANDVOORT • 2ANDVOORT

zing van een bouwvergunning.
Of het protest kans van slagen
maakt, is nog onduidelijk.
Enerzijds is het afgeven van

Autodief botst

*Station is uniek gebouw vanwege waterreservoir'

'AKELIJK BEKEKEN

!

brief naar B en W, vergezeld
van de handtekeningen van de
bewoners van de Nieuwstraat.
In die brief vraagt hij om afwij-

Paap hoopt niet alleen dat de
bouwplannen piet doorgaan
(„want mijn huisje verkopen
om een dure advocaat te kunnen betalen doe ik niet"), hij
rekent er ook op. Omdat de gemeente zijn verantwoordelijkheid heeft. Omdat de Nieuwstraat een vergeten straatje is,
vindt hij: „Er is hier al jaren
sprake van een falend parkeerbeleid en het resultaat is dat wij
alle parkeerproblemen voor
onze deuren krijgen. Waarom
moeten wij daar voor opdraaien? We hebben er nu echt meer
dan genoeg van."

Zandvoorts
Nieuwsblad

reus als we het nu hebben gedaan. Dat idee is ontstaan toen
we op een veiling in Amsterdam
een compleet ouderwets winkelinterieur tegenkwamen, vermoedelijk van een oude manifacturenwinkel. Toen we dat
zagen, wisten we het meteen!"

'***-3'

osarito, Kerkplein 10, is ook een stuk ruimer geworden
Foto Arnold van der Zee

en een bijna antieke buitenboordmotor die een plaatsje in
de etalage, heeft gekregen.
Aan de buitenkant is het aanzicht eveneens veranderd.
Meest opvallend is de nieuwe,
smeedijzeren luifel, naar een
ontwerp van een vriend die zich
normaliter bezighoudt met
filmdecoratie. Hij heeft ook adviezen gegeven voor het intericur.
De zaak is niet alleen sfeervoller dankzij het nieuwe meubilair, het is ook een stuk ruimer doordat de hele indeling
veranderd kon worden. De kleding kan nu veel o verzichtelijker getoond worden én er is
ruimte gekomen voor een extra
paskamer.
Het genre kleding is hetzelfde gebleven: sportief en makkelijk, met onder andere jeans,
jacks (o.a. Gabstar en Donovan), blouses en spijkerjurkjes.
In de zaak op de Grote Krocht
ligt de nadruk meer op het romantische, het vrouwelijke,
voor alle leeftijden. Wel is de
gehele collectie nieuw: „Dat
was wel lekker, hoor," zegt
Else, „meteen alles nieuw!" De
collectie wordt op 14, 15 en 16
maart getoond tijdens een diner/modeshow samen met Beach Him en Beach In in restaurant Queenie. Rosarito is dagelijks geopend van 10 tot 6 uur,
op koopavond (vrijdag) tot 8
uur, en op zondag van l tot 5
uur. Tel. 30719.

visitekaartjes. De omgeving
Als de NS bezwaar aantekewordt opgefleurd met beplan- nen tegen een plaatsje op de
ting. „Alles moet er fris en frui- monumentenlijst, zullen de betig uitzien," aldus de manager, zwaren tijdens een hoorzitting

Oorkonde voor
commandant

D66 wil mening
inwoners provincie

ZANDVOORT - Brandweercommandant
Rob
Schröder kwam woensdag
voor een complete verrassing te staan. Hij was 25 jaar
brandweerman en om die
reden was - buiten zijn medeweten - op de kazerne een
kleine receptie georganiseerd.

HAARLEM - Wat zou u doen
als u het voor het zeggen had in
de provincie Noord-Holland?
Deze vraag stelt D66 NoordHolland in het kader van de statenverkiezingen aan alle inwoners van de provincie.
Noordhollanders
kunnen
hun mening over bijvoorbeeld
Schiphol, de werkloosheid en
de woningbouw op papier zetten en in een brief sturen aan de
partij. Het adres is: D66 Provincie Noord-Holland, Stadhuis,
Kamer 2227, Amstel l, 1011 PN
Amsterdam.
pp een openbare verkiezingsbij eenkomst in De Rode Hoed
in Amsterdam zullen kandidaat-politici voor de staten ingaan op de gespuide meningen
en ideeën. De bijeenkomst is gepland op 21 februari om zeven
uur 's avonds. Het adres van De
Rode Hoed is Keizersgracht
102.

Schröder ontving daar uit
handen van burgemeester Van
der Heijden een oorkonde, plus
een penning, behorend bij dit
jubileum. Daarnaast kreeg hij
een shawl met het logo van de
gemeente Zandvoort. Zijn manschappen, zoveel mogelijk opgetrommeld, verrasten hem
met een bronzen beeldje, voorstellend een brandweerman
met een gered kind in de armen. De brandweer en de echtgenote van Schröder hadden
een slim plan bedacht om hem
op het juiste moment naar de
kazerne te lokken. Niet te
vroeg, zodat iedereen bij zijn
aankomst al aanwezig zou zijn.
Zijn echtgenote zette dinsdagnacht alle klokken in huis twee
ZANDVOORT - TZB houdt
uur achter. Daardoor kwam.
koppelklaverjasSchröder pas tegen tienen op Burgemeester Van der Heijden overhandigt brandweercom- vrijdagavond
in de kantine aan de Kennede kazerne, waar hij door het mandant Rob Schröder een oorkonde en een penning in ver- sen
merweg. Aanvang 8 uur, deelnacomplete gezelschap werd ont- band met zijn 25-jarig jubileum
me 7,50 gulden. Info: H. Paap,
Foto
Jan
Draijer
haald. •
tel. 17397.

Klaverjassen

Er waren eens drie vissers
die met elkaar overlegden om
uit vissen te gaan. Met hun
drieën zouden ze noodweer
en storm beter doorstaan dan
wanneer ieder afzonderlijk
zou gaan. Op een winderige
dag in de herfst voeren ze de
zee op, omdat ze van oordeel
waren dat zé veel vis zouden
vangen. Op het strand waren
verschillende mensen die
hen waarschuwden voor de
gevolgen van het weer, maar
zo zeiden ze, met ons drieën
kunnen we storm en regen
trotseren.
Toen ze uitgevaren waren
en een mijl de zee op waren
gegaan, kwamen ze in een
vliegende storm terecht. Het
was zo erg dat ze hun roer
niet meer konden houden en
ze over waren geleverd aan
een orkaan. -Binnen korte tijd
waren de drie schepen verdwenen aan de horizon. Van
de bemanning werd niets
meer vernomen en van de
drie schepen werd nooit iets
teruggevonden. Alle waren
met man en muis vergaan.
In Zandvoort, waar men
met elkaar meeleefde, was
grote verslagenheid. De drie
gezinnen van de vissers hielden een tijdlang rouw, want
hun gezinnen waren door
deze storm uit elkander gescheurd.

Wederopstanding
van drie vissers
Dit is een Zandvoortse legende opgetekend door pastor
Bertus Voets, oud-medewerker van het archief van het
hisdom Haarlem.
door Bertus Voets
Na een jaar waren twee vrouwen, die hun man bij deze
storm hadden verloren, opnieuw gaan trouwen. Het leven
ging verder en de vrouwen waren niet in staat om goed voor
hun kinderen te zorgen. Maar
toch bleef de wond van het tragische verdwijnen bloeden en
wanneer ze alleen waren, dachten ze nog vaak aan hun vroegere mannen terug.
Eens op een warme zomerdag, toen hun mannen waren
uitgevaren, gingen ze in de middag naar het strand. Toen ze
daar waren aangekomen, zagen
ze een aantal mannen bezig met
het klaar maken van een schip.
Ze vonden het heel erg vreemd:
een visser weet heel goed in te
schatten welke dagen voor hem

goed waren en daar werd alles
op ingesteld. Ze hadden dus al
lang klaar moeten zijn. Nieuwsgierig gingen de vrouwen naar
de mannen toe en toen ze dichtbij kwamen, schrokken ze zich
lam. De mannen keken op en de
vrouwen herkenden toen de
mannen die al drie jaren dood
waren gewaand.
Vol schrik liepen ze terug,
gingen over de duinen naar hun
huisjes en ze deden hun deuren
dicht en ze klaagden over het
feit dat ze hun vroegere mannen terug hadden gezien. Waren ze van de dood opgestaan'?
De oplossing was eigenlijk
heel eenvoudig. De vliegende
storm had de drie vissersboten
de Noordzee ingedreven en ze

toen naar het zuiden gebracht. Uiteindelijk werden
ze in Frankrijk op het strand
gesmeten en de mannen waren met de schrik vrijgekomen. In het begin konden ze
zich niets herinneren van
vroeger. Ze kregen onderdak
in een Franse kustplaats en
ze probeerden op alle mogelijke manieren geld te verdienen om te leven.
Pas na een paar jaar kwam
alles weer boven. Toen besloten ze naar het noorden terug
te gaan. Dat was in die dagen,
toen er geen vervoer was, niet
zo eenvoudig en bovendien
moesten ze op weg naar het
noorden hier en daar weer
blijven om met alle mogelijke
klussen geld te verdienen.
En zie, na drie jaar waren
ze in Zandvoort. Ze herinnerden zich hun oude vissersberoep en maakten daarom een
boot klaar op het strand. De
vrouwen die niets van vroeger vergeten waren, zagen
hun mannen weer terug. Ze
dachten aan wederopstanding en meenden dat de dag
des oordeels gekomen was.
Toen er echter niets gebeurde, slopen ze in de late namiddag naar het strand. De
boot en de mannen waren
weg en keerden niet meer terug.

donderdag 9 februari 1995
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Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
heeft alles. Inclusief een tramhalte voor
de deur. Neem lijn 9 en je zit er zó!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag tot 17.00 uur;
maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
Vrijdagavond koopavond
tot 21.00 uur.
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken.
TRAM

9

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

mijnders

Enfetid «i Mulbur «smtori

S»
STOK
C—H) meubelcenter

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
i.lv
lH's voor /.akcnniaii en par liciili*
urn worden "f/.cl o\vr l of 2 kolommen breedte in tliverse lelU*r«;rontl*Mi.
l'arliculïercii vcrwij/en wij naar de. speciale bon op de
pa-iina ..MICIÏO'S".
l'hiatsinti is mogelijk in de volgende editie:

ZAMn'OOKTSMEU\\SHLAI) ƒ0.48 per millimclcr.
Slnilm»slij(!: dinsda» If>.0<) uur.
U kunt uw leksl telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
^ Zandvoorts Nieuwsblad. Gastliuisplcin 12. 2042 J M
Xandvoorl:
Plaalsitijï is ncik mogelijk in de volgcmle combinatie:
/. /and voort s Nieuwsblad. A m.stel vee n s Weekblad,
lÜtboornse Courant, tic Ronde Vcner. Aalsmeerder
('.(inraiit. alle edities van het Amsterdams Stadsblad. de Nieuwe Wcrsper. ƒ5.52 per millimeter.
Sluitingstijd: iiuuinda<: 15.00 uur.
"A" Informatie over onze overige aantrekkelijke atlvcr(eiitieecinibinatïe^ in de Micro's /i j n op aanvraag op
on/e kantoren verkrijgbaar.
"A" Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,-- adm.kosten.
"Ar Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers verstuurd. Op ver/oek wordt aan advertc-erders buiten liet verspreidingsgebied één kninl verstuurt). Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gebracht.
Alleprijxenexcl. 17.57r BTW
U kunt il<^ tekst van u\v Miero-adverleiUieL-ombinatic Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(tlit minimer is im-l voor hey.orgklachten) of zenden aan:
Micro's WeekiiMMÜa
l'osllms 156 - 1000 AD AliisU-r<l:iiii
Do sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

vanReeuwijk

Divers personeel gevraagd

Lessen en clubs

Ervaren modellennaaister (30 - 40 jr)

SLAGEN VOOR
PDIÖFAMBI?

Tel. 13529

die ons in drukke periodes als oproepkracht kan assisteren.
Wij werken met tricot- en geweven stoffen en moderne
* Wil, gaat de 15e Sara zien, industriemachines. Bij gebleken geschiktheid bestaat de
het is echt waar, dus felicite- mogelijkheid tot een full-time dienstverband.
ren maar! Piet en Truus.
Gegadigden even schrijven naar:
Zonder familie is het ook
Bierman's Confectie Industrie BV (t.a.v. Dhr. F. Hulst),
feest, dus gedraag je als een
Ringdijk 2, 1097 AA AMSTERDAM.
beest!!! PHW.

Opening nieuw marketingkantoor

Plaats voor snel een goed
contact eens een advertentie
MET CONTACTTELEFOON
Elk gesprek wordt aangekondigd en U kunt uw toestel afen aansluiten wanneer u maar
wilt. Info 06-35011172, 1 gpm.
(Of tijdens kantooruren 020 6658686: Mara, Ries of Torn).

Per direct 25 mensen gezocht voor diverse functies.
Zowel full- als part-time.
Bel nu voor een afspraak: 020-6000280.

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt

een bezorger/ster

Felicitaties

voor wijk in Nieuw Noord.
Min. leeftijd 15 jaar.
Aanmelden: tel. 02507 - 17166.

* 13 febr. is de dag dat Coby
50 worden mag. Hartelijk gefeliciteerd. Oor en Joke.

* Hoera, hoera, onze Wil
wordt 50 jaar, van harte gefeliciteerd Sara, Harrie, Jannie.
* Ja ja, het is echt waar!
Cobi wordt 13 februari 50 jaar!
Henk, Hilly, Natascha.

Te koop:
2 orïderschuifbedden incl. matrassen,
kl. bruin, als nieuw ƒ300,-.
Modelbaan spoor N, treinen, huisjes,etc.
Prijs n.o.t.k.

Tel.: 020 - 6370418.

PIANOLESSEN
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486.

* bezoek aan
huis of in
sortering in
haarwerken
en pn'uiken

het
ziekenhuis
* ziekenfonds-

leverancier

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

Ook gespecialiseerd in
/lerenfmqpfj werken
Dinsdags gesloterydfec^
\»:=:SF\3l;)! IttOEHASD

Tel. 020-6157107

Reunie Mariaschool
Oud-leerlingen meldt u!

VLOOIENMARKT

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

Heemsledcstraol 28\. /
bh. Hoofddorpplein. \/
Amsterdam.

* Oproep:
tentoonstelling
Maria school, oude schoolspullen. Tel.: 02507 - 19106.

PIANO
SPELEN

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

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
.. voor komende
schoolseizoen bij:

Gevraagd: hulp in de huish.,
2 of 3 middagen in de week.

18/19 feb. sporthal Delta Inl. tel.: 02507 - 17084.
Lloyd te A'veen: 4/5 maart
sporthal De Pelikaan te Zand
Personeel
voort; 12 maart sporthal de
Bloemhof te Aalsmeer; 25/26
aangeboden
maart sporthal Groenendaa
te Heemstede. Org. Hensen
Mijn hard werkende, Eng. spr.
tel. 023 - 402334.
huishoudelijke hulp zoekt
VLOOIENMARKTEN:
huish./schoonmaakwerk.
18/19 maart J. Edenhal
Bel voor een afspraak
Amsterdam. 08812-3363.
020-6415731/6477434.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr, J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Klein schildersbedrijf doét
FRANCIS nieuw in Noord en gaarne vrijblijvend prijsopgave. Tel.: 020-6948197.
nu al de goedkoopste in
gebruikte koelkasten, wasNieuw in Zandvoort
machihes, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
Alles + ƒ250,- of kom een
praatje maken. Dotterbloemstraat 2. Bel: 020 - 6370845. Echt voor alles van A tot Z,
•dein of groot, gewoon even
* Legkast wit, 180x50x40, :>ellen, wij komen u gratis de
ƒ20; eiken bijzettafel, rond, <osten vertellen. Tel. 13780.
60x50, ƒ 15. 02507-13858.
schilder
* Pavro hardboard (m. gaat- Gepensioneerde
jes) bedbodems, 2x 80/190, heeft wat tijd over, ook voor
div. onderhoud en timmerƒ30. Na 18 u.: tel. 17225.
werk. Tel.: 02507 - 18248.
* Te koop: AEG wasmachine, bovenlader, in zeer goede
staat, ƒ300. 02507 - 17477.

Happy Days
Trouwauto's
Video trouwreportage
Luxe personenvervoer
Tel./fax: 020 - 6904667

TAFELS
antiek, kopie, klein,
groot, dik, dun.

Woninginrichting

f en pruik als het
nodig is!

Van Marsbergen

KOLONIAALSTIJL
Nederlands-lndië,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
jmerverhuizingen. Voll. verz.
lag-nachtserv. 020-6424800.

* Joke, Hans, Rona en
Charisa. Veel geluk in jullie * Boxspring, 90x200, be- *Te koop wit keukenbuffet
± 170x95 ,ƒ 100; Philips hoogkleed met skai, ƒ 200.
flatje. Trui, Bob en Serge.
tezon, ƒ50,-. 18803.
Tel.: 16610.
* Ma, gefeliciteerd met je
verjaardag. Daniëlle, Sarah, Loopt u moeilijk? Ontdek de *T.k. weg. aansch. combi
mogelijkheden
met onze ketel 2 Junker keuk. geysers
Oproepen - Mededelingen
Rutger, Pinky, Pipi.
electrische driewielers. Bel ƒ 25,- p.st. Tel.: 13858.
*Mijn oma Sio-Paap ziet voor gratis info: 035-838486.
• Wij behouden ons het
maandag Sara. Van harte ge2
feliciteérd en kusjes Chloë. Te koop 6.5 m ongelakte ei- recht voor zonder opgave van
met rijdende treinen te Almere-Stad op zondag 12 FEBRUARI •*• Sara in rotje-knor, hart. gef. ken losse parketdelen, 22 mm redenen teksten te wijzigen
dikte. Prijs n.o.t.k. 023-382782 of niet op te nemen.
aanstaande van 10-15 uur in Sporthal Stedenwijk, KampenTot zondag. E + T.
weg 1, ruim 300 tafels! Komt u kijken, ruilen, (ver)kopen?
Tante Hennie ziet Sara,
Borduurpakk., hobby art.,
* Ankie, je bent vandaag
50, 50, 50, 50, het is maar dat u
T.k: 1 berber, 200 L/140 br.,
DMC, naaimach.reparaties, het weet. Van harte, veel liefs
alweer 38 jaar geworden.
gde st. ƒ 250; 1 berber, 230
scharen slijpen. Singer,
Hoe is het mogelijk? Sparky.
en veel gezondheid van
l./170 br. ƒ 300.02507-17598.
Prinsenhofstraat 7, Zandvoort Jannie, Priscilla en An.
A.s. zondag grote poppen-,
T.k.
2x 2'/2 zitters, klassiek
beren- en blikken speelgoed- *Coby, je ziet straks Sarah *Tante Sara,, uh Cobi, van
mbd., kl. donkergroen gebeurs in Restaurant paviljoen voor je staan en wenst haar harte gefeliciteerd en een fijbloemd. Tel.: 02503 - 17321.
ne dag! Ria en Maarten.
Artis. Poppendokter aanwe- ipoedig naar de maan.
zig. Gratis taxatie. De beurs Elke dinsdagavond gezellig * Tante Wil, je ziet het niet,
Sport, spel en
geopend van 10.30-17.00 uur. zingen bij het Zandvoorts maar toch al Sara. Van harte,
Beneluxtoys, 010-4790198.
ontspanning
Mannenkoor in het Gemeen- Clemens en Paulien.
* Help de Polen. Stuur 'n schapshuis aanvang 20.00 *Van harte! Hiep, Hiep, Hiep
Tennis. Er zijn nog enkele
voedselpakket! Wij hebben uur. U bent van harte welkom. Hoera, Cobi ziet 13 feb. Sara.
uren te huur op tennisbaan in
evt. 'n adres: 02907-5235.
Piet en Nel.
GROTE VLOOIENMARKT
Zandvoort (kalenderjaar).
18 febr. Haarlem Schalkwijk,
Inl. 02507 - 14273.
't Schalkererf 9.00-16.00 uur, * Wil, een fijne verjaardag, en
van harte gefeliciteerd, je
Toegang ƒ2,50. 100 kramen, moeder.
Inl.: 020-6156856.
Muziek* Your Simply the Best. Heninstrumenten
nie, een fijne dag zaterdag.
Piet, Jannie, Henk, Rebecca!

Grote miniatuurtrein- en modelautobeurs

Kunst en antiek

Verhuizingen

Te koop aangeboden diversen

*Cobi, gefeliciteerd!
1945-1995.
Jaap, Henny, Arda en Marco.
* Feliz Navidad voor onze
Hen, Arie, Tiny, Linda, Sandra
en Erik.

Alle cassettes, boeken en
diskettes bij elkaar helpen
u niet zo goed als een
deskundige docent.
Echt leren doet u pas met
een mondelinge cursus.
Binnenkort gaan de PDI en
AMBI cursussen weer van
start bl] CVA. MN.1
Systeembeheer en MC.4
Telematica ook overdag! .

Slaapkamer Centrum

.VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020 - 6413187

DE KLUSSENBUS

Op de Sniep, Diemen

Schoonheid en
verzorging
HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 02507 - 14606.
Nieuw bij nagelstudio
NEW NAILS,
Pedicurebehandeling en
Voetmassage.
Inlichtingen: Zeestraat 56,
2042 LC Zandvoort.
Tel.: 02507-12241/31134.
ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ 75,- p.w.
02507-30183/06-52812146

Woningruil
Aangeboden: goedkope
4-kamerflat in Celsiusstraat.
Gevraagd: 1-gezinswoning,
5 kmrs, met tuin, tot ƒ 1000
per maand. Tel. 02507-13881.

DOMBO

Financiën en
handelszaken

Sfilnriseen

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932
VOOF

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergade
ring, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten mei
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis, tel.
02507-14085 of 19652.

Cörrv

voor de particulier
3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon

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

De bureauklok met rekenmachine is gewonnen door:

Muller, Amsterdam

H. Ronners, Amsterdam

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde'» Tours

EEISM

Elke week het dagelijks nieuws!

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

A. Meijer, Amsterdam-Noord

M. Rutgers, Zandvoort

••':':;:•\•

Slegersstraat 2b
Zahdvoórt
Tel. 02507-12070

,

Gewonnen door: A. Bakker, Zwanenburg

Aangeboden 4 kam.flat in
Lorentzstraat. Gevr. 2 kam
won. in Zuid. Tel. na 18.00
18278.

VIDEOTHEEK

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.

Aangeb. Haarlem 2 kam.fla
in Molenwijk. Gevr. in Z'voor
2 of 3 kam.flat of huisjt
± ƒ800,- p. mnd. Tel.: 023
402259.

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

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

donderdag 9 februari
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tfiCRO's
Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Kleding
wwjurk mt 40/42, mooi
werkt lijfje, wijde rok m.
ep ƒ 900, 02503 - 24537.

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Foto - Film

Huwelijk en
kennismaking

ïlmcamera Bauer super 8;
proj.tafel + dia-scherm,
5. Tel. 02507 • 13283.

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.
Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur

• Plaats voor snel een goed
contact eens een advertentie
MET CONTACTTELEFOON Te huur: loods geheel of geElk gesprek wordt aangekon- deeltelijk. Tel.: 02507 • 17207.
digd en U kunt uw toestel afen aansluiten wanneer u maar
Vaar/surfsport
wel
Aquariums
tegen wilt. Info 06-35011172, 1 gpm.
demprijzen uit voorraad (Of tijdens kantooruren 020 brandingsboot, ex-rederbaar. Tel.: 020-6592476. 6658686: Mara, Ries of Torn). T.k.
dingsboot Mullder en Rijke.
"e koop: poezentoilet/huis- Eén telefoontje is genoeg
Bod gevraagd. 02507 -13694.
kleur rose en bruin, ƒ 25,-. om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
. 02507 - 12698.
Rijwielen,
Probeer het eens en bel
Wij behouden ons het 0 6 - 350.222.21. (100cpm).
motoren,
;ht voor zonder opgave van Zoek je een leuke vriend of
bromfietsen
lenen teksten te wijzigen vriendin? De Relatielijn
niet op te nemen.'
06-350.290.15 (100 cpm).
* Damessportfiets, Peugeot,
5
versnellingen,
i.z.g.st.,
ƒ 125,-. 15808, na 18 u.
Dieren en
dierenbenodigdheden

In Zandvoort
Huurt iedereen
zijn videofilms
'

'

:

'

'

' ''' ;

''"

'

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
06-Nummers

DOM B O

Privé doorschakellijn
06-96.88

SUPERLIVE Gr ocpsScx live!
Kies 1 als je 'een' live-gesptek wilt!.
u:, 't...

PDEQTHEEK

DOMBO
Zandvoort
Tel. Ö25Ü7-12070

'

HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-9613. (Nu 50 cpm)

MiCRO's

STUDENTES geven gratis
sex op hun kamer.
Bel nu 06-9603. (75 cpm)

.

06,95*06

.95.93

INSPREEK
PRIVELIJN!

SBX

VOOR MANNEN EN VROUWEN!.
Spreek een visitekaartje in. b.v. hoe ^
'oud\ibent,naam.seie.leeflijd, ' wal je nekt. elc. Hierna kun je lui- >
'sieren naai iedereen die bel!. Vind l
je iemand leuk, toets "O" en je. r ,,
• wordt met elkaar doorverbonden. ::.'
Vrouwen tellen GRATIS 08.4699. . •
Mannen bellen
•
V>

1 Hier stellen honderden l
'vrouwen, lesbiennes, f
meesteressen zich aan l
|e voor. In onze conv
' puter zit hun privé
• ? • ' ' . tel.nr.
opgeslagen.
$• Hoor je • er één waarmee |e live wilt, toets
"•? dan de "3" en wij ver-

|| binden je gratis door.

00*97*551

H DISCREET

'1)6.9779

RIJPE VROUWEN'/
' ' '

S&MLIVE!

Je kunt hier 24 u. p. dg. live,
met Rijpe Vrouwen. Ie warden
er goerj voor betaald. Nieuw!
Nu ook live meeluisteren,
. bating nf naar 200 hot stories
luisteren. Nu maar / op"'-1

' Elk uur een meesteres die
wothl op jou. Ook daling en
,' meeluisteren.

06»

06.96,09

DIREKT APART met hete
DOORSCHAKELLIJN
vrouwen, doorverbinden naar Nu kun je vrouwen direkt ophaar huis. 06-9710. (75 cpm) bellën. Direkt naar haar thuis.
DIREKT-SEX met 'n vrouw Bel: 06-9892. (75 cpm)

van 35 jr of ouder. Bel haar Hete ERVAREN vrouwen van
thuis via: 06-350.266.46 1gpm 40 jaar zoeken sexkontakt.
06-350.290.53. (75 cpm)
DIREKT-SEXKONTAKT
06.320.320.91. Ik open m'n
mond voor jou! Ik wil je tong Kies nu zelf de heetste vrouHete meisjes (18) Live
voelen. Rijpe Nederin! 1 gpm. wen, via de computer krijg je
06-9715
haar direkt aan de lijn.
ANONIEME sexafspraakjes. Bel 06-9788 (75 cpm).
Geen wachttijd 1 gpm
Sexkontaktlijn
Amsterdam.
06-320.330.70. (75 cpm)
Dominante vrouwen geven Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
telnr voor Gratis SM-kontakt. zoeken snel sexkontakt!
Bel nu 06-9705. (75 cpm)
06-320.325.80. (100 cpm)
in heel Nederland
DOORSCHAKEL-LIVESEX! Hete vrouwen (40+) willen
GEHEEL PRIVÉ
200 Vrouwen willen thuis ge- snel SEXKONTAKT. Direkt
thuis doorgeschakeld
beld worden. 1 gpm. 06-9698 aan de lijn! 06-9757 75 cpm
Gratis naar bed met vele dik- Hete VROUWEN echt thuis
ke VROUWEN thuis. Bel spel opbellen. Zoek de leukste en
de computer verbind je naar
06-9580. (75 cpm)
24 u/p.d. 100 c.p.m.
haar huis. 06-9766. (75 cpm)
GRATIS
naar
bed
met
geDikke NEGERINNEN geven
Homo: Jongens onder elkaar.
trouwde
vrouwen
thuis.
Sexl telnrs voor gratis sex bij hen
Hoor die knullen genieten!
kontakten. 06-9747 75 cpm
l thuis. 06-9662. (75 cpm)
06-320.330.88. (75 cpm)
DIKKE vrouwen geven telnrs GRATIS naar bed met geHOMOKONTAKTEN
J voor gratis sex bij hen thuis. trouwde vrouwen thuis. Sexkontakten. 06-9530. (75 cpm) Zoek je snel een hete knul?
Bel 06-9502. (75 cpm)
06-320.330.18. (75 cpm)
l Dikke vrouwen geven telnrs GRATIS sexkontakt, nu spec.
HUISVROUWEN geven telnrs
l voor gratis sex bij hen thuis. met hete vrouwen van 40+. voor
gratis sex bij hen thuis.
Bel nu 06-9811. (75 cpm)
06-9602. (100 cpm)
06-9664. (75 cpm)
Dikke vrouwen (40+) willen Heerlijk DISCREET apart met
l vrijblijvende sex. Gratis & dis- hete vrouwen uit Amsterdam.
creet. Bel 06-9543 (75 cpm) 06-320.322.11. (75 cpm)
18 jaar. 06-350.20.222 1 gpm

06-98.50

Live!! Meisjes Thuis

E

U

R

O

Abu Dhabi
Drie weekenden is het feest bij Euro 7-teleyisie. Want Begeef u onder de oliesheiks,
Jan geeft dit eerste Nederlandse commerciële televi- geniet van de Oosterse sfeer en
>iestation drie exclusieve 5 sterren VIP-reizen voor bekijk alles in deze prachtige stad.
wee personen naar Abu Dhabi weg. Het enige dat de
(ijker moet doen om in aanmerking te komen voor een Betere programma 's
ran deze reizen is: kijken naar Euro 7.
D p zaterdag en zondag brengt Euro 7 onder andere Euro 7-televisie is op dit moment
jrogramma's die onder de noemer 'Euro 7 Vakantie- al in bijna 2,5 miljoen Nederlandse
specials' worden uitgezonden. In het weekend van 11 huishoudens te ontvangen. Het station is op 19 oktober van het vorig
;n 12 februari staat Europa centraal. Op 18 en 19 februjaar begonnen. Maar liefst 60 proiri zijn dit Australië / Nieuw Zeeland en Mexico / Guatecent van de Nederlandse bevolking
nala en op 25 en 26 februari krijgen Maleisië en Sri
is overdag thuis. De helft daarvan
.anka veel aandacht. Elk weekend gaat er een reis naar
zegt ontevreden te zijn over het
Xbu Dhabi uit.
televisie-aanbod overdag (herhalingen van de avond ervoor, soaps,
het station nog enkele kleine spelletjes, quizzen). Daar wil
Exclusieve droomreis
troostprijzen uit, die bestaan uit Euro 7 wat aan doen door pro)p de zondagen 12, 19 en 26 vrijkaarten voor het Omniversum, gramma's uit te zenden die de
ebruari wordt tussen 12.00 en dus het loont in elk geval om te mensen, die thuis zijn, willen zien.
6.00 uur een meerkeuzevraag kijken, antwoord te geven op de Dat zijn, zo blijkt uit een onderesteld. Kijkers kunnen het ant- vraag en een slagzin te maken. Tot zoek, programma's over natuur &
'oord op deze vraag (gewoon, die en met dinsdag kunnen het ant- milieu, gezondheid, vrije tijd en
liddag in de programma's te zien) woord en de slagzin op 06- mensen. Juist deze programma's
oorgeven op 06-300.577 (50 et 300.577 doorgegeven worden.
brengt Euro 7.
er minuut). Daar wordt de vraag
Zelf zegt Euro 7 de betere prook nog eens herhaald. Verder Exotisch Abu Dhabi
gramma's op de buis te brengen.
loet de opbeller een slagzin over
Een greep daaruit: 'Culturele steuro 7 inspreken.
U vliegt super-de-luxe met Gulf dén van China' over het culturele
)e winnaar krijgt een geheel Air, dat de jongste vloot ter wereld erfgoed van de Chinezen en tradicrzorgde
V(ery)
I(mportant)- heeft, rechtstreeks naar het exoti- ties en gebruiken in het China van
(erson)-reis voor twee personen sche Abu Dhabi.
vandaag. In 'Het echte wilde wesaar het prachtige Abu Dhabi. De gehele reis duurt een week en u ten' laat Kenny Rogers verhalen
'rie weekenden lang wordt deze verblijft in een werkelijk rnagni- en legenden over het harde leven
xclusieve 5-sterren reis weggege- fiek 5 sterren hotel. U heeft alle van het oude Amerikaanse westen
en, dus u kunt drie weken achter tijd om de stad helemaal te verken- tot leven komen. 'Europa's mooiIkaar proberen deze droomreis in nen en het hotelpersoneel staat ste plekjes' toont de mooiste
wacht te slepen. Verder deelt klaar om alles voor u te regelen. natuurgebieden van Europa.

Vrouwen van 35 jaar en ouder
willen DIREKT-SEX. Bel ze
thuis 06-9604. (75 cpm)

SEX-DOORSCHAKELLIJN.
Vrouwen van 35 jaar en ouder Nu kun je hete vrouwen echt
willen DIREKT-SEX bel ze nu opbellen. Zoek de leukste en
06-9512 Sexsucces. (75 cpm) de computer verbindt je naar
haar thuis: PRIJSVERLAVrouwen van 40 jaar zoeken GING! 06-9.750 (NU 75 cpm).
STOUTE jongens voor hete Privetelefoonnrs van hete
sex. Bel nu 06-9844. (75 cpm) vrouwen thuis. SEXKONWILDE dikke vrouwen zoeken TAKT. Bel 06-9502. (75 cpm)
gratis sex aan huis.
Sabrina's PriveClub! LIVE met
Bel 06-9709. (75 cpm)
vrouwen die gratis 06-4677
bellen en zich eerst voorstelSEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt op- len. 06-9670 en kies! 1 gpm.
bellen. Zoek de leukste en de Sabrina's Sexpaleis. Kies uit
computer verbind je naar 180 HOTSTORIES! Zapp door
haar thuis. 06-9667 (75 cpm) de stories! 1 gpm. 06-96.06.

Luister naar hete oproepen
van vrouwen. Maak je keuze
en de computer schakelt je
direkt door. 06-9668 75 cpm

Videotheek

Oudere vrouwen geven telnrs
voor gratis sex bij hen THUIS.
Bel 06-9511. (100 cpm).

bOMBÖ

Oudere vrouwen geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis.
Bel nu 06-9780. (75 cpm)

Corn. Slegersstraat 2B, Zandvoort
Tel. 02507-12070

Privetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT. Bel 06-9605 100 cpm

PREMIÈRE FILMS P. DAG
PREMIÈRE FILMS P. DAG

Nieuw: hete meisjes uit
de Groot Amsterdam!
06-350.230.20. (100 cpm)
Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen. Zoek de leukste en
de computer verbind je naar
haar thuis. 06-9668. (100 cpm)
Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen. Zoek de leukste en
de computer verbind je naar
haar huis. 06-9755. (75 cpm)
Nymfomanes doorschakellijn
direkt apart met een oudere
vrouw. Bel 06-9504 (75 cpm)

7,50

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

Diverse clubs

ƒ 5én/7,5Ö

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

PREMIÈRE FILMS P; DAG ƒ 10,00
: p.w.f40,-;'p.mnd/80,Betamax film alleen te koop
voor ƒ 5,-per stuk
;

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21. (100cpm).

020-562.2027

De nieuwste dagfilms

NIEUW

BEVERLY HILLS COP III

AART

LICHTING JACK

BIJ

VEER^

Courgette GRATIN

MAVERICK
' ' ' ' • ' . . - • ' " ' • • - * ' . • • • * * * • . . • '' • ."

- ' • • • • ' . •• -• _'

THE FLINTSTONES

deze week ter kennismaking

V

van 5,95

VOOf 4,95

STRIKING DISTANCE;
BLANrCCHECK
BLAcfcOUT

Groente en Fruit

GETTING EVEN*WITH DÉATH

Grote Krocht 25, tel. 14404
•

Twee gelukkige winnaars delen feëstmiljoen

Bronzen Postcode zet
Drenthe op zijn kop

Voor het eerst een maand niet
meespelen in de Nationale
Postcode Lotery en de Bronzen Postcode Prys van één
miljoen gulden aan je deur
voorby zien gaan. Dat ovérkwam een inwoner van het
Drentse Hu ken vorige week.
Voor de winnaars werd de
dag een groot feest. En niet
alleen voor hen!!

Beeld uit „Culturele
steden van China".

Heel Nederland was via RTL 4
getuige van het grote feest dat
losbrak nadat Reinout en de
ploeg van de Postcode Loterij
in het dorp waren beland waar
de Bronzen Postcode Prijs was
gevallen. Deze eerste extra prijs
van de jarige Postcode Loterij
kwam terecht bij twee dolgelukkige deelnemers uit Kijken.

Extra miljoen
Op werkdagen is het vanaf 14.00
uur tijd voor natuur en milieu met
onder andere 'Dieren van de Middellandse Zee'. Vanaf 15.00 uur
zijn er creatieve cursussen. De kijker kan bij Euro 7 'Tekenen en
schetsen', 'Leren aquarelleren',
kennis maken met de 'Chinese
schildertechniek',
'Verven met
water' en 'Bijzonder aardewerk
maken'. Autoliefhebbers komen
om 15.30 uur aan hun trekken met
'Klassieke auto's'. Daarna is er
vanaf 16.00 uur tijd ingeruimd
voor gezondheidsprogramma's.

Euro 7 op
de kabel

GulfAir heeft de jongste vloot ter wereld.

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

,_ t.,,, u.,._'_,_ .

Kies 4 sexve'rhalcn Rijp. jong-ü Icsbi-

Bel Dames Thuis

ü bok?

HUISVROUWEN geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9501. (75 cpm)
Kies nu zelf de heetste yrouwen, via de computer krijg je
haar direkt aan de lijn.
Bel 06-9667. (75 cpm)

24 u/p.d. 100 c.p.m.

•Kies.ialsjesliekumUVEwiltnn '

1995

Kunt u Euro 7 nog
niet ontvangen, bel
dan met uw kabelexploitant of gemeente.
Of Euro 7 bij u op de
kabel zit kunt u aan
de weet komen door
06-300.577 te bellen.
Het programma van
Euro 7 wordt in veel
gemeenten op het
kanaal van Discovery Channel uitgezonden.

Niet alleen Drenthe viel in de
prijzen op 28 januari. Ook de
mensen in de overstroomde
gebieden werden niet vergeten.
Tijdens de feestelijke televisieavond op RTL 4 maakte Stichting DOEN van de Nationale
Postcode Loterij bekend dat
een bedrag van een miljoen
gulden zal gaan naar het
Nationaal Rampenfonds.

Gouden Bingo
En de verjaardag van de
Postcode Loterij is nog lang

niet voorbij! Ook in februari en
maart vieren we feest met extra
prijzen. In februari de Zilveren
Postcode Prijs van 1,5 miljoen
en in maart de Gouden Postcode Prijs van 2 miljoen! Plus
op 25 maart de trekking van de
Gouden Bingo van vijf miljoen
gulden.
Laat die miljoenenkansen niet
aan uw deur voorbijgaan. Vul
de bon in en stuur hem op. En
doe het nog vandaag, dan bent
u nog op tijd voor de trekking
van de Zilveren Postcode in
februari. B

DE UITSLAGEN VAN 5 FEBRUARI
POSTCODE

BINGO
JACK
POT
De Bingocijfers
getal 1 t/m 21

32 43 25 02 05 23 09
10 28 15 08 33 39 03
18 45 35 07 42 40 24
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Bingo Jackpot

ƒ 250.000,-

De overige Bingoprijzen
Als u bij 22 t/m 36 getallen een
volle kaart heeft, valt u dok in de
prijzen.
getal 22 t/m 36

37 / 15.000,13 ƒ 5.000,31 ƒ 3.000,34 ƒ 2.500,06 ƒ 1.000,41
ƒ 500,29
ƒ 100,19
ƒ50,-

38
11
01
36
44
17
16

ƒ 40,ƒ30,ƒ25,ƒ20,ƒ10,ƒ7,50
ƒ5,-

Reinout samen met de dolgelukkige winnaars van de Bronzen Postcode
Prijs van l miljoen gulden. Het bleef nog lang feest in Hijken!

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

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

Naam:

Q dhr. D mevr.

Adres:.
Postcode:
Plaats:
Bel mij bij een prijs
boven / 10.000,-Tel
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.95.02

Straatprijs / 3.000
5384 SZ

Extra Prijs ƒ 25.000
5384 SZ 081

Stand Mega Jackpot: 4 miljoen

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

NATIONALE
LOTERIJ

PHILIPS MINI-SYSTEEM
MET 3-CD WISSELAAR
FW25, Hi-Fi versterker, 2x25 Watt, 3-bands equalizer, Digitale tuner met 24 voorkeuzezenders,
Dubbel cassettecleck High-Speed Dubbing;
CD-speler met caroussel voor 3 CD's programmeerbaar, Boxen 2 - w e g basreflex. Afstandbediening. Adviesprijs*999 -

SONYH1-8TRAVELLER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760, Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en
afstandbediening Adv.'1795 -

1045.PHILIPS 70 CM KTV

opklasse beeldkwaliteit,
HiR stereo AcMesonis '3330 -

H195.PHILIPS TOPKLASSE

70 CM MATCHLINE

28SL5800, Adviespn|S*2695 -

1995.-

63 CM TOPKLASSE
63QW7619,169 breedbeeldknop, beeld in beeld (P.l P.),
OffPWrpsgarantie Adv *2545-

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350,AcMespn)S*1445 -

Hi-8, stabilisator, stereo

'2099.-

Met stabilisator^ '3100 -

1679.-

SONY TRAVELLER

Lichtgewicht camcorder '16503

949.-

F HBJPSHW CAMCORDER

Type W697; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv/2299 -

NEDERLANDS
TOPMERK

KONDENSDROGER

Geen 2-deurs koelkast maar Type WA9510. Adv.'1899een echte 2-deurs koel/vries
kombmatie met koelruimte
op "ooghoogte" en 2 ruime
vnesladen. Adviespnjs'1235.- LUXE 1400 TOEREN

1195.-

659.ZANUSSI KOEL/VRIES
749.BAUKNECHT SUPER
290 liter Adviesprijs'1199.-

1449=-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRJESKOMBINATIE

795.-

14AA3527, Adviespnjs"745 -

TUÏÏÏÏO-DRTVE "HI-FI
Supersnel, hi-fi stereo "1256.

679.-

199.GRUNDIG
VIDEORECORDER MET
TELETEKST EN PDC

1099
PANASONIC 63 CM

NVSD30; 3 videokoppen,
shuttle, LCD-afstandbed.
Inkl. PDC. Adviespnjs. *1199.

SHARP DV5403 KTV
STEREO TELETEKST

699.-

SONY TELETEKST
KVM1421; Adviespnjs*890.-

599.-

499.-

INDESIT1200TOEREN

Digitale super 3 m 1 kombi magnetron. Adv. '999.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

699.-

WHIRLPOOL AVM920 l

INDESIT 2-DEURS
LUXE KOELKAST

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
Type AWG71 9; Adv. * 1 235.- magnetron AoViesDnis'1499.-

Automatische ontdooiing en
in hoogte verstelbare en
kantelbare rekken. Adv. "849.-

LUXE 800 TOEREN

799.-

ZANUSSI 2-DEURS INDESIT PROMOTIE
1 80 liter. Adviespnjs*749.Type 2596; Adv. '799.

469.-

WHIRLPOOL 2-DEURS

999.vakzaaK VU

--..

-

INDESIT
FORNUIS

235 liter. AdviesDrns'985.-

Type KN5402WO; Adv. '849.-

BAUKNECHT 2-DEURS

STUNTIGAS-ELEKTRO

Luxe kast. Adviespnjs'1 049.-

Gas-etektrofomuis+gnll.*999.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
ene 850
U«Jv.
SIEMENS 320 LITER TOEREN
Koel/vries raus. Adv.* 1 398.- BOVENLADER

STEREO TELETEKST PANASONIC VIDEO+PDC

TX1988; Stereo en teletekst.

3 m 1 kombi (magnetron,
gnll en cnsp). BEST GETEST
en eenvoudige digitale bediening.Adviesprijs. *1049.-

"

STEREO TELETEKST AKAI HI-FI VIDEO

749.-

WHIRLPOOL AVM914

Voorlader, centrifugegang SHARP 3 IN 1 KOMBI
1200trn/mm., rvs trommel, R7V10; 10OOWen draaiplateau.
zeerzuinig. Adviespnjs*1 1 99.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT

SONY72CMKVC2921
STEREO TELETEKST JVC HI-FI VID*

VSG60,4koooen.Adv.*1098.-

399.-

FMA925C; Luxe 3 m 1 kombi
magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.'849.-

longplay, 4 koppen *1990.-

1399.SONY55CMKVX2141

1000 Watt quartz-grill.

549.-

Type ZE400E; Adv.*949.-

VIDEO
SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
HRJ600; Stereo. Adv '1299.-

m 259.-

SHARP R3G14KOMBI

PANASONIC NN8550I

GV240;"Bestekoop".VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. "1709.-

1499.SONY63CMKVX2521

750 Watt magnetron, 1 7 liter
nhoud en draaiplateau.

549.-

GV401; "BESTE KOOP'"
Supersnel High-Speed-Drive
loopwerk, eenvoudige TEXTprogrammmg en met PDC
start en stopt uw opname
exact op tijd Afstandbediening
met shuttle en LCD-display.
Adviespnjs'1099.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

«699.-

249.-

MOULINEX FM1535

MOULINEX KOMBI l

Type KGS32; Adv. "1649.

PHILIPS HI-FI VIDEO

1449.-

Symphony design, absolute wereldklasse, super flat
en square beeldbuis en verder bijna alle denkbare mogekjkheden. Advesonis'4000.-

895.-

999.-

PHILIPS TiïTTvTDEO

SONY72CMKVS2921

SIEMENS WAS AUTOM.

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIESKOMBMATIE

VR632,TURBO-DRIVE,4koppen.kxigplay.autostore '1295-

Flat en squar Hi-Black Tnnitron beeldbuis, teletekst en
afstandbedwning. Adv. "1 660.-

De grote AEG kollektie bi|
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbiedmg? Type
LAV536; Adviespnjs'1499.-

20 liter inhoud Adv. "649.-

MIELE K1328S LUXE BOSCH 1000 TOEREN
KOEL/VRIESKOMBINATIE

PHILIPS TELETEKST

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

AEG LAVAMAT RVS

Type KG3Ï; Flexibele indeling
van deur en koelkast, automatische ontdooiing, omdraaibare deuren Advtespnjs.*1448.-

VR833; MATCHLINE. montagerecorder, 4 koppen,
2x jog & shuttle, teletekst,
PDC, topklasse' Adv.*2095.-

m 199.m 219.

SHARP R2V14STUNT|

849.-

1149."
SHARP VIEWCAM

52NA2304; 55cm, Off Phiips garantie Adviespnjs'1345 -

Supersnel verwarmen en l
ontdooien. Uitneembaar |
draaiplateau. Adviespnjs'279.-

WHIRLPOOL 240 LITER
KOEUVRIESKOMBINATIE BAUKNECHT1100TRN WHIRLPOOL AVM610 l

Tijdgestuurde super kondensdroger voor een unieke prijs
Geen afvoer nodig Kapaciteit
4,5kg droog wasgoed, reverserende
RVS
trommel,
bescherming delicate w a s ,
anti-kreukprogramma en uitneembaar
pluizenfilter
Adviespnjs'999 -

^1549.CANON CAMCORDER
VLE30; Sxzoom, LCD-kleurenschemi.inkl luidspreker "2299 -

495.PHILIPS GR1021 37CM
395.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

'erfect beeld en geluid'
6xzoom HiFi stereo '2495-

945.-

STEREO TELETEKST

(Uiteraard tegen de laagste
• prijzen van Nederland!) •

HI-8STEADYSHOT

STEREO TELETEKST SONY STEADY SHOT
28ST2471, AdvHJSonis'1995 -

BCC LEVERT UITSLUITEND
- CFK-VRIJE KOEL-EN
VRIESAPPARATUUR,

995.-

Type AWG089; Adv. "1435.-

498.548
PELGRIM FORNUIS
ETNA FORNUIS 14*00

410;Gas-eteMrofomuis *1425.-

898.-

1000 TOEREN BOVENL.

699.-

AEG TURNAMAT
SONY VIDEO + PDC
VHS-HQ videorecorder, PDC '890.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS^LEKTROFORNUIS |
EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed l
grill-set. Adviesprij's*1575.-

STUNTBOVENLADER

649.-

599."

AKAIVIDEO+POC/TXT
IEO+POC/TX
F495; 4 koppen.
coppen. *1318.

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A;Etektnscheoven, |
mkl.gnU en kookwekker. *1510.-

'i-yffi*™

699.-

4 KOPPEN VIDEO

948.-

ll|cCPj||

TopmaW4wdeokoDoen.*799.-

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Advtesprijs*1735.- |

AKAI VHS-IHQ VIDEO

1198.-

VSG21 ; Atstandbectend. V68 -

449.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

Inkl. afstandbedieninq '699-

ton «ui
150LTR.KOELKA!

m

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST PHILIPS VIDEO + PDC
63TA4410' Advesonis'1995

998.BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12;Tele»3kst.Adv.*1679

898.BLAUPUNKT 70 CM
IS70-39, Stereo en teletekst
Adviespnjs.'1999-

599.-

_ GRUNDIG 63 CM

998.-

BLAUPUNKT 55 CM
PM55-40;
Teletekst
Advrespnjs '1231 -

ARISTONA 52 CM

Topmerk. Adviesprijs*749.-

INDESIT WASDROGER

VR332; TURBO-DRIVE,
URBO-DRIVE,
3koppen,perfekt
irfekt beeld! '995.'995.

649.PHILIPS VHS-HQ VIDEO

IGNIS DROGER AWF020

ATAG KOOKPLAAT!

145 LITER KOELER

HG055F;4-pits.Adv.*445.- [

CEÖ^ TT/Ui""

GV401 'Beste koop'VHSHQ, TELETEKST/PDC
Adviespnjs. '1099-

BOSCH KOELKAST BAUKN./BOSCH/AEG

425.-

m 449.-

S^§^«BM

338.-

WHIRLPOOLAWG202

BAUKNECHT KAST KONDENSDROGER

3-sterren vnesvak. Adv.'749.-

N5000; Geertafvoer nodig

PELGRIM WASEMKAP l
WA15; Adviespnjs*245.-

98.-

ATAG WASEMKAP
M KAP
WH155E; 3 standen.
iden.*280.*280.- l

148.-

—-•^«•affiBSBBBBH*^y^^*^"^HHBC*-|- •^*^.-••^BBLiiiilHhnlfMl

WHIRLPOOL AWG912
KONDENSDROGER

HRJ205; super snel, LCDafstandbediend, showview
voor eenvoudig programmeren Adviespnjs '899 -

Adviespnjs'1530.-

{H.V1U

OPZETVRIESKAST

JVC VHS-HQ VIDEO

328.-

1205JN;4-pits.Adv.*450.- [

375.ZANUSSI BARKOELER

VHS-HQ videorecorder. '759 -

ETNA KOOKPLAAT)

2-sterren vnesvak. Adv.'699.-

PHILIPSVHS-HQVIDEO
HS-HQVIDEO

jjEiK?
599.-'
BLAUPUNKT RTV2

SUPER KOOKPLAAT
4-pilsgaskookplaat. *298.-

INDESIT KOELKAST

51KV1256, Adviespnjs'895

37 CM KLEUREN-TV

Wasdroger. Adviespnjs*495.

ZANUSSIWASDROGER
Type TD50; Adviespnjs*649.-

GRUNDIG 51 CM KTV JVCVIDEO+SHOWVIEW
T51-540.Tetetekst.Adv '1099

TOPMERKWASDROGER

275.325.-

VR223; TELETEKST '1245.

GRUNDIG VIDEO + PDC

re T63-630,Tetetekst Adv *1579
ft
«
fl

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

7QQ
f 99.MIELE DROGER

Opzetvneskastje. Adv.'595

HRD770E, LCD-afstandbedienmg Adviesprijs '799 -

499.-

WHIRLPOOL AFB594

BETER £N GOEDKOPER!

BAUKNECHT LUXE

GRUNDIG 37C3M
KL.EUREN-TV
AFSTANDBEDIENING
TYPE P37-04O

BOSCH VRIESKAST

AEG TYPE 520
KONDENSDROGER
Geen afvoer nodig Adv.*1449.

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

BAUKNECHTVW3PR
I&M

548.STUNT!! VRIESKIST!!
DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
Electronisch betalen l HAARLEM
.
....
l B EVER""•"<_ - .
met uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk" ISUPERSTORE 1100
zonder extra kosten l Rivïèradieef 37
t.
IBreestraat 65

mz

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

I

699 •"

BOSCH VW SPS2102
FTg%
7QQ

TypeGSDI 341 ; Adv. *848.-

349.•i Meer budget door de gratis 1l ("O l i\1
IJBCC-card!
,
V
\*- •~' Aanvraag-földer in de winkel!

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

MERKCENTRIFUGE
2800 toeten. Adv. *249.

liJM.?
liEJm
MIELE VW G521

TypeG521; Adviespnjs*2099.-

.1 tot 5.30 uur
. 9 tot 5.30 Uur
zaterdag .9 tot 5 uur.
. KOOPAVOND: l
PI CKTCn Cl IDCDCl BadtloevedorP vrijdag
7 tot 9 uur l
BiiTiyÜTïRijyAÏA S l Maarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur l
IIM DE RANDSTAD l overige filialen donderdag...... 7 tot 9 uur j
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Hans Drost is op weg
naar snelschaaktitel
ZANDVOORT - Hans Drost
maakt een uitstekende kans
op het behalen van de snelschaaktitel bij Chess Society Zandvoort. Dit kampioenschap gaat totaal over
acht
snelschaakwedstrijden.

In deze korte partijtjes, waar
elke speler slechts tien minuten bedenktijd heeft om de
winst naar zich toe te trekken,
werd vanaf de eerste seconde
weer op leven en dood gestreden. Hans Drost, die na vier
snelschaakavonden de leiding
in het tussenklassement heeft,
ging ook deze keer furieus van
start. In zijn eerste drie partijen
sloeg hij elke aanval op zijn
koppositie af en scoorde drie
keer het volle punt.
Alleen Mare Kok en Boudewijn Eijsvogel evenaarden de
honderd-procentscore van de
penningmeester. Het was dan
ook al snel duidelijk dat de dagoverwmnmg m de onderlinge
duels tussen de drie Chess-leden uitgevochten zou worden.
Nadat Boudewijn Eijsvogel en
Hans Drost hun onderlinge
duel besloten met een remise
en Mare Kok zijn partij tegen
Eijsvogel met een mooie mat-

aanval winnend afsloot, viel de
beslissing in het laatste duel.
Drost wist tegen Kok efficiënter met zijn beschikbare taedenktijd van tien minuten om
te gaan. Mare Kok ging door
zijn vlag waardoor Hans Drost
zijn derde snelschaakzege van
dit seizoen kon noteren. Drost
lijkt daardoor een beslissende
voorsprong op zijn concurrenten genomen te hebben. Met
45,5 punten leidt hij voor Mare
Kok, die 35 punten heeft verzameld.
De derde plek is in handen
van Simon Bosma. De koploper
van de interne competitie wist
na een slecht begin toch nog als
vierde te eindigen. De stoelendans om de derde plaats is in
volle gang. Drie spelers, die nu
de vierde plaats bezetten, hebben met 23 punten nog volop
kans op een felbegeerde podiumplaats. Dat zijn Boudewijn
Eijsvogel, Peter van der Beek
en de winnaar van de vierde
snelschaakronde Willem Brugman.
Ook de nieuwe leden van
Chess Society, Erwm van Soolmgen en Willem van Esveld,
draaien leuk mee in het snelschaakkampioenschap, waar
inmiddels al een kleine twintig
schakers aan meedoen.

Fluitist benadeelt
sterk Zandvoort'75

ZANDVOORT - Een door
schorsingen gehandicapt
Zandvoort'75 heeft Ajax
zeer goed partij gegeven,
doch keerde met een 4-0 nederlaag huiswaarts. De
Zandvoorters werden ernstig benadeeld door negatief
uitvallende scheidsrechterZANDVOORT - Met nog vijf wedstrijden te gaan lijkt het De eindstand van 24-12 toont kennen in Aalsmeer 2. De Zand- het raken van het houtwerk lijke beslissingen.
Zo ontstond het eerste Amheren handbalteam van Holland Casino-ZVM voldoende opnieuw dat Holland Casino- voortse dames boden zeer goed brak Holland Casino-ZVM toen
afstand te hebben genomen van de concurrentie. Het karn- ZVM in deze klasse weinig te tegenspel. Oorzaak van de ne- op. Aalsmeer maakte beter ge- sterdamse doelpunt na een duiderlaag was het ontbreken van bruik van de kansen en liep in delijke handsbal. Daarvoor had
pioenschap is een kwestie van tijd na de fraaie 24-12 over- zoeken heeft.
Coach Joost Berkhout is wel een dosis geluk en een scherpe- de slotfase weg naar een 8-12 het zaterdagteam van Ajax de
winning op het op de tweede plaats staande Break Out. De optimistisch,
maar
waar- re afwerking van de aanvallen. overwinning. „Er had voor ons Zandvoorters aardig onder
Zandvoortse dames schoten net niet scherp genoeg om de schuwt voor onderschatting.
Maar liefst zesmaal schoot Hol- meer ingezeten," was de me- druk gezet. Doch onder aanvoereserves van Aalsmeer te verrassen, 8-12.
„We mogen nu wel een misstap land Casino-ZVM op paal of lat ning van coach Van Duijn. „Ik ring van de uitstekende doelEen van de vele duels in de wedstrijd Holland Casino-ZVM tegen Break Out

Foto Arnold van der Zee

Casino-ZVM stevent af op titel
en diverse goede mogelijkheden gingen naast het doel of
werden door de Aalsmeerse
doelvrouwe gestopt.
In de eerste helft gaven de
teams elkaar geen duimbreed
toe. Het team van coach Jan
van Duijn speelde een fanatieke
en goede partij handbal, doch
miste, zoals reeds vermeld een
paar unieke kansen. Bij de pauze was de strijd geheel in evenwicht, 4-4. Na een kwartier spelen in de tweede helft was de
Dames
afloop van de strijd nog steeds
In een gelijkwaardige partij niet bekend. Beide teams wenshandbal moest Holland Casino- ten niets toe te geven.
ZVM toch haar meerdere erHet gemis van de kansen en

maken, maar iedereen moet er
bij blijven," volgens Berkhout.
„We mogen de tegenstander,
niet onderschatten, en het is
mijn taak om de spelers scherp
te houden. Dat moet wel gaan
en dan kan het volgens mij bijna niet meer mis gaan. In deze
wedstrijd hebben we laten zien
dat tegen een sterkere tegenstander prima wordt gehandbald. Het liep perfect."

ben echter over het vertoonde
spel bijzonder tevreden. Met de
afwerking van de aanvallen
hadden we niet veel geluk, misschieri hadden we iets scherper
moeten zijn. Gezien het vertoonde spel, dat we elke week
laten zien, moeten we eigenlijk
hoger op de ranglijst staan dan
de plek in de middenmoot, die
we nu innemen."
Doelpunten mannen: Cor van
der Koekelt 10, Peter Pennings
4, Jaap Loos 3, Patrick Terpstra
3, Goran Bogojevic 2, Ronald
Vos 2. Vrouwen: Mireille Martina 4, Margreet Bogojevic 3, Daniëlle Blom 1.

Eindelijk kreeg Holland Casino-ZVM degelijk tegenspel geboden. Concurrent Break Out
ging de strijd tegen de gedoodverfde kampioen met open vizier aan. De equipe van coach
Joost Berkhout is echter te
sterk voor deze klasse en gaf de
bezoekers weinig kans. Desondanks was het een bijzonder
aantrekkelijke partij handbal.
De Zandvoorters speelden geconcentreerder dan in voorgaande partijen en lieten verdedigend weinig gaten vallen.
Aanvallend heeft Holland Casino-ZVM in Cor van der Koekelt
een scherpschutter van for-

maat. Met tien treffers had hij
wederom een belangrijk aandeel in de zege. Niet alleen door
het vele scoren van Van der
Koekelt kwam de zege tot
stand, het vertoonde handbal
was van een hoog niveau.
Na een 14-5 voorsprong bij de
rust zakte het Zandvoortse spel
halverwege de tweede helft terug. Daardoor kon Break Out
enigszins de stand een redelijk
aanzien geven. In de slotminuten draaide Holland CasinoZVM weer op volle toeren. Vanuit de hechte defensie werden
fraaie aanvallen opgezet waaruit even fraai werd gescoord.

ZVM-zaterdag
geeft punt weg

Johan Heesters wil graag honderd worden

ZANDVOORT - Door een
punt te laten liggen in de strijd
tegen Jong Hercules (1-1) zal
het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen alles uit de kast
moeten halen om nog in aanmerking te komen voor een
prijs. De achterstand op de concurrentie wordt wel erg groot.
Een gehandicapt Zandvoorts
team kon zelfs tegen een al snel
met tien man spelend Jong
Hercules geen vuist maken.
Een speler van de bezoekers
moest na een overtreding de
kleedkamer opzoeken. Jong
Hercules nam toch een 0-1
voorsprong. In de tweede helft
verdedigde Jong Hercules met
man en macht de voorsprong.
Het tempo van Zandvoortmeeuwen lag veel te laag en bovendien werden de kansen gemist. Rob van der Berg taehoedde Zandvoortmeeuwen voor
een afgang door de gelijkmaker
voor zijn rekening te nemen, 11.

Heesters praat eigenlijk liever over zijn vrouw, dan over
zichzelf. „Weet u dat zij een
schitterend toneelspeelster is,"
zegt hij me nadrukkelijk. Toch
wil hij nog wel even een lied
zingen, dat speciaal voor zijn
91-jarige verjaardag geschreven
is. Zuiver van toon en vol levenslust zingt de zanger m
Queenie: „Ich möchte hundert
Jahre werden, das war etwas
fur mich. Und sollt' ich wirklich hundert werden, dann
gabs ein tolles Pest auf Erden."

door Martha Burger

Dit weekend bracht Johan
Heesters, die in Duitsland
woont, een bezoek aan zijn
oude woonplaats Zandvoort.
Tezamen met zijn 45-jarige
vrouw, de actrice Simone Rethel, genoot de 91-jarige Heesters met volle teugen van het
dorp, waar hij vroeger met veel
plezier gewoond heeft. „Ik vind
het heerlijk om weer in ZandStand eerste klasse HVB: voort te zijn en verheug mij
SMS 15-28, De Kennemers 15- erop om de zee weer te zien!"
23, Zandvoortmeeuwen 16-23,
De levenslustige zanger, die
Bloemendaal 14-17, EDO 15-17,
Overbos 15-14, Waterloo 14-12, nog steeds in een uitstekende
SVJ/Energie 15-11, JongHercu- gezondheid verkeert, bracht
les 16-11, Stormvogels 14-8, het weekend door bij goede
vrienden: bokspromotor Henk
BSM 14-7, Halfweg 13-5.
Rühling en zijn vrouw Edda.
Zij kochten in 1970 de flat van
Heesters aan de Tjerk Hiddestraat. Henk en Edda zijn erg
gesteld op hun vriend 'Jopie',
De wekelijkse schaakrubriek zoals ze hem graag noemen.
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informatie over het schaakprobleem is Amersfoort
te krijgen op de wekelijkse
Heesters is oorspronkelijk in
clubavond, op donderdagavond Amersfoort geboren. Hij woont
in het Gemeenschapshuis, of echter al jaren in Duitsland,
via de telefoonnummers 15023, waar
hij een schitterende zang17272, of 14085.
carrière wist op te bouwen.
Avond aan avond trad de gevierde operettezanger op voor
uitverkochte zalen. Maar ook
in Nederland verwierf Heesters
veel bekendheid. Zelfs nu
treedt de hoogbejaarde, uitzonderlijk vitale zanger nog op.
Soms zelfs samen met zijn
vrouw Simone. Zij is een bekend actrice in Duitsland. Op
zijn 'vaste stekje' bij restaurant
Queenie, waar hij vroeger altijd
graag kwam, haalde hij samen
met zijn vrienden veel plezierige herinneringen op. Zandvoort
Schaakdiagram 6. Opgave: is voor het echtpaar altijd een
mat in twee zetten, zwart aan bijzonder plekje geweest.
zet.
„Ik zag Simone voor het eerst
Oplossing schaakdiagram 5
(mat in twee zetten, zwart aan in Zandvoort. Dat is nu dertig
zet): 1.... - Tdl x 11; 2. Kgl \ fl - geleden. Simone was toen 15jaar oud en kwam uit DuitsDh5 - dl en mat!

Schaakprobleem

met mijn vriendin ben ik eerst
naar het Raadhuis gegaan.
'Kunt u mij het adres geven van
Johan Heesters', vroeg ik daar.
Zodoende kwam ik erachter
waar hij woonde. Ik ben altijd
een fan van hem gebleven, zegt
ze met een warme blik."

ZANDVOORT - Drie jaar
geleden trouwde de beroemde operette-ster Johan
Heesters met zijn jonge
vrouw, de Duitse actrice Simone Rethel. De kranten in
Duitsland schreven over de
toen 88-jarige zanger: 'Jopie,
wat nu als dat 'junge Madchen' je in de steek laat?'
„Dan neem ik toch gewoon
een jongere," antwoordde
de zanger gevat.

man Ferry Nanai hield Zandvoort'75 stand. De razend gevaarlijke Zandvoortse uitvallen
werden vaak een halt toegeroepen door een vlaggende grensrechter.

Na een half uur liep Zandvoort'75 ongelukkig tegen een
1-0 achterstand aan. In de tweede helft was het betere spel van
de Zandvoorters. Ajax werd op
eigen helft vastgezet. Ferry
Boom glipte door de Amsterdamse defensie en werd getorpedeerd door de Ajax-doelman.
De Zandvoorters dachten aan
een strafschop, doch de
scheidsrechter liet gewoon
doorgaan.
De Zandvoorters gingen
sterk door en een solo van Edwin Ariesen leek de gelijkmaker op te leveren. Nadat Ariesen enige spelers voorbijgegaan
was, volgde een schot recht in
handen van de Ajax-doelman.
Met nog een kleine tien minu-

Rethel (links) en Edda Rühling

land. Ze bracht hier haar vakantie door. Samen met een
vriendin uit Amsterdam zaten
de twee op de stoep voor mijn
nat te wachten. Ze hadden een
deken meegenomen om op te
zitten. Toevallig kwam ik net
mijn flat uit. 'Meneer Heesters,
we komen speciaal naar u toe
om u te begroeten', zeiden de

Foto Arnold van der Zee

twee, terwijl ze om een handtekening bedelden."
Heesters vond het allemaal
wel grappig. Toen hij later weer
terugkwam, zaten de twee er
nog steeds. Simone vult aan:
„Ik was toen al een grote fan
van Johan. Ik moest hem kost
wat kost ontmoeten. Samen

ZANDVOORT - Door met gehavende DIO verweerde zich
0-1 te winnen van koploper met een enorme inzet en heeft
DIO heeft Zandvoortmeeu- gepoogd Zandvoortmeeuwen
wen een zeer goede uit- een gelijkspel af te snoepen. De
gangspositie gekregen in de mannen van trainer Pieter
speelden te nerveus en
strijd om de titel. Boven- Keur
evenals DIO niet tot
dien verloren de overige kwamen
spel. In de eerste
concurrenten eveneens een hoogstaand
helft
was
Zandvoortmeeuwen
of meerdere punten.
meer aan de bal doch kon niet

Het was weer lekker druk in
het Gemeenschapshuis op de
clubavond van de Zandvoortse
Schaak Club. Maar liefst negen
partijen stonden op het programma. Edward Geerts was
goed gemotiveerd achter het
schaakbord verschenen na een
licht teleurstellend Hoogoven-

toernooi. De strijd tegen Dennis van der Meijden ging gelijk
op wat dan ook resulteerde in
een fraaie remise.
Het was trouwens een zeer
positieve avond voor de witspelers. De spelers met de zwarte
stukken slaagden er niet in tot
winst te komen. Schiltmeijer,
Atkinson, Franck, Gude en Ayress wonnen hun partij, terwijl
de partijen tussen Van EijkLindeman, Geerts-Van der
Meijden, De Oude-Van Esveld
en Gorter-Den Drijver in remise eindigden.
Rob den Drijver is aan een
voortreffelijke come-back bezig. Na een zeer zwakke seizoenstart, met slechts een punt
uit acht partijen, zit hij nu weer

Kuijper legt
marathon af
binnen drie uur
ZANDVOORT - De m
Apeldoorn gehouden traditionele Midwintermarathon
is door de Zandvoorter Gerard Kuijper binnen de drie
uur afgelegd. Daarmee voldeed Kuijper aan de vooraf
gestelde doelstelling.
Onder de twaalfhonderd
deelnemers bevonden zich ook
veel buitenlanders, onder wie
veel Duitsers en Belgen. De
weersomstandigheden waren
goed. Apeldoorn staat bekend
als een van de zwaarste marathons in Nederland daar er veel
heuvelachtig terrein in het parcours is opgenomen. Voor Kuijper was het zijn 76e marathon
en de eerste in het jaar 1995.
Na de start duurde het een
paar minuten voordat de Zandvoorter m het ritme kwam,
maar liep verder perfect op
schema. Vijf kilometer m een
tijd van 22 minuten, tien kilometer in 42 minuten en vijftien
kilometer in l uur en 2 mmuten. Tot de dertig kilometer
kon het schema gehandhaafd
worden met een tijd van 2 uur
en 2 minuten.

AFAFA organiseert
ploegenmeerkamp

De sporten worden gespeeld
m de Pellikansporthal aan de
A.J. van der Moolenstraat 5 te
Zandvoort. De avonden beginnen om zeven uur en duren tot
ongeveer elf uur. De deelnemende ploegen doen in dezelfde samenstelling mee aan alle
sporten. Net als afgelopen jaar
staat de sporters weer gezellige
avonden te wachten. Hoewel er
uiteraard een toernooiwinnaar
komt, staat het spelplezier
voorop.

Door diverse problemen miste echt een vuist maken.
In het Zandvoortse team
DIO zeven vaste basisspelers.
Desondanks kreeg Zandvoort- maakten de A-junioren RayDeelnemende teams zullen
meeuwen het niet cadeau. Het mond Holzken en Jeffrey van dus niet bestaan uit super-atleden Broek een zeer verdienste- ten maar uit mensen die eens
lijk debuut. Dat kan ook gezegd kennis willen maken met een
worden van invaller Jeffrey van van deze sporten. De orgamsaEs.
tie gaat van het standpunt uit
Het Haarlemse DIO kwam dat de deelnemers graag willen
sporadisch voor de Zandvoort- sporten. Ploegen mogen uit
Tristart Brouwer
ZVM-zat
se veste en gelukte dat een keer maximaal tien mannen en/of
Robin Castien
dan was daar een uitstekende vrouwen bestaan. Er kan inge(2VM-zon)
Serge van Lent. Behalve Van schreven worden met een beRiek de Haan
Lent speelde Bas Heino en San- drijf, inwoners van een straat
(ZVM-zat)
der Hittinger een sterke partij. en ook famiheteams zijn weiRemy van Loon
In de tweede helft kreeg Zand- kom. Informatie en een m(TZB)
voortmeeuwen een groot veldo- schrij f formulier zijn te verknjBarry Paap
verwicht en ook vele kansen. gen bij Jaap Bloem Intersport,
(ZVM-zat)
Slechts een daarvan werd be- Kerkstraat 16 of telefonisch bi]
nut. Daarbij had Zandvoort- Ruud Luttik (02507-19171).
Eindelijk kwamen de vier voetbalteams binnen de lijnen. Het meeuwen de hulp nodig van de
bracht echter niet veel verandering op de ranglijst tot stand. De Haarlemse doelman. Deze doel- TZB blijft verrassen
vier teams scoorden slechts drie doelpunten. Aangezien koploper man deed het goed, maar liet
Barry Paap niet scoorde en zijn achtervolger Robin Castien wel, is eenmaal de bal los. De altijd ZANDVOORT - TZB blijft
Robin Castien het verrassend goed doen in de
de kloof teruggebracht tot twee doelpunten. De spanning is daar- oplettende
door weer volledig terug. De overige achtervolgers hebben waar- maakte dankbaar gebruik van tweede klasse HVB. Nu werd in
schijnlijk geen kans meer om het Paap en Castien lastig te maken. deze misser en zette de badgas- de uitwedstrijd tegen de reserves van Halfweg met 0-1 gewonten op een 0-1 voorsprong.
Die voorsprong had vervol- nen. De Zandvoorters zijn in de
gens groter moeten zijn, maar laatste zeven wedstrijden ongeer werd te slordig met de kan- slagen gebleven.
sen omgesprongen.
De strijd tussen TZB en Halt„Slecht spelen en toch wmouderwets op schema. Uit de Moolen en Rebecca Willemse nen, dan kan ik niet ontevreden weg 2 was van een matig mlaatste zes wedstrijden wist hij eindigde in het voordeel van zijn," meende Pieter Keur. „We veau. TZB was de minst slechtvier wedstrijdpunten te scoren, eerstgenoemde. Henk Willem- hadden deze wedstrijd veel eer- ste en verdiende de overwinwat omgezet kan worden naar se en Mare Habets moesten der moeten beslissen. Deson- nmg. In de eerste helft outeen 15e plaats op de ranglijst. hun meerdere erkennen m Na- danks was het een verdiende stond uit het overwicht van
nouk Marquenie en Dmitri zege. Het ziet er nu goed uil. We TZB nauwelijks een doelnjpe
staan er heel goed voor, maar kans. Halfweg kon niet veel onHerders.
Jeugd
dernemen en was geheel ongeMaarten Scholder blijft na we zien wel wat het wordt."
vaarhjk.
De Zandvoortse schaakjeugd verwerking van de uitslagen
In de tweede helft kreeg TZB
Zondagmiddag speelt Zandkreeg afgelopen donderdag- met tien wedstrijdpunten uit 11
avond hun vervolgopleiding partijen bovenaan staan. Op voortmeeuwen om half drie de de wind m de rug en werd het
voor de in mei aanstaande te een gedeelde tweede en derde thuiswedstrijd tegen het Haar- overwicht nog groter. De manbehalen schaakdiploma's. Na plaats staan Remco de Roode lemse TYBB. Stand in de vier- schappen van tramer Willem
afloop van de lessen werden en Rebecca Willemse met acht de klasse KNVB: DIO 14-20, Koning wisten maar weinig
nog vier partijen gespeeld voor wedstrijdpunten. Vanavond zal Zandvoortmeeuwen 13-19, SV raad met de legio kansen.
de zogenaamde laddercompeti- er vermoedelijk een zeer span- United 14-18, Bloemendaal Slechts Arie Draayer slaagde
tie. Ranglijstaanvoerder Maar- nende partij uit de computer 14-17, DSOV 15-17, Alhance erin een bal in het doel te fromten Scholder won ook nu zijn rollen, namelijk tussen club- 15-16, DIOS 14-15, Hoofddorp melen, 0-1. Weet TZB de oppartij en wel van Edward Hen- kampioen Florian van der 14-13, TYBB 14-12, HFC Haar- gaande lijn vast te houden dan
drikse. De titanenstrijd tussen Moolen en de huidige ranglijst- lem 15-12, Van Nispen 14-11, bestaat de mogelijkheid op promotie naar de eerste klasse
clubkampioen Plorian van der aanvoerder Maarten Scholder. Spaarnestad 14-0.

Edward Geerts bedwingt Dennis van der Meijden
ZANDVOORT - In de interne competitie van de
Zandvoortse Schaak Club
ging het er stevig aan toe.
Edward Geerts snoepte
koploper Dennis van der
Meijden voor het eerst dit
seizoen een half puntje af.
De koppositie van Van der
Meijden kwam daardoor
echter niet in gevaar.

SPORT

ten te gaan kreeg Zandvoort'75
Door de toen opduikende
de genadeklap. Na een onschul- heuvels
moest wat gas teruggedige botsing tussen een Zand- nomen worden.
35 kilomevoortse en Amsterdamse speler ter werd afgelegdDe
in 2 uur en 28
besloot de scheidsrechter Ajax minuten. Om onder de drie uur
een strafschop toe te kennen. te lopen moest de Zandvoortse
Ondanks heftig protest ging de
alle zeilen bijzetten.
bal op de stip. Doelman Nanai politieman
Het laatste gedeelte van het trawerd kansloos gepasseerd, 2-0. ject
ging licht naar beneden
De Zandvoorters waren geKuijper op het tandslagen en zeer teleurgesteld. waardoor
in 2 uur 59 minuten en 24
Daarvan profiteerde Ajax in de vlees
eindigde.
slotminuten door de stand op seconden
Nu
Kuijper
ingeslaagd is
te voeren naar een zeer geflat- een sponsor teervinden
hij
teerde 4-0 score. „We zijn ge- zich voor wedstrijden inkan
de renaaid door de scheidsrechter," gio extra goed voorbereiden.
stelde trainer Gerard Nijkamp „De WK voor politie-agenten in
na afloop. „Omdat Ajax niet Australië zitten er nog niet in,
lekker in de wedstrijd zat, had- doch er is al een goed programden we kans op een punt. De ma samengesteld voor de koscheidsrechter heeft ons dat mende tijd," aldus Gerard Kmjpunt ontnomen. We speelden per.
echt goed voetbal en konden
met opgeheven hoofden het
veld verlaten. Het wordt wel
steeds moeilijker maar er is zeker nog wel kans om ons te
handhaven. Maar we moeten
nu wel punten gaan pakken.
ZANDVOORT - Het bestuur
Het is voor ons zaak de op- van de Zandvoortse vereniging
waartse lijn door te zetten. We AFAFA en Jaap Bloem Interkrijgen de kansen, maar de bal- sport zijn er weer in geslaagd
len willen er niet in."
een ploegenmeerkamp te orgaZaterdagmiddag bindt Zand- niseren. Een meerkamp die
voort'75 de strijd aan met over drie avonden in april
SDVB uit Barneveld. Om drie wordt gehouden.
uur is de aftrap op het ZandHet is voor de tweede keer
voort'75 complex aan de Duint- dat de ploegenmeerkamp georjesveldweg. Stand tweede klas- gamseerd wordt. Net als vorig
se KNVB zaterdag: Huizen jaar zullen drie sporten worden
15-27, Ajax 15-21, Vlug en Vaar- beoefend. Op vrijdagavond 7
dig 15-20, SDC Putten 15-19, april beginnen de teams met
Sparta N. 14-18, SDVB 15-18, zaalvoetbal. Vervolgens wordt
NSC 14-13, HCSC 15-13, VRC op vrijdagavond 14 april bad15-12, Lelystad 15-9, Zand-minton gespeeld en op vrijdagvoort'75 15-8, Candia 15-0.
avond 21 april vindt de afsluiting plaats met volleybal, gevolgd door de prijsuitreiking.

Kansen ZVM stijgen

^fopscorers

Johan Heesters met zijn 46 jaar jongere echtgenote Simone

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Foto Boomgaard

De ene
boxspring
is de
andere niet
Heeft u in de vakantie in uw hotel ook
zo lekker geslapen? Wedden dat het
op zo'n supercomfortabele boxspring
was? Want hotels weten hun gasten te
verwennen.
Als u thuis nét zo heerlijk wilt slapen,
wordt 't tijd voor een korte vakantie in
'Oase'. Daar vindt u een zeer ruime
.keuze in boxsprings!

Lijsten op maat
gemaakt
een nog ruimer assortiment

Hotel slaapcomfort thuis

FOTO BOOMGAARD FOTO'S/LIJSTEN

Het principe van de boxspring is
simpel maar geniaal; de veerkracht en
stabiliteit van een goed matras wordt
versterkt door een ventilerende en
ondersteunende
boxspring.
Deze
combinatie zorgt voor 'n aangenaam,
constant slaapklimaat en
gelijkmatige ondersteuning.
Boxsprings hebben een
duurzame kwaliteit en zijn
volledig aan te passen aan
uw smaak en slaapwensen.
Omdat de ene boxspring de andere
niet is, staan onze slaapexperts voor u
klaar met op maat gesneden advies.
En... er is al een boxspring vanaf ƒ 595,-

Grote Krocht 26 - Zand voort
Uil D0011S

MEDEDELING

OP MAAT GEMAAKT

O
O

Rest.
Queenïe

AUJMIMUM SCHUIFDEURSYSTÏEM VAN 16 MM 5PBXL DEUREN

heeft de komende
2 mnd. nog een erg
• •" gezellig
winterprogramma..
. Bel voor meer
.informatie

O
i
&.

NIET TEVREDEN
MET UW
UITERLIJK?
/Vlpak.afspraak voor .

12V2

GRATIS ADVIES

tel. 13599.

UJ

Kroon Mode
Haltestraat 55
Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145;
Een hang-en leg-indeling
•
f. 520;

f. 1665.Uw kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

Damespantalons
Elastische band
in nieuwe
voor/aars- .
kleuren

59.95

Voor documentatie en prijzen beb 020-4101046
THE DOORS J« Rebelstraat 5 Amtenfan
(tossen Osdorpwfxra en Ookmerwtg)

borstvergroting
fó.soo.borstverkleining.::...: f 7 500.' • waicrjcvuldc prothese.
-100 T. veilig (bij lekkngo geen risico . '
yoor'de gezondheid). -'100 'i.g.ir'

Een boxspring is een technisch hoogstandje; het ultieme slapen is nu voor iedereen binnen handbereik!

MOGELIJK BINNEN 2 WEKEN
pok 's avonds en in het weekend

'•

1

met of zonder hoofdbord
boxspring eventueel scharnierend bevestigd voor
het makkelijk opmaken van het bed
• goed te onderhouden bekleding in werkelijk alle
kleuren en dessins
1
vaak met bijpassende gordijnstof.

• . ' (Gespreide beE.iling i
. ... 'vanaf f 80.-'per m,

1

Bel voor meer informatie:

BODY CONSULT
adviesburo voor
cosmetische chiiurgii

Slaapkamer Speciaalzaken
Diemen
Woonboulevard Amsterdam-Diemen
Op de Sniep 9 tel. 020 6981991

B

Ceintuurbaan 213
3051 KC Rotterdam

tel. O I O -4.22.04.44

Oase vindt u ook in:
•Apeldoorn
Arnhem
Bleiswijk
Capelle a/d IJssel
Den Bosch
Enschede
Groningen
Heerlen
Sliedrecht
Son(Emdhoven)
Utrecht
Zoeterwoude/Rijndijk

Fax O I O -4.18.66.30
1

standaard leverbaar in lengtematen 210 en 220 cm
en in diverse hoogtes
in vele variaties en uitvoeringen verkrijgbaar
1
van vlak tot volledig verstelbaar; hoofd, voeten
knieholte en dijbeen volledig ondersteund
' verstelbaar d.m.v. een drukveer of d.m.v. 1 of 2
motoren.
1

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers.

AMSTELVEEN
Zeer riant Penthouse van ca. 350 m2
In het gezellige stadshart vlakbij het winkel/cultureel centrum wordt dit voorjaar
gestart met de bouw van 'Cortile'. Een exclusief appartementengebouw waar optimale privacy, kwaliteit, service en rust gewaarborgd is. Exclusief voor de bewoners is
er een onder achitectuur aangelegde tuin. De algemene ruimten zullen door verschillende vormgevers van naam van hedendaagse kunst worden voorzien.

geeft u meer!
4 Daagse krokus-vakantie
in Zoutelande
Hotel Willebrord is
elegen In het dorpje
outelande aan de
Zeeuwse rlvièra aan
de zuidkant van
Walcheren tussen Vlisslngen en Westkapelle.
Deze streek heeft de meeste zonuren van
Nederland en de temperatuur ligt er gemiddeld
iets hoger. Het hotel ligt op slechts 75 meter van
duinen en strand. In de nabije omgeving vindt u
attracties zoals schitterend gelegen wandel- en
fietspaden, het pittoreske dorpje Veere,
Middelburg, Vlissingen, de Delta Expo en België
is natuurlijk dichtbij.

f

In samenwerking met Weekmedia organiseert
Hotel Willebrord een krokusarrangement op
basis van half pension. Het arrangement is geldig
van 28 februari t/m 3 maart. De kosten voor dit
arrangement bedragen voor de lezers van de
kranten van Weekmedia f 249.- p.p. Toeslag l
pers. kamer f 10,- per dag.

Op de Personenauto-RAI presenteert Audi
natuurlijk de splinternieuwe Audi A4, Aucli's verrassencle nieuwe visie op design. Maar ook de
wee andere modellen uit de A-serie staan daar
uitcraaid in de schijnwerpers. Want ook de aluminium Audi A8 en de A6 /.ijn zeer represenuiücf voor Aucli's toonaangevende wijze

van auto's ontwerpen. Daarom nodigen we u uit
om na de RAI spoorslags naai' onze showroom te
komen. Dan kunt u het fraaie lijnenspel van de
A4, opvolger van de Audi 80, maar ook alle anderc Audi's in alle rust bewonderen. Alle reden dus
om snel bij ons langs te komen. En: de toegang is uiteraard gratis.

Auôi

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102,2041 KP Zandvoort. Telefoon: 02507-145565

Het Penthouse van ca. 350 m2 (excl. terras) is in overleg in te delen en af te werken.
Hierbij zijn onder andere een sauna, bibliotheek, extra werkkamer en een*
wintertuin/serre mogelijk. In het souterrain zijn 3 parkeerplaatsen en een berging
gereserveerd.
Koopsom ƒ 2.100.000,= v.o.n. (eigen grond)
In hetzelfde gebouw zijn nog enkele appartementen te koop met een oppervlakte van ca.
120 m2 tot ca. 180 m2. Koopsommen van ƒ 367.800,- v.o.n. tot ƒ 763.800,- v.o.n. (ind.
eigen grond).

Inlichtingen: Geytenbeek/Hompes en Voogd Nieuwbouw projecten.
Jan Luykenstraat 62
Amsterdam

tel.: 020-6648958
fax: 020-6754541

Een project van Bouwbedrijf M. J. de Nijs en Zn BV te Warmenhuizen

Voor nadere informatie: Hotel Willebrord,
Smidsstraat 17, 4374 AT Zoutelande, tel.
01186-1215. Boeken is alleen mogelijk door middel van het insturen van onderstaande volledig
ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM-

Bon voor onze lezers
Deelname aan krokusarrangement in Zoutelande
van 28 februari t/m 3 maart 1995 is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres:
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
2-persoonskamer:

l persoonskamer:

geeft u meer!

Weekmedia
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Binnen enkele minuten verhit
de boiler al het water in de
reservoir. Zo is er meteen genoeg water voor zelfs een kannetje espresso.
Dankzij het
krachtige
pompsysteem blijft de cremalaag stevig, ook bij het uitschenken in de kopjes. De
kopjes kunnen zelfs eenvoudig worden voorverwarmd
door ze gewoon omgekeerd op
het deksel van het systeem te
zetten. De machine is verder
als eerste voorzien van een
zwenkfilter, waardoor espresso maken net zo eenvoudig
wordt als het zetten van een
kopje koffie. Voor de liefhebvoor meer dan de gebruikelij- bers van thee of instant-soep
ke twee kopjes. Braun werkt is er nog een aparte stand voor
met een 2-in-l systeem, waar- heet water.
Braun EspressoCappucclno Pro
bij het waterreservoir meteen De
heeft een adviesprljs van U49,- pulook dienst doet als boiler. den.

ceeromgeving met alles wat
daarbij hoort: een gedetailleeerde Space Port lanceerinrichting, een Space Shuttle
met afkoppelbare cockpit en
uitklapbaar
bedieningspaneel, een Space Port calamiteitenwagen, een heli-transport en natuurlijk echte astronauten en space-deskundigen.

Espresso-apparaat met boiler
RAUN INTRODUCEERT
B
de EspressoCappucino
Entrecôte
Pro. Een nieuw espresso-apdat er voor zorgt dat er
steeds genoeg heet water is
met sjalotjes paraat
Peter van Klaveren is kok
in een Amsterdams
restaurant. Hij doet in een
serie artikelen suggesties
voor niet-alledaagse
recepten en legt uit wat er
bij het bereiden van de
maaltijd zoal komt kijken.
Vandaag: entrecôte met
gekonfijte sjalotjes.
ONFIJTEN IS een mooie
bereidingswijze. Het konfijten in boter lijkt nog het
meest op het pocheren van
voedsel in vetstof; dat betekent:
niet te hoge temperaturen.
De boter mag dus beslist niet
koken. Wel moet er af en toe
een belletje naar de oppervlakte komen. In plaats van de sjalotjes kan men ook gepelde
knoflook teentjes gebruiken.
Als deze bereidingswijze bij u
in de smaak valt, moet u zeker
eens proberen te konfijten in
ganzenvet. Dat kan je bij de betere poelier in blik aanschaffen.
Bak in dit ganzenvet ook eens
de aardappelen, of stoof er de
zuurkool zachtjes in gaar. Alleen het denken er aan doet al
watertanden.

K

Benodigdheden
Entrecôtes van 180 gram per
persoon, 4 a 5 sjalotjes per persoon, pakje boter, laurier, tijm,
peperkorrels, lepeltje honing,
zout.
Maak de sjalotjes schoon en
zet ze in een klein pannetje op
met veel boter, een laurierblad,
wat tijm, een paar peperkorrels, een lepeltje honing. Nu
moet je de sjalotten niet bakken in de boter, maar langzaam
gaarkoken in de boter. De boter
mag zeker niet bruin worden.
Na een uurtje of zo zijn de sjalotjes heerlijk zacht en smelten
op de tong.
Bak de entrecôtes in hete boter aan beide zijde snel bruin.
Bestrooi ze als ze dichtgeschroeid zijn met zout en peper. Leg ze op het midden van
een bord en schep er royaal de
gekonfijte sjalotjes over. Afgarneren met wat gehakte peterselie.
PETER VAN KLAVEREN

raket laten lanceren. Het
spiksplinternieuwe
thema
Space Port van Lego biedt
kinderen een spannende lan-

Stichting Zeilgenieters van
de Waddenzee is de naam.
De officiële stichting
bestaat negen jaar, maar
zeilen met elkaar doen de
liefhebbers echter al bijna
twintig jaar.

moet je je echt inspannen om
op de juiste manier te manoeuvreren. Dat geeft een enorme
voldoening. Na zes uur is er dan
weer de vloed. Zon en zeilen,
wind en water en gezelligheid
troef, waarbij het motto is: alles
mag, niets moet. Een ontspannen sfeer, het gaat ten slotte om
je vakantie."

door Leni Paul

Variatie

ET BEGON ALS
middel om samen te
genieten van het zeilen in het algemeen en op de
Waddenzee in het bijzonder," zegt de 26-jarige secretaris van de Stichting, Erik

Schmit.
„Enkelen van ons hadden
destijds wel eens als scholier
gevaren en kwamen toen tot de
conclusie dat met vrienden elk
jaar een schip huren best leuk
kon zijn. Steeds meer vrienden
wilden mee. Zes jaar geleden
hebben we toen besloten een
stichting op te richten en op die
manier mensen die er niet zo
gauw toe komen als individu
een schip te huren, in staat te
stellen van een zeilvakantie te
genieten."

'Zon en zei-

len, wind en
water en gezelligheid
troef. Het
motto is: alles mag,

niets moet'
Foto Stichting
Zeilgenieters
van de

Waddenzee

Kostendekkend
De schepen worden voor het
seizoen bij Zeilvloot Harlingen
'vastgelegd' zegt Schmit. „We
zeilen uitsluitend met platbodems, klippers en tjalken. We
werken op kostendekkende basis, zijn ook allemaal vrijwilliger. Ik ben manage'hienttrainer
bij de Makro, we hebben een
grafisch ontwerper in het bestuur, iemand is hoofd van een
kinderdagverblijf en weer iemand anders is projectmanager begeleid-wonen. Iedereen
werkt vanuit zijn eigen professie."
Inmiddels zeilden een kleine

duizend mensen al een keer via
de stichting mee. „50 procent
van onze deelnemers is wat ik
noem 'terugvragers.' Repeaters.
Op elke tocht zijn er twee vrijwilligers aan boord voor het
eten en de drank. Wij zelf begeleiden dus de tochten. Ik wil
duidelijk stellen dat we geen
reisleider zijn. Het is ook geen
schoolkamp, maar wij zorgen
er alleen voor dat alles soepeltjes verloopt."
Wat is de doelgroep, om maar
eens een eigentijdse term te gebruiken? Schmit: „Dat varieert
enorm. We hebben deelnemers

Vertrekdata:

1

BOUREMOUTH
5 Dagen naarZuid-Engeland
Halfpension
Slechts
Bournemouth.één van de meest polpulaire plaatsen van Zuid-Engeland. Vele winkelcentra, diverse parken en musea! U verblijft in het luxe

Vol is Vol!
nu

398,-

Inclusief:
•vervoer per luxe touringcar
•verblijf in hotel Chesterwood
• 2-persoonskamers douche /toilet
• ontbijten diner ter plaatse
• uitgebreid excursieprogramma
• hotel heeft een lift
• begeleiding chauffeur

Chesterwood Hotel op basis van halfpension en
op een 2-persoonskamer met vele faciliteiten! 5

dagen met excursies, slechts fl. 398,-!

Meer informatie over Bournemouth? Stuurt u
deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
> ;
Adres:
.
•
Postcode:
.
_—_
Woonplaats:
.—
Telefoon:
.

uit alle geledingen van de samenleving, in alle leeftijden en
uit alle delen van Nederland.
We hebben soms babies aan
boord, maar we hebben ook wel
iemand van tachtig gehad die
nog zo dolgraag eens een zeilvakantie wilde meemaken. Soms
staat een hardrocker met een
bejaarde samen koffie te zetten.
Dat is toch prachtig!"

Schmit: „Enkele jaren geleden
hebben we wel eens een discussie gehad, moeten we aan professionele krachten denken?
We hebben toen besloten nooit
iemand in de stichting voor zijn
diensten te betalen, want dan
zou je een heel andere sfeer
krijgen."
De meeste deelnemers komen met de stichting in contact
via
mond-tot-mondreclame.
Torremolinosgangers zullen
Ontspannen
niet zo gauw boeken, denkt
Juist omdat alles op vrijwilli- Schmit. „De Wadden is een nage basis gebeurt, hangt er een tuurgebied met een eigen charspecifieke, ontspannen sfeer. me. Het is Europa's mooiste ge-

bied, vinden wij. Er zijn zeehonden, enorm veel watervogels. Er is twee maal eb en
vloed in 24 uur, er is een wirwar
aan geulen, zandplaten, dieptes
en ondieptes. Het is een beschermd gebied. We houden
onze zeiltochten dan ook bewust beperkt tot dit stukje Nederland".
%
Lyrisch wordt Schmit als hij
zijn favoriete eiland Schiermonnikoog beschrijft: „Het is
het meest ongerepte natuurgebied. Er mogen ook geen auto's
rijden. Als je daar de haven nadert en het wad valt droog dan

De Harde's Tours
Reserveren, even bellen:

daagse megamarkt voor platen
en cd's plaats. De markt is een
toonaangevend muziekspektakel voor cd-kenners, platenverzamelaars, muziekliefhebbers
en hartstochtelijke fans. Meer
dan een kilometer stands is ingericht met de meest waanzinnige schakering van cd's, Ip's,
singles, picture-discs, gekleurd
vinyl, tijdschriften, video's enzovoorts.
Elke muzieksoort is op de
megamarkt te vinden: van jaren vijftig rock 'n' roll, Nederlandstalige muziek, jazz, beat,
soul en psychedelica uit de jaren zestig, tot disco, glam- en
hardrock en hedendaagse undergrpund. Om het aanbod
voor iedereen overzichtelijk te
maken, zijn er aparte afdelingen gemaakt voor de muziek.
Bovendien is er een metal market ingericht.
Speciale attracties zijn er genoeg: op zaterdag en zondag
zijn er een groot landelijke fanclubs aanwezig van onder anderen Madonna, Prince U2 en
Pink Floyd. De Duitse Elvisfanclub komt met een over-

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 -18.00
uur zaterdag 10.00-16.00 uur

Deze vrlje-tljdspaglna verschijnt
wekelijks in alle edities van
Weekmedia. Coördinatie: Trudy
Steenkamp, postbus 2104,1000
CC Amsterdam, telefoon 020 •
562.2840 (niet op vrijdag).

Het komend seizoen organiseert de stichting, die ook een
eigen blad, de ZVDWZ-Gazet,
uitgeeft, diverse zeiltochten.
Het aantal deelnemers bedraagt twintig en er wordt overnacht in twee-persoonshutten.
Een uitgesproken reisschema
is vooraf niet bekend, want, aldus Schmit, „zo de wind gaat,
gaat het schip, al staat natuurlijk vast dat de Wadden centraal staan."
Half april is er de Paas-waddenzwerftocht,
toepasselijk
'Sailing the Eggs' genoemd.
Schmit: „Het is de opening van
ons seizoen, waar ook een paasdiner zal worden verzorgd."
Voorts worden zeiltochten georganiseerd in de zomermaanden. Voor augustus staat een
Horizontoer op het programma, „waarbij we cultuur en natuur verenigen met een week
wadzeilen. Orkesten, clowns,
popgroepen enzovoorts komen
bij ons optreden. Het is een
soort Boulevard of Broken Dreams-sfeer."
Over de accommodatie aan
boord weet Schmit nog te meiden dat alle schepen een ruime
kajuit, een open keuken en wasruimte hebben. De opvarenden
slapen in twee- tot driepersoonshutten. Zeilervaring is
niet vereist, want, zegt Schmit,
„die is voldoende op het schip
aanwezig."

De Koninklijke Nederlandse
Toeristenbond
ANWB heeft in samenwerking met het Nederlands
Bureau voor Toerisme
(NBT), Philips en Codim
een cd-i ontwikkeld over
rneer en minder bekende
plaatsen in Nederland. Met
de eerste cd-i van de ANWB
ontdekt de gebruiker ons
land achter het eigen televisietoestel.
De schijf bevat meer dan
1500 verschillende foto's,
bijna honderd digitale
kaarten, meer dan twee
uur gesproken woord, speciaal gecomponeerde muziek, videofilmpjes en zeer
veel uitgebreide informatie. Met de schijf kunnen
bovendien uitstapjes worden voorbereid naar meer
dan honderd attracties en
bezienswaardigheden. De
cd-i laat ook bijna vijftig
mooie tochten zien, die de
gebruiker zelf kan maken;
per boot, te voet, met de
auto, per bus, per trein of
met de tram.
Een groot deel van het
'Ontdek het (on)bekende
Nederland' is gevuld met
allerlei geografische, historische en culturele wetenswaardigheden over ons
land. Bewegende beelden
brengen de Elfstedentocht
van 1963 en de aanleg van
de Afsluitdijk weer tot leven. En er zijn scènes te
zien van Johan Cruyff, het
Nederlands Dans Theater
en de bekende f ilm Amsterdamned.
Verder kan men de werkelijkheid bekijken die
schuil gaat achter landkaarten door op enkele
plaatsen in Nederland in
alle richtingen rond te kijken. Ook kan de gebruiker
de dialecten van ons land
en de bekendste Amsterdamse liedjes laten horen.
De cd-1 'Ontdek het (on)bekende
Nederland' Is vanaf deze week
verkrijgbaar bij alle ANWB-kantoren, de gespecialiseerde boekhandel en veel audio/vldeo winkels voor 89,95 gulden.

(ADVERTENTIE)

VAKANTIE?

ANWB-Reisbureau:
Thuis in de hele were.ld

Voor meer Informatie: Stichting Zeilgenieters van de Waddenzee, E. Wolffstraat 56 II, 1058 TV Amsterdam. Telefoon 020-683.3204/033-729919.

Markt voor
platen en cd's
DE JAARBEURS in
IenNUtrecht
vindt op zaterdag 18
zondag 19 februari de twee-

Maart: 13
VAN DE WEEK r>De Laatste
Plaatsen!

W*. RAYMAKERS - TW93 WILMS

R

Zeilgenieters: met jong en oud De Wadden op

(ADVERTENTIE)

BOES

Lego lanceert Space Port
eady voor take-off? Go!
Met de nieuwste dozen
van Lego System Miniland
kunnen kinderen hun eigen

Lego System Miniland geeft
kinderen van vijf tot 12 jaar
volop de gelegenheid om de
werkelijkheid gedetailleerd
na te kunnen bouwen en er
een eigen speelwereld van te
maken.
De serie bevat in totaal 53
verschillende dozen in verschillende thema's, zoals: politie, haven, vrije tijd en autoraces. Space Port bestaat in
totaal uit vijf dozen.

Nederland
staat op cd-i

geeft u meer!
Vanaf vrijdag 17 tot en met zaterdag 25 februari rijdt de

HAPPY HAPPY
MY KIND

Verzetstram
hemd, brieven en een gitaar van
Elvis. Er is een expositie van
gouden platen van de Beatles,
Rolling Stones, Queen en Michael Jackson. In het rariteitenkabinet vallen historische
pophoezen te bewonderen van
onder anderen Viola Holt, Ivo
Niehe, Anton Heyboer en Joop
Braakhekke.
Bezoekers van de megamarkt kunnen door een expert
uit Engeland gratis de waarde
laten bepalen van hun zeldzame platen. Bovendien kan iedereen deelnemen aan een
prijsvraag met als hoofdprijs
een originele handtekening van
Paul Mc Cartney.
De megamarkt is op beide dagen geopend van tien tot vijf uur. De toegang
bedraagt 7,50 gulden (CJP/Pas 65+) v(Jt
gulden. Een passe-partout voor twee
dagen kost tien gulden.

(ADVERTENTIE)

fAKiWllËf

door de straten van Amsterdam. De Verzetstram is een
authentieke, vooroorlogse tram waarvan, nel als in de Tweede
Wereldoorlog, de verlichting is verduisterd en het interieur
aangepast. Deze ouderwetse tram rijdt een vaste route langs
verschillende locaties in de stad die een bijzondere betekenis
hebben gekregen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarbij
speelt de Februari-staking uit 1941 een belangrijke rol. Deze
staking was immers de eerste grote opstand tegen het oppakken van joden door nazi's.
De tram vertrekt vanaf de Prins Hendnkkade tegenover het
Centraal Station (naast het Victoriahotel) en vervolgt zijn
route onder andere langs het Jonas Danic'l Meijerp'lem. de
Hollandse Schouwburg, de Roetersstraat, de Van Woustraat.
richting Verzetsmuseum (geen retournt). Een gids verstrekt
tijdens de rondrit achtergrondinformatie over de gebeurtenibsen die toentertijd plaatsvonden.

ANVYB-Reisbureau:
"Th.uiffin de hele wereld

(ADVERTENTIE)

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

De tram rijdt elke werkdag om 9, 11. 13 (deze ritten zijn gereserveerd voor scholieren) en 15 uur en op zaterdag en zondag
om 11, 13 en 15 uur. Op zaterdag 25 februari rijdt de tram
alleen om 11 en 13 uur. U kunt alleen mee als u zich van
tevoren telefonisch opgeeft en in de tram deze bon overhandigt.

Bon voor onze lezers

Het Verzetsmuseum biedt lezers van Weekmedia een korting
aan. Normaal kost 'de rit, inclusief entree in het Verzetsmuseum. 8,50 gulden, als u zich aanmeldt op de evcnemcntenlijn telefoon 020-683.16.19 (alleen op donderdag 9 en vnjdag 10 februari van tien tot één uur), kunt u voor slechts zes
gulden van dit aanbod profiteren.
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen:

geeft u meer!

woensdag 8 februari 1995

Weekmedia 11-12-13-14-15-16-17
OTO/ICI CITROEN

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dag verschijnt in Het Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w . Amsterdams Stadsblad, Buitenvelderlse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20 00 uur Tel 020-065.86 86. Fax 020-665 63.21.
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Poslbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibaulstraal 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantorerv
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp' Nieuwstraat 33; Zandvoort Gasthuisplem 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 mil|oen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ
8,80
ƒ
8,80
ƒ 10,40

3 regels
voor elke extra regel
mm-pri|s
mm-pri|s met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

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

020-6,65 86 86

AX 14 TRS 87 ... 154.000 km
AX Plaisir 91 ...
43.000 km
AX 1.0 Escapade '9344.000 km
AX 11 TGE '92 .. 50.000 km
AX 14 TZX 5 d.'92 22.000 km
AX GT '91
50000 km
BX 14 Toulouse '9184.000 km
BX Turbo Dsl '91 .93.000 km
BX 1.9TZT '91 .. 80.000 km
BX Deauville '93 ..40.000 km
BX 19 Stb. '92 . .70.000 km
BX 14 TE '90 . ...72.000 km
BX 16 TRI '87 .. .180.000 km
ZX Avantage '92 . .46.000 km
ZX 1.9 Diesel '93 . .92.000 km
ZX I.9 Reflex '91 .100.000 km
XM 2.0'91
110.000 km
XM 2.0 comfort '91128.000 km
Nissan Bluebird. 2.0
SLX, 5-drs. '88 ... .80.000 km.
Xantia 18 SX '93 .60.000 km

Ford

Lada

Escort 1.4i Europe, rood, bj. 9'90, RSvelgen, 65.000 km,
ƒ9250, 02521-17326/13059.

WESTDORP
LADA en KIA dealer
1x Lada 2104 1.5 stationcar'93
4x Lada 2105 1.5 '90 '92 '93
3x Samara 3-drs
'92
4x Samara 5-drs . '91 '92 '93
2x Kia Sephia 1,6 4-drs .. '94
Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam 020 • 6825983.

Ford Clipper, 1.6 CLX zwart,
65.000 km. '91. Jan Wals. Tel.
02902 - 61697.
Ford Escort 1.4 C 2/89/ 7.900
Ford Scorpio 2.4 l 1/88/ 7.600
Ford Sierra 2.0 CL 2/91 ƒ 11.200
Ford Sierra 2.0 l 12/87/ 5.900
E.S.S. B.V. 035-564444/561842
Ford Fiesta b.). '86, APK gek.
tot 4-95, radio/cass. met slee.
Vr.pr. ƒ2200,-. 020 - 6427834.
T.k.a. Sierra 20 CL, stat., 10/88,
cv/apk/rad
ƒ 9.950.
0206815554 's avonds: 023-388732

Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 - 16661

Honda

Nissan

Lancia

Stoplock

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

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

Mazda 626 2.0 GLX, Sedan,
mei 1985
ƒ2.600.E S S B.V. 035-564444/561842 Audi 80 1.9 D, 8/91 ..ƒ 19.200
Lancia Thema 2.0
Mooie Peugeot 505 SR, APK 5- IE 16V, 3/91
ƒ15.200
'75, stuurbekr., trekhaak, v.p.. E.S.S. B.V. 035-564444/561842
ƒ 2000,- Tel 03430 - 12380.
Fiat Tempra 1.6 IE, 1991,
VOLVO 360 GLT '86, LPG, 50.000 km, met trekh ƒ 15.500.
ƒ 2 250 VISA GARAGE,
Auto Service Wetter, Zwanentelefoon 020 - 6278410.
burq. Tel.: 02907-6572.

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

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

XM Comf. Br. D. '93 ƒ 37.500
XM TD schuifd. abs '93/ 35.000
XM D airco nov. '91 ƒ 22.500
XM Diesel '92
ƒ 26.500
XM 20i amb. '92
ƒ 22.500
XM 20i Comfort '91 ƒ 17.500
XM 20i aut. '90
ƒ 19.500
CX 25 GTI Turbo '87 ƒ 9.500
BX 19 GTI leer abs'93/24.500
BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 14.750
BX 16 TZI '92
ƒ 17.500
BX 16 TZI '90
ƒ 13.750
BX 16 RE Break Ipg '89/8950
BX 14 TE Deauville '92/ 14.500
BX 14 TE '90
ƒ 9.950
BX 14 TE Ipg '90
ƒ 9:500
BX 14 E '88
ƒ 6.500
BX TGD Break '93
ƒ 27.500
BX TGD Break '92
ƒ 17.500
BX TGD Br. '91 v.a. ƒ 14.500
BX 19 TZD '92
ƒ 17.500
BX 19 TZD '90
ƒ 9.950
BX TZD '86
ƒ 4.950
VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.

Daihatsu

Aanbieding 2x Saab 900 Turbo
airflo. Zeer complete Saabs
Fiat Panda 1000 ie zwart
Cuore Trendy, (nieuw)
Saab Service Molenaar
i 2 g st b). '89 ƒ 5750 speciale prijs
Tel. 02503 - 14097.
NIEROP Daihatsu, A'dam
Cuore TX, rood
91
Adverteren
in
deze
rubriek
Tel 020 - 6183951
Cuore TS, black-pearl
89
Tel. 020 - 665.86.86
Applause XI
89
Mini 1000, 6'88
.. ƒ 6700.
FAX 020 - 665.63 21
Feroza SX Resin-top,
Mitsubishi Galant
Postbus 156, 1000 AD A'dam diverse extra's
91
388
.
. .
ƒ 6800
NIEROP DAIHATSU
E S S B V 035564444/561842
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
OPEL Corsa 1 2 Swing (5 drs )
Tel.: 020 - 6183951.
9 87 45 000 km, blauw, ƒ 7 950
Daihatsu
Zuidwijk 020 - 6629517
Alfa Romeo 75 1 6 IE,
't AMSTERDAMMERTJE
Opel Omega, automaat, origi- Alfa rood, 4/91 ƒ 10.500.
Amstel 340-342
E.S S B.V. 035-564444/561842
neel 1991, Ipg, inruil mogelijk,
tegenover Carré
slechts ƒ 7.950 Telefoon.
Alfa Romeo GT 1600 junior, bj. A'dam-C. Tel. 020-6236491.
023 - 423906
'75, ƒ14950. Jan Wals. Tel.
Daihatsu Charada TS, rood,
02902 61697.
Peugeot 505 Break CLD
b.j. okt '94, 11.000 km, vr.pr
1 87 blauw metal
Alfasud 1.5 qv. perf gerest. '83. ƒ20.995. 020 - 6904029.
Mooie auto ƒ 6 700.zw., nwe Mich.bnd , APK 7-'95
Adverteren in
COBUSSEN 020 - 6121824.
ƒ9000 01880-59358 na 19 uur.
deze rubriek
Subaru Mini Jumbo, wit, 1989,
FAX: 020 - 665.63.21
APK gekeurd, 3 mdn. Bovag
gar 70 000 km. ƒ 9 250 HEERE Tel 020-6719154
Austm Metro studio 2 1989, km
76.000, goed onderh., met. Panda's 87/93 vanaf ƒ 5.000.
grijs, te.a.b, 020 • 6419287.
Uno's .. 87/94 vanaf ƒ 6.900.
Tipo's .89/94 vanaf ƒ 11.950.

Alfa Romeo

Austin

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

BMW

BMW 316i, 10/90, rood, m pr.
Lada 2105 1 5 93
ƒ9950
s t , 2-drs, voll gar, rijdt super
Samara 1 1 92
ƒ10 250
Prijs/ 15900Samara 1 5 '92
.ƒ12950
Auto Westpoort 020-6813410.
Wostdorp Tel. 020 6825983
BMW 318 i, '89, diam zw., shadowline, M 40, APK, i z g s t .
ƒ 14 200,-. 020 - 6769890
1300 :, spnte aut
13-03 1992,
BMW 525 ETA Autom., '83.
± 46000 km,
Trekhaak, brede wielen + extra
rood metallic
set wielen CD mat. Techn pertel 020-6949266
fekte staat. Met. grijs ƒ 4000,BMW 520i, 1988, gerev motor,
met schuifdak. Perfekte staat.
Rover 620 SI
Met grijs ƒ 17500,- BMW 325i
0707-1994,
'87, veel extra's: airco, CD inst.,
sportstoelen, alarm, verlaagd,
± 11000 km,
rood metallic
spoiler Nwe motor. Perfekt!
tol 0206949266
/ 18.500,- Tel- 02520 - 22262.

RECORD - Mini

RECORD - Rover

Subaru Mini Jumbo, Wit, 1991,
32 000 km APK gekeurd, 1 jaar
garantie ƒ 11 950 • Econoom,
Fredenkspl 6, 020 6232505

Te koop BMW 316, gek. tot
okt, sportvelg. Vr pr. ƒ 1000. Bj.
'81, klem def startmotor. 0206995876.

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

Citroen
Tegen handelsprijzen XM 2 Oi
iood met , 12/90, ƒ 15,750- ZX
Reflex
1 4i, 5 drs, 6/92,
ƒ 15750 BX 1 6 TGi Progress
LPG. groen met, sportint, l m
wiel, open dak 2/92, ƒ 15 500
BX 1 6 Montreux, blauw m e t ,
opon dak, c vergr elektr ramen,
LPG. 689 ƒ9000- BX
1 4E 11 89, / 8250- BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777
Donderdag tot 2030 uur

CITROEN CX 22 RS break, bj.
jr 1988, zeer goede en mooie
auto, kl d blauw, apk tot eind
dec. Div extra's, vr. pr.
ƒ 11 000,- Tel 035 • 833502.

Fiat

Autobedrijf CASPARUS
Amstellandlaan 1, Weesp
Tel. 02940-15108
Diverse FIAT OCCASIONS
reparatie & onderhoud
APK-keurmgen
FIAT-SPECIALIST
Bovag Autobedrijf
VAN ETTEN
Timmerwerf 91, Heemskerk
Tel. 02510 - 33677.

Neerlands grootste
LANCIA-DEALER
Keus uit ruim 40
Lancia-occasions
5
10
15
12

x
x
x
x

Delta
Y 10
Thema
Dedra

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

DE ALLERLAATSTE
NIEUWE THEMA'S
Aanbevolen door
Thema 2.0 ie 8V van ƒ 56.000
voor ƒ 48.500' Politie- en Verzekenngsmij.
Geschikt voor alle auto's
Thema 2.5 TDS van ƒ 74.000voor ƒ 59.000 IN SECONDEN GEPLAATST
NU te koop bij
AUTO HALAN
Halfords, V & D, Brezan, Carlifs
VW/Audi/Citroen-dealers,
020 - 665 00 50.
De Fltnesstraat 22, A'dam-Z.O Bovag-garages en autoshops.
Prijs ƒ 149.- Info: 020 - 6846226
t.o. de Makro

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
' Tel. 020 - 6433733.
T.k. van part. Mitsubishi Galant
1.8 GLi HB + kat., bj. '90,
134.000
km,
rood,
prijs
5 Stuks Opel Corsa, 1984 t/m
ƒ11.800. Tel. 020 - 6995488.
1988, v.a. ƒ 1.950, inruil mogelijk. 023 - 423906.

Opel

205 Rallye (95 pk) 7,/88/ 9.950
205 T-Diesel 6/91 ....ƒ19.950
305 GR Break 2/87 . .ƒ 8.950
309 XL 1.4i 1'90 . . . .ƒ11.950
405 GL 1.6i 1/92 . . . . ƒ 18.950
405 GX 1.6i 9/91 ....ƒ18.500
405 SRi 1.95/91 ....ƒ21.500
405 SRi 1.9 aut. 1/92/24.500
405 GLD 1.9 1/92 .. .ƒ19.950
405 GR 1.9 Break 2/89/ 15.750
5 0 4 C p é 6 c y l '77 ..ƒ17.500
Wat u zoekt
hebben/krijgen wij!
Minervalaan 86, Amsterdam - Z
Tel. 020-6629517/6791864
106 XR 1.1.11/91
205 ace. 1.110/91
205 XL . . . . 8/90
205 XR 1.4 .2/93
205 XS 1.4 .8/91
405 GL 16 . 6/90
405 GR 1.9 10/90
405GRBreak1/91
405 GLX Br. 1/91
40S GLX D.Br 9/92
405 SR 1.8 . 8/93
605 SRI 2.0 3/91
605 SV 3.0 9/92
Renault 21 GTD90

73.000 km
71.000 km
89.000 km
32.000 km
89.000 km
81.000 km
80.000 km
82.000 km
70.000 km
159.000 km
9.000 km
113.000 km
41 000 km
177.000 km

PEUGEOT v.d POUW
Amstellandlaan 1
Weesp 02940 - 15110.

OTOPLAZA Hilversum FIAT

Peugeot 405 1.6 4/90 ƒ 9.800
Peugeot 405 1 6 4/90 ƒ 10.800
Peugeot 405 1.9 3/89 ƒ 13.900
Peugeot 405 1.9 2/89 ƒ 10.400
Peugeot 405 1.9 5/89 ƒ 9.800
Peugeot 405 1.9 4/92/18400
Peugeot 405 1.93/90/11.900
Peugeot 405 1.9 1/91 ƒ 13900
Peugeot 405 1.9 6/92 ƒ 17.200
Peugeot 6053.07/90/16.900
ES.S B V. 035-564444/561842

CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Herenstraat 40 - 73, Hilversum Te koop: Peugeot 309 Profil
Verkoop onderd. nwe/gebr. achter hotel Hof van Holland 1 4, b j 7-'89, goede staat,
Tel 020-6320190 fax 6343433. 035 • 244244. Dond koopavond ƒ 8000. Tel 02963 - 3604

Rijscholen

Automaten

Rover 111 L 9/91, bl. met,
50.000 km, geh. als nieuw,
voll. gar. ƒ 12.500.-.
Auto Westpoort 020-6813410.

Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ3.500.-

GOLDCAR B.V, Amstelveen, 020 - 6433733.

Personenbusjes

Seat

Ford Transit 100 L D verl., b.j.
1/92 blauw, 108.000 km. Jan
Wals. Tel.: 02902 - 61697.

SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

Bedrijfsauto's

Subaru
Legacy 1.8 DL 4/91 .ƒ10.500
Legacy 1.8 GL Stat. 90/ 13.400
E.S.S. B.V 035-564444/561842.

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

Service en
Reparatie
GARAGE ECONOOM
Repareert
uw Koppeling en Römsysteem
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
AARZEL NIET, BEL NU M
Uw Bovag-Autospecialist
Fredenksplein 6, 020-6232505.

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00

MOTORRIJLESSEN
APK + grote beurt v.a. ƒ299.ƒ 50,00 per 60 min.
DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
Isuzu Mini Van 2.2 D
AUTORIJLESSEN
cil.koppen vlakken. Garage/
Tel.: 02503-14097
Dubb. cab. jan. '91 ..ƒ 10.700
ƒ 37,50 per les
motorenrevisie FEENSTRA
Opel Kadett Van
Industneweg 27, Duivendrecht THEORIE OP VIDEO GRATIS
Onderhoud, reparatie, APK.
1.7 D 6/90
ƒ 7.800
Tel. 020-6980639
Diverse SAAB occasions
E.S.S. B.V 035-564444/561842.
Speciale spoedcursussen
Waaronder: Saab 90, 99 & 900
APK KEURINGEN ƒ 70,
theorie + praktijk.
Tevens revisie Saabmotoren
klaar terwijl u wacht.
en versnellingsbakken.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Garage West-Center:
Tel. 020-6138473.
020-6122476 (zonder afspraak)
T.k. Saab 900 automaat, rem2e Helmersstraat 15, A'dam.
en stuurbekr., 7-1987 LPG, km Triumph 2500 T saloon, 1977,
Auto/Motorrijles
Advieslijn
145.000,100% OK, prijs ƒ 6450. groen, m goede conditie. Vr.pr. Imperial Ie Baron 1974 Chrysler,
voor Amsterdam e.o.
A.P.K. KEURINGSSTATION
ƒ7500,-.
Tel.:
0228015343.
Tel.: 079-520096, APK okt.'95.
Bel: 020 - 6922612
Keuren zonder afspraak
7.2 V8 motor, airco etc., i.g.s.
Feenstra & Jimmink
vr.pr. ƒ 9.500,
020-6125608.
AUTORIJSCHOOL ZECHNER
Asterweg 24A A'dam 6364702 Blijvend betaalbaar in
OLDTIMERBEURS Motel Tiel
Amsterdam, ƒ 35 per heel uur.
Autobedrijf CRYNSSEN
(A15)10,11,12 febr.a.s. Beurs
Aanbieding:
starterspakket
Crynssenstraat 10-14
voor klassiek., oldtimers
van ƒ1468,85 voor ƒ 1250,Tel.: 020 6184402.
•
onderdel., lectuur, miniat,.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
bestaande uit 20 rijlessen,
APK-keurstation, reparaties
Info: Pro Mobiel Totaal
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
alle merken en schaderegeling. theorieleerboeken, theorieTel./fax. 070-3977210.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
examen,
praktijkexamen.
Gedipl. FOCWA-monteur voor Eventueel herexamen halve
(Op afspraak gratis halen en brengen)
alle voorkomende: laswerk- prijs. Betaling 1 x ƒ 347,50 en
SUZUKI
zaamheden, reparaties, APK 19 x ƒ 47,50 Les in Mercedes.
en schades enz. ƒ37,50 exc. Info 06-52875125.
COMPAGNIE-CARS
BTW p/uur. Tel.: 075 • 314618.
AUTO WESTPOORT
AUTO AMSTELSTAD
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
'n echte garage
GARAGE ECONOOM
Tel. 020 - 6799100
Theoriecursus gratis. Tel. 06Polo 3d. 1300 '89
ƒ 9.750
AUTOLAK
Voor al uw SERVICE BEURTEN 52821994 b.g.g. 020-6932074.
ƒ 9.950
Swift 1.3 GS, 7.000 km. .9/94 Polo 3d. 1300 '89
en ONDERHOUD
RIJSCHOOL ROLF
van ƒ31.066.- voor .. ƒ 25.995 Polo Coupé Jecon '90/ 13.450
Schadetaxatie en -herstel
Rijden bij Rolf is een begrip in
Swift 1.6 GLX, 18.000 km 2/94 Golf Diesel als nw '83/ 4.950
alle kleuren
Gratis
leenauto's
beschikbaar
ƒ 5.950
Amsterdam. Met een goed
van ƒ 36.484.- voor . .ƒ27.995 Golf 1.6 rood '85
APK-KEURING,
team instructeurs geven wij pp
Swift 1.3 GS, 9.000 km. 10/94 Golf 1.6 bl. met. '89 ƒ12.950
ook in spuitbussen
klaar
terwijl
u
wacht.
een psychologische manier invan ƒ 29.952.- voor .. ƒ 25.900 Golf 1.3 Madison '89 ƒ12.950
Advies
voor
'n
goede
Occasion
ƒ15.950
tensief les en nog leuk ook!
Swift 1.6 GLX 9.500 km. 9/94' Golf 1.6 Moda'91
Wij
bieden
u
een
snelle
Hoog slagingspercentage en
van ƒ32.177.- voor ..ƒ24.995 Golf 1.8 CL gr.met.'92/24.500
Otto Nieuwenhuizen bv
en vakkundige service
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Vitara Villager 24.000 km. 2/94 Golf Cabrio Quart. '90/ 27.850
Overtoom
515,
Amsterdam
' ƒ 7.350
Fredenksplein 6, 020-6232505. Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
van ƒ56.641.- voor ..ƒ42.995 Jetta 1.6 4d. '87
Wij verzorgen ook 8-weekse
Vitara Villager 13.000 km. 7/94 Passat 1.8 CL stb. '91/19.750
(020) 6129804
Zelf sleutelen of auto spuiten cursussen en examenroute.s rijvan ƒ 61.861.- voor .. ƒ 49.995 Passat 1.8 CL stb. '91/ 19.850
doe je bij HEINING HOBBY- den is vanzelfsprekend.
Vitara cabr.van 50 km. . 12/93
Tel. 020-6813410
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. HAL. 02907-6999 A'dam,
van ƒ31.995.- voor ..ƒ27.995 Condensatorweg/Schakelstr.
Klaar terwijl u wacht.
(Spoed) opleidingen voor alle
Sloterdijk 3.
Hemonylaan 25a
Sloterdijk l.
Ruilstarters en dynamo's.
rijbewijzen met aansluitend
Valkenburgerstraat 152.
CBR rij-examen. Motor 2 daMinervalaan 85
T.k.: Golf Million, bj. eind '89,
Tel.: 020-6240748.
gen. Auto 5/10 dagen. VrachtSuzuki Alto GL, origineel 1989, incl. cd-speler, 33.500 km, prijs
auto 5/10 dagen. TheoriekurGrote
sortering
ONDERDELEN
ƒ
15.000.020-6736941,
na
18
u.
rondom spoilers, prima auto,
sussen voor alle examenkandivan
schade-auto's,
alle
mr. mog., ƒ 8950. 023 - 423906. T.k. Kever 1302 techn. 100%,
daten. Verkeersschool Nelen,
vignet Ouke Baas
merken, alle bouwjaren.
Wibautstraat 133,1097 DN-Artt,
Suzuki Swift 1.6 GLX Sedan b.j. '72, carr. moet opgekn. GEBR. OPDAM B.V.
sterdam. Tel. 020 - 6633773.
'90, donkerblauw, zgoh, 62.000 worden, ƒ 1000, 020 - 6465305. Tel.: 02502-45435.
km, ƒ 11.750. Tel. 020-6473139. Volkswagen Buggy, rood, 3/71,
VAN GILS AUTORIJSCHOOL
Missot. specialist REM- en
Verkoop & verhuur van
AANBIEDING voor iedereen.
Jan Wals.
Suzuki Swift, 1.3 GL, wit 78.000
FRICTIE-MATERIAAL.
Skiboxen met dragers en
20 rijlessen + examen ƒ 950,-.
Tel. 02902 - 61697.
km. 5/91. Jan Wals. Tel. 02902 Bosboom
Toussamtstr. 43 sneeuwkett. voor elk type auto Rijden in examengebied.\Tel.:
61697.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
020-6719108, fax: 6766836
VW Polo 1.3 D 8/90 .ƒ 7.900
036 - 5325744 of 0652807642.
Zie ATS telet. pag. 888
T.k. Suzuki Swift GTi, rood, VW Polo 1.3 D 3/90 .ƒ 7.400
10/'92, 50.000 km, prijs n.o.t.k. VW Jetta 1.3 C 3/87. ƒ 5.400
D. FAAS
ONDERDEELVERKOOP
Tel. 02503-36589 na 17.30 uur. VW Passat 1.8 CL 8/89/ 12.400
Luxe- & Bestelauto's v.a. ƒ 38,VW Golf 1.6 D 5/90 .ƒ 9.500
DOE-HET-ZELF ADVIES
,per dag, ex. BTW
Boek nu uw droom-vakantie
E.S.S. B.V. 035-564444/561842
op zaterdag van
Grasweg 3, A.'dam-Noord
met een DOLPHIN-CAMPER
10.00-13.00 uur
Tel.: 020-6371826.
mcl. automaat en airco.
940 GL Sedan aut
91
Adventure Cars 02990-30613.
De Lugt luxe en bestel vanaf
940 GL 2.0 Sedan
91
AUTO SERVICE WETTER
Valschermkade
16,
A'dam.
ƒ39,per
dag
excl.
BTW.
J5 dubb. cabine met afzet unit,
240 DL Sedan, L.P.G
90
Tel.: 020-6161388 of 6890374. b.j. '84, ZELFBOUW. Vr.pr.
SUBARU en LADA dealer
740 Estate km. blauw met'90,
Twingo, Peug.106/306, Vectra, ƒ7000. Tel. 023-385920.
480 ES schuifdak airco .. .90 Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
VW Combi, Transit Diesel.
340 DL 1.7
90 Subaru Mini Jumbo DL .1987
T.k. fabr.camper Chevy Ven 30
1987
360 GL inj. 3-drs
88 Renault 11 TL
T.h.
verhuiswagen met laadlift, Jamboree bij Reetwood 6 p.
ALLE
KLEUREN
Renault
11
GTX
1984
340 3/5 drs. aut .. 86 t/m 91
klein rijbew. evt. m. chauffeur zeer mooi & compl., rondom
OOK IN SPUITBUSSEN
VW bus LT 28 Dsl
1987
Ook personenbussen en rol- zw. glas, kl. rijbew., APK 9-'95,
NIEROP-AUTOMATISCH
otto nieuwenhuizen bv
VW bus transp
1987
stoelbussen, 02521-13059.
wmterpr. ƒ 37.500.020-6270139
VOLVO
Overtoom 515, Amsterdam
Fiat Tempra 16 IE
1991
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W
(020) 6129804
Ford Sierra 2.3 diesel .. .1990
Tel: 020 - 6183951
Opel Kadett 1.6 D caravan1988
960 Pres. aut. 2.5, model, '95 OpelKadett 1.3 HB ....1989
940 GL 2.0
3/92 Toyota Corolla 1.3 GL ..1984
Zwanenburgerdijk 503
245 GLE 2.3
2/92
440 DL 1.8
10/93 Zwanenburg, tel.: 02907-6572 Grote sortering ONDERDELEN
440 DL 1.8
1/94
± 50 auto's APK gek. Den van alle schade-auto's, alle
440 Automaat 1.8
4/92
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat merken, alle bouwjaren.
440 DL 1.8
6/93
GEBR. OPDAM B.V.
440 Comfort 1.6
1/95 Haarlemmerweg bij molen. Tel.: 02502-45435.
020-6844079. Tevens Inkoop.
364 GL 2.0
1/88
Ook Filiaal Johan Boom, Den Het HOOGSTE BOD??, Bel
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
lip 55, Den lip. Tussen Lands- voor vrijblijvende prijsopgaaf.
OFF. VOLVO DEALER
meer en Purmerend. ± 100 au- Loop-, sloop- en schadeauto's
Nijverheidslaan 1, WEESP
to's v.a. ƒ600. Tel.: 02908- m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Tel. 02940
18200/18008
24640. Tevens inkoop auto's.
*** Subaru Aalsmeer ***
Mini Jumbo's v.a. '86 ƒ 7.450
Vivio's GLJ'v.a. '93.. ƒ 16.250
Justy's v.a. '86
ƒ 6.750
Sedans-coupé's DL-GL ƒ 6.000
Legaoy's GL ook aut. ƒ 14.500
Subaru Aalsmeer 02977-30171

Klassiekers
en Oldtimers

Triumph

Suzuki

Amstelstein - Suzuki

Accessoires
en Onderdelen

Volkswagen

niet duur!!!

Noodservice

Monza 3E, b.j. '83, silver met
div extra's, nieuw ingevoerd,
pr. n.o.t.k. Tel.: 030 - 431003.

Autosloperijen

M EVER

Volvo Occasions

SAMEN DAN

T.k. inruilauto's: Corsa TR,
LPG, 10-'87, ƒ4950. Alfa
Giulietta 2.0, 4-'82, ƒ 3950.Citroen BX 1.4, 9-'86, ƒ3250.Renault 5 1.7 TL 6/85 ƒ 3.950,zwart, 3-'88, ƒ 7250. BMW 735i
aut., groen met., 1-'85, ƒ7250.
VW Polo VAN, 5-'86, ƒ3950.
Ford Granada 2.8 Ghia aut.,
schuifd., 11-'83, ƒ2750,BEREBEIT, Amsteldijk 25
Amsterdam, 020- 6627777.
Do.dag tot 20.30 uur geopend.

Let op
Wagenpark Johan Boom
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel. 020 - 6105478.
•
± 200 auto's v.a. ƒ 300
tot ƒ 15.000.
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur.
' Tevens inkoop auto's.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11
RONDAY BV
PI. Middenlaan 19, A'dam
020 - 6237247.

met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de IJ-tunnel 2x rechtsaf.

Toyota

Corolla 1.6GL, 12/84.ƒ 3.400
Alpine V6 turbo, '88 . ƒ 39.000 Starlet 1.0 special 5/86./ 4.900
21 GTS, '88
ƒ 6.900 E.S.S. B.V 035-564444/561842.
19TXE, aut '92 ....ƒ21.900
19 Chamade, '92 . ..ƒ17.500 Toyota Corolla Stat., 5-drs,
Espace 2000 TSE '87/15.500 1987, pas gekeurd, inruil mogeExpress, '92
ƒ11.500 lijk, ƒ 5950. 023 - 423906.
25 Turbo Diesel, '85 .ƒ 6.500
18 GTX, '85
ƒ 3.500
18 GTL Station, '86 . .ƒ 3.250
11 GTX, m '88
ƒ 6.900 T.k. tegen handelsprijs:
9 GTS, m. '88
ƒ 4.250 Chrysler Voyager SE 3.0 iE Au5 Campus, '90
ƒ 8.750 tomaat, airco, two tone, 7-pers.
5 T R , '88
ƒ 6.850 5/89, ƒ 21.500.-BEREBEIT,
5 Parisienne, '84
.ƒ 3.250 Amsteldijk 25, 020- 6627777.
Citroen BX '86 ..
ƒ 3.950 .Donderd. tot 20.30 u geopend

Family Cars

Gevraagd jonge auto's v.a.
1991. Belt u voor informatie:
03410-19354 of 0652-977028.

ALLEEN

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar bewijs
Tel.: 02908 - 24640
• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de' advertentie
kenbaar maakt. De kos'ten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

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

Van Vloten
Amsterdam
uw Volvo-dealer

Auto's te koop
gevraagd

Met een advertentie in SHOWROOIAUTO l-IN-3 MINPS;;

Renault

Renault 5 TL, origineel 1987, m
nieuwstaat, inruil
mogelijk,
ƒ5950. 023-423906.

Kost B.V.

autolak

Opel Ascona 1.6 6/84 ƒ 1.900
Opel Astra 1.7 D 5/92/14.200
Opel Kadett 1.2 1/81 ƒ 900
OpelKadett 1.414/90/10.900
Opel Kadett 1 7 D 2/90/ 8.900
Opel kadett 1.7 D 3/90/ 10.200
Opel Omega 20 1/91/13.900
Opel Omega 2.3 11/90/ 17.800 T.k.a. Volvo 240 2.3 l., b.j. nov.
Opel Vectra 1.65/90 ƒ14.700 '86, m zeer goede staat, ƒ 8500.
Opel Vectra 1 7 D 3/90/ 14.800 Tel.: 020 - 6434140.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842
Volvo 240 DL 4 / 8 5 - . . ƒ 2.900
Opel Corsa 1.2 Sedan b.j. '85,1 Volvo 3401.4 GL10/90/ 8.900
jr APK, trekh., mooie auto, pr. Volvo 440 GL 9/90 . .ƒ 12.900
ƒ 2950. Tel 02990-36291 na 18 u E.S.S. B.V. 035-564444/561842
Opel Kadett 1.4i, Expression, 4 VOLVO 940 GL, 67.000 km,
drs., bj. '91, 48000 km, alarm, groen met., 01/92. Jan Wals,
ƒ 14.950. Tel: 020 - 6158040. 02902 • 61697.
Opel Kadett 5 drs. stationcar
1.7 D 1989 rood ƒ8950 0206909078/6182805
7402.3 '90
ƒ22.750
T.k. tegen handelspnjs:
ƒ21.950
Astra 1.7 D Stat.wagon, 8-'92, 740 2.3'90
460 1.8 inj. Ipg '93 ..ƒ29.750
ƒ20.500. Kadett 1.6 LPG, 5/90
460 GL '91
ƒ 19.750
ƒ10500.- Vectra 1.8i GL Sedan, 3/91 ƒ 16.500.- Corsa TR 2- 440 GLT 2.0 abs '93 .ƒ33.950
440 DL 1.8'93
ƒ26.950
drs, LPG, 10/87 ƒ4950.- Ka440 1.8 rood '92 . . . . ƒ 22.950
dett 1 3 LS, 5-drs. stat. LPG OB
440 DL '91
ƒ 19.950
6/88 ƒ 6500.- BEREBEIT,
440 Sunray '91
ƒ 18.950
Amsteldijk 25, 020- 6627777.
440 GL autom. '91 ..ƒ22.950
Donderd. tot 20.30 u geopend
440 SP autom. '91 . .ƒ 18.950
• Auto te koop'' Plaats in deze 440 GL autom. '90 ..ƒ19.950
rubriek U zult verbaasd staan 340 SP autom. '90 ..ƒ12.950
over het resultaat.
340 GL autom. '88 . .ƒ 8.950
340 1.7 '88
ƒ 7.950
240PolarEst. '92 ...ƒ36.950
240 GL 2.3 '89
ƒ 15.750
240 GL Ipg '87
ƒ 7.950
Renault 19 TS, b.j. 1990,
ƒ 6.950
weg vertr. buitenland ƒ7.750, 240 GLE '84
tel. 020 - 6684707. '

Campers

Volvo

Algemeen

Mitsubishi

**PEUGEOT ZUIDWIJK**

Rover

Autoverhuur

DEMO
2 x Delta 1.6 .. voor ƒ28.750
Thema 8 V ie .. voor ƒ45.000
Dedra 1.6
voor ƒ33.500

Fiat 126 Bambino 1/72/ 1.600
COBUSSEN AMSTERDAM
Fiat Regata 70 10/88 ƒ 3.900
sinds 1930
Fiat Ritmo 1.7 D 4/85 ƒ 2.900
Peugeot-dealer
Fiat Tempra 1 6 10/91/14.500
Fiat Tempra 2.0 1/91 ƒ 12.400 205 XR 1.6 aut. 3/93. ƒ 23.800
Fiat Tipo 1 7 D 10/88 ƒ 7.900 306 XR 1.4i 5-drs, 9/93/26.500
E.S.S. B.V. 035-564444/561842 306 XN1.4I 3-drs. 5/94/26.600
405 GL 1.6i 5/94 . . . . ƒ 30.500
Keuze uit ruim 60 occasions. 405 GR 1.96/89 . . . ƒ13.200
SPECIAAL VOOR U
405 GL 1.6 1/88 .. . .ƒ 9.300
INGEREDEN
Verder nog...
10 x Fiat Uno
Suz. Swift 1.3 GTI 9/89/11.700
2 x Fiat Punto
Suz Alto GL 3/90
ƒ 8.500
7 x Fiat Tipo
etc etc.
8 x Fiat Tempra
COBUSSEN
3 x Fiat Croma
Baarsjesweg 249-253
Alle in div. uitvoeringen, ook
Amsterdam 020 - 6121824.
diesels en stationwagons. Kenl.v.m. emigratie 106 XN 1.1 i.,
tekens jan /febr. '94 met
b.j. '92, in zeer goede staat,
1 jr. garantie.
ƒ 16.000,-. Tel 020 - 6441509.
FIAT VERMEY B V.
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
Peugeot 309 1.4 8/90 ƒ 8.600
•Tel. 02975-62020.
Peugeot 405 1.6 1/91 ƒ 12.400
Panda 750 Coll. 12/87/ 6.950
Panda 1000 CL 08/89 / 8950
Panda 1000 CL 03/90 ƒ 10.500
Ritmo 70 CL 03/88 . ƒ 7.950
Uno Suite 1.4 SX 10/93/ 21.500
Tipo 1.4 S 5-drs 4/94 ƒ25.950
Tipo 1.4 S/Demo 2/94 ƒ 25.500
Coupé Fiat 16V
Turbo 9/94 . . . op aanvraag

voorkomt
autodiefstal

ƒ 8.750
ƒ 7.500
ƒ12.500'
ƒ19.500

Peugeot

Saab

Saab 900 '87, d.bl.,
el. schuifdak
mooi en goed, koopje ƒ5.950
Mazda 323 16V 10/90 ƒ 10.600 Auto Westpoort 020-6813410.
Mazda 626 Sedan 3/87ƒ 5.400 Saab 900 GL, origineel 1985,.
Mazda 626 1.8 7/91 .ƒ13.900
keurige auto, Ipg aanw., inruil
E.S.S. B.V. 035-564444/561842
mogelijk, ƒ 5950. 023-423906.
Mazda 626 GLX, origineel
SAAB SERVICE
1987 in prima staat, inruil mogelyk, ƒ 5950. 023 • 423906.
MOLENAAR
Tegen handelpnjs. Mazda 626
HOOFDDORP
18iLXHB16V,d.roodmet.,st.

Hyundai

AUTO HALAN

TS 7/89 . .ƒ 9.500
GTR 7/89 ƒ 7.900
TR2/89../ 8.900
TL 11/90 .ƒ 8.500
GTL 6/90 ƒ 9.800
TS 1/88 . .ƒ 7.200
GTX 10/89 ƒ 10.400
TX 6/89 . .ƒ 9.800
035-564444/561842

Mazda

bekr., c.y., plm. 55.000 km.
20 Stuks Citroen BX, 14-16-19, Honda Accord 2.0 EX Sedan 2/93, ƒ 27:500.-Mazda 6261.8i
benzine of benzine-lpg, 1984 6/90 ƒ14.900. E.S.S. B.V. 16V LX HB, grijs met,, LPG,
035-564444/561842
11/92, ƒ22.750. BEREBEIT,
t/m 1990, inr, mog. 023-423906.
Amsteldijk 25, 020- 6627777.
2CV6 Speciaal, origineel 1986, Te koop: Honda Civic Shuttle, Donderd. tot 20.30 u geopend
leuke auto, APK gekeurd, inruil '89, km 82.000, ƒ12.500.
T.k. Mazda 626 Sedan 1.8 LX,
mogelijk, ƒ 2950. 023 - 423906. Telefoon: 02972 - 61938.
b], '88, 120.000 km. Vr.pr.
Voor een goede occasion:
ƒ8.000,-. Verkoop i.v.m. leaseAutobedrijf WIM van AALST
auto. Tel.: 04950 - 43277.
Commumcatieweg 6, Mijdrecht
Tel.' 02979 • 84866
Hyundai Pony GS, nw. model
BX, d.blauw, '85, APK 4-'95, april '90
ƒ 8.000.130.000 km., in goede staat E.S.S. B.V. 035-564444/561842 Nissan Micra, 5 speed, kl.
ƒ 1500, tel. 020 - 6761737.
blauw met. '86, ƒ4.950. Jan
Adverteren in
Wals. Tel. 02902 - 61697.
CHYPARSE, Soesterberg vult
deze rubriek
uw Citroen-veerbollen voor
Tel. 020 - 665.86.86
Nissan Micra, origineel 1989,
ƒ 20,- p st. Testen is GRATIS.
keurige auto, APK 1995, inruil
Tel.:03463-51150.
mogelijk, ƒ 7950. 023 - 423906.
Citroen BX 1.4 9/90 .ƒ 7.800
Nissan Sunny Stat., 5-drs, origiCitroen BX 1.6 11/91 ƒ11.800
neel 1984, pas gekeurd, inruil
Citroen BX 1.9 D 5/88/ 5.900
LANCIA
mogelijk, ƒ 1500. 023 - 423906.
Citroen XM 2.0 l 1/90 ƒ 13.900
E.S.S. B.V. 035-564444/561842 Dedra Turbo Dsl 5/94 ƒ38.750 Sunny 1.7 D Florida 6/87/5.600
Delta 1.6 ie 3/94 ....j 29.950 Sunny 1.70,3/85 ..../3.400
Ruime keuze in 2 CV occasions Thema 2.0 16 V 2/93 ƒ41.750 E.S.S. B.V 035-564444/561842.
ƒ 5.950
alle leeftijden. De Eendenspe- Y 10 11/85
cialist Leende Jel. 04906-1528. Y 10 Selecta 12/90 ..ƒ12.950
Autobedrijf CASPARUS
T.k. Citroen GSA Spec. '82,
Amstellandlaan 1, Weesp
i.g.st., nieuwe APK.
Tel. 02940-15108
Tel.: 08894 - 17117.
V.a. ƒ 85: 5 veerbpllen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep. prijzen.

Renault 19
Renault 19
Renault 19
Renault 21
Renault 21
Renault 25
Renault 25
Renault 25
E.S.S. B.V,
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Ja, ik wil mijn auto snel verkopen, Hierbij mijn advertentie-tekst,
5U n)Cn<y\[Ue.
Prijs incl.
B.T.W.

1
Schrijf hier in blokletters
2
uw Ickst, l letter per
3
hokje. Cijfers, leestekens
4
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3 g 5
regels beschrijven. Aan Is 6
de hand van de daarnaast
7
geplaatste tarieven kunt u
8
zelf uitrekenen wat uw
9
advertentie kost.

12.

Naam:

_

_
Telefoonnummer:

Adres: . - _
, Postcde + Plaats: - _.

Handtekening:

49,35
66,04
82,72
99,41
116,09
132,78
149,46
JG6,15_

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van "Auto's & motoren'
woensdag 8 februari 1995
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Stille turbodiesel voor ruimtetrio
Peugeot, Citroen en Fiat
presenteerden vorige week een
1.9 liter turbodiesel voor hun
ruimtewagens 806, Evasion en
Ulysse. Het is vooral een stille
en rustige motor die zeer
acceptabel presteert.

D

E MARKT voor
ruimtewagens
is een van de
snelst groeien-

Techno Classica
nog groter
Van 16 tot en met 19 februari staat het Duitse Essen in het teken van Techno Classica 1995. Met ruim
700 exposanten op 70 duizend vierkante meter verdeeld over 14 hallen is
Techno Classica de grootste beurs van klassieke
voertuigen in Europa.
Noem het desnoods maar
een oldtimerhandelscentrum,
onderdeleribeurs,
show van restaurateurs en
forum voor clubs, autofabrikanten en musea. Techno Classica is daarom een
must voor de liefhebber
van klassiekers. De beurs
wordt gehouden ih de Messe Essen. De openingstijden in het weekeinde zijn
van 9.00 tot 18.00 uur. Op
donderdag en vrij dag'gaan
de deuren 's morgens om
10.00 uur open.

Nieuwe Volvo's
op komst
Volvo gaat in samenwerking met het Britse TWR
in kleine oplage exclusieve
personenauto's bouwen.
Tot de niche-produkten die
door de nieuwe firma worden geproduceerd, behoren onder meer een coupe
en cabriolet op basis van de
Volvo 850. TWR is sinds
1976 actief in het ontwikkelen van projecten voor autofabrikanten, waaronder
Jaguar en. General Motors.
Het bedrijf was ook betrokken bij liet ontwerp en" de
ontwikkeling van de Aston
Martin DB7.

850 sedan in
race-versie
Het Volvo 850 Racing
Team neemt dit jaar met
een 850 sedan deel aan het
Brits Toerwagen Kampioenschap. In 1994 reed Jan
Lammers voor Volvo deze
races in een 850 Estate.
Door de gewijzigde reglementen voor wat betreft de
aërodynamica en daklijn is
de sedan nu competitiever.

de van Europa. Van 1988 tot
1993 verdrievoudigde dé Europese afzet van dit type tot ruim
130 duizend exemplaren. In
1994 zouden er 170 duizend verkocht zijn en de verwachting is
dat in 1998 400 duizend mensen
overgaan tot de aanschaf van
een ruimtewagen. Dit verklaart
meteen de belangstelling van
autofabrikanten voor dit
marktsegment.
De ruimtewagen die het PSAconcern (Citroen en Peugeot)
samen met Fiat en Lancia ontwikkelde en produceert is het
Frans-Italiaanse antwoord op
de toenemende vraag. Vier
ruimtewagens met dezelfde
techniek maar met een eigen
gezicht. Over enkele maanden
komen ook Volkswagen en
Ford met een dergelijke auto
en daarmee is het aanbod van
ruimtewagens binnen eenjaar
bijna verdubbeld. Leuk voor de
consument natuurlijk, maar
minder leuk voor de gevestigde
orde die met een flink aantal
sterke concurrenten te maken
krijgt. De Peugeot 806, Citroen
Evasion, Fiat Ulysse en Lancia
Zeta waren, met uitzondering
van de laatste, al een paar
maanden leverbaar met een
benzinemotor. Peugeot, CiDe
Peugeot
troën en Fiat voegden vorige
806 ST:
week een interessante 1.9 tureen stille
bodiesel aan het leveringsprogramma toe.
disel
Interessant omdat in FrankFoto: Bram
rijk zo'n 65 procent van de
de
ruimtewagens voorzien is van
Hollander
een dieselmotor. In Nederland
bedraagt het diesel-aandeel in
dit segment 20 procent en in
Duitsland 22 procent.
1.9 motor die 92 pk ontwikkelt
bij 4000 toeren. Het maximum
koppel van 196 Nm is al beReiswagen
schikbaar bij 2250 toeren. De
Alle reden dus om een diesel- dwarsgeplaatste motor is geversie op de markt te brengen
koppeld aan een vijfbak die
en voor ons genoeg reden om
zich keurig en zonder haperen
een van de drie te beproeven.
laat bedienen.
Een stille diesel, luidt de eerEen Peugeot 806 ST turbodiesel om precies te zijn, maar in
ste reactie al na een paar kilode Ulysse en Evasion vind je
meter. De tijd datje een dieseldezelfde krachtbron.
klop zonodig 'moest' horen is
allang verleden tijd. Ook na
Overigens is het geen onbekende motor want je treft hem een koude start herken je hem
nauwelijks als een dieselmoook aan in de 405 en Xantia.
tor. Dit is voor een belangrijk
Het gaat om een viercilinder

Verkoop
stijgt
11 procent
De verkoop van nieuwe
personenauto's heeft zich in
1994 hersteld tot bijna 434
duizend exemplaren, een
toename van 11 procent
vergeleken met 1993. Dit jaar
verwacht men 450 duizend
nieuwe auto
auto's te verkopen.
N het laatste kwartaal van 1994 deed
de autobranche
goede zaken. In
oktober dachten RAI en BOVAG nog dat de totale afzet in
1994 zou eindigen bij 425 duizend nieuwe auto's, maar dit is
dus met zo'n negenduizend
overtroffen. Het aantal occa-'
sions dat door BOVAG-bedrijven werd verkocht steeg met 6
procent tot 761 duizend.
Vooral het herstel van de Europese automerken ten opzichte van de Japanse concurrenten mag opvallend heten. Mazda, Mitsubishi, Daihatsu, Toyota en Subaru verkochten vorig
jaar stuk voor stuk minder
nieuwe auto's dan in 1993.
Honda, Nissan en Suzuki waren de gunstige Japanse uitzonderingen. De twee Koreaanse merken Hyundai en Kia zaten eveneens in de lift.
Ondanks het herstel van de
Europese markt waren niet
alle Europese automerken
even succesvol in 1994. Citroën, Audi en Alfa Romeo za-

r

Motoren
AWD standaard
bij Legacy
Subaru levert voortaan
alle uitvoeringen van de Legacy, met uitzondering van
het basismodel, standaard
en zonder meerprijs af met
All Wheel Drive, kortweg
AWD. De Legacy-serie
volgt hiermee de Impreza
1.8-modellen en de SVX die
al eerder AWD standaard
meekregen.
Subaru ziet de permanente
vierwielaandrijving niet zomaar als een recreatieve
trend maar vooral als een
veiligheidsvoorziening die
meer grip, trekkracht en
tractie biedt. De Legacy
blijft overigens ook leverbaar met voprwielaandrijving. Het prijsverschil met
de AWD-versie is nul komma nul.

Caravelle
elektrisch
deel te danken aan het naverwarmingssysteem dat 180 seconden ingeschakeld blijft als
de motortemperatuur lager is
dan 60 graden Celcius.
Het voorgloeien duurt wat
langer dan gewenst. Bij een
buitentemperatuur van 20 graden Celsius heeft hij volgens
het boekje 6 seconden hiervoor
nodig maar 's morgens in alle
vroegte was hij nog iets langer
bezig.
De turbodiesel is ondanks
zijn bescheiden inhoud van 1.9
liter krachtig genoeg om de

1533 kilogram acceptabel voort
te bewegen. De acceleratie naar
100 km/uur (17 seconden) had
wat sneller gemogen maar als
je het gewicht in je achterhoofd houdt, valt het nog mee.
De top van 160 km/uur haalt
hij moeiteloos. De 806 en zijn
kornuiten zijn reiswagens en
dat komt op de lange afstand
goed tot uiting. Bij een snelheid tussen 140 en 150 km/uur
voelt de turbodiesel zich heerlijk op zijn gemak.
Bij 150 draait hij 3800 toeren
maar je hoort de motor nauwe-

Technisch interessant is de
'computer' in het midden van
het dashboard. Die omvat niet
alleen een geavanceerd navigatiesysteem, maar bedient ook
de audio-installatie en airconditioning.

Als het navigatiesysteem is
ingeschakeld wordt de route
op een beeldscherm weergegeven. Zoniet, dan krijg je de afstelling van audio en airco te
zien.

DeHcd-3:
razendsnelle acceleratie
en imposante tppsnelheid

vierwielaandrijving staat borg
voor een uitstekende wegligging-

Opel Assistance
Elke koper van een nieuwe Opel heeft in het eerste
jaar na aanschaf recht pp
gratis hulp bij pech in binnen- of buitenland. Voor 59
gulden kan de service vanaf heden verlengd worden
met een jaar, voor 99 gulden verleng je de Opel Assistance met twee jaar. De
hulp voorziet in wegslepen,
huur van een vervangende
auto, hotel-accomodatie,
vergoeding van ophaalkosten, vervoer naar huis, verzending van onderdelen en
financiële assistentie.

~>». •*•~ -~~~-~-

Hyundai stapt
het terrein in
De Amerikaanse
ontwerpstudio van Hyundai
verrast de wereld dit keer met
een prototype van een
recreatie-voertuig voor asfalt
en terrein, genaamd HCD-3.
De 3 staat voor derde
ontwerp en de auto heeft dan
ook niets te maken met het
prototype HCD-2 die de
voorloper is van de sportieve
middenklasser die Hyundai
volgend jaar in produktie
neemt.

Techniek
Maar de techniek is zodanig
aangepast dat de HCD-3 zich
ook goed thuisvoelt buiten de
gebaande wegen. Hij heeft van
de voorruit tot bijna de achterbumper een elektrisch wegrolb'aar dak. In gesloten uitvoering is het een coupe, in geopende toestand een zogeheten
fun car.
En multifunctioneel, want
net zo gemakkelijk maak je er
een pick-up, vierzitter of targa
van.

D

E HCD-3 oogt
als een vervaar lijke sportcoupe en volgens Hyundai is hij dat ook op
de verharde wegen. Een 240 pk
sterke 2.0 viercilinder motor
bezorgen hem een razendsnelle acceleratie en imposante
topsnelheid. De permanente

uto]s

Het is geen auto om
in de stad 'schakellui'
mee te rijden
lijks.
meter.
Maar hoe zit het met de trekWij kwamen na enkele honkracht van deze zware jongens derden kilometers uit op 1:11
als je weer eens hebt moeten
maar dat is snel verklaard omterugzakken naar 100 of zelfs
dat de naald het grootste deel
80 km/uur? Van 100 naar 130
van de tijd op 140 km/uur hing.
km/uur in zijn vijfde versnelHet luxueuze interieur en
lingkost 15 seconden. Zodra je multifunctionele gebruiksgeonder de 100 km/uur zakt, is
mak van deze vier nieuwe
het beter om een versnelling la- ruimtewagens is al zo veelvul:
ger te poken. Van 80 naar 120
dig geprezen dat we het eigenkm/uur in vijf neemt 20 secon- lijk niet nog een keer hoeven
den in beslag, maar in de vierdoen. Maar toch, het zijn heerde versnelling rondt hij dit in
lijke auto's en de introductie
13 seconden.
van de turbodiesel maakt de
De motor draait tegen de tijd kans dat ze een belangrijke podatje hogerop schakelt 4000
sitie veroveren alleen maar
toeren. Het relatief hoge kopgroter. En dat zal niet slechts
pel van 196 Nm bij 2250 toeren ten koste gaan van concurrenis buiten de bebouwde kom
ten uit dit segment.
ruimschoots voldoende. Het
De drie merken brengen sahoge gewicht van de wagen
men 7 dieseluitvoeringen op de
speelt hem in de stad wel parmarkt. Het merk met de leeuw
ten maar dit is nauwelijks ver- op de grille, Peugeot, neemt
,wonderlijk. Het is geen auto
heel toepasselijk met 4 uitvoeom in de stad zogenaamd scha- ringen het leeuwedeel voor
kellui mee te rijden, dus bijhaar rekening.
voorbeeld in de derde versnelDe prijzen variëren van
ling de bocht door.
62.900 tot 86.410 gulden. Fiat leDe motor moet dan veel te
vert twee versies, van 62.350 en
zware arbeid leveren. In de
van 67.750 gulden, en Citroen
stad noteert hij ook het hoogtenslotte levert slechts l versie
ste verbruik, volgens fabriekter waarde van 64.480 gulden.
sopgave 8,9 liter per 100 kiloDe Lancia is niet leverbaar met
meter. Gemiddeld moetje 1:13 dieselmotor.
kunnen halen met deze turbodiesel en dat betekent een acEVERHARD HEBLY
tieradius van ruim 1000 kilo-

Volkswagen heeft een
elektrisch aangedreven Caravelle gepresenteerd. Het
voornemen bestaat om bij
wijze van proef een aantal
van deze wagens op leasebasis te plaatsen bij bedrijven in de private en overheidssfeer. VW hoopt hierdoor beter inzicht te verkrijgen in de exploitatie
van een dergelijke auto.
De 32 batterijen met toebehoren wegen 700 kilogram en zijn zo geplaatst
dat aan de passagiersruimte geen afbreuk is gedaan.
De auto heeft een gewicht
van 2430 kilo. Zijn topsnelheid bedraagt 95 km/uur
en in de stad haalt hij een
actieradius van 90 kilometer. In 13 seconden accelereert de elektrische Caravelle naar 50 km/uur.

De Baleno sedan

80000
De Baleno hatchback

70000
60000

Suzuki breidt zijn'
leveringsprogramma uit met
een nieuw model, de Baleno,
die in de markt een positie
inneemt boven de Swift.
Suzuki's nieuwe
middenklasser is binnenkort
leverbaar als hatchbark en
sedan.

50000
40000
30000
20000
10000

O

l

l

l

gen hun afzet dalen en dit geldt
ook voor de drie Oosteuropese
merken Lada, FSO en Skoda.
Forse stijgers daarentegen waren Seat, Mercedes, Volkswagen, Opel, Rover en vooral Renault. Deze laatste verkocht
ruim 36 duizend nieuwe auto's
tegen nog geen 29 duizend in
1993.
Het succes was te danken
aan de Twingo en de Laguna.
De meest'Verkochte auto van
Nederlarld was wederom de
Opel Astra met 29,5 duizend
exemplaren tegen 26,6 duizend

l

l

l

in 1993. Maar Volkswagen is
met de Golf bezig aan een indrukwekkende inhaalrace. Vorig jaar werden bijna 24 duizend Golf's verkocht, dat is
ruim 8 duizend meer dan in
1993. Volkswagen heeft in 1994
bovendien Ford van de tweede
plaats gestoten. Renault klom
een plaatsje ten koste van Peugeot.
De top vijf van meest verkochte automerken in Nederland bestaat nu achtereenvolgens uit Opel, Volkswagen,
Ford, Renault en Peugeot.

UZUKI is een van
de merken die
de AutoRAI aangrijpt voor de introductie van een nieuwe modellijn en het Japanse merk betreedt zelfs een voor hem nieuwe automarkt, het C-segment
waarin het aanbod veelkleurig
en de concurrentie hard is.
Suzuki bindt de strijd aan
met auto's als de Escort, Golf,
Corolla, Sunny en Astra. Voor
het Japanse merk is het een
uitdaging om pp termijn de Baleno aan dit rijtje te kunnen
toevoegen, maar daarvoor
moetje natuurlijk wel wat in je

mars hebben. Met
de uitgebreide uitrusting, de uitgekiende interieurruimte, moderne
motoren en scherpe
prijsstelling denkt
Suzuki het leven in
dit segment aan te
kunnen.

De prestaties van
de motoren komen
bij de driedeurs Baleno beter uit de
verf. Suzuki levert
de sedan in drie versies en de hatchback in vier versies.
Aan de basis staat
de GL-uitvoering,
dan volgen de GLX en GS en
aan de top staat de Dynamic.
De laatste heeft een zeer uitgebreide standaarduitrusting en
zoals de naam al aangeeft zijn
het rijgedrag en de prestaties
dynamisch.

Suzuki gaat
klasse hoger

no ontwikkeld tot een auto
In enkele opzichten overtreft waarin de Europese invloeden
hij met de standaarduitrusting duidelijk aanwezig zijn. De Bain elk geval de concurrentie en leno is leverbaar als sedan en
met name de twee airbags spre- driedeurs hatchback. De sedan
heeft een korte hoge kont die
ken in het voordeel van de Baleno. Osamu Suzuki, president een behoorlijke bagageruimte
van de gelijknamige autofabri- biedt.
kant, onderstreept dat het succes van de Alto, Swift en Vitara
te danken is aan de wil om
naar de consument te luisteren.
Nu zegt iedere fabrikant uiteraard dat hij naar de klant
luistert, maar Suzuki doet dit
klaarblijkelijk heel goed. „Wij
zijn gewend produkten te maken waaraan de koper zorgelops plezier beleeft en waarmee
hij zijn leven kan verrijken.
Kwaliteit is een eerste vereiste maar daarnaast moet het
produkt in de smaak vallen en
qua uitrusting voorzien in een
behoefte", aldus de president.
Vanuit deze visie is de Bale-

Suzuki bindt de
strijd aan met
auto's als de
Escort en Golf

De achterbank is in ongelijke
delen neerklapbaar. Evenals
de hatchback heeft de sedan
een vloeiend oplopende neus.
De grille is van beide auto's gelijk, maar de hatchback kreeg
vanaf de voorste raamstijl een
eigen styling.

Dit is onder meer te danken
aan het vierkanaals ABS en de
elektronisch geregelde schokdemping. De Baleno wordt
naar keuze aangedreven door
een 1.3 motor (85 pk) of een 1.6
motor (99 pk), beide met vier
kleppen per cilinder.
Bij een constante snelheid
van 90 km/uur neemt de 1.3
motor genoegen met 5,2 liter
Euroloodvrij voor een afstand
van 100 kilometer, de 1.6 motor
heeft daar 6 liter brandstof
voor nodig.
Voor de hatchback gelden
prijzen van 27 duizend tot
37.600 gulden, voor de sedan
prijzen van 29 duizend tot
39.600 gulden. De Baleno is
over enkele weken leverbaar.

Sportpakket
voor Neon
Chrysler brengt ter gelegenheid van de AutoRAI
een aantal actiemodellen
op de markt. Tot eind februari is de Neon in zowel
SE- als LE-uitvoering zonder meerprijs leverbaar
met aluminium velgen, een
derde remlicht en een luxe
mattenset. Het Sportpakket vertegenwoordigt een
waarde van 1.500 gulden.
Het actiempdel van de Voyager heet Climate en als basis dient de SE. De Climate
is voorzien van airco, vloermatten, stootstrips, twotone lak en een staande
pentaster op de kap. De
Jeep Grand Cherokee is tijdelijk leverbaai- in Orpheus-uitvoering.
Dit houdt in: groene lederen bekleding, hoofdsteunen en pookknop. Verder
heeft hij een reservewielhoes in dezelfde lederen
uitvoering plus een mattenset. Het Orpheus-pakket kost 4.700 gulden.
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VAN DER

THEORIE IN EEN WEEK

EIJDE

Phil Waaning
Tel. 12071

dwarsbalken
in de portieren

Bert Hoogendijk
Tel. 14946

Spoedcursus:
30 lessen + ex.aanvraag
ƒ l .700,- incl. bxw.

rondom schijfremmen
ABS (optioneel)

PO

V

30 lessen + ex.kaart
ƒ 1775,-incl. bxw.

TAXATIES

VERKOOP

2 full size airbags

Autorijscholen:

MAKELAARDIJ

AANKOOP

Veiligheid:

Zaterdag 25 februari
van 09.00 tot 17.00 uur.
Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:
,

Comfort:

stuurbekrachtiging

ZANDVOORT

PASSAGE 36-40

AANGEBODEN
SCHELPENPLEIN 17
VRAAGPRIJS ƒ 159.000,- k.k.
Pittoreske woning in centrum dorp. Indeling: gang, woonkamer met
open haard, keuken, toilet, kelder; 1e etage: ruime slaapkamer, badkamer met douche, 2e toilet en wastafel. Zeer geschikt voor starters!
VAN SPEYKSTRAAT 9 A
VRAAGPRIJS ƒ 198.000,- k.k.
Goed onderhouden bovenwoning met twee balkons. Indeling: ruime
hal met lichtkoepel, doorzon woonkamer met schuifpui naar balkon en
mogelijkheid voor een open haard, keuken met balkon, 2 slaapkamers, hobbykamer, moderne badkamer met ligbad en toilet.

getint glas

AUTO VAN AALST

PAS

elektrisch verstelbare
buitenspiegels

AUTO'S

Xantia 18 X met extr 5-drs
Z X 1 4 m] Reflex 5-drs.
BX 1 9 TZI elektr dak 5-drs
AX1.1 mj First 5-drs
AX1.1 mj Image 3-drs
AX 1.0 mj Escapade 3-drs
C15 diesel incl btw4-drs
Allo groen metallic 3-drs.
Alto Fortisimo 3-drs
Swift 1 3 GS alu velg 3 drs
Switt 1 O Spint 3-drs
Swift 1 O GL 3-drs.
Renault Twingo 3-drs.

16000 km
44000 km
85000 km
59000 km
44500
24500 km
35000 km
58000 km
32750 km
44500 km
9500 km
19900 km
16200 km

bj 4-94
bj 5-92
b] 2-90
bj. 11-91
b| 1-90
bj 12-93
bj 5-93
b| 1-89
b| 7-89
b| 1-92
b) 2-94'
b| 4-90
b| 1-94

ƒ36500,ƒ 20 900./ 14 990,/13950,ƒ12950,ƒ15250,ƒ16900,ƒ 8950,ƒ 8.950,ƒ19.900,ƒ18900,ƒ12950,ƒ18500,-

Power:

2,0 liter 16V motor

Inruil-garantie en financiering mogelijk

OOSTERSTRAAT 11
VRAAGPRIJS ƒ 299.000,- k.k.
Geheel gerenoveerd woonhuis met patio in dorpscentrum. Indeling:
gang met garderobe, woonkamer, zijkamer met kastenwand, toilet,
keuken incl. apparatuur, bijkeuken, kelder; 1e etage: moderne ruime
badkamer met ligbad, douchecabine, 2e toilet, dubbele wastafel en
veel kastruimte, grote ouderslaapkamer, logeerkamer.

Communicatieweg 6
Tel. 02979-84866/72828
Mijdrecht

DE NIEUWE CHRYSLER NEON: VANAF f 37.995,-

de énige échte drukkerij in Zandvoort
MR. TROELSTRASTRAAT 58
VRAAGPRIJS ƒ 398.000,- k.k.
Halfvrijstaand woonhuis met garage, tuin voor ca. 6 m en tuin achter
ca. 25 m diep. Indeling: gang met provisiekast, toilet met fonteintje,
woonkamer met open haard (gas) en open keuken incl. apparatuur;
1e etage: drie slaapkamers, badkamer met ligbad en wastafel; 2e
etage: zolder met c.v. ketel en wasmachine-aansluiting.
DE RUYTERSTRAAT 8/5
VRAAGPRIJS ƒ 209.000,- k.k.
Gezellig en ruim appartement op de 3e woonlaag met uitzicht over
boulevard, strand en zee. Indeling: hal, woon/eetkamer met balkon,
ouderslaapkamer met kastenpartij en balkon, keuken, slaapkamer,
moderne badkamer met ligbad, douchecabine, toilet en wastafel.
HOGEWEG 54/9
VRAAGPRIJS ƒ 169.000,- k.k.
ook
TE HUUR ƒ 1.500,- p.m.
Tweekamer hoekappartement met balkon op het zuiden. Indeling: entree, gang, woonkamer met schuifpui naar balkon, open keuken met
inbouwapparatuur, slaapkamer met inbouwkast, luxe badkamer met
douchecabine, wastafel en toilet.
DE RUYTERSTRAAT 108
VRAAGPRIJS ƒ 185.000,- k.k.
Driekamer-appartement op de 4e woonlaag in gebouw voorzien van
lift, met uitzicht over strand en zee. Indeling: hal, woon/eetkamer met
balkon op het zuidwesten, slaapkamer, keuken, toilet met fonteintje,
badkamer met douche en wastafel.
BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/3 VRAAGPRIJS ƒ 199.000,- k.k.
Onder architectuur verbouwd parterre-appartement. Indeling: ruime
entree, gang met garderobekast, L-woonkamer met gedeeltelijk verlaagd plafond,'ouderslaapkamer met balkon, slaapkamer, keuken met
inbouwapparatuur en balkon, toilet met fonteintje, badkamer met ligbad en wastafel.
GARAGE
aan het Burg. van Fenemaplein.

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

vanPetegem

Chrysler Neon vanaf f 37.995,-. Afgebeeld de Neon LE: f 41.995,-. Prijzen incl. B.T.W., af importeur, excl. kosten njklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leasen vanaf
f 1 038,80 p/mnd (48 mnd., 20 000 km p/j, full operational lease; excl. B.T.W. en brandstof ). Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland B.V. Telefoon: 03473 - 63400.

[««t
Uw drukker voor
Huweljkskaarten
geboortekaartjes en
, handelsdrukwerk

Kerkpad 6
Tel./Fax: 02507-12793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

U dacht aan rijles maar vond al dat
„gedoe met schakelen" in de auto
maar niks.

Eén telefoontje is genoeg...

De moderne manier
om bewust auto te rijden

om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

Bent u iemand die niet meer dan 120 dagen per jaar auto
rijdt? Per j a a r zo'n 12.000 tot 15.000 km rijdt?
Dan is de kans groot dat uw auto vaak stil staat.
De ANWB heeft nu een uitstekend alternatief voor u:
de Auto op Afroep. U neemt een abonnement voor een
aantal dagen per jaar op de auto van uw keuze.
Wanneer u hem nodig hebt, reserveert u hem telefonisch
bij de ANWB en vlak voor u er in gaat rijden, haalt u hem
even bij ons op.

Slotemakers
Rijschool
biedt de uitkomst, rijles in een

Wilt u meer weten? Kom gerust eens bij ons langs!

AUTOMAAT
Neem vrijblijvend contact op voor
informatie of een proefles

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN

KOOPSOM ƒ 20.000,- k.k.

Auto Strijder B.V.

06-350.222.21 (ioo cPm)

Burg. van Alphenstraat 102,2041 KP Zandvoort. Telefoon: 02507-14565

IJMUIDEN

auto- en motorrijschool
02507-14423

JAC. VAN HEEMSKERKSTRAAT 63 VRAAGPRIJS ƒ 159.000,- k.k.
Uitstekend onderhouden woning met schuur, tuin en zonneterras. Indeling: gang, L-woonkamer ca. 11 m diep, keuken, toilet,
was/stookruimte; 1e etage: ouderslaapkamer met bergkamer, moderne badkamer met ligbad, douche, 2e toilet en wastafel.

******************************************
*
*
Niet alleen als u uw huis wilt
*
*
*
*
*
*
VERKOPEN
*
*
*
*
ook als u een woning
*
*
*
*
*
*
ZOEKT
*
*
*
* bent u bij ons aan het juiste en deskundige adres!
*
*
* Graag nodigen wij u uit een geheel vrijblijvend bezoek aan *
*
*
* ons kantoor te brengen. Wij kunnen u dan uitvoerig informe- *
* ren over hetgeen wij voor u kunnen doen bij het zoeken naar *
*
*
* een woning, of dat nu een vrijstaande villa, een rijtjeshuis of *
* een appartement is.
*
*
*
* Wanneer u ons uw specifieke wensen kenbaar maakt, hou- *
*
*
* den wij u graag op de hoogte van het aanbod.
*
*
*
*
*

GEVRAAGD
Voor één van onze cliënten zoeken wij een woonhuis met tuin, een
garage zou prettig zijn maar is niet vereist, tot ca. ƒ 350.000,- NIET in
Nieuw-Noord.
Heeft u een appartement in Résidence d'Orange aan het Schuitengat
dat u nu of in de toekomst wilt verkopen? Neemt u dan s.v.p. geheel
vrijblijvend kontakt met ons op, want één onzer cliënten zou op termijn graag daar willen wonen.

WEL DE LUSTEN, NIET DE LASTEN

STRIJDER VERHUURSERVICE
TEL. 02507 - 14565
1/2 dag

Type

1-7

7-14

14-21

21 -28

dagen

dagen

dagen

dagen

dagen

vanaf 28 over KM weekend

Polo

27,00

42,00

36,00

34,00

32,00

30,00

0,20

65,00

B

Golf B

35,00

55,00

49,50

46,75

44,00

41,25

0,23

80,00

C

Golf Cabr.

*

70,00

125,00

110,00

107,00

105,00

0,30

200,00

D

Golf Autom.

*

40,00

62,50

56,25

53,00

50,00

47,00

0,23

90,00

E

Vento B

40,00

67,50

58,50

55,25

52,00

48,75

0,25

110,00

F

Passat B

*

45,00

80,00

71,00

66,00

60,00

55,00

0,27

125,00

G

Passat Var. B *

55,00

87,50

78,75

74,50

70,00

65,50

0,27

135,00

H

Audi 80 B.

55,00

87,50

78,75

74,50

70,00

65,50

0,27

135,00

l

Audi 100

67,50

125,00

112,50

106,25

100,00

93,75

0,32

220,00

J

Taro 4x4 DC *

60,00

90,00

80,00

78,00

0,35

150,00

K

Bestel D

47,50

67,50

60,75

57,50

0,32

'110,00

50,50

ƒ 7,50
ƒ 5,00
ƒ 7,50
ƒ100,00
ƒ 10,00

Autotelefoon excl. gesprekskosten
in combinatie met huurauto per dag

ƒ 21,00

Bovenstaande prijzen zijn inclusief B.T.W.
Inzittende verzekering per dag

A

54,00

Allesdragers per dag
Ski-houder
Sneeuwkettingen per dag
Skibox 4 paar per week
Skibox bij meer dati 7 dagen per dag

ƒ 4,00

HUURVOORWAARDEN

-\
Auto's worden verhuurd volgens standaard bepalingen van
de Bovag.
Alle auto's zijn voorzien van radio/cassette.
Reis en kredietbrief is zeer aan te bevelen.
Huurder c.q. bestuurder(ster) van de auto dient minimaal 1/2
jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs
De auto's zijn All-Risk verzekerd met een eigen risico
van ƒ 1000,= per schade-gebeurtenis.
Mogelijkheid tot afkopen van het eigen risico naar
/ 200,= a /10,= per dag.
Onder de 21 jaar naar ƒ 350,= a ƒ 10,= per dag.
Bij autoverhuur meer dan 7 dagen a/ 7,50 per dag.

* = Stuurbekrachtiging
VIA DE FOTO- EN COMPUTERPRESENTATIE IN ONZE ETALAGE
INFORMEREN WIJ U 24 UUR PER DAG OVER HET KOMPLETE
AKTUELE AANBOD VAN ONS KANTOOR.

Borgsom vanaf / 500,=.

Alle vermelde tarieven zijn exclusief B.T.W. en brandstof.
Extra remigingskosten worden m rekening gebracht.

Per dag 100 KM vrij. Gedurende het weekend 250 KM vrij.
WIJ ADVISEREN U GRAAG GEHEEL VRIJBLIJVEND

TELEFOON: 02507 -15531
FAX:
02507-19127

Betaling uitsluitend a contant, Girocheque, Euro Cheque of Credit Card.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort, Telefoon: 02507-14565

PO

v

Bij diefstal of inbraak altijd politierapport overleggen en
volledig ingevuld schadeformulier.
Auto - STRIJDER BV zal voor zover mogelijk de
gereserveerde auto verhuren, doch behoudt zich
het recht voor een andere auto beschikbaar te stellen.
Halve dagen huren is mogelijk.

'
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VALENTIJNAANBIEDINGEN

VAN DE GAPER
DAAR GAAT JE HART VAN BONZEN

Opvallend
geprijsd!

HART'STIKKE VOORDELIGE

f 7.094,-

AANBIEDINGEN

v o o r d e e l

Dames

Volkswagen Passat GL 2.0 liter 85 kW (115 pk) inclusief airbags en ABS.
Deze aanbieding geldt slechts voor enkele modellen 1993.
Pftjzen zi|n mclus ef BTW en BPM e*clusel Itosien ri|Uaa' maken Wi|?gngen ook m uitvoo'ingsdeta Is voorbehouden

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102,2041 KP Zandvoort. Telefoon: 02507-14565

MEDEDELING

B

Rest.
Queenie
t.a.v.'onze
V.I.P.-gasten vanaf
Valentijndag
14 februari
staan wij weer
7 dagen p.w. geheel
. tot uw beschikking.

7

Boekhandel „De Krocht '
Grote Krocht 18 - Zandvoort
Wij hebben een grote sortering Valentijn
wenskaarten,

B

B

Drukwerk
Stickers
Ontwerpen
Zeefdrukwerk
Reklame
Stempelmakerij
Advertenties Fotocopieën

V Initiativ van Van Gils nu -/-25% korting
b.v. Eau de Toilette spray 100 ml van 72,50 nu
* Cascaya van Gabriëlla Sabatini
Eau de Toilette 15 ml v. 27,50 nu
V Lou Lou Eau de parfum.
flacon 100 ml van 110.- voor
flacon 145 ml van 145.- voor
flacon 50 ml van 69.50 voor

Heren
54,95
19,95

Boston aftershave en eau de toilette nu -/-25% korting
aftershave al vanaf
9,95
Aqua Brava aftershave 50 ml spray
van 19,50 voor

82,50
99,95
49,95

Zeep+miniatuur van 25.- voor
18,75
Lou Lou parfums nu halve prijs
V Anais Anais tasverstuiver van 27,50 voor
18,95
* Eden eau de parfum 30 ml van 45.- voor
33,75
V White Diamonds 30 ml
Eau de Toilette van 49.- voor
36,75
V Dilys van Laura Ashley 50 ml spr. van 98.- voor 73,50
nu met gratis zeep t.w.v. 29= .
V Alle DIVA produkten van Ungaro nu -/-25% korting
V Senso van Ungaro eau de toilette spray 45 ml
van 83.- voor
59,95
* Fleur de Fleur en Nina van Nina Ricci
alle produkten uit deze series nu -7-25% korting
V 4 x miniaturen voor
17,95
Amance, Fleurage, Joshi en Duette
* Le Jardin eau de toilette spray 10ml nu
14,95
* Zazou 30ml eau de toilette spray
met gratis ice cubes in hartjes vorm
V ZEEP van Benneton
TRIBU met miniatuur van 29,50 voor
22,50
V Roma of Venezia douche gel of bodymilk
SOmlv.a.
13,95

14,50

Axe aftershave de geuren Marine en Oriental
van 10,95 voor
Panama Jack aftershave en eau de toilette
nu gehele serie -/-25% korting

Marbert man aftershave 50 ml plus gratis douche gel
van 49,95 voor

30,-

Sergio Tachini Sport Extreme
gehele serie nu -1-25% korting
Cacharel pour hommes setje nu
inhoud 30 ml aftershave 30 ml Gel aftershave
30 ml douche gel

Gasthuisplein 6
2042 JM Zandvoort
Telefoon: 02507-16338

39,50

Oscar de la Renta "Lui"
eau de toilette spray 30 ml van 39,50 voor

29,50

V Azzaro pour homme
Eau de toilette spray 50 ml van 65,- voor

45,-

r "Ricci Club" van Nina Ricci
voor heren nu hele serie -1-25% korting
V "Land" van Lacoste de hele serie -/- 25% korting
V Quorum aftershave 50 ml van 39,50 nu

29,50

V Boss Elements douche gel 100ml nu

17,95

V Amando aftershave
+ gratis blocnote/clipboard nu

15,95

dus voor "harf'stikke leuke Valentijn ideeën
moet je bij de Gaper zijn
ons verkoopteam staat voor u klaar,
tot ziens bij ons in de winkel

14 februari

VALENTIJN
„ VRIENDEN voor het leven

Paul Olieslagers

drukkerij

reprox

7,50

Bloemenmagazijn

DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

„Erica

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 02507-12513

Grote Krocht 24

Tel. 12301

Onze kranten worden uitgekamd
op personeelsadvertenties!

spaar onze kassabonnen, bij ƒ 100,= ontvangt u ƒ 3,= terug met uitzondering van geneesmiddelen.

s)
Verwen je Valentijn
met bloemen
van

\/

Parf.-Drogisterij - Schoonheidssalon
Haltestraat 1 Zandvoort

Valentijndag
Vriendendag

De specialist in al uw
bloemwerken

De 16 lokale nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia hebben een gemiddelde leesduur
van 21 minuten en bereiken 79% van de bevolking in
Amsterdam en omgeving.
De kranten van Weekmedia worden dan ook
uitgekamd op personeelsadvertenties, op elk niveau.
Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor. De uitgebreide
folder en advertentietarieven liggen voor u klaar.

Verwen ook uw
vrienden met een
mooi verpakt geschenk.

Haltestraat 65,
JöluflS Zandvoort,
tel. 12060

^

P. vahKLEEFF
Van Stolbergweg I - Tel. 17093?

dinsdag gëslqtëïijï

Wij verwennen U:

iSHAPË
</> O.LY.ANJA V/D VOORT

40% EXTRA KORTING

•\?

op alle reeds afgeprijsde
uitverkoop artikelen gedurende 1 week

YANKS CAFÉ
Dorpsplein 2

Studioadres: Oranjestraat 12 tel. 19701

vrijdag 17 februari

Amsterdam (020-562.3076)
Amstelveen (020-647.5393)
Zandvoort (02507-17166)

AEROBICS
diverse soorten: met springen
zonder springen, met slide etc. etc.
STEPS
SPIERVERSTEVIGING
PRÉ/JAZZBALLET
voor kinderen

Elke week het dagelijks nieuws!

ledere doordeweekse ochtend is er
les met kinderopvang.
Proefles gratis en vrijblijvend.
Bel voor meer info: 19701

Heeft u geen idee
voor een valentijn kado
Kom dan naar
ROSARITO
Kerkplein 10
Grote Krocht 20b
iedere dag
open

aanvang 20.30 uur
*

Saturday Night Fever
zaterdag 4 maart
'Disco Night'

*

'LIVE BAND
zaterdag 18 maart

DE MEESTE GEIN
OP HET DORPSPLEIN
Info 02507-19455

SMAKELIJKE
TIP

''. '.

''

De

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

&

Boerenkool
houdt van
vorst
Boerenkool is onlosmakelijk
verbonden met de winter. Maar
wist u ook dat de boerenkool
beter smaakt als er vorst overeen is gegaan?
Als de weergoden niet meewerken en nachtvorst uitblijft,
kunt u de natuur een handje
helpen. Leg de groente gewoon een paar uur in het vriesvak van uw koelkast, dan krijgt
de boerenkool ook die speciale smaak.
Dit effect wordt trouwens
ook bereikt als u rode kool op
deze wijze behandeld.

Het BoodschappenSpel

/,"'"

Ritsels van
De Ruijter
boordevol
druivesuiker

= Actie O = Suggestie

BK9:6f]

'' ' '

©= Nieuw

Een verpakking moet natuurlijk
handig zijn, maar bovenal ook
leuk om bij u te hebben. Page
ontwikkelde daarom vijf verschillende illustraties voor haar zakdoekjes, die de pakjes een eigentijds karakter geven.

met or 9i

Vanaf februari t/m 31 mei 1995
houdt Scott Page een grote
wedstrijd met Page Mini-Pack
waarmee u kans maakt om een
fantastische Mini Cooper te win
nen.

'"

Om mee te dingen naar de Mi
ni Cooper hoeft u slechts een on
ginele slagzin met de woorden
'Page' en 'Mini' van maximaal 30
woorden te maken.
Kijk voor meer informatie op de
verpakking.

MENU-TIP

De lekkerste
schaatspret van
't land

15 SUGGESTIE

En de
winnaar
is

Hoofdprijswinnares
Barbara van Koppen

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft earbara van Koppen inmiddels
ontdekt!
Dankzij haar deelname aan
het Boodschappenspel mocht
zij uit vier kwaliteitsprodukten
van Electrolux zelf de hoofdprijs kiezen en is nu de nieuwe
eigenares van een luxe afwasautomaat.

Wilt pok u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!

Royal Mail
maakt roerbakken
bijzonder
Royal Mail staat vooreen serie exclusieve levensmiddelen van de beste kwaliteit, zo
heeft Royal Mail twee bijzondere
culinaire oliën in het assortiment,
dieu beslist eens moet proberen:
de Roerbakolie en sesamolie.
Deze oliën zijn afkomstig uit de
Oosterse keuken, waar roerbakken een zeer veel gebruikte methode is. Ook in ons land heeft
men het roerbakken ontdekt als
dé manier om snel en gemakkelijk een lekker gerecht op tafel te
zetten.
De Royal Mail Roerbakolie,
waarin de smaak van knoflook,
sesam en gember op een subtiele manier is verwerkt, is de per-

fecte smaakmaker van uw
roerbakschotel.
De sesamolie is Heerlijk om in
te roerbakken, maar ook als ingrediënt voor een marinade
om het vlees of vis voor de grill
of barbecue van tevoren mee te
bestrijken.
Royal Mail haalt van ver wat
lekker is!

Met Ritsels van De Ruijter
wordt elk ontbijt en elke lunch
een feest.
Ritsels van De Ruijter is het
vrolijke en verrassend andere
strooibeleg.
De smaak is heerlijk fris en
fruitig. Uw kinderen zijn er dol
op.
Bovendien zit Ritsels boprdevol druivesuiker en dat betekent dat Ritsels niet alleen
lekker en grappig is, maar ook
nog eens verantwoord.
Ritsels is erin drie frisse f ruitsmaken: Aardbei, Sinaasappel
en de nieuwe smaak Banaan.

Voor dit recept voor 4 personen heeft'u nodig:

80 g boter,
300 g belegen kaas.
BEREIDING: kook de aardappels en snijd ze vervolgens in
plakken. Kook de spruiten gaar
en laat ze uitlekken.
Leg vervolgens in een beboterde vuurvaste schaal eerst.
een laagje aardappelplakjes,
daarop klontjes boter, dan een
laag spruitjes en tot slot enke-'
le plakken kaas.

in een

design-jase
„„room tot.
jft DeKaraf- .
~«« HO Hnn!

Herhaal deze volgorde
twee keer, zodat de schaal gevuld wordt met diverse lagen,
met de kaas dus als bovenste
laag. Zet de schotel vervolgens
30 minuten in een matig warmeoven.
Het geheel kunt u serveren
met kerrie- of paprikasaus.

rnl.koffiemelkenroom
Friesche V.ag: da's andere
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SUGGESTIE

Popla Tissue Dubbelrol:
dubbele hygiëne voor een
zachte prijs!

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Marynen droogautomaat
benoemd tot 'Beste Koop'
In de Consumentengids van december '94 werd één van de Marynen droogautomaten, de CMD
8 ER, genoemd als 'Beste Koop'.
De CMD 8 ER is een tijdgestuurde ventilatiedroger met luchtafvoeropeningen links, rechts en
achter. Hierdoor is hij overal.te
plaatsen.
Tevens beschikt dit model over
een krasvast kunststof bovenblad en een uitneembaar stoffilte'r in de deursponning.
De reverserende beweging van
de trommel voorkomt kreuken
van het wasgoed. Natuurlijk is de
CMD 8 ER ook beveiligd tegen
oververhitting.
Voor meer informatie over
het Marynen assortiment
kunt u contact opnemen met
de verkoopafdeling, tel. 01720
- 21771.

ROTTER

donderdag op
stads-TV Rotterdam
om 17.50,19.50,
21.50, 23.00 uur

r f

^N

STADSOMROEP

Model CMD 8 ER
Winkelprijs: f 599,-

V^U

marynen

Doe mee en maak kans op een mooie luxe
Electrolux wasautomaat, droogautomaat,
afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderdste beller of inzender, met
het goede antwoord,
een Electrolux kruimelzuiger klaar!

Win bij Popla
voor f 1000,gratis
boodschappen

Bovendien kunt u vanaf
februari bij Popla maar lief st
tien keer voor f 1000,- gratis
boodschappen winnen, die
u mag besteden in uw eigen supermarkt. De wedstrijdvoorwaarden staan op de aktieverpakking.

8. Vis
9. Rijst
10. Pasta
11. Soep en bouillon
12. Brood, beschuit, toast
13. Ontbijtprodukten
14. Broodbeleg
15. Boter, margarine, olie
16. Kaas
17. Topping en room
18. Melkprodukten
19. Diepvriesprodukten
20. Alcoholische dranken
21. Frisdranken
22. Sauzen
23. Gebak, koekjes
24. Snacks en zoutjes
25. Toiletpapier & zakdoekjes
26. Persoonlijke verzorging
27. Gezondheid
28-. Cosmetica
29. Wasmiddelen •
30. Reinigingsmiddelen
31.Droogautomaten
32. Dierenvoeding

woensdag en
donderdag op AT 5
17.45,0.15 uur

SUGGESTIE

Als u zacht en toch sterk toiletpapier belangrijk vindt, maar
niet wilt sjouwen met grote
pakken, biedt Popla uitkomst.
Popla Tissue toiletpapier is namelijk verkrijgbaar in Dubbelrol. Daarop zitten maar liefst
twee maal zoveel dubbelzachte velletjes als op een gewone
rol. Niet alleen handig, maar
ook voordelig. Want Popla
Dubbelrol kost minder dan
twee enkelrollen tissue toiletpapier.
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wenken van Grieken: De Lekkerste zuivel van 't Land!
1 kg aardappels, zout,
450 g spruitjes

Koffie
karafjes:
icoffiemelk

Hoewel de kans op een Elfstedentocht (nog) niet erg groot is, kunnen
schaatsliefhebbers hun hart de
komende weken toch ophalen.
Niet alleen met het kijken naar de
EK en WK schaatsen, maar ook met
de nieuwe Schaatsvla van
Wenken Van Grieken.
In navolging van de heerlijke
decemberdesserts Sinterklaasvla en
Kerstvla brengt de Lekkerste zuivel
van 't Land nu de verrassende
smakencombinatie
chocolade
en banaan. Niet alleen de inhoud,
maar ook de verpakking van deze
Schaatsvla is uw aandacht meer dan
waard. Op het pak staat namelijk het
Wedstrijdschema-vermeld.

Spruitjesschotel
met kaas

O'1. Koffie, thee, cacao
O 2. Koffiemelk
O 3, Suiker & suikervervangers
O 4. Conserven
O 5. Kip en gevogelte
O 6. Fruit

O 7. Vlees

Geurend
Valentijnsgeschenk
'"n toepasselijke
verpakking

Page Mini-Pack geeft
Mini Cooper weg
Page was het eerste A-merk in
de markt dat zakdoekjes introduceerde van normaal formaat,
maar dan kleiner gevouwen: Page Mini-Pack. Zo ontstond een
pakje dat minder ruimte in beslag
neemt in de jas of tas.

BOODSCHAPPEN

GRATIS
KRUIMEL
ZUIGER

I

«

!

C

«

' J

woensdag op
stadsomroep utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur

A

O M R O E P

AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00.19.00,
21.00 uur

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

Heeft u nog energie
voor de après-ski?
Heeft u ook zo'n zin in de wintersport? En wilt u elke dag lekker sportief bezig zijn, maar de
volgende morgen niet dat akelige gevoel in de benen hebben?
Dat kan.
Want voor iedereen die een
sportief leven leidt, is er Cinsana.
De prestatieverhogende
werking van dit volkomen natuurlijke produkt is door diverse
onafhankelijke onderzoeksinstituten aangetoond.
Naast de positieve invloed
op de lichamelijke prestaties,
heeft Cinsana ook een gun-

1. m welke smaak is Ritsels nu ook
verkrijgbaar?
2. Bij welk produkt kunt u een auto
winnen?

stig effect op het coördinatievermogen en reactiesnelheid. Dat kan op de piste nog wel
eens goed van pas komen!

en bel uw antwoorden door naar:

De Boocischappenlijn

Dagelijks gebruik van 2 capsules
vergroot uw uithoudingsvermo•gen, versnelt het herstel na inspanning en geeft u meer énergie.

(75 c/m)

Cinsana is bij drogist, apotheek
en reformzaken verkrijgbaar in
tonic met of zonder alcohol en in
verpakkingen van 30 en 100 capsules.
Cinsana: bron van energie!
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(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken).
Of stuur uw oplossing op een briefkaart
(voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar:
Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Schoolinformatie
deze week
in de krant
Los nummer M.85

Donderdag 16 februari 1995

'Kwallerige' brief
provincie schept
hoop verwarring

Zandvoor
IMieuwslblad
55-e jaargang nummer 7

Nieuw stukje sierbestrating op boulevard

Hij zei dat maandagavond in
de commissie voor Financiën
op vragen van de PvdA. Gedeputeerde J.E.M. Berman van.
Provincie Noord-Holland heeft
in december, tijdens een gesprek met het Zandvoortse college, met sancties gedreigd als
er nu niet snel een oplossing
wordt gevonden voor de woonwagens op de J.P. Thijsseweg.
Dat blijkt uit notulen van dit
gesprek. Die woonwagens,
waarvan een enkele omgebouwd tot bijna een villa, staan
daar illegaal en moeten dus
snel verdwijnen. De provincie
wacht daar al meer dan eenjaar
op.
Zandvoort moet volgens Berman plannen ontwikkelen om
voor kleinere centra, verspreid
over het dorp, waardoor de eentra op de Thijsseweg en het
Keesomplein opgeheven kun.nen worden. Als dat niet snel
gebeurt, zal de provincie dat in
het achterhoofd houden bij het
beoordelen van bestemmingsen bouwplannen. Met andere
woorden: tegenwerken.
Op het trottoir van de Boulevard Paulus Loot wordt de sierbestrating weer een stuk verder doorgetrokken in zuidelijke richting. Het
Later, in een brief aan het col- nieuwe deel beslaat een oppervlak van ongeveer 1100 vierkante meter. Afgelopen week werden hiervoor zo'n tienduizend nieuwe rode
lege, stelt de provincie zich heel en witte tegels afgeleverd. De rest van de sierbestrating volgt later. De kosten worden betaald uit de post onderhoud van wegen. Zo kan
anders op.
er jaarlijks een nieuw stuk worden gedaan.
Vervolg op pagina 3
Foto André Lieberom

ZANDVOORT - Imca en
André Hakhoff uit de Ko- Gemeente wéér
ningstraat stappen opnieuw
naar de rechter. De gemeenals huisbaas
te Zandvoort, hun huisbaas,
zou niet voldoende maatre- voor de rechter
gelen hebben genomen om meente een dwangsom van 3000
de klachten rond hun wo-'
per dag moeten betalen.
ning te verhelpen. Op l gulden
Volgens Imca Hakhoff heeft
maart
vindt
een
kort
geding
ZANDVOORT - Het adviesbureau Grontmij gaat, in op- vochtige kamers. Het onderde gemeente hierop niet 'daadwerkelijk gereageerd'. Het
dracht van de provincie Noord-Holland de wateroverlast zoek zal medio 1995 zijn afge- plaats.
De familie Hakhoff won vori- echtpaar kreeg maandag wel
in delen van Bloemendaal, Santpoort-Zuid en Haarlem rond.
ge maand een rechtszaak tegen een fax toegestuurd. Hierin
onderzoeken. Volgens wethouder ruimtelijke ordening
Een van de oorzaken van de de gemeente over de huurver- stond onder andere geschreVersteege zijn de waterproblemen in deze gemeenten anders van aard dan in Zandvoort. Daarom heeft hij de hoge grondwaterstand in de re- hoging van 1993 van 5,5 pro- ven: 'De klachten van de familie
is de extreme regenval van cent. Die hoeft niet betaald te Hakhoff zijn een herhaling van
provincie laten weten niet geïnteresseerd te zijn in het gio
de laatste tijd. Maar de vermin- worden, besliste de rechter, reeds eerder geuite klachten,
onderzoek.
derde grondwaterwinning in de vanwege het achterstallig on- welke binnen de daartoe gel-

Geen interesse Zandvoort
in onderzoek wateroverlast
Versteege: „Tijdens een ver- begonnen en vindt plaats in sagadering met de provincie werd menwerking met de gemeentemij gevraagd of er problemen besturen van Haarlem, Bloewaren in Bentveld, aangezien mendaal en Velsen, het Hoogdat dicht bij ,Aerdenhout ligt. Ik heemraadschap van Rijnland
heb dat aan de ambtenaren ge- en het waterleidingbedrijf
vraagd. Die problemen waren WZK. Bewoners van genoemde
er niet. De wateroverlast in gemeenten hebben inmiddels
Zandvoort is een heel ander een enquêteformulier gekreverhaal. Dat heeft niets met dit gen. Zij kunnen daarin hun
onderzoek te maken."
klachten melden over natte
Het onderzoek is inmiddels kruipruimten en kelders of

j WaterstandenB
Datum
16 feb
17feb
18 feb

HW
LW HW LW
04.06 12.10 16.12 --.-04.3800.1416.4912.34
05.15 00.45 17.2813.20

19 feb
20 feb
21 feb

05.56 01.26 18.0913.56
06.3502.0018.5614.23
07.17 02.45 19.4615.10

22 feb 08.10 03.30 20.3915.45
23 feb 09.16 04.14 21.5516.55
24 feb 10.3605.1523.1618.25
Maanstand/getij:
Springtij vrijdag 17 febr. 16.49 uur
NAP + 129cm
LK woensd. 22 febr. 14.04 uur
Doodtij zondag 26 febr. 00.36 uur
NAP + 67cm

Schade( ilaim Eurotel nog niet van de baan
DEZEMtEËIê

duinen zou een nog grotere oorzaak kunnen zijn. Om een te
lage grondwaterstand te voorkomen zou er in 1994, in plaats
van 9,4 miljoen kubieke meter,
8,5 miljoen kuub diep grondwater zijn opgepompt uit de Kennemerduinen. Uiteindelijk zal
in 1998 nog maar twee miljoen
kuub water worden opgepompt. Hiermee wil men weer
natte duinvalleien scheppen.

derhoud en de ongezonde situa- dende kaders zijn verholpen.
tie in huis. Die is zelfs 'levens- Specifiek ten aanzien van de
bedreigend', vond hij. Na de uit- vochtklachten hebben wij
spraak stuurde de advocaat van reeds diverse voorzieningenHakhoff op 2 februari een brief /maatregelen getroffen, doch
naar de gemeente. Hij eiste dat het effect van de maatregelen
deze er binnen een maand voor vergt tijd'.
zou zorgen dat de woning aan
de Koningstraat werd opgeknapt, óf dat er een nieuwe wo- Verbijsterd
ning beschikbaar zou worden
Imca Hakhoff is verbijsterd.
gesteld. Zo niet, dan zou de ge- „Sinds de uitspraak van de

Niet alleen in sommige straten moet tweemaal per dag gepompt worden, ook in een aantal volkstuintjes staat, aldus de
eigenaren, de grondwaterstand
veel te hoog. De verminderde
grondwaterwinning in de duinen zou de belangrijkste oorzaak van de wateroverlast zijn.
Een woedende Van der Werff:
„Waar blijft in 1998 de overige 7
miljoen kuub die ze niet meer
uit de duinen oppompen?
Stroomt tegen die tijd misschien ons hele huis vol?"
Hij is de wateroverlast langzamerhand spuugzat. „Ons
huis is 73 jaar oud en dit is nog
nooit eerder voorgekomen.
Voorheen kon ik mijn kelder
gebruiken voor opslag. Het was
er altijd kurkdroog. Nu is het
onmogelijk om er spullen op te
slaan."

Koelmotoren
Ook slagerij Kroonenburg in
de Schoolstraat heeft de laatste
weken veel problemen. Emily
Kroonenburg: „Dagelijks moet
ik zo'n 120 liter water uit mijn
kelder wegpompen. In de keider bevinden zich namelijk de
koelmotoren van onze apparatuur. Het zou een ramp zijn, als
deze machines onder water komen te staan. Dan valt de koeling van het hele bedrijf uit. Al

De bewoners nemen geen genoegen met de uitspraak van
wethouder Versteege dat de
klachten in Zandvoort andere
oorzaken hebben. Zij hebben
hun ongenoegen inmiddels
kenbaar gemaakt aan PydA-raadslid Jeannette van Westerloo. Zij heeft beloofd om contact op te nemen met de provincie en de zaak uit te zoeken.

De term 'groot-onder-

*% s?

houd' dekt nauwelijks

O 'i

de werkzaamheden aan de
woningen van EMM in Zandvoort-Noord. Eerder 'renovatie'. Over een miljoenen-project.

ij
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Tranen
|
positief op gereageerd," zegt geTranen
sprongen
de
f*
'|
meentesecretaris M.W. van
83-jarige heer HalderO J
Ooijen. „Het zal bevorderen dat
man bijna in de ogen, toen hij £
er zo'n bijeenkomst komt."
een oude foto terugvond.
•;
Om enig houvast te hebben,
heeft de gemeente in een eerder
stadium vergelijkingen getrokken met het windklimaat rond
is
Palace Hotel. Die situatie zou
Vragen over bezorging?
t
uitgangspunt moeten zijn voor
vrijdag 9-12 uur.... tel. 17166 |
het bepalen van de normen
Advertenties:
tel. 17166 i'
rond de Eurotel-toren. Maar
Redactie:
tel. 18648
volgens Schale-is dat geen juist
standpunt.
Volgens £ :SHH Projekt ZandEen probleem kan nog steeds
voort BV s ;napt de gemeente- zijn, dat er nog geen definitieve
raad nauwe ;lijks waar het om bouwtekening op tafel komt.
gaat, als ei - wordt gesproken Eurotel houdt er rekening mee
over norme n voor windhinder. dat de inspraak van de burgerij
ZANDVOORT - Een HaarEen meerde irheid kan, de wind- nog wel eens gevolgen zou kun- lemse automobilist kreeg in de
hinderondei rzoeken niet op de nen hebben voor het uiteinde- nacht van zaterdag op zondag
juiste mar, der interpreteren, lijke ontwerp van het hotel. een aanrijding met een auto,
meent dire ;cteur S. Schale. Vandaar dat er nog geen zeer merk Seat'. De bestuurder van
Daardoor k; an er niet efficiënt gedetailleerd bouwplan wordt de Seat reed op de verkeerde
gesproken worden over de gemaakt.
weghelft van de Jac. van
windsnelhec len die later al dan
Heemskerckstraat. Na de aanniet om de t oren kunnen voorEurotel heeft in het laatste rijding probeerde de bestuurkomen.
contact met de gemeente nog der van de Seat de door hem
Schale kw am tot zijn conclu- een aantal aanvullende eisen veroorzaakte schade af te kosie tijdens \ 'erschillende com- gesteld. Het college is momen- pen voor 25 honderd gulden.
missievergac leringen, eind vo- teel bezig de consequenties Daar voelde de Haarlemmer
rig jaar. Vanc iaar dat de project- daarvan op een rij te zetten. Zo- niets voor en wilde de politie
ontwikkelaai r heeft geëist dat lang beide partijen niet tot waarschuwen. Daarop ontTNO uitleg komt geven. Het overeenstemming komen, lijkt stond onenigheid tussen beide
Zandvoortse college van Burge- de schadeclaim van 5,5 miljoen partijen. Vervolgens demonmeester en .Wethouders heeft gulden ook niet van de baan. teerden de bestuurder van de
eerst niet be *antwoord -aan die ESHH Projekt Zandvoort BV Seat en zijn drie passagiers de
eis, maar is i au alsnog akkoord heeft met die claim gedreigd kentekenplaten van de Seat en
gegaan. „Het college heeft er vanwege geleden schade. Die is het deel III en vluchtten, waarvoortgevloeid, aldus de project- bij ze de auto achterlieten. De
ontwikkelaar, uit het niet nako- politie kon echter door een in
rechter heef t de gemeente op men van gemaakte afspraken de auto achtergebleven ondergeen enkele \ vijze contact opge- en aangegane verplichtingen. houdsboekje het bewuste kennomen om c >ok maar iets aan Beide partijen zitten al bijna teken achterhalen en zodoende
onze klachte n te verhelpen. Uit drieënhalf jaar om de tafel.
ook de eigenaar.
deze fax kam ik opmaken, dat
we wederom niet serieus worden genomer;i."
t
De advocajit van het echtpaar
ZANDVOORT - Café The ploitatievergunning. De vrees
zag geen anc'lere mogelijkheid
dan een kort geding te begin- Bulldog in de Haltestraat bestond dat de zaak een hoop
nen. Volgens hem is na de uit- heeft de deuren moeten slui- drugstoerisme naar Zandvoort
spraak van d e rechter niets on- ten. Het was niet rendabel te zou trekken. Er kwam een
rechtszaak van kwam en de
dernomen or n de achterstallige krijgen.
rechter gelastte dat het café
onderhoudsh;lachten van de
Het pand, van de voormalige
woning te verhelpen. In de be- discotheek l'Isis, werd vorig 'zonder enige beperking' open
treffende fax [wordt wel gespro- jaar voor meer dan een miljoen mocht. Daarna probeerde de
ken over 'het} op korte termijn verbouwd, volgens de richtlij- gemeente het contact té verbeimpregnerenj van de gevel', nen van het franchisebedrijf teren, burgemeester Van der
maar Imca en Andre Hakhoff The Bulldog in Amsterdam. De Heijden trok zelfs met twee
vinden deze J 'beloftes' veel te komst van het bedrijf veroor- ambtenaren op uitnodiging van
The Bulldog .aan het Leidsevaag.
zaakte de nodige problemen.
Bovendien is de gevel slechts Vanwege de reputatie van The plein naar Amsterdam, om
vervolgens ook een bezoek
een 'fractie' van de problemen Bulldog als drugscafé weigerde daar
aan
het
hasjmuseum te brenwaarmee zij i n hun huis te kam- de gemeente angstvallig de ex- gen.
pen hebben. Door de slechte
woonomstan digheden lijden zij
voortdurend l aan gezondheids(ADVERTENTIE)
klachten. IBovendien wordt
over drie m|aanden hun baby
verwacht, i

Gevlucht na botsing

Café The Bulldog niet rendabel

een maand lang ben ik elke ochtend en elke avond bezig. Met
een geleende elektrische pomp
sta ik dan een half uur voor en
een half uur na werktijd nog
eens in de kelder te 'ploeteren'.
Het is een ramp. Ik heb het idee
.dat het steeds erger wordt,
maar ja. Ik gooi het water natuurlijk voor op de straat. Drie
maal raden waar het blijft.
Maar wat moet ik anders?"
Soms staat het grondwater zo
hoog in de kelder, dat Emily
het helemaal niet meer ziet zitten. „Laatst was ik een keer
even helemaal in paniek. Het
water stond bijna tot aan de
koelmotoren. Ten einde raad
belde ik de brandweer en vroeg
of ze mij alsjeblieft konden helpen. Na twintig minuten werd
ik door een medewerker teruggebeld. Ze zouden met acht
man komen, maar dat moest ik
wel zelf betalen. Ik schrok
daarvan en heb gezegd dat ik
zelf wel weer verder zou 'ploeteren'. Op zo'n moment voel je je
helemaal rot."
De bewoners vragen zich af
waarom de gemeente Zandvoort niet aan het provinciale
onderzoek meedoet: Van der
Werff kreeg van een medewerker van de provincie te horen
dat Zandvoort hier geen interesse in heeft. Van der Werff:
„De bewoners vinden het echt
een schande dat het gemeentebestuur van Zandvoort niet de
moeite neemt om haar verantwoording ten aanzien van dit
probleem te dragen. Zandvoort
moet meedoen aan dit onderzoek."

?;

Renovatie

ZANDVi OORT - De gemeenteraé1 idsleden krijgen
binnenkoi •t
voorlichting
van TNO i Dver normen voor
windhindf jr. De projectontwikkelaar van de geplande
Eurotel-hi Dteltoren op het
Badhuisp! lein heeft die eis
deze wee k herhaald. Het
college is daar nu op ingegaan. Daa;rmee is de miljoenen schad eclaim echter nog
niet van d e baan.

*In 1998 stroomt zeker ons hele huis vol'

ZANDVOORT - In de Pauluskerk, Helmlaan Haarlem, wordt woensdag voorZANDVOORT - Bewouitgelopen op een spel in de
ners van de Van OstadeAgathakerk.
Koningstraat en
Dat gebeurt met een bijeen- straat,
komst 's avonds vanaf 8 uur Schoolstraat vinden het onmet als centraal thema het ge- begrijpelijk dat de gemeente
zin. De avond wordt opgezet Zandvoort niet meedoet aan
door de parochies Antonius, een provinciaal onderzoek
Paulus en Agatha plus het De- naar het hoge grondwaterkenaal Centrum Haarlem. Er peil in de regio. Meneer van
wordt vooruitgelopen op een der Werff uit de Van Ostadespel zondag 26 maart in de straat: „Al drie weken lang
Agathakerk in Zandvoort, in pomp ik twee maal per dag
het kader van het Jaar van het 15 centimeter water uit mijn
gezin.
kelder. Maar er is eigenlijk
geen beginnen aan. Elke dag
Dronken bestuurder staat het weer even hoog."
ZANDVOORT - Een automo- door Martha Burger
bilist uit Zandvoort heeft vorige week onder invloed van alcohol aanrijdingen veroorzaakt
op de Kerkstraat. De man reed
op verzoek van zijn vriendin in
haar auto. Hij wilde haar niet
zeggen dat hij niet in het bezit
was van een rijbewijs. Bij het
wegrijden ging het al verkeerd,
hij reed slingerend de Kerkstraat uit. Daarbij schampte hij
een geparkeerde auto en een
aantal paaltjes op het trottoir.
Op de hoek van de Thorbeckestraat eindigde de rit weer tegen een aantal paaltjes. Hij
bleek te hebben gedronken en
had een alcoholpromillage van
ongeveer 1,0.

Oplage: 5.300
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Ra ad krijgt
in mndhinder

ZANDVOORT - De Provincie Noord-Holland moet
nu maar eens laten weten
wat zij wil, in verband met
de woonwagens in Zandvoort. Dat is de strekking
van een brief die de gemeente naar het provinciehuis
heeft gestuurd. „We kunnen
er geen touw meer aan vast
knopen," aldus wethouder
Flieringa.

Spel in Agatha

Weekmedia

ELKE ZONDAG OPEN
7 DAGEN PER WEEK VAN 9 UUR 'S MORGENS
TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN.
Op zondag 19 februari:
Varkenshaasmedaillons in Stroganoffsaus, huisgemaakte frites
en een Zwitsers roomdessert.

14.95
VROOM Sc DREESMANN
Kalverstraat

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D half jaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90

Van der Werff
haalt
even de slang
van de pomp,
waarmee hij
dagelijks
honderden
liters water
weghaalt

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710 3 71 "017003"
Folo André Liebot'om

donderdag 16 februari 1995
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FAMILIEBERICHTEN
Maar je moet dapper zijn,
als ik hier vandaan zal gaan
om nooit meer tot je terug te keren.
Niet, dat ik ooit wou van je henengaan,
ooit ophield je lief bijzijn te begeren.
Bedroefd geven wij U kennis dat na een kortstondige ziekte op 87-jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en omi

KROON MODE

100 JAAR TRADITi TEN
VAKMANSCHA P

Haltestraat 55
ZANDVOORT

A. LAVER1

Aanbieding

NATUURSTEENBEDRI JF&
GRAFSTEENHOUWE RIJ

Ajour

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen 01 itwerp, renovatie, bijschrijving van namen en tekster i, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

pullover

19.95

Grietje Koolhaas-Kooistra
weduwe van Dirk Koolhaas
Wij zijn dankbaar voor de goede verzorging, die
zij heeft mogen ontvangen in Het Huis in het
Kostverloren.
Uit aller naam:
Ton Koolhaas
Zandvoort, 8 februari 1995
Correspondentieadres:
A. B. A. Koolhaas
Burg. v. Fenemaplein 22/8
2042 TH Zandvoort
De crematie heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ
LIJKE KONTAKTEN MET BEGRAF
NEMERS, VERTEGENWOORDIGER
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVI
GENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WER
VERHOGEND - DAAROM KOOPT
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE V
VAN DE VAKMAN.

GEEN ZAKEENISONDERS, AGENTEN
SIE VERLAN-

in 4 kleuren
S-M-L-EL

KT KOSTENU BIJ ONS
i/ERKPLAATS

MEDEDELING
Restaurant

ONS MOTTO WAS, IS EN B LIJFT:

QUEENIE

STEENGOED - KEIH ARDDIREKT VAN DE VA KMAN

Bedrijf:
Privé:
Kamerlingh Onnesstraat 5 Kostverlo renstraat 87
2041 CB Zandvoort
2042 PC 2 landvoor!
Tel. 02507-14160
Tel. 0250' M 4168

is vanaf heden
weer de hele week
voor u geopend

t
Na een lang leven vol liefde en zorg is na een
langzaam afnemende gezondheid, op de leeftijd
van 82 jaar, gesterkt door het H. Sacrament der
zieken, overleden onze lieve moeder en oma

Virgenia Philomena Maria
Tump-Hönen

geen risico, maar laat het

weduwe van Simon Tump
* 21 juli 1912
t 8 februari 1995
Albertf
Hans en Mieke
Dennis
Nina
Huis in het Kostverloren
Burgemeester Nawijnlaan l
Zandvoort
Correspondentieadres:
J. Snijerplein 6
2042 KL Zandvoort
De uitvaartdienst en de crematie hebben op
maandag 13 februari 1995 plaatsgehad.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij u kennis dat op 84jarige leeftijd is overleden mijn lieve onvergetelijke man, onze zorgzame vader, schoonvader en
opa

VZ/JVG, ONZE ZORG!

6 Wit Verhuizingen

A. J. v.d. Moolenstraat 54r
Zandvoort • Tel. 02507 - 1 '
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 (

00

ERKENDE
VERHUIZERS

Op woensdag 8 maart a s worden de verkiezmgen voor de Provinciale Staten gehouden Alle
stemgerechtigde Zandvoorters zullen half
februari de oproepmgskaarten toegestuurd
krijgen
Op deze kaart staat aangegeven bij welk stembureau de kiezers terecht kunnen
Het is echter ook mogelijk om te stemmen bij
volmacht (als u bijvoorbeeld op vakantie bent)
Dit kan op verschillende manieren worden aangevraagd via een schriftelijke aanvraag of door
overdracht van de oproepmgskaart
Formulieren voor een schriftelijke aanvraag zijn
verkrijgbaar bij de gemeente, sector Bewonerszaken, vm Plesmanschool, A.J v.d Moolenstraat 57 De formulieren moeten uiterlijk
22 februari zijn ingediend
Overdracht van de oproepmgskaart kan tot op de
dag van de verkiezingen De gemachtigde moet
echter wel m hetzelfd*
fde stemdistrict staan mgeschreven
Stemmen bij een stembureau naar keuze is ook
mogelijk Overigens kan dit alleen bij een stembureau binnen de provincie Noord-Holland.
Ook hiervoor dient men uiterlijk 22 februari 1995
een schriftelijk verzoek m te leveren.
Men kan ook met de oproepmgskaart bij het
bureau Verkiezingen een mondeling verzoek mdienen
Alle stembureaus in Zandvoort zijn toegankelijk gemaakt voor gehandicapten.
Voor nadere informatie bureau Verkiezingen,
A J v d Moolenstraat 57, tel 02507-61400, of
bureau Voorlichting, tel 02507-61492
Tevens is bij bureau Voorlichting een folder over
de verkiezingen gratis verkrijgbaar
Ga stemmen, want voordat de provincie
erover beslist, beslist u over de provincie!

INSPRAAK BOUWPLAN 'JUPITER'
VERLENGD
Het voornemen bestaat om m de driehoek gelegen tussen de Schoolstraat, Haltestraat en Louis
Davidsstraat een overdekt wmkeldomem te realiseren
Voordat de planologische procedures worden
gestart is er gelegenheid tot inspraak
Dit betreft- het beleidsvoornemen op zich
- de wijze en mate van uitbreiding van het oppervlak aan winkelvoorzieningen
- de bouwmassa (bouwhoogtes e d )
Het plan ligt ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplem 4 te Zandvoort De afdeling is geopend
op werkdagen van 09 00 tot 12 30 uur
De tekeningen en de toelichting liggen tevenster
inzage m de Openbare Bibliotheek, Pnnsesseweg
34 te Zandvoort
De inspraaktermijn loopt tot 26 februari

1995!

Arend Paap
Zandvoort:
M. W. Paap-van der Valk
Zandvoort:
Cees en Anneke
Simon
Jeroen
Steven
Zandvoort, 13 februari 1995
Herman Heijermansweg 89, flat 2
2042 XR Zandvoort
Arend is overgebracht naar het Uitvaartcentrum
van "Onderling Hulpbetoon", Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 17 februari in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst aldaar 11.15 uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren in één van de ontvangkamers.

WOENSDAG 8 MAART
VERKIEZINGEN
PROVINCIALE STATEN

OOSTENRIJKSE WEEK

Tijdens de mzagetermijn kunnen schriftelijke,
gemotiveerde reacties op het voornemen en het
bouwplan worden ingediend bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

VERKEERSBESLUITEN

APFELSTRlllDEL
KNOTEN
SKI-TAARTJfE

1,80
0,95
11,95

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen van
besluiten als bedoeld m art 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde m de Wegenverkeerswet,

- het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats ter hoogte van het
perceel Burgemeester Beeckmanstraat 9

ADVERTENTIES

25 jaar
geleden in ondertrouw
Jullie liefhebbende kinderen

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75
Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en
Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

C

BEL GRATIS 06 - O

In verschillende steden begint in
februari weer de toenstische
vakopleiding sepr van Instituut
Bemel. Voor een baan op een
reisbureau wordt vrijwel altijd het
bezit van het vakdiploma sepr
gevraagd.
Tevens kan men met dit diploma
een werkkring vinden bij
touroperators,
luchtvaartmaatschappijen of
reisondememingen.

Op 19 januari 1995 zijn de volgende verordemngen onder nr. FBA95/7/U3 goedgekeurd bij
besïuitvan de Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken, A G.M. van de Vondervoort

Dag cn.nacht bereikbaar vóór •
het verzorgen van een begrafenis
of.crcmatic.
.UITVAARTCENTRUM HAA RLEM Dkckt
hulp
bij
.een
sterfgeval.
EN OMSTREKEN

'UU*

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
Ja, ik wil vrijblijvend meer inl ormatie over de natura-uitvaartvcrzekcring
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:.
straat:.
postcode/woonplaats:.
telefoon:
en
Bon in envelop /.onder post?e gel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, An twoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisselmg over het
ontwerp van het besluit waarbij bedenkingen
ook mondeling kunnen worden ingediend

- legesverordening 1992
- verordening onroerende-zaakbelastmg 1995
- verordening rioolrecht 1995
- verordening forensenbelasting 1995
- verordening hondenbelasting 1995
-verordening afvalstoffen en reimgmgsrechten 1995
- verordening parkeerbelastingen 1995
- verordening begraafplaatsrechten 1995

Tenslotte uw aandacht voor het volgende
Ingevolge het bepaalde m art. 20 6 van de Wet
milieubeheer kunnen, na bekendmaking van
het besluit, bepaalde personen, waaronder degenen die op de bovengenoemde wijze bedenkingen hebben ingebracht en degenen die bedenkmgen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp daarvan zijn aangebracht, beroep m
stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.

De verordeningen liggen ter inzage bij de sector
Middelen, afdeling Financien, Raadhuisplein 4
te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van
maandag tot en met vrijdag van 09 00 tot
12 30 uur

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN
(ART. 19 WRO PROCEDURE)

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
95015B Burg Nawijnlaan 6

Burgemeester en Wethouders zijn vooVnemens
om met toepassing van art 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te
verlenen voor.

95016B NIC Beetslaan 30
95017B L Davidsstraat 18

- het plaatsen van een reclamebord
(billboard) op het Ir. G. Friedhoffplein

wijz woning,
oprichten
garage
plaatsen dakkapel.
herinrichting
postkantoor.

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt, kunnen schriftelijke bezwaren worden
ingediend bij het college van -Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort of mondeling bij de voornoemde afdeling R.O

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4, op dinsdagen vrijdagmorgen van 09 00 -12.30 uur gedurende een
week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNINGEN

VERLEENDE
BOUWVERGUNNING

Voormeld bouwplan ligt met ingang van
17 februari 1995 gedurende 14 dagen ter mzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4 te
Zandvoort Deze af deling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor.

94088B Circuitgebied

plaatsen pomphuisje.

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

1. dat een aanvraag is ontvangen om vergunnmg ingevolge de Wet milieubeheer voor
een pompkeldert b v. drinkwatervoorziening
gelegen aan de Westerparkstraat te Zandvoort,

Zandvoorts Nieuwsblad

De sepr-opleidingen van
Instituut Bemel zijn
avondopleidmgen en duren
gemiddeld B maanden (1 avond
per week).
Als vooropleiding is
MAVO-niveau gewenst (of de
cursus toeristisch assistent).

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Voor inlichtingen en brochure
Instituut Bernel. Tel.
023-325491.

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Uw gasbedrijf adviseert!

^W

STOOKAKTIE '94/'95

Een natura-uitvaartverz ekering;
daar heb je wat aan.

* Een kompleet verzorgde begra cnis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van t' 3. 145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nr'5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen \v ordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoop som kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (t )t maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalt e voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitenge\\ one lasten).

Door een ieder kunnen tot 20 maart 1995
schriftelijke bedenkingen worden ingebracht
bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Degene die bedenkingen inbrengt, kan
vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend
te maken.

Fa. Veldwijk

22 45 35 of vul de bon in.

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dt kte alle kosten,
maar net zo belangrijk was L e hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregel d, precies zoals
mijn man zich dat had voorg 3steld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn v ?rtrouwen meer
dan waard".

De stukken li ggen tijdens de opening;suren ook
ter inzage DIJ de Openbare BID lotheek,
Pnnsesseweg 34

DIVERSE VERORDENINGEN
GOEDGEKEURD

Evert Johannes Slagboom

Eeit ko^
of dren^
f 3.145,Sltüt een natiM-uil^arl
bij U^

De aanvraag, het ontwerp van het besluit en de
andere stukken dié op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 20 februari tot
20 maart 1995 ter inzage bij de sector Grondgebied, afd Bouwtoezicnt en Milieu, Raadhuisplein 4
U kunt daar ook terecht voor een mondelinge
toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 -12.30 uur.

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na publikatie schriftelyk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten' adres, dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het
bezwaar.

Opleiding en werk in toerisme.

tel. 12989

Hij zal alle tranen van onze ogen afwissen.
Tot onze diepe droefheid is na een langdurige
ziekte toch nog onverwacht van ons heengegaan
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en fijne
opa
(Rust zacht lieve Eef)
Hillegom
Haarlem
12 februari 1995
14 december 1921
Zandvoort:
A. M. Slagboom-van Leeuwen
Yvonne en Ren
Jasper
Pepijn
Den Weeligenberg
Correspondentieadres:
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 72
2042 PS Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft op donderdag 16
februari plaatsgevonden.

2 dat een aanvraag is ontvangen om vergunnmg ingevolge de Wet milieubeheer voor
wmputten t b v drinkwatervoorziening gelegen m duingebied nabij Koningshof te Zandvoort

Meldingen, zoals bedoeld inde herziene Wonmgwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplem 4.

echtte bakker BALK
Högeweg28

het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tof

uitgerekend voor U!
Voor de week van 06-02 t/m 12-02- '95
Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

23
28
34
40
45
51
56
62
68
73
79
85
93
102
110
119 127
141
155
169
183

Totaal vanaf
1 november **

323
407
488
568
650
730
811
891
972

1054
1134
1218
1339
1461
1579
1703
1824
2028
2229
2434
2634

ƒ 1 1 ,96
,

ƒ14,56
ƒ17,68
ƒ 20,80
ƒ 23,40
ƒ 26,52
ƒ29,12
ƒ 32,24
ƒ 35,36
ƒ 37,96
ƒ41,08
ƒ 44,20
ƒ 48,36
ƒ 53,04
ƒ 57,20
ƒ61,88
ƒ 66,04
ƒ 73,32
ƒ 80,60
ƒ 87,88
ƒ95,16

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

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geeriing

Hogeweg 2, Zandvoort

De Vonk

Vondellaan 1 A, Zandvoort

lichtgewicht
naaimachines
vanaf

i

Kosten
deze week

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

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Grote Krocht 18, Zandvoort

DMC-garen
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie

STOKMAN
STERNA

REPARATIE ALLE MERKEN;

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloter

Z A N D V O O R T

Brunchen met Zeezicht?
Dat kan bij Gran Dorado!
Op zondagochtend serveren wij een heerlijl
bruncnbuffet vanaf 11.30 uur in het
Boulevard restaurant.
Dico van Putten zorgt voor de muzikale
omlijsting van dit geheel
Speciaal voor de zondagen tot aan de lente
bieden wij u dit buffet aan van ƒ 32,50
voor ƒ 29,50
Alleen tegen inlevering van deze advertentie
Bel daarom nu: 02507 20000
toestel 1050

donderdag 16 februari 1995
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'Grenze(n)loos'
op Nicolaasschool
ZANDVOORT - De Nicolaasschool aan de Lorentzstraat
houdt woensdag 22 februari
haar traditionele thema-tentoonstelling. Dit jaar is gekozen
voor de interculturele tentoonstelling 'Grenze(n)loos'.
De school heeft voor 'Grenze(n)loos' gekozen omdat de
acceptatie van andere bevolkingsgroepen in Nederland
nogal eens te wensen over laat.
Op de Nicolaasschool zitten
kinderen uit onder andere Bosnië, Turkije, Iran, Indonesië en
Spanje. Om de leerlingen nader
kennis te laten maken met deze
andere culturen hoopt de
schoolleiding begrip voor elkaar te kweken.
Tijdens de tentoonstelling,
die duurt van zes tot tien uur,
zijn er verschillende activititeiten. Er is een marktkraam
waar de twee acties van de
school 'Tomcio Paluch' (Klein
Duimpje) en 'Voedsel voor Suriname' gesteund kunnen worden. De actie 'Tomcio Paluch'
steunt Poolse weeskinderen en
ziekenhuizen, waarvoor dit
keer handdoeken en badhanddoeken worden ingezameld.
'Voedsel voor Suriname' steunt
een priestergemeenschap in
Paramaribo. Bij de marktkraam kunnen levensmiddelen
worden afgegeven, zoals brinta,
thee, jam, nutrix, bruine bonen,
pannekoekenmix, soep en blikgroenten.
De leerlingen van de Nicolaasschool buigen zich als voorbereiding voor de tentoonstelling over de landen die centraal
staan. Ze halen achtergrondinformatie bij de bibliotheek en
ambassades en krijgen gastlessen van buitenlandse ouders.
De buitenlandse gezinnen bereiden een gerecht dat typerend
is voor hun land van herkomst
en in de aula en de lokalen van
het hoofdgebouw worden gemaakte werkstukken tentoon
gesteld.

College in clinch
met architecten
ZANDVOORT - De ge-

meente zal waarschijnlijk
alsnog een bedrag van 38
duizend gulden betalen aan

de Zandvoortse architecten
Wagenaar en Ingwersen.
Het college dacht eerst dat
dit niet nodig was, maar is
nu tot een andere conclusie

gekomen.

De twee architecten hebben
in 1989 een schetsontwerp gemaakt voor de uitbreiding van
het Raadhuis. Dat zou afgesproken zijn in een informeel
contact met twee ambtenaren
van Publieke Werken. Een paar
jaar later besloot het gemeentebestuur de opdracht voor die
uitbreiding aan een andere architect te verlenen, van het bureau Hubert-Jan Henket. Vervolgens heeft een van de twee
bovengenoemde
architecten
een rekening voor het schetsontwerp ingediend.
Op aanraden van een advocaat wil het college overgaan
tot betaling. De bewijslast ligt
immers bij de gemeente. Zij
moet aannemelijk maken dat
er een afspraak is gemaakt van
'no cure no pay'; als de architecten niet de opdracht voor de
bouw kregen, zouden zij ook
geen beloning voor hun schetsontwerp ontvangen. Dat is echter niet te doen, bleek maandag
m de commissie voor Pinanciën. Een collegebesluit uit die
tijd over een dergelijke 'opdracht' ontbreekt, correspondentie is niet meer terug te halen. Bovendien wil een van de
ambtenaren, inmiddels met
pensioen, waarschijnlijk niet
getuigen voor de rechtbank.
Het college krijgt van CDA en
GBZ goedkeuring om te betalen. VVD en PvdA twijfelen nog,
D66 vindt dat de gemeente zich
principieel moet opstellen en
de confrontatie voor de rechter
aan moet gaan. Het besluit valt
m de gemeenteraad eind deze
maand.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred : J.M. Pekelharmg.
Hoofd commercie: J.F. Sas.
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Je kunt beter spreken over renovatie'

ZANDVOORT - „Het is eigenlijk meer dan groot onderhoud. Je kunt beter over
renovatie spreken." Dat
zegt EMM-directeur Peter
Kramer over de werkzaamheden aan 68 woningen in
Zandyoort-Noord die sinds
een tijdje aan de gang zijn.

Kramer. Hij bedoelt de tweehonderd gemeentewoningen
die binnenkort over moeten
gaan naar EMM.
Maar wat daarmee gaat gebeuren, slopen of groot onderhoud, is nog steeds niet duidehjk: dat hangt af van de onderhandelingen met de gemeente
die nog gaande zijn. Besprekingen die 'goed' verlopen, aldus
Kramer.

handen

Kwaliteit

Van het - huidige - woningbestand van de woningbouwvereniging is dit het
laatste complex dat onder-

genomen

moest

worden. De totale kosten
van het project bedragen ongeveer 3,7 miljoen gulden,

gemiddeld zo'n 62 duizend

per woning.

door Joan Kurpcrshock
De woningen aan de Van Lennepweg, Vondellaan en A.J. van
der Moolenstraat worden rigoreus opgeknapt. Kozijnen worden vernieuwd, dakpannen,
schoorstenen, plafonds, keukens en badkamers, maar ook
alle leidingen in huis. „We doen
alles wat nodig is," zegt Kramer. Complete schuren worden
zelfs vanaf de fundering opnieuw opgebouwd. Omdat het
onder de noemer 'groot-onderhoud' valt, heeft het geen consequenties voor de huur van de
woningen. Die gaat wel omhoog
als de bewoners voor bepaalde
extra's kiezen, zoals centrale
verwarming, isolatieglas, een
extra dakkapel of bijvoorbeeld
een keukenuitbouw.

Slopen
Veel woningen verkeerden in
een erbarmelijke staat, zelfs zo
slecht dat is overwogen ze te
slopen. „Maar het EMM-bestuur heeft uit sociaal oogpunt
besloten om dat niet te doen.
De woningen zijn geschikt voor
onze primaire doelgroep: de
huur ligt gemiddeld onder de
570 gulden." Daarom werd be-

Abonnementsprijzen: ƒ 18,00 per
kwartaal, f 32,55 per half jaar, ƒ 56,90
per jaar. Voor poslabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
1,85

Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-5626211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel.

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.
Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers(NNP).

Woonwagens
vervolg van voorpagina
„In de brief, een soort week,
kwallerig verhaal, staat: we
zouden een beetje zus, een een
beetje zo moeten," aldus Fliermga. „We kunnen er geen
touw aan vast knopen." Daarom is het provinciebestuur
schriftelijk om opheldering gevraagd. Volgens PvdA-fractievoorzitter Jeanette van Westerloo is dat een beetje laat. „Bij
die vergadering met de gedeputeerde zaten burgemeester Van
der Heijden en de wethouders
De Jong en Versteege. Waarom
heeft er toen niemand gereageerd en gezegd: mevrouw Berman, we laten ons niet chanteren!' Fliennga kon er geen antwoord op geven. Versteege
noemde donderdag in de commissie Ruimtelijke Ordening
de uitlatingen van Berman 'niet
netjes'.

Gezien de opstelling van
EMM bij de bestaande, eigen
complexen, kun je verwachten
dat ook deze woningen van de
slopershamer worden gered, al
kost dat een fikse investering.
Door de huren, gemiddeld onder de 570 gulden, zijn namelijk
ook deze woningen geschikt
voor de 'primaire doelgroep' Bingo-avond voor
van EMM. Kramer kan er echter geen uitsluitsel over geven. ontwikkelingswerk
Hij bevestigt alleen maar dat
ZANDVOORT - In de ontals de woningen behouden blijvan de
ven, ook hier 'basiskwahteit' moetingsruimte
moet komen.
Agathakerk wordt morgen,

if J*&.
Het laatste groot-onderhoudproject binnen het huidige woningbezit van EMM. In vier jaar tijd is er voor 13 miljoen 'opgeknapt'
Foto Andre Lieberom

sloten uit eigen middelen, de
algemene bedrijfsreserve, dit
grootscheepse 'groot onderhoud' te bekostigen.
De bewoners krijgen min of
meer een nieuwe woning. „Dit
is onze norm voor basiskwaliteit in wonen," zegt Kramer. Zij
moeten er echter wel wat voor
over hebben: wekenlang mensen over de vloer die in en uitlopen en je hele huis overhoop
halen. Vroeger bestond er nog
een subsidiepotje dat het mogelijk maakte om de bewoners tijdelijk elders onderdak te bieden. Nu is dat niet meer moge-

lijk. „Het gaat ten koste van je
privacy," zegt Kramer. „Ik
neem m'n petje af voor de bewoners. Als je ziet wat zij moeten ondergaan."

Bewonerscommissie
„Bovendien komen bij dit
soort werkzaamheden altijd
wel dingen naar voren die niemand had voorzien," zegt hij.
Eventuele klachten kunnen
worden doorgesluisd via de zeven man sterke taewonerscommissie, die weer wekelijks overleg pleegt met EMM. Bijvoorbeeld een tijdje geleden over de

balkonhekjes: die moesten lager, waarna EMM dat heeft laten aanpassen. Het is geen gemakkelijke taak, zij zitten m
feite tussen twee vuren. Aan de
ene kant de bewoner, aan de
andere kant EMM en/of aannemer Panagro.
De woningen worden waarschijnlijk eind april opgeleverd, met uitzondering van het
buitenschilderwerk. Dan is
heel oud-Noord klaar. Dan
heeft EMM in vier jaar tijd 273
woningen, inclusief het Gasthuishofje in het centrum, onder handen gehad, voor een gemiddeld bedrag van 50 duizend

gulden, oftewel in totaal zo'n 13
miljoen. „Daarna ligt onze nieuwe uitdaging bij de woningen
van het woningbedrijf," aldus

„Maar we moeten kijken wat
we willen met het gemeentelijk
woningbezit. Niet alleen fmancieel, maar ook sociaal en vanuit het oogpunt van de volkshuisvesting. Dat moet de gemeente natuurlijk ook doen.
Het mooiste zou zijn als we samen een volkshuisvestingsplan
zouden maken, waar we het womngmarkt-onderzoek bij betrekken. Dan kunnen we bepalen waar we staan en waar we
naar toe willen."

vrijdag 17 februari, een gro-

te bingo-avond gehouden.
De opbrengst is bestemd voor
het werk van de Zandvoorters
Annelies Moen en Jeroen
Bluijs. Annelies is werkzaam m
een kindertehuis in Suriname,
Jeroen werkt op een project
voor pindaverbouw in Oeganda. Tijdens deze avond wordt
ook een loterij gehouden met
veel mooie prijzen. 'Iedereen,
groot en klem, is welkom', aldus de Evenementencommissie van de Agathaparochie.

MENINGEN

'Misschien kan stationsoverkapping
in Haarlem en Amsterdam ook weg'

T. van Renterghem is bijna
Vooral het wegnemen van de
De rubriek meningen staat open
'lyrisch' over de vernieuwingen lift is leuk, dat zal het echt aan- voor
uw reacties. U kunt uw brief
•van de Nederlandse Spoorwe- genamer maken! Het zal ook
opsturen naar de redactie van
gen. Vooral over de veranderin- het nieuwe imago van de NS deze
krant, Postbus 26, 2040 AA
gen op het Zandvoortse station, zeer ten goede komen: 'Gebruik
Zandvoort of afgeven op het
genoemd in het Zandvoorts het openbaar vervoer, laat je redactiekantoor,
Gasthuisplein 12
Nieuwsblad van 9 februari. Mis- auto thuis staan, verrek op een
in Zandvoort. Te lange brieven
schien kunnen ze de overkap- drukke middag lekker in een
worden ingekort. Vermeldt
twee jaar mavo op deze school pingen in Haarlem en Amster- onverwacht gure wind en kou- kunnen
svp uw telefoonnummer.
kunt komen. Maar Maaike
dam ook wel weghalen, stelt hij de gietregen.' Samen met zo'n Inzendingen zonder - juiste - naam
heeft er absoluut geen spijt van voor.
600 mensen die met hun kinde- en/of adres worden niet geplaatst.
dat zij eerst de mavo heeft afgeren en strandrommel gauw
De redactie is telefonisch
maakt. „Het is toch mooi als je
Ik ken het gezellige oude weer - liefst staande - naar Ambereikbaar via nummer
al een diploma hebt. BovenZandvoortse station al sinds ik sterdam terug willen.
02507-18648.
dien zijn sommige vakken hier als kind dagelijks vader ging
ophalen,
als
hij
uit
Amsterdam
heel belangrijk, zoals bijvoorNatuurlijk na in het 'opgebeeld scheikunde. Het is mak- terugkeerde. Ik weet nog hoe ik fleurde' Haarlemse station vlug
kelijker als je dat al een tijdje
daar toekeek als het stoomloco- en vrolijk in drie minuten over lijk nieuwe lucratieve ideeën,
hebt gehad. Ze nemen je ook
motiefje op de draaischijf werd te mogen stappen (die overkap- zoals flipperkasten en gokmaeerder aan, als je al een mavoomgedraaid.
ping kan daar en in Amsterdam chines. Of misschien een com-diploma hebt."
Nu hoor ik dat onze nieuwe, misschien ook weg?) en weer bmatie
drugscafé/bordeeltje
geprivatiseerde NS het station lekker een stel trappen op en af voor het gemak van de buitenwil 'opfleuren'. Dat is toch wel te mogen rennen. (Een gratis landse toeristen.
Goud smeden
aardig. Ze willen het aangena- premie van de NS: goed voor
Nogmaals, dit alles is uitsluiHet drietal kon alle drie kie- mer, schoner en veiliger maken uw hart en uw gezondheid, tend om ü, het Zandvoortse puzen voor een korte of een lange door er winkeltjes en condoom- vooral voor ouderen en invali- bliek, het reizen 'aangenamer,
opleiding op de vervolgschool. apparaten te installeren. Wat den!)
fleuriger en veiliger' te maken
Ze kozen alle drie voor het laat- vriendelijk van die jongens dat
en u aan te moedigen van het
ste. „Dat is een wat bredere op- ze zich zoveel zorgen over ons
Zei iemand 'roltrappen en openbaar vervoer gebruik te
maken, vooral voor de ouderen een lift'? Bent u nou helemaal maken! Slim bedacht, hé?
leiding," zegt Christa. „Daarmee kom je makkelijker hoger- met hun seniorenkaart, echt betoeterd? Die dure dingen zouT. van Renterghem
op dan met de korte opleiding. leuk.
den in de weg komen van mogeZandvoort
En je kunt er meer kanten mee
op." Na verloop van tijd moe(ADVERTENTIE)
ten ze een richting kiezen. Op
de meao bijvoorbeeld juridisch, commercieel, verzekermgen of de secretaresse-kant.
Dat laatste spreekt Christa erg
aan.
Op de edelsmidschool kun je
kiezen uit goud smeden, zilver
smeden, een algemener juwehersopleiding, graveren en
uurwerktechniek. Maaike
is het tijd voor iets nieuws in Zandvoort
Paap kiest in het tweede jaar
_ voor goud smeden. „Hoewel
' bijna iedereen daar voor kiest,"
zegt zij. „Misschien is het dan
minder verstandig, maar dit
wil ik graag. En volgens mij
tot volgende maand
kom je hiermee altijd wel aan
de bak."

'Zes trappen op met m'n gereedschapstas'
Christa en Steffan kozen
voor het Frans Halscollege in
Haarlem. 'Een goede school'
vinden beiden. „De dekaan
heeft heel goed geholpen bij
onze keuze," zegt Christa, „met
beroepentesten, folders en gesprekken."
De open dag op de meao was
voor Christa
ook belangrijk. Zij ging
er samen met
haar ouders
heen. „Daar
krijg je er het
beste zicht op,
door Joan Kurpershoek
hoe de school
is. En ze leggen meteen
uit hoe ze er
werken."
Voor Steffan
ET BEVALT PRIMA! Dat en zijn ouders
zeggen drie oud-leerlinwas de open
gen van de Gertenbach
dag min of meer een formaliover hun vervolgopleiding.
teit. „We hadden eigenlijk al
Christa Spplders en Steffan
samen besloten dat het 't
Kok zijn blij met hun keuze
Frans Halscollege zou worden.
voor de meao, Maaike Paap
We hadden gehoord dat het
met haar stap naar de Vakeen goede school was, én het is
school voor Edelsmeden en
dichtbij."
Fijne Technieken in AmsterDe keuze voor de meao was
bij hen ook al vlot genomen:
dam, kortweg ook wel 'de
edelsmidschooF.
„Het is een opleiding die meer
op lagere beroepen gericht is,
„Ik wilde altijd al iets met
mijn handen doen," zegt Maai- maar wel beroepen waarin je
ke. „Eerst wilde ik de grafisclie goedje brood kunt verdienen,"
zegt Steffans moeder. Als oukant op, maar dan krijg je te
veel met machines te maken.
der is zij uitermate tevreden
over de voorlichting op de GerIn gesprekken met meneer
Schrage, de dekaan op de
tenbach Mavo. „Maar dat is
mavo, zijn we toen op de edels- ook een uitstekende school, en
midschool in Amsterdam geko- lekker dichtbij. Ik snap niet
waarom sommige ouders hun
men."

Een juiste keuze van het
vervolgonderwijs na de middelbare school? Is dat mogelijk als je in het doolhof van
vervolgopleidingen belandt?
Best wel, mits er maar genoeg tijd aan de voorbereiding wordt besteed. Dat
blijkt uit een interview met
drie voormalige leerlingen
van het Noordzeecollege locatie Gertenbach Mavo. De
laatste aflevering van de serie 'Het doolhof.

H

(ADVERTENTIE)

Koersvoördeel
Mi'deBarik;

• ' • ' ' - •

'

J

. • .;.'" '

kinderen voor de mavo hélemaal naar Haarlem sturen!"

Gereedschapstas
Maaike miste net de open
dag op de edelsmidschool. „We
dachten dat het de hele dag zou
zijn, maar het was aan het eind
van de ochtend al afgelopen. Daardoor
waren we net
te laat. We
hebben nog
wel even door
de school
kunnen lopen,
het is een heel
groot gebouw,
veel groter
dan de Gertenbach
Mavo. Ik
moet nu ook
heel wat sjouwen met m'n gereedschapstas: zes trappen op
en af."
Zo'n grote school is ook onpersoonlijker, met name in het
contact met de leerkrachten.
„De leerlingen onderling hebben wel prima contact." Maar
ook hierop was zij op de mavo
voorbereid, zegt zij. De informatie die zij hier kreeg, was
goed, de nieuwe school voldoet
aan haar verwachtingen. Het
gesprek met de dekaan was
volgens Maaike belangrijker
dan de bit's, de beroepen-interessetests. „Uit die tests rolt alleen een béétje waarin je geïnteresseerd bent."
Wel blijkt nu datje ook met

NA EEN OASE VAN RUST

Oproep aan de lezers:

. ' ' . • • .'-.. ' . • ' ' • '

• • • • . ' '

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 -18648. Postadres,
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor- 020-6451515 tijdens
kantooruren
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(emdred.), Joan Kurpershoek.
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u , woensdag 9-11 u., donderdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12
u
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres Postbus 51, 1180 AB Amstelveen Faxnummer- 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager. M. Chnstiaanse.

3 Zandvoorts
Nieuwsblad

'En hoe ziet
u Zandvoort?'
ZANDVOORT - Op de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad zijn de
eerste enthousiaste reacties binnen gekomen op
de oproep/prijsvraag 'Hoe
ziet u Zandvoort?' Lezers
wordt gevraagd, te laten

zien hoe zij over Zand-

vport denken. InschrijDn bankvooidecl van Montèl is, gezien de sdmpe koos,
slechts van tijdelijke aai d. Begrijpelijk als u ziet u.clk design en
comfort deze Mantel -toppct miclatie tot zijn prijs biedt. Nog afgezien
van de topkwaliteit weefstof. Mag De Bank u uitnodigen f
2-zitsvanMH?

'^935,-

Mooi Voor Maar

21/2 + 2- zits van249f?- voor 1995,- exclusief sierkussens.

/MONTEL
De Bank van Nederland

Httgitith Bjnkboi(fi itin
\lonttl, boordt i ol mi t
(K/w/ut inbitiulbtirt
ziumttbiku ligt IOOT n
Uur Fitnbtllininu
(ri/g! m wil in dt bin

Montèl bij van Reeuwijk - Sniep 7 Mettbelboulevard Diemen - Tel. 020-6 994111

Kosterstraat 9

ving is nog mogelijk tot l
mei.
Iedereen is welkom om
mee te doen, voor de leukste
inzendingen worden aardige
prijsjes beschikbaar gesteld.
Het gaat om de vraag: wat is
er nou zo leuk of zo mooi aan
Zandvoort? Of misschien wel
niet leuk? Het Zandvoorts
Nieuwsblad vraagt zich af hoe
de dorpsbewoners hun badplaats zien en doet een beroep op hun creativiteit.
Heeft u iets geschilderd, geschreven, gebeeldhouwd of
bijvoorbeeld gefotografeerd,
pas geleden of misschien al
langer terug? Alles is weikom. Geef uw eigen impressie, is het verzoek van de redactie en stuur die naar de

krant. Wij zijn bijzonder benieuwd.

Expositie
Een selectie uit de inzendingen hopen wij in mei in
het Zandvoorts Nieuwsblad te
publiceren. Mogelijk worden
de inzendingen ook geëxposeerd. Wie deelneemt aan de
prijsvraag 'Zo zie ik Zandvoort', gaat akkoord met de
eventuele publikatie en expositie van zijn inzending. Een
deskundige jury zal zich over
de kunstuitingen, die uiterlijk l mei binnen moeten zijn,
buigen.

Meedoen
U kunt uw bijdrage zenden
naar het redactieadres Gasthuisplem 12, 2042 JM Zandvoort. Grotere werkstukken
kunnen hier ook tijdens kantooruren worden afgegeven.
Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met Joan
Kurpershoek (02507) 18648
of
Ton
van
Doorn,
020-6451515.

Zandvoort aarzelt te lang met het verwijderen van de 'woonwagens' van de J.P. Thijsseweg
lllubtratie Maic de Roei

donderdag 16 februari 1995
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MEDOC CRU
BOURGEOIS 1992
In het beroemde Médoc-

gebied ligt de gemeente
Prignac. Hier bevindt
zich de 15 hectare grote
wijngaard van Chateau la
Fontaine de l' Aubier.

De eigenaar-keldermeester Monsieur RemyFauchey heeft van zijn

1992

oogst 1992 op traditio-

nele wijze een voortreffelijke wijn gemaakt, die

dlATEAU

lAKJNTAINEDEL'AUBei
CRU BOURCBOG

MEDOC

GIJSBRECHT VAN AEMSTEL

VIEUX

NIERSTEINER
,KABINETT

MANSION
HOUSE
SCHOTSE
WHISKY

EXTRA ZACHT

HEERLIJK
LICHTZOETE
KLASSEWIJN

ELDERS

ELDERS

HELE LITER

Tabitna is anderen helpen en werken aan jezelf!

35% ALC.

Je moet van goede huize komen
om in een verpleeghuis
te kunnen werken...

VERGELIJKBARE PRIJS

na zo'n 8 maanden

OSBORNE
SHERRY

Wi

rijping op eikehouten
vaten pas op fles is gebracht.

Deze klassewijn werd op
het beroemde wijn-

iHENKES
JONGE
| JENEVER

MEDIUM DRY,
PALE DRY,
MANZANILLA
OF CREAM

concours 'Agricole

d' Aquitaine' bekroond
met de zilveren medaille.
Een terechte onderschei-

In moot gonc! met mtïnsoii om kunnon ^;i<m. Ju nintil ktiniutn luistnrmi.
Jt! nioitt Vüiil geduld nu linfdo op kunnen Imuigen. Jn inotit niinslons MAVO of'
LBO-C op /.fik hubbon.)« mooi mm oploidin^ van ruim Iwtu! j;inr vnlgnn.
Jo moei tijdons dn opleiding onk wnrknn.

...maar je krijgt er veel voor terug!

HELE LITER

ELDERS

ELDERS

• Je «aal werken en leren in een ge/tïllige
. en inspirorondi! omgeving. Ie kunt na jf;
opltiicling direkt bij ons nan do slag als gediplomeürdzii&enver/orgende. Inverdient
al lervvijl jo nogsludcort. Joxiel dn t je werk
medumnnsim holpt.

ding. Deze wijn met zijn
karakteristieke robijn-

rode kleur, zijn fraaie
bouquet en rijke afdronk
is uitstekend geschikt bij
gebraden of gegrild vlees

• Stuur ons ««n briefje tin je krijgt zo snel
mngtïlijk meer informatie over d «zo louku
bnanoii/nf opleiding. BeUenkfl n niiliturlijk
ook. Vraag dan naar Esther Audemiercle
(dienst |>ersom?e] £ Organisatie) of Ans
Grayondaal (opleidingcoörclinalor).

en pittige kaassoorten.

ELKE 2e FLES

ELDERS

të
PER FLES

ZOEK UIT:
TONIC,
BITTER LEMON
Of GINGER ALE

heeft alle dranken!
DOOS6

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

FV.ESSEN

55.00

• Tnbitha bogint ulk jiiar in maart nn
september mtM du opleiding lot y.mkimvur/.or^Riitli!, Na REMI hurnopsvoorbuniidiMHlt!
periode van 7 mnaiulim duurt tin opleiding
nog (wen jaar. longtiran bmuulnn dn 21 jaar
gtmioUm do voorkmir.

Tabitha

Stichting Tabitha
Antwoordnr. 46102,1060 WB Amsterdam
Jan Bongastraat 5,1067 HZ Amsterdam
Telefoon: 020-6110011

Tabilha is een instelling waar een Christelijke levensovertuiging uitgangspunt en
inspiratiebron is voor het scheppen van een goed leef- en werkklimaat..

| Alle aanbietiiengen zqn geldig t/m 25 lebruan, zolang de voorraad strekt \

SHAPG
.1.V. ANJA V/D VOORT
Studioadres: Oranjestraat 12 tel. 19701

SPOTGOEDKOOP
LAMINAATVLOEREN
,a»alf 24,95 p.m2
__

Nu in 12 nieuwe dessins
LAMEL VLOEREN,
CLASSICWOOD ' -,-

AEROBICS
diverse soorten: met springen
zonder springen, met slide etc. etc.

STEPS
SPIERVERSTEVIGING
PRÉ/JAZZBALLET
voor kinderen
ledere doordeweekse ochtend is er
les met kinderopvang.
Proefles gratis en vrijblijvend.
Bel voor meer info: 19701

excl. 17.5% BTW

2 serieuze
bezorg(ers)sters
op korte termijn

J 64 j " P • Hl excl. 17.5% BTW

Telefonische bestelling mogelijk ! ! !
^N
EUROFLOOR
-£«: PARKETGROOTHANDEL
Kolienbergweg 2
Amsterdam-Z.O.
. (Bullewijk)
Tel. 020-6917554

Openingstijden: • . . •
.
donderdag
van 10.00 tot 21.00 uur .
:
vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

De hoofdafdeling Sociale Dienstverlening van deGemeentelijke Socialeen Weizijnsdienst heeft voor de vervulling van openstaande vacatures plaats voor

consulenten bijstand

Burg. van Alphenstraat 55/14, gezellig
tweekam.app. op de 5e et. Ind. hal met
garderobekast; keuken met veel kastruimte
en app.; woonk. ca. 24 m2 met balkon
zuidoost; sl.k. met kastenwand; badk. met
douche en toilet. Het app. wordt gestoffeerd aangeboden.
Vr.pr. ƒ 150.000,- k.k.
Trompstraat 7/7, vierkam.app. op 4e et.
en uitz. over zee. Balkons op het zuidöosten en noordwesten. Ind. ruime hal; Lvorm.. woonk. (40 m2) met balkon; toilet;
badk. met wastafel, ligbad en douche, 2
sl.k.; keuken.
Vr.pr. ƒ 190.000,-k.k.
Thorbeckestraat 48, direct aan zuidboulevard gesitueerde vierkant.maisonnette met
schitterend uitzicht over zee. Ruim balkon
west. Ind.-1e et. hal; toilet; keuken; woonk.
met open haard; balkon; 2e et. 3 sl.k.;
badk. met douche, wastafel en toilet.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Vervulling in voltijd (38 uur) of deeltijd (32 of 36 uur) is mogelijk.
Algemene
informatie:

Functie-inhoud:

Functie-eisen:

De hoofdafdeling Sociale Dienstverlening maakt onderdeel uit van de Gemeentelijke Sociale en Welzijnsdienst. De hoofdafdeling is onderverdeeld in 2 onderscheiden onderdelen: Uitkeringen en Juridische Zaken.
Binnen het onderdeel Uitkeringen vindt de afhandeling plaats van de aanvragen
voor uitkeringen op grond van de Algemene Bijstandswet (ABW),.de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
(IOAW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen (IOAZ), de heronderzoeken, de toetsing van de uitgebrachte adviezen en de uitkeringsadministratie. Voor deze werkzaamheden zijn
binnen het onderdeel taakgroepen geformeerd.
- het ontvangen van aanvragers of ontvangers van een uitkering;
- het verifiëren van de door aanvragers of uitkeringsgerechtigden overlegde
gegevens;
- onderzoek, rapportage en advisering naar aanleiding van ontvangen aanvragen
en heronderzoeken;
- het concipiëren van beschikkingen en overige correspondentie.

Salaris:

Arbeidsvoorwaarden:

VAN

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

- MBO denk- en werkniveau;
- kennis van en inzicht in de sociale zekerheidswetgeving;
- goede contactuele eigenschappen, goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, analytisch vermogen en een resultaatgerichte werkhouding.
Ervaring bij een sociale dienst strekt tot aanbeveling.
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring maximaal
f 4.257,— bruto per maand (schaal 7) op basis van een 38-urige werkweek. Voor
zeer ervaren consulenten bijstand behoort inschaling in schaal 8 (maximaal
f 4.822,— bruto per maand) tot de mogelijkheden.
De gemeente kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket.
Opvang voor kinderen van 0-4 jaar is in principe mogelijk, evenals naschoolse
opvang van 4-12 jaar.
Inlichtingen kunnen desgewenst worden ingewonnen bij de heer P. Boonman,
hoofd van de hoofdafdeling, telefoon 020-5404592, of mevrouw P.M. Langezaal,
teamleider Uitkeringen, telefoon 020-5404571.

CVA natuürlijkr
• Nieuw: MC.4 Praktische Telematica (PDI)
overdag en 's avonds
• MN.1 Systeembeheerder Netwerken (PDI)
nu ook overdag
• Nieuw: de HG en HX-modules (AMBI)

Stuur mij vrijblijvend uw cursusoverzicht
Naam

Sollicitaties kunnen voor 27 februari 1995 worden gericht aan de heer
H.Th.E. Roqué, hoofd stafafdeling personeelszaken van de Gemeentelijke
Sociale en Welzijnsdienst onder vermelding van vacaturenummer GSWD 95-4,
Postbus 4, 1180 AB Amstelveen.

Telefoon

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioo cPm)

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

geeft u meer!
4 Daagse krokus-vakantie
in Zoutelande
Hotel Willebrord is
gelegen tn het dorpje
Zoutelande aan de
Zeeuwse rivièra aan'
de zuidkant van
Walcheren tussen Vlissingen en Westkapelle.
Deze streek heeft de meeste zonuren van
Nederland en de temperatuur ligt er gemiddeld
iets hoger. Het hotel ligt op slechts 75 meter van
duinen en strand. In de nabije omgeving vindt u
attracties zoals schitterend gelegen wandel- en
fietspaden, het pittoreske dorpje Veere,
Middelburg, Vlissingen, de. Delta Expo en België
is natuurlijk dichtbij.
In samenwerking met Weekmedia organiseert
Hotel Willebrord een krokusarrangement op
basis van half pension. Het arrangement is geldig
van 28 februari t/m 3 maart. De kosten voor dit
arrangement bedragen vóór de lezers van de
kranten van Weekmedia f 2^9,- p.p. Toeslag l
pers. kamer f 10,- per dag.

Deelname aan krokusarrangement in Zoutelande
van 28 februari t/m 3 maart 1995 is alleen
mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres:
Naam:

Bedrijf

O PC-trainingen Adres

Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

2/e Qutte,
Voor
mensen
met smaak
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

s~ ^~

\^*% fr-&/*^r
J

Z
-Z. A
AN
l D V O O R T

Bon voor onze- lezers

Bel even voor meer Informatie: 020-6259883.
Of stuur onderstaande bon naar antw.nr 10793,1000 RA Amsterdam.

O PDI

VERKOCHT

m/v

Adres:
Postcode:

ledere woensdag, donderdag of vrijdag
vanaf T[7.00 uur kunt u gezellig steengrilfe
in het Pannekoekenrestaurant.
Inclusief Franse frietjes, salades en
verschillende soorten vlees, is de prijs niel
ƒ 32,50 maar slechts ƒ 29,50

:.

Woonplaats:

Postcode/woonplaats

Sollicitaties:

om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, ,dan kun
je direct een afspraak maken.

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

Voor nadere informatie: Hotel Willebrord,
Smtdsstraat 17, 4374 AT Zoutelande, tel.
01186-1215. Boeken is alleen mogelijk door middel van het insturen van onderstaande volledig
ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

PD! of AMBI?

OAMgl

Inlichtingen:

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

Eén telefoontje is genoeg...

Kleine wijken, hoge verdienste
Je reactie graag op tel. 15873

toplaag 4 mm,
beuken, eiken, essen en berken :

gemeente
amstelveen
m/v

Fa. Gansner & Co.

Middagkrant Het Parool
Zandvoort
zoekt

Deze aanbieding geldt alleen voor
de wintermaanden.

Telefoonnummer:
2-persoonskamer:

Alleen tegen inlevering van deze adverterrti

l persoonskamer:

geeft u meer!

Voor uw reserveringen bel:
02507 20000 toestel 2060

donderdag 16 februari 1995

Weekmedia17

'Tranen in m'n ogen toen ik de foto zag'
ZANDVOORT - De 83-jarige meneer Halderman uit
de Kostverlorenstraat 73
kon onlangs zijn geluk niet
op. Via een kennis kreeg hij
een oude foto terug. Niet zomaar een kiekje. De foto is
namelijk 77 jaar geleden genomen op de 'Bewaarschool' van Zandvoort.
door Martha Burger
„De tranen stonden in mijn
ogen, toen ik de foto eindelijk
weer terugzag," aldus Halderman. Plotseling zag hij zichzelf
weer als stoer, vijfjarig knaapje
in 'matrozenpakkie' tussen zijn
klasgenootjes staan. Halderman staat bovenaan (tweede
van rechts), naast zijn vriendje
Cor van Koningsbruggen (bovenste rechts). Bij het zien van
de foto, wist hij zich nog een
aantal namen meteen weer te
herinneren. Zoals Juffrouw
'Dirrekie' (Dirkje Keur), (schilder) Jan van der Meije, Alie van
der Meulen, Juffrouw van der
Ende (op de stoel, het hoofd
van de school), Arend (Aard)
van Duin en niet te vergeten...
diens zuster Truusje van Duin
(tweede rij, tweede van rechts).
Dat vond de vijfjarige kleuter in
die tijd wel een 'heel mooi meissie'.

De Bewaarschool 77 jaar geleden. Een van de leerlingen, de heer Halderman, is benieuwd hoeveel mensen er nog van in leven
zijn

„Vind je het gek? 77 jaar is niet
niks," verontschuldigt hij zich.
Maar een ding weet hij zich
glashelder
te
herinneren:
„Kleuter Halderman had het
daar altijd prima naar zijn zin."
De bewaarschool stond tussen de Duinstraat, de Bakkerstraat en het KerkdwarsmanGlashelder
s-pad in. Deze was er voor de
„Ik was die foto helemaal verDe bejaarde Zandvoorter her- opvang van kleuters van vier
geten," aldus Halderman. „Het innert zich nog wel wat van het tot zes jaar. Daarna gingen de
bleek dat ik 'm indertijd had schooltje, maar er zijn uiter- kinderen naar de 'grote' school.
uitgeleend. Die persoon is over- aard ook wat 'gaten' ontstaan. Volgens Halderman werd op
leden en bij het opruimen van
de spulletjes vond de familie de
foto weer terug. Een paar weken geleden, kwam een kennis
'm weer bij mij terugbrengen.
Dat vond ik toch zo ontzettend
leuk."

023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink, Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30 , en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lij ster straat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24

uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of-gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen . maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noor der straat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mlshandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

dierbare foto, heeft Halderman
een verzoek aan de lezers. Hij is
erg benieuwd, hoeveel Zandvoorters zichzelf of hun broer
of zus op de foto herkennen.
Daarbij is hij erg benieuwd hoeveel van de Zandvoorters, die
op deze foto staan, nog in leven
zijn.
Wie zichzelf herkent, mag
Halderman gerust bellen (tel.
12776) om nog even wat 77-jarige herinneringen op te halen.
Maar of dat er nog veel zijn...?

Postzegelclub

Zondag 10.30 uur: dr. A. Lambo,
Amsterdam, over de dichter
Gerrit Achterberg (II).
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zrjlweg
218, Haarlem.
Vrijdag 19.30 uur: film The
First Stone. Entree gratis.
Zondag 10.30 uur: dhr. Ruud
Blom, 12^30 uur Agapèmaaltijd
Zondag 19.00 uur: Avonddienst
Woensdag 09.30-11.30 uur: Van
vrouw tot vrouw: Renie Blom
over het ontdekken van gaven
en talenten.

j Burgerlijke stand
Periode:
* • 13 februari 1995

-8-1

j Ondertrouwd:
| De Ruiter, Dirk, en Bakker, Dei sirëe
ITeurlings, Marcus Adrianus
jMaria, en Sleegers, Theodora
! Maria Johanna
Overleden:
Bout,
Johannes Cornelis, oud
i7.! jaar
van der Stelt, Bernardus Bouöewijn, oud 53 jaar

Visser, Albertus, oud 90 jaar
Schaad, Wilhelmus Antonius,
oud 55 jaar
Tigchelaar, Roelof, oud 73 jaar
Tump geb. Honen, Virgenia
Philomena Maria, oud 82 jaar
Koolhaas geb. Kooistra, Grietje, oud 87 jaar
Snijer geb. Van den Berg, Gerritje, oud 93 jaar
Zentveld geb. Plinkevleugel,
Dina Helena Maria, oud 88 jaar
Tuinder, Hendrikus Jacobus,
oud 82 jaar

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Kerktuin als parkeerplaats. De tuin van de
pastorie Hervormde gemeente dienst als parkeerterrein te worden bestemd. Dit stelt mr.
A.J.P. Schram uit Haarlem in zijn bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan Oranjestraat
e.o. Het is het enige bezwaarschrift dat is binnengekomen. Schram is gemachtigde van L.J. rinkel
BV en Warenhuis Zandvoort BV. Overigens zijn
Burgemeester en Wethouders van mening dat
de tuin, die eigendom is van de Hervormde gemeente, alstuin gehandhaafd moet blijven.
Bouw Sterre der Zee voortgezet. Op het terrein
van het voormalige Sterre der Zee is men deze
week weer begonnen met de werkzaamheden.
Op deze plek, tegenover de Agathakerk, komt
een appartementencomplex te staan. De bouw .
heeft inmiddels echter een vertraging van twee
maanden opgelopen. Het oponthoud is voor een
deel veroorzaakt door telefoon- en electriciteitskabels, die men tijdens de graafwerkzaamheden
tegenkwam. De aannemer verwijt de Dienst Publieke Werken dat de kabels niet juist op de
tekeningen waren aangegeven. Het bedrijf heeft
door het oponthoud een schadepost van tienduizenden guldens opgelopen.
Massale sterfte onder konijnen. Het is nog
steeds onduidelijk wat de oorzaak is van de massale sterfte onder konijnen in de duinen. In het
gebied tussen Scheveningen en Zandvoort zijn
inmiddels al duizenden dode dieren aangetroffen. Ze gaan zo snel dood, dat sommigen het eten
nog in de bek hebben. Het enige dat onderzoekers hebben vastgesteld, is dat de konijnen een
sterke leveraandoening hebben.

Artsen-spreekuur in Nieuw Noord ter discussie. PvdA en CDA dringen aan op een onderzoek
naar de mogelijkheden om toch een huisarts
naar Nieuw Noord te halen. Niet alleen omdat
dit in het collegeprogramma staat, maar ook
omdat het dringend gewenst is. De meerderheid
van de commissieleden Maatschappelijk Weizijn uitte haar teleurstelling over de door een
aantal huisartsen in Zandvoort geventileerde
mening, dat er 'momenteel nog geen behoefte
aan een spreekuur in Nieuw Noord bestaat'. Volgens vier van de plaatselijke artsen zou er inderdaad sprake zijn van een vraagstuk, indien aangetoond wordt dat de grafische spreiding van de
plaatselijke huisartsen een belemmering zou
zijn voor de kwaliteit van de geneeskundige zorg
in Zandvoort. Zolang er te dien aanzien echter
niets bekend is, heeft het weinig zin om een visie
te ontwikkelen omtrent een vraagstuk dat waarschijnlijk geen vraagstuk is.
Met bootjes naar Zandvoort. Zandvoort is gelukkig - nog normaal over de weg bereikbaar.
De berichten over de hoge waterstand van o.a. de
Rijn waren voor een Duitse dame aanleiding om
eens te informeren of het vervoer naar hier met
bootjes geschiedde. (Geen mop!) Zij wilde graag
een weekendje in Zandvoort verblijven, dus na
haar telefoontje was dat geen probleem meer.
En dan nu.... de VW. Er zijn gasten - maar ook
inwoners - die met het probleem van de kinderoppas zitten. Onze VVV heeft daar een oplossing
voor die eigenlijk al jaren bestaat. Onze VVV
heeft een gestencilde lijst van personen die zich
aanbieden als babysit, met vermelding van leeftijd en tarieven (voor of na twaalf uur).

Sportjeugd gehuldigd
E

EN WANDELING 's
avonds over de boulevard
kan nog voor verrassingen
zorgen. Afgelopen dinsdag
brak ik bijna m'n nek over grote stapels rode en witte tegels.
Zijn ze de sierbestrating van
het trottoir op de Boulevard
Paulus Loot aan het doortrekken in zuidelijke richting. Verbazing dus, want ik had er helemaal niets over gehoord dat
ze met zulke plannen bezig waren. Wat kan het dan toch
vreemd lopen in Zandvoort.
'Niks gepraat, gewoon doen',
dat zie je hier zelden.

N.v.v. Huisvrouwen

De Zandvoortse Postzegelclub houdt dit keer
een verzamelbeurs met postzegels en alles wat
met filatelie te maken heeft. En wel op 19 februari van 11 tot 4 uur in het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat. Behalve postzegels, stadspostzegels, filatelistische ansichtkaarten, poststukken en -brieven vindt men er ook telefoonkaarten. Inlichtingen tel. 13241 of 16456.

De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
afdeling Haarlem e.o. maakt donderdag 23
maart een reisje naar Flevoland, de twaalfde
provincie van Nederland. Men bezoekt onder
andere het centrum, het Natuurpark en het stadhuis in Lelystad, plus Almere (citytour o.a. langs
de moderne architectuur). Kosten 40 incl. koffie
en diverse entreegelden. In het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat houdt de vereniging
op dinsdag 28 februari een voorlichtingsmiddag
over homeopathie, verzorgd door een medewerVereniging Vrouwen VanNu houdt dinsdag- ker van VSM-Geneesmiddelen. Van 2 tot 4 uur.
middag 21 februari een sjoelmiddag in het Ge- Introducées betalen 2,50 gulden.
meenschapshuis, aanvang 2 uur. De kosten zijn
2,50 in verband met verhoging van de zaalhuur.
Donateurs zijn welkom. Op donderdag 23 februari bezoeken de dames de Koksschool in Amsterdam, Reinaert de Vosstraat 27. Er is voor 16
Woman's Aglow Fellowship afdeling Haarlem
personen een maaltijd gereserveerd. Aanwezig houdt donderdagochtend 22 februari 09.30 uur
om 11.45 uur, de kosten zijn 12,50 gulden p.p. een 'opbouwende ochtend' met spreekster NanVoor woensdag l maart staat de Kontaktmiddag ny Ketel. Gedempte Oude Gracht 104, Haarlem,
in Hotel Triton gepland, aanvang 14.00 uur.
info 02508 - 1885.

Vrouwen VanNu

Woman's Aglow

De sporthuldiging voor jeugdige Zandvoortse kampioenen onder de twaalf jaar is een leuke happening geworden. Op initiatief van de Sportraad Zandvoort werden ongeveer zeventig
sporters in Ge_bouw De Krocht getrakteerd op een optreden
van clown Didi. De anderhalf uur durende show viel bijzonder
in de smaak bij de Zandvoortse sportjeugd. Bovendien reikte
wethouder R. de Jong fraaie oorkonden uit.
Foto Arnold van der Zee

(ADVERTENTIE)

Scoutinggroep houdt 'clubhouseparty'

SPEELWEEK VAN 16 T/M 22 FEBRUARI

I

EEN GENIALE BOMEHPERT
TEISTERT BOSTON MET
SLECHTS EEN DOEL, WRAAK!

Vanaf aanstaande zaterdag hebben we een nieuw verschijnsel
in Zandvoort: de 'clubhouseparty'. De primeur is van scoutinggroep Stella Maris - St. Willibrordus. De bijna 90 jeugdleden
kunnen op deze houseparty 'lekker housend en hossend uit hun
bol gaan'. Het feest is in tweeën gesplitst. Om half zeven voor de
jongste leden, geopend door een clown met - naar beloofd - een
gigantische act. Vanaf 8 uur gaan de scoutingleden van 10 jaar en
ouder housen, swingen en een mystery-gast ontmantelen. Deze
vreemde gast zal in een enorme doos op de feestvloer worden
gezet. „Het is te hopen dat men weet te raden wie er in zit," zegt
Trudie van Duin, „want anders kan voor hem of haar de avond
wel erg lang worden."
Het feest is besloten voor scoutingleden en hun introducées,
maar anderen die nieuwsgierig zijn geworden naar de activiteiten
van de scouting, kunnen best eens komen kijken bij een van de
activiteiten. Iedereen van 5 tot 18 is welkom. Voor meer informatie kan gebeld worden naar Guus & Trudie, tel. 12814.

'Candid camera' bij AH?
Deze week kregen we een bijzondere vraag op ons bureau:
„Doen ze bij Albert Heijn aan de Grote Krocht aan 'Candid
Camera'. De plastic zakjes op de groente-afdeling zitten zo strak
dichtgevouwen, dat je minutenlang bezig bent om ze open te
krijgen. Op zo'n moment ga je toch stiekum om je heen kijken of
er niet ergens een verborgen camera hangt?" We zijn er gaan
kijken. Resultaat, geen verborgen camera's te zien. Eén voordeel
heeft het geteut met de zakjes wel: je raakt nog eens makkelijk in
gesprek met andere mensen, die met het zelfde euvel kampen.

JEFF TOMMY
BRIDGES LEEJONES

De carnavalsliefhebbers kunnen hun borst
binnenkort weer nat maken. In het weekend van 25 en 26 februari
is het een en al feest in Zandvoort. 't Stekkie organiseert zaterdagavond van 7 tot 10 carnavalsdisco voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Natuurlijk verkleed. De kaarten (3 gulden met disco-pasje, 4
gulden zonder pasje) zijn nu al te koop. Info: Monique van
Straaten, tel. 17113.
Vereniging De Schuimkoppen houdt 25 februari Groot Carnaval in De Krocht, samen met de Polderschuivers uit Haarlem en
de Woudlopers uit Amsterdam. Aanvang 8 uur, entree 7,50 per
persoon. Met optredens van The Wallbrothers, De Jolige Geiten
en Hans de Bruyn, plus een aantal playback-uitvoeringen. Zondagmiddag is er Groot Kindercarnaval in De Krocht, met prijzen
voor de best, leukst of gekst verklede kinderen. (Maar iedereen
krijgt een prrjsje). Aanvang 2 uur (tot ong. 5 uur), entree 2,50
gulden. Optredens van De Jolige Geiten en kindertheater Prik en
Co. Dinsdag sluiten De Schuimkoppen het carnaval af met een
'stille kroegentocht' in de namiddag en het begraven van het
Carnaval in De Krocht, vanaf 8 uur, m.m.v. De Jolige Geiten.

| Kerkdiensten
Weekend:
18/19 febr. 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. Hervormd
Kerkkoor
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Hoomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: mevr. B.
Bleijs en dhr. P. v.d. Smaal
Zondag 10.30 uur: mevr. B.
Bleijs en dhr! P. v.d. Smaal
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:

de badplaats door

Verenigingsnieuws

j Weekenddiensten
Weekend:
18/19 februari 1995
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer

dit schooltje ook al een hoop
geleerd: schrijven en tekenen.
De 'schooldag' duurde voor
deze kleuters (die, als ze nog
leven, inmiddels dik in de tachtig moeten zijn) van negen tot
12 uur. Daarna werden ze weer
opgehaald. Meneer Halderman
meestal door een van zijn oudere zusters of door een broer.
„Er stond altijd wel iemand
voor school, want we waren
met z'n negenen thuis."
Met het insturen van deze

met

LLOYDBRIDGES FORESTWHiïAKER

Honderden hartjes uitgedeeld

TEKENFILM THRILLER THRILLER
A.L
Dagelijks

13.30 en 15.30

16 Jaar
Dagelijks

19.00

16 Jaar
Dagelijks

21.30

VERWACHT

THE LION KING
PULP FICTION
Gasthuisplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

Onder het winkelend publiek zijn zaterdag honderden hartjes
uitgedeeld. Aanleiding was Valentijnsdag. Het initiatief kwam
van Ondernemers Vereniging Zandvoort, in samenwerking met
het Zandvoorts Nieuwsblad, en hun gezamenlijke promotieteam.
Daarbij werd ook nog eens de aandacht gevestigd op de Valentijnspuzzle van beide instanties, in de krant van 9 februari. De
oplossingen moeten dit weekend uiterlijk binnen zijn. De prijzen
zijn een diner voor twee personen van restaurant Queenie (Kerkplein) en vijf Valentijntaarten van Bakker Keur (Raadhuisplein).
De Valentijnhartjes waren beschikbaar gesteld door Sweet Hearts uit de Kerkstraat.

Spektakelavonden bij Queenie
Queenie heeft iets bijzonders bedacht: spektakelavonden. Die
maken onderdeel uit van de viering van het 35-jarig jubileum van
dit restaurant aan het Kerkplein. Het 'spektakel' wordt verzorgd
door een muzikaal echtpaar: Annemiek en Stephan Jaspers, die
tijdens het diner een wervelende show weggeven. En er kan
gedanst worden. „Maar het is niet zo plechtig als tijdens een
diner-dansant," zegt Henny Holleman. „Het is een losse, gezellige
avond. Zelfs 'swingen' staat op het menu. Aanstaande zaterdag is
de eerste spektakelavond (ook voor VIP-kaarten), volgende week
de tweede. Die is 'op z'n Braziliaans'.

Zo hadden ze het ook moeten
doen bij het centrumplan. Daar
wordt al minstens vijftien jaar
over gepraat, zonder dat we
een straattegel verder zijn gekomen. Hoewel, daar lijkt nu
verandering in te komen. Zo
beloofde wethouder Versteege
donderdag in de commissie
voor Ruimtelijke Ordening dat
er al in april een plan voor onder andere - het Raadhuisplein komt. Eerlijk gezegd lijkt
me dat een beetje vroeg.
Dat idee kreeg ik in de commissievergadering, toen die
werd omgetoverd tot een 'indrukwekkend' dia-avondje.
Raadsleden en ambtenaren
hadden een schoolreisje gemaakt langs verschillende gemeenten om te kijken hoe ze
daar hun centrum hadden opgeknapt. Een ambtenaar had
plaatjes gemaakt, die die avond
werden vertoond. Er was zóveel te zien dat ze volgens mij
op het gemeentehuis voorlopig
weer genoeg hebben om over te
praten. Dat soort geluiden
hoorde je ook na afloop op de
publieke tribune, die voor deze
voorstelling bijna vol was gelopen.
De belangstellenden waren
niet voor niets gekomen. Op
het diascherm passeerden tal
van 'gele vierkantjes' en 'terrasachtige dingetjes' de revue.
Evenals beelden en straatmeubilair. Niet alles viel op de tri- J
bune in de smaak. „Een spiraaltje," schimpte een van de
aanwezigen, toen op het
scherm een kunstig in elkaar
gevlochten buis verscheen. Het
gegniffel verspreidde zich. Achteraf bleek dat het stalen geval
dienst moest doen als straatstoel.
Er zaten opmerkelijke zaken
tussen, dat kan niet ontkend
worden. Zoals bijvoorbeeld die
'bestrating in overeenstemming met de herfstkleur van de
bomen'. Die zal het goed doen
in Zandvoort. Of bijvoorbeeld
die golvende vierkantjes en
vierkante golfjes in het 'straattapijt'.
„Dit is een straatmuzikant,"
riep onze stedebouwkundige
enthousiast toen hij een plaatje
van een sjofele musicus tevoorschijn toverde. Het gezelschap
veerde op, de oren spitsten
zich. „Dit soort beelden zijn
een belangrijk element in het
straatbeeld," aldus de ambtenaar. Het plaatje maakte indruk, al is er natuurlijk wel één
probleempje in Zandvoort: ze
hebben nét verboden dat
straatmuzikanten in het centrum optreden. Die worden tegenwoordig doorverwezen
naar de boulevard.
Maar voor alles is wel een oplossing te bedenken. Ook voor
het nieuwtje dat de gemeente
eigenlijk niet zo blij is met de
sfeerverlichting in de Kerkstraat. Die hangt het publiek in
de weg, aldus de stedebouwkundige. „Het zicht op de lucht
boven zee verdwijnt." Gelukkig
hebben we .van dit nadeel binnenkort geen last meer: als Eurotel op het Badhuisplein
wordt gebouwd, zie je die lucht
toch niet meer.
JOAN KURPERSHOEK

donderdag 16 februari 1995
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RESERVA 1989

1.5 LITER

een volle krachtige rode Spaanse
wijn van Keldermeester Salvador
Poveda. Deze reserva wijn heeft
ruim een jaar op eiken vaten liggen
rijpen en bevat alle kenmerken van
de beste Spaanse wijnen. Serveertemperatuur ±17 graden Celcius.
Aanbevolen bij vleesgerechten
en kaas. Fles 0.75 liter
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LIEFST 16 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaltplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum|, Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN • NOORD: Kostverlorenhof
EN NU OOK: AMSTERDAM: • Belgiëplein 106 (Nieuw Sloten) • Molukkenstraat 131 (oost|
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donderdag 16 februari 1995.

Divers personeel gevraagd

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

Opening nieuw marketingkantoor
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-advrrteiitii's voor /iiki'iuiiiiu <:n purli'-iiIitM* kimtu:n woivlrn £fi/rt over l of 2 knlominmi hrrcdtc in ilivers*; Irttergroollfüi.
I'ttrtiriilierrn vunvij/rn wij naar ()<• .speciale lion op ilc

pagin» „MICKO'S".
Pliintsin^ is mogelijk ii| <l<; volgende editie:
XANDVOOKTS NIKUWSBUD ƒ0,4» per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kiml uw tekst telefonische op^ven: 02507-17166 of
afgeven/xenden umi:
*

/amlvorn-Ls Nieuwsblad, Gasilniisplrin 12, 2042.1 M
Ziindvnorl;

Plaiilsin^ i-s ook moelijk in de volgende rondmiiitie:
X. Zand voorts Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, de Honde Vener, Aalsmeerder
CournnU all*; edities van liet Amsterdams Sladsbhnl. de Nieuwe Wee.sper. ƒ5,52 per millimeter.
Sluitingslijd: maandag 15.00 uur.
^

Informatie over on/.e overige aantrekkelijke? adverlenlieromliinaties in de Micro's /i j n op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.

*fc

Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebraelil, alsmede ƒ!!,-- adin.knsleii.

^Ar

Hij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsimmnicrs verstuurd. Op Ver/oek wordt aan advcrteerders buiten liet verspreidingsgebied één krant verstuurd.

Hiervoor

wordt

ƒ6.50 in

Alle prijzen excl. 17,5%

BTW

rekening gc-

braeht.

U kunt de leksl van uw Miero-adverlentieeouibinatic X
telefonisch opgeven:

020-562 62 71
(dit nummer is niet voor hczorgklaclilen) of zenden aan:
Micro's Weekmediu
Postbus 156 - ]000 AD Anisurrdani
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op

Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MiCRO's

Per direct 25 mensen gezocht voor diverse functies.
Zowel full- als part-time.
Bel nu voor een afspraak: 020-6000280.

HÉ YOU, JA JIJ!

Gevr. parkeerwacht voor
drukke dagen, ook 65+. Br. o,
nr. 716-07112 v.d. blad.

Zie je er leuk uit, heb je
een vlotte babbel en wil je
veel geld verdienen (promo- Naaister gevraagd voor repa
tieteams)? Leeftijd 18-30 jr. raties en veranderingen. Tel.
Geloof je het niet? Check it 02507 - 13866, na 18.00 uur.
out! Tel. 023 - 296190,
13-17 uur of antw.apparaat.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Woninginrichting

* 2x 2-zits bankje, lederlook,
zwart, ƒ250. 02507 - 17477. Gevr. nette beschaafde werkster 1x p. 14 dagen op vrijdag
FRANCIS nieuw in Noord en of za.morgen te Bentveld
nu al de goedkoopste in
Tel.: 023 - 242244.
gebruikte koelkasten, wasmachines, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
Onderhoud,
Alles ± ƒ250,- of kom een
reparatie,
praatje maken. Dotterbloemstraat 2. Bel: 020 - 6370845.
doe-het-zelf
Groot crème kl. rib bankstel.
Tel.: 02507-30253 of 070Gepensioneerde
schilder
3175349. ,
heeft wat tijd over, ook voor
KOLONIALE STIJL meubelen div. onderhoud en timmerBuro's-schrijftafels-kastenwerk. Tel.: 02507 - 18248.
tafels-stoelen-vitrinestheetafèls-tuinmeubelen etc. * Gratis: ca. 100 uitg. grindtegels, 40x60 cm. 02507-15841
Show-room De Koloniaal
Amstelveenseweg 676,
Klein schildersbedrijf doe
weg tussen houthandel en
gaarne vrijblijvend prijsDaihatsu dealer of bij de
opgave. Tel.: 020-6948197.
Looier. Tel.: 020 - 6611021.
Klussenbedrijf 'De Karweikar
T.k. 2x 2'/2 zitters, klassiek voor binnen en rondom hel
mod., kl. donkergroen ge- huis als het goed en redelijk
bloemd. Tel.: 02507 - 17321. geprijsd moet zijn. Tel. 02990
T,k.: keuken, 2 sp.bk. + ser- 44848 of 06-58495565.
vieskast en gasfornuis. Prijs
Nieuw in Zandvoort
n.o.t.k. Tel. na 18 uur: 19533.

DE KLUSSENBUS

OPEN HUIS •
provincie Noord-Holland
van 11.00 tot 16.00 uur optredens artiesten,
openbaar debat, spelcircuit voor kinderen,
politieke markt, rondleidingen, ed.
Dreef 3, Haarlem (023 - 143 143).
• Plaats voor snel een goed
contact eens een advertentie
MET CONTACTTELEFOON
Elk gesprek wordt aangekondigd en U kunt uw toestel afen aansluiten wanneer u maar
wilt. Info 06-35011172,1 gpm.
(Of tijdens kantooruren 020 6658686: Mara, Ries of Torn).

* Oproep:
tentoonstelling
Maria school, oude schoolpullen. Tel.: 02507 - 19106.

Dieren en
dierenbenodigdheden

Kroon Mode
Haltestraat 55

Damespantalons
Elastische band
in nieuwe
voorjaarskleuren

Reunie .Mariaschool
Oud-leerlingen meldt u!

59.95

* Ruud kijk uit voor överste<ende kangoeroe's succes
Rita, Danielle, Wendy, Ellis.

•*• 3 maart gezellig naar Parijs, * Ruud succes in Australië.
Francis wij zijn er klaar voor. Pa en ma van Duyn.
Afz. je nichtjes.

*Gratis af te halen: jonge
poesjes. Tel.: 02507 - 15895.
Hondenkapsalon
ELLEN CATS
gaat per 1 maart verhuizen
naar de Achterweg 1, Z'voort,
Tel. 30068. Graag tot ziens.
Juwel
Aquariums
tegen
bodemprijzen uit voorraac
leverbaar. Tel.: 020 - 6592476

Schoonheid en
verzorging

Baby-artikelen

HAIR-WEAVING
* Heel mo.oie wandelwagen
100% echt lang vol haar
Borduurpakk., hobby art.,
Mon BeBe, m. zwenkwielen, v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,DMC, naaimach.reparaties, 18/19 feb. sporthal Deltaƒ 150. Tel.: 02507 - 16500.
Tel.: 02507 - 14606.
Lloyd, Langs de Akker 2 te
scharen slijpen. Singer,
Prinsenhofstraat 7, Zandvoort A'veen; 4/5 maart sporthal De * Tk. wit ledikantje m. verst.b Pedicure behandeling nodig
Pelikaan te Zandvoort; 12 bodem incl. lakentjes en dekBel dan 02507 - 20208.
Een hopeloze . situatie? Bel maart sporthal de Bloemhof bed ƒ 75. Tel.:02507-17423.
Komt ook bij u thuis.
eens de Pastorale Hulplijn te Aalsmeer; 25/26 maart
ZONNEHEMELVERHUUR
020 - 6761201 van 13-17 uur sporthal
Groenendaal
te
SUN RENT
en 19-23 uur.
Heemstede. Org. Hensen,
Lessen en clubs
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Elke dinsdagavond gezellig tel. 023 - 402334.
Verlenging ƒ75,- p.w.
zingen bij het Zandvoorts
02507-30183/06-52812146
Mannenkoor in het GemeenAangeboden: bijles lager onschapshuis aanvang 20.00
derwijs. Tel.: 02507 - 19625.
uur. U bent van harte welkom.
Te koop

VLOOIENMARKT

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

GROTE VLOOIENMARKT
18 febr. Haarlem Schalkwijk,
't Schalkererf 9.00-16.00 uur.
Toegang ƒ2,50. 100 kramen.
19 maart Den Helder Sporthal • Wij behouden ons het
de Slenk. Inl.: 020-6156856.
recht voor zonder opgave van
* Help de Polen. Stuur 'n redenen teksten te wijzigen
voedselpakket! Wij hebben of niet op te nemen.
evt. 'n adres: 02907-5235.

Tel. 13529

Felicitaties
Weggelopen of
gevonden dieren

* Hoera, Isabelle wordt
4 jaar. Veel plezier op de
* Wie is een cyperse kat kleuterschool. Melissa
kwijt, omg. oud Nrd, of eet ze
* Lieve Sira,
van 2 walletjes?,, Bel: 17240.
van harte gefeliciteerd!
Veel liefs mama & papa.
*• Wie is zijn zwarte kat met
wit kwijt? Omg. oud Noord. * Thea Sofia van Emsteren,
Bel even: 02507 - 17240.
veel geluk in je nieuwe levensjaar.
Veel liefs Abdou

PIANOLESSEN
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486.

aangeboden
diversen

Zalenverhuur

* Dekbed 2-pers., nw., m.
hoes en slopen, f 100; Maxilosi, nw, ƒ100. 02507-16293.

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

* Tineke ziet de 17e Sara.
Van harte gefeliciteerd,
llse, Niels, Jan.

Party-service
PELIKAAN

Magnetiseur. Bel voor ar
spraak. 020 - 6123650.

Kunst en antiek

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.

Gevraagd: oproepdame voor
drukke dagen in restaurant.
Br. o. nr. 715-07126 v.d. blad.
Gezocht: jongedame of man
voor snackbar, ma. t/m vrij.
Br. o. nr. 715-07125 v.d. blad.

KOLONIAALSTIJL
Nederlands-lndië,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

* Inventum garage gaskachel ophangbaar met ventilator,/300. Tel. 02507- 17973,

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Binnenkort starten de volgende cursussen:

- Middenstandsdiploma;
volgens nieuwe vestigingseisen, eerste examen in januari 1996

- Basiscursus Desktop Publishing;

TAFELS
antiek, kopie, klein,
groot, dik, dun.

Gooi uw defecte tv of video
niet weg! Vergoeding ƒ 10 tot
ƒ100. Tel.: 02507 - 16306.

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Jan Best

* Te koop aangeboden: LP,
singles en cassettebandjes,
H- p.st. 02507 - 12225.
T.k. oude Luikse eikenkast
* T.k.: Philips ktv, 40 kanalen ƒ975,-. Tel. 02507- 12333.
+ afst.bed., zwarte kast, Veilinggebouw Amstelveen
vr.pr. ƒ225. 02507-31003.
HEDEN INBRENG
Spinnerij 33, tel. 020-6473004

Verhuizingen

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
T.k. piano merk Fazer, prima kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800
staat. Tel.: 02507 - 12029.

Bel voor brochure 020-6924129 of stuur onderstaande
antwoordcoupon in.
Graag ontvang ik informatie over de cursus:

Naam:
Adres:
Postcode/Plaats:
College Beroepsonderwijs Amsterdam
Antwoordnummer 47638, 1070 VD Amsterdam

Een viertal waardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:

W. v. d. Tuuk-Stienstra, Amsterdam
R. Perrée, Amsterdam
J. M. Schuttel, Alkmaar
Smits, Zand voort

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

Osdorperweg 247
Amsterdam-Osdorp
Tel. 020-6193271

Elke week het dagelijks nieuws!

HUISVROUWEN geven telnrs
DOORSCHAKELLIJN
voor gratis sex bij hen thuis. Nu kun je vrouwen direkt op06-9664. (75 cpm)
bellen. Direkt naar haar thuis.
HUISVROUWEN geven telnrs Bel: 06-9892. (75 cpm)
voor gratis sex bij hen thuis.
DOORSCHAKEL-LIVESEX!
06-9501. (75 cpm)
200 Vrouwen willen thuis geKies nu zelf de heetste vrou- beid worden. 1 gpm. 06-9698
wen, via de computer krijg je Effe vlug Live! Rage in Engehaar direkt aan de lijn.
land! De computer draait geBel 06-9667. (75 cpm)
lijk het privénr. van een hete
Lesbi Meisjes (18) zitten in meid. Geen wachttijden,
geen visitekaartjes, werkt op
eikaars slipje te graaien.
elk type telefoon. Direct Live!
06-350.111.16 MM 1 gpm.
1 gpm. 06.97.93 " Nieuw **
Lesbi TIENERTJES, net 18,
Gratis
naar bed met vele dikvrijen op hun kamertje! 1 gpm
ke VROUWEN thuis. Bel snel
06-350.111.18 zonder slipje!
06-9580. (75 cpm)

AAAAAAAAAAA
Sportartikelen

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

*Kinderski's, 1.10 m, 1.30
ƒ35 p.p.; ski schoenen maat
Voor jongedame gevr. 2 pers. 33-36 ƒ 10-/ 20 p.p. Tel. 17676
kam. incl. g.l.w. k.d.t., nette Snow-board „Hooger-Booger"
omg., i.b.v. huisdier. Hr.pr. te koop aangeb. Met bind. +
ƒ700-/900: 023 - 296345.
schoenen. Als nieuw, ƒ395,-.
Tel.: 02507 - 17503.
Te huur gevr. droge garage.
Tel. na 18.00 uur: 17881.

Auto's en
auto-accessoires

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

^ Hier kun fe kkien voor de meeif bewt^ athtige meffttoreisen verhalen. Ook oli
je onderdanig benl kun je je lal op.
Zwepen,ketri'ngen,rubber etc. Wil je echt
live mei een meeiterat of onderdanig
toe 11 dan de "3" en wij verbinden je
•4 privé door naar «én van de SM kelder
in Nederland. Ook voor beginner»

CRIEKJE PORNO!
NT K DE MEIiT 1EKINPE UIN WAAR II IEKKER
VROUWEN EN MEISJE! «HTEBLANCJ KUNT
NEMN.1E KUNT KIEZEN UIT AlLE lEEFTIIPiN.IW
ENIONC. NIEUW IIPATIE OOK LIVE PRIVÉ METZE
KUNT (EXEN, TOET! DAN CEWOON DE 'l' WIL JE
IIIHAARTHUI! EEN AEiPRAAKMAKEN KIE! DAN
TVOOHalEKSElEXDATINC.

06J20.n7.17.
Vannessa's
Privelijn!
Als jlj.nel als alle andere die Bellen.een hele
sexwens inspreekt kan iedereen daar naar
luisteren.Vind jij iemand anders met een
lekkere wens en je toets de "O" dan kun je
met elkaar discreet te keer gaan.Vrouwen
en meisjes bellen gratis 06.4699

O6.98.66

i n!

Huwelijk en
kennismaking

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

06-SEXUJNENTOP5!
Live!! Meisjes Thuis
01 SSKTCEDRAAIDHttüJNEN.BfLZE!
1.SEX M.D. SCHOOUUF....06.95.O9
l.HETE STEWARDESS....O6.95.O7
3.LESBI-TIENERTJES
4.VERPLEESSTERS

06.96.O8
06.97.44

5.HARDPORNO....O6.97.94

BUK
De enige waar echte
vrouwen sex willen.
Je kunt direct Ifve met ze! Ze zijn
zwart en glimmen van de massage-oSe. Masseer die grote bollen
van me schatje! Ik lig op bed bij
de telefoon te wachten op jou.

LIVESEX!

06.96.86

Plaats voor snel een goed
contact eens een advertentie
MET CONTACTTELEFOON
TTTTTWTTVTTTTTTTTTTTTVT
Elk gesprek wordt aangekonTuinhuisje, hout, geïsoleerd, digd en U kunt uw toestel af270x180, nwprijs ƒ2700, nu en aansluiten wanneer u maar
HOMOKONTAKTEN
Hete RIJPE-VROUWEN (40+)
wilt. Info 06-35011172, 1 gpm. Zoek je snel een hete knul? zoeken snel sexkontakt!
ƒ450. Tel.: 02507 - 17619.
(Of tijdens kantooruren 020 - 06-320.330.18. (75 cpm)
Bel nu 06-9705. (75 cpm)
6658686: Mara, Ries of Torn).
HOMO-KONTAKTEN
Hete vrouwen (40+) willen
Te koop
Eén telefoontje is genoeg
Direkt apart met- een hele snel SEXKONTAKT. Direkt
om in contact te komen mét hete knul uit Amsterdam!
gevraagd
aan de lijn! 06-9757 75 cpm
de persoon van jouw keuze. Bel nu 06-9613. (Nu 50 cpm)
diversen
Hete VROUWEN echt thuis
Probeer het eens en bel
Vrouwen van 40 jaar zoeken opbellen. Zoek de leukste en
06 - 350.222.21. (100cpm).
STOUTE jongens voor hete de computer verbind je naar
Zoek je een leuke vriend of sex. Bel nu 06-9844. (75 cpm) haar huis. 06-9766. (75 cpm)
* Wie heeft er rode stoep- vriendin? De Relatielijn
tegels over? Bel s.v.p.
WILDE dikke vrouwen zoeken Homo: Jongens onder elkaar.
06-350.290.15 (100 cpm).
02507 - 17426.
gratis sex aan huis.
Hoor die knullen genieten!
• Reflectanten op adverten- Bel 06-9709. (75 cpm)
06-320.330.88. (75 cpm)
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het numRijles auto's
mer in de linker-bovenhoek
en motoren
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale OrderAlblas Verkeersscholen
afd. Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de beUW RIJBEWIJS
handeling.
Nieuwkoop, 01724-8361.

06.95.21

18 jaar. 06-350.20.222 1 gpm

Luister naar hete oproepen
van vrouwen. Maak je keuze
en de computer schakelt je
direkt door. 06-9668 75 cpm

GRATIS naar bed met getrouwde vrouwen thuis. Sexkontakten. 06-9747 75 cpm'
GRATIS naar bed met getrouwde vrouwen thuis. Sexkontakten. 06-9530. (75 cpm)

Nieuw: hete meisjes uit
de Groot Amsterdam!
06-350.230.20. (100 cpm)

GRATIS sexkontakt, nu spec.
met hete vrouwen van 40+.
Bel nu 06-9811. (75 cpm)

Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen. Zoek de leukste en
de computer verbind je naar
haar thuis. 06-9668. (100 cpm)

Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11. (75 cpm)

Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen. Zoek de leukste en
de computer verbind je naar
haar huis. 06-9755. (75 cpm)
Nymfomanes doorschakelen
direkt apart met een oudere
vrouw. Bel 06-9504 (75 cpm)
Oudere vrouwen geven telnrs
voor gratis sex bij hen THUIS.
Bel 06-9511. (100 cpm).
Oudere vrouwen geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis.
Bel nu 06-9780. (75 cpm)
Petra pakt d'r buurmeisje (18)
onder d'r rokje. Wat 'n klein
slipje! 1 gpm 06-350.111.07.
Privetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT. Bel 06-9605 100 cpm
Privetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT. Bel 06-9502. (75 cpm)

Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt.
06-350.290.53. (75 cpm)
Hete meisjes (18) Live

06-9715
Geen wachttijd 1 gpm

Diverse clubs
020 - 6328686. Amber Escort
charmante dames, dagelijks
na 19 uur. (Geen chauffeur
a.d. deur - geen extra kosten.)
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21. (100cpm).
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

in 5 dagen

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

Kroon
Mode
Haltestraat 55
SCHIESSER
aanbieding

Herenslips
en singlets - 2 stuks

21,95
wit en blue

06-Nummers

Privé doorschakelen
06-96.88
24 u/p.d. 100 c.p.m.

Speelgoed electrisch, 1 jeep
1 Harley Davidson t.e.s.b ANONIEME sexafspraakjes.
Tel.: 02507 - 17619.
Sexkontaktlijn
Amsterdam.
06-320.330.70. (75 cpm)
* Steelstofzuiger Hol.Electro
ƒ 15; 1-2 pers. sprei, 2.20x2.30
ƒ10; persje ƒ 125. Tel. 13509
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis' doorgeschakeld

vormgeving met gebruik van Pagemaker 3.01

Beeld en geluid

Muziekinstrumenten

Erres wasmachine goed werkend ƒ 200,-; kl. t.v. Aristona
werkt prima geen afst. bed
68 cm ƒ 175,-. Tel.: 16500.

Koelk. Atag king size, 2 jr
Zoekt u ruimte voor vergade- jebr. ƒ8350, nu ƒ4900. Tel.
ring, feest, club of partij? 170-3175349 of 02507 - 30253
Komt u dan eens praten met Loopt u moeilijk? Ontdek de
mij, A.J. v.d. Moolen,
mogelijkheden met onze
Gemeenschapshuis,
tel.: electrische driewielers. Be
02507-14085 of 19652.
voor gratis info: 035-838486.

Therapieën

Horecapersoneel
gevraagd

Gewonnen door: L. Gaal, Muiden

T.k.a. br. l. 3 zitsb. + 2 br. l.
stoelen ƒ 500; 2 bijz. tafels op
V.A. ƒ75 - DORSMAN
wielen ƒ80; boekenrek ƒ25. Echt voor alles van A tot Z
blijft toch goedkoper!
Tel.: 02507 - 18039.
Bel nu: 02507-14534.
klein of groot, gewoon even
Verticale lamellen + alle an- bellen, wij komen u gratis de
dere zonwering tegen onge- kosten vertellen. Tel. 13780.
looflijk lage prijzen, incl. op- • ANNULERINGEN van uw Huur en verhuur
auto's en motoren
meten + montage. Bel: Hud- advertentieopdrachten kunt u
son, Badh.'dorp, 020-6597222 UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
* Zeer mooi bankstel 3 + 1 + richten aan Centrale Orderaf
Zie ook de pagina's
1 + tafel. ƒ300. Tel. 02507 - deling Weekmedia, Postbu;
SHOWROOM
156, 1000 AD Amsterdam.
17619.
in deze krant.

Oproepen - Mededelingen
ZATERDAG 18 FEBRUARI

Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbüs, excursies én deskundige begeleiding.

Bel Dames Thuis

06-98.50

06.320.320.91. Ik open m'n
mond voor jou! ik wil je tong
voelen. Rijpe Nederin! 1 gpm.
06-350.111.08 Lesbi (18)
Tienertjes. Rokje omhoog en
vrijen. Lekker slipje. 1 gpm.

voor de particulier
3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels ® alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik e het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Sabrina's Sexpaleis. Kies uit
180 HOTSTORIES! Zapp door
de stories! 1 gpm. 06-96.06.

Zandvoorts Nieuwsblad

SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt opDikke NEGERINNEN geven bellen. Zoek de leukste en de
telnrs voor gratis sex bij hen computer verbind je naar
haar thuis. 06-9667 (75 cpm)
thuis. 06-9662. (75 cpm)
SEX-DOORSCHAKELLIJN.
DIKKE vrouwen geven telnrs Nu kun je he,te vrouwen echt
voor gratis sex bij hen thuis. opbellen. Zoek de leukste en
Bel 06-9502. (75 cpm)
de computer verbindt je naar
Dikke vrouwen geven telnrs haar thuis: PRIJSVERLAvoor gratis sex bij hen thuis. GING! 06-9.750 (NU 75 cpm).
06-9602. (100 cpm)
SEXDOORSCHAKELLIJN
24 u/p.d. 100 c.p.m.

Dikke vrouwen (40+) willen Nu kun je hete vrouwen echt
vrijblijvende sex. Gratis & dis- opbellen. Zoek zelf de leukste
creet. Bel 06-9543 (75 cpm) en de computer verbindt je
naar haar thuis: 06 - 9857
DIREKT APART, met hete (100 cpm).
vrouwen, doorverbinden naar
haar huis. 06-9710. (75 cpm) STUDENTES geven gratis
sex op hun kamer.
DIREKT-SEX met 'n vrouw Bel nu 06-9603. (75 cpm)
van 35 jr of ouder. Bel haar
thuis via: 06-350.266.46 1gpm Twee buurmeisjes (18) voelen
onder eikaars rokje. Zalig slipDIREKT-SEXKONTAKT
je. 1 gpm. 06-350.111.04.
Kies nu zelf de heetste yrouwen, via de computer krijg je Vrouwen van 35 jaar en ouder
willen DIREKT-SEX. Bel ze
haar direkt aan de lijn.
thuis 06-9604, (75 cpm)
Bel 06-9788 (75 cpm).
Dominante vrouwen geven Vrouwen van 35 jaar en ouder
telnr voor Gratis SM-kontakt. willen DIREKT-SEX bel ze nu
06-9512 Sexsucces. (75 cpm)
06-320.325.80. (100 cpm)

v'

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

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

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

10,15
11,84
13,54
15,23
16,92

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

'.

Plaats:
S.v.p. in rubriek:

SONY MINI HI-FI SYSTEEM
MET CD-SPELER EN BOXEN

teletekst

SONYRI-8TRAVELLER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760; Rat square beeldbuis, teletekst, stereo en
afstandbediening. Adv.*1795.-

Topklasse beeldkwaliteit,
HiR stereo. Advieswijs. '3330.-

i n d e:;l i n g

Informatie:
.
10Z Nieuws '
.
101
200 programma
801
300 Omroep
301
400 Vrl|« Tijd, üelelefcsl
401
• 800 Consument, financier 501
BOD-Sport
. 1 2 1
70:-/Vi«r en verkoor
. .•• 8O1
Z2J
dbouw en regio

1649.SHARP 63CM
'2099.- KLEUREN-TV
iONY STEADY SHOT STEREO TELETEKST

HI-8 STEADY SHOT

Hi-8, stabilisator, stereo.

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28ST2471; Adviesoriis*1995.-

1195.PHILIPS TOPKLASSE

M

70 CM MATCHLINE
28SL5800; Adviesprijs'2695.-

1995.63 CM TOPKLASSE

63QW7619; 16:9 breedbeeld'$ knop, beeld in beeld (P.l.P.),
OffPWipsgarantie.Adv.'2545.-

1595.PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350;Adviesprijs'1445.-

945.-

STEREO TELETEKST

vlet stabilisator! '3100.-

•1679.SONY TRAVELLER
Lichtgewicht camcorttef.' 1650.-

949.-

PHLPSHK8CAMCORDER

MHC2800; 2x55 W a t t , equalizer,
7 bands spectrum analyzer; Digitale
tuner / timer, 40 pre-sets; Autoreverse
dubbel cassettedeck, dolby B&C;
CD-speler; Afstandbediening en 3-weg
luidsprekers. Adviesprijs'1540.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W697; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv/2299.-

..• •

FWi -HQC _

rifflfef | IÏK)."

659.749.-

Perfect beeld en geluid!
16x zoom. HiFi stereo. '2495.-

1549.-

2K41KOMB»

CANON CAMCORDER

VLE30;8xzoom, LCD-kleurenschemn, inW. luidspreker. -2299.-

2LOSSEPELEN!

vraag, opmerking, probleem?
Bel de BCC

PHILIPS HI-FI VIDEO

INFOLIJN

TypeKGS32; Adv.'1649.

VR833; MATCHLINE. moniagerecorder, 4 koppen,
2x jog & shuttle, teletekst,
PDC, topklasse! Adv.'2095.-

i Geen prijsirtto i.v.m. concurrentie
\ A(d. consumcntenbelangen
\ ma. «m »r. van 10.00 tol 16.00
S
Tijdstip van levering? 7
. :, Bel de BCC •

929.-

TUÏÏffO-DRTVÊ "HI-FI
Supersnel, hi-fi stereo. '1 256.-

020-6474939

SAMSUNG
KOMBI MAGNETRON
800 WAH + GRILL

l1

Type M6137G; 17 liter inhoud.
Niet alleen snel koken, verwarmen en ontdooien maar ook
door de 1000 Watt grill een
heerlijk bruin korstje op bijv. het
vlees, 9 standen en uitneembaar draaiplateau.

199.-

^

PANASONIC 63 CM

999.

SHARP DV5403
IV5403 KTV
KI
STEREO TELETEKST
TELETEKS

699.-

SONY T E
KS
ST
EL
LE
ET E K
dviesprijs'89
KVM1421; Adviesprijs'890.

599.

IjOCl Watt quartz-grill.

M& 399.- i
.«IS

549.-

INDESIT1200TOEREN

749.-

ZANUSSIWASAinüMAAT
Type ZE400E; Adv."949.-

749.-

INDESIT 2-DEURS
LUXE KOELKAST
Automatische ontdooiing en
in hoogte verstelbare en
kantelbare rekken. Adv. '849.-

679.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

GV240;"Bestekoop",VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. '1709.-

_ 1099.SÖNYVHSTIFFT VIDEO

--- •-• --- -

465.525.-

SLV61 5; TOPKLASSE! 8 uur
longplay. 4 koppen. '1 990.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
Type AWG719; Adv. '1235.-

699.599.-

LUXE 800 TOEREN

M ^^ ^^ •

51 2-DEURS
ZANUSSI
180 liter. Adviesprijs*749.dviesprijs*749.-

469.

555.-

999.-

BAUKNECHT2-DEURS
CHT2-DEURS
Luxe kast. Adviesprijs'1049.,dviesprijs"1049.-

695.-

AKAI HI-FI VIDEO
VSG60;4koppen. Adv.'l 098.-

NVSD30; 3 videokoppen,
shuttle, LCD-afstandbed.
Inkl.PDC.Adviesprijs.'l 199.-

rsnni^G70

995.

2x

329.

699.-

^RISICO

Type AWG089; Adv. '1435-

AEG TURNAMAT

SONY VIDEO + PDC
VHS-HCl videorecorder, PDC. '890.-

S

F495; 4 koppen. *1318.-

699.479.-

4 KOPPEN VIDEO
Topme(tó4videokoDDen."799.- |

)9-

X

.

m

.

•~ .jVCRECE^Al

.min 'l LiA-*-»-"

^;:»<•" ^r P K7Ü -1 PHIUIP

INDESIT
FORNUIS
TypeKNS402WO; Adv. '849.-

548.-

STUNTBOVENLADER

898.

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNU1S
EM22; Gas-elektro fornuis.
Inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs'1575.-

978.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektrische oven,
inkl.griBenkookwekker.*1510.-

JSB33SK1
fM

' 5 ' J A'AR-;
'

,.„,, ,^s cii*cw v" . •

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSG21; Afstandbeofend. V68.-

449.STUNT! VHS-HQ VIDEO

__1 i irirfc^

799.-

PELGRIM FORNUIS f
410; Gas-etektrofomuis.'1425.-.
1000 TOEREN BOVENL.

«.«P-V. i^S W1V een ^"^

699.-

WHIRLPOOL AVM920 ]
Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adviespriis'1499.-

ETNA FORNUIS 14.00

f 99 •"

'L l r^mHtr

549.-

PANASONIC NNS550 ]
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv. '999.-

850

TfQQ

EU
649.AKA1VIDEO+PDC/TXT

R7V10;1000Wendraaiplateau.

STUNTIGAS-ELEKTROl
Gas-etektrofomuis+grin. *999.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL

SIEMENS3 320
320 LITE
LITER TOEREN
BOVENeus.Adv/139
Koel/vries reus.
Adv.*1398.LADER

749.PANASONIC VIDEQfPDC

499.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI l

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.'799.-

)OL2-DEURS
WHIRLPOOL2-DEURS
235 liter. Adviesoriis'985.,dviesDriis*985.-

HR J600; Stereo. Adv.'l 299.-

TX1988; Stereo enteletekst.

ËÜ7 259.'

SHARP R3G14 KOMBI

M O U L I N E X KOMBI
FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi
magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

Een'dag voor levering .
van 14.00'tot 16.00 uur

SONY72CMKVC2921
STEREO TELETEKST JVC HI-FI VIDEO

SONY55CMKVX2141
STEREO TELETEKST

m 249.-

WHIRLPOOL AVM914
3 in 1 kombi (magnetron,
grill en crisp). BEST GETEST
en eenvoudige digitale be-1
diening. Adviesprijs. '1049.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min.,rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs'1199.-

BEZORGLIJN
020-6476219

2699.- _

SONY63CMKVX2521
STEREO TELETEKST

m 219.-

SIEMENS WASAUTOM.

999.-

BOSCH 323 LITER
KOEUVRIESKOMBWATE

PHILIPS GR102137CM

Symphony design, absolute wereldklasse, super flat
en square beeldbuis en verder bijna alle denkbare mogeüjkheden. AdvJesoriis'4000.-

BAUKNECHT SUPER
290 liter. Adviesprijs'1199.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536;Adviespriis'1499.-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRESKOMBINATIE
Type KG31; Flexibele indeling
van deur en koelkast, automatischeontdooiing.omdraaibaredeuien.Adviespnjs.'1448.-

50./

PHILIPS HFTTVÏDEO

~B
199.SHARP R2V14STUNT|

IjaKf oLuJuU"

14AA3527; Adviesprijs'745.-

999.SONY72CMKVS2921

AEG LAVAMAT RVS

MIELE K1328S LUXE BOSCH1000TOEREN
KOEUVRIESKOMBINATIE

795.-

Flat en squar Hi-BlackTrinitron beeldbuis, teletekst en
afstandbeofening. Adv. '1660.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

849.-

1149.SHARP VIEWCAM

VR63a;TURBO-DRIVE,4koppenjongplay, autostore.' 1295/

Supersnel verwarmen en l
ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau. Advjesprijs'279.- [

WHIRLPOOL 240 LITER
KOEL/VRIESKOMBWATIE BAUKNECHT1100TRN WHIRLPOOL AVM610 |

PHILIPS TELETEKST

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

Geen 2-deurs koelkast maar Type WA951 0. Adv. '1 899.- 20 liter inhoud. Adv. '649.een echte 2-deurs koel/vries
kombinatie met koelruimte
op "ooghoogte" en 2 ruime
vriesladen. Adviesprijs'1235.- LUXE 1400 TOEREN MOULINEX FM1535I
750 Watt magnetron, 17 liter |
nhoud en draaiplateau.

52NA2304; 55cm, Off. Phibps garantie. Adviesprijs'1 345.-

395.-

BCC LEVERT UITSLUITEND
. CFK-VRIJEKOEL-EN
VRIESAPPARATUUR.
(Uiteraard tegen de laagste
prijzen van Nederland!)

publloko.
Informatie:
aoi O35-77802S
• (allen In
kantoortijd

i/jvorxlcnt

63 cm grootbeeld flat square
beeldbuis, 40 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem, stereo
geluid, t e l e t e k s t , in- en
uitschakeltimer en infrarood
afstandbediening.
Adviesprijs'1299.-

-•

.TECHNICS TR232.

948.-

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekkeren gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

i
tijd voor u

1198.

'"

Inkl. afstandbggliening/699.-

S C

' . °*
ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST
63TA4410: Adviesoriis'1995.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; TELETEKST. '1245.-

998.BLAUPUNKT 63 CM

599.PHILIPS VHS-HQ VIDEO j

Md63-12;TeletekstAdv.'1679.-

VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfekt beeld! '995.-

898.BLAUPUNKT 70 CM

150LTRKOELKAS
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Otficiélegarantie.

ssml„

'

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

249.-

ZANUSSIWASDROGER
Type TD50; Adviesprijs*649.
033'. Inkl..ncocssy -n

INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak. Adv.'699.-

145 LITER KOELER
Topmerk. Adviesprijs'749.-

INDESIT WASDROGER

IS70-39; Stereo en teletekst
Adviesprijs. '1999.-

ZANUSSI BARKOELER

GV401 'Beste koop'VHSHQ, TELETEKST/PDC
Adviesprijs. '1099.-

BOSCH KOELKAST

P^j4
/I1R
l^fcf *f |Q

BLAUPUNKT RTV2
VHS-HQ videorecorder.'759.-

GRUNDIG 51 CM KTV

JVCVIDEO+SHOWVIEW

T51-54Q;TeleteksLAcV.'1099.

HRJ205; super snel, LCDafstandbediend; showview |
voor eenvoudig programmeren.Adviesprijs. "899.-

598.-

ARISTONA 52 CM

51KV1256; Adviesprijs*895.

37 CM KLEUREN-TV

289.-

338.PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs'245.-

N5000; Geen afvoer nodig

ATAG WASEMKAP
WH155E; 3 standen. '280..

BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak. Adv.'749.-

495.-

ICKYBll

649.-

328.JVC HI-FI MINI-SYSTEEI

WHIRLPOOL AFB594

r

Tiü'iT|Jll;t.ia

3

fm.

HcSssr^

F^'Kia?

199.PIN-CODE l

BAUKNECHT LUXE

KONDENSDROGER

Geen afvoer nodig Adv.'t 449.-

1149.=^^

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1341; Adv. '848.-

ge "llcuscm

799.1199.AEG TYPE 520
MIELE DROGER

OPZETVRIESKASr
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

Electronisch betalen
met uw PIN-code,
zonder extra kosten

HG055F;4-pits.Adv.'445.- |

WHIRLPOOLAWG912
KONDENSDROGER
Adviesprijs'1530.-

HRD770E; LCD-afstandbediening. Adviesprijs. '799.-

.1 Meer budget door de gratis
SJBCC-card!
:
•
Aanvraag-folder in de winkel!

ATAG KOOKPLAAT!

BAUKN./BOSCH/AEG

IMOÜLINEX
IÖVEN-—

549.JVC VHS-HQ VIDEO

aütoiBveise cassettedeck,
CD-speler, PANORAMIC
surrpynd 3-weg luidsprekers.!
Adviespriis*1799,-

1205JN;4-pits.Adv.'450.- |

WHIRLPOOLAWG202

B"

BLAUPUNKT 55 CM
PM55-40;
Teletekst
Adviesprijs.'1231.

ETNA KOOKPLAAT!

IGNIS DROGER AWFÖ20

649.- :A^VSc^
PHIUPSVHS-HQVIDÉO
ïp^^SS
479.- lD1
1198.GRUNDIG VIDEO+ PDC ^ ;?^,^..».-o..
GRUNDIG 63 CM

T63-630; Teletekst. AoV.'l 579.-

399.349.
429.
469.599.KONDENSDROGER

SUPER KOOKPLAAT
4-pils gaskookplaat. '298.- |

O
MERKCENTRIFUGE
IFU(

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts
en geruisarm: Adv. '999.-

BAUKNECHT V W 3 P R

699.

BOSCH VW SPS2102

PTg^ 7QQ
l^fe? c«f*9.

STUNTÜ VRIESKIST!!

2800 toeren. Adv.
/. '249.
'24

MIELE VWG521
TypeG521;Adviesprijs'2099.-

328.-

159.-

1399.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

[HAARLEM
l BEVERWIJK
_^
l Winkelcentrum "Schalkwijk" ISUPËRSTORE 1100 m
l Rivièradreef 37
iBreestraat 65

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
Cl CI/TCO Cl IDCDCl Badhoevedorp vrijdag....
7 tot 9 uur
KI r\t O A MnTc-rA S Maarssenbroek vrijdlg ........... 7 tot luur
IIM DE RANDSTAD l overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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Bridgestrijd blijft tot
laatste avond spannend

Vis bijt goed
ZANDVOORT - Dertien leden
van de Zeevis Vereniging Zandvoort namen deel aan de eerste
strandwedstrijd in dit nieuwe
j aar.'Onder gunstige weersomstandigheden, een matige zuidoosten wind en droog weer
werd vrij veel vis gevangen,
waaronder wijting, schol, bot
en een kabeljauw van ruim zestig centimeter.
Na drie uur vissen bleek Arnold Bluijs de beste te zijn met
214 centimeter vis. Tweede
werd Willem Minkman met 164
centimeter vis en de derde
plaats was voor Joop van Kempen niet 134 centimeter vis. In
het totaal werden 31 vissen uit
het water gehaald.

ZANDyOORT - Na de vijfde
wedstrijd in de derde competitie zijn bij de Zandvoortse Bridge Club nog niet alle
beslissingen over degradatie of promotie gevallen.
Het blijft tot aan de laatste
avond spannend.
In de A-lijn deden de heren Polak en Vergeest het goed door
eerste te worden met 58,04 procent. Goede tweede werden,
verrassend, de dames Jurriaans en Meijer, terwijl de dames Van der Meulen en Emmen als derde eindigden. De heren Van der Meulen en Emmen
behielden de koppositie, maar
de dames Paap en Vertaurg zijn
inmiddels tot op drie procent
genaderd. De dames Van der
Meulen en Spiers veroverden
de derde positie.

Kaartleesrit
ZANDVOORT - De Autosport
Vereniging Sandevoerde organiseert zaterdagavond 18 fetaruari een kaartleesrit, de zogenaamde Bloemenhuis Bluijsrit.
De rit wordt uitgezet door J.
Vink en J. Bluijs.

In de B-lijn speelden de dames Van Gellekom en Koning
als gelegenheidspaar samen.
Dat liep perfect. Met een score

De lengte van de rit is ongeveer twintig kilometer en wordt
nagereden door R. de Beer. Inschrijven is mogelijk vanaf half
acht in de Beach Bar van het
Palacehotel, Burg. van Fenemaplein 2. Het inschrijfgeld taedraagt twaalf gulden per equi- Een speler van TYBB aan de bal
pe. Leden van de ASV Sandevoerde iiebben twee gulden
korting per persoon.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informatie over het schaakprobleem is
te krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemeenschapshuis, of
via de telefoonnummers 15023,
17272, of 14085.

Schaakdiagram 7. Opgave:
mat in drie zetten, wit aan zet.
Oplossing schaakdiagram 6
(mat in twee zetten, zwart aan
zet):l....-Tg8xg2;2.Kglxg2De6 • g4 en mat.

eerste helft zag het er naar uit tweede Zandvoortse treffer, 2-1.
dat Zandvoortmeeuwen toch Dat had de rust in het team van
nog met voorsprong zou gaan trainer Pieter Keur moeten
rusten. Een klein offensief re- brengen, maar het tegendeel
sulteerde in een kopbal van Jef- werd een feit.
frey van Es op de lat.

Al in de eerste helft werd duidelijk dat Zandvoortmeeuwen
niet in de wedstrijd zat. Zoals
dit seizoen al zo vaak was te
zien speelt Zandvoortmeeuwen
de betere wedstrijden buiten de
badplaats. Op eigen veld lijkt
Zandvoortmeeuwen gebukt te
gaan onder een bepaalde druk.
Bas Heino en A-junior Jeffrey
van Es waren goed op dreef
maar dat was te weinig om het
TYBB lastig te maken.
In de beginfase kreeg Zandvoortmeeuwen nog wel een goede kans, maar toen die verloren
ging, ging het spelpeil ook bergafwaarts. Grensrechter Henk
Kinneging moest zich toen met
een knieblessure laten vervangen door. Leo Haak. Na een
rommelig half uur kwam Zandvoortmeeuwen verrassend op
voorsprong. Bas Heino speelde
zich fraai vrij en zijn voorzet
werd even fraai ingekopt door
Jeffrey van Es.
Lang heeft Zandvoortmeeu-

In de tweede helft moest
Zandvoortmeeuwen opboksen
tegen de straffe wind. Dat was
geen belemmering om opnieuw
een voorsprong te nemen. In de
derde minuut omzeilde Sander
Hittinger de Haarlemse buitenspelval en scoorde beheerst de

ZANDVOORT - Het eerste achttal van de Chess Society
Zandvoort mag zich op gaan maken voor de finale van de
schaakcpmpetitie. Het team van Hans Drost bleef namelijk ook in de vijfde ronde ongeslagen. Het derde team van
De Uil uit Hillegom werd met 3,5 tegen 4,5 aan de zegekar
gebonden. De reserves van Chess werden met 6-2 kansloos
weggespeeld door VHS 4.

Z'75 dieper
in de zorgen

liet hij zich echter van de dame
beroven en moest opgeven.
Ben de Vries, die verre weg
aan zijn beste seizoen bezig is,
bracht echter de stand op 1-4.
Jacob de Boer kon het echter
niet bolwerken en incasseerde
zijn eerste nul van dit seizoen.
Ook Jako Otte zag zijn in de
opening verworven voordeel
verdwijnen en moest een taktisch remise-aanbod lanceren.
Zijn opponent nam het aanbod
aan, waarmee de vijfde zege op
rij voor Chess een feit was.
De enige partij die nog bezig
was, was de partij van Olaf Cliteur. Hij had een enorme aanval verzonden en pakte flink
voordeel. Een remise-aanbod
yan zijn opponent was niet aan
de strijdlustig Cliteur besteed.
Dat de Chess-tppper het Hoogovenstoernooi nog niet helemaal
te boven was, bleek in het vervolg. CliteUr verspeelde zijn
voordeel en geraakte in tijd-

Ondanks het voordeel van
wit slaagde Dennis van der
Meijden er niet in zijn ongeslagen status vast te houden. Met
verrassend goed spel zegevierde Lindeman. De nummers
twee en drie van de ranglijst
konden niet profiteren van het
verlies van Van der Meijden.
Ayress en Geerts kwamen remise overeen. Ter Bruggen consoHdeerde zijn vijfde plaats door
winst op Van Esveld.
Walther Franck maakt een
Bed seizoen door. Door zijn

overwinning op voorzitter Jan
Berkhout staat hij op een gedeelde zevende plaats. Vorig
jaar reikte Pranck niet hoger
dan de 15e positie. Vanavond
staat vermoedelijk de belangrijke partij tussen Dennis van der
Meijden en Ter Bruggen op het
programma.

Externe competitie
Het team van de Zandvoortse
Schaak Club speelde de vijfde
wedstrijd in de derde klasse
van, de NHSB. Tegenstander
was het tweede team van Aalsmeer, dat evenveel punten bezat als de Zandvoorters, namelijk twee punten uit vier wedst.rijden. Mede dankzij reservespeler Gorter, die de zieke
Lindeman verving, slaagden de
badgasten erin de winst te pakken.
Winstpartijen waren er voor
Jack van Eijk, John Ayress,
Hans Jansen en Jan Berkhout.
Ter Bruggen, Wim Gude en Edward Geerts speelden remise.
Met een score van 2,5 tegen 5,5

De dames Van Duijn en
Windt spelen sinds kort samen
in de C-lijn en dat gaat steeds
beter. Deze avond werden zij
eerste met 61,48 procent. Goede
tweede werden de dames Lemmens en Menks, terwijl mevrouw Verhaaff met de heer
Van der Meer met miniem verschil derde werden. De dames
Havinga en Vis legden beslag
op de vierde plaats.
De dames Lemmens en
Menks hebben in de C-lijn de
koppositie overgenomen en
verwezen de dames Polm en
Stocker naar het tweede plan.

Onzuiver
De Zandvoorters werden
steeds verder teruggedrongen.
Het plaatsen van de bal was
dermate onzuiver dat door het
vele balverlies TYBB constant
druk zette op de veste van Serge van Lent. Van Lent hield
lang stand, maar vijf minuten
voor het einde was hij kansloos
op een harde schuiver, 2-2. Meteen na de gelijkmaker viel er
nog een fraai schot van Ferry
van Rhee te noteren, maar de
TYBB-doelman pakte de bal uit
de bovenhoek. Meer dan een 2-2
gelijkspel zat er niet in voor de
Zandvoorters.

LEKKEREN
Over gezond eten denken wij niet te light.

MINDER VET

EN TOCH VEEL SOORTEN

NU lekker goedkoop
BarteljorisstraatU
Haarlem-centrum

Grote Krocht 3-5
Zandvoort

W.C. Beverhof
Beverwijk

Gen. Cronjéstraat 87

Zandvoortselaan 155

Haarlem-noord

Heemstede

Stand: DIO 15-22, ZandvoortDE TROMP WINKEL
meeuwen 14-20, SV United 1520, Bloemendaal 15-19, DIOS
IN KAAS EN
15-17, DSOV 16-17, Alliance 1616, Hoofddorp 15-15, TYBB 1513, HFC Haarlem 16-12, Van
groots team beschikte. Ook in Nispen 15-11, Spaarnestad 15-0.
Zandvoort bleek dat nog eens.
De badgasten konden echter
vooral aanvallend geen vuist
maken. Bovendien zit het
meestal in de hoek waar de
klappen vallen niet mee. Zo ook
afgelopen zaterdag, toen Zandvoort'75 niet onderdeed voor
SDVB.
In de eerste helft was het
voornamelijk een middenveldspel. Beide teams kwamen niet
ZANDVOORT - De dressuurwedstrijden voor zowel se- gelegd voor Evalien Heger met
tot grootse daden. De inzet van nioren als junioren bij Ruitersportcentrum Rückert, wa- Katinka.
de Zandvoorters was voortref- ren van een hoog niveau. Bovendien werden de wedstrijfelijk, maar het spelpeil was den verreden onder grote spanning en in een goede sfeer.
Jeugd
niet groots. Voornamelijk Edwin Ariesen moest het doen.
Bij de senioren, die op zaterIn de B2 klasse voor manegeBij de jeugd kwamen maar
Ariesen bestookte een paar dag hun wedstrijd verreden paarden was Annemieke Schui- liefst 52 kinderen aan de start.
maal de Barneveldse doelman, kwamen tien pensionpaarden ten veruit de beste op Odi. Op Zij maakten er een schitterendie echter steeds op de goede en 26 manege-ruiters aan de afstand maar toch zeer verdien- de zondagmiddag van. Veel
plek stond.
start. In beide klassen werden stelijk eindigde Sheila Meijer spannning op de gezichten,
SDVB was niet vaak voor het zeer goede prestaties geleverd. op Belle als tweede en de derde doch dat verhinderde de jeugd
doel van Ferry Nanai te vinden. Bij de pensionpaarden ging de plaats was voor Nicolette Kol niet om prachtige parcoursen
Het meeste gevaar ontstond uit overwinning in de LI proef met Anoeska. De BI klasse was af te leggen. Ook deze jeugdige
vrije trappen, maar Nanai was naar Annemarijn Laan op het verdeeld in twee poules. Patri- talenten zorgden voor mooie
op zijn post. In de tweede helft paard La Eeine. De spanning cia Eland was met Anoeska niet ruitersport.
een feller Zandvoort'75 dat aar- was enorm in de BI proef. De •van een eerste plaats af te houDe krachtsverschillen waren
dig uit de startblokken kwam. drie topruiters gaven elkaar den. Goede tweede werd Chan- miniem. Zoals in de BI klasse
Ferry Boom besloot een actie geen duimbreed toe wat bleek tal Emans met Banjer, op korte waar Tessa van Brero met
. met een schot dat gestopt werd uit het minimale verschil van afstand gevolgd door Alexandra Anoeska nipt Daphne van Damen ook een inzet van Arthur slechts een half punt. De zege Peters mét Anoeska.
me met Surprice voor bleef. Suwas voor Rosa van der Staay
Paap trof geen doel.
In de tweede BI poule was zanne Langelaar volgde goed en
met Robedoes, op een half punt het een spannend gevecht tus- moest genoegen nemen met
gevolgd door Natascha van Zijl sen Sonja van der Werf met Pin een derde positie. De eerste
Leeg doel
met Goldstar. Met wederom Up en Jonina Bartelse met Ban- plaats in het B diploma onderIn de vijftiende minuut sloeg een half punt minder, hetgeen jer. Pin Up deed het iets beter deel ging naar Jennifer Bloem
het noodlot toe voor Zand- goed was voor een keurige der- waardoor de eerste plaats voor met Banjer gevolgd door Ester
voort'75. SDVB zette een dub- de positie, eindigde Jenny van Sonja van der Werf was. Een Jansen met Katinka. Shanthy
bele één-tweecombinatie op. In Toor met Evalina.
fraaie derde positie was er wég- Drijver met Surprice werd derde.
tweede instantie stond een
Het onderdeel A diploma was
SDVB-aanvaller
buitenspel,
voor Eline Sweenen met Tornamaar mocht doorgaan hetgeen
do, terwijl Maaike Paap op Qui0-1 betekende. De klap kwam
ny tweede werd. Nauwelijks
Zandvoort'75 goed te boven,
krachtsverschil was er in de
want drie minuten later had
tweede BI proef. Ook hier werd
Ferry Boom de gelijkmaker op
de strijd beslist met halve punzijn schoen. Fraai omspeelde
ten. Ingeborg Ovaa reed het
hij de doelman, maar faalde
best met Surprice, maar de
toen hopeloos voor een leeg
tweede plaats van Laura Kalk
doel. In plaats van rustig in te
met Pin Up was niet minder
schuiven ging de bal nog over
verdienstelijk. Knap op een
het doel.
derde plek eindigde Lies Huls„Zo'n kans moet er in,"
hof op Belle.
meende trainer Nijkamp. „We
maken geen doelpunten en dat
Tot aan de laatste stap van
het paard was bij de oefenproef
breekt je op." De genadeklap
leek in de 70-e minuut te vallen
de spanning te snijden. Nauwelijks niveauverschil maar uittoen een SDVB-aanvaller na
een hoekschop de bal ongehineindelijk toch een sterke winnares. Serena Driehuizen bederd kon inkoppen. De Zandvoorters gaven niet op en met
haalde met Quiny de meeste
punten. Janine Vink was met
Johan van Marie voor David
Surprice goed op dreef, hetgeen
Konijn werd aangezet voor een
slotoffensief.
een tweede positie opleverde.
De derde plaats ging naar Charlie Wijstma eveneens met QuiDaarbij werd spits Boom getorpedeerd in het strafschopgenybied, maar er volgde geen strafschop. De druk werd groot en
in de 85-e minuut drukte Ferry
Boom de bal over de doellijn, 12. De Zandvoorters waagden
toen alles. SDVB kreeg ruimte
voor te counteren, maar doelman Ferry Nanai redde een
paar keer bekwaam. In de slotminuut ontging Zandvoort'75
een verdiend gelijkspel toen
een kopbal van Ferry Boom op
de lat belandde.

ZANDVOORT - In de tweede klasse KNVB van het
zaterdagvoetbal moeten drie teams degraderen en door de
1-2 nederlaag tegen SDVB is het team van trainer Gerard
Nijkamp vijf punten achter geraakt op VRC.
In de uitwedstrijd, die Zandvoort'75 met 8-0 verloor, bleek
al. dat-SDVB. niet over een

nood, die hij dan ook overschreed. Eindstand 3,5-4^5 voor
Chess.

Verlies
Het tweede achttal van de
Chess Society liep vorige week
tegen een forse nederlaag op.
Tegen titelkandidaat VHS 4
liep Peter Kühn al snel tegen
zijn eerste nederlaag op. Jean
Paul Westerveld volgde weldra
dit slechte voorbeeld. Peter van
de Beek bracht met een sublieme overwinning de stand terug
op 2-1, doch de absolute heldenrol was weggelegd voor Mare
Kok. Hij speelde namelijk het
Haarlemse jeugdtalent Marek
Michalzyk volledig van het
bord, hetgeen zeker en knap
staaltje genoemd mag worden.
Helaas was het voor de
Chess-reserves niet meer dan
een laatste stuiptrekking want
teamleider Olaf Cliteur zag achtereenvolgens Simon Bosma,
Boudewijn Eijsvogel, Kees Koper en zelfs topscoorder Hans
Drost verliezen. Zodoende
kwam de 6-2 eindstand op het
scorebord. Met vijf punten uit
vijf wedstrijden staat Chess Society 2 veilig in de middenmoot
van de sterke derde klasse E.

Lindeman revancheert zich
op Dennis van der Meijden
ZANDVOORT - De grootste
verrassing in de interne
competitie bij de Zandvoortse Schaak Club was
wel de overwinning van Lindeman op koploper Dennis
van der Meijden. Lindeman
revancheerde zich voor de
eerder dit seizoen geleden
nederlaag. In de externe
competitie behaalde de
schaakclub een belangrijke
overwinning op Aalsmeer.
De Zandvoorters zijn door
de 5,5 tegen 2,5 zege nu vrij
van degradatiezorgen.

Foto Arnold van der Zee

ZANDVOORT - In de strijd om de titel in de vierde
klasse KNVB heeft Zandvportmeeuwen een kostbaar punt
laten liggen. Het laaggeplaatste Haarlemse TYBB, dat
vooral in.de tweede helft beter speelde, hield Zandvoortmeeuwen op een 2-2 gelijkspel. De Zandvoorters hebben nu
evenveel verliespunten als DIO.
wen niet genoten van deze voorsprong. De altijd zeker voetballende John Keur liet de bal van
zijn voet springen, waarna de
Haarlemse spits een vrije doorgang kreeg. Doelman Serge van
Lent werd kansloos gepasseerd. In de slotminuten van de

van 60,97 procent werden zij
eerste. De dames Rudenko en
Rudolphus klimmen uit het dal
en zijn op de goede weg. Deze
week werden zij tweede, waardoor de degradatiezone werd
verlaten. Derde werden de he-1
ren Overzier en Van der Staak,
terwijl de heren Stomps en
Veldhuizen goede vierde werden.

(ADVERTENTIE)

ZVM laat kostbaar punt liggen

Chess blijft ongeslagen
Ondanks dat de kleine zege
anders doet vermoeden, bood
het laag geklasseerde derde
achttal van de schaakclub De
Uil weinig tegenstand. Halverwege de avond leek zich dan
ook een monsterscore af te tekenen. Dennis van der Meijden
en ook de weer steeds beter spelende Pred van de Klashorst,
hadden al snel en overtuigend
voor een 0-2 voorsprong gezorgd. Ook Nico Huijboom
sloot deze avond een wat mindere periode af en tekende voor
0-3.
In het Chess-kamp werd al
gefluisterd van een mónstercsore en dat was niet uit de lucht
gegrepen daar alleen Jacob de
Boer minder stond. Bij pechvogel.Tpn van Kempen begon het
onheil. De Chess-speler ziet dit
seizoen werkelijk alles in zijn
handen kapot gaan. Reeds voor
de derde keer dit seizoen kwam
hij na een sterk middenspel gewonnen te staan. In tijdnood

Zandvoorts
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• keerden de Zandvoorters huiswaarts. Door deze formidabele
zege staat Zandvoort nu stevig
op de zesde plek en kan niet
meer degraderen. Het behoud
van het derde-klasserschap was
voor de 65-jarige schaakvereniging een verheugend feit.

Jeugd
De drie gegadigden voor de
ereplaatsen, te weten Florian
van der Moolen, Remco de
Roode en Rebecca Willemse,
maakten ook deze keer geen
fouten en wonnen hun partij.
Van der Moolen blijft aan de
leiding voor De Roode en Willemse. Maarten Scholder, koploper in de laddercompetitie,
volgt bijzonder goed op de vierde plaats.
In de laddercompetitie van
de jeugdafdeling van de Zandvoortse Schaak Club blijft
Maarten Scholder de ranglijst
aanvoeren. Met elf gewonnen
partijen staat hij ruim voor op
Remco de Roode en Rebecca
Willemse, die derde staat.

Annemarijn Laan wint met
La Reine dressuurwedstrijd

• Stand: Huizen 16-29, SDC
Putten 16-21, Vlug en Vaardig
16-21, Ajax 16-21, SDVB 16-20,
Sparta Nijkerk 15-18, HCSC 1615, NSC 15-14, VRC 16-13, Lelystad 16-10, Zandvoort'75 16-8,
Enkele deelneemsters aan de dressuur
Candia 16-0.

SPORT
Biljarters uit
centrum slaan toe
ZANDVOORT - De biljartstrijd.tussen Zandvoort Noord
en Zandvoort Centrum is in volle gang. De eerste wedstrijd
werd een eclatante overwinning voor de biljarters uit het
centrum.
Vorige week vond de eerste
confrontatie plaats in café
Bluijs aan de Bureweg en
maandagavond vindt de tweede
ontmoeting plaats, maar dan in
café Basta in Noord. Vorig jaar
werd de strijd op het groene
laken door de Noorderlingen
winnend afgesloten, maar na de
eerste confrontatie staat Zandvoort Centrum er prima voor.
Zij zijn dan ook van plan zich te
revancheren en hebben zich
terdege voorbereid op deze
klus.
Tijdens de eerste wedstrijd
namen de biljarters van Noord
het duidelijk te gemakkelijk op.
Zij konden niet in het ritme komen en raakten vrijwel geen
bal. De mannen uit het centrum wisten de caramboles beter te maken en wonnen zeer
verdiend. De 5-1 overwinning
van biljartclub Bluijs mag er
zijn. Met deze zege is een goede
basis gelegd om de beker in de
wacht te slepen. De ontknoping
vindt dus maandagavond, acht
uur, plaats in Café Basta in het
winkelcentrum Nieuw Noord.

Schaatsmarathon
voor goed doel
ZANDVOORT - Op de Kunstijsbaan Kennemerland in Haarlem wordt op 11 en 12 maart
een Schaatsmarathon van 24
uur gehouden. De marathon
wordt gehouden voor een goed
doel. Het geld komt ten goede
aan de slachtoffers van de wateroverlast in Limburg en het
rivierengebied.
Ploegen uit Zandvoort zijn
van harte welkom. De Zandvoorter Engel Lever behoort
tot de organisatie en zal zeker
ook deelnemen aan deze recreatieve schaatstocht. Hij hoopt
dat een aantal Zandvoortse
schaatsliefhebbers zich zal
melden voor deze unieke
schaatshappening. Deelnemers
kunnen zich aanmelden, liefst
per ploeg, zodat aflossingen
mogelijk zijn. De deelnemende
ploegen dienen een nader door
de organisatie te bepalen inschrijfgeld te betalen. Dit inschrijf geld wordt gebruikt voor
de verzorging tijdens de tocht,
zoals eten, drinken en in te
richten rustplaatsen.
De ploegen kunnen zich laten
sponsoren. Bijvoorbeeld voor
een bedrag p'er ronde of voor
een vastgesteld bedrag. De organisatie wil nog wel even kwijt
dat het geen wedstrijd is maar
een recreatieve schaatstocht.
Het uitrijden is belangrijk, niet
het tempo waarin gereden
wordt. Voor de deelnemers
wordt een gedeelte van de
schaatsbaan afgezet, zodat zonder hinder van andere schaatsliefhebbers de marathon kan
worden verreden. De start is op
zaterdagmiddag 11 maart om
vier uur en de finish is op zondagmiddag 12 maart eveneens
om vier uur. Inlichtingen bij de
Kunstijsbaan Kennemerland,
023-264662.

Pijper en Luttik
naar Australië
ZANDVOORT - In Melbourne worden van 26 februari tot 5
maart de World Police & Fire
Games gehouden. Deze spelen
zijn te vergelijken met de Olympische Spelen, maar dan voor
personeel van de brandweer,
politie en douane. Deelnemers
uit veel landen worden verwacht.
Ook uit Nederland nemen ongeveer honderd deelnemers
aan dit grootse evenement deel.
Ook Zandvoort kent een tweetal vertegenwoordigers. Willem
Pijper en Ruud Luttik proberen met roeien op de Concept
H-ergometer eremetaal in de
wacht te slepen. Vooral van Pijper wordt veel verwacht. De Nederlandse kampioen in zijn
klasse heeft zich geweldig goed
voorbereid. Ruud Luttik hoopt
eveneens in de prijzen te vallen.
Luttik kende een perfecte voorbereiding, dus daaraan kan het

^yppscorers
Trlstan Brouwer
ZVM-zat
Robln Casticn
(ZVM-zon)
Riek de Haan
(ZVM-zat)
Remy van Loon
(TZB)
Barry Paap
(ZVM-zat)

Foto Amoki van der Zee

De topschutters lieten het afgelopen weekend lelijk afweten. Er
werd heel weinig gescoord. De paar doelpunten kwamen op naam
van voetballers die niet in de top staan. Daarom hoefde de niet in
actie komende koploper Barry Paap zich niet bezorgd te maken.
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Zandvoort
Zandvoort

Kerkstraat 13
Passage 22
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GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf Juweeltjes in o a Essen,
Eiken Anegre, Mahonie Beuken en Kersen
Naturel getint of m dekkende kleur gelakt Met
ronde of rechte kanten In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden De Graaf
biedt u m lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5.50 m In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs m gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten In vele tinten

Kies uit meer dan 70 kleuren Koel, warm, fel of
dromerig met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (m verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang
Dus praktisch altijd kamerbreed i

wegens reorganisatie

DE LAATSTE KOOPJES

NGEKENDE KEUZE IN

ALLE WINTERJACKS
uit de wintercollectie

VELE LAATSTE ARTIKELEN

Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie decors Vrolijk, stemmig, exclusief donker of licht of m prachtige midden-tinten, teveel
om op te noemen Uitgevoerd met ronde kanten
Tussen de panelen kunnen strips m gelijke kleur,
contrasterend of -heel apart- spiegelstnps1

lafonds

25,'

BEACH Hl

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

de

89,-

„REPLAY" SWEATERS

LAFONDS EN WANDEN!
DECOR PANELEN

150,"

KASTENWAND-SYSTEMEN

T

Jarmuiden 47, Amsterdam, tel. 020-6134775.
Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek,
modern en hyper-modern In legio afwerkingen
spiegel, houtstructuur, m tinten en kleuren Naar
keuze met of zonder praktische kastmteneurs

TE HUUR

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE
ZANDVOORT
OOK IN GEDEELTES TE HUUR.
In het pand is zowel airconditioning als
klimaatbeheersing aanwezig.

020-562.2027

Flemingstraat 100
02507,20120

Extra jubileumprijs: 5 miljoen gulden

Bestel nu uw Gouden
Bingo Kansen! /aar
NATIONALE)

POSTCODE

De Clio Symbol.

•*•"• e •

«•LOTERIJ»

Volgende maand gaat het
gebeuren. Op 25 maart trekt
de jarige Postcode Loterij de
winnende nummers van de
Gouden Bingo van VIJF
MILJOEN gulden! Wilt ook
u nog kans maken op deze
eenmalige extra verjaardagsprijs? Bestel dan nu uw
Gouden Bingo Kansen, want
ze vliegen de deur uit!
Per Gouden Bingo Kans kost u
dat maar één tientje. Eén tientje
voor iedere extra kans op vijf
miljoen gulden! Een groot aantal deelnemers heeft al Gouden
Bingo-kaarten besteld. Zorg
dus dat u er op tijd bij bent!
Maar u weet: alleen deelnemers
aan de Postcode Loterij hebben
deze unieke kans op de hoogste
prijs die ooit met een Bingo is
uitgekeerd.

Bestel snel!

Bent u nog geen lid van de
Postcode Loterij en wilt u wel
kans maken op de Gouden
Bingo? Aarzel dan niet. Vul de
bon op deze pagina in en stuur
hem op! U ontvangt dan zo snel
mogelijk uw persoonlijk formulier voor het bestellen van
uw Gouden Bingo Kansen. Met
daarbij uw Postcodelotnummer, waarmee u kans maakt op
de vele tienduizenden prijzen

Bestel nu uw Gouden Bingo Kansen
en k\jk zaterdag 25 maart of de vijf
miljoen op uw kaart valt.'

in de maandelijkse trekking.
Laat die kansen niet schieten.
Vul de bon in en doe mee! •

Bestel nu uw
Gouden Bingo Kansen
06 - 300 737
(50 ct/mln.)

DE UITSLAGEN VAN 12 FEBRUARI
De overige Bingoprijzen

POSTCODE
stuurbekrachtiging • buitenspiegels van binnenuit verstelbaar • gordelspanners vóór
krachtige 60 of 80 pk motor • verstevigmgsbalken in de portieren • beschermstrips
• prijs Clio Symbol 1.4: f 25.745,-

U rijdt al een Clio Symbol vanaf! 24.500,-!
Pi ijzen mcl BTW en verwijdenngsbijdrage. exclusief kosten rijklaar maken Afgebeelde wiel- ,.(-^
doppen optioneel Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden 8 jaar plaatwerkgarantie ' •'

Stokman Haarlem B.V.
Karel Doormanlaan 3-7, 2024 HK Haarlem. Tel. 023-259181.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-12424.

BINGO
JACK
POT
«a&

•

De Bingocijfers
getal 1 t/m 21
RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

34 22 09 28 30 29 37
05 15 17 11 43 45 24
10 14 21 38 20 19 13
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Bingo Jackpot

ƒ 300.000,-

Als u bij 22 t/m 36 getallen een
volle kaart heeft, valt u ook in de
prijzen.

02
01
39
41
44
07
18

Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar.
ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
Naam:

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D / 10,- (één lotnummer)
• D dhr. D mevr.

Adres:.
Postcode:.
Plaats:.

getal 22 t/m 36

33 ƒ 15.000,36 ƒ 5.000,06 ƒ 3.000,31 ƒ 2.500,26 ƒ 1.000,03
ƒ 500,27
ƒ 100,23
ƒ50,-

f

ƒ40,ƒ30,ƒ25,ƒ20,ƒ10,ƒ7,50
ƒ5,-

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

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.95.02

Straatprijs / 3.000
2286 PH

Extra Prijs / 25.000
2286 PH 068

Stand Mega Jackpot: 4 miljoen

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

• NATIONALE

POSTCODE
•LOTERIJH

Actief • Tips • Vrije tij*
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'Stamp die ruit uit'
'Globe' heet het nieuwe
tijdschrift dat de Geïllustreerde Pers op de markt
heeft geslingerd voor reizigers die hartstochtelijk de
aardbol afstruinen op zoek
naar opwindende vakantiebestemmingen. Zo wordt
in de strandenspecial niet
alleen het Westafrikaanse
mini-staatje Gambia 'kokendheet aanbevolen', ook
Dubai en de Dode Zee ontbreken niet. Want, om een
NBBS-slagzin te parafraseren, naar Wijk aan Zee kun
je altijd nog.
Het februari-nummer besteedt ruim aandacht aan
Toscane, maar ook de heerlijkheden van Zuid-Afrika
worden breed uitgemeten.
Zo wordt verslag gedaan
van een safari door het
Krugerpark. En men meldt
waar je bij volle maan iri de
wildernis kunt dineren,
soms voor vechtende olifanten moet vluchten en in
de bus een sticker tegen
komt met de waarschuwing wat te doen in geval
van nood: 'Stamp die ruit
uit!'
De reportages worden
fraai verbeeld. Met name
de foto's uit Cuba stralen
zo'n warme gloed uit, datje
zo het op het vliegtuig wilt
stappen. Maar dat kan ook
aan de koffiebruine schonen liggen. Grappig is het
alternatief
Europees
Woordenboek, dat zinnetjes bevat die je in de 'Wat
en hoe in het...' boekjes niet
zult aantreffen. Zoals
'Smeer het maar in je haar'
of 'Sodemieter op of ik trek
je kop eraf!' En dat in het
Frans, Duits, Spaans en
Engels.
De mooiste observatie
troffen we in het verslag
dat Pred Vermeulen van
zijn duiklessen op de Malediven maakte: 'De Japanse
duikleraar Hiro is zo populair bij zijn kudde geishapoppetjes dat het te hopen
valt dat hij veilig vrijt.'
Avs

Klik, ik heb je
T3IJ UITGEVERIJ Sja•*-* loom verscheen onlangs 'Klik ik heb je'. Een
boek voor kinderen over
het maken van foto's. Nu
eens niet over de techniek
maar over wat je zoal kunt
fotograferen en hoe. Het
boek staat vol bijzondere,
grappige en onverwachte
foto's.
In het boek vertelt fotografe Marije van der Hoeven hoe ze op de ideeën
kwam en hoe ze de foto's
vervolgens heeft gemaakt.
Hierdoor is het een boek
geworden dat op verschillende manieren gebruikt
kan worden; als mooi kijkboek, maar ook als mspira-

Snel en vrolijk fotoraads(p)el
tiebron voor het maken
van 'andere' opnamen.
Op de jeugdafdeling van
de Openbare Bibliotheek
aan de Prinsengracht 587
in Amsterdam zijn tot 4
maart de originele foto's
uit 'Klik ik heb je' te zien.
Voor nadere informatie en
openingstijden: Openbare
Bibliotheek,
jeugdafdeling, Marijke Troelstra, telefoon 020 - 523.0810.

WAT STAAT ER op de foto
afgebeeld? Dat is de grote vraag bij het nieuwe spel
'Potofun' van Ravensburger.
In een fotohouder zitten de
kaarten met daarop meer dan
tweehonderd
afbeeldingen.
De voorste foto wordt bedekt
door acht klepjes, die door de
spelleider één voor één worden geopend. Hoe meer van
de foto zichtbaar wordt, hoe
gemakkelijker de afbeelding
zich laat raden. Telkens is de
verrassing groot als alle klepjes geopend zijn.
ledere deelnemer mag per
kaart maximaal drie keer een
idee opperen. Degene die als
eerste de afbeelding goed geraden heeft, gaat op het spelbord de meeste plaatsen voor-

•Klik, Ik heb je' koit 29,90 gulden.
ISBN 90 «2-19 218 5.

Foto M van der Hoeven

Vogels kruipen we
voor kou en regen
Februari. Een striemende regen, opgejaagd door een
zuidwestenwind, klettert neer op de keien van de
Amsterdamse straten. In plastic verpakte fietsers haasten
zich naar huis om maar weer zo snel mogelijk binnen te
zijn. Natuurkenners Wolthoorn & De Groot vertellen hoe
vogels zich door deze barre tijden heenslaan.

E

R IS GEEN hond te bekennen op straat, want
die zit net als de kat
hoog en droog binnen, gezellig dicht bij de kachel. Op
een enkele meeuw na lijkt
ook de hele vogelbevolking
te zijn verdwenen. Maar zodra het slechte weer maar
even opklaart, duiken de vogels in groten getale plotseling weer op. Ze waren niet
echt vertrokken; ook vogels
schuilen bij slecht weer.
Maar waar?
ledere vogelsoort volgt daarin zijn instinct. Niet alle vogels
schuilen overigens. De meeuw
bijvoorbeeld merkt niets van
zo'n storm en laat zich als een
vale vlek langs het zwerk voortwaaien. En de reiger is een masochist. Wiebelend pp de benige poten, met de spichtige kop
tussen de vleugels gedoken,
blijft hij stoer aan de waterkant
staan wachten. Op die ene
stomme kikker, die al winterslapend uit de veilige modderbrij omhoog komt drijven.

Globe is een tweemaandelijks
blad, in de kiosk verkrijgbaar
voor zeven gulden 95.

(ADVERTENTIE)

Boocfechappèn
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voor nieuwe produkten
.
en acties
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Huis-, tuin- en keukenvogels
hebben het makkelijker. Neem
de mus, van oorsprong een beHuismussen, kool- en pimpelmezen, vinken, merels en een enkele heggemus scharrelen 's woner van de Afrikaanse stepwinters op en rond het vogelhuisje. Behalve die ene keer dat de fotograaf door de tuin banjerde. pen. Als dan de donder en blikNamaakvogehrjes wilden wel poseren
Foto Bram de Hollander sem boven het grasland los(ADVERTENTIE)

VAN DE WEEK
2 Dagen Brugge/Gent
Verblijf in het luxe 4-sterren
Holiday Inn
slechts
l wee dagen naar 't hart van Vlaanderen met verblijf in het luxe 4-sterren Holiday Inn Hotel te Gent.
De l e dag bezoekt u Gent, waar u volop kuntwinkelen, de 2e dag brengt de luxe tourbus u naar het
sfeervolle Brugge waar u ruim de tijd heeft om het
centrum te verkennen! 2 Dagen slechts fl. 119,-!
Meer informatie over Brugge/Gent! Stuurt u
deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:

Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

BOES

uit. Wie het spel tactisch wil gelijkertijd aan het raden. Op
spelen, kijkt met fantasie en de beurt wachten is er dus
luistert goed naar de vermoe- niet bij. Vanwege de origmalidens van anderen.
teit is Fotofun m Belgiè taekroond met het predicaat
Iedereen vanaf acht jaar 'Spel van het jaar 1994'.
kan het familiespel meespeDe verkoopprijs bedraagt
len. Alle spelers zijn steeds te- 59,50 gulden.

barstten, verschool hij zich on- dellijk en wacht op betere tijder een graspol om pas met de den.
eerste zonnestraal weer tevoorBij gebrek aan (groene) struischijn te komen.
ken trekt hij zich, net als andere vinken, terug achter het wmDe mus heeft zich in de loop terharde blad van de klimop.
der tijd tot 'huisdier' (ja, een Merels, ook in elke tuin te vinhuismus!) ontwikkeld. Hij den, blijven ondanks slecht
heeft de mens en vooral het weer in de buurt van hun voedmenselijke voedsel nodig om te selbron. Ze gaan soms op een
overleven en dientengevolge tak dicht tegen de stam aanzitheeft hij zich geheel en al aan- ten of kruipen op de grond ongepast aan het mensenlij ke ge- der een dichtbetakte heester.
drag. De manier van schuilen Veel vogels maken gebruik
gewoon even ergens onderdui- van de schmlmogelijkheden
ken - is echter hetzelfde geble- die de mens voor hen geschaven en die past wonderwel ook pen heeft. Nestkastjes, spreeuheel goed bij mensen. Wij doen wenpotten, schuurtjes en zolimmers niet anders.
ders bieden stuk voor stuk prima bescherming tegen de soms
gemeen felle februankou. Ook
Tuinbewoner
's nachts zijn ze daar te vinden.
Een echte tuinbewoner is de Schrik daarom met als op een
groenling. Hij behoort tot de re- plek waar je het niet verwacht
gelmatige bezoekers van voe- plotseling een vogel wegvliegt:
dertafels. Brutaal is hij daar die zat daar te schuilen of te
wel, want kleinere vogels duwt slapen.
hij zonder mankeren opzij. De WOLTHOORN & DE GROOT
groenling nestelt graag in dicht
struikgewas. Als het even kan,
(ADVERTENTIE)
kiest hij een groeriblijvende
struik, want met blad levert die
meer beschutting dan zonder.
Met een beetje geluk treft hij
daarin ook nog een verlaten
nest, overblijfselen van het
voorjaar. De groenling kraakt
het leegstaande pand onmid-

VAKANTIE?

Bonje om boomhut
Vertrekdata:
Mrt:

10,

24,31 >

Mrt:04, I I , 18,25

nu

119,-

Inclusief:
• vervoer per luxe touringcar
• verblijf In het Holiday Inn****
• verblijf op een 2-persoonskamers
mee do/co, w.minibar en radio
• logies en ontbijtbuffet
• gratis welkomstdrankje
• begeleiding chauffeur

W

IE ZOU ER niet
graag een mooie
boomhut
hebben
om in te spelen? Mark en
Bertje hebben altijd al een
kijkje willen nemen in de
boomhut in het park. Nu de
oorspronkelijke eigenaars
van de hut zijn vertrokken,
zien ze hun kans schoon.
door Simone Ruitenbeck

De Hastie's Tours
Reserveren, even bellen:

020-6541100
Geopend werkdagen 09.00 -18.00
uur zaterdag 10.00- 16.00 uur

Mark en z'n vrienden laten
dit niet op zich zitten en zetten
alles op alles om de hut terug te
krijgen. Dat is het begin van de
strijd om de boomhut. De twee
groepen kinderen verzinnen
steeds iets nieuws om elkaar
buiten de hut te houden. Het
begint met kleine pesterijtjes,
maar de ruzie loopt steeds hoger op en op een gegeven moment proberen ze elkaar zelfs
uit te roken.
Bonje om de boomhut is een
vlot geschreven verhaal, dat zich dichtbij huis afspeelt. Het
gegeven van een gevecht om een boomhut is niet zo origineel maar daar staat
tegenover dat veel
kinderen zich in dit
avontuur zullen herkennen.
Uiteindelijk wordt
duidelijk dat Bruno
en Julia al de hele tijd
stiekem verliefd op
elkaar zijn en dat is
het begin van de oplossing voor het probleem: een boomhut
kun je namelijk heel
goed delen.

Met veel moeite klimmen ze
langs de touwladder naar boven en verkennen de hut. Van
binnen is de hut nog mooier
dan hij er vanaf de grond uitziet. Mark en Bertje weten het
zeker: de boomhut is voortaan
van hen. Samen met Julia en
Bonje om de boomhut Is
Yvette besluiten ze die middag geschreven
door Greet
een picknick te houden in de Beukenkamp
en geïllustreerd door C.
hut.
J. Jitta. Uitgegeven door uitgeverij SjaDat plan valt echter helemaal loom. Prijs: 21.50 gulden. ISBN: SO B249
in duigen als ze er achter ko- 217 7.
men dat Bruno en Jeffrey - die Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar
ouder en dus sterker zijn dan
het viertal - eveneens besloten
hebben de hut in bezit te ne- Kusjes
men.
In Kusjes van Haye van der
Heyden is Jeroen verliefd op
(ADVERTENTIE)

VAKANME?!

Pauline. Hij probeert het aan
z'n vriend Bart uit te leggen,
maar die begrijpt het niet. Het
enige wat hij heeft te zeggen:
„Verliefd zijn daar heb je niks
aan."
Maar Jeroen wil weten wat
echt liefde is. Gelukkig heeft
zijn zus Vera meteen door wat
er aan de hand is en maakt ze
een afspraakje voor hem met
Pauline. Achter de schuur op
de dijk geven ze elkaar een kus.
Jeroen is gelukkig. Totdat hij

Juttersweekend
Twee weekenden in maart,
te weten 10/11/12 en
17/18/19, houdt de VVV m
Den Burg op Texel een juttersarrangement. Tijdens
dit driedaagse bezoek leren
de deelnemers wat strandjutten is. Het arrangement
bestaat uit een ontvangst
op het VVV-kantoor van
Texel in Den Burg. Hier
krijgen de gasten een kijkje
achter de schermen. Na het
diner, dat voornamelijk uit
Texelse produkten bestaat,
wordt een bezoek gebracht
aan de redders van de
KNRM. Onder het genot
van een glaasje kruidenbitter wordt verhaald van
spectaculaire reddingen.
De volgende dag is het
vroeg opstaan geblazen,
voor een wandeling langs
de zee met de strandjutter.
Daarna kunnen de deelnemers die daarin geïnteresseerd zijn nog een wandeling maken met een bioloog van Ecomare.
In de middag staat een
bezoek aan -het Mantiemen Juttersmuseum op het
programma, waarna een
diner volgt. Zondagmorgen
kan er uitgeslapen worden.
Kosten voor dit bijzondere weekend bedragen 349
gulden per persoon. Het arrangement is op basis van
half-pension, waarbij ook
de overtocht is inbegrepen.
Voor reserveringen en/of
inlichtingen: WV Texel,
telefoon 02220-14741.

Wandelexcursies
Op 19 en 25 februari en 5,
19, 11 en 25 maart worden
in het Nationaal Park De
Kennemerduinen diverse
wandelexcursies georganiseerd. De zaterdagexcursies beginnen om twee uur
en de zondagrondleidingen
om tien uur. Voor deelname is opgave vooraf verplicht, telefoon 023-257.484.

(ADVERTENTIE)

(*j) De lente
J begint in
^XBovenkarspel
1 7 t/m 26 Feb. '95
WESTFRIESE

FLORA

Thema: Franse Tuin
B Overdekte voorjaarstum met honderdduizenden bolbloemen
B Gezellige konsumentenbeurs
B Agnbeurs van 20 t/m 24 februari
B Groei en bloei-mfo
B Presentatie van agrarische topprodukten
B Bloemenveiling voor publiek
B Boerderi|dieren
B Amusement.
OPENINGSTIJDEN:
I7febr I300-I800u 23 febr 9302IOOu
IB-22febr 930-iaOOu. 24-26 febr O930-I800u

m Rabobank<
iTHuis iri'dé Hele wereld'

Bolbloemenshow Agribeurs
Konsumentenbeurs

geeft u meer!
Na driejaar komt nu het vervolg op eerdere belevenissen van
het meest macabere gezin uit Amerika. In de Meervaart op
zondag 26 februari om half 12 kan men eerst gezellig brunchen om vervolgens te kijken naar

Tekening AIico Hoogstad

ziet dat Pauline ook een andere
jongen kust. Waarom doet ze
dat?
Bij het lezen van Kusjes is
duidelijk te merken dat Haye
van der Heyden normaal gesproken veel toneelstukken en
televisieseries schrijft. Zijn
taalgebruik is heel direct en
Kusjes bestaat voor het grootste gedeelte uit dialoog. Dit
houdt het tempo lekker in het
verhaal en maakt van Kusjes
een verfrissend boek waarin
een eerste verliefdheid serieus,
maar tegelijkertijd grappig
wordt beschreven.
Kusjes Is geschreven door Haye van
der Heyden, met Illustraties van Allee
Hoogstad. Uitgegeven bij uitgeverij Elzenga Prijs: 28,50 gulden. ISBN: 9» SG92
ISO 7.
Geschikt voor kinderen vanaf tien
jaar.

Addams Family Values
De film is nog gekker dan de eerste en zit weer boordevol
humor. Na de geboorte van hun broertje ondernemen
Wednesday en Pugsley verschillende pogingen de baby uil de
weg te ruimen. De ouders grijpen m en nemen het kindermeisje Debbie aan. Zij blijkt een seriemoordenares, die het
gemunt heeft op oude, gefortuneerde mannetjes. Oom Fester
dreigt haar volgende slachtoffer te worden. De kinderen
komen achter haar plannen. Debbie stuurt ze snel naar een
zomerkamp, waar ze de boel flink op stelten zetten Ze blijven
echter ook druk bezig om oom Fester te redden Addams
Family Values is één van de origineelste Amerikaanse komedies. geschikt voor kinderen vanaf acht jaar.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en
na telelomsche reservering bij de kassa van de Meervaart,
telefoon (020 ) 610.7393 betalen volwassenen in plaals van
25 gulden slechts twintig gulden. Kinderen tot en mei 12 jaar
betalen 7.50 gulden (normale toegangsprijs tien gulden)

Bon voor onze lezers
Naam:

ANWB-Reisbureau:
Thuis in de hele wereld

Deze vrlje-tljcls]);>(flna verschijnt
wekelijks In alle edities van
Weckmedia. Coördinatie: Trudy
Steenkamp, postbus 2104,1000
CC Amsterdam, telefoon 020 •
562.2840 (niet op vrijdag).

Woonplaats:
Aantal personen (max. vier per bon):

WEE!

geeft u meer!
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donderdag 16 februari 1995

Weekmedia 17
OTO/ICI CITROEN
X 14 TRS 87 ...154.000 km
,X Plaisir 91
43.000 km
X 1.0 Escapade '9344.000 km
X 11 TGE '92 .. 50.000 km
•X 14 TZX 5 d.'92 22.000 km
,X GT'91
50.000 km
X 14 Toulouse '9184.000 km
.X Turbo Dsl '91 . .93.000 km
.X 1.9TZI '91 ....80.000 km
;X Deauville '93 . .38.000 km
iX 14 TE '90
72.000 km
iX 16 TRI '87 . .180.000 km
:X Avantage '92 . .46.000 km
:X 1.9 Diesel '93 . .92.000 km
:X I.9 Reflex '91 .100.000 km
:M 2.0 '91
110.000 km
M 2.0 comfort '91128.000 km
vlissan Bluebird. 2.0
LX,-5-drs. '88 ... .80.000 km
antia 1.8 SX '93 .60000 km

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch, van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur. Tel 020-665 86 86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakanloren.
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp Nieuwstraat 33; Zandvoort Gasthuisplem 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18 00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 mil|oen exemplaren

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

ƒ 42,00
ƒ
14,20
ƒ ö,8O
ƒ
8,80
ƒ 10,40

Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 - 16661'
CITROEN-OLTHOF BV
Off. Dealer
image 2/90 ... 95.000 km
OUirst 6/93
24 000 km
first 2/92
30.000 km
ZX Avantage 10/9280.000 km
X 14 TE 5/90 .. .72.500 km
3X 14 E 3/88 . . . .99.000 km
3X 14 6/89
80000 km
ZX Avantage 5/94 .18.000 km
(antia 1.6 X 7/94 .20.000 km
(M 2O SX 6/94 ...20.000 km
umper 27 TD 5/94 5000 km
Eurocasion garantie
Gunstige financiering.
Enorme voordeel aktie op
nieuwe Citroens.
*J.B. ons onderdelen magazijn
s zat geopend van 9-14 uur
de wastunnel van 8-15 uur

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

020-665 86 86

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Opel Kadett 1 6 HB, blauw,
APK 02/96, B j '84 ƒ 1 750.-.
NIEROP Daihatsu, A'dam.
Tel 020-6183951.

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

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Rat Tempra 1.6 IE, 1991
50.000 km, met trekh. ƒ 15.500,
Auto Service Wetter, Zwanen'
burg. Tel.: 02907-6572.
Honda Accord 2.0 EX, origmee
1991, stuurbekr., el. ramen
enz., in nieuwstaat, inruil
mogelijk, ƒ 19.950. 023-423906

OPEL Corsa 1 2 Swing, 9/87,
45.000 km, blauw, inr fin.
verz. mog ƒ7.950.
Zuidwijk, tel 020-6629517.
Peugeot 505 Break GLD
1.87 blauw metal.
Mooie auto ƒ 6 700.-.
COBUSSEN 020 - 6121824.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,TK Lancia Dedra 1.6 ie SR
Alcantara bekl. aut. heating
1/94, 18.500 km, ƒ 33.500.Auto Halan, Lancia dealer

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

Alfa Romeo
Alfa Romeo GT 1600 junior, b.j,
'75, ƒ14.950. Jan Wals. Tel.:
02902 - 61697.

Lada2105 1.5 '93 ...ƒ9.950
Samara 1 1 '92
.ƒ10250
Samara 1 5 '92
.. ƒ 12.950
Westdorp Tel. 020 - 6825983. BMW 324 D, 6 cyl., 4 drs, ca,
Rover 111 L 9/91, bl met, 155.000 km, eind '89, lachssilber metall, in- en uitwendig m
50.000 km, geh als nieuw,
uitzonderlijk
fraaie
staat
voll. gar ƒ11.750.-.
Auto Westpoort 020-6813410. ƒ 14.500,-. Info: 06-528 45 181

BMW

Subaru Mini Jumbo, Wit, 1991,
32 000 km, APK gekeurd, 1 jaar
garantie, ƒ 10.750 - Econoom,
Fredenkspl. 6, 020-6232505.

BMW 525TDS/Executive/aut/
airco/alarm/etc./6-93/58.000
km/Nw. pr. ƒ 110000/Vr.pr
ƒ 62 SOOfTel. 070-397 33 22.

Subaru Mini Jumbo, zwart 91,
APK gekeurd, 1 jaar garantie
5-drs . ƒ 1 1 000.HEERE Tel • 020-6719154

BMW 735i, aut. '81, loop/sloop
bak, motor perfect., airco, cv
l velg. Vr.pr ƒ 2500. Tel.:
020-6901809/02940-18225.

Audi
Audi 100 Avant Stationwagen,
origineel 1985, APK gekeurd,
mr mog., ƒ6950. 023-423906

• Auto te koop' Plaats m dez<
rubriek U zult verbaasd staai
over het resultaat

Chrysler

Chrysler Jeep Motormeyer B.V.
Uw officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
Overtoom 116-126, Amsterdam, 020-6124876

ES 2 5 l
8-'9C
VISION 3 5 V6 24 LE, directiewagen
1-'94
VOYAGER 3 Oi SE A/T
7-'9
VOYAGER 2 5 l SE Comm .
7-'9
VOYAGER 3 3 l SE Comm
7-'9
GRAND VOYAGER 3 3i SE A/T Comm
4-'9
GRAND VOYAGER 25 TD SE comm
11-'9
DODGE Ram Van 2.5 l
.
4-'8
JEEP Cherokee 4 O l LTD AUT Demo
3-'94
DE OUDSTE CHRYSLER-DEALER VOOR AMSTERDAM E.O
Donderdag tot 21 u. geopend Parkeergelegenheid aanwezic

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Vene
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel. 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brenqen)

Citroen

solatorweg 40, A'dam-Sloterdijk (afslag S 102) 020-6823520.
:itroen AX, origineel 1987, in
jrima staat, benz. 1:20, inruil
mogelijk, ƒ4950. 023-423906.
Ruime keuze m 2 CV occasions
,lle leeftijden. De Eendenspenalist Leende. Tel. 04906-1528.
'egen handelspnjzen: XM 2.0i
ood met., 12/90, ƒ 15,750.- ZX
Reflex
1.4i, 5-drs., 6/92,
15.750.- BX 1.6TGi Progress
_PG, groen met., sportmt., Lm.
vielen, open dak 2/92,
14.500.- BX 1.6 Montreux,
slauw met., open dak, c. vergr.
elek. ram., LPG, 6/89 ƒ 9000.BX 1.4E 11/89, ƒ 8250.BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
A'dam. Tel. 020-6627777.
Donderdag tot 20.30 uur.
J.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. m Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruiers en aantr. rep. prijzen.
VISA '83 (super E) 4 CL, rood,
zeer goed, APK gek. tot 1 sept.
95, prijs ƒ 1250. 020-6658990.
XM Comf. Br. D. '93 ƒ 37.500
XM TD schuifd. abs '92/ 35.000
XM Diesel '92
ƒ26.500
XM 20i amb. '92
ƒ 22.500
XM 20i Comfort '91 ƒ 18.500
XM 20i aut. '90
ƒ 19.500
:X 25 GTI Turbo '87 ƒ 9.500
BX 19 GTI leer abs '93 ƒ 24.500
BX 19 TZI Ipg'91
ƒ14.750
BX 16 TZI '92
ƒ 17.500
BX 16 TZI'90
ƒ13.750
BX 16 Br. Ipg '87
ƒ 5.750
BX 14 TE Deauville '92 ƒ 14.500
BX 14 TE Ipg '90
ƒ 9.500
BX TGD Break'93
ƒ27.500
BX TGD Break '92
ƒ 17.500
BX TGD Br. '91 v.a. ƒ 14.500
BX 19 TZD '92
ƒ 17.500
BX 19 TZD '90
ƒ 9.950
BX TZD '86
ƒ 4.950
AX 11 TE '91
ƒ 9.950
:15 D '89
ƒ 6.750

Ford

Suzuki

Ford Clipper, 1.6 CLX zwart, Ford Escort, origineel 1984, pas
65.000 km, '91. Jan Wals. Tel. gekeurd, mooie, goede auto,
02902 - 61697.
mr. mog., ƒ 1950.023 - 423906.
Granada b.j. '83, zonnedak,
APK 11-'95, ƒ900. Tel.: 020 •
FORD Fiesta 1.1 cli Bluelme.
6163825.
KI. black, 28.000 km, 1e eig.,
Te koop Ford Fiesta 1986, okt. '90 ƒ11.750,- Tel 020 •
ƒ3950. Tel. 020 - 6570055.
6401965.

Amstelstein - Suzuki

SUZUKI
COMPAGNIE-CARS
AUTO AMSTELSTAD
Tel. 020 - 6799100

• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanhuisbladen van WEEKMEDIA.
iwift 1.3 GS, 7.000 km 9/94
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Nu ƒ 5.000 goedkoper
Tel. 020-66586.86. Fax. 020-665.63.21
Swift 1.6 GLX, 18.000 km 2/94
Deze autorubriek staat elke week in Het Parool,
Nu ƒ 8.500 goedkoper
Trouw de Volkskrant en Weekmedia.
Wift 1.3 GS, 9.000 km 10/94
Oplage 1,1 miljoen ex. Tel. 020-6658686
Nu ƒ 4.000 goedkoper
Swift 1.6 GLX 9.500 km 9/94
NU ƒ 7.180 goedkoper
Vitara Villager 24.000 km 2/94
Nu ƒ 13.600 goedkoper
De Meteor, nieuw en gebruikt
Defender Discovery. Joh. Sie- Vitara Villager 13.000 km 7/94
Nu ƒ11.400 goedkoper
gerstr 18, A'dam: 020-6945205.
Kia dealer, occasions
Vitara cabr.van 50 km 12/93
Adm.de Ruijterweg
Nu ƒ 4.000 goedkoper
396-398. A'dam
Hemonylaan 25a
Tel. 0 2 0 - 6 8 259 83
Minervalaan 85
OCCASIONS
Citroen Olthof bv
iuzukiSwift1.316VGTI11/91,
MAZDA DEALER
85.000 km, ƒ 18.500. IsolatorLada Samara 1.3, '88, met
VAN VLOTEN CAR
weg 40. Tel.: 020 - 6823520.
rekh., i.z.g.st. 44 000 km, APKTel.: 020-6365052
gek„ ƒ 4500. Tel. 020 - 6798297.
SUZUKI COMPAGNIE-CARS
626 SED LX 1.8i-16v ... .1993
duizenden guldens voordeel
626 Wagon LX 2.0i
1994 Zie advertentie onder Suzuki
323 HB GLX 1.3
1988 Auto Amstelstad 020 - 6799100
323 HB GLX 13M6V ...1992
LANCIA
323 HB GLX 1.6i
1991 Te koop: Suzuki Alto Rood.
Dedra Turbo Dsl 5/94 ƒ 38.750 323 HB GLX 1.&-16V .. .1993 Bouwjaar 1984. APK tot april
Delta 1.6 ie 3/94 ....ƒ29.950
323 F GLX 1.6i
1990 1995. Vraagprijs ƒ 1.500,-.
Thema 2.0 16 V 2/93 ƒ 41.750 323 F GLX PS 16i
1991 Tel.: 02977 - 29813.
Y 10 11/85
ƒ 5.950 323 F GLX PS 1.6H6V . .1992
Y 10 Selecta 12/90 ..ƒ12.950 323 F GLX PS 1.&-16V . .1992
Autobedrijf CASPARUS
323 F GLX 1.&-16V
1993
Amstellandlaan 1, Weesp
323 F GLX 1.8M6V
1993
Tel. 02940-15108
626 SED Xeno Ipg 2.0i ..1991
biedt aan:
626 SED GLX 1.8
1991
AUTO HALAN
626 HB GLX Ipg 2.0-12v 1988 2 x Voyager 2.5 SE .. .'90/92
Neerlands grootste
626 HB LX 1.6
985 5 x Voyager 3.0 SE '89/90/91
LANCIA-DEALER
626 HB GLX 2.0-12V .. .1989 2 x Voyager 3.0 LE . . . .'89/90
626 HB GLX 2.0i
1990 2 x Voyager 3.3 SE .. .'92/93
Heeft voor u ingekocht
626 Coupe 2.2M2V PS 1990 Grand Voyager 3.3 SE ... '92
5 nieuwe
3 x TransSport V6 .. '90/91/92
Lancia Dedra 1.6 Nardi's
Mitsubis. Colt GL 1.2 .. .1988 2 x Lumina APV
'90/92
(LM velgen + Nardi stuur)
Peugeot 309 Profil 1.4i ..1990 Espace RN 2.2
'93
Peugeot 405 GL 1.6i... .1990 Meidoornweg Badhoevedorp
ƒ35.950.Opel Astra GL'1.4
1992
ƒ 950.- ex btw pm
Tel. 020 - 6599221.
Opel Vectra GLS 2.0i ...1993
operational lease
(48 mnd 20.000 km per jaar) Nissan Primera LX 1.6 ..1990
Nissan Micra March 1.2 .1992
5 x Delta
v.a. ƒ 7.500 Volvo 340 autom. 1.4 .. .1990
Ox Y 10
v.a. ƒ 7.500 Ford Escort L 1.6
1987
SAAB SERVICE
5 x Thema
v.a. ƒ12.500
Draaierweg
10
(bij
Praxis)
2 x Dedra
v.a. ƒ14.500
MOLENAAR
AMSTERDAM-NOORD
DEMO
HOOFDDORP
2 x Delta 1.6 .. voor ƒ28.750 Tegen handelprijs: Mazda 626
Tel.: 02503-14097
Thema 8 V ie .. voor ƒ 45 000 1.8i LX HB 16V, d.rood met, st.
Dedra 1.6
voor ƒ33.500 bekr, c.v., plm. 55.000 km.
Onderhoud, reparatie, APK.
2/93, ƒ 27.500.-Mazda 626 1.8i
Diverse SAAB occasions
AUTO HALAN
16V LX HB, grijs met., LPG,
Waaronder: Saab 90, 99 & 900
020-6650050.
11/92, ƒ22.750. BEREBEIT,
Tevens revisie Saabmotoren
De Rmesstraat 22, A'dam-Z.O Amsteldijk 25, 020- 6627777.
en versnellingsbakken.
Donderd.
tot
20.30
u
geopend
t.o. de Makro

Land/Rangerover

Kia

WESTbÖRP

Mazda

Lada

Lancia

Family Cars

Family Cars

Saab

Seat

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
vlistubishi Colt, origineel 1987,
50.000 km, prima auto, inruil
mogelijk, ƒ 5950. 023 - 423906.

Mini
Mini 1000 HEL, b.j. '85, gebr.
wit, get. glas, APK tot okt. '95,
.z.g.st., ƒ3750. 020-6224572.

Space Wagon
1.8 GLX
125.000 km, 1987, ƒ 14.950.
Mitsubishi Dealer Jorritsma
„Wagenweg 10, Purmerend
Tel.: 02990 - 23741.

Peugeot

T.k.a.: Rode Mini Cooper 1300, 106 XR 1.1.11/91 73.000 km
wit dak, b.j. feb. 1991, i.z.g.s., 205 ace. 1.110/91 71.000 km
APK
feb.
1996.
Vr.prijs 205 XL . . . . 8/90 89.000 km
12.900,-. Tel.: werkd. na 205 XR 1.4 .2/93 32.000 km
205 XS 1.4 .8/91 89.000 km
VISA, GARAGE BV
19.00 uur: 020-6766702.
405 GL 16 .6/90 81.000 km
Houtmankade 37, A'dam.
405 GR 1.9 10/90 80.000 km
Tel.: 020-6278410.
405 GR Break1/91 82.000 km
405 GLX D.Br.9/92 159.000 km
Micra, '83, APK tot 1-'95,100%
405 SR 1.8 .8/93
9.000 km
goede st, metallic groen, prijs
605 SRI 2.0 3/91 113.000 km
Cuore life style (nieuw)
n.o.t.k., 020-6868998, na 19 u.
605 SV 3.0 9/92 41.000 km
speciale prijs
Cuore TX, rood
9 Nissan Micra 1.2 L., '89, gr. Renault 21 GTD90 177.000 km
Break SRDT10/93 97.000 km
liore TS, black-pearl .. . 8J met., voll. gar. ƒ8.750.Applause XI
89 Auto Westpoort 020-6813410.
PEUGEOT v.d. POUW
Feroza SX Resin-top,
Nissan Micra, 5 speed, kl.
Amstellandlaan 1
diverse extra's
91 blauw met. '86, ƒ4.950. Jan
Weesp 02940 - 15110.
NIEROP DAIHATSU
Wals Tel. 02902 - 61697.
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
205 XE Comfort, 1100 '89
Teg. hand.pr.: Sunny 1.3 L 3- blauw met., voll. gar. ƒ 9.850.
Tel.: 020 - 6183951.
drs., 9/88, ƒ6250.- Nissan 300 Auto Westpoort 020-6813410.
Daihatsu
ZX 2+2 Coupé 6/85, ƒ 10.500.'t AMSTERDAMMERTJE
COBUSSEN AMSTERDAM
Bluebird 2.0 GL Diesel, 5-drs.
Amstel 340-342
Station 7/85 ƒ 4950.-BEREBEIT,
sinds 1930
tegenover Carré
Amsteldijk 25, 020- 6627777.
Peugeot-dealer
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Do.dag tot 20.30 uur geopend.
205 XR 1.6 aut. 3/93./23.80C
Adverteren in
205 Accent 1.0 10/89 ƒ 9.90C
deze rubriek
205 Accent XL 4/90 .ƒ 11.90C
Tel. 020 - 665.86.86
306 XR1.4i 5-drs.
Opel Corsa 1.2S, origineel 306 XN1.4i 3-drs.
1985, in prima staat, inruil
405 GL 1.6i5/94
. f 30.5/tX.
mogelijk, ƒ 2950. 023-423906.
.ƒ 13.20(
405 GR 1.96/89
Panda's 87/93 vanaf ƒ 5.000.' Opel Corsa, Exclusive 1300
.ƒ 9.30(
405 GL 1.6 1/88
Uno's .. 87/94 vanaf ƒ 6900. '89, 38.000 km, rood met.,
Verder nog...
Tipo's .89/94 vanaf ƒ 11.950. voll. gar. ƒ 10 950.Suz. Swift 1. 3
11.71
ƒ 8.500
Auto Westpoort 020-6813410. Suz. Alto GL 3/90
Autobedrijf CASPARUS
etc etc.
Opel CORSA STRADA 1,41 wit,
Amstellandlaan 1, Weesp
COBUSSEN
mrt
'92,
80.000
km,
open
dak.
Tel. 02940-15108
Baarsjesweg 249-253
Vr.pr. ƒ 13.500. 020 - 6853768.
Amsterdam 020 • 6121824.
Rat Panda 1000 CLX, dec. '92 Opel Kadett, 5 drs., stationcar
30.000 km, metallic groen 13S, 1986, blauw, APK febr.'96 Peugeot 205 XR, origineel
1985, 5-drs, keurige auto, inruil
schadevrij. Vr.pr. ƒ 10.950.
ƒ5700,-. Tel.:020-6417553.
mogelijk, ƒ 4950. 023 - 423906.
Tel. 020-6373629/6373178.
Opel Kadett Station Diesel, oriRat Panda 750 CL, bj. '87 gmeel 1984, pas gekeurd, inruil **PEUGEOT ZUIDWIJK**
APK, wit, radio, prima auto mogelijk, ƒ 2950. 023 - 423906.
Div. type's 106 v.a. .. ƒ 15.950
Vr.pr.: ƒ3250. 020-6462370.
T.k. Opel Kadett 1.3S, 4 drs, Div. type's 205 v.a. . .ƒ 7.950
Rat Panda, origineel 1990 trekh., d. blauw, i.g.st. ƒ5200. 205 Rallye 95 pk 7/88 ƒ 9.950
40.000 km, in prima staat, mru Tel. 02503 - 37331.
205 XR Diesel 5/88 . . ƒ 7.950
mogelijk, ƒ 6950. 023 - 423906
205 T-Diesel 6/91 .. ..ƒ19.950
"
305 GR Break 2/87 . .ƒ 8.950
T.k. Rat Tempra 16s v bednjl
309 XL 1.4i 1'90 .. ..ƒ11.950
Dec. '92, 58000 km. Vr.pr
405 GL 1.6i 1/92 . , ..ƒ18.950
ƒ 18.750, 020-6824678 overdag Renault 5 diesel, b.j. '88,
166.000 km, grijs met., perf. st. 405 GX 1.Q 9/91 .. ..ƒ18.500
405 SRi 1.95/91 ., ..ƒ21.500
Weg. omst.h. UNO SKYLINE 7C Pr. ƒ5900 Tel. 015 - 616162.
405 SRi 1.9 aut. 1/92 ƒ24.500
SE bj. 9/92 4346 km, open dak
RENAULT AMSTERDAM
405 GLD 1.9 1/92 ...ƒ19.950
cent. lock, el. ramen, rad./cas;
Top occasions met 1 jaar
405 GR 1.9 Br. 2/89 .ƒ15.750
ƒ 16.000. 020-6450281, A'veen
garantie
504 Cpé 6 cyl. '77 ..ƒ17.500
Wibautstraat 224
OTOPLAZA Hilversum FIAT
020-561
96
11
lnruil;Rnanciering-Verzekenng
Panda 750 Coll. 12/87ƒ 6.95C
Panda 1000 CL 08/89 ƒ 8.95C T.k. Alpine V6 Turbo, rood, binnen Va uur voor u geregeld!
Panda 1000 CL 03^ 10.5CK i.z.g st., b.j. '88, Vraagpr.
Minervalaan 86, Amsterdam - Z
Ritmo 70 CL 03/88 . .ƒ 7.95( ƒ35.000. Tel. 020-6136203.
Tel. 020-6629517/6791864
UnoSuite1.4SX10^21.50(
T.k.:
Renault
21
GTS,
Tipo 1.4 S 5-drs 4/94 ƒ 25.95C
T.k. Peugeot 205 XS; 04/89,
KM.STAND:
43.000
Prijs
Tipo 1.4 S/Demo 2/94 ƒ 25.50C
85.000 km.; anthr.; GTI-look,
ƒ9.500,-. Tel.:020-6750965.
Coupé Rat 16V
tel.: 077 • 823163.
Turbo 9/94
op aanvraag
Honda Jazz aut '85153.000 km

Nissan

Daihatsu

Opel

Fiat

Herenstraat 40 - 73, Hilversum
CITROEN AX TGE, rood, APK achter hotel Hof van Hollanc
CITROENSPECIALIST
tot 11-'95, radio/cass. m. slede. 035 - 244244. Dond.koopavond
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK, ƒ11.000,-. 020-6268953.
Adverteren m deze rubriek
schade en laswerk.
Tel. 020-665.8686
Citroen BX, 1984 t/m 1990, 15
Verkoop onderd nwe/gebr
FAX 020 - 665.63.21
stuks, benzine, diesel of benTel. 020-6320190 fax 6343433 zin-lpg, mr. moq 023 - 423906 Postbus 156, 1000 AD A'dam

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

Toyota

Suzuki Swift, 1.3 GL, wit 78.000
<m. 5/91. Jan Wals. Tel. 02902 61697.

Volvo
VOLVO 440 GLT
3/91, 147.000 km.
ƒ 17.725.ALBERS, Ouderkerk
Tel.: 02963 - 1767
940 GL Sedan aut
91
940 GL 2.0 Sedan
91
240 DL Sedan, L.P.G. ... 90
740 Estate km blauw met 90
480 ES schuifdak airco.... 90
340 DL 1.7
90
360 GL mj. 3-drs
88
340 3/5 drs. aut... 86 t/m 91
NIEROP-AUTOMATISCH
VOLVO
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W
Tel.: 020 - 6183951
960
940
440
440
440
440
440
364

Pres. aut. 2.5, model '95
GL 2.0
3/92
DL 1.8
10/93
DL 1.8
1/94
Automaat 1.8
4/92
DL 1.8
10/93
Comfort 1.6
1/95
GL 2.0
1/88

AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008
Estate 240 GLE nov. '91, LPG,
wit, 130.000 km. Vr.pr. ƒ 29 000.
Evt. mr. mog. 036 - 5325180.
Volvo 440 GL, origineel 1989,
rijdt prima, APK gekeurd, inruil
mogelijk, ƒ 8950. 023 - 423906.
Volvo 740/940 GL '90, blauw,
benz/lpg schuifdak veel extra's
Boekje aanwezig, ƒ 17.900.
Tel. 02972-64613/03465-70009.
VOLVO 940 GL, 67.000 km,
groen met., 01/92. Jan Wals,
02902 - 61697.

.Volvo Occasions
740 2.3'90
ƒ22.750
7402.3 '90
ƒ21.950
4601.8 inj. Ipg '93 ..ƒ29.750
460 GL '91
ƒ19.750
440 GLT 2.0 abs'93 ƒ33.950
440 DL 1.8'93
ƒ26.950
440 1.8 rood '92 ....ƒ22.950
440 DL '91
ƒ19.950
440Sunray '91
ƒ18.950
440 GL autom. '91 ..ƒ22.950
440 SP autom. '91 . .ƒ 18.950
440 GL autom. '90 . .ƒ 19.950
340 SP autom. '90 . .ƒ 12.950
340 GL autom. '88 . .ƒ 8.950
3401.7 '88
ƒ 7.950
240PolarEst. '92 ...ƒ36.950
240 GL 2.3 '89
ƒ 15.750
240 GL Ipg '87
ƒ 7.950

Van Vloten
Amsterdam
uw Volvo-dealer

Automaat Toyota Cressida 82
4 drs, kon. blauw-metallic, APK
aug. '95, trekhaak caravan
met persoonlijke service
Grundig sleeradio-cass. deck
Vr.pr. ƒ 2500. Tel. 020-6994602, Tel. 020 - 6369222, Meeuwen
laan 128, Amsterdam-Noord.
, Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.

Bedrijfsauto's

70 BESTELAUTO'S en pers
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebrpekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

Klassiekers
en Oldtimers

Accessoires
en Onderdelen

Rijscholen

Service en
Reparatie

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

GARAGE ECONOOM
Repareert
uw Koppeling en Remsysteem
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
Grote sortering ONDERDELEN
AARZEL NIET, BEL NU !!
van schade-auto's, alle
Uw Bovag-Autospecialist
merken, alle bouwjaren.
Frederiksplein 6, 020-6232505.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Missot. specialist REM- en
DIESELSERVICE
FRICTIE-MATERIAAL.
brandstofpompen; verstuivers
3osboom Toussaintstr. 43
cil.koppen vlakken. Garage/
A'dam. Tel.: 020-6180443.
motorenrevisie FEENSTRA
ndustrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
ONDERDEELVERKOOP
APK KEURINGEN ƒ 70,
DOE-HET-ZELF ADVIES
klaar terwijl u wacht.
op zaterdag van
Garage West-Center:
10.00-13.00 uur
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Noodservice

Kost B.V.

Valschermkade 16. A'dam.

Algemeen

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00
MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ 37,50 per les
THEORIE OP VIDEO GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.

AUTO SERVICE WETTER

Autobedrijf CRYNSSEN
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Crynssenstraat 10-14
Tel. 020-6138473.
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
Auto/Motornjles
Advieslijn
alle merken en schaderegeling'.
voor Amsterdam e.o.
Bel: 020 - 6922612 '
Gedipl. FOCWA-monteur voor
alle voorkomende: laswerk- Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
zaamheden, reparaties, APK Theoriecursus gratis. Tel. 06en schades enz. ƒ37,50 exc. 52821994 b.g.g. 020-6932074.
BTW p/uur. Tel.: 075 - 314618.
Motorrijles van de KNMV
gedipl. motor rij-instructeur
GARAGE ECONOOM
Okker Giezen. Alle lessen ƒ50
Voor al uw SERVICE BEURTEN
p.u., ook spoedcursus mogeen ONDERHOUD
lijk. Inl.: 020-6124630.
Schadetaxatie en -herstel
Gratis leenauto's beschikbaar
RIJSCHOOL ROLF
APK-KEURING,
Rijden bij Rolf is een begrip in
klaar terwijl u wacht.
± 50 auto's APK gek. Den
Amsterdam. Met een goed
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat Advies voor 'n goede Occasion team instructeurs geven wij op
Wij bieden u een snelle
Haarlemmerweg bij molen.
een psychologische manier inen vakkundige service
020-6844079. Tevens Inkoop.
tensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
Frederiksplein
6,
020-6232505,
Ook Rliaal Johan Boom, Den
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
lip 55, Den lip. Tussen Lands- Zelf sleutelen of auto spuiten
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
meer en Purmerend. ± 100 au- doe je bij HEINING HOBBY Wij verzorgen ook 8-weekse
to's v.a. ƒ600. Tel.: 02908- HAL. 02907-6999 A'dam,
cursussen en examenroutes rij24640. Tevens inkoop auto's.
Sloterdijk 3.
den is vanzelfsprekend.
T.k. inruilauto's: Kadett 1.3 LS
(Spoed) opleidingen voor alle
3-drs., 6/86 ƒ 4950.-Alfa Giurijbewijzen met aansluitend
hetta 2.0,4/82, ƒ 3950.- Citroen
CBR rij-examen. Motor 2 daBX 1.4, 9/86, LPG ƒ3250.- R5 AUTODEMONTAGEBEDRIJF gen. Auto 5/10 dagen. VrachtTL 8/85, ƒ4950.- BMW 735i, GOSCO, Heining 31, A'dam auto 5/10 dagen. TneoriekurAut., groen met. 1/85, ƒ 7250.- md.ter. Sloterdijk III.
sussen voor alle examenkandiVW Polo Van, 5/86, ƒ 3950.Tel. 02907 - 2180. Lid Stiba, daten. Verkeersschool Nelen,
Ford Granada 2.8 Ghia Aut., aangesloten R.D.W., voorheen
Wibautstraat 133,1097 DN Amschuifd. 11/83 ƒ2750.- Nissan De Jong, Diemen.
sterdam. Tel. 020 - 6633773.
Sunny 1.3 L. 3-drs., 9/88,
Grote sortering ONDERDELEN
ƒ6250.- BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020- 6627777. van alle schade-auto's, alle
Donderd. tot 20.30 u geopend merken, alle bouwjaren.
Boek nu uw droom-vakantie
GEBR. OPDAM B.V.
Let op
met ee_n DOLPHIN-CAMPER
Tel.: 02502-45435.
Wagenpark Johan Boom
incl. automaat en airco.
Het HOOGSTE BOD?? Bel Adventure Cars 02990-30613.
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel. 020 - 6105478. voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's Camper aangeboden, merk
+ 200 auto's v.a. ƒ 300
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193, Challenger 450 SX, Peugeot J
tot ƒ 15.000.
5 veel extra's ± 50.000 km,
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur.
kenteken feb. 1991. Vr.pr.
Tevens inkoop auto's.
ƒ62.500. Inl. 01891-14310.

SUBARU én LADA dealer
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
Subaru Mini Jumbo DL 1984
Subaru Mini Jumbo DL 1986
Lada Samara 1.5 5 c l . . 1993
Renault 11 TL
1987
Renault 11 GTX
1984
VW bus LT 28 Dsl
1987
VW bus transp
1987
Rat Tempra 16 IE
1991
Ford Sierra 2.3 diesel .. 1990
Opel Kadett 1.6 D caravan1988
Opel Kadett 1.3 HB ... 1989
Toyota Corolla 1.3 GL.. 1984
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel.: 02907-6572

Autosloperijen

Campers

Volkswagen

Motoren/Scooters

AUTO WESTPOORT
'n echte garage
Honda CB 750, b.j. '94., 6000
Polo Coupé 1.3. '90 ƒ10.950
km., d.blauw, zeer mooi,
Polo 3d. 1300 '89
ƒ 9.950
ƒ14.500. Tel.:04192-21128.
•Polo Coupé Jeton '90/13.450
ƒ 5.950
Honda Pacific Coast '92, Golf 1.6 rood '85
Golf 1.6bl. met. '89 ƒ12.950
i.z.g.st., ƒ11.500,-.
Tel. 010-4748886/4800514.
Golf 1.3Madison '89 ƒ12.950
Golf 1.6 Moda'91
ƒ15.950
Golf Cabrio Quart. '90/27.850
Jetta 1.6 4d. '87
ƒ 7.350
Passat 1.8 CL stb. W} 19.750
Passat1.8CLstb. '91 ƒ 19.850
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Tel. 020 - 6813410
merk auto a cont. met vrijwar,

Auto's te koop
gevraagd

Condensatorwèg/Schakelstr.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Sloterdijk l.
Te koop gevraagd AUTO'S a
Golf
1.3
C 6/'86, wit, goede
contant
met
vnjwar.bewijs
OLDTIMERBEURS Motel Tie
gave auto. Radio, startond.br.
Tel.: 02908 - 24640
(A15)10,11,12febr.a.s. Beurs
Vr.pr. ƒ6250. 020-6612453.
voor klassiek., oldtimers
• Bewijsnummers van een
onderdel., lectuur, miniat,.
Tegen
handelsprijs Golf 1.6 CL
geplaatste advertentie in deze
Info: Pro Mobiel Totaal
Manhatten, bl., 5/91, ƒ 13.750.
rubriek krijgt u alleen
Tel./fax. 070 - 3977210.
toegezonden als u dat bij de Passat 1.8 CL., 4-drs., 10/90
opgave van de advertentie ƒ14.500.- BEREBEIT, AmstelT.k.
Citroen
DS
23
inj.
PALLAS
Ford Transit 100 L D verl., b.j
'74, i.z.g.st. Vr.pr. ƒ 17.000. Evt kenbaar maakt. De kosten dijk 25, A'dam, 020- 6627777.
1/92 blauw, 108.000 km. Jan
Do.dag tot 20.30 uur geopend.
daarvoor bedragen ƒ 4,50
ruil mog. Tel. 020 - 6380723.
Wals. Tel.: 02902 - 61697.

Personenbusjes

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

PEUGEOT J5 dubb. cabine
met afzet unit, b.j. '84,
ZELFBOUW. Vr.pr. ƒ7000.
Tel. 023 - 385920.

Autoverhuur

QUKEBAAS
niet duur!!!
Verkoop & verhuur van
Skiboxen met dragers en
sneeuwkett. voor elk type auto
020-6719108, fax: 6766836
Zie ATS telet. pag. 888
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ39,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Twingo, Peug.106/306, Vectra,
VW Combi, Transit Diesel.
Adverteren in
deze-rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Veiligheid:
2 full size airbags
dwarsbalken
in de portieren
rondom schijfremmen
ABS (optioneel)
Comfort:
stuurbekrachtiging
getint glas
elektrisch verstelbare
buitenspiegels
Power:
2,0 liter 16V motor

Renault

Subaru

Porsche

*** Subaru Aalsmeer ***
Mini Jumbo's v.a. '86 ƒ 7.450 MOTORISCHE PROBLEMEN''
Laat uw auto testen d.m.v.
Vivio's GLJ v.a. '93 . .ƒ 16.250
de modernste apparatuur
Justy's v.a. '86
ƒ 6.750
Garagebedrijf Out:
Sedans-coupé's DL-GL ƒ 6.000
Legacy's GL ook aut. ƒ 14.500 Tel 020-6441020. Geopend
Subaru Aalsmeer 02977-30171 ma t/m. vr van 8 00-17.00 uur.

DE NIEUWE CHRYSLER NEON: VANAF f 37.995,CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Chrysler Neon vanaf f 37.995,-. Afgebeeld de Neon LE: f 41.995,-. Prijzen Incl. B.T.W., af Importeur, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leasen vanaf
f 1.038,80 p/mnd. (48 mnd„ 20.000 km p/j, full operational lease; excl. B.T.W. en brandstof). Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland B.V. Telefoon: 03473 - 63400.

Week media

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
15/16 februari 1995

Prijzen van oldtimers op dieptepunt
Na enkele slappe jaren en een voor sommigen
dramatische koersval is voor de oldtimermarkt weer
sprake van een opleving. Niet zozeer in de prijzen want

Motoren

die zijn eindelijk op een normaal niveau. De beleggers

hebben zichzelf uit de markt geprijsd. Ruim baan voor
de liefhebber.

1 miljoen keer 106

H

ET is tijd voor koopjes,
luidt de boodschap van
Walther de Munnik, beëdigd makelaar/taxateur van klassieke auto's en
nauw betrokken bij de grootste
oldtimerbeurs van Europa, Techo Classica Essen.
Eind tachtiger jaren waren ze
er ineens, de beleggers die kapitalen investeerden in dure merken als Ferrari, Maserati, Aston
Martin, Rolls Royce en Lamborghini. In de stellige overtuiging dat de prijzen nog verder
de pan zouden uitrijzen, keken
ze niet op een tonnetje meer of
minder. Maar het tij is in een
paar jaar snel gekeerd.
Een Ferrari 365 GTB/4 die in
1990 nog een prijskaartje droeg
van ruim l miljoen gulden staat
nu voor een kwart van dat bedrag te koop en dat doet voor
iedere belegger veel pijn. Een
Mercedes 300 SL met vleugeldeuren vind je met een beetje
geluk voor de helft van het geld.
Dat is nog altijd een paar ton
maar het wordt zonder blikken
of blozen betaald.
Tijdens de Mptorshow Essen
in november bijvoorbeeld wisselden klassiekers van 200 tot
400 duizend DM in snel tempo
van eigenaar.
De Munnik: „De liefhebbers
van oldtimers hebben hun geld
duidelijk een paar jaar in hun
zak gehouden. De speculanten

Nissan Sail-vloot
Nissan treedt in augustus
op als hoofdsponsor van
Sail Amsterdam en vooruitlopend hierop is een gelimiteerd aantal Sail-versies ontwikkeld op basis
van de Micra, Sunny en 100
NX. De Nissan en Sunny
krijgen onder meer een glazen schuifkanteldak, de
100 NX had standaard .al
twee uitneembare dakpanelen. Ze beschikken verder alle drie over'de nodige
toeters en TMlen* die uiteraard voor een vriendelijk
bedrag worden aangeboden.

zijn gigantisch onderuit gegaan
want de prijzen van met name
de dure merken werden kunstmatig hoog gehouden. Met uitzondering van Porsche zijn de
prijzen van dure merken tussen 1991 en 1993 enorm gekelderd en bij sommige auto's ging
het dan over miljoenen guldens. De prijzen dalen niet verder dan het huidige niveau en
in enkele gevallen is zelfs sprake van een lichte prijsstijging.
Het is dus nu de juiste tijd om
een oldtimer te kopen. Je koopt
zo'n auto niet meer als geldbelegging, dat is voorbij en zie ik
ook niet terugkomen. Als je nu
koopt, doe je dat omdat je een
auto leuk vindt."

De

van

In 3,5 jaar gebruikte Peugeot 800 duizend ton staal
voor de produktie van l
miljoen exemplaren van de
106. Deze maand is in Leipzig het jubileumnummer
afgeleverd. De 106 gooit in
veel landen hoge ogen. Vorig jaar werd 65 procent
van de produktie naar 114
landen geëxporteerd. Italië, Duitsland en GrootBrittannië zijn de grootste
afnemers. In Nederland
verkocht Peugeot ruim 96
honderd exemplaren, dat
was een stijging van ruim
33 procent ten opzichte van
199-3.

prijs
een

picobello
Mercedes
300

SL

halveer-

de in en-

kele jaren
tot

'slechts' 3

ton.

FSO verbetert Prima

Trend
De Munnik schat het aantal
klassieke auto's in Nederland
op 60 duizend, waarvan 15 procent auto's van voor de Tweede
Wereldoorlog. Hij constateert
een verschuiving in de markt
naar v at, hij noemt de 'young
ones', toekomstige klassieke
wagens uit de jaren zeventig of
zelfs nog jonger zoals de Golf
GTI. De stijgende belangstelling voor recente klassiekers
voor dagelijks gebruik ligt overigens voor de hand. Vanaf l
april wordt de wetgeving aangepast en zijn auto's van 25 jaar
en ouder vrijgesteld van belas-

ting. Ook de verzekeringspremie is vaak veel lager dan van
een hedendaagse auto. Het is
niet ondenkbaar dat het een
trend wordt voor de nieuwe yup
om een dikke Jaguar XJ6 uit '681
op te kopen, het ding te restaureren en er een LPG-installatie
te laten inbouwen. Maar voor
wie die moeite teveel is: er zijn
ook leasemaatschappijen die
zich gespecialiseerd hebben in

klassieke automobielen.
De Munnik: „Er is veel vraag
naar auto's als de Peugeot 404
die je compleet gerestaureerd
voor 15 mille kunt kopen. Ook
de Volvo Amazone blijft een
tank van auto waar vraag naar
is en een oud Kevertje met een
bril roept ook de nostalgie nog
steeds op. De prijzen van dit
soort auto's zullen nog wel iets
stijgen maar niet veel. Voor de

aanschaf van een klassieker
moet je naar een beurs toe, dat
is beter dan via De Telegraaf
van zaterdag op zoek te gaan.
Maar er is wel verschil tussen
de verschillende oldtimerbeurzen. Voor een Amazone kun je
wel terecht op een van de mindere beursjes, voor auto's van
voor de Tweede Wereldoorlog
moet je naar een kwaliteitsbeurs. Techno Classica is de

grootste beurs van Europa en
daar vind je echt alles op het
gebied van oldtimers. Er staan
26 honderd oldtimers vanuit de
hele wereld te koop en alle
prijsklassen zijn vertegenwoordigd, van vijfduizend tot 4 miljoen gulden. Het grootste potentieel voor de Nederlandse
oldtimermarkt zit tussen de 10
duizend tot 40 duizend gulden.
In die prijsklasse heeft Techno

Classica een ongelofelijk aanbod."
Techno Classica wordt van 16
tot en met 19 februari gehouden in de Messe Essen. De openingstijden in het weekeinde
zijn van 9.00 tot 18.00 uur. Op
donderdag en vrijdag gaan de
deuren 's morgens om 10.00 uur
open.
EVERHARD HEBLY

911 Carrera RS slankt sterk af

D

E 911 Carrera RS is goedgekeurd voor het gebruik op de openbare
weg en heeft niet het extreem harde karakter van zijn
voorganger. Porsche noemt de
nieuwe RS probleemloos geschikt voor alledag en voor de
recreatiesport in de vorm van
clubdagen en lange-afstandsritten.
Om het rijgedrag te verbeteren beknibbelde de Duitse
sportwagenfabrikant vooral op
het comfort. De RS onderging
een vermageringskuur die een
gewichtsverlies van 100 kilogram opleverde ten opzichte
van de 911 Carrera. Wat ontbreekt er zoal in dit 1238 kilogram lichte speeltuig?
Dat is een aardige waslijst.
Elektrisch bedienbare ruiten
en spiegels, centrale deurvergrendeling, interval op de ruitewissers, luidsprekers, achterruitverwarming, achterbank,
koplampreinigingsinstallatie
en twee airbags zoekt u tevergeefs in de RS.

Veel berichten over

nieuwe auto's munten

uit in al dan niet misplaatste superlatieven

en melden hoeveel waar
je voor het meestal weinige geld krijgt. Laten

we het eens omdraaien
en zien watje niet krijgt.
Als voorbeeld nemen we
de vorige week onthulde
Porsche 911 Carrera RS.
Prijs: 253.900 gulden. Oplage: 12 honderd.

Het reservoir van de ruitesproeier heeft een inhoud van
nog maar 1,2 liter in plaats van
6,5 liter en dat is niet veel als je
een lange afstandsrit wilt maken. De luxueuze binneverlichting van de basisversie is vervangen door de kleine lampjes
uit de 911 Speedster. De aluminium kofferdeksel leverde een
besparing van 7,5 kilogram op

en de kuipstoelen zijn 30 kilogram lichter.
Ook op het isolatiemateriaal
werd flink bezuinigd. De 92 liter
brandstof tank die voor de 911
Carrera tegen meerprijs verkrijgbaar is, behoort bij de RS
tot de standaarduitrusting in
verband met lange afstandsritten. Ondanks het gewicht van 7
kilogram overleefde ook de
stuurbekrachtiging de afslankmethode.
Wat krijg je dan wel voor je
geld? Om te beginnen een top
van 275 km/uur en een acceleratietijd naar 100 km/uur van 5
seconden. De cilinderinhoud is
vergroot van 3.6 liter tot 3.8 liter. Het vermogen nam vergeleken met de 911 Carrera toe van
272 pk bij 6100 toeren tot 300 pk
bij 6500 toeren. Het niet onaanzienlijke koppel bedraagt 355
NM bij 5400 toeren. Het vermogen wordt via een handgeschakelde zesbak overgebracht op
18-inch wielen.
De eerste drie versnellingen
zijn wat langer gemaakt voor
snelheden die zich het meeste

De sterk afgeslankte Porsche 911 Carrera RS
voordoen op circuits. Optimale
condities voor gebruik als
sportwagen zijn bereikt door
wijzigingen aan het onderstel.

De vooras is 3 centimeter en de
achteras 4 centimeter verlaagd.
Om de RS in de hand te houden
monteert Porsche een groter

remsysteem waarmee hij in 2,7
seconden vanaf een snelheid
van 100 km/uur tot stilstand
komt.

f

Intelligente Pirelli
Pirelli heeft deze week een
nieuw type gepresenteerd,
de P6000 voor het hogere
autosegment. Het gaat hier
om een zogenaamde 'intelligente' band die is afgeiStemd op het rijgedrag van
de auto waaronder hij is gemonteerd. Dankzij een
hoge concentratie silicum
en het speciale loopvlak
kan'de P6000 zich aanpassen aan veranderende wegomstandigheden. De nieuwe band levert optimale
controle .en is Pirelli's aanyoerder voor de negentiger
jaren. Hy is ontwikkeld
voor 40 verschillende
maatvoeringen en is in eerste instantie leverbaar voor
15 tot 18 inch velgen. Volgend jaar is hij eveneens
verkrijgbaar voor 14 inch
velgen.

Chrysler opent offensief met twee sedans
Chrysler wil met de voor Europa ontwikkelde Stratus .
een plaats veroveren in de hogere middenklasse. De instapprijs van deze opvolger van de Saratoga is 50 mille en daarmee heet de Stratus 2.016V LE concurrerend. Een slag groter, duurder en exclusiever is de New Yorker. Topklasse
voor captain's

D

E Stratus is een nieuwe
exponent van het cab
forward-concept
en
krijgt een positie tussen
de Vision de Neon. Aan de top
van het Chrysler-programma
staat er sinds kort nog een, de
uiterst luxueuze limousine

Chrysler

New

Yorker

Meer garantie
Suzuki-tweewielers
Suzuki heeft de garantie op
motorfietsen verdubbeld
tot twee jaar, zonder kilometerbeperking. Het is van
toepassing op'alle Suzuki
weg- en all-road machines
met een cilinderinhoud
vanaf 250 cm3, inclusief de
GN250.

Actiemodel
Charade
Daihatsu brengt een actiemodel van de Charade op
de markt, de Toscana. Hij
is uitgerust met een 1.3 liter 16V-motor en beschikt
over enkele extra's ten opzichte van de basisuitvoering. Denk maar aan bredere banden, speciale bekleding, een klokje, een toerenteller, een deelbare achterbank en een wiswasinstallatie op de achterruit.
Het voordeel voor de klant
bedraagt 1.400 gulden. Hij
is leverbaar als drie- en vijfdeurs. Prijzen vanaf 25 mille.

New Yorker. Chrysler heeft in
de Stratus een aantal eigenschappen samengevoegd die
borg moeten staan voor een florissante toekomst. Dankzij het
cab forward-concept biedt hij
natuurlijk veel ruimte aan de
inzittenden maar de ontwerpers van het „Large Car Platform Team" slaagden er bovendien in hem een uiterlijk mee te
geven dat in het geheel niet misstaat tussen de Europese concurrentie."'
De motorkap is vrij kort en
de carrosserie wordt gekenmerkt door een vloeiende lijn
vanaf de voorste raamstijl tot
de ingebouwde spoiler van het
kofferdeksel. De lage taillelijn
en het grote raamoppervlak
versterken voor de passagiers
nog eens het gevoel van ruimte.
Het gezicht van de Stratus
wordt verder bepaald door de
omlijsting van de grille die tegelijk als bumper fungeert. Het
Platform Team bestond uit 522
' mensen die zich met 300 onderdelen hebben beziggehouden
die door de inzittenden worden
gezien, gehoord of aangeraakt.
En daarbij gingen ze tot het uiterste want zelfs het gewicht
van de contactsleutel is afgestemd op wensen en verwachtingen van de klant.

Fittipaldi

Crysler
Stratus

Voor de ontwikkeling van het
onderstel heeft Chrysler zich
laten adviseren door meervoudig wereldkampioen en Indy
500-winnaar Emerson Fittipaldi. Rijplezier en dynamiek
moesten voorop staan. Op
grond van zijn bevindingen
kreeg de Stratus rondom onafhankelijke wielophanging met
dubbele draagarmen, schroefveren en gasgevulde schokdempers. Aan de voortrein is een
stabilisatorstang gemonteerd.
Aan de achterzijde heeft de
Stratus een aantal dwars- en in
de lengterichting geplaatste
draagarmen en een stabilisa-

torstang. De carrosserie is stijf
en licht. De stijfheid komt onder meer voor rekening van een
ladderframe dat onder de hele
auto doorloopt. Wat betreft de
veiligheid kunnen we melding
maken van onder meer twee
airbags en side-impact bescherming.

Twee motoren
De Stratus is verkrijgbaar in
twee motorvarianten die in
prijs nogal van elkaar afwijken.
Het instapmodel is de 2.0i 16V
LE.
Dit is een viercilindermotor
met een vermogen van 131 pk
die via een vijfbak de voorwielen aandrijft. De uitrusting is
vrij compleet met zaken als
centrale deurvergrending, vier
elektrisch bedienbare ruiten,
airconditioning, vier hoofdsteunen, elektrisch verstelbare
en verwarmbare buitenspiegels, een elektrische antenne,
een audio-installatie met vier
speakers en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel. De
LE kost 50.000 gulden. Leg er
19.000 gulden bij en je bent eigenaar van de Stratus LXL met
2,5 liter V6-motor. Dankzij de
vier kleppen per cilinder levert
hij een vermogen van 161 pk.
Het koppel bedraagt 214 Nm bij
4800 toeren. Hij is gekoppeld
aan een elektronisch geregelde
viertraps automaat en aan de
uitrusting van de Stratus blijft
weinig te wensen over. Standaard is hij bij voorbeeld voorzien van een nieuwe interactieve cruise-control die de automaat terugschakelt om de gewenste snelheid vast te houden.
In aanvulling op de LE beschikt de LX over lichtmetalen
velgen, mistlampen voor, twee
extra speakers, houtafwerking
op het dashboard en ABS in
combinatie met schijfremmen
rondom.
Behalve metallic lak is de enige optie lederen bekleding en
een elektrisch verstelbare be-

stuurdersstoel.
De Chrysler New Yorker is
van een ander niveau en debuteerde eveneens vorige week in
Nederand. Ook hier cab forward en een zee aan ruimte. Hij
maakt volgens Chrysler deel uit
van een nieuwe generatie Amenkaanse automobielen die bestemd zijn voor de Europese
markt. Maar de New Yorker is
bepaald geen kleine jongen.
Terwijl hier alles compacter en
korter lijkt te worden en ook
Chrysler zelf die kant leek op te
gaan overtreft de New Yorker
met zijn 5.27 meter alle Europese modellen, met uitzondering
van de iets langere Bentley
Continental R. De New Yorker
heeft onder de motorkap een
3,5 liter V ( met vier kleppen per
cilinder. Hij is goed voor een
vermogen van 211 pk en een
koppel van dik 300 Nm bij 3350
toeren. Chrysler noemt de motor van het vlaggeschip fluisterstil en dat geloven we graag. De
New Yorker is voorzien van alle
denkbare luxe zoals een geluidsinstallatie van 120 Watt en
11 speakers op 7 verschillende
plaatsen. De prijs van deze grote jongen is op dit moment niet
bekend.

Wie voor weinig geld
auto wil rijden, kan zijn
toevlucht nemen tot de vernieuwde FSO Prima. Het
Poolse merk introduceert
een Prima GLi hatchback
met de 1.4 16V-motor uit de
Rover K-serie. Een andere
primeur voor 1995 is de
SLX met nieuwe 1.6 motor
en standaard stuurbekrachtiging. De 1.4 liter levert een vermogen van 103
pk en een maximaal koppel
van 127 Nm bij 5 duizend
toeren. Hij laat de 11 honderd kilogram zware Prima binnen tien seconden
naar 100 km/uur lopen en
haalt een top van 175
km/uur. De 1.6 motor is het
vervolg op de oude 1.5 motor en levert 78 pk. Hij presteert duidelijk minder dan
de 16-klepper en springt
ook slordiger om met de
brandstof. Deze SLX-versie kreeg ook enkele cosmetische wijzigingen zoals
een vernieuwde motorkap,
een ander dashboard en beter geplaatste schakelaars.
Bovendien is hij voortaan
standaard voorzien van
stuurbekrachting en dat is
beslist geen overbodige
luxe in deze zware auto.
Evenals bij de sportievere
GLi-versie vergrootte FSO
de spoorbreedte achter
met 6 centimeter hetgeen
de wegligging ten goede
komt. De GLi onderscheidt
zich verder nog van de SLX
door wat uiterlijke zaken
als lichtmetalen velgen,
kuipstoelen, elektrisch bedienbare voorramen en een
andere grille. De GLi kost
21 mille, de SLX duizend
gulden minder.

Range Rover
met BMW-motor
De Range Rover is sinds
kort verkrijgbaar niet de
2.5 liter zescilinder turbodieselmotor van BMW. De
twee merken zijn vier jaar
bezig geweest om de motor
af te stemmen op toepassing in de Range Rover. Hij
levert een vermogen van
136 pk bij 4.400 toeren en
heeft een maximum koppel
van 270 Nm dat beschikbaar is vanaf 2.300 toeren.
Hij accelereert in iets meer
dan 14 seconden naar 100
km/uur en dat is niet bepaald
onverdienstelijk
voor zo'n groot gevaarte.
De uitrusting van de 2.5 DT
komt overeen met die van
de 4.0 V8 en dat houdt dus
in ABS, elektronisch gestuurde luchtvering, twee
airbags en centrale deurvergrendeling. In de DSEuitvoering kunt u bovendien rekenen op airco, cruise-control, verwarmbare
voorstoelen en een lederen
interieur.

Lichter sturen
in Toyota
Toyota levert voortaan alle
modellen vanaf de Starlet
XLi standaard af met
stuurbekrachtiging,
dit
met uitzondering van de
XL diesel en de MR2. De
Carina E heeft voortaan
standaard een airbag aan
bestuurderszijde.

(ADVERTENTIE)

SUBARU AALSMEER
wij hebben altijd

100 top

Lakenblekerstraat 54, Aalsmeer
(vlakbij Bloemenveiling)
tel. 02977-30170

VOORDELIG VINYL!
Zeer voordelig vinyl. In diverse kleuren. Zeer gemakkelijk in
het onderhoud. Breedte 200 c
Per strekkende meter

RIB TAPIJT!
Supersterk geribd naaldvilttapijt. Geschikt voor meerdere
doeleinden. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

VAN

KAMERBREED VINYL!
Kamerbreed vinyl in diverse kleuren, verkrijgbaar in smaak
volle parket- en granito dessins.
Breedte 400 cm. Per strekkende meter

BOUCLE TAPIJT!
Prachtig boude tapijt met zeer fijne nop.
Jute-rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

VAN

SLAAPKAMER VINYL!
Fraai slaapkamer vinyl van een zeer goede kwaliteit.
In diverse kleuren. Breedte 300 cm.
Per strekkende meter

KINDERTAPIJT!
Exclusief printtapijt voor Carpet-land. Verkrijgbaar in drie
prachtige kleuren. Foamrug. Breedte
400 cm. Per strekkende meter

GELEGD
VAN

EXCLUSIEF VINYL!
Praktisch vinyl, exclusief voor Carpet-land. Geschikt voor
woonkamer, keuken en hal. Breedte
400 cm. Per strekkende meter

KLASSIEK TAPIJT!
Voor de liefhebbers hebben wij dit prachtige klassieke
reliëf tapijt. Jute-rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
GELEGD
;
VAN
ÏSr'

ZACHT VI NYU
Praktisch, superzacht slaapkamer vinyl. Zeer gemakkelijk ir
het onderhoud. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter .

PRINTTAPIJT!
Leuk printtapijt met kuifje voor de kinderkamer! Exclusief
voor Carpet-land. Foamrug. Breedte
400 cm. Per strekkende meter

GELEGD
VAN

VELOURS TAPIJT!

KAMERBREED VINYL!
Kamerbreed vinyl van uitstekende kwaliteit. Verkrijgbaar ir
diverse mooie kleuren. Breedte
400 cm. Per strekkende meter

,

Fantastisch velourstapijt. In 5 gemêleerde kleuren.
Van zware kwaliteit. Foamrug. Breedte t
400 crn. Per strekkende meter

GELEGD
VAN
JBl

VELOURS TAPIJT!

DEGELIJK VINYL!
Oerdegelijk, sterk vinyl. 3.0 mm dik. Verkrijgbaar in drie
verschillende kleuren. Breedte
400 cm. Per strekkende meter

WMHS es POORTERE

Prachtig kortgezet gemêleerd velours. Geschikt voor
intensief gebruik. Foamrug. Breedte
400 cm. Per strekkende meter

GELEGD
VAN

KOKOS TAPIJT!
Prachtig kokos tapijt in twee verschillende tinten. Geschikt
voor de woonkamer. Latex-rug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr.

GELEGD
VAN

Knalfeest bij Carpet-land! Ons succes in Europa is niet
te stuiten en dat vieren we met gigantische kortingen op
tapijt, vinyl, karpetten, gordijnen en rolresten. Samen met
u maken we er een onvergetelijk feest van, ook namens
onze leveranciers. Bij hun kopen we groot in voor al onze

filialen tegelijk, vandaar die scherpe prijzen. Dat voordeel
is voor u. Want dat is de basis voor ons succes: lage prijzen,
topkwaliteit, superservice en een tevredenheidsgarantie op
de koop toe! Vier mee dat prijzenfeest en profiteer nu van
de historisch lage prijzen, op onze totale collectie!

KATOENEN TAPIJT!

KOKOS KARPET!
100% kokos tapijt, fraai gebandeerd. Past in ieder interieur. Verkrijgbaar in twee kleurstellingen. Maat 170 x 230 cm.

VAN

TIJDLOOS KARPET!
Smaakvol karpet met een fraai randdessin van 100% synthetisch materiaal. In diverse kleur-,
stellingen. Maat 165 x 230 cm.

Fraai tapijt van 100% katoen. Dit natuurprodukt is leverbaar in diverse kleuren. Jute-rug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr.

33S

GELEGD
VAN

WOLLEN TAPIJT!

<-3W$ »•;-: •••••::xw,'

MODERN KARPET!
Modern gedessineerd. Van 100% synthetisch materiaal. V
krijgbaar in diverse fraaie kleuren.t
Maat 170x230 cm.

Zware boude met grove nop, van 100% zuiver scheerwol
Fraai naturel getint. Jute-rug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr.

GELEGD
VAN
Aanbiedingen geldig t/m 12 maart 1995.

Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Forbo Parade, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar.
'/

*l

EURO PA'S ÜGROOTSTE TAPIJTSPECIALIST
AMSTERDAM/CENTRUM
Stadhouderskade 93 (tussen
Heineken Brouwerij en Habitat).
Tel. 020-662 5 J 51
Geopend:Maandag 13.00-18.00 uur.
Di/vr. 9.00-1'8.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/AMSTEL l
Spaklerweg
(ingang bij GEB gebouw).

Tel. 020-665 02 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag.
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/SLOTEN*
Anthony Fokkerweg
(naast Praxis).
Tel. 020-617 61 19
Geopend: Maandag t/m vrijdag.
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/NOORD 3
Klaprozenweg 40
(tegenover Bo-Rent).
Tel. 020 - 636 85 75
Geopend: Maandag 13.00-18.00 uur.
Di/vr. 9.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

AMSTERDAM/WEST
Haarlemmerweg 337
(naast de Maggi-fabriek).
Tel. 020-688 l O 00
Geopend: Maandag t/m vrijdag.
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Bovenkerkerweg
...Shell

Si oi

AMSTELVEEN/UITHOORN
Bovenkerkerweg/Zijdelweg
Tel. 02974 - 929
Geopend: Maandag
13.00-18.00 uur.
Di/vr. 9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur..
Koopavond tot 21.00 uur.

HOOFDDORP
Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).

Tel. 020-653 34 41
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-18.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

VOOR OVERIG
ADRESSEN ZIE

?\

gouden gid;

De BoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
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Bouwplan voor 'verzorgingshuis van de toekomst'
ZANDVOORT - In het
Huis in het Kostverloren
(HiK) kunnen 46 appartementen worden gebouwd
voor zelfstandig wonende
ouderen. Dat staat in een
plan dat ontwikkeld is door
Stichting
Zorgcentrum
Zandvoort,
huisbaas
NCHB, gemeente en provincie. Deze laatste eiste destijds dat het HiK als 'verzorgingshuis' dicht zou gaan en
de huidige bewoners naar
het Huis in de Duinen zouden verhuizen. Dat gebeurt
in dit voorstel. De stichting
is van plan haar bezwaar tegen de eisen van de provincie in te trekken.

De appartementen in het
'HiK nieuwe stijl' komen - als
het plan wordt goedgekeurd op de vier verdiepingen van het
huidige verzorgingshuis. De bewoners kunnen gebruik maken

van allerlei diensten op het gebied van zorg, voeding en huishoudelijke
werkzaamheden.
Die worden aangeboden vanuit
Huis in de Duinen. Ook is gedacht aan mogelijkheden voor
alarmering en de aanwezigheid
van verzorging gedurende 24
uur per dag. „Zo zien wij het
verzorgingshuis van de toekomst," zegt René de Vries, directeur Zorgcentrum Zandvoort. „Zelfstandig wonende
ouderen, die zelf bepalen van
welke voorzieningen zij gebruik maken."

Inleunwoning
De appartementen, een soort
'inleunwoningen', zijn te vergelijken met de huidige aanleunwoningen, maar hebben als bijkomend voordeel dat de hulp
binnen dezelfde muren aanwezig is. Het toewijzingsbeleid
wordt ongeveer hetzelfde als
voor aanleunwoningen, al zal
op den duur steeds meer voor-

rang worden verleend aan mensen die duidelijk zorg nodig
hebben. De bestaande aanleunwoningen blijven overigens dezelfde functie houden.
Op de begane grond blijven
de bestaande voorzieningen gehandhaafd, waaronder de dagverzorging én de open eettafel
voor wijkbewoners. Organisaties die in het HiK al actief waren op het gebied van de oude-

renzorg, zoals gezinszorg en
kruiswerk, kunnen hier - in een
wijksteunpunt - gehuisvest blijven. Dat laatste geldt overigens
ook voor kinderdagverblijf Pippeloentje.
In Huis in de Duinen wordt
de capaciteit teruggebracht van
140 naar 120 traditionele verzorgingsplaatsen. Daar is de
laatste tijd al aan gewerkt. In de
ruimte die daarmee vrijkwam,

zijn nieuwe projecten ondergebracht, waaronder een afdeling
groepsverzorging met dertig
plaatsen voor dementerende
ouderen.

Wijkverpleegboeg
Van het Zorgcentrum wonen
twaalf ouderen hier permanent
en kunnen zes anderen er overdag terecht. De overige twaalf

plaatsen zijn voor mensen uit
de 'wijk': mensen uit Zandvoort
(en eventueel omgeving). Als de
gebruikers elkaar afwisselen,
kunnen hiermee zo'n 25 mensen uit de wijk geholpen worden. Afgelopen maandag ging
in het HiD ook een wijkverpleegboeg met negen bedden
van start. Dit project is ontwikkeld in samenwerking met de
verpleeghuizen Den Weeligen-

band met het reeds veelvuldig
door de gemeente geopperde
bezwaar, dat zij met de instelling van een noodfonds mogelijk erkent dat zij aansprakelijk
is.

Lingerie

Garage maakt plaats voor appartementen

voort toch meedoen aan het
onderzoek van de provincie
naar de hoge grondwaterstand in de regio." Dat zegt
ing. F.M. Smits, hoofd sector
Eigendommenbeheer
van de gemeente Zandvoort.
Het wachten is op een aantal gegevens, die de provincie Noord-Holland binnen
twee weken zal toesturen.
Aan de hand daarvan zal het
college een beslissing nemen.

Smits: „De provincie zal ons
duidelijk maken hoe zij het onderzoek in samenwerking met
Zandvoort wil verrichten, wat
voor resultaten zij denkt te bereiken en wat de kosten zullen
zijn. Aan de hand van die gegevens zal het college een heroverweging maken of zij niet alsnog met dit onderzoek zal meedoen. Gezien de problematiek
van de laatste weken is die kans
groot."
Het onderzoek van de provincie is inmiddels gestart in de
gemeenten Haarlem, Bloemendaal en Velsen. De bewoners
kregen vorige week al een enquêteformulier
toegestuurd.
Het onderzoek vindt plaats in
samenwerking met de gemeentebesturen,
hoogheemraadschap Rijnland en waterleidingbedrijf WLZK.
Zandvoort zit er tot nu toe
niet bij, omdat wethouder Versteege onlangs aan de provincie
te kennen gaf, dat zijn gemeente niet geïnteresseerd was. VolVervolg' op pagina 3

B Waterstanden B
Datum
23 feb
24feb
25 feb
26 feb
27 feb
28 feb
1 mrt
2 mrt
3 mrt

HW
09.16
10.36
11.44
00.36
01.39
02.31
03.15
03.56
04.37

LW
04.14
05.15
06.44
08.25
09.24
10.15
00.46
01.33
02.16

HW LW
21.5516.55
23.1618.25
-.- 20.00
12.5921.30
13.5922.20
14.45 -.15.31 11.06
16.0811.45
16.4812.36

Maanstand/getij:
Doodtij zondag 26 febr. 00.36 uur
NAP + 67cm
NM woensd. 1 mrt. 12.48 uur
Springtij dond. 2 mrt. 16.08 uur
NAP + 118cm

Laf
„Nu heeft de gemeente dan
eindelijk een kanaal gevonden:
zij verschuilt zich op een zeer
laffe manier achter een organisatie als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten." Ook de
gemeenteraadsleden
hebben
het volgens Trees Burger op
een zeer 'grove manier' laten
afweten. Ondanks eerder gedane beloften, vóór de verkiezingen, kwam uiteindelijk niemand voor de gedupeerden op.
Door de beslissing van het college zal een aantal gedupeerde
inwoners nog jaren in de schulden blijven zitten, aldus de
woordvoerster.

De nieuwe collectie lingerie is
een lust voor het oog. Kanten
inzetten, transparante stoffen
en tule zijn veel-gebruikte materialen en het resultaat is
vaak te mooi om helemaal met
bovenkleding te bedekken.
Het modebeeld van de jaren
'90 weerspiegelt een grenzeloze cultuurmix.
Veel exotische en uitheemse
invloeden vind je in het modebeeld terug. En dus: bh's,
hemdjes en body's in mooie,
warme tinten, zoals bruinen,
kruidig oranje en oker.

ZANDVOORT - Garage
Kooijman, Brederodestraat
6-10, maakt dit jaar plaats
voor een appartementencomplex met 13 woningen.
Het project wordt uitgevoerd door De Raad Bouwontwikkeling BV uit Katwijk, binnenkort de nieuwe
eigenaar van het terrein.
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„Maar de inspraakprocedures zijn hetzelfde," aldus een
medewerker van Bouw- en Woningtoezicht. In totaal is er één
bezwaar binnengekomen, maar
dat had niets met de bouwvorm
op zich te maken.
Een en ander betekent het
einde van de 85 jaar oude garage op deze plek, een van de eerste in Nederland. „Die is in 1910
nog gebouwd door Leonard
Lang, als onderdak voor de auto's van keizer Wilhelm," weet.
H.P. Kooijman. „Daarna zijn er
verschillende eigenaars geweest." Zelf betrok hij de garage in 1952 en begon er met de
verkoop van het Engelse automerk Austin. Daarna volgden
nog diverse merken, waaronder
Borgward en Skoda. Zo'n dertig jaar geleden stapte Kooijman over op Volvo, het merk
dat hij tot op vandaag trouw is
gebleven. Daar komt dus bin-

ZANDVOORT - Een 18-jarige
Zandvoorter maakte dinsdag
een ongelukkige start nadat hij
's morgens zijn rijbewijs had
ontvangen. Hij mocht 's avonds
de auto van zijn vader lenen. Op
de Kostverlorenstraat werd hij
verrast door een tegenligger.
Hij stuurde daarbij te veel naar
rechts, kwam op het trottoir terecht en reed een lichtmast uit
de grond. De auto werd flink
beschadigd.

Snelheidscontroles
ZANDVOORT - Bij een snelheidscontrole op de Zandvoorterweg kregen zaterdagochtend
12 bestuurders van de 475 die
werden gecontroleerd, een bekeuring. Ook werd op dat tijdstip een snelheidscontrole gehouden op de Dr. C.A. Gerkestraat. Daar kregen drie van de
260 bestuurders een bekeuring
voor te hard rijden. De hoogst
gemeten snelheid was 76 kilometer. De maximumsnelheid is
op beide wegen vijftig kilometer per uur.

Het pand aan de Brederodestraat 6-10 was een van de eerste garages in Nederland. In
mei wordt het gesloopt ten behoeve van 13 appartementen
Foto André Lieberom

nenkort een eind aan, per l mei
moet het bedrijf leeg opgeleverd worden. Kooijman heeft
zijn werkzaamheden een tijdje
geleden al verminderd. „We
zijn nu selectief open, oftewel
alleen op verzoek."

voorgevel

Omwonenden wijzen gemeente op fout

geven voor de bouw van een
garage en een berging op het
perceel Gerkestraat 125.
Deze mogen wel gebouwd
worden, maar niet zo hoog
als was aangevraagd. Vandaar dat er later een bouw- thuis in bouwkundige procedustop is opgelegd. De ge- res, vond dat te hoog.
meente is door oplettende
omwonenden op de fout geFout
wezen.
De verleende vergunning betrof een nieuw woonhuis met
garage en berging. Op de bouwtekening stond aangegeven dat
de hoogte van garage en berging 2,60 meter zou worden. De
familie Meyer van de Zandvoortselaan 30, zelf zeer goed

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

Eén dag rijbewijs:
auto op lichtmast

Eén bezwaar

Het college heeft een en ander in een brief medegedeeld
aan de werkgroep Wateroverlast. Volgens Trees Burger,
woordvoerster van deze werkgroep, is dit een grote slag voor
veel gedupeerde bewoners. De
houding van het college vindt
zij 'ronduit hypocriet en schijnheilig': „Twee jaar lang heeft
het college nodig gehad om te
kijken hoe ze haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de
gedupeerde burgers kon ontlópen. Dat is een geheel andere
instelling dan kijken hoe je de'
gedupeerden in deze nare omZANDVOORT - De geZANDVOORT - „Hoogst- standigheden tegemoet kan ko- meente heeft onlangs onterecht een vergunning afgewaarschijnlijk zal Zand- men."

Wellicht tóch
onderzoek
grondwater

De ultieme droom van
«7
Jan Lammers is, over
f
een tijdje een Formule I-race
op Zandvoort te kunnen rijden.
,,lk ben er helemaal klaar
voor," zegt hij in een openhartig interview op pagina 7. Momenteel zit hij in het 'voorportaal', de Formule 3000.

Zie ook pagina 3

Geen 'noodfonds'
voor gedupeerden
van wateroverlast
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft zich
een tijd lang gebogen over juridische aspecten rond de aansprakelijkheidsvraag.
Daarnaast is er advies ingewonnen
bij de Vereniging Nederlandse
Gemeenten. Een noodfonds 'is
in geen enkele gemeente gebruikelijk', concludeert het
Zandvoortse gemeentebestuur
hieruit. De VNG heeft het college aangeraden zich terughoudend op te stellen. Dit in ver-

Formule l

berg en /uiderhout.
Directeur De Vries is optimistisch over de kansen van
het nieuwe plan. „Ik heb de
sterke indruk dat de provincie
Noord-Holland zich wel in dit
voorstel zal kunnen vinden."
Hij baseert dat op het feit dat de
provincie heeft deelgenomen
aan de werkgroep die het plan
ontwikkeld heeft.

Het worden merendeels drie
kamerappartementen, met op
de derde verdieping twee penthouses. De werkzaamheden beginnen in mei. De Raad hoopt
het nieuwe complex februari of
maart volgend jaar te kunnen
opleveren. De bouwvergunning
is in december vorig jaar afgegeven. Omdat er nog geen bestemmingsplan voor dit gebied
is, was het voldoende dat het
gebouw voldeed aan de eisen
ZANDVOORT - Gedupeerden van de wateroverlast in van de Bouwverordening.

het dorp, mensen die door overstromingen de nodige schade hebben geleden, hoeven niet te rekenen op een schadevergoeding van de gemeente. Het college van Burgemeester en Wethouders ziet af van het voorstel om een 'noodfonds' in te stellen. Volgens de Werkgroep Wateroverlast is
het voor veel gedupeerden 'een grote slag'.

DËZEWËEK

Bouwvergunning in strijd
met het bestemmingsplan
Na bestudering van het bestemmingsplan (dat nog uit
1950 dateert), de bouwtekening
en de verleende vergunning
ontdekten zij dat de gemeente
een fout had gemaakt. De
bouwvergunning was in strijd
met het daar geldende bestemmingsplan.

„De toegestane hoogte voor
de garage en het bijgebouw is
namelijk 2,25 meter," verklaart
Carla Meyer. „Als de gemeente
toch een vergunning wil verlenen voor de geplande 2,60 meter, dan moet zij in dit geval
eerst een artikel 19-procedure
starten om het bestemmingsplan te wijzigen." Met deze stelling ging zij naar de rechter om
een schorsing van de bouwvergunning aan te vragen. Zij heeft
haar gelijk gekregen, de rechter

heeft het schorsing'sverzoek
toegewezen. Vervolgens kreeg
de aannemer een bouwstop opgelegd.

Procedure
Inmiddels heeft de gemeente
voor het betreffende stuk grond
alsnog een artikel 19-procedure
opgestart om het bestemmingsplan te wijzigen en opnieuw een
bouwvergunning te kunnen afgeven.
Maar de familie Meyer zal
daar opnieuw bezwaar tegen
aantekenen. De bouwstop voor
de garage en de berging geldt
zolang de gemeente nog geen
beslissing heeft genomen op
het bezwaarschrift van de familie Meyer, aldus Egon Snelders,
voorlichter van de gemeente
Zandvoort.

(ADVERTENTIE)

ELKE ZONDAG OPEN
.7 DAGEN PER WEEK VAN 9 UUR 'S MORGENS
TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN.

Op zondag 26 februari:
Verse pastaschotel: Zalmforel,
tagliatella in roomsaus en
een Italiaanse tomatensqlade.

14.95
VROOM & DREESMANN
Kalverstraat

'Zandvoort niet volstoppen met reclameborden'
ZANDVOORT - Billboards passen niet in Zandvoort.
Dat vindt L. Buursema uit de Marisstraat: „Moeten we het
hele dorp laten volstoppen met reclameborden?" Het billboard aan het ir. G. Friedhoffplein, waar hij zelf op uit
kijkt, biedt de kans om er nu wat aan te doen. „We kunnen
tot volgende week vrijdag nog bezwaar maken tegen de
bouwvergunning. Ik hoop dat veel mensen dat doen."

Natuurlijk,

door Joan Kurpershoek

vond geen enkele plek in Zandvoort geschikt voor een dergelijk reclamebord. Het gemeen- •
tebestuur negeerde dat oordeel
echter en zette in 1991 acht billtaoards neer, zelfs voordat de
bouwvergunning was aangevraagd en verleend.
.Twee werden er op het Priedhoffplein geplaatst, maar er
kwamen zoveel protesten, dat
eenjaar later één daarvan werd
verwijderd. De omwonenden
wilden echter ook het tweede
bord weg hebben. „Toen wéthouder Van Caspel mij vroeg
welke van de twee er weg
moest, heb ik gezegd: het linker, en daarna het rechter," aldus Buursema. Maar dat gebeurde niet, waarop de taetrokkenen naar de Raad van State
stapten.
Welstandscommissie
Die besliste in december 1993
In feite kreeg Buursema een dat de gemeente fout zat: het
paar jaar geleden al gelijk van bestemmingsplan liet niet toe
de Welstandscommissie. Die dat er een billboard werd ge-

Buursema kijkt zelf vanuit
zijn woning aan de Marisstraat
recht op het vier meter hoge
Mediamax billboard op het
Friedhoffplein. „Zijn we niet
bezig met de verloedering van
heel ons mooie Zandvoort?"
vraagt hij. Voor hem is het wel
duidelijk. „Maar het gaat niet
alleen om Leo Buursema, het
gaat om heel Zandvoort. Als we
al die reclameborden hier toelaten, dan is toch het eind zoek?
Straks is ieder stukje duin en
groen verpest door een billboard, ook in Noord. En dat
voor 80 duizend gulden per
jaar. Moeten we dat toelaten?
Daarom hoop ik dat zoveel mogelijk mensen zullen protesteren."

meer dan honderd telefoontjes
moeten plegen met de gemeente." Volgens hem kreeg hij diverse keren, zowel van ambtenaren als van wethouder Versteege, de toezegging dat het
billboard verwijderd zou worden. Alleen kwam Versteege ladie krant moet ik hebben.
ter op zijn toezegging terug: tijOmdat ik graag wil weten wat zich in
dens zijn vakantie zouden ambmijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
tenaren tot de conclusie zijn geZandvoorts Nieuwsblad
komen, dat het billboard moest
13 weken voor maar ƒ 13,00
blijven staan.
De arrondissementsrechtbank in Haarlem deed op 9 januari 1995 uitspraak: de gemeente moest binnen zes weken 'na verzending van de uitspraak' Mediamax aanschrijven het in geding zijnde
Naam: (m/v) l l l L l l l l l l l l l l l l
billboard te verwijderen. Het
Adres: l l l l l l
billboard. staat er echter nog
steeds. Na de rechterlijke uitPostcode/Plaats:| L
spraak is op het raadhuis, met
instemming van diverse raadsTelefoon: l l l l l l l l
l
l
l (l,v,m. ointrole twojru
leden, besloten het bord te lal
l
l
Giro/Banknn:
L
ten staan en het bestemmingsplan aan te passen. Dat maakt
Daarna word ik abonnee en betaal per
het mogelijk een nieuwe bouwD kwartaal ƒ 18,00 D half jaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
vergunning te verlenen en het
college heeft dan ook het voor* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
nemen dat te doen. Dat stond
vorige week in de gemeentelijke advertentie in deze krant.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
Met deze advertentie is de teropgeven:
020-562.62.11.
mijn om bezwaar te maken ingegaan. Bij Buursema rijst in- | Stuur deze bon in een open envelop naar
middels een nieuwe vraag: is er i Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003 .
voor de overige billboards wel
een geldige bouwvergunning' afgegeven?

Nieuwsblad

Het gaat niet alleen om het gewraakte billboard op het Friedhoffplein, aldus Buursema. De vier meter hoge reclameborden
moeten heel Zandvoort uit

Archielïoto Weekmedia

plaatst en dus moest het ver wijderd worden. Daar werd echter
geen gehoor aan gegeven. De
Vereniging van Eigenaren van
het Sterflatgebouw Zandvoort
klom vorig jaar twee keer in de
pen, en toen er nóg niets gebeurde, stapte zij naar de rechter.
Dat de gemeente geen stap-

pen ondernam om het bord weg
te halen, past helemaal in het
verhaal van Buursema.

Doorschuiven
„Ik ben van links naar rechts
gestuurd, van het kastje naar
de muur, de een schuift het
door naar de ander. Ik heb

donderdag 23 februari 1995
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FAMILIEBERICHTEN

Hoera!

Arie Stokman
vrijdag 24-2
50 jaar
gefeliciteerd

Liesboth, Ronald

Ar jan

Ga nooit heen zonder te groeten.
Ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.
Ga nooit weg zonder te praten,
dat doet soms een hart zo'n pijn.
Watje 's morgens hebt verlaten
kan er 's avonds niet meer zijn.
Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden
mochten hebben, geven wij met droefheid kennis
dat vredig is ingeslapen, mijn lieve man, onze
zorgzame papa en opa

Gerrit de Roode
in de leeftijd van 82 jaar.
J. M. de Roode-van der Meij

On/e pappa en mamma zijn

1

12 /2 jaar getrouwd!
Veel liefs van
Miranda en Jorick

Peep en Meem
v. Amerongen
van harte gefeliciteerd
met jullie 40-jarig huwelijk
Désirée en Paul
Daniëlle en Ben
Dominique, Juliëtte,
Sophie

Tom en Thea
Brie en Hilde
Michel en Biba
Gert-Jan en Annelies
Gijs
2042 H D Zandvoort, 22 februari 1995
Kerkdwarspad 3
Voor hen die afscheid willen nemen is daartoe
gelegenheid vrijdagavond van 20.00 uur tot 20.30
uur in het Uitvaartcentrum Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematie zal plaatsvinden maandag 27 februari om 10.15 uur in het crematorium „Velsen"
te Driehuis.
Vertrek van het Uitvaartcentrum om ± 9.40 uur.
Na de plechtigheid is in één der ontvangkamers
gelegenheid tot condoleren.

Kroon Mode
Haltestraat 55

Damespantalons
Elastische band
in nieuwe
voorjaarskleuren

59.95
D. van Duyn
voor het aanleggen
en ophogen van uw
tegel- of straatwerk.
Ruim 30 jaar ervaring.
Tel. 0250719593/17833

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder dan een maand
hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

ADVERTENTIES

Wegens familieomstandigheden is

drukkerij Van Petegem
Kerkpad 6 te Zandvoort
maandag 27 februari de gehele dag gesloten.

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

DER|< EN ARJEAANTJE SiobbEkAR
60 JAAR GETROUWD
GEleqENlHEld TOT fEllCITEREN Op

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)
- Achterstallig honorarium i.v.m. leveren
schetsontwerp raadhuis
- Wijziging uitkerings- en pensioenverordening wethouders
- Vaststelling Verordening winkelsluiting
- Invoering van kantoorautomatisering
- Regeling ambtelijke bijstand aan raadsleden
- Instelling onafhankelijke adviescommissie
Bezwaar- en Beroepschriften en de benoeming van de voorzitter en de leden daarvan
- Nota's rentebeleid. Reserves en Voorzieningen en Activeren en Afschrijven
- Samenstelling begroting 1996
- Beschikbaar stellen restantkrediet 1994
voor 1995
- Vervanging dakbedekking Oranje Nassauschool
- Wijziging Huisvestingsverordening ZuidKennemerland
- Aanvraag VOGM-gelden
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting (tel 02507-61492) kunt u
terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
INZAGE HERINDELINGSPLAN
NOORD-HOLLAND EN
AMSTERDAM
Van 27 februari tot en met 27 april 1995 ligt het
herindelmqsplan ter inzage bij bureau Voorlichtmg, Raadnuisplem 16
Het henndelingsplan heeft mede tot oorzaak dat
voorgestelde vorming van de stadsprovincie ROA

65 jaar huwelijk.
Wij hadden een heerlijke dag.
Jaap en Geertje Koper

HOOFDSTUKKEN NIEUWE
DRANK- EN HORECAVERORDENING GOEDGEKEURD
De gemeenteraad heeftop 19 december 1994
een nieuwe Drank-en Horecaverordening vastgesteld
De provincie diende nog de hoofdstukken 2,4
en 5 goed te keuren, hetgeen onlangs is gebeurd Overigens wordt hoofdstuk 4 (inzake
dansen) wegens vereenvoudigde regelgeving
buiten toepassing gelaten
De verordening treedt in werking op vrijdag
24 februari 1995 en ligt tot 22 maart 1995
voor een ieder ter inzage op het raadhuis,
bureau Voorlichting
VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van besluiten als bedoeld in art 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot
- het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats op Burg. Engelbertsstraat ter hoogte van de zijingang
flat Passage 3.
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na pubhkatie schriftelyk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040
AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekening

MV HEEMSTEDE

. BrittCorine
overleden 9 febr. 1995

Robin Hendrikus
geboren 7 febr. 1995

overleden 21 febr. 1995

Henk en LindaTamerus-Kemp

t

Heden is, na voorzien te zijn vpn het Sacrament
der zieken, van ons heengegaan onze lieve moe-

der en oma

Krijntje Kluyskens-Loos
weduwe van Simon Ignatius Kluyskens
in de leeftijd van 76 jaar.

Wim
Cees en Jeannette
Liza, Emile
Carel en Jolanthe
Sandra en Kees
19 februari 1995
Hogeweg 49 zw
2042 GE Zandvoort
De uitvaartmis en de begrafenis hebben heden
plaatsgevonden.

Hij leefde voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
Tot het laatst dacht hij alleen aan ons.
Ik heb mijn allerliefste man en wij onze fantastische vader en opa moeten afstaan aan een
ziekte die hij, met al zijn wilskracht, niet kon
overwinnen.

De crematie heeft woensdag 22 februari plaatsgevonden.

95018B Duinrooslaan 13
uitbreiding woonhuis
95019B Helmerstraat 14
plaatsen schuurtje
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vnjdagmorgenvan09 00tot12 SOuurgedurendeeen
week na het verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn

l Drogisterij-Parfumètie Bouwman
\Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327^

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Burg. Nawijnlaan 24, in groene woonwijk gesitueerde uitstekend onderhouden halfvrijstaande
villa met garage. Fraaie voor-, zij- en achtertuin
met riant terras op het zuiden. Grondopp. 430
m2. Ind. beg.gr. hal; toilet; L-vorm. woonk. met
open haard; half open keuken met inb.app; 1e
et. ruime overloop met inbouwkast; 3 siaapk.;
badk. met ligbad, douche en dub. wastafel; balkons aan voor- en achterzijde; 2e et. 2 sl.k.
waarvan 1 met dakkapel.
Vr.pr. ƒ 525.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

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

Vondellaan l -c, Zandvoort
Tel.:02507-19869

OPENING
Gerst ujos hst een klein dondersteentjs
Nu heeft zij toch de leeftijd dat zij oud uuordt

flnneke, von harte1
Pa, ma, Rita. Theo, Brenda, Mieke

Kenny en Beau

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

Corn. Slegersstraat 2/2

tel. 14764-14090

10.00-13.00 uur

voorjaarskleding
(alles vernieuwd)

2042 GP Zandvoort

woe. t/m zat.
14.00-17.00 uur

Spek-zwiebelbrötchen

0,95

Apfelstrudel

1,80

Schwarzwalder Schnitt

ECHT JE PROEFT'T!

Hogeweg 28

tel. 12989

EEN DAKKAPEL
IS RUIMTEWINST
• Dakkapellen in alle soorten en maten.
• Van onderhoudsarm en degelijk materiaal zoals:
TROCAL / TRESPA / UNIDEK / KGMO keur.
• Traditionele constructies, zeer goed geïsoleerd.
• In één dag geplaatst d.m.v. prefab elementen.
• Dubbel glas van binnenuit te reinigen.
• Verzorgen van melding of bouwvergunning.
• Doorlopende garantie en financiering mogelijk.

Bel: 02202 2700, fax: 02202 2730
of post de bon zonder postzegel.
Ik wil graag een vrijblijvende offerte
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon1

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '94/'95

10,75

echte bakker BALK

uitgerekend voor U!
Voor c/e week van 13-02 f/m 19-02-'95
Normaal
jaarverbruik

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

Week
streefverbruik*

19
24
29
34
38
43
48
53
58
62
67
72
79
86
94
101
108
120
132
144
156

Totaal vanaf
l november **

342
431
517
602
688
773
859
944
1030
1116
1201
1290
1418
1547
1673
1804
1932
2148
2361
2578
2790

Kosten
deze week

9,88
12,48
15,08
17,68
. 19,76

j

ƒ 22,36
ƒ 24,96
ƒ 27,56
ƒ30,16
ƒ 32,24
ƒ 34,84
ƒ 37,44
ƒ41,08
ƒ44,72
ƒ 48,88
ƒ52,52
ƒ56,16
ƒ 62,40
ƒ 68,64
ƒ 74,88
ƒ81,12

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

Pose de bon naar

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

RUITER DAKKAPELLEN
Antwoordnummer 1751
I620WKURSEM
Ni|verheidsrerrein 14, l645VXUrsem

V/EERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Héél veel geluk in het

„GROTE HUIS"

WOENSDAG l MAART A.S.

met een gehele nieuwe kollektie

U wilt óók ruimtewinst op zolder?

Hoera,
volgende week
eindelijk OPEN

bij

voor dames en kinderen

Nog even en don kunnen mij bellen of er een
ploots is voor het bej huis (geintje)

Hogeweg 13, gunstig gelegen, royaal woonh.,
zeer geschikt voor zomerverhuur. Ind. souterrain: hal; gr. sl.k. met wastafel; keuken; douche;
toilet; beg.gr. hal; toilet woonk.; keuken; balkon;
1e et. 3 sl.k.; badk. met douche en wastafel;
toilet; 2e et. 3 sl.k. met wastafel.
Vr.pr. ƒ 369.000,- k.k.

van tweedehandskleding

Tweedehands kledingboetiek

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Dr. J. G. Mezgerstraat 37, nabij strand en station gelegen driekam.app. op de 1e et. met ruim
zonneterras (± 20 m2) op het zuidoosten. Garage en berging in het souterrain. Ind. hal; toilet;
badk. met ligbad en wastafel; woonk. met parketvl.; moderne open keuken; 2 sl.k.
Vr.pr. ƒ 259..000,- k.k.

DEZE HELE WEEK
INNAME

TÜTT: FRÜTTI

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

18 februari 1995
A. J. v.d. Moolenstraat 16
2041 ND Zandvoort

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN

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

Uitvaartcentrum
Haarlem

Mario Johannes Borstel

E. S. Borstel-Paap
Marion
Hans en Wilma
Kim, Claudia

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

• UJOONnCC€SSOIR€S

in de leeftijd van 70 jaar.
Onze liefde voor hem kent geen einde, ook al is hij
niet meer bij ons.

De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlmgh Onnesstraat 20 te Zandvoort De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
09 00 tot 1200 uur

• I31O€M€N €N PlflNT€N

40 jaar

geboren 7 febr. 1995

- Hogeweg 68a - 1 boom

OP6NT OP
IDOeNSDHG l MflflRT fl.S.
Hflflft DEUREN.

Poststraat?
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

Als 'n bloem zo is het leven
Het begin is teer en klein
De één die bloeit uitbundig
De ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang
Weer anderen blijven even
Vraag niet bij welke bloem je hoort
Dat is 't geheim van 't leven.

AANGEVRAAGDE
' KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen

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

DeZRNDROOS

HERENWEG180,
2101

een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het
bezwaar

ƒ De natuur kent de mens.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

vRijdAqAVONd 5 MAART A.s. VAN
20.00 UUR TOT 22.00 UUR IN
HOTE! HooqlANd, WESTERpARksTRAAT 5

Langs deze weg willen wij de
hele familie, buren en bekenden,
bedanken
uoor
de
kado's,
bloemstukken (te veel om op te
noemen) bij ons

Reacties op het plan kunnen tot 27 april
schriftelijk worden gericht aan Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, Postbus 3007,
2001 DA Haarlem
De verwachting is dat Provinciale Staten m juli
1995 een beslissing over het plan nemen

En de makelaar weet van
wanten en kranten.

Op diNScUq 20 febRUARi 1 9 9 5 ZIJN ONZE
OlldERS - QROOTOudERS

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 28 februari 1995 m het openbaar De vergadering wordt gehouden m de
raadzaal in het Raadhuis vanaf20.00 uur

Weekmedia17

donderdag 23 februari 1995

'Bewoners Kostverloren krijgen zelfde voorzieningen'
ZANDVOORT - „De bewoners van Huis in het Kostverloren komen terug op
een plek met dezelfde voorzieningen als zij gewend waren." Dat zegt directeur De
Vries van Zorgcentrum
Zandvoort. Volgens hem
hoeven zij niet bang te zijn
dat zij er met de gedwongen
verhuizing naar Huis in de
Duinen op achteruit gaan.
'Het interesseert me niet wat
er met me gebeurt, als ik maar
op Zandvoort blijf!' Die opmerking hoort De Vries regelmatig
onder de ouderen in het Huis m
het Kostverloren. Hij zal er alles aan doen om te zorgen dat
dat gebeurt, zegt hij. De meeste
bewoners van het Huis in het
Kostverloren verhuizen waarschijnlijk naar Huis in de Duinen. Als daar met voldoende
plaats is, worden de meest zelfstandigen - voor zover mogelijk
- ondergebracht in aanleunwoningen bij het HiK en het HiD.
Mogelijk gaan enkele bejaarden naar de Bodaanstichting in
Bentveld.

Terughoudend
Met de verhuizing is de afgelopen tijd al rekening gehouden. Voor het Huis in het Kostverloren en Huis in de Duinen
was het opnamebeleid 'zeer terughoudend'. Met name voor
kandidaten van buiten de badplaats. Onder Zandvoortse ouderen is er trouwens nauwelijks nog belangstelling voor
het Huis in het Kostverloren.
„Men wil daar niet meer heen,
omdat men het risico loopt opnieuw te moeten verhuizen," aldus De Vries.
„Het blijft natuurlijk een
klap voor de zeventig mensen
die het aangaat in het Huis in
het Kostverloren,". zegt De

Nieuw plan beste manier voor
vermindering aantal plaatsen
ZANDVOORT - Dat de
ontruiming van Huis in het
Kostverloren als verzorgingshuis doorgaat, daar
twijfelt niemand meer aan
bij Zorgcentrum Zandvoort.
Dat is de enige manier om
het aantal verzorgingsplaatsen in deze gemeente te verminderen.

Huis in het
Kostverloren
in de beginjaren: nog voor
honderd procent bewoond
door ouderen

De provincie Noord-Holland
maakte destijds m haar beleidsplan 1987-1992 al duidelijk dat
er daarvan te veel in Zandvoort
waren. Vorig jaar besloot zij dat
het Huis in het Kostverloren
dicht moest. Dat besluit is weliswaar door de Raad van State
geschorst, voor de periode van
de beroepsprocedure, maar het
Zorgcentrum heeft zijn conclusies getrokken en alternatieven
bestudeerd.

Archieffoto
Weekmedia

Bouwsubsidie

Vries. „De Zandvoortse bevolking heeft zich indertijd terecht
achter hen geschaard, tegen de
dreigende sluiting. Maar in feite kan de bevolking nu wel 'hosanna' roepen met dit nieuwe
plan. Het aanbod van zorgvormen wordt in verhouding zó
groot, dat andere gemeenten
zouden likkebaarden."
Hij wijst daarbij op de 230
verzorgingsplaatsen, inclusief
de Bodaanstichting, die in
Zandvoort over blijven. Plus de

De Vries: „Het afgelopen jaar
werd duidelijk dat landelijk,
maar zeker m de provincie
Noord-Holland het aantal verzorgingsplaatsen minder zal
worden, dan het aantal genoemd in het plan van de provincie voor de periode
1994-1996. Tevens werd duidehjk dat het Gewest Zuid-Kennemerland bereid is bouwsubsidies te verstrekken om nieuwe
appartementen te realiseren,
met een acceptabele huur."
Vandaar dat er ondertussen
verder werd gesproken over alternatieven voor het gebouw
van Huis in het Kostverloren
en de daarbij gelegen aanleunwomngen.

wijkverpleegboeg met negen
plaatsen, waar mensen - zo nodig - meer dan twaalf weken opgenomen mogen worden. Normaliter zijn het maximaal vier
plaatsen en ' niet meer dan
twaalf weken.

Personeel
„Als mensen hier gebruik
kunnen maken van verpleeghuiszorg, blijft ook hun sociale
netwerk op een steenworpafs-

tand. Dat is heel wat anders dan
wanneer familie of vrienden
met het openbaar vervoer naar
een verpleeghuis in Haarlem of
Hillegom moeten komen. Die
zijn meer dan een uur onderweg. Zomaar tussendoor even
langskomen is er dan niet bij."
Voor het personeel hebben
de veranderingen eveneens
consequenties. Ook daarmee is
al rekening gehouden. Al een
jaar lang worden nieuwe vacatures niet meer opgevuld. Dat

Expositie Schutte
ZANDVOORT - Louis Schutte
exposeert tot 20 maart in het
bezoekerscentrum van de Gemeentewaterleidingen,
De
Oranjekom. De schilder liet
zich de afgelopen twee jaar
door de Amsterdamse Waterleidingduinen inspireren. Uit
de veertig tentoongestelde werken, conté- en pentekeningen,
aquarellen en gouaches, blijkt
duidelijk dat de duinen een grote liefde van de kunstschilder
zijn. Het bezoekerscentrum bevindt zich aan de Ie Leyweg 4 in
Vogelenzang en is geopend van
dinsdag tot en met donderdag
van half tien tot vier uur en
'zaterdag en zondag van negen
tot vijf uur.

Wereldgebedsdag
ZANDVOORT - Het Zandvoortse comité van de Lokale
Raad van Kerken en de plaatselijke vluchtelingenorganisatie
hebben alle in de badplaats wonende asielzoekers uitgenodigd
voor de Wereldgebedsdag die
op vrijdag 3 maart wordt gehouden. Vrouwen uit Ghana
stellen dit jaar de liturgie voor
deze dag samen. De Wereldgebedsdag wordt al honderd jaar
gehouden. 180 landen zijn hierbij aangesloten. De dienst
wordt gehouden in de St. Agathaparochie en begint om tien
uur.

werk wordt verricht door mensen met tijdelijke aanstellingen
en uitzendkrachten. Niet voor
alle medewerkers zal voldoende werk aanwezig blijven. Weliswaar is een deel van hen al
ondergebracht op de nieuwe
wijkverpleegboeg en bij de
groepsverzorging,
anderen
kunnen terecht in het toekomstige 'verzorgingshuis nieuwe
stijl', het nieuwe appartementencomplex in het HiK-gebouw.

Gemiste kans op Linnaeusstraat om veiligheid te bevorderen

Het zal niemand in Zandvoort ontgaan zijn dat in december en januari in het Zandvooris Nieuwsblad in de rubriek
'Meningen' aandacht werd gevraagd voor kruisingen van wegen met verhoogd trottoir. Ge-

lukkig werd in de krant van 26 krijgt zelden voorrang als je
januari uiteengezet hoe het pre- daar van rechts komt.
cies zit.
Los van dit alles blijft het
kruispunt
Thijsseweg-LinDuidelijk is, dat de voorlich- naeusstraat gevaarlijk, vooral
ting over het fenomeen 'ver- doordat het zo dicht bij het
hoogd trottoir' te wensen over kruispunt Linnaeusstraat-Van
laat. In voornoemde stukken Lennepweg ligt, juist op een
werd steeds het kruispunt ge- plek waar de Van Lennepweg
noemd van de Linnaeusstraat een bocht heeft. Een voetganen de Thijsseweg. Aan de Thijs- ger die komend van de spoor•seweg staat de Beatrixschool. wegovergang zijn weg over het
trottoir vervolgt en de LinnaeVoor ouders en kinderen van usstraat oversteekt, heeft voordeze school is er nu duidelijk- rang op het afbuigende verkeer
heid: de normale voorrangsre- dat de Linnaeusstraat in draait.
gels gelden, omdat het doorge- Vanwege de knik in de Van Lentrokken trottoir te ver van de nepweg denken echter veel
Linnaeusstraat ligt en dus weggebruikers niet te maken te
slechts een snellieidsremmen- hebben met verkeer (voetgande drempel is. Maar wat wij nu gers) op dezelfde weg.
weten, weet niet iedereen: je
Als een kind per fiets uit het

dorp komt, wordt het pas echt
gevaarlijk: het buigt af de Linnaeusstraat in en moet dan
ogenblikkelijk oversteken om
op de Thijsseweg te komen. Het
verkeer dat in de Linnaeusstraat nadert, is goed te zien,
maar het achterom kijken om
te zien of je kunt afslaan, heeft
na tien meter nog niet veel zin:
het verkeer dat van achteren
nadert, bevindt zich nog op de
Van Lennepweg en kan daar
van beide kanten komen. Pietsers (veel kinderen) moeten
dus naar drie kanten kijken.
Het zou een stuk veiliger geworden zijn als bij de reconstructie van het kruispunt Van
Lennepweg-Linnaeusstraat er
op de Linnaeusstraat een
vluchtheuvel was gemaakt, zo-

Mmlel Pl\t>\ I.i-n tiitlliw \ilHiiiiilienl i «il im/iifi/ifi A\el Enllunen
/\/\ 2 + 2'k :n\ in leei <>/ uliiiiiliiiu in di\ei\e kleinen

Een artikel vorige week op de
voorpagina van het Zandvoorts
Nieuwsblad was voor lezer Rien
Couvreur aanleiding tot een
vrolijke reactie, met een knipoog naar het komende carnavalsweekend.

Zandvoorts
Nieuwsblad

vantteeuwiik
Meubelboitlevard Amsterdam/Diemen

Ringweg A-10 afrit S-113/Dtcmen

(020) 6994111

Carnaval breekt zaterdag compleet los
ZANDVOORT - Het carnaval breekt komend weekend
weer compleet los. Ook in Zandvoort. Zowel buurtcentrum
't Stekkie in Zandvoort-Nieuw-Noord als carnavalsvereniging De Schuimkoppen hebben een feestelijk programma
samengesteld, voor jong en oud.

Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag m Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred. J M Pekelhanng
Hoofd commercie. J F Sas

Zaterdag
't Stekkie heeft zaterdagavond 25 februari van zeven tot
tien uur een leuke carnavalsdisco voor kinderen van zes tot
12 jaar. Het is natuurlijk 't
mooiste als iedereen verkleed
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Redactiepromotie: Trudy Steenkamp
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12, Zandvoort, tel 02507 - 17166
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komt. De kaarten (drie gulden
met discopasje, vier gulden
zonder pasje) zijn al te koop bij
't Stekkie. Informatie bij Monique van Straaten, tel. 17113.
De Zandvoortse carnavalsvereniging De Schuimkoppen
houdt zaterdag Groot Carnaval
in gebouw De Krocht, samen
met de Polderschuivers uit
Haarlem en de Woudlopers uit
Amsterdam. Dit feest begint
om acht uur en de entree kost
7,50 per persoon. Er is een uitgebreid muzikaal programma
met optredens van The Wallbrothers, De Jolige Geiten en
Hans de Bruyn. Bovendien is er
nog een aantal playback-uitvoeringen.

Vervolg van voorpagina
gens hem zou het provinciale
onderzoek meer gericht zijn op
de strook tot aan Bentveld/Aerdenhout De klachten uit Zanclvoort zouden van geheel andeie
aard zijn dan die in de regio

-functionaris gaf het commando 'laat hem knallen' en toen
gebeurde het, het Raadhuis
schudde m z'n voegen
Alle opgekropte gevoelens
bleken te zijn verdwenen en de
raadsleden vielen elkaar van
emotie om de hals. Spontaan
Heeft u vorige week ook die begon men onder aanvoering
krantekop gelezen? 'Raad van Jeannette aan een polonaikrijgt les wmdhinder'. Ik heb se, met de burgemeester op
ervan gedroomd. In deze tijd haar schouders. Het teckeltje
van spruitjes, boerenkool met werd door Prits als mascotte
worst, snert en hutspot met meegevoerd, toen ze luid zinklapstuk solliciteer je naar op- gend de trap van het Raadhuis
gekropte gevoelens! En dat afdaalden.
blijkt ook wel, want op het
Raadhuis staan ze elkaar de
Het nieuwste carnavalslied
laatste tijd zowat naar het Ie- 'één, twee, drie, daar gaat ie nog
ven.
een keer' werd ingezet toen ze
bij 'Kopertje' binnen kwamen
Daarom werd positief door vallen, waar Wilfred plotseling
het college gereageerd om een m de bediening bleek te lopen.
les in wmdhinder door TNO bij Gerard gaf een rondje van z'n
te wonen. De burgemeester gaf bekende kopstootjes Pier en
aan de bodes opdracht alle ven- Rita dansten de Horlepiep,
sters en de grote deur van het toen ik wakker schrok... En
bordes te openen, dit vanwege toen was het echt carnaval!
Uien Couvreur
de te verwachten knal. De TNOZandvoort

De problemen m de volkstuinen staan volgens hem los van
de effluentvijvers. Ook het mmiddels veelgehoorde verhaal,
dat dit water niet verpompt zou
worden omdat het 'vuil water'
is, wijst hij van de hand. Zowel
Smits als Muller zien nog geen
oplossing voor de hoge grondwaterstand.

Valentijnspuzzel
ZANDVOORT - 'Valentijn de
dag om eens lief voor 'n ander
te zijn!' Dat was de juiste oplossing van de Valentijnspuzzel
van Ondernemers Vereniging
Zandvoort en het Zandvoorts
Nieuwsblad, in de krant van 9
februari. Er kwamen enkele
honderden goede antwoorden
binnen. De hoofdprijs gaat naar
A. de Goede, dr. J G. Mezgerstraat 108: diner voor twee personen t.w.v. 150 gulden, aangeboden door Restaurant Queenie, Kerkplein. De vijf Valentijntaarten, aangeboden door
Bakker Keur, Raadhuisplein,
gaan naar W. Loos-Koper, dr.
J.P. Thijsseweg 15; P.J. Povel,
Boul. Paulus Loot l, A. Kemmer, Noorderstraat 5; D.W.
Spaans, Fahrenheitstraat 25, en
P.C Janssen, Gasthuishofje 6.

Huurders Noord
matig tevreden
ZANDVOORT - Huurders uit
Zandvoort Nieuw-Noord zijn
matig tevreden. Dat is een eerste conclusie van een enquête
van de Zandvoortse Vereniging
van Huurders over het wonen
in een flat en de omgang met
verhuurder EMM. 52,7% is ontevreden over de warmte-isolatie, 37,4% over geluid-isolatie,
42% over het onderhoud, 25,2%
over klachtenbehandeling en
33,6% over vandahsmebestnjding. 82,4% is zeer tevreden
over de indeling van de woning,
84,7% over de ligging. Echter
pas 25% van de formulieren is
ingeleverd De vereniging roept
anderen op ook hun formulier
voor eind februari in te leveren,
op de adressen-Keesomstr 517,
Celsiusstr. 247, Treubstr. 20.

Zondag
Zondagmiddag is er Groot
Kindercarnaval in De Krocht,
ook georganiseerd door De
Schuimkoppen, met prijzen
voor de best, leukst of gekst
verklede kinderen. Maar daarnaast krijgen alle jonge bezoekers bij hun vertrek een leuk
prijsje. Dit kinderfeest, met optredens van De Jolige Geiten en
kindertheater Prik en Co, begint om twee uur en duurt tot
ongeveer vijf uur. De toegang
kost 2,50 gulden.

Abonnementsprijzen: ƒ 18,00 per
kwartaal, ƒ 32,55 per half jaar, ƒ 56 90
pei jaar. Voor pos,tabonnees gelden
andere tarieven Losse nummers ƒ
1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 0830-17 uur, tel
(020)-562 6211
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
02507-17166.

Dinsdag

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941

Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP)

Bestuur/ouderraad/
MR/team van de
BeatrKschnol

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

Raadsleden vielen elkaar
van emotie om de hals,...

(ADVERTENTIE) .

Ongeval in zwembad
ZANDVOORT - Een zevenjarig meisje uit Dresden is zaterdag op haar eigen houtje van
een glijbaan gegleden in het
zwembad aan de Vondellaan
toen zij even aan de aandacht
van haar ouders was ontsnapt.
Vermoedelijk kwam zij met
haar achterhoofd tegen de onderkant van de glijbaan waardoor zij even buiten bewustzijn
raakte. Ze werd met succes gereanimeerd., In verband met
binnengekregen water is ze m
een ziekenhuis in Haarlem opgenomen.

dat voetgangers een veilig rustpunt midden op de weg zouden
hebben. Een fietser die afstapt,
zou er ook gebruik van kunnen
maken. De vluchtheuvel zou
dan breder moeten zijn dan degene die verderop in de Linnaeusstraat ligt: een fiets zou er
dwars op moeten kunnen passen. Op school kan dan de kinderen geleerd worden met de
fiets aan de hand over te steken. Voor een dergelijke constructie is ons inziens ruimte
genoeg.
Een gemiste kans om de veiligheid te bevorderen. Met een
beetje geld en goede wil is de
situatie echter te verbeteren.

Overlast
grondwater

In feite is het nieuwe plan een
vervolg op de bestaande taeleidsvisie van Zorgcentrum
Zandvoort Daarin was onder
Die mededeling van de wétmeer sprake van plaat.svermmdermg m het HiK van 99 naar houder Ruimtelijke Ordening
75 en in het HiD van 143 naar leidde tot grote woede onder
55 Verder werd gesproken over een deel van de Zandvoortse taeVelen klagen al weken
wijkgerichte activiteiten plus volkmg.
huisvesting van organisaties over ondergelopen kelders, on
die zich met elkaar sterk wil- dergelopen volkstumen en 'tauiden maken voor de 'een-loket- ten de oever getreden' vijvers
Via een artikel in het Zandfunctie'
voortt, Nieuwsblad van vorige
uitten zij hun verontwaar„De provincie heeft die visie week
destijds min of meer overgeno- digmg
men," zegt De Vries „Alleen
Achteraf blijkt dat de ge
hebben ze wel gezegd je propt
het maar in één gebouw." Voor meente Zandvoort niet op de
zover het zuiver de functie als hoogte was van de verergerde
verzorgingshuis betreft, wordt problematiek onder de bevoldat gerealiseerd Daarom is de king. Smits- „We wisten dat de
verwachting dat de provincie grondwaterstand de laatste tijd
wel akkoord kan gaan met het hoog stond. De vele klachten
die ons nu bereikt hebben, wanieuwe plan.
ren ons echter met eerder bekend. Deze zijn ook pas de laatBezwaarprocedure
ste ti]d ontstaan."
Dat het Zorgcentrum ZandVooral de vijver van Gran Dovoort nu zijn bezwaarprocedu- rado
en die bij de nieuwe woonres tegen het provinciale plan wijk achter
de Van Lennepweg
(sluiting van het HiK) heeft in- staan boven
maximum.
getrokken, is dan ook vooral Volgens de heerhetMuller,
medeeen procedurele manoeuvre.
van de sector CivielHiermee kan het provmciebe- werker
is de grondwaterstuur uit de verdediging stap- /techniek,
op dit moment op 1,50
pen om zich vervolgens met het stand
NAP, de maximale hoogvoorstel van het Zorgcentrum meter
te, zegt hij. Muller: „Deze is de
bezig te houden. Des te eerder laatste
nog nooit zo hoog
kan er ook toestemming voor geweestjaren
Dat komt door de vele
verleend worden
regen die de laatste tijd is gevalVolgens hem is de stand
Zo ver is het echter nog niet. len."
de buffervijvers nog wel
De provincie kan er pas echt van
„Het peil staat
mee aan de slag als het beroep aanvaardbaar
2,77 meter. Dat is niks bijvan andere gemeenten en ver- op
Het komt regelmatig
zorgingshuizen bij de Raad van zonders.
voor dat dit 3,00 meter is, of nog
State is afgehandeld.
hoger."

MENINGEN

De Linnaeusstraat is nog
steeds gevaarlijk, dat staat in
een brief van de Beatrixschool
aan het college van Burgemeester en Wethouders en het Zandvoorts Nieuwsblad. De situatie
blijft verwarring geven betreffende de voorrangsregels, vooral ter hoogte van de J.P. Thijsseweg. Daarnaast is ook de hoek
Van
Lennepweg-Linnaeusstraat gevaarlijk. Helemaal
voor kinderen die op de flets uit
het dorp naar school,rijden.

Zandvoorts
Nieu\A/sblad

Dit weekend zijn er verschillende carnavalsfeesten, zowel voor kinderen als voor
volwassenen

Aichieflbto Weekmedia

Dinsdag sluiten De Schuimkoppen het carnaval af met een
'stille kroegentocht'. Die begint
in de namiddag.
Vanaf acht uur is men weer
in De Krocht, waar - samen met
De Jolige Geiten - het carnaval
wordt 'begraven'.

De gemeente beslist pas over een paar weken, of zij meedoet aan het onderzoek naar de steeds hoger
wordende grondwaterstand
Illusti.itie M.nc de Boei
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VAN DEZE KEUKENS KOMT U BESLIST

e weekend!

E WOLKEN!
Praktische kunststof
* hoekopstetling. In vele kleuren leverbaar.
Kompleet met
DROOMPRIIS:
koelkast,
kookplaat, oven, j
afzuigkap,
werkblad en,
spoelbak.

Luxe keuken met 4-zijdig afgeschuinds
fronten. KomDROOMPRIJS:
pleet met koelkast, kookplaat,
solo-oven,

afzuigkap, '

5560

werkblad en
spoôlfaak, sro

K E R K S T R A A T 20,
ZANDVOORT
Zandvoorts Nieuwsblad
LOSSE VERKOOP ADRESSbHRF
Fa. P. Klein
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Kerkplein 11, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk

vanaf 7 november 1994
ƒ 75,- subsidie per
man per dag
(min. 3 dagen).
Schilderwerk,
wandafwerking en
behangen.

Haltestraat 22, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling

DE WINTERSCHILDER

Haltestr. 9, Zandvoort

4820

Moderne strakke kassettekeuken. Urn wit. Kompleet met koelkast,
oven, kookplaat, |
DROOMPRIIS:
afzuigkap,

Diverse kleuren en kwaliteit
Off. LUXAFLEX-dealer

8e/ nu voor een vr/fb/f/vencfe offerte + of meer informatie

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG, v,d,MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 02507-15186 en 18727

Vondellaan 1A, Zandvoort

STSoaOI

spoelbak.

450O

STBetOl

Hoekopstelling met doorgaande?5
greeplijsten, hoge hangkasten en
voorraad kast Kompleet met koelkast,
kookplaat, soloDROOMPRIIS:
oven, afzuigkap;
vaatwasser,
werkblad en
spoelbak.-.

r VAN KEULEN
'

8870

STDelOZ

*

...Het kan niet anders,
ti moet In de wolken zijn
met deze schitterende
keukens voor DROOMPRIJZENi Alléén bij:

werkblad en

VITRAGE of
OVERGORDIJNEN
Op maat gemaakt en opgehangen.
Wij hebben de nieuwste stalen.

Eigentijdse luxe
L vormgegeven keuken met
peer fraaie staafgrepen.'Leverbaar
J in diverse
DROOMPRIIS:
kleuren.
Kompleet met
220 itr.
koelkast,
kookplaat,
schouw,
werkblad en
spoelbak.

STHyd02

LAMINAAT

Leveren en plaatsen van isolerende
beglazing.
Glasreparatie
(zo mogelijk binnen 24 uur).

Hogeweg 2, Zandvoort

Luxe hoekopstelling. Kunststof
front met houten lijst Kompleet met koelkast,
vaatwasser,
oven, kookplaat, DROOMPRIIS:
schouw,
werkblad en
spoelbak.

Alle merken TAPUT, 5 of 7 jr.
garantie.
NOVILON en MARMOLEUM
Deskundig gelegd.
De nieuwste rage harde
vloerbedekking

l e klas binnen- en buitenwerk

Gasthuisplein12, Zandvoort

Grote Krocht 18, Zandvoort

WONINGSTOFFERING

SCHILDERWERK

5*070

STAroW

•••*-•

!• TT»T *-"UB-in^.TX-^M

LEVERANCIER VAN EIGEN IMPORT, SieMaticEN fibruynzeel§
MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
ZEEBURGERPAD 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel. 020 -6630666
AKmetdlngan kunnen afwijken. Pri|S- an zat!outen.ondaf voorbehoud.

Vrijkomende woningen
Voor starters
1 Keesomstraat 291, kale huur
ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 886,75.4-kamerwoning op
1 e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,-, min. gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2.850,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
2 Flemingstraat 148, kale huur
ƒ 770,00, bruto huur
ƒ 929,85.4-kamerwoning op
2e etage met cv, zonder lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.535,- en min. gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2.850,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
3 Stationsplein 51, kale huur
ƒ 521,33, bruto huur
ƒ 550,33.1-kamerwoning op
begane grond met cv,
eigenaar Gemeente
Zandvoort. Voorwaarden om
in aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 3.750,éénpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: leeftijd t/m 30
jaar.
Voor doorstromers, starters,
vestigers

Sluitingstermijn
inschrijvingen:
Woensdag 1 maart a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij E M M
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen in de
selectieronde.

M

Informatie over het invullen
van de woningen:
Weet u niet tot welke
categorie u behoort, heeft u .
problemen met het bepalen'
van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft
u andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons,
tel. 02507-17741.
Wij zijn u gaarne van dienst.

Woningbon
Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(cn)
adres

Toewijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van E M M.
Gerealiseerde toewijzingen
op eerdere advertenties
Flemingstraat 70: toewijzing
op leeftijd 28 + 1 bonusjaar =
33 jaar.
Lorentzstraat 80: toewijzing
op leeftijd 33 + 1 bonusjaar =
34 jaar.
Lorentzstraat 367: toewijzing
op leeftijd 27 + 5 bonusjaren
= 32 jaar.
Stationsplein 39: toewijzing
op leeftijd 44 jaar.
Stationsplein 99: toewijzing
op leeftijd 29 jaar + 1
bonusjaar = 30 jaar.

adres

Ondergetekende is D doorstromer

D starter

Q vestiger

Naam
Geboorte datum
Naam partner
Geboorte datum

Speel mee met Caroline Tensen op zaterdag 2$ maart

Ga óók voor goud!

Volgende maand is het zover.
Tijdens de derde feestelijke
televisieavond van de jarige
Postcode Loterij op 25 maart
ziet u samen met Caroline
Tensen waar de Gouden Pryzen zullen vallen. De Gouden
Postcodeprijs van 2 miljoen
gulden én de Gouden Bingo van
VIJF MILJOEN GULDEN.
Als u kans wil maken op deze
Jubileumprijzefi moet u er snel
bij zijn. Deelnemers aan de
Postcode Loterij kunnen hun
Gouden Bingo Kansen snel en
gemakkelijk bestellen via de
speciale Gouden Bingo Lijn.
Deze lijn staat 24 uur per dag
tot uw beschikking.

j

Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

j

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

|

Bestel nu uw
Gouden Bingo Kansen
06 - 300 737

Adres

(50 cVmin.)

Postcode

Nog geen lid?

Plaats

Ook dan kunt u Gouden Bingo
Kansen grijpen. U kunt daarvoor gebruik maken van de bon
op deze pagina. U ontvangt dan
direct een bestelformulier voor
de Gouden Bingo Kansen.
Bovendien speelt u ook nog
mee voor de Gouden Postcodeprijs. En de vele duizenden
prijzen die in de maandelijkse
trekking vallen. Grijp die icansen. Ga voor goud! Vul de bon
vandaag nog in en stuur hem

Telefoon privé
Telefoon werk

4 Celciusstraat 112, kale huur
ƒ 570,00, bruto huur
ƒ 723,45. 4-kamerwoning op
1 e etage met cv en ligt (wordt
dit jaar geplaatst), eigenaar
EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 4.095,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewoningsduur. Voor starters
en vestigers: hoogste leeftijd.
Bij de toewijzing gaan
doorstromers voor starters en
starters voor vestigers.

Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?
D ia

D nee

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

D nee

20 ja, kopie hiervan bijvoegen

Huidige type woning
Indien (lat

l

| etage

Aantal kamers inclusief woonkamer

D we! lift

D geen lift

l

Eigenaar
Kale huurprijs per maand
Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven
l
i
i
i
i
i
Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

dfb

• NATIONALE!

POSTCODE

• LOTERIJ!

DE UITSLAGEN VAN 19 FEBRUARI
De overige Bingoprijzen
POSTCODE

BINGO
JACK
POT
*iA

De Bingocijfers
getal 1 t/m 21
39 27 08 13 43 07 14
04 18 24 23 06 15 03
44 34 30 32 38 25 17

Handtekening

Óók op 25 februari is het feest.'
Caroline Tensen leidt u dan
naar de winnaars van de
Zilveren Postcodeprijs van
anderhalf miljoen gulden.

op! B

Alleen in te vullen door doorstromers

Voor doorstromers
5 Celciusstraat 1, kale huur
ƒ 688,20, bruto huur
ƒ691,45.
4-kamereengezinswoning
met tuin en cv, eigenaar
EMM. Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 4.850,- mimimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria:
bewoningsduur. Dit is een
schaarse woning. Urgenten
hebben bij toewijzing geen
voorrang.

WONINGBOUWVERENIGING EMM

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoori
Fax 02507-l 49 24
Telefoon 02507-l 77 41

Hebt u met deze 21 getallen
een;volle kaart, dan wint u de
Bingo Jackpot

Als u bij 22 t/m 36 getallen een
volle kaart heeft, valt u ook in de
prijzen.

16
10
12
35
33
19
28
42

getal 22 t/m 36
ƒ 15.000,- 31 ƒ40,ƒ 5.000,- 21 ƒ30,ƒ 3.000,- 29 ƒ25,ƒ 2.500,- 41 ƒ20,ƒ 1.000,- 02 ƒ10,ƒ 500,- 26 /7,=°
/ 100,- 20 ƒ5,ƒ50,-

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar.
Q ƒ 40,- (vier lotnummers)
G ƒ 30,- (drie lotnummers)

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

Naam:

n dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode:.
Plaats: —
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel..
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.95.02

Straatprijs ƒ 3.000
5643 PC

Extra Prijs ƒ 25.000

ƒ 350.000,5643 PC 084
Stand Mega Jackpot: 4 miljoen

!$£»"

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

• NATIONALE •

POSTCODE
•LOTERIJB
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'Optreden is een vreugdevolle gebeurtenis'

ZANDVOORT - „Wij zijn
een echte vriendenkring."
Dat zegt Jos Schaefer, public relationsvrouw van het
Zandvoortse ZAMOR. „De
koorleden hebben veel voor
elkaar over." Op l' maart
aanstaande gaat dat al 12,5
jaar zo.

door Joan Kurpershoek

ZAMOR ofte wel de 'Zandvoortse Amateur Musical en
Operette Rei' is in die jaren uitgegroeid tot een 'hechte groep'.
„En dat is natuurlijk heel goed
voor een koor. Je hebt wat voor
elkaar over, en op de een of andere manier zie je dat toch weer
terug in ons optreden." Er
wordt veel opgetreden in bejaardenhuizen in de regio, waar
zij met eigen vervoer naar toe
gaan.

Daar zijn de Hollandse liedjes en operettemelodieën bijzonder welkom, maar ook de
liedjes in andere talen. Alles
wordt met veel 'Schwung' gebracht, dankzij de goede instructie van dirigent Ernst van
't Kaar en de muzikale begeleiding van pianist Ruud van
Luyk.

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtentaerg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P.. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een, afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J W. Neutel, tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
teLnr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid•Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P. J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Ontwerp 'Paviljoen Zuid' afgekeurd. Het college van B & W heeft het ingediende bouwplan
voor het appartementencomplex aan de Boulevard Paulus Loot afgewezen. Het complex zou
gebouwd worden op de plek van Paviljoen Zuid.
Kuyperwijck BV uit Heemstede, eigenaar van
het paviljoen, heeft een nieuw ontwerp gemaakt.
„Het college accepteert het ingediende bouwplan niet," aldus wethouder Van Caspel, „vanwege de afmetingen van het gebouw. Het is te grootschalig en het ontneemt te veel uitzicht op op het
achterliggende duinterrein."
Bouwwerken niet naar wens Zandvoorters. De
Welstandscommissie functioneert niet zoals het
moet, de samenstelling moet dringend veranderen. Dat is de mening van D66-fractievoorzitter
Ruud Sandbergen. „In een aantal gevallen adviseert de Welstandscommissie niet in de geest
van de Zandvoortse samenleving." Hij reageerde
hiermee op het 'monstrueuze bouwwerk aan het
Gasthuisplein, het flatgebouw aan de Hogeweg
en het flatgebouw aan het eind van de zuid-boulevard'.

Vishal mag open blijven. De bekende vishal
Molenaar in de Swaluëstraat heeft tot l september a.s. vergunning gekregen om zijn bedrijf te
mogen voortzetten, zij het ook uitsluitend in het
belang van de toeristen. Dit pittoreske huisje, op
de rand van onze oude Noordbuurt, stond n.l. op
de nominatie om te worden afgebroken.
Artsen willen meer dan spreekuur in Noord.
Vlak voordat in de komende raadsvergadering
het onderwerp 'artsenspreekuur' zal worden behandeld, heeft de werkgroep Artsenwerkgroep
Nieuw-Noord het college laten weten dat zij
meer wenst dan een spreekuur alleen. Nieuw-Noord is zowel in ruimtelijke als sociale zin een
geïsoleerde wijk. Vrijwel alle gemeenschapsvoorzieningen bevinden zich in het dorp.
Tramlijn aanbevolen. Als het aan de Stichting
Reizigers Openbaar Vervoer ligt, komt er een
tramlijn tussen Haarlem en Zandvoort. Dit zou
betekenen het in ere herstellen van de oude
tramyerbinding tussen beide plaatsen, die zo'n
twintig jaar geleden werd opgeheven. ROVER
noemt als motivatie voor die tramlijn, dat de
wegen naar en van Zandvoort worden ontlast.
Daarnaast zal het parkeerprobleem in Zandvoort zelf worden opgelost. De tramlijn zou moeten doorlopen naar Hoofddorp en vervolgens via
Aalsmeer en Uithoorn naar Hilversum. Men kan
dan spreken van een alternatieve reisweg voor
de S21, de provinciale weg tussen Haarlem en
Hilversum. Of de aanbevelingen van ROVER
werkelijkheid zullen worden, zal de toekomst
leren.

Jarige bibliotheek zoekt
oude materialen en foto's
ZAMOR is in 12,5 jaar tijd een hele hechte groep geworden. „We doen alles zelf en hebben veel voor elkaar over"
Foto André Lieberom

gend gevoel. Zo van 'Ik heb van genoten hebben. Dat is een het koor wordt niet gesubsideze mensen weer een leuke hele leuke beloning."
dieerd.
avond bezorgd'. Ze staan ons
ook wel eens op te wachten in
ZAMOR, in september 1982
de hal, om te zeggen hoe ze er Verzorgd
opgericht door Ron Schouten,
Het koor is ook bij andere telt tegenwoordig 26 leden, met
gelegenheden te horen, zoals in als vaste soliste Elly Biben. De
Treslong, in de Hervormde leeftijden variëren van 38 tot
Kerk, tijdens een operette-a- ongeveer midden zeventig. De
vond in De Krocht of rriet Ko- vrouwen zijn veruit in de meeruur per dag), ook voor melding ninginnedag op het Raadhuis- derheid: tien sopranen en tien
van zoekgeraakte of gevonden plein. Het wordt Ook regelma- alten.
dieren.
tig teruggevraagd. De leden
Vrijwillige hulpverlening: Cen- doen voor elk optreden hun
trum Voor Vrijwillige Hulpver- best om er zo verzorgd moge- Heren
lening: Voor informatie, advies lijk uit te zien. Alles wordt beGelukkig weten de zes heren
en hulp tel. 17373, op alle werk- taald uit eigen middelen, want een stevige partij mee te zingen
dagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
(ADVERTENTIE)
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg I,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 .-.. 12,15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is?
Of bent u niet zelf in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uuren maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen MisPICTURES
handeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
PRE5ENTS
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

j Weekenddiensten
Weekend:
25/26 februari 1995

de badplaats door

VW heeft meer geld nodig. De regionale VVV
Zuid-Kennemerland heeft meer geld uit het bedrijfsleven nodig, om haar beleidsvoornemens
voor de komende jaren uit te kunnen voeren.
Een daarvan is uitbreiding van het personeelsbestand op de kantoren in Zandvoort en Haarlem. Beide kantoren worden geconfronteerd met
een steeds groter wordende 'druk' op de informatiebalies, veroorzaakt door toenemende vrijetijd en een effectiever wervend beleid van de
afdelig promotie en marketing.

Operette

„Vooral ouderen kunnen er
enorm van genieten. Zoals
laatst in het Huis in de Duinen,
die mensen waren allemaal zó
blij," zegt Jos Schaefer. Vandaar dat het koor de optredens
zelf ook vaak ervaart als een
'vreugdevolle
gebeurtenis'.
„Het geeft ons een heel bevredi-

met

zodat het verschil tijdens de optredens nauwelijks te horen is.
„Het is bijna voor elk koor
moeilijk om genoeg heren te
krijgen. Wij willen er ook heel
graag een paar bij hebben."
(Heren die interesse hebben:
ZAMOR repeteert op maandagavond in het Gemeenschapshuis.) Maar ondanks dat gaat
het koor blij en tevreden het
eerste jubileum tegemoet. Dat
wordt gevierd met.een onderlinge, gezellige avond op "3
maart, met bingo, een loterij,
gezellige hapjes, en natuurlijk...
een beetje zingen en dansen.

Speelweek van 23 Februari t/ml Maart

LEEUWEKONING

i Kerkdiensten

Zl

Weekend:
25/26 febr. 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. E.Th.
Thijs, Bloemendaal
Koomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F.
Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor P.
Meijer
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: dr. S.L. Verheus, Haarlem, over de dichter
Gerrit Achterberg (III).
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. W.H.
Stenfert Kroese, Rem., Driebergen
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.

Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
Zondag 19.00 uur: ds. A.W. Snijders, H.A.

Burgerlijke stand
Periode:
14 - 20 februari 1995
Ondertrouwd:
Bossink, Ronald, en Stuivenberg, Johanna Sandrina
Gehuwd:
Polinet, Sigmar Anlonio, en
Driehuizen, Gerda Jacoba
Geboren:
Sam Peprjn, zoon van: Berendsen, Peter, en Van Dam, Sabine
Overleden:
Paap, Arend, oud 84 jaar
Rijnders geb. Slagter, Meta Ellen, oud 74 jaar
Van Lierop, Wilhelmina Theresia Martha, oud 55 jaar
la Bastide geb. Jaski, Antoinette Jeanne, oud 90 jaar.

TEKENFILM
A.L.
DAGELIJKS
13.30 EN 15.30

THRILLER
12 JAAR
DAGELIJKS
19.00 EN21.30

" " " "VERWACHT""1

PULP FICTION
Gasthuisplein 5. 2042 J M. Zandvoort. tel: 02507-18686

Op_ 7 april 1978 werd het huidige bibliotheekgebouw aan de
Prinsesseweg officieel geopend

ZANDVOORT - De Zandvportse bibliotheek viert
eind van dit jaar groot feest:
zij bestaat dan 75 jaar. Dat
wordt gevierd in de week
van 25 oktober tot l november. In verband daarmee
zoekt de bibliotheek oud
materiaal uit Zandvoort.
• In 1920 werd in de Brugstraat
15 een kleine bibliotheek ingericht door de Zandvoortse
'Kring Godsdienstig Leven'. De
heren A. Elffers Azn., J.L.
Pfundt en W. Mumm richten
hiervoor op 29 oktober van dat
jaar een vereniging op. Het doel
daarvan was: de oprichting en
instandhouding van een openbare leeszaal en bibliotheek.
Aanleiding was de behoefte na
de Eerste Wereldoorlog aan
'cultuur en volksontwikkeling'.
Via vele omzwervingen, onder
andere het Schoolplein, kwam
de bibliotheek in de jaren ze-

(Archieffoto Weekmedia)

ventig terecht aan de Prinsesseweg.
„Wij zoeken allerlei oude materialen te leen, die met de
Zandvoortse bibliotheek te maken hebben gehad," zegt bïbliothecaresse Ini Simmelink. „Bijvoorbeeld oude uitleenblaadjes, of oude foto's." De oude
spulletjes zijn voor een tentoonstelling over de afgelopen
75 jaar. Die wordt gehouden in
samenwerking met het Cultureel Centrum Zandvoort, dat
zich vooral richt op het onderwerp 'Zandvoort van vissersdorp tot badplaats'. „In verband daarmee zoeken we al een
hele tijd naar een oude foto van
iemand in badpak, die een boek
leest," aldus Ini Simmelink.
„Maar dat zal waarschijnlijk
nog wel moeilijk worden om
die te vinden. We vinden wel
allerlei dames en heren in badpak, maar nog steeds geen boek
erbij." Info: tel. 14131.

Echtparen vieren jubileum
Twee echtparen in Zandvoort hebben komende week een jubileum te vieren. Zo hopen Derk Stobbelaar (88) en Ariaantje Paap
(84) dinsdag 28 februari hun- 60 jarig huwelijk te vieren. Het
echtpaar Duzink-Slinger heeft daarvoor nog tien jaar te gaan: zij
zijn - eveneens - dinsdag 50 jaar getrouwd. Burgemeester Van der
Heijden en zijn echtgenote zullen de echtparen thuis geluk komen wensen.

VVD met plezier bijeen
De VVD-ers uit Zandvoort kunnen kennelijk toch ook nog op
een gezellige manier bij elkaar komen. Vergaderingen lopen soms
uit op verhitte toestanden, maar begin deze maand liep het geheel
anders. Dat was dan ook geen vergadering: oud-bestuurslid Mia
Paap zag Sarah. De kinderen hadden een groot feest georganiseerd. Overigens zit de VVD nog zonder officieel bestuur, al is er
in de wandelgangen al bijna een samengesteld. René van Liempt
wordt genoemd als kandidaatvoorzitter, Huub Emmen als penningmeester, Irene Hakhof als secretaris, en Han Sandbergen als
gewoon bestuurslid. Komt er toch nog eens een echt bestuur.
Voor Wilf red Tates is dat echter te laat. Hij was kandidaat gesteld
voor de komende Provinciale Staten-verkiezingen maar werd.
door de provinciale VVD op een onverkiesbare plaats gezet. Tates
was 'laaiend' maar legde zich er bij neer.
Een stevig Zandvoorts bestuur had hem kunnen 'redden' door
te eisen dat hun kandidaat toch hoger geplaatst zou worden. Maar
het huidige ad-interim bestuur reageerde niet eens.

Manfred verhuist binnen Raadhuisplein
Manfred 'de leerman' krijgt op het Raadhuisplein een ander
plekje voor zijn leerwinkeltje: tussen de telefooncellen en het
horecabedrijf Het Busstation in de L. Davidsstraat. De gemeente
wil de grond vrij hebben voor een nieuw bouwwerk, ook al staat
het nog niet vast wat daar komt. Bergerhoff mag in september
met zijn winkeltje en honden verhuizen, maar het is voor tijdelijk.
.Voor hoe lang, is nog onduidelijk. Omwonenden en de uitbater
ran Het Busstation zijn niet blij met zijn komst. De laatste
erliest zijn uitzicht op een flink stuk van het Raadhuisplein.

Ondernemers in beweging
Ondernemend Zandvoort is deze weken volop in beweging. In
de Haltestraat verdween Traiteur Berkhoff. Daar komt een zaakje met - vooral - Indische gerechten: Toko Ann. Er schuin tegenover, op de vorige 'Bonbonnière' staat ook al een nieuwe naam:
Ashley's home and garden decoration. In de voormalige kapsalon
Achterweg l, komt opnieuw een kapsalon... maar dan voor honden. Ellen Cats opent hier op l maart haar nieuwe zaak. Die zelfde
dag gaat op de Vondellaan De Zandroos open, een nieuwe bloemen- en plantenzaak. In de Kerkstraat is een nieuw kinderwinkeltje gevestigd: Paradise Beach. Eldert de Boer gaat zijn laatste
weekend in als kledingverkoper. Na hem komt Beach Him in deze
zaak.

J

E ZOU DENKEN, dat de
nieuwbouwplannen van
Graftdijk nu eens eindelijk
'vaste vormen' aan gaan nemen. Niets is minder waar.
Zijn 'Italiaanse imperium' (het
pand Kerkplein 9) begint daarentegen niet alleen figuurlijk,
maar nu ook letterlijk 'af te
brokkelen'. Moeder natuur is
de krenterigheid van de projectontwikkel'aar en de besluiteloosheid van de gemeente namelijk meer dan zat en besloot
daarom zelf vast met de afbraak van het pand te beginnen.
Zodoende vloog deze week,
volgens omstanders, tijdens
een fikse februaristorm het romantisehe balkonnetje van
Graftdijks 'Restaurante da Andrea' al bevallig door de lucht.
Het hekwerk kwam vervolgens
met een flinke plof neer op
straat. Gelukkig stond 'Andrea'
net niet haar wasje op te hangen en waren onze dorpsgenoten, op wonderlijke wijze, net
even 'een ommetje' aan het maken. Ik hoorde dat Graftdijk
zijn plannen inmiddels opnieuw in de ijskast heeft 'gedonderd'. Ondertussen, knaagt
de tand des tijds echter langzaam maar zeker door aan het
pand van onze 'Zandvoortse
Italiaan'.
Trouwens, over storm en
vliegend onroerend goed gesproken. Het verbaast mij, dat
het pand van onze 'wereldwinkel' in de Oranjestraat elke
storm maar steeds weer overleeft. De gemeente is daar ook
verbaasd over. Ik las namelijk,
dat ze momenteel een 'gezamenlijk advies over de bouwkundige staat van de wereldwinkel' aan het uitwerken zijn.
Nou daar hoefje gezamenlijk
toch echt niet voor te gaan zitten rekenen? D'r is daar maar
één advies mogelijk... afbreken,
en wel meteen, voordat de
wind het doet.
Laatst moest ik ook al zo lachen. Toen las ik in onze nieuwe gemeentegids (deze schijnt
up to date te zijn bijgewerkt)
dat de Stichting Wereldwinkel
nog steeds 'bestaat' in Zandvoort. In dit pand, waar zelfs
hout schijnt te kunnen roesten, heb ik namelijk nog nooit
enige zakelijke activiteit of bewegende beelden mogen aanschouwen. Op de deur prijkt
een brief j e: 'Wegens ziekte gesloten'. Hoogstwaarschijnlijk
heeft de afzender van deze - inmiddels vergeelde - boodschap
zich hierna ook nooit meer beter gemeld.
De etalage is helemaal 'drama': slechts wat door muizen
afgekeurde knabbelnootjes
(wellicht overgebleven van de
wedstrijd Nederland-Frankrijk
uit 1953?), een gore pannelap
uit pakweg 1922, wat gehavende en omgerolde letterbak-figuurtjes uit 'Verweggistan' en
een nieuwjaarswens (waarin
ons alvast een prettig 1992
wordt gewenst). Verder slechts
vergeelde lectuur, kalkdelen
uit het plafond en een in ontbinding verkerende vloer, die
doet denken aan een geografische 'neo-pleistoceenlaag'.
Er is echter één voordeel. De
ramen zijn al in jaren niet gelapt, dus valt de ellende binnen
niet zo op. De bouwkundige
staat van het pand is trouwens
meer bouwkundige 'stond'.
Het zou mij niets verbazen, als
dit pand op een ochtend, plotseling, slechts nog maar uit één
verdieping blijkt te bestaan (de
bovenverdieping). Ach, tegen
die tijd hebben de ambtenaren
vast wel hun 'gezamenlijk advies' uitgewerkt.
Eerlijk gezegd hoop ik dat
het advies 'slopen' wordt. Want
iedere keer als ik huiverig
langs dit 'anti-pr-derde wereld-drama' loop, komt er slechts
een gedachte boven: misschien
kunnen we aan de Derde-Wereldlanden vragen of ze dit
'Zandvoortse project' aan de
Oranjestaat alstjeblieft willen
ondersteunen.
MARTHA BURGER

donderdag 23 februari 1995
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extra korting

om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

Toer-NL-Excursies een onvergetelijke rondvlucht
van een uur boven Nederland op 2e Paasdag, 17
april en op zaterdag 22 april 1995. Op Schiphol
gaat u aan boord van de Air-Holland Boeing
737/757 en maakt u een rondvlucht van een uur
boven Nederland. De vheghoogte is zo laag mogelijk als haalbaar op het moment van uitvoering.
Afhankelijk van eventuele bewolking en andere
weersomstandigheden stelt de gezagvoerder een
zo interessant mogelijke route vast. De vertrektijden vanaf Schiphol liggen tussen ca. 8.30 en
19.30 uur. Tijdens de vlucht wordt u een drankje en een versnapering aangeboden.

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:

Autorijscholen:
Phil Waaning
Tel. 12071

30 lessen + ex.kaart
ƒ 1775,-incl. b.t.w.

Het Slotervaartziekenhuis neemt binnen
Amsterdam een geheel
eigen plaats in.
Het ziekenhuis staat
midden tussen de
mensen en voert een
beleid waarin de
zorg voor de patiënt
centraal staat.
Het Slotervaartziekenhuis heeft 539 bedden :
en ongeveer I350rne' " ~ "*

Middagkrant Het Parool
Zandvoort
zoekt

2 serieuze
bezorg(ers)sters

functies op hét gebied
"•^vanaids, geriatrie,
"neurochirurgie en
reumatologie.
Het patiëntenbestand
weerspiegelt de multiculturele samenstelling
van de Amsterdamse
bevolking.

Op korte termijn
Kleine wijken, hoge verdienste
Je reactie graag op tel. 15873

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

DEELNAME
Deelname is alleen mogelijk door inzenden van
onderstaande volledig ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC
AMSTERDAM.
Via Tocr-NL-Excursies ontvangt u een bevestigmg en een factuur, die u per omgaande dient te
betalen. Ca. 7 dagen voor vertrek ontvangt u via
Toer-NL-Excursies de declnamcbcwijzen en alle
relevante informatie. Voor meer informatie: TocrNL-Excursies. tel. 05275-3025.

Bon voor onzelezers
Naam:

Postcode:

Bedrijf

O PDI

Naam

O PC-trammgen Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon

In het Slotervaartziekenhuis leer je alle
boeiende kanten van de verpleging kennen. De opleiding tot A-verpleegkundige brengt je stapsgewijs bij alle onderdelen van het vak; theorie en praktijk
zijn goed op elkaar afgestemd.
Bijzonder is de stage ambulante zorg
met kijk- en doe-stages binnen het
complete terrein van de ziekenhuiszorg:
eerste hulp, polikliniek, short-stay, OK,
medium en intensive care. We leren je
goed naar een patiënt te luisteren en
ook naar diens situatie thuis te kijken.
Want verplegen houdt niet op bij de
muren van het ziekenhuis.

Ben je van plan om te komen, dan willen wij dat graag van tevoren weten.
zijde NAIN
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kennis word je daarom bijgebracht
door de Stichting Opleidingen Gezondheidszorg Amsterdam (SOGA).
Een pittige opleiding, dat wel, maar
met de juiste motivatie, een goede
vooropleiding en doorzettingsvermogen lukt het best.
'Wij vragen minimaal het diploma
mavo D, met twee exacte vakken en
voor elk vak minimaal een 7 als eindcijfer.
Leeftijd: minimaal 17 jaar en maximaal
36 jaar bij aanvang van de opleiding.
Gedurende de eerste zeven maanden
van de beroepsvoorbereidende periode bieden wij je een zakgeld en daarna
een salaris.
Het Slotervaartziekenhuis wil de
samenstelling van medewerkers en
patiëntenbestand beter op elkaar
afstemmen. Behoor je tot een etnische
minderheid, dan verzoeken wij je om
zeker te reageren.
Op dit moment zijn er geen plaatsingsmogelijkheden voor MDGO-vp'ers,
ziekenverzorgenden, B- en Z-verpleegkundigen.
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Vul dan onderstaande aanmeldingsbon
in en stuur deze zo spoedig mogelijk
aan ons op.
Ben je verhinderd op deze dag, vraag
dan door middel van de aanmeldingsbon een informatiepakket aan. In dit
pakket zit alle informatie over ons ziekenhuis, de opleiding en een sollicitatieformulier.

ô l o t e t va.&ttzi
Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam

625,-

595,-

n>....

Tel.
Aantal deelnemers:

Stuur mij vrijblijvend uw cursusoverzicht
O AMBI

tot 80% KORTING

AANMELDINGSBON
Q

Ik kom naar de voorlichtingsbijeenkomst over de opleiding tot A-verpleegkundige op
woensdag 8 maart a.s. en ontvang daar een informatiepakket.

dl

Ik kom niet, maar wil wel een informatiepakket ontvangen.

* Ruime collectie Oude en Antieke tapijten
Woonplaats:

Wil je graag mensen helpen en na je
schooldiploma zo snel mogelijk aan de
slag, dan is het beroep van verpleegkundige voor jou de juiste keuze.

Het programma start 's middags om
13.00 uur. Mocht je op'-dit tijdstip
verhinderd zijn, dan bestaat de mogelijkheid om 's avonds om 19.00 uur op
onze tweede voorlichtingsbijeenkomst
te komen.
Locatie: onze recreatiezaal op de
Ie verdieping, vleugel B.

plm. 2500 stuks dus enorme keus

Adres:

Bel even voor meer informatie: 020-62 59883.
Of stuur onderstaande bon naar antw.nr 10793,1000 RA Amsterdam.

In september a.s. gaan wij weer van
start met een nieuwe groep leerlingen
voor de in-service opleiding, die 3 jaar
en 10 maanden duurt.

* Tafelkleden in div. maten al v.a. 39,-

Wij maken met Weekmedia een rondvlucht
boven Nederland.

• Nieuw: AAC.4 Praktische Telematica (PDI)
overdag en 's avonds
» MN.1 Systeembeheerder Netwerken (PDI)
nu ook overdag
• Nieuw: de HG en HX-modules (AAABI)

verplegen houdt bij ons
niet bij de voordeur op

voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 8 maart 1995

FÉRZ. & OOSTERSE TAPIJTEN

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

Patiënten verblijven steeds korter in een ziekenhuis. Dat vraagt om een steeds
betere samenwerking met wijkverpleging en thuiszorg. Wij bereiden onze leerling-verpleegkundigen daarop voor, want:

Meer informatie kun je krijgen op onze

QPHÈFFINGS UITVERKOOP

KOSTEN
De kosten voor deze vlucht bedragen f 139,- p.p.
Kinderen t / m l jaar gaan gratis mee. Deelnemers
dienen in het bezit te zijn van een geldige tocnstenkaart of een geldig paspoort. Er zijn geen taxfree-facihtcitcn.

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

Als je verpleegkundige bent, wordt er
in de dagelijkse praktijk veel van je
gevraagd, dat zul je tijdens je opleiding
ervaren. Een goede theoretische basis-

06-350.222.21 (ioo cpm)

Fa. Gansner & Co.

Bert Hoogendijk
Tel. 14946

Spoedcursus:
30 lessen + ex.aanvraag
ƒ l.700.-incl. bxw.

N^

CONTACTLIJN

de Ronde
5 Vener

Zaterdag 25 februari
van 09.00 tot 17.00 uur.

Openingstijden:
Maandag - zaterdag
10.00-18.30 uur
Zondag
12.00-17.00 uur
Koopavond op vrijdag tot 21.00 uur

geeft u meer!
Rondvlucht boven
Nederland
Weekmedia organiseert in samenwerking met

Amstelveens
- Weekblad

Zandvoorts
Nieuwsblad

THEORIE IN EEN WEEK

Shirt interlock nu
J7.
Bijpassende pantalon
met wijde pijp
A/5 tweedelige set nu nog eens

10%

Amstelueens
- Weekblad
Uiehoornse
$ Courant:

Diverse
voorjaarstruien

Stabiele modestromingen
vanuit Parijs: \
modewindén
uit alle^richtingen.
Tevens daalt de
prijsbaront^ter.^ ^
Wil Je meegenieferi
van het heerlijlfë
modeweer kom\dl0^
eens naar Confetti
in het hart van
het dorp.

Eén telefoontje is genoeg ...

Amstolveens
- Weekblad

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.

-ALLES MOET WEG! Naam

: .....................................................................................................................

Straatnaam

: .......................................................................................

Postcode ,

: .....................................................................................................................

Woonplaats

: ......................................................................................................................................

Datum (17 april of 22 april):
m/v

Namen overige deelnemers (voor kinderen t / m
12 jaar ook leeftijd vermelden):

DfiVOüD OOSTERSE

WIJTEN

'•',; Admiraal de Ruyterweg 48-50,
A'dam, tel.; 020-6161776 ;•
...
DONDERDAG KOOPAVOND

Deze bon in een enveloppe opsturen aan: Slotervaartziekenhuis, Dienst Personeel en Organisatie,
Antwoordnummer 32, 1 000 TG Amsterdam.
(Een postzegel is niet nodig).
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Ik ben te oud om te verliezen'

het ziekenhuis ligt, dan kun je
zeggen dat je daar van leert. De
vraag is: zit je daar op te wachten? Van een hoop dingen
wordt gezegd: daar leer je van.
Maar vaak wordt dat gezegd bij
gebrek aan beter. Als topsporter gaat het erom dat je jezelf
leert kennen als winnaar. En
niets anders. Je rijdt niet voor
AN LAMMEES klinkt
een hoger niveau in andere lan- de decoratie mee. Als ik nu een
strijdbaar en hij is het den, de waardering ervoor ook. jong talent zou moeten opleiook. Nog geen twee weken De media in Nederland zijn den, dan zou ik 'm nog niet eens
geleden werd hij glorieus meer gericht op het sensatione- een partijtje tennis laten verliele dan op het specifieke van de zen. Het gaat, ook al is het op
winnaar van een Formule
3000 invitatierace pp het cir- autosport. Als de auto van Jos een lager niveau, om winnen,
cuit van Kyalami in Zuid-A- Verstappen in brand vliegt, winnen, winnen. Daar moet je
hij enorm veel publici- je lichaam en je geest mee mari[rika, in een veld van aan- krijgt
teit. Als hij een fantastische neren. daarmee kweekje zoveel
stormende talenten en ge- race
rijdt, lees je er nauwelijks zelfvertrouwen dat de kans, dat
louterde veteranen. Onmidiets over. Dat heeft trouwens je ook blijft winnen, steeds grodellijk doopte de Britse vakweer een voordeel. Want ter wordt."
pers hem om tot Pearl Jan, ook
Lammers zegt daarom heel
slechte prestaties komen ook
naar de succesvolle Ameri- niet in de krant."
goed mee te kunnen voelen met
kaanse rockgroep.
Teleurstellingen zijn er voor de nieuwe racehoop Jos Verhem genoeg geweest, de afgelo- stappen, die net als hij destijds
pen jaren. Altijd weer waren er de hemel werd ingeprezen,
tloor Paul van Gageldonk
die hooggespannen verwach- maar nu een stapje terug moet
tingen. „Die hausse rond Jos doen. „Verstappen is een uitsteVerstappen, ik ken dat alle- kend coureur," vindt LamZo lijkt, na een aantal jaren in maal. Dat heb ik ook gehad. In mers. „Maar het verschil met
de luwte te hebben gereden, de '78 won ik het Europees kampi- eerste rijder Schumacher was
Zandvoortse coureur aan een oenschap. Zoals Jos nu de nieu- te groot. Je moet er gewoon hetweede jeugd te zijn begonnen. we Senna wordt genoemd, of de lemaal klaar voor zijn, voor die
Deze zomer wordt hij 39, maar nieuwe Schumacher, zo werd Formule l, anders kun je het
lij ziet er vanachter zijn Hawaï- ik betiteld als de nieuwe Niki vergeten."
andwich en koffie verkeerd in Lauda. Ik was één van de jongVerstappen mag nu via Simtamkroeg
tek Ford, het
Café
Neuf
veredelde
;oed
hnPÏ PTl
B-team van
UUG1CH)
Benetton, proraind
beren alsnog
het hoogste ni)leem voor ----•
----^- veau te halen.
nij," zegt hij.
Lammers
.Eerder voor mensen die net zo sten ooit, in de Formule 1. Het heeft er zijn twijfels over of dit
}ud zijn als ik, maar die zich verwachtingspatroon was erg de goede weg is. „De Formule l
uitgeblust voelen."
is een keiharde wereld. Als Jos
hoog."
In Zandvoort, maar ook ver
„Maar dan ga je met een auto straks tiende wordt met zijn
daarbuiten, wordt hij nog rijden, die discutabel was, in dit Simtek, dan is dat naar omstaniteeds Jantje genoemd. Niet zo- land, waar mensen eigenlijk digheden misschien prachtig,
;eer vanwege zijn gestalte. niet eens weten dat er goeie en maar wat heb je eraan? Tiende
,Een Nederlander adopteert al- slechte auto's zijn. Pas nu snap- is tiende. Je komt er niet verder
ijd graag," verklaart hij. „Een pen de mensen in Nederland mee. De doorstroming is veel
Nederlander wil ook altijd kun- dat als je geen goed materiaal sneller geworden in de Formunen zeggen: wat is 'ie toch ge- hebt, je het kunt vergeten, hoe le 1. Je komt er sneller in, maar
voon gebleven. Hij wil die be- goed je als coureur ook bent. je vliegt er ook sneller weer uit.
kende Nederlander altijd zo Dab weten de sponsors, dat Je moet superovertuigend preslicht mogelijk bij zich hebben. weet de pers, dat weet het pu- teren."
„Neem Christiaan Fittipaldi.
Neem bijvoorbeeld Rik Smits, bliek. Maar tóén was dat alleIe basketballer. Dat is al jaren maal nog niet zo duidelijk. Zo'n Was heel jong, toen hij debute best betaalde Nederlandse race komt, je wint niet, je komt teerde in de Formule 1. Was
;portman, maar er zijn meer zelfs niet bij de eerste tien, want getalenteerd, had 'goeie sponAmerikanen die hem kennen je moet gewoon ploeteren met sors, had z'n achternaam mee,
lan
Nederlanders. Omdat 'ie te slecht materiaal. Mijn fout was had eigenlijk alles mee. Nu rijdt
r
er weg is bij het grote pu- dat ik de beslissing heb geno- hij in de Indy Cars. Snel erin,
aliek."
men met zo'n team in zee te even snel er weer uit, omdat 'ie
gaan. Ik dacht: ik heb welis- net niet goed genoeg was voor
waar een mindere auto, maar de absolute top."
fanmail
zo leer ik toch de circuits kenMaar ook Jan Lammers was nen. Achteraf zeg ik: je moet
;eruime tijd buiten beeld. Dat jezelf nooit aan de ervaring van Verschil
En daarom is Lammers ook
lad enerzijds te maken met een het verliezen blootstellen. Dat
jebrek aan topprestaties, maar is voor een sportman een trau- niet jaloers op de kansen die
Verstappen krijgt en die hij zelf
aok met de plaats die de auto- matische ervaring."
nooit gekregen heeft. Sterker
>port inneemt bij het Nedernog. „Als ik kijk naar mijn eiandse publiek en de NederDecoratie
gen ceeveetje, dan mag ik niet
andse media. „Dat zie je aan de
anmail die ik krijg. Van de tien
De coureur gelooft dus niet in ontevreden zijn. Ik heb in de
Drieven komen er vijf uit Duits- het cliché datje een beter sport- Formule l wel eens op de tweeand en de voormalige Oost- man wordt als je weet wat het is de startrij gestaan, in de vierde
iloklanden. Drie komen er uit om te verliezen. „Als je nu van kwalificatiepositie. En dat met
ingeland en hooguit twee uit de derde verdieping van een hp- veel minder materiaal. Ik beederland. Autosport staat op tel springt en drie maanden in nijd Jos voor geen seconde. Ik
Nog steeds is er die drang, de oude liefde voor de eenzitter.
„Als ze me vragen, zou ik niet onder alle omstandigheden ja
zeggen. Het ligt eraan hoe, wat voor team. Ik zou niet als
vijfde of zesde willen aankomen. Daar heb ik geen zin meer
in. Ik heb genoeg geleerd. Ik wil gewoon winnen. En of ik
nou te oud ben om mee te doen in de Formule l, daar kun je
een leuke boom over opzetten, in het juiste gezelschap.
Maar ik ben in ieder geval te oud om te verliezen."

J

Toerwagens kunnen me niet
die gaan niet hard genoeg'

:

Oproep aan lezers:

Sn hoe ziet u
Zandvoort?
ZANDVOORT - Het Zand-

Jan Lammers in een speciaal fitness-apparaat voor autocoureurs: 'Als er iemand zijn benen
breekt en ze bellen me met de vraag of ik voor het weekend wil invallen voor een Formule 1-race,
dan ZOU ik dat doen'

zou absoluut niet met hem willen ruilen. Als ik zo'n verschil
zou hebben met Schumacher,
dan zou ik dat niet acceptabel
vinden. Daar zou ik gek van
worden. Anderhalve seconde
per rondje langzamer zijn, daar
zou ik niet mee kunnen leven."
Hij heeft als coureur een
moeilijke tijd achter de rug.
Het vorige jaar was zelfs een
dramatisch dieptepunt. Lammers reed voor de Volvo-fabriek plichtmatig z'n rondjes in
het Britse toerwagenkampioenschap. Zeventien races
lang, op diverse plaatsen in het
Verenigd Koninkrijk. „Gek
werd ik er van. Het ging A: niet
hard genoeg. Ik voelde me gewoon gepensioneerd, vreselijk.
Toerwagens kunnen me niet

Foto André Lieberom

boeien. Het gaat gewoon niet
hard genoeg. Golfclubs achterin en dan het hele land rondtoeren, dat klinkt misschien aardig, maar het is niets voor mij.
Het bracht geen adrenaline
naar boven."
Terwijl Lammers aan zijn
vut-periode leek te zijn begonnen diende zich geheel onverwacht een nieuwe kans aan.
Henny Vollenberg, een vriend
van Lammers en tevens eigenaar van het Vortex-racingteam, vroeg hem mee te doen in
een Formule 3000 invitatiewedstrijd op het circuit van Kyalami, in Zuid-Afrika. Lammers
hapte meteen toe. Vijfeneenhalf honderd PK in een bolide,
die ook veel lijkt op die van een
Formule 1-wagen, dat zou de

Knap danswerk op muziek
Mozart en Sinead O'Connor

oorts Nieuwsblad houdt dit

de advertentie die Conny Lodewijk in de krant heeft gezet:
Studio 118. Toegewijde danskunst? Vervolgens acteert deze
vrouw 'brutaal genoeg' het gehele nummer, zonder ook maar
één stap te dansen. Opperste
verbazing onder het publiek,
want dat is nu juist weer iets
wat je net-niet verwacht. Juist
dat onverwachte en dat prikkelende, maakt de shows van
Conny zo ongelooflijk boeiend.
Ze weet haar leerlingen, (uiteindelijk amateur-dansers) zo
te inspireren, dat ze zich intenwand met zilverfolie (waar tij- sief durven te uiten. Het lijkt
dens sommige nummers de wel of haar nummers stuk voor
wind doorheen waaide), maar stuk zorgvuldig zijn afgestemd
ook kleinere details werken op de verschillende karakters
juist zo aan die sfeer mee: een van haar dansers. Zo danst de
borstbeeld, een tafeltje, een een voornamelijk sierlijk, zacht
kaars, een foto. Tevens maakt en teder en 'vertelt' de toezij tijdens haar nummers ge- schouwer over haar verliefdbruik van een speciaal rookef- heid. De ander is futuristisch
fect, waardoor de dansers soms gekleed en danst opstandig en
mysterieus in de mist opgaan fel rondom een gigantische
en vervolgens weer 'dromerig' kooi. Op een opzwepend ritme
tevoorschijn worden getoverd. en begeleid door leeuwegebrul
Dat brengt een bepaalde maakt ze duidelijk, dat zij zich
spanning teweeg, die ook zon- wil losmaken uit bestaande par
der het rookeffect steeds weer tronen.
duidelijk voelbaar was. De
kleur zwart was deze voorstel- Soepel elastiek
ling nadrukkelijk aanwezig.
Maar ook het nummer waarVoor Conny betekent deze
kleur: heilig, verdriet, domine- bij drie vrouwen, gekleed in het
ren en sexy - 'het zat er allemaal zwart en met witte handschoein'. Ook de humor ontbreekt nen, hun lijven plotseling weten om te toveren tot 'soepel
nooit in de shows.
elastiek' is zeer knap vertolkt.
Soms vallen de drie opeens als
Droge grappen
een kluwen in elkaar en weten
Clown Didi praatte de acht in dit serieuze nummer toch
dansnummers 'aan elkaar' en ook een stuk humor voor de
wist met zijn directe manier dag te toveren en fantastisch
van benaderen en droge grap- over te brengen op het publiek.
pen het publiek steeds opnieuw Veel applaus ook voor het numeven op dat 'andere been' te zet- mer 'Drie in een', waarbij drie
ten. De show was een groot suc- vrouwen op muziek van Sinead .
ces, toch weer heel anders dan O'Connor, op voortreffelijke
vorig jaar, maar niet minder wijze de gespleten persoonlijkheid van een overleden vrouw
professioneel.
De Studio 118-dansers 'heb- weten weer te geven. Prachtig
ben' het gewoon. Zij bezitten gedanst, en zo knap vertolkt,
juist die eigenschappen voor dat je er koude rillingen van
het blijvend boeien van het pu- krijgt. Dit nummer zal tijdens
bliek en krijgen ze soms - op het amateurdansfestival in nobepaalde momenten - 'onder de vember beslist hoge ogen gaan
duim'. Daar is de nodige lef gooien.
voor nodig. Neem Rosalinde,
Conny Lodewrjk, Stuwiens (dans)-nummer opeens dioChoreografie:
dancers: Eosahnda, Diana, Mialleen uit acteren blijkt te be- rella,118
Tessa, Rachel, Kim, Lisette, Terstaan: zij laat het publiek zien, ry, Eva, Lisa, Huguette, geluid en
Norbert, clown Didr Dick Hoewat je allemaal met een krant licht:
zee, kostuums: Jo Roozenboom, expokunt doen. Ze leest en lacht om sitie
foyer Wil Hoogendyk.

ZANDVOORT - Hoe zou Mozart gereageerd hebben bij
oorjaar de lezersactie 'Hoe
zien van jonge vrouwen, die op zijn gecomponeerde
iet u Zandvoort?' De lezers het
muziek een geheel eigentijds dansnummer, neerzetten. We
vordt gevraagd, te laten
het nooit weten. Het publiek dat zaterdagavond in
ien hoe zij over Zandvoort zullen
gebouw
de Krocht de uitvoering van de 'Studio 118 danenken. Inschrijving is mo- cers' meemaakte,
was in ieder geval razend enthousiast.
elijk tot l mei.
Onder leiding van choreografe Conny Lodewijk, eigenaresvan de dansschpol aan de C. Slegersstraat, wist deze
Iedereen is .welkom om mee se
dansgroep
een schitterende show neer te zetten.
e doen, voor de leukste inzen-

mgen worden aardige prijsjes
eschikbaar gesteld. Het gaat
m de vraag: wat is er nou zo door Martha Burger
euk of zo mooi aan Zandvoort?
3f misschien wel niet leuk? Het
andvoorts Nieuwsblad vraagt
ich af hoe de dorpsbewoners
Niet alleen de muziek van
un badplaats zien en doet een Mozart stond centraal in de
voorstelling 'Tot u spreekt'.
eroep op hun creativiteit.
Ook de dansnummers op popleeft u iets geschilderd, ge- en housemuziek wisten hoog te
chreven, gebeeldhouwd of bij- scoren onder de 250 toeschouoorbeeld gefotografeerd, pas wers, die deze show in twee
eleden of misschien al langer voorstellingen konden meemaerug?
ken. Ademloos, en soms met
Alles is welkom. Geef uw ej- verwondering en verwarring,
en impressie, is het verzoek volgden zij de 11 jonge vrouan de redactie en stuur die wen, die met hun sierlijke beaar de krant. Wij zijn bijzon- wegingen, dromerige blikken
en vaak temperamentvolle soer benieuwd.
lo's de 'sterren van de hemel'
wisten te dansen.
xpositie
Muziek is er niet alleen om
Een selectie uit de inzendin- naar te luisteren. Je kunt er op
en hopen wij in mei in het dansen, naar kijken, erom laandvoorts Nieuwsblad te pu- chen, erover nadenken en je
liceren. Mogelijk worden de kunt er een hoop emoties in
izendingen ook geëxposeerd, kwijt. Het is juist deze veelzijdeelneemt aan de prijs- digheid die de Studio 118 danraag 'Zo zie ik Zandvoort', cers zo perfect aan hun publiek
aat akkoord met de eventuele weten over te brengen.
ublikatie en expositie van zijn
izending.

Levend decor

Conny Lodewjik weet hoe ze
Een deskundige jury zal zich
ver de kunstuitingen, die ui- haar publiek moet 'bespelen'.
erlijk l mei binnen moeten Ze slaagt erin tot het laatste
nummer te boeien en laat op
'jn, buigen.
bepaalde momenten de toeschouwers zelfs deelnemen aan
leedoen
haar show. Zo werden tien
U kunt uw bijdrage zenden mannen uit de zaal ingezet om
aar het redactieadres Gast- te fungeren als 'levend decor'.
Uisplein 12, 2042 JM Zand- Het is leuk om te zien, hoe langoort. Grotere werkstukken zaam maar zeker de verbaasde
Unnen hier ook tijdens kan- mannen na het overwinnen van
Qoruren worden afgegeven. Als hun eerste gêne zich ontpopten
verweegt of van plan bent om tot medespelers.
Daarnaast is pok de sfeer al>ee te doen, wordt u verzocht
at tevoren even aan de redac- tijd een belangrijk onderdeel in
Conny's shows. Door een com'e door te geven.
binatie van stijl, humor en
Voor nadere informatie kunt spanning weet zij de vrij eentocontact opnemen met Joan nige zaal van gebouw de Krocht
Jurpershoek (02507) 18648 of om te toveren tot een 'theater':
on van Doorn, 020-6451515.
een rode loper, een zwarte

Een danser in
een kooi, begeleid door
leeuwegebrul
Foto
André Lieberom

adrenaline weer terug kunnen
brengen. Lammers kwam, zag
en overwon. Kyalami was misschien wel één van de belangrijkste overwinningen in zijn
carrière. „Ik zag in één keer dat
ik in staat was om het Europees kampioenschap Formule
3000 te winnen. Ik heb de belangrijkste kandidaten, die
voor het komende seizoen getipt zijn, verslagen."

Voorportaal
Met die overwinning in een
Formule 3000-race is ook de
Formule l weer dichterbij gekomen. Want de Formule 3000
is het voorportaal van de Formule l, zoals de afgelopen jaren
bewezen is met coureurs als

Frentzen, Katayama, Irvme,
Bamchello en Coulthard. Lammers is aan deze huidige Formule 1-coureurs gewaagd. „Ik
heb tegen al die jongens gereden. Soms zaten ze aan mijn
achterkant, soms zat ik aan
hun achterkant. Ik heb met
Schumacher geraced, ik heb
wiel aan wiel met Irvine opgereden, met Herbert en ga zo maar
door. Er is met mij metb gebeurd, er is met hun niets gebeurd. Het feit dat zij wél in een
Formule l-auto zitten wil met
zeggen, dat ik het opeens niét
meer kan. De feiten spreken
voor mij. Ik heb al heel wat dingen gedaan, die zo in het Guiness Book of Records kunnen.
Ik ben tien jaar uit de Formule
l geweest, opeens teruggekomen en heb vervolgens zomaar
de zesde trainingstijd gerealiseerd. Ik bedoel maar."
Wat hij maar bedoelt: Lammers heeft een terugkeer in de
Formule l nog steeds niet uit
zijn hoofd gezet. Voorlopig concentreert hij zich echter volledig op het Formule 3000 seizoen, want zoals het er nu naar
uitziet zal hij van mei tot oktober deel uit gaan maken van het
Vortex-team voor het Europees
kampioenschap. Qua sponsoring is die Formule 3000 makkehjker haalbaar dan de Formule l, omdat alle races in Europa plaatsvinden. Een aantal
Formule 3000-races zal ook als
voorprogramma dienen voor
de Formule 1. „Dat wordt
straks mooi in Spa," blikt Lammers vooruit, „dat is min of
meer een thuiswedstrijd en
krijgen de toeschouwers eerst
mij in de Formule 3000 en daarna Jos in de Formule 1." En dus
zegt de zakenman in Jan Lammers: „Dat is dus een enorme
incentive die je dan kunt aanbieden."
Behalve de Formule 3000 zal
hij met zijn vaste partner Andy
Wallace ook nog de 24-uurs van
Le Mans rijden. „Maar dat is
meer voor de commercie." Als
het goed gaat in de Formule
3000 hoopt hij voor het volgende seizoen een plaatsje te kunnen veroveren in het circuit van
de Amerikaanse Indy Car Races. „Als ik weer een beetje het
mannetje ben, moet dat wel
rond te maken zijn," denkt hij.

Hoogzwanger
De vraag hoe lang hij nog
door wil gaan met de racerij vat
hij bijna als een belediging op.
„Hoe lang? Hoe lang is een
stukkie touw?" antwoordt hij
gevat. „De dag dat'ik het fundamenteel niet meer leuk vind,
hou ik er mee op. Ik heb jaren
gehad dat ik de racerij hélemaal niet leuk meer vond.
Maar dat was onder omstandigheden: slecht team, weinig financién. Maar het racen zelf
vind ik nog steeds leuk. Die
kick is er nog steeds."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zenuwachtig is hi] niet, voor
zijn officiële Formule 3000-debuut op 7 mei. Als hij al nerveus
is, dan is dat omdat zijn eerste
nazaat op komst is. Zijn vrouw
is hoogzwanger en kan elk moment
bevallen
Lammerb
woont nog steeds in Zandvoort
en lijkt ermee verankerd
Thuiskomen is belangrijk voor
hem geworden. Hij wijst op de
oude achterdeur van het café
„Op twintig meter van deze
deur ben ik geboren, m de Pakveldstraat. Daar kwamen ze
vroeger 's avonds laat naar buiten, stomdronken. Dat hoorde
ik dan vanuit mijn slaapkamerraam."
Nu woont hij in een ander,
iets chiquer gedeelte van Zandvoort. Maar Zandvoort is nog
steeds thuis „Als ik op Schiphol aankom, ruik ik die frisse
lucht en geeft het een heerlijk
gevoel om door die duinen naar
huis te rijden." Emotioneel
zegt hij met heel sterk bij Zandvoort betrokken te zijn. „Want
hoe langer je ergens woont, des
te meer je alles voor vanzelfsprekend neemt."
Jan Lammers is een rijpe
coureur, die een hoop heeft opgestoken tijdens de talrijke buitenlandse trips. Ook op het
menselijk vlak is er een wereld
voor hem open gegaan. Met
name Japan, waar hij alles bij
elkaar twee jaar lang is geweest,
heeft zijn ogen geopend. „Daar
heb ik geleerd respect op te
brengen voor ouderen. Natuurlijk denk ik nu voornamelijk
aan mijn eigen kind, dat moet
opgroeien in een wereld met
drugs en milieuverontreiniging, maar vaak denk ik dok
aan ouderen. Die worden in Nederland te veel verwaarloosd.
Terwijl we alles aan hen te danken hebben, zijn zij nu vaak degenen die hulp nodig hebben."
„In Japan is dat heel anders,
zijn die mensen ook veel actiever. Hier heb je speelplaatsen
voor kinderen, daar heb je
speelplaatsen voor ouderen, die
er jeu de boules spelen of croquet. Hier heb je erg veel mensen die oud en alleen zijn, geïsoleerd. Zoiets gaat me altijd aan
het hart, meer dan de kwestie
of de rijrichting m de Haltestraat hier in Zandvoort nou
met de klok meegaat of er juist
tegenin."
De ultieme droom, behalve
een gezond kind, dat zou voor
hem zijn, dat de Formule l volgend jaar weer terug is in Zandvoort en Jan één van die bohdes
mag besturen. „Dromers bereiken weinig," stelt de coureur
vast. „Maar ik zegje eerlijk: als
er iemand zijn benen breekt en
ze bellen me met de vraag of ik
voor het weekend wil invallen
voor een Formule 1-race, dan
zou ik dat doen. Dan zou ik dat
ook kunnen. Ik heb de Formule-1-paraatheid: de fitness en de
vorm. Ik ben er weer helemaal
klaar voor."

Fuhai draadloze telefoon
•
•
•
•
•
•
•

10 geheugens
bereik van ca. 300 meter
ruisonderdrukker
beveiliging tegen afluisteren
nummerherhaling
paging (oproepsignaal)
.....
12 maanden garantie
•';.,

van

198.- voor

[r,,

MIT5MRWIUS

Pioneer

Welbilt magnetron

HiFi minisysteem

•
•
•
•
•

• 2x50 Watt versterker
• FM/MG tuner met 24
voorkeuzezenders
• dubbel autoreverse cassettedeck
• one-touch karaoke funktie
• 9 bands spectrum equalizer
• incl. boxen en afstandsbediening
• 12 maanden garantie

van

899;

Cresta minifax met telefoon
en beantwoorder M F 20N

Krups combimagnetron

voor

• heteluchtoven, grill en magnetron in één
• 5 hoofdfuncties met 9 vermogensstanden
• inhoud 27 liter
• draaiplateau
•timer
• automatisch ontdooiprogramma
• met draaispit en lekbak .
• 12 maanden garantie /~!

Philips HiFi
minisysteem FW2I

CCI TT G-3 standaard
automatisch en handmatig verzenden
® ingebouwde datum/tijd instelbaar
« verzend rapportage
ingebouwde digitale beantwoorder

• digitale tuner met 30 presets
• 2x25 Watt versterker
• dubbel cassettedeck
met high speed dubbing
• 5 bands equalizer
• groot LCD-display
• incl. boxen
en afstandsbediening

Sony kleurentelevisie

inhoud 15 liter
vermogen 600 Watt
met 30 minuten timer
2 standen ontdooien
6 maanden garantie

""

van

'

899.- voor

van

55cm FSQ Hi-Black Trinitron beeldbuis
60 voorkeuzezenders
o teletekst met 4 pagina's geheugen
sleeptimer 30/60/90 minuten
o hoofdtelefoonaansluiting
incl. afstandbediening
12 maanden garantie

699.'
voor

Grundig kleurentelevisie

r

Bauknecht
luchtafvoer droger

MÏT23 WRHlllS

Electrolux
stofzuiger

Sony
draadloze hoofdtelefoon

• 1100 Watt

• werkt op batterijen
• frequentiebereik 20-20.000 Hz
• set bestaande uit hoofdtelefoon
en zendeenheid
• 23 mm drivers
• 12 maanden garantie

•
•
•
•
•
•

mechanische zuigkrachtregeling
metalen zuigbuizen
snoeropwinder
uitblaas-luchtfilter
incl. diverse accessoires
12 maanden garantie

•
•
•
•
•
•

capaciteit 4,5 kg droog wasgoed
tijdschakelaar
extra beluchtingsprogramma
afkoelfase aan het einde van het programma
links- en rechtsdraaiend
12 maanden garantie

Ifeg&i Nï4w "%fê/<a

van

201

799.- voor "l^^^iiiïïn

63 cm FSQ Black Matrix beeldbuis
49 voorkeuzezenders + l AV
stereo 2x15 Watt
teletekst
eenvoudige menuprogrammering
incl. afstandsbediening
12 maanden garantie

van

1399.-

AEG wasautomaat

voor

• centrifugekeuzetdets 1000/700 tpm
• programma- en
temperatuurkeuzeknoppen
• automatische waterdosering
• 1/2 toets voor kleine wasjes
• centrifuge met variomatic
• 2-voudige inspoeling
• 12 maanden garantie

MH45MHMHÏS

Sony discman
»
«
«
•
«
o

programmeerbare CD-speler
RMS/AMS/repeat/shuffle
AVLS systeem
megabass
incl. hoofdtelefoon
12 maanden garantie
v

van

299r voor

van

Braun
scheerapparaat 2005^

Carmen ladyshave
t-

«H 10 MR «"«S

Philips
radiocassetterecorder
met CD-speler
radio met FM-stereo/MG/LG
CD-speler met shuffle-play
stereo cassettedeck
multifunctioneel LCD. display
net- en batterijvoeding
12 maanden garantie

voor

HIT 8 MR HUIS

Grundig portable
kleurentelevisie

• perfecte, blijvende epilering,
zonder huiduitslag
• uniek systeem
met 24 hogesnelheid pincetjes
zorgt ervoor
dat de haartjes
met een
minimum
aan ongemak
worden.
verwijderd
• incl. adapter
en opberg-etui
• 12 maanden garantie

van

• omschakelbaar van
115 naar 230 Volt
• uitklapbare tondeuse
• platina veredeld
scheerblad
• incl. schoonmaakborsteltje
• 12 maanden garantie

lectrolux combikoelkast

89." voor

VOOr

CFK-vrij
inhoud koelgedeelte 183 liter
mhoud vriesgedeelte 91 liter
semi-geïntegreerde verdamper
tomatische ontdooiing koelruimte
'erlicht koelgedeelte
gelbare thermostaat
2 maanden garantie

xa^ü

Sandwichtoaster
• tosti's in 2-5 minuten
kant en klaar
• eenvoudig schoon te maken
door anti-aanbaklaag •
• ingebouwde 'klaar' lichtschakelaar
• 12 maanden garantie

« 37 cm fullsquare beeldbuis
« 49 voorkeuzezenders + l AV
« eenvoudig menuprogrammering
® scart-aansluiting
® timer van l tot 99 minuten
* incl. afstandsbediening
« 12 maanden garantie

99.!

oor

van

MH35MRHI115

van

voor

499.voor

Spaar bij Valkentaeri
Air Miles

MIT 15MRM1US

Blaupunkt
VHS videorecorder
eenvoudige bediening
timer voor
6 programma's/31 dagen
groot overzichtelijk display
snelzoeken met VISS
incl. LCD afstandsbediening
12 maanden garantie

MÏT2VMRJ»»»

Helpt u beter Wezen
' • • ' • .

•

•

• • ' • . ' •

"••

'

; • • • • - .

•

• •

>'

SPAAR BIJ VALKENBERG
AIR MIIES

:

VODR FANTASTISCHE VLIEGREIZEN EN
HEERLIJKE UITSTAPJES IN BINNENEN BUITENLAND

Air Miles is het programma, waarmee u
spaart voor fantastische vliegreizen en
heerlijke uitstapjes. Voor elke f1.25,- d»
met de Air Miles kaart bij Valkenberg
besteedt, ontvangt u 1 Air Mile. U heeft
nog geen Air Miles kaart?
Bij Valkenberg kunt u voor f l. 5,- uw A
Air Miles kaart halen, zodat U
A
direct bij uw eerste
aankoop spaart. .
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|ZVM houdt met zege kans
op plaats in nacompetitie
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen blijft na de 4-3
overwinning op EDO kans
maken op een plaats in de
nacompetitie. Daarin kan
alsnog aanspraak gemaakt
worden op promotie naar de
vierde klasse KNVB. Dan
zal er echter beter gevoetbald moeten worden als in
de strijd tegen EDO.

kwam, toen de Zandvoortse defensie weigerde in te grijpen.
Bob Brune, die als één van de
weinige een dikke voldoende
haalde, zorgde hoogst persoonlijk voor de gelijkmaker. EDO
was even aangeslagen en toen
er foutief werd uitverdedigd,
stond Barry Paap op de goede
plek om raak te schieten, 2-1.

Ondanks zeer matig spel viel
er toch veel te beleven op het
Zandvoortmeeuwen-terrein.
Omdat zowel EDO als Zandvoortmeeuwen de aanval zochten, vielen er veel doelpunten.
Dat kwam mede door de zwakIce afweer aan beide kanten,
waardoor veel kansen werden
gecreëerd. De score had dan
ook net zo goed op 8-8 kunnen
eindigen.
In de openingsfase was het
technisch wat betere EDO dat
al snel op een 0-1 voorsprong

Deze voorsprong hield niet
lang stand. Vanaf de aftrap zette EDO een aanval op en aangezien er onvoldoende in de
Meeuwen-defensie werd gereageerd was het 2-2. De vele doelpunten en ook zeer vele kansen
vergoedden veel. De Haarlemmers kregen vervolgens een regen van kansen, maar zochten
het doel telkens op de verkeerde plaats. Zandvoortmeeuwen
deed het beter en op slag van
rust was er eindelijk een zeer
vlot lopende aanval te zien. Het

Kansen

was meteen raak. Victor Gerke
plaatste zijn voet tegen de bal
na een perfecte voorzet van Pieter Brune, 3-2.
De tweede helft was niet veel
beter. Rommelig voetbal van
beide teams, zwak verdedigen,
veel kansen en hachelijke situaties voor beide doelen. EDO
profiteerde halverwege de
tweede helft van een onoplettendheid bij de Zandvoorters,
na een verre inworp, 3-3. Beide
teams bleven voluit op de aanval spelen en kregen kansen op
de overwinning. Vlak voor het
einde was Zandvoortmeeuwen
de gelukkigste. Barry Paap stelde met zijn tweede treffer de 4-3
zege voor Zandvoortmeeuwen
veilig.
„Ik ben toch tevreden met de
punten, het goede voetbal komt
nog wel," vond trainer John van
der Zeijs na afloop. „Ik miste
acht basisspelers en moest in
de defensie zelfs een geblesseerde speler laten spelen. Ik

Kunstzwemsucces Zeeschuimers
ZANDVOORT - De kunstzwemsters van de Zwemvereniging De Zeeschuimers
hebben het- in Amersfoort
goed gedaan. Tijdens de Nationale Jeugd > Kampioenschappen Kunstzwemmen
hebben de kunstzwemsters
kans gezien de finales te bereiken en alle ingestudeerde
'muziek'-uitvoeringen
te
zwemmen.
De succesvolle kunstzwemsters in de leeftijd van 13 jaar en
jonger zitten duidelijk in de lift
en zullen de komende jaren ook
in de NJK-leeftijdscategorieën
15 jaar en jonger en junioren
zich waar moeten maken. Met
zo'n goede start op deze leeftijd

(Kennismaking
jmet hockeysport
ZANDVOORT - De Zandjvoortsche Hockeyclub biedt
ook dit jaar, na de winterstop,
'de mogelijkheid voor jong en
[oud om gratis kennis te maken
!met de hockeysport. Tevens
[krijgt men dan de gelegenheid
[de conditie weer een beetje op
(peil te brengen.

gaan de Zeeschuimers een meisjes, die voor het eerste Asportieve en hoopvolle toe- diploma of voor het B-diploma
mochten afzwemmen. Omdat
komst tegemoet.
de Zeeschuimers altijd per
Na een zware techniekronde, twee maanden het afzwemmen
met verplichte kunstzwemfigu- organiseert was de afzwemren, plaatste Sandra Beugel ploeg niet zo groot. Negen kanzich als achtste, van Nederland, didaten zwommen voor het Avoor de finale solo. Het duet diploma en acht hadden zich
met Natascha Bakker en Moni- ingezet voor het B-diploma.
que van de Werff bereikte een Alle zeventien slaagden uiteinnegende plaats, net niet genoeg delijk en mochten hun felbevoor de finale, maar zij worden geerde diploma in ontvangst
wel als 'voorzwemsters' van die nemen.
finale ingezet. De hoge gemidDat betekent ook, dat er weer
delde techniekpunten van de
kunstzwemsters uit Zandvoort plaatsen in de lessen zijn vrij gewaren van een goed gehalte, zo- komen. Deze lessen worden
dat ook de Zeeschuimers' als elke maandagmiddag en donploeg in de finale een zesde derdagmiddag tussen vier en
zes uur gegeven. Aanmelden
plaats bereikte.
en/of inlichtingen zijn te ver. In de leeftijdscategorie 15 krijgen bij mevrouw Vermond,
jaar en jonger waren de kunst- telefoon 17735.
zwemsters Minke Kortekaas en
Geslaagden A-diploma: CeliAnnemieke Sindorff ingezet.
Geen finaleplaatsen voor dit na Yavelow, Eugenie Stuyzand,
tweetal maar toch een behoor- Nathalie Plantinga, Katia Onlijk techniekresultaat.
dracek, Thom Scholte, Ramon
Kinneging, Quentin van Dijk,
Uitslagen 13 jaar en jonger, Jeroen van der Rijst en Selina:
techniek: l O-e. Sandra Beugel, Tukker. Geslaagden B-diplo
16-e. Natascha Bakker, 44-e. ma: Hein Hackenitz, Vincent
Monique van de Werff, 67-e. ter Bruggen, Karim Boutouta,
Wendy van der Broek. Solo: 8-e. Annemieke Kreuger,É Jilles
Sandra Beugel. Duetten voor- Fransen, Richard van Megen
zwemsters: 9-e. Natascha Bak- en Ruby Borkent.
ker/Monique van de Werff.
Ploegen: 6-e. De Zeeschuimers
met Sandra Beugel, Natascha
Bakker, Wendy van der Broek
en Monique van de Werff. 15
jaar en jonger techniek: 95-e
Minke Kortekaas, llle. Annemieke Sindorf.

calculeer in dat we veel tegengoals krijgen, maar reken er op
dat we vaker scoren. En met
een beetje geluk is dat ons weer
gelukt. Ik ben verschrikkelijk
blij met deze overwinning en
denk dat we op weg zijn naar
een plaats in de nacompetitie.
Al speelden we niet best, ik
moet mijn ploeg toch een compliment maken voor de enorme
inzet."
Stand: SMS 16-30, Zandvoortmeeuwen 17-25, De Kennemers
17-25, Bloemendaal 16-19, EDO
16-17, Overbos 16-15, Waterloo
15-13, Jong Hercules 18-13,
SVJ/Energie 16-11, Stormvogels 15-10, BSM 16-8, Halfweg
14-6.

Garreth Davis van Zandvoortmeeuwen grijpt naar zijn
scheenbeen
,
Foto: Arnold van der Zee

Circuit Park Zandvoort
publiceert racekalender
ZANDVOORT - Het
evenementenseizoen 1995
op het Circuit Park Zandvoort gaat op zaterdag 25
maart van start met de
openingsraces van de Nederlandse Autorensport
Vereniging. Nieuw op de
Zandvoortse wedstrijdkalender zijn twee motorraces.
Op zondag 9 april en 24 september organiseert de MAC
Zandvoort de KNMV International Dutch Open Roadraces. Het absolute hoogtepunt
dit jaar vindt plaats op zondag 6 augustus. Vele tienduizendèn toeschouwers worden dan verwacht bij de Marlbpro of-Formula 3. Dit grandioze evenement wordt alweer voor de vijfde keer
georganiseerd, terwijl door
de sponsor ruim twee miljoen coupons in omloop worden gebracht. Deze kunnen
bij de kassa's van het circuit
zonder kosten worden ingewisseld tegen toegangsbewijzen.

Het 1995-seizoen op Zandvoort omvat totaal negentien
publieksevenementen.
Hoofdschotel vormen de autoraces voor de diverse Nederlandse kampioenschappen. De organisatie daarvan
is in handen van de Nederlandse Autorensport Vereniging. Daarnaast drukt de Historische Auto Ren Club een
forse stempel op het racepakket met prachtige evenementen als de Historische Zandvoort Trophy, de Historische
Grand Prix Formule I en de
thematische weekeinden als
Italia a Zandvoort en het British Race festival.
De buitenlandse autosportclubs BRSCC en MSC Langenfeld organiseren dit jaar
wederom hun traditionele
evenementen op de Zandvoortse racepiste. De badplaats is het weekeinde van 2
en 3 september gastheer voor
de Europese Citroen finaleraces. Het seizoen wordt afgesloten op zaterdag 28 oktober met de 500 kilometer van
Zandvoort.

Doorgeefschaak bij Chess
Society valt in de smaak

ZANDVOORT - Het bestuur van schaakclub Chess
Society Zandvoort intrqduceerde een nieuwe variant
van het edele schaakspel,
het zogenaamde doorgeefschaak. Na een spannend
avondje, waarbij maar liefst
twintig Chess-leden aanwezig waren, mochten Alexander Enthoven en Jeff Sarwer zich de beste doorgevers noemen.

Aangezien veel Chessers zich
nog nooit in het doorgeefschaak hadden gestort werden
voor aanvang van de eerste ronde de regels uitgelegd door wedstrijdleider Mare Kok. In tegenstelling tot het normale schaken, waarbij men individueel
speelt, vormt men bij het doorgeefschaak een koppel. Er
wordt twee tegen twee gespeeld, waarbij de ene helft van
het koppel met de witte stukken speelt en de andere helft de
zwarte koning moet verdedigen.
Bij het spelletje zijn de normale schaakregels van kracht,

Op de prachtige velden, gele|gen op het complex Duintjesjveld aan de Duintjesveldweg,
jkunnen belangstellenden zich
,naar hartelust uitleven. Door
|het aanwezige kunstgrasveld
igaat deze training altijd door.
ZANDVOORT - Het was
De ZHC zal zorgen dat er voldoende sticks aanwezig zijn.
een goede zondag voor de
Afzwemmen
Voor eventuele vragen en het
handbalteams van Holland
Afgelopen zaterdag was het Casino-ZVM. De vrouwen
ijdstip waarop de training begint kan gebeld worden met te-. in zwembad de Duinpan weer boekten, na een spannende
feest voor een aantal jongens en partij handbal, een 17-15
efoonnummer 16414.

Goede dag voor handbalteams

Rustige avond voor
leden Schaakclub
^ANDVOORT - Het was
een rustig avondje bij de
Zandvoortse Schaak Club.
Na de zware externe-competitiewedstrijd van vorige
week tegen Aalsmeer, hadden meerdere spelers rust
genomen. Slechts vijf partijen voor de interne competitie werden gespeeld.
In die competitie herstelde
koploper Dennis van der Meijden zich van zijn nederlaag van
vorige week. Jons Dommeck
was duidelijk een paar maten te
dein voor Van der Meijden.
John Ayress moest het opnemen tegen Wim Gude en kon
evenals Edward Geerts tegen
Jan Berkhout de volledige
winst mee naar huis nemen.
Willem van Esveld en Rob
den Drijver konden de gehele
avond geen winstvarianten vinden en besloten uiteindelijk
maar tot een puntendeling.
John Atkinson maakte de

Schaakprobleem

grootste sprong voorwaarts pp
de ranglijst. Door zijn overwinning op Gorter steeg hij maar
liefst vijf plaatsen en neemt nu
een fraaie twaalfde plaats in.

Jeugd
De Zandvoortse schaakjeugd
kreeg in het Gemeenschapshuis de vervolgopleiding voor
de te behalen diploma's. Na afloop van de schaaklessen werden er nog zes partijen gespeeld
voor de laddercompetitie. De
meeste belangstelling ging uit
naar koploper Maarten Scholder, die het moest opnemen tegen clubkampioen Florian van
der Moolen. In deze confrontatie incasseerde Maarten Scholder zijn tweede nederlaag.
Scholder blijft nog wel ranglijstaanvoerder, maar Florian
van der Moolen begint angstwekkend dichterbij te komen
en staat tweede.
Uitslagen: Dmitri HerdersEdward Hendrikse 1-0, Janneke Scheffer-Riek van der Mey 01, Remco de Roode-Marc Habets 0-1, Florian van der Moolen-Maarten Scholder 1-0. De
partij tussen de familieleden
Rebecca en Henk Willemse eindigde in een overwinning voor
Henk.

De wekelijkse schaakrubrlek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informa'ie over het schaakprobleem Is
'e krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond Drie-stedentoernooi
in het Gemeenschapshuis, of
Het drie-stedenschaaktoervia de telefoonnummers 15023, nooi
tussen Hillegom, Haarlem
17272, of 14085.
en Zandvoort gaat definitief
van start op zaterdag 18 maart
in het Gemeenschapshuis. Op
die zaterdag zullen zo'n veertig
jeugdige schakers in de leeftijd
tussen acht en 15 jaar van de
verenigingen De Uil, VHS, het
Alternatief en de Zandvoortse
Schaak Club strijden op het
schaakbord.
Het is vermoedelijk nog niet
eerder voor gekomen dat er
speciaal voor jong schaaktalent
een toernooi, in teamverband,
in Zandvoort is gehouden. Een
mooi initiatief van de
Schaakdiagram 8. Opgave: mat zeer
Zandvoortse Schaak Club, die
'n twee zetten, wit aan zet.
65 jaar bestaat,
Oplossing schaakdiagram 7 deze maand
duidelijk geïnvesteerd
(fiat in drie zetten, wit aan zet): maar
in de toekomst en dat is
!• Thl- h5, e7- e5; 2. Kc7- bG, a2 heeft
a
natuurlijk de jeugd.
l=D; 3. Th5 -h8 en mat.

Mannen
De gehele competitie heeft
Holland Casino-ZVM te weinig
tegenstand. Dat leek ook te
gaan gebeuren tegen het tweede
team van De Bunkert. De Blinkert mocht echter in deze wedstrijd twee eerste-elftalspelers
opstellen en mede daardoor

Monsterscore
Vooral het koppel dat gevormd werd door Alexander
Enthoven en Jeff Sarwer kon
goed uit de voeten met de korte
speeltijd. Vooral Sarwer, een
Canadees die in de wintermaanden zijn tijd in Nederland
doorbrengt, wist via snel en ac-,
curaat spel zijn tegenstanders
de nodige stukken te ontfutselen. Zijn partner Enthoven wist
zich met de grote hoeveelheid

doorgegeven stukken wel raad,
waardoor dit duo tot een monstérscore van dertien punten
uit veertien partijen kwam.
Achter dit ongenaakbare koppel waren de andere teams zeer
aan elkaar gewaagd. Zo eindigden, na de voorronden, maar
liefst vier koppels op een score
van 8 uit 14 en bleven Kees Koper en Ton Marquenie, 7 uit 14,
niet ver achter. Van de vier koppels Eijsvogel/Stam de Jonge,
Drost/Kühn, Van de Beek/Brugman en Bosma/Kok, bemachtigden eerstgenoemden
de meeste weerstandspunten.
Zij verwierven daardoor het
recht de finale te spelen tegen
Sarwer en Enthoven. Daarin
konden Eijsvogel en Stam de
Jonge weinig potten breken,
waardoor de overwinning terecht naar het Canadees/Nederlandse duo ging.
In de strijd om de bronzen
medaille was meer spanning
aanwezig. Het koppel van Simon Bosma en Mare Kok ging
beter met de stukken om dan
Willem Brugman en Peter van
de Beek, waardoor zij derde
werden. Door de overwegend
positieve geluiden, na afloop,
zal dit evenement zeer zeker terugkeren op de gevarieerde
schaakagenda vari Chess Society.

Promotie en degradatie
bij Bridgeclub

overwinning op KDO. Door
de reserves van De Bunkert
met 25-22 te kloppen, hebben de mannen wederom
een stap richting kampioenschap gemaakt. De titel kan
de Zandvoorters vrijwel niet
meer ontgaan-.
In de strijd tegen KDO opende Holland Casino-ZVM erg gespannen. De Zandvoortsen waren gebrand op een overwinning en daardoor liep het stroef
in het eerste kwartier. Het
tweede kwartier was echter een
voorbeeld van hoe handbal gespeeld moet worden. Sterk verdedigend werk, gevolgd door
vloeiende aanvallen en prachtige doelpunten. Het team van
coach Jan van Duijn had bij de
rust al een 10-6 voorsprong opgebouwd.
In de tweede helft zette Holland Casino-ZVM goed door en
bleef de voorsprong gemakkelijk gehandhaafd. Toen Wendy
van Straten om onbegrijpelijke
redenen tweemaal een gele
kaart kreeg en doelvrouwe Anita Reumann niet een blessure
uitviel, veranderde het spelbeeld compleet. De schrik sloeg
de Zandvoortsen in de benen.
Tien minuten lang scoorde
Holland Casino-ZVM niet, terwijl KDO wel het doel wist te
vinden, 14-13.
Holland Casino-ZVM vocht
zich echter terug in de strijd.
KDO werd nu weer goed aangepakt en met een paar vlotte aanvallen werd er fraai gescoord.
Met goed handbal van Zandvoortse kant werd de strijd uitgespeeld en was de winst een
feit, 17-15.
„Het begin liep moeizaam,"
meldde coach Jan van Düijn.
„Daarna hebben we werkelijk
schitterend handbal gespeeld.
Toen we in de tweede helft even
in de problemen raakten, hebben we het door onze mentaliteit gered. We hebben echt fantastisch gespeeld. Iedereen had
zoiets 'van nu moet het gebeuren'. Voor elke meter en bal
werd geknokt. Ja, ik ben heel
blij met deze overwinning."

plus een paar belangrijke toevoegingen. Zo worden de stukken, die je partner van zijn tegenstander heeft geslagen, aan
jou doorgegegeven. Deze stukken mogen op het eigen speelbord worden ingezet, waar je
maar wilt. Een restrictie is, dat
het ingezette stuk geen direct
schaak mag geven aan de vijandelijke koning. Bovendien mogen de pionnen worden ingezet
op de tweede tot en met de zevende rij. Vooral het inzetten
van de pion op de zevende rij is
in dit spel een machtig wapen,
aangezien de pion dan nog
slechts een veld af is van een
promotie tot dame. Om het geheel nog spannender te maken
wordt gespeeld met een bedenktijd van slechts zeven minuten per persoon per partij.

' In de laatste minuut wordt een speelster van Holland Casino-ZVM afgestopt door twee verdediFoto: Arnold van der Zee
gers van KDO
werd het een echte strijd. Toch
waren de Zandvoorters de betere en zijn 'niet in gevaar geweest. Trainer/coach Joost
Berkhout zag zijn spelers in de
eerste helft een 14-9 voorsprong
nemen.
In deze streekderby werd
door beide partijen fel om de
punten gestreden. Het betere
handbal was van Holland Casino-ZVM dat in Jaap Loos en
Cor van der Koekelt twee
schutters van formaat heeft.
Kwam De Bunkert te sterk.

dichterbij d'an zorgden de
Zandvoorters wel met een tempoversnelling voor meer afstand. Eindstand 25-22.
„Dit was eindelijk weer een
wedstrijd," constateerde Joost
Berkhout. „Zo is het voor ons
ook veel leuker om te spelen.
Deze wedstrijd had alles in
zich. Spanning, sensatie en
prachtig handbal en bovendien
hebben we verdiend gewonnen.
We staan er goed voor maar ik
blijf rustig. Zo lang we nog geen
kampioen zijn, ga ik ook niet

zeggen dat we het worden.
Maar ik weet eigenlijk niet wat
er nog mis kan gaan."
Doelpunten vrouwen: Mireille Martina 8, Daniëlle Blom 3,
Mariëlle Peet l, Margreet Bogojevic.l, Janna ter Wolbeek l,
Wendy van Straten l, Linda Koper l, Claudia Paap 1. Mannen:
Cor van der Koekelt 8, Jaap
Loos 6, Goran Bogojevic 2, Ronald Vos 2, Patrick Terpstra 2,
Martijn Hendrikse 2, Peter
Pennings 2, Gerard Damhoff 1.

Degradatie van Zandvoort'75 vrijwel zeker
ZANDVOORT - Ondanks de
vreselijk goede bedoelingen
van Zandvoort'75 zal het waarschijnlijk niet meer lukken
zich te handhaven in de tweede
klasse KNVB van het zaterdagvoetbal. Na de 5-0 nederlaag tegen Sparta Nijkerk hebben de
Zandvoorters een achterstand
van vijf punten op de concurrentie. En er zijn nog maar vijf
wedstrijden te gaan.
Het team, van de naar VSVVelsen vertrekkende coach Gerard Nijkamp, was zwaar gehavend afgereisd naar Nijkerk.
Om diverse redenen waren onder andere Edwin Ariesen, Paul
Longayroux, Robin Luiten en
Ferry Boom niét aanwezig. De

inzet van de invallers was prijzenswaardig, maar tegen Sparta Nijkerk was de kwaliteit onvoldoende.
In het eerste half uur deed
Zandvoort'75 het nog niet zo
slecht. Beide teams deden vrijwel niet voor elkaar onder.
Echt uitgespeelde kansen waren er niet voor zowel Zandvoort'75 als Sparta Nijkerk.
Toen tien minuten voor het einde Sparta op een 1-0 voorsprong kwam was het verweer
vrijwel gebroken van Zandvoort'75. Nog voor de rust was
de strijd gestreden toen de
tweede treffer achter doelman
Ferry Nanai werd geschoten, 20.

De Zandvoorters begonnen
de tweede helft aanvallend en
probeerde terug te komen in de
strijd. Het initiatief ging al snel
over naar Sparta, dat in twintig
minuten de voorsprong had opgevoerd naar 5-0. In de laatste
fase deed Sparta het wat rustiger aan. Zandvoort'75 kreeg
daardoor wat ruimte en had zeker de eer nog kunnen redden,
maar enige kansen werden niet
afgemaakt.
Stand: Huizen 17-30, SDC
Putten 17-23, Vlug en Vaardig
17-23, SDVB 17-21, Ajax 17-21,
Sparta Nijkerk 17-20, HCSC 1717, NSC 17-16, VRC 17-13, Lelystad 17-12, Zandvoort'75 17-8,
Candia 17-0.

ZANDVOORT - In de laatste
wedstrijd van de derde competitie gingen alle bridgers van de
Zandvoortse Bridgeclub er nog
even goed voor zitten. Desondanks ontkwamen diverse koppels niet aan degradatie. Ook
viel er promotie te noteren.
In de A-lijn hielden mevrouw
Molenaar en de heer Koning
het hoofd koel. Met een score
van maar liefst 65.63 procent
werden zij veruit eerste. Als
goede tweede eindigden de heren Groenewoud en Smit, en de
derde plaats ging naar de heren
Polak en Vergeest. Na zes wedstrijden bleken de dames Paap
en Verburg de beste score gemaakt te hebben. De heren Emmen en Van der Meulen werden
naar de tweede plaats verwezen
voor de heren Groenewoud en
Smit, die verrassend als derde
eindigden. Degradatie was er
voor het echtpaar Smink, echtpaar Hoogendijk, de dames
Jurriaans en Meijer en Van Ackooij en Drenth.
In de B-lijn scoren de heren
Overzier en Van der Staak vaak
goed, door verrassende biedingen. Deze week ging dat goed en
met 60,71 procent werden zij
eerste. Mevrouw Roest en de
heer Santoro haalden alles uit
de kast hetgeen een tweede
plaats opleverde. Een goede
derde plaats was er voor het
gelegenheidsduo van de dames
Van Gellekom en Mens.
Promotie naar de A-lijn was
er voor de dames Brons en Koning, de heren Overzier en Van
der Staak, de dames Verhage
en Visser en mevrouw Roest en
de heer Santoro. Naar de C-lijn
degradeerden de dames Kleijn
en Veldhuizen, Van den Nulft

@-©

en Scipio Blüme, de heren Van
Duuren en Hoogland en de dames De Jong en Voolstra.
De dames Lemmens en
Menks namen in de C-lijn geen
risico. Met 57,32 procent werden zij eerste, op de voet gevolgd door de dames Janssen
en Vrolijk. Derde werden de dames Polm en Stocker. Gepromoveerd naar de B-lijn zijn de
dames Lemmens en Menks, de
dames Polm en Stocker, de dames Meijer en Sikkens en de
heren Van Leeuwen en Verburg.
Inlichtingen over de bridgeclub zijn te verkrijgen bij de
wedstrijdleider H. Emmen, 18570, alleen 's avonds.

Stormschade
blijft beperkt
ZANDVOORT - De brandweer moest donderdagnacht
om één uur het bed in verband
met de storm, maar hoefde
geen moeilijke taken te verrichten. „Het was spookachtig,
maar het viel mee," zei commandant Schröder. „We hebben veel omgewaaide vuilnisbakken opgeraapt." De heren
bleven tot vier uur in touw. In
de Lorentzstraat stond een zeildoek vervaarlijk te wapperen,
in de Trompstraat waaiden
loopplanken van een rolsteiger.
Op strand werden de paviljoens
Maritime en Thalassa getroffen. Van Maritime werd de toiletgroep, nog zonder dak, om
geblazen. Van Thalassa werd
het dak een stukje opgetild.

Tristan Brouwer
ZVM-zat
Robin Castien
(ZVM-zon)
Riek de Haan
(ZVM-zat)
Remy van Loon
(TZB)
Barry Paap
(ZVM-zat)

' Wei'kmi-dlu
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Alleen de zaterdagvoetballers kwamen in actie. Zondag werden
de velden afgekeurd. Daardoor deed koploper Barry Paap goede zaken. De Zandvoortmeeuwen-spits
scoorde tweemaal en
heeft een aardig1 gat geslagen met nummer twee Robin Castien.
Met een achterstand van vier doelpunten heeft Castien nog wel
kans om Paap in te halen, maar van overige kanshebbers kan
niet meer gesproken worden.

r
ZANUSSIWASDROGER
Type TD52; Reverserend, timer voor tijdinstelling 0-120
minuten, meerdere luchtafvoer mogelijkheden en
krasvast kunststof bovenblad. Adviesprijs. *649.IONYHI-8TRAVELLER
'opklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adv. '3330.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

1649.-

HI-8 .STEADY SHOT

SÖNY MIDI-SET MET CD-SPELER EN BOXEN
D109; Versterker 20 Watt; Digitale tuner 30 voorkeuzezenders; Dubbel cassettedeck, dolby B, highspeed
dubbing; CD-speler 24 tracks programmeerbaar, shuffle
play; Inkl. luidsprekers en afstandbediening.
Adviesprijs. *1000.-

Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adviesprijs.'2299.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

Vlet stabilisator! '3100.-

BAUKNECHT WA541

1679.-

1000 toeren wasautomaat

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviesprijs*999.-

2699.-

LJchtgewichtcamcorder.'1650.-

0 TOEREN
LUXE 1400

Stereo en teletekst.*2250.-

IANON CAMCORDER

Flat en squar Hi-Black Trinitron beeldbuis, teletekst en
afstandbediening. Adv. "1660.-

999.-

SONY72CMKVS2921
Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviesprijs'4000.-

SONY72CMKVC2921

1489.

Hi-8, stabilisator, stereo.

2099.-

ONY STEADY SHOT

995.-

SONY TRAVELLER

949.-

1095.-

AEG LAVAMAT RVS

1149.

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs'1 499.-

Stereo en teletekst.'1650
teletekst.'1650.-

1099.

PANASONIC 63 CM
TX1988; Stereo en teletekst.

999.
SHARP DV5403 KTV
55cm. Stereo en teletekst.

VLE30; Sxzoom, LCD-kleurenscherm.inkl. luidspreker. '2299.-

1449.PHILJPSHWCAMCORDER
1549.-

BAUKNECHT VW 3PR

CQO
n?j»B

WHIRLPOOL ARG647
MIELEVWG521
TypeG521;Adviesprijs*2099.-

1399,-

ZANUSSI KOEL/VRIES

729.-

BAUKNECHT SUPER
3 laden. Adviesprijs'1 1 99.-

859.-

rrgii
LM? "imc
IU i*?-"

MIELE K1321S LUXE

SIEMENS WAS AUTOM.

SIEMENS 310 LITER
KOEUVRIESKOMBINATIE

BOSCH 1000 TOEREN

'erfect beeld en geluid!
6x zoom, HiFi stereo. '2495.-

6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. '999.-

BOSCH VW SPS2102

mel.Adv.'1499.-

SONY55CMKVX2141
5CMKVX214 SHARP VIEWCAM

M

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

979.-

Type KG31 ; Flexibele indeling van deur en koelkast,
automatische ontdooiing, omdraaibare deuren. Adv." 1 448.-

699.-

SONY TELETEKST
KVM1421;Adviesprijs*890.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
TypeKGS32;Adviesprijs'1649-

1199.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR632; TURBO-DRIVE, 4 koppen, stereo, longplay, LCDafstandbediening. '1295.-

INDESIT 1200TOEREN

899.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs'1 1 99.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST GRUNDIG HI-FI VIDEO
25GR9760;Flatsquarebeeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv.* 1795.-

28ST2471 ; Adviesprijs'1 995.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT

SHARP R2V14STUNT

SLV615; TOPKLASSE! 8 uur _ _
longplay, 4 koppen. '1990.- l ö|*iid

PHILIPS/WHIRLPOOL

25MN1350; Adviesprijs'1445.-

LUXE 800 TOEREN

599.-

STEREO TELETEKST

Type 2596; Adv. '799.-

799.-

495.-

MOULINEX FM1315

259.-

ZANUSSI 2-DEURS SHARP R3G14 KOMBI
1000

PANASONICVIDEO+PDC

Watt quartz-grill.

WHIRLPOOL2-DEURS MOULINEX KOMBI

NVSD30; 3 koppen, PDCprogramming. Adv.'l 199.-

235 liter. Adviesprijs*985.-

699.-

bi magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv. '849.-

PHILIPS /

WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

GV420; 3 koppen, PDC/
TELETEKST,. Adv. '1219.-

699.-

BAUKNECHT2-DEURS
Luxe kast. Adviesprijs*1049.-

549.-

pWi QOQ
laTwf Q3*l.

SONY VIDEO + PDC

PANASONIC NN8550

1000TOERENBOVENL

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv. '999.-

tJ?Jfi?
ijj
AEG TURNAMAT

WHIRLPOOL AVM920

nwi *70

SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviesprijs*890.-

PHILIPS GR102137CM

1-DEURS KOELKAST

AKAIVIDEO+PDC/TXT

AEG BOVENLADER

F495; 4 koppen. Adv.1 31 8.-

499.-

SHARP3IN1 KOMBI R7V1

TypeAWG089; Adv. '1435.-

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviesprijs*745.-

249.-

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling. Adv.*799.-

INDESIT PROMOTIE

GRUNDIG PDC/TXT
52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs'1 345.-

WHIRLPOOL AVM610
20 literinhöud. Adviesprijs*649.-

TURBO-DRIVE HI-FI
SHOWVIEW
63 CM TOPKLASSE STEREO+
Supersnel, hi-fi stereo. '1382.-

PHILIPS 63 CM KTV

2-DEURS KOELKAST

TypeAWG71 9; Adv. '1 235.- Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*699.-

28SL5800; Adviesprijs'2695.-

1595.-

199.-

TypeZE400E;Adviesprijs*949.-

HI-FI VIDEO
PHILIPS TOPKLASSE JVC
HRJ600; stereo. Adv. '1299.70 CM MATCHLINE

63QW7619; 16:9 breedbeeldknop, beeld in beeld (P.l.P.),
| Off Philips garantie. Adv.*2545.-

Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaar draaiplateau. Adviesprijs*279.-

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

1045.- SONY VHS999.HI-FI VID"EO
ËIS^^KSMEÏÏÏÏS
ae.?!?2K,wSrden
m 1049.999.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

AMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

1349M-

4 KOPPEN VIDEO
Topmerk! Perfekt beeld. '799.-

Oerdegelijketabletop. Zeef fraaie
uitvoering metformica bovenblad. Officiële garantie.

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv. *1499.-

799.-

INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

325.-

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSG21 ; Afstandbediend. *768.-

WHIRLPOOL 1-DEURS

449.-

345.-

m

63TA4410; Adviesprijs'1995.

998.-

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33; Stereo en teletekst

1198.-

GRUNDIG 63 CM

TS3-630; Teletekst. Adv.'l 579.

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12;Teletekst.*1679.

898.-

GRUNDIG 51 CM KTV

VR223; TELETEKST. '1245.-

579.-

TOPMERKWASDROGER

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

ARISTONA 52 CM

629.-

IGNIS DROGER AWF02Q

TURBO-DRIVEVIDEO
l,VHS-HQvideo.*759.-

mmm*

499.PHILIPS VHS-HQ VID'EO
EÈï
449.JVC VHS-HQ VIDEO

548.-

328.-

TypeTDSO; Advlesprijs*649.-

ATAG GAS-ELEKTRO

iIjtjgy
r<*i 4^«1
>ion

""
BAUKN./BOSCH/AEG

GRUNDIG VIDEO + PDC

OPZETVRIESKAST

649.-

WHIRLPOOLAWG912

STUNT! VHS-HQ VIDEO

Kondensdroger. Adv.'l 549.-

Inkl. afstandbediening. '699.-

379.

-.!•• ilAWVf

WHIRLPOOL AFB59

KFF452; Luxe gas-elektro

1198.-

BOSCH VRIESKAS'
Tvoe GSD1341: Adv. '848.

ƒ 9r«f •"

MIELE DROGER T349

ATAGTURBO-FORNUIS
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1 735.-

KONDENSDROGER

GV401; "Beste koop!" TELETEKST/PDC prog. '1 099.-

SUPER KOOKPLAAT
WHIRLPOOL 243 LITER

4-pits gaskookplaat. '298.-

1 .40 meter hoog met 6 vrie
vakken cq laden. Adv. *1 1 65

AEG TYPE 520

MOULINEX
OVEN

Kondensdroger. Adv.'l 449.-

STUNT!! VRIESKIST!
MERKCENTRIFUGE

899.-

Bijnaalletopmerken leverbaa

PELGRIM WASEMKAP

2800tperen. Adviesprijs*249.-

PIN-CODE |
l'Meér budget door de gratis l \\^
l IN
jBCC-card!
F • l * r "" —
Aanvraag-folder in de winkel!

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl.grillenkookwekker.*1510.-.

- INDESIT
WASDROGER
-

BETER EN GOEDKOPER!

PRIJS

410; Gas-elektro fornuis. Inkl.
grill, draaispit en mixed grill set.
Adviesprijs. '1575.-

ZANUSSIWASDROGER

HRD770E; LCD-afstandbediening. Adviesprijs.*799.-

SONY MIN1-SYSTEEM MET
5 CD-WISSELAAR EN BOXEN
MHC; 2x30 Watt, digüuner, dubbel reverse deck,
5 CD-wisselaar, afstandbediening en boxen. *1780.-

BOSCH KOELKAST PELGRIMSUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
BAUKNECHT KAST

51KV1256; Adviesprijs*895.

37 CM KLEUREN-TV

ZANUSSI BARKOELER ETNA FORNUIS 1400

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfekt beeld! *995.-

T51 -540; Teletekst. Adv.'l 099.

598,

478.-

145 LITER KOELER STUNT! GAS-ELEKTRO
Topmerk. Adviesprijs*749.-

PHILIPSVIDEO + PDC
ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST

Type KN5402WO; Adv. *849.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN

Electronisch betalen [HAARLEM
„_ : ... • ..;„
met uw PIN-cpde.
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
IBreestraat 65
zonder extra kosten jRivièradieef 37
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BADHOeVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM
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IN D|E RANDSTAD

OPENINGSTIJDEN:

98.-

maandagmiddag
.....1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
zaterdag . 9 t o t 5 uur.
KOOPAVOND:
Badhoevedorp .vrijdag
7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur;
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Het lievelingsboek van....

TN NEDERLAND
wordt al een
eeuw cabaret bedreven, wat
dit jaar uitgebreid gevierd zal
worden. Theaterbureau Hummelinck Stuurman speelt
daar handig op in door al zijn
cabaret-cd's met korting op de
markt te brengen. We pikten
er vier uit.
Zingen kan-ie nog steeds
niet, maar we zouden niet weten wie die bizarre, soms mortaide, maar altijd weer originele liedjes van Hans Dorrestij n
beter kan vertolken dan Dorrestijn zelve. Op 'Onvergeeflijke melodieën' worden 31 liedjes uit zijn carrière (nou ja,
carrière...)
samengebracht.
Het zijn niet louter hoogvliegers, maar de cd bevat een
paar juweeltjes. Zoals 'onthouding', dat in een paar zinnen 'het leed dat Hans Dorrestijn heet', samenvat: 'Ik kan
dansen, ik kan zingen, ik kan
vannacht mijn vrouw bespringen. Maar ik kan ook slapen

AY-LEIGH SCHRAM is zes jaar en woont
in Amsterdam. Zij reageerde als één van
de eersten op onze oproep 'het lievelingsboek van...' en Simone Ruitenbeek zocht haar
op. Haar lievelingstaoek is Floddertje van Annie M.G. Schmidt.

K

Kay-Leigh vindt het zo'n leuk boek dat ze het
iedere keer weer uit de kast haalt. Floddertje gaat
over een meisje dat altijd vuil is en vol vlekken zit.
Dat vindt Kay-Leigh wel grappig, maar zelf is ze
gelukkig niet zo'n viezerik. Samen met haar vader
heeft ze het boek uitgezocht in de boekwinkel. Ze
vindt het verhaal en de tekeningen van Fiep Westerdorp leuk en grappig.
Kay-Leigh heeft nog meer mooie boeken in haar
kast staan. Ze bekijkt ook vaak Rotbeesten van
Roald Dahl. Het boek bestaat uit een verzameling
verhalen over allemaal enge beesten. Eigenlijk is
het best een griezelig boek, maar dat vindt KayLeigh niet erg. Haar lievelingsverhaal gaat over een
krokodil, de Krokeledook.
Wil jij ook een keer met je lievelingsboek in de krant? Stuur dan
een briefkaartje naar
Redactie Weekmcdla, Postbus 2104,1000 CC Amsterdam, t.a.v.
Trudy Steenkamp.
Vermeld duidelijk naam, leeftijd, adres, telefoonnummer en
de titel van je lievelingsboek.

heugen wéggezonken, de
liedjes die je
tijdens zomerkampen zong.
Onzinliedjes meestal, maar...
heerlijke onzin. In '93 namen
Jacques Klöters en Jan Korte
met twee koren de leukste
kampliedjes op. De cd kreeg
als titel 'In die grote stad Zaltbommel' mee. De teksten zijn
bijgevoegd, zodat je ze tijdens
lange autoritten met de kids
kunt zingen, want die zijn er
ook dol op.
De prachtige stem van Jenny Arean in combinatie met
teksten van Ischa Meijer. Dat
kan eigenlijk niet meer stuk.
Een deel van de op de cd gezongen liedjes zijn afkomstig
uit de voorstellingen 'En God
zag dat het'goed was' en 'Een
gescheiden vrouw op oorlogspad'. Na het beluisteren van
deze cd weet je het weer zeker,
een schrijfkunstenaar is veel
te vroeg overleden.

Een eeuw cabaret op cd

1

gaan, want zij hecht er niet zo
aan.' Als een vuurbal raast cabaretier Hans Teeuwen over
het toneel, van het ene krankzinnige type op het andere
overschakelend. Minder bekend is dat hij zijn carrière als
lid van het duo Teeuwen en
Srneenk begon, dat het Camerettenfestival van 1991 won.
Roland Smeenk kwam eind
'92 echter bij een auto-ongeval
om het leven kwam en bij wijze van eerbetoon is een deel
van hun programma Heist op
cd uitgebracht. Een programma waarin de laatste taboes
van Nederland worden opgeruimd, en de gekte van Teeuwen zich al ten volle aandient.
Al was het alleen maar in de
rol van een gewelddadige kinderacteur, die het publiek
aanspoort toch vooral door te
gaan met hun 'pathetische
kutleventjes.' Bij de meeste
mensen zijn ze diep in het ge-

De cd's zijn verkrijgbaar in de pl:itenwinkels.

Nieuwe collectie ondermode toont cultuurmix

Foto Hunkemüller

Foto I Hunkemüller

B. V.

OEWEL HET WEER
bij vlagen nog half
winters is, is het voorjaar ruimschoots begonnen.
Voor de modezaken betekent dit dat, na een uitgebreide uitverkoop, de nieuwe collectie in de rekken gehangen kan worden. Zo ook
voor de lingeriewinkels.
Is het in de winter nog zo dat

H

dikke truien en jassen mooi ondergoed verhullen, in de zomer
en misschien al-bij een warm
voorjaarszonnetje mag de ondermode gezien worden. Lingerief abrikanten spreken dan
ook tegenwoordig liever van bodyfoshion.
De nieuwe voorjaars/zomercollectie is een lust voor het
oog. Kanten inzetten, transpa-

rante stoffen en tule zijn veelgebruikte materialen en het resultaat is vaak te mooi om hélemaal ^met bovenkleding te bedekken. Het modebeeld van de
jaren '90 weerspiegelt een grenzeloze cultuurmix.
Veel exotische en uitheemse
invloeden vind je in het modebeeld terug. We zien dit dan
vertaald - zowel voor bh's als

VAN DE WEEK ^Maart:06, 13,20,27
April: 03 '•
Klaverjasvakantie
;5 dagen naar het Twentse
Ootmarsum l
Nu slechts...

Inclusief:
•vervoer per luxe touringcar
• verblijf in het Hotel Zomerlust
• verblijf op een 2-persoonskamers
• halfpension verzorging
• uitgebreid excursieprogramma
• iedere avond klaverjassen
• gezellige muziek/dansavond
• mogelijkheid terugwinnen fl. 329,-!

3*9?

Speciaal voor de liefhebbers van klaverjassen organiseert De Harde's Tours unieke klaverjasreizen.
Overdag kunt u genieten van de mooiste excursies en de avonden staan in het teken van klaverjassen. Er zijn leuke dagprijsjes aan verbonden met
als hoofdprijs, de reissom retour! Handje contantje!
Meer informatie over Ootmarsum? Stuurt u

De Handel Tours

deze bon ingevuld retour; De Harde's Tours,
Antwoordnummer 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Postcode:

'
:

Woonplaats:
Telefoon:

BOES

Reserveren, even bellen:

020-6541100
!

Geopend werkdagen 09.00 -18.00
uur zaterdag 10.00- 16.00 uur

voor hemdjes en body's - in
mooie, warme • tinten, zoals
bruinen, kruidig oranje en
oker. Ook oosterse motieven
zoals batik, vooral gebruikt
voor nachtkleding, komen hierin voor. Nog een belangrijk detail voor de voorjaarsondermode is dat de collectie superlicht
is en comfortabel zit.
Een lingeriefabrikant verwees in haar persbericht nog
even pijnlijk naar vroeger:
„Nog maar nauwelijks honderd
jaar geleden kon je in de advertenties lezen hoe een vrouw op
eenvoudige wijze mooi en slank
kan worden. Zij moest met haar
gezicht naar beneden op de
grond liggen, terwijl haar
dienstmeisje het corset mooi,
strak aantrok door met behulp
van haar voet, tegenwicht te geven. Bij een consequente toepassing van deze methode zou
de taille-omvang van jonge
meisjes binnen twee jaar gereduceerd worden van 83 tot 53
centimeter."
Peter van Klaveren is kok in
een Amsterdams restaurant.
Hij doet in een serie artikelen
suggesties voor niet-alledaagse
recepten en legt uit wat er bij
het bereiden van de maaltijd
zoal komt kijken. Vandaag:
zwaardvis met gerookte
tomatensaus.

Veel lezers zullen dit gesjor
en getrek niet hebben meegemaakt. Het is dan ook een hele
geruststelling om te constateren dat we bij de hedendaagse
ondermode opgelucht kunnen
ademhalen.
De collectie bestaat grotendeels uit bovendelen die voorzien zijn van brede schouderbandjes die niet in de huid snijden en slips die reiken aan de
taille, zodat ze niet kunnen verschuiven.

De mannelijke bodyfashionfreaks zullen vooral enthousiast zijn over de nieuwe eendelers. Ze zijn uitgevoerd niet
grappige knoopsluitingen, lange pijp en vaak in contrasteren-

de kleuren of met effect geribt.
Nieuw zijn de zogenaamde jazzpants. Ze zijn gefabriceerd van
een Single Jersey, zitten rimpelloos en worden onder andere verkocht met glimmende pa-

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

DeB<x>dschapperiEJrant

VAKANTIE?

Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig

Gratie van Apollo
Ook de herenmodefabrikanten blikken terug naar vroeger.
Zij het dat de mannen blijkbaar
alleen maar goede herinneringen aan de ouderwetse ondermode hebben. 'Ondergoed
dient de gratie van Apollo, de
romantiek van Lord Byron en
de terughoudendheid van Lord
Chesterfield in zich te verenigen,' zo stelt het Engelse handboek 'Mens Wear' uit 1935.

boodschappen te doen.
:
' KlilK 3NE'M :IN- DEZE

ANWB-Reisbureau:
Thuisjh de hele wereld

geeft u meer!

Zwaardvis met tomatensaus
groot model van een
zwaardvis. Wat een prachtig
dier!

De zwaardvis lijkt op een
kruising tussen een haai en een
tonijn en is gewapend met een
vlijmscherpe degen op zijn
neus. Op zijn rug draagt de
zwaardvis een grote waaiervormige vin en aan alles is te zien
dat het dier gemaakt is om als
een pijl door het water te schieten. Zijn woongebied beperkt
de zwaardvis alleen tot die
zeeën waar het water nog kristalhelder is.
Alleen de betere vishandelaren verkopen zwaardvis. De enkele keer dat ik de vis bereid,
doe ik er een gerookte tomatensaus bij. Het zelf roken is eenvoudiger dan men zou vermoeden. Wanneer u niet in het gelukkige bezit van een rookoventje bent dan kunt u er bij de
TK ZIT HIER in het mu- meeste sportviswinkels er een
seum in Praag op een voor een paar tientjes aanschaf zoölogische afdeling en fen, compleet met een grote zak
voor me staat een levens- houtkrullen of zaagsel. Als u
geen goede afzuigkap hebt,
kunt u het oventje het best na
het roken in de tuin of op het
balkon open maken.
Benodigdheden: l kg tomaten, 200 gram (per persoon)
zwaardvisfilets, boter, teentje
knoflook, twijgje peterselie, peper, zout en een citroen.

relmoeren knopen en glanzend
garen. Om het geheel te completeren worden er bijpassende
shirts met korte mouw of brede
schouderbanden geleverd.
TRUDY STEENKAMP

tomaten op. Deksel erop, vlam
eronder en in een kwartiertje
zijn de tomaten gerookt. Haal
ze uit het oventje en doe ze over
in een pannetje, in het gezelschap van een half teentje knoflook, een twijgje peterselie, een
paar slagen peper en een mespuntje zout. Afgedekt op een
klein pitje een twintigtal minuutjes laten pruttelen.
Het mengsel met een pollepel
door een zeef drukken. Wanneer het sausje wat aan de dunne kant blijkt te zijn, kunt u het
altijd nog even laten inkoken.
Van het vuur af, nog een paar
klontjes boter door de warme
saus roeren. Hierna niet meer
te veel verwarmen anders gaat
de volle botersmaak verloren.
Als het goed is, heeft u nu een
volle rijke saus waar een aromatisch vleugje rook doorheen
zweeft, heerlijk! De vis bestrooien met peper en zout,
even in de koekepan aan beide
zijde aanbakken en de voorverwarmde oven in tot hij gaar is.
Vis altijd serveren met een
partje citroen.
PETER VAN KLAVEREN
(ADVERTENTIE)

Walt
Disney-films
•
nr»
TI »
n••

In Tuschinski vindt zaterdagmorgen 25 februari voor de vierde
keer het Walt Disney's Filmcrèche Festival plaats. Twee uur
lang kunne ouders onbezorgd winkelen in Amsterdam terwijl
kinderen, vanaf vier jaar, zich vermaken in het theater. Van
tien tot 12 uur 's middags worden korte Disney-filmpjes gedraaid. Het gaat hier om dezelfde films, die tijdens de derde
voorstelling op 28 januari te zien waren.
Voor kinderen die niet zo lang stil kunnen ziten, is er een grote
leestafel met onder andere Donald Duck en andere bladen en
kleurplaten van de Leeuwekoning. Betrouwbare mensen van
de oppascentrale zorgen ervoor dat de kinderen twee uur lang
vermaakt worden. Na afloop krijgen de kinderen een leuke
attentie mee naar huis, beschikbaar gesteld door Hallensleben/Walraven en Smith.
Het idee van het Film-crèche Festival is onstaan uit een samenwerking van MGM Cinemas, Buena Vista en Weekmedia (o.a.
Amsterdams Stadsblad).
Walt Disney's Film-crèche Festival kost zes gulden per kind.
Tegen inlevering van onderstaande bon bij de kassa van het
Tuschinski-theater krijgen lezers van deze krant één gulden
korting per kind. Begeleiders zijn welkom voor zeven gulden
per persoon (de korting geldt alleen voor de kinderen). De
kinderen moeten uiterlijk om half één weer worden opgehaald
in verband met de aanvang van de middagvoorstellingen in het
theater. Telefonisch reserveren is verplicht: 020-G2G.2633
Het volgende Walt Disney's Film-crèche Festival vindt plaats
op 25 maart 1995.

Pruttelen
Bedek de bodem van het
oventje met aluminiumfolie en
strooi het hout erover. Plaats
hierop het rekje en leg er de

Bon voor onze lezers
Naam:

Deze vrlje-tijdspagina
verschijnt wekelijks In alle .
edities van Weekmedla.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 3104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 •
. 502.2840 (niet op vrijdag).

AN WB-Reisbu rea u:
Thuis in de hele wereld

Woonplaats:
Aantal kinderen:

Aantal volwassenen:

geeft u meer!

OTO/ICI CITROEN

SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

AX 14TRS 87 ...154.000 km
AX Plaisir 91 . . . . 43.000 km
AX 1.0 Escapade '9344.000 km
AX 11 TGE '92 .. 50.000 km
AX 14 TZX 5 d.'92 22.000 km
BX 14 Toulouse '91 84.000 km
BX 1.9TZI '91 . . . 80.000 km
BX Deauville '93 . 38.000 km
BX 14 TE '90 . . . . 72.000 km
BX 16 TRI '87 ...180.000 km
ZX Avantage '92 . 46.000 km
ZX 1.9 Diesel '93. 92.000 km
ZX I.9 Reflex '91 .100.000 km
XM2.0 '91
110.000 km
XM 2.0 comfort '91128.000 km
Nissan Bluebird. 2.0
SLX, 5-drs. '88 ... 80.000 km
Xantia 1.8 SX ;93 60.000 km
Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 - 16661

Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibaulstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?

ƒ 42,00

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ 8,80
ƒ 10,40

CITROËNSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkopp onderd. nwe/gebr.
Tel, 020-6320190 fax 6343433.
Tegen handelprijzen: XM 2.0i,
rood met., 12/90, ƒ 14.950. ZX
Reflex
1.4i, 5-drs.,
6/92,
/15.750.-BX1.6TGIProgress,
LPG, groen met,, sportint., l.m.
wielen, open dak, 2/92,
ƒ14.500.- BX 1.6 Montreux,
blauw met. open dak, c.v.,
elektr. ram., LPG 6/89, ƒ 8250.BX 1.4 E 11/89, ƒ 7950.-BX 1.4
LPG, 1/86 ƒ2950.- BX 1.4 TE;
blauw 'met. open dak LPG.o.b.,
3/90 ƒ 9250.- BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020 • 6627777.
do.av. geopend tot 20.30 uur.

V.a. ƒ85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
MAZDA 323F, 1.6 GLX, aut., 3
WESTDORP
RENE SPAAN, 075-281193.
'91, 52000 km, l.m.-velg., trekLADA en KIA dealer '
Vraag tevens naar onze inrui-.
1x Lada 2104 1.5 stationcar'93 hk, d'grijs metall.: 05208-55798
Iers en aantr. rep. prijzen.
3x Lada 2105 1.5 ....'92 '93 Mazda 626, origineel 1987, priXM Comf. Br. D. '93 ƒ 37.500 3x Samara 3-drs
'92
XM Diesel '92
ƒ26.500 4x Samara 5-drs . '91 '92 '93 ma auto, pas gekeurd, inruil
XM 20i amb. '92
ƒ 22.500 1x Samara Diva 4 drs . . . '92 mogelijk, ƒ 6950: 023-423906.
XM 20i Comfort '91 ƒ 18.500 2x Kia Sephia 1,6 4-drs .. '94
XEDOS 6 6V
XM 20i aut. '90
ƒ 19.500 Adm. de Ruijterweg 396-398 2.0 Automaat, 1e eigenaar
CX 25 GTI Turbo '87 ƒ 8.500
A'dam: 020 - 6825983.
electr. schuifdak, blauw metall,
ZX Diesel '93
ƒ 19.500
juni '93, 30.000 km. BEREBEIT,
Adverteren
in
BX TGD Break '93
ƒ 27.500
Amsteldijk 25, 020- 6627777.
deze
rubriek
BX TGD Break '92
ƒ 17.500
Do.dag tot 20.30 uur geopend.
FAX:
020
665.63.21
BX TGD Break '91
ƒ 14.500
BX 19 TZD '92
ƒ 18.500
BX 19 TZD '91
ƒ 16.500
BX Turbo D '88
ƒ 8.950
BX 19 TZD '86
ƒ 4.950
BX 19 D '86
ƒ 1.950
BX 19 GTI'93
ƒ24.500
voor Amsterdam en omgeving
BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 14.750
Oranjebaan 4, Amstelveen
BX16TZI'92
ƒ17.500
BX 16 TZI '92
ƒ16.500
Tel. 020 - 6433733.
BX 16 TZI '90
ƒ 13.750
BX 16 TRS aut. '89 ƒ 9.500 Mitsubishi Gallant, origineel
BX 16 RS Break '87 ƒ 5.500 1986, prima auto, inruil mogeBX 14 TE Deauville '92/ 14.500 lijk, ƒ 2950: 023 - 423906.
Nissan Micra, 5 speed, kl.
BX 14 TE Ipg '90
ƒ 9.500
blauw met. '86, ƒ4.950. Jan
BX 14 RE Ipg '88
ƒ 4.500
Wals. Tel. 02902 - 61697.
C15 D '89
ƒ 6.950
C15 E '87
ƒ 4.500 Opel Kadett 1.4 l Sedan 4 drs. Nissan Vanette Busje, orig.
LPG, 83.000 km met boekje 1990, APK gekeurd, rijdt prima,
VISA GARAGE BV
1990, ƒ 10.500: 075 - 166600. inr. mog., ƒ 8950: 023-423906.
Houtmankade 37, A'dam.
Opel
Kadett E diesel '86 Sta- Teg. hand.pr.: Sunny 2.0 LX
Tel.: 020-6278410.
tion, APK '96, wit/blauw ƒ 3500. Diesel 5-drs. Stationwagen,
Tel.: 02977 - 29495.
3/91, ƒ 14.000.- Nissan 300 ZX
CX 2200 TRS, bouwj. '77, met
2+2 Coupé 6/85, ƒ 10.500.airco, elektr. schuifdak, uitst. Opel Kadett Station, diesel,
Bluebird 2.0 GL Diesel, 5-drs.
vak.auto, ƒ5750. 02152-60133. 12-'84, APK gekeurd, inruil moStation 7/85 ƒ 4950.-BEREBEIT,
gelijk, ƒ 2450: 023 - 423906.
Amsteldijk 25, 020- 6627777.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden., De Eendenspe- REKORD, '86, LPG, APK 9-'95, Do.dag tot 20.30 uur geopend.
cialist Leende. Tel. 04906-1528. gereviseerde motor, i.z.g.st.,
ƒ4750. Tel.:08308-21346.

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI

Nissan

Opel

Kadett Stat. Bestel, diesel, '85,
pas grote beurt gehad, trekh.,
inr. mog., ƒ 4950: 023 - 423906.

Chrysler - Amstelveen

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

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

Let op! Opel ASCONA 1.8 Inj.
orig. 5-'88, grijs metall., get.
glas, 5-versn., c.v. ƒ5950.
Wals Auto's 023 - 353502.

Chrysler Jeep Motormeyer B.V.

Mooie Opel OMEGA 2.0i GL m,
'93, stuurbekr., 5-versn., LPG,
c.v., Pullman, 4-hoofdst.,
1e eig., boekjes t.i. ƒ 19.950.
Wals Auto's 023 - 353502.

Off. dealer Chrylser Jeep Dodge
Rn. Business-lease
'
Chrysler Neon 2.0i 16V SE v.a. ƒ 699 p.m.
Chrysler Dodge mini Ram Van 2.5i v.a. ƒ 699 p.m.

Chrysler Jeep Amstel B.V.

Stoplock

Off. dealer Chrysler Jeep Dodge
Rn. Business-lease

voorkomt
autodiefstal

Chrysler Neon 2.0i 16V SE v.a. ƒ 699 p.m.
Chrysler Dodge mini Ram Van 2.5i v.a. ƒ699 p.m.
Bovengenoemde tarieven zijn excl. BTW/W.V.O.
en op basis van 36 mnd./30.000 km per jaar.
Van der Madeweg 1, 1099 BS Amsterdam
Bel voor informatie 020-6633111

Opel Corsa 12 S, 1986, kleur
zwart, ƒ 3.950. VISA GARAGE,
Lada2105 1.5 '93 ... .ƒ9.950
tel. 020 - 6278410.
Samara 1.1 '92
ƒ10.250
Daihatsu
Volvo 360, 5-drs., Apk. 02/96, Samara 1.5 '92 . . . . ƒ12.950.
't AMSTERDAMMERTJE
bjr. '84, ƒ1.950.Westdorp. Tel.: 020 - 6825983.
Amstel 340-342
NIEROP Daihatsu, A'dam.
tegenover Carré
Rover 1.1,1.VL .9/91,..,b.l., .met,
Tel.: 020 - 6183951.
A'dam'-C. Tel. 020-6236491.
50.000 km, geh. als nieuw,
voll. gar. ƒ11.750.-..
Daihatsu Charada TS, rood,
Auto Westpoort-020-68134-1&r b:j. okt '94, 13.500 km, vr.pr.
ƒ 20,500. 020 - 6904029.

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

Daihatsu

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

Feroza Resin-top, SX km.
40.000 '91, Cuore TS, km.
12.000 '93, Charade, sedan 1.3
OPEL Corsa 1.2 Swing, 9/87,
inj. km. 35.000 '92;
45.000 km, blauw, inr. fin.
Charade 1.0 TS '90 Cuore TS,
verz. mog. ƒ7.950.
zwart, '89 ƒ 8.500.Zuidwijk, tel. 020-6629517.
Opel Vectra 1.8 i GL, '91, FerraNIEROP DAIHATSU
ri
rood,
stuurbekr.,
schuifd.,
Peugeot 505 Break GLD
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
centr.
lock,
el.
spiegels,
Ipg,
inr.
1.87 blauw metal.
Tel.: 020 - 6183951.
mog., ƒ 16.950: 023 - 423906.
Mooie auto ƒ6.700.-.
T.k.
Daihatsu
Charmant, b.j.
COBUSSEN 020'-6121824.
'82, t.e.a.b. Tel. 020 - 6203527.
Nissan Micra 1.0 S, 5-drs.,
1989, blauw, 87.000 km. APK
gekeurd ƒ 9.250.-.
HEERE. Tel.: 020-6719154
Subaru Mini Jumbo, rood 1988, SUZUKI COMPAGNIÊ-CARS
81.000 km, APK. gekeurd, sun- duizenden guldens voordeel A. PHILIPSWEG 13 UITHOORN
Zie advertentie onder Suzuki
TEL. 02975 - 62020
roof, nette auto ƒ 6.950.Auto Amstelstad 020 - 6799100
Voor u binnen gekregen
. Frederikspl. 6, 020-6232505.
30 ingereden auto's
met kenteken jan./febr. 1994
met 1 jaar volledige garantie

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Alfa Romeo

Particulier biedt te koop aan via een officiële dealer:

EEN ALFA ROMEO 164
Kleur: Alfarood en in zeer goede staat
Bouwjaar: '91; KM 103.000; ƒ 17.950
Telefoon: 02977 - 24696
(VERKOOP IN VERBAND MET AANSCHAF LEASEAUTO)
Alfa ROMEO GT 1600 junior,
bj '75, ƒ 14.950. Jan Wals.
Tel.: 02902 - 61697.
ALFA
PRIMA GARANT
OCCASIONS
ALFA ROMEO
33 1.4 ie 1/94
ƒ22.950
33 1.4 Imola 1/94 ... .ƒ24.950
33 1.4 Imola 1/94. ...ƒ23.950
33 Feeling 1/94
ƒ25.950
33 1.4 Sportsw. 1/94 .ƒ25.950
75 1.8 9/89
ƒ15.950
155 2.0 TS 12/92 . ...ƒ29.950
155 1.78/94
ƒ35.950
164 Tw. Sp. 4/91 ....ƒ26.950
164 Tw. Sp. 1/90 ....ƒ19.950
164 3.0 V6 9;88
ƒ21.950
164 3,0 V6 1/94
ƒ54.950

ANDERE MERKEN
Honda Accord 2.3 6/94/ 54.950
Honda Aerodeck 5/89 ƒ 14.950
Hyundai Pony 6/88 . .ƒ 6.950
Fiat Uno 45 7/88 . . . . ƒ 6.950
Ford Escort 1.3 1/89 . ƒ 6.950
Lancia HPE 2/86 . ...ƒ15.950
Triumph TR7 5/82 . . .ƒ 8.950

Volvo 480 8/88
Nissan
Honda
Honda
Honda
Mazda

ƒ16.950

Sunny 1/92 . .ƒ 16.950
Civic 1.3 6/84 ƒ 5.950
Civic 1.5 2/92 ƒ 24.950
Civic 1.5i 11/91/19.950
626 4/85 .. . .ƒ 4.950

BoVag/Alfa-Garant •
garantie voorwaarden
AUTOBEDRIJF
SPRING IN T VELD
OOSTEINDERWEG 335-339
AALSMEER
Tel. 02977-24696
Fax 02977-44021
DAGELIJKS GEOPEND
VRIJDAG KOOPAVOND

BMW
BMW 524, diesel, origineel '84,
4-drs, keurige auto, APK gek.,
inr. mog., ƒ 4950: 023 - 423906.
Tegen handelprijs; BMW 316i,
1e eig., diam.zwart met. Lpg,
9/91, nw. mod., ƒ 23.750.-v 2e
eig., BMW 735I, Aut., groen,
met., Pullman, int., l.m. win.,
ABS, sch./k.dak 1/85, ƒ7.250.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, 0206627777. Do.dag t/m 20.30 uur.

Citroen
Voor een goede occasion:
Autobedrijf WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
Tel.: 02979 - 84866
CITROËN-OLTHOF BV
Off. Dealer
AX first 2/92
30.000 km
ZX Avantage 10/9280.000 km
BX 14 TE 5/90 .. ..72.500 km
BX 14 E 3/88
99.000 km
BX 146/89
80.000 km
ZX Avantage 5/94 18.000 km
Xantia 1.6 X 7/94 20.000 km
XM 2.0 SX 6/94 .. .20.000 km
Jumper 27 TD 5/94 5000 km
Eurocasion garantie
Gunstige financiering.
Enorme voordeel aktie op
nieuwe Citroëns.
N.B. ons onderdelen magazijn
is zat. geopend van 9-14 uur
de wastunnel van 8-15 uur
Isolatorweg 40, A'dam-Sloter-'
dijk (afslag S 102) 020-6823520.

3/91
6/94
10/93
.8/93

10x Fiat Uno
2x Fiat Punto
7x Fiat Tipo
8x Fiat Tempra
3x Fiat Croma
3x Rat Cinquecento
in diverse uitvoeringen ook
Diesels en Stationwagens
MET SPECIALE
FINANCIËRINGS
MOGELIJKHEDEN

Ford Clipper, 1.6 CLX zwart,
65.000 km, '91. Jan Wals. Tel.
02902 - 61697.
Ford Sierra Station 1.8 Turbo
Diesel, orig. 1990, 1e eig.,
ƒ 8950 incl. BTW. 023 - 423906.
T.k. Ford Sierra 1.8 TD CLX,
100.000 km, i.z.g.st., Centr.
deurv., schdk, stuurbekr. etc.
ƒ 17.500. Tel.: 02987 - 4386.

Aanbevolen door
Politie- en Verzekeringsmij.
Geschikt voor alle auto's
IN SECONDEN GEPLAATST
NU te koop bij
Halfords, V & D, Brezan, Carlife
VW/Audi/Citroën-dealers,
Bovag-garages en autoshops.
Prijs ƒ 149.- Info: 020 - 6846226"'

Peugeot

106 XR 1.1. 11/91 73.000 km
205 ace. 1.110/91 71.000 km
205 XL . . . . 8/90 89.000 km
205 XR 1.4 . 2/93 32.000 km
205 XS 1.4 .8/91 89.000 km
405 GL 16 . 6/90 81.000 km
Autobedrijf CASPARUS
405 GR 1.9 10/90 80.000 km
Amstellandlaan 1, Weesp
405 GR Break1/91 82.000 km
Tel. 02940-15108
405 GLX D.Br.9/92 159.000 km
405 SR 1.8 .8/93 9.000 km
OTOPLAZA Hilversum FIAT 605 SRI 2.0 3/91 113.000 km
41.000 km
Panda 750 Coll. 12/87 ƒ 6.950 605 SV 3.0 9/92
Renault 21 GTD90 177.000 km
Panda 1000 CL 08/89 ƒ 8.950
Break SRDT10/93 97.000 km
Panda 1000 CL 03/90 ƒ 10.500
Ritmo 70 CL 03/88 . .ƒ 7.950
PEUGEOT v.d. POUW
Uno Suite 1.4 SX 10/93/ 21.500
Amstellandlaan 1
Tipo 1.4 S 5-drs 4/94 ƒ25.950
Weesp 02940- 15110.
Tipo 1.4 S/Demo 2/94 ƒ 25.500
Coupé Rat 16V
COBUSSEN AMSTERDAM
Turbo 9/94
op aanvraag
sinds 1930
Honda Jazz aut '85153.000 km
Peugeot-dealer
Panda's 87/93 vanaf ƒ 5.000.
Uno's .. 87/94 vanaf ƒ 6.900.
Tipo's .89/94 vanaf ƒ 11.950.

Lancia

7x Fiat Panda o.a. automaat
15x Fiat Uno o.a. automaat
5x Rat Tipo, 1x Ipg
2x Fiat Croma
Renault 5 TR 3-drs, 1988
Renault 21 TL + Ipg, 1989
Lancia Dedra 2.0 ie, 1991
Daihatsu Charade 1.3, 1990
Suzuki Swift 1.6 GL, 1992
Suzuki Alto GLX, 1992

205 XR 1.6 aut. 3/93.ƒ23.800
205 Accent XL 4/90 .ƒ11.900
306 XR 1.4i 5-drs. 9/93/26.500
306 XN 1.4i 3-drs. 5/94/ 26.600
405 GL 1.615/94 ....ƒ30.500
405 GR 1.96/89 ....ƒ13.200
405 GL 1.6 1/88 . . . . ƒ 9.300
Verder nog...
Suz. Swift 1.3 GTI 9/89/11.700
Suz. Alto GL 3/90
ƒ 8.500
etc etc.
COBUSSEN
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 - 6121824.

LANCIA
Dedra Turbo Dsl 5/94 ƒ 38.750
Delta 1.6 ie 3/94 ....ƒ29.950
Thema 2.0 16 V 2/93 ƒ41.750
Y 10 11/85
ƒ 5.950
Y 10 Selecta 12/90 ..ƒ12.950
Autobedrijf CASPARUS
KOOPJE: 205 XE 1.1,6/'90, kl.
Amstellandlaan 1, Weesp
blauw, APK 12/'95, km 91.500,
Tel. 02940-15108
ƒ8500. Na 18 u. 020-6441703.

AUTO HALAN
Neerlands grootste
LANCIA-DEALER

Keuze uit ruim 60 occasions.
SPECIAAL VOOR U
Heeft voor u ingekocht
INGEREDEN
5 nieuwe
10 x Fiat Uno
Lancia Dedra 1.6 Nardi's
2 x Fiat Punto
(LM velgen + Nardi stuur)
7 x Fiat Tipo
8 x Fiat Tempra
ƒ35.950.3 x Rat Croma
ƒ 950.- ex btw pm
Alle in div. uitvoeringen, ook
operational lease
diesels en stationwagons. Ken(48 .mnd 20.000 km per jaar)
tekens jan./febr. '94 met
1 jr. garantie.
5 x Delta
v.a. ƒ 7.500
FIAT VERMEY B.V.
10 x Y 10
v.a. ƒ 7.500
A. Philipsweg 13, Uithoorn.
15 x Thema
v.a. ƒ 12.500
Tel. 02975-62020.
12 x Dedra
v.a. ƒ14.500
Diverse FIAT OCCASIONS
reparatie & onderhoud
DEMO
APK-keuringen
2 x Delta 1.6 .. voor ƒ28.750
Thema 8 V ie .. voor ƒ 45.000
FIAT-SPECIALIST
Dedra 1.6
voor ƒ33.500
Bovag Autobedrijf
VAN ETTEN
Timmerwerf 91, Heemskerk
Tel. 02510 - 33677.

020 - 6177975

Saab

HOOFDDORP
Tel.: 02503-14097
Onderhoud, reparatie, APK.
Diverse SAAB occasions
Waaronder: Saab 90, 99 & 900
Tevens revisie Saabmotoren
en versnellingsbakken.

AUTO HALAN

020 - 6650050

CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroën-veerbollen voor Fiat Panda 750 CL, b.j. '87,
/ 20,- p. st. Testen is GRATIS. APK, wit, radio, prima auto, De Flinesstraat 22, A'dam-Z.O
Tel.: 03463-51150.
Vr.pr.: ƒ 2750: 020 - 6462370.
t.o. de Makro

Seat

Service en
Reparatie

Rijscholen
5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOOL
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek

Algemeen

Volvo

Personenbusjes

VOLVO 940 GL, 67.000- km,
groen met., 01/92. Jan Wals,
02902 - 61697.

Volvo Occasions

Van Vloten"

Swift 13GLX S6 87 3drs 5 bak
get.glas,
el.rameh/sp.z.dak
89000 km, ƒ 6850. 020-6810759

Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ3.500.-

'GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733.

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00
MOTORRIJLESSEN
ƒ 50,00 per 60 min. •

Volkswagen

850 GLT, schuifd
'92
740 2.3 Sedan
'90
240 2.3 Stationcar
'92
240 Station, autom
'92
460 GL Sedan, wit
'91
440 GLT abs, rood
'93
Minervalaan 85
440 DL-GL
'90/'91/'92
440 1.8, blauw met
'93
Citroen Olthof bv
Suzuki Swift 1.3 16 V GT111/91, 440 GL, autom. . . . '90/'91/'92
'88/'90
85.000 km, ƒ18.500. Isolator- 340 automaat
240 Sedan
'87/'89
weg 40. Tel.: 020 - 6823520.

Amsterdam
uw Volvo-dealer

met persoonlijke service
T.k. Suzuki Villager, 43.000 km, Tel. 020 - 6369222, Meeuwendec. '91, incl. cd-installatie en laan, 128, Amsterdam-Noord.
alarm, ƒ 29.500. 020-6958174. Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.

Bedrijfsauto's

Accessoires
en Onderdelen
. AUTOLAK
alle kleuren

-" "

AUTORIJLESSEN
ƒ 37,50 per les
THEORIE OP VIDEO GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.
Auto/Motorrijles
Advieslijn
voor Amsterdam e.o.
Bel: 020 - 6922612
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolt is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.'S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.
(Spoed) opleidingen vóór alle
rijbewijzen met aansluitend
CBR rij-examen. Motor 2 dagen. Auto 5/10 dagen. Vrachtauto 5/10 dagen. Theoriekursussen voor alle examenkandidaten. Verkeersschool Nelen,
Wibautstraat 133,1097 DN Amsterdam. Tel. 020 - 6633773.
VAN GILS AUTORIJSCHOOL
AANBIEDING voor iedereen.
20 rijlessen + examen ƒ 950,-.
Rijden in examengebied. Tel.:
036 - 5325744 of 0652807642.
• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

Motoren/Scooters

Autoverhuur

Tik: Moto Guzzi 850T3, bj. '86,
compl. m. koffers en scherm,
ƒ12.000. Tel.:-03440--31859.'

QIIKEBAAS
niet duur!!!

ook in spuitbussen

Autosloperijen

-

Verkoop & verhuur van
Skiboxen met dragers en
Grote sortering ONDERDELEN sneeuwkett. voor elk type auto
Otto Nieuwenhuizen bv
van alle schade-auto's, alle 020-6719108, fax: 6766836
Overtoom 515, Amsterdam
.Zie ATS telet. pag. 888
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
' - (020) 6129804
ANSA AUTOVERVERHUUR
Tel.: 02502-45435.
U huurt al vanaf 65,00 per dag
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Het HOOGSTE BOD?? Bel incl. Verzek., BTW en 100 km.
Klaar terwijl u wacht.
Bel voor meer informatie.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Ruilstarters en dynamo's.
Tel. 020-6648252
Loop-, sloop- en schadeauto's
Valkenburgerstraat 152.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. De Lugt luxe en bestel vanaf
Tel.: 020-6240748.
ƒ39,- per dag excl. BTW.
Grote sortering ONDERDELEN •Auto te koop? Plaats in deze Tel.: 020-6161388 of 6890374.
van schade-auto's, alle
rubriek. U zult verbaasd staan Twingo.-Peug.106/306, .Vectra,
merken, alle bouwjaren.
VW Combi, Transit Diesel.
over het resultaat.
GEBR. OPDAM B.V.
•
Bewijsnummers van een
Tel.: 02502-45435.
geplaatste advertentie in deze
Missot. specialist REM- en
rubriek krijgt u alleen
FRICTIE-MATERIAAL.
toegezonden als u dat bij de
Bosboom
Toussaintstr. 43
opgave van de advertentie
DE HOOGSTE PRIJS voor elk kenbaar maakt. De kosten
A'dam. Tel.: 020-6180443.
merk auto a cont. met vrijwar. daarvoor bedragen ƒ 4,50
bewijs. Tel.: 020-6105478.

Auto's te koop
gevraagd

Noodservice

ONDERDEELVERKOOP
DOE-HET-ZELF ADVIES
op zaterdag van
• 10.00-13.00 uur

Kost B.V.
Valschermkade 16, A'dam.

Campers

RIO voor loop-, sloop- en schade auto's met geldig vrijw.bewijs. Kont.bet. 020-6370711.
Boek nu uw droom-vakantie
Te koop gevraagd AUTO'S a met een DOLPHIN-CAMPER
incl. automaat en airco.
contant met vrijwar.bewijs
Adventure Cars 02990-30613.
Tel.: 02908 - 24640

;een wefleime W3^^
de Verkoop van uw auto eèïi fluitje van een .cent'ij Vr-ï,
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in • -^ ' , - • ' ' :
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINFS ^t u uw auto of Mto's pas echt ia de sc1a«nwerpers. '
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is dé speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant . *
alsmede aUe nieuws-en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
• - ' -.
/
Totale oplage élke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINTS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt -,
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag inTrouw-en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
Prijs incl.
/eurocneque.
B.T.W.
11
Schrijf hier in blokletters
uw tekst, l letter per
hokje, Cijfers, leestekens
en tussenruimten teilen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.
Naam: -

2
JM

% 4
? 5
3 6
« 7
8
9
10

--

49,35
66,04
82,72
99,41
116,09
132,78
149,46
. 166,15

Telefoonnummer:.

Adres: -

Minervalaan 86, Amsterdam - Z
Tel. 020-6629517/6791864
•

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

Toyota

T.k. VOLVO 740 GL, bouwj. '90
met vele extra's, i.z.g.st., vr.pr.
ƒ 25.000T: 02975-61362,9-18 u.

Suzuki Swift, 1.3 GL, wit
78.000 km. 5/91. Jan Wals.
Tel. 02902 - 61697.

Automaten

*** Subaru Aalsmeer *** Ibiza 1.2i CLX (Newstyle)
Mini Jumbo's v.a. '86 ƒ 7.450 okt. '91,34.000 km, nieuwstaat!
Vivio's GLJ v.a. '93 . .ƒ 16.250 ƒ 10.950. Tel.: 020-6313427.
GARAGE ECONOOM
Justy's v.a. '86
.ƒ 6.750
SEAT Autocentrum APC
Repareert
Sedans-coupé's DL-GL ƒ 6.000
Jarmuiden 43
Legacy's GL ook aut. ƒ 14.500
uw Koppeling en Remsysteem
Amsterdam:Sloterdijk
Subaru Aalsmeer 02977-30171
snel & vakkundig
Tel. 020-6133333
Informeer naar onze prijzen
AARZEL NIET, BEL NU !!
Uw Bovag-Autospecialist
Lite Ace 1.8 Commerc., diesel
Frederiksplein 6, 020-6232505.
busje, dubb. cabine, org. '86,
AUTO SERVICE WETTER
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.inr. mog., ƒ 6950: 023 - 423906.
DIESELSERVIGE
SUBARU en LADA dealer
Tegen handelsprijs; Carina II
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991 brandstofpompen; verstuivers
1.6 XLi, 4 drs., wit, kanteldak,
cil.koppen vlakken. Garage/
Subaru Mini Jumbo DL 1984
Lpg, 2/92, ƒ 14.250. BEREBEIT,
motorenrevisie FEENSTRA
Subaru Mini bus E10 VAN 1987
Amsteldijk 25, 020- 6627777.
Lada Samara 1.5 5 CL . 1993 Industrieweg 27, Duivendrecht
Do.dag tot 20.30 uur geopend.
Tel. 020-6980639
Lada2107
...1984
Renault 11 TL
1987 APK KEURINGEN ƒ70,
Renault 11 GTX
1984 klaar terwijl u wacht.
VW bus LT 28 Dsl
1987 Garage West-Center:
VW bus t'ransp
1987 020-6122476 (zonder afspraak)
AUTO WESTPOORT
Fiat Tempra 16 IE
1991 2e Helmersstraat 15, A'dam.
'n echte garage
Ford Sierra 2.3 diesel .. 1990
A.P.K. KEURINGSSTATION
Polo Coupé 1.3. '90 ƒ10.950 Opel Kadett 1.6 D caravan! 988
Keuren zonder afspraak
Polo 3d. 1300 '89
ƒ 9.950 Opel Kadett 1.3 HB . . . 1989
Feenstra & Jimmink
Polo Coupé Jeton '90/ 13.450
Zwanenburgerdijk 503
Golf 1.6 rood '85
ƒ 5.950 Zwanenburg, tel.: 02907-6572 Asterweg 24A A'dam 6364702
Golf 1.6bl. met. '89 ƒ12.950
Autobedrijf CRYNSSEN
Golf 1.3 Madison '89 ƒ12.950 ± 50 auto's APK gek. Den
Crynssenstraat 10-14
Brielstr.
18,
A'dam,
zijstraat
Golf 1.6 Moda'91
ƒ15.950
Tel.: 020-6184402.
Golf Cabrio Quart. '90/ 27.850 Haarlemmerweg bij molen.
APK-keurstation, reparaties
020-6844079.
Tevens
Inkoop.
Jetta 1.64d. '87
ƒ 7.350
alle merken en schaderegeling.
Passat 1.8CLstb. '91 ƒ 19.750 Ook Filiaal Johan Boom, Den
Passat 1.8CLstb. '91 ƒ 19.850 lip 55, Den lip. Tussen Lands- Gedipl. FOCWA-monteur voor
meer en Purmerend. ± 100 au- alle voorkomende: laswerkTel. 020-6813410
to's
v.a. ƒ600. Tel.: 02908- zaamheden, reparaties, APK
Condensatorweg/Schakelstr.
24640. Tevens inkoop auto's. en schades enz. ƒ37,50 exc.
Sloterdijk l.
BTW p/uur. Tel.: 075 - 314618.
Supermooie VW GOLF 1.3i CL, Mercedes 190 SL incl. soft/hardtop '58, pr. op aanvraag.
orig. 7-'91, blauw, 5-versn.,
GARAGE ECONOOM
Masarati bi-turbo Cabriolet, 86,
1e eig., boekjes t.i. ƒ12.950.
ƒ28.950.- BMW 3161 '89, Voor al uw SERVICE BEURTEN
Wals Auto's 023 - 353502.
en ONDERHOUD
d.blauw met. ƒ 12.950.-.
T.k. Kever 1200, b.j. '71, kleur Alfa Romeo 1.3 Sprint '84, orig.
Schadetaxatie en -herstel
grijs, geh. gerest., APK nov. 56.000 km, ƒ 4950.Gratis leenauto's beschikbaar
'95. Vr.pr. ƒ 5.500: 020-6655618 Citr. 2 CV 6 rood '86, ƒ 2950.APK-KEURING,
klaar terwijl u wacht.
City-Lease, 020 - 6182524.
VW PASSAT 1.8i, 66 kw, m'92,
Advies voor 'n goede Occasion
blauw, 5-versn., get. glas, LPG,
Let op
Wij bieden u een snelle
1e eig., boekjes t.i. ƒ 15.950.
Wagenpark Johan Boom
en vakkundige service
Wals Auto's 023 - 353502.
Zuider Akerweg 83, A'dam
Frederiksplein 6, 020-6232505.
Osdorp. Tel. 020 - 6105478.
± 200 auto's v.a. /-300
Zelf sleutelen of auto spuiten
tot ƒ 15.000.
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur. doe jq, bij HEINING HOBBY460 GLE aut. km. 40.000 . '92
HAL. 02907-6999 A'dam,
Tevens inkoop auto's.
480 ES km. 90.000
'90
Sloterdijk 3.
360 GLT inj. 5-drs
'87
940 GL Sedan autom. ... '91
340 autom. '86 t/m '91
Ford Transit 100 L D verl., b.j.
NIEROP-AUTOMATISCH
1/92 blauw, 108.000 km. Jan 70 BESTELAUTO'S en pers.
VOLVO
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Wals. Tel.: 02902 - 61697.
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W
Rijsenhout, lid Bovag.
Tel: 020 - 6183951
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Adverteren in deze rubriek
Bennebroekerweg 17, Rijsen960 Pres. aut. 2.5, model '95
Tel. 020 - 665.86.86
hout bij Aalsmeer, 02977940 GL 2.0
3/92
FAX 020 - 665.63.21
440 DL 1.8
10/93 Postbus 156, 1000 AD A'dam 24229. Ook t.k. gevraagd.
440 DL 1.8
1/94
Mazda E 2000 Bus, benzine,
440 Automaat 1.8
4/92
origineel 1989, inruil mogelijk,
440 Comfort 1.6
1/95
ƒ8950 incl.: 023 - 423906.
364 GL 2.0
1/88

Swift 1.3 GS, 7.000 km 9/94
Nu ƒ 5.000 goedkoper
Swift 1.6 GLX, 18.000 km 2/94
Nu ƒ 8.500 goedkoper
Swift 1.3 GS, 9.000 km 10/94
Nu ƒ 4.000 goedkoper
Swift 1.6 GLX 9.500 km 9/94
NU ƒ 7.180 goedkoper
Vitara Villager 24.000 km 2/94
Nu ƒ 13.600 goedkoper
Vitara Villager 13.000 km 7/94
Nu ƒ11.400 goedkoper
Vitara cabr.van 50 km 12793
Nu ƒ 4.000 goedkoper
Hemonylaan 25a

Inruil-Financiëring-Verzekering
binnen V2 uur voor u geregeld!

Renault 5, b.j. '83, nwe koppel.,
nwe accu, APK sept. '95. Vr.pr,
ƒ1.800. Tel.:020-4200734.

Subaru

AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008

type's 106 v.a. . .ƒ 15.950
type's 205 v.a. . .ƒ 7.950
XS 1.44/89
ƒ11.950
Rallye 95 pk 7/88 ƒ 9.950
GR Break 2/87 . .ƒ 8.950
XL 1.4i 1'90 ....ƒ11.950
GL 1.6i 1/92 ....ƒ18.950
GX 1.619/91 ....ƒ18.500
SRi 1.95/91 ....ƒ21.500
SRi 1.9 aut. 1/92 ƒ24.500
GLD 1.9 1/92 ...ƒ19.950
GR 1.9 Br. 2/89 .ƒ15.750
Cpé 6 cyl. '77 ..ƒ17.500

Renault

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

COMPAGNIE-CARS
AUTO AMSTELSTAD
Tel. 020 • 6799100 •

**PEUGEOT ZUIDWIJK**
Div.
Div.
205
205
305
309
405
405
405
405
405
405
504

Amstelstein - Suzuki

Ford Escort 1.8 CLX dsl. 7/91
Opel Omega 2.6 stat.
11/92
Peugeot 306 XT Comf. 1.62/94

SUZUKI

ALBERS, Ouderkerk
Tel.: 02963 - 1767

Herenstraat 40 • 73, Hilversum
achter hotel Hof van Holland
Extra lage rente 4,9%
035 - 244244. Dond.koopavond
24 maanden max. ƒ 15.000,Uw maandbedrag is' ƒ 656,64
Totaal rentebedrag voor u
is ƒ 759,36
DAARNAAST NOG MEER
KEUZE UIT RUIM
400 OCCASIONS

MINOR MOTORCARS B.V.,
ROVER DEALER
Sloterkade 40-44
AMSTERDAM

Suzuki

Fiat

Fiat Vermeij

Allé typen Rovers

T.k. SAAB 95 Estate, bj. '77,
rijdend en SAAB 96, bj. '77, v.
onderd. 020-6427198.

Ford
Rêsta 1.1. Cheers
Finessa 1.1
Escort 1.6 CLX, 16V . . .
Escort 1.6 16V, Tropical

Rover

Omega 2.3D station '88 APK
1-1-'96, trekh. + radio, i.z.g.st. SAAB 96, '73, rood, open dak,
ƒ7250. Tel.: 02975-65365.
keuringsrap. ANWB, t.e.a.b.,
Opel Kadett 1.3 Sedan, 4-drs tel. 020 - 6254372.
origineel 1989, keurige auto
SAAB SERVICE
inr. mog., ƒ 9950: 023 - 423906,
MOLENAAR

Bovengenoemde tarieven zijn excl. BTW/W.V.O.
en op basis van 36 mnd./30.000 km per jaar.
Overtoom 116-126, 1054 HM Amsterdam
Bel voor informatie 020 - 6124876

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

Mazda

Lada

Chrysler

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-
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Handtekening:

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

020-66.58686

faxnr. 020-6656321
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Alleen de
prijs is nog
Tsjechisch

uto}s
~"•

De Felicia is duidelijk
vaneen
nieuwe
generatie
en Skoda
maakt
dankbaar
gebruik
van de
knowhow
van het
VW-concern •
waartoe
het sinds
1991 behoort
Foto Bram
de Hollander

gebied voor zuinig rijden. Zolang je tussen de tweeduizend
en 35 honderd toeren blijft rijd
je zuinig en heb je bovendien
geen overmatige geluidoverlast.
De Felicia 1.3 GLXi nodigt
uit tot een rustige rijstijl en
dan heb je er een prettige auto
aan. Niet dat hij een wildere rijstijl niet zou overleven.
Skoda heeft wat dit aangaat
zijn sporen wel verdiend en
daarnaast is de Felicia uitvoerig onderworpen aan de Deutsche Gründlichtkeit van Volkswagen die zich op dit punt niet
kan veroorloven te marchande-

ren. Het interieur is ruim bemeten en biedt verschillende
aardigheden die je bij concurrenten mist. Dankzij de dwarsgeplaatste motor biedt de Felicia voorin voldoende beenruimte. Achterin is het ook wel
uit te houden door de speciale
constructie van de voorstoelleuning.

Hoog
Een nadeeltje is datje achterin vrij hoog zit en hierdoor
al snel met je kruin het dak
raakt. De achterbank, voorzien
van twee verstelbare hoofdsteunen, is in twee ongelijke

Fiat gaat de toekomst in met oude glorie: de Barchetta geeft
vorm aan de sportieve legendes van vroeger

Een woordvoerder van
Hertz zegt te verwachten
dat ook andere autoverhuurders de tarieven dit
jaar zullen verhogen.

EVERHARD HEBLY

cuits, schijfrémmen rondom
en een dubbele rembekrachtiger. Hij voldoet uiteraard aan
de strengste veiligheidseisen.
Zo krijgen de twee inzittenden de beschikking over een
vormvaste veiligheidskooi met
voorgeprogrammeerde kreukelzones, een voorruit waarvan
het frame tevens dienst doet
als rolbeugel en verstevigingsbalken in de portieren. Verder
is de Barchetta voorzien van
een airbag voor de bestuurder,
elektronische gordelspanners,
een brandpreventiesysteem,
startblokkering en een antidiefstalsysteem met Fiat-code
sleutel.

In totaal staan er ongeveer

Behalve
motoren
is er bij
Motor795
volop
aandacht
voor accessoires,
kleding,
verzekeringenen
reizen

drieduizend motoren tentoongesteld en te koop, nieuw en gebruikt. Diverse fabrikanten
grijpen Motor '95 aan voor de
introductie van nieuwe modellen en accessoires.
Suzuki introduceert bijvoor-

(ADVERTENTIE)

beeld de Minnesota Twin customserie, drie opvallende machines die gebaseerd zijn op de
populaire Intruder. Het Italiaanse merk Bimota heeft
twee Nederlandse primeurs.
De Bimota SB 7 is om meerdere redenen spectaculair. Ten
eerste omdat hij dankzij het
750 cc Suzuki produktieracer
blok met brandstofinjectie razendsnel is en ten tweede omdat hij een prijskaartje van 55
duizend gulden aan het stuur
heeft hangen.

Cilinderinhoud

Lakenblekerstraat 54, Aalsmeer
(vlakbij Bloemenveiling)
tel. 02977-30170

Voor minder dan de helft introduceert Bimota de eenpersoons F650 Super Mono die gebruik maakt van een BMW
eencilinder blok. Hij kan eventueel worden voorzien van
brandstofinjectie of een 'big
bore'-kit voor meer cilinderinhoud. Bovendien kan hij worden omgebouwd voor duo-ge-

Carin helpt BMW-rijder op weg

van wegen en files. Philips Car Systems weergeven. De informatie wordt tenminste 2 keer geraadpleegd: om de rouen BMW brengen als eerste een commercieel navigatiesysteem op de markt te te plannen en wanneer het voertuig
zijn bestemming nadert.
en volgens de twee is CARIN beter dan
een goede bijrijder met een wegenkaart . Zodra j e de bestemming hebt gespecificeerd doorloopt CARIN een zoekproof plattegrond op de schoot.
gramma, bekijkt de mogelijkheden en
presenteert vervolgens binnen uiterlijk
Dankzij een uitvoerige database op
cd-rom en een geavanceerd navigatie30 seconden de snelste route. Daarna
wijst het systeem mondeling en via de
systeem beschikt deze elektronische
monitor de weg.
wegwijzer over een berg aan gegevens.
Zo geeft CARIN bijvoorbeeld precies
Tijdens de testprocedure is erop gelet
aan welke straten eenrichtingsverkeer
dat de aanwijzingen op tijd gegeven
zijn, waar je niet linksaf of rechtsaf
OG EVEN geduld en we hebben
mag en waar snelheidslimieten gelden. worden. CARIN houdt dus rekening
met de snelheid van de auto. Een GPSallemaal geheel in pvereenstemantenne, een elektronisch kompas en
ming met Chriet Titulaer een
Dashboard
ABS-sensoren houden de computer op
elektronische bijrijder in het
de hoogte van waar de auto zich bedashboard.
De computer bestuurt een monitor in vindt. De gesproken aanwijzingen zijn
gebaseerd op de opnamen van de stem
Diverse autofabrikanten zijn ver gehet dashboard. Behalve dat deze in de
vorderd met navigatiesystemen die het vorm van een pictogram aangeeft waar van een acteur.
In totaal bestaat het stemgeheugen
ons gemakkelijk moeten maken de
je je bevindt kan hij ook wegenkaarten
uit meer dan honderd (deel) zinnen die
met verschillende schaalverdelingen
kortste weg te vinden in het doolhof

'Sla ter hoogte van het Ajax-stadion
rechtsaf en neem vervolgens de eerste
straat links,' deelt CARIN je met een
vriendelijk stem mede. Nee, nietje
bijrijder maar het Philips
navigatiesysteem dat sinds kort
verkrijgbaar is voor de nieuwe
modellen van de BMW 7-serie.

N

Niemand heeft nog reden
zich te schamen met een Skoda als de Felicia. Hij draagt onmiskenbaar de invloed en kwaliteit van Volkswagen in zich.
Eigenlijk is alleen de prijs nog
Tsjechisch.

M

Introductie

Met de vierdeurs Seville
STS en tweedeurs Eldorado Touring. Coupe brengt
Cadillac 'automobielen in
de topklasse op de markt.
Beide modellen ondergaan voor 1995 enkele wy-;
zigingen die het niveau nog
, eens versterken. Bij de Eldprado zijn voor- en achterzijde verfijnd en is, een
nieuwe grille ontworpen.
De koplampen gaan automatsich aan .wanneer de
ruitewissers worden ingeschakeld. Motorisch ondergaan beide modellen
, een wijziging, namenjk dat
het vermogen van de 4,6 11ter V8 is opgeschroefd tot
305 pk en het koppel tot 405
Nm. In het interieur is het
in beide auto's een Eldorado voor wie van luxe houdt.
De prrjzen liggen rond de
160 duizend gulden.

maar dit is uit te breiden tot
967 liter.
Een pluspunt van de Felicia
"is nog de afwerking wat taijvoorbeeld tot uitdrukking
komt in de verzonken telescooparmen van de achterklep.
Een minpunt is dat de sleutel maar op een manier in het
portier- en contactslot past en
vooral in donker is dat hoogst

Verder blijken klanten in
toenemende mate te vragen naar auto's met accessoires als stuurtaekrachtiging, ABS, airconditioning,
airbags en audio. Tot slot
zijn de prijzen om op vliegvelden te mogen verhuren
in Europa met 14 procent
toegenomen.

het nieuws is overweldigend en
de organisatie stelt nu al dat
het ook gezelliger wordt.
Dit laatste is natuurlijk weer
erg voorbarig maar alle ingrediënten die hiervoor nodig zijn
lijken aanwezig. Sinds de eerste beurs in 1985 vertoont dit
motorevenement een sterk stijgende lijn en dat is niet zo verwonderlijk gezien de toename
OTOR '95 gaat dit jaar
van mensen met een rijbewijs
enkele records breken: A en de afzet van motoren.
de beurs is groter (33
duizend vierkante meGroei
ter), de koopjes zijn talrijker,

Fiat gaat terug in de tijd met
een splinternieuwe tweezits
spider: de Barchetta. De
nieuwkomer beleeft zijn
publieksdebuut in maart
tijdens de Autosalon in Geneve.

Eldorado
juiste naam

delen neerklapbaar en zelfs
met een simpele handbeweging
uitneembaar.
Het dashboardkastje van de
Felicia is zo groot en diep dat
je het verkleinwoord beter
kunt weglaten. Koplampen en
gordels zijn in hoogte verstelbaar en de bagageruimte ontgrendel je van binnenuit. Hij
heeft een inhoud van 272 liter

Na een aantal jaren van
prijsdalingen, is volgens
marktleider Hertz nu het
keerpunt bereikt. Hertz
voert een viertal redenen
aan. Allereerst zijn de autokosten- wereldwijd sterk
toegenomen, in NoordAmerika verwacht men dit
jaar zelfs een stijging van
30 procent. Ten tweede zijn
de kosten volgens Hertz gestegen door steeds hogere
verzekeringspremies en de
inbouw van beveiligingssystemen.

Voor wie zich in de
wintermaanden niet tot de
'diehards' kon rekenen dient
zich een spannend weekeinde
aan: de motor moet uit de
schuur. In de Jaarbeurs te
Utrecht geeft Motor '95 het
startsein voor het nieuwe
motorseizoen.

Vorig jaar is de markt dan
wel wat tot rust gekomen en
gestabiliseerd na de explosieve
groei maar de 220 exposanten
van Motor '95 hebben weer voldoende in petto om in 4 dagen
ruim 25 duizend bezoekers
naar de Jaarbeurs te lokken.
Traditiegetrouw duurde de
beurs altijd 3 dagen maar dit
jaar is er een dag aangeplakt
om de bezoekers wat meer te
spreiden. Motor '95 is niet alleen een beurs voor de beginnende en recreatieve rijders
die hun seizoen officieel willen
starten maar ook voor de zogenaamde echte rijders.

en een compacte achterzijde.
Als krachtbron ontwikkelde
Fiat een nieuwe 1.7 liter viercilinder lijnmotor.
Hij heeft vier kleppen per cilinder, een variabele nokkenas
en levert 129 pk bij 63 honderd
toeren. 90 procent van het
maximale koppel is beschikbaar vanaf tweeduizend toeren.
Fiat spreekt van absolute topprestaties en doelt hiermee onder meer op de topsnelheid van
200 km/uur.
Standaard is de Barchetta
voorzien van onafhankelijke
wielophanging, stuurbekrachtiging en een remsysteem met
twee diagonaal gescheiden cir-

Rij-impressie:
Skoda Felicia GLXi

irritant. Als Skoda daar nu
eens wat meer geld voor uitgeeft dan mag het besparen
met een veel kleinere asbak en
een knop voor de verlichting in
plaats van twee. De plafondgreep met kleerhanger aan bestuurderszijde kan dan ook
achterwege blijven.

Het is nu niet bepaald
iets om reclame mee te maken maar autoverhuurder
Hertz maakt er toch maar
melding van in een persbericht: het is noodzakelijk
om de tarieven te verhogen.

Motor '95 geeft startsein nieuw seizoen

Nostalgie
in Fiat's
Barchetta

D

'•l-"'

Hertz verhoogt
tarieven

S

E naam Barchetta is een
eerbetoon aan de wedstrijd-Barchetta's uit de
vijftiger jaren. Met deze
nieuwe open auto komt Fiat
sterk terug in een kleine markt
waarin het al eerder een voorname rol speelde met auto's
als de 1200 Granluce Trasformabile, 1600 S Cabriolet, Dino
Spider en Xl/9.
De Fiat Barchetta geeft vorm
aan de sportieve legendes van
vroeger en doet dat met een innoverende stijl: een korte wielbasis, taps toelopende neus,
licht uitgeklopte spatborden

•"'

Motoren

De samenwerking met Volkswagen doet Skoda goed want de
opvolger van de Favorit oogst
bijval en waardering. Met de
Felicia slaat het Tsjechische
merk een nieuwe weg in die
rechtstreeks naar West-Europa
voert.

motor, de GLXi is een variant
hierop met 68 pk.
Nog dit jaar kunnen we versies verwachten met een
krachtige 1.6 benzinemotor en
een dieselmotor. Voor de test
maakte een 1.3 GLXi ter waarde van 21.795 gulden zijn opwachting.
De Felicia is geen hartenbreker maar wel een auto waar je
je na vijf minuten direct in
thuisvoelt. Alsof je er al vele kiKODA. Alleen al de naam
lometers mee hebt gereden en
doet veel autoliefhebbers dat overkomt in elk geval mij
de wenkbrauwen fronsen maar zelden. De Polo was bij-'
en herinnert ze om een of voorbeeld ook zo'n zeldzaam
andere reden aan proestende,
exemplaar. Waar dit bij de Feliroestende en hoestende auto's cia aan te danken is, is niet hedie nauwelijks vooruit te taran- lemaal duidelijk. De stoelen
den zijn.
bieden best redelijk steun
maar je bent wel blij als je na
Vreemd, want Skoda heeft
twee uur uitstapt. Aan de moeen geschiedenis van ongeveer tor ligt het ook niet want die
100 jaar en veroverde heel wat
presteert beduidend minder
prijzen in de rallysport, zoals
dan de meeste Japanse en
al in 1937 met de Rapid Sport
Westeuropese concurrenten.
in de Rally van Monte Carlo.
Dat de Felicia toch een atmoIn 1994 nog werd de Skoda
sfeer uitademt die een tevreFavorit zelfs voor de 25-e keer
den gevoel achterlaat is daarop rij winnaar in zijn klasse tij- om een knap staaltje Tsjedens deze marathonwedstrijd. chisch vakmanschap.
Als het om een slijtageslag
gaat, kom je met een Skoda
Rustig rijden
dus goed uit de voeten. Rijd
vandaag de dag eens door TsjeDe sterkste van de twee 1.3
chië en verbaas j e over alle
motoren levert een koppel van
oude baasjes op de weg.
honderd Nm bij 3750 toeren en
een vermogen van 68 pk bij 55
Maar toch, een paar dagen
honderd toeren. De trekkracht
Skoda rijden treed je met gein de lagere toerentalgebieden
mengde gevoelens tegemoet
is niet om over naar huis te
ook al weetje dat Tsjechen
schrijven.
vanouds degelijke enbetrouwIn de stad moetje veelvuldig
bare auto's bouwen. En hoe
schakelen omdat hij het gevertel je het je vrienden. Miswoon niet redt. Op de snelweg
schien met een ach-het-valtmoetje flink ver doortrekken
wel-mee want je hebt de Felicia in de vierde versnelling omdat
immers al bekeken en betast
hij in z'n vijf tekort komt. Over
tijdens de AutoRAI en toen ge- die versnellingsbak overigens
constateerd dat hij op het eergeen enkele klacht want hij
ste oog inderdaad meevalt.
schakelt vanaf de eerste aanraZelfs een zodanig eigentijds
king heel vertrouwd. De top
ontwerp heeft datje hem nauvan 150 km/uur haalt hij moeiwelijks als een Skoda maar
teloos maar vanaf 140 km/uur
eerder als een Japanner her(vierduizend toeren) begint hij
kent. De Felicia is duidelijk
lawaai te maken.
van een nieuwe generatie en
Het is sowieso geen stille moSkoda maakt dankbaar getor maar bij een vaart van 120
bruik van de extra knowhow
km/uur is het heel acceptabel.
van het VW-concern waartoe
De prestaties zijn weliswaar
het sinds 1991 behoort. . .
flauw, het brandstofverbruik is
daarentegen hoopgevend. Volgens fabrieksopgave is ruim
Geen hartenbreker
1:16 haalbaar. Gedurende de
Skoda levert de Felicia als
test bleef hij daar onder (1:13)
vijfdeurs hatchback en in twee maar dat zegt weinig..
uitvoeringen, de LXi en de
Heel praktisch is dat Skoda
luxere GLXi. De eerste is voor- de Felicia GLXi heeft voorzien
zien van een 54 pk 1.3 injectie- van een toerenteller met groen

.

met elkaar te combineren zijn. In tegenstelling tot een menselijke bijrijder
is CARIN onverstoorbaar. ledere afwijking van de voorgestelde route wordt
direct geregistreerd. CARIN berekent
daarna razendsnel een nieuwe route
naar de gekozen bestemming.
Het navigatiesysteem voor de BMW
7-serie is op dit moment alleen nog in
Duitsland verkrijgbaar maar in de loop
van dit jaar kunnen we CARIN ook op
de Nederlandse markt verwachten. Alleen al voor Duitsland geeft CARIN gedetailleerde informatie over meer dan
twee miljoen weggedeelten. Er is inmiddels ook al een cd-rom met daarop
een belangrijk deel van het Franse wegennet.
Halverwege 1995 zal het totale snelwegennetwerk van West-Europa op cdrom beschikbaar zijn. Volgend jaar
volgt dan nog de uitgebreide elektronische informatie over het wegennet van
de Verenigde Staten.

bruik.
Laverda toont een prototype
van de nieuwe 650 Formula,
een uitgesproken sportieve en
complete versie van de standaard 650 waarmee Laverda
een comeback maakte.
De liefhebbers van motoren
met een zijspan vinden bij de
stand van Motosport Engbers
een grote collectie van bijzondere combinaties.
Behalve motoren is er volop
aandacht voor accessoires, kleding, verzekeringen en reizen.
Op het gebied van helmen
biedt het merk FM een wereldprimeur. Het is namelijk het
eerste merk dat een volledig
dubbel uitgevoerd Twin Visor
System vizier op de markt
brengt. Het grootste voordeel
hiervan is dat het zelfs onder
de meest extreme weersomstandigheden niet beslaat.

Mirage helm
Het binnenste vizier is bovendien verwisselbaar voor bijvoorbeeld een getint exemplaar. Verder vindt de introductie van de Craft RX VII Mirage-helm met opmerkelijke
design plaats. Eigenaren van
een Arai-helm krijgen het advies hun helm niet in de garderobe achter te laten maar mee
te nemen naar de stand voor
een servicebeurt bij de stand
van Arai.
De Jaarbeurs is gelegen bij
het NS-station Utrecht. Pal
voor de deur is gelegenheid
voor het gratis parkeren van
motorfietsen, een soort gratis
openluchttentoonstelling dus
van duizenden motoren.
Motor '95 is voor het publiek
geopend op vrijdag 24 februari
van tien tot negen uur en op zaterdag 25 en zondag 26 februari
van tien tot zes uur. De vakdag
vindt plaats op donderdag 23
februari. De toegangsprijs bedraagt 15 gulden, kinderen tot
12 jaar mogen onder begeleiding gratis naar binnen.

Sportieve
Fiesta Mondial
Ford heeft een sportieve
versie van de Fiesta op de
markt gebracht, de Mondial. Hij is gebaseerd op de
Flash en uiterlijk herkenbaar aan de zwarte stootstrips, zwarte achterspoiler, speciale wieldeksels en
165/65 13-inch banden. In
het interieur monteert
Ford een tweetal sportstoelen en een in blauw uitgevoerd instrumentenpaneel
met toerenteller.
De Mondial is leverbaar
als drie- en vijfdeurs en er
is keuze uit twee benzinemotoren, 1.1 en 1.3 liter, en
uit een 1.8 liter dieselmotor.

626-serie
vernieuwd
Mazda heeft bij de 626serie een aantal stilistische
en technische vernieuwingen doorgevoerd. Uiterlijk
onderscheidt hij zich van
zijn voorganger door een
nieuw design van de grille
en de gewijzigde wielcovers.
Daarnaast zijn er een
aantal nieuwe kleuren leverbaar. Voor het interieur
zijn nieuwebekledingsstoffen toegepast. De portieren
zijn voorzien van verstevigingsbalken en de veiligheidsgordels kregen gordelsspanners.
De voornaamste technische wijziging is de aanpassing in de voorwielophanging. Het resultaat hiervan
is een betere stabiliteit en
een" minder sterk .onderstuurkarakter. Bij het insturen van korte- bochten
reageert de auto nauwkeuriger.
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PROVINCIE
Veiligheid:
m^pr^

Noord-iDo//onc/

KENNISGEVING

2 full size airbags

06-Nummers

Privé doorschakelen
24 u/p.d. 100 c.pm.

GroepsSMliye!
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e
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l2Au»|ul=g<i»ECHT LIVE!

INSPREEK

"stern IBY Iedereen djc.bdt. Vind r'
.•)e jtmand leuk, toets "O" en Je •
wirtt nét elkaar dooivertondtn. j
Vrouwen oellt» GRATIS 06.«99.
'Mannen tellen ':• ••!'•' ï : , ï V . : ' <

m Hier, stellen honderden l
m vrouwen; lesbiennes,.!
* meesteressen
zich aan
:
':i.: je yopr.
'ln onze com:
!a.-putèr- zit v. hun^ privé
'.tei.nr.:S;v opgeslagen:
Hobr" je er ;• één :• waar:
ï» mee'je live wilt; toets
m dan de "3" en wi| ,vér'
-

De inspraakreacties zullen worden betrokken bij de besluitvorming
over de ontwerp-regeling. De ontwerp-regeling is een concept
van een wetsvoorstel met een kaart over de splitsing van de
provincie Noord-Holland en Amsterdam. Op 3 juli 1995 zullen
Provinciale Staten hierover beslissen. Daarna wordt de ontwerpregeling aan de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd, die de
ontwerp-regeling al dan niet gewijzigd, als wetsvoorstel aan de
Tweede en Eerste Kamer voorlegt.

ÏRIJPE WOUWEN?

06.320.320.91. Ik open m'n
mond voor jou! Ik wil je tong
voelen. Rijpe Nederin! 1 gpm.
ANONIEME sexafspraakjes.
Sexkontaktlijn
Amsterdam.
06-320.330.70. (75 cpm)

Bel Dames Thuis
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

06-98.50
24 u/p.d. 100 c.p.m.
Dikke NEGERINNEN geven
telnrs voor gratis sex bij hen
thuis. 06-9662. (75 cpm)
DIKKE vrouwen geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis.
Bel 06-9502. (75 cpm)
Dikke vrouwen geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9602. (100 cpm)
Dikke vrouwen (40+) willen
vrijblijvende sex. Gratis & discreet. Bel 06-9543 (75 cpm)

'lik'uureen mtïstères-die.'
wncM op'jou; Ook deling én.
^
'
'

Openbare hoorzittingen
Tijdens de inspraakprocedure voor de provinciale besluitvorming
worden op de volgende data en plaatsen vijf openbare hoorzittingen gehouden:
1. Op 20 maart 1995 in De Meerse, Raadhuisplein 3 te Hoofddorp.
2. Op 28 maart 1995 in Restaurant nieuw-Paardenburg, Amstelzijde 55 te Ouderkerk.
3. Op 31 maart 1995 in De Doele, Koemarkt 56 te Purmerend.
4. Op 4 april 1995 in Hotel Inntel, Provincialeweg 15 te Zaandam.
5. Op 6 april 1995 in de Koningszaal van Artis, Plantage
Middenlaan 43 te Amsterdam.

SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbind je naar
haar thuis. 06-9667 (75 cpm)
SEX-DOORSCHAKELLIJN.
Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen. Zoek de leukste en
de computer verbindt je naar
haar
thuis: PRIJSVERLAGING! 06-9.750 (NU 76 cpm).

Vrouwen van 35 jaar en ouder
willen DIREKT-SEX. Bel ze
thuis 06-9604. (75 cpm)
Vrouwen van 35 jaar en ouder
willen DIREKT-SEX bel ze nu
06-9512 Sexsucces. (75 cpm)
Vrouwen van 40 jaar zoeken
STOUTE jongens voor hete
sex. Bel nu 06-9844. (75 cpm)

Pnvetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT. Bel 06-9502. (75 cpm)

GRATIS naar bed met getrouwde vrouwen thuis. Sexkontakten. 06-9530. (75 cpm)

Sabrina's Sexpaleis. Kies uit
180 HOTSTORIES! Zapp door
de stones! 1 gpm. 06-96.06.

GRATIS sexkontakt, nu spec.
met hete vrouwen van 40+.
Bel nu 06-9811. (75 cpm)

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

Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11. (75 cpm)
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt.
06-350.290.53. (75 cpm)
Hete meisjes (18) Live

06-9715
Geen wachttijd 1 gpm
Hete RIJPE-VROUWEN (40 + )
zoeken snel sexkontakt!
Bel nu 06-9705. (75 cpm)
Hete vrouwen (40+) willen
snel SEXKONTAKT. Direkt
aan de lijn1 06-9757 75 cpm
Hete VROUWEN echt thuis
opbellen. Zoek de leukste en
de computer verbind je naar
haar huis. 06-9766. (75 cpm)

e :i;:-v ; Verhuur. yan s : :;
^•V1:^ nioyieboxérC>: ;';',
'fCorn'. Slegersstraat 2b
••;;!••'••; , :.Zandvoortr -r •••'•'•'

Homo- Jongens onder elkaar.
Hoor die knullen genieten!
06-320.330.88. (75 cpm)
HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete knul7
06-320.330,18. (75 cpm)
HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-9613. (Nu 50 cpm)
HUISVROUWEN geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis
06-9664. (75 cpm)
HUISVROUWEN geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9501. (75 cpm)

Aanvragen herindelingsplan/informatiefolder
Noord-Holland en Amsterdam. Het herindelingsplan
Noord-Holland en Amsterdam kunt u tegen kostprijs (exclusief
verzendkosten) telefonisch bestellen bij het centraal magazijn van
de provincie, tel. 023 14 44 26 of 14 42 26. Tegelijkertijd met het
herindelingsplan ontvangt u een acceptgiro. Ook kunt u telefonisch de (gratis) informatiefolder opvragen, waarin de hoofdlijn
van het plan kort is weergegeven en waarin de procedure en
inspraakmogelijkheden zijn toegelicht.

Wij zijn een internationaal opererende organisatie in de airport retailing business. Mei 1995 opent FOOD VILLAGE SUPERMARKET in het
nieuwe SCHIPHOL PLAZA SHOPPING CENTER.
FOOD VILLAGE SUPERMARKET wordt de dynamische aandachttrekker in een unieke winkelomgeving.
Met 35 medewerkers in ploegendienst 7 dagen per week open van 7
uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds.

AFDELEVGS MANAGERS

^Geopend dagelijks van .
;?»A!tijd|(te nieuwste '.;Yprërnièrefilmsi tevens
:;
;-yéruit de grootste;-,:
Vil keuze in Zandvpprt;

Diverse clubs
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 dag. v.a. 19. u.
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21. (100cpm).
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

2,0 liter 16V motor

DE NIEUWE CHRYSLER NEON: VANAF f 37.995,CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Chrysler Neon vanaf f 37.995,-. Afgebeeld de Neon LE: f 41.995,-. Prijzen incl. B.T.W., af importeur, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leasen vanaf
f 1.038,80 p/mnd. (48 mnd.. 20.000 km p/j, full operational lease; excl. B.T.W. en brandstof ). Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland B.V. Telefoon: 03473 - 63400.

AUTO VAN AALST
PAS AUTO'S
ZX 1.9 Diesel Reflex
ZX1.4 Inj. Reflex
BX1.9T2leleklr.dak
AX 1.1 Ini. First
AX1.1lnj. Image
AX 1.0 ln|. Escapade
C15 Diesel incl. btw
Allo groenmetallic
Allo Fortissimo
Swim.3GSalum.velg.
Swift 1.0 Spirit
Swifll.OGL •
Renault Twingo

Wrs 151000 km bj. 2-93
5-drs 44000 km bl 5-92
5-drs 85000 km b). 2-90
Wrs 59000 km bi. 11-91
34rs 44500 km ö. 1-90
34rs 24500 km bh 2-93
4-drs 35000 km M. 5-93
3-drs . 58000 km b. 1-89
3-drs 32750 km bj. 7-89
3-drs 44500 km b). 1-92
3-drs
9500 km b. 2-94
3-drs 19900 km bl 4-90
3-drs 16200 km bj. 1-94

Gommunicatieweg 6
Tel. 02979-84866/72828
Mijdrecht

IN OPDRACHT VAN DE BANK:

Waar ligt het herindelingsplan Noord-Holland en
Amsterdam ter inzage?
Het herindelingsplan Noord-Holland en Amsterdam ligt op de
volgende plaatsen ter inzage:
- de bibliotheek van de provincie Noord-Holland (provinciehuis).
Dreef 3 te Haarlem;
- de bibliotheek van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te
Haarlem;
- Bureau Bestuurlijke Zaken van de provincie Noord-Holland,
Florapark 7 te Haarlem;
- de gemeentehuizen in de provincie Noord-Holland;
- de openbare bibliotheken in Noord-Holland.

f.GJpra Slegersstraat 2b ,
KpTel;i 02^07-12070:j'-;.

:

Power:

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een van
de openbare hoorzittingen, tezamen met een informatiefolder
over het Herindelingsplan. De hoorzittingen zijn uiteraard ook
toegankelijk voor belangstellenden die niet zelf het woord willen
voeren.

Wij zijn op zoek voor de diverse afdelingen naar enthousiaste en
gemotiveerde:

' '

elektrisch verstelbare
buitenspiegels

Commissie van Onderzoek voor het Herindelingsplan
t.a.v. het Secretariaat
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
tel. 023 143582
fax. 023 143800

Kies nu zelf de heetste vrouDIREKT APART met hete wen, via de computer krijg je
vrouwen, doorverbinden naar haar direkt aan de lijn.
haar huis. 06-9710. (75 cpm) Bel 06-9667. (75 cpm)
DIREKT-SEX met 'n vrouw Luister naar hete oproepen
van 35 jr of ouder. Bel haar van vrouwen. Maak je keuze
thuis via: 06-350.266.46 1gpm en de computer schakelt je
direkt door. 06-9668 75 cpm
DIREKT-SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste yrou- Nieuw: hete meisjes uit
wen, via de computer krijg je de Groot Amsterdam!
haar direkt aan de lijn.
06-350.230.20. (100 cpm)
Bel 06-9788 (75 cpm).
Nu kun je hete vrouwen echt
Dominante vrouwen geven opbellen. Zoek de leukste en
telnr voor Gratis SM-kontakt. de computer verbind je naar
06-320.325.80. (100 cpm)
haar thuis. 06-9668. (100 cpm)
DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je hete vrouwen echt
Nu kun je vrouwen direkt op- opbellen. Zoek de leukste en
bellen. Direkt naar haar thuis. de computer verbind je naar
Bel: 06-9892. (75 cpm)
haar huis. 06-9755. (75 cpm)
DOORSCHAKEL-LIVESEX!
Nymfomanes doorschakelen
200 Vrouwen willen thuis ge- direkt apart met een oudere
beld worden. 1 gpm. 06-9698 vro.uw. Bel 06-9504 (75 cpm)
Effe vlug Live! Rage in Enge- Oudere vrouwen geven telnrs
land! De computer draait ge- voor gratis sex bij hen THUIS.
lijk het privénr. van een hete Bel 06-9511. (100 cpm).
meid.
Geen
wachttijden,
geen visitekaartjes, werkt op Oudere vrouwen geven telnrs
elk type telefoon. Direct Live! voor gratis sex bij hen thuis.
1 gpm. 06.97.93 ** Nieuw " Bel nu 06-9780. (75 cpm)

GRATIS naar bed met getrouwde vrouwen thuis. Sexkontakten. 06-9747 75 cpm

getint glas

ƒ18.500,ƒ20.900,ƒ 14.990,ƒ 13.950,ƒ12.950,ƒ 15.250,ƒ 16.900,ƒ 8.950,ƒ 8.950,ƒ 19.900,ƒ18.900,ƒ12.950,ƒ18.500.-

Inruil-garantie en financiering mogelijk

WILDE dikke vrouwen zoeken
gratis sex aan huis.
Bel 06:9709, (75<cpm)

Pnvetelefoonnrs van hete
vrouwen thuis. SEXKONTAKT. Bel 06-9605 100 cpm

stuurbekrachtiging

Elke hoorzitting bestaat uit twee delen. Een middagdeel van 14.00
tot 17.00 uur bestemd voor overheden, bedrijven, instellingen en
andere organisaties en een avonddeel van 19.30 tot 22.00 uur
voor individuele burgers en wijk- en dorpsraden. Wegens de te
verwachten belangstelling, worden de hoorzittingen gehouden in
het gebied van de toekomstige stadsprovincie Amsterdam.
De hoorzittingen zijn echter voor iedereen toegankelijk.
De hoorzittingen staan onder leiding van een Commissie van
Onderzoek, gevormd uit de leden van Provinciale Staten.
Deze Commissie zal Gedeputeerde Staten adviseren naar
aanleiding van de inspraakreacties.
Tijdens de hoorzittingen kunt u mondeling uw (korte) inspraakreactie geven op het herindelingsplan Noord-Holland en Amsterdam. Wilt u van de gelegenheid gebruik maken om in te spreken,
dan kunt u dit uiterlijk vóór l O maart 1995 schriftelijk of telefonisch melden bij:

STUDENTES geven gratis
sex op hun kamer.
Bel nu 06-9603. (75 cpm)

Gratis naar bed met vele dikke VROUWEN thuis. Bel snel
06-9580. (75 cpm)

Comfort:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Dienst Welzijn, Economie en Bestuur
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

ÜÜ

je kunt hier 24 u.p.dg. live
* met Rijpe Vrouwen. Ze worden
er goed voor betaald.; Hieuw!
Nu ook live meeluisteren,
Daling einaar 200 hot storles
. luisteren.; Nu moor l gpm.

ABS (optioneel)

Waarop, wanneer en hoe kunt u inspreken
De inspraak betreft het Herindelingsplan Noord-Holland en
Amsterdam. Van 27 februari tot en met 27 april 1995 kan
iedereen een schriftelijke reactie op het plan zenden naar:

OOR HANNEH EN VROUWEN!
spttek « viatekartje h, b.». hoe

rondom schijfremmen

De vorming van de stadsprovincie Amsterdam leidt tot splitsing
van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland hebben in het "Herindelingsplan Noord-Holland
en Amsterdam" een voorstel gedaan voor de grenzen van de
stadsprovincie Amsterdam, de provincie Noord-Holland-Nieuw
en de gemeentegrenzen binnen de stadsprovincie. De stadsprovincie Amsterdam moet volgens het voorstel bestaan uit de
volgende gemeenten in het huidig gebied van het Regionaal Orgaan
Amsterdam (ROA): Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Zaanstad, Purmerend, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Waterland. De stadsprovincie
Amsterdam omvat volgens het voorstel niet de overige gemeenten in het huidig ROA-gebied, te weten Beemster, Zeevang,
Edam-Volendam en Uithoorn. Het grondgebied van de huidige
gemeente Amsterdam wordt opgedeeld in 13 nieuwe gemeenten.

06-96.88

•Kiti 1 ilsji Mnliïe-s«prtiwi!U.; £'/
KiB2ib(isMumUVEwiltm«!ul;tam ,•;kle«3voordebtslili»e5e8prekkm-/: •~:'±:
|ÏKJn4 smertiilen Rijp,long t ltsbl - 1. 'i
• kin 5 ili jt direct Minlpruk|t wilt maken''
.' Meide6kun |top e|k moment Wezen;.;;!;
''

dwarsbalken
in de portieren

INSPRAAK HERINDELINGSPLAN NOORD-HOLLAND EN
AMSTERDAM

Functie eisen:
- minimaal M.B.O. niveau en vakgerichte opleidingen.
- ervaring in de detailhandel.
- beheersing van buitenlandse talen (m.n. engels)
Verantwoordelijkheden:
-

realiseren van de afdelingsdoelstellingen.
begeleiden en beheren van de toegewezen artikelgroepen.
personeelsbegcleiding, coaching en training.
rendements bijdrage leveren aan de totale winkel.

Indien u bereid bent om in wisseldiensten 7 dagen per week te
werken, nodigen wij u uit om te reageren.
Informatie over de vacatures kunt u krijgen tijdens kantooruren bij de
heer J. Baljet, tel. nr. 02503-16190.
Sollicitatiebriefrichtenaan:
Food Vülage (Schiphol) b.v.
Bijlmermeerstraat 20 b
2131 HG Hoofddorp

TOPMERKEN HERENKLEDING TEGEN ONGEKENDE PRIJZEN!
KOSTUUMS
Rossetti/Bodoni
Maten 46 t/m 60. \ V
.
'Ook lengte en ~
kwartmaten. '
Winkelprijzen: .
ƒ 695,- t/m l
j 895,- nu

;'•

per 2 stuks ƒ650,Pablo Garcia
zijde/viscose;
Maten •'.'..

-''

Winkèlprijzen:
':"/-695,-nu-; '.
per 2 stuks ƒ 450,COLBERTS
Maten 44 t/m 60 w.p. • ; . ; . . •
ook lengte en
kwartmaten. _
Winkèlprijzen:
•van ƒ498,-••
t/m ƒ 598,-'---.- ,-. - per 2 stuks ƒ 450,Conmoto colberts.
'Winkelprijs .
•ƒ398,-''" • • ; .
per 2 stuks
ƒ200,-

m
l

JASSEN/JACKS
Jacks in diverse modellen
en kleuren. ./.. ....
'
Maten 48t/m 58.:
Winkèlprijzen: ".
van ƒ 298,-;
:
t/m ƒ398,- nu

en 119,Wax jassen.
De grotemode. •
Maten-'St/m'XXLv

van ƒ 398 .t/m ƒ '459,- nu

en 139,PANTALONS

Deze buitengewone
verkoop duurt slechts
3 dagen:
DONDERDAG 23 februari
van 10.00 tot 21.00 uur

Maten 44 't/m 60.
Ook lengtematen.
Winkèlprijzen van
ƒ 179,-t/m.:' ',•"''.

VRIJDAG 24 februari
van 10.00 tot 18.00 uur

ZATERDAG 25 februari
van 10.00 tot 16.00 uur

••••••••••l

l Zo kunt u ons vinden:

SNOWBOOTS
.Metuitneembare
• bihnenvoering. •
Maten 6 t/m'13.
Winkelprijs: '
./•198,-nu.

Wij kochten, als enig Nederlands bedrijf de voorraden van
een failliete importeur van
Italiaanse/Franse, Duitse en
Spaanse herenkleding.
Een aantal namen mogen wij
helaas niet noemen, maar het
gaat hier om A-keuze topmefken die tegen ongekend lage
prijzen worden verkocht;
(Merklabels zitten nog op de
kleding.} Wij raden u aan om
snel te komen, want van
sommige merken zijn er maar
enkele stuks per maat.

Novotel Amsterdam.
Europaboulevard 10, Amsterdam.
Tel.: 020-5411123.
Rondweg Amsterdam afslag RAI.
Tramlijn 4, sneltram 5,
buslijnen 15, 60, 69,158,169.

Conmoto pantalons.
In diverse kleuren. •
Maten 44 t/m 58.
Winkelprijzen:
'•
van/149,-t/m
ƒ189,-; nu;
;•
LEDER

Topmerken leef, te veel om op te noe.
ORGANISATIE: . ' men, tegen zeer lage prijzen.
Jim's Exclusieve Herenmode Import.
'
-.
Venlo. - . ' . . - . - • - • • •.' . -.. ' .'• • • . '. • : • ; '-. :
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Wat een meubels. En wat een stijlen.
De best gemeubileerde boulevard van
't land is die van Amsterdam-Diemen.

ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag tot 17.00 uur;
maandag van 13.00 tot 17.30 uur.

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken.
Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur.

-« -^

^A

vanReeuwijk

MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-iiflvfirtenties voor zakenman en p;irtimlier knnnen worden gezet over I of '2 kolommen breedte in tliversc lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de .speciale hem op de
pagina ,. MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,48 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of

* £±£

Nicllwsbla< Gasllmisplcin 12 2042JM

•

-

Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z. Zand voorts Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad,
Uitlioornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, alle edities van liet Amsterdams Stadsblad, de Nieuwe Weesper, ƒ5,52 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
'A' Informatie over onze overige aantrekkelijke aclvertentiecombinatics in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
. "A" Voor brieven onder nummer wordt 1 regel evlra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,-- adm. kosten.
"^ Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsmtmnicrs verstuurd.. Op verzoek wordt aan adverteerders builen het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17.5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advcrtenliecombinalie Z
telefonisch opgeven:

020-5626271

(dit nummer is niet voor bezorgklachtcn) of zenden aan:
Micro1» Weekmedia
Pofethito 156 - 1000 AD Amsterdam
De .sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen^ ^ ^
Nederlands Grootste

VLOOIENMARKT
Veemarkthailen Utrecht
25-26 feb., 9-17 uur.
1300 stands. Org. van Aerle 04920-25483
15.000 m2 Bomvol!
Volgende markt 11-12 mrt.
Alle horecabedrijven
kunnen bij
RADIO PEETERS
op prompte service en
levering rekenen.
Haltestraat 62a,
tel. 02507 - 19892.

p
tel

Borduurpakk. Beatr. Potter,
Paddington Bear, DMC, Anchor, hobby-art., naaimach.
rep., scharen slijpen. Singer,
Prinsenhofstr. 7. Tel. 20072.
* Groetjes uit New York
van Debby Holzken.
GROTE VLOOIENMARKT
25 maart en 8 april Haarlem
Schalkwijk, 't Schalkererf: 100
kramen! 19 maart Den Helder,
sporthal De Slenk, alleen 2e
hands. Inl. 020 - 6156856.

Happy Days
Van Marsbergen
Trouwauto's
Video trouwreportage
Luxe personenvervoer
TeL/fax: 020 - 6904667
* Help de Polen. Stuur 'n
i/npdQPlpakkPtl

Wij

hphhon

n

i pruik als het
nodig is!

* °P arte
fjj sruimte
Tie

t

tering in
£'arwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

ou f ... maakt u voor
Opi imaal advies even
een afspraak!
-„.

E

RLOTTE COIFFURES
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l el. 02 0-0157107

evt. 'n adres: 02907-5235

VLOCIENMARKTEN:
• Plaats voor snel een goed 18/19 maart J. Edenhal
contact eens een advertentie Amsterdam. 08812-3363.
MET rjONIAUnELEFOON
\/nnr trni lU/fntn'c
Elk gesprek wordt aangekonVOOl ITOUWTOIO S
digd en U kunt uw toestel afp ,
DnrimnoorH
en aansluiten wanneer u maar
rOIO DOOmCjaarQ
wilt. Info 06-3501 1172, 1 gpm.
~ , .,
, , or
(Of tijdens kantooruren 020 ÜfOte rMOCMt ^D
6658686: Mara, Ries of Tom).
. qr OQ
T .

*Lieve Evert,. Marjon, Ellen,
Renardo, mijn verjaardag was
grandioos. Bedankt! Wil.
* Oproep:
tentoonstelling
Maria school, oude school:
spullen. Tel.: 02507 - 19106.

Felicitaties

Verhuizingen

* Arie de Hakker
vrijdag
50 jaar!!!

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

* Organisatie B C Lotus
bedankt voor
het leuke Valentijntoernooi!

•* Hoera, echt waar Frank en
Truus al 12'/2 jr een echtpaar.
Gefeliciteerd Pa en Ma Draijer

• Rubrieksadvertentie? Zie * Oompie G., alweer een
voor adres en/of telefoonnr. house party! Leuk oompie,
de colofon in deze krant.
alvast van harte! Pakkerdie J.

Uitgaan

Op de Sniep, Diemen

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

* Computermeubel (buisframe) + 2 planken ƒ 50; st. lamp
Erkende relatie/
+ 3 kapjes ƒ60. 17477.
bemiddelingbureaus

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

POMBp
Uöok?

Klein schildersbedrijf doet
gaarne vrijblijvend prijsopgave. Tel.: 020-6948197.

Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 02507-1 2070

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan. 03451 -f1486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

Lessen en clubs

en tuinartikelen

PIANOLESSEN
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486.

T.k. Skil heggeschaar z.g.a.n.
Tel. voor 12.00 uur 02507 15936.
TUINMAN voor al uw tuinwerk, hek- en straatwerk.
Levering alle materialen.
Vraag vrjblijvend prijsopgave. Tel. 023 - 380852.

II./l. kast m sch deur ƒ 50,
750 Ruiladressen
kmderst., 2 dl. ƒ 25; wipstoel ƒ 5; in A'dam. Inform. bij WBV Het
babygym ƒ5; k. ledikant m.
verst, b + matras + dekbed Oosten. Tel.: 020-5882.315.
ƒ50; Megaduck spelcomp. + 4
sp. ƒ 75; Sony versterker ƒ 40;
Financiën en
2 Bose boxen / 75. 02507-12965
handelszaken
* Wieg, Margriet model 1955
ƒ50; heren lammycoat, kl. mt
ƒ25; Lp. 's ƒ2,50 pst. 13509.
*T.k.a. tafelmodel ijskast
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Corn. Slegersstraat 2B
met 3* vriesvak, ƒ 75,-; Raceblijft toch goedkoper!
:;^;;:-'Tél..12Q7a,;:;;;.:--.
fiets, ƒ 150,-. Tel.. 31141.
Bel nu. 02507-14534. .

||ï1;Ó^i
"videotheek

Nieuw in Zandvoort

1 nr^jrraTRBBBTrRBTII DE KLUSSENBUS
Ifh^lllll^HlHlGflHiH^BHli^B^flHBIIIflBH^BI

Wo. 1 maart a. s. geeft de pianist Jan Vayne een daverend
concert in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.
Kaarten kunt u bestellen aan de kassa of «telefonisch bij
Theater Carré 020-6225225 (ma. t/m za. 9.00-19.00 uur en
op zo. 14.00-19.00 uur) of 's avonds aan de zaal. U kunt ook
kaarten verkrijgen bij alle landelijke VVV Bespreekbureaus.

Echt voor alles van A tot Z,
klein of groot, gewoon even
bellen, wij komen u gratis de
kosten vertellen. Tel. 13780.

Dans- en

RADIO PEETERS
balletlessen
heeft alle audio en video
onderdelen en accessoires
Za. 4 maart a.s. geeft de pianist Jan Vayne een concert
voorradig. Test ons.
Dansles alleenstaanden
in de Hooglandse Kerk van Leiden. Kaarten hiervoor kunt u Haltestraat 62a, 02507-19892.
CHEZ ANDRÉ
bestellen bij het Nationaal Bespreekbureau 035-260960
Te koop
Info: 02510-50092
(ma. t/m vr. 10.00-17.00 uur).
Hobby's en
Door de geweldige akoestiek van deze ruimte zal dit concert
. gevraagd
anders zijn dan anders... •
verzamelingen
diversen
Zalenverhuur
Daarnaast gaat hij ook nog zijn fascinerend pianospel
ondersteunen met zijn eigen zangtalent.
RADIO PEETERS
* Pianokruk te koop geheeft t.v.'s en video's
vraagd. Tel.: 02507-17383.
tegen
goede
prijzen
voor
U.
4/5 maart sporthal De PeliHaltestraat 62a, 02507-19892.
kaan te Zandvoort; 12 maart
Te koop
uw adres voor koud buffet
sporthal de Bloemhof te
*Verzamelaar vr. plaatjesen bittergarnituur.
aangeboden
•*. * *
'•:...•:
Aalsmeer; 18 maart PWA te' • •
albums en strips b.v. VerkaTel.: 02507-18812/15619.
Zoetermeer; 25/26 maart
diversen
de, Piggelmee: 02503-14727.
De nieuwste dagfilms
sporthal Groenendaal te
VERENIGINGSGEBOUW
Heemstede; 8 april sporthal
THE CLIENT
MuziekMooie witte 2'/z zits leren
Spaarnehal te Haarlem.
••".''
• ***.
. . • • - .:..
bank ƒ 600; grijze leren draaiinstrumenten
Org. Hensen, tel. 023-402334.
Grote
Krocht
41,
Zandvoort,
stoel ƒ300; nw mountainbike
FATHERLAND
tel.
02507-15705
b.g.g
19932,
: • • ' .,•..':.'*.**...'.•,.
: '. . - ,
ƒ 100 Tel • 023 - 242991
voor
Divers personeel
*T.k.: 4 del. hoekbankstel in
BRUILOFTEN
RECEPTIES
AND
THE
BAND
gevraagd
pr. st. ƒ250. Deg. home-traiKOFFIETAFELS
PLAYEDON :
ne^70. Tel.:02507- 14302.
'. • ' ' ' * * * •.'• • '. ' " •' Zoekt u ruimte voor vergadering,
feest,
club
of
partij?
Loopt
u moeilijk? Ontdek de
HÉ YOU, JA JIJ!
ARISTOCATS
Komt u dan eens praten met mogelijkheden met onze
:*.**'
Zie je er leuk uit, heb je
mij, A. J. v.d. Moolen,
electrische driewielers. Bel
een vlotte babbel en wil je
Gemeenschapshuis,
tel.: voor grat s info: 035-838486.
U kunt bij ons al
DEADGIRLS
veel geld verdienen (promo02507-14085 of 19652.
v.a. ƒ 270,- voor
tieteams)? Leeftijd 18-30 jr. ••..'• ' • ' . * * * .
het eerste halfjaar
Corn. Slegersstraat 2B .
Geloof je het niet? Check it
• ANNULERINGEN van uw
een goede piano
advertentieopdrachten kunt u
out! Tel. 023 - 296190,
Tel. 02507-12070
huren.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
13*17 uur of antw apparaat
Informeer NU al
richten aan Centrale Orderafvoor komende
deling Weekmedia, Postbus
Schoonheid en
schoolseizoen bij:
Woninginrichting
156, 1000 AD Amsterdam.

VLOOIENMARKT

rany-service
PELIKAAN

Videotheek

DÓMBÖ

De Krocht

PIANO
SPELEN

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Sportartikelen
O

k,^.^,^i^lo

^ o

verzorging

FRANCIS nieuw in Noord en
nu al de goedkoopste in
gebruikte koelkasten, wasHAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
machines, drogers, gasforv.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
nuizen, kachels en ktv's.
Tel.: 02507 - 14606.
Alles ± ƒ250,- of kom een
praatje maken. DotterbloemZONNEHEMELVERHUUR
straat 2. Bel: 020 - 6370845.
SUN RENT
T.k. 2 pers. bed + toebehoren Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p. w.
z.g.a.n. Prijs n.o.t.k.
Tel.: 02507 - 17422 (+ kast). 02507-30183/06-52812146
T.k.: salontafel, alpine-wit;
eettaf. + 4 st., gebr. wit;
wandmeubel en draaifauteuil.
Tel.: 02507 - 13700.

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020 - 6413187
Te koop: piano Farez, nieuw
ƒ 9000, nu voor ƒ 3500; elektronisch orgel Yamaha HS5
ƒ10.000, nu voor ƒ3500.
Telefoon: 02507 - 12029.

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21. (100cpm).

VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.

Zoek je een leuke vriend of
vriendin? De Relatielijn
06-350.290.15 (100 cpm).

• Plaats voor snel een goed
contact eens een advertentie
MET CONTACTTELEFOON
Dieren en
Elk gesprek wordt aangekondieren digd 'en U kunt uw toestel afen aansluiten wanneer u maar
benodigdheden
wilt. Info 06-3501 11 72, 1 gpm.
(Of tijdens kantooruren 020 * Gezocht: glazen' „accu- 6658686: Mara, Ries of Tom).
bak" beetje groot, voor mijn
goudvissen. Tel.: 16473 Laan.

*T.k.a. 4 eetk.stoelen, leder
+ tafel, wit./ 175. Tel. 02507 - Nederlands-lndie,
antieke
19625.
meubelen en antiek-look: 700
*T.k.a.: commode, wit, stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
ƒ 100. Tel.: 02507 - 16372.
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Beeld en geluid
Keizersgr 357 020-6232736
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Hondenkapsalon
ELLEN CATS
Aalsmeer, 020-6412137.
RADIO PEETERS
gaat per 1 maart verhuizen
heeft cd's en cd-i's
naar de Achterweg 1, Z'voort.
voor goede prijzen in huis.
Tel. 30068. Graag tot ziens.
antiek, kopie, klein
groot, dik, dun.
Juwel Aquariums
tegen
bodemprijzen uit voorraad
Computerapparatuur
leverbaar. Tel.: 020 - 6592476.
Keizersgracht 357,
en software
020-6232736.
*T.k. kamervolière 115x75x
Showroom:
60 met 2 agapornis. ƒ 125. 2
Mr. J. Takkade 30,
vogels ƒ 90. Tel. 02507-18803.
RADIO PEETERS
Aalsmeer, 020-6412137.
T.k.a. 2 mooie Perzische
kan u alles leveren op cdgebied. Hardware en soft- Veilinggebouw Amstelveen katertjes (langharig) rood en
HEDEN INBRENG
zwart, ƒ 350,- met stamboom.
ware voorradig. Haltestraat
Spinnerij 33, tel. 020-6473004 Tel. 02507 - 18969.
62a. Tel.: 02507 - 19892.

-

Huwelijk en
kennismaking

TAFELS

Videotheek

Dombo
5 films'
heleweek

Jan Best

ƒ25.Cbrri; Slegersstraat 2b
Tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21. 00 uur

Een viertal waardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
joor Tuincentrum Osdorp:

Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.

J. Bartlinq, Amsterdam

Gewonnen door: M. Noorlartder, Zandvoort

..
•„.,..,
H. v.d. Brink/ Wees p

.

Rijwielen,
motoren,

c*hoL-ö

speare. Moeten opgeknapt
ƒ 25,-. 15808 na 18.30 uur.
* Jongensfiets, wielmaat 20
* Te koop: gebruikte ski- inch, Ift. 8 jr, hand/terugschoenen maat 31-38, ƒ10 traprem, ƒ 175. 02507 -16258.
p.p. Tel.: 02507 - 17676.

Rijles auto's
en motoren

Auto's en
auto-accessoires

Alblas Verkeersscholen
T.k. Volvo 66 automaat,
APK 9-'95, ƒ 1250,-.
UW RIJBEWIJS
Te huur aangeb. voor jonge Tel.: 02507 - 14460.
Nieuwkoop, 01724-8361.
dame: 2 kam.app., gestoft. T.k.a. Panda 1000 CL IE, b.j.
'89, 36.000 km, als nieuw, • Zie de colofon voor opgaOpen keuken met app., terras ƒ6250,-. Tel.: 02507 - 19625. ve van uw rubieksadvertentie.
-i- eigen entree. Gebr.' van
douche,' bad + toilet, ƒ 850 all
in. Tel.: 02507 - 12569.

in 5 dagen

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Schrijfster zkt nette, rust ge
woonruimte voor permanent,
huur + ƒ800. Weet u iets,
schrijf nr: Bloemendaalseweg
58, 2061 CM Bloemendaal. •
Te huur gevr. droge garage.
Tel. na 18.00 uur: 17881.

Geef uw Particuliere
Micro-ad vententie nu óók
telefon isch op
Inlicht ingen:
tel. 020-i562.62.71

MiLMs
Mff^JT

MM jf^iniJ1l9

Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:

MV:V

voor de particulier
3

re^lS GRATISMICRO>Sworden
0
O
geplaatst onder de
Irfïïfl C T
navolgende voorwaarden:
vJJ.ClU.I3»
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven . verloren/gevonden * weg/aan li-

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr. ... bur. v.d. blad als 1 regel
bij uw tekst meegerekend wordt),
^ \*•
> i
• ± ± ir • u
r
£atisMicro s kunnen met telefomsch wor-

men lopen/vliegen 0 maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.

**^
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepenIndien uw advertentie een betaalde Micro is kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Qf afgeven bij:
_ Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041 J M Zandvoort

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

•^.';;:-v.':ï^:^
1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

„ n i i
*
* j
' Pakkoo, Amsterdam

K

J. Winters/ Mijdrecht

VOLGENDE WEEK KJIN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:

De Harde's Toiifs

IDQMBÖ

Autoverzeker ng

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

JÉk

TÉKOORo
NIEUWEEN
GEBRUIKTE
VHS FILMS P

Woningruil

WEEESMUïDnii

Elke week het dagelijks nieuws!

,<wB&^

£^Sfe

Tu

'"|ntrum

Osdorperweg 247
Te

'' °20'6193271

Adres:

. . . . . .

Postcode'

Plaats'

Telefoon:

S.V.D, in rubriek:

KLEDING-TIP

BOODSCHAPPEN

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

= Actie O = Suggestie ®= Nieuw
^*nw,

2

Welke kleding
past bij u?

s^^si; SJlectroU»
doende zuigkracht om geüi
j
snappen. Daar tornt bu ,dat «z
volkomen luchtdicwzun en
.,.

-^.«^orn rl vërSVStGcl11• "^^

yan een
,z
._. ,..._,./-

Gemaakt voor uw

Wij Nederlanders zijn een proper volkje: uit onderzoek is gebleken dat we dagelijks douchen
of baden.
Deze hygiëne is toe te juichen,
maar hierdoor wordt wel een dagelijkse aanslag op de conditie
van de huid gedaan. Door gebruik van agressieve reinigingsprodukten wordt namelijk zowel de zure, als de
vette bescherming van de
huid aangetast.

De huid krijgt dan steeds minder weerstand, waardoor ze op
den duur geïrriteerd kan raken en
vaak droog en strak aanvoelt.
Als u de huid van het hele gezin in topconditie wilt nouden, biedt Dove de oplossing.
Want Dove bestaat uit neutrale
reinigende ingrediënten en 25 %
hydraterende crème. Hierdoor
voelt uw huid opvallend zacht en
soepel aan.

«ü,*^'

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft mevr. R. van Dam inmiddels ontdekt!

Gesigneerde voetbal bij
De Finse Ronde Knackebröd
De Finse Ronde, het ronde
knackebrödje uit Finland, is een
gezonde calorie-arme broodvervanger. Dit .puur plantaardige
knackebröd is verkrijgbaar in
twee variëteiten, Volkoren en
Maanzaad.
Rond van vorm zijn ook de te
winnen voetballen, die zijn gesigneerd door de Finse topvoetvallerJariütmanen.

Heerlijk als ontbijt, tussendoortje of als toetje. Probeer ze eens!

Menken van Grieken: De Lekkerste zuivel van t Land!

Als lezer van De BoodschappenKrant kunt u in aanmerking komen voor zo'n bijzondere voetbal.
Als u een briefkaart met een
streepjescode van een verpakking De Finse Ronde Knackebröd
opstuurt naar De BoodschappenKrant, Actie 'Jari Litmanen',
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam, maakt u grote kans om te
scoren!

ff

Fysiek in balans blijven, is
soms gemakkelijker dan u
denkt.

Wortelsoufflé
Benodigdheden
(voor 4 personen):
300 g wortelen,
1/81 bouillon,
boter, 1 bosje peterselie,
50 g zure room.
2 eieren,
gemberpoeder, zout,
peper en een
halve citroen.

Hoofdprijswinnares
Mevr. R. van Dam

225
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slaat u drie vliegen in één klap!
Rijst Dessert chipolata en
Gries Dessert abrikoos zijn namelijk allebei op basis van halfvolle melk en dus lekker gezond.

verantwoord
lekker

Dove: optimale reiniging en verzorging in één!

Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!

SJ

Balance
Halfvol:

SUGGESTIE

reiniging en
verzorging
in één

Wilt pok u een
prijswinnaar zijn?

ÈailaaoM:niji.isu3±iSii!i;l<

Krijgt u liever geen zwaar ont-'
bijt voor de kiezen? Bent u op
zoek naar een lekker en verantwoord tussendoortje? Sluit u de
warme maaltijd graag af meteen
smakelijk toetje?
Met de twee nieuwe zuiveldesserts van Menken van Grieken

stofzulgers

DOV6:

Dankzij haar deelname aan
het Boodschappenspel mocht
zij uit vier kwaliteitsprodukten
van Electrolux zelf de hoofdprijs kiezen en is nu de nieuwe
eigenares van een luxe afwasautomaat.

KW

De Lekkerste zuiveldesserts
van 't Land

tjes opvangt.

26

En de
winnaar
is
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De nieuwe ExcelUo
stofzuigers van
Electrolux: eei|
genot om
te werken

Hoewel de lente nog even op
zich laat wachten, heeft u nu al
volop keus uit de nieuwe
voorjaarsmode. We zetten
daarom enkele kleding-tips
voor u op een rijtje.
Als u lang en slank bent, is
het bijvoorbeeld verstandig'
om te kiezen voor lichte kleuren. Verticale strepen op de kleding zullen u langer doen lijken.
Bent u lang en wat gezet? Kies
dan voor diagonale dessins,
waardoor u slanker lijkt. Horizontale strepen maken breder.
Als u klein en slank bent,
zijn korte jasjes en lengte-strepen zeer geschikt. Kleding met
brede schouders zijn minder
raadzaam. En als u klein en een
beetje gezet bent, kunt 'u beter niet kiezen voor grote motieven, ronde of hoogstaande
kragen en breedte-strepen.

Het BoodschappenSpel

SUGGESTIE

Bereiding: snijd de wortelen
in stukjes en in de bouillon gaar
koken. Vervolgens de wortelen
pureren.
Vet vier soufflé-vormpjes in
met boter. Was de peterselie en
hakdestengels en blaadjes fijn.
Roer dan de wortelpuree, de
zure room, de eierdooiers en
peterselie door elkaar. Breng
dit mengsel met gemberpoeder, zout, peper en enkele
druppels citroen op smaak.
Schep hier de stijfgeslagen eiwitten doorheen en vul de
vormpjes. Laat de soufflé in 8
minuten in een voorverwarmde oven (225 C) gaar bakken
en...eet smakelijk!

Balance voor in de koffie is
halfvol, op zuivelbasis gemaakt, bevat een laag cholesterolgehalte en is daarmee gezond.
Want een koffiemelk moet in
deze tijd niet alleen romig zijn,
maar moet ook passen in een
verantwoorde leefwijze. Zonder concessie te doen aan de
smaak.
Kortom: Balance Halfvol:
verantwoord lekker.

Page Mini-Pack geeft Mini Cooper weg
Page was het eerste A-merk in
de markt dat zakdoekjes introduceerde van normaal formaat,
maar dan kleiner gevouwen: Page Mini-Pack. zo ontstond een
pakje dat minder ruimte in beslag
neemt in de jas of tas.
Een verpakking moet natuurlijk
handig zijn, maar bovenal ook
leuk om bij u te hebben. Page
ontwikkelde daarom vijf verschillende illustraties voor haar zakdoekjes, die de pakjes een eigen-

tijds karakter geven. Vanaf februari t/m 31 mei 1995 houdt
Scott Page een grote wedstrijd.
met Page Mini-Pack, waarmee u
kans maakt om een fantastische
Mini Cooper te winnen.
Om mee te dingen naar de Mini Cooper hoeftu slechts een ori.ginele slagzin met de woorden
'Page' en 'Mini' van maximaal 30
woorden te maken.
Kijk voor meer informatie op de
veïpakking.

Zingende beer
voor maar
24,95 bij
BabyFresh
lotiondoekjes

Het assortiment MINUTE
diepvriesgroenten is namelijk
sinds kort uitgebreid met diverse heerlijke, knapperige
groenten in een handige verpakking van 300 gram.
In dit kleinere pak levert Bonduelle nu doperwtjes, maïskorrels, jonge groene velderwtjes, broccoli en peultjes.
Hetgeheim van Bondueile MlNUTE? De groenten worden
sneller geoogst, geblancheerd
en ingevroren. Zo blijven op
een unieke manier vitaminen,
voedingsstoffen en versheid
perfect bewaard.
Bondueile MINUTE diepvriesgroenten: lekkerder
dan groente uit eigen tuin!

woensdag en
donderdag op AT 5
17.45,0.15 uur

donderdag op
stads-TV Rotterdam
om 17.50,19.50,
21.50, 23.00 uur

' B. l
^_

STADSOMROEP
U

T

B

E

C

»

T^/

woensdag op
Stadsomroep Utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur

ïfeS

Als u van gemakkelijk, vers en
lekker houdt, dan heeft Bonduelle groot nieuws'voor u.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

ROTTER

^
<3£S3

Groot nieuws
van het
Bondueile
diepvriesfront

O- 1. Koffie, thee, cacao
O 2. Koffiemelk
O 3, Suiker & suikervervangers
O 4. Concerven
O 5. Kip en gevogelte
O 6. Fruit
O 7. Vlees
O 8. Vis
O 9. Rijst
O 10. Pasta
© 11. Soep en bouillon
O 12. Brood, beschuit; toast
© 13, Ontbijtproducten
O 14. Broodbeleg
O 15. Boter, margarine en olie
O 16. Kaas
O 17. Topping en room
© 18. Melkprodukten
d) 19. Diepvriesprodukten
O 20. Alcoholische dranken
O 21. Frisdranken
O 22. Sauzen
O 23. Gebak, koekjes
O 24. Snacks en zoutjes
© 25. Toiletpapier & Tissues
O 26. Persoonlijke verzorging
$j) 27. Babyverzorging
O 28. Cosmetica
O 29. Wasmiddelen
O 30. Reinigingsmiddelen
® 31. Stofzuigers
O 32. Dierenvoeding

A

Doe mee en maak kans op een mooie luxe
Electrolux wasautomaat, droogautomaat,
afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderdste beller of inzender, met
het goede antwoord,
een Electrolux kruimelzuiger klaar!
-~
^ GRATIS

O M R O E P

AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00.
21.00 uur

KRUIMEL
ZUIGER

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Hoe heet de nieuwe éénpersoonssoep
van Unox?
2. Tot wanneer loopt de spaaractie van
BabyFresh?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijn
(75 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken).
Of stuur uw oplossing op een briefkaart
(voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) 'naar:
, Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam •
,
i
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

Nederland kiest voor klein
Van traditionele maaltijdmomenten groeit Nederland langzaam maar zekertoe naar een andereetpatroon.
'Grazen', het eten van tussendoorties, wordt steeds belangrijker, aan de individuele srnaak
wordt meer gehoor gegeven.,
Daarom introduceert Unox
blikjes éénpersoonssoep, onder de naam Uno.

Uno is een stevige soep, die^als
tussendoortje kan worden gegeten, maar ook kan dienen als kleine maaltijd. De rijkgevulde kanten-klare soep hoeft alleen te
worden opgewarmd in een pan-'
netje of magnetron.
Uno is verkrijgbaar in vijf smaken: Tomaat, Erwt, Coulash,
Mexicaanse Bonen en Chinese
Tomaat. Genoeg om aan ieders
smaak tegemoet te komen.

Uno van Unox: de stevige éénpersoonssoep.

•
PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Zandvoort

514.550 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

55-e jaargang nummer 9

Los nummer ƒ1.85

Donderdag 2 maart 1995

Ruim baan voor plataan

Goed wonen
in Zandvoort
ZANDVOORT - Uit een
'leefsituatie-onderzoek', dat
in opdracht van de provincie Noqrd-Holland is gehouden, blijkt dat het goed wonen is in Zandvoort. Het bureau OP&P heeft 473 inwoners van Zandvoort, Bentveld en het gebied ten
westen van het NS-station
telefonisch
ondervraagd.
Zandvoorters hebben minder last van burengerucht,
stof, roet, stank en verkeerslawaai dan de rest van Nederland.

Het onderzoek is gehouden
naar aanleiding van het Nationaal Milieubeleidsplan. Dat
heeft als richtlijn dat in 2000
slechts 3 procent van de Nederlanders last mag hebben van
' stank of lawaai.
In vergelijking met eenzelfde
onderzoek in de IJmond komt
Zandvoort goed naar voren. In
de badplaats gaf slechts 5 procent van de ondervraagden aan,
last te hebben van stank door
bedrijven. In de IJmond ligt dat
percentage op 40 procent. Het
landelijk gemiddelde is 18 procent. Meer hinder ondervinden
de inwoners van de badplaats
van burengerucht (22 procent)
en verkeerslawaai (21 procent).
Beide percentages liggen echter onder het landelijk gemiddelde. Wel gaf 18 procent te
kennen, last van vliegtuiglawaai te hebben.
In vergelijking met Wijk en
Zee (63 procent) heeft men in
Zandvoort (9 procent) ook amper hinder van stof of roet. Opvallend is dat hier weinig ergernis over het verkeer naar en
van het circuit bestaat. Slechts
12 van de 473 respondenten (2,5
procent) in Zandvoort en omgeving noemt dit hinderlijk. Bijna
driekwart van de ondervraagden zegt zeer tevreden te zijn
met het wonen in de badplaats.
In de IJmond ligt dat percentage op 59, in Nederland op 60.
Zandvoorters zijn over het algemeen wel ontevreden over de
parkeervoorzieningen in hun Een hoogwerker tilt een plataan over het zijhuis. 'Een mooie, oude boom geeft een pand
dorp.
meerwaarde'
Foto Andrè Lieberom

Sloop woningen
niet uitgesloten
ZANDVOORT.- De mogelijkheid bestaat dat gemeentewoningen worden gesloopt. Het staat echter nog
niet vast.
Dat zegt gemeentevoorlichter Snelders naar aanleiding
van een kranteartikel over de
mogelijke sloop van de 200 gemeentewoningen. „Slopen of
opknappen, dat zijn opties voor
de huidige gemeentewoningen.
Maar daar zit een hele uitgebreide discussie aan vast."
„De woningen voldoen niet
meer aan de hedendaagse eisen
van wooncomfort. Dat staat los
van het Bouwbesluit, dat heeft
alleen maar met maten en dergelijke te maken. Maar als er
gesloopt moet worden, geldt
dat natuurlijk niet voor het
hele gemeentelijke woningbezit, maar alleen voor de slechtste woningen. Je moet ook kijken, naar wat er overblijft aan
goedkope huisvesting."

Onzekerheid over
plek voor 'leerman'
ZANDVOORT - Mogelijk
moet er een bestemmingsplanwijziging komen voor
het verplaatsen van de leerstal van Manfred Bergerhoff, 'de leerman'.
Hij heeft nu zijn leerstal op
het Raadhuisplein maar moet
daar weg wegens bouwplannen
van de gemeente. Het college
wil hem verplaatsen naar de
plek tussen Het Busstation en
de daarvoor geplaatste telefooncellen. • Volgens PvdA-raadslid Van Gelder zou het
echter kunnen zijn, dat de leerstal niet past binnen het taestemmingsplan.
Wethouder
Versteege kon daarover dinsdag geenuitsluitsel geven. „Als
we een procedure moeten starten, dan doen we dat," aldus
Versteege. zie flok pagina.g

H

Waterstanden B
Datum
HW
LW HW LW
2 mrt
03.56 01.33 16.0811.45
3 mrt
04.37 02.16 16.4812.36
4 mrt
05.16 00.45 17.2713.26
5 mrt
05.40 01.46 18.0514.10
6 mrt
06.25 02.14 18.4514.56
7 mrt
07.06 02.55 19.2015.21
8 mrt
07.35 03.04 20.00 15.34
| 9 mrt
08.14 03.45 20.5616.04
10 mrt 09.35 04.36 21.55 17.16
Maanstand/getij:
Springtij dond. 2 mrt. 16.08 uur
NAP + il8cm
' .
EK dond. 9 mrt. 11.13 uur
Doodtij zat. 11 mrt 23.24 uur
NAP + 44cm

ZANDVOORT - „Boompje
groot, plantertje dood? Niet
voor mij," zegt makelaar
Cense. Hij liet vrijdag twee
enorme platanen in zijn tuin
zetten, als vervanging van
verloren gegane kastanjes.
„De jaren die ik nog te leven
heb, wil ik er ook van genieten."
De tuin van Cense, gelegen
aan de Kostverlorenstraat 115,
werd afgelopen jaar getroffen
door 'een kleine ramp'. „Ik heb
acht oude iepen moeten kappen vanwege de iepziekte. Maar
daarna ook nog eens twee kastanjes van zo'n tachtig jaar oud
én een Goudenregen. Die bleken ook aangetast te zijn, door
een schimmel." Om toch vrij
snel de oude sfeer in zijn tuin
terug te krijgen, liet hij twee
twintig jaar oude, ongeveer 12
meter hoge platanen plaatsen.
Deze bomen zijn afkomstig van
Kattenburg, Amsterdam. Daarnaast werden er ook zes jongere
exemplaren, van zes jaar oud,
neergezet. Gelukkig voor Cense
staat er in de voortuin ook nog
een oude esdoorn: op de gevel
van zijn woning prijkt immers
de naam 'Esdoorn'.

Schimmel
De iepziekte was overgeslagen vanaf een 'haard' van deze
ziekte,.rond het pleintje recht
tegenover zijn woning, op de
(zuidelijke) kruising van Julianaweg en Kostverlorenstraat.
De kastanjes en de Goudenregen bleken aangetast door een
verwelkingsziekte, veroorzaakt
door de. schimmel Verticillium
Dahliae. De bomen werden niet
zonder slag of stoot opgegeven.
Het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek uit Wageningen
werd er bij gehaald, in de hoop
dit drietal nog te kunnen redden. Dat was echter niet meer
mogelijk, als de Verticillium
Dahliae zich eenmaal in een

boom bevindt, valt er niets
meer tegen te doen.
De schimmel wordt onder andere verspreid via wind en (regen) water en kan vanuit de bodem via het wortelstelsel de
boom binnendringen. Ook via
wortelcontacten tussen verschillende bomen ontstaat verdere verspreiding. Dat laatste is
waarschijnlijk gebeurd met
deze drie bomen van Cense.
Ook andere boomsoorten zijn
gevoelig voor deze schimmel,
waaronder de in Zandvoort
voorkomende esdoorn en iep.
Op platanen heeft de Verticillium Dahliae geen invloed.

Scherpe kritiek huurdersvereniging:

De kinderen konden zaterdag
en zondag volop 'genieten van
twee grote feesten. Zaterdagavond in 't Stekkie met een carnavalsdisco en zondagmiddag
een kindercarnaval in gebouw
De Krocht, georganiseerd door
De Schuimkoppen. Vooral in
de Krocht was het bomvol met
naar schatting zo'n 250 feestvierders. Inclusief ouders... Dat
was opvallend, vond Prins Peter. „Het is toch vreemd. Zaterdag hadden we een fantastische
avond voor volwassenen, samen met acht andere carnavalsverènigingen. Maar de
Zandvoorters bleven thuis. Nu
zie je op het kindercarnaval een
hele hoop ouders, die ontzettend veel plezier hebben. De
mensen weten niet wat ze missen op carnavalsavond."
De Prins, de Prinses en de

DËZÊIWEËtt

Gemeente laat
huurders barsten

Weemoed

Walvissen

Het excuus dat die achterstand
'de erfenis van het vorige college' is, is inmiddels achterhaald,
constateert de ZVH. 'Dit accepteren wij niet als antwoord.
Ook uw handelen of - misschien beter - uw nalaten te
handelen, geeft meer dan voldoende aanleiding voor de volDie scherpe kritiek uit de die verantwoordelijkheden als gende uitspraak: 'De gemeente
Zandvoortse Vereniging van een aantal beloftes niet worden Zandvoort laat zijn huurders
Huurders deze week in een nagekomen.
behoorlijk in de kou zitten'.
open brief aan het college van
Burgemeester en Wethouders.
'Tot onze spijt kan de Zandvoortse Vereniging van Huurders (ZVH) niet beamen dat u
een van de betere verhuurders
van het dorp bent,' zegt het verenigingsbestuur.
Zij wijst het college op zijn
verantwoordelijkheden jegens
de ongeveer tweehonderd huishoudens in gemeentelijke
huurwoningen. Zij eist opheldering over het feit dat zowel

'Sociaal'

Onderhoudsplan

De verantwoordelijkheden
van de gemeente, onder andere
die als 'sociaal verhuurder',
zijn wettelijk vastgelegd. De
ZVH vraagt zich dan ook af
'hoe het nu toch kan dat het
Gemeentelijk Woningbedrijf
(GWB) in een zeer belabberde
onderhoudstoestand verkeert'.
(Het GWB is tegenwoordig de
verzamelnaam voor alle gemeentelijke huurwoningen.)

Ook beloftes van wethouder
Versteege en burgemeester
Van der Heijden, die zij in het
voorjaar van 1994 deden toen
zij een petitie aangeboden kregen, worden niet nagekomen.
Het ZVH en huurders van gemeentewoningen in Bentveld
voerden toen actie voor onderhoud aan hun woningen.
Vervolg op pagina 3

Conflict met architecten wordt
voor de rechter uitgevochten
ZANDVOORT - De gemeente weigert een honorarium uit te keren aan de
Zandvoortse
architecten
Wagenaar en Ingwersen. Zij
hebben een rekening ingediend voor tekeningen die
zij in 1989 hebben gemaakt
voor-de nieuwbouw van het
raadhuis.

De gemeente heeft uiteindelijk geen gebruik gemaakt van
de tekeningen, de opdracht
voor de uitbreiding van het
De plantactie heeft Cense wel raadhuis ging naar een andere
een flinke investering gekost, architect. De keuze viel uiteinmet name doordat er een hoog- delijk op Henket. Toen dat duiwerker aan te pas moest komen delijk werd, dienden beide
om de bomen over het zijhuis Zandvoortse architecten een
heen te tillen.
rekening in voor hun inspanningen, met een bedrag van 38
duizend gulden. Volgens het geMeerwaarde
meentebestuur was er echter
„Maar met bomen eromheen geen opdracht gegeven, maar
krijgt een huis meteen veel slechts informeel gesproken
meer sfeer. Bovendien geeft over het maken van tekening.
een mooie oude boom een pand
ook meerwaarde. In extreme
gevallen, zoals bijvoorbeeld No cure...
met een hele oude eik, kan dat
Dat gesprek vond destijds
wel oplopen tot 50 duizend gul- plaats tussen de architecten en
den."
twee ambtenaren, het toenma-

t

Acht bewoners van 'De
jj» i'
Meent' nemen deze
t5[;
week met weemoed afscheid?;
van Zandvoort. Later volgenL
de andere bewoners van het';
voormalige hotel Friesland, datji
over een paar jaar gaat slui-';
ten.
ij

ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort laat zijn huurders danig in de kou zitten. En niet alleen door achterstallig onderhoud aan de gemeentewoningen. Ook door het
feit dat huurders niet betrokken worden bij de verkoop-onderhandelingen met woningbouwvereniging EMM. Het
college komt beloftes niet na en geeft geen duidelijkheid
over de toekomst van de goedkope, sociale woningvoorraad in Zandvoort.

|j

'Watergeluiden, zoals -« Q (i
oceanen en waterval- l O ji
len, zijn erg in trek,' vertelt*)
Liesbeth, die in cd's doet. De Ij
distributeur van new age-mu-J
ziek over ingeblikte bergbeek- ij
jes en oceaangeluiden: 'Dat ff
associeert men met lekker bui- '*
ten, al zijn er ook mensen die ij
van dat geklots gaan plassen, ij
Wat ook goed in de markt ligt, |
zijn walvissen en dolfijnen.' ;]
Vragen over bezorging?
\
vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 17166 |f
Advertenties:
tel. 17166 f
Redactie:
tel. 18648 'jii

L,,

Woonwagens
mogelijk naar
plek bij manege
ZANDVOORT - Het terrein op de hoek van de Linnaeusstraat en de Heimansstraat, bij de manege, is mpmenteel de enige plek die in
aanmerking komt voor het
plaatsen van woonwagens.

Dat zegt gemeentevoorlichter Snelders naar aanleiding
van vragen uit Zandvoort-Nieuw-Noord. Bewoners van
een flat uit de Keesomstraat
maken zich ongerust over de
toekomst van het huidige fietscrossbaantje. Dat wordt momenteel 'ontmanteld'. Als reden werd hiervoor opgegeven,
dat op deze plek de 'woonwagens' van de Jac.P. Thijsseweg
worden geplaatst. Volgens
Snelders is dat echter niet het
geval. De plek bij de manege is
Een van de omstreden tekeningen van Wagenaar en Ingwersen de enige die op dit moment nog
voor de uitbreiding van het raadhuis
genoemd wordt als mogelijke
locatie.
lige hoofd Publieke Werken, dat de afspraak 'no cure no pay'
Wertheim, en de toenmalige ge- inderdaad gemaakt was.
Diefstal van
meentesecretaris Gevers.
Volgens deze twee is er een
Het college van Burgemees- 27 paar sokken
afspraak gemaakt van 'no cure ter en Wethouders acht de kans
no pay': als er voor hen geen klein dat Zandvoort de zaak
ZANDVOORT - Een 29-jarige
opdracht komt tot het uitvoe- wint. VVD, PvdA en D66 den- Haarlemmer is zondag in een
ren van de raadhuisuitbreiding, ken daar echter anders over. Zij warenhuis aan het Raadhuisdan komt er ook geen betaling stemden dinsdagavond tegen. plein betrapt op het stelen van
voor de tekening. Beide (ou- Daarmee was het voorstel om 27 paar kindersokken ter waard-) ambtenaren zijn bereid dit maar tot een schikking te ko- de van 99 gulden Het winkelook te verklaren voor de rech- men, van tafel. De zaak wordt personeel heeft de man aangeter. Deze heeft de zaak al een verder uitgevochten bij de rech- houden. De man heeft een proces-verbaal gekregen.
keer eerder in behandeling ge- ter.
had, maar toen de bewijslast bij
de gemeente gelegd: de gemeen(ADVERTENTIE)
te Zandvoort moest bewijzen

Visrestaurant

Kinderen zijn 't meest blij met carnaval
ZANDVOORT - Carnaval
in Zandvoort blijkt nog
steeds een feest vooral voor
kinderen. Tenminste, dat is
de groep die de meeste belangstelling toont. Zo ook
afgelopen weekend.

Oplage: 5.300
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BAD ZUID

Raad van Elf namen het er afgelopen dagen wel van, maar
zorgden er ook voor dat het de
kinderen aan niets ontbrak.

wond geraakt bij een ongeluk nog heel wat andere patiënten
op straat, waardoor hij het car- genoten van het bezoek van de
navalsfeest moest missen. Arie prins. Bij zijn binnenkomst in
hoopt er op de elfde van de elf- de recreatiezaal werd hij ontde in ieder geval weer bij te zijn. vangen met een spontaan apAlle jonge bezoekers gingen In het ziekenhuis hebben ook plaus.
zondag met een prijsje naar
huis. Voor een groot aantal wa.ren er extra prijzen, omdat zij
zich leuk hadden verkleed. De
hoofdprijzen gingen naar de bijna - tweejarige Winnie van de
Mije, verkleed als muisje, en
naar Daan Kerkman (Lion
King) en Pascal Harms (aapje),
die was ingevallen voor Marco
Kerkman. Hij had net griep gekregen, waardoor hij thuis
moest blijven.

Strarsdpaviljoen 4

Vanaf vrijdag 3 april staan wij elke dag voor u
klaar met onze heerlijke

VIS- EN VLEESGERECHTEN
De keuken is geopend tot 21.30 uur
Voor reserveren tel. 13431.

Ziekenhuis
De middag werd aan elkaar
gepraat door Opperkletskous
Witae. Daarna brachten de
Prins en zijn gevolg zondagavond ook nog een.bezoek aan
hun Raadslid Arie de la Court,
in de Mariastichting. Hij is ge-

^J \ m WK* v-< -? -' • >

7f\ M i^N l"' v' 'ï
(Xliiu^vj|...s
:
krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in

De Schuimkoppen zondagmiddag in een bomvolle Krocht, 's
avonds in het ziekenhuis bij Arie de la Court Foto André Lieberom

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,00

(ADVERTENTIE)

Nieuwsblad

ELKE ZONDAG OPEN
7 DAGEN PER WEEK VAN 9 UUR 'S MORGENS
TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN.

VROOM &DREESMANN
Kalverstraat

LJ_

Adres: l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

J

l

Postcode/PlaatsrL
Telefoon: l L L
l
l
l
l (iv.ni.roninile!*/«»»
Giro/Banknr.: I I I I l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90

Op zondag 5 maart:
Kogelbiefstuk au Poivre,
huisgemaakte frites en een
roomkwarkdessert.

14.95

Naam: (m/v) l

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
'
|
|
i

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel Ie plakken. 8 "710371 "017003" j
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OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

FAMILIEBERICHTEN

De volgende commissies vergaderen
volgende week m het Raadhuis

„De Heer is mijn Herder"
Heden is, na een kortstondig ziekbed, rustig van
ons heengegaan onze zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

- dinsdag 7 maart 1995 om 20.00 uur,
commissie Maatschappelijk Welzijn;
- woensdag 8 maart 1995 om 20.00 uur,
commissie Bestuurlijke Zaken;
- donderdag 9 maart 1995 om 20.00 uur,
commissie Ruimtelijke Ordening.

Uw gasbedrijf adviseert!

Grietje van der Mije-Sieders

STOOKAKTIE '94/'95

weduwe van August van der Mije
* 8 december 1914
123 februari 1995
Zandvoort:
Dicky Delies - van der Mije
Dick Delies
Zaandam:
Eric en Marëlte
Haarlem:
Jacqueline en Fons
l.aura
Zandvoort:
Marion en Jan
Haarlem:
•
Christine
Minneapolis (V.S.):
Herma Netzer-van der Mije
Kmil Netzer
Robert
28 februari 1995
Polgieterstraat 11
2041 PB Zandvoort
Ingevolge de wens van moeder heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

uitgerekend voor U!

Voor de week van 20-02 f/m 26-02-'95
Normaal
jaarverbruik

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU

366
460
552
643
735
826
918
1009
1101
1193
1283
1378
1515
1653
1788
1928
2064
2295
2523
2755
2981

24
29
35
41
47
53
59
65
71
77
82
88
97
106
115
124
132
147
162
177
191

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

ADVERTENTIES

Totaal vanaf
l november **

Week
streefverbruik*

Kosten
deze week
ƒ12,48
ƒ15,08
ƒ18,20
ƒ21,32
ƒ 24,44
ƒ27,56
ƒ 30,68
ƒ 33,80
ƒ 36,92
ƒ 40,04
ƒ 42,64
ƒ45,76
ƒ 50,44
ƒ55,12
ƒ 59,80
ƒ 64,48
ƒ 68,64
ƒ 76,44
ƒ 84,24
ƒ 92,04
ƒ 99,32

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

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

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

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

Sill^

95005B T Hiddesstraat 8-1, 10-1

samenvoegen 2
woningen

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks m hun belang'menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Wonmgwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4

GRONDWATERPEIL
De gemeente krijgt veel vragen over het
grondwaterpeil, met name vanwege de overlast die dit veroorzaakt
Om enige duidelijkheid te scheppen hierbij de
volgende informatie
Zowel m de bebouwde kom als m de duinen is
grondwater aanwezig De stand van het grondwater varieert per jaargetijde in hoogte
Door de relatief gróte en langdurige regenval
van de afgelopen 3 jaar is het grondwaterpeil
naar verhouding zeer hoog op dit moment
Niet alleen Zandvoort heeft last van het hoge
waterpeil, de hele regio kampt met hetzelfde
probleem
Mede daarom is het niet mogelijk en ook niet zinvol
waterweg te pompen In korte tijd zou het water
uitdeomliggendeomgevingweerterugstromen
Zandvoort heeft geen "open water", zoals
grachten, meren e d Ook hierdoor kan de
grondwaterstand niet worden gereguleerd
Afhankelijk van de diepte van kelders en kruipruimtes kan men door lekkende muren overlast
ondervinden Het is noodzakelijk deze ruimtes
goed te ventileren en te controleren op waterdichtheid.
Wanneer de regenval gedurende een aantal
weken weer afneemt zal het grondwater weer
tot onder de kelders/kruipruimtes zakken
Voor informatie sector Eigendommenbeheer,
afdeling Civieltechniek, 02507 - 61555

Haltestraat 58, Zandvoort

p ö m p l e e t verzoi^xtó begrafenis
PPlI^atie; voor ; slechts;.f:3.145,- •;
ilÊeen ïiatura-uitN^artyerzekering

H!aK;K?S>:-/../.-;';Xi•.-.,:••••.;.••:

Doorwijzigingen inde Winkelsluitingswet 1976
dient ook de verordening wmkelsluitmg te worden aangepast De nieuwe Winkelsluitingswet is
verruimd en maakt ondermeer de vestiging van
een avondwinkel m Zandvoort mogelijk Dit is nu
geregeld m de nieuwe verordening wmkelsluitmg gemeente Zandvoort 1995, die op 28 f ebruari 1995 door de gemeenteraad is vastgesteld
De verordening treedt op 3 maart 1995 m
werking
De verordening ligt tijdens kantooruren ter mzage bij Bureau Voorlichting, Raadhuisplem 16

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN

IkziejeinLaBastllle

Peter 25 jaar schoenmaker is
J. van Campen & Zn.
tel. 154 49

• : .. ••:• •

WINKELSLUrmGSVERORDENING
VASTGESTELD

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4, op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 09 00 - 12 30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders Deze
bezwaren worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunnmg echter zonder meer te worden verleend,
ook al is bezwaar ingediend Dit is een wette-'
hjke verplichting Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde
Staten nodig zijn

Met ondersteuning van de zandvoortse
band Girl in the picture (ongeplukt)

10 jaar in Zandvoort zijn
en

v

Het college van Gedeputeerde Staten heeft
op 7 februari 1995 het concept-henndelmgsplan Noord-Holland en Amsterdam vastgesteld
Van 27 februari tot en met 27 april 1995 ligt
het hermdelingsplan ter inzage bij Bureau
Voorlichting, Raadhuisplem 16
Het hermdelingsplan heeft mede tot oorzaak
de voorgestelde vorming van de stadsprovincie
ROA
Reacties op het plan kunnen tot 27 april
schriftelijk worden gericht aan Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, Postbus 3007,
2001 DA Haarlem
De verwachting is dat Provinciale Staten in juli
1995 een beslissing over het plan nemen.

95020B Julianaweg/Kostnieuwbouw 21
verlorenstraat
woningen
9 5021B Kostverïorenstraat 96 plaatsen veranda

KELDERBIERFESTIJN!

Dan komt Clown Ome Wim
bij ons op bezoek
van 10.30 uur tot 13.00 uur
Om te vieren dat wij

• .

INZAGE HERINDELINGSPLAN
NOORD-HOLLAND EN
AMSTERDAM

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN

Donderdag 9 maart openen
wij de poorten weer met een
geweldig

FEEST IN CORN. SLEGERSSTRAAT 2

'

Op maandag 20 maart om 20.00 uur wordt
over het herinrichtingsplan Kostverlorenstraat een inspraakavond georganiseerd in
de Raadzaal van het Raadhuis, ingang
Raadhuisplein (bordes).
Er zal door het college een nadere toelichting
worden gegeven en er is de mogelijkheid om
mondeling te reageren

LA BASTILLE

Op zaterdag 11 maart 1995

!tifB5CS;ï'»i:V'• •••':-;•."'-. r"•• • • •

Op 8 maart 1995 wordt de verkiezing van de
leden van de Provinciale Staten van NoordHolland gehouden Alle stembureaus m Zandvoort zijn toegankelijk gemaakt voor gehandicapten Voor nadere informatie bureau Verkiezingen, A J v d Moolenstraat 57, 0250761400 of bureau Voorlichting, 02507-61492
Maak gebruik van uw stemrecht, want voordat
de provincie erover beslist, beslist u over de
provincie

Voor het plan is de volgende inspraakprocedure
vastgesteld De mspraaktermiin loopt van donderdag 2 maart t/m donderdag 30 maart 1995.
Gedurende deze termijn liggen deze stukken
ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwkunde en Milieu, Raadhuisplem 4 te
Zandvoort Openingstijden ma t/m vrij 09001230 uur Schriftelijke reacties kunnen tijdens de inspraaktermijn worden ingediend bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

sluit zijn poorten van:
maandag 6 maart t/m
woensdag 8 maart.

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

.;

VOORDAT DE PROVINCIE
HIEROVER BESLIST, BESLIST U
OVER DE PROVINCIE

1 het handhaven van de huidige situatie in de
Kostverïorenstraat,
2 het asfalteren van de straat en het aanleggen
van fietsstroken

GEMEENTE

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

•'

In de gemeentegids Zandvoort 1995 zijn door
omstandigheden een aantal foutieve gegevens
vermeld Helaas zijn er naast inhoudelijk onjuiste
gegevens ook taal- en typefouten in de tekst
geslopen De gemeente betreurt dit zeer en
tracht via de errata de gemeentegids voor het
jaar 1995 beter bruikbaar te maken De wyzigmgen en aanvullingen zullen worden overgenomen m de gemeentegids 1996 De errata zijn
tijdens kantooruren verkrijgbaar aan de balie van
het Raadhuis en bij bureau Voorlichting, Raadhuisplein 16, tel 61400/61492

In december 1994 is m de commissie Financien
het herinrichtingsplan Kostverïorenstraat behandeld De herinrichting is volgens het college

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

-

ERRATA GEMEENTEGIDS
ZANDVOORT 1995 VERSCHENEN

INSPRAAK
HERINRICHTINGSPLAN
KOSTVERLORENSTRAAT

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

.^*f.?-':-1:"'3?.'.--1'/*'.1'.--'..-.'.- . .i • ' ' • . • • ; • • . . • . •

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

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKEL1JKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

Bedrijf:
Kamerlingh OnnesstraatS
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

N.B.! Voorafgaand aan de commissie Ruimtelijke Ordening zal om 19.00 uur door een vertegenwoordiger van TNO aan de commissie
Voorlichting worden gegeven over de mogelijkewindhinder als gevolg van het bouwplan Eurotel. Deze bijeenkomst is ook voor
het publiek toegankelijk.

noodzakelijk om de geluidhinder te verminderen en de straat verkeersveiliger te maken
Voordat met het herinrichtingsplan wordt
gestart, wordt er gelegenheid tot inspraak
gegeven.
Hierbij wordt een ieder m de gelegenheid
gesteld te reageren op de volgende twee
opties
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uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

' ' : •. •• f

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75
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•

•-.•.'•'

.;'

.

. . . - ' • : • • , - . • . . ' - . '••

•.

Bfl GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Ken kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
/o'nfr-000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

Nog 2 weken
en dan

Het echte bochtenwerk, het is en blijft genie• stuurbekrachttging
• in hoogte verstelbaar stuur
• irj hoogte verstelbare
bestuurdersstoel
• vorste/bare tenctesteun
• rondom zonwerend glas
• in ongelijke delen
neerklapbare achterbank

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensvei/ekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde \ oonvaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitenge\\one lasten).
Dag en nacht bereikbaar vóór.
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp bij een sterfgeval. : .
l EN OMSTREKEN
PAi-kla.m 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
Z Ja, ik \\il vnjbh|\end meei informatie oxer de natura-uitvaarncr/ekenng
O ontvangen !k heb de garantie dat ik nou; nergens aan i^ebonden ben.
W
"
"
' i
pq naam:
posta>de/\\ oonplaats
telefoon:
O leeftijd(en)rt- Kon ui emelop /onder post/egel /enden aan:
Ê Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

De 19 Europa 1.4 Energy met stuurbekrachtiging nu voor f 29.245,-.
ten Alhoewel, werk

een verstelbare lendesteun voor de bestuurder, rondom zonwerend glas en een m

achter

ongelijke delen neerklapbare achter-

het stuur gezeten van de

bank Overigens. Energy' staat

Renault 19 Europa 1 4

voor de schone, maar stevi-

Energy kunt u niet

ge 1 4 80 pk-motor Deze

langer spreken van m-

zeer complete Renault

spannmg, eerder van

In het subtropische malibubad vergeer u even
de kille winter.
Geniet van het behaaglijke warme water en
ontspan even onder één van onze
zonnehemels of supersnelbruiners.
Gedurende de krokusvakantie betaalt u géén
ƒ 12,50 maar f 10,- voor de
supersnelbruiner.
Bovendien hoeft u na 19.30 uur géén entree
voor het zwembad te betalen bij gebruik van
één supersnelbruiner.
y Alleen tegen inlevering van deze advertentie,
(geldig t/m 17 maart 1995)

19 kost u

ontspanning Maar stuur-

ietsje meer

bekrachtiging is niet het
enige dat u standaard op de Renault 19 Europa

dan 29 mille Voor die uiterst

Energy krijgt Een m hoogte verstelba'e bestuur-

concurrerende prijs staat hij bij

dersstoel. een m hoogte verstelbaar

de Renault-dealer voor u klaar

stuur,

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

Prijs inclusief BTW en verwijdei ingsbijdrage exclusief tosten rijklaar maken Prijs en specificatiewijzigingen voorbehouden Renault adviseert Elf Oliën 8 jaar plaatwei kgarantie .K'

Autobedrijven Rinko
Curiestraat-8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-12424.

Weemoedig afscheid van Zandvoort
ZANDVOORT - Vandaag zijn ze verhuisd naar Hillegom.
De acht bewoners uit 'De Meent' aan de Hogeweg (Stichting regionale instelling voor beschermd wonen - RIBW).
De één vertrok met weemoed en verdriet. De ander met
nieuwsgierigheid. Een ding staat vast: veel Zandvoorters
zullen deze vriendelijke en goedlachse mensen - die vaak
op een speciaal plekje in het dorp hun dagelijkse praatje
maakten - behoorlijk missen.
door Martha Burger
Het nieuwe huis waar de bewoners van De Meent zullen
gaan wonen, een villa in Hillegom, is mooi. 'De Spil' heet het
grote buitenhuis, dat dienst
doet als dependance van de
Hartekamp. Een paar weken
geleden hebben ze al een kijkje
genomen. De kamers zijn er
ruim. Bovendien heeft iedereen
een grote tv op de kamer. Toch
viel het afscheid uit De Meent
(voorheen hotel Friesland, later de Joshua Biererstichting)
voor de meesten die hier vaak
15 tot twintig jaar 'beschermd'
woonden, zwaar. Dat bleek
deze week toen ik hen vlak voor
het vertrek nog even sprak. Bij
de gedachte alleen al stokte bij
de meesten de adem, begonnen
ogen te tranen en knepen sommigen extra hard in de arm van
hun vaste begeleidsters: Alby,
Winnie en Marjolein. Toch wisten ze al heel lang, dat deze verhuizing ging komen.

waar hij altijd zijn pilsje ging
halen, zeker missen: het Busstation, Kopertje, Zon en Zee en
strandtent 'Maritiem'. Maar
ook de vaste klanten van deze
gelegenheden zullen met veel
plezier aan deze goedlachse en
vriendelijke man terugdenken.
Twaalf jaar lang woonde hij in
De Meent. ledere dag zette Willem koffie, dekte de tafel, werkte in de keuken en verzorgde de
boodschappen. Daarnaast begeleidde hij andere bewoners
op straat. Willem werkte voor
die tijd 38 jaar bij de Gemeentereiniging in Den Helder.

Marie

Marie Wagemaker. Eerlijk
gezegd vindt ze het helemaal
niet zo leuk om weg te gaan.
Dat kan ook niet anders. 21 jaar
lang woonde zij in De Meent.
Toen Marie in Zandvoort
kwam wonen, heette het huis
nog de Joshua Biererstichting.
Marie is niet zo op terrasjes,
Carolien
maar kwam wel graag op de
Carolien Grevestein: wie kent markt. Vooral haar vaste kaphaar niet. Carolien is altijd weg ster Joke Draayer en fysiotheof onderweg met haar kinder- rapeute Erica Vernooy zal ze
wagen. Zes jaar lang liep zij met het meeste missen.
veel plezier door het dorp. Haar
lievelingsbezigheden: praatjes
maken met iedereen, dieren Rinke
aanhalen en winkelen. Carolien
Rinke de Boer zat steevast
kwam veel op de markt, men elke middag met z'n vriend Kazag haar regelmatig in de rel bij McDonalds koffie te
HEMA en ook de Dekamarkt drinken. Maar ook de verkoopwas 'favoriet'. Ze vindt het wel sters van de HEMA en de Dekaspannend om te verhuizen naar markt kennen Rinke goed.
Hillegom. Carolien gaat drie Voor hen zal het wel een beetje
maal per week naar activitei- vreemd zijn als hun vriend niet
tencentrum 'Het Keerpunt' in meer op zijn vaste stekkie zit.
Haarlem. Daar kookt zij en ze Rinke vond de Zandvoorters alstaat ook achter de bar.
tijd heel erg aardig. Vooral in de
zomer genoot hij van de gezellige drukte in het dorp. Hij heeft
Willem
18 jaar in de Meent gewoond.
Willem Baak zal de tentjes Gelukkig kan Rinke in Hille-

hoeveelheid regenwater van
de afgelopen drie jaar, is de
hoofdoorzaak van de huidiDe Meent zal over enkele ja- ge grondwateroverlast.
ren haar deuren gaan sluiten.

Hotel

Het gebouw, eigendom van de
RIBW, dat 43 bewoners herbergt en waar twintig personeelsleden werken, voldoet niet
meer aan de huidige eisen van
beschermd wonen. Volgens Anton Constantine, hoofd van de
woonvorm, is het onderhoud
van dit gebouw te duur. Het is
namelijk oorspronkelijk gebouwd als hotel (hotel Friesland). Bovendien streeft het
RIBW in de toekomst naar
meer privacy en een kleinere
opzet van woningen. Constantine: „Hierdoor kan men ook een
kleinere indeling maken van
groepen. Doelstellingen en leefVandaag nemen zij afscheid van Zandvoort: v.l.n.r. Marie Wagemaker, Jan Ran, Willem Baak, Mia Hofman, Leon v.d. Lijn, Rinke tijden komen meer overeen.
de Boer en Carolien Grevestein (dit keer zonder haar kinderwagen). Joop de Vlieg was afwezig toen de foto werd gemaakt Dat komt de bewoners alleen
Foto André Lieberom maar ten goede."
gom ook blijven luisteren naar sponsor en fan gaan missen.
zijn favoriete zender: radio Mia keek trouw naar ieder toNoord-Holland.
neelstuk in de Krocht. 'Als het
maar Hollands was.'

Mia
Mia Hofman moest heel erg
huilen bij het idee, dat ze uit De
Meent zou moeten vertrekken.
Ze is erg gehecht aan de mensen om haar heen. Twintig jaar
woonde z;ij er. Voor die tijd
werkte ze in Groningen in de
huishouding. Vooral toneelvereniging Hildering zal een vaste

Leon
Leon van der Lijn heet eigenlijk Lion... op z'n Frans. Hij is
de oudste van de groep en
woonde tien jaar in De Meent.
Voordat hij hier - precies op
zijn verjaardag - kwam wonen,
ging Leon altijd op vakantie
naar Zandvoort. In die tijd

Tegen de financiële verdrukking in had de organisatie voor
een fantastisch 7-mans orkest
'The oldtimers' gezorgd, met
als zangeres Elly Molenaar. Zij
beschikt over een dijk van een
stem. Met liedjes van vroeger
maar ook met jazzy songs
kwam de stemming er al gauw
in, niet in de laatste plaats door

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

Abonnementsprijzen: ƒ 16,00 per
kwartaal; ƒ 32,55 per half jaar; ƒ 56,90
per jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummprs ƒ
1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
02507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit

1941

Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

Joop
Joop de Vlieg, ook wel plagend 'Jopie Bromvlieg' genoemd, vindt die verhuizing
wel best. Hij woont al 15 jaar in
de Meent, maar wil die 'villa' in
Hillegom ook wel betrekken.

ZANDVOORT - Rotary
Club Zandvoort heeft een
bijdrage geleverd aan het
tuinproject van Nieuw TJnicum. Vrijdag werd een
cheque van tienduizend gulden overhandigd.

De bewoners van het Huis in de Duinen kregen een spectaculaire carnavalsmiddag voorgeschoteld
de vlotte bediening van de vrijwilligers achter de bar!
De in het begin wat stramme
beentjes gingen vlot van de
vloer en toen een quickstep
werd ingezet, ewrd door menigeen nog een stukje stijldansen
weggegeven. Toen de carnavalpolonaise begon, was het feest
al een eind op streek. Zowat iedereen deed mee en als je niet
kon lopen, dan liet je je rijden.
Wie was het leukst gekleed?
misschien wel het clowntje met
het rode hoedje of het Franse
dienstmeisje in stemmig zwart,

noemen we niet, anders doe je
iemand te kort). Jammer dat
niemand van de steeds maar
verder bezuinigende overheid
aanwezig was! Desondanks vertrouwde Wil ons toe, dat er alFinale
weer druk voor het Oranjebal
Om zes uur werd aan de fina- op 6 mei a.s. wordt gespaard.
RIEN COUVREUR
le begonnen en leek aan dit geslaagd feest geen einde te komen. Toen werd nog een kopje
koffie geserveerd en voldaan
vertrokken de bewoners naar
hun appartement.
Een geweldig compliment
komt Wil Brand en haar staf
van vrijwilligers toe (namen
met gesteven wit schortje. Je
zou zweren dat het een zus van
moeder 'Appeltje' van de lunchroom was.

Voordat hij in Zandvoort kwam
wonen, werkte hij m een grote
tuinderij in Haarlem. Joop gaat
iedere dag naar zijn werk. In de
beschutte werkplaats m Haarlem doet hij inpakwerk voor
vliegtuigen (oordempers).

Jan
Jan Ran was vroeger ijsboer
in Haarlem. Met een ouderwetse kar met deksels stond hij bij
de kinderboerderij en het Noorder Sportpark in Haarlem. Jan

Volgens Constantine is het
zeker dat er door de RIBW niet
meer gebouwd wordt in Zandvoort. Het is echter niet bekend, wat er op deze plaats terugkomt. De acht zullen in elk
geval, aldus Alby Toonen, vaste
begeleidster, door bewoners en
personeel worden gemist. Uit
het Strandhotel, aan de Boulevard Paulus Loot, zijn deze
week ook al vier mensen verhuisd. Ook dit pand zal over
enkele jaren haar deuren gaan
sluiten.

(ADVERTENTIE)

Meer pro fijt van

ZANDVOORT - Met een
groot feest viert kinderdagverblijf Pippeloentje zondag
5 maart het vijfjarig bestaan. Om één uur geeft
drumband Jong Damiate
het startsein voor een middag vol vrolijke activiteiten.
Iedereen is welkom in het
dagverblijf, op de begane
grond van Huis in het Kostverloren.
door Joan Kurpershoek

Voor deze bank hoeft u geen aanslag te doen op uu spaatrekemng.
Want de prijs is echt minimaal! Dus gewoon lekker dootspann
en tegelijkertijd profiteren van deze mndhen topper1
2-zits

1700,-

21/2'+ 2- zits 3695,- m diverse kiemen Icvnbaar.
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Het wordt een middag met
heel veel spelletjes, hapjes,
drankjes, een grabbelton, én
een optreden van clown 'Ome
Wim' die met ballonnen allerlei
dierfiguren maakt. Maar je
kunt je er ook laten schminken.
Daarnaast verkopen kinderen
van het dagverblijf zelf gemaakte dingetjes en tweedehands
speelgoed. Of bandjes met liedjes die de kinderen hebben ingezongen, compleet met tekst.
Daarmee kunnen ouders ook
thuis samen met hun kinderen
de liedjes zingen.

Reünie
Voor kinderen die eerder op
het kinderdagverblijf hebben
gezeten, wordt nog vóór het
grote feest een reünie georganiseerd, compleet met diavoorstelling. Dit begint zondag al
om 12 uur.
Relinde Adegeest ondernam
in 1986 al de eerste pogingen in
de toenmalige Kiewietmavo
aan de Sophiaweg om een kinderdagverblijf van de grond te

krijgen. Dat lukte met veel
moeite en slechts voor tijdelijk.
Vijfjaar geleden, in 1990 braken
betere tijden aan. Toen kwam
er voldoende subsidie los om
Pippeloentje om enkele beroepskrachten aan te stellen.
Het werd opnieuw geopend m
een goed geoutilleerde ruimte,
in leeg gekomen lokalen van de
toenmalige Van Heuven Goedhartschool.

Met die conclusie komt het
gemeentebestuur naar aanleiding van klachten over ondergelopen kelders en dergelijke.
Bovendien is het grondwaterpeil 's winters meestal al hoger
dan in de zomer. Daarnaast
speelt de bodemgesteldheid
mee. 'In een zandgrond, zoals
hier in Zandvoort, verdeelt het
water zich gelijkmatig over het
gebied. Zo komt het dat kelders
die in een laag gelegen gebied
liggen, onder kunnen stromen.
Een en ander hangt overigens
wel af van de waterdichtheid
van de kelder of de fundering
van een gebouw', aldus het bureau Voorlichting van de gemeente.
Zandvoort kent en bijkomend probleem, namelijk het
ontbreken van oppervlaktewater. Er is geen open water, zoals
grachten en dergelijke, waarheen het overtollige water zou
kunnen worden weggepompt.
Wegpompen naar een ander gebied heeft ook geen zin, aldus
Voorlichting. Juist omdat het
probleem zich in de hele regio
voordoet, zal het weggepompte
water weer even hard terugstromen.
De gemeente noemt alleen
maatregelen die^door de particulieren zelf genomen kunnen
worden. 'Het is aan te raden
ventilatie-openingen van kelders en kruipruimten goed
open te houden en ervoor te
zorgen dat de ruimtes waterdicht blijven danwei worden.
Naarmate de regenval de komende weken afneemt, zal ook
het grondwaterpeil weer zakken.'

Alcoholcontrole
ZANDVOORT/OVERVEEN/HEEMSTEDE - In de nacht
van vrijdag op zaterdag zijn tijdens een alcoholcontrole op de
Julianalaan in Overveen tweehonderd automobilisten gecontroleerd op alcohol. Drie bestuurders kregen een proces-verbaal en een boete. Op de
Zandvoortselaan op de grens
van Heemstede en Aerdenhout
is dezelfde nacht eveneens gecontroleerd. Drie automobilisten hadden te veel gedronken.
Zij mochten na het betalen van
een boete naar huis. Bij een rij'SH%±-i&"-•>>-; -«f*:'' r**«-.svjr*•* ".t>^«?
dende controle werd eveneens
- »Sf lt-35?&t*3:lr ^£^C;'?"i^.. -t?-:"
een onder alcohol verkerende
Rotary Club Zandvoort levert de cheque af op Nieuw Unicum. man (promillage boven 1,01).
V.l.n.r.: Paul Beers, Egbert Poster, Riet van Leest, Henry Uyte- Hij moest achthonderd gulden
betalen.
waal en Frits Baggen

Het t(d)uinproject houdt
min of meer in dat het duin
wordt doorgetrokken tot tussen de nieuwe en oude bebouwing op Nieuw Unicum. Vandaar dat het ook wel duinproject wordt genoemd. „Wil je
hier iets moois krijgen, dan
moet de tuin aansluiten op de
omgeving," zegt hovenier Paul
Beers, die dit plan heeft taedacht. „Dat betekent dat je het
duinprincipe, met z'n heuvels
en onregelmatigheden, op je eigen terrein moet doorvoeren.
De plantengroei komt dan
deels spontaan, deels door aanplant."
Het project kost tienduizenden guldens. Afgelopen jaar
heeft Riet van Leest van de Unicum de nodige acties gestichting Steunfonds Nieuw voerd om dat geld binnen te
krijgen. Een belangrijke bijdrage leverden onder andere donaties van de Zandvoortse bevolking,"en de bridgeclub met een
speciale bridgedrive waarvan
de opbrengst voor dit doel was.

Pippeloentje viert eerste
lustrum met kinderf eest

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel 02507 - 18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/emdred.), Joan Kurpershoek.
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u , woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12
u
Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse.

werkte hij als boerenknecht op
het land. De 82-jarige baas
maakt nog graag grapjes met de
begeleidsters van De Meent:
„Ze denken hier altijd dat ik op
hun kont sla."

Rotary levert bijdrage aan
t(d)uinproject Nieuw Unicum

ZANDVOORT - In het
Huis in de Duinen is zaterdag eveneens uitgebreid
carnaval gevierd. Rien Cquvreur, aanwezig op dit'feest,"
schreef op verzoek van de
organisatie
onderstaand
verslagje.

Oldtimers

Huurders
Vervolg van voorpagina
De twee collegeleden beloofden
toen dat de gemeente zou starten met een groot-onderhoudsplan, indien het Gemeentelijk
De acht bewoners laten
Woningbedrijf niet per l januau, de Zandvoorters, groeri 1995 zou zijn overgegaan naar
ten. Indien u ze nog een
EMM. 'Het GWB is nog met
kaartje wilt sturen dan
overgenomen door EMM maar
kan dit via onderstaand
de huurders hebben nog niets
adres: De Spil, Weerenvan u gehoord?' Dat laatste
steinstraat 16, 2182 GA geldt ook voor de ZVH. 'Wordt
Hillegom.
er nu gewerkt aan een groot-onderhoudsplan of is het college
haar belofte vergeten? Of is het
college te druk met de verkoopwoont al 17 jaar m De Meent, onderhanflelingen met EMM?'
maar heeft nooit een ijsje gekocht m Zandvoort. Hij houdt
namelijk niet zo van ijs. Een
heerlijk borreltje ging er altijd
wel m. Dat haalde hij dan graag
bij hotel 'Zon en Zee' aan de
Hogeweg.
ZANDVpORT - De grote

Regen oorzaak
hoog grondwater

Ouderen in
polonaise

Afgelopen
zaterdagmiddag
waren de verwachtingen in het
Huis in de Duinen hoog gespannen. Een Carnaval-dansant en
hoe! De 'afdelingszusters' waren direct na de lunch druk in
de weer om verschillende bewoners met het verkleden en
schminken te helpen. Heuse
clowns, waarop Didi jaloers
zou worden, boeren en boerinnen rolden van de lopende
band. Toen naar de grote zaal prachtig versierd - waar exact
om vier uur door organisatrice
Wil Brand het startsein werd
gegeven, met de onthulling van
een levensgrote karikatuur van
directeur René de Vries als
Prins Carnaval.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Cheque
Aan Rotary Club Zandvoort
was een bijdrage van duizend
gulden gevraagd. „Maar wij wilden iets substantiélers doen,"
zegt voorzitter Frits Baggen.
„Daarom hebben wij er tienduizend gulden van gemaakt."

Van weg gereden
Vrijdag overhandigde hij samen met Egbert Poster, voorzitter Rotary Zandvoort Foundation, een cheque aan adjunctdirecteur Henry Uytewaal van
Nieuw Unicum. Het geld is ondermeer bijeen gebracht met
het Zomerzottenfestival.
Het t(d)umproject is voor
een groot deel al uitgevoerd, al
is de beplanting nog weinig anders te zien dan enkele denneboompjes en wat kale struikjes,
door de bewoners al tot 'stokjes' gebombardeerd. Paul Beers
heeft echter hoge verwachtmgen: „Als die stokjes gaan uitlopen...."

ZANDVOORT/OVERVEEN
- Een 66-jarige Heemsteedse
vrouw is zondag op de Zeeweg
door toedoen van een andere
automobilist van de weg gedrukt en tegen een boom gereden. Op weg naar Zandvoort
werd zij ter hoogte van de mgang van de Kennemerduinen
ingehaald door een autombihst
die in de bocht de auto van de
vrouw m de flank reed. Zij verloor de macht over het stuur en
reed de berm in, tegen een
boom. De vrouw raakte niet gewond, maar haar wagen werd
zwaar beschadigd. De man is
gewoon doorgereden.

Enkele jaren later verhuisde
het kinderdagverblijf naar het
huidige adres, aan de Burgemeester Nawijnlaan l, op de begane grond van Huis in het
Kostverloren (tel. 13665). Hier
blijkt Pippeloentje helemaal op
z'n plaats. Uit heel Zandvoort
komen ouders hier hun kinderen onderbrengen, die worden
opgevangen door elf parttimers
in vaste dienst en drie oproepkrachten.

Drie groepen
In totaal verblijven er - verspreid over de week - een zestigtal kinderen, variërend van nul
tot 4 jaar. Per dag zijn er gemiddeld zo'n 30, er is plaats voor
ongeveer 38 kinderen tegelijk.
Zij zijn verdeeld over drie groepen, een baby-, een dreumes- en
een peutergroep. De (opvoedkundige) activiteiten, slapen,
eten en spelen worden afgestemd op de leeftijd en in overleg met de ouders. „Je moet het
zien als een verlengstuk van de
thuissituatie," aldus Relinde,
„met het voordeel dat zij hier
meer andere kinderen zien.
Daardoor wordt op den duur
ook de overstap naar de grotere
groepen op de basisschool Manfred 'de leerman' en zijn honden krijgen van de gemeente een plek pal voor horecabedrijf Het
makkelijker."
Busstation
Illustiaüe Mme de Boor
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Voor wij gaan verhuizen van Passage 22 naar
(voorheen E. de Boer) houdt
r*^

iï

^

een

> ^ rr r> r

TiTi W

tot wij gaan verbouwen.
Tevens ligt onze nieuwe voorjaarskollektie in
Kerkstraat 1 3 voor u klaar.
* Broeken o.a. New Man, Panmo, Scqrpu

v.a.

ir Colberts

v.a.

* Jassen, Lutha, New Man

v.a.

* Zijde overhemden vele kleuren korte en lange mouw

v.a.

*Overhemden o.a. Seidensticker, Sonneti, Satijn, Tom Tailor v.a.
Audi's nieuwste visie op design is ontworpen
voor de liefhebber. De automobilist die
houdt van schoonheid en elegantie. De Audi
A4 is een auto om sulletjes van te genieten.
Van z'n sportieve vorm, /'n prachtige lijnenspel en z'n superieure techniek. In het besef
dat deze opvolger van de Audi 80 wederom
autogeschiedenis gaat schrijven. Zo
stond Audi's topontweip AS model

voor de viermaal gelede vooras, bestaande
uit vier aluminium dwarsarmen aan een
hulpframe. De wegligging is daardoor ongekcnd. En dan te bedenken dat de A4 standaard is uitgerust met airbag, ABS met elektronisch geregelde remkrachtverdeling én
elektronische startblokkering. Kom het A4gevoel beleven. Ons hoort u niet als u
stilletjes staat te genieten.

* 3 overhemden korte mouw Black Star.
* 3 boxershorts o.a. Hom en Tom Tailor

30,-

75,100,50,25,-

ƒ l D/"" samen
,

J 1J)/"" samen

t

*Truien o.a. State of Art, Pierre Cardin

v.a. ƒ OU,""

* Yellow Cab schoenen i

ƒ ÖU/~

Auôi

Auto Strijder B.V.

En als KLAPPER gekleurde

Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP
Zandvoort. Telefoon: 02507-145565
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STERNA

REPARATIE ALLE MERKEN

STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

Kroon Mode

Hét goedkoopste adres
van Nederland
voor uw lammaatyloer
en massief parket!!
lamihaatvloeren in de prijzen van:
IN MEER DAN 12 DESSINS
in HPL laminaat, dus pok voor
zwaar belopen ruimtes

Haltestraat 55

NOG

50,"

TELEFONISCH ^
BESTELLEN

sloggi

GEDULD

AANBIEDING

EURQFLOOR
PARKETCROOTHANDEL
Kollenbergweg 2
Amsterdani-Z.O.
(Bullewijk)
Tel. 020-0917554

Openingstijden: , .
. .
donderdag van io,00 tot 21.00 uur
vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
:•',
zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

,DËzÉ^vVEEK.óóK WOENSDAG;CEOPEND :

XANDOH
FRANK

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

VERHUIZEN?

Z A N D V O O R T

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

Wit Verhuizingen

KOS1WSTRMT <)

Voor
mensen
met smaak

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

ERKENDE
VERHUIZERS

WIST U DAT U OOK UW
WASGOED KUNT WASSEN
EN DROGEN BIJ
GRAN DORADO ZANDVOORT
Alle inwoners van Zandvoort willen wij graag'de
gelegenheid bieden om gebruik te maken van
onze wasserette.
De prijs voor onze wasserette:
wasmunten
droogmunten
waspoeder
wasverzachter

geschikt voor één hele was
geschikt voor één hele was
geschikt voor één hele hoofdwas
geschikt voor één hele hoofdwas

ƒ 8,00
ƒ 4,00
ƒ 1,00
ƒ 1,00

U kunt de was/droogmunten en/of het
waspoeder/verzachter verkrijgen bij de bunga\ lowreceptie Vondéllaan 60
° Gran Dorado Zandvoort
niet alleen voor bungalow/kamerverhuur maar
ook voor tennis, squash, zwemmen, badminton,
biljart, bingo en aerobic.
Voor informatie of reserveringen:
telefoon 02507-20000
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'Liefhebberijen' met veel perfectionisme

ZANDVOORT - Achter ieder kunstwerk schuilt een
verhaal. Zo ook achter de
inzendingen voor 'Uit liefhebberij ontstaan', de tentoonstelling in het Cultureel
Centrum Zandvoort. Deze
tentoonstelling,
verzorgd
door Zandvoortse amateurs, doet haar titel eer
aan. De meeste werken stralen uit, dat zij met 'liefde'
(engelengeduld) zijn gemaakt. Maar ook met veel
perfectionisme.

Geboren:
Leticia Gabriela, dochter van:
Dijkstra, Benitus Josephus, en
Ondertrouwd:
Menna Barreto, Letfcia
Van Gasteren, Johannes Gerar- Sumaya, dochter van: Lamöus, en Bouwman, Elizabeth mers, Johannes Anthonius, en
Geeske
Pardous, Hashern
Koper, Richard, en Beerepoot, Overleden:
José
Kluijskens geb. Loos, Krijntje,
f;
oud 76 jaar
ehuwd:
Van der Mije, August Arie, en Borstel, Mario Johannes, oud
Miranda, Ma. Concepcion San- 70 jaar
tos
de Roode, Gerrit, oud 82 jaar
Periode:
21 • 27 februari 1995

Burgemeester op bezoek

Het resultaat is te zien in een
dik fotoboek. Daarin staan inmiddels ook tientallen eigen
houtsnijwerken,
waaronder
kopjes van de kleinkinderen*
maar ook vele vogels, katten,
dorpstaferelen én abstracte
werken. Plus een zes meter lange wandversiering, een silhouet
van het dorp, die nu in het Huis
in het Kostverloren hangt.
Daarnaast zijn er foto's van
veel keramiek en aan de wand
hangen enkele
aquarellen.
„Thuis tekenden we allemaal,"
verklaart hij bescheiden, „mijn
broer Gerard is kunstschilder
geworden." Er zal beslist nog
meer komen te staan in hun
woning van Rob Dalman heeft
nog niet al zijn grenzen verkend... „Ik zou ook nog wel Burgemeester Van der Heijden en zijn echtgenote brachten
eens iets moois van brons wil- dinsdag een bezoekje aan twee jubilerende echtparen om hen
len maken."
te feliciteren. Het echtpaar Duzink-Slinger was 50 jaar getrouwd, het echtpaar Stobbelaar-Paap (foto) 60 jaar.

Kerkdiensten

Burgerlijke stand

Naaktrecreëren blijft vermoeiend. In de naaste toekomst is geen uitbreiding van het naaktstrand te verwachten. Er waren bezwaarschnften binnengekomen tegen de uitbreiding, omdat
daardoor houders van een ventvergunning een
deel van hun terrein zouden verliezen. Naar aanleiding daarvan is er een gesprek geweest tussen
burgemeester, strandexploitanten, venters en de
voorzitter van de strandpachtersverenigmg. Er
werd echter geen overeenstemming bereikt. Op
vragen van Gert Toonen bleek, dat wanneer volgend jaar nog geen compromis wordt bereikt, de
bezoekers van het naaktstrand een eind moeten
blijven lopen om tot hun vorm van recreatie te
komen.
Duinbrandje achter Clarakliniek. Vrijdagmiddag werd er brand gemeld achter de Clarakliniek. Toen de brandweer arriveerde bleek dit al
door personeel van de kliniek te zijn geblust. De
conciërge ontdekte in de buurt een polshorloge
en speelgoed. Een 16-jarige jongen, die op het
politiebureau kwam informeren of er horloge
was gevonden, bekende onvoorzichtig met vuur
omgegaan te zijn.

Fotoboek

LEEUWEKONING

Vrijdag 10.00 uur in R.K. Kerk,
Grote Krocht, dienst Wereldgebedsdag
Zondag 10.30 uur: Eerste Lijdenszondag, mevr. J. Broström-Bruin,
Roelofarendsveen
Donderdag 9 maart 15.00 uur
Leerhuis
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
Zondag 19.00 uur: ds. A.W. Snijders, 'Geestelijke strijd'

Geen uitbreiding vnlkstuincn. De wachtlijst
van de Zandvoortse Volkstuinvereniging zal m
de ijskast moeten, want uitbreiding van het complex, zoals verwacht, is uitgesloten. Dat is volgens het gemeentebestuur alleen financieel haalbaar, als de gemeente het vrijkomende duinzand
mag verkopen. Hoogheemraadschap Rijnland
heeft in 1979 vergunning verleend voor het verplaatsen van duinzand, maar dit moet binnen de
zeereep blijven. Dit betekent geen verkoop van
duinzand, ergo geen geld voor uitbreiding, zo
eenvoudig ligt dat.

Foto André Lieberom

Speelweek van 2 t/m 8 Maart

Weekend:
4/5 maart 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Selms
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate, Viering Heilig Avondmaal
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor C.
van Polvliet
Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves, m.m.v. kinderkoor,
thema c.
Vrijzinnige
Geloofsgemeen>>chap NPB, Brugstraat 15:

Vijftien jaar geleden

Vivian overvalt pachters. De storm die afgelopen dagen de kust heeft geteisterd, heeft in Zandvoort zeker voor enkele tonnen schade berokkend. Vooral op het strand heeft de storm, ondertussen gedoopt tot orkaan Vivian, huis gehouden. Marco van der Staay, van Sunset, werd
maandag, op zijn verjaardag, verrast met een uit
elkaar geblazen paviljoen. Een zelfde lot trof
Freddy en Paul Zonneveld.

Omroepen moeten samenwerken. De Zandvoortse Omroep Organisatie zal alsnog de Bennebroekse omroep De Branding benaderen om
tot samenwerking te komen. Wethouder Aukema heeft bij de vertegenwoordiging van de ZOO,
die afgelopen maandag het programmaplan presenteerde, aangedrongen op dit overleg. Slechts
een van beide omroepen kan worden toegelaten.

niet dat gespecialiseerde gereedschap." Later restaureerde
hij ook nog m het Frans Halsmuseum oude schilderijlijsten,
waarvan sommige rijkelijk versierd met houtsnijwerk.

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Flatbewoners tegen loods. Drieënvijftig bewoners van de Keesomstraat zijn te hoop gelopen
tegen de bouw van een loods naast het volkstuinencomplex. Zij verwachten er de nodige overlast van. De loods is gisteren geplaatst, hoewel er
op 19 februari 53 bezwaarschriften zijn ingediend tegen de bouwvergunning. 'Mijn bezwaar
geldt met name de ontsiering van het inmiddels
tot natuurmonument aangemerkte duinlandschap en de directe woonomgeving van tenminste 55 gezinnen. Recreanten nog daar gelaten,'
aldus een van de bezwaarschriften.

door Joan Kurpershoek

Het woord 'amateurs' gaat tegenwoordig nauwelijks nog op.
Het geeft weliswaar aan dat de
betrokken kunstenaars er geen
broodwinning van hebben gemaakt, maar daar blijft het dan
ook bij. Het perfectionisme is
bij de meeste Zandvoortse
'amateurs' ver doorgedrongen
en dat heeft geresulteerd in een
aantal opmerkelijke, knappe
kunststukken. Zowel op het
doek, als met foto's, hout,
brons, keramiek, kantkloswerk
en andere technieken. In het
Cultureel Centrum is een flinke
variëteit te zien. Opvallend is
wél het grote aantal aquarellen Rob Dalman legt de laatste hand aan een van zijn houten vogels, een fuut
op de tentoonstelling, kennelijk
is deze techniek tegenwoordig aantal knappe staaltjes van beeld regelmatig naar Texel om testraat. De beeldjes blijken al
erg in trek.
houtsnijwerk heeft ingezon- vogels te filmen of te fotografe- over de hele wereld verspreid te
den. Onder andere een schitte- ren." „En we zitten vaak ook in zijn: bijna overal waar Zandrende, gestileerde aalscholver, de kijkhut in de Waterleiding- voorters wonen.
Dalman
een zilvermeeuw en een zeea- duinen," zegt Jopie Dalman, die
Maar achter ieder kunstwerk rend. „Vogels, dat is een lief- zelf verwoed fotografe is. •
Speelgoed
schuilt een eigen verhaal. Zoals hebberij van mij," zegt Dalman..
bij Eob Dalman (63) die een „Mijn vrouw en ik gaan bijvoorDalman (slechts in de verte
Dalman blijkt voor 'hout' gefamilie van de groentehande- boren te zijn. Vlak na de oorlog,
laars) richt zich ook veelvuldig maakte hij samen met zijn ouop oude Zandvoortse tafereel- dere broer houten speelgoedtjes: bomschuiten, de Hervorm- vliegtuigjes, die vervolgens in
de Kerk, schelpenvissers en Haarlem aan een speelgoedWeekend:
uur per dag), ook voor melding vislopers. „Je woont hier en zaak werden verkocht. Rob,
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van zoekgeraakte of gevonden dan voel je je er bij betrokken. toen 12 jaar, mocht de propelPOLITIE:
Alarmnummer dieren.
Bovendien had mijn grootva- lors snijden. Van zijn beroep
06-11. In andere gevallen: tel. Hulpverlening: '
der altijd hele boeiende verha- werd hij later modelmaker, wat
13043.
Centrum
Voor Vrijwillige len over het oude Zandvoort..." inhield dat hij dagelijks met dit
BRANDWEER: Alarmnummer Hulpverlening: Voor informamateriaal bezig was. Van een
06-11. In andere gevallen tie, advies en hulp tel. 17373, op
Ook in terra cotta, oneerbie- nieuw model van iets, bijvoor-,
023-159500 of - voor info over- alle werkdagen van 10.30-12.30 dig ook wel te omschrijven als beeld een motorblok, moest
dag - (02507) 61584.
uur. Schriftelijk: Postbus 100, 'gebakken klei' heeft hij oude voor de gieterij eerst een nouAMBULANCE: Alarmnummer 2040 AC Zandvoort.
taferelen en figuren uit de bad- ten model gemaakt worden.
06-11. Anders: tel. 023-319191 Stichting Welzijn Ouderen plaats vastgelegd, zoals de oude
Toen werkgever Stork Haar(ongevalllen), Centrale Post Zandvoort: Koninginneweg l, redboot met bemanning en de lem in 1978 werd opgeheven,
Ambulancevervoer (CPA) Ken- tel. (02507) 19393. Open voor Zandvoorters Kees Keur en Jan ging hij zich sterk toeleggen op
nemerland.
alle vragen van ouderen op Snijer. In gips zijn eveneens zijn 'hobby'. Dat begon met 'reDIERENAMBULANCE: Die- maandag 09.15 - 12.15 uur, en oude vislopers vereeuwigd, liëfjes' van een bomschuit en
renbescherming
023-246899 dinsdag t/m vrijdag van 09.00 evenals andere figuren in oude van vlindertjes. Al snel daarna
(gratis), Regionale Dierenam- tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid Zandvoortse klederdracht. Die volgde uitgebreider werk, waarbulance
alarmnummer dat de coördinator aanwezig is. zijn niet te zien in het Cultureel onder de Hervormde Kerk.
023-334323.
Of bent u zelf niet in staat om Centrum, maar wel te koop bij „Die heb ik deels nog met een
HUISARTSEN: De volgende langs te komen? Bel dan voor Bloemenhuis Bluijs in de Hal- zakmes gedaan, ik had toen nog
huisartsen hebben een geza- een afspraak tel. 19393.
menlijke
waarnemingsrege- Belbus: Om van de belbus (voor
(ADVERTENTIE)
ling: J. Anderson, B. van Ber- bewoners van 55 jaar en ouder)
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. gebruik te kunnen maken,
Paardekooper, H. Scipio-Blü- dient men zich 24 uur van te
me, F. Weenink. Informatie voren op te geven bij Huis in de
daarover tijdens weekend, Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én en 17.00 uur. De kosten per pertijdens feestdagen via telefoon- soon bedragen vanaf l juli 1991:
nummer 30500. De spreekuren ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,van de dienstdoende arts zijn voor een retour.
zowel op zaterdag als zondag Alg. Maatschappelijk Werk
van 11.30 tot 12.00 uur en van Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
17.00 tot 17.30 uur. Een af- 13459 bgg 023-320464. Spreekspraak is niet nodig.
uur
op werkdagen
van
Tandarts: Hiervoor de eigen 9.00-10.00 uur. Verder volgens
tandarts bellen.
afspraak. Deze hulpverlening,
Apotheek: Zandvoortse Apo- beschikbaar voor iedere inwotheek, H.B.A. Mulder, tel. ner van Zandvoort, is gratis.
13185. Openingstijden (alleen Telef. Meldpunt Sexueel Gevoor
recepten):
zaterdag weld: tel. 023-340350 op werkda11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, gen 12.00-14.00 uur en maandagzondag
11.30-12.30
en + donderdagavond 19.00-21.00
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- uur.
ningstijden informatie over de Telef. meldpunt Ouderen Misregeling via tel.nr. 13185.
handeling: 023-159700, van 08.30
Wijkverpleging: Voor spoedge- tot 17.00 uur.
vallen is het Kruiswerk Zuid- Zandvoortse Vereniging van
•Kennemerland 's avonds, 's Huurders: Gratis advies voor
nachts en in het weekend te be- leden. Telefonisch spreekuur
reiken via de doktersinforma- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
tiedienst: tel. 06-8460.
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Verloskundigen: Mevrouw E.A. Schriftelijk: Postbus 287, 2040
de Boer-Burgh en/of mevr. AG Zandvoort.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van Woningbouwvereniging EMM:
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- Klachtentelefoonnummer
voort, tel. 02507-14437.
technische dienst: 17577. BeDierenarts: Mevrouw Dekker, stuurlijk spreekuur: iedere eerLijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. ste dinsdag van de maand van
15847.
19.30 tot 20.00 uur. .
Dieren: (Overige diensten) Ver- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
eniging v.h. welzijn der dieren 61500.
(02507) 14561, Vermissings- Taxi: tel. 12600.
dienst 023-383361, Asiel Zand- Openbare bibliotheek: Prinsesvoort
(tevens
pension) seweg 34, tel. 14131. Open ma.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
023-244443. Stichting Regionale 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
Dierenambulance: 023-363476 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
of alarmnummer 023-334323 (24 10-14 uur.

met

Kooman gevraagd voor expositie
De Zsndvoorter Piet Kooman (63) is gevraagd voor een expositie in het vestingsstadje Buren, in de Betuwe. Hier wordt gevierd
dat Buren 600 jaar geleden stadsrechten kreeg. De expositie van
Kooman, die gestudeerd heeft aan de Koninklijke Kunstacademie in Den Haag en onder andere tekenleraar is geweest in
Zaandam, komt te hangen in het Museum Buren en Oranje. Hij
toont er vanaf half april 140 tekeningen van leden van het koninklijk huis, vanaf het jaar 1370, plus wapens.

Rommelmarkt in Stekkie
In aktiviteitencentrum 't Stekkie, Celsiusstraat 190, wordt zaterdag 4 maart opnieuw de maandelijkse rommelmarkt gehouden, van 10 tot 13.00 uur. Het is een gezellige markt waar van alles
te koop is. Men kan er ook zelf een tafel huren om spulletjes te
verkopen. Informatie daarover is te verkrijgen bij Heiny den
Duyn, tel. 16456 na 18.00 uur.

Jaap van Zweden in Zandvoort
Rotary Club Zandvoort gaat ook dit jaar door met haar fondsenwerving, voor gelden ten behoeve van goede doelen. Het jaarlijkse
Zomerzottenfestival bijvoorbeeld hoort ook tot die activiteiten.
Voor dit jaar september heeft de club iets bijzonders op het
programma staan: de bekende Nederlandse violist Jaap van Zweden is uitgenodigd voor een optreden in de Hervormde Kerk m
Zandvoort. De kaartverkoop en dergelijk wordt allemaal later in
het jaar geregeld.

Hoge opbrengst bingo
De opbrengst van de bingo-avond m de Agathakerk, vrijdagavond 17 februari, is gekomen op 4300 gulden. De evenementencommissie van de St. Agathaparochie is er erg blij mee en dankt
alle gevers voor hun bijdrage. De opbrengst is bestemd voor de
Zandvoorters Annelies Moen en Jeroen Bluys, die in ontwikkelingslanden werkzaam zijn.

Gemeente Belangen Zandvoort
De vergadering van Gemeente Belangen Zandvoort trok vrijdag
32 belangstellenden. Na de opening door voorzitter Jan Jongsma
hield oud-raadslid Jaap Methorst een lezing over de toekomst van
de provincies in Nederland, onder andere over de status van
Noord-Holland ten opzichte van de toekomstige provincie Amsterdam. Een en ander in het kader van de verkiezingen voor de
Provinciale Staten op 8 maart aanstaande. Wethouder Fheringa
beantwoordde daarna vragen over onder meer de woonwagenproblematiek, de wateroverlast in het dorp en de verkeerstoestand m
Zuid.

PICTURE5
PP.ESENT5

Ondernemers in 't huwelijk

TEKENFILM

THRILLER

A.L

12 Jaar
Dagelijks
19.00 en 21.30

Dagelijks
13.30 en 15.30

VERWACHT

PULP FICTION.

FRANKENSTEIN.
Gasthuisplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

Morgen treden twee bekende ondernemers uit Zandvoort in het
huwelijk: Else Blankenstein en Frank de Visscher. Zij zijn de
eigenaren van de twee kledingzaakjes Rosarito, respectievelijk
aan de Grote Krocht en het Kerkplein. Het huwelijk vindt plaats
om drie uur op het Zandvoortse raadhuis.

Sportschool jubileert
Sportschool Fitness Paradise van Remy Draijer blijkt al weer
bijna vijf jaar te bestaan. Het jubileum gaat niet ongemerkt
voorbij, aldus Draijer, maar het wordt waarschijnlijk op bescheiden wijze gevierd. De exacte datum daarvan staat nog niet vast,
maar vermoedelijk wordt het l april. „En dat is geen grap," aldus
Remy Draijer. „Maar misschien wordt het ook wel de week erop."
Overigens krijgt schoen- en sleutelmaker Peter van Campen, uit
de Corn. Slegersstraat, - naar verluidt - binnenkort een onderscheiding van de Stichting Erkenning Schoenherstellers.
Andere ondernemers zijn nog druk bezig met de aanstaande
opening van hun zaak. Op de Grote Krocht wordt hard doorgewerkt aan het compleet nieuwe interieur van de Tromp-winkel.
Peter Tromp hoopt zijn zaak volgende week donderdag te kunnen
openen.

"1T7ELKOM WELKOM, besT V te toerist! Boek uw vakantie maar weer voor
het komende seizoen naar
Zandvoort. Wij, de gemeente
Zandvoort, VVV en de NS, zijn
er volledig op voorbereid om u
warmpjes te ontvangen. We
hebben er van alles aan gedaan
om het u in en rond het dorp
zo gerieflijk mogelijk te maken. Waarschijnlijk heeft u al
zo'n prachtige nieuwe
VVV-gids ontvangen, met heerlijke plaatjes van het gqudgele
strand, duinen, circuit en casino. Of met uitstapjes in de hele
omgeving, naar musea, landgoederen, enzovoorts enzovoorts. En met tal van hotels
die veel te bieden hebben.
Maar laat u niet misleiden....
onze regio, en met name Zandvoort, heeft nog veel meer te
bieden.
Voor de fervente tremreiziger begint dat al in Haarlem.
Daar kunt u op uw reis naar de
badplaats overstappen in een
echte boemeltrein, met speciaal voor u gereserveerde
staanplaatsen. Heerlijk nostalgisch, niet waar? Op het Zandvoortse station aangekomen,
wacht u een speciale verrassing, met name voor degenen
die wat moeilijk ter been zijn
of in een rolstoel rijden.... een
echte steile wand.
Voor automobilisten met bestemming Gran Dorado en circuit hebben we een avontuurlijke weg (de Kostverlorenstraat) kunnen aanleggen met
veel kuilen. We hadden het natuurlijk liever niet gedaan, omdat het de verrassing wégneemt, maar we hebben voor u
een bord neergezet om u te
waarschuwen. Dit stuk wordt
ook sterk aanbevolen voor fietsers. Overigens, die lastige grote bomen zullen we nog eens
een keer weghalen, zodat u wat
meer ruimte krijgt om gas op
de plank te geven.
In het dorp hebben we de
houten keet van de leerman
kunnen redden, zodat het
Raadhuisplein niet aan sfeer
heeft ingeboet. Bovendien
wordt u er niet lastig gevallen
door straatmuzikanten, want
die hebben we verwezen naar
de boulevard. Daar kunt u komen via de Kerkstraat en het
Badhuisplem. Op die plek hebben we óók voor een verrassing
gezorgd. Degenen die hier vorigjaar al waren, weten het
vast nog wel... een paar paaltjes
met kettingen, waar u hinkelend of balancerend overheen
of langs kunt springen. Als u
geluk heeft, tenminste... Vooral voor ouderen, rolstoelrijders
en kinderwagens speciaal aanbevolen. We moeten alleen de
kettinkjes binnenkort nog even
wat aanspannen. Die hangen
bijna op de grond, dat maakt
het minder spannend.
Verder hebben we op het
Badhuisplein nog een prachtig
stuk ongerept natuur, met echt
zwerfvuil en natuurlijke zandverstuivingen. Helaas voor u
staan er hekken om heen,
maar het uitzicht is er daarom
met minder om. Het is echt
waar, wat u gehoord heeft!
Zandvoort is meer dan strand
alleen.
JOAN KURPERSHOEK

• Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplem 9b. Expositie 'Uit liefhebberij ontstaan',
kunstuitingen van Zandvoortse
amateurs. Te zien t/m 9 april.
Het Cultureel Centrum is van
woensdag t/m zondag geopend,
van 13.00 tot 17 00 uur.
• Galerie Aeckerstijn, Grote
Krocht 29, t/m 5 maart expositie van Jan Bazuin, met impressionistische schilderijen: stillevens, portretten, vrouwfiguren.
Geopend woensd. t/m zond. 2 •
5 uur.

donderdag 2 maart 1995
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Yanks café
zaterdag 4 maart

Zin in een avond ouderwets uit je dak
met Peter ten Broeken (primo)
kom dan gezellig langs...

aanvang 20.30 uur vrij entree

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk
Haltestraat 22, Zandvoort
AKO
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Gran Dorado
Vondellaan 60, Zandvoort
(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado
Trompstraat 2, Zandvoort
Shell Geerling
Hogeweg 2, Zandvoort
De Vonk
Vondellaan 1A, Zandvoort

echte bakker BALK
Hogeweg 28

tel.

de ideale kinderopvang in Zandvoort voor kinderen van
0-4 jaar.
Zondag 5 maart
van 13.00 uur tot 16.00 uur
groot kinderfeest met
• drumband „Jong Damiate"

Fa. P. Klein
De Spar

Sacher kersenkoek l .95
Sesam notenknar
3*25
Alpen taartje 11.95
ECHT JE PROEFT'T!

5 jacw Pippeloentje,

12989

• clown „ome Wim"

• verkoop 2c hands speelgoed
• spelletjes, schminken, grabbelen
enz.
Kinderdagverblijf
Pippeloentje
Burg. Nawijnlaan la
2042 PM Zandvoort
tel.: (02507) 13665

Iedereen is deze dag
van harte welkom!

18 maart Live Band
DE MEESTE GEIN
OP HET DORPSPLEIN

Info 02507-19455

geeft u meer!

Minicruise naar
Noord Engeland

FRAAIE

GLAZEN
SCHAALTJES

STERKE NYLON

AFWAS-

HEERLIJK WARME

_

voor o.a. snacks
en toetjes.
Per stuk

via de nieuwe verbinding Umuidcn - Nevvcastle
Weekmedia organiseert in samenwerking met
Toer-NL-Excursies een fraaie drie-daagse minicruisc. U reist op eigen gelegenheid naar
Umuiden, waar de inscheping plaats vindt bij de
Felison Terminal. Vertrek om 18.30 uur met het
m.s. Winston Churchill. Aan boord is er een taxfree winkel, een kiosk annex parfumshop, drie
restaurants, een bar-lounge met zeezicht en een
discotheek. Na aankomst in Newcastle om 9.30
uur plaatselijke tijd volgt een dagtocht per tounngcar met een bezoek aan het historische
Durham en het centrum van Newcastle. Tevens
maakt u kennis met het karakteristieke heuvellandschap van Noord Engeland. Om 17.30 uur
vertrekt het m.s. Winston Churchill richting
Umuiden. waar u de volgende dag om 9.00 uur
aankomt.

SET H STUKS

ELDERS 9-ÜT

PATTEX

SUPERGEL OF

STERADENT
REINIGENDE
BRUISTABLETTEN

SECONDENLIJM
ultra sterke sneldrogende lijm. Per tube

KOKER
30 TABLETTEN

PALMOLIVE
SHAMPOO

ELDERS

r

VOOR ELK
TYPE HAAR

ZWARE
MESSING

BRISE
CLIP-ONS

diverse soorten,

PLANTEN
BAKJES

regelbare luchtverfrisser
voor in de auto, compleet
met houder en vulling

FLACON 400 ML

ELDERS

ELDERS

"CiÜ*^'

diverse soorten.
Per stuk

4ï9o

/7?,s

ELDERS.

VERTREKDATA:

donderdag 25 mei (Hemelvaart), zondag 4 juni
(Pinksteren), donderdag 8 juni en donderdag 22
juni 1995.
KOSTEN:

De kosten voor de minicruise naar Noord
Engeland bedragen vanaf f 149,= per persoon,
mcl. bootreis v.v., tounngcarvervoer in Engeland
en assistentie van de reisleidmg. In deze kosten
zijn niet inbegrepen de maaltijden, uitgaven van
persoonlijke aard en verzekeringen. U kunt apart
een annulenngskostenverzekenng afsluiten a
4.5% van de reissom en reisverzekering a f 12,50
p.p. Passagiers dienen in het bezit te zijn van een
geldig Nederlands paspoort/toenstenkaart.

VAN NELLE
SUPRA
KOFFIE

DEELNAME:

Deelname is alleen mogelijk door het insturen
van onderstaande volledig ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC
Amsterdam
Voor meer informatie: Toer-NL-Excursies te Ens,
tel. 05275-3025.

SUMMER
KIPLEKKER

snelfiltermalmg

CROMA
BAK & BRAAD

PONDS-

PAK

voor een heerlijk bakresultaat en lekkere
bruine jus

ELDERS

ELDERS .

Telefoon:

Aantal deelnemers:

Ie keuze datum:

boordevol
luxe bonbons

PONDSDOOS

ELDERS
•

ELDERS Jï79

.

aDERS,

PETITE PLUME
HEERLIJK MALSE

KIPFILET

vnesvers

COCA COLA
;

1.5 -. - v, .£i

f Friïtï risti

ELDERS.

NORMAAL OF LIGHT
1000 GRAM
KIP-FILET

'>V

6FRUITS

«

FRISTI
NORMAAL
of YELLOW

GOUDA'S
GLORIE
CULI-NAISE

yoghurtdrank
met 6 vruchtensappen.
De fruitigsle
yoghurtdrmk

romig fris,
op basis van
biocultuur
Culi-Naise .»

"" ^

LITERPAK

POT
350 ML

LITER -V .;Lr:WV
ELDERS l.-'! r->.

2e keuze datum:

UNOXSNACKBALLETJES
msalesaus,blik400aram l' >"">
>
Op brood of b,j de bomi "
*
j *\

MAGGIROOM-

Naam:

Woonplaats:

reeds voorgebakken

4-ytf

Deelname aan de minicruise naar Noord
Engeland is alleen mogelijk door het insturen
van deze bon naar het in de bovenstaande tekst
vermelde adres.

Postcode:

TJOKLAT
CHOCOLADE BONBONS

PER STUK
250 GRAM

Bon voor onze lezers

Adres:

ORIGINELE ITALIAANSE
PIZZA MARGHERITA

' U- t ï

i :, ,^i:

Reisverzekering: ja/nee.

PER

N

FLES

<

i.,

^AFÏF
AMARETTO
en genieten. Doos
e zakjes
ELDERS 5^1

BECEL LIGHT
* KUIP 250 GRAM
Past m een cholesterol
verlagend diee!
ELDERS

ELDERS

OUDE GOUDSE

EXTRA
VOORDEEL
\JI**.W

Kinderen t/m 15 jaar ontvangen een korting
van f 50,- p.p.
Namen overige deelnemers (gespeld op de wijze
zoals ze ook vermeld staan in paspoort/toenstenkaart. Voor kinderen t/m 15 jaar ook leeftijd
vermelden.):

MAGERE

RUHOERBRAAOLAPJES

PER POND

ORIGINELE WESTFAALSE

UNIEKAAS METWORST
lekkere grove worst .
HEELPOND LIEFST 400 GRAM

OVENVERS WIT

CASINO
BROOD
GESNEDEN EN
VERPAKT
HEEL BROOD

ELDERS

ELDERS.

ELDERS

MONA YOKI-DUBBELDOKI

f V'
f\
f..; f

3 r r^

• 'i l wj
<~«

ELDERS

Annulenngskostenverzekenng: ja/nee
Geef onderstaand uw keuze aan
• couchette ligplaats/bed met wasgelegenheid
en toilet in directe nabijheid f 149.- p.p.
• bed in vierpcrsoonshut zonder raam met was
tafel f 194.- p.p.
• bed in dnepersoonshut zonder raam met was
tafel f 214,- p.p.
• bed in twecpersoonshut zonder raam met
wastafel f274,- p.p.
• bed in twecpersoonshut zonder raam met
badkamer f 299,- p.p.
• bed in tweepersoonshut met raam en badkamcr f 324.- p.p.
• bed m éénpersoonshut zonder raam met was
tafel f449,- p.p.
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ELDERS .

TAART VAN DE WEEK

HALFVOLLE CHIPOLATA
. VRUCHTEN

KUIFJES
a 100 gram
ELDERS

TAART

rijk opgemaakt
met o.a.
slagroom,
amandelen
en vruchten ,.'
VRIESVERS E'
dus verser
L
bestaat met!
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BAALWITJE^

8STÜKS

VAN DEN BROEK

GELDIG
VAN 1 T/M
4 MAART

ELDERS
ELDERS

—.
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geeft u meer!

LIEFST 16 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook • OOSTZAAN. Winkelcentrum HannieSchaltplein 'HOOFDDORP MarMlaan (centrum),Toolenburg -NIEUW VENNEP: HooWweg -VOLENDAM Hyaeintenstraat • ZWANFNBURG-Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN• NOORD: Kostverlorenhol
EN NU OOK AMSTERDAM • Belgiepleln 106 [Nieuw SlolenJ • Molukkenslraal 131 (oosl)
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Makkelijk en
verantwoord slank,
het kan!

gebleken voor sporters, moeilijke of onregelmatige eters
en voor mensen die tengevolge van maagklachten problemen hebben met hun 'gewone' voeding.

Als je ouder wordt, kost het vaak steeds meer moeite
om je gewicht in de hand te houden. Je komt sneller
een paar kilo aan, terwijl diezelfde kilo's hardnekkig
blijken als je wilt afvallen. Diëten en veelbelovende
middeltjes zijn er genoeg. Maar, zo leert de ervaring,
het ene dieet helpt goed maar als je stopt, zijn de
kilo's er zo weer bij. Het andere is ingewikkeld of
smakeloos en bij het derde voel je je snel slap.

Maaltijd Plus is samengesteld
volgens de richtlijnen van het
Ministerie van Volksgezondheid. Dat verzekert de gebruiker van een volwaardige voeding, waarbij je absoluut
niets tekort komt. Voor de
kosten hoef je het overigens
niet te laten, omgerekend per
maaltijd is deze voeding niet
duurder dan gewoon eten.
Maaltijd Plus is verkrijgbaar
bij de drogist, reformzaak,
apotheek, Etos, Trekpleister
en Kruidvat.

Hiervoor is nu een oplossing:
Maaltijd Plus. Geen ingewikkeld dieet, geen futloosheid
of hongergevoel tijdens het
lijnen, maar een gemakkelijke kuur, waarin alle voedingsstoffen zitten die je
lichaam nodig heeft. Bovendien kun je 's avonds gewoon
een warme maaltijd blijven
gebruiken. Het grote aantal
gebruikers ervan is inmiddels het beste bewijs van het
succes van dit dieet. En
natuurlijk bevestigen de vele
positieve reakties keer op
keer dat gemakkelijk afvallen en op gewicht blijven echt
mogelijk is.

in kombinatie met een lichte
warme maaltijd, dan krijg je
per dag nog geen 1000 kalorieën binnen. De vetverbranding wordt hierdoor vanzelf
op'gang gebracht. Overigens
is Maaltijd Plus niet alleen
ideaal om af te vallen. Door
de uitgekiende samenstelling
is deze voeding ook ideaal

Voor meer informatie kun je
tijdens kantooruren ook bellen naar de dieet-infolijn:
04928-3012.

Telt een gewone maaltijd al
gauw 400 a 600 kalorieën,
Maaltijd Plus telt nog geen
200 kalorieèn. Gebruik je het

Koortslip snel en
effectief bestrijden

Preventief
In Hongarije heeft men een

middel ontwikkeld dat effectief koortsuitslag bestrijdt.
Arte Skin is gemaakt van uitsluitend natuurlijke bestanddelen. Zodra de eerste symptomen van koortsuitslag (tintelend gevoel, geïrriteerde
huid, jeuk) zich voordoen,
moet het worden gebruikt. In
de meeste gevallen komen de
blaasjes dan niet eens meer
opzetten.
Heeft u al last van een koortslip, begin dan tóch direkt
met het gebruik. Binnen 48
uur treedt zichtbare verbetering op.

Test
Tijdens een test in de dermatologische kliniek van de Universiteit van Budapest werden zeer goede resultaten
behaald.
Bij 80% van de patiënten verdween de koortsuitslag sneller dan gewoonlijk, terwijl bij
een vijfde de verschijnselen
na de eerste kuur niet meer
terugkeerden. De kern van

Arte Skin wordt gevormd
door twee werkzame bestanddelen, het aminozuur L-lysine
en een on verzadigd vetzuur,
die samen een nieuw gepatenteerd molecuul vormen. Beiden hebben een sterk virusbestrijdend karakter.
Voor een goed resultaat
wordt een kuur van drie
dagen (vier maal daags 2
tabletten) aangeraden. Elke
verpakking bevat een minikuur die moet worden afgemaakt om de weerstand van
de cel, die aangetast is door
het virus, te vergroten.
Voor nadere informatie en
advies kunt u terecht bij drogist, reformzaak en apotheek
of bellen met de info-telefoon
van Arte Skin: 01829-5447.

Wat mist uw lichaam
als u vermoeid bent?

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

t
02507-17166

GEZONDHEID
T^J wMffiow vmtHmoosDiHE msspatmK msmis? u
BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN REDAKTTE WEEKMEDIA

Diverse onderzoeken tonen aan dat Miginal uitstekend
werkt
tegen
hoofdpijn en migraine.
Dit natuurlijke middel
dat zijn werkzaamheid
dankt aan de combinatie
van
drie
natuurlijke
ingrediënten
(Moederkruid, Goudpapaver en
St. Janskruid), verlost de
patiënt in korte tijd van
hoofdpijn en migraine.
De publicatie van Miginal in
TestMagazine is een ondersteuning van het bewijs dat al
eerder geleverd werd door het
onderzoek van de Haarlemse
huisarts dr. E.
Jager.
Zijn bevindingen waren zeer
positief.
Van alle patiënten die gedurende een periode van drie
maanden aan het onderzoek
meewerkten, bleek - onder
invloed van Miginal - het
gebruik van gewone pijnstillers
enorm
gedaald.
„Ik had er mensen bij," aldus
dr. Jager, „die voordien acht
pijnstillers per dag slikten
tegen hoofdpijn en migraine.
Nu ze zijn overgegaan op
Miginal, gebruiken sommigen van hen er nog maar één
of twee en de helft zelfs hélemaal niets meer."

Ook preventief
Inmiddels is al voor meer dan
100.000 mensen een ander
leven begonnen. Velen kónden huishoudelijk werk niet
meer opbrengen, moesten de
kinderen regelmatig het huis
uitsturen of ontvingen vaak
geen visite meer.
Zij hebben nu geen of duidelijk minder last van regelmatig terugkerende hoofdpijn of
migraine. Hun
leven
wordt
weer
gekenmerkt
door
een
prettig
normaal
bestaan.
Een van de bijzondere kenmerken
van
Miginal is, dat
de
tabletten
ook preventief,
nog vóór een
migraine-aanval,
kunnen
worden
ingenomen.
Door de natuurlijke basis
ervan kan het
bovendien zonder
zorgen
voor lange tijd
worden
gebruikt, terwijl

een plotseling opkomende
hoofdpijn snel wordt verholpen.
Miginal is verkrijgbaar bij
drogist, apotheek en reformzaak, in verpakkingen van 20
en 80 tabletten.
Voor verdere informatie kunt
u bellen met de afdeling consumentenservice van Indros
& Pfluger, tel. 036-5370871.

Voorj aarsmoeheid
hoeft geen probleem
te zijn

Complex

*»«Wvltomlne.+Mineroi,

Nu ook verkrijgbaar bij drogist

Iedere dag fit met Marcus Rohrer Spirulina

Of je nu huisvrouw, manager of student bent: we hebben allemaal te maken met de negatieve gevolgen
van onze moderne levensstijl. Ons druk bezette
leven, spanningen en onze eetgewoonten eisen hun
tol: vermoeidheid en een verminderde weerstand.
Hoe komt dat nu?
Als we een druk en gejaagd alcohol en stress hopen zich
leven leiden, verbruikt ons in ons lichaam afvalstoffen
Ze belemmeren
de
lichaam veel meer vitale voe- op.
dmgsstoffen dan normaal. Op lichaamsfuncties en blokkeden duur" ontstaan er tekor- ren onze energie. We voelen
ten: onze weerstand wordt ons moe en lusteloos.
minder, we zijn sneller moe
en hebben steeds meer tijd Wat kunnen we
nodig om er weer bovenop te hieraan doen?
komen. Er is- ook een andere
oorzaak. Door weinig bewe- Hoe kunnen we op een verging, ongezond eten, roken, antwoorde manier onze vitali-

natuurlijk middel tegen hoofdpijn

Volwaardige voeding

Eenvoudig kombineren

Volgens wetenschappelijke onderzoeken krijgt
minstens 4O% van de
Nederlanders drie keer
per jaar last van koortsuitslag. Dit uit zich in de
vorm van een koortslip.
Koortsuitslag
is
het
gevolg van een virus, dat
Herpes Simplex heet.
Het virus, dat meestal al in de
kinderjaren wordt opgelopen,
blijft aanwezig en komt
tevoorschijn-als er iets bijzonders aan de hand is. Sommige
mensen krijgen er last van bij
koorts, stress of oververmoeidheid, maar ook tijdens
een wintersportvakantie kan
het ineens verschijnen. Dat
gebeurt meestal.in de'vorm
van blaasjes. Wanneer de
blaasjes er eenmaal zijn, gaat
dat gepaard met jeuk of een
brandend en pijnlijk gevoel
op en rond de mond.

Verrassende resultaten van

Langdurige of terugkerende
verstopping goed te verhelpen
met Lactulose
Niet iedereen heeft iedere dag ontlasting. Veel
mensen hoeven slechts
enkele malen per -week.
Dat is heel normaal. De
stoelgang verschilt namelijk van mens tot
mens. Echter, als uw ontlasting
minder
vaak
voorkomt of moeilijker
verloopt dan voorheen,
kan dit wijzen op verstopping.
Bij verstopping (of obstipatie)
wordt te veel vocht aan
de voedselmassa onttrokken.
Oorzaken van verstopping
zijn o.a.: eenzijdige voeding
(te weinig vezels), gebrek aan
lichaamsbeweging of onvoldoende drinken. Ook bepaalde ziekten of geneesmiddelen
kunnen
verstopping
tot
gevolg hebben.
Verstopping voorkomen
Een manier om verstopping
te voorkomen is het volgen
van een vezelrij k dieet met
bijvoorbeeld zilvervliesrijst,
rauwkost, bladgroenten, fruit
en volkorenbrood. Mede door
goed te kauwen en te drinken

teit
terugwinnen
zonder
kunstmatige middelen?
De natuur biedt ons een
ideale oplossing: Marcus Rohrer Spirulina. Het is een
micro-alg die ruim 60 hoogwaardige
voedingsstoffen
bevat en bekend staat als de
rijkste natuurlijke voedingsbron. Een bijzonder alles-inéén produkt dat onze gezondheid op alle fronten ondersteunt. Enerzijds reinigt Spirulina ons lichaam van gifen afvalstoffen en zorgt het
voor een optimale stofwisseling. Het lichaam wordt weer
schoon van binnen, waardoor
we ons fitter voelen en meer
energie krijgen. Anderzijds
vullen de vele bouwstoffen
tekorten aan zodat de weerstand beter wordt. We voelen
ons opgewekter, vitaler en
sterker.
Iedere dag fit
er tegenaan
Marcus Rohrer Spirulina
wordt inmiddels door talloze
mensen gebruikt bij vermoeidheid, een verminderde
weerstand en voor betere
prestaties in werk, sport en
studie. Dit natuurprodukt
verdient dus een vaste plaats
op iedere ontbijttafel, zodat u
er iedere dag weer fit tegenaan kunt!
De échte Marcus Rohrer Spirulina is verkrijgbaar vanaf
ƒ 15,95 bij uw drogist, reformhuis en apotheek. Meer
weten? Bel dan de Spirulinainfolijn
voor uitgebreide
informatie: 013-446565.

wordt de darm voldoende
gevuld en geprikkeld.
Mocht u desondanks toch last
krijgen van verstopping, dan
kan Lactulose een goede
remedie zijn.
Lactulose
'Therapeuticon'
Een grote groep mensen heeft
langdurige of steeds terugkerende klachten. Voor dit
soort klachten heeft een
milde oplossing de voorkeur
en biedt Lactulose 'Therapeuticon' uitkomst.
Lactulose is een melksuikerachtig produkt dat lichaamseigen is en de zuurgraad in
de darmen verlaagt.

Tegen het eind van de
winter krijgen steeds
meer mensen last van
periodes van intense vermoeidheid. In zo'n periode is alles te veel. Het
liefst zou je, net zoals
sommige dieren, een winterslaap willen houden
en pas opstaan als het
stoelgang weer normaal is, voorjaar is.
daarna
leidt
dagelijks
gebruik tot dagelijkse ontlastmg.
In de volksmond wordt dit
vermoeide gevoel voorjaarsLactulose is het sinds jaren moeheid genoemd. Artsen en
door artsen aanbevolen mid- andere deskundigen op het
del bij terugkerende en aan- gebied
van
gezondheid
houdende obstipatieklachten beschouwen het niet als een
en is nu ook verkrijgbaar bij echte ziekte, maar lastig is
de drogist in verpakkingen het wel. Een waslijst van vage
van 16 sachets.
klachten doet zich voor: snel
moe, gebrek aan energie en
Indien u nadere informatie concentratie, snel geïrriteerd,
wenst kunt u contact opne- veranderde of verminderde
men met Roche Nicholas,
eetlust en verminderde weertel. 04977 - 81833.
stand waardoor men sneller
vatbaar is voor infecties.

Het verbetert de vochtbalans
waardoor de darmbeweging
bevorderd wordt. De darminhoud wordt zachter en ontlasting kan volgen.
Lactulose
'Therapeuticon'
kan dagelijks gebruikt worden bij langdurige of steeds
terugkerende
verstopping.
Het is mild voor ons lichaam,
geeft geen gewenning en
heeft een zoetachtige smaak.
Bij de startdosis kan het een
2-tal dagen duren voordat de

huid is opgebouwd uit verschillende lagen. De bovenste
laag bestaat uit dode cellen en
slijt langzaam af. Deze cellen
zijn hard en droog en laten
één voor één los. Tegelijkertijd worden in de onderste
huidlaag nieuwe cellen aangemaakt.

Als de hoofdhuid te snel
wordt vernieuwd, zijn de
Roosvorming ontstaat als de dode cellen nog niet hard en
cellen van de hoofdhuid te uitgedroogd. Ze plakken aan
snel aangroeien. Onze hoofd- elkaar vast waardoor ze niet
één voor één, maar als aan
elkaar geklonterde vlokjes
loslaten. Dit noemen we roos
Resultaten onderzoek
Vorig jaar voerde Abbott,
fabrikant van Selsun, een
onderzoek uit onder mensen
met roosklachten. Opvallend
was dat meer dan de helft
continue last had van roos en
tweederde van de ondervraagden ontevreden was over het
resultaat van de anti-roos
shampoo
die men
zelf
gebruikte.
Deze mensen gebruikten in
het kader van het onderzoek
een flakon Selsun. Na een
maand werd opnieuw naar de
klachten gevraagd Toen was

Extra behoefte

Het kan echter voorkomen
dat er een periode is met
extra behoefte aan energie.
Dat kan zijn wanneer er sprake is van zware lichamelijke
inspanning, geestelijke belasting of als men weer op
krachten moet komen na bijvoorbeeld een ziekte. In die
gevallen biedt een hooggedoseerd preparaat zoals Supradyn Complex Forte uitkomst.
Ook dit voedingssupplement
is verkrijgbaar als tabletten
en bruistabletten.
Supradyn Complex en SupraAanvulling
dyn Complex Forte zijn verVoor al die vage klachten is krijgbaar bij apotheker en
het van essentieel belang om drogist. Voor meer informate zorgen voor een aanvulling tie: Roche Nicholas B.V ,
in de juiste hoeveelheid van tel. 04977 - 81833.

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305

Gratis anti-rooswijzer
De meeste mensen voelen
zich erg ongemakkelijk
als ze last hebben van
roos. Ze proberen verschillende shampoo's uit
om roosvorming; tegen te
gaan. Maar wanneer de
behandeling stopt, komt
roos weer even hard
terug.

alle vitamines, mineralen en
spoorelementen.
Supradyn
Complex is speciaal hierop
afgestemd; daarom is slechts
één tablet per dag al voldoende. Het is verkrijgbaar als
tabletten en bruistabletten.
De tabletten zijn gemakkelijk
in het gebruik en de bruistabletten zijn ideaal als men liever de vitamines als drank
neemt.

bijna 8 op de 10 deelnemers
van zijn roos af

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

Speciale kuur
Selsun is een geregistreerd
geneesmiddel tegen hoofdhuidschilfering In tegenstelling tot de vele anti-roos
shampoo's bevat het geen
koolteer, maar seleensulfide.
Dit bestanddeel zorgt er niet
alleen voor dat roos verdwijnt, maar ook dat de
hoornlaag zich herstelt. Daarbij normaliseert het de talgafscheidmg.
Selsun wordt niet als shampoo gebruikt, maar als kuur,
naast een gewone, milde
shampoo.
Anti-rooswijzer
Over roos bestaan hardnekkige misvattingen. Met name
over de bestrijding ervan
Waarschijnlijk zullen die
nooit helemaal verdwijnen.
Maar wie een juist antwoord
wil op een van de vele vragen
over roos en wat er aan te
doen, haalt bij apotheek of
drogist de gratis anti-rooswijzer.
U kunt deze ook aanvragen
bij Abbott, tel. 020-5454500.

tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
P a r f u m e r i e - Drogisterij - Schoonheidssalon

/Ho o B~«^ «fc*« rg
Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER

DRUGSTORE

DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK
K E R K S T R A A T 31 - 2042 JD Z A N D V O O R T
TEL. 02507-12513

PHILIPS 63 CM GROOTBEELD
KLEUREN-TV STEREO
TELETEKST
SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adv. '3330.-

1649.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST HI-8 STEADY
TEADY SHOT
SHO
FlatensquarHi-BlackTrinitron beeldbuis, teletekst en
afstandbediening. Adv. '1660.-

999.-

SONY72CMKVS2921

Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviesprijs'4000.-

2699.-

Hi-8, stabilisator,
bilisator, stereo.
stere

2099.-

SONY STEADY SHOT
Met stabilisator! "3100.-

1679.-

SONY T R A V E L L E R
Lichtgewicht camcorder. "1650.-

SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst.*2250.-

1499.-

CANON CAMCORDER

Type 25PT; 63 cm flat square beeldbuis, 60 voorkeuzezenders, automatische zenderprogrammering,
stereo (2x20 Watt), teletekst met
geheugen en infrarood afstandbediening. Adviesprijs. *1795.-

PHILIPS TURBO-DRIVE VHS-HQ
VIDEORECORDER INKLUSIEF
TELETEKST EN PDC
VR223; Simpel programmeren (TXT),
opname wordt exact op tijd gestart
door de zender (PDC), 2 videokoppen, autom. koppenreinigër,
elektronische zenderafstemming,
42 voorkeuzezenders, Spinner Dial,
Easy Logic afstandbediening.
Adviesprijs. *1245.-

reo en teletekst.
TX1988; Stereo

PHIUPSHWCAMCORDER

999.699.-

Perfect beeld en geluid!
16x zoom, HiFi stereo. '2495.-

SHARP DV5403
IV5403 KTV
o en
en teletekst.
55cm. Stereo

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

BAUKNECHT WA541

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviesprijs*999.-

995.1095.

LUXE 1400 TOEREN
RVSkuip en trommel. Adv.'l 499.-

AEG LAVAMAT RVS

1099.-

1099.-

PANASONIC
NIC 63 CM

Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adviesprijs.'2299.-

1000 toeren wasautomaat

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen!' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs'1 499.-

iCMKVX2141 SHARP VltwuHw
SONY55CMKVX2141
Stereo en teletekst.*1650.teletekst."! 650.- VLE30; 8x zoom, LCD-kleurenschermjnkl. luidspreker. "2299.-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

1449.

1499.-

BOSCH VW SPS2102

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi. Adv.'l 235.-

649.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

729.859.-

BAUKNECHT SUPER

SIEMENS WASAUTOM.

SIEMENS 310 LITER
KOEUVRIESKOMBINATIE

SONY T EELETEKST
LETEKST

MIELE VW G521
Type G521; Adviesprijs'2099.-

1399,.RISICO.

979.-

Type KG31; Flexibele indeling van deur en koelkast,
automatische ontdooiing, omdraaibare deuren. Adv.'l 448.-

999.-

KVM1421; Adviesprijs'890.dviesprijs"890.-

599.-

7QQ
ff^lü.

3 laden. Adviesprijs*1199.-

MIELE K1321S LUXE

895.-

BAUKNECHT VW3PR
pTiffi CQO
Itftwr D«I«J.-

599.- pTirii
>J:j/j.f

lulu-"1

BOSCH 1000 TOEREN

6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. *999.-

BOSCH 323 LITER
KOEUVRIESKOMBINATIE

tridvóoruheett 1

Type KGS32; Adviesprijs*1649.-

1199.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR632; TURBO-DRIVE, 4 koppen, stereo, longplay, LCDafstandbediening. '1295.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760; Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv/1795.-

1045.

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28ST2471; Adviesprijs*1995.-

1295.PHILIPS TOPKLASSE
70 CM MATCHLINE
28SL5800; Adviesprijs*2695.-

1995.-

INDES1T1200TOEREN

899.-

Voorlader, centrifugegang
12ÖOtrn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs'1 1 99.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240; "Beste koop", VHSHQJELETEKST/PDC. "1709.-

999.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT

SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. "1990.-

749."

1595.PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350; Adviesprijs'1445.-

945.-

STEREO TELETEKST
52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs'1345.-

795.-

Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs*279.-

199.-

TyeZE400E; Adviesprijs*949.-

SONY VHS HI-FI VIDEO

PHILIPS/WHIRLPOOL

1049.-

SHARPR2V14 STUNT
2-DEURS KOELKAST

Type AWG71 9; Adv. '1 235.- Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*699.-

JVC HI-FI VIDEO

LUXE 800 TOEREN

999.-

nffi«4 CQQ
\£m? O;R9.-

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling. Adv.*799.-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

469.-

799.-

PANASONICVIDEO+PDC
NVSD30; 3 koppen, PDCprpgramming.Adv.*1199.-

495."'

STUNT! Adviesprijs*749.-

cw
535.WHIRLPOOL2-DEURS
235 liter. Adviesprijs*985.-

699.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

GRUNDIG PDC/TXT
GV420; 3 koppen, PDC/
TELETEKST,. Adv. '1219.-

699.-

1000 Watt quartz-grill.

349.-

MOULINEX KOMBI
FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv. '849.-

BAUKNECHT 2-DEURS
Luxe kast. Adviesprijs*1 049.-

695.-

Type AWG089; Adv. '1435.-

SHARP3IN1 KOMBI R7V1

549.-

PANASONIC NN8550
SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviesprijs'890.-

PHILIPS GR102137CM

579.-

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv. *999.-

1000 TOEREN BOVENL.

SONY VIDEO + PDC

Hmy 495-"

395._-

MOULINEX FM1315

ZANUSSI 2-DEURS SHARP R3G14 KOMBI

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviesprijs*745.-

WHIRLPOOL AVM61 0
20literinhoud. Adviesprijs*649.-

HRJ600; stereo. Adv. '1299.

TURBO-DRIVE HI-FI
STEREO + SHOWVIEW
63 CM TOPKLASSE Supersnel,
hi-fi stereo. '1382.-

63QW7619; 16:9breedbeeldknop, beeld in beeld (P.l.P.),
Off Philips garantie. Adv.*2545.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

pTg«i 7OQ
IJMW

699.-

f «KJ.

WHIRLPOOL AVM920

AEG TURNAMAT

AKAIVIDEO+PDC/TXT
0+PDC/TXT

1-DEURS KOELKAST

F495; 4 koppen.
en.Adv.1318.Adv.1318.-

AEG BOVENLADER

699.-

LAV275; 1000 toeren. *1699.-

1349.-

VIDEO
4 KOPPEN* VIDEO

Topmerk! Perfektbeeld.
•fekt beeld. "799.'799.-

499.-

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv. *1499.-

Oerdegelijketabtetop. Zeerfraaie
uitvoering metformicabovenblad. Officiële garantie.

INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

i-IHQ VIDEO
AKAIVHS-IHQ
idbediend.'768.VSG21; Afstandbediend.
'768.-

449,-

WHIRLPOOL 1-DEURS

478.-

145 LITER KOELER STUNT! GAS-ELEKTRO
Topmerk. Adviesprijs'749.-

PHILIPS VIDEO + PDC
ARISTONA63CM
STEREO TELETEKST
63TA4410; Adviesprijs'1995.-

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33; Stereo en teletekst.

1198.-

GRUNDIG63CM

T63-630; Teletekst. Adv.*1579.-

998.-

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12; Teletekst.'1679.-

GRUNDIG51 CM KTV
T51 -540; Teletekst. Adv.'l 099.-

598.-

ARISTONA52CM

51KV1256; Adviesprijs'895.

37 CM KLEUREN-TV

rw% O"7K
ifatw OlU."

VR223; TELETEKST. '1245.-

579.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

TOPMERKWASDROGER

VR332; TURBO-DRIVE,
Stoppen, perfekt beeld! '995.-

Wasdroger. Adviesprijs*495,-

629.499.449.-

• •J»Jf L<w

^r •fl^fl

**

IGNIS DROGER AWF020

TURBO-DRIVEVIDEO

Supersnel, VHS-HQ video. "759.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

ZANUSSI BARKOELER ETNA FORNUIS 14.00
BOSCH KOELKAST PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

\]üM 415.-

"*

3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

ZANUSSIWASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

495.-

ATAG GAS-ELEKTRO

••••?•

BAUKNECHT KAST

ptgjii OCO

HRD770E; LCD-afstandbediening. Adviesprijs.'799.-

l U Tl AIr

^V^^.^1

469.-

GRUNDIG VIDEO + PDC

N5000; Geen afvoer nodig

599.-

I.Tj|ry

DM&ÏÏ

**

WHIRLPOOL AWG912

STUNT! VHS-HQ VIDEO

Kondensdroger. Adv.*1549.-

Inkl.afstandbediening. *699.-

pTgii 7QO

379.BETER EN GOEDKOPER!

LaM

[•Wk -1-f QQ

SONY 55CM KLEUREN-TV
TELETEKST
Type KVM2101

OPZETVRIESKAST

Lrtfef.. OUO. "

WHIRLPOOL AFB594

nrgiii OQQ
IJaft-r ö«IO.

| lïJÏJr--

1198.-

BOSCH VRIESKAST
SUPER KOOKPLAAT
WHIRLPOOL 243 LITER
1 .40 meter hoog met 6 vriesvakkencq laden. Adv. '11 65.

AEG TYPE 520

4-pits gaskookplaat. '298.-

178.

Kondensdroger. Adv.* 1449.-

pT^i 14>|Q

STUNT!! VRIESKIST!!

MERKCENTRIFUGE

Bijnaalletopmerken leverbaar
in alle maten en soorten. Er
is algen vrieskist vanaf:

E3Er 11*151 .-

749.-

2800 toeren. Adviesprijs*249.-

" 159.DE GROOTSTE OMAFHAIMKELIJKE VAN NEDERLAND
•

l Meer budget door de gratis l |"O | l\l
JBCC-card!
.
\*•~ •~~ Aanvraag-folder.in.de winkel! |

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis mei hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

JypeGSDI 341 ; Adv. *848.-

tf-*lal«"

MIELE DROGER T349

|J?W?

ATAGTURBO-FORNUIS
Opzetvrieskastje. Adv.*595.pTgi^
OflQ 1

KONDENSDROGER

GV401; "Beste koop!" TELETEKST/PDC prog. '1099.

948.-

**

BAUKN./BOSCH/AEG

898.-

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl.grillen kookwekker. *1510.-

L:»j>f
ODSfa"
INDESIT WASDROGER
pTgiJ >|OQ

JVC VHS-HQ VIDEO

f3as-etej<trofomuis metgrill. *999.-

410; Gas-elektro fornuis. Inkl.
grill.draaispitenmixedgrillset.
Adviesprijs. *1575.-

t'j'jfkf

328.-

mus

Type KN5402WO; Adv. *849.-

•

•

•

Pl»rtrohisch hotalon B HAARLEM
•
mirUw PIN-code
l Winkelcentrum "•Schalkwijk"
••.S.ndereïtr'a kosten | Riviëradreef 37

•

BEVERWIJK
SUPËRSTORE 1100
|Breestraat 65

•

BADHOEVEDORP
ALKMAAR l
AJVISmyEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

328.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.

98.-

zaterdag .9 tot S uur.
KOOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag .............. 7 tot 9 uur
'Waarssenbroek «rijd|g ...v ...... 7 tot 9 uur
ovenge filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 2 maart"! 995

Zwaar bevochten zege ZVM
ZANDVOORT - De voetbalzondag verliep voor
Zandvoprtmeeuwen bijzonder positief. Zelf wonnen de
Meeuwen, met veel moeite,
met 0-1 van DIOS en bovendien verloor koploper DIO
verrassend van TYBB met
1-3. Daardoor staan de
Zandvoorters er relatief het
beste voor.
De Zandvoorters traden aan
zonder de geschorste Robin
Castien en de zieke John Keur.
Twee spelers die vaak hun
stempel op een wedstrijd drukken.
Zandvoortmeeuwen
moest het in deze wedstrijd
voornamelijk hebben van een
tomeloze inzet. De fel meelevende trainer Pieter Keur zag
zijn spelers tot het uiterste
gaan. DIOS dat bij winst een

grote kans had op de tweede
periodetitel was in de eerste
helft niet echt gevaarlijk.

meeuwen geheel vast. De Zandvoórters konden de bal niet
lang genoeg in bezit houden en
kwamen zodoende niet onder
de druk vandaan. Veel hectische situaties voor het Meeuwen-doel, maar doelman Serge
van Lent hield stand. Vlak voor
het einde kreeg een DlOS-speler de rode kaart toen hij een
scheidsrechterlijke beslissing
te fel aanvocht. Er zou DIOS
een strafschop zijn onthouden.
De Zandvoorters boekten zodoende een zwaar bevochten
maar toch wel verdiende 0-1
overwinning.

De Zandvoortse achterhoede
met de solide spelende Michel
van de Marm en Willem van der
Kuijl gaf geen kans weg. Aanvallend kreeg Zandvoortmeeuwen ook geen uitgespeelde mogelijkheden. Een paar afstandsschoten werden door de DIOS-doelman gepakt. Tien minuten
voor de rust bewees Riek de
Haan zijn waarde voor het
Zandvoortse team. Van de
Marm zette de spits met een
lange pass aan het werk, De
Haan maakte geen fout. Fraai
lobde hij de bal over de DIOS- Inzet
-doelman in het doel, 0-1.
„We staan er werelds voor,"
aldus Pieter Keur. „We sp'eelIn de tweede helft deelde den niet geweldig, maar de inDIOS de lakens uit. De Nieuw- zet was weer ouderwets. We
venneppers zetten Zandvoort- missen op dit moment een lei-

Chess staat op achterstand
ZANDVOORT - De hoofdmacht van Chess Society Zandvoort wacht morgenavond, in het Gemeenschapshuis geen
gemakkelijke klus. De Zandvoorters beginnen de kampioenswedstrijd, tegen het zeer sterke Bloemendaal 2, namelijk met een 0,5 tegen 1;5 achterstand. Die stand kwam op
het formulier door-remise van Dennis van der Meijden en
een onnodige nederlaag van Ben de Vries.

TZB faalt in
zeer slecht duel

In de Rapid-'competitie gaat
Carlonie Stam de Jonge verrassend aan de leiding.
Vorige week vrijdag speelde
Dennis van der Meijden en Ben
de Vries hun partijen vooruit.
Tegen de sterke reserves van
Bloemendaal bereikten beiden
niet de vereiste vorm, die absoluut nodig is om dergelijke toppartijen te winnen. Dennis van
der Meijden wist zijn tegenstander Van Swieten weliswaar
een halfje af te snoepen, doch
zijn collega Ben de Vries liep
onnodig tegen een nul aan. Tegen Ernst Hoogenes speelde De
Vries in het eindspel ten onrechte op winst, waardoor de
remise-marge verbroken werd
en zijn tweede seizoensnederlaag een feit werd.

ZANDVOORT - Ne een fraaie
reeks van overwinningen ging
TZB zondag ten onder tegen
het vijfde team van DEM, 0-1.
Een niet gemotiveerd TZB liet
veel te veel kansen liggen.
In dit erbarmelijk slechte
duel was TZB wel meer in de
aanval te vinden, maar de gemakzucht sloeg al snel toe.
DEM, dat totaal geen indruk
maakte, beperkte zich tot verdedigen. Reeds in de eerste
helft had TZB een ruime voorsprong moeten nemen. De
Zandvoorters gingen echter
Het zestal spelers dat resveel te nonchalant om met de teert, wacht1 nu de lastige opkansen.
dracht deze achterstand ongedaan te maken om kans te houOok in de tweede helft was de den op de titel. Bij verlies zal
wedstrijd niet om aan te zien. Bloemendaal langszij komen
TZB was niet scherp genoeg in en ongetwijfeld de titel in de
de aanval waardoor doelpunten laatste ronde op bordpunten
uitbleven. DEM kwam eenmaal binnenhalen. Bij een gelijkspel
over de middenlijri en het was blijft Chess twee punten voor
meteen raak, 0-1. In de slotfase en heeft in de laatste ronde tezette TZB nog wel even aan gen het reeds uitgeschakelde
maar het spel bleef beneden het Heemstede aan een gelijkspel
niveau van de voorgaande wed- voldoende. Bij een overwinning
strijden.
kan morgenavond al het kanx„We hadden kansen te over, pioensfeest beginnen.
maar waren niet scherp geOndanks de aanwezigheid
noeg," stelde trainer Willem van Walter Gerhards schat Olaf
Koning. „We moeten gewoon Cliteur de kans op een kampide goede reeks weer voortzet- oenschap niet hoog in. „Vooraf
ten en volgend jaar, met wat tekenen we, zeker gezien de opversterking, proberen omhoog gelopen achterstand, voor de
te komen."

Zakelijk Bekeken

4-4," aldus Cliteur, van wie morgenavond ook zeker een bijdrage wordt verwacht.

Rapid-schaken
Na de eerste avond in de rapid-competitie, het snelschaken, hadden twee spelers een
honderd-procentscore bereikt.
Zowel Boudewijn Eijsvogel als
het jeugdige schaaktalent Dennis van der Meijden scoorden
drie punten uit drie partijen.
Maar doordat Eijsvogel op vakantie was en Van der Meijden
wegens andere redenen verstek
liet gaan op de tweede avond,
konden zij hun koppositie niet
verdedigen.
Dit was voor de concurrentie
het sein om de achtervolging in
te zetten. Het was een plezierige verrassing om te zien hoe
Caroline Stam de Jonge de koppositie overnam. Nadat Stam
de Jonge, die samen met Hetty
Sandbergen de vrouwelijke inbreng binnen Chess Society
voor haar rekening neemt,- in de
eerste ronde nog verloor van
Mare Kok, scoorde zij viermaal
achtereen het volle punt. Met
goed spel versloeg zij Simon
Bosma, Hugo Eggerding, Peter
van der Beek en Willem van
E s veld. Haar zegereeks werd in
de laatste partij van de avond
onderbroken door Hans Drost.
Drost rukte door die overwinning op naar de tweede plaats
met 3,5 punt, slechts een halfje
minder dan de koploopster.
Stam de Jonge zal op de laatste
avond, die voor 24 maart is gepland, echter alles uit de kast
moeten halen, .om haar eerste
plek te consolideren. Naast
Hans Drost azen Ben de Vries,
Kees Koper, Peter van der
Beek, Mare Kok en Simon Bosma op de koppositie.

Riek de Haan1 (aan de bal)
maakte zondag het enige en
beslissende doelpunt voor
Zandvoortmeeuwen
Archieffoto Weekmedia

Revanche voor
Handbalsters

der in het veld. Maar goed, er
wordt in ieder geval keihard gewerkt. Ik hoop dat zondag veel
Zandvoorters de weg naar het
voetbalveld weten te vinden als
we tegen United moeten spelen."
Zandvoortmeeuwen maakt
dan om half drie de eerder dit
seizoen gestaakte wedstrijd tegen United af. Op het Zandvoortmeeuwen-complex moet
nog een half uur gevoetbald
worden.
De Meeuwen staan met 1-0
voor en United moet het halve
uur met tien man spelen. Bij
winst neemt Zandvoortmeeuwen de kop over en kan de tweede periodetitel vrijwel niet
meer gemist worden.

ZANDVOORT - De handbalsters van Holland Casino-ZVM
hebben duidelijk de smaak te
pakken. Tegen het zeker niet
kinderachtige TOG pakten de
Zandvoortsen een fraaie 10-9
overwinning.
Het was een uitstekende revanche voor de eerder dit seizoen tegen TOG geleden 17-5
nederlaag. Het team van coach
Jan van Duijn was vooral in de
eerste helft prima bezig. De
sterke defensie gaf weinig kan-,
sen weg en als er eens een schot
op doel kwam, was er altijd nog
de prima keepende Anita Reumann. Holland Casino-ZVM
had het beste van het spel en
nam vlot een 6-3 voorsprong.

Stand vierde klasse KNVB:
1 DIO

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zandv.m.
Bloemend.
SV United
DIOS
DSOV
TYBB
Hoofddorp
Alliance
Haarlem
Van Nispen
Spaarnestad

17
15
17
15
17
16
17
16
17
17
17
17

11 2 4 24 45-15
9 4 2 22 34-13
9 3 5 21 41-26
4 3 20 40-27
7 4 6 18 31-20
5 7 4 17 27-26
6 5 6 17 37-36
5 6 5 16 21-26
6 4 7 16 31-40
4 6 7 14 30-30
3 6 8 12 25-41
O l 15 l 21-93

Van der Meijden slaat toe
ZANDVOORT - Slechts twaalf zetten had Dennis van der de Zandvoorters thuisvoordeel
Meijden nodig om zijn koppositie in de interne competitie hebben.
van de Zandvoortse Schaak Club te verstevigen. Walther
Franck werd het slachtoffer van het schaakgeweld van Jeugd
Van der Meijden.
De koppositie voor Dennis
van der Meijden werd niet alleen door de overwinning sterk
verbeterd, maar ook de remise
van achtervolger John Ayress
tegen Lindeman was daar debet
aan. John Atkinson zette zijn
zegereeks voort door ditmaal
Willem van Esveld een punt afhandig te maken. Wedstrijdleider Ruud Schiltmeijer was
goed op dreef met een verrassende overwinning op Den Drijver.
Voor voorzitter Jan Berkhout is het een zeer moeilijk
seizoen. Vorig seizoen eindigde
hij op een mooie zevende plaats
in de algemene eindrangschikking, terwijl op dit moment
slechts een zestiende plek voor
hem is weggelegd. Ook tegen
Dommeck slaagde de voorzitter er niet in tot winst te komen. De nederlaag van Berkhout betekende de vijfde op rij.
De uitslagen: Den Drijver-Schiltmeijer 0-1, Van Esveld-Atkinson Ö-l, Dommeck-Berkhout 1-0, Gude-Geerts 0-1,
Van der Meijden-Franck 1-0,

Ayress-Lindeman remise. De
toptien ziet er als volgt uit: 1.
Van der Meijden, 2. Ayress, 3.
Geerts, 4. Lindeman, 5. Ter
Bruggen, 6. Van Eijk, 7. Franck,
8. Gude, 9. Dommeck, 10. Atkinson.

Bekerstrijd
Volgende week donderdagavond spelen vier leden van de
Zandvoortse Schaak Club hun
tweede partij voor de bekercompetitie van de NHSB. Na de
magnifieke overwinning in en
tegen Aalsmeer komt nu op bezoek het sterke team van
Schaakmat uit Noord Scharwoude. De tegenstanders spelen met hun eerste team in de
tweede klasse van de NHSB,
terwijl Zandvoort in de derde
klasse uitkomt.
Schaakmat versloeg in de
eerste ronde het team van Oostzaan met 3,5 tegen 0,5. Voor Edward Geerts en zijn mannen zal
het geen gemakkelijk opgave
worden. Toch ziet hij de wedstrijd positief tegemoet, omdat

Strijder bestedealer

Directeur Ed Strijder is trots op de titel 'VW/Audi Excellente
Dealer 1995' die zijn bedrijf door de Nederlandse importeur is
toegekend. „Wij mogen de titel eenjaar lang voeren. Mijn medewerkers en ik zijn daar enorm blij mee. Het is voor een blijk van
waardering en een erkenning dat wij onze klanten op hoog niveau
service verlenen. Natuurlijk blijven we aan verdere verbeteringen
werken." In de showroom staat de trofee die erbij hoort, een werk
van beeldend kunstenaar John Spek. Daarnaast ontving elke
medewerker een fraaie zilveren speld, een kopie van het kunstwerk.
De erkenning maakt deel uit van de campagne 'Met vlag en
wimpel' van de importeur. Deze heeft alle VW/Audi-bedrijven
getoetst aan een aantal criteria. Het doel daarvan is, de kwaliteit
.van de dealers richting klanten verder te verbeteren.
(ADVERTENTIE)

een andere oplossing bedacht worden, zeggen omwonenden en
ondernemers
•
(Archieffoto)

Dat Manfred Bergerhoff, in
de dorpsmond 'Manfred de
leerman', moest verhuizen van
het Raadhuisplein was reeds
bekend bij Harry en Toos. „Vorig jaar september stond hij al
de stoep tussen de telefooncellen en ons terras op te meten,"
aldus Harry. „Toen ik hem verbaasd vroeg wat hij aan het
doen was, zei hij doodleuk dat
we nieuwe buren werden, omdat wethouder Versteege hem
deze plaats had toegewezen."
Harry was meteen in woede uitgebarsten: „Ik heb een horecabedrijf met eten en drinken en
zie het toch echt niet zitten, als
er straks een zootje ongeregeld
voor m'n deur staat," riep hij
'de leerman' dreigend toe.

Houten keet
Op vertoon van twee' MCM bioscoopkaartjes van een middag- ol
: ' . " '
eerste avondvoorstelling,
- ' • ' ; • . .
een gratis lies wijn per diner',van 2 personen hij alle restaurants van

j^fö^ e,, GAUCHOS

•/.•••''.

•en'in.liet iMC.M '«raiul talé te -Maastricht.' (l)ïf geldt i/m.31 maart '1905.)

MGM CINEMAS •

De wekelijkse schaakrubriek wordt verzorgd door
de Zandvoortse Schaak
Club. Informatie over het
schaakprobleem is te krijgen op de wekelijkse clubavond, op donderdagavond
in het Gemeenschapshuis,
of via de telefoonnummers
15023, 17272, of 14085.

Pijper haalt
goud op WK

Schaakdiagrarn 9. Opgave: mat in twee zetten, wit
begint.
Oplossing
schaakdiagram 8 (mat in twee zetten,
wit aan zet): 1. p F4 -E6+ F7
x e6; 2. tEl -Fl en mat.

'Ik wil echt geen veestapel
of kraam voor mijn terras'

ZANDVOORT - „Vijf loslopende honden, kwetterende en poepende vogels, een
kat en een kraam met leren
riemen en tassen voor ons
terras?! Dat nooit!" Dat zeggen Harry en Toos Hoejenbos van het Busstation aan
de Louis Davidsstraat. Via
Ed en Herman Strijder onthullen in hun showroom de trofee via vernamen zij dat Manvan de campagne 'Met vlag en wimpel'
fred, 'de leerman', zijn vaste
stek aan het Raadhuisplein
inruilt voor een plaats pal
voor hun horecabedrijf.
„Als dat doorgaat, wordt het
zeggen de
ZANDVOORT - Autobedrijf Strijder is onderscheiden als procederen,"
twee
dreigend.
een van de beste dealerbedrijven van Volkswagen/Audi in
Nederland. Ed en Herman Strijder mochten vrijdag de
bijbehorende trofee in ontvangst nemen.
Voor Manfred Bergerhoff, 'de leerman', en zijn honden moet
door Martha Burger

, ./•..;;

De Zandvoortse schaakjeugd
kreeg vorige week in het Gemeenschapshuis de vervolg-schaakopleiding. Daarna wërden nog wat partijen gespeeld
voor de zogenaamde laddercompetitie. Koploper Maarten
Scholder liet door te verliezen
van Edward Hendrikse een
steekje vallen. Zijn eerste
plaats kwam niet in gevaar omdat zijn naaste belager Florian
van der Moolen eveneens een
nederlaag kreeg te slikken.
Dmitri Herders verraste Van
der Moolen.
Remco de Roode profiteerde
van de nederlagen van de koplopers door te winnen van Rebecca Willemse. Daardoor
neemt Remco de Roode nu de
tweede positie in. Henk Willemse klopte Mare Habets en
de strijd tussen Riek van der
Meij en Manon van Eldik eindigde door een pat-stelling in
remise.
Vanavond speelt de jeugd tegen de seniorleden van de
schaakclub. De senioren hebben slechts een bedenktijd van
vijf minuten, terwijl de jeugd
vijftien minuten krijgt.

Schaakprobleem
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Amsterdam, Den Haafi, (.ironin»en, Maastricht, Rotterdam en Utrecht

Nog diezelfde middag sprak
hij de wethouder Ruimtelijke
Ordening. „Ik heb aan Versteege mijn bezwaren geuit. Mijn
klanten genieten al jaren van
het uitzicht op het Raadhuisplein. Met die 'houten keet'
voor m'n neus is dat voorgoed
weg. Bovendien ziet geen mens
meer, dat ik daar een terras
heb. Ik weet zeker dat het mij
veel klandizie gaat kosten. Bovendien heeft 'de leerman' geen
aanlrjngebod voor zijn vijf grote
honden. Dat geldt voor iedereen in het dorp, maar blijkbaar
niet voor hem. Zie je het voor je
op die smalle stoep? Moet iedereen over die her en der ver-

spreide veestapel heen stappen,
voordat ze de bus- of ons horecataedrijf kunnen bereiken.
Veel mensen zijn bang voor die
grote herders. Ze gaan liever
een straatje om."
Volgens Hoejenbos had Versteege veel begrip voor zijn bezwaren en antwoordde de wéthouder diezelfde middag letterlijk 'dat zij 'm daar ook kwijt
wilden, maar dat ze ook niet
wisten waar hij naar toe moest'.
„Versteege verzekerde mij
toen, dat het eerst nog in de
gemeenteraad zou komen,
voordat er een besluit genomen
werd. Hij zei me, dat hij met dit
probleem nog wel de nodige ruzie verwachtte."

raadslid Jan Termes (D66)
moet Manfred wijken voor 'het
plan Heddes': deze projectontwikkelaar wil op het Raadhuisplein, waar 'de leerman' twintig
jaar lang lederwaren verkocht,
een nieuw pand bouwen. Als
het doorgaat, wordt dit tegen
het bestaande pand van Graftdijk (Kerkplein 9) aan gebouwd. De onderhandelingen
om ook Graftdijk zelf in de
nieuwbouwplannen te betrekken, zijn inmiddels gestaakt.
Termes is verbaasd over het
collegebesluit: „Natuurlijk is
het mogelijk dat het college dit
besluit alleen neemt. Ik vind
het echter 'psychologisch' niet
verstandig, dat ze de gemeenteraad hier niet in hebben betrokken. Dit is namelijk geenbeslisVerbazing
sing om zomaar in je uppie te
Dat vertrouwen kwam Harry nemen. Je weet dan toch dat je
en Toos - plus een aantal buren geheid problemen krijgt?"
dat fel tegen de nieuwe standplaats van de leerman is - duur
te staan, vinden zij nu. Vorige Gewoonterecht
week hoorden zij dat het colleTermes doelt daarmee op alle
gebesluit reeds was gevallen. tegengestelde belangen van de
Toos: „We hadden niets meer betrokken partijen in deze
van Versteege of de gemeente kwestie. Manfred beroept zich vernomen. Opeens drukte ie- na twintig jaar daar te hebben
mand ons een papier onder de gestaan - op het gewoonterecht.
neus. Tot onze grote verbazing De omwonenden willen 'de
lazen wij, dat het college inmid- leerman' echter niet voor hun
dels besloten had om rde leer- deur hebben. Daarnaast vraagt
man' pal voor ons terras te het raadslid zich serieus af,
plaatsen."
waarom Manfred zijn exploitaWethouder Versteege was tie niet in een winkel zou kundeze week, net als Manfred Ber- nen voortzetten net als iedere
gerhoff zelf, niet te bereiken andere ondernemer in Zandvoor commentaar. Volgens voort? Hierover blijkt helemaal

niet gesproken te zijn.
Twee jaar geleden ontstond
er al hevige commotie toen
Manfred Bergerhoff vernam,
dat hij - in verband met nieuwbouwplannen - weg moest van
het Raadhuisplein. Op dat moment was iedereen nog eensgezind. Manfred, gesteund door
ruim drieduizend handtekeningen van sympathisanten, eiste
van de gemeente, dat hij op zijn
vertrouwde stekkie mocht blijven: Manfred verscheen in landelijke en lokale kranten, op de
radio, dreigde met rechtszaken... iedereen uit het dorp leefde mee met de leerman. „Het
ironische van de situatie is, dat
ik toen zelf ook nog voor Manfred getekend heb," zegt Harry
Hoejenbos sportief lachend.
Maar te veel 'drama' wil er bij
dit echtpaar nu ook weer niet
in. Toos: „Hij is helemaal niet
zo zielig als hij eruit ziet. Hij
kan iedere winter zes maanden
in Spanje zitten en ik weet dat
hij hier en daar ook nog wel een
'optrekje' in eigendom heeft.
We hebben trouwens gehoord,
dat hij voor zijn nieuwe plek
maar een 'habbekrats' hoeft te
betalen. Wij dokken hier al
gauw 2500 gulden per jaar voor
dezelfde oppervlakte, dat is
toch te dol voor woorden?" Volgens hen is het laatste woord
over deze kwestie nog lang niet
gezegd. Ze hebben deze week
een felle brief verstuurd richting raadhuis. Als het antwoord
van de gemeente niet bevredigend is, zullen ze vast en zeker
een rechtszaak aanspannen en
een fikse schadeclaim indienen.

ZANDVOORT - De Zandvoorter Willem Pijper heeft dinsdag
een gouden medaille behaald
op de 'World Police en Fire
Games' in het Australische
Melbourne. Pijper won in de
leeftijdscategorie 35 tot 40 jaar
het onderdeel 1000 meter
droogroeien. Op de ergometer
kwam de 39-jarige uit op een
tijd van 2.56,7. In het totaal
klassement werd hij tweede.
Pijper, lid van AFAFA, is ook
Nederlands kampioen op de
2500 meter.

opscorers
Trlstan Brouwer
ZVM-zat
Robin Castien
(ZVM-zon)
'

Riek de Haan
(ZVM-zat)
Remy van Loon

(TZB)
Barry Paap
(ZVM-zat)
©Weekmedia
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Het inhaalprogramma bracht alleen de zondagvoetballers binnen
de lijnen. Zandvoortmeeuwen en TZB kwamen tezamen tot slechts
een treffer. Die kwam op naam van de winnaar van vorig jaar Riek
de Haan. Te weinig om koploper Barry Paap nog te achterhalen.
(ADVERTENTIE)
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Hondenbelasting
De gemeente heeft nog niet
gereageerd op hun bezwaren.
Wel kregen Harry en Toos deze
week alvast een 'blauwe brief'
van de gemeente toegestuurd.
„Of we maar even 111 gulden
hondenbelasting wilden betalen." Harry en Toos, die zelf
geen honden bezitten, konden
toch nog wel hartelijk lachen
om deze 'stomme fout'. „Waarschijnlijk moeten we nu alvast
'precario' betalen voor die vijf
honden, die straks voor onze
deur komen te liggen," aldus
het echtpaar smakelijk lachend.

In de tweede helft hadden de
handbalsters uit de badplaats
meer moeite het doel te vinden
en tergend langzaam kroop
TOG naderbij. Met nog een
paar minuten te gaan, bij een
stand van 10-9, kwam Holland
Casino-ZVM, door een twee-minutenstraf met een speelster
minder te staan. In de zinderende slotminuten kreeg TOG taovendien nog een strafworp toegewezen. Keepster Anita Reumann stopte de bal voortreffelijk waardoor de Zandvoortsen
een verdiende 10-9 zege boekten.
„We hebben de lijn van vorige
week goed voortgezet," was de
mening van coach Jan van
Duijn. „We speelden weer met
een enorme inzet, het was weer
prachtig handbal wat we lieten
zien. De toeschouwers zaten op
het puntje van hun stoel."
Doelpunten: Wendy van Straten 4, Mireille Martina 3, Claudia Paap l, Danille Blom l, Lucinne Paap 1.

Boxspring 'm uitrolbare opstelling.

Boxsprings van bijvoorbeeld
Vi-Spring, Sleep & Dream, Jan des
Bouvrie en Zevenslaper zie je niet
overal. Bij Slaapvoorlichter
het Westen echter wel. En de hier
afgebeelde modellen zijn uiteraard
slechts een paar voorbeelden uit de
ruime en prachtige collectie
boxsprings die u er vindt.
O
/"\

het Westen
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891
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Maar zachtjes
aan wordt
het voorjaar!

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

OP MAAT GEMAAKT

AJJJMMUM SCHUIFDEURSYSTKM VAN 14 MM SPCCEl DEUREN

De specialist in al uw
bloemwerken

triton

BlOEMSIERKUNSr

e

Haltestraat 65

JÖIu|jS Zandvoort, tel.12060

* **
Hotel - Café - Restaurant
Zuiderstraat 3
2042 GA Zandvoort
Tel.: 02507-19105
Fax- 02507-18613

D, van Du/n

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

voor het aanleggen

BABY GEBOREN?

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?

en ophogen van uw
tegel- of straatwerk.

En de makelaar weet van wanten en kranten.

Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145?
Een hang-en leg-indeling
f. 520.'

Ruim 30 jaar ervaring.

Ziel H ook ;o op tegen wekenlange kraamvisite!
IUIM ons wv roze of blauwe baby feestje verzorgen!

Tel. 0250719593/17833

f. 1665.Uw kash'ndeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dal kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

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

Voor snelle
beslissers!

020-562.2027

V oor documntatie m prijzen bet 020-6101046
THE DOORS JOH Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en OokiMerweg)

Eén telefoontje is genoeg...

f 3.922,-

VERKOCHT

v o o r d e e l

om in contact te komen met de man of vrouw
van jouw keuze. Het maken van een afspraak is
een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stellen een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun
je direct een afspraak maken.

Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

Volkswagen Passat CL 66 kW (90 pk) in dynamic blue metallic, inclusief dubbele airbag.
Ook in dieseluitvoering leverbaar. Deze aanbieding
geldt slechts voor enkele modellen 1993.

Je huis in de krant
brengt mensen, over de vloer.

Pr z<_n z,n ncluso' BTW en SPVt (Mclus cf *os'en r klaarmaken W |7 g nacr ao-, r- u t.oer ngsae'als vooiüenoudtn

En de makelaar weet van wanten en kranten.

Auto Strijder B.V.

Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioo cpm)

Burg. van Aiphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort, Telefoon: 02507-14565

«Julbsleijm-miljoenen

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat i's communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

Postcode Loterij

MILJOEN: NU OF NOOIT!
Bij de trekking van februari is de
Mega Jackpot gevallen op een
niet-verkocht lotnummer, 3052
TB 294. Dit betekent dat de
Jackpot voor de trekking van
maart oploopt tot S MILJOEN
gulden!
Het is natuurlijk toeval, maar tijdens ons vijfjarig jubileum kan er
dus óók een Mega Jackpot van vijf
miljoen uitgaan. En daarnaast de
daverende jubilcumprijs, waar heel
Nederland naar uitkijkt; de Gouden
Bingo van vijf miljoen gulden!
Als u nu de bon instuurt maakt u in
maart nog kans op andere jubileummiljoenen. De Gouden Postcode
van 2 miljoen wordt óók op 25
maan uitgereikt.
Een jubileum waarbij twaalf miljocn wordt weggegeven wil je niet
missen. Vul dus snel de WIN-TOTZEVEN-MILJOEN-BON in en stuur Hoeveel miljonairs zal Nederland er straks in één
hem op! B
klap bij krijgen? Het is nu of nooit!

iesuitaten trekking februari 1995
101i
101t
1017
1018
1018
1021
1024
1025
1031
1031
1032
1035
1052
1052
1053
1054
1055
1055
1056
1056
1056
1056
1057
1057
1057
1057
1057
1057
1058
1058
1059
1059
1061
1063
1065
1066
1068
1069
1071
1071
1072
1073
1073
1074
1074
1074
1075
1075
1075
1076
1077
1077
1078
1078
1078
1079
1079
1082
1082
1091

CM 25. 1091
W
50.- 1091
NX
25- 1092
EW 25
1093
1093
XS
50
LK 100.1094
KA 1000.- 1094
CB
25.- 1095
1095
CN
50
TW 50- 1097
HJ
25.- 1098
TX 500
1102
AP 100.1107
SN 100
1111
ZA
25. 1111
KL
50
1112
1112
JG 500
ZS
25. 1112
EE
25.
1115
GT
25
1121
PV 100.. 1121
VW
25,
1121
BR
25. 1132
CA 500.- 1132
GS 500.. 1135
PK
25.- 1135
1141
XD
25,
XN 1000 1141
1156
BJ
50
1161
HJ
25
BN
50.- 1181
ED
25- 1182
AL
25, 1183
1184
JR
25
1185
JX
25
TJ
50,- 1185
SN
50. 1185
PL
25.. 1186
CN
25. 1186
PA
25.- 1191
VD
25.. i?12
LZ
25,. 1214
NC
25. 1216
DA
25.- 1218
TB
25.- 1218
TL
50.- 1221
BP
50.- 1222
PB
50. 1222
RZ
25. 1222
TE
25,. 1222
TX
50,- 1231
ZD
25.. 1241
NA bO.- 1243
TM 500,. 1251
TX
25,- 1261
LR
25.- 1261
WJ
25. 1271
LH 100.- 1271
TC
25.. 1273
DA
25,- 1274

LN
25
WV 25,LB
50BT 1000VS
50AB
50JH 100..
CA
25JM
25CS
25JN
25.KB 100
CC 500.GL 500,.
SZ
50,DV 100,HV
25.
JB
25,
DG
25,BT
50,
KR
25,PE
25CL 100,XC
50..
AX
25XR
50.VG
50,ZR
25,.
AD 1000.
TK 100.HW 500.GP
25.
CL
50VC
50
CX
25..
KH
25.XR
25,HH
25,WV 500LL
25,BX
50KH
25KZ
25AJ
50..
GB 500.GX
50..
BE
25.GD 100.NL
50.RN
25.KM 100.EE
25.HX
25.CS 100.PG
25.VL 1000.RS
25.TR
25.LM
25.GN 100,-

1275
1276
1313
1324
1324
1333
1333
1354
1357
1381
1382
1382
1394
1394
1396
1399
1401
1401
1402
1402
1402
1405
1405
1411
1412
1412
1412
1422
1423
1433
1441
1442
1442
1442
1443
1444
1447
1471
1483
1502
1505
1506
1506
1507
1508
1511
1521
1525
1531
1541
1541
1541
1546
1551
1561
1561
1561
1561
1561
1562

CE
AT
HS
LP
RS
ES
JL
EK
CR
CA
LN
SJ
BX
KR
JH
ES
CS
VE
GH
SL
XN
BP
EP
GN
AX
HE
NK
XH
PP
PG
WT
AM
RP
WG
WV
CH
BA
EA
AJ
PH
VB
LV
RN
SZ
XG
WJ
JN
PC
AL
CB
MJ
XH
LN
BM
BC
DG
HK
JC
VJ
AH

25- 2032
100.- 1562 BT
25.- 1781 PE
25,- 1902 AB
500.- 1601 BK
50. 1783 ER 1000,- 1902 HA
50- 2033
500.- 1601 GE
50. 1784 SG 100- 1944 WJ 100- 2033
50.. 1788 EJ
25,- 1944 WZ 50- 2035
25.- 1602 XJ
50.- 1606 CB
25, 1788 KL
25.- 1945 PK
25. 2037
50.. 1788 NC
25.- 1948 PV 100.- 2041
25,- 1613 BP
50,- 2041
50.
1791 CH
50.- 1951 JH
25.- 1619 HB
50,- 2042
25.- 1621 JG 100.- 1794 AW 100- 1951 KC
50- 2064
25.- 1811 DD 100- 1964 EK
100.- 1633 EN
25- 1964 LX
25,- 2071
100.- 1687 TR 500.- 1811 PB
2101
50.25.2105
25,2121
1000.2121
2132
25.50.2132
25.2132
50,2134
100,2134
25.2141
252152
100.2161
50.2172
25.2181
252181
502182
25.2202
5002202
5386
G
M
O3O
ZS.2202
50.2203
5688
EK
OO9
25.2211
25,2221
2221
25.25.2223
25.2224
50.2225
/-^^^""\ ~&f^^
2241
50./^^k*}0*^ ^
^~ /^^-T^^'
p *-k
2241
25.2241
25.^^ ^^^*o1^ 9 *
2242
50,Ls\^
& ***
j &<J **
2243
25,
i
2252
100,.
2253
50,'
2253
100025,- 1813 LG 1000.. 1965 NG
50,- 2253
50,- 1689 PG
25.- 1971 DL 500.. 2261
50,- 1815 BG
50,- 1701 AB
25,- 1816 VE 100,- 1972 EK 500,- 2262
25- 1703 AT
50,- 1972 RP
50,- 2263
25- 1703 MJ 100,- 1817 GP
25.- 2266
25.- 1824 JB 500,. 1974 XA
25.- 1713 SR
25.- 1981 AM 25.- 2271
25,- 1741 HK 100.- 1825 NG
25,- 2272
25.- 1826 AC
25,- 1991 JV
25,- 1741 MB
25.- 2272
25.- 1827 NA
25.- 1991 PA
50,- 1741 NJ
25,- 1741 ZM 100.- 1829 CS 500,- 1991 TB 100.- 2273
25,- 2273
50,- 2012 W
50.- 1851 AG
100,- 1742 CD
25,- 2273
50,- 2013 HD
25.- 1852 JH
25.- 1749 CR
25.- 2274
50.- 1852 SH
25,- 2021 GB
50,- 1755 LD
50.- 2274
50.- 1852 TA
25.- 2022 BR
25.- 1759 XH
50,- 2274
50.- 1852 TC
25.- 2023 RA
50.- 1761 GB
25,- 1862 BA
50.. 2023 VA 100,- 2283
25.- 1775 BP
25.- 2026 TE
50- 2284
25.- 1779 AP 100,- 1901 DP

GRAN
DORADO
PRIJZEN

1O1 7
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SV
LJ

132
OO2

5915

CM

14O
i .«*

HH
LZ
SG
CC
ND
AA
CP
XP
WD
VS
BS
SP
TJ
TL
CG
GW
VP
ER
MN
BV
CB
HL
XJ
AR
XJ
XV
CA
LC
VB
GD
JZ
AN
RH
EE
HZ
LH
JP
RC
VK
XD
BV
LB
CA
SL
XP
BG
BA
TH
HR
CX
CW
HG
GM
HG
SK
EN
GV
JB
JC
CC
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2301
2311
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2312
2313
2314
2316
2317
2318
2321
2331
2332
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2377
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2394
2401
2401
2401
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2403
2405
2405
2421
2451
2461
2505
2511
2513
2515
2516
2517
2517
2518
2523
2524
2524
2524
2524
2524
2525
2525
2525
2525
2526
2526
2531
2531
2532
2543
2544
2544
2544
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2546
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2552
2552
2553
2555
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2564
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2564
2565
2565
2573
2581
2582
2583
2586
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2587
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2595
2595
2596
2597
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2613
2623
2624
2625
2628
2631
2636
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2651
2661
2661
2671
2671
2671
2685
2685

LK
25.MH 25,CX
25,XA 500,CD 100,HZ 100,AE 100,HB 100,JJ
25PS
50.VC
50,WD 100.BH 500,TW 100,EB 500.ZV
50.MJ
25.TH 500HS
50TL
50EG
25
NC
50
ET 1000..
ND 50DR
50,.
LB
25.
AL
50,BH
50,DG 25.VG
25.EK
50,EX
25.EW 50.ZH
25.XX
25.GO 25.BX
25.CD 25.AE
50.EC
50,W
25.BV
25.GT 500.HX
50.GA
25.GD 25,CJ
50.CZ 100.PA
25.SN
25,VB
50,AK
25CV 100.KS
50,NB 500.GH 25,JN
50,PL 100,SG 100.CC 25,GP 100.LJ
100.MB 50,XK 100,CW 100.GC 50.ST
50.TS
50.JH 500.XT 1000,AX
50,RN 50,BG 100,BM 50.PA 1000.BS
50,TN
25,XW 50,CE
25,KA
50,HV
25VS
50,EX
25.TG
25.XC
50.RM 25.VR
50,HS
50,VS
25,XT
25,XL 100.XN
50.GE 100.TK
25.BX
50.PV
25,MK 50,VR
50.KJ
50.GV
25.HZ 500,EW 500,SP
50.AP
25.MH 25,KH
50,VM
25,GN
25,PD
25,RX
50,AR 100.EB 500..

2685
2691
2691
2713
2715
2719
2722
2726
2727
2727
2741
2742
2771
2771
2801
2802
2802
2802
2802
2803
2804
2804
2804
2805
2806
2808
2825
2871
2901
2903
2905
2905
2905
2907
2911
2923
2923
2935
2935
2954
2957
2959
2982
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2986
2987
2988
2992
2992
3002
3007
3011
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3021
3024
3025
3027
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3043
3044
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3051
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3061
3062
3063
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3068
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3071
3071
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3075
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3079
3081
3081
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3082
3083
3083
3083
3083
3084
3085
3085
3112
3112
3114
3122
3122
3131
3131
3131
3132
3132

ST
WD
ZB
CH
EP
TP
TB
JL
EJ
GC
HH
EP
HA
KP
VJ
ER
GD
LM
ZW
NA
HZ
SV
ZN
TE
AK
NP
AA
VP
AS
XN
BV
PA
XH
WD
EK
CN
ER
CE
ZH
PC
XL
BH
RT
CD
EC
VJ
BC
WC
WH
AT
DA
BE
JH
SW
CW
PL
TC
AR
XJ
LD
ZJ
VJ
AR
GB
CC
CJ
RB
EL
W
AC
NG
PS
AH
AH
BJ
DK
KJ
XJ
JC
PD
LE
LE
CJ
XE
EL
DW
NL
VB
EP
BM
BM
GG
XX
JL
JP
HC
HD
JD
KD
RB
HP
WL
DN
JD
PX
BC
LM
DA
ED
VM
JP
PG

25,500,25.50,50,25.25,100,25,50.25.100.50,50.50.50,50,25,50,100.25.25,50.25.25.25100,25.50.50,25,25,50,.
50,50.25.25.25.25.25.500.25,50.25.50.100,50,50.500.25,25.25,25,25,100.25 25.50.1000.25.25,50.
100.25.100.50,25,25.25.25,100,50,25,100,25,25,50,25,50,25.500.25,25.25,25,50,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,50,100.100,50,25,25,25,500,50,50,100,25,25.50,500,50..

3132 TL
3134 EV
3135 EM
3135 XR
3136 NH
3136 TR
3137 AD
3137 AL
3142 LK
3142 ND
3151 EA
3155 BT
3161 CB
3171 PW
3190 AG
3191 RG
3191 SC
3193 SK
3201 -'LK
3209 LJ
3212 LA
3212 LK
3214 AL
3218 XB
3222 VD
3224 PC
3225 EC
3232 TE
3241 BB
3249 BK
3251 AD
3253 LV
3261 BR
3261 RK
3262 CL
3264 XK
3271 DA
3274 LJ
3284 LK
3286 XE
3311 PP
3312 JM
3312 NT
3312 PE
3313 AE
3315 TC
3319 BV
3319 TB
3328 EH
3329 LC
3331 RF
3333 SR
3335 DH
3341 RC
3351 ES
3351 JW
3353 BL
3353 EA
3371 JP
3402 AT
3402 HC
3405 XS
3417 XC
3421 CH
3431 GD
3431 SH
3432 BB
3432 BC
3432 XS
3435 DS
3435 RP
3436 WB
3436 ZA
3437 XM
3438 CP
3438 PW
3448 VM
3451 AW
3451 XJ
3454 EK
3511 AA
3511 HZ
3515 ET
3515 XP
3523 VW
3524 JM
3524 JS
3524 RV
3526 BK
3526 BS
3527 CJ
3531 KA
3552 VJ
3552 XH
3554 GW
3561 TJ
3571 AL
3571 LL
3571 VS
3572 VH
3572 WJ
3581 NA
3582 GT
3583 AN
3601 SE
3601 XE
3605 TG
3607 SE
3612 AM
3621 JS
3621 TR
3R33 EA

25.50,2525,25,100.50,25,25,25,25.25.50,50,50,100.25.100,25,50,50,25,25,100,25,25,100.25.500,50,50,25.50.50.25,50.25.50.50,50,100,25.50,25,50,50,25,25.50,500,500,25,50,1000.100.50 •
100.100.50.100.25,25.100.500.25.25,50.50,50,50,50.25.100,50,25,25,500,50,25,50,100.25.25,50.100,50.50,50,500.50,25,100,100,25,25,50.50.25,100,500.1000,50.100.50,25,25,25,25,50.1000,100,50..

3641
3645
3648
3648
3648
3705
3705
3706
3711
3721
3723
3730
3732
3734
3734
3742
3742
3742
3742
3743
3749
3755
3755
3768
3772
3772
3774
3791
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3817
3818

HB
CL
CH
CV
XB
SB
VM
GK
AW
GX
GX
AC
EE
BN
BS
CW
PT
SN
WK
KL
AM
AD
AS
BC
AR
CB
LE
PG
TP
KL
ST
BB
DX
TG
ZL
KX

100.25,25.50.50.50,100.25.50.25,100,1000,500.25.50,25.25.50.25.50,1000,25,50,25.25.25.25.25,1000,25.1000,-.
25,25,
1OO.25,
25,-

4124
4131
4155
4171
4184
4191
4191
4204
4205
4206
4207
4251
4251
4251
4251
4255
4265
4265
4273
4281
4284
4286
4311
4331
4332
4333
4334
4335
4337
4337
4337
4357
4357
4363
4381
4381

BB 100.BH
50.BG 100AG 100,EB
25,KM 100,TH
50.HL 100,KA 100,AB
25,MC 100,AT
50.GG 100.GH
25,VP
50.SG 25,HN
25,JN 500,CZ
25.NK
50,EA
50,BR
50.GB
25,GC 25.AD
25.GM 25,CM 50.JG 500.ED 100GN
50.TK 100,AL 100.CJ
50.RJ
25.GJ
25.HN 25.'

4781
4793
4796
4811
4811
4812
4813
4813
4814
4815
4816
4817
4819
4826
4826
4826
4827
4827
4834
4841
4844
4844
4847
4851
4851
4871
4871
4872
4875
4885
4885
4902
4904
4904
4907
4908

PA
EM
RB
HD
XP
JH
BC
GB
DA
CG
CT
NT
HC
BA
JD
NB
AA
PE
VB
RA
CS
RH
CJ
BD
VL
AB
HK
MC
AT
AR
AR
TP
HX
PM
DW
AJ

100,25,25,50,25.25,25,50,50,25.25.25.50.25.50,25,50,25.25.50,50,25,25.25.25.1000,25,25.1000.50,25,25,25.500,50,50,-

9401 MC

ZILVEREN
POSTCODE
"iI.OUU.UUU
mnn non

/
3823
3828
3828
3831
3833
3833
3834
3841
3851
3852
3853
3861
3862
3864
3881
3882
3892
3902
3904
3904
3906
3911
3911
3911
3925
3941
3941
3961
3962
3971
3971
3972
3984
3984
3984
3984
3985
3993
3994
3995
4001
4003
4003
4006
4006
4033
4101
4101
4102
4105
4124

TJ
CP
EP
LZ
JJ
XA
ZT
CR
SJ
GW
PN
KV
ES
DZ
ZE
CK
AV
WK
RV
XD
AD
DE
NG
TS
TT
HG
LZ
LW
AE
BP
KS
AK
JK
JT
LG
PE
RL
RM
CH
EJ
AW
DK
EM
AN
CA
AC
JT
KH
KW
GR
AT

50,50,25,100,50.50,25,25,50.25,50,25.25.1000.25,25,500.500,50.25.50.25,25,25,25,25.50.25.25,25,50,50.100.50.25.100,100.50.25,500,50.50.50.500.25.25,100,25.100,100.50..

4381
4382
4384
4385
4386
4386
4388
4388
4401
4441
4443
445i
4455
4456
4461
4461
4462
4481
4491
4504
4505
4521
4521
4525
4527
4529
4532
4532
4532
4535
4536
4541
4541
4553
4561
4615
4623
4641
4651
4651
4661
4671
4671
4703
4703
4706
4707
4711
4724
4731
4758

JD
SC
GV
EV
DH
DV
AK
KR
KK
SE
AG
AM
VN
AW
AB
ZK
BL
PL
GN
PW
AB
BC
BP
LG
PE
GL.
EG
HH
KC
AG
HH
CC
CE
AV
TC
AV
VP
CR
MB
WT
HN
HJ
HX
NB
HZ
AK
XP
CN
SV
DM
SP

25,25.100.50,1000,50,50.50,50,100,100,50.50,25.500,25,500.100.25,100.25.100,50,50.50.50.25,50,100,100,500.25.50.25.100.25,50,25,500,.
25,50.50,100,500,50,500,50,50,25,500,100.-

4921
4944
5011
5011
5011
5032
5038
5042
5042
5043
5043
5045
5046
5049
5051
5051
5051
5052
5052
5052
5056
5061
5062
5071
5076
5081
5085
5085
5104
5121
5126
5131
5141
5141
5142
5143
5144
5151
5151
5165
5175
5175
5211
5216
5221
5223
5224
5224
5231
5233
5233

DV
AE
CW
HE
PC
RK
SJ
CK
TL
BH
JM
WR
TA
NP
KJ
NN
SH
BK
CR
RK
SR
WN
KT
CJ
GL
GK
EA
GN
KH
XL
HT
CE
EG
ET
NC
GK
CX
AL
ST
EB
EA
XH
VJ
AX
BT
EE
AZ
XR
KB
HV
PB

25,100.50,1000.25.50,50.25,50.100,25,100,1000,25,100,500,100,100,25,1000,25,50,25,100,50,100,25,50,25,1000,25,25.25,25,25,5025,500,25,25,50,50,100,25,50,25,25,50,25,25,25.-

5237
5241
5244
5246
5251
5251
5253
5258
5262
5262
5268
5271
5282
5291
5298
5301
5328
5342
5344
5344
5344
5345
5345
5345
5345
5351
5361
5374
5384
5388
5396
5398
5402
5403
5408
5421
5422
5431
5434
5441
5463
5463
5465
5466
5473
5476
5482
5482
5491
5491
5492
5508
5508
5511
5525
5527
5541
5541
5551
5551
5552
5553
5554
5571
5581
5582
5591
5614
5615
5623
5625
5627
5632
5632
5632
5641
5642
5642
5643
5643
5645
5645
5651
5653
5663
5663
5664
5666
5674
5683
5683
5683
5684
5688
5691
5701
5702
5703
5703
5704
5704
5704
5706
5706
5707
5711
5715
5721
5721
5731
5735
5741

MP 100,CE 100.GV 25,VG
50,LK
25.MC 25,SK 100,LS
25.TC
25,XA
50,KP
50,VE 1000,RX
25,AK 500.CH 500,SB 1000.GA
50.LT
50.GA 100.KA
50,TP
25,AZ
25,EX
25,LS 1000,XS 100,BT
25,JC
25.GT
25,AK
25,ED
50,ND 1000,KA
50,LC
50,XB
50,XC
25.ZX 500,BA
50,RT
25.SM 50.XR
25,JM 100,NK
25.RD
25.RS 100.AK
25,VP 100,U 500,RM 50,HX 500.JN
25.KA
50.CE 1000.MT 100.AE
25.AP
50.KA
25,AP
50,VH
25.EH
50,XG
25,ER
25,CE
25,SJ
50.RN
25,AN
50,HJ
50,TM
50,HB
50,SR
25,HS 100,CM 25,GS 100,DO
25,DE 500,XK
25,JH
25,ED 1000,KZ
25,CB
25,LG
25,BM 50,EC 500.ET
50,PH- 50,EG 25,SX
50.EL
25.RE
50,NL
50,DV
50.KH
25.NP
50,CD 100,EL 500,AD
25,SG
25,SL
25,ET
50,HD
25,DG 25,DL
25,HM 50,CD 100,VB
50,TR 100,KM 25,PE
60,CD 1000,LK
50,JS
50,GX 1000,CW 500.-

5751
5768
5768
5801
5801
5803
5821
5825
5831
5831
5845
5866
5911
5912
5914
5921
5922
5935
5944
5951
5953
5953
5954
5981
5981
5981
5986
5988
5988
5993
6000
6001
6003
6004
6005
6005
6005
6006
6006
6011
6012
6021
6021
6026
6031
6031
6031
6035
6035
6041
6042
6043
6043
6044
6045
6049
6051
6051
6067
6074
6086
6086
6086
6088
6101
6114
6122
6123
6131
6166
6174
6191
6215
6215
6215
6222
6227
6227
6227
6231
6231
6231
6231
6235
6241
6245
6268
6281
6286
6291
6312
6321
6333
6336
6367
6371
6371
6372
6373
6374
6413
6413
6414
6415
6415
6417
6419
6432
6441
6441
6441
6444

RC
25,CR 100,GB 100,BM
25,GN
25,BH
25,CE
50,AT
25.GK
25,NG
25,AN
25,CP
25.CC
50.W
50.VC
25,BV
25,BW 100,BE
25,EP
25,CW 50,GH
25,TE
50,AC
25.AS
50.VW 25.XG
50.CA
50.EL
25.ER 1000.PC
25,AJ 100,VG
25,NW 50,VJ 100,KB
25.KC
25,KH
25,KX 100,PV
50,RH
50,RJ
50,GA
50,HC
50,BL
50.NK 100,VG 100,XS
50,AK
25.BR
25,VC
25.AL
50.VS
25.WG 100.RM 500,GB 50,GC 25,BN
25,CV
25,BL
25,EM 1000,BH 1000,CC
25.CN
50.PA
25.AT
25.JZ 100,BA
25,AV
25,HC 1000,EG 100,RD
25,XL 100,SH 100.VR 100,XN
25.AJ 100AZ
25,BP
50,VK .25,AJ
25.GJ
25.HJ
50,RP
50.BR
50,JA
25,AE
25,NA
25,NE
25,BG 1000,AT
25,AJ 100,PG
50,DC
25,AB
25.BW 50.AJ
25,ER
25,KX
25,LS
50,RT 100,WB 100,XB
25,BJ
50,HC
50,RD
25,VL
25,EV
25,EB
25,EB
50,HL
25,JX
25,GN 25.-

6451
6462
6463
6467
6512
6522
6531
6533
6535
6537
6538
6538
6538
6541
6541
6546
6546
6546
6546
6551
6561
6562
6566
6566
6581
6585
6601
6602
6605
6611
6611
6629
6641
6641
6641
6651
6653
6658
6661
6661
6661
6666
6674
6708
6711
6713
6714
6716
6716
6717
6733
6741
6816
6821
6822
6822
6824
6825
6825
6826
6828
6833
6835
6835
6836
6842
6843
6845
6852
6865
6881
6881
6901
6901
6902
6903
6904
6904
6922
6931
6931
6941
6941
6942
6955
6961
6974
6981
6986
6991
6991
6991
7004
7009
7011
7011
7011
7031
7031
7041
7051
7075
7081
7081
7101
7101
7103
7122
7122
7122
7123
7123

PN 100,GD 25,ER
50.GB
50,BJ
50.CC 50.TL
25.GE 100,PJ
25,HA
25.AZ
50,CV
50,KV
25,VJ
25,WV 50.JE 100,MC 50,XA 100,XD 100.EG
25,KC
50,AL
50,AL
25,CT
50,VC
25,BA 100.CV 100,TR
25,NW 25.BH
50.CH
50,AW 100,PL
25,RA
25.RH
50,GW 50.AG
25.BJ
25,BD 100,GD
25,WZ 100,LR
50.AE
25,DS
25,LX
50.LW
25,EB 100.DN
25.GE
50,WC 25,AH
25.GX
25.RX
25.HE
25.CV
25,JG
25.ED 500.EX
50,HR 500,BV
25,XL
25.AC
25.AK
50,BE
25,PW 50,BP 100,PH 500,GP 100,KB 500.WJ
50.LP
50,TE 500.EX
25.NT
25.PC 1000.GM 25.CH
50,MH 50,EG 100,AH 1000,GB
50,AJ
50,RK
25,LC
25.AT
25,EE
50,AT 100,CD 500,AZ 100,.
CG
50,CV
25,DL 500,AL
25.CM 25,BM 500,BP
25,EA
50.CS
25.HA
25.DH
25.HE
50.EA 500,CG
50,ET
25,CB 100,VG
25,HA
50.BJ 100.MJ
50.MN 25.AE 100,CP 500.-

7131 HR
7134 PE
7137 MT
7141 TS
7151 AD
7151 XB
7157 AM
7161 VB
7203 BC
7204 JD
7204 KE
7204 LD
7204 MK
7204 RC
7206 LD
7211 EL
7211 GH
7213 CT
7214 RL
7231 CD
7241 BW
7241 PW
7241 VK
7242 EE
7261 CC
7261 SH
7271 BH
7311 DA
7311 MV
7311 TK
7312 DG
7312 DJ
7312 EL
7312 RL
7314 LL
7315 EH
7322 JL
7322 Ml,
7323 JB
7326 GV
7328 DT
7331 EB
7331 PJ
7331 RT
7335 DG
7339 CG
7339 EE
7361 BG
7383 AB
7391 JE
7391 RD
7396 BS
7411 LS
7412 PJ
7413 CK
7413 XH
7414 EX
7415 AT
7433 PS
7437 CD
7439 AT
7441 GD
7441 GH
7451 VC
7461 VP
7462 CM
7467 PA
7475 AW
7481 LJ
7481 VC
7512 BA
7513 DJ
7514 ZP
7522 KA
7523 GC
7531 DE
7534 GD
7535 DL
7541 AR
7541 XN
7543 DL
7543 TV
7544 AA
7545' TJ
7545 WB
7545 WT
7546 JA
7546 MS
7547 PG
7551 AC
7552 WR
7555 KB
7555 MA
7555 ML
7555 NS
7556 HX
7561 RN
7561 SK
7572 TH
7576 AP
7587 U
7591 AN
7601 VL
7602 FT
7602 VL
7603 BP
7603 SX
7604 BH
7606 AG
7606 SR
7607 VG
7608 DW

25,- 9406 SV
25.- 9655 PD 101
50,- 7611 AK
25,- 8392 NE
50,- 8925 BG
25.- 9251 RE
25.- 9421 NA 500.- 9661 AE 101
50.- 7621 XD
25.- 8401 VP 100.- 8932 EM 100,- 9254 GL
25.- 9422 EP
25- 9661 AS
51
25,- 7631 DA
50.- 8405 BP
50.- 8936 AJ
25,- 9257 W
25.- 9431 HT
25,- 9665 GS 10
50,- 7631 EB
50,- 8406 AA
50.- 9051 EP
25,- 9284 TT
25,- 9431 HW 25,- 3665 NL
51
25,- 7631 JP
25,- 8406 EV
50,- 9051 EW 100,- 9285 NB
25,- 9468 TD
50,- 9673 EE
5
25,- 9285 WX
100.- 7642 EW 25.- 8413 NN
25.- 9051 KZ
5
25.- 9471 LL
25,- 9674 JV
50.- 7651 CD
25.- 8424 PL 500,- 9061 BE
25,- 9291 MC
9675 EG 2
500,- 7651 MX
50.- 8426 SN
50,9682 PX
2
25.- 7671 RS
25,- 8431 KN
50,9684 AA 1001
50,- 8431 KS
25,- 7634 AE
50,9697 PK 101
1000.- 7701 LL 100,- 8431 LZ
25.9712 TR
2
100,- 7705 PC
25,- 8441 CC 500,9714 BS
2
25,- 7721 CZ
25,- 8442 PK 500,9714 GJ
2
25.- 7721 EV
50,- 8448 GE
50,9718 SB '01
25,- 7721 ZA
25,- 8454 KA
50.9721 CH
2
25,- 7721 ZZ 1000,- 8455 JT
25.9721 EL
2
25.50,- 7731 HL
25,- 8458 BE
9725 KM 101
25.- 7772 AE
50,- 8471 AT
50,9727 AA 10
25,- 7772 GR 100,- 8471 TX
25,9728 CV
2
25,50,- 7772 HM 50,- 8501 CT
9731 LT
2
50.50.- 7827 JB
50.- 8501 HZ
9736 BG 2
25,- 7831 GN
25.- 8501 ZT
50.9736 HK 5
100,- 7831 TZ
25,- 8521 RB 100.en voor iedere deelnemer in de
9737 VB
2
25.- 7833 HP
25,- 8536 TS
25,9741 AD
2
25,- 7833 JN
25.- 8602 BW 50.postcode 4102 GN een troostprijs 9743 GJ 101
50,500,- 7845 TJ
25.- 8603 BB
9745 AM 2
50.- 7848 CJ
50.- 8608 XJ 100,van ƒ 1.000,9751 BE
5
25,- 7885 TK
25,- 8621 XG 25.9751 TH
2
25,50,- 7887 GJ 500,- 8651 AN
9761 CA
5
25,100,- 7901 HR
25,- 8715 JR
50.- 9472 PZ 100,- 9761 CB
2
50,- 7902 HB 500,- 8748 CK
50,- 9061 BG 25,- 9298 JK
50.- 9484 TB
50.- 9761 JL
5
25,- 9300 AE
100.- 7905 CA
50,- 8754 AM 25,- 9073 GP
25.- 9765 JM
5
25,- 7905 HP
50,- 8754 EN 100.- 9074 AA 100.- 9301 HE 500,- 9491 AA
25.- 9781 JN
5
50.- 7906 AC
25,- 9101 HC 25,- 9301 PG 50,- 9501 BE
50,- 8765 LM
50,- 9502 TJ
50.- 9781 NR 101
25.- 7906 HM
25,- 9101 VH
50.- 9301 HT
50,- 8801 EC
?.5.- 9502 VK
50.- 9785 CA
5
25,- 9101 WJ
50.- 9313 TN
25,- 7908 AK 100,- 8801 KL
25.- 9331 BL
50.- 9511 RA
50.- 9804 PX 101
25,- 7908 BA
50,- 9114 RB
25,- 8802 NB
25.- 9531 GB
25.- 9861 GJ 101
25,- 7916 PE
50.- 8802 RM 50.- 9137 SG 100,- 9342 TJ
25,- 9551 VW
25.- 9865 VE
2
50,- 9351 DR
25.- 7933 PT
25.- 9145 RX
50.- 8805 TJ
25,- 9921 RH
2
25.- 7934 PM 25.- 8808 HH 50.- 9151 HC 1000,. 9351 NB 100.- 9561 PB
2
25,- 7941 KG
25.- 8811 HN
50.- 9151 HH
25.- 9356 VD 500,- 9561 SV 100,- 9932 JH
50.- 9933 LD 100I
25.- 7941 KP
25.- 8862 SM
25.- 9164 KC 500.- 9401 GL 25.- 9581 U
51
25.- 9401 JZ
50,- 9581 TS
25.- 9934 HM
500,- 7954 PK
25,- 8915 E J
50.- 9166 LP
2
25,- 9602 CS
25,- 9942 PC
100.- 7991 BK
25,- 8916 CD 500.- 9174 GB 1000.- 9401 KK
2
25,- 9603 DH 500.- 9947 PN
50.- 9401 LP
100.- 8011 HJ 100,- 8918 GP 100,- 9202 HK
5
100,- 9948 PN
50.- 8011 TW 25,- 8918 JZ
25,- 9203 KJ
25,- 9402 CG 100,- 9611 JL
25,- 9402 CK
25.- 9642 ND
50,- 9951 JK
2
50,- 9218 XC
50.- 8012 BC
25,- 8921 KE
50.- 9644 XT 100.- 9951 TW 5
25.- 9243 JL 1000.- 9402 RA
25.- 8012 EC 100,- 8922 BC
2
50.- 9403 HE
50.- 9648 CZ
25.- 9971 CT
100.- 8012 VR 100.- 8922 GH 25.- 9243 KT
50.- 9406 EX
50.- 9649 GN 50.50.- 8925 AP 500,- 9245 VD
25.- 8014 RS
100,- 8015 CB
25,25,- 8017 DS . 25.- 1
25,- 8021 BH M.- * {•••••••••••l
25,25.50,50,- 8028 PE 500,25,- 8031 HK
50.25,- 8031 HN
[Ö'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Lote rij inclusief
50.50,- 8032 EP 100.de bingoprijzen en de Jackpot.
25,- 8033 BK 100.Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
25,- 8034 PR
25,aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven,
50,- 8071 NJ
25,A.u.b.
uw keuze aankruisen en verder invullen in blok etters.
100,- 8071 WP 100.100,- 8071 XH
25.Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, oo aanvraag
50,- 8081 GL
25.verkrijgbaar.
25,- 8081 PE
50.25,- 8081 XB
50.D
/ 40,- (vier lotnummers)
D / 20,- (twee lotnummers)
25,- 8084 EV
50.50,- 8101 AH
25.D
/
30,(drie
lotnummers)
D / 10,- (één lotnummer)
25,- 8101 DJ
25.25,- 8103 CC
50.25,- 8105 AK 500.500.- 8106 AM
25.Naam:
f~l ihr. D mev
25,- 8121 CK
25.1000,- 8121 PH
50.25,- 8131 AB
25,Adres:
50.- 8131 RX
50.25.- 8161 AG 100,25.- 8161 VL
25,Postcode:
100.- 8166 JD 100.500.- 8171 EA 1000,Plaats'
25,- 8172 EW 50,100.- 8181 AK
25,
50.- 8181 RB
50,Bel mij bij een prijs
25.- 8181 SP
25,50.- 8181 ZE
SO,boven ƒ 10. J00,-Tel. „100,- 8191 XL
50,100,- 8191 XV
25,Postbanknu mmer:
Janknummer:
50,50,- 8194 LS
v
v
^— 100,- 8196 KC 100,f
v
*
v.
25,100,- 8223 CA
! l ! j ! j ! !
25,- 8226 AR
50,V
A
A
A.—A— *^_^__
50,- 8226 JD
50,25,50,- 8226 SE
Datum:
25,- 8244 CJ 100,100,- 8255 GJ
50,150.95.02
Handtekening:
50,- 8261 VA
25,50,- 8265 XS 1000,50,25,- 8271 ED
25,- 8271 PT 100,25,25.- 8302 LG
25,25,- 8315 BB
50,- 8321 BW 25,25,- 8321 SC
50,Bon uitknippen en in een envelop
25,- B321 ZH 100,(zonder postzegel) opsturen naar:
25,- 8331 AH
50,Nationale Postcode Loterij,
100,- 8331 DA
25,50,25.- 8332 BD
Antwoordnummer 19503,
25,- 8374 ET 100,100,- 8381 CD 100,- i 2501 ZV Den Haag.
100.- 8392 MB 50.-

4102 GN 038

HOOFDPRIJS
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Actief • Tips • Vrije tijd

Weekmedia
1-17

1/2 maart 1995

Dr. Martens stapt in kinderschoenen

Tuinidee '95
Water is één van de belangrijkste thema's op de beurs
Tuinidee '95. Vijvers, watervallen en fonteinen vormen het decor waartegen
de beurs zich afspeelt. De
Brabanthallen worden van
donderdag 2 tot en met
zondag 5 maart o'mgetoverd in één grote en veelzijdige ideeëntuin. Tuinidee
'95 is jaarlijks de inspiratiebron voor tuinliefhebbers.
Een binnenpark met een
17-e eeuwse watertuin, tuinen van 'Petit Paris', voorbeeldterrassen in mediterrane sfeer, hoveniers-' en
tuinarchitenspreekuur
dit zijn voorbeelden van
wat op de beurs te zien is.
Verder is er een expositie
van exclusieve tuinplanten, een lezingprogramrna
door bekende groenspecialisten, expositie van beeldende kunst in de tuin,
workshops actief-tuinieren
en op zondag een veiling
van antieke tuinornamen-

ten.

Zeer opvallend zijn 'Waterwereld' en 'Ponteinrama', een aparte hal waar in
de meest uiteenlopende
vormen van spuitend,
draaiend en vallend water
in dé tuin te bewonderen
zijn. In het Japanse paviljoen zijn allerlei facetten
van Japanse tuinen te zien
met een unieke Bonsai-expositie, theeceremonies en
de mooiste karpers, speciaal overgevlogen vanuit
Japan.
Tuinidee '95 is geopend op donderdag van tien tot tien uur, vrijdag tot en met zondag van tien tot
zes uur. Toegangsprijs 13,50 voor
volwassenen. Pas 65 en kinderen
van vier tot en met 12 jaar tien
gulden. Nadere informatie: teletaan im.993 O11

Deze vrije-tijdspagina
verschijnt wekelijks in alle
edities van \Veekmedla.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 562.2840 (niet op vrijdag).

(ADVERTENTIE)

DE vraag naar
OMgoedAAN
en orthopedisch ver-

antwoord kinderschoeisel te
voldoen, besloot fabrikant dr.
Martens een speciale kinderschoenenlijn uit brengen. De
Junior Does is net als de Dr.
Martens-schoen in allerlei
modellen verkrijgbaar. Behalve een miniatuur van de klassieke '1460' schoen - het werkmansmodel - zijn er talloze
andere modieuze en aan de
kindersmaak aangepaste modellen.
Ook de kinderschoenen
worden volgens het bekende
Dr.
Martens-procédé ge-

maakt. Ze hebben AirWair-zolen met een honingraatvormige vakjes en een zacht kussentje onder de bal van de voet
dat een ondersteuning geeft.

De fabrikant gebruikt verder
een zogenaamde Veltschoenconstructie. Deze zorgt ervoor
dat het voettaed van de Junior
Does voldoende ruimte geeft
aan smalle voeten in de groei
en dat de schoen flexibel
blijft. De zool wordt om die
reden bijvoorbeeld gemaakt
van een soepele kunststof.
Verder hebben de schoenen
een speciale kickstrikrand
rondom de zool.

De wlnkelprijs van de Junior Does
varieert van 95 gulden (voor de lage
modellen) tot 115 gulden (voor hoge
schoenen met enkelkussens of
schoenen In tweekleurig leer), ze zijn
verkrijgbaar In halve maten vanaf
maat 23.

Ster voor kosmetica
mensen zul- manier in de publiciteit worWATlenWEINIG
weten is dat negen den gebracht. Vier catego-

jaar geleden(l) de Vereniging
van Kosmetica Journalisten
besloot tot het uitreiken van
een persprijs voor kosmeticaprodukten die in het voorafgaande jaar nieuw op de
markt zijn gebracht. De prijs
heet 'Astir', een Grieks woord
voor 'ster'.
Een Astir wordt alleen maar
gegeven aan kosmetica die
vernieuwend, origineel en
werkzaam worden bevonden.
De produkten moeten een
goede prijs-kwaliteit verhouding hebben en op een juiste

rieén kwamen dit jaar in aanmerking voor een Astir: decoratieve kosmetica, parfums,
verzorgende kosmetica en
mannenprodukten. In de categorie decoratieve kosmetica
ging dit jaar de eer naar Kisskiss van Cuerlam, een oogvertalindende presentatie van lipsticks in prachtige kleuren
die goed blijven zitten en niet
glimmen. Eden van Cacharel
won de prijs voor een mooi en
eigentijds concept in de categorie parfums. 'Een serie uitgebalanceerde
produkten

Tips en trucs
Wordperfect

voor de jonge huid met een
prachtig glad makend en matterend effect en een goede
pnjs-kwaliteit verhouding,'
noemde de jury de lijn Pureness van Shiseido. Het merk
kreeg een Astir in de categorie
produkten voor de huidverzorgmg. Bij de mannenkosmetica viel de eer te beurt aan
Havana van Aramis. De jury
gaf het als predikaat: mannelijk, zinnelijk en schitterend.
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Walvissen liggen goed in de markt'

Niets is rustgevender dan
kabbelende beekjes,
oceaangeruis of tropische
vogels in de jungle. 'Vooral
onze cd met geluiden van eb
en vloed loopt als een trein,'
zegt distributeur Oreade.
< -«--T-T-ATERGELUIDEN,
Vy zoals oceanen en
* * watervallen, zijn
erg in trek," vertelt Liesbeth, die bij new age-winkel
'Himalaya' de muziek doet.
„Als je moe bent, doe je even
je ogen dicht, en geven de
geluiden je een diepe ontspanning. Mensen die therapie of massage geven, gebruiken het als achtergrondmuziek." Maar je
kunt het ook als achtergrond voor bij de video gebruiken. „Er wordt wel eens
om een goede donderbui gevraagd."
door Arnoud van Soest
Een bekende distributeur
van new age-muziek is 'Oreade'
uit Aerdenhout. Woordvoerder
Noets van der Steen bevestigt
dat oceaangeluiden en stromende bergbeekjes het goed
doen „Dat associeert men met
lekker buiten, al zijn er ook
mensen die van dat geklots
gaan plassen. En wat ook goed
in de markt ligt, zijn walvissen
en dolfijnen; komt door Greenpeace."
Zo nu en dan pikt hij een
nieuw geluid op. „We hebben
nu een Engelse artiest die in
zijn muziek het geluid van een
huilende wolf heeft verwerkt.
Ik vond dat aanvankelijk knap
eng klinken, maar de cd loopt
als een trein, dus zo eng zal het
wel niet wezen."
New age-winkel 'Himalaya'
importeert ook zelf geluidsopnames uit Amerika. Liesbeth:
„De serie 'Nature Sounds' kent
een grote diversiteit: vogels,

oceaangolven komen aanzeilen.

Mysterieus

THEHUMPBACK
WHALE
De voorkant van de catalogus van Oreade Music.
De uitgeverij staat bekend om haar cd's met new
age en ontspanningsmuziek, hierboven de cassette
met walvis geluiden
neushoorns, olifanten, maar
ook oceaangeluiden in combinatie met een Indiaas snaarinstrument. Je kunt zelfs uit verschillende soorten walvissen
kiezen."

cassette 'Whales & Sounds of
the Sea' biedt, naast een boel
oceaangebulder, vooral gepiep,
gegrom en gekrijs. Bovendien
kon de geluidstechnicus zijn
tengels blijkbaar niet van de
echo-knop houden, zodat je bij-

na een hekel aan de lievelingen
van Greenpeace gaat krijgen.
En dat kan de bedoeling toch
niet zijn.
Wie desondanks graag een
walvis in huis wil halen, raden
we 'Callings' van Paul Winter

aan, die met zijn hobo aangenaam op geluiden van dolfijnen
en andere oceaanbewoners inspeelt. En de walvis laat klinken zoals een walvis hoort te
klinken, met klagende kreten
die romantisch en knus over de

Humpback
Dat hebben we voor dit artikel dan ook gedaan, zij het met
wisselend succes. Want de
Humpback Whale mag dan een
vriendelijke reus zijn, op
'Songs and Sounds of the
Humpback Whale' klinkt het
dier als een zeekoe met kiespijn. Daar ga je dus niet voor je
lol naar luisteren.
De door Oreade uitgegeven

Tot slot luisterden we nog
naar opnames van een rivier,
een 4000 jaar oud reuzenwoud
en geluiden uit het oerwoud. De
Deen Christensen trok met
dure opname-apparatuur de
Himalaya in om de 'Bhote
Kosi'-rivier in Tibet voor het
nageslacht vast te leggen. Dat
klinkt heel mysterieus, maar
het resultaat klinkt alsof iemand 71 minuten en 20 seconden de kraan heeft laten openstaan. Ontspannend gekabbel,
dat wel, maar een Deens beekje
had ook volstaan.
De cd 'Jungle' van 'Nature recordings' bevat daarentegen
prachtige opnamen uit de oeren regenwouden van Zuid-Amerika. Het is net filmmuziek, die
helemaal spannend wordt wanneer uit de diepe jungle trommels weerklinken. Nou, u begrijpt, toen hadden we het even
niet meer.
Een serie die de zegsman van
Oreade warm kan aanbevelen
is 'Earth Sounds'. En terecht,
want Gordon Hampton, die
zeer geavanceerde microfoons
gebruikt, is een kanjer op het
gebied van natuuropnames met
dieptewerking. Je hoeft je ogen
maar te sluiten en je loopt door
een 4000 jaar oud reuzenwoud.
De regenbui klinkt zelfs zo levensecht, dat we de neiging kregen een zeiltje over de geluidsinstallatie neer te leggen. Kunt
u nagaan hoe we ons voelden,
toen een klaterend beekje onze
boxen uit kwam stromen.
Oreade Music is bereikbaar via telefoonnummer 023-245223. Himalaya is
gevestigd in de Warmoesstraat 56, Amsterdam. Telefoon: 030-626.0899.

Ondanks de hevige concurrentie is WordPerfect 5.1
voor DOS nog altijd het
meestgebruikte tekstverwerkingsprogramma
in
Nederland.
Het programma staat bekend als flexibel, snel en
bijzonder rijk aan faciliteiten. Daar staat tegenover
dat het lang kan duren
voordat men de breedte en
de diepte van het programma helemaal heeft doorgrond. Soms is het handig •
om iemand die al jaren met
het programma werkt je in
alle rust de finesses en foefjes van het pakket te laten
uitleggen.
Pieter Boonstra heeft op
heldere wijze in de nieuwe
editie van '380 Wordperfect
tips & trucs' al zijn ervaringen met de versies 5.1 en
5.1+ van Wordperfect voor
Dos verzameld. Het resultaat is een uitgebalanceerd
mengsel van handige foefjes, slimme oplossingen
voor steeds terugkerende
problemen en tal van andere wetenswaardigheden.
De overzichtelijke indeling en uitgebreide index
maken dat alle tips en
trucs heel snel terug te vinden zijn.
380 Wordperfect tips en trucs is
voor 59 gulden te koop. ISBN: 90
7226 033 3.

Fietsroute in
de Achterhoek
Wie voor de komende zomer wat fietsroutes wil uitstippelen, zal veel plezier
hebben aan de nieuwe uitgave 'Fietsroutes in de Achterhoek', die uitgegeven
wordt door de Streek VVV
Achterhoek.
Dit boekje geeft informatie over de in totaal 355 kilometer lange Kastelenroute Oost-Gelderland, die
aangegeven wordt door de
bekende ANWB-bordjes.
In het boekje staan ook
afwijkende routes beschreven waaronder de Graafschapsroute, de Oude IJssel-route of de Landgoederenroute om er enkele te
noemen.
Het boekje kost 17,50 gulden en is te koop bij de
WV kantoren.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

NPAKKEN

wegwezen!
Nu voordelig op vakantie met Pasen!
Ook dit jaar heeft De Harde's Tours weer een aantal sfeervolle Paasreizen samengesteld. Leuke 4-daagse reisjes met
prima hotels, een volpension verzorging, een afwisselend
excursieprogramma, allemaal vertrek op 14 april!
4 Dagen Zundert in gastvrij Brabant, slechts fl. 398,- p.p.
4 Dagen Ootmarsum in Twente, slechts fl. 398,- p.p.
4 Dagen Altenahr in Duitsland, slechts fl. 398,- p.p.
4 Dagen Lof aan de Moezel, Duitsland, slechts fl. 398,- p.p.
4 Dagen Beaufort in Luxemburg, slechts fl. 425,- p.p.
Bel nu De Harde's Tours en
vraag de Paasfolder even aan!
Direkt reserveren voor één van
de reizen kan natuurlijk ook!

Boek nu! BEL 020-6541100
BOES

s
IE DENKT DAT jonge kinderen nooit ^M«f'"i •
iets beleven, heeft
het mis. Adri, Martje en
Wim zoeken zelf het avontuur in De H van Adri. Ze
ontdekken een geheimzinnig gebouw en besluiten op
onderzoek uit te gaan.
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voor nieuwe produkten
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geeft u meer!

door Simone Ruitenbeek
Om bij het gebouw te komen
moeten ze zich een weg banen
door dikke braamstruiken. Gelukkig vindt Adri hier wat op en
zo bereiken ze het grote gebouw. OTEL staat erop. Het is
natuurlijk een hotel. Adri, Martje en Wim gaan naar binnen.
Als ze in de keuken rondscharrelen worden ze betrapt door
een dikke mevrouw, Maria heet
ze. De vrouw wordt niet kwaad,
maar biedt de kinderen een
kopje thee aan.
Maria woont alleen in het hotel. Haar man is kapitein op zee
en komt af en toe een paar weken thuis. Nu is hij in Antwerpen en Maria zou hem graag
opzoeken, maar ze durft het hotel niet onbeheerd achter te laten.
Adri, Martje en Wim bieden
aan een paar dagen op het hotel
te passen. En zo wordt het beslist: Maria gaat een weekendje
weg en de drie kinderen hebben
het hotel voor zichzelf.
De durf en vindingrijkheid
van de hoofdrolspelers maken
De H van Adri tot een vrolijk

en acties

Hartjesdag in
Amsterdam

Op zondagochtend 12 maart om half 11 draait de laatste
film in de serie 'Nostalgie in Tuschinski' van dit seizoen. Het
is de uit 1926 stammende Amerikaanse film

Tekening
RenéPullens

Adri, Martje en Wim
zoeken het avontuur
avontuur, hoewel de plannen
van Adri niet allemaal even
goed uitwerken.
Als Maria weg is, besluit Adri
haar op een bijzondere manier
te verrassen, maar zijn idee
slaagt niet helemaal en dan zitten de drie in de penarie...
De H van Adri, door Wouter Klootwijk
met tekeningen \un Philip Hopman,
uitgegeven door uitgeverij Leopokl.
ISBN 90 258 389!) 5
Prijs 24,9» gulden. Over dezelfde hoofdpersonen verscheen eerder: De brug
van Adri en Het erf van de oom van
Adri. Voor kinderen vanaf zeven jaar.

Vriendinnen
Ook in Een man voor juf Jet
spelen twee voortvarende meisjes een hoofdrol. Amber en Lotte zitten bij elkaar in de klas en
zijn goede vriendinnen. Ze maken zich zorgen om juf Jet. Juf
Jet leest niet meer voor en ze,
maakt ook geen grapjes meer.
Wel kijkt ze de hele tijd uit het
raam en zucht.
Amber begrijpt al wat er aan
de hand is: juf Jet is verdrietig
omdat ze geen man heeft.
Amber en Lotte besluiten zelf
een man te zoeken voor de juf.
Het is niet eenvoudig; er zijn
ook zoveel verschillende soorten mannen. Listig horen ze de
juf uit en dan weten ze precies
waar ze naar op zoek zijn: een
man die van rode kool met appeltjes houdt, geen baard heeft,
maar wel een grote bril. Of Amber en Lotte zo'n man Vinden
verklap ik niet maarreh ... aan
het eind van het boek maakt juf

Jet weer grapjes en leest ze
weer voor!
Een man voor juf Jet is eenvoudig geschreven en kan door
beginnende lezers zelf gelezen
worden.
Een man voor juf Jet, geschreven door
Henk Hokke. met illustraties van
Yvonne Jagtenherg. Uitgegeven bij La
Klvière en' Voorhoe\e. ISBN: 90 384
(1701 7. Prijs: 14.95 gulden
Geschikt voor kinderen vanaf zeven
jaar.

Weeshuis
Jacob uit Hartjesdag in Amsterdam raakt tegen zijn zin in
een avontuur betrokken. Het is
1622. Jacob leeft in Amsterdam.
Als zijn grootvader sterft heeft
hij niemand meer op de wereld.
Omdat hij zich niet thuisvoelt
in het weeshuis waar hij terechtkomt, loopt hij weg. Op
een van zijn zwerftochten door
Amsterdam ontdekt Jacob bij
toeval dat een complot gesmeed wordt. Een sluwe handelaar wil de beurs van Amsterdam opblazen.
Hartjesdag in Amsterdam is
een spannend verhaal dat tegelijkertijd een stukje geschiedenis van Amsterdam vertelt. Jacota slaagt er met veel moeite in
het complot te verijdelen en
dan ontvangt hij een heel bijzondere beloning.
Hartjesdag In Amsterdam is geschreven door Wim Burkunk en Wieke
Geurts met Illustraties van Itené Pullens. Uitgegeven door uitgeverij Zwijsen. ISBN: 90 27B 31»! 3. Geschikt voor
kinderen vanaf acht jaar, In de serie
gemakkelijk lezen. Prijs 18,25 gulden.

The General
met Buster Keaton in de hoofdrol. The General speelt tijdens
de Amerikaanse Burgeroorlog en is gebaseerd op een aanval
van het Noordelijke leger op de Zuidelijke spoorweg. Busier
riskeert lijf en leden wanneer hij zijn geliefde locomotief nazit
lot achter de vijandelijke linies. The General wordt gezien als
Keatons beste film. Het is een onweerstaanbare komedie met
een spervuur van weergaloze grappen en hilarische scènes
Buster Keaton (1895-1966) is één van de grootste lilmkomicken uit de 'zwijgende' periode. Bij het publiek \ooral bekend
om liet contrast tussen zijn onbewogen uiterlijk en de grotcske gebeurtenissen om hem heen. Na cle oorlog kon men hem
nog regelmatig m verrassende gastrollen zien spelen
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij
de kassa van Tuschinski. betalen Weekmcdia-lczers in plaats
van 12.50 slechts 9.50 gulden per persoon voor de hlm 'The
General' op zondagochtend 12 maart. Telefonisch reserveren
is mogelijk via telefoon 020-626.2633 (vanaf donderdag 2
maart).

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen:

OTEEÏ

geeft u meer!
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SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse auto-

rubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zateredities van Weekmedio t. w.: Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,

Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,

Mitsubishi
f^OI HPAD N/IITQI IDICUI

OwLUUMn Ml l oUDIonl

Citroen ZX Avantage 14 i
5-deurs, bouwjaar okt. 1993
32.000 km, exta accessoires
spoiler achter, breedstralers inbouw
+ trekhaak, kleur wit

dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
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voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Mitsubishi Galant, 1.8 GL.'wit
/88
ƒ 6.800.-.
.S.S. B.V. 035-564444/561842

Renault

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
SUZUKI
COMPAGNIE-CARS
AUTO AMSTELSTAD

Family Cars
Chrysler Voyager 3.1. SE '91,
irco, Cruse Contr., Airbag, 7
pers l blauw met ƒ 35 900 Family Cars - 020-6599221.

Rijscholen

Bedrijfsauto's
70 BËSTELAUTO'S en pers.
busjes v a ƒ 3500 Garage
^ijsenhout, lid Bovag.
vleer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.
Golf 1.6, D, 4'90 . ..ƒ11.600
Passat 1.8 4-drs. 8/89 ƒ 12.400
Pnln 1 ^ H R/Qfï

f

7 0,00

5 **•*•**
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
NU OOK GEVESTIGD IN
NIEUW-SLOTEN

:.S.S. B.V. 035-564444/561842
ƒ 9.500
Tel. 020 - 6799100
ƒ 7 900
VWGolf 1.6, D Van 5-bak, wit,
ƒ 7 200 Swift 1,3 GS, 7.000 km 9/94
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
'/90
ƒ 9.500
Nu ƒ 5.000 goedkoper
ƒ 10.400
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
20 AUTORIJLESSEN
F.S.S. B.V. 035-564444/561842
Swift
1.6
GLX,
18.000
km
2/94
ƒ 9.800
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag lussen 8.30 en
en Examen voor
h/l<%-»-lo
Nu
ƒ
8.500
goedkoper
h. b. b, b. V. Uot>-bo4444/at>1o4<d
Mazda
ƒ 1.000,00
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Accessoires
XM Comf. Br. D. '93 ƒ37.500
4 x Voyager 2.5 SE '90/91/92
Swift
1.3
GS,
9.000
km
10/94
OTO/ICI
CITROEN
of
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
XM Diesel '92
ƒ 26.500 eg. hand. prijs: Mazda 626 1.81 •space RN Turbo Diesel,
5 x Voyager 3,0 SE '89/90/91
Nu
ƒ
4.000
goedkoper
10 MOTORRIJLESSEN
en Onderdelen
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AX 14 TRS 87 .. .154.000 km XM 20i amb. '92
stoelen, metallic, trekhaak, Swifl 1.6 GLX 9.500 km 9/94 2 x Voyager 3.0 LE . . . .'89/90
ƒ 22.500 X HB 16V, d.rood met.,
+ Examen voor
AD Amsterdam.
AX Plaisir 91 . . . . 43.000 km XM 20i Comfort '91 / 18.500
8.000 km, '92, ƒ42.500.
2 x Voyager 3.3 SE . . .'92/93
NU ƒ 7.180 goedkoper
ƒ 775,00
AX 1.0 Escapade '9344.000 km CX 25 GTI Turbo '87 ƒ 8.500 t.bekr., c.v., plm. 55.000 km, Garage DIJKSTRA 058-153636. Vitara Villager 24.000 km 2/94 2 x Grand Voyager SE .'91/92 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Am-'93, ƒ 27.500. Mazda 6261. Bi
Klaar terwijl u wacht.
AX 1 1 TGE '92 . . 50.000 km ZX Diesel '93
ƒ 19.500 6V LX HB, grijs met., LPG,
3
x
TransSport
V6
.
.
'90/91/92
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Nu
ƒ
13.600
goedkoper
RENAULT 11 GTX, rd„ 10/'88 •
MOTORRIJLESSEN
Ruilstarters en dynamo's.
AX 14 TZX 5 d.'92 22.000 km BX TGD Break '93
ƒ 27.500 1-'92, m. '93, ƒ22.750. BERE- )8ÖOO km, eerste eigenaar, Vitara Villager 13.000 km 7/94 3 x Lumina APV . . . '90/91/92
Amstelveen: kantoor Aemstestijn, Laan van de Helende
Valkenburgerstraat 152.
ƒ50,00 per 60 min.
BX
14
Toulouse
'91
84.000
km
BX
TGD
Break
'92
ƒ
17.500
Espace
RN
2
2
...
'93
Nu
ƒ
11.400
goedkoper
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwslraat 33; Zandvoort: GastEIT, Amsteldijk 25, A'dam, APK febr. '96, ƒ7.300.
Tel.: 020-6240748.
BX 1.9 TZI '91 . . . 80.000 km BX TGD Break '91
ƒ 14.500 20 - 6627777. Do. tot 20.30 u.
'91
Vitara cabr.van 50 km 12/93 Espace RXE V6
huisplein 1 2.
20 - 6235855.
AUTORIJLESSEN
BX Deauville '93 . 38.000 km BX 19 TZD '92
/ 18.500
Meidoornweg Badhoevedorp
Autostoel problemen? Via
Nu ƒ 4.000 goedkoper
ƒ37,50 per les
BX 14 TE '90 . . . . 72.000 km BX 19 TZD '91
Renault
19
GTD(ies),
okt'91,
/
16.500
Tel.
020
6599221.
Demiddeling:
Recarostoelen,
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
THEORIE OP CD-I GRATIS
Nissan
ZX Avantage '92 . 46.000 km BX Turbo D '88
Hemonylaan 25a
perf. staat., 93.000 km, div.
ƒ
7.950
age
prijs.
Tel.
05946-13826.
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
Grand Voyager 3.3. SE, Luxe
Z X Ï . 9 Diesel '93. 92.000 km BX 19 TZD '86
cces.; ƒ 14.750 (i.v.m. dienstƒ 4.950
Minervalaan 85
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
Speciale spoedcursussen
pakket, blauw met., LPG, '91, Grote sortering ONDERDELEN
Micra, '83, APK tot 1-'96, 100%
ZX I.9 Reflex '91 . 100.000 km BX 19 D '86
uto). Tel.: 023 - 264904.
ƒ
1.950
theorie + praktijk.
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
van schade-auto's, alle
29.950.- Family Cars,
Citroen Olthof bv
Xantia 1.8 SX '93 60.000 km BX 19 GTI leer ABS '92/ 24.500 oede st., metallic groen, prijs
Renault 9, nov. '85, perf. staat,
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
merken, alle bouwjaren.
XM 2.0 '91
110.000 km BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 14.750 .o.t.k., 020-6868998, na 19 u. APK 1-'96, LPG, trekh., radio. Suzuki Swift 1.3 16 V GT1 11/91, Tel. 020 - 6599221. '
3. de Beereobrouckstr. 157-15S
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
XM 2.0 comfort '91 128.000 km BX 16 TZI Ipg '92
ƒ 17.500 Nissan Micra 1.2 L., '89, gr. Vr.pr. ƒ 2500. Tel.: 035 - 216221 . 85.000 km, ƒ18.500. Isolator- Renault Espace RXE V6 '91, GEBR. OPDAM B.V.
Tel. 020-6138473.
Tel.: 02502-45435.
weg 40. Tel.: 020 - 6823520.
.Nissan Bluebird. 2.0
BX 16 TZI '92
ƒ 16.500 met., voll. gar. ƒ8.750.jrijsmet.. Airco, Radio Renault,
Kempenlaan 90
SLX, 5-drs. '88 ... 80.000 km BX 16 TZI '90
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
RENAULT AMSTERDAM
/ 13.750 Auto Westpoort 020-6813410.
Suz. Swift 1.3 GTI 9/89/11.700 7 stoel, ƒ48.950.- Family Cars Missot. specialist REM-' en
Tel. 020-6140005.
Tol
H9n
RROQ901
Top
occasions
met
1
jaar
BX
16
TRS
aut.
'89
ƒ
9.500
AUTO l-IN-3 MINI'S?
Hogeweyselaan 21
FRICTIE-MATERIAAL.
Suz. Alto GL 3/90
ƒ 8.500
garantie
BX 16 RS Break '87 ƒ 5.500 Nissan Micra, 5 speed, kl.
Advieslijn
1380 AG WEESP
Bosboom Toussaintstr.
43 Auto/Motorrijles
COBUSSEN Baarsjesweg 249
3 regels
ƒ 42,00
lauw
met.
'86,
ƒ4.950.
Jan
Wibautstraat
224
BX
14
TE
Ipg
'90
ƒ
9.500
voor Amsterdam e.o.
02940 - 16661
A'dam. 020 - 6121824.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
voor elke extra rege
ƒ 14,20
020 - 561 96 1 1
BX 14 RE Ipg '88
/ 4.500 Wals. Tel. 02902 - 61697.
Volkswagen
Bel: 020 • 6922612
2 CV, mrt '86, APK jan. '96, C15 D '89
Suzuki Swift, 1.3 GL, wit
ƒ 6.950 Perfecte Nissan Micra 1.2, '89,
mm-prijs
ƒ o, 80
Noodservice
AUTORIJSCHOOL
ZECHNER
76.000 km, i.g.st., ƒ 3500.
egen
handelsprijs:
78.000
km.
5/91.
Jan
Wals.
AUTO
WESTPOORT
C15 E '87
/ 4.500 ood, 64.000 km, ƒ9500, mét
mm-prijs met vignet
ƒ 8,80
ONDERDEELVERKOOP
Blijvend betaalbaar in
Tel.: 020 - 6411873.
R 25 TX, grijs met., st. bekr., Tel. 02902 - 61697.
'n echte garage
utolock/cass.r.
020-6159120.
DOE-HET-ZELF
ADVIES
Amsterdam, ƒ35 per heel uur.
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 1 0,40
VISA GARAGE BV
e. ramen 1/90
ƒ12.750
CITROËN-OLTHOF BV
Polo Coupé 1.3. '90 ƒ.10.950
op zaterdag van
Aanbieding:
starterspakket
R 19 1.7 GTS, LPG,
unny 1.7 D, blauw
Seat
Houtmankade 37, A'dam.
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
Off. Dealer
Polo
3d.
1300
'89
ƒ
9.950
10.00-13.00
uur
van ƒ 1468,85 voor ƒ 1250,ƒ13.500
/85
ƒ3.400 4/91
Tel.: 020-6278410.
Polo
Coupé
Jeton
'90
ƒ
13.450
niet breder dan twee kolommen].
Destaande uit 20 rijlessen,
ƒ 4.500
SEAT Autocentrum APC
E.S.S. B.V 035-564444/561842. 3 5 TL 5/85
Kost B.V.
ZX Avantage 10/9280.000 km
Golf 1.6 rood '85
ƒ 5.950
theorieleerboeken, theorieBEREBEIT, Amsteldijk 25, 020 Jarmuiden 43
Citroen AX 11 RE, origineel
Valschermkade
16,
A'dam.
BX
14
TE
5/90
....72.500
km
Golf
1.6
bl.
met.
'89
ƒ12.950
"eg.
hand.pr.:
Sunny
2.0
LX
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
examen,
praktijkexamen.
6627777. Do. open tot 20.30 u.
Amsterdam-Sloterdijk
BX 14 E 3/88
99.000 km 1987, pas gekeurd, prima auto, Diesel 5-drs. Stationwagon,
Golf 1.3 Madison '89 ƒ12.950
Eventueel herexamen halve
Tel. 020-6133333
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), taBX 14 6/89
80.000 km inr. mog., ƒ 4950: 023 - 423906. -'91, ƒ14.000. Nissan 300 ZX
Golf 1.6 Moda '91
ƒ15.950
Drijs. Betaling 1 x ƒ347,50 en
Service en
rief op aanvraag.
Xantia 1.6 X 7/94 .20.000 km
GOLF GTT '88
ƒ 14.400
CITROËNSPECIALIST
+2 Coupé, 6-'85, ƒ10.500.
19 x ƒ47,50 Les in Mercedes.
Toyota
XM
2.0
SX
6/94
.
.
.20.000
km
Rover
Golf
Cabrio
Quart.
'90/
27.850
Bluebird
2.0
GL
Diesel,
5-drs.
TIMO DE BRUYN
Reparatie
Voor meer informatie of advies, bel
Info 06-52875125.
Jumper 27 TD 5/94 . 5000 km Occasions, reparaties, APK, Station, 7-'85, ƒ 4950.
Jetta 1.64d. '87
ƒ 7.350
Carinall
1.6
XLI
1/95
ƒ12.500
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
BMW 518 1982 .212.0000 km
Passat
1.8CLstb.
'91/19.750
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
schade en laswerk.
Alle typen Rovers
GARAGE ECONOOM
Starlet 1 .0 special 5/86./ 4.900 Passat 1.8CLstb. '91/19.850
Theoriecursus gratis. Tel. 06Rat Ritmo 60 cl 11/8595.000 km Verkoop onderd. nwe/gebr.
20 - 6627777.
Repareert
52821994 b.g.g. 020-6932074.
MINOR MOTORCARS B.V., E.S.S. B.V 035-564444/561842.
Eurocasion garantie
Tel. 020-6320190 fax 6343433.
Tel. 020-6813410
uw Koppeling en Remsysteem
Gunstige financiering.
Opel
Tegen
handelsprijs;
Carina
II
ROVER
DEALER
RIJSCHOOL ROLF
Ruime keuze in 2 CV occasions
Condensatorweg/Schakelstr.
snel & vakkundig
Enorme voordeel aktie op
1 6 XLi 4 drs wit kanteldak
Sloterkade 40-44
Sloterdijk l.
alle leeftijden. De Eendenspe- 0 Stuks Opel Kadett, 1985 t/m
Informeer
naar
onze
prijzen
lJ%tëSiï.xiï>?!ï«ï?-Ï!Ï;_
nieuwe Citroêns.
Lpg, 2/92, ƒ 14.250. BEREBEIT,
Rijden bij Rolf is een begrip in
AMSTERDAM cialist Leende. Tel. 04906-1528. 989, 3/4/5-drs, APK gek., leuAARZEL NIET, BEL NU !!
msP
Amsteldijk 25, 020- 6627777.
T.k. Golf D '82, APK tot 6- '95,
N.B. ons onderdelen magazijn
Amsterdam. Met een goed
020
6177975
e
auto's,
inr.
mog.
023-423906
Do.dag tot 20.30 uur geopend. ATS velgen veel nieuwe onderteam nstructeurs geven wij op
is zat. geopend van 9-14 uur Tegen handelsprijzen: BX 1.6
Uw Bovag-Autospecialist
TGi Progress, LPG, groen met., Ascona 1.6 6/84 . . . . ƒ 1.900
delen, kleine technische stode wastunnel van 8-15 uur
een psychologische manier in^ffittZ":'.'^::'-;'-:^:-':-/-:--. ••'••''••'-.':••*'.:•••-:•'': ' . ' . - •
•'
'
Frederiksplein
6,
020-6232505.
RECORD
Rover
sportint., l.m. wielen, open dak,
ring. Tel.: 02979 - 72155.
tensief les en nog leuk ook!
Volvo
Isolatorweg 40, A'dam-Sloter- 2-'92, ƒ14.500. BX 1.4, LPG, Corsa 3-drs 11/85 . . . ƒ 3.900
Rover 620 SI
APK -t- grote beurt v.a. ƒ 299.- Hoog slagingspercentage en
ƒ 900
T.k.
VW
PASSAT
1.6,
bj.
'83,
dijk (afslag S 102) 020-6823520. 1-'86, ƒ 2950. BX 1.4 TE, blauw <adett 1.2 1/81
07-07-1994,
DIESELSERVICE
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u. '
340 GL autom., 5 drs., '89, an- luxe uitv., APK 7/'95, i.g.st.,
Kadett 1.7 D 2/90 . . . ƒ 8.900
± 11000 km,
brandstofpompen; verstuivers Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
tracietmetal,,
schuifdak, ƒ 1950. Tel. 020 - 6658394.
BX 16 TRS, orig. '85, pas gek., met., open dak, LPG-o.b.
Kadett 1.7 D Stat. 3/90/10.200
rood metallic
cil.koppen vlakken. Garage/ Wij verzorgen ook 8-weekse
i.z.g.st., radiocass. APK 1-'96,
mooi, el. ramen, centr. lock, inr. 3-'90, ƒ9250. BEREBEIT,
Omega 2.3 11/90.-. ..ƒ 17.800
tel. 020-6949266
Amsteldijk 25, A'darn, 020 - Opel Vectra 1.6 5/90 ƒ14.700
motorenrevisie FEENSTRA
cursussen en examenroutes rijƒ 10.950. Na 18 u.: 020-6465899 VWGolf CL 2/93.... ƒ 23.500
mog., ƒ 2950: 023-423906.
6627777. Do. tot 20.30 uur.
COBUSSEN
Industrieweg 27, Duivendrecht den is vanzelfsprekend
460
GLE
aut.
nw
st.
'92;
940
BX 1.9, wit 7/86
ƒ2.900.Baarsjesweg 249-253
Tel. 020-6980639
:.S.S. B.V. 035-564444/561842 RECORD - Rover GL, sedan, '91; 480 ES, km.
ffe#^:::^Wo::V.
(Spoed) opleidingen voor alle
BX 2 1 grijs 10/90 ƒ 15 900 - V.a. ƒ85: 5 veerbollen
Rover 3500 P6 autom.
op druk brengen bij de Citroen Opel Kadett diesel, 5-drs, cararijbewijzen met aansluitend
APK
KEURINGEN
ƒ70,
90.000,
'90;
480
ES,
km.
;.S.S. B.V. 035-564444/5él842
18-05-1976,
Spec. in Zaanstad Garage. van, orig. 1984, pas goed gek.,
CBR rij-examen. Motor 2 da115.000, '86; 440 GL, st.bekr. VW Golf diesel, bj. '82, i.z.g.st., klaar terwijl u wacht.
± 88.500 km,
RENE SPAAN,. 075-281193. nr. mog., ƒ 2450: 023 - 423906.
gen. Auto 5/10 dagen. VrachtAPK 26-10- '95, ƒ2250. 020 - Garage West-Center:
km.
40.000,
'91
;
340
aut.
'86
t/m
rood/zwart
Daihatsu
Auto's te koop
Auto's te koop
Vraag tevens naar onze inrui020-6122476 (zonder afspraak) auto 5/10 dagen. Theoriekur6172630 na 16 u.
'91; VOLVO-NIEROP,
tel. 020-6949266
T.k. tegen handelsprijs: Astra
2e Helmersstraat 15, A'dam. sussen voor alle examenkandiVancouverstr. 2-12, A'dam-W.
tot ƒ 5.000,van ƒ 15.000,- Cuore Ts, km. 11.000, '93; ers en aantr. rep. prijzen.
.7 GLD
Station, 8-'92,
daten. Verkeersschool Nelen,
020 - 6183951
Algemeen
Charade Sedan km. 36.000,
20.500. 2x Kadett 1.4i Sedan,
Wibautstraat 133, 1097 DN Amtot ƒ 20.000,Ford
Citroën 2CV6 Speciaal, sepKeuren zonder afspraak
960 Pres. aut. 2.5, model '95
'92; Feroza SX, veel extra's
LPG, 7- '91 v.a. ƒ 12.500. Kadett
sterdam. Tel. 020 - 6633773.
Saab
tember 1986, APK gekeurd,
Feenstra & Jimmink
'91; Charade Ts 1.0 '90;
AUTO SERVICE WETTER
.6i, LPG, 5-'90, ƒ 10.500.
Autobedrijf "DE MEER",
leuke auto, inruil mogelijk, Peugeot 309 GL 1.4 Select, Cuore Ts zwart '89,
Asterweg 24A A'dam 6364702 VAN GILS AUTORIJSCHOOL
740 GL 23 12/86
Konnetlaantje 8, Rijsenhout Vectra 1.8i GL Sedan, 3-'91,
ƒ2950. Telefoon: 023-423906. 1992, prijs ƒ 17.750. Auto
SUBARU en LADA dealer
AANBIEDING voor iedereen.
SAAB SERVICE
440 DL 1 8
10/93
NIEROP DAIHATSU
16.500. Kadett 1.6 GLD, 3Service Wetter, Zwanenburg.
Autobedrijf CRYNSSEN
Telefoon:
02977-22193
Subaru
Legacy
2.2
4-wd
1991
20 rijlessen + examen ƒ 950,-.
440 DL 1 8
1/94
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
drs., 1-'87, ƒ6750. BEREBEIT.
Opel Corsa 12 S, 1986, kleur Telefoon: 02907 - 6572.
Crynssenstraat 10-14
MOLENAAR
Subaru
Mini
Jumbo
DL
1984
Rijden in examengebied. Tel.:
440 Comfort 16 1/95
Tel.: 020 - 6183951.
Amsteldijk 25: 020 - 6627777.
zwart, ƒ 3.950. VISA GARAGE,
Tel.:
020-6184402.
Ford
Probe
2.5
24V
nieuw
Subaru
Mini
bus
EÏO
VAN
1987
Volvo 240 DL, Sedan, L.P.G.,
036 • 5325744 of 0652807642.
364 GL 2.0
1/88
HOOFDDORP
tel 020 - 6278410
APK-keurstation,
reparaties
Daihatsu
Ford
Fiêsta
1.1
C,
3-d
.
.1991
Lada
Samara
1.5
5-drs
.
1993
km. 170.000, st. bekr. '90
VW Polo Coupé 1.3 ... 3/92
Peugeot
't AMSTERDAMMERTJE
Ford Fiêsta 1.1, 3-d 1991
Lada 2107
1984 alle merken en schaderegeling: Vóór de zomer al je rijbewijs?
Volvo 240 DL, blauw
ƒ18.750.- NIEROP Daihatsu,
Tel.: 02503-14097
Ford Escort 1.8 CLX dsl. 7/91 Renault 11 GTX
Amstel
340-342
Ford
Fiêsta
1.3,
3-d
1992
1984 Gedipl. FOCWA-monteur voor Met extra korting? Ja dat kan!
4/85
ƒ 2.900.A'dam. 020 - 6183951.
Opel
Omega
2.6
stat.
11/92
Onderhoud, reparatie, APK.
tegenover Carré
Ford Fiêsta 1.3, 3-d 1994
COBUSSEN AMSTERDAM
VW bus LT 28 Dsl 1987 alle voorkomende: laswerk- 1e 4 lessen voor ƒ 100, of ƒ 50
E.S.S. B.V. 035-564444/561842
Peugeot
306
XT
Comf.
1
.62/94
korting op een pakket, of gratis
A'dam-C. Tel. 020-6236491. Ford Escort 1.3 CL, 3-d .1992
sinds 1930
VW bus transp
1987
8/84 Peugeot 309 GL 1.4 ... .1992 zaamheden, reparaties, APK theorieboek + cursus. Bel Ferry
Auto's te koop
Ford Escort 1.4 CL, 5-d .1990
ENKELE ZEER EXCLUSIEVE Peugeot 505
Peugeot-dealer
en schades enz. ƒ37,50 exc. voor informatie: 020 - 6932074.
Auto's te koop
Ford Escort 1,8 XLD, 5-d 1991
SAAB 900 TURBO
Fiat
AUTOBEDRIJF DICK MUHL Ford Sierra 2.3 diesel . . 1990BTW p/uur. Tel.: 075 - 314618.
boven ƒ 20.000,Ford Sierra 1.8 Laser, 3-d 1986 205 XR 1.6 aut. 3/93. ƒ 23.800
'Opel Kadett 1 .6 D caravan1988
OFF. VOLVO DEALER
van ƒ 5.000,ƒ 11.90C Tevens revisie Saabmotoren
Ford Sierra 2.0 CL aut., 4-d 1989 205 XL 4/90
Opel Kadett 1.3 HB ... 1989
GARAGE ECONOOM
Lancia Thema 2.0 IE 16 V,
Nijverheidslaan 1, WEESP
. Panda's 87/93. vanaf ƒ 5.000.- Ford Sierra 2.0 CL, 5-d.. 1989 306 XR 1.4i 5-drs. 9/93/26.500
en versnellingsbakken.
Autoverhuur
Zwanenburgerdijk 503
tot ƒ 10.000,zwart 3/91 ƒ 15.200.-.
Voor al uw SERVICE BEURTEN
Tel. 02940
18200/18008
306 XN1.4I 3-drs. 5/94/26.600
Uno's
.
.
87/94
vanaf
ƒ
6.900.Ford
Scorpio
2.0,
4-d
.
.
.1990
Zwanenburg, tel.: 02907-6572
E.S.S. B.V. 035-564444/561842
en
ONDERHOUD
405 GL 1.6i 5/94 ....ƒ30.500
Tipo's .89/94 vanaf ƒ 11.950.Alfa Romeo 75, 1.6 IE, AlfaVOLVO 940 GL, 67.000 km, ± 50 auto's APK gek. Den Schadetaxatie en -herstel
SUZUKI COMPAGNIE-CARS
Chrysler Voyager 3.3 . .nieuw 405 GR 1.9 6/89 . . . . ƒ 13.200
Subaru
rood, 4/91 ƒ -9.500.-.
groen met., 01/92. Jan Wals, Brielstr! 18, A'dam, zijstraat Gratis leenauto's beschikbaar
Autobedrijf
CASPARUS
405
GL
1.6
1/88
.
.
.
.
ƒ
9.300
duizenden
guldens
voordeel
Citroen
BX
16
RS,
5-d
..1986
E.S.S. B.V. 035-564444/561842
02902 - 61697.
APK-KEURING,
Haarlemmerweg bij molen.
l pnarv 1 R Hl 4./Q1
M n ^(Yl
Zie advertentie onder Suzuki
Amstellandlaan 1, Weesp
Lincoln Continental, 4-d .1992
COBUSSEN
klaar terwijl u wacht.
020-6844079. Tevens Inkoop.
niet duur!!!
Fiat Uno 45, 3-d., '88; Fiat Uno •Auto Amstelstad 020 - 6799100
Legacy
1
.8
GL
Stat.
90/
13.400
Nissan
Bluebird
2.0,
5-d
.1985
Baarsjesweg
249-253
Tel. 02940-15108 .
Volvo Occasions
Advies voor 'n goede Occasion
45 s.i.e., 3-d., '89; Opel Corsa
Legacy 1.8 GL Stat. 91 ƒ 13.900
Verkoop & verhuur van
Peugeot 405'GRD Br. ...1993
Amsterdam 020 - 6121824.
BMW
316,
LPG,
2-'86,
ƒ6500.
Vitara
Van,
Cabrio
12/93,
Wij
bieden
u
een
snelle
1.2, 5-d„ '87. Inr. fin. verz. mog.
Skiboxen met dragers en
E.S.S. B.V 035-564444/561842
Fiat 127 1050, blauw, b.j. 1985
30 km, ƒ 29.995.850 GLT, schuifd
'92 BMW 735i Aut., sch.d., l.m.
en vakkundige service
Zuidwijk, tel. 020-6629517.
106 XR 1.1. 11/91 73.000 km
sneeuwkett. voor elk type auto
OCCASION TIP:
goed gekeurd tot juni 1995,
wielen, 1-'85, ƒ7250. Audi 80
Auto Amstelstad
***
Subaru
Aalsmeer
***
740
23
Sedan
'90
Frederiksplein 6, 020-6232505. 020-6719108, fax: 6766836
5 versn., ƒ990: 020-6240171 Ford Escort 1.8 CLX, 5-d 1992 205 ace. 1.110/91 71.000 km Mini Jumbo's v.a. '86 ƒ 7.450 240 2.3 Stationcar
Mini 1000, E. rood, 6/88
Tel. 020 - 6799100
'92 Diesel, 4-'86, ƒ 6250. Kadett 1 .6
205 XL . . . . 8/90 89.000 km
Zie ATS telet. pag. 888
Diesel,
1-'87,
ƒ6750.
Nissan
ƒ 6.700.Zelf
sleutelen of auto sputen
Ford
Clipper,
1.6
CLX
zwart
Vivio's
GLJ
v.a.
'93..
ƒ
16.250
460
GL
Sedan,
wit
'91
Rat Regata 70 10/88 ƒ 2.900
205 XR 1.4 .2/93 32.000 km
Bluebird
2.0
Diesel
Station,
E.S.S. B.V. 035-564444/561842
440
GLT
abs,
rood
'93
doe
je
bij
HEINING
HOBBY65.000
km,
'91.
Jan
Wals.
Justy's
v.a.
'86
ƒ
6.750
ANSA AUTOVERVERHUUR
Fiat Ritmo 1.7 D 4/85 ƒ 1.900
205 XS 1.4 .8/91 89.000 km
Alfa Romeo
'90/'91/'92 7-'85, ƒ4950. Mazda 323 1.5 HAL. 02907-6999 A'dam,
U huurt al vanaf 65,00 per dag
Fiat Tipo 1.7 D 10/88 ƒ 7.900 Tel. 02902 - 61697.
Nissan Sunny 1.6 SLX, LPG,
405 GL 16 .6/90 81.000 km Sedans-coupé's DL-GL ƒ 6.000 440 DL-GL
Station
3-'84,
ƒ
1950.
Renault
Sloterdijk
3.
440
1.8,
blauw
met
'93
Legacy's
GL
ook
aut.
ƒ
14.500
incl.
Verzek., BTW en 100 km.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842 Ford Escort 1.6, automaat 405 GR 1.9 10/90 80.000 km
rood, '92, sunroof, spoiler
Alfa 33, origineel 1986, 5-drs
Subaru Aalsmeer 02977-30171 440 GL, autom. . . . '90/'91/92 5 TL, 5-'85,/4500. Alfa GiulietBel voor meer informatie.
ƒ 19.250
405
GR
Break1/91
82.000
km
ta 2.0, 4- '82, ƒ 2950. Citroen BX
pas gekeurd, leuke auto, inr Panda Skyline 1000 CL '9 1985, blauw, 92.000 km, i.g.s.
Tel. 020-6648252
HEERE. Tel.: 020-6719154
405 GLX D.Br.9/92 159:000 km
blauw, cabriotop, 30.000 km ƒ4500. Tel.:02979-86438.
mog., ƒ3950: 023-423906.
240 Sedan
'87/'89 1.4, LPG, V86, ƒ2950. Suzuki
Autosloperijen
605
SRI
2.0
3/91
113.000
km
vr.pr. ƒ yyou. UA)-oo£iyyo.
Alto,
4-'86,
ƒ4950.
VW
Polo
De Lugt luxe en bestel vanaf
Ford Sierra 1.6 CL Sedan, 4- 605 SV 3.0 9/92 41.000 km
Auto's te koop
Van 5-86, ƒ3950. BEREBEIT,
Auto's te koop
BMW
Tipo 1.4 ie, 31-1-'91, 72.000 km drs, origineel 1990, rood met.
Grote sortering ONDERDELEN ƒ 39,-' per dag excl. BTW.
Amsteldijk
25,
020
6627777,
PEUGEOT v.d. POUW
gevraagd
van alle schade-auto's, alle Tel.: 020-6161388 of 6890374.
van ƒ 10.000,- BMW 316i, 10/90, rood, in pr. apk tot 8-'95, alarm, sportvlg inr. mog. ƒ9950. 023 -423906
do. tot 20.30 u. geopend.
Twingo, Peug.106/306, Vectra
merken, alle bouwjaren.
ƒ 14.500 na 18 u. 020-681 1596. Ford Sierra 2.0i S, b.j. 9/86
Hogeweijselaan 93
Amsterdam
VW Combi, Transit Diesel.
tot ƒ 15.000,st., 2-drs, voll. gar., rijdt super
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
GEBR. OPDAM B.V.
Weesp 02940 - 15110.
i.z.g.st., div. extra's, APK
OTOPLAZA Hilversum FIAT
merk auto a cont. met vrijwar
Prijs ƒ 15.900.tel.: 02502-45435.
uw
Volvo-dealer
RENT A BRIK
t/m
12/95,
vraagprijs
ƒ6.175.
Motoren/Scooters
205 1.8 XLD, 9/90 ...f 9.600
La<ia 2105 1.5 '93 ....ƒ9.950 Auto Westpoort 020-6813410. Panda 750 Coll. 12/87/ 6.950
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Telefoon: 02979-84044.
Personenbus ƒ 89,- p. dag
met persoonlijke service
Het HOOGSTE BOD?? Be
'VIP 1 4 1 /Qn
f n Qnn
Sa
Panda 1000 CL 08/89 ƒ 8.950
ƒ 13.900 Te koop gevraagd AUTO S a Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- Kawasaki LTD 1100, Spectre voor vrijblijvende prijsopgaaf. Opel Kadett v.a. ƒ 39, p. dag
Sa nara 1.5 '92 . . . . ƒ12.950. BMW 535I, '88, m. sport bak Panda 1000 CL 03/90/10.500 Ford Sierra 2.3 Diesel, originee 405 1.9 3/89
All-in. KM vrij!
contant met vrijwar.bewijs
laan 128, Amsterdam-Noord. 1983, windscherm; 7.791 mijl Loop-, sloop- en schadeauto't
ƒ 10.400
We stdorp. Tel.: 020 - 6825983. spoiler, velgen, leer, elec. ra- Ritmo 70 CL 03/88 . .ƒ 7.950 1986, keurige auto, inruil moge 405 3.0 2/89
Tel.: 020-6922930
men, alarm enz. izgst. ƒ 22950,Tel.: 02908 - 24640
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. ƒ5000. 04978-2149, na 18 u;
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
605
3.0
7/90
ƒ
16.900
lijk,
ƒ
4950:
023
423906.
Uno Suite 1.4SX 10/93/21.500
Subaru Mini Jumbo, 3-drs., 020-6320059, na 17.00 u.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842
Tipo 1.4 S 5-drs 4/94 ƒ25.950 Scorpio 2.4 l 1/88 .. .ƒ 7.600
rood, '92, 12.000 km, nwe auto,
Tegen
hand.pr.:
BMW316I,
1e
Tipo 1.4 S/Demo 2/94/25.500 Sierra 2 0 5/86
205 XE Comfort, 1100 '89
jaar garantie, ƒ 13.250.ƒ
4
900
eig., diamantzwart met., LPG Coupé Fiat 16V
Frederikspl. 6, 020-6232505.
Sierra 2.0 l 12/87 . . . . ƒ 5.900 blauw met., voll. gar. ƒ9.850.9-'91,nw. mod., ƒ 23.750, V. 2e
Sierra 2.0 Sed. 2/89 .ƒ 8.400 Auto Westpoort 020-6813410.
©De advertentie-afdeling be- eig., BMW 735i Aut., groen Honda Jazz aut. '85153.000 km E.S.S. B.V 035-564444/561842
Peugeot 504 GL Automaat me
• houdt zich het recht voor ad- met., Pullm. int., l.m. win.,
schuifdak, b.j. 1977. Franse im
vertenties eventueel zonder ABS, sch./k.dak, 1-'85, ƒ7250 Herenstraat 40 - 73, Hilversurr
port, 112.000 km, prijs ƒ 4.000
opgaaf van redenen te weige- BMW 316, LPG, 2-'86, ƒ6500 achter hotel Hof van Hollanc Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
Tel. 030 - 721549. 035 - 244244. Dond.koopavond
ren. (Art. 16 regelen voor het BEREBEIT, Amsteldijk 25,
FAX 020 - 665.63.21
020 - 6627777, do. t/m 20.30 u
advertentiewezen).
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier niest een advertentie in
. ,
Postbus 156, 1000 AD A'dam **PEUGEOT ZUIDWIJK**
Honda
SHOWROOM/AUTO l-IN-3MINrS»et u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
,
,.
Div. type's 106 v.a. . .ƒ 15.950
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant • „ • ; Div.- type's 205 v.a. . .ƒ 7.950
Chrysler
Accoord 2.Ó., EX aut., 5/92
Lancia
205 Rallye 95 pk 7/88/ 9.950
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
ƒ 19.200.- Accord 2.0 EX Sedan
205 XS 1.44/89
ƒ 9.950
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MTNTS is daarmee
6/90 ƒ14.900.-. E.S.S. B.V.
LANCIA
-- _ «S, l- --'205
XS
1.6i
6/93
.
.
.
.
ƒ
22.950
035-564444/561842
- dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederlaad. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt , - ,
*-"i.
•» "-, "
" ~t_ >i%
Dedra Turbo Dsl 5/94/38.750 205 GT 1.412/92 ....ƒ19.950
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
-«ms
Honda Accord 2.0 EX, 4-'91, Delta 1.6 ie 3/94 ....ƒ29.950 306 XR 1.4i 3-d. 5/94 ƒ27.500
309 XL 1.4i 1'90 ....ƒ11.950
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
Thema
2.0
16
V
2/93
ƒ41.750
stuurbekr.,
bl.
met.,
heel
mooi,
^^^^^^^^^
ƒ 5.950 305 GR Break 1.6 2/87 ƒ 8.950
inr mog ƒ 19.950. 023-423906. Y 10 11/85
Y 10 Selecta 12/90 '. .ƒ 12.950 405 GL 1.6i 1/92 ....ƒ18.950
Honda Vision met-in, incl.
405 GX 1.619/91 . . . . ƒ 18.500
Autobedrijf CASPARUS
alarm, radio, boxen en verzekeJ
405 SRi 1.9 5/91 . ...ƒ21.500
Amstellandlaan 1, Weesp
ring tot mei '95. Prijs ƒ1500.
405 SRi 1.9 aut. 1/92 ƒ24.500
Prijs incl.
'
*
Tel. 02940-15108
02940-80243.
504 Cpé 6 cyl. '77 . .ƒ 17.500
P
B.T.W.
l a
~~
•!*~~- ""^
« ' ~
* J^
"* w
- >v^l
•^r»
AUTO HALAN
• Auto te koop? Plaats in deze
Inruil-Financiëring-Verzekering
Sc
rubriek. U zult verbaasd staan
binnen '/2 uur voor u geregeld
UV
Neerlands grootste
over het resultaat.
49.35
hc
LANCIA-DEALER
66,04
en
Minervalaan 86, Amsterdam - Z
NIEUW
i
82,72
i
vo orl letter. Minstens 3 a 5
Tel. 020-6629517/6791864
Hyundai
3 x Dedra 1.6 ie. Nardi's
99,41
rt «els beschrijven. Aan 'S g
van ƒ 38.750.-**
de hand van de daarnaast 4 7
116.09
Lantra 1.6 GLi, '92, Ipg, achtervoor ƒ 35.950.g
Panther
8< plaatste tarieven kunt u
)
132.78
spoiler, st.bekr., duurste uitv.,
Chrysler Jeep Motormeyer B.V.
zeIf uitrekenen wat uw
.
4 x Dedra 1.8 ie Nardi
149,46
inr. mog., ƒ 16.950. 023-423906.
Uw officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
•
ad
PANTHER
Kallista
2.9i
V6,
alu
van ƒ 43.000.166,15
10
Overtoom 116-126, Amsterdam, 020-6124876
carrosserie,
tungsten
gray,
eer
voor/ 38.950.8-'9C
ste registratie 27/05/94, 200
ES 2.5 l
T»1»fnnnpiinimpr
N aam.
5 x Delta
v.a. ƒ 7.50 km, één van de laatst gebouw
1-'9<
VIS ION 3.5 V6 24 LE, directiewagen
A dres: - - —
JJL. - .
vnYAGER 3.0i SE A/T
7-'91
10 x Y 10
v.a. ƒ 7.50 de in 1989 Vraagprijs ƒ 69.950
i i
r
15 x Thema
v.a. ƒ12.50 Eventueel ruilen/inruilen Jagua
3-'94
voYAGER 25 TD SE Demo
ostcdf
+
Plaats'
Hmi(lt'
k'
niii|
;
—
<l<
P
WESTDORR
12 x Dedra
v,a. ƒ14.500 4 drs/Daimler/Jeep Granc
7-'92
*
• iy
vo YAGER 2.5 l SE Comm
Kia dealer,, occasions
/-yk
vo YAGER 3.3 l SE Comm. .
Cherokee/Range Rover.
Adm. de Rui iterweg
11 -'92
DEMO
GR AND VOYAGER 2.5 TD SE comm
Fax 03481-2124.
Auto's vliegen nu de deur uit!
'
.|j-:g.a.v!is=gr-.i, -,irgva- iai-iBif-grïh"
396-398. A'dam
4-'8£
2 x Delta 1.6 .. voor ƒ 28.75
DC DGE Ram Van 2 5 l
Opsturen in een gefrankeerde envelon aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus KS.i^EtffjiSSKaufiUMm
Tel. 020 -68 259 83
Thema 8 V ie . voor ƒ 45 000
DL- ni incTp rwRY<;i FR.DFAI PR VDOR AMSTFRDAM F. O.
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
-^Ü|^P 3s§"l^^"S3ïiffii?F
Dedra 1.6
voor ƒ33.50
Donderdag tot 21 u. geopend. Parkeergelegenheid aanwezig
Campers
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
AUTO HALAN
Chrysler - Amstelveen
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
~nr \ r* /-* r* o /"* o /*
Land/Rangerover
Boek nu uw droom-vakantie
)-6658686
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
020 - 6650050
Zandvoort: Gasthuisplein 12.
^
met een DOLPHIN-CAMPER
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Vener De Meteor, nieuw en gebruikt
r. 020-6656321
.
Faxen
kan
ook,
is
wel
zo
snel
en
duidelijk:
020-665
63
21.
faxn
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel: 02975-61212.
Defender Discovery. Joh. Sie- De Rinesstraat 22, A'dam-Z.O incl. automaat en airco.
Adventure Cars 02990-30613.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
t.o. de Makro
gerstr 18, A'dam: 020-6945205.

Prijs ƒ 22.000 Tel. 036-5333524

Aalsmeerder Couranl en Zandvoorts Nieuwsblad.

vlitsubishi Sapporro GSR, 1084, APK gekeurd, prima auto
nr. mog., ƒ 2450. 023 - 423906.

9
9
5
5
5

TS 7/89
GTR 7/89
TS 1/88
GTX 10/89
TX 6/89 . . :

Family Cars

020-665 86 86
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OUKEBAAS

Van Vloten

iet een adyertenlie inMOWRÖÖMpTO l«lp|
is de verkoop van tiw auto een fluitje van een cent , . 4

^^syy=JLL^

a, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbi; mijn advertentie-tekst,
lus betaal-/eurocheque.
i

Kia

I

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
woensdag 1 maart 1995
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TATA-Telco: dikke vis met Mercedes-bloed
Aziatische autofabrikanten zijn
bezig met een opmars richting
Westen. Ze maken hierbij
veelvuldig en dankbaar gebruik
van de know-how bij Europese
collega's. TATA-Telco uit India
bijvoorbeeld onderhoudt
nauwe betrekkingen met
Mercedes-Benz. Vorige week
vierde de importeur de
Nederlandse geboorte van
TATA-Telco.

op dit moment exporteert Telco naar meer dan 60 landen.
Het is hiermee niet alleen de
grootste automobielfatarikant
maar ook de grootste exporteur
van India. De enorme omzet
van de TATA-groep is verder
toe te schrijven aan activiteiten
op het gebied van staal, cement
en chemicaliën, elektriciteit,
consumentenprodukten, software en hotels. Behalve met
Mercedes-benz werkt TATA samen met internationale bedrijven als Unisys, AT&T, Honeywell, IBM en Dassault Aviation.
Kortom, evenals Daewoo
weer zo'n groot merk waar de
meesten van ons nog nooit van
gehoord hadden.

D

E KOREAANSE Hyundai is zo langzamerhand
de gevestigde orde. Het
kreeg in 1993 gezelschap van Kia en daarna volgden vanuit hetzelfde land Asia,
Daewoo en SsangYong.
Dat het niet altijd om kleine
jongens gaat maakte Daewoo
duidelijk bij de publiekspresentatie tijdens de AutoEai. Het
merk doopte zichzelf tot het
grootste automerk waarvan wij
nog nooit gehoord hadden. ledere bezoeker van de AutoRai
heeft kunnen constateren dat
Daewoo heeft samengewerkt
met Opel. Verder schijnt het
Maleisische merk Proton een
plekje te willen veroveren op de
Europese markt.
Afgelopen week werd in Apeldoorn het zoveelste merk uit de
Aziatische hoed getoverd,
TATA-Telco uit India. In het
land van herkomst struikel je
over de vele modellen van dit
merk en in Engeland en Frankrijk heeft het al een aardige
voet aan de grond gekregen.

Onbekend
Voor Nederland is het nog
een onbekende grootheid maar
importeur Distrimotors Nederland uit Apeldoorn heeft hooggespannen verwachtingen. Distrimotors Nederland is een
nieuwe organisatie, speciaal
opgericht voor de import van
TATA-Telco. Het is dezelfde organisatie die het merk Asia vanuit Zuid-Korea importeert en
zich al sinds jaar en dag specia-

200 keer
Swift Spark

Lage prijs

De Telco, een wagen gemaakt in India
liseer t in onder meer graafma- van TATA-Telco, maar wel door
chines, tractoren en heftrucks. de power van de organisatie.
De distributie van TATA-Telco Daar voelden wij ons gelijk bij
geschiedt voor 90 procent via thuis. In het produktieproces
de dealers van Asia. „We heb- speelt Mercedes-Benz een grote
ben met TATA-Telco een hele rol en dit spreekt duidelijke
dikke vis te pakken", zegt di- taal. De twee modellen die wij
recteur H. Borreman. „Door in eerste instantie in Nederland
een toeval zijn we erop gestuit op de markt brengen geven de
tijdens een verblijf in Signapo- invloed onze Oosterburen te
re, zo gaan dit soort dingen zien."
blijkbaar. We waren niet direct
Mercedes-Benz dus. ' Deze
getroffen door het programma werkt overigens ook zeer nauw

samen met SsangYong dat eerder deze maand tijdens de AutoRai debuteerde en door Kroymans wordt geïmporteerd voor
de Nederlandse markt. '

Grootste in India
Telco is onderdeel van de
TATA-groep en verantwoordelijk voor de produktie van pickup's, terreinwagens, combicars en mini-vrachtwagens. Het

Delta HPE klassieke Gran Turismo
Lancia introduceert begin
maart in Geneve de nieuwe
Delta HPE die vanaf de tweede
helft van april in de
Nederlandse showrooms staat.

Het leveringsprogramma van
TATA-Telco omvat een breed
scala aan vracht- en bestelwagens, bussen en personenauto's. „Auto's waar Metusalem
mee naar de markt ging", aldus
Borreman. In Nederland zullen
we in eerste instantie alleen
kennismaken met de tweewielaangedreven TelcoSport en
Telcoline, maar in de loop van
dit jaar wordt daar onder meer
een vierdeurs Estate aan toegevoegd, dit is een luxe terreinwagen in de stijl van de TelcoSport.
TATA-Telco voorziet zijn auto's van met 2.0 dieselmotor (63
pk) en de uitstraling van een
4WD. Als je niet beter weet en
de voorzijde ziet, denk je al snel
aan een Mercedes met een verkeerd embleem op de grille. De
uitrusting van de TelcoSport is
het meest compleet. De Telcoline is een pick-up of chassiscabine, leverbaar vanaf 23.400 gulden.
De TelcoSport met zijn grote
glasoppervlak is veel aantrek-

merk dateert uit 1945 en ging al
twee jaar daarna een samenwerking aan met Mercedes
'voor de produktie van dieselvoertuigen die tot 1969 onder
naam Mercedes-Benz op de Indiase markt kwamen. Daarna
stapte men over op de merknaam TATA-Telco.
Vorig jaar werden de banden
tussen beide partijen een nieuwe overeenkomst voor de pro;
duktie van 20.000 stuks Mercedes E 220 voor het Midden-Oosten en Zuid-Afrika. De TATAgroep haalt een jaaromzet van 5
miljard dollar en heeft een personeelsbestand van ongeveer
250 duizend mensen. Daarvan
werken er 36 duizend voor Telco die samen 1,2 miljard dol'Een luxe belard omzetten.
Tot eind 1993 produceerde steller met een
het ruim 12 miljoen auto's en leuk prijsje'

uto}s
kelijker. Misschien vooral vanwege zijn prijs want voorzien
van verhoogd dak en laag tussenschot kost hij 31.720 gulden.
Borreman: „Hij ziet eruit als
een 4WD maar is dat niet. We
lanceren hem als een luxe besteller met een leuk prijsje. Het
is weliswaar geen besteller,
maar zo kun je hem gebruiken.
Niemand weet op dit moment
in welk marktsegment de TelcoSport thuishoort maar we
weten allemaal dat hij er verrekte leuk uitziet. Ik denk dat
hij een eigen klasse gaat vormen, een nieuw marktsegment
dus."

Tigra wint
publieksprijs
De bezoekers van de AutoRAI hebben de Opel Tigra
uitgeroepen tot Autokampioen van de tentoonstelling. De Tigra werd op de
voet gevolgd door de Alfa
Romeo Spidef/GTV. De
Mitsubishi Carisma eindigde als derde. Voor de Autokampioen
Publieksprijs
1995 waren door de redactie van het gelijknamige
ANWB-magazine tien kandidaten genomineerd die
het publiek voor de AutoRAI niet of nauwelijks had
kunnen zien. Ruim 10 duizend bezoekers leverden
een ingevuld formulier in.
De verkiezing van de Tigra
wordt verklaard door de
combinatie van opvallende
styling tegen een aantrekkelijke prijs.

Geen
condensvorming

Motorrijders worstelen
nog weleens! met condensvorming aan de binnenzijde van het vizier. Derek's
BV uit Emmeloord brengt
nu een dubbel viziersysteem pp de Europese
markt dat hier een einde
aan moet maken. Het systeem heet Pinlock en biedt
tevens de mogelijkheid een
donker binnenvizier te
monteren in plaats van het
dragen van een zonnebril.
Pinlock wordt exclusief
vervaardigd voor FM Heimen.

De HPE heeft de klassieke stijl van Lancia

Over de kwaliteit van TATATelco is Borreman eerlijk. „Dat
weten we natuurlijk nog niet
want we hebben hem pas een
paar dagen in huis. Maar er zijn
er al meer dan 12 miljoen geproduceerd en dat zegt eigenlijk al
genoeg. Bovendien zijn die auto's beproefd en gemaakt in een
land waar gebaande wegen nog
niet erg gebruikelijk zijn. Het
Europese wegennet is een paradijs voor een TATA-Telco. In
Frankrijk en Engeland is het
merk zeer goed ontvangen en
ook dat geeft ons voldoende
vertrouwen. Wij zien het als
een snelle groeier met veel mogelij kneden. Zeker als in april
de vierdeurs TATA-Telco naar
Nederland komt."
EVEEHAED HEBLY

Jeep levert de Cherokee voortaan met de sterkere 2.5 liter
turbodiesel die bekend is uit de
Chrysler Voyager. De grote
trekkracht in lage toerentallen
maakt hem beter geschikt voor
terreinrijden.

Cherokee nu beter uit de voeten in ruw terrein. En dat niet
alleen, ook op de verharde weg
staat hij borg voor goede prestaties. Een top van ruim 160
km/uur en een acceleratietijd
van iets meer dan 12 seconden
om op 100 km/uur te komen
E CHEROKEE oude zijn niet onverdienstelijk voor
stijl was voorzien van een 1470 kg zware terreinwagen
een 87 pk sterke 2.1 liter met dieselmotor.
turbodiesel. De motor
Ander nieuws is dat Jeep de
die Jeep nu monteert is veel
sterker en soepeler.
Cherokee nu standaard levert
De nieuwe 2.5 liter turbodie- met een airbag voor de bestuursel levert een vermogen van 116 der. De stoelen in de vernieuwpk bij 4 duizend toeren en ga- de Cherokee zijn gro.ter en comrandeert een maximum koppel fortabeler en voorzien van anvan 262 Nm dat al bij 22 hon- dere gordels en verwijderbare
derd toeren beschikbaar is. Met hoofdsteunen. Aan de buiteneen dergelijke trekkracht in zijde is hij herkenbaar aan de
lage toerentallen kun je met de licht gewijzigde wielkasten.

D

Jeep heeft overigens besloten
om de grotere broer Grand
Cherokee in Oostenrijk te gaan
produceren omdat de fabriek
in Jefferson North niet voldoende capaciteit heeft om aan
de vraag te kunnen voldoen. Er
is een overeenkomst gesloten
met Steyr in Graz voor de produktie van 47 duizend exemplareri per jaar.

De Lexus: een tijdloos uiterlijk

Lexus laat geen spaan
heel van oude LS400

M

ENSEN DIE zich een
Lexus ter waarde van
202.495 gulden inclusief luchtvering, stoelverwarming en elektrisch
schuif/kanteldak laten aanmeten, hechten veel waarde aan
een tijdloos uiterlijk van hun
mobiel.

De Grand Cherokee met 5.2
liter V8-motor is voor het nieuwe jaar enigszins aangepast.
Het koppel is verhoogd van 375
naar 400 Nm bij 31 honderd toeren.
Hij accelereert binnen tien
seconden naar 100 km/uur. Het
Met dit in het achterhoofd
maximale trekgewicht bleef geheeft Lexus weinig reden om
lijk, 35 honderd kg.
veel te veranderen aan de buitenzijde van de nieuwe LS400.
Het koetswerk is rondom geretoucheerd, zoals Lexus dat
noemt. Zo lopen de uiteinden
van de spatschermen en het
kofferdekstel nu iets omhoog
om de auto overzichtelijker te
maken. De voorzijde wordt gekenmerkt door een vergrote
grille, vernieuwde koplampen,
langere richtingsaanwijzers en
een andere achterlichtpartij.
Wie een scherp oog heeft kan
verder opmerken dat de wielbasis met 3,5 centimeter is vergroot en dat de neus iets is ingekort.
De klasse van de Lexus LS400
is vooral onderhuids en binnenskamers aangescherpt, zo
dat mogelijk was want hij heeft
sinds zijn introductie in 1989
enkele maatstaven neergezet.
De technici zijn bij het ontleden
van de oude LS400 niet over een
nacht ijs gegaan en hebben zo'n
beetje alles vernieuwd wat
maar even naar veroudering
rook.
Geluidsproduktie en trillingen zijn nu bijna tot een nulpunt gedaald en dat terwijl het
toeven in een LS400 tot dusver
toch al niet bepaald onplezierig
was. Als je nu de deur achter je
dichttrekt, hoor je vrijwel niets
meer van de buitenwereld.
De nieuwe LS400 is voorzien
De Cherokee voelt zich thuis in ruw terrein en verharde wwegen
,

De Opel Astra is vanaf half
maart verkrijgbaar in de
luxueuze CDX-uitvoering.
De lijst met standaardvporzieningen is zeer uitgebreid, zoals elektrisch verstelbare ramen en verwarmbare buitenspiegels,
twee airbags, vier hoofdsteunen en een in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel. Hij staat op 195/55/15
banden, heeft ABS en rondpm schijfremmen. De CDX
is verkrijgbaar als vierdeurs, vijfdeurs en stationwagon en met vijf verschillende motoren. De prijslijst van het nieuwe topmodel begint bij 42.450 gulden.

BOVAG eist
ingrijpen Den Haag

E HPE is een Gran Turismo met de klassieke
stijl die kopers van een
Lancia verwachten. Hij
biedt sportieve prestaties, veel
reiscomfort en is veelzijdig. De
dynamiek van de nieuwe driedeurs HPE wordt weerspiegeld
in de karakteristieke vormen.
Dit temperament vinden we terug in de techniek met zaken
als ABS, elektronisch geregelde
vering en een viscodrive. Alle
versies zijn voorzien van een
veiligheidspakket waaronder
een airbag voor de bestuurder.
De Delta HPE wordt leverbaar
met drie verschillende motoren. Er is een 2.0 liter turbodiesel, een 2.0 liter 16V en een 2.0
liter 16V Turbo HF. De vermogens variëren van 90 pk tot 186
pk en topsnelheden van 180 tot
220 km/uur.

Sterkere diesel voor Cherokee

Nieuw
topmodel Astra

Paradijs

D
Suzuki-importeur Nimag
introduceert een Swift
waarvan er vooralsnog
slechts 200 leverbaar zijn.
Dat wordt rennen voor degenen die per se een Swift
Spark willen aanschaffen.
Hij is gebaseerd op de 1.3
GR en getooid met een aantal extra voorzieningen ter
waarde van ruim 4.000 gulden die Suzuki aanbiedt
voor 1.500 gulden. Tot de
extra's behoren elektrisch
taedienbare ramen en buitenspiegels, metallic lak,
stuurbekrachtiging, kuipvormige stoelen, een achterspoiler, zijskirts, luidsprekers, speciale bekleding, mistlampen in de
voorbumper, een toerenteller en een middenconsole.
De prijs van de Swift Spark
bedraagt 26.500 gulden.

Motoren

Lexus heeft zijn topmodel LS400 onderhuids en
binnenskamers vernieuwd. Uiterlijk verandert er ogenschijnlijk
weinig, maar hij biedt
'meer binnenruimte, is
stiller, weegt 70 kg minder en presteert beter.

van de bekende lichtmetalen
4.0 liter V8-motor maar met een
beter rendement. Het vermogen is vergroot tot 264 pk bij 54
honderd toeren en het koppel
tot 365 Nm bij 46 honderd toeren. De acceleratie naar 100
km/uur is met een seconde versneld tot 7,5 seconden en de top
ligt op 250 km/uur. Het brandstofverbruik is met 6 procent
teruggebracht tot 13,3 liter per
100 kilometer en dit is voor een
belangrijk deel te danken aan
de gewichtsbesparing van 70

kg. Het motorblok werd onder
meer 13 kg lichter en de ophanging 3,5 kg.
Het interieur is ruimer zonder dat de buitenmaat veranderde. De langere wielbasis resulteert in 6,6 cm meer beenruimte. Het dashboard is 2 cm
naar voren verplaatst en de
achterbank verhuisde 5 cm
naar achteren. Doordat de
vloer iets is verlaagd heeft hij
aanzienlijk meer hoofdruimte
voor en achter.
De bagageruimte is met 33 liter vergroot tot 463 liter. Aan de
uitrusting van de LS400 veran- j
derde ook het nodige. Zo zijn de
luidspekers groter, heeft hij
links en rechts een gescheiden
arico met zonnesensoren, zit de
cd-wisselaar voortaan in het
dashboardkastje in plaats van
in de kofferbak, de binnen- en
buitenspiegels zijn voorzien
van een automatische dimfunctie, heeft hij een derde remlicht
en, jawel, een gereedschapskoffer. Dit laatste is om een ander
te kunnen helpen, aldus Lexus.

(ADVERTENTIE)

Lakenblekerstraat 54, Aalsmeer
(vlakbij Bloemenveiling)
tel. 02977-30170

De kosten die bedrijven
moeten betalen voor het
ten gehore brengen van
muziek dreigen binnenkort verdubbelen. De BOVAG wil daarom dat Den
Haag op korte termijn de
BUMA, SENA, SIROR, de
Stichting Reprorecht en de
Dienst Omroepbijdragen
ter verantwoording roept
en orde schept in de chaos.
Wie ziet door de bomen
nog het bos? Al deze auteursrechten-instanties incasseren geld bij het bedrijfsleven voor het openbaar maken van muziek.
Bijvoorbeeld een automobielbedryf dat in zijn showroom achtergrondmuziek
laat horen, dient hiervoor
te betalen volgens de Wet
op de Naburige Rechten.
De genoemde organisaties
beschikken alle over eigen
inventarisatie-apparaten
en.daarbij behorend persone'el en incasseren al dan
niet ten onrechte opgelegde heffingen. De diverse organisatie leggen 'naar eigen
inzicht' criteria aan op basis waarvan een bedrijf een
aanslag kan verwachten.
Geldverspilling, oordeelt
de BOVAG, die zegt dat
bundeling van inventarisatie- en incassowerkzaamheden niet alleen leidt tot
een besparing op de hoogte
van de heffingen maar bovendien de administratieve
werkdruk verlicht. De directe aanleiding dat de BOVAG actie onderneemt
richting Den Haag is dat de
SENA plannen ontwikkelt
die de bedrijven met zo'n
70 procent van de BUMAheffingen extra belast. Samen met plannen van andere organisaties kan dit
een verdubbeling van de
kosten voor het bedrijfsleven opleveren.

Swift met
stip bovenaan
De Suzuki Swift was in
1994 de best verkochte Japanse auto in Nederland.
In 1993 stond hij nog derde
bij de Japanse merken. Het
totaal aantal verkochte
exemplaren bedraagt volgens de laatste gegevens
van de RAI 7.987 stuks. De
Toyota Corolla staat tweede met 7.885 auto's. Nissan
eindigde met de Sunny als
derde.

Rover vernieuwt
100
Rover heeft de 100-serie
grondig herzien en vernieuwd. De nieuwe grille
springt meteen in het oog
en vormt het onweerlegbare bewijs dat de 100 tot de
Rover-familie behoort. Met
de grille komen ook een andere motorkap en rankere
schildbumpers waarvan de
voorste bij de meeste versies meteen dienst doet als
spoiler. In de deuren zijn
verstevigingsbalken
gemonteerd en op alle versies
is een airbag tegen meerprijs leverbaar. De 100-serie is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, waaronder
een llli Cabrio. Aan de top
staat de 114 GTa met lichtmetalen velgen en speciale
overbrengingsverhoudingen voor een betere acceleratie.
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BERENTZEN
APFELKORN

CINZANO

0,7 LITER

ROSSO OF
BIANCO.

HOLLANDSE

GRMNJENEVER

VERMOUTH

ELDERS

II ELDERS

l gtjscliikt voor aulo r. l'ni bouwj.'iar

PINOTAGE(ROOD)
Deze Zuidafrikaanse
wijn is gemaakt van
de Pinot-Noir druif.
Wanneer u deze volrode, krachtige wijn
serveert tussen de
16 en 18°C heeft u
een voortreffelijke
wijn om overal en
altijd bij te schenken.

i/onlit'l t'ti alvotT oude- b;md

HELE LITER-35% ALC.

SEMPERIT ®

DROË STEEN (WIT)
Deze Zuidafrikaanse
wijn is op traditionele wijze van de
Chenin-Blanc druif
gevinifieerd.
Kenmerkend voor
deze witte wijn is
zijn frisse droge en
fruitige smaak.
Geserveerd tussen
8 en 10°C een uitstekende begeleider
van visgerechten of
als aperitief.

VERGELIJKBARE PRIJS
JOHNNIE
WALKER

SAFARI

m
r *** ^

AFRICAN
DRINK
0,5 LITER

Mbiïandse

RED LABEL
SCHOTSEWHISKY

ELDERS

0,7 LITER

ELDERS

KOP

AGE

SPITZKOP trDROË STEEN

SPITZKOP

DROË STEEN of PINOTAGE
•ï*Ê^ü^;

i

JAFFAüUSD'ORANGE
LITERPAK

heeft alle dranken!

PRIJS
PER FLES
SLECHTS

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbörtsstraat 21

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP
Zandvoort, Telefoon: 02507-14565

Fa. Gansner & Co*

Deze unieke
kastenshow
van Oase
mag u niet
missen!
Als u op zoekt bent naar een kast die
precies aan uw wensen voldoet, heeft
u kans van het kastje naar de muur
gestuurd te worden. Hoog tijd voor
een 'ruimtereis' naar Oase. U zult
merken dat we alles uit de kast
hebben gehaald om uw ruimtewensen te realiseren. Kasten van vloer
tot plafond en van wand tot wand, in

maat
Kom kijken naar Nederlands grootste kastenpresentatie
de houtsoort van uw keuze, in de kleur
van uw keuze, met de indeling van uw
keuze. Desgewenst in onze eigen
meubelmakerij aangepast
aan uw eisen. Maar... met
ónze garantie. Garantie in
JA.AJR.
de ruimste zin: niet alleen
bent u verzekerd van
perfekt passend maatwerk, u heeft ook de garantie dat u na
121/2 jaar nog evenveel genoegen
beleeft aan uw kast-op-maat.

12V2

Van vloer tot
plafond en van
wand tot wand.
Accessoires:
draadkorven, kledingrekken, dassenhangers, schoenenrekken, uittrekunits,
ladenblokken,
kledingroedes,
legplanken, binnenverlichting, lichtlijsten.
Kastdeuren, of ze nu draaien, schuiven, rollen, vouwen
of speciaal op maat gemaakt, bij Oase vindt u 't allemaal.

Slaapkamer Speciaalzaken

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

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

enz.

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

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

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

Onze kranten worden uitgekamd
op personeelsadvertenties!

De 16 lokale nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia hebben een gemiddelde leesduur
van 21 minuten en bereiken 79% van de bevolking in
Amsterdam en omgeving.
De kranten van Weekmedia worden dan ook
uitgekamd op personeelsadvertenties, op elk niveau.

Bel voor meer informatie over succesvolle
personeelswerving ons kantoor. De uitgebreide
folder en advertentietarieven liggen voor u klaar.

Amsterdam (020-562.3076)
Amstelveen (020-647.5393)
Zandvoort (02507-17166)

Diemen
Woonboulevard Amsterdam-Diemen
Op de Sniep 9, Tel. 020 6981991

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers.

Oase vindt u ook in:
Apeldoorn
Arnhem
Bleiswijk
Capelle a/d IJssel
Den Bosch
Enschede
Groningen
Heerlen
Sliedrechl
Son(Eindhoven)
Utrecht
Zoeterwoude/Rijndijk

Elke week het dagelijks nieuws!
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MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Minro-advertenlies voor ïuikcnïnan en piirtimilicr kunncn worden gezet over l of '2 kolommen h reed 11; in <liversc lettergrootten.
Particulieren ver wij/.«n wij naar «i« speciale hon op <l<;
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in <le volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,48 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
ir Zund voorts Nieuwsblad, Gastliiiisplein 12, 2012.l M
Zundvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z. Zandvoorts Nieuwsblad, Amslelvcens Weekblad,
Uitlioornsc Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, alle edities van liet Amsterdams Stiidsblad, de Nieuwe Weesper, ƒ5,52 per millimeter.
Sluitingstijd: maundag 15.00 uur.
"A" Informatie over onze overige aantrekkelijke advertenticcomhinaties in de Micro's zijn op aanvraag op
on/e kantoren verkrijgbaar.
T^T Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,- adm,kosten.
if Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers verstuurd. Op verzoek wordt aan advcrlcerders builen het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gebracbt.
Alle prijzen excl. 17,5% BTW
U kunt de teksl van uw Micro-advertenliecombinatie Z
telefonisch opgeven:
*

020-562 62 71

(dit nummer is niet voor hczorgklachtcn) of zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen
Mededelingen

Felicitaties

Remy en Yvonne van harte
gefeliciteerd met het 5 jarig
• Plaats voor snel een goed bestaan van jullie
contact eens een advertentie sportschool, Joop.
MET CONTACTTELEFOON
Elk gesprek wordt aangekonUitgaan
digd en U kunt uw toestel afen aansluiten wanneer u maar
wilt. Info 06-35011172,1 gpm.
(Of tijdens kantooruren 020 6658686: Mara, Ries of Tom). 4/5 maart sporthal De Pelikaan te Zandvoort; 12 maart
Alle horecabedrijven
sporthal de Bloemhof te
kunnen bij
Aalsmeer; 18 maart PWA te
RADIO PEETERS
Zoetermeer; 25/26 maart
op prompte service en
sporthal
Groenendaal
te
levering rekenen.
Heemstede; 8 april sporthal
Haltestraat 62a,
Spaarnehal te Haarlem; 17
tel. 02507 - 19892.
april sporthal De Landvliethal
Borduurpakk. Beatr. Potter, te Hazerswoudedorp. Org.
Paddington Bear, DMC, An- Hensen, telefoon'023-402334.
chor, hobby-art., naaimach.
rep., scharen slijpen. Singer,
Onderhoud,
Prinsenhofstr. 7. Tel. 20072.

VLOOIENMARKT

* Carolien-Pie-Ab-Dirk-Jaap
de Klutskampioenen.
Gefeliciteerd! •

reparatie,
doe-het-zelf

Divers personeel gevraagd

Gevestigd import/exportbedrijf zoekt diverse mensen.
Voornamelijk verkoop en promotie, ook andere funkties.
Persoonlijkheid en bereidheid tot leren is belangrijker
dan ervaring. Bel tussen 9.00 en 17.00 uur voor afspraak:
020 - 6000280.

HE YOU, JA JIJ!
Zie je er leuk uit, heb je
;en vlotte babbel en wil je
veel geld verdienen (promoieteams)? Leeftijd 18-30 jr.
3eloof je het niet? Check it
out! Tel. 023 • 296190,
13-17 uur of antw.apparaat.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Onroerend goed
te koop aangeboden

AMSTERDAM-BUITENVELDERT
VERKOOP
GERENOVEERDE APPARTEMENTEN
Amsterdam-Buitenveldert, een zeer gewilde buurt met de
sneltram en uitvalswegen in de nabijheid. Hier renoveert
WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING drie complexen, zowel van binnen als van buiten. Alle appartementen
worden o.a. voorzien van individuele c.v., isolatieglas, nieuwe
keukens, toilet en badkamer met ligbad. Ook de buitenzijden
van de drie complexen worden gerenoveerd en krijgen door
schilderwerk op basis van'een kleurenontwerp een nieuw en
modern uiterlijk. Eén complex is voorzien van lift.

PRIJZEN VANAF ƒ 165.000,- k.k.
In dit zeer bijzondere project zijn nog 2-, 3- en 4kamerappartementen beschikbaar. Inlichtingen en brochure

Geraldine Hallie Vastgoed
lid VBO
tel. 020-6429394 / fax. 020-6449042

Schoonheid en
verzorging
HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 02507 - 14606.
ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p.w.
02507-30183/06-52812146

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Kleding
OLLEKE BOLLEKE

Kinderkleding
Mt 50 t/m 176
Bel voor een party bij U
thuis of meer informatie
02507 - 19083

ZANDVOORT TE HUUR gem
2 kam.app. Borg vereist.
Tel.: 02507 - 15008.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

DE KLUSSENBUS

Grote vlooienmarkt

Woninginrichting

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

START NU!

*Te koop: nieuwe damesschoenen, leder, maat 36 Met spoed woonruimte gevr
* Frans, ondanks mijn stom- Klussenbedrijf 'De Karweikar' ƒ25. Tel.: 02507 - 19968.
voor moeder en kind. Prijs
miteit toch tweede' met kla- voor binnen en rondom het
n.o.t.k. Tel. 02507 - 19191.
verjassen. Inge.
huis als het goed en redelijk
Lessen en clubs
geprijsd moet zijn. Tel. 02990Te huur gevr. droge garage
GROTE VLOOIENMARKT
Tel. na 18.00 uur: 17881.
25 maart en 8 april Haarlem 44848 of 06-58495565.
Schalkwijk, 't Schalkererf: Nieuw-in-Zandvoort • ENGELS v. beginners + half
100 kramen! 19 maart Den
gev. ƒ5,- p.u. Begin 13/3 +
Woningruil
Helder, sporthal De Slenk,
16/3 's morgens + 's avonds.
za 1 april Limmen, sporthal
Progress: 020 - 6738412.
Enterij. Alleen 2e hands.
750 Ruiladressen
PIANOLESSEN
Echt voor alles van A tot Z,
Inl. 020 - 6156856.
in A'dam. Inform. bij WBV He
door
gedipl.
lerares.
klein of groot, gewoon even
Oosten. Tel.: 020-5882.315.
Tel.: 02507-18486.
bellen, wij komen u gratis de
Aangeb. Haarlem/rand Over
150 kramen,'evenementenhal kosten vertellen. Tel. 13780. PRIVE-LES Engels, Latijn, veen, zonnige 3/4 kam.flat vr
Srieks, Dutch lessons, J. Bakhotel Schiphol (van der Valk)
RADIO PEETERS
uitzicht, balkon Z/W. Vraagt in
Rijksweg A4, afsl. De Ruijgen
heeft alle audio en video ker, Botticellistr. 38", A'dam Z'voort flat met lift of ben
Hoek za. 11 en zo. 12 mrt
onderdelen en accessoires (bij Olympiapl.) 020 - 6751664. huis. Tel.: 023 - 275071.
10-17 uur. Midland BV,
voorradig. Test ons.
telefoon 033-751167.
Haltestraat 62a, 02507-19892.
Dieren en
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
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dierenbenodigdheden

Te koop
aangeboden
diversen

Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste v/oord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.

Gewonnen door: R. Vlaanderen, Duivendrecht

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

De Krocht

W. v.d. Moolen/ Amsterdam
E. Sluijter, Mijdrecht
Y. Ruben, Weesp
J. v.d. Berg, Zandvoort

VOLGENDE WEEK KAN HBER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

Osdorperweg 247
Amsterdam-Osdorp
Tel. 020-6193271

Elke week het dagelijks nieuws!

.AAAAAAAAAAA.
Auto's en
auto-accessoires
* Sportvelgen 13" 4-gaats v.
BMW 3-S/Ascona/VW/Audi, 3
stuks ƒ50,-. 15808 na 18 u.
* T.k. 4 org. G.T. velgen Opel
met banden, ƒ 275.
Tel.: 02507 - 31141.
T.k. Opel Kad. '77 APK nov.
'95/500,-. Tel.: 02507-30605.
*T.k.a. autostoel Scheel
ƒ250. Tel.: 02507 - 18939.
Reflectanten .op advertenties ondei1 nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

DIT n CI MEEST ÜKENDE UIN WAAR j! IEKKER
VROUWEN IN «[lilESAOm«lANCI KUNT
NEMEN l! KUNT KIEZEN UITAUE LEEFTIIPEN.RIIP
ENIONC. NIEUWISDATIE OOK LIVE PRIVÉ METZE
KUNT (EXEN, TOET! DAN GEWOON DE T WIL JE
EU HAAR THUIS EEN AFSPRAAK MAKEN KIES DAN
TVOOR GRIEKSE iEXDATINC.

06-320.320.91. Ik open mijn
mond voor jou! Ik wil je tong
voelen. Rijpe Negerin! 1 gpm.

OHEXLIJNENTOP5!
K 5 BEfföDMAIDE SEXlI/NEN.BEt ZE.'
I.HETESTEWARDES5....06.95.O7

Vannessa's i
Privelijn! :,

3.LE5BI-TIENERTIES
4.VERPIEECSTERS

06.96.O8
06.97.44

5.HARDPORNO....06.97.94

Als jij.net als alle andere die Bellen.een hele ,
sexwens inspreekt kan ledereen daar naar «
luisteren.Vind jij iemand anders met een •
lekkere wens en je toets de "O" dart kun je •
met elkaar discreet te keer gaan.Vrouwen •
en meisjes bellen gratis 06.4699
•

exil!

De enige waar echte
vrouwen sex willen.
Je kunt direct live met ze! Ze zijn
zwart en glimmen van de massage-oöe. Masseer die grote bollen
van me schatfe! Ik lig op bed bij
de telefoon te wachten op jou.

LiVESiX!

06.95.21
Privé doorschakelen

Bel Dames Thuis

06-96.88

in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ •
thuis doorgeschakeld

24 u/p.d. 100 c.p.m.

Dikke vrouwen geven telnrs DIREKT-SEX met 'n vrouw
voor gratis sex bij hen thuis. van 35 j. of ouder. Bel haar
06-9602 .(100 cpm)
thuis op via: 06-350.266.46.
Dikke vrouwen (40+) willen DOORSCHAKEL-LIVESEX!
24 u/p.d.' 100 c.p.m.
vrijblijvende sex. Gratis & dis- 200 vrouwen willen thuis gecreet. Bel 06-9543 (75 cpm). beld worden. 1 gprh. 06-9698.
Effe vlug Live! Rage in Engeland! De computer draait ge- DIREKT APART met gratis • Zie de colofon voor opga
lijk het privénr. van een hete vrouwen, doorverbinden naar ve van uw rubieksadvertentie
meid. Geen wachttijden, haar huis. 06-9710 (75 cpm).
geen visitekaartjes, werkt op
DIREKT-SEXKONTAKT
elk type telefoon. Direct Live! Kies nu zelf de heetste
1 gpm. 06.97.93 ** Nieuw ** vrouwen, via de computer
wil ze gratis sex aan de lijn.
Hete meisjes (18) Live
Bel 06-9788 (75 cpm).

06-98.50

06-9715

Geen wachttijd 1 gpm
HUISVROUWTJE wil gratis bij
^ar thuis gepakt worden;
06-9690 (1 g/pm).
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Nieuwsblad
Gaasperdam

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

Dominante vrouwen geven
tëlnr voor Gratis SM-kontakt.
06-320.325.80 (100 cpm)
DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je vrouwen direkt opbellen. Direkt naar haar thuis.
Bel 06-9892 (75 cpm).

voor de particulier
3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) o aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven 9 verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels o alleen
Coupon
uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief)
met
vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
•
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 5,08
2 regels ƒ 5,08
3 regels ƒ 5,08
4 regels ƒ 6,77
5 regels ƒ 8,46
6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

'TAFELS

Jan Best

MiCRO's

Amstelveens
,_,

Statfsbaan „

Kasten

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

Amstalveens
:; Weekblad

Amsterdams
StadsbEad—
Buitenveldertse
Courant «==-Diemer
~ Courant

1.SEXM.D.SCHOOUUF....06.95.09

O6.98.66

ileNieuuue
UUecsper ....

Amsterdams
Stadsblad...

Amsterdams
Stadsblad. ...

6RIEKSE PORNO

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

06-Nummers

Amsterdams
Stadsblad —
Amsterdams
Stadsblad —

Hier kun j* kiezen voor da metit b«cjtachtige mwifereiian verhalen. Ook alt
je onderdanig bent kun je je lol op.
Zwepan,lcettingen,njbbar etc. Wil j« echt
live met een meesteres of onderdanig
roeli dan de "3" en wij verbinden
privé door naar één van de SM keWers
in Nederland. Ook voor beginner*

* Marijke Shape, kom terug! * Aang..Chin. kr. gordijn ƒ 35;
Oudere vrouwen geven hun
Wij zullen proberen om niet Berber kleed 250x130 ƒ 35; lo- * Gezocht: dekkater vooi * Beklede wieg + hemel ƒ 50 telefoonnummer voor gratis
langharige pers.
meer te plagen. De Shape-jes per 130x40/5. Tel.: 15897.
Samsonite koffer ƒ 25; Phili- SEX: 06-95.17 (75 cpm).
Eén telefoontje is genoeg
Tel.: 02507 - 17260.
shaver 715 ƒ45. Tel.: 13509, Sabrina's Sexpaleis. Kies uit om in contact te komen met
* Nico, Wim, veel plezier inFRANCIS nieuw in Noord en
Hondenkapsalon
Puerto Rico, liefs. Moeder, nu al de goedkoopste in
Loopt u moeilijk? Ontdek de 180 HOTSTORIES! Zapp door de persoon van jouw keuze.
ELLEN CATS
Probeer het eens en bel
Bets, Beso, Beso, Beso.
met onze de stories! 1 gpm, 06.96.06
gebruikte koelkasten, was- gaat per 1 maart verhuizen mogelijkheden
06 - 350.222.21. (100cpm).
* Oproep:
tentoonstelling machines, drogers, gasfor- naar de Achterweg 1, Z'voort. electrische driewielers. Be SEX-DOORSCHAKELLIJN.
Maria school, oude school- nuizen, kachels en ktv's.
Tel. 30068. Graag tot ziens. voor gratis info: 035-838486. \!u kun je hete vrouwen direct GRATIS naar bed met gespullen. Tel.: 02507 - 19106. Alles ± ƒ250,- of kom een
*Spaanplaat 200x100 MTK thuis bellen. 06-9750 (75 cpm) trouwde vrouwen thuis. Sexpraatje maken. Dotterbloem- Maltezer Leeuwtjes, ingeënt/ + 3 schragen oor treinstel
kontakten 06-9530 (75 cpm).
*Riny, Herman, vast bedankt straat 2. Bel: 020 - 6370845. ontw. Evt. bez. 08385-54176.
ANONIEME sexafspraakjes
ƒ25. Tel.: 02507 - 18939.
v.h. wegbrengen naar SchipGratis naar bed met vele
iexkontaktlijn Amsterdam.
* Gashaard Faber, brandend
Dikke VROUWEN thuis.
hol a.s. zond. Nico, Wim.
*T.k. smoking z.g.a.n. mt 5; 06-320.330.79 (75 cpm).
Zalenverhuur
te zien, z.g.a.n. ƒ300. Tel.:
Bel snel 06-9580 (75 cpm).
ƒ60,-. Tel.: 02507- 16391. '
Rommelmarkt zat 4 maart 02507 - 17210.
BETTY'S ESCORT
van 10 tot 1 uur in 't Stekkie.
• Wij- behouden ons hè 020 - 6340507 dag. v.a. 19. u. GRATIS naar bed met geKOLONIALE STIJL meubelen
trouwde vrouwen thuis. SexZandvoort. 02507 - 16456.
recht voor zonder opgave van
Buro's-schrijftafels-kastenredenen teksten te wijzigen Darling Escort, 24 uur serv. kontakten. 06-9747 75 cpm
VLOOIENMARKTEN:
tafels-stoelen-vitrinesHet betrouwbare adres v. de
of niet op te nemen.
18/19
maart J. Edenhal
theetafels-tuinmeubelen etc.
liefste meisjes. Bel: 6189577. GRATIS Sexkontakt, nu spec.
uw adres voor koud buffet
met hete vrouwen van 40+..
Amsterdam. 08812-3363.
Show-room De Koloniaal
en bittergarnituur.
Dikke NEGERINNEN geven Bel nu 06-9811 (75 cpm).
Amstelveenseweg 676,
Huwelijk
en
Tel.: 02507-18812/15619.
telnrs voor gratis sex bij hen
weg tussen houthandel en
kennismaking
thuis. Bel 06-9662 (75 cpm). Hete ERVAREN vrouwen van
Daihatsu dealer of bij de
VERENIGINGSGEBOUW
40 jaar zoeken sexkontakt.
Looier. Tel.: 020 - 6611021.
DIKKE vrouwen geven telnrs 06-350.290.53 (75 cpm).
Eén telefoontje is genoeg
voor gratis sex bij hen thuis.
*Orig. Biels tafel ƒ50; eik.
Homo: Jongens onder elkaar.
uitsch.tafel ƒ75; pend. lamp Grote Krocht 41, Zandvoort, om in contact te komen me Bel 06-9502 (75 cpm).
Hoor die knullen genieten!
de
persoon
van
jouw
keuze
tel.
02507-15705
b.g.g
19932,
wit ƒ30. Tel.: 02507 - 16293.
Oude VROUWEN echt opbel- 06-320.330.88 (75 cpm).
Probeer het eens en bel
• voor
len. Zoek de leukste en de
Te koop Chesterfield bank- BRUILOFTEN - RECEPTIES 06 - 350.222.21. (100cpm).
HOMOKONTAKTEN
computer verbind je naar
*• Wim, Nico wat genieten jul- stel, klassiek model, roodKOFFIETAFELS
GESCHEIDEN en toe aan 'n haar thuis. 06-9766 (75 cpm). Zoek je snel een hete knul?
lie er van. Kom gezond terug bruinleer,/850,-.Tel.: 17103.
06-320.330.18 (75 cpm).
liefs, Anneke, Hans.
Zoekt u ruimte voor vergade- nieuwe start? Veel vrouwen Oudere vrouwen geven telnrs
-*• T.k. pracht, salont. zw. met ring, feest, club of partij? zijn ook op zoek.
HOMO-KONTAKTEN
Ziet u er geen gat meer in? poot constr., rookglas blad. Komt u dan eens praten met Bel 06-350.290.15 (75 cpm). voor gratis sex bij hen thuis. Direkt apart met een hele
Bel
nu
06-9780
(75
cpm).
Praat eens met de Pastorale 93-93 ƒ275. Tel. 17283.
mij, A.J. v.d. Moolen,
hete knul uit Amsterdam.
• Plaats voor snel een goed
Hulpdienst! Tel. 020-676 1201
Gemeenschapshuis,
tel.: contact eens een advertentie Oudere vrouwen geven telnrs Bel nu 06-9613 (NU 50 cpm)
van 13-17 uur en 19-23 uur.
voor
GRATIS
sex
bij
hen
02507-14085 of 19652.
Beeld en geluid
MET CONTACTTELEFOON thuis. Bel 06-9511 (100 cpm) HUISVROUWEN geven telnrs
Elk gesprek wordt aangekon
voor gratis sex bij hen thuis.
Kunst en antiek
digd en U kunt uw toestel af OUDERE-VROUWEN (40+) 06-9664 (75 cpm).
Te koop
RADIO PEETERS
willen
nu
snel
sexkontakt!
en aansluiten wanneer u maa
gevraagd
heeft cd's en cd-i's
HUISVROUWEN geven telnrs
wilt. Info 06-35011172, 1 gpm Bel nu 06-9705 (75 cpm).
voor goede prijzen in huis.
voor gratis sex bij hen thuis.
diversen
(Of tijdens kantooruren 020
Haltestraat 62a, 02507-19892
06-9501 (75 cpm).
6658686: Mara, Ries of Torn) SEX-DOORSCHAKELLIJN
antiek, groot, klein, dik, dun,
Nu hete negerinnen echt opbanken, vitrines, bureaus, de- * T.k. Philips KTV -i- afstand- Antiek en oude inboedels
bellen. Zoek de leukste en de Kies nu zelf de leukste
coratie enz. JAN BEST, Kei- bed. Vr.pr. ƒ 125; Sony tv. 't Binnenhuis, Gasthuisplein • Reflectanten op adverten- computer verbind je naar vrouwen, via de computer
ties onder nummer gelieven
zersgr. 357, tel. 020-6232736. vr.pr. ƒ110. Tel.: 16306.
3. Tel.: 02507 - 15760.
haar thuis. 06-9667 (75 cpm). krijg je haar direkt aan de
ervoor te zorgen dat het num
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
lijn! Bel 06-9667 (75 cpm).
*T.k. gevr. grote vuilnisrol- mer in de linker-bovenhoek STUDENTES geven gratis
Aalsmeer, tel. 020-6412137.
Luister naar gratis SEXoproeComputerapparatuur emmer, zwart: 02507-17165. op de envelop staat vermelc sex op hun kamer.
pen van vrouwen. Maak je
en dat de brief geadresseerd Bel nu 06-9603 (75 cpm).
en software
• Wij behouden ons het
keuze de computer schakelt
wordt aan: Centrale Order
antiek, klein,
recht voor zonder opgave van afd. Weekmedia, Postbus TRIOSEX: 'n vrouw of man je door. Bel 06-9665 100 cpm
groot, dik, dun.
extra in bed. Sexkontakten!
redenen teksten te wijzigen 156, 1000 AD Amsterdam.
RADIO PEETERS
Nieuw: hete meisjes uit de
Bel nu 06-9844 (75 cpm).
kan u alles leveren op cd-i of niet op te nemen.
Groot Amsterdam!!
gebied.
Hardware
en
softKeizersgracht 357,
TRIOSEX: 'n vrouw of man 06-350.230.20 (100 cpm)
ware
voorradig.
Haltestraat
020-6232736.
extra in bed. Sexkontakten!
62a. Tel.: 02507 - 19892.
Nu DIKKE vrouwen echt opShowroom:
Bel nu 06-9502 (75 cpm).
bellen. Zoek de leukste en de
Mr. J. Takkade 30,
• Wij behouden ons het
Vrouwen (40+) willen snel computer verbind je naar
Aalsmeer, OPO-R412137.
recht voor zonder opgave van
SEXKONTAKT. Direkt aan de haar thuis. 06-9668 (100 cpm)
Veilinggebouw Amstelveen redenen teksten te wijzigen
lijn! Bel 06-9757 (75 cpm).
Nu kun je hete vrouwen echt
HEDEN INBRENG
of niet op te nemen.
Vrouwen
van 35 jaar en ouder opbellen. Ze willen gratis sex.
voor veiling 20 en 21 maart.
willen
DIREKT-SEX.
Bel
haar
De computer verbind je naar
Spinnerij 33. Tel. 020-6473004
thuis via 06-9604 (75 cpm).
haar door. 06-9755 (75 cpm).
Hobby's en
verzamelingen.
Vrouwen van 35 jaar en ouder Nymfomanes doorschakelen
Verhuizingen
willen DIREKT-SEX bel ze nu direkt apart met een oudere
06-9512 Sexcucces (75 cpm). vrouw. Bel 06-9504 (75 cpm)
RADIO PEETERS
WELLUSTIGE oudere vrou- WILDE Dikke vrouwen zoeX.Y.Z. B.V. verhuizingen en
heeft t.v.'s en video's
wen geven hun telnrs voor ken gratis sex! Bel ze op.
kamerverhuizingen. Voll. verz. tegen goede prijzen voor U
gratis sex. 06-9605 (100 cpm) 06-9709 (75 cpm).
Daq-nachtserv. 020-6424800. Haltestraat 62a, 02507-19892!

Party-service
PELIKAAN

Een viertal waardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie Jielaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

RIB TAPIJT!

VOORDELIG VINYL!

Supersterk geribd naaldvilttapijt. Geschikt voor meerdere
doeleinden. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Zeer voordelig vinyl. In diverse kleuren. Zeer gemakkelijk in
het onderhoud. Breedte 200
Per strekkende meter

VAN

KAMERBREED VINYL!

BOUCLE TAPIJT!

Kamerbreed vinyl in diverse kleuren, verkrijgbaar in smaakvolle parket- en granito dessins.
Breedte 400 cm. Per strekkende meter

Prachtig boude tapijt met zeer fijne nop.
Jute-rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

VAN

SLAAPKAMER VINYL!

KINDERTAPIJT!

Fraai slaapkamer vinyl van een zeer goede kwaliteit.
In diverse-kleuren. Breedte 300 cm.
Per strekkende meter

Exclusief printtapijt voor Carpet-land. Verkrijgbaar in drie
prachtige kleuren. Foamrug. Breedte
400 cm. Per strekkende meter

GELEGD..-gy-

VAN

a

EXCLUSIEF VINYL!

KLASSIEK TAPIJT!

Praktisch vinyl, exclusief voor Carpet-land. Geschikt voor
woonkamer, keuken en hal. Breedte'
400 cm. Per strekkende meter

Voor de liefhebbers hebben wij dit prachtige klassieke
reliëf tapijt. Jute-rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

GELEGD
;
VAN
JB?"

ZACHT VINYL!

PRINTTAPIJT!

Praktisch, superzacht slaapkamer vinyl. Zeer gemakkelijk in
het onderhoud. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

Leuk printtapijt met kuifje voor de kinderkamer! Exclusief
voor Carpet-land. Foamrug. Breedte
400 cm. Per strekkende meter

GELEGD
VAN

KAMERBREED VINYL!

VELOURS TAPIJT!

Kamerbreed vinyl van uitstekende kwaliteit. Verkrijgbaar in
diverse mooie kleuren. Breedte
400 cm. Per strekkende meter

Fantastisch velourstapijt. In 5 gemëleerde kleuren.
Van zware kwaliteit. Foamrug. Breedte (
•400 cm. Per strekkende meter

GELEGD
VAN
'mi

VELOURS TAPIJT!

DEGELIJK VINYL!

louis ^ POO

Oerdegelijk, sterk vinyl. 3.0 mm dik. Verkrijgbaar in drie
verschillende kleuren. Breedte
400 cm. Per strekkende meter

Prachtig kortgezet gemêleerd velours. Geschikt voor
intensief gebruik. Foamrug. Breedte
400 cm. Per strekkende meter

GELEGD
VAN

KOKOS TAPIJT!
Prachtig kokos tapijt in twee verschillende tinten. Geschikt
voor de woonkamer. Latex-rug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr.

GELEGD
VAN
H?

Knalfeest bij Carpet-land! Ons succes in Europa is niet filialen tegelijk, vandaar die scherpe prijzen. Dat voordeel
te stuiten en dat vieren we met gigantische kortingen op is voor u. Want dat is de basis voor ons succes: lage prijzen,
tapijt, vinyl, karpetten, gordijnen en rolresten. Samen met topkwaliteit, superservice en een tevredenheidsgarantie op
u maken we er een onvergetelijk feest van, ook namens de koop toe! Vier mee dat prijzenfeest en profiteer nu van
onze leveranciers. Bij hun kopen we groot in voor al onze de historisch lage prijzen op onze totale collectie!

KATOENEN TAPIJT!

KOKOS KARPET!
T00% kokos tapijt, fraai gebandeerd. Past in ieder interieur. Verkrijgbaar in twee kleurstellingen. Maat 170 x 230 cm.

VAN

TIJDLOOS KARPET!

Fraai tapijt van 100% katoen. Dit natuurprodukt is lever
baar in diverse kleuren. Jute-rug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr.

Smaakvol karpet met een fraai randdessin van 100% synthetisch materiaal. In diverse kleur-„
stellingen. Maat 165 x 230 cm.

GELEGD
VAN

WOLLEN TAPIJT!

VAN

wjss &E IKKKV

MODERN KARPET!

Zware boude met grove nop, van 100% zuiver scheerwol.
Fraai naturel getint. Jute-rug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr.

Modern gedessineerd. Van 100% synthetisch materiaal. Verkrijgbaar in diverse fraaie kleuren.,
Maat 170x230 cm.

GELEGD
VAN

VAN
Aanbiedingen geldig t/m 12 maart 1995.

Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Forbo Parade, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar.

LEIDEN

EURO PA'S MGROOTSTE TAPIJTSPECIAUST

Zoeterwoudseweg 9
(naast Bouwvaria en Praxis).

Tel. 071-322300
Geopend:Maandag J3.00-J7.30 uur.
Dinsdag t/m vrijdag 9,00-17.30 uur.
(donderdag koopavond).
Zaterdag 9.00-17.00 uur.

HOOFDDORP

HAARLEM

BEVERWIJK

Kruisweg 7850
(naast Brugman Keukens).
Tel. 020-653 34 41
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Spaarndamseweg 74-76
Tel. 023 - 2727 47
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
'
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Parallelweg 99
(meubelboulevard).
Tel. 02510-115 89
Geopend:Maandag 13.00-17.30 uur
Di/vr. 9.30-17.30 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

ZATERDAG
GRATIS
BEWAAKT
PARKEREN

' OOK IN: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam (5), 8
Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Capelle a/d IJssel,
7\ Den Bosch, Den Haag (2), Den Helder, Dordrecht, Emmen,
Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Heerlen (2),
gouden gids Hengelo, Hilversum, Hoogeveen, Hoorn, Leeuwarden,
Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2), Spijkenisse,
Utrecht (2), Veenendaal, Weert, Zutphen.

DeBoodschapperiKïant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

IMieuw

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!

Donderdag 9 maart 1995
15644

ZANDVOORT

Staten'95 S'91 K'94
st. % % %
Opkomst
CDA

PvdA
WD
D66
GRLINKS
CD
Groenen
BWG
SGP
SP
RPF/GPV
AOV/OU55
NCPN
RP/SG/GP
Overige

6032 47,3 48,1 77,3

664 11,0

17,1 12,7
93115,4 18,3 20,1
3129 51,9
38,0 35,7
448 7,4 18,9
15,6

223 3,7

3,0

82 1,4
56 0,9

2,0
1,6

17
11

0,3
0,2

49 0,8
26 0,4
385 6,4
11

0,0

0,2
0,9
0,2

2,0
2,5
0,2
0,1
0,5
0,6
8,9
0,1
1,0

Winst voor
VVD enorm
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Directeur De Vries bezweert onrust in Huis in het Kostverloren

Bezetting Provinciehuis op nippertje
ZANDVOORT - Directeur René de Vries van Stichting
Zorgcentrum Zandvoort heeft voorkomen dat bewoners
van het Huis in het Kostverloren (HiK) dinsdag het Provinciehuis in Haarlem zouden bezetten. Maandagochtend
tijdens de koffie heeft hij de ouderen op andere gedachten
gebracht. Het HiK gaat binnen afzienbare tijd dicht. De
bewoners zijn echter bang dat ze uit Zandvoort moeten
verhuizen.
De bezettingsactie was een
initiatief van J.J.M. Visscher,
wiens moeder in het HiK woont
en zeer begaan is met het lot
van de bewoners. „Van de 69
mensen die nu in het HiK wonen, kunnen er 12 worden overgeplaatst naar Huis in de Duinen. De rest moet naar andere
verzorgingshuizen in de regio:
naar Haarlem, Bergen of
Heemstede. Zandvoorters komen bijvoorbeeld tussen Haarlemmers te zitten.

ZANDVOORT - De VVD heeft
in Zandvoort bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten
een enorme overwinning behaald. Bij de raadsverkiezingen
in 1994 behaalde de VVD 21,5
procent van de stemmen en bij Duitsers
de laatste Statenverkiezingen
in 1991 38 procent. Gisteren Maar dan kunnen ze niet
was dat percentage 51 procent, meer over vroeger praten. Deze
mensen hebben geen toekomst
een absolute meerderheid.
Fractievoorzitter Frits van meer, alleen een verleden. Je
Caspel van de VVD: „Dit is een
historische overwinning. In
1982 haalden we acht zetels in
de raad, maar dit biedt hélemaal toekomstperspectief. Dit
is natuurlijk vooral te verklaren door Bolkestein. De bevolking schijnt het te waarderen
als je zegt waar het op staat."
Bij de verliezers is de terugval van D66 opmerkelijk. Zij
werd meer dan gehalveerd. De
PvdA wist het verlies beperkt te
houden. De ouderenpartij
AOV/Ouder-Unie 55+ behaalde
in Zandvoort de kiesdrempel
en zou bij raadsverkiezingen
een zetel behalen. De opkomst
viel mee: 47,3 procent.

ziet dat de mensen bij het idee
alleen al achteruitgaan. Sommigen zeggen zelfs: 'Als ik naar
Haarlem moet, pleeg ik zelfmoord."'
Visscher pleit ervoor het HiK
nog enkele jaren open te houden. „Deze ouderen, van wie er
al enkelen in de tachtig zijn,
hebben toch nog maar een beperkt aantal jaren te leven.
Openhouden is natuurlijk kostbaar. Het is maar net wat je
voor deze mensen over hebt.
Het zijn geen dieren waarmee
je kunt sollen. Zij hebben na de
oorlog wel ons land opgebouwd. Zelf zeggen ze: 'In de
oorlog zijn we geëvacueerd
door de Duitsers en nu worden
we er door onze eigen mensen

uitgegooid." De provincie heeft
echter anders beslist. In 1994 is
besloten het Huis in het Kostverloren te sluiten, omdat het
aantal verzorgingsplaatsen in
Noord-Holland veel te hoog is.
Zorgcentrum Zandvoort heeft
daarom een alternatief plan
ontwikkeld: verbouwing van
het HiK in 46 appartementen of
zogenaamde inleunwoningen.
Zo ver is het echter nog lang
niet. De Raad van State moet op
13 april eerst uitspraak doen
over een schorsingsverzoek.
Dan nog kan het tot eind juli
duren, voordat sluiting van het
HiK definitief wordt.

Commotie
Directeur De Vries is hélemaal niet blij met alle commotie. „De tendentieuze berichtgeving van de heer Visscher bevordert de rust niet. Het is prima dat iemand zich zorgen
maakt over zijn moeder en actie wil voeren, maar hij baseert
zich niet op feiten, maar op

vraagtekens. Hij schiet gaten in
de lucht."
„Daarom hebben wij de bewoners maandagmorgen tijdens de koffie ingelicht. Een actie bij de provincie heeft geen
enkele zin en een bezetting van
het provinciehuis is voorbarig.
Visscher weet niet waar hij
over praat. Hij denkt dat de
Eaad van State een orgaan van
de provincie is. Bovendien is
niemand in het HiK - de bewoners niet, het personeel niet en
de familie niet - gebaat bij onrust. Eerst moet de Raad van
State uitspraak doen. De koffers hoeven overmorgen echt
niet gepakt te worden."
„Natuurlijk willen alle bewoners in Zandvoort blijven. Wij
proberen zo goed mogelijk informatie te geven en de onrust
beperkt te houden. De derde
week van april is er weer een
informatieavond, zoals wij die
vorige week donderdag ook gegeven hebben. Wij gaan nu de
wensen van de bewoners inventariseren en kijken wat moge-

Stormachtig begin

ZANDVOORT - Minister Margeet de Boer van VROM neemt
eind maart een beslissing over
de rijksbijdrage aan het Circuit
Park Zandvoort, de exploitant
van het racecircuit.

Inbraak in winkel
ZANDVOORT - Tweehonöerd gulden werd in de nacht
van vrijdag op zaterdag gestolen uit een winkel in de Kerkstraat. De toegangsdeur werd
geforceerd.

Waterstanden B

Eigenaar

beek: „Metwindkrachtje 11 zijn
de zijkanten en het dak van het
restaurant-gedeelte weggeblazen. Ik schat de schade op 25
tot dertigduizend gulden." Het
spiksplinternieuwe dak is de
duinen en de boulevard opgeMaurice Kamer- waaid.

Kamerbeek: „Niks aan te middels nieuw hout besteld.
doen. De storm kijkt niet op Zijn paviljoen gaat nu over een
een oud of nieuw dak. Dat is week of twee open.
een krachtmeting met de natuur." De Amsterdammer had
Verder is vrijdag door toezich de opening van het strand- doen van de storm nog een stelseizoen waarschijnlijk iets an- lage in de Trompstraat naar beders voorgesteld. Hij heeft in- neden gekomen.

(ADVERTENTIES)

(ADVERTENTIES)

ken van de informatie aanwezig
was, vindt dat „de directeur op
zeer humane en duidelijke manier" heeft uitgelegd hoe de zaken er voor staan. „Als voorzitter van de plaatselijke ANBO
houd ik echt wel de vinger aan
de pols. Onrust houd je toch,
maar je moet niet extra paniek
zaaien."

Kreten

Visscher betreurt dat de bezettingsactie op het laatste moment is afgeblazen. „Het ging er
om dat ze in Den Haag de signalen zouden opvangen. De televisie zou zelfs komen. Dat was
ons laatste redmiddel. Wij willen het HiK toch zo lang mogelijk openhouden. Nu gaan ze op
12 april naar Den Haag, omdat
de Raad van State op 13 april
een uitspraak doet. Maar dat is
een dure grap. Die oudjes zitten
niet zo goed bij kas. Met de bus
naar Haarlem kost vijf gulden,
naar Den Haag misschien wel
25 gulden per persoon. En waar
moeten ze in Den Haag blijven."

„We hebben ook nooit gesproken over het verdelen van
bewoners over de rest van de
provincie. Dergelijke kreten
zijn niet over tafel gegaan. Ik
heb alleen gezegd dat bewoners
die niet in andere verzorgingshuizen worden geaccepteerd
voorrang krijgen voor opname
in Huis in de Duinen. Ook willen wij bewoners als groep laten
verhuizen en ze later weer naar
Zandvoort terughalen."
Take Huberts, vrijwilliger bij
het Hik en voorzitter van
ANBO Zandvoort, die donderdagavond tijdens het verstrek-

Racen
Racing Club Zandvoort
Q
gaat survival-tochten
*3
organiseren. En directeur
Hans Deen gaat weer racen.
Een interview.

Lentetochf
Wolthoorn & De Groot .4 .4
beschrijven een lenterit l l
door de polders van het Groene Hart. Een oerhollands polderlandschap met baltsende
futen en slimme kieviten.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Koper deed zijn voorstel tijdens de behandeling van het beleidsplan Cultureel Centrum.
De bedoeling is van het centrum een cultuur-historisch
museum te maken onder de
naam 'Zandvoorts museum'.
Koper wilde niet over de inhoudelijke kanten van de nota spreken, maar vroeg zich af of het
wel tot de kerntaken van de gemeente Zandvoort hoort een
Cultureel Centrum te exploiteren. Koper: „Zo ja, dan moet de
kennis en het geld hiervoor beschikbaar worden gesteld.
Maar een dergelijke financiering gaat Zandvoort eigenlijk te
boven. Een kleine gemeente
kan dat niet in stand houden.
Daarom stel ik het college voor:
kijk eens rond in de samenleving of er personen of bedrijven
zijn die willen participeren in
zo'n centrum."

sidies voor zaken waar we geen
zicht op hebben. Geef geld aan
projecten, zodat je invloed kunt
blijven uitoefenen."

VVD-er Andries van Marie
maakte zich vooral zorgen over
het achterstallig onderhoud
(„een chronisch probleem in
Zandvoort") van het Cultureel
Centrum. Wethouder Rita de
Jong van Welzijn gaf toe dat

onderhoud aan het gebouw eigenlijk geen uitstel meer toelaat. Er zijn problemen met de
cv-installatie en herhaaldelijk
doen zich lekkages voor.
Van Marie vroeg zich bovendien af of het Cultureel Centrum niet enige tijd dicht moet,
wanneer de vervuilde grond
rond het centrum wordt
schoongemaakt.

(ADVERTENTIE)

Onze verbouwing

Kom proeven
en profiteer van de vele, vele
voordelige AANBIEDINGEN
zie pagina

'Put van Flieringa'

ELKE ZONDAG OPEN
7 DAGEN PER WEEK VAN 9 UUR 'S MORGENS
TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN.
Op zondag 12 maart:
Vers van de grill: Entrecôte
kruidenboter, gebakken
basilicum aardappeltjes en
een zwitsers roomdessert.

IRI1*1
»»• III

EXTRAVERSIE'
IN ONZE SUPERMARKT

& APPELSIENTJE
LITERPAK

i* VIOOLTJE*

Koper wil dat in Zandvoort
tot „in lengte van dagen" ruimte voor cultuur blijft bestaan en
voegde aan zijn plan het voorstel toe, dat de 2,5 ton, die de
exploitatie van het centrum
kost, niet mag verdwijnen „in
de put van Flieringa. Dit geld
moet een culturele bestemming blijven behouden." D66 is
voorstander van projectsubsidies. Koper: „Wij willen stoppen met het schenken van sub-

DE TROMP WINKEL
Grote Krocht 3-5, ZANDVOORT

14.95
VROOM &DREESMANN

VOOR NOG MEER AANBIEDINGEN ZIE ELDERS IN DEZE KRANT

Kalverstraat

DIRK VAK DEN BROEK heeft 4000 mtiieaingBn

Sporten in
Zandvoort
goedkoop
ZANDVOORT - In Zandvoort
is sportbeoefening veel goedkodie krant moet ik hebben.
per dan in de rest van NederOmdat ik graag wil weten wat zich in
land. VVD-er Andries van Marmijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
le had dinsdagavond voor de
Zandvoorts Nieuwsblad
commissievergadering Maat13 weken voor maar ƒ 13,00
schappelijk Welzijn uitgerekend dat in de badplaats per
inwoner veertig gulden aan
sport wordt uitgetrokken, terwijl het landelijk gemiddelde 78
gulden is.
De andere commissieleden
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ! 1
Naam: (m/'v) 1
wilden graag weten hoe dat
komt. Wethouder De Jong: „De
I I I
1
I I
I I I
1
Adres: 1
gemeente hoeft geen subsidie
I I
I I
1
1 1 1 1 1 1
meer te betalen aan zwembad
Postcode/ Plaats:
De Duinpan sindsdien Gran
1
Telefoon:
Dorado dat heeft overgenomen.
Bovendien doen de ZandvoortGiro/Bank nr.:
1 1 1 1
I I I
se sportverenigingen veel aan
zelfwerkzaamheid." Clubs brei- l Daarna word ik abonnee en betaal per
den zelf hun kantines, kleed- j D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ32,55 D jaar ƒ 56,90
ruimten en tribunes zelf uit.
l * Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Deze relatief goedkope sportbeoefening betekent niet dat de
gemeente Zandvoort zijn subsi- ' U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
diebeleid zal wijzigen. De nota | opgeven: 020-562.62.11.
'Sportsubsidiebeleid gemeente | Stuur deze bon in een open envelop naar
Zandvoort' die dinsdagavond i Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
werd besproken, stelt voor de
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71Ö 371 "Ö 17 O Ö 3 .
huidige subsidiëring op hetzelfde niveau te handhaven.

Natuurlijk,

STOMIL

Op de sieradenkollektie van 1995
mogen wij met recht trots zijn!

59.65.p.st 69.155 R 13 T
165/70 R 13 S p.st. 75.-

135 R 13 S

p.st.

145 R 13 S

p.st.

Datum
HW LW HW LW
9 rnrt 03.45 20.56 16.0416.46
10mrt 09.35 04.36 21.5517.16
11 mrt 10.56 05.36 23.2418.05
12 mrt 12.15 06.34 -.-19.24
AKKU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN,
13 mrt 01.16 08.14 13.2020.54
14 mrt 01.49 09.25 13.5422.16
15 mrt 02.25 10.26 14<36 22.45
1
6mrt 03.01 11.04 15.1123.25
7
mrt 03.3711.5615.4623.45
Maanstand/getij:
OP ALLE ONDERDELEN BETER
EK dond. 9 mrt. 11.13 uur
Poodtij zat. 11 mrt 23.24 uur
NAP + 44cm
|
BEL£NSJNUH ZIE GOUDENjGIDS
V
M vrijdag 17 mrt. 02.26 uur

KwikFif

L

lijk is in het Huis in de Duinen,
met aanleunwoningen en in andere verzorgingshuizen. Ik heb
donderdag wel gezegd: 'Stel dat
er 12 plaatsen vrij zijn in Huis
in de Duinen, dan moet er een
zo eerlijk mogelijke systematiek van verdeling komen. Van
loting is geen sprake. Het is
geen paardenrace."

ZANDVOORT - Lou Koper van D66 heeft dinsdagavond tijdens de commissievergadering Maatschappelijk Welzijn voorgesteld het
Cultureel Centrum te privatiseren. Gemeente Belangen
Zandvoort (GBZ), WD en
CDA staan welwillend tegenover het voorstel, zodat
zich een meerderheid voor
het plan aftekent. De PvdA
wil eerst fractieberaad.

ZANDVOORT - De storm
van afgelopen vrijdag heeft
in Zandvoort niet veel schade veroorzaakt. Alleen het
strandpaviljoen Far Out
ging gedeeltelijk de lucht in.

Actie
Bewoners van de Ko<Q
ningstraat zijn een actie
O
begonnen tegen de gemeente.
Ze willen weten wat er met
hun huizen gaat gebeuren.
Ook de bewoners van de
Kostverlorenstraat zinnen op
acties. Zij zijn bang dat 'hun'
iepen worden gekapt.

D66: privatiseer
Cultureel Centrum

Besluit over
geld circuit
eind maart

Eind november bleek dat het
ministerie met de Leidraad Sanering Industrielawaai in de
hand slechts een tot anderhalf
miljoen gulden beschikbaar
wilde stellen voor de aanleg van
een nieuw, verlengd circuit met
geluidswallen. Volgens een geheim, niet-bevestigd bericht
door het ministerie hebben
ambtenaren De Boer nu voorgesteld drie miljoen gulden uit
te trekken voor het circuit.
De bijdrage is verhoogd, omdat het circuit geen industriebedrijf is maar een stichting.
Maar drie miljoen gulden is, aldus Dirk Buwalda, persvoorlichter van het Circuit Park
Zandvoort, niet genoeg. „Voor
de aanleg van geluidswallen en
circuitverlenging is zeven a
acht miljoen gulden nodig. Wij
gaan ervan uit dat de overheid
vier miljoen gulden geeft. De
rest wordt aangevuld met eigen
vermogen en vreemd kapitaal."
Een verlengd circuit met een
parkoers van 3800 meter is echter nog niet voldoende om weer
Grand Prix-wedstrijden in
Zandvoort te houden. Buwalda:
„Dan is nog een aanpassing van
de accommodatie nodig, die opnieuw miljoenen guldens kost."
Buwalda vindt dat de overheid
best zijn nek uit mag steken om
het circuit weer de internationale A-status te bezorgen. „Een
Grand Prix die drie dagen
duurt levert twintig miljoen
gulden op aan toeristische inkomsten. Hier zien wij overigens geen cent van. En wat te
denken van de promotie van
ons land als twee miljard mensen de Grand Prix op televisie
volgen. Nee, de overheid mag
best bijspringen."

Oplage: 5.300

Weekmedia

In de eerste plaats zijn de
nieuwste modellen van
toonaangevende merken
zoals Dinmonde (sieraden).
Omega (horloges) en vele
andere nu verrassender en
smaakvoller dan ooit.
Stijlvolle kreaties en
geraffineerd materiaalgebruik bepalen het beeld.
Maar we zijn
vooral erg trots
omdat hel weer is

gelukt een kollektie samen
te stellen die iedereen zal
aanspreken. Mensen verschillen en smaken verschillen. Wij houden daar rekening mee. door een zo breed
mogelijke kollektie te voeren die aan al die verschillende wensen
- tegemoet
koini,
70\vel qua prijs als
smaak. Hn daar zijn
we dus met name
trots op!

De sieradenkollektie 1995:
die moet u met eigen ogen gezien hebben'.
Buri;. do Vlugtlaan l'M
Amsterdam
tel. 0 2 0 - 6 1 3 2 3 7 1

nusselein
• .iaplllVl=l«l=l=-.ll3™«l.».-,™M

Kinkci-straal 284
Anislordam
ld. 020- 618 30 70

donderdag 9 maart
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FAMILIEBERICHTEN

Hoera!

BERNA
BOOT

Kroon Mode

ftriefôkersBoot

Haltestraat 55

Gefeliciteerd met de
start van je
Tegelzetbedrijf
6en Tevreden Hlant

Damespantalons

• Welkom bij de ouwe gebakjesclub
Bob, Wim, Ans en Ruud

O
©
©
©
©
©
©
©
©

in nieuwe
voorjaarskleuren

©
10 JAAR IN ZANDVOORT ©©
©
FEESTAANBIEDING
ALLE DAMES HAKKEN voor ƒ 10,- ©
©
©
ALLE HEREN HAKKEN
©
van ƒ 17,25 nu voor
ƒ 14,75 ©
©
OP ALLE ZOLEN EN HAKKEN

ƒ 2,50 korting
Aktie van 11 maart tot 18 maart 1995

25 JAAR SCHOENMAKER
J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

Het is al bijna
zover

ERRATA GEMEENTEGIDS
ZANDVOORT 1995
VERSCHENEN
In de gemeentegicls Zandvoort 1995 zijn door
omstandigheden een aantal foutieve gegevens
vermeld Helaas zijn er naast inhoudelijk onjuiste
gegevens ook taal- en typefouten in de tekst geslopen De gemeente betreurt dit zeer en tracht
via de errata de gemeentegids voor het jaar 1995
beter bruikbaar te maken De wijzigingen en
aanvullingen zullen worden overgenomen m de
gemeentegids 1996 De errata zijn tijdens
kantooruren verkrijgbaar aan de balie van het
Raadhuis en bij bureau Voorlichting, Raadhuisplein 16, tel 61400/61492

Elastische band

59.95

50 JAAR

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING
Devolgende commissie vergadert volgende week
in het Raadhuis

D. van Di/yn

- maandag 13 maart om 20.00 uur commissie
Financiën

voor het aan leggen
en ophogen van uw
tegel- of straatwerk.

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

Ruim 30 jaar ervaring

©

Tel. 0250719593/17833

©

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
16 maart om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplem 4,
Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545

Kroon Mode
Haltestraat 55
Ver van de stad met_ al haar pracht.
Met al haar ijdelheid.
Zien wij het prachtigste van al
Het beeld der eeuwigheid.
Wij zijn geboren aan de zee.
Dat maakt, dat maakt ons wel tevree.

sloggi

Langs deze weg willen wij familie en bekenden hartelijk bedanken voor de vele kado's bloemstukken en belangstelling tijdens ons
60 jarig huwelijk
Het was een prachtige dag.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij kennis dat op 85-jarige
leeftijd onverwacht van ons is heengegaan onze
lieve vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Karel Frederik Koning
(Frits)

1995

AANBIEDING

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

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
14 maart 1995
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 15-09 00uur
Schuitengat
0915-1000uur
Brederodestraat/
Friedhof f plein
10 15 -11 00 uur
Tolweg
11 15-1200uur
Sophiaweg
12 45-13 30uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
1345-1430uur
Prof v d Waalstraat
1445-1530uur
1 5 4 5 - 1 6 3 0 uur
Bramenlaan (Bentveld)
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn
MONUMENTENCOMMISSIE
GEEFT VOORLICHTINGSAVOND
De monumentencommissie van de gemeente
Zandvoort heeft een eerste lijst opgesteld van
panden, die worden voorgedragen om als monument te worden aangewezen Het gaat om
panden in het centrum van Zandvoort
Op vrijdag 24 maart a.s. om 20.00 uur wordt
hierover in gebouw De Krocht een voorlichtmgsavond gehouden De commissie geeft
informatie over haar werkzaamheden en de
totstandkoming van de lijst Ook gaat zij in op
de voor- en nadelen van de aanwijzing van een
pand als monument
De eigenaren van de voorgedragen panden ontvangen persoonlijk een uitnodiging Een ieder
die hierin geïnteresseerd is wordt hierbij uitgenodigd deze informatie-avond bij te wonen
HUISVESTINGSVERORDENING
GEWIJZIGD
De gemeenteraad heeft op 28 februari ingestemd met de gewijzigde huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland De wijziging heeft
betrekking op verhoging van de koopprijsgrens voor woningen binnen Zandvoort van
f 156 000,- naar f 230 000,- Boven dit bedrag
is geen huisvestingsvergunmng verplicht
Om m aanmerking te komen voor een huisvestmgsvergunnmg dient men
- minimaal 18jaarte zijn en tweejaannde regio
Zutd-Kennemerland te wonen,
- economisch of maatschappelijk gebonden te
zijn aan de regio
De gewijzigdeverordening treedt m werking op
1 april 1995. Dit is bestoten omdat de gemeente van mening is dat onderhandelingen
die op dit moment plaatsvinden niet gedupeerd

Derk en
Arieaantje Stobbelaar

Corrie en Jan
Maartje en Nanning
Frits en Petra
Jacob

De teraardebestelling heeft op vrijdag 3 maart
plaatsgevonden op de Alg. begraafplaats Zandvoort.

Zij was een voorbeeld voor ons allemaal.
P. Buisman-Bron
P. Buisman
Joost en Maaike
en Marieke

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag-en vrijdagmorgen van 09 00 - 1 2 30 uur gedurende twee
weken na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn
VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
95001B Beatrixplantsoen 5
bouwen van
een uitbouw
95002B van Speijkstraat 12 rd bouwen van
een serre
95003B Frans Zwaanstraat 30 plaatsen dakkapel
95007B Nassauplem 14/15
samenvoegen
2 woningen
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks m hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Voor één van onze cliënten zijn wij op zoek naar

Correspondentieadres
van O stadestraat 9
2042 VR Zandvoort

A. Bron-Goede

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNING
95022BDr Gerkestraat 139 vergroten woning

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Zandvoort, 28 februari 1995
W. Draijerstraat 16

Op 2 maart 1995 is overleden op 91-jarige leeftijd,
mijn lieve moeder, schoonmoeder en onze oma

COMMISSIE BEZWAAR- EN
BEROEPSCHRIFTEN INGESTELD
Op dinsdag 28 februari jl heeft de raad de leden
van de onafhankelijke adviescommissie voor de
behandeling van beroep- en bezwaarschriften
benoemd Hierdoor kan de al eerder vastgestelde verordening 'behandeling bezwaar- en
beroepschriften Zandvoort 1994' op 10 maart
1995 in werking treden
Afhankelijk van de situatie wordt de uiteindelijke beslissing nog steeds door de burgemeester, het college of de raad genomen De commissie neemt echter het bezwaar- of beroepschrift in behandeling en brengt een beargumenteerd advies uit

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

sinds 1967 weduwnaar van Jobje Koper

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

mogen worden door de verhoging van de
kooppnjsgrens Hiervoor geldt dus een overgangspenode van een maand

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

EEN WOONHUIS IN ZANDVOORT

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Prijsindicatie tot ca. ƒ 200.000,-

bij voorkeur met drie slaapkamers en een tuin.

VAN DER REIJDEN MAKELAARDIJ
Tel. 02507-15531
Passage 36-40, Postbus 413,2040 AK Zandvoort

'

De natuur kent de mens.

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

Drogisterij-Parfumerie Bouwman
Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort Tel. 02507-12327^
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Bij ons
gaat geen zee
te ver...

Amsterdams

Stadsblad

Zoals geboorte hoort bij het leven is ook de dood
aan iedereen gegeven.
Toch komt de vraag Waarom en hoe?
Het antwoord is

Jf. was zo moe,
Moe van de pijn en van het strijden
nu ben je vrij en uitje lijden.

Jan te Beest
Rust zacht.

C
"

Glazenwasserij
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

Boul. Barnaart 14

Amsterdams
StadsbBad. .
Buitenveldertsc
Courant m-

ffl(T"1

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

WEEKMEDIA, ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS
|i^ï$&^

tel. 14764-14090

i§jf^^

Mary
Wil Tonny
Ester Alex
Arie Ellen
Carina Denise

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van onze lieve Vader, Schoonvader en
fijne Opa

Albertus Visser
betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
Fam. A. A. Visser
Fam. B. M. I.aarman-Visser
Zandvoort
maart 1995
ADVERTENTIES

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

Burg. van Alphenstraat 55/14, gezellig
tweekam.app. op de 5e et., gelegen nabij
strand. Ind. hal met garderobekast; keuken met
veel kastruimte en apparatuur; woonk. met balkon (ZO); slaapk. met kastenwand; badk. met
douche en toilet. Serv.k. ƒ 260,- p.m.
Vr.pr. ƒ 150.000,-k.k.
Thorbeckestraat 3/9, uiterst gunstig t.o.v.
strand en centrum gelegen maisonnette. Ind. 1e
et. hal; toilet; keuken rnet inb.app.; woonk. met
parketvl.; balkon (W); 2e et. overloop; 2 slaapk.;
badk. met douche, wastafel en 2e toilet; 3e et.
zolderkam. bereikbaar via vlizotrap. Serv.k.
ƒ 180,-p.m.
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.
Passage 3/18, ruim driekarn.app. op de 4e et.,
gelegen nabij centrum, station en strand. Ind.
hal; toilet; woonk. met royaal balkon (Z); moderne open keuken met inb.app.; 2 slaapk.
waarvan 1 met vaste kast en wastafel; badk.
met wastafel en ligbad. Het app. wordt aangeboden incl. luxaflex, markiezen en stoffering.
Serv.k. ƒ 364,- p.m.
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.
Van Schaik zoekt voor cliënt: garage te koop m
de directe nabijheid van Tjerk Hiddesstraat.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

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

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon
Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

VAN

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

Uw gasbedrijf adviseert!

WJP

STOOKAKTIE '94/'95
Voor de week van 27-02 t/m 05-03-'95

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

Week
streefverbruik*

23
29
34
40
46
52
57
63
69
74
80
86
94
103
112
120
129
143
157
172
186

Totaal vanaf
1 november **

389
489
586
683
781
878
975

1072
1170
1267
1363
1464
1609
1756
1900
2048

2193
2438
2680
2927

3167

Kosten
deze week
ƒ11,96
ƒ15,08
ƒ17,68
ƒ 20,80
ƒ 23,92
ƒ 27,04
ƒ 29,64
ƒ 32,76
ƒ 35,88
ƒ 38,48
ƒ41,60
ƒ 44,72
ƒ 48,88
ƒ 53,56
ƒ 58,24
ƒ 62,40
ƒ 67,08
ƒ 74,36
ƒ81,64
ƒ 89,44
ƒ 96,72

*Op de meferkaarf in kolom 3 schrijven
**Op de meferkaarf in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meferkaarf ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

';'.-'" --..;•:. • : • " ' . -f-". "•\••'••••;: ••• ' '•• : • , ' • - • ' • ' : ,• - '• •••',•.:..-•••"•.; •'•-":-'..:''"Vv;.-v, 1 ^;;<ïv>>5iï' :.'•'',',••?;•.••_-•.'. 'v-'/':' :•'/,:•
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BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

uitgerekend voor U!

Normaal
jaarverbruik

111^
ISSldpJ^

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momentee
zo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
Het verzorgen van.':'ecnbcgrafei
oförcriiatic.:;-' ?' "^ ' M^y.;--:.'^
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Dirctó hulp bij :ccn •sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzckenn
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
M
pq naam:
-straat:
postcode/woonplaats:.
telefoon:
s O leeltijd(cn):
' 17 Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
l M Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarler
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Kastanjeboom
op nieuwe lijst
monumenten
ZANDVOORT - De gemeentelijke monumentencommissie
heeft zo'n zeventig nieuwe 'objecten' voorgedragen voor de
gemeentelijke monumentenlijst. Daarop staan twee kastanjebomen, op het Gasthuisplein
en aan het Kerkdwarspad, het
Cultureel Centrum, gebouw De
Krocht, het Raadhuis en 54 woningen aan de L'Amistraat,
Hulsmanstraat,
Hobbemastraat en Jan Steenstraat. Ook
bestaan er plannen om de watertoren op de lijst te zetten. Er
ligt een raadsvoorstel om de
'objecten' die eigendom zijn
van de gemeente Zandvoort als
monument aan te wijzen. De
nieuwe monumenten komen
vanavond in de commissie
ruimtelijke ordening ter sprake.

Problemen surfers
ZANDVOORT - Twee surfers
zijn m het prille seizoen voor de
kust in Zandvoort in moeilijkheden gekomen. Vorige week
woensdag en medio februari is
de Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij gealarmeerd door de Kustwacht. De
nieuwe reddingboot van de
KNRM, die op 28 januari gedoppt is, hoefde echter niet in
actie te komen. De surfers kónden op eigen kracht het strand
bereiken.
Volgens Chris Kemp is het
overigens niet zo uitzonderlijk
dat er al in maart surfers in
moeilijkheden komen. „Er
wordt het hele jaar door gesurft. Met Kerstmis is er nog
iemand naar het ziekenhuis
overgebracht. Die was onderkoeld."
Zaterdag houdt de nieuwe
boot een proefvaart. Op zaterdag 18 maart is er voor alle
Zandvoorters open dag in het
boothuis aan de Thorbeckestraat.

Koffieconcert

OVERVEEN/HAARLEM In het derde koffieconcert op
zondag 19 maart in Orangerie
Elswout staat de bevrijding
centraal. In het programma
zijn meerdere songs van de zangeres Vera Lynn opgenomen.
Verder wordt er aandacht besteed aan de musicals My Pair
Lady en Jesus Christ Superstar. De opbrengst van het concert gaat voor een deel naar de
Stichting Comité Bijzondere
Hulp Zuid-Kennemerland.
Gastheer Jan Peter Versteege, bas-bariton, de vaste gastsoliste Carla Vermeer, mezzo, en
de sopraan Erika Mekel zullen
duetten en aria's ten gehore
brengen. Ze worden begeleid
door pianiste Abigail Lumsden.
Het concert begint om 12 uur.
Entree vijf gulden, over te maken op gironummer 1309047
ten name van Stichting Comité
Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland in Haarlem of onder
dezelfde naam via bankrekening 560137990 (ABN-AMRO).

donderdag 9 maart 1995

Alleen kaplaarzen gedijen in volkstuintjes
ZANDVOORT - Verrotte
prei, doorweekte voorjaarstaloemkool en oneetbare
boerenkool. Dat is momenteel de dramatische 'oogst'
van de honderd volkstuinhouders van Zandvoort.
Door de hoge grondwaterstand van de laatste tijd,
staat hun land zo'n twintig r
centimeter onder water. De
tuinders staan machteloos.
In een tijd van zeven weken
is hun 'levenswerk' door het
water volkomen vernietigd.

Wat betreft de oorzaken voor
deze problemen heeft Hutaerts
sterk zijn bedenkingen: alleen
de regenval van de laatste tijd
zou volgens de gemeente de
oorzaak zijn. Huberts gelooft
daar geen barst van: „Er zitten
meer addertjes onder het gras.
Het grondwater wordt vanuit
de effluentvijvers gewoonweg
met meer naar Haarlem gepompt. Kortom, er klopt iets
met, maar wat het precies is,
daarover zwijgt iedereen bij de
gemeente. Ik heb in ieder geval
het idee, dat er andere factoren
een rol spelen, bijvoorbeeld dat
dat water met 'rein' zou zijn."

door Martha Burger
„Deze week ben ik nog op
mijn volkstuintje geweest,"
zegt Take Huberts verdrietig.
„Het is momenteel echt verschrikkelijk maar wat moet
ik?" Huberts is lid van de
Volkstuin Vereniging Zandvoort. Het verbouwen van
groenten, bloemen en aardappels is al jaren zijn lust en zijn
leven. Maar voor hem en de
overige hobby-tuinders
in
Zandvoort is een boze droom
werkelijkheid geworden. De
hoge grondwaterstand heeft
haar verwoestende sporen achtergelaten.
Huberts: „Met het water tot
aan de rand van mijn kaplaarzen waadde ik zaterdag voorzichtig door mijn moestuin.
Toen ik er een paar stronken
prei uittrok, zag ik dat alles was
verrot. Op zo'n moment besef
je keihard, dat al je werk van de
afgelopen jaren, volkomen is
vernield."

Diepe zucht
Hier stokt zijn stem en slaakt
de 'tuinder' en voormalig bestuurslid van de Volkstuinvereniging, een diepe zucht. „Ook
de andere groenten, die ik in
het najaar heb geplant, zijn verrot. Maar daarnaast zijn ook
alle meststoffen uit de grond
verdwenen. Die meststoffen
zijn noodzakelijk voedsel voor
de plant. Ze zijn echter allemaal weggevloeid in de bodem.
Ook de regenwormen en micro-organismen, die zo belang-

De onder water gelopen volkstuintjes. 'Ik weet zeker dat verschillende mensen het met deze schade financieel niet meer kunnen
opbrengen'
rijk zijn voor de structuur van
de grond, zijn allemaal doodgegaan door de hoge waterstand.
Mijn tuinhuisje durf ik ook niet
meer in. Dat staat ook al zeven
weken onder water. De deur is
helemaal kromgetrokken en de
vloer en de fundering rot langzaam weg. Het duurt allemaal
veel te lang."
Volgens Huberts is de strop
onder de volkstuinhouders niet
te overzien. „Als de regenperiode nu stopt, dan zal het nog
zeker zes weken duren, voordat
we een spa in de grond kunnen
zetten. Het telen van groenten
en aardappelen kunnen we dit
jaar echt wel vergeten. In deze
periode had er al gezaaid moeten worden: doperwten, tuinbo-

nen, zomer-worteltjes en vroege aardappels zullen dit jaar
echter niet gepland kunnen
worden. De grond is te nat. De
zaden en de poot-aardappels
zullen in de drassige grond verrotten, nog voordat ze de tijd
krijgen om te ontkiemen."

Wit zand
Veel tuinders komen steeds
langs om de situatie op hun
stuk grond te bekijken. Ze
staan vaak een beetje verdwaasd met hun kaplaarzen in
het water. Gevoelens van verdriet en machteloosheid maken zich van hen meester. Maar
ze zijn ook boos. Ze hebben het
idee dat de gemeente hen letter-

ZANDVOORT - Zangeres
Shura Lipovsky verzorgt
woensdag 15 maart een zang- en
voordrachtavond in de St. Agathakerk, waarbij het Jiddische
lied centraal staat. De avond
maakt deel uit van een serie
activiteiten die zijn opgezet
rond het thema 'het gezin' door
het Beraad voor Vorming en
Toerusting van de St. Agathaparochie.
In de Jiddische liederen gaat
het over gewone dagelijkse problemen van bijvoorbeeld de
schoenmaker die de hele nacht
door moest werken omdat hij
anders de volgende dag geen
geld in huis had. Ook liefdeslie-

Zondag 26 maart wordt in de
St. Agathakerk een spel opgevoerd over bijbelse situaties via
het verhaal van Jozef. Gezinsproblematiek van toen zal worden gesteld tegenover herkenbare situaties in de huidige samenleving.

lijk wanbeleid', 'Gemeentebeleid vertoont meer gebreken
dan mijn woning' en 'Dit worden krotten doordat de gemeente ze laat verrotten'. Bep
Vossen-Molenaar vindt dat de
gemeente de woningen met opzet laat verpauperen, want volgens haar bestaan er plannen
voor sloop, zodat er een seniorencomplex kan worden gebouwd. Ook huizenbezitters in
de straat willen dat de panden
niet gesloopt maar opgeknapt
worden. Dit voorjaar zou de gemeente met EMM de onderOp hun ramen hangen affi- handelingen afronden, maar
ches met teksten als 'Ter over- Vossen is van oordeel dat de
name aangeboden: gemeente- bewoners te lang aan het lijntje
worden gehouden.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel 02507 -18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/emdred.), Joan Kurpershoek.
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.
Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Chrirtiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 18,00 per
kwartaal; ƒ 32,55 per half jaar; ƒ 56,90
per jaar. voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
1,88.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
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Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
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Aangesloten bij de Nederlandse
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Monumenten

vanPeeuwijk
.\feiihelbnulerard Am\tcrdam/l)iemen

Zij vindt het ook opmerkelijk
dat de huizen, die in 1906 zijn
gebouwd, niet op een pas opgestelde monumentenlijst voorkomen.
Volgens Vossen hebben de
woningen wel degelijk historische waarde. „Het zijn arbeiderswoningen uit 1906, eigendom van de arbeidersvereniging Onderling Hulpbetoon,
die de huizen in 1966 aan de
gemeente heeft overgedaan." huizen mettertijd gesloopt zou- lig dat de huizen nauwelijks
worden onderhouden. „IederVossen beweert dat in de koop- den worden.
akte van 1966 al stond dat de
Vossen acht het ook schanda- een doet dat zelf, ook de buitenkant. Eens in de vijfjaar komt
een schilder langs en die tipt op
(ADVERTENTIE)
het houtwerk even de roestige
spijkers aan. Leegstaande huizen worden ook nooit opgeRECTIFICATIE
knapt. Iedereen betaalt een ander huurbedrag. Ik betaal niet
zoveel, omdat ik hier al 28 jaar
woon."

Visrestaurant

VIS- EN VLEESGERECHTEN
De keuken is geopend tot 21.30 uur
Voor reserveren tel. 13431

ZANDVOORT - TZB houdt
vrijdag 10 maart een koppelkla
verjasavond voor de jeugd. De
klaverjasavond is er een uit een
serie van zeven, die elke tweede
vrijdag van de maand.

Bingo bij ANBO
ZANDVOORT - De Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) houdt donderdag?
maart een bingo-middag in het
Gemeenschapshuls. Aanvang
twee uur. Donderdag 23 maart
houdt de ANBO een voorlichtingsbijeenkomst over rechtshulp in het Gemeenschapshms
Mevrouw W. Quant van het Bureau voor Rechtshulp in Haarlem geeft uitleg over de activiteiten van het bureau. Aanvang
twee uur. Voor de dagtocht Surprise-surprise op donderdag G
april is inschrijving mogelijk
op dinsdag 21 maart van twee
tot drie uur in het Gemeenschapshuis.

SWOZ zoekt
vrijwilligers
ZANDVOORT - Het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening en de SWOZ zoeken vrijwilligers voor enkele uren per
week voor ondersteuning van
ouderen die zelfstandig wonen.
De hulp bestaat uit onder andere Tafeltje Dekje, Alarmering,
vervoer en begeleiding naar ziekenhuis, bezoek, boodschappen doen of samen wandelen.
Aanmelden bij het centrum, 17373 of -15878.

Lezing over geloof
ZANDVOORT - Prof. Dr
Anne van der Meiden spreekt
woensdag 15 maart in het NPBgebouw naar aanleiding van
zijn boek Het nut van geloven
Aanvang acht uur, toegang gratis.

C/iiu /i
Ringweg A-10 afrit S-113/üicmen

(1)20) 6994111

ZANDVOORT - Binnen
twee weken zal bureau van
Ancum, een adviesbureau
voor bouw en onderhoud,
opnieuw een onderzoek instellen naar de bouwkundige staat van een woning aan
de Koningstraat. Dat stelt
de rechter naar aanleiding
van een kort geding, dat de
huurder van de woning, de
familie Hakhoff, aanspande
tegen de gemeente Zandvoort.
Het kort sedins vond deze

Sloop
Gemeentewoordvoerder
Egon Snelders zegt dat sloop
absoluut nog met vaststaat.
„De gemeente is in onderhandeling met EMM. Daarbij
wordt gekeken welke woningen
in aanmerking komen voor renovatie en welke voor sloop.
Over ongeveer twee maanden
zijn de besprekingen afgerond.
En als de monumentencommissie heeft geoordeeld dat
geen enkele woning in de Koningstraat in aanmerking komt
voor een plaats op de monumentenlijst, is daar niets aan te
doen."

Nieuw onderzoek
huisKoningstraat
week plaats. De advocaat van
het echtpaar Hakhoff eistte dat
de gemeente er binnen een
maand voor moest zorgen, dat
de woning aan de Koningstraat
werd opgeknapt of dat er een
nieuwe woning beschikbaar

' Kostverlorenstraat
5
wordt snelweg

ZANDVOORT - Bewoners
van de Kostverlorenstraat
zijn fel tegen plannen voor
herinrichting van hun
straat. Zij kregen onlangs
een brief van de gemeente
over de mogelijkheden voor
renovatie. In het eerste plan
wordt de huidige situatie gehandhaafd. Alleen wordt de
oversteek van het kruispunt
Het raam van de woning op Koningstraat nummer 6, dat Julianaweg/Quarles van Uffordlaan verbeterd en komt
leegstaat, is geheel beplakt
Foto Andre Lieberom er een bushalte.

Wij staan elke dag voor u klaar met onze heerlijke

Koppelklaverjassen

Charly: f 2.095,-

DEBÖÊLïEVWEN
ZO ONTSTAAN ER
KKOTTEN
EN DOOR GEEN GELD
IE INVESTEREN
MOETEN «U HET
NU ONTBEREN

Strandpaviljoen 4

ZANDVOORT - Mevrouw
J. Piersma-Poppes, geboren op
9 maart 1895, viert vandaag
haar honderdste verjaardag
Het gemeentebestuur felieiteert haar met deze respectabele leeftijd. Mevrouw J Piersma
Poppes woont aan de Koningmneweg 35 in Zandvoort.
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BAD ZUID

100 jaar oud

(ADVERTENTIE)

deren maken deel uit van het
repertoire van Shura Lipovsky.
Haar opzet bij haar zang- en
voordrachtbijeenkomsten
is
om bij alle bestaande problemen de vrolijkheid niet te verliezen. Ze wordt begeleid door
Jan Rademakers, accordeon.
De avond begint om acht uur.
Entree is 7,50 gulden.

ZANDVOORT - De bewoners van de Koningstraat en
de Kanaalweg willen eindelijk duidelijkheid van de gemeente over wat er met hun
woningen gaat gebeuren. De
gemeente Zandvoort is
sinds eind 1993 met woningbouwvereniging EMM in
onderhandeling over de
overdracht van de woningen. De bewoners zijn het
wachten echter beu en zijn
een actie begonnen.

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

nen twee minuten sta je weer
buiten. Ze hebben daar maar
één zorg. Om de huurpenningen binnen te krijgen, voor de
rest kun je barsten. Het is nu
eenmaal dezelfde mentaliteit
als ze toepassen bij de overige
slachtoffers van de wateroverlast. Maar zoals het er nu voorstaat, ben ik in principe niet
meer bereid om de huur van
mijn volkstuin te betalen," aldus Huberts dreigend.
Volgens de oud-vakbondsman wordt hij nu eenmaal opstandig als hij voelt dat hij niet
serieus wordt genomen. Het
liefst zag hij hulp in de vorm
van een drainagesysteem. „Dat
kunnen ze bij voetbalvelden
ook, dus waarom niet bij ons?"

Shura Lipovsky in Agathakerk

'Gemeentelijke wanbeleid aangeboden'

Zandvoorts
Nieuwsblad

lijk laat 'zwemmen'. Huberts:
„We hebben bij de gemeente
aan de bel getrokken. Die dropte daarna een vrachtwagen met
wit zand op het parkeerterrein.
Maar wat moeten we met een
paar kruiwagens wit zand?
Daar kunnen we toch niks
mee? De gemeente dekt zich zo
in, zodat er geen verhaal mogelijk is."
„Het bestuur van de veremging heeft brieven geschreven.
Hierdoor zullen er gesprekken
plaatsvinden tussen de vereniging en de gemeente. Dat is heel
leuk, maar het snijdt absoluut
geen hout. Die tijd is over. Ik
heb geen vertrouwen meer in'
de gemeente. Ze beroepen zich
gewoon op overmacht en bin-

Provincie
Ook heelt Huberts zich
kwaad gemaakt, toen bleek dat
de gemeente onlangs niet mee
wilde doen aan het onderzoek
van de provincie met betrekking tot de hoge grondwaterstand: „Nu gaat het college bekijken of ze achteraf gaan meedoen. Ze zijn weer eens te laat.
Zoals gewoonlijk, heeft de gemeente weer eens even flink 'de
boot gemist'! Regeren is vooruitzien, maar in Zandvoort
spannen ze steeds maar weer
dat paard achter die wagen."
Acht jaar geleden is het volgens Huberts ook al zo erg geweest met de hoge grondwaterstand. In die tijd was de schade
onder de volkstuinhouders ook
al bijzonder groot. „Ook toen
heeft niemand een schadeloosstelling van de gemeente gehad.
De raadsleden hebben ons toen
wel gegarandeerd, dat na het
plaatsen van de riolenngsbuizen naast het Visserspad, het
probleem voorgoed zou zijn opgelost. 'Mensen, dit overkomt
je nooit weer', zeiden ze ons
nog."
Huberts voorziet nu echter
grote financiële problemen
voor veel van zijn collega's.
„Het is nu eenmaal een dure
hobby. Ik weet zeker dat verschillende mensen het met
deze schade financieel niet
meer kunnen opbrengen. Ze
moeten straks noodgedwongen
hun hobby opgeven." Ondertussen blijft er voor de tuinders
niets anders over dan wachten
hoe de waterschade zich langzaam maar zeker uitbreidt.

n

Zandvoorts
Nieuwsblad

is het logisch dat het college
daarvoor kiest." PvdA en D66
vinden het plan (kosten 1,2 nuljoen) echter veel te duur en willen alleen opnieuw bestralen.
Op maandag 20 maart wordt m
de Raadzaal van het Raadhuis
een inspraakavond over het
herinrichtingsplan gehouden.

zou worden gesteld. Zo niet,
dan zou de gemeente een
dwangsom van drieduizend
gulden per dag moeten betalen.
Tijdens de zitting besloot de
rechter, dat er opnieuw een onderzoek moet worden ingesteld
naar de bouv. kundige staat van
de woning Daarvoor wordt bureau van Ancinn ingeschakeld.
Als het onderzoek uitwijst, dat
er twee of meerdere ernstige gebreken aan de woning zijn, dan
zal de gemeente de kosten van
het onderzoek moeten betalen.
„In het andere geval, zullen wij
voor de kosten moeten opdraaien," aldus André Hakhoff.
Hakhoff ligt al vanaf 1993
overhoop met haar huurbaas,
de gemeente Zandvoort. Volgens het echtpaar, de vrouw is
inmiddels hoogzwanger, bevindt de woning zich in een 'belabberde' staat vanwege achter-

stallig onderhoud. Hakhoff
weigerde indertijd om een
huurverhoging te betalen en
spande een rechtzaak aan tegen
de gemeente. Deze werd door
het echtpaar gewonnen, nadat
de rechter persoonlijk bij hen
thuis op bezoek kwam. Ook
kregen zij een medische urgentie: De woonomstandigheden
zouden 'levensbedreigend' zijn
Volgens de advocaat van
Hakhoff is er sinds de uitspraak van de rechter niets
door de gemeente ondernomen
om de achterstallige onderhoudsklachten van de woning
te verhelpen. Hakhoff: „Binnen
twee weken zal het onderzoek
worden afgerond. Afhankelijk
van de uitslag zal de gemeente
Zandvoort zo snel mogelijk het
achterstallig onderhoud aan de
woning moeten opknappen."
Bureau van Ancum deed al
eerder een groot onderzoek
naar het gemeentelijk woningbezit. De uitslag van het rapport was vrij negatief ten aan
zien van de staat van de wonm
gen. Er zouden hoge bedragen
nodig zijn om het achterstallig
onderhoud weg te werken.

Het alternatief, waar de voorkeur van het college van B en W
naar uitgaat, is asfaltering van
het wegdek en het aanleggen
van fietspaden. Uitvoering van
dit plan betekent versmallen
van het trottoir en het kappen
van 16 bomen. Het college kiest
voor deze oplossing omdat
hierdoor de geluidhinder afneemt en de weg een stuk veiliger wordt.
Mevrouw Keislair, lid van de
Werkgroep Boombehoud, zegt
dat de meeste bewoners van de
straat kiezen voor de eerste optie. „De mensen die ik gesproken heb, denken dat de Kostverlorenstraat anders een snelweg wordt. En tegen het kappen van de iepen zijn we ook.
Maar de plannen zijn nog wat
vaag. We wachten eerst de inspraakavond op 20 maart af.
Als het collegeplan doorgaat,
wordt er zeker actie gevoerd."
Volgens
gemeentewoordvoerder Egon Snelders heeft
het college gekozen voor de verkeersveiligheid. „Als alle verkeersdeskundigen zeggen dat Het Huis in het Kostverloren gaat dicht, maar wanneer is onzeker. Koffers pakken is daarom
de tweede optie de veiligste is, voorbarig

donderdag 9 maart 1995
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clkom in onzclriiieuwe winltel!!
Vessumpje

u-ei>

Brie van
hef Huis

kmdse Kaas
mild pikant

een heerlijk roomboter/
amandel taartje.
Nu van 7,85
voor maar

Nu 2OO gr. van
4,98 voor maar

Nu heel kilo
voor maar

ee/r

Van Vessem Bakker
nu ook in Zandvoort!

C/l it es/

Boeren
American
KarneMelk
Cheese Pie
van Bastiaanse!
met uers fruit!

Molen Rogge Stoet
heel brood ,800 gram
en gratis gesneden!

Nu hele liter van
2,19 voor maar
(+O,50 statiegeld)

Nu 1OO gram
voor maar

j

Nu van 3,25
voor maar

Amsterdams
Paasbroodje
(t.w.v. 4,95)
Voor al onze klanten, als
proeve van bekwaamheid?

(zolang de voorraad strekt)

'""N

DE TROMPWINKEL

Grote Krocht 3-5

ZANDVOORT

IN KAAS EN

Vrijkomende woningen
Voor starters
1. De Schelp 125, kale huur
ƒ 622,77, bruto huur
ƒ 806,71.2-kamerwoning op
2e etage met cv en lift.
Eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 4.475,- en min. bruto
maandinkomen ƒ 2.000,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Voor doorstromers,
starters, vestigers
2.. Vondellaan 51 zw. kale huur
ƒ 517,50, bruto huur
ƒ 520,75. 1-kamerwoning pp
beganegrond met cv en tuin,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 3.720,-.
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewoningsduur. Voor starters
en vestigers: hoogste leeftijd.
Bij de toewijzing gaan
doorstromers voor starters en
starters voor vestigers.

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort

Informatie over het invullen
van de woningbon:
Weet u niet tot welke categorie u
behoort, heeft u problemen met
het bepalen van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons, tel.
02507-17741.
Wij zijn u gaarne van dienst.

UU i j feliciteren Tromp Koos
met deze opening en

Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-14924

M

Telefoon 02507-l 77 41

F€€ST€N

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

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)

adres

l

Ondergetekende is D doorstromer
Naam

j

Geboortedatum

l

Naam partner

l

Geboorte datum

l

G starter

kg

van 30,- nu

O vestiger

Schotse SCHOUDER- of
SUCADELAPPEN

Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

l

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

l f

kg

van 18,95 nu

Postcode

Verse Hollandse
KIPFILET

Plaats

van 17,95 nu

Adres

Telefoon privé

12,95

Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

BOUCHERIE

Maakt u gebruik van do overgangsregeling?
D ja

GARAGES EN
PARKEERPLAATS VOOR
LEDEN
Garage Celsiusstraat F, huur
ƒ 123,21 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing
hebben huurders van de
woningen Celsiusstraat 201
t/m 247.

D nee

'

________

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling

l

Grote Krocht 5-7
Zandvoort

jaar

Bent u In het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

D nee

l zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

Garage Celsiusstraat CC,
huur ƒ 97,13 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing
hebben huurders van de
woningen Celsiusstraat 82
t/m 182.

G wel lift

etage

Aantal kamers inclusief woonkamer

G geen lift

l

dcNicuvuc
Bijlmcr
=

, f

Kale huurprijs per maand

Datum waarop u op uw huidige adres 'm het bevolkingsregister
staat ingeschreven

Amsterdams
StaMsbBad _

. Diemer
Courant ~~•-

Eigenaar

Parkeerplaats Stationsstraat
C, huur ƒ 27,83 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing
hebben huurders van de
woningen Zeestraat 22/1 t/m
22/16.

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G EMM

malse VARKENSHAAS

adres

Voor doorstromers
3. W. Drayerstraat 16, kale huur
ƒ 770,00, bruto huur
ƒ 783,80.
4-kamereengezinswoning
met tuin met c.v. eigenaar
EMM. Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.535,- en min. gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2.850,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria:
bewoningsduur. Dit is een
schaarse woning. Urgenten
hebben bij toewijzing geen
voorrang.

Sluitingstermijn
inschrijvingen:
Woensdag 15 maart a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij EMM
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen in de
selectieronde.

Uw voordeel 25 gulden

Woningbon

Gerealiseerde toewijzingen op
eerdere advertenties
Lorentzstraat 179: toewijzing op
leeftijd 27 + 5 bonusjaren = 32
jaar.
Lorentzstraat 157: toewijzing op
leeftijd 42 + 5 bonusjaren = 47
jaar.
Celsiusstraat 112: toewijzing op
5 doorstroomjaren + 4
bonusjaren = 9 jaar.
Stationsplein 51: toewijzing op
leeftijd 26 jaar + 4 bonusjaren =
30 jaar.

l

|

I

I

I

I

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld
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'De nacht is heerlijk om te werken
„Soms word ik wakker en
dan weet ik in één keer wat
ilt moet doen. Dan zet ik een
pot koffie, pak een sigaretje
en ga op m'n stoel zitten, in
de gang. De nacht is bovendien een heerlijke tijd om te
werken, lekker rustig, zonder dat je gestoord wordt
door allerlei mensen die
langs komen."
door Joan Kurpcrshoek

H

et is het verhaal van
kunstschilder
Piet
Toorenent, al zegt hij
het zelf met minder
woorden plus wat gebaren. Dat
kan ook niet anders, hij heeft
afasie, waardoor het spreken
wat moeilijker gaat. „Maar ik
ben niet gek," verzekert hij, op
zijn voorhoofd wijzend.
Toorenent woont op Nieuw
Unicum en heeft het geluk dat
zijn kamer uitkomt aan een
brede nis in de gang. Toen hij
hier kwam, een paar jaar geleden, heeft hij die plek meteen
ingenomen. „Het is mijn atelier
geworden," maakt hij duidelijk.
Een wat overbodige opmerking, want het met verfpotten
bezaaide tafeltje laat geen andere interpretatie toe. De verfpotten zijn al door de naar beneden
druipende verf één geheel geworden met het tafeltje. Het
stuk linoleum, neergelegd om
de gangvloer te beschermen,
gaat eveneens schuil onder de
verf.

Moeder
i

Hier, vanuit een oude luie
stoel, dirigeert hij 's nachts zijn
kwasten over grote en kleine
platen hout, meestal dé ondergrond voor zijn schilderijen.
Vroeger gebruikte hij nog wel
eens doek, getuige een schitterend werk aan de wand, dat
doet denken aan één van de
Hollandse meesters uit vroeger
tijden. „Dat is mijn overleden

Vijftien jaar geleden

Vrije sluitingstijden van de baan. De vrije sluitingstijden voor de Zandvoortse horeca zijn
voorlopig van de baan. De gemeenten Haarlem
en Bloemendaal willen niet meewerken aan een
proef in de regio, daarom zien ook de gemeente
Zandvoort en de plaatselijke horeca er van af.
„In mijn ogen is het een gemiste kans," reageert
Fred Paap, voorzitter van Horeca Nederland,
afdeling Zandvoort. „Wij hadden gedacht met
vrije sluitingstijden een maatregel in te voeren
waardoor de problemen beperkt zouden worden."

Gevaarlijke situatie op buswcg. Volgens een door
de oudercommissie van de Hannie Schat'tschool
aan het gemeentebestuur verzonden brief, tacstaat bij de Prinsesseweg/Busweg een voor
schoolgaande kinderen gevaarlijke situatie. Het
ontbreekt - aldus de brief - aan afdoende voetgangersvoorzieningen. Kn dat terwijl de Busweg/Prinsesseweg door zijn breedte uitnodigt tot
hard rijden. B en W en de raad worden gevraagd
hun toestemming te verlenen voor de aanleg van
een aantal zebrapaden op voornoemde straten.

Grondwater terug op niveau. De kleine duinmeertjes in de Kennemerduinen komen weer
terug door stijging van grondwater. Het Waterleidingbedrij f Zuid-Kennemerland doet er alles
aan de waterwinning in het duingebied tot een
minimum te beperken, waardoor het grondwater tot op het oorspronkelijke niveau kan terugkeren.
Grootschalige samenwerking huisartsen. Een
aantal Zandvoortse huisartsen is een - voor deze
gemeente - unieke vorm van samenwerking taegonnen. Uniek, omdat vrijwel alle huisartsen,
zeven van de acht, hier aan meedoen. Zij zullen
voortaan één waarneemgroep vormen. Zo'n
hechte samenwerking tussen vrijwel alle huisartsen was enige jaren geleden absoluut niet
denkbaar. Tussen sommigen boterde het niet zo.

Subsidie voor VVV. De VVV krijgt vrijwel zeker de door deze vereniging noodzakelijk geachte gemeentelijke subsidie van minimaal 185.500
gulden. In een door de vereniging opgestelde
beleidsnota wordt dit bedrag genoemd 'het absolute minimum waarmede het bestuur kan werken'.
Opening duin-fietspad. Op woensdag 12 maart
te ongeveer half 12 zal het nieuwe fietspad langs
het Visserspad door de duinen officieel in ge-,
taruik worden gesteld. Dit belangrijke gebeuren
zal met enig ceremonieel geschieden, o.a. door
de medewerking van de folklorevereniging De
Wurf. Verschillende autoriteiten, plaatselijk en
provinciaal, zullen daarbij aanwezig zijn. Oorspronkelijk zou dit op woensdag 5 maart gebeuren, maar op die datum was Zandvoorts burgemeester verhinderd.

Piet Toorenent in zijn 'atelier': ,,Hier werk ik elke nacht"
Foto André Lieberom

moeder...." Dit soort werk
komt nu echter bijna niet meer
voor, want de rechterarm doet
niet meer wat Piet wil, de fijne
motoriek is er uit. Dan maar
links schilderen heeft hij destij ds gedacht.
Hij gebruikt nog wel eens papier, maar de geschilderde nouten platen zijn toch meest kenmerkend voor zijn werk. Bovendien biedt dit materiaal andere mogelijkheden, die Piet
Toorenent volop benut: je kunt
er van alles op spijkeren. Als
het aan hem ligt, geldt dat voor
bijna alles. De combinaties zijn
soms verbazingwekkend, getuige de schilderijen met spiegeltjes, kettingen, een centenbakje, een halve koperen bol, een

metalen haan, een kannetje en op zijn buitenterras is beschilzelfs een heus Mariabeeldje.
derd.
„Ik ben toen daardoor geïnspireerd," zegt hij, wijzend op
een psalmenboekje naast zijn Hema
bed. Maar zijn fantasie gaat nog
De voorraad schilderwerken
verder: zelfs een boomstronk is indrukwekkend, een deel er-

Vereniging van Huisvrouwen
De afdeling Haarlem e.o. van de NvvH houdt zondag 12 maart
een wandeling in Elswout, vertrek 13.16 uur van station Haarlem
met bus 6. Woendsdag 15 maart lezing mevr. De Wit uit Sint
Pancras over het Joodse paasfeest: De Pauwehof, Achterweg 17a,
Heemstede, aanvang tien uur. Voor 20 april staat alvast een
bezoek aan Deventer op het programma, met ontvangst door een
VVV-gids, gevolgd door een stadswandeling en een bezoek aan
een speelgoed- en blikmuseum. Kosten 37 gulden, opgave vóór 15
maart.

Vrouwen VanNu

Vereniging Vrouwen VanNu woont maandag 13 maart opnames
bij van de 5-uur show in Hilversum, kosten l gulden, donateurs
van zoekgeraakte of gevonden welkom. Vertrek met de trein van 13.54 uur uit Zandvoort.
dieren.
Vrijwillige hulpverlening: Centrum Voor Vrijwillige Hulpver(ADVERTENTIE)
lening: Voor informatie, advies
en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is?
Of bent u niet zelf in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
i De gelukkigste gebeurtenis j
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Misvan het jaar is ook de j
handeling: 023-159700, van 08.30
meest onverwachte. !
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.

Else Blankenstein en Frank de Visscher zijn vrijdag na negen
jaar samenwonen in het huwelijk getreden. De twee bekende
Zandvoortse ondernemers van de kledingzaken Rosarito aan de
Grote Krocht en het Kerkplein trokken ondanks het slechte weer
veel belangstelling. Dat had het bruidspaar zelf niet zo in de gaten.
„Het regende, hagelde en stormde toen we de trap afkwamen,
aldus Else. Er stond haast niemand op het plein. Dat kwam Frank
eerlijk gezegd wel een beetje uit, want die was al bang dat iedereen
stond te kijken." Achteraf bleek echter dat de vele fans van het
bruidspaar, tijdens de onverwachte winterse bui, massaal bij
Jupiter, Keur, Mac Donalds en de HEMA onder de luifel waren
gedoken. Daar konden ze het kersverse bruidspaar prima volgen.
Tijdens het gezellige feest 's avonds bij café Koper, doken ze
massaal weer op.

»SGHIRZEIJEGGER

LEEUWEKONING

Verzamelbeurs in Gemeenschapshuis
Liefhebbers van rommelmarkten én verzamelaars kunnen zoiidag 12 maart weer terecht op de Verzamelbeurs Zandvoort in het
Gemeenschapshuis aan de Davidsstraat. De beurs is geopend van
11 tot vijf uur en de entree is gratis. Op de beurs kan gekocht,
verkocht en geruild worden. Voor 'snuffelaars' is er de bekende
rommelmarkt, verzamelaars kunnen er bekende en minder bekende verzamelobjecten vinden. Voor enkele verzamelobjecten
zijn experts aanwezig die gratis taxeren en/of bemiddelen bij aanof verkoop. Voor meer inlichtingen kan men bellen: G.H. v.d.
Eijken, tel. 14234, of F.L. Tervelde, tel. 12303.

ilMlTHOMFÉ

Kelderbier La Bastille
Café La Bastille in de Haltestraat krijgt deze week een splinternieuwe tapinstallatie met 'kelderbier'. Dat betekent dat er in de
koeltanks van duizend liter worden geplaatst waarin het bier
rechtstreeks (met een temperatuur van vijf graden) vanuit de
'kelderbierwagen' wordt overgetapt. Dus geen gesjouw meer met
vaten bier. 'De tanks staan in een eigen koelcel zodat het bier
altijd op de juiste temperatuur getapt wordt,' meldt La Bastille.
Volgens Michel en Mathieu is kelderbier 'heel erg lekker'. Voordelen zijn: een minimaal bierverlies, een constante en optimale
smaak en... altijd genoeg (voor de doorzetters).

Woningbouwvereniging
EMM: Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577.
Bestuurlijk spreekuur: iedere
eerste dinsdag van de maand
van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Girl in the picture

TEKENFILM KOMEDIE THRILLER
canten
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: mw. ds. J.W.
Steenbergen, Amsterdam
Woensdag 20.00 uur: open thema-avond prof. dr. Anne van
der Meiden, 'Het nut van geloven'
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: drs. A. Lambo, dg., Amsterdam
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. Ed Meenderink, H.A.
Zondag 19.00 uur avonddienst

A.L
Dagelijks

13.30 en 15.30

A.L.
Dagelijks

12 Jaar
Dagelijks

19.00

21.30

r

VER W ACHT

c

FRANKENSTEIN
PULP FICTION

Gasthuisplein 5, 2042 JM, Zandvoort. tel: 02507-18686

Fietsen

S

van is momenteel te zien in de
Openbare Bibliotheek. „Ik
werk elke nacht," zegt Toorenent. „Overdag vind ik er hier
niet zo veel aan. En ik ga graag
m'n eigen gang. Het liefst zou ik
weer in een eigen huisje wonen,
maar dat gaat niet."
Vroeger woonde hij in Amsterdam-Noord, waar hij een eigen schildersbedrijf had, met
vijf man personeel. Door de afasie heeft hij dat bedrijf van de
hand moeten doen. Maar één
ding lijkt er wel van overgebleven: Piet schildert niet met
dure olieverf, maar verf uit
blikken. „De meeste verf komt
van de Hema, of van het Waterloopleintje. Olieverf is veel te
duur. Schilderen is sowieso
duur, daarom hoop ik ook wat
te verkopen op mijn tentoonstelling."
De expositie in de Openbare
Bibliotheek aan de Prinsesseweg is te zien tot l april.

SPEELWEEK: VAN 09 T/M 15 MAART

Kerkdiensten
Weekend:
U/12 maart 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag
10.00 uur: ds. C. van de
v
ate. SOW dienst in HervormJ'c Kerk, m.m.v. Hervormd
Kerkkoor
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
-ondag 10.00 uur: ds. C. van de
*ate, SOW dienst in HervormJp Kerk, m.m.v. Hervormd
Kerkkoor
Koomskatholieke Kerk, Grote
jvrocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves,
Zondag
10.30 uur: pastor A.
u
opmeijer, thema B, tevens
Presentatie Eerste Communi-

Vijf jaar geleden

Eindelijk gehuwd

Weekenddiensten
Weekend:
11/12 maart 1995
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemer land.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Uierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
•02507) 14561, Vermissingsöienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding

de badplaats door

en

met

Het Kelderbier van La Bastille kan vanavond meteen geproefd
worden tijdens het 'Kelderbierfestijn'. En dat is niet de enige
reden voor een bezoekje: vanaf acht uur is er live muziek in La
Bastille, met niemand minder dan de Zandvoortse band 'Girl in
the Picture'. Voor donderdag 23 maart staat Huricane Joy op het
programma, en in april is er op alle zondagmiddagen live jazz
muziek, van vier tot zeven uur.

Naaimachines naar Polen
Vorige maand zijn ruim zeventig gereviseerde naaimachines
overhandigd voor een sociale werkplaats voor vrouwelijke gehandicapten en ex-psychiatrische patiënten in de Poolse textielstad
Lodz.
De machines zijn ter beschikking gesteld door STERNA-erkende naaimachinebedrijven, waaronder Stokman Naaimachines uit
Zandvoort. Johan van den Broek, voorzitter van de 'Stichting
Erkenningsregeling Naaimachinebranche' overhandigde ze aan
Roos Baljé, van de Young Women's Christian Association Nederland, die voor de verdere afhandeling zorgt.

Brandweervereniging jarig
Brandweervereniging Zandvoort bestaat in 1995 veertig jaar. De
vereniging heeft tot doel de leden van de brandweer Zandvoort via
allerlei activiteiten tot een hechte groep te maken, waarvan de
leden bij calamiteiten op elkaar kunnen rekenen.
Het jubileum wordt gevierd met een aantal feestelijke activiteiten én een boekje over de brandweer vroeger en nu. Daarvan
worden er in juni zo'n 7500 exemplaren huis aan huis verspreid.

INDS IK vernomen heb,
dat er meer vrouwen dan
mannen aan hart- en vaatziekten sterven, is mijn zomervakantie al gepland. Dat wordt
dus fietsen dit jaar. Juist toen
ik mijn 'cholesterol-rijke' ontbijtje naar binnen zat te peuzelen, las ik de onderzoekscijfers,
die de Nederlandse Hartstichting deze week bekend maakte:
Van elke honderd vrouwen,
sterven er per jaar 42 aan de gevolgen van deze ziekte. Bij
mannen zijn dat er 38.
Aangezien mijn partner en ik
nog niet van plan zijn om tot
die statistieken te gaan behoren, waren de vakantieplannen, na een korte huishoudelijke vergadering, snel gewijzigd.
Weg vier-sterrenhotel, weg ligstranden, cocktails, en koud
buffetten-dromen. Dat wordt
eens even flink aanpezen dit
jaar.
Vol goede voornemens togen
wij dit weekend naar de Fiets
RAI om alvast de nodige inspiratie op te doen. Nou, van één
ding ben ik inmiddels overtuigd: fietsen is echt niet meer
voor 'Jan met de Pet'. Al snel
hadden we uitgerekend, dat
onze sobere - maar o zo gezonde - fietsvakantie, inclusief goede fietsen, een lichtgewicht
tentje, slaapzakken, fietstassen, regenkleding en andere benodigdheden, net zoveel zou
gaan kosten als een dure cruise
van een week of 'tig'. Van die
optelsom kregen we ter plekke
al bijna een hartstilstand.
Maar dat was niet onze enige
schokkende ervaring: De Haute-Couture blijkt inmiddels
ook al de fiets-wereld te zijn
binnengedrongen. In een kobaltblauw pakje en met een
hoed, die veel weghad van een
vliegende schotel, vertelde een
zwoele dame ons het grote
nieuws: „Een echte 'Frans
Moolenaar-fiets' kunt u al kopen vanaf tweeduizend gulden!
En de 'cou-leuren' zijn tot in de
kleinste details verwerkt."
Vervolgens wees 'de wandelende ufo' sierlijk naar het
knalblauwe knopje van het
fietsslot en het strak getailleerde jasje van de kettingkast. Bij
de kindercreche ging het er
niet minder trendy aan toe:
Peuters van driejaar werden
door studenten tot stilstand gedwongen en geënquêteerd over
het fietsje van hun keuze,
waarmee zij in de 'verkeerstuin' mochten rijden.
Gelukkig was er een restaurant met snelbuffet aanwezig.
Zodoende konden wij onze opgedane frustraties meteen even
flink 'wegbunkeren'.
Als onze fiets-vakantie om budgetaire reden toch onverhoopt
niet door kan gaan, dan kan ik
na onze cruise misschien wel
in dienst treden bij de Zandvoortse 'Bedjak-Taxicentrale'.
Ik hoorde namelijk, dat een
van onze dorpsgenoten serieus
van plan is om in Zandvoort
een bescheiden doch 'exotisch
taxibedrijf' op te zetten met
deze Indonesische driewieler
in de hoofdrol. Inmiddels heeft
hij van de gemeente Zandvoori
de officiële vergunning binnengekregen.
Er is echter één voorwaarde
aan verbonden. Detaedjak (in
het Indonesisch becak), moet
eerst nog even 'technisch gekeurd' worden, schreef de gemeente hem in een begeleidende brief. Maar nu is er in heel
Zandvoort geen politieagent of
ambtenaar te vinden, die weet
waarop dit voertuig nu eigenlijk precies moet worden gekeurd. Nou, van dat soort onduidelijkheden heb ik nog wel
de nodige statistieken liggen.
Dat wordt vast nog een tijdje
'van het kastje naar de muur'
fietsen.
MARTHA BURGER
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LET OP
Haltestraat 26 Zandvoort
Telefoon: 02507 - 12524

Speciakttiten
Dczcjimebtcn zijn rut stand jjckiiiiicn naar aanleiding van
het bock van Rawwiiit Klnnc
eiijciinar at chcjkok van
,,/.(• Mcinnir nn\ Qitfit Saisotts"
een van Ac incest bekende Restaurants i» Engeland.

VOORGERECHTEN
Krokant pakketje van Zeewier
gevLiki niet een „Fruit ile Mer"
ƒ 16,50
In bierbeslag gefrituurde Gamba's
niet een pittige tnimtensaus en gebakken groente
ƒ 22,50
Carpaccio van gemarineerde wilde eend
samen nier Gan/.elever
ƒ 17,50
Knapperig Bolletje
gevuld met wilde paddestoelen verrijkt met knoflook,
verse groene kruiden en een roniige saus
ƒ 9,50

Je theoriecertificaat is tot
31 december'95 3 jaar geldig,
daarna 1 jaar.
Theorie in één week
Zaterdag 25 maart
van 09.00 tot 17.00 uur.

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

Ie klas binnen- en buitenwerk

Alle merken TAPIJT, 5 of 7 jr.
garantie.
NOVILON en MARMOLEUM
Deskundig gelegd.
De nieuwste rage harde
vloerbedekking

DE WINTERSCHILDER
vanaf 7 november 1994
ƒ 75,- subsidie per
man per dag
(min. 3 dagen).
Schilderwerk,
wandafwerking en
behangen.

Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:

Autorijscholen:

Leveren en plaatsen van isolerende
beglazing.
Glasreparatie
(20 mogelijk binnen 24 uur).

Phil Waaning
Tel. 12071

Bert Hoogendijk
Tel. 14946
Spoedcursus
30 lessen + ex.aanvraag ƒ 1.700,- incl. b.t.w.
30 lessen + ex.aanvraag
Theoriedag + ex.kaart ƒ 1.775,- incl. b.t.w.

Zandvoorts N ieu wsblad
r\jurMLmc33EiM --.
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

LAMINAAT

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Diverse kleuren en kwaliteit
Off. LUXAFLEX-dealer

Fa. Veldwijk

VITRAGE of
OVERGORDIJNEN

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Op
Jp maat g«
gemaakt en opgehangen.
Wij hebbien de nieuwste stalen.

8e/ nu voor een vri/b/i'/Vencfe offerte + of meer informatie

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 02507-15186 en 18727

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling

DAMESNACHTHEMDEN

Lambsrack
met een korstje van broodkriiim en verse kruiden in een
honing- tlii j insaus
ƒ 27,50
Tournedos
met in olie gebakken kappertjes en
mosterd-basilicumsaus
ƒ 38,50
Kalfsocstcr in korstdccg
met rode wijnsaus en sjalotjes op basis van jus de veaux
ƒ 36,00
Zccduivcl
met een korstje van broodkruim en verse kruiden in een
rode paprikasaus
ƒ 34,50
Kabcljauwrol
gevuld met een gamba in rode wijnsaus
ƒ 25,50

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Hogeweg 2, Zandvoort

De Vonk

HOOFDGERECHTEN

Haltestr. 9, Zandvoort

Vondellaan 1A, Zandvoort

KIHHMNFOTO
(10x15 cm)

in diverse

maten en

OUBBE1PRINT
FOTO

modellen,
met fraaie
prints. 100%
katoen
in diverse vormen
en moderne
... ncQC
kleuren
ELDERb

DUBRO
CITROENAFWASMIDDEL

* Voor de desserts, ...vraag naar onze dessertkaartü!

„Beleef het bij de ALBATROS"

COLGATE
TANDPASTA

FELIX
KROKANTE

KATTEBROKJES

met handige doseerknop

met blue minty gel
ol bi-tluor

VOORDEELFLACON
LIEFST

TUBE 100 ML

1 LITER

ELDERS

ELDERS 2ï9o

geeft u meer!

ÉÉNPERSOONS
MOLTON

MATRASHOES
90 x 200 cm, 100% katoen

Bezichtiging
Tall Ship Europa

ELDERS

Deze maand, ligt de bark "Europa" afgemeerd bij
het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De "Europa" is in 1911 te water gelaten in
Hamburg. Na enige jaren als opleidingsschip
gevaren te hebben heeft het schip tot in de jaren
70 als lichtschip dienst gedaan. Van 1987 tot
1994 is het schip in Amsterdam gerestaureerd
tot een indrukwekkende driemaster, die wereldwijd zeiltochten maakt met 50 passagiers.

/ƒ/.

f
\ ,

Andijvie

trr-'V
'^o' • '
.*
, tV^. -

HEINZ
VLEES- EN
VISSAUZEN

v

SAUVTCNCBi

(per 2 rollen verpakt)

IGLO ANDIJVIE

BESCHUIT

t '

rol13stuks

^/

vriesvers, prima
/cipN. ,?r*?x
Hollandse kwaliteit ƒ *A } c|"ï \
PAK 450 GRAM ^^.r;^

VERKADE -, ,J!

tïntryWrnel

OP=OPI

•4 ftff **••
ELDERS JtfOl

ELDERS ^v

PFEFFER
STEAK
SAUCE

diverse smaken
FLES 250 ML

ELDERS .

OVERHEERLIJKE

Met Sail 1995 in het vooruitzicht biedt
Weekmedia u. in samenwerking met Zeilvloot
Hollands Glorie en hel Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, de gelegenheid om vast in
de stemming te komen en op dit fantastische zeilschip een rondleiding te krijgen. Tevens kunt u
dan een bezoek brengen aan het Nederlands
Scheepvaartmuseum en aan het VOC-schip de
"Amsterdam".
Normaal bedraagt de toegangsprijs van het muscum en het VOC-schip de "Amsterdam" ƒ 12.50.
De "Europa" is normaal niet beschikbaar voor
bezichtiging. Tegen inlevering van onderstaande
compleet ingevulde bon aan de kassa van het
Scheepvaartmuseum betaalt u slechts ƒ 10.00
p.p. (kinderen van 6 tot 17 jaar f 6.50 p.p.).
Maximaal 4 personen per bon.
U kunt op de "Europa" rondgeleid worden in twee
weekeinden in maart: 11 / 12 en 18/19 maart, op
de zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur: op de
zondagen tussen 12.30 en 16.00 uur. Lokatie:
Scheepvaartmuseum Amsterdam, Kattenburgcrplcin l te Amsterdam.
Wanneer u interesse hebt om een dag, weekend
of weck met de "Europa" mee te varen op zee.
kunt u informatie aanvragen bij Zeilvloot
Hollands Glorie, tel. 020-6949493.

MELISSA

BULGAARSE RODE
OF WITTE DROGE WIJN

FLES

FONDSPAK

;

3/4 LITER '

ELDERS

ELDERS

KIPS AMSTERDAMSE j ROIIPCIU
i f»«»i-ni««/\n^T l Dl/UKOIN

HEEL POND

j Aantal personen:

WEEÏ

geeft u meer!

GELDIG
VAN 8 T/M
11 MAART

ELDERS

FRANSE KAAS
ELDERS

ELDERS

VARKENS- BANANEN
ROUAOE
PER POND
ELDERS

Datum:

MlXn»
ML\
roor

zonder

DAG VERSE MON A

STOKBROOD
HEERLIJKE DRINKYOGHURT
NATUREL OF MET VRUCHTEN

LITERPAK

ELDERS

DIRK VAN

1?

. —,-_ -- .

OVENVERS

MET FIJNE
TUINKRUIDEN

FIJN GEKRUIDE

Woonplaats:

SISI SINAS
?LRE°STE 1.5 LITER

f,

Gyros
G'-db&nKtaut

ELDERS.

EXTRA
VOORDEEL

Adres:

TAKEITEASY, TAKEA

ELDERS

PER
FLES

PER KILO

Naam:

bereid uit
volle melk
met suiker.
Alleen even
opwarmen
en klaar!

PENNE RIGATE,
FUSILLI.TAGLIATELLE
OFRIGATONETRICOLORE

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon aan de kassa van
het Scheepvaartmuseum betaal ik slechts
ƒ 10.00 p.p. voor een rondleiding op het Tall Ship
"Europa", een bezoek aan het Nederlands
Scheepvaartmuseum en het VOC-schip "Amsterdam". Max. 4 personen per bon.

RIJSTDESSERT

DEEGWAREN

VOORTREFFELIJKE

____

III

.__._ ,

_________

LIEFST 16 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaltplein • HOOFDDORP: MarMlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacintenslraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlotenhol
_____^___ _
EN NU OOK: AMSTERDAM: • Belglëpleln 106 (Nieuw Sloten) -Molukkenslraami (oosl|
_

Weekmedia 17

donderdag 9 maart 1995

Zandvoorts
Nieuwsblad

Dames strijden
voor finaleplaats
extra om de partij tot een
goed eind te brengen. In testraat 15 en Chess Society genstelling tot vorige jaren
Zandvoort mogen zich de zullen er dus geen afgetarokomende twee weekein- ken partijen meer zijn en bedraagt de maximum speelden wederom de trotse
duur zes uur.
gastheren noemen van 18
schakende dames, die

ZANDVOORT - Hotel Faber aan de Kostverloren-

strijden om vier plaatsen
in de landelijke finale.
Vrijdagmiddag 10 maart
aanstaande zal om half
zes het toernooi officieel
geopend worden door de
heren Joop Piket, namens
de KNSB en Olaf Cliteur,
vice-voorzitter van de or-

ganiserende vereniging.

Om zes uur precies zal de
vaste wedstrijdleider voor dit
evenement Cor Roet de klokken in werking stellen, waarna de strijd twee weekeinden
lang zal losbarsten. De halve
finale van het Nederlands Damesschaakkampioenschap
kent dit keer een wat andere
opzet dan de voorgaande edities. In plaats van vijf ronden
in twee kleine groepen, zullen de 18 dames dit jaar allemaal in een grote groep worden ingedeeld. Het aantal
ronden wordt tevens verhoogd van vijf naar zes. Dit
heeft voor het tweede weekeinde de consequentie dat er
net als in het eerste weekeinde ook op vrijdagavond
wordt gespeeld.
Verder is het speeltempo
gewijzigd. Na veertig zetten
in twee uur krijgen de dames
ieder nog een uur bedenktijd

Favorieten
Het deelnemersveld telt
een aantal bekende gezichten. Zo maakt de zeer sympathieke Zaanse Anneke Schol
wederom haar opwachting.
Ook de sterke twee Leidse
schaaksters Adinda Koster
en Caroline Slingerland zijn
weer van de partij. De twee
absolute favorieten zijn echter de Brabantse Peggy Jansen en de bij SMB-Nijmegen
spelende, Eenate Limbach.
De regio Haarlem wordt vertegenwoordigd door moeder
Gerda en dochter Sacha
Schiermeier, Dienie van den
Berg, Laura Boszhard, Mariska de Mie en Ingeborg Nicolai. Voor de familie Paber
is het damestoernooi een gezellige start van het seizoen.
„We zijn er weer helemaal
klaar voor," meldt Martin Paber. Niet alleen de speelster
en het publiek maar ook Joop
Piket van de KNSB is onder
de indruk van de fraaie accommodatie. De toegang is
geheel gratis. Er wordt op
vrijdagavond gestart om zes
uur en zaterdagmiddag vindt
de start plaats om één uur.
Op zaterdagmorgen is de
aanvang om half twaalf.
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ZANDVOORT - De jeugdi- jeugd kreeg een bedenktijd van

vijftien minuten, terwijl de se-

speelden tegen de senioren

hun beschikking hadden.

jeugdclutakampioen Plorian

taanvariant. Plorian van der
Moolen scoorde twee punten,
terwijl Edward Hendriks,
Henk Willemse, Rebecca Willemse en Nathan Aschof één
partij winnend afsloten. Remco
de Roode scoorde een keurige
remise tegen voorzitter Berkhout.
Voor de interne competitie

Zandvoortse Schaak Club nioren slechts vijf minuten tot
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ZANDVOORT - Na een
veel te lange winterstop,
drie maanden, kwamen de
hockeyteams van ZHC weer die onhoudbaar werd ingeslain het veld. De hervatting gen.
van de competitie bleek echIn de slotfase van de eerste
ter geen succes. De mannen
werden in het Gemeenschaps- verloren met 4-2 van Noordhelft zette ZHC fel aan. Helen
huis zes partijen gespeeld. wijk en de vrouwen gingen Plantenga bracht de spanning
Doordat Dennis van der Meij- tegen WV met 1-4 ten on- met een zeer fraai velddoelpunt
den niet aanwezig was, kregen der.
terug, 1-3. De Zandvoortsen ginachtervolgers John Ayress en
gen goed door en kregen een

Winterstop valt slecht bij ZHC

Er werden totaal zes partijen
van deze club. Een opvallende rol was er weggelegd voor gespeeld in een kleine simul- Edward Geerts de kans nader-

van der Moolen, die twee
partijen wist te winnen.

Het werd een leerzame avond
voor de jeugdafdeling van de
Zandvoortse Schaak Club. Acht
jeugdige schakers hadden, ondanks de krokusvakantie zin in
de strijd tegen de senioren. De
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En dat de hockeysters drie paar goede mogelijkheden om
bij te komen. Zij lieten die kans maanden in competitieverband nog dichterbij te komen. Jamechter liggen door te verliezen. niet in actie waren gekomen, mer genoeg werden de kansen
was vooral in de openingsfase niet verzilverd.
erg duidelijk te zien. WV had
ZHC zette in het begin van de
Spannend
minder last van de lange pauze, tweede helft het offensief voort.
Jack van Eijk en Ter Bruggen want binnen een half uur was er Het spel was echter te onnauwpakten namelijk het volle punt driemaal gescoord. Eenmaal keurig. De combinaties liepen
van Ayress en Geerts. Daardoor kreeg WV, om onduidelijke re- niet waardoor WV vaak balbewordt de'strijd om de plaatsen denen een strafbal te nemen, zit kreeg. Halverwege de tweetwee tot en met zes super spannend, terwijl Van der Meijden
ruimschoots de ranglijst blijft
aan voeren.
Uitslagen 19e ronde: Schiltmeijer-Gorter 0-1, DommeckZANDVOORT - Tegen het onderaanstaande Wijk aan Zee leden
Van Esveld 1-0, Atkinson-Gude de handbalsters van Holland Casino-ZVM een teleurstellende 161-0, Ter Bruggen-Geerts 1-0, 13 nederlaag. Een overwinning in één van de laatste wedstrijden
Van Eijk-Ayress 1-0. De partij blijft noodzakelijk om definitief in veiligheid te komen.
tussen Verheijen en Berkhout
De nederlaag tegen Wijk aan Zee is verrassend te noemen, maar
eindigde in remise. De ranglijst was zeker niet nodig geweest. Wijk aan Zee speelde een zeer laag
ziet er als volgt uit. 1. Van der tempo, waarin de Zandvoortsen zich lieten meeslepen. Zodoende
Meijden, 2. Ayress, 3. Geerts, 4. werd van het gevaarlijkste Zandvoortse wapen, de break-out, veel
Lindeman, 5. Ter Bruggen, 6. te weinig gebruik gemaakt. In de beginfase nam Holland CasinoVan Eijk, 7. Franck, 8. Dom- ZVM nog wel een lichte voorsprong, maar het voor lijfsbehoud
meck, 9. Atkinson, 10. Gude.
knokkende Wijk aan Zee kwam sterk terug en ging de rust in met
Vanavond spelen Hans Jan- een voordelige stand van 8-6.
sen, Jack van Eijk, John Ayress
Het stroef spelende Holland Casino-ZVM slaagde erin, in de
en Lindeman hun tweede wed- eerste tien minuten van de tweede helft, de achterstand weg te
strijd in het kader van de beker- werken. Het tempo bleef echter veel te laag om definitief door te
competitie van de NHSB. Op drukken. Wijk aan Zee vond het prima zo en liep gestadig uit naar
bezoek komt het sterke team een 16-13 overwinning.
van Schaakmat uit Noord„Op zich was het wel een aardige wedstrijd, maar die mag je
Scharwoude, dat een klasse ho- eigenlijk niet verliezen," meende coach Jan van Duijn. „De combiger speelt. Het belooft een naties liepen niet en we speelden een veel te laag tempo. Wijk aan
spannende wedstrijd te wor- Zee won verdiend, maar het is toch een onnodige nederlaag."
den. Omdat volgens het knockout systeem wordt gespeeld, is
Doelpunten: Mireille Martina 4, Wendy van Straten 4, Daniëlle
Blom 3, Janna ter Wolbeek l, Maaike Cappel 1.
de verliezer uitgeschakeld.

Onnodig verlies handbalsters

(ADVERTENTIE)
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Vijfde plaats
voor Kuijper
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Jong schaakt goed tegenoud
ge schaaktalenten van de
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de helft was het gedaan met
ZHC toen VVV middels een
snelle counter voor 1-4 zorgde.
Ondanks dat ZHC geen hoogstaand hockey liet zien, bleef de
inzet zeker voldoende. Er kwamen nog wel wat kansen maar
die gingen verloren. Ook Miranda Schilpzand slaagde er
niet in, uit een strafbal, te scoren. Met een fraaie bliksemflits, gevolgd door een enorme
donderslag en het eindsignaal
van de scheidsrechters kwam
een luidruchtig einde aan deze
matige partij hockey.

Heren
In een keihard duel ging ZHC
ten onder tegen Noordwijk.
Noordwijk begon goed en zette
ZHC op eigen helft vast. Het

Een moment uit de wedstrijd
ZHC-VW. De Zandvoortse
vrouwen verloren kansloos
Foto Arnolcl van der Zee

offensief van de gastheren leverde een 2-0 voorsprong op.
Toen de ZHC eenmaal wat beter op dreef raakte kwam de
spanning terug. Gatsonides
zorgde voor een 2-1 ruststand.
In de tweede helft werd het
duel ontsierd door veel te hard
spel. Noordwijk bouwde de
voorsprong uit naar 3-1, maar
toen wederom Gatsonides
scoorde (3-2) waren er nog genoeg kansen op een positief resultaat voor ZHC. Door het keiharde spel werd het niveau er
niet beter op. De Zandvoorters
besloten deze wedstrijd met negen man. Noordwijk, dat de
handen vol had aan ZHC, bepaalde in de slotfase de eindstand op 4-2.

zwijnd," was de niet bepaald
Bloemendaalse tekst van de
teamleider van de gasten, Ron
van de Enden. Hij was echter
wel duidelijk en in geen enkel
opzicht overdreven. Chess
schudden. De kansen op de
titel zijn zodoende mini- keek vrijdagavond al tegen een
maal geworden. Doordat lastige 0,5 tegen 1,5 achterstand
Nico Huijboom in gewon- aan.
ZANDVOORT - De hoofd-

macht van Chess Society
Zandvoort is er niet in geslaagd de concurrent Bloemendaal 2 van zich af te

nen stelling de bedenktijd
overschreed ging de overwinning naar de reserves
van Bloemendaal met 3,5 tegen 4,5. In de bekerstrijd waren de Zandvoorters wel
succesvol gezien de 1-3 zege
op Volendam.
„We hebben

ordinair ge-

Op de zes overgebleven borden ontstond een zware, doch
zeer degelijk gevoerde strijd.
Tot de klok van half elf was er
nauwelijks enig krachtsverschil zichtbaar. Toen trok Fred
van de Klashorst met een degelijke overwinning de stand ge-

De directeur noemt het een Jos Verstappen-effect. Meer
dan ooit neemt de belangstelling voor de autosport toe.
„Puur chauvinisme," moet hij toegeven. „Want de Nederlander zit toch anders in elkaar dan de Spanjaard of de
Italiaan. Die zijn meer in voor spektakel. Dat merken we
als we in die landen aan het racen zijn. Dan stromen hele
dorpen leeg om te kijken ofte helpen. Ondanks dat verschil
in temperament neemt de belangstelling in Nederland toch
erg toe. Misschien dat dat ook te maken heeft met de
snelheidsbeperkingen van de laatste jaren. Mensen, die
hard willen rijden,.willen zich nu ergens anders gaan uitleven."

Een cou-

reur
krijgt instructies.
De Dutch
Racing
School
gaat zich
op nieuwe activiteiteh
toeleggen
zoals survival-trainingen

Foto Archief
Weekmedia

Injectie
Tot een paar jaar geleden
leidde de Cenav een sluimerend
bestaan. Er werden racecursussen georganiseerd en af en toe
was er een bedrijf dat haar perspneel een dagje losliet op het
circuit. „Maar de Cenav had
een nieuwe injectie nodig," zegt
Deen. „Het had in de publiciteit
niet zo'n beste naam, want het
werd altijd in verband gebracht
•tiet actiegroepen, milieuactivisten en dergelijke. Het werd
bijna als een schande gezien

dat wij op het circuit leuke dingen aan het doen waren."
De naam werd veranderd in
Dutch Racing School en Hans
Deen, toen nog werkzaam bij de
KNAC, werd aangetrokken als
directeur van een een nieuwe
BV, waar het circuit voor de
helft aandelen in had. De DRS
had de wind mee, want steeds
meer bedrijven waren op zoek
naar nieuwe 'incentiyes' en
vonden die in de racerij.

ZANDVOORT - Aan de Hogeweg, naast het Shell-station,
staat momenteel de bloemenstal van Marcel Schoorl te
koop. Hij stond in januari en
februari al leeg, maar dat is
jaarlijks het geval. De bloemenstal aan de Vondellaan is al afgestoten, die is vorige week geopend onder de naam De Zandroos.

lijk. Kort daarop deed Olaf Cliteur de Chess-harten sneller
kloppen door middels een fraai
stuk offer zijn tegenstander
Oosting tot overgave te dwiiigen. Chess nam zodoende een
2,5-1,5 voorsprong.
De overige vier borden stonden namelijk eerder allemaal
beter dan slechter voor de
Chess Society. Wat er echter
toen gebeurde zal nog vaak ter
sprake komen bij de leden 'van
Chess. In precies dertig seconden tijd leverde Jacob de Boer
een kwaliteit in, verkeek Ton
van Kempen zich op een oprukkende pion van zijn opponent
en overschreed Nico Huijboom
in een zeer goede stelling, de
tijdcontrole. Ineens stond er;
voor Chess een onoverbrugba
re 2,5-4,5 achterstand op het
wedstrijdformulier van de hevig teleurgestelde teamleider
Hans Drost.

Sterk

H

De DRS komt voort uit de
Cenav-rensportschool, in 1973
opgericht op initiatief van een
aantal coureurs, onder wie wijlen Rob Slotemaker en Hans
Deen zelf. Het doel van die
: school was om de rijvaardigheid te verbeteren en de drempel naar de autosport te verlagen.

Bloemenstal
te koop

Titelkansen Chess minimaal

Hans Deen laat coureursbloed weer stromen
OE DAN ook, het gaat
beter dan ooit met de
Dutch Racing School
(DRS) van Hans Deen.
In twee jaar tijd is het eenmansbedrijfje van de ex-coureur uitgegroeid tot een bedrijf met vijf
man vast personeel, een wagenpark van 35 auto's, waaronder
15 Formule-wagens en eenjaaromzet van 1,3 miljoen gulden.
Niet slecht voor wat min of
meer begon als een hobby.

ZANDVOORT - De Zandvoortse lange-afstandsloper Gerard Kuijper behaalde tijdens
een cross te Baarn over negen
kilometer een verdienstelijke
vijfde positie. Het parcours was
uitgezet in de nabijheid van het
Koninklijk Paleis Soestdijk.
De weersomstandigheden
waren slecht. Tijdens de race
sneeuwde het geruime tijd. De
deelnemers moesten drie ronden van drie kilometer afleggen. Het traject ging over bospaden en ruiterpaden. Meteen
na de start werd de leiding genomen door oud-Nederlands
marathonkampioen Rota Strik,
die zijn bedoelingen meteen liet
zien, namelijk winnen.
Gerard Kuijper kon aanvankelijk nog redelijk duelleren
met enkele andere veteranen.
In de tweede ronde vielen er
grote gaten in het voorste gelid
en moest de Zandvoorter enige
veteranen laten gaan. In de derde ronde probeerde de Zandvoortse atleet zijn plaats te consolideren, aangezien het hem
niet meer lukte in aanmerking
te komen voor een podiumplaats. Gerard Kuijper wist
zich te handhaven op een vijfde
plaats.
Rob Strik werd eerste in een
tijd van 35 minuten en 38 seconden. De tweede plaats ging naar
R. de Groot, terwijl R. Jeroens
derde werd in 36.43. Kuijper
legde de negen kilometer af in
37.48. Deze wedstrijd betekende
het einde van het cross-seizoen,
met voor Kuijper twee vierde
plaatsen, drie zesde plaatsen en
een achtste plaats.

Deen: „De mensen raken ook
wel een keer uitgekeken op een
avondje bowlen."
De raceschool is er de laatste
jaren ook in geslaagd een brug
te bouwen naar het grote publiek. Dat gebeurt vooral via acties in samenwerking met de
populaire media. Zo maakten
al veel lezers en lezeressen van
Panorama, Viva en Cosmopolitan het circuit onveilig. En
bood Pepsi Cola benzinepomphouders in Nederland een dagje

Zandvoort aan. Ook buiten het
circuit is de raceschool actief.
Omdat sommige bedrijven na
vier jaar Zandvoort wel eens
wat anders willen, worden er
inmiddels ook cursussen en
weekends in Zweden en Portugal georganiseerd.

Survival
• „Alles wat we bezitten heeft
wielen. We kunnen het overal
naar toe rollen," legt Deen uit,

„dus gaan we gewoon daar een
keertje spelen."
Deen wil graag met z'n tijd
meegaan, dus heeft hij voor het
nieuwe seizoen een aantal nieuwe activiteiten op het programma staan. Survival-trainingen,
bijvoorbeeld voor bedrijven die
gefuseerd zijn en het personeel
wat saamhorigheid willen bijbrengen. Hierbij moet gedacht
worden aan energieslopende
activiteiten als het groepsgewijs vervoeren van boomstam-

men, bruggen bouwen over water en kart-estaffettes.
Ook gaat de school mountainbike-cursussen geven en
kan men per helikopter boven
het dorp en het circuit cirkelen.
„Dit heeft niets meer met racen
te maken," moet ook Deen toegeven. „Maar wij willen een zo
ruim mogelijk pakket bieden
aan onze klanten. En er zit in
ieder geval een competitief element in."
Over competitie gesproken:

het gerucht ging al een tijdje
dat Deen zelf weer gaat racen.
Dat gerucht blijkt te kloppen.
Komend seizoen gaat hij samen
met grood old Bob van der Sluis
meedoen aan de Alfa Romeo
Trofeo. En pakt daarmee z'n
oude stiel op: ooit begon hij met
een Alfa Romeo en werd daar
drievoudig Nederlands kampioen mee. Nu hij met de DRS
heef t bewezen een succesvol zakenman te zijn en de zaak, zoals hij zegt, „op de rails staat",
is de tijd weer rijp om het coureursbloed te laten stromen.
Hans Deen is 52 jaar en dus
geen jonkie meer in de racerij.
Toch mogen we het een en
ander van hem verwachten,
kondigt hij aan. Met zijn vaardigheid zit het wel goed, aangezien hij de laatste jaren zelf veel
demonstraties heeft verzorgd
en auto's uitgeprobeerd. „Er is
niemand die meer rondjes op
dit circuit heeft gereden dan
ik."
Het zal een harde competitie
worden, de concurrentie met
zijn oude strijdmakkers Bob
van der Sluis en Toine Hezemans. Ouderwetse rivaliteit
dus. „Bob heeft al laten doorschemeren dat 'ie meer in z'n
auto heeft zitten dan ik," weet
Deen. „Maar ik heb ook nog een
verrassing voor hem. Het
wordt een feestje. Het wordt
echt een feestje." En hij lacht
betekenisvol.

De knappe overwinning van
Walter Gerhards op de sterke
Bloemendaler Verdam was
slechts een pleister op de wonde. Door de 3,5-4,5 eindstand is
Bloemendaal vrijwel zeker van
de titel. Bloemendaal en Chess
staan in wedstrijdpunten gelijk, maar de Zandvoorters hebben een bordpunt minder. Bovendien moet Chess nog de lastige uitwedstrijd spelen tegen
het sterke Heemstede en speelt
Bloemendaal thuis tegen het
zeer zwakke Aalsmeer.

Bekersucces
Drie dagen voor de teleurstelling in de competitie zorgden
Pred van de Klashorst, Olaf Cliteur, Dennis van der Meijden
en Nico Huijboom wel voor een
fraai bekersucces. Tegen derde
klasser Volendam werd een
probleemloze 1-3 zege geboekt.
Slechts Nico Huijboom verkeek zich op zijn tegenstander.
Olaf Cliteur veegde de nummer
l uit de Volendamse interne
competitie in slechts 18 zetten
van het bord en besloot zijn
partij met een uniek dame-offer.

Offer
Ook Dennis van der Meijden
offerde een stuk om zijn tegenstander vervolgens alle hoeken
van het bord te laten aanschouwen. Fred van de Klashorst
speelde degelijk als vanouds en
strafte met de zwarte stukken
meteen het eerste foutje van
zijn opponent af. Dankzij dit rèsultaat plaatste voor de tweede
maal in de historie een Zandvoorts viertal zich voor de
kwartfinale van de Noord-Hollandse beker.
:
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BAUKNECHT KOEL/VRIES
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JVC MINI HI-FI SYSTEEM |
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Geen 2-deurs koelkast, maar een
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WHIRLPOOL 1-DEURS

345.-
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TOPMERKWASDROGER

VR332; TURBO-DRIVE,
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Wasdroger. Adviesprijs*495.-
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Inkl. afstandbediening. '699.-

Kondensdroger. Adv.'l 549.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

379.

MIELE DROGER T349

BETER EN GOEDKOPER!

OPZETVRIESKAST'

WHIRLPOOL AFB594

979,

ATAGTURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekkeren gratis
kookboek. Adviesprijs* 1735.-

1198.

Type GSD1 341 ; Adv. "848.-

SUPER KOOKPLAAT
WHIRLPOOL 243 LITER

AEG TYPE 520

4-pits gaskookplaat. "298.-

178.-

Kondensdroger. Adv.*1 449.-

1149
| | Tv.MERKCENTRIFUGE
B

SONY VIDEORECORDER
HI-FI STEREO, TRI-LOGIC,
SHOWVIEW+PDC. SLVE80

2800 toeren. Adviesprijs*249.

,1249:

STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alletopmerken leverbaai
in alle maten en soorten. Ei
is al een vrieskist vanaf:

159.p-N-CODE | DE CROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
.

u Meer budget door de gratis l \\-) \ l Ni
|)BCC-card!
l I*T --__Aanvraag-folder in de winkel!

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO

BOSCH VRIESKAST

1 .40 meter hoog met 6 vriesvakken cq laden. Adv. "1 1 65.-

mmmmm

410; Gas-elektro fornuis. Inkl.
grill,draaispit en mixedgrill set.
Adviesprijs. *1575.-

948.-

KONDENSDROGER

GV401; "Beste koop!" TELETEKST/PDCprog.*1099.-

548.

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl.grillenkookwekker.*1510.-

Opzetvrieskastje. Adv.'595.-

GRUNDIG VIDEO + PDC

r BW •

495.-

Type TD50; Advlesprijs*649.-

PHILIPSVHS-HQ VIDEO

SONY VIDEORECORDER
HI-FI STEREO, TRI-LOGIC,
PDC. Type SLVE70

395.415.-

BOSCH KOELKAST PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

PSrl dQQ
UUiitf
™ff+9&m -

328.-

ZANUSSIBARKOELER ETNA FORNUIS 14.00

BAUKNECHT KAST

3-HQ video. V5
Supersnel, VHS-HQ
V59.-

51KV1256; Adviesprijs*895.-

y|37 CM KLEUREN-TV

Type KN5402WO; Adv. *849.-

Gas-etektrofomuismetgrill.*999.-

579.-

T51-540; Teletekst. Adv.'l 099.-

598.-

INDESIT
FORNUIS

145 LITER KOELER STUNT! GAS-ELEKTRO
Topmerk. Adviesprijs*749.-

yBLAUPUNKT 63 CM

GRUNDIG51 CM KTV

m-

Oetdegelijketabletop.Zeerfraaie
uitvoering met formica bovenblad. Officiële garantie.

INDESIT KOELKAST

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

IS70-33; Stereo en teletekst.

898.-

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv. *1499.-

VR223; TELETEKST. "1245.-

S 63TA4410;Adviesprijs'1995.-

MM63-12; Teletekst. '1679.-

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv. "999.-

AEG TURNAMAT

PHILIPS VIDEO + PDC

998.-

549.-

tj'wf l&&.

SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviesprijs*890.-

449,-BE

T63-630; Teletekst. Adv."1579.-

SHARP3IN1 KOMBI R7V1
PANASONIC NN8550

t_

rJMM
%KKSm
1000TOERENBOVENL.
pWii 7QQ m

ndbediend.*768.VSG21; Afstandbediend.
"768.-

GRUNDIG 63 CM

FM1315

499.-

BAUKNECHT
2-DEURS
ÏHT2-DEURJ

499.-

1198.-

MOULINEX

WHIRLPOOL 2-DEURS MOULINEX KOMBI

,-IHQ VIDEO
AKAIVHS-IHQ

BLAUPUNKT 70 CM

20 Iterinhoud. Adviesprijs*649.-

ZANUSSI 2-DEURS SHARP R3G14 KOMBI
STUNT! Adviesprijs*749.- 1000 Watt quartz-grill.

PANASONICVIDEO+PDC
NVSD30; 3 koppen, PDCprogramming. Adv.*1199.-

WHIRLPOOL AVM610

INDESIT 2-DEURS

Variabele indeling. Adv.*799.-

Topmerk! Perfekt beeld. "799.-

998.-

1QQ .
KKSm"

S§t
;JM

TypeZE400E;AoViesprijs'949.-

4 KOPPEN VIDEO

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST

!•-,>**

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs*1 1 99.-

GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC. "1709.-

PHILIPS GR102137CM

RISICO

3 laden. Adviesprijs*1 1 99.-

1199.-

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviesprijs"745.-

BAUKNECHT SUPER

Type KGS32; Adviesprijs"1649.-

949.-

795.-

1399.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

Type KG31; Flexibele indeling van deur en koelkast,
automatischeontdooiing, omdraaibare deuren. Adv.'l 448.-

28SL5800; Adviesprijs*2695.-

63 CM TOPKLASSE

MIELE VW G521
TypeG52l ; Adviesprijs"2099.-

999.-

HI-FI VIDEO
^ PHILIPS TOPKLASSE JVC
70 CM MATCHLINE HRJ600; stereo. Adv. "1299.-

üCQKy 1999.

Koel/vries kombi. Adv.*1 235.-

BOSCH 323 LITER
KOEUVRIESKOMBINATE

GRUNDIGHI-FI VIDEO

HTgifr 1OQC
E3B7 B£ïfö.-

nrg^ IQQC _

U?fl?jl "*
BOSCH VW SPS2lo2
"

599.-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIES KOMBINATIE

7OQ.1
PHILIPS HI-FI VIDEO

25GR9760; Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv." 1795.-

CQQ

WHIRLPOOL ARG647

tJ'Jfl»? Zlüü.
SIEMENS WASAUTOM.

^s^^^^S
VR632; TURBO-DRIVE, 4 toppen, stereo, longplay, LCDafstandbediening. "1295.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

599.-

BAUKNECHT VW3PR

ipTifo QCK _

1499.-

SHARP DV5403 KTV
55cm. Stereo en teletekst.
S O N Y TELETEKST

6 programma's, 12 couverts £jj
en geruisarm: Adv. '999.-

Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adviesprijs."2299.-

Lichtgewicht camcorder. '1650.-

Stereo en teletekst/1650.-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

-

HAARLEM
l BEVERWIJK
Winkelcentrurn "Schalkwijk» SUPËRSTORE 1100 m2
zonder extra kosten l Rivièradreef 37
| Breestraat 65

BADHOEVEDORP
ALKWIAAR
^STB-VEEN
ZOCTERWOUDE
DEN HAAG • •
• . HILVERSUM

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

328.

zaterdag .9 tot*5 uur.
KOOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag,...:...
7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag
..7 tot 9 uur
overige filialen donderdag
.7 tot 9 uur
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Lenterit door de polders van het Groene Hart
Bezuiden Amsterdam ligt het Groene Hart. Een
aaneenschakeling van eeuwenoude polders en
droogmakerijen, doorsneden met kaarsrechte
poldervaarten en kronkelende riviertjes. Een
oerhollands polderlandschap van frisgroene
weilanden. Op een zonnige dag, als een frisse
noordoostenwind zorgt voor een staalblauwe lucht, is
de tijd daar om de polders in te trekken en de eerste
lentetekenen te ontdekken. Wolthoorn & De Groot
hebben een route uitgezet die je op zo'n mooie dag met
de auto kunt rijken. Ondanks de auto kan het toch een
milieubewuste en welbestede
middag of ochtend opleveren.
IJ OUDERKERK AAN de
Amstel gaat het langs de
westelijke kant van de
Amstel richting Nes en Uithoorn. De weg over de dijk
kronkelt langs het fraaie dorpje
Nes. In Uithoorn onderbreekt
een winkelpromenade in het
centrum de route langs de Amstel. Door om het winkelgebied
heen te rijden, komt u vanzelf
op de provinciale weg (de
N201).
"•Deze weg wordt heel even
richting Mijdrecht gevolgd totdat de Amstel overgestoken
wordt. Direct na de brug moet u
twee keer rechtsaf slaan, zodat
u op de oostelijke dijk langs de
Kromme Mijdrecht komt. Dit
is een zeer smalle en bochtige
dijk - opletten dus! - maar hij
voert u door een prachtig polderlandschap.
In de houtsingels langs de
slingerende dijk staan veel elzen. De els is een van de eerste
bomen die bloeit in het vborjaar; de hazelaar is net iets eerder. De els bloeit met katjes op
het nog kale hout. Hij is een
zogenaamde nudiflorens of
naaktbloeier; eerst bloesem,
dan blad.
De wilg, ook een naaktbloeier, kan langs het water in volle
glorie worden bewonderd. Hij
bloeit met donswitte katjes op
het rood-bruine hout. Een paar
takken hiervan in een vaas met
water brengen de lente bin-
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nenshuis en als de wilgetakken
maar lang genoeg in het water
staan, vormen zich worteluitlopers. Als dat het geval is, kunt u
de takken gewoon in de aarde
planten. Dan vormt zich al snel
een jonge wilg die zonder ingrijpen gauw dertig meter hoog
wordt.
Zover laat men het doorgaans niet komen; de doorsnee
wilg wordt jaar in, jaar uit op
twee meter hoogte geknot. De
kop krijgt zo al snel de karakteristieke vorm van de knotwilg.
De takken ontstaan aan de buitenrand en het weke kernhout
rot door het binnensijpelende
regenwater in de loop der jaren
weg. Knotwilgen zijn daarom
na een aantal jaren hol van binnen. Ze zijn dan ook de ideale
nestbpom voor holenbroeders
als ringmussen, koolmezen,
exemplaren van de kleine
steenuil en soms een Turkse
tortel. Bij wijze van 'kamerplant' of levend behang vinden
varens en mossen een plaatsje

De route in kaart gebracht: van Ouderkerk langs riviertjes en
door weilanden naar Ouderkerk aan de Amstel
Een weids uitzicht over de polder vanaf de parkeergelegenheid 'De
Snoek', langs het riviertje de Kromme Mijdrecht
FOIO: oe Grool
in de uitgeholde stam.
Langs de dijk van Kromme
Mijdrecht zijn twee parkeergelegenheden
aangelegd: 'De
Snoek' en 'De
Brasem',
merkwaardige namen voor
een parkeer- ---plaats. Bij 'De
Snoek' zijn hier en daar al de
eerste goudgele bloempjes van
het bodembedekkende
en
vochtminnende speenkruid te

zien. Ook van de madelief zijn groeien de goudgele bloemen
al vroege bloeiers gesignaleerd. van het klein hoefblad. Het
Op een bord wordt een handig hoefblad behoort tot de composieten
of
samengesteldbloemigen,
want de stralen van de
bloem zijn elk
------ een heel klein
bloemetje op
overzicht gegeven van de in pol- zichzelf. Met een beetje mazzel
ders veelvoorkomende water- zijn op het water baltsende fuen weidevogels.
ten te zien (verrekijker meeneOp de iets drogere plekken men!). Tijdens het voorspel zet

Bij het voorspel zet de fuut
zijn oorpluimen en kraag op

zend bed-and-breakfast-adressen. Informatie: telefoon 0250321046.
School. De Hogeschool Holland, een HBO-opleiding toerisme en de NS Travel Group
brengen een origineel programma op de markt voor vakantiegangers met culturele belangstelling. Er zijn interessante
trips mogelijk naar onder meer
Florence, Abignon, Vlaanderen, Zuidoost-Engeland en
vooraf krijgt u vier colleges, zolijk wekt dit bij velen de
Boot.
Voor
maar
enkele
tienreislust op. Wordt het ver, tjes meer vaar je deze zomer dat u weet wat u gaat zien. Informatie: telefoon 020-495.1513.
dichtbij of wellicht beide,
auto plus twee inzittenden
want volgens de statistieken mét
naar Engeland met P&O Fer- Russisch avontuur is geen vergaan de meeste Nederlan- ries. Lekker dobberen op zee in
van Tsjechow, maar het
ders een paar keer per jaar een gerieflijke boot, taxfreewin- haal
van een avontuurlijke
op vakantie. Reisjournaliste kels aan boord, een klein beetje thema
kampeertrektocht,
dwars door
Leni Paul geeft alvast een dus het cruise-gevoel. Er is ook het Russische platteland.
Ruspaar tips.
een tourprogramma met dui- sische begeleiders in de bus, 's
avonds weemoedige muziek bij
(ADVERTENTIE)
het kampvuur, kortom, een
sfeer die men bij een grote tour- Wandelen in de natuur
operator meestal niet meer
vindt. Informatie: CIRC-reizen,
Dessau in Duitsland heeft
telefoon 020-625.3528.
nauwe banden met het Oranjehuis. Wie daar gevoelig voor is,
Lauwersland. Niks weemoed moet er spoorslags naar toe om
of mijmeren op de toendra, er de oranjeboom te zien en
Hollandse nuchterheid in het zich te verdiepen in de historie
nieuwe vakantiegebied Lau- waarin dankbaar wordt gesprowersland tussen Groningen en ken over 'onze' Henriette CaLeeuwarden waar wandelen en tharina van Oranje Nassau. Infietsen, historie en natuur de formatie: telefoon 020-697.8066.
aandacht vragen met het thePaasontbijt en vismenu. Wie
nia: Lauwersland zuiver genieten. Informatie: telefoon 05190- eieren verven en het paasontbijt klaarmaken eens aan ande93800.
ren wil overlaten, moet naar
Ierland trekt meer en meer het Schmallenberger SauerNederlanders. Groen, rustig, fi- land waar van 13 tot 17 april een
leloos en een gastvrij volk. Gra- voordelig arrangement met
SDagen naar de Engelse Zuid-Kust voor de goedkoopste prijs
tis brochures 'Ierland voor elk veel leuks voor de kinderen
seizoen' en 'Ierland in een note- wordt aangeboden, zoals lamvan Nederland, slechts fl. 398,- p.p. Een afwisselende reis met
dop' bij Iers Verkeersbureau, me tj es kijken, een paasvuur en
telefoon: 020-622.3101.
nog meer lentemoois. Informaverblijf in het luxe Berkeley of Chatsworth hotel in het cen-
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de fuut zijn oorpluimen en
kraag op, wat het effect van zijn
gekleurde kop nog groter
maakt. De twee futen drijven
tegenover elkaar en voeren een
soort van waterdans uit, waarbij met de koppen wordt gedraaid of geschud. Het lichaam
wordt uit het water getild, en
dat allemaal onder vriendelijk
vleugelgeklapper.
Na een molen en een gemaal
bereikt u de T-splitsing bij het
dorpje Woerdense Verlaat. U
gaat linksaf, tot aan de provin-

Kastelen. Airmiles verdien je
er niet mee, maar hij kan wel
heel leuk zijn, de Vordense
Kastelentocht die je lopend of
fietsend vanuit Lochem langs
allerlei moois in eigen land
leidt. Voor 125 gulden per persoon krijg je een routeboek,
overnachting in een Vordens
hotel, lunchpakket en onderweg koffie met krentenwegge.
telefoon 074ET IS HIER EN daar al Informatie:
lente en zoals gewoon- 431.804.

NPAKKEN

wegwezen!

Maak nu kennis met Engeland,
inclusief een dag naar Londen!

trum van Worthing. Een prima halfpension verzorging, kamers
met faciliteiten en natuurlijk een enerverend excursieprogramma w.o. een bezoek aan Londen!
Reserveer nu de laatste plaatsen met vertrek op
13 maart of 10 april!
Bel direkt De Harde's Tours en maak kennis met Engeland!
Inclusief: *vervoer per luxe tourbus *overtocht per ferry CalaisDover * kamer met faciliteiten * halfpension * excursieprogramma
De Harde's Tours
*Nederlandse chauffeur.

Boek nu! BEL 020-6541100
BOES

Deze week verschijnt het
eerste deel van een nieuwe
serie handzame kookboekjes waarin, per boekje, dertig recepten voor drie verschillende groenten worden beschreven. Elke twee
maanden verschijnt er een
nieuw deeltje onder de titel •
'Groenten en Fruit ABC
Receptenboekjes'.
Het eerste deel bevat dertig recepten voor andijvie,,
asperges en aubergines
(tien recepten per groente). De cuisiniers Henk
Prins en Jon Eykens van
Auberge 'Ie Bastion' in
Naarden- Vesting hebbende recepten speciaal zo sa-"
mengesteld dat iedereen ze
snel en zonder problemen
kan maken. De boekjes
hebben een praktisch formaat en een waterafstoteride kaft.

O ROUTIC

Fietsen langs Vordense kastelen
of avontuur zoeken op toendra

(ADVERTENTIE)

Receptenboekje
voor groenten

De serie is verkrijgbaar bij een
groot aantal groentespeciaalzaken en groente-afdelingen van
grootwinkelbedrijven. Ieder deeltje kost 2,98 gulden.

ciale weg, de N 212, die u richting Amsterdam opgaat. Deze
weg voert u door Wilnis dwars
door de polder Het Amstelland.
Aangekomen bij de grote weg
Mijdrecht-Vinkeveen steekt u
die over, richting Waverveen.

Luchtgevechten
Door alsmaar rechtdoor te
rijden, komt u bij de ringdijk
rond de polder De Ronde Hoep.
U steekt de ringvaart over en
gaat linksaf de ringdijk op richting Ouderkerk. Deze polder is
leeg en bestaat uit louter weilanden; vanwege zijn lage stand
durfde men er niet te gaan wonen. Enige vorm van bebouwing ontbreekt dan ook.
Erboven is het echter een
drukte van belang: kieviten
hebben hun eerste legsel geproduceerd en doen alle moeite om
de aandacht te trekken en hem
(de aandacht dus) daarmee af
te leiden van het onder een
graspol verscholen nest. Een
meeuw die wel zin heeft in zo'n
leuk zwartgevlekt kievitseitje
wordt met veel misbaar door
een aantal kieviten weggejaagd.
Hoog in de lucht draait een buizerd met kalme vleugelslagen
zijn rondjes en speurt daarbij
de grond af naar een prooi.

(ADVERTENTIE)

Als u na deze rondrit Ouderkerk opnieuw binnenrijdt,
heeft u ongeveer vijftig kilometer afgelegd. Daar heeft u ongeveer anderhalf uur over gedaan, als u rustig heeft gereden
en even bent uitgestapt.
(ADVERTENTIE)

DeBoodschappenl&ant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

tie: telefoon 00 49 2972 4044.
Kinderen staan centraal op 21
Achterhoekse campings in de
week van 29 april tot 7 mei.
Voordeelcoupons bij diverse attracties zoals in Het Land van
Jan Klaassen, Doolhof Ruurlo,
de Kleine Meneer Kaktusshow,
enzovoort. Informatie: telefoon
05750-19130.
Vogels. Wie dol is op vogels
moet met Natuur en Cultuurreizen mee naar Noord-Griekenland waar de moeras- en watervogelpopulatie zal worden
bekeken. Andere koek dus dan
een zon- en strandvakantie
naar een interessant Grieks gebied. Informatie: telefoon 074478882.

KIJK;SNEL
IN DEZE
'

geeft u meer!
Het Canadese DynamO Théatre was één van de eerste
theatergroepen die de relatie legde tussen dans- en circustechnieken. De groep heeft een bewegingstheater ontwikkeld,
met veel energie, humor en visuecl-bociende beelden. Op
zondag 19 maart om drie uur is het gezelschap te zien in
de Meervaart met de

Zalm met groene mosterdsaus
LS KOK GA je natuurPeter van Klaveren is kok in
A
lijk vaak bij vrienden in
een Amsterdams restaurant.
het vak op bezoek, kijken

waar ze mee bezig zijn, een
pilsje pakken, recepten uitwisselen, een beetje lachen,
afijn je weet wel.

Vandaag ben ik op het winderige KNSM-eiland om een oude
collega op te zoeken die daar bij
eetlokaal 't Y-land met de pollepel zwaait. Het is erg druk als ik
de keuken in marcheer. Douwe
Lamberts (geslacht: man, beroep: kok, leeftijd: 30, burgelijke staat: enthousiast vrijgezel)
ziet me in eerste instantie niet,
te druk bezig, als een witte tornado schiet hij door de keuken.
Ineens heeft me in de gaten en

Hij doet in een serie artikelen
suggesties voor niet-alledaagse
recepten en legt uit wat er bij
het bereiden van de maaltijd
zoal komt kijken. Vandaag:
zalm met groene mosterdsaus.
roept luidkeels: „Hé vogel, hoe
gaat ie?''
Even later bestel ik zalmfilet
met groene mosterdsaus, garnalen en mosselen. Erg lekker.
Een klein uurtje later komt
Douwe met twee glazen Palm
aan m'n tafeltje zitten en onthult me het geheim van deze en zout, wat citroensap en eventueel wat kruimeltjes van de
heerlijke visschotel.
visbouillon tablet. Voeg op het
allerlaatst de mosselen en garBenodigheden
nalen aan het sausje toe, nu abVoor twee personen: twee soluut niet meer te heet verwarmoten verse zalm, ons gepelde men of laten koken daar anders
garnalen, ons gekookte gepelde het gevaar bestaat dat dit zeemosselen (zijn kant en klaar te fruit zo taai als een oude
koop), bekertje slagroom, glas schoenzool wordt. Roer er tot
witte kookwijn, potje groene slot nog een stukje boter door
kruidenmosterd, blaadje lau- om uw sausje een rijkere
rier, klein uitje, peper, zout, ci- smaak en een aantrekkelijke
troen, klontje boter, eventueel glans te geven.
Wrijf de vis in met peper en
een tablet visbouillon.
Kook de wijn samen met de zout en sauteer hem in wat bolaurier en het in stukjes gesne- ter of olie. Leg de vis op het
den uitje in tot een dun laagje bord, schep er met royale hand
vocht, voeg de room toe en laat de goed gevulde saus naast, een
dit geheel een tijdje trekken en partje citroen erop, een twijgje
een ietsje inkoken. Voeg naar dille en klaar is Kees. Serveren
eigen smaak enige theelepels met wat aardappelpuree of gemosterd toe en roer dit er goed kookte aardappeltjes en groene
doorheen zodat de saus een knapperige peultjes en u heeft
mooie egale lichtgroene kleur een schotel waarvan mijn oude
krijgt die straks prachtig zal oma zou zeggen. „Dat ziet er zo
kleuren bij het zachte rose van lekker uit; dat lust een arme
de zalm. Maak het sausje voor- jongen met één oog nog wel."
PETER VAN KLAVEREN
zichtig op smaak met wat peper

familievoorstelling Mur-Mur
Het in 1981 opgerichte DynamO Théatre bestaat uit artiesten
van verschillende disciplines. Door de verschillende achtergronden van de oprichters ontstond in de loop van de jaren
een unieke stijl, waarin acrobatiek choreografisch benaderd
wordt. Maar ook jongleren met maskers heefl in de voorstcllingen een plaats gekregen. Hel gezelschap maakt gebruik
van uitdagende decors.
In Mur-Mur speelt het verhaal zich af op. tegen en voor een
hoge muur. Deze muur is stille getuige van een vriendschap
tussen vijf personen. Elk van de spelers wordt heen en weer
geslingerd tussen kind zijn, adolescentie en volwassenheid.
Vol onschuld ontdekken zij het leven en de prille liefde. De
voorstelling is zeer dynamisch, de spelers vliegen, springen,
duiken en rollen in duizelingwekkende vaart.
De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en
na telefonische reservering bij de kassa van de Mecrvaart.
telefoon (020) 610.7393 betalen volwassenen in plaats van
17.50 gulden slechts 12.50 gulden. Kinderen tot en met 12
jaar betalen vijf gulden (normale toegangsprijs licn gulden).
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen (max. vier per bon):

geeft u meer!

SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunf u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.80.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kon ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemslelsrijn, Laan van de Helende
Meesters 42 l B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ 8,80
ƒ 10,40

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

-665 86 86

egen handelsprijzen: BX 1.9
Zi, stuurbekr., c.v., elektr. ramen, el. dak 1/92, met lichte
'ark.beschadiging, /12.950.IX 1.6 TGi Progress, LPG,
jroen met., sportint., Lm. wieen, open dak, 2/92, ƒ 13.950.3X 1.4, LPG, 1-'86, ƒ 2.950.
IX 1.4 TE, blauw met., open
lak, LPG-o.b.,3/90, ƒ 9.250.\X, K-way, 2/89 ƒ 4.950..EREBEIT, Amsteldijk 25, 020 627777. Do. tot 20.30 uur.

CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroën-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel.:03463-51150.
Citroen BX 19 TRI mei 1989
prima auto stuurbekr. ƒ6950.
Inr. mog.: 023 - 423906.
Citroen Visa 11 RE orig. 1985
APK gek. leuke auto ƒ2450.
Inruil mog.: 023 - 423906.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,19 GTR, 3-drs, '89 ƒ7.500
RONDAY BV
PI. Middenlaan 19, A'dam
020 - 6237247.
Fiat Uno 45, 3-d., '88: Fiat Uno
45 s.i.e., 3-d., '89; Opel Corsa
1.2,5-d., '87. Inr. fin. verz. mog.
Zuidwijk, tel. 020-6629517.
Fiat Panda 1000 CL, zwart,
1989; APK gekeurd,
Nette auto ƒ 7.250.Frederikspl. 6, 020-6232505.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Lada 2105 1.5 '93 ....ƒ9.950
Samara 1.1 '92
ƒ10.250
Samara 1.5 '92 . . . . ƒ12.950.
Westdoro. Tel.: 020 - 6825983.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Peugeot 309 GL 1.4 Select,
1992, prijs ƒ 17.750. Auto
Service Wetter, Zwanenburg.
Telofoon: 02907 - 6572.
Volvo 240 DL Sedan LPG, km
170.000, st.bekr., '90, ƒ 18.750,
VOLVO-NIEROP A'dam-W.
Tel.: 020 - 6183951.
Nissan Sunny 1.6 SLX, 4 drs.,
1992. rood, LPG, div. opties,
Nieuwe auto ƒ 18.250 HEERE.
Tel.: 020-6719154

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,Volvo 460 GLE inj. automaat
d.rood met. km. 40.000 '92,
ƒ 28.500,
VOLVO-NIEROP
A'dam-W. Tel.: 020 - 6183951.
VW Golf CL 2/93 . . . .ƒ23.500
COBUSSEN
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 • 6121824.

Alfa Romeo

100 NX Plus. Nieuwstaat, 8-'91,
53.000 km, sublieme auto, nw.
banden, 1e eig. ƒ21.000
02979 • 87258.
MICRA 1.2Sail'90, rood,3-drs.,
52.500 km, ƒ11.250. l.z.g.st.
Niet op zondag. 03482 • 2290.

40 GL, aut. km. 140.000
80 ES km. 90.000
irco/schuifdak,

Alfa Romeo

Auto Cesar
Dealer'voor groot Amsterdam
Schaa'fstr. 27 / Meeuwenlaan
5 min.! van Centr. bij Utunnel

020-6363377

Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ3.500.-

GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733.
87 t/m 91

40 aut.

90

40 GL km. 180.000 ƒ 9.950
60 GLT inj. orig. staat
•drs., '87
ƒ 6.750
VOLVO-NIEROP
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
020 - 6183951

Service en
Reparatie

Peugeot

Renault

Volvo Occasions

Chrysler Jeep Motormeyer B.V.

Van Vloten

Amsterdam
uw Volvo-dealer

Algemeen

Fiat

COBUSSEN
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 - 6121824.

Safran 3.0 V6, automaat '92,
div. extra's, nieuwpr. ƒ99.000
nu ƒ44.500 tel. 058-153636.

eugeot 205 dec. 1986 keurige Tegen handelsprijs: Clio 1.4i S,
uto ƒ 5950. Inruil mogelijk,
groen met., zonw. glas, LPG,
el.: 023 - 423906.
10-'92, ƒ 16.500. R25 TX, grijs
'eugeot 205 Diesel 1.8 b.j. metall., stuurbekr., elektr. raec. 1992 87.000 km ƒ 19.850. men, 1-'90, ƒ12.750. R19 1.7
GTS, 3-drs, rood, LPG, 4-'9l,
20-6895332/6892515.
ƒ 13.500. R5 TL, rood met.,
'eugeot 205 MAGNUM 1.1 '91. 5-'85,/4500. R51.7GTX,6-'88,
Donker antraciet metallic, gla- ƒ6500. BEREBEIT, Amsteldijk
en schuifdak, 82.000 km, APK 25, A'dam, 020 - 6627777.
/m 2-'96. Vraagprijs ƒ12.750, Do, open tot 20.30 u.
70-3496106
(zak.),
0705822589 (privé).

SUBARU en LADA dealer
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
Subaru Mini Jumbo DL 1984
Subaru Mini bus E10 VAN 1987
Lada Samara 1.5 5-drs . 1993
Lada2107
1984
Renault 11 GTX
1984
VW bus LT 28 Dsl
1987
VW bus transp
1987
Peugeot 309 GL 1.4 selectl 992
Ford Sierra 2.3 diesel .. 1990
OpelKadett1.6Dcaravan1988
Opel Kadett 1.3 HB . . . 1989
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel.: 02907-6572

Accessoires
en Onderdelen

Vóór de zomer al je rijbewijs?
Met extra korting? Ja dat kan!
e 4 lessen voor ƒ 100, of ƒ 50
<orting op een pakket, of gratis
heorieboek + cursus. Bel Ferry
•oor informatie: 020 - 6932074.

Auto's te koop
gevraagd

AUTOLAK

Jevraagd jonge auto's vanaf
1991. Belt u voor inl. 03410 19354 of 0652 - 977028.

alle kleuren

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont, met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.

ook in spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 • 24640

Autoverhuur

QUKE BAAS
niet duur!!!

Verkoop & verhuur van
Skiboxen met dragers en
sneeuwkett. voor elk type auto
Garage RIO v. al uw reparaties, 020-6719108, fax: 6766836
APK-keur., laswerk, schadeZie ATS telet. pag. 888
herstel en gebr. onderdelen +
motoren en nw. plaatdelen van ANSA AUTOVERVERHUUR
alle merken. 020-6370711. . U huurt al vanaf 65,00 per dag
incl. Verzek., BTW en 100 km.
Grote sortering ONDERDELEN
Bel voor meer informatie.
van schade-auto's, alle
Tel. 020-6648252
merken, alle bouwjaren.
De Lugt luxe en bestel vanaf
GEBR. OPDAM B.V.
ƒ39,- per dag excl. BTW.
Tel.: 02502-45435.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Missot. specialist REM- en Twingo, Peug. 106/306, Vectra,
FRICTIE-MATERIAAL.
VW Combi, Transit Diesel.
Bosboom Toussaintstr.
4
A'dam. Tel.: 020-6180443.
RENT A BRIK
l
Personenbus ƒ89,- p. dag
Opel Kadett v.a. ƒ39, p. dag
All-in. KM vrij!
Tel.: 020-6922930
70 BESTELAUTO'S en pers,
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag,
Meer dan 50 jaar gevestigd
Boek nu uw droom-vakantie
Bennebroekerweg, 17, Hijsen
met een DOLPHIN-CAMPER
hout bij Aalsmeer, 02977
incl. automaat en airco.
24229. Ook t.k. gevraagd.
Adventure Cars 02990-30613.
Chrysler Voyager 2.5I van hooc
dak, luxe uitv., okt. '94, 2500
km. ƒ 35.000,-: 03242-1119.
AUTODEMONTAGEBEDRIJF
GOSCO, Heining 31, A'dam,
ind.ter. Sloterdijk III.
Tel. 02907 - 2180. Lid Stiba,
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in aangesloten R.D.W., voorheen
Amsterdam. Met een goed De Jong, Diemen.
team instructeurs geven wij op
Autosloperij De Liede.
een psychologische manier inINKOOP
tensief les en nog leuk ook!
Loop + Sloop auto's
Hoog slagingspercentage en
Verkoop onderdelen
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
R.D.W. vrijwaring
Tel. 020-6868063/6332405. P.S
Geen voorrijkosten
Wij verzorgen ook 8-weekse
020-6198691
cursussen en examenroutes rij
023-353685
den is vanzelfsprekend.
Grote sortering ONDERDELEN
(Spoed) opleidingen voor alle van alle schade-auto's, alle
rijbewijzen met aansluitend merken, alle bouwjaren.
CBR rij-examen. Motor 2 da GEBR. OPDAM B.V.
gen. Auto 5/10 dagen. Vracht Tel.: 02502-45435.
auto 5/10 dagen. Theoriekur
sussen voor alle examenkandi Het HOOGSTE BOD?? Bel
daten. Verkeersschool Nelen voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Wibautstraat 133,1097 DN Am Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
sterdam. Tel. 020 - 6633773.

Bedrijfsauto's

Campers

Autosloperijen

Rijscholen

5 *****
'
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

Charade 1.3 inj. Sedan . . . '92
'anda's 87/93 vanaf ƒ 5.000.'uore TS, rood
'93 Uno's . . 87/94 vanaf ƒ 6.900.Amsterdam
:uore TX, rood
'91 Tipo's .89/94 vanaf ƒ11.950.Almere
:uore TS zwart
'89
en Zaanstreek
Autobedrijf CASPARUS
Feroza 1.6 inj. div.
NU OOK GEVESTIGD IN
'91
NIEUW-SLOTEN
Amstellandlaan 1, Weesp
Audi 80 LS bouwjaar '80, APK ixtra's (geel kent.)
okt. '95. Vraagprijs ƒ 1000.
NIEROP DAIHATSU
Tel. 02940-15108
20
AUTORIJLESSEN
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
~el.: 020-6391123.
± 50 auto's APK gek. Den
en Examen voor
Tel: 020 - 6183951.
Rat Uno 70 SL 6-'88 5 bak 5 drs
Brielstr. 18, A'dam, zijstraa'
ƒ1.000,00
centr. vergr. elek. ramen vr.pr. -*•*PEUGEOT ZUIDWIJK**
Haarlemmerweg bij molen
Daihatsu
Alle typen Rovers
of
Div, type's 106 v.a. . .ƒ 15.950
ƒ5000.
02972-61791.
020-6844079. Tevens Inkoop.
't AMSTERDAMMERTJE
10 MOTORRIJLESSEN
Div. type's 205 v.a. . .ƒ 7.950 MINOR MOTORCARS B.V.,
Amstel 340-342
OTO/ICI CITROEN
+ Examen voor
OTOPLAZA Hilversum FIAT
05 Rallye 95 pk 7/88 ƒ 9.950
BMW 316, LPG, 2-'86, ƒ5750
tegenover Carré
ROVER DEALER
ƒ775,00 '
ƒ11.950
BMW735I Aut, sch.d., l.m.wie
Panda 750 Coll. 12/87 ƒ 6.950 205 XS 1.44/89
AX 14TRS 87 ...154.000 km A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Sloterkade 40-44
len, 1-'85, ƒ6750. Audi 80 Die
Panda 1000 CL 08/89 ƒ 8.950 205 XS 1.6J6/93 ....ƒ22.950
AX Plaisir 91
43.000 km
MOTORRIJLESSEN
AMSTERDAM
sel, 4-'86, ƒ 6250. Nissan Blue
Panda 1000 CL 03/90 ƒ 10.500 205 GT 1.41 2/92 ....ƒ19.950
AX 1.0 Escapade '9344.000 km
ƒ50,00 per 60 min.
bird 2.0 Diesel Station, 7-'85
020 - 6177975
Ritmo 70 CL 03/88 . .ƒ 7.950 306 XR 1.413-d. 5/94 ƒ27.500
AX 11 TGE '92 ...50.000 km
309 XL 1.4i 1'90 ....ƒ11.950
ƒ4950. Mazda 323 1.5 Station
AX 14 TZX 5 d.'92 22.000 km Fiësta 1,1. Cheers
3/91 Uno Suite 1.4 SX 10/93/21.500 305GRBreak1.62/87/ 8.950
AUTORIJLESSEN
3-'84, ƒ 1950. Renault 5 TL,
BX 14 Toulouse '9184.000 km Rnessa 1.1
6/94 Tipo 1.4 S 5-drs 4/94 ƒ25.950 405 GL 1.6i 1/92 ....ƒ18.950
ƒ37,50 per les
5-'85, ƒ4500. Renault 5 1.
BX 1.9TZI '91 ....80.000 km Escort 1.6 CLX, 16V . . . 10/93 Tipo 1.4 S/Demo 2/94ƒ 25.500
THEORIE OP CD-I GRATIS
405 GX 1.6i 9/91 ....ƒ18.500
GTX, 4-'88, ƒ 6500. Alfa Giuliet
BX Deauville '93 . .38.000 km Escort 1.6 16V, Tropical 8/93 Coupé Fiat 16V
SAAB SERVICE
ta 2.0, 4-'82, ƒ 2950. Citroen BX
Turbo 9/94
op aanvraag 405 SRi 1.95/91 ....ƒ21.500
BX 14 TE '90
72.000 km
Speciale spoedcursussen
1.4, LPG, 1-'86, ƒ2950. Suzuk
Honda Jazz aut. '85153.000 km 405 SRi 1.9aut. 1/92 ƒ24.500
ALBERS, Ouderkerk
ZX Avantage '92 . .46.000 km
MOLENAAR
theorie + praktijk.
504Cpé6cyl. '77 ..ƒ17.500
Altom 4-'86, ƒ4950. VW Polo
Tel.: 02963 - 1767
ZX 1.9 Diesel '93 . .92.000 km
Herenstraat 40 - 73, Hilversum 605 SRI autom. 7/90 .ƒ22.500
Van, 5-'86, ƒ3950. BEREBEIT
HOOFDDORP
ZX 1.9 Reflex '91 .100.000 km
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Ford Sierra diesel orig. 1987 achter hotel Hof van Hollanc
Amsteldijk 25, Amsterdam,
Xantia 1.8 SX '93 .60.000 km
Tel.: 02503-14097
Tel. 020-6138473.
keurige auto ƒ 6950. Inruil
035 - 244244. Dond.koopavond nruil-Rnanciëring-Verzekering
telef. 020 - 6627777.
XM 2.0 '91
110.000 km
Kempenlaan 90
)innen '/z uur voor u geregeld!
Xantia 1.8 X met extra's
19.000 km
bj. 4-94
XM 2.0 Comfort '91128.000 km mogelijk: 023 - 423906.
Onderhoud, reparatie, APK.
Tel. 020-6140005.
ZX 1.4 inj. Reflex 5-drs.
29.800 km
bj. 11-91
• Helaas ontvangen wij noc
Missan Bluebird. 2.0
Vlinervalaan
86,
Amsterdam
Z
ZX 1.4 inj. Reflex 5-drs.
44.000 km
bj. 5-92
SLX, 5-drs. '88 ... .80.000 km
ENKELE ZEER EXCLUSIEVE veel MINI-advertentie
Auto/Motorrijles,
Advieslijn
Tel. 020-6629517/6791864
BX
1.9
TZf
elec.
dak
5-drs
85.000
km
bj. 2-90
opdrachten te laat door fou
WESTDORP
SAAB 900 TURBO
Hogeweyselaan 21
voor
Amsterdam
e.o.
BX
1.4
inj.
Deauville
5-drs.
41.000
km
bj.
5-92
Honda Accord 1.6, wit, 3-86,
tieve adressering.
LADA
en
KIA
dealer
'e
koop:
Peugeot
309
Profil
1380 AG WEESP
Bel: 020 - 6922612
AX 1.1 inj. V. extra's
91 !! km
bj. 3-95
APK tot 8-95, 103,000 km, LPG 2x Lada 1.5 stationcar'88, '93
Wij maken u er op attent da
Tevens
revisie
Saabmotoren
.4,
b.j.
7-'89,
zeer
goede
staat,
02940 - 16661
AX 1.1 inj. TGE 5-drs
42.500 km
bj. 4-92
(sinds kort), goed onderh., 3x Lada 2105 1.5 . ...'92 '93
de snelste manier om uw Autorijschool COSMO. Eerste
en versnellingsbakken.
6750. Tel.: 02963 - 3604.
AX 1.1 inj. Image 3-drs.
'44.500km
bj. 1-90
2 CV, mrt '86, APK jan. '96 ƒ8000,-. Tel.: 020 - 6891644.
schriftelijke opdrachten aan 10 lessen gratis. Ook lesauto te
4x Samara 3-drs
'92 '93
C 15 diesel incl. btw 4-drs
36.000 km
bj. 5-93
ons
te
doen
toekomen
is,
al:
6.000 km, i.g.st., ƒ3500.
huur.
Bel
020
6167207.
4x
Samara
5-drs
'92
'93
Honda Jazz 1.2 Van Luxe, APK
Alto groen metallic 3-drs.
58.000 km
bj. 1 -89
el.: 020 - 6411837.
u
deze
als
volgt
adresseert:
1x
Samara
Diva
4
drs
...
'9;
8-'95, rood, veel extra's, 9-'86,
Alto GL rood 3-drs.
62.300 km
bj. 12-90
2x Kia Sephia 1.64-drs .. '94
Swift 1.3 GS zwart 3-drs.
79.000 km
bj. 2-90
Lz.g.st., ƒ5000. 01720-44368.
Voor een goede occasion:
AUTORIJSCHOOL ZECHNER
Adm.
de
Ruijterweg
396-398
Swift
1.0
Spirit
3-drs.
9.500
km
bj.
2-94
AFDELING
Autobedrijf WIM van AALST
Blijvend betaalbaar in
Renault! 9 TR Europa 5-drs.
47.300 km
bj. 2-92
A'dam: 020 - 6825983.
1 IN 3 MINI-ADVERTENTIES
Jommunicatieweg 6, Mijdrech
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Amsterdam, ƒ 35 per heel uur.
' POSTBUS 1518
Tel.: 02979 - 84866
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Aanbieding:
starterspakket
1000 BM AMSTERDAM
van ƒ 1468,85 voor ƒ 1250,-Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
LANCIA
CITROËN-OLTHOF BV
Echter REACTIES op adver
bestaande uit 20 rijlessen,
(Op afspraak gratis halen en brengen)
AX first 2/92
30.000 km Dedra Turbo Dsl 5/94 ƒ 38.750 Corsa Joy 14i Sportuitv., wit, 5
tenties ONDER NUMMER
theorieleerboeken, theorieTel. 02979-84866/72828
ZX Avantage 10/9280.000 km Delta 1.6 ie 3/94 ....ƒ29.950 '91, 40.000 km, recente APK
stuurt u naar:
Citroen Olthof bv
examen,
praktijkexamen.
Mijdrecht
BX 14 TE 5/90 ....72.500 km Thema 2.0 16 V 2/93 ƒ41.750 ƒ 15.750. Tel. 02979-81894.
AFDELING
Suzuki Swift 1.3 16 V GT111/91,
BX 14 E 3/88
99.000 km Y 10 11/85
ƒ 5.950
1 IN 3 MINIADVERTENTIES Eventueel herexamen halve
85.000
km,
ƒ18.500.
Isolatorprijs. Betaling 1x ƒ347,50 en
Darina II 1.6DX orig. '88, LPG
BX 14 6/89
80.000 km Y 10 Selecta 12/90 . .ƒ 12.950 Opel Corsa orig. 1987 keurige weg 40. Tel.: 020 - 6823520.
POSTBUS 1265
auto ƒ 5950. Inruil mogelijk.
19x ƒ 47,50. Les in Mercedes.
:rekh., li.groen met., zeer mooi
Xantia 1.6 X 7/94 .20.000 km
1000 BG AMSTERDAM
Autobedrijf CASPARUS
Tel. 023 - 423906.
Suzuki Alto, dkr bl., 1990, vol prijs t.e.a.b. Tel.: 02503-27955 Gelieve het
XM 2.0 SX 6/94 .. .20.000 km
briefnumme Info: 06-52875125.
Amstellandlaan 1, Weesp
Jumper 27 TD 5/94 . 5000 km
Opel Kadett 1.6 diesel 5-drs aar APK, km.st. 54.000, vr.pr. Toyota bestel 1.8 D 1986, i.g
waarop u reageert in de
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Tel. 02940-15108
BMW 518 1982 .212.0000 km
1985, APK gek., prima auto 7.950. Tel.: 030 - 717558.
Theoriecursus gratis. Tel. 06staat, APK 1-'96, 166.000 km LINKERBOVENHOEK te
Rat Ritmo 60 cl 11/8595.000 km
ƒ4950. Inr. rnog.: 023 - 423906 ïuzuki Swift, 1.3 GL, wit
vermelden.
52821994 b.g.g. 020-6932074.
2450. Tel.: 02975 - 40264.
AUTO HALAN
Eurocasion garantie
Opel Kadett 1.6 Sedan .. '90 '8.000 km. '5/91. Jan Wals.
Gunstige financiering.
Neerlands grootste
Opel Astra 1.4 Sedan
'9f •el. 02902 - 61697.
LANCIA-DEALER
wastunnel open van 8-15 uur
Opel Vectra 2.0i str.bekr. . '91 Swift 1.3 GL automaat, '92,
NIEUW
VAN VLOTEN CAR
Isolatorweg 40, A'dam-Sloter53.000 km, rood, ƒ16.000,
2 x Dedra 1.6 ie. Nardi
Draaierweg 10 (bij Praxis)
dijk (afslag S 102) 020-6823520.
tel. 020 - 6837180.
van ƒ 38.750.Amsterdam-Noord
BX 14, d.blauw, '85, APK 4-'95,
voor ƒ 35.950.Tel.: 020-6365052
130.000 km., in goede staat
2 x Dedra 1.8 ie Nardi
T.k. tegen handelsprijs: Astra
/ 1200, tel. 020 - 6761737.
•
van ƒ 43.000.SEAT Autocentrum APC
1.6i, GLS, 5-drs, Station, blauw
BX 14 RE, '85, bordeauxrood,
voor ƒ 38.950.Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie ia
Jarmuiden 43
roofrack, zonw. glas, LPG,
ƒ250,-. Tel.: 020- 6975941.
Amsterdam-Sloterdijk
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINTS zet «uw auto of auto's pas echt in de sch«nwerpers. .
5 x Delta
v.a. ƒ 7.500 1-'92, ƒ22.500. Astra 1.7 GLD
Tel. 020-6133333
5-drs Station, 8-'92, ƒ 20.500.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINTS is de, speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
10
x
Y
10
v.a.
ƒ
7.500
XM Comf. Br. D. '93 ƒ37.500
2x Kadett 1.4i Sedan, LPG,
alsmede alle nieuws- en huis:aan-huisbladen van Weekmedia. ' '
XM Turbo D '92
ƒ 29.900 15 x Thema . . . . v . a . ƒ12.500 7-'91, v.a. ƒ12.500. Vectra 1.8 Seat Ibiza orig. 1987 leuke auto
12
x
Dedra
v.a.
ƒ14.500
zeer
zuinig
ƒ
4950.
Inruil
XM Turbo D Amb. absƒ 24.500
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO l-IN-SMINTSis daarmee
GL Sedan, 3-'91, ƒ16.500.
mogelijk: 023 - 423906.
XM Diesel '92
ƒ 26.500
• dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
Kadett 1.6 S, 3-drs, LPG, 4-'88
DEMO
XM 2.0i Comf. '92
ƒ 24.500
ƒ5500. BEREBEIT, Amsteldij
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
XM 20i Amb. '91
ƒ 22.500 1 x Delta 1.6 .. voor ƒ28.750 25, 020 - 6627777.
Thema
8
V
ie
..
voor
ƒ
45.000
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijsJ
XM 20i Comfort '91 ƒ 18.500
voor ƒ33.500
VW Jetta 1.3 Sky, mei 1988,
CX 25 GT! Turbo '87 ƒ 8,500 Dedra 1.6
• De advertentie-afdeling be
60.000 km, grijs metallic,
ZX Diesel '93
ƒ 19.500
AUTO HALAN
houdt zich het recht voor ad
ƒ9.750. Tel.: 020-4203544.
BX TGD Break'93
ƒ27.500
vertenties eventueel zonde
BX TGD Break '92
ƒ 17.500
020 - 6650050
opgaaf van redenen te weige VW Jetta diesel orig. 1986
BX TGD Break '91
ƒ 14.500
Prijs incl.
ren. (Art. 16 regelen voor hè prima auto APK gek. ƒ6950.
De
Flinesstraat
22,
A'dam-Z.O
B.T.W.
BX 19 TZD '92
ƒ 18.500
advertentiewezen).
Inr. mog.: 023 - 423906.
t.o.
de
Makro
BX 19 TZD '91
ƒ16.500
Schrijf hier i» blokletters
BX 19 TZD '90
ƒ 9.950
VW Passat C combi bouwjaar
2
uw tekst, l letter per
BX Turbo D '88
ƒ 7.950
'84, 133.000 km, automaat,
49.35
3
hokje.
Cijfers,
leestekens
BX 19 TZD '86
ƒ 4.950
ƒ 2.500. Tel. 085 - 426446.
66,04
4
en tussenruimten tellen
BX 19 D '86
ƒ 1.950
82,72
voor l letter. Minstens 3
S
BX 19 GTI leer ABS '92/ 24.500
Adverteren in
regels beschrijven. Aan
99,41
6
BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 14.750
deze
rubriek
v.a. 1990 tot 1995
de hand van de daarnaast
116.09
7
BX 16 TGI Br. '92
ƒ 17.500
Tel.
020
665.86.86
1 6i en 1.8i -16v motoren in diverse kleuren
geplaatste tarieven kunt u
132,78
8
BX 16 TZI Ipg '92
ƒ 17.500
Adverteren in
zelf uitrekenen wat uw
149,46
9
BX 16 TZI '92
ƒ 16.500
-advertentie kost.
deze rubriek
166,15
BX 16 TZI '90
ƒ 13.750
10
VAN VLOTEN CAR
FAX: 020 - 665.63.21
BX 16 TRS aut. '89 ƒ 9.500
Draaierweg 10 (bij Praxis) Amsterdam-Noord
Telefoonnummer:.
Adverteren in deze rubriek
Naam:
BX 16 RS Break Ipg '87f 5.500
Tel.: 020-6365052
Tel. 020 • 665.86.86
BX 14 TE Ipg '90
ƒ 9.500
Adres:
626
COUPE
GLX
2.0
automaat,
Mazda
626
GLX
orig.
198
FAX 020 - 665.63.21
C15 D '89
ƒ 6.950
Handtekening:
Postcde + Plaats: C15 E '87
ƒ 4.500 8-'89, kleur aubergine, APK tot nieuw model ƒ6950. Inru Postbus 156, 1000 AD A'dam
mop.:
023
423906.
1-3-'96. 020 - 6794757.
• Auto te koop? Plaats in deze
VISA GARAGE BV
rubriek. U zult verbaasd staan
Auto's vliegen nu de deur uit!
Houtmankade 37, A'dam.
over het resultaat.
Tel,: 020-6278410.
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,ï
• Bewijsnummers van een
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
f
geplaatste advertentie in deze
V.a. ƒ85: 5 veerboten
Afgeven
kan
ook
bij
de
volgende
Weekmediakantoren:
rubriek krijgt u alleen
op druk brengen bij de Citroen
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
toegezonden als u dat bij de
voor Amsterdam en omgeving
Spec. in Zaanstad Garage.
Zandvoott Gasthuisplein 12.
opgave van de advertentie
RENE SPAAN, 075-281193.
Oranjebaan 4, Amstelveen
faxnr. 020-6656321
kenbaar maakt. De kosten
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.
Vraag tevens naar onze inruidaarvoor bedragen ƒ 4,50
Tel. 020 - 6433733.
lers en aantr. rep. prijzen.

Audi

Rover

Citroen

Ford

Saab

AUTO

PAS

VAN AALST
AUTO'S

Lada

Honda

Suzuki

Amstelstein - Suzuki

Lancia

Opel

35.900,17.900.20.900,14.990.18.900,19.999.14.900.12.950,16.500.8.500,9.950,14.750.18.500.18.990.-

Communicatieweg 6

Toyota

Seat

is de verkoop van

Volkswagen

/eurocneque.
1

33 1.3 84.000 km
88
33 1.3 VL 103.000 km
91
33 1.5 IE 61.000 km
91
33 1.4 IE L 55.000 km
92
33 1.4 Imola L Ipg 55.000 km92
33 1.7 OV 97.000 km
33 1.7 IE 36.000 km
93
33 1.7 IE 16 V 99.000 km 92
33 1.7 IE 16 V 31.000 km 92
75 2.0 TS extra's 16.000 km91
155 2.5 V6 7.000 km
92
155 20 extra's 60,000 km 92
164 3.0 V6 78.000 km
90
164 2.0 TS Lextr. 61.000km92
Fabrieks of Bovag-garantie

91

Autobeneer

Chrysler

Daihatsu

Opel Corsa 12 LS, 1986, kleur
zwart, als nieuw, ƒ 3.950. VISA
GARAGE, tel. 020 - 6278410.

olt 1500 GLX '88
ƒ 9,950
olt 1300 EXE '92
ƒ18.750
ancer 1500 GLX, 90/17,500
ancer 1300 GLi '93 ƒ25,750
ancer 1,8 GTi '93
ƒ29,950
alant 1.8 GL HB 89 ƒ 17.500
alant2.0GLi HB 92 ƒ 25.500
pace W. 2.0 GLXi 92/41.000
ajero 2.5 GLX TD 91/53.500
300 2.5 D'91
,/18.500
Fabrieks of Bovag-garantie

Automaten

Volvo

Nissan

020-6363377

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

Ford Escort Station, 1987, APK
11-95, km 120.000, ƒ4950. enkele deukjes. Tel. 020-6850410.

MITSUBISHI

GARAGE ECONOOM
NISSAN 100 NX, automaat, wit,
b.j. 07-'93, 37.000 km., centr.
Repareert
960 Pres. aut. 2.5, model '95
deurvergr., stuurbekr., elektr.
i/ISA 11 RE 1985 met sunroof,
940 GL 2.0
3/92 uw Koppeling en Remsysteem
ramen, stereo radio-cass. Prijs
APK juli '95, vr.pr. ƒ 1750.
snel & vakkundig
'40 GL 2.3
-12/86
ƒ29.000. Tel. 020 - 6400980.
"el, 020 - 6695672.
Informeer naar onze prijzen
'40 Est. Diesel
1/89
_ealer voor groot Amsterdam
CITROÉNSPECIALIST
440 DL 1.8
10/93
ichaafstr. 27 / Meeuwenlaan
TIMO DE BRUYN
AARZEL NIET, BEL NU !!
1/94
min. van Centr. bij Utunnel Nissan Micra, 5 speed, kl. 440 DL 1.8
:X 2200 TRS, bouwj. '87, met Occasions, reparaties, APK,
Uw Bovag-Autospecialist
blauw
met.
'86,
ƒ4.950.
Jan
440 Comfort 1.6
1/95
schade en laswerk.
airco, elektr. schuifdak, uitst.
Wals. Tel. 02902 - 61697.
364 GL 2.0
1/88 Frederiksplein 6, 020-6232505.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
'ak.auto, ƒ5750. 02152-60133.
VW Polo Coupé 1.3 . . . 3/92 APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Tel. 020-6320190 fax 6343433.
DIESELSERVICE
3EVRAAGD NETTE 2 CV van- Ruime keuze in 2 CV occasions /litsubishi Gallant 1.8 GL orig. Van 1è eig. Primera 2.0, b.j. Opel Omega 2.6 stat... 11/92
nov. '92, 70.000 km, kleur bei- Citroen XMi 2.0 L
989 LPG APK oek. ƒ9950.
1/92 )randstofpompen; verstuivers
af 1984, tot ƒ1.500.
alle leeftijden. De Eendenspege,
ƒ
21.000.
Tel.
02975-64759.
r.
mog.:
023
423906.
Peugeot 505
8/84
cil.koppen vlakken. Garage/
el.: 08870-18084.
cialist Leende. Tel. 04906-1528.
motorenrevisie FEENSTRA
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
ndustrieweg 27, Duivendrecht
OFF. VOLVO DEALER
Tel. 020-6980639
Nijverheidslaan 1, WEESP
APK
KEURINGEN
ƒ 70,
06 XR 1.1. 11/91 73.000 km
Tel. 02940
18200/18008
<laar terwijl u wacht,
05 ace. 1.110/91 71.000 km
05 XL . . . . 8/90 89.000 km Renault 25 GTS '86 bord,, rui- Volvo 440, '92, met radio/imp./ "iarage West-Center:
05 XR 1.4 .2/93 32.000 km me 5 drs, izgst., APK, vele ex- rekhaak, 36.000 km, antraciet, 020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
05 XS 1.4 .8/91 89.000 km tra's, ƒ 4.500. Tel. 020-6898350. ' 16.250. Tel.: 020-6368341.
05 GL 16 . 6/90 81.000 km
A.P.K. KEURINGSSTATION
RENAULT AMSTERDAM
05 GR 1.9 10/90 80.000 km
Keuren zonder afspraak
Top occasions met 1 jaar
05 GR Break1/91 82.000 km
Feenstra & Jimmink
garantie
05GLXD.Br,9/92 159.000 km
850 GLT, schuif d
'92 Asterweg 24A A'dam 6364702
Wibautstraat
224
113.000
km
940
Sedan
'90
05 SRI 2.0 3/91
020 • 561 96 11
Autobedrijf CRYNSSEN
05 SV 3.0 9/92 41.000 km
740 2.3 Sedan
'90
Crynssenstraat 10-14
240 2.3 Stationcar
'92
RONDAY
BV
PEUGEOT v.d. POUW
Tel.: 020-6184402.
440 GLT abs, rood
'93
PI. Middenlaan 19, A'dam
APK-keurstation, reparaties
Hogeweijselaan 93
440 DL-GL
'90/'91/'92
020 - 6237247.
Weesp 02940- 15110.
440 1.8, blauw met
'93 alle merken en schaderegeling.
440 GL, autom. . . . '90/'91/'92
21
GTS,
'88
ƒ
6.900
COBUSSEN AMSTERDAM
GARAGE ECONOOM
'88/'90
19TXE, aut. '92 ....ƒ21.900 340 automaat
sinds 1930
'87/'89 Voor al uw SERVICE BEURTEN
19 Chamade, '92 . . . . ƒ 17.500 240 Sedan
Peugeot-dealer
en ONDERHOUD
19GTR '89
ƒ 7.500
Schadetaxatie en -herstel
06 1.1 Accent 7/94 ƒ21.900 Express, '92
ƒ11.500
Gratis leenauto's beschikbaar
Uw officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
05 XR 1.6 aut. 3/93 ƒ23.800 25 Turbo Diesel, '85 .ƒ 6.500
Overtoom 116-126, Amsterdam, 020-6124876
APK-KEURING,
05 XL 4/90
ƒ11.500 25 GTX '84
ƒ 4.250
ES 2.5 l
8-'90 05 Accent 1.1. 5/87 ƒ 7.200 11 GTL '87
klaar terwijl u wacht.
ƒ 5.800
VISION 3.5 V6 24 LE, directiewagen
1-'94 09 XE 1,41, 3-d. 3/90/10.900 18 GTX, '85
Advies voor 'n goede Occasion
ƒ 3.500
VOYAGER 3.0i SE A/T
7-'91 »9 GR 1.4, 4/90 ... .ƒ13.750 18 GTL Station, ' 8 6 . . ƒ 3.250
Wij bieden u een snelle
met
persoonlijke
service
VOYAGER 25 TD SE Demo
3-'94 06 XR 1.4i5-d. 9/93 ƒ26.500 S S L ' 8 7
en vakkundige service
ƒ 6.500 Tel. 020 - 6369222, Meeuwen
VOYAGER 2.5 l SE Comm
7-'92 06 XN 1.4i 3-d. 5/94 ƒ26.600 5 Campus, '90
ƒ 8.750 laan 128, Amsterdam-Noord. Frederiksplein 6, 020-6232505.
VOYAGER 2.5 TD S Comm
6-'93 W6SR 1.4sed. 10/94/ 30.600
'88
ƒ 6.850
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. Zelf sleutelen of auto spuiten
VOYAGER 3.3 l SE Comm. .
7-'92 05 GL 1.6i 5/94 ....ƒ30.500 55 TR,
Parisienne, '84 ... .ƒ 2.750
doe je bij HEINING HOBBYGRAND VOYAGER 2.5 TD SE comm
11-'92 05 GR 1.9 6/89 ....ƒ13.200 5 GTL '85
ƒ 4.500
HAL. 02907-6999 A'dam,
DODGE Ram Van. 2.5 l
4-'89 05 GL 1.6 1/88 . . . . ƒ 9.300 9 GTL '84
ƒ 2.750
Sloterdijk 3.
DE OUDSTE CHRYSLER-DEALER VOOR AMSTERDAM E.O.
05 GLi 1.6 5/94 ....ƒ30.400 fuego autom
ƒ 1.850
Donderdag tot 21 u. geopend. Parkeergelegenheid aanwezig! Honda Civic 5/88 . . . .ƒ 9.800 Citroen BX '86
AUTO SERVICE WETTER
ƒ 3.950
Citroen XM ambiance dec.
1989 stuurbekr. el. ramen, el.
stoelen, LPG ƒ11.950. Inruil
mog.: 023-423906.

Chrysler - Amstelveen

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-
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Mazda

MAZDA 323 F
BIJ

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI

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

Renault Twingo Easy

Rijden in stad of file kan knap
••ermoeiend zijn voor je linker|ocl maar een automatische
ersnellingsbak gaat voor velen
iet een stap te ver. Sportiviteit
s ook wat waard. Renault
Iriiagt een handige oplossing
jan: een elektronische koppeing in de Twingo Easy.

E RENAULT TWINGO
is nog steeds een apart
geval tussen zijn vierwielige soortgenoten,
vreemde voorkomen, de
grote ruimte, de verschuifbare
jchterbank, het futuristische
jnstrumentenspleet in het
dashboard en de bolle ogen. En
dan nog die verkoopcijfers.
Sinds zijn introductie twee jaar
geleden werden in Nederland al
zo'n 15 duizend exemplaren
erkocht en in heel Europa rijlen er inmiddels al veel meer
lan driehonderdduizend rond.
dan te bedenken dat je in
iet begin als klant behalve de
;leur niets te kiezen had. Relault predikte de eenvoud en
rolijkheid.
Maar de tijden veranderen,
orig jaar introduceerde Reiault nieuwe kleuren, andere
ekledingen en nieuwe accesires. In het speciale Twingo
ccessoire-boekje treffen we
portierwindschermen,
beichermstrips, mistlampen, cajavanspiegels, aluminium vel|en, spatlappen, stoelrugzakten, opbergtassen, lederen
itoelhoezen en sportsturen,
jtropdassen, badjassen en voor
ie Twingo-fielen met kinderen
ielfs loopauto's en knuffels in
je vorm van mama's auto. Er is
lus een heuse Twingo-mania
jaande in Europa.
Er kwam ook een duurdere

Renault komt met een elektronische koppeling
Twingo op de markt, de Gomfort met elektrisch bedienbare
zijruiten en buitenspiegels en
centrale portiervergrendeling
met afstandsbediening.

Pionier
En als je nog wat meer geld
op de toonbank legt krijg je tegenwoordig de sleutels overhandigd van een Twingo Easy.
Hij is voor 23.940 gulden voor-

zien van het Comfortpakket,
fluwelen bekleding en een elektronische koppeling. Dat wil
zeggen: hij heeft geen koppelingspedaal, maar wel een gewone versnellingspook.
In de wereld van de Formule
l komt dit vaker voor, maar bij
personenauto's is dit-tot dusver
hoogst ongebruikelijk. Renault
denkt hiermee een pionier te
zijn en gaat ervan uit dat het
Easy-systeem over enkele jaren

algemeen aanvaard is bij autofabrikanten en vooral consumenten.
Het laat nu al weten dat we in
de toekomst dit systeem ook in
andere Renault-modellen tegemoet kunnen zien. Stadsverkeer en files zijn een ramp voor
wie er in zit. Vooral ook vanwege het steeds maar weer moeten intrappen van het koppelingspedaal.
De elektronische koppeling

Terug naar de sixties
per Minnesota Twin

Record voor MX-5
De Mazda MX-5 heeft in
Amerika een uniek record
gevestigd door voor de zesde keer benoemd te worden tot All Star, een titel
van het autoblad Automobile Magazine. De jury gaf
als reden voor de verkiezing op: „Als.je geen plezier
hebt in de MX-5, dan heb je
geen hart voor auto's. Met
je haren in de wind en het
ongehinderde —uitzicht
rondom is het niet eenvoudig je een betere auto voor
te stellen."
De MX-5, Miata in sommige landen, is de meest
verkochte open auto ter
wereld. Tot op heden heeft
Mazda ruim 325 duizend
exemplaren geproduceerd.
De helft daarvan is verscheept naar de Verenigde
Staten.

werking op het moment dat je
druk op de pook uitoefent. Het
linkerbeen kan net als bij een
automaat op vakantie.
Het grote voordeel is dat de
Easy met ingeschakelde versnelling niet vooruit kruipt.
Voor het stoplicht kun je hem
dus gerust ingeschakeld laten
staan zonder je rechtervoet op
het rempedaal te houden. En accepteert het systeem overiomdat de Easy alle voordelen gens ook niet.
van een handbediende bak
heeft, blijft het bijvoorbeeld
mogelijk de auto aan te duwen Gewenning
en te slepen.
Een nadeel blijft de gewenning. De elektronische koppeling is een nieuw fenomeen
Geleidelijk
waarbij niet iedereen zich diHet rijden met een automati- rect thuis voelt. Het vraagt in
sche transmissie kennen we, het begin een iets rustiger rijmaar het gebruik van een elek- stijl dan een versnellingsbak in
tronische koppeling vergt wel combinatie met een koppeenige gewenning. Bij het star- lingspedaal. Het valt niet eens
ten kun je niet meer verrast mee om te schakelen zonder
worden door een ingeschakelde dat je passagiers er last van
versnelling want de Easy start hebben.
alleen als hij in zijn vrij staat,
Een automatische transmisnet als een automaat.
sie rijdt wat dit aangaat eenvouMaar dan? Echt schakelen diger maar die heeft als nadeel
zonder koppelingspedaal en het kruipen in stilstand.
toch geen tandengeknars hoZodra je eraan gewend bent,
ren? Het is in het begin even is een elektronische koppeling
een vreemde gewaarwording, in het drukke stadsverkeer een
maar alles went.
comfortabel attribuut. Lekker
Tijdens het schakelen moet gemakkelijk, dat wel, maar wat
je heel even het gaspedaal losla- is de lol hier nu eigenlijk van?
ten. Niet te wild en onbeheerst De meerprijs ten opzichte van
overigens, want dan gedraagt de Comfort bedraagt nog altijd
Foto Bram de Hollander
de Easy zich onrustig en schok- 16 honderd gulden en zo erg is
kerig. De eerste kilometers heb dat schakelen toch ook weer
is een uitkomst voor wie zweert je het idee datje nog maar netje niet.
bij een handbediende schakel- rijbewijs hebt. Het wegrijden in
Voor dat geld kun je ook hele
bak en geen heil ziet in een au- de eerste versnelling gaat ech- leuke accessoires kopen om de
tomaat. Renault heeft niets ver- ter vlekkelozer en geleidelijker zo aardige Twingo aan te kleanderd aan de mechanische on- dan ooit. Geen horten of stoten. den. De toekomst zal leren of
derdelen van de gewone ver- Laat staan dat de motor van de we zo lui zijn en toch sportief
snellingsbak. Het enige ver- Easy zou kunnen afslaan want over willen komen dat we op
schil
zit hem
in het dat is onmogelijk.
een elektronische koppeling
bedieningssysteem. De koppeHet systeem geeft een ge- zitten te wachten. En als er dan
ling wordt bediend door een luidssignaal als je te weinig toe- toch een pionier moet zijn, dan
elektrische hydraulische pomp ren maakt of als je met draaien- de Twingo maar.
in plaats van door het koppe- de motor en ingeschakelde verlingspedaal. De pomp treedt in snelling uitstapt. Teveel toeren
EVERHARD HEBLY

Alfa Romeo verjongt 155
D

Twin Spark

Suzuki voegt maar weer
eens een nieuwe uitvoering
van de Vitara aan het leveringsprogramma toe, de
jeugdig ogende JX Body
Glove. Hij dankt zijn naam
aan het gelijknamige Amerikaanse kledingmerk dat
bekend is bij de trouwe krjkers van Baywatch.
Tot de extra's behoren
onder meer een roofrack,
spatschermverbreders, sidebars, een pushbar met
verstralers, spatlappen en
voorruit-spoiler. Suzuki levert bij de auto een zogeuaamd beach-pakket, bestaande uit een sporttas,
handdoek, honkbalpetten
en sleutelhanger.
De extra voorzienignen
hebben een gezamenlijke
waarde van achtduizend
gulden, maar daar geeft Suzuki zesduizend gulden
korting op. De JX Body
Glove blijft hierdoor onder
de magische grens van 40
mille.

Antwerpse
Oldtimerbeurs
Van vrijdag 10 tot en met
zondag 12 maart staat Antwerpen in het teken van de
18e Oldtimerbeurs in het
Bouwcentrum ITTC. De
organisatie maakt melding
van 350 exposanten uit 14
'anden en zegt 25 duizend
bezoekers te verwachten.
Er staan vele honderden
oldtimers te koop. De
stands met onderdelen, accessoires en automobilia
"ebben een gezamenlijke
'engte van 2 kilometer.
Het hoofdthema van de
beurs is '100 Jaar AutomoWel Renhistorie.' Het
Bouwcentrum is te vinden
Jangs de Ring Antwerpen
°ij de' afrit Wilrijk. De
beurs is''s avonds gesloten.

L.

De veiligheidstechniek van
het oude model wordt overgenomen in de nieuwe 155, met
dit verschil dat hij nu een contactsleutel met elektronische
code krijgt. Bij het contactslot
bevindt zich een zogenaamde
immobilizer die het starten van
Suzuki heeft de Intruder opgewerkt tot een op zichzelf staande klasse. De nieuwe uitvoering versterkt de auto zonder de originele
dit nog eens
staande klasse. De nieuwe uit- als 600, 800 of 1400. Het vermoDe Suzuki Intruder is al jaren
voering hiervan versterkt dit gen varieert van 44 pk tot 64 pk
een begrip en Suzuki voegt
nog eens met onder meer de en het koppel van 45 Nm tot 113
daar nu een nieuwe dimensie
verchroomde dekseltjes van de Nm. De 235 kg zware 1400 heeft
aan toe met de Minnesota
Twin. Een machine voor het ja- reservoirs voor rem- en koppe- een iets grotere tankinhoud, 13
lingsvloeistof aan het stuur. liter, dan de andere versies. De
ren '60 gevoel.
Hetzelfde geldt voor de ver- 1400 beschikt over 3 kleppen
radiateurbescher- per cilinder, de 600 en 800 over 4
EN MOTOR WAAR- chroomde
VOOR iedereen die hem mer en het sierstuk op het voor- per kleppen per cilinder.
Ze zijn leverbaar in drie verziet even de adem in- spatbord.
kleurencombinaDe onontbeerlijke hoogge- schillende
houdt, zegt Suzuki zelf.
De Minnesota Twin is een mo- plaatste highway-steps en apart ties. Een klein minpuntje is voltorfiets voor mensen die gezien gevormde spiegels stellen de gens Suzuki dat de Minnesota
willen worden en nog steeds lo- berijder in staat onderuitge- Twin in een gelimiteerde oplapen te dromen van de jaren zes- zakt als een easy rider te toe- ge op de markt komt om daartig. Een droommachine dus om ren. Het scherm neemt de mee de exclusiviteit te waarborin Nederland rond te toeren winddruk op het lichaam voor gen. De prijzen variëren van
16.700 gulden voor de 600 tot 25
met in je achterhoofd Route 66, een belangrijk deel weg.
duizend gulden voor de 1400.
het roemruchte asfaltlint van
Op het kenteken krijgt hij de
oost naar west in de Verenigde
Drie versies
vermelding Suzuki Minnesota
Staten.
Evenals de gewone Intruder Twin en Suzuki hoopt dat deze
Suzuki heeft de Intruder op- is de luchtgekoelde tweeciün- Intruder hierdoor een eigen legewerkt tot een op zichzelf der Minnesota Twin leverbaar ven kan gaan leiden.

De ervaringen in de toerklassewagens staan aan de basis van de
vernieuwingen in de 155 serie
sleutel onmogelijk maakt. Een
vijftal versies is leverbaar met
een extra sportieve uitrusting.
Als optie kan Alfa deze nog
voorzien van een speciale
sportkit die de race-successen
van Alfa onderstrepen.
Wie meer waarde hecht aan
de combinatie van dynamiek
en een extra hoog comfortniveau kan kiezen uit een tweetal
varianten met 1.8 en 2.0 litermotor. De nieuwe 2.0 liter Twin
Spark 16V is in technisch opzicht de meest indrukwekkende innovatie. De combinatie

van 2 bougies en 4 kleppen per
cilinder plus een variabel inlaatsysteem staat borg voor
hoge prestaties en veel souplesse.
Hij levert een vermogen van
150 pk (was 143 pk) en is daarmee goed voor een top van 208
km/uur volgens fabrieksopgave. Ook de nieuwe GTV en Spider krijgen deze motor in het
vooronder. De nieuwe 155 is leverbaar met 5 verschillende
benzinemotoren, variërend van
113 pk tot 185 pk en 2 turbodieselmotoren van 90 en 125 pk.

D

IT STELT de RAI in een
reactie op een onlangs
gepubliceerd
rapport
van TNO over het Nederlandse wagenpark. De 450
duizend zakelijke automobilisten rijden weliswaar sarnen
maar liefst 14,5 miljard kilometer tegen de 'slechts' 19 miljard
van de 2,5 miljoen privérijders
maar ze zijn wel voortrekkers
van schone techniek, zo klinkt
het door.
We zouden bijna opgewekt

Zakenauto schoner
dan eigen auto

Mijlpaal
Citroen ZX

kilometer waarvan 9 duizend
privé.
Meer dan 50 procent van de
Nederlandse zakenauto's is tegenwoordig voorzien van een
katalysator, tegen slechts 18
procent van de privé- en forenworden van die 450 duizend ex- to's die particulier worden aan- zenauto's. Bovendien worden
tra auto's. TNO maakt in het geschaft met het oog op be- zakenauto's volgens TNO in de
rapport onderscheid tussen roepsmatig gebruik waarbij de praktijk goed en regelmatig onvier groepen die niet alleen in werkgever de zakelijke kilome- derhouden en rijden ze per rit
omvang flinke verschillen ver- ters vergoedt. Deze auto's we- langere afstanden met als getonen. De 2,5 miljoen auto's van gen gemiddeld 11 honderd kg volg minder koude starts. Daarbij rijden ze vaker op schone
de privérijders zijn volgens en zijn 4,8 jaar oud.
brandstoffen zoals LPG (29
TNO gemiddeld 6,1 jaar oud,
procent) en diesel (19 procent).
wegen 892 kg en rijden 8 duiDe uitstoot van koolmonoxyzend kilometer per jaar. De 2,1 Duurdere
Het jaarkilometrage van deze de, koolwaterstoffen en stikstomiljoen particulier aangeschafte auto die gebruikt worden veelal duurdere auto's bedraagt foxyde is lager, maar de uitvoor het woon-werkverkeer (fo- ruim 20 duizend waarvan zo'n stoot van kooldioxyde is bij zarenzenauto's) zijn net zo oud en 75 honderd privé. De 450 dui- kenauto's per kilometer hoger.
zwaar, maar rijden per jaar 16 zend zakenauto's wegen met Dit is volgens TNO voor een
duizend kilometer waarvan 65 gemiddeld 1128 kg het meest. belangrijk deel toe te schrijven
Ze zijn gemiddeld 2,2 jaar oud aan het hogere voertuiggewicht
honderd privé.
De derde groep bestaat uit au- en rijden jaarlijks 34 duizend en de hogere snelheid.

De l miljoenste Citroen
ZX is van de band gerold.
Hij ging in maart 1991 in
produktie en heeft sindsdien een stevige positie verworven. In Frankrijk heeft
de ZX een marktaandeel
van ruim 4 procent. De verhouding benzine-diesel is
respectievelijk 567 duizend
tegen 433 duizend.
Van de Break-uitvoering,
die in januari 1994 op de
markt kwam, zijn er tot
dusver 65 duizend geproduceerd.

Nissan meest
verkocht
Nissan heeft in Europa
van alle Japanse merken
weer de meeste auto's verkocht. Weer, omdat het de
20e keer in successie was
dat Nissan nummer l in
Europa werd. De in totaal
460 duizend auto's waren
goed voor een marktaandeel van 3,5 procent. Meer
dan 60 procent van deze
Nissan's komt uit fatarieken in Engeland en Spanje.

Safrane
aangescherpt

E

De negatieve benadering van
het fenomeen zakenauto is niet
terecht. De gemiddelde zakenauto weegt en rijdt meer dan de
meeste personenauto's maar
daar staat tegenover dat juist
zakelijke rijders over het modernste en best onderhouden
wagenpark beschikken.

Opel Nederland gaat
schriftelijk contact opnemen met alle bezitters van
een Astra om ze te bewegen
een bezoek te brengen aan
de Opel-dealer. Deze voorziet de auto's dan kosteloos
van een massaklem aan de
hals van de brandstofpijp.
Opel zegt deze maatregel
uit voorzorg te nemen om
elke mogelijkheid van
vonkvorming tijdens het
tanken te voorkomen.
In het recente verleden
zou dit enkele keren gebeurd zijn doordat de vulpijp elektrostatische lading opdeed. Volgens Opel
zijn hier overigens in Nederland nog geen meldingen over binnengekomen.
Zolang nog geen massaklem is gemonteerd adviseert Opel om bij het tanken het vulpistool goed
contact te laten maken met
de rand van de brandstofvulpijp. Alleen vorig jaar al
werden bijna 30 duizend
Astra's verkocht.
Een iets minder omvangrijke klus is dat alle eigenaren van een Opel met airbag gevraagd worden een
bezoek te brengen aan hun
dealer om de correcte
plaatsing van een elektrische stekkerverbinding te
laten controleren.

Alfa Romeo presenteert tijdens
de autoshow in Geneve de vernieuwde 155. Hij profiteert in
meerdere opzichten van de ervaring die Alfa de afgelopen jaren opdeed in de toerwagenracerij. De belangrijkste wijziging is te vinden onder kap van
de 2.0 liter Twin Spark 16V.

E ALFA 155 heeft zich de
afgelopen jaren aardig
van zijn goede kant laten zien. In drie jaar
werden even zoveel internationale titels in de wacht gesleept
waarvan het DTM-kampioenschap in het debuutjaar 1993
het meest in het oog springt.
De ervaringen in de toerwagenklasse staan aan de basis
van de vernieuwingen die Alfa
dit modeljaar aanbrengt aan de
155-serie. De nieuwe 155 beschikt over een verbeterd onderstel. De spoorbreedte nam,
afhankelijk van de uitvoering,
toe met maximaal 2,6 cm en dit
komt de wegligging en het comfort weer ten goede. Door de
grotere spoorbreedte moest
Alfa de wielkasten enigszins
aanpassen.

Vitara
Body Glove

Opel haalt
Astra's terug

(ADVERTENTIE)

Lakenblekerstraat 54, Aalsmeer
(vlakbij Bloemenveiling)
tel. 02977-30170

De nieuwe Renault Safrane wordt gekenmerktdoor een hoger comfort- en
veiligheidsniveau.
Het
nieuwe instapmodel van
het programma is de Manpir met 2.0 motor (107 pk)
die • voor 50 mille in het
boekje staat. Nieuw in programma is de Safrane 2.0i
Automatic met viertraps
automaat. De auto is standaard voorzien van een automatische snelheidsregelaar. Alle uitvoeringen, behalve deze Manoir, worden
standaard voorzien van
twee airbags.
Het pakket veiligheidsvoorzieningen is uitgebreid met een centrale
driepuntsgordel op de achterbank en een elektronische
startonderbreker.
Met uitzondering van de
RXE en Biturbo hebben
alle versies nieuwe velours
bekleding. Verdere wijzigingen zijn de middenarmsteun voor, de recirculatiefunctie op het ventilatiesysteem,
hoofdsteunen
achter, een buitentemperatuurmeter en elektrisch
verstelbare en verwarmbare buitenspiegels.
Aan de prijzen van de Safrane veranderde weinig.
Sommige modellen zijn
zelfs in vergelijking met de
vroegere RN-versies in
prijs gedaald. De nieuwe
Safrane is over enkele weken leverbaar.

Vil
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ULEVA

Mmm... 't geurt naar krokussen op de
boulevard. En naar nieuwe collecties.
Dagje meubelboulevard in de vakantie?
VAN ALLE STIJLEN T H U I S .
Dagelijks open van 9 30 tot 17.30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur,
maandag van 13 00 tot 17 30 uur
Vrijdagavond koopavond
tot 21 00 uur
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken
T R AU

9

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

EiEluilBl en DeuiibMi momtwi••

~U~~\

>VIONTEL

mljnders

Divers personeel gevraagd

College Beroepsonderwijs Amsterdam
2- jarige dagopleiding voor 16-19 jarigen
- bejaardenhelpende
- gezinshelpende

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
iu*n wonlrn jir/

voor /.ikcnni.in «-n p.irlimlirr kunover l of 2 kolommen lirccillc in <Ii1

l

i

Piirliruliercn \<T\vij?rn wij n.i.u de sjnviii
pa»ina ..MICRO'S".
PliiHtMiii! is mogelijk in ile \ol<j;rnde editie:
ZAND\ OOKTS MEU\\ SBL \ D /0.-W per inillimeier.
Sluitingstijd: diiiMl;i£ 15.00 uur.
U kunt u\\ ickut le|cfoiii-c!ir <>p»e\en: 02507-17166 of
af£t*vt i n//tMidt'ii aan:
* XamKoort-'IWmvsbl.id. Ca-thui^plnn 12. 2042JM
Zandvoorl:
PhuitMMj: is ook mogelijk in de \ ogende combinatie:
Z. ZamUoorts iSimw-bhuf. AnMeheens Weekblad,
Uithoorns** Courant, de Ronde Vcner. Aalsmeerder
Courant, alle edities van hel Ambten! **nih Sladhhlail. de Nieuwe Weesper, ƒ5.52 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
"Ar Informatie over on/.e o\erige ajinl rekkelijke ad\ertentieeomhinalies in de Micro's zijn op .uimraag op
onze kantoren \erkrijgbaar.
"A" Voor brie\en onder nummer wordt I regel estra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8.-- adm. kosten.
"X" Bij plaatsing in de Micro's worden ^een hewiJMiummers. \erstuurd. Op \er/,oek wordt aan advertt-ertlen> buiten hel \crspr<»ii]in«^güljïc<l één krant \er-stuurd. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gebracht.
Alle prijken exel. 17.5-7r I5TW
U kunl de lekst van uw Micro-advcrlenliecoinhinatie Z
telefonihch opgeven:

020-562 62 71
(clil nummer ib niet \oor lnv.or<;kLirlit<'n} of zcmk-n aan:
C
z
G

Micro's. VtVekmedia
Poslliu- 156 - 1000 AI) Aiusirnlniii
De sluitingstijden. grfden voor plaatsing in ilezt'IMe

Oproepen - Mededelingen

Diefstal van auto

Bel: College Beroepsonderwijs Amsterdam
020-6715911
of kom langs op 14 maart van 19.00-20.30 uur

+ 50 mensen nodig

Fred Roeskestraat 90
(bij Olympisch stadion)

* De jongste uit het nest
hoort nu eindelijk bij de rest.
Mm Gefeliciteerd.

Grote vlooienmarkt
50 kramen, evenementenhal
lotel Schiphol (van der Valk)
Rijksweg A4, afsl. De Ruijgen
Hoek za. 11 en zo. 12 mrt
10-17 uur. Midland BV,
telefoon 033-751167.

7

F>
1'

wit, met bullbar, omgebouwd naar grijs kenteken met kenteken VB-57-LZ ontvreemd in de nacht van dinsdag 28 februari
op woensdag 1 maart uit de Quellijnstraat te Amsterdam.

HE YOU, JA JIJ!

Happy Days

VLOOIENMARKT

Van Marsbergen

12 maart sporthal de Bloemhof te Aalsmeer; 18 maart
PWA te Zoetermeer; 25/26
maart sporthal Groenendaal
te Heemstede; 8 april sporthal Spaarnehal te Haarlem; 9
april sporthal Delta Lloyd te
A'veen; 16 april sporthal Treslong te Hillegom; 16 april
sporthal FBK te Hoofddorp;
17 april sporthal Groenendaal
te Heemstede; 17 april sporthal De Landvliethal te Hazerswoudedorp; 22 april sporthal
Cleijn Duijn te Katwijk.
Org. Hensen, 023-402334.

Trouwauto's
Video trouwreportage
Luxe personenvervoer
Tel./fax: 020 - 6904667

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

Felicitaties

Bebe!!!!!!!!!!

Ongeveer van 't begin af aan aanwezig in mijn bestaan.
Een ieder die inlichtingen kan verstrekken over de lokatie van Altijd bereid, eeuwig paraat,
de auto, wordt verzocht contact op te nemen met
'n ware steun en toeverlaat.
telefoon 020 - 675 53 63 na 18.00 uur.
'n echte kanjer,
zonder franje!
Nederlands Grootste
Van harte!!!
Truitje en haar pa en ma
Veemarkthallen Utrecht
11-12 mrt, 9-17 uur
1200 stands. Org. van Aerle 04920-25483
Mede dankzij jou betrokken wij ons kattenhuis.
15.000 m2 Bomvol'
Daarvoor was 't er beslist niet al te pluis!
Van ons allebei een lekker kopje.
» Plaats voor snel een goed
We drinken op jou een catmilkslokje,
contact eens een advertentie
vergezeld van: een kaviaarbrokje.
MET CONTACTTELEFOON
Mmou en Shadow
Elk gesprek wordt aangekondigd en U kunt uw toestel af* Lieve Ukkeltje, gefelici- * Wim ziet Abraham gefelicien aansluiten wanneer u maar
teerd met je 4e verjaardag. teerd. Sita, Toby, Joepie,
wilt. Info 06-35011174, 1 gpm.
Pipo en Mischa.
Veel liefs Duikeltje.
(Of tijdens kantooruren 020 6658686: Mara, Ries of Torn).

VLOOIENMARKT

Willem

Een pruik als het
nodig is!

Verloren en gevonden

* 13 Maart, 9.00 uur, gaat
Lieske voor 't eerst achter het
stuur. Succes, je asmoeder.
Alle horecabedrijven
kunnen bij
RADIO PEETERS
op prompte service en
levering rekenen.
Haltestraat 62a,
tel 02507 - 19892.
Borduurpakk Beatr. Potter,
Paddington Bear, DMC, Anchor, hobby-art, naaimach.
rep., scharen slijpen Singer,
Pnnsenhofstr 7. Tel. 20072.
•* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket1 Wij hebben
evt. 'n adres 02907-5235
* Het is zover Wim is 50'
Een koude groet uit Kirchberg Buo en Marcel.

aparte
pasruimte
ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

VERLOREN EN GEVONDEN

* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

VERLOREN:
Overtollige kilo's
GEVONDEN:
Een „part-time" (bij)verdienste met het
distribueren van op kruiden-extracten gebaseerde
gewichtsbeheersingsproducten,
ontwikkeld voor de 21ste eeuw.

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd m
heren(mqat]werken

Bel: 02526 - 74193.
* Verloren sleutelbos m.
gekl. sleutels, omg. Vondellaan Tel.: 02507 - 12358.

Dmsdcgs gesloten

Personeel
aangeboden

Heemsledesltaat 28
b h. Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel. 020-0157107

Huishoud hulp biedt zich
aan. Tel: 02507 - 13625.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

11 meer vestigingen gepland
voor
1995.
Verschillende
functies, van marketing tot
management. Geen ervaring Gevr.: hart. huisgenote, 60+,
niet rookster, die bereid is 7
vereist. Bel tussen 9-17:
* Lieske pas op achter het
dgn p. mnd (intern) in wisseld.
020 - 6000280.
stuur, ontwijk je wel onze
kl. huishoud, te verzorgen van
muur.
Aldo.
alleenst., invalide dame in
Z'voort (geen verpleging).
* Lieve pap, je wilt het niet Zie je er leuk uit, heb je
weten, maar Abraham is je een vlotte babbel en wil je Hulp voor ruw werk aanw. Br.
niet vergeten. Marcel, San.
veel geld verdienen (promo- met tel.nr. en verlang, verg. o.
nr. 710-10120 v.d. blad.
*Lieve Wim en pa ondanks je tieteams)? Leeftijd 18-30 jr.
Geloof
je
het
niet?
Check
it
Huishoud, hulp gevr., woensgrijze baard, houden we nog
dagochtend, 3 uur, niet jonsteeds van je Loes, Stephan. out! Tel. 023 - 296190,
13-17 uur of antw.apparaat. ger dan 35 jaar. Tel.: 16184.
* Oproep:
tentoonstelling
Maria school, oude schoolWoninginrichting
spullen. Tel.: 02507 - 19106.

GROTE VLOOIENMARKT
'.o. 19 mrt Den Helder, Sporthal De Slenk. Za. 25 mrt en 8 VLOOIENMARKTEN:
apr. Haarlem Schalkwijk, Het 18/19 maart J. Edenhal
Schalkererf. Za. 1 april Lim- Amsterdam. 08812-3363.
men, Sporthal de Enterij. Zo.
16 apr. Julianadorp, Sporthal
het Tref punt, alleen 2e-hands.
Uitgaan
Van 9-16 uur: 020-6156856.

Nissan Petrol Hardtop Van Diesel
Fi
4!
1

Beach-ln
ZOEKT EEN
ervaren badmode lingerie verkoopster,
25-40 jaar, full-time - part-time.
Reacties op tel.: 02507 - 16232.

week.

Voor do betaling ontvangt n een acceptgirokaart.
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Kleding
OLLEKE BOLLEKE

Kinderkleding
Mt 50 t/m 176
Bel voor een party bij U
thuis of meer informatie
02507 - 19083

DE TAPIJTTEGELSPECIALIST Amsterdarn-Purmerend
Alle bekende merken, eerste kwaliteit tapijttegels voor de
helft van de prijs. Tel.: 020 - 6637716.
FRANCIS nieuw in Noord en
nu al de goedkoopste in
gebruikte koelkasten, wasmachines, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
Alles + ƒ250,- of kom een
praatje maken. Dotterbloemstraat 2. Bel: 020 - 6370845.
*T.k.: 2-pers. slaapbank,
beige/gebloemd, br. 1.40 m,
i.g.st., ƒ 175: 02507 - 18433.

Beeld en geluid
* Gezocht afstandbediening
Philips tv 21CE 1550 10b, zie
achter toestel: 02507 -17357.
' RADIO PEETERS
heeft cd's en cd-i's
voor goede prijzen in huis.
Haltestraat 62a, 02507-19892.

de Sniep, Diemen

L
Hobby's en
verzamelingen
RADIO PEETERS
heeft t.v.'s en video's
tegen goede prijzen voor U.
Haltestraat 62a, 02507-19892.

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU 'al
voor komende
schoolseizoen bij:

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020 - 6413187

Zalenverhuur

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

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.

MiCRO's

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
CUPIDO zorgt snel voor resulGemeenschapshuis,
tel.: taat! Folder: 03451-11486 (au02507-14085 of 19652.
tomatisch) of 03451-31364
(telefoniste). Erkend, voordelig en één van Nederlands
Woningruil
grootste relatie organisaties.

Bloemen, planten
en tuinartikelen

750 Ruiladressen
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-5882.315.

Huwelijk en

VERHUUR van PIANO'S
kennismaking
al v.a. ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon. • Plaats voor snel een goed
contact eens een advertentie
MET CONTACTTELEFOON
Lessen en clubs
Elk gesprek wordt aangekondigd en U kunt uw toestel afPIANOLESSEN
en aansluiten wanneer u maar
door gedipl. lerares.
wilt. Info 06-3501.1174,1 gpm.
Tel.: 02507-18486.
(Of tijdens kantooruren 020 6658686: Mara, Ries of Torn).

Verhuizingen

*T.k.a. grenen houten stapelbed z.g.a.n. ƒ200. 18780.

Nieuw in Zandvoort

Kunst en antiek

DE KLUSSENBUS

Echt voor alles van A tot 2,
klein of groot, gewoon even
bellen, wij komen u gratis de
antiek, groot, klein, dik, dun, kosten vertellen. Tel. 13780.
banken, vitrines, bureaus, decoratie enz. JAN BEST, KeiRADIO PEETERS
heeft alle audio en video
zersgr. 357, tel. 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30, onderdelen en accessoires
Aalsmeer, tel. 020-6412137.
voorradig. Test ons.
Haltestraat 62a, 02507-19892.

Sport, spel en
ontspanning

antiek, klein,
groot, dik, dun,

Jan Best

Schoonheid en
verzorging

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 02507 - 14606.

Veilinggebouw Amstelveen
HEDEN INBRENG
voor veiling 20 en 21 maart.
Spinnerij 33. Tel. 020-6473004

ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p.w.
02507-30183/06-52812146

Computerapparatuur
en software

Dieren en
dierenbenodigdheden

RADIO PEETERS
kan u alles leveren op cd-i
gebied. Hardware en software voorradig. Haltestraat
62a. Tel.: 02507 - 19892.

LET OP! Honden en katten
van Z'voort en omg. Feest bij
Ellen Cats Hondenkapsalon
op zondag 19 maart van
14.00-17.00 uur. Graag tot
ziens. Neem je baasje mee
*T.k.: Nintendo 8 bitts +
naar Achterweg 1, 2042 LH
2 spelletjes + zapper, ƒ 125,-. Z'voort. Tel.: 02507-30068.
Tel.: 02507 - 18993.
T.k. Yorkshire Terriërs en
* T.k.a. Commodore compu- Maltezer Leeuwtjes. Tel.:
ter, ƒ200,-. Tel.' 12449.
08385-56089. Evt. bezorgd.

Te koop
aangeboden
diversen
T.k.: zonnebank + hemel
ƒ 1500 + strijkmachine ƒ 250.
Tel.: 06-52852111.

voor de particulier

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
Gratis!

Gewonnen door: L. H. Zaal, Vinkeveen

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

Antiek en oude inboedels
't Binnenhuis, Gasthuispli
3. Tel.: 02507 - 15760.
* Gevraagd: 2-persoons b«
compleet. Tel.: 02507 -160'

s%»

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

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

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

N. Colijn, Amsterdam
C. Hageman
Vleeming, Muiden
J. Postma, Zandvoort

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot ccn maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:

Elke week het dagelijks nieuws!

Te koop
gevraagd
diversen

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156,1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

Een viertal waardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:

VOLGENDE WEEK KAN HBER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

*T.k.: ouderw. rieten pc
penreiswieg met pop ƒ8!
VW fiets ƒ 125, Tel.: 1581 /

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.

* T.k. 27-MC bak, digitaal,
watt, 40 kan., RogerbeE
callfunctie enz., ƒ225. 188;

*Bjg^tS**

Kasten

TAFELS

TE KOOP:
twee hoogslapers met ond
kasten en 1 bijbehorende ko
bi-kast, merk 'Enk', wit,
bijna nieuw, ƒ800 per sti
Nieuwprijs ƒ 1300 per stuk.
1 staande booglamp ƒ 75,
1 hardhouten deur ƒ 100. C
opdekdeuren, grijs, ƒ20 f
stuk. Tel.: 19596 na 18 uur.

TUINMAN voor al uw tuin*T.k. droogtrommel z.g.a
werk, hek- en straatwerk.
ƒ300,-. Tel.: 02507 - 1906E
Levering alle materialen.
Vraag vrijblijvend prijs*T.k. herenfiets pr. st<
opgave. Tel. 023 - 380852.
ƒ50,-; 1 Berber 170x230
ƒ250,-. Tel.: 02507- 17595

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
Van particulier te koop klasde persoon van jouw keuze. siek lederen 2 + 3 zits bankT.k. 4 zitsbank, nat. leer. Prijs
Probeer het eens en bel
X.Y.Z.
B.V.
verhuizingen
en
stel met groot perzisch tapijt,
ƒ400,-. Tel.: 02507 - 17753.
kamerverhuizingen. Voll. verz. Man geeft ontspanningsmas- 06-350.222.21. (100cpm).
in een koop ƒ3.100; antieke
*T.k. eettafel, zw. blad, met Dag-nachtserv. 020-6424800. sage. 020-6274226 (gn sex). GESCHEIDEN en toe aan 'n legkast ƒ 650; wasbeer lange
verchroomd
buisframe,
Rubrieksadvertentie? Zie nieuwe start? Veel vrouwen bontmantel NIEUW ƒ 9.000.
120/80, ƒ 100,-. Tel.: 16522.
Tel.: 020 - 61 44 620
voor adres en/of telefoonnr. zijn ook op zoek.
Onderhoud,
de colofon in deze krant.
Bel 06-350.290.15 (75 cpm). 's avonds na 19.00 uur.
* T.k. rieten bankstel met tareparatie,
fel, voor binnen of buiten,
doe-het-zelf
ƒ200,-. Tel.: 02507 - 12449.
* T.k. 4 wit lederen eetkamerstoelen, ƒ75. 02507-19625.

Loopt u moeilijk? Ontdek <
mogelijkheden
met on
electrische driewielers. E
voor gratis info: 035-83848

247
Amsterdam-Osdorp
Tel. 020-6193271

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:
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HAAT U
HET VOLGEN
VAN EEN

Kansen in
tijdelijk werk

geeft u meer!

WEE!

Minicruise
naar
Noord
Engeland
via de nieuwe verbinding IJmuiden - Newcastle
Weekmeclia organiseert in samenwerking met Tocr-NL-Excursies een
fraaie drie-daagse minicruise. U
reist op eigen gelegenheid naar
IJmuiden, waar de inscheping
plaats vindt bij de Felison Terminal.
Vertrek om 18.30 uur met het m.s.
Winston Churchill. Aan boord is er
een taxfree winkel, een kiosk annex
parfumshop, drie restaurants, een
bar-lounge met zeezicht en een discotheek. Na aankomst in Newcastle
om 9.30 uur plaatselijke tijd volgt
een dagtocht per touringcar met een
bezoek aan het historische Durham
en het centrum van Newcastle.
Tevens maakt u kennis met het
karakteristieke heuvellandschap
van Noord Engeland. Om 17.30 uur
vertrekt hel m.s. Winston Churchill
richting IJmuiden, waar u de volgende dag om 9.00 uur aankomt.

MAAR WILT U TOCH
UW GEWICHT BEHEERSEN?

Belgisch je moedertaal?
Via ons achter de servicedesk. Wij zijn voor een bedrijf in
Amsterdam op zoek naar een groot aantal servicedeskniedewerkers. Gedurende 30 uur per week sta jij Belgische
klanten te woord. Het is daarom van groot belang dat je
tweetalig bent en het Frans en Vlaams vloeiend spreekt. Voor
deze baan zoeken wij mensen met een dienstverlenende,
commerciële instelling. Deze baan 'is voor lange tijd.

Telemarketeers m/w die fliessend
Deutsch sprechen
Mr suchen Telemarketeers mit erfahrung, die gut
Kommunizieren konnen. Sie sollten eine kommerzielle
Einstellung und Computererfahrung haben und schnell
Schreibmaschine schreiben konnen. Die Arbeit wird im
/entrum von Amsterdam ausgeführt. Wenn Sie dann auch
noch einige Abende pro Woche Zeit haben, rufen Sie uns
dann schnell an.
| informatie bij Diana Roos, tel. 020-5 51 05 51,
l Amsterdam, Leidseplein 1-3.

Dan hebben wij goed nieuws voor U!
Als wij u een manier kunnen tonen, hoe
overtollige kilo's kunnen verdwijnen, terwijl u
nog steeds eet wat u lekker vindt, en zich
nog gezond en fit voelt, dan moet u wel
geïnteresseerd zijn. Nietwaar?
BEL ONS NU, ZONDER ENIGE
VERPLICHTING VOOR EEN
PRODUCTDEMONSTRA Tl E:
a.s. dinsdag 14-03-'95 20.00 uur.
(Kunt u niet komen, belt u ons dan toch)

GEEN BELOFTE,
MAAR WERKELIJKHEID.
Met

VERTREKDATA:

donderdag 25 mei (Hemelvaart),
zondag 4 juni (Pinksteren), clonderdag 8 juni en donderdag 22 juni
1995.

HERBALIFE
15 jaar ervaring
->r randstad uitzendbureau

KOSTEN:

BEL:
02507-19050

De kosten voor de minicruise naar
Noord Engeland bedragen vanaf f
149,= per persoon, incl. bootreis
v.v., touringcarvervoer in Engeland
en assistentie van de reisleiding. In
deze kosten zijn niet inbegrepen de
maaltijden, uitgaven van persoonlijke aard en verzekeringen. U kunt apart een annuleringskostenverzekering afsluiten a 4.5% van de reissom en reisverzekering a f 12,50 p.p.
afsluiten. Passagiers dienen in het bezit te zijn van een geldig
Nederlands paspoort / toeristenkaart.

Nancy Redelaar.

iCRO's
Onroerend
goed te koop
aangeboden

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Bel Dames Thuis
m heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

Nymfomanes doorschakelen
direkt apart met een oudere
vrouw. Bel 06-9504 (75 cpm).

24 u/p.d. 100 c.p.m.

Oude VROUWEN echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbind je naar
haar thuis. 06-9766 (75 cpm).

De computer schakelt
je direkt door naar 't

Vrouwenparadijs
50CPM

Open huis m Zandvoort
13-'9S van 11-14 u. Oranj'e'raat 7, 3 k.app. midden in
orp, vlakbij zee, ƒ 159.000.
el 02507-20243.

Student zkt met spoed kamer
m Zandvoort. Hr ƒ 200 - ƒ 400.
Tel.: 02507-17532.

Te koop/te pacht
ein restaurant aan de
aulevard, met terras. Lage
jur en overnamekosten.
il 03429 - 1047.

Werkende j.m. zkt v.a.
HEDEN kamer met k/d/t in
Zandvoort-C., ƒ 300 tot ƒ 750 Dikke NEGERINNEN geven
telnrs voor gratis sex bij hen
incl. 020 - 6391859 Paul.
thuis. Bel 06-9662 (75 cpm).

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Elke dag meer dan
60 nieuwe dames naar huis
Te huur gevr. droge garage.
doorgeschakeld in heel
Tel. na 18.00 uur: 17881.
Nederland.

06-350.10.358

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur
T.h. per 15 juli a.s. bedrijfs/
kantoorruimte, 32 m2, 4 m
hoog, in Bednjvencentrum
voor Vrouwen, A'dam. 'Prijs
ƒ870,36 (incl. servicekosten,
GEB, BTW). 020-6932309.

Financien en
handelszaken

Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen. Ze willen grat/s sex.
De computer verbind je naar
haar door. 06-9755 (75 cpm).

06-98.50

DEELNAME:

Deelname is alleen mogelijk door het insturen van onderstaande volledig ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia. Postbus 2104,.1000 CC Amsterdam

Oudere vrouwen geven hun
telefoonnummer voor gratis
SEX: 06-95.17 (75 cpm).
Oudere vrouwen geven telnrs
voor GRATIS sex bij hen
thuis. Bel 06-9511 (100 cpm)

DIKKE vrouwen geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis
Bel 06-9502 (75 cpm)
• DIREKT-SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste
vrouwen, via de computer
wil ze gratis sex aan de lijn.
Bel 06-9788 (75 cpm).

SEX-DOORSCHAKELLIJN.
Nu kun je hete vrouwen direct
thuis bellen. 06-9750 (75 cpm)

Bon voor onze lezers
Deelname aan de minicruise naar Noord Engeland is alleen mogelijk
door het insturen van deze bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam :
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Aantal deelnemers:

Ie keuze datum:

2e keuze datum:

Reisverzekering: ja/nee.
Annuleringskostcnverzekering: ja/nee
Geef onderstaand uw keuze aan:
• couchette ligplaats/bed met wasgelegenheid en toilet in directe
nabij
heid f 149,- p.p.
• bed in vierpersoonshut zonder'raam met wastafel f 194,- p.p.
• bed in driepersoonshut zonder raam met wastafel f 214,- p.p.
• bed in tweepersoonshut zonder raam met wastafel f 274,- p.p.
• bed in tweepersoonshut zonder raam met badkamer f299,- p.p.
• bed in tweepersoonshut met raam en badkamer f 324,- p.p.
• bed in éénpersoonshut zonder raam met wastafel f449,- p.p.
Kinderen t/m 15 jaar ontvangen een korting van f50,- p.p.
Namen overige deelnemers (gespeld op de wijze zoals ze ook vermeld
staan in paspoort/toeristenkaart. Voor kinderen t/m 15 jaar ook leeftijd vermelden.):

Oudere vrouwen geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis.
Bel nu 06-9780 (75 cpm).

OUDERE-VROUWEN (40+)
Dikke vrouwen (40+) willen willen nu snel sexkontakt!
vrijblijvende sex. Gratis & dis- Bel nu 06-9705 (75 cpm)
creet. Bel 06-9543 (75 cpm). Sabrina's Sexpaleis. Kies uit
180 HOTSTORIES! Zapp door
Dikke vrouwen geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis. de stones! 1 gpm, 06.96.06
06-9602 (100 cpm)

Voor meer informatie: Toer-NLExcursies te Ens,
tel. 05275-3025.

WEEL

SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbind je naar
haar thuis. 06-9667 (75 cpm).

STUDENTES geven gratis
Dominante vrouwen geven sex op hun kamer.
telnr voor Gratis SM-kontakt. Bel nu 06-9603 (75 cpm).
h aang.: etage voor 5 mnd.
06-320.325.80 (100 cpm)
TRIOSEX: 'n vrouw of man
centr., 2 kam., eigen k/d/t,
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
extra m bed. Sexkontakten1
DOORSCHAKELLIJN
I200 p.mnd. 02507-31164.
blijft toch goedkoper!
Nu kun je vrouwen direkt op- Bel nu 06-9502 (75 cpm)
Bel nu: 02507-14534.
omerhuis te huur. Eigen mbellen. Direkt naar haar thuis. TRIOSEX: 'n vrouw of man
ang. Prijs all-in, ƒ800,-.
Bel 06-9892 (75 cpm).
extra m bed. Sexkontakten!
na 18 uur: 02507 - 14020.
Vakantie
Bel nu 06-9844 (75 cpm).
DOORSCHAKEL-LIVESEX!
Binnenland
e huur per april: 2 kam., keu200 vrouwen willen thuis ge- Vrouwen (40+) willen snel
en, hal, toilet met douche.
beld worden. 1 gpm. 06-9698. SEXKONTAKT. Direkt aan de
el 02507 - 12691.
T.h.: stacaravan in Drenthe, Effe vlug Live! Rage in Enge- lijn' Bel 06-9757 (75 cpm).
h aang. 2 kam. met gebr. vanaf ƒ300 per week, alles land! De computer draait ge- Vrouwen van 35 jaar en ouder
>n k.d.t., 5 mnd., ƒ600,- p. incl. voor 4-p. 02507-16017. lijk het pnvénr. van een hete willen DIREKT-SEX bel ze nu
f-n Tel.'02507 -31164.
meid. Geen
wachttijden, 06-9512 Sexcucces (75 cpm).
Rijles auto's
geen visitekaartjes, werkt op
elk type telefoon. Direct Live! Vrouwen van 35 jaar en ouder
en motoren
Auto's en
1 gpm. 06.97.93 "* Nieuw ** willen DIREKT-SEX. Bel haar
thuis via 06-9604 (75 cpm).
auto-accessoires
GRATIS naar bed met geAlblas Verkeersscholen
trouwde vrouwen thuis. Sex- WELLUSTIGE oudere vroukontakten. 06-9747 75 cpm wen geven hun telnrs voor
rjilvo340 DL te koop 1.7 L
gratis sex. 06-9605 (100 cpm)
UW RIJBEWIJS
ijJrs, b.j. '87, radio/cass. +
Gratis naar bed met vele
WILDE Dikke vrouwen zoeNieuwkoop, 01724-8361.
nv haak ƒ4950: 02507-19625
Dikke VROUWEN thuis.
Bel snel 06-9580 (75 cpm). ken gratis sex! Bel ze op.
06-9709 (75 cpm).
06-Nummers
GRATIS naar bed met getrouwde vrouwen thuis. SexDiverse clubs
kontakten 06-9530 (75 cpm).

Autoverzekering

geeft u meer!
Prijzenfeest met Zilveren Postcode

Carnaval in Assen!
Van het verjaardagsfeest van
de Postcode Loterij moet het
hoogtepunt nog komen: op 25
maart hoort u de winnende cijfers van de Gouden Bingo van
VIJF MILJOEN GULDEN.
De hoogste bingoprijs die ooit
in Nederland is uitgekeerd.
Ook dan gaat Reinout Oerlemans weer op pad. Dit keer om
ergens in Nederland de Gouden Postcode Prijs van TWEE
MILJOEN GULDEN uit te
reiken. Dan gaan trouwens
ook de tien milieuvriendelijke
BMW's eruit, plus de tienduizenden "gewone" prijzen van
de Postcode Loterij.
Vul dus nu de bon op deze
pagina in, om kans te maken
op al die prijzen. Want de
enige manier om te winnen is
meedoen! H

Privé doorschakelen

GRATIS Sexkontakt, nu spec.
met hete vrouwen van 40+ 020 - 6328686. Amber Escort
Bel nu 06-9811 (75 cpm).
charmante dames, dagelijks
Heerlijk DISCREET apart met na 19 uur. (Geen chauffeur
24 u/p.d. 100 c.p.m.
hete vrouwen uit Amsterdam. a.d. deur - geen extra kosten )
Ik open mijn DIREKT APART met gratis 06-320.322.11 (75 cpm).
ijiond voor jou! Ik wil je tong vrouwen, doorverbinden naar Hete ERVAREN vrouwen van
Het betrouwbare adres
Vcelen. Rijpe Negerin! 1 gprtï haar huis. 06-9710 (75 cpm). 40 jaar zoeken sexkontakt.
v. de liefste meisjes
-NONIEME sexafspraakjes DIREKT-SEX met 'n vrouw 06-350.290.53 (75 cpm).
Bel- 020-6189577
van 35 j. of ouder. Bel haar
vfixkontaktlijn Amsterdam.
Hete meisjes (18) Live
Eén telefoontje is genoeg
thuis op via: 06-350.266.46.
06-320.330.79 (75 cpm).
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Geen wachttijd 1 gpm
Probeer het eens en bel
Homo: Jongens onder elkaar. 06 - 350.222.21. (100cpm)
1
Hoor die knullen genieten
• Wij behouden ons het
06-320.330.88 (75 cpm).
recht voor zonder opgave van
JyiesSvoorde.lKsleliïtgKprclilitn ••' •
HOMO-KONTAKTEN
|J«s4smerhali>nRijp.jongllesl>i
'
redenen teksten te wijzigen
f lt*!és 5 ais je direct een afpraakje wilt maken
Direkt apart met een hele of niet op te nemen.
e
(un e
e ( momen
9 l*^*' ^ ® ' i °P "
' kiezen .
hete knul uit Amsterdam.
'Veenliïegesnrek. Igpm. ' • • • ; ; . .
Bel nu 06-9613 (NU 50 cpm)

06-96.88

Anderhalf miljoen gulden
voor drie straatgenoten in
Assen. Valt de Gouden
Postcode Prijs bij ü in de
straat?

Darling Escort,

UPERLIVE

GroepsSex live!

06795J93
.INSPREEK
) PRIVELIJN!
\ «OOR MANNEN EN VROUWEN! .
f tJKnvfcteMeinJü.hK
• ie tent, aam. seie. leeltijil,
0|e zoekt, etc. Hiemi kun Je luij^«n naar ledereen die btlt. Vind :
jflèmim leuk, toets "O" en je
iWrdt met elkur doorverbonden.
iViiiwen bellen GRATIS 06.4699.
$»nnen bellen ; '• . ' •;

WE VROUWEN.-• >$e kunt hier 24 ii.p.rlg..l!ve
groet Rijpe Vrouwen. Ie warden
v", goed voot betaald.' Nieuw!
J;«|iook live meeluisteren,
loting ot naar 20ff hot stories

SEX
| Hier stellen honderden l
.'1 vrouwen, lesbiennes, l
. meesteressen zich aan l
'je voor. In onze com^
, puter zit .hun privé
tel.nr.
opgeslagen.
V Hoor Je er één waarmee je live wilt, toets
«S dan de "3" en .wij ver. |I binden je gratis door.

06.9779

HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete knul'
06-320.330.18 (75 cpm).
HUISVROUWEN geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9501 (75 cpm).
HUISVROUWEN geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9664 (75 cpm).
HUISVROUW! JE wil gratis bij
haar thuis gepakt worden;
06-9690 (1 g/pm)
Kies nu zelf de leukste
vrouwen, via de computer
krijg je haar direkt aan de
lijn! Bel 06-9667 (75 cpm).

Uw huis op dit formaat m
de krant kost meestal
minder dan een maand
hypotheekrente en
verkoopt sneller, want

Je huis
in de krant
brengt-mensen
over de vloer.

Meer loten, meer kans. Zó
eenvoudig is dat. Vorige week
zaterdag bleek dit weer eens,
tijdens de uitreiking van de
Zilveren Postcode Prijs. Eén
van de winnaars van deze
prijs speelde mee met zes
loten en sleepte daardoor een
vol miljoen binnen.
Twee van de drie geweldige
feestavonden van de jarige Post-

POSTCODE

BSNGO
JACK
POT
De Bingocijfers
getal 1 t/m 21

44 12 19 25 29 14 01
31 09 34 42 07 18 35
41 10 20 36 16 37 21

Elk uur een meesteres die
wacht cp jou; Ook daling en
:
meeluisteren.
..

Nieuw: hete meisjes uit de
Groot Amsterdam!!
06-350.230 20 (100 cpm)

Bingo Jackpot

06,96,26

Nu DIKKE vrouwen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbind je naar
haar thuis. 06-9668 (100 cpm)

Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

En de makelaar weet van
wanten en kranten

code Loterij op RTL 4 zijn inmiddels voorbij. AJ twee keer
was het groot feest tijdens de
uitreiking van de extra Postcode Prijzen. Vorige week nog
in Assen, waar een heus Limburgs carnavalsfeest werd aangericht. Het was wel een heel
bijzonder feest voor de winnaar
die met ZES LOTEN meespeelde en daardoor in één klap
miljonair werd.

De overige Bingoprijzen
Als u bij 22 t/m 36 getallen een
volle kaart heeft, valt u ook in de
prijzen.

04
27
22
05
43
26
17

(JÖ'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot. ^
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement op aanvraag
verkrijgbaar.
/ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

G / 20,- (twee lotnummers)
CH ƒ 10,- (één lotnummer)
Q dhr.

Adres:.
Postcode:.
Plaats:.

getal 22 t/m 36
24 / 15.000,/ 5.000,45
ƒ 3.000,03
/ 2.500,30
ƒ 1.000,33
ƒ 500,06
ƒ 100,08
/ 50,38

a^

Naam:

IbËlÜITSLAGEN VAN 5 MAART

Luister naar gratis SEXoproepen van vrouwen. Maak je
keuze de computer schakelt
je door. Bel 06-9665 100 cpm

S&M1IVE!

geeft u meer!

\WEEI

in 5 dagen

06-9715

geeft u meer!

IOTEI

ƒ40,ƒ30,ƒ25,ƒ 20,ƒ10,-

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10,000,-Tel..
Postbanknummer:

Banknummer:

ƒ7,50

ƒ5,-

Datum:
Handtekening:

150.95.03

Straatprijs ƒ 3.000
2182

XG

Extra Prijs / 25.000

ƒ 450.000,2182 XG 196
Stand Mega Jackpot: 5 miljoen

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

NATIONALE B
LOTERIJ

BOODSCHAPPEN

Ritsels van De
Ruijter boordevol
druivesuiker

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

30

SUGGESTIE

(l f

Haal de lente
in Huis

BIER-TIP
Peloponnese laat u
thuis genieten van
een Griekse maaltijd

Het BoodschappenSpel

-SïS^--enenmengen

L
MaTtre Paul trakteert u
op heel veel voordeel!
Zodra de zon zich weer iets vaker laat zien en de temperatuur
begint te stijgen, krijgt iedereen
'last' van lentekriebels. Tijd om afscheid te nemen van de winter.
Tijd voor een frisse start. Kortom: tijd voor de voorjaarsschoonmaak!
Bij schoonmaken wordt vaak
heel gul metschoonmaakmiddelen omgesprongen. Alsof schoon
nog schoner wordt door een
grotere dosis! Maar bij de moderne en handige geconcen-

treerde allesreinigers is dat niet
het geval.
Jif Allesreiniger geeft meer
glans met slechts 15 ml. in een
halve emmer water. Dat is genoeg voor de hele vloer. Daardoor presteelt het 250 ml flesje
meer dan een gewone allesreiniger met 750 ml. Bij het gebruik
van Jif Allesreiniger is het belangrijk om maat te houden. Alleen dejuiste dosering zorgt voor
een glanzend en streeploos resultaat.

U denkt dat er in een gebaksdoos van Maltre
Paul alleen onwaarschijnlijk lekker gebak gaat?
Mis!, Er gaat ook heel veel voordeel in. Met kans
op duizenden guldens aan prijzen.
Maitre Paul heeft bij haar gebak uit de diepvries nu namelijk de Onwaarschijnlijk Lekker
Krant verpakt.
Maïtre Paul zorgt hiermee voor een dubbele
traktatie: heerlijk gebak én een gezellige krant
vol informatieve artikelen en tips over gebak,
koffie en nog veel meer!
Het gebak van Maitre Paul met de Onwaarschijnlijk Lekker Krant vindt u in het vriesvak van
uw supermarkt.

Jif Allesreiniger: overal meer glans!
Dat is de kracht van Jif

O
O
O
©
O
O
O

l Koffie, thee, cacao
2. Koffiemelk
3. Suiker & suikervervangers
4. Conserven
5. Kip en gevogelte
6. Fruit .
7, Vlees

O 8. Vis
O 9. Rijst

ïESHSFS

Met Ritsels van De Ruijter
wordt elk ontbijt en elke lunch
een feest.
Ritsels van De Ruijter is het
vrolijke en verrassend andere
strooibeleg.
De smaak is heerlijk fris en
fruitig. Uw kinderen zijn er dol
op.
Bovendien zit Ritsels boordevol druivesuiker en dat betekent dat Ritsels niet alleen
lekker en grappig is, maar ook
nog eens verantwoord.
Ritsels is er in drie frisse f ruitsmaken: Aardbei, Sinaasappel
en de nieuwe smaak Banaan.

= Actie O = • Suggestie '® = Nieuw

Bier wil met
rust gelaten
worden
Of 't nu stralend weer is of de
bloemen op de ruiten staan:
een glas bier valt bij velen altijd
wel in de smaak. Deze drank is
echter pas écht smakelijk als
het goed behandeld wordt.
Want bier vraagt, net als bijvoorbeeld wijn, om speciale
aandacht voordat het in een
glas geschonken wordt.
Tijdens het vervoer van de supermarkt naar uw woning is het
schudden van het bier bijna
niet te voorkomen. Hierdoor
wordt de kwaliteitvan de drank
aangetast. Laat het bier daarom
minstens een dag tot rust komen voordat u tot serveren
overgaat.

O
O
O
O
®
O
©
O
O
®
O
O
O
O
O
O
O
©
O
Ö
O
®
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10. Pasta
11. Soep en bouillon
12. Brood, beschuit, toast
13. Ontbijtprodukten
14. Broodbeleg
15. Boter, margarine, olie
16. Kaas
17. Topping en room
18. Melkprodukten
19. Diepvriesprodukten
20. Alcoholvrije dranken
21. Frisdranken
22. Sauzen
23. Gebak, koekjes
24. Snacks en zoutjes
25. Tissues & Toiletpapier
26. Persoonlijke verzorging
27. Babyverzorging
28. Cosmetica
29. Wasmiddelen
30. Reinigingsmiddelen
31. Stof zuigers
32. Dierenvoeding

Maltre Paul: de banketbakker in uw vriesvak.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

En de
winnaar
is

Gratis

milde hygiëne voor «w WW-

Bereiding: Kook 8 lasagnevellen 15 min in water met zout
en laat ze daarna uitlekken.
Kook 1 kg spinazie met water
en klontje boter gaar.

Hoofdprijswinnares
Joke Vrolijk

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft Joke
Vrolijk inmiddels ontdekt!
Dankzij haar deelname aan
het Boodschappenspel mag zij
uit vier kwaliteitsprodukten van
Electrolux zelf de hoofdprijs
kiezen.
De winnaars van de handige
Elextrolux kruimelzuiger krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Wilt pok u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!

Gevulde
Lasagne

Smeer 350 g cottage cheese
op vellen. Gesneden spinazie
hier bovenop.
Slecht geslapen vannacht? Als u kringen onder uw ogen wilt camoufleren, kunt u beter
geen poeder gebruiken. De poeder gaat namelijk in de rimpeltjes zitten. Met een naturel camouflage-stift of vloeibare make-up bereikt u
een mooier resultaat.
Vermoeide ogen kunt u behandelen door enkele watten, gedrenkt in een koud kamille-aftreksel, op uw oogleden te leggen.
Herhaal deze behandeling binnen een kwartier zo'n drie tot vier keer en uw ogen voelen
weer een stuk beter aan.

OOG-TIP

Kringen
onderde
ogen?

Rol de vellen op en leg ze in
een ingevette ovenvaste
schaal. Saus: snijd 500 g tomaten in stukjes.
Fruit een fijngesneden ui in
olie. Voeg hieraan de fijngesneden tomaten, 1 theelepel
oregano, peper en zout toe.
Koken tot tomaten zacht zijn.
Wrijf 't mengsel door een zeef
en giet de puree over de lasagne.
Stooi Parmezaanse kaas
over 't geheel en bak dit gerecht 15 min. in een voorverwarmde oven (200 C of
gasstand 4).

Doe mee en maak kans op een mooie luxe
Electrolux wasautomaat, droogautomaat,
afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderdste beller of inzender, met
het goede antwoord,
een Electrolux kruimelzuiger klaar!

Tuinkruiden
zaadjes
bij
Subenhara!
Houdt u va n kaas met een zachte, maar toch uitgesproken
smaak en een constante hoge
kwaliteit?
Dan mag Subenhara niet op uw
boodschappenlijstje ontbreken!
Subenhara is een (h)eerlijke kaasspecialiteit in drie smaakvarianten: Tuinkruiden, Brandnetel
en Knoflook.
Wie van de eigenwijze smaak

van Subenhara houdt, durft in de
keuken ook met kruiden te werken.
Daarom krijgt u van 6 t/m 18
maart bij aankoop van 250 gram
Subenhara twee zakjes tuinkruidenzaadjes in een boekje cadeau.
In dit boekje vindt u, naast algemene informatie over Subenhara, een recept voor een lekker
en bijzonder gerecht.

Subenhara: de moeite van het proberen méér dan waard!

Crodino:

donderdag op
Stads-TV Rotterdam

om 17.50.19.50,
21.50. 23.00 uur

STADSOMROEP

smakelijk alcoholvrij alternatief
voor iedere
gelegenheid
U bent op zoek naar een smakelijk alternatief voor alcoholhoudende dranken? Dan biedt
Crodino uitkomst!
Crodino is een uniek alcoholvrij
bitterzoet drankje, dat in korte
tijd een geheel eigen plaats heeft
verworven.
Voor de bereiding van Crodino
worden meer dan twaalf kruiden
en zuidvruchten geëxtraheerd
op alcohol en mineraalwater. De

woensdag op
Stadsomroep Utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur
toevoeging van koolzuur maakt
het drankje extra sprankelend.
Het vleugje alcohol (0,5%)
geeft Crodino z'n 'bite'.
Crodino, gekoeld en met een
blokje ijs, is dan ook geschikt voor
iedere gelegenheid. Voor de lunch of diner, voor een feestje of
gewoon lekker 's avonds thuis.
Een 8-pack Crodino, verkrijgbaar bij de slijter en in de supermarkt, kost ca. f 7,50.

Crodino: Aperitivo non-alcoholico.

<;KRUIMEL:
A ZUIGER

ROTTER

SUGGESTIE

20

. GRATIS

«t.

woensdag en
donderdag op AT 5
I7.a5,0.15 uur

A

O M R O E P '

AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00.19.00,
21.00 uur

nieuwe
Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Wie biedt een smakelijk alcoholvrij
alternatief?
2. Welke allesreiniger geeft met 1 dopje
de meeste glans?
. . .

en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijn

Excellio stofzuigers
van ilectroiux: een
genot om

mee te werken
De nieuwe Excellio stofzuinorc •

"*^pP^

Adviesprüs: ƒ 549,-

[3S
(75 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken).
Of stuur uw oplossing op een briefkaart
(voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar:
Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

beschikt
tf
' klasse filter d a2elfs

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

VVeekmedia 17

donderdag 9 maart 1995

s.; i

MIRRORS

Eén telefoontje
is genoeg ...

& •; Simply the finest selection in the world
f'Spiegels van 10 x 10 cm tot 3 x 3 meter

l

David Nicholas

gaat door met uitverkoop tegen

Amsterdam, Van Baerlcstraat 2, tel. 020-6626824

om in conflict tv komen met de man of vrouw van
jouw keu/e. Het mnken van een afspraak is een
fluitje van een cent. Je neel'l je eifjen criteria op en
ach (er elkaar stelt een aantal personen zich aan je
voor. Lijkt hel je wat, dan kun je direct een
afspraak maken.
Ken effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!

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

Nieuwe items, nog meer keus,
Kerkstraat 20, (voorheen E. de Boer)

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

Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN
06-350.222.21 <ioocpm)

Voorjaarsmodeshow
op 14,15 en 16 maart a.s. presenteert

Restaurant Queenie
i.s.m. de modefirma's

*
*
*
*

Rosarito
Beach-in
Moerenburg
Beach-Him

* Richards Optiek te Bloemendaal
De Nieuwe voorjaarsmode in een wervelende
show.
* 4 Gangen menu inkl. entree 37,50 p.p.
Aanvang 19.00 uur
Voor reserveringen tel. 13599

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

BEMESTING

De Peugeot 106
is nu als Accent wel heel erg aantrekkelijk. Al vanaf f 21.490,- inclusief een voordeel van f 1.285,- op z'n complete uitrusting, met o.a. getint
glas, onderzijde bumpers in kleur carrosserie, brede stootlijsten, uitklapbare achterzijruiten (3-deurs), in twee delen neerklapbare achterbank, sportieve wielplaten en een achterspoiler.
En met de financieringsaanbiedingen kan uw maximale voordeel
bij de 106 Accent 1.0 3-deurs zelfs oplopen tot f 4.106,-*.

De Peugeot 306
biedt nu nog veel meer in de 306
Comfort-versie. Vanaf het basismodel al uitgerust
met stuurbekrachtiging, getint glas en uitklapbare achterzijruiten (3-deurs). Normaal gesproken kostbare extra's,
waar u nu een voordeel op heeft tot maar liefst f 1.800,-.
En met de financieringsaanbiedingen kan uw maximale voordeel bij de 306 XN Comfort zelfs oplopen tot f 5.462,-*.
De Peugeot 306 XN Comfort (60 pk) is er al vanaf f 27.995,-.

PEUGEOT
NOG

Denk om uw coniferen!
Strooit bitterzout tegen
bruinverkleuring

Bloeiende violen,
Primula's
Beplanting
(gntineiiial

Bandenmaat

Konsumentenprijs
Inkl. B.T.W.

CONTINENTAL
135
Tq 13CT21
«5
TR13CT21
155
TR 13CT21
1 75/70 TR 13CT21
175/70 TR 14CT21
185/65 TR 1d CT21
185/60 HR 14 CH51

ƒ

89.00

/ 91.50
/ 98.00
ƒ 117,50
ƒ153.50
ƒ153.50
ƒ 164.50

Deze banden zijn geschikt voor auto's t/m bouwjaai
1992. Prijzen zijn inklusief b!w en moniage en exklu
sief balanceren, «entiel en alvoef oude band.

De speciale Peugeot 405
modellen boden nog nooit zo veel comfort
voor uw geld. De 405 GLX Air-Line heeft naast z'n toch al
royale aankleding zelfs vernismetaallak en een elektrisch
bedienbaar glazen schuif/kanteldak t.w.v. f 2.650,- voor
slechts f 160,- (voordeel: f 2.490,-). En de nog comfortabelere 405 GRX Air-Line biedt zelfs airconditioning t.w.v.
f 4.890,- voor slechts f 1.330.- (voordeel: f 3.560,-). Beide
uitvoeringen zijn er in benzine en diesel, in Sedan en Break.
De GLX Air-Line v.a. f 36.490.-. De GRX Air-Line v.a. f 39.990.-.

De 306 Sedan SU
Comfort heeft voor een auto met
een vanafprijs van slechts f 31.560,- enorm veel te
bieden. Voortreffelijk rijgedrag, een luxe en complete uitrusting, een pittige 1.4 liter 75 pk benzine-injectiemotor,
463 liter bagageruimte en een handige neerklapbare achterbankleuning. Daarnaast biedt hij nu ook een voordeel
van f 650,- op z'n stuurbekrachtiging en z'n getinte glas. En
met de financieringsaanbiedingen kan uw maximale voordeel bij de 306 Sedan SL Comfort zelfs oplopen tot f 4.453,-*

Wie van plan is binnenkort

106 en 306: Nu halen, l januari

een nieuwe auto aan te schaf-

'96 pas betalen met een voordeel

fen, moet zeker tussen 9 en 25

tot f 1.754,-. Of een lange-looptijd-

maart onze 'Nu-of-Nooit!'-show

lage-rente lening met een voordeel
tot f 3.803,-. Bovendien zullen wij een extra aantrekkelijk

bezoeken. Want wij hadden nog nooit zoveel te bieden.
Diverse modellen die extra compleet zijn uitgerust en extra aantrekkelijk

inruilbod doen op uw huidige auto. Kortom, redenen genoeg om eens bij

zijn geprijsd. Extreem voordelige financieringsaanbiedingen op de Peugeot

ons te komen praten. U bent van harte welkom.

'Nu-of-

!'-show van 9 l/m 25 maart,

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP
Zandvoort, Telefoon: 02507-14565

PEUGEOT

•O.B.V. LANGE-LOOPTIJD-LAGE-RENTE-IENING MET MAXIMAAL TE FINANCIEREN BEDRAG. DE FINANCIERINGSAANBIEDINGEN GELDEN UITSLUITEND BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE PEUGEOT 10601' 306 PERSONENAUTO IN DE PERIODE VAN 9 3 9 5 T M ?l>3"!i LN BI' TLNAAMSTÜ.LING VAN HEI KENTEKEN IN DE
PERIODE VAN 9-3 95 T/M 29-4-95. ALLE FINANCIERINGEN ZIJN OP BASIS VAN DE GEBRUIKELIJKE BETAALPLANVOORU'AARDEN VAN PFUGEOT FINANCIERING NEDERLAND (TOETSING EN REGISTRATIE BIJ HET BKR TE TIELI. BIJ I)'" BEREKENING WIM DE MAXIMAAL H.\ALIUK[ l INAWnilNüSVOÜRDCltN IS UITGEGAAN VAN
EEN VERGELIJKING MET HÉT MAXIMALE FINANCIERINGSTARIEF OVER DE GEHELE LOOPTIJD VAN DE FINANCIERING. VRAAG NMR DE VOORWAARDEN EN MOGELIJKHEDEN. PRIJZEN ZIJN INCL. BTW/BPM. EXCL. KOSTEN RÏJKLAAR MAKEN EN VERWIJDERINGSBIIDRAGI WIJ.'ICrlNiil-N UWRBEHOUDI N

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V, ACHTERWEG 38, TEL: 023-293450.

W& "KLEUREN TELEVISIES
type

norm

functies

BLAUPUNKT
S5531
55cnVJcteo/OSD/IXT
IS 0 32
70cm/50Wilerco/TopTXT
PM55I3
IS55
IS6333

1998

699

899,-

1399

1098,- 0

i 3 1 '49
l/cm/mull riorm/zende ID
i ' 0 b40 40 cnVOSD/IXT/alst bed
Pibb40 «IScm/lma/lXT/afslbed

1189

HITACHI
f r)P 1 0 TXT/12 CN 220 vol

799,599,-

799

669, -|

899

769,-

099

699,-

IVC AU25SIE SUPER STEREO KTV
ijigitaj^pmb ;fïltef/breedbeëld möde/l

SUPER TRINITRON GROOTBEELD

72cm Super Trinitron/finepilch/PIP/100W HiFi slereo
met 3D speclrum sound en subwooler/advanced menu
sysleem/breedbeeld mode/ teletekst met textbank en
20 pag geheugen/lalloze aansl /doublé duty
afstandsbediening/console meeronjs

298J
MITSUBISHI
CT? U3 55 cm slereolook
CT;5A2 63 cm/H Fl slereo/TXT/AB

1898

gjlaxy5

Slcm/OSO/jarl/al l bed

PHILIPS
15AA3332
15AA3D37
21PT1G4
21PT700
T450
25PT900A

On Screen D splay/AB
MET TXT
55cm/deLuxe/Teleleht
MalctiLinc/easyTXT/ABelc
63cm/slcreo/lXT/namul
MatchLne/IOOHz/dgscan

799

bestaande uit tuner/cassette'
deck en CD-wisselaar
hij Polectro al v.a. i

PIONEER MCD1200 CD WISSELAAR SYSTEEM

norm 2699,na inruil NU

898 l 699,
1798
998,-

LT29A4 na nru l
NORDMENDE

9-03 tot 16-Ö395

ALLEMEMSN, ALLE MODELLEN EN J.

779,-

1299

va

GRUHDIG

1 Heeft u geen inruiler?

949,1198,-

1299

55cm/OSD/TXl/scaiWAB
H Fl Je eo/TXT/AB
G3cm/IOW stereo/na nul

nu

High Power CD-wisselaar systeem/4x35W/pre-out/fader/electromc loudness/autoreverse
cassettedeck/24 presets/BSM/ CD-wisselaar bediening/multi colour display/afneembaaffront CD-WISSELAAR voor 6 C D s/1 bits/etc
~

1298,- O

549,-

alle modellen
bij Polectro,
en u weet het
Polectro is...

ter introductie nu bij Polectro
PIONEER MCD4100RDS CD WISSELAAR SYSTEEM

SABA GRDOTBEELD SUPERSTUNT
T63K30 Black Matrix met CTI en PSI voor haarscherp
sprankelend beeld/PAL SECAM NTSC video/2x20W
HiFi stereo/Surround sound/Telelekst met FASTIxl/
breedbeeld mode/menugesluurde bediening/ laai
keuze/alstandsbed

CZIfJ

norm 1699,bij Polectro

High Power CD-wisselaar systeem/4x35W/pre-out/fader/electronic loudness/autoreverse
UÜUiUlllliy/ülllUUIMUUül front/
IIUIII;
cassettedeck/RDS-EON en PTY/24 presets/BSM/ CD-wisselaartl bediening/afneembaar
CD-WISSELAAR voor 6 C D s/1 bits/etc
~

1199,/

..„, ter introductie nu bij Polectro
SONY KP210 CD WISSELAAR STUNT

? r PT9lOA idem mei PIP
?8PT900A MalchLine/100Hz/dgscan
Ocm/STEREO/TXT

4x22W/pre-out/electronische toonregeling en fader/full logic deck/autoreverse
/blank skip/repeat/mtro etc /30 presets/BTM/klokfunctie/ afneembaar front/easy
commander optioneel/etc CD-WISSELAAR voor lOJCDs/quickteexchafige/digital servo etc

28ST2781 70cmblacklneS

nu bij Polectro

'~'

~

~~*--«•

bij Polectro

/

D J J,

CONCORD QD400 VERSTERKER
400W/subwooler crossover/gold plated cpnngclorefl/eJ
norm 1099,bij Polectro

899.-

SONY XR5520 RDS 100 W CARSTEREO

RDS-EON tuner/SSIR-EX systeem/24 presets/
4x25W/pre amp out/elektronische geluidsregelmg
en fader/loudness/autoreverse cassettedeck/ATA/
» ><« ~\ klokfunctie/bi color display/afneembaar front met
key alarm etc

norm 599,bij Polectro

HM

KENWOOD KDC6020 RADIO/CD-SPELER
4x25W/fader/digitale top tuner/CD-speler met alle
opties/afneembaar front etc.

SONY

DOLBY SURROUND

KVA2121 H Black Tnn Iran Plus
KVA2931 72 cm/H Fi slereo/TXT

CONCORD QD200 VERSTERKER
200W/80 Hz subwooter crossoyer/2-3-'1 kanaals
norm 899,/ CQO

nu bij Polectro

KVB2511 63 cm trui tron/rxt/na inruil
KVC2569 |63cmHBIaWOMHeo/Tx'_1899 J448,-}
l 699 _449,KVS2921 72cm/lopklasse slereo KW | 3798
KVS3411 86cm super Ir mlron/fme pilch/dig comb liller
PIP/breedbe :!dmode/70Wstereo/etc
5999 l 4898,i NU nog voorrjeliger
KPS4613 PROJECTIEKTV
KVM 420 37cmportal)le/OSD/AB

_r 1799 ' "999~,-j
1998
1198,-

KVX2131 55jm/H h slereo/TXT
KVX2521 63cm/momlQr design

63cm Super trmitron/60W HiFi stereo met Bass rellex
sound/intelligent TXT met 5 geheugens TOP+FAST
auto tunmg + labelmg/NTSC -m/menugesluurd
doublé duty afstandsbed tt C/[O
Ï»
norm 1998,- na Inruil P i OnTÖ i /

Black Matrix/CTI/HiFi stereo/On Screen Display met
taalkeuze/leleleksl/sleeplimer/eleklronisch slot/luxe
alstandsberJienmg (XS55)
/ftCQ -J*
norm 1798,- na inruil nu/O J J g 7

KENWOOD M28 MIDI MET BOXEN
VERSTERKER groot dynamisch vermogen/5 mp /servo
volume EQUALIZER (tegen meerpnjs)13 bands spectrun
analyzer/programmeerbaarTUNER digitaal/30 presets
TIMER programmeerbaar DUBBEL CASSETTEDECK full
logic/autoreverse/CCRS edit/DPSS zoek/dolby CDSPELER 1 bits/programmeerbaar/CCRS edil systeem/
centraal lade systeem SPEAKERS 2-weg/krachtige
weergave AFSTANDSBEDIENING^

norm 1398,nu bij Polectro

YAMAHA
3 KOPPEN
JVC HRJ318 SHOWVIEW + PDC

lype
AKAI
VSF280
VSG24
VSG33

jquickslarl/menii/dig trading NU
i
iPDC/leleleksl/Alslbed ~^ 878
3 koppen/digJracking/AB _ | 899
l
DX4Joppen/menubed
[ 1098

449,499,499,699,

BLAÜPUNKf^__
3~HL_ ~ZT
BTV240 ^turbo dnve/aulolracking
NU l 479,GRUHDIG

iV20i

_~_

'BESTE KOOP

_2
_

iV240 _ slaen/yPT/PDC
HITACHI
~_
VTM211
VTS8900

'

sjowvew/dglrackmg/elc
S VHS/h li slereo shuttle

799 l
2599 j

ICABASSE!

SHOWVIEW

HRJ305
HR 618

showv ew/3 koppen/AB
sterco/showvew/PDC/nrul

H SpecDive/LCDalsltjed

MITSUBISHI
HS338
3 koppen/luxe alstandsbed

699

NU

559,-

899 ! J99,999,-O
1198

L

.... ,

„

72cm Black Matrix Invar Masker digitaal chassis en circuit Black expander filter en ruisonderdrukkmg/16 9
mode voor breedbeeld uitzendmgen/SOWHiFi stereo met ruimtelijke weergave surround effect 5 bands
equalizer en 5 speakerssysteem/klankgeheugen per zender/NTSC in/leleleksl+TOPlxt/zendernaamweergave
/interactieve menu-gestuurde bediening/taalkeuze /elektronisch slot/
zeer uitgebreide aansluitmogeh|kheden/luxe afstandsbediening
norm 2599,- na inruil nu bij Polectro

/T5987

SONY TR380 12x zoom.program AE, HiFi geluid, fader etc
SONY TR565 24x zoom.steady shot, HiFi geluid, afst bed etc
SONY FX280 12x zoom.program AE,afstandsbedpmg_elc
ALLE MODELLEN DEMO KLAAR EN..
SONY HANDYCAM bij Polectro al v.a.
HITACHI CAMCORDERS
VM H81
na inruil

alle modelleMfijueussteJïïies-

|

SONY
FX730

handycam met LCD scherm altijd voordeliger

vl jO

SC5

snoot en see/LCD monitor

TR150
TR202

traveller

NVSD22
NVHD 00 EO TOPKLASSE

3 koppen/PDC/easy AB
H F slereo/edit/tCD alsl bed
d gil Ie montage v deo

TR650
TR750
TR705

jsteady shot/stereo/na inruil
|Hi8/HiFistereo/traveller

TR808

isteady shot/HiB/slereo

2499

1598,-

1599
799,1999
1179,NU nog voordeliger

2799
2998
3598

1798,- 0
1589,2298,-

MITSUBISHI HS-CX7 S-VHS-C
HiFi slereo/twm gyro trillmgs slabilisalor/S VHS C/6
event instellingen etc
«f CQQ

PANASONIC

Tr Log c/PDC/SV/mru l

10x powerzoom/lraveller
Hi8/Hilislera/12x2oom

type
AKAI
MX92
JVC

j

NOHDMENDE
v 201
tronl aansl/longplay
3 koppen/slow mot on/AB

JVC LIVE SURROUND MINI SYSTEEM
JVC MX S2 live surround (Discotheek Concertzaal en
Stadium)/spectro peak indicator/active bass extensie
TUNER digitaal/40 presets TIMER programmeerbaar
DUBBEL DECK autoreverse/lull logic/dolby CD SPELER auto edit systeem/programmeerbaar SPEAKERS 2weg bassreflex AFSTANDSBED
norm 999,- bij Polectr
MINI SYSTEMEN

bij Polectro

Tri Log c/H Fl ste eo/PDC

YAMAHA CC50 LOSSE COMPO MINI
RECEIVER Digital Super Surround/5 ambiance
nstellmgen (ook via hoofdteletoon en opname/active
servo tecbnology/multifunctioneel display/40 presets
/preset editmg/auto station memory DUBBEL CASSET
TEDECK autoreverse/relay play/Yamaha 6F kop/dolby
B+C/ CD SPELER S-bit plus/programmeerbaar/edit
functie SPEAKERS Yamaba YST systeem/active servo
'echnology AFSTANDSBEDJENING.
norm 1999,nu bij Polectro

SONY MHC2900RDS NIEUWSTE MINI
VERSTERKER 2x60/var dynamic Bass/S-Surround
EQUALIZER programmeerbaar/elektronisch/cursor
control/karaoke TUNER/TIMER RDS-EON/40 presets/
digitaal/programmeerbaar DUBBEL CASSETTEDECK
autoreverse/dolby B+C CD-SPELER 1 bits/optisch
digitale uitgang/edit systeem SPEAKERS tegen
meerpri|s/3 weg Iwm duet bassreflex DOUBLÉ DUTY
AFSTANDSBEDIENING

norm 1298,bij Polectro

STRGX707 RDS EON/legalo linea
YAMAHA official dealer van A dam e o

/

80G.- VOORDEEL

BOSEINKEL MX880 AUDIO MENGPANEEL
audio mixer met 4 mono en 2
stereo ingangen

SONY D709 DOLBY PRO LOGIC
LOSSE COMPONTEN MIDI
norm 699,- hij Polectro
EINDVERSTERKER 2x115+1 x20+2x25W DIGITALE
VOORVERSTERKER met DSP/dolby Pro Logic/var bass
SPEAKERSYSTiMEN
synthesizer/parametrisch EQUALIZER programmeerbaar/
digital delay etc TUNER 30 presets/zendendentificalie
/memory scan TIMER programmeerbaar DUBBEL DECK
autoreverse/autofocus recordmg/dolby HX-Pro/edit
systeem met cross fade CD-SPELER peak search/custom
B&W VERTICALE SUBWOOFER SET witle
„uE uitv
edit/fader/programmeerbaar AFSTANDSBEDIENING
Bestaande uit 2 saleliet speakers en 1 basmorJiila
norm 2699,voor topklasse stereo weergave /
7
nu bij Polectro
norm|299,- bij Polectro
,J

»oiscTRO/WTROOWfERTDE ^UWSTE SONY TYPE'S

VM E54 VM H58 VM H59 VM H70, VM H80,

d g program seaich systeem

KRA3050 2X50W/7 mg/dig luner

,/3997

4 koppen/longplay/shuttle

SHARP

PKOFESSIOHAL AUDIO

norm 2399,- NU bij Polectro
MOPTEXT

548, -|
"

499,-

/1548:

VERSTERKER 2x57W/Super Dynamic Bass TUNER digitaal/30 presets TIMER sleep- wek en schakelklok
CASSETTEDECK horizontaal ladesysteem/HX-Pro/muziek zoek systeem CD SPFl.fRdigitalB uitgang/pm
grammeerbaar SPEAKERS meerpri|s/2-weg bassreflex AFSTANDSBED (D100)

999,-

l

JVC
HRJ210
HRJ215

gescheiden voor en emdversterker/dolby surround/DSP presence surround/natuurli|ke bass EQUALIZER 13
YAMAHA RX V6GO CINEMA DSP RECEIVER
bands spectrum analyzer/programmeerbaar/AI auto focus en link TUNER/TIMER digitaal/20 presets/program- Cinema DSP/dolby Pro Logic/4 HiFi DSP programmas/
meerbaar/AI timer met weekprogrammermg etc DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/dolby B+C/HX Pro/
3 centre speaker standen/digital delay/elc. digitale tuner
High speed CD opname/DPSS zoek/CRLS niveau regelmg/CCRS editsysteem CD-SPELER1 bits/sound
/40 presets/sluimertimer/afst beri/^ f)QO 2
enhancement/programmeerbaar/CCRS edit systeem etc SPEAKERS
norm 1798,- bij Polectr/ l U JU J*
tegen meerprijs/2-weg met omnidirectioneel systeem AFSTANDSBEDIENING
norm 2499,- NU bij Polectro
RECEIVERS

DENON TOPKLASSE MINI HIFI DESIGN SYSTEEM

__

_ T709
~t ~

YAMAHA RX-VBBO

KENWOOD UD701 DOLBY SURROUND MINI HIFI SYSTEEM

DENON

^SOUND^v
//?SYSTEIvn\\

l ~NU

ALLE MODELLEN en.....

HSM35

828./

NORDMENDE SPECTRA SL72TDS [jnmi,-

functies

L O G I C

55cm Black Tnnitron/CCT TXT FAST TXT/sleeplimer
/99 kanalen//afst bed (M2141)
norm 1398,-bij Polectro • \f<u |

LUXE GRÜNDIG HIFI STEREO KTV

T7055

•

SONY BLACK TRINITRON DeLuxe

GRÜNDIG STEREO KTV's
M3706
| DeLuxe mei alsl bed
M5109~ 55 cm DeLuxe
M5507
|55cm/OSD/scart/alstbed

P R O

BIJ

SONY KV B2521 BASS DESIGN

i niet teletekst'
yQQ
bij Polectro v.a. f J%* ;

3 koppen/digital trackmg/showview/PDC/Hi spec
drive/instant review/auto head cleamng/pertecl slow
motion/iog shuttle/video en audio front aansl /beeld
voor beeld montage/elektronisch slol/aulo functies
/luxe showview LCD afst bed /tf?Qfï ~/
norm 899,- bij Polectró D"" g/

DOLBY SURROUND

KENWOOD MIMI SYSTEMEN

l

functies

norm j

699 L

nu
«9,-

1198,1399,-

MXS6
panoramtc surround
MXS7
pan surtound/mcl SS
KENWOOD.

1799
2499

UD300
compleet met speakers
UD501
boxen meerprijs
PIONEER,

1599

749,-

1698

1198,-

N33
N70W
N100W

KENWOOD M56 LOSSE
COMPONENTEN MIDI SYSTEEM
VERSTERKER servo volume/CD direct EQUALIZER
tegen meerprijs/13 bands/presence akoestiek/Al
auto focus/programmeerbaar TUNER/TIMER
digitaal/30 presets/AI wekfuncties/programmeerbaar DUBBEL CASSETTEDECK fuillogic/dolby
B+C/high speed CD-opname/CCRS CD SPELER
programmeerbaar/Al mantagefuncties/CCRS/
kalender etc /SYSTEEMAFSTANDSBEDIENING etc

norm 2298,nu bij Polectro

BOSE 601 DIRECT REFLECTING
de top m stereo weergave / 2 woolers + 4 tweeters /
voor versterkers van 15-300W/computer gelest en
mef 5 jaar volledige garantie / COn
7
norm 1499,- bij Polec^/o D JJ, " /

l
NU

| compleet mei boxen
compleel met boxen
compleet met boxen

999
1399

548,799,1099,-

07

norm 2998,- na inruil nu/lUJO^''/

PROFESSIONEEL

,POLECTRO INTRODUCEERT:
l VIVANCO MONTAGE APPARATUUR
DIVERSE HAMA MONTAGE UNITS
zoals lilelmakers en beeldprocessors voor proles
VIDEONICS EDITER
62scenes/folderkeuze/enhancerypprJ
copykwaliteil

JVC VIDEOMIXER
SONY RME33 VIDEO EDITING CONTROLER 5 m één wipes/kleurcorreclor/regeibare beeldversler
4 scènes geheugen met LCD display/zeer eenvoudig Ie kmg t b v copykwahteit/titelma' ' ' '
SONY SLV E70 HIFI STEREO VIDEO gebruiken/snel en precies monleren/ QQQ J
norm 699,- bij Polectro / O J J;/
TRI LOGIC/HiFi stereOfODtimum picture control/dyna
BLAUPUNKT DIGITALE BEELDPROCESSOR
mie signal filter/4 DA-Pro koppen/PDC/longplay/centr^ JVC JTX66 TITELGENERATOR
digitaal geheugen/still stobe mozaic pamt en PIP/
design/edil functies/dual mode shuttle ook op doublé
Spaginas 4 groolles/scroiy ~a jfol^h
7 'ader/98 wtpe patronen/one way+reverse wipe/audio
duty afst bed
/fjCICl ^ mei 4 snel heden/zoom et/ | UU •
mengpaneel/sjipjnmppsejyjy^ejansj
nu bii Polectro /
l ww«/
norm 1499,- na inruil nu/ ïJSlSI g/

SONY MHC500 MINI STUNX
surround sound/compleet
norm 998,- bij Polectro

539.-

SONY MHC C33 MINI
CD-wisselaar/boxen meerprijs/
norm 1198,- bl| Polectro/.
SONY MHC6800 MINI

SONY DOLBY PRO LOGIC SYSTEEM

SONY STR D611 RECEIVER Dolby Pro Logic surround/2x65W + 3x20W/'lx DPL mode/3x surround/delay time
control/6 mgangen/bass boost/digitale tuner/30 presels/afstandsbedienmg 1 SONY SS CN2 CENTRE
ACOUSTIMASS 5 SUBWOOFER SET
SPEAKER 2 weg bassreflex met dubbele woofer 2 SONY SS-V99AV SURROUND SPEAKERS 2 weg
2 cube speakers en een basmodule.. Voor versterkers
bassrellex/magnetisch afgeschermd
van 20-200W De top m stereoo <AO "IQ
/
1
norm
1998,bl]
Polectro
norm 1298,- nu bij Polectro
/l
fc/Q^7
/979, /
MIDI SYSTEMEN

DIGITAL SURROUND/excl

type
j
KENWOOD

norm 2998,- hij Polect

SONY MHC 5900 MINI DO]
compleel met TRINITY boxen
norm 2998,-

OJ.QGIC_

SONY MHC 7900 MINI DOLBY PRO LOGIC
topklasse systeem compleet
met elektrostaliscbe speakers
norm 3798,- bij Polectro/

M28

functies

compleel met bo«en

SONY
D307
DTO9

losse compo/surround
oa equalizer CO enAB

O-spelende (VHS) inruil mei ouder dan 5 laar/prijzentgegevens onder voorbehoud

norm

nu

1398

829,-

1299

699,-

1649

998,-

999

549,-

LIFESTYLE SYSTEEM
TECHNICS

2599

1498,-

|elX520

2299

998,-

D109
placido

Isurround/lossecompon

A'RAM iï4

i^ WniVI - • : ..': .."7-^™--^

bij aanbiedingen uitsluitend na oveileg mei m Poleclio-adviseut

RUJHEPARKEEnCELEGENHEfD
P/N-f<a$ BETMtAUrOMAAT
GRAT/S KOFFIEBAR
DESKUNDIGE ADVISEURS

tUnsdiig t/ht ni/dag
9.30 -18,00 uur
zatentig
9.00- f/.OOlttlf
<foa&rtfaff*00paromff9,00
'i 'f. 00 uur

Polectro
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CDA en WD stellen college voor:

Bluys Hij pleitte voor mvoe
ring van meer dertig-kilometer
zones, meer eennchtingsver
keer en elektronische beweg
wijzermg Bluys „Voorkomen
moet worden dat toeristen door
het centrum gaan dwalen "

eens leeg Dan moet er ook gra
tis vervoer komen van die ter
reinen naar het centrum van
het dorp Dit mag best wat kos
ten, want je krijgt er m het dorp
rust voor terug "

Andries van Marie (VVD)
was van mening dat „toestan
den zoals bij het Houtplein in
Haarlem, waar bewoners dertig
gulden per maand moeten bèta
len", voorkomen dienen te wor
den

Duur

Rust
Han van Leeuwen (D66)
dacht hoogstens aan een be
drag van 15 gulden per maand
Hij is eveneens voorstander
van flexibele bewegwijzering
om de grote parkeerplaatsen
aan de rand van het dorp vol te
krijgen Van Leeuwen „Die
parkeerplaatsen staan nogal

Woonwagens
Wat nou deconcentra
tie9 Een raadsmeerder
heid vindt dat de woonwagen
bewoners aan het Keesom
plein gewoon mogen blijven
zitten De bewoners willen
niets liever als hun kamp
maar opgeknapt wordt Wet
houder Fliennga vindt hel zelf
ook maar gedonder met men
sen

3

Cultureel

Centrum

Wethouder Pliermga ant
woord.de dat het college geenszins van plan is de tarieven te
hanteren die m Haarlem en
Amsterdam gelden „Kosteloos
parkeren moeten we echter wel
zeer zorgvuldig afwegen Zo
eenvoudig ligt dat met" Elek
tromsche
bewegwijzering
noemde hij een „ontzettend
duur object"

Bram Krol wordt er
gmoedeloos van Einde
O
lijk is er een beleidsplan voor
het Cultureel Centrum maar
nu komt D66 weer met een
voorstel het museum te pri
vatiseren

Beurs

De besluitvorming over het
integraal parkeerbeleid voor
het centrum wordt pas volgend
jaar april afgerond De mwo
ners krijgen eind dit jaar de
kans hun mening te geven

4

»
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'Floortje Pannelap' zit achter
diefstal steen uit Mariaschool
ZANDVOORT - De kunstenaars die in de voormalige
Mariaschool aan de Koninginneweg huizen, hebben vorige week de herdenkingssteen in de hal van het
schoolgebouw
'gestolen',
omdat ze woedend zijn op
wethouder Versteege. Dit
blijkt uit een open brief aan
Zandvoorts Nieuwsblad. De
steen is weer terecht en
overgebracht naar de nieuwe locatie van de rooms-katholieke basisschool aan de
Prinsesseweg.
De brief, ondertekend door
onder andere 'Eric Rondhoofd',
'Bare Brombeer', 'Stoph de Briser de Tonneau' en 'Floortje
Pannelap', stelt in een ironische
toonzetting dat wethouder Versteege 'zonder inspraak van de
huurders-kunstenaars van de
voormalige Mariaschool' de eerste steen heeft laten verwijderen uit de entree-hal. Versteege
heeft, aldus de brief, 'na schrik
en opstand van de huurders'
een nieuwe steen in het gapende gat gemetseld met de tekst:
Binnen 2 jaar na nu (11 maart)
?al ik zorgen dat dit gebouw
adequaat gerenoveerd zal worden voor de huidige 10 kunstenaars-huurders,
wethouder
Versteege'.
De kunstenaars, die overigens

niet voor verder commentaar
bereikbaar waren, zijn het blijkens de brief niet eens met de
verwaarlozing van het schoolgebouw, dat in 1920 werd gebouwd
door Pierre Cuypers m artdeco-stijl. De brief eindigt met een
dankwoord aan de wethouder:
'Na 25 jaar nauwelijks onderhoud aan dit monument, zo'n
toezegging... Chapeauü!'

Wij hebben toestemming aan
de gemeente gevraagd en die
heeft verder alles afgehandeld.
Maar de kunstenaars hebben
door de diefstal de school gedupeerd, met de gemeente."

Motieven
Wethouder Versteege, die zelf
nog op de school heeft gezeten,
kent de motieven van de daders
niet. Wel had hij een vermoeden, heeft een kunstenaar gebeid en hem verantwoordelijk
gesteld voor de diefstal. Na enig
aandringen van de wethouder
kwam de steen weer boven water. „Over een motief is mij
niets meegedeeld. Achterstallig
onderhoud? Ik ben binnen geweest en het zag er nogal verwaarloosd uit. Maar of dat een
kwestie is van onderhoud of verwaarlozing, is mij niet cluidelijk. Van de kunstenaars heb ik
nooit iets van problemen vernomen Anders moeten ze dat
even laten weten."

Oplage: 5.300
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Eerste gulden is daalder waard

Laat bewoners centrum
vrijwel gratis parkeren
ZANDVOORT - CDA en
VVD hebben het college van
B en W maandagavond tijdens de commissievergadermg Financien voorgesteld
de bewoners van het centrum gratis of voor een minimaal bedrag hun auto's te
laten parkeren Zij deden
hun verzoek tijdens de behandelmg van het conceptparkeerbeleid De plannen
worden waarschijnlijk pas
m 1997 uitgevoerd
Gert Jan Bluys (CDA) vond,
dat de gemeente de bewoners
van het centrum op het mo
ment dat de parkeerruimte
schaars is niet met de kosten
mag opzadelen „In een stad is
parkeerruimte
voortdurend
schaars In Zandvoort is dat
maar een bepaald aantal dagen
van het jaar het geval" De par
keergelden moeten hier voor
worden aangewend, aldus

Weekmedia

r
„We hebben een vrachtwagen met stoelen gehaald, maar hadden
amper tijd ze schoon te maken, zo druk was het al." José Vonsee-Paap, die onlangs strandpaviljoen Trefpunt van haar vader Jaap
Paap overnam, noemt het eerste weekeinde van het seizoen „boven verwachting. Voor de strandtenten die open waren, is het leuk
om zo te beginnen. Terwijl ze voor zondag helemaal niet zo'n mooi
weer hadden voorspeld. Dit is extra meegenomen, hoewel we nog
geen groot terras en grote kaart hebben. De eerste gulden is een

(ADVERTENTIE)

Zandvoort bedankt!
Wij hebben weer heel wat lekkers
voor u klaar staan
Zie de advertentie elders
in deze krant

Het hoofd van de Mariaschool, M. Snijders-Blok, vindt
dat de kunstenaars onheus bejegend zijn. „Zij wisten helemaal
niet dat de steen zou verhuizen.

DE TROMP WINKEL
Grote Krocht 3-5,

ZANDVOORT

v

daalder waard." Vooral de oefeningen van de 'Annie Pouhsse', de
nieuwe reddingboot van het KNRM-station Zandvoort, trok zaterdag veel bekijks. Hoe zijn de verwachtingen voor het nieuwe
seizoen? Vonsee: „Altijd optimistisch. We zitten hier nu 37 jaar,
maar elk jaar is weer anders. Pas eind september weetje hoe het is
geweest." Op de foto het nog wat rommelige strand bij paviljoen
Sandyhill De terrasjes zijn redelijk bezet

1 op de 35 Nederlan .4 .*
ders brengt een be l l
zoek aan de jaarlijkse Huis
houdbeurs Ondanks dat die
naam volgens de organisato
ren nogal oubollig aandoet
Beursmanager
Clementine
van Meer De huisvrouw heeft
veel meer in haar mars dan m
het verleden verwacht werd
gelet op het aanbod van de
beurs We proberen te onder
strepen dat de beurs in de
breedte al veel meer is dan de
vroegere
Huishoudbeurs
Eind deze maand m de RAI
Vragen over bezorging7
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel 17166
Redactie:
tel. 18648

Foto Andre Lieberom

Maximaal 25 dagen per jaar storm
ZANDVOORT - Echt veel
belangstelling toonde de
raad donderdag niet voor de
lezing van G Visser van
TNO, die zijn kennis over
wmdhmder en -gevaar los
liet op de te bouwen hoteltoren Eurotel van 89 meter
ESHH, de projectontwikke
laar van de ronde toren op
het Badhuisplein, had dit zo
geregeld.
Volgens S Schale, directeur
van ESHH Project Zandvoort
BV, snapt de gemeenteraad
nauwelijks iets over deze pro
blematiek en daarom had hij
geëist dat TNO uitleg kwam geven over dit onderwerp Maar
de helft van de raadsleden
kwam slechts opdagen

-hotel, dat was afgesproken met
de gemeente Het klimaat
mocht niet slecnter worden
dan bij de meest ongunstige
plaats van het Bouwes hotel
Later keek TNO ook naar de
meer extreme situatie rond het
'Palace Hotel' en kwam niet de
richtlijn dat er maximaal 25 da
gen per jaar windgevaar (15 me
ter per seconde ofwel wind
kracht ngen) mag ontstaan

Luifels
TNO concludeerde dat de
wmdhmder op de strandweg en
lokaal op de Boulevard een aan
tal dagen per jaar zal toenemen
Dat betekent, dat men vaker te
maken krijgt met stormkracht
en dus windgevaar De gemeen
te ziet de strandweg echter als
Visser zou het windklimaat belangrijke doorgaande route
rondom Eurotel toetsen aan de naar strand en dorp Zij wil niet
situatie bij het oude Bouwes- dat het windklimaat op de

strandweg te veel verslechtert
Visser vraagt zich af of het
wel reëel is om dit te stellen Je
moet volgens hem dan wmdaf
schermende
voorzieningen
treffen luifels, schermen, per
gula's, enz Visser „In het
raadsvoorstel wordt het ge
bruik van obstakels op of boven
de weg juist uitgesloten en daar
wringt nu juist de schoen"
Daarnaast stelt hij dat er tij
dens de oude Bouwes situatie
betrekkelijk weinig klachten
van de bewoners waren
Volgens Visser zou het beter
zijn, wanneer men buiten het
bestemmingsplan om in overleg met alle betrokkenen zoekt
naar de best haalbare oplos
sing Hiervoor zou het bestem
mingsplan iets ruimer gefor
muleerd moeten worden dan
nu het geval is

Van der Meij (CDA) en Ter
mes (D66) vroegen vervolgens
naar de effecten die kunnen op
treden bij de omringende be
bouwing, wanneer Eurotel
wordt gebouwd Zij wilden we
ten, wat dit specifiek voor de
bewoners betekent
„Daar is ook onderzoek naar
gedaan", aldus Visser „Ik weet
niet zo goed wat daar is uitge
komen Er is wel naar geke
ken " Van der Meij en Termes
vonden dit antwoord bijzonder
vaag Van Delft, hoofd Ruimte
lijke Ordening, sprak vervol
gens vanaf de publieke tribune
de raadsleden toe „Er is wat dit
betreft geen reden tot bezorgd
heid "
Vervolg op pagina 3
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Duitser beroofd
bij Grote Krocht
ZANDVOORT - Een 41-jange Duitser is donderdagavond door twee mannen
beroofd nadat hij geld had
opgenomen bij de geldautomaat aan de Grote Krocht
De overvallers zijn er vandoor gegaan met het geld, de
bankpas en de pincode Zij
zijn nog voortvluchtig
De Duitser had omstreeks
kwart voor negen geld opgenomen by de Grote Krocht
Toen hij wilde weglopen
duwden twee mannen plotselmg allebei een mes in zijn
Kij en dwongen hem nog een
keer geld op te nemen Deze
poging mislukte Nadat de
Duitser zijn bankspullen en
geld had afgegeven, vluchtten de mannen weg De politie zoekt getuigen 02507
13043

(ADVERTENTIES)

'Nelis vervuilt en pikt grond in'

j WaterstandenB
Datum
HW
LW HW LW
16mrt 0301 11 04 15112325
'7 mrt 0337 11 56 15462345
18 mrt 0412 12 14 1626 --1
9 mrt 0450 0015 17081245
20 mrt 0530 0054 17521330
21 mrt 0 6 1 2 0 1 3 4 1 8 3 6 1 4 0 5
2? mrt 0657 0225 19251450
23 mrt 0 7 4 6 0 3 1 6 2 0 2 5 1 5 2 5
24 mrt 08 56 04 11 21 46 16 35
Maanstand/getij
*M vrijdag 17 mrt 0226 uur
Springtij zat 18 mrt 1626 u
NAP + 129cm
L
K dond 23 mrt 21 10 uur
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Wij staan elke dag voor u klaar met onze heerlijke
VIS- EN VLEESGERECHTEN
De keuken is geopend tot 21.30 uur
Voor reserveren tel. 13431

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben
Omdat ik graag wil weten wat 71 dl in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,00

Brand in kelderbox
ZANDVOORT - Een kelder
box van een flat aan de Keesom^traat is zondagmorgen volle
dig uitgebrand De brandweer
vermoedt dat er sprake is van
brandstichting Een onderzoek
wordt ingesteld

;
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ELKE ZONDAG OPEN

Het fabrieksterrein van Nelis BV. 'Het gaat me niet om de dubbeltjes, maar ik word niet graag
belazerd'

7 DAGEN PER WIEK VAN 9 UUR 'S MORGENS
TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN.

ZANDVOORT - Een huurovereenkomst, die de firma
Nelis, grond, weg- en waterbouw BV wil aangaan met
de gemeente Zandvoort,
bracht GBZ en D66 ertoe
een aantal kritische vragen
te stellen tijdens de commissievergadering Ruimtehjke Ordening
Volgens Brugman (GBZ) en
Koper (D66) neemt het bedrijf
niet voldoende maatregelen om
de grond te beschermen tegen
bodemverontreiniging Daar
naast zou Nelis het niet zo
nauw nemen mee de maten van
het stuk grond, dat het huurt
van de gemeente
Sinds eind 1988 maakt de fir

Op zondag 19 maart:
Kogelbiefstuk au poivre met

huisgemaakte frites en een
verse fruitsalade

14.95
VROOM & DREESMANN
Kalverstraat

ma Nelis BV gebruik van het
perceel gemeentegrond, gele
gen ten westen van de Rioolwa
terzuivering aan de Kamer
lingh Onnesstraat De grond
wordt gebruikt voor de opslag
van materialen en machines,
zodat het bedrijf een vast punt
heeft, van waai uit diverse
werkzaamheden
gecoordi
neerd kunnen worden De
graafwerktuigen, voertuigen en
andere machines staan gestald
op een stuk terrein, dat met is
beschermd met een ondoordringbare vloer
Dat zint de heren Koper en
Brugman helemaal niet Vol
gens hen moet het stuk grond
in het kader van de wet milieubeheer zorgvuldiger worden be

schermd Bovendien heeft Ne
lis, volgens berekeningen van
beide raadsleden, een veel gro
ter stuk grond in gebiuik, dan
op de tekening van de huuro
vereenkomst staat aangegeven
Koper was zelfs van mening,
dat er illegaal een hek was ge
plaatst op een stuk grond, dat
met door Nelis gehuurd maar
wel gebruikt wordt „Het ver
haal dat op die tekening van de
huurovereenkomst staat, slaat
helemaal nergens op Het gaat
me niet om de dubbeltjes, maar
ik word niet graag belazerd,"
sprak hij de voorzitter van de
commissie Ruimtelijke Orde
mng fel toe Deze zegde beide
heren toe om de zaak Nelis na
dei te bekijken

l l l
Naam (m/v) l
Adres l l l
Postcode/Plaats l l l l l l l l l l l l l
Telefoon l l l l l l l l l l . 1 l r v „ „, r
Giro/Banknr l l l l l l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 5b,90

l

l

l

* Voor postabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-5626211
Stuur deze bon m een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051 1000 PA
Amsterdam U hoeft geen postzegel te plakken 8 "71 0371 "017003

L

donderdag 16 maart
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FAMILIEBERICHTEN

D. van Duyn

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

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

INSPRAAKAVOND
HERINRICHTINGSPLAN
KOSTVERLORENSTRAAT
'n december 1994 is m de commissie Financien
het herinrichtingsplan Kostverlorenstraat behandeld De herinrichting is volgens het college
noodzakelijk om de geluidshinderte verminderen
en de straat verkeersveiliger te maken Hethermnchtmgsplan is van toepassing op het gedeelte
van de Kostverlorenstraat dat loopt van de
Sophiaweg tot de Tolweg
Voordat met het herinrichtingsplan wordt gestart, isergelegenheid totinspraak Hierbij wordt
een ieder in de gelegenheid gesteld te reageren
op de volgende twee opties

Vakman in sierbestrating
en herbestrating van uw
tuin.
Ruim 30 jaar ervaring.

Tel.0250719593/17833

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN

DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

HOERA ARIE

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

50 JAAR

Van harte gefeliciteerd
Bets, Patrick en Marcella

)

Bedrijf:
Privé:
Kamerlinqh Onnesstraat 5 Kostverlorenstraat 87
2041 CB Zandvoort
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14160
Tel. 02507-14168

Paranormale
genezing

1 het handhaven van de huidige situatie in de
Kostverlorenstraat,
2 het asfalteren van de straat en het aanleggen
van fietsstroken

(magnetiseren)
(behandeling
via foto)
o.a. voor
hoofdpijn
(migraine)

Voor het plan is een inspraakprocedure gestart
De inspraaktermijn looptvan donderdag 2 maart
t/m donderdag 30 maart 1995. Gedurende
deze termijn liggen deze stukken ter inzage bij de
sector Grondgebied, afdeling Bouwkunde en
Milieu, Raadhuisplein 4 te Zandvoort Opemngstijden ma t/m vrij 09 00-12 30 uur Schriftelijke
reacties kunnen tijdens de inspraaktermijn worden ingediend bij Burgemeesteren Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Daarnaast is er tijdens een inspraakavond de
mogelijkheid om mondeling te reageren

bel voor afspraak
tel. O25O7-ZO122

Op maandag 20 maart 1995 wordt er om
20.00 uur in de Raadzaal van het Raadhuis,
ingang Raadhuisplein (bordes) een inspraakavond over het herinrichtingsplan Kostverlorenstraat gehouden.

DE STICHTING
BOUWFONDS DIERENTEHUIS
ZANDVOORT
DANKT:

De dag is weer vervlogen
en dank straalt uit mijn ogen
bij 't ingaan van de nacht.
Wees verder mij genadig,
verlicht, verwarm weldadig
't gemoed, dat op uw zegen wacht.
Bedroefd, maar heel dankbaar voor alles wat hij
voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat
pp 85-jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn
innig geliefde en zorgzame man, onze vader en
grootvader

Gerrit Adriaan Keiler
Peter en Micky Keiler
Dax en Sharon
Savannah (U.S.A.):

Bankrekening: 25.35.31.187
NAMENS DE DIEREN:

Rob in
Zandvoort:
Yvonne Keiler
Mare en Marisa

TELEFONISCH
KLACHTENSPREEKUUR
OMGEVINGSZAKEN
De gemeente heeft een dagelijks telefonisch
spreekuur voor vragen en klachten met betrekking tot straten, pleinen, lichtmasten en ander
straatmeubilair in de gemeente
Het telefonisch spreekuur is maandag t/m
vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur.
Het telefoonnummer is: 02507-61559.

MONUMENTENCOMMISSIE
GEEFT VOORLICHTINGSAVOND
De monumentencommissie van de gemeente
Zandvoort heeft een eerste lijst opgesteld van
panden, die worden voorgedragen om als monument te worden aangewezen Het gaat om
panden m het centrum van Zandvoort
Op vrijdag 24 maart om 20 00 uur worden
hierover in gebouw De Krocht een voorlichtingsavond gehouden De commissie geeft
informatie over haar werkzaamheden en de
totstandkoming van de lijst Ook gaat zij in op
de voor- en nadelen van de aanwijzing van een
pand als monument
De eigenaren van de voorgedragen panden ontvangen persoonlijk een uitnodiging Een ieder
die hierin geïnteresseerd is wordthierbijuitgenodigd deze informatie-avond bij te wonen

De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad ter inzage bij de
sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlmgh Onnesstraat 20 te Zandvoort
De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend
van 09 00 tot 12 00 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
95023B De Ruiterstraat 36 t/m 116
aanbouw lift-, ketelhuis
95024B Burg v Alphenstraat 62
gevelwijz trappenhuis
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09 00 -12 30 uur gedurende twee
weken na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wonmgwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich DIJ de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4

BUNGALOWPARKEN

Strandpaviljoen
Calypso
vraagt
STOELENMAN
tel. 15287

Girorekening: 31.30.42

dierenbescherming

Zin in een gratis kopje koffie na het eten?
Dat kan bij Gran Dorado1
Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u, tot en
met 27 maart, een gratis kopje koffie per persoon na
uw diner m ons Italiaanse restaurant Rigoletto.
Kom dus snel langs en profiteer van deze aanbieding'
Het Boulevard restaurant heeft weer een nieuwe me- '
nukaart1

Alkmaar:
Loes Jansen-Keller
Jeanine, Fabian

Om u in de gelegenheid te stellen, kennis te maken
met de nieuwe gerechten op de kaart, hebben wij een
bijzondere aanbieding!

11 maart 1995
Oosterparkstraat 14
2042 AS Zandvoort

trifon

De begrafenis heeft woensdag 15 maart op de
Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te
Zandvoort plaatsgevonden.

A, A Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u tot 27
N / maart, maar liefst ƒ 5,- korting per persoon op een
©j® drie gangen menu.
Z A N D V O O R T

*•*•*

ADVERTENTIES

Hotel - Café - Restaurant

SUPERMARKT

Zuiderstraat 3

Wijn van de maand: Cotes du Rhône AC, fles
0, 75 liter normale prijs ƒ 7,49
NU tegen inlevering van deze
advertentie slechts
ƒ 5,95!!

2042 GA Zandvoort

Tel: 02507-19105
Fax 02507-18613

BABY GEBOREN?
Wiliem Pijper en Ruud Luttik
bedanken
Vertex Cycle
Versteege's
Systems BV
Ijzerhandel
Dick Toorenent
H.B.R. Assurantiën
Ijzerhandel
Concept II Benelux
Jaap Bloem Intersport Fa. Zantvoort
N.N,
N.N.
Autobedrijf Carpoint, Wilo, Beverwijk
Espresso Shalom
Beverwijk
Martin Koper
La Bonbonniere

- Bramenlaan 5, Bentveld - 1 boom
- Duindoornlaan 31, Bentveld - 2 bomen

*-gfrvvXg*
Cl*-

HARTELIJK DANK!!!

Stockholm:
Marianne Jaktlund-Keller
Nina, Kim

Op deze avond zal er door het college een
nadere toelichting op het plan worden gegeven

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen

)GEMEENTE

Alle gulle gevers die hebben bijgedragen aan het prachtige resultaat van bijna ƒ 12.000,Het eerste resultaat is er. We kunnen in juni beginnen
met de renovatie van de kattenverblijven.
De actie rond de renovatie van het dierenhuis gaat echter nog steeds door:

Zandvoort:
M. E. Keller-Kuneman

1995

Ziet u ook zo op tegen wekenlange kroamvisite?
Laat ons uw roze of blauwe babyfeestje verzorgen!

•

<

Zonder hun sponsoring hadden wij
niet kunnen deelnemen aan de
World Police & Fire Games

BOULANGERIE
AANBIEDING!!
Reuze boerenappelflappen, normale
prijs ƒ 1 ,60 per stuk
deze maand:
4 voor f 5,00!!

Lorentzstraat 17

SPORT/MODEWINKEL

In rustige, kindvriendelijke omgeving gesitueerd,
halfvrijstaand, uitstekend onderhouden woonhuis
met garage en zonnige voor- en achtertuin.
Beg. grond: ruime hal; toilet; riante L-vormige
woonkamer met parketvloer en schuifpui naar terras; open keuken.
Eerste verd.: 2 ruime si.kamers (vh. 3); badk. met
dubb. wastafel, ligbad en toilet.
Tweede verd. via vaste trap: ruime zolderkamer;
bergkamer. Grotendeels voorzien van thermopane
beglazing.
Vr.pr. ƒ 359.000,- k.k.

Tegen inlevering van deze advertentie
10%

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

Door de stelselwijziging in de tandheelkunde per ]
januari 1995, is een groot deel van onze verrichtin
gen uit de hoofdverzekering van het ziekenfonds
verdwenen.
Hiervoor werd u een aanvullende verzekering aan
geboden, die echter niet alle kosten dekt.
Er /uilen dus vaker relatief kleine bedragen in re
ki'ning gebracht worden.
1.v.m. stijgende administratiekosten en tarifering
!>ij de banken brengt dit zowel voor de patiënt al
de tandarts meer kosten met zich mee.
Daarom bieden de Zandvoortse tandartsen u de
volgende mogelijkheden:
Vr /o mogelijk de rekening na afloop direct te voldoen
•&• een ineassomachtiging te lekenen
iV in o\erleg de betaling op een andere wijze te
voldoen
i (openlijk 7ullon deze veranderingen een goede
veivorgmg van uw gebit niet in de weg staan.
Met vriendelijke groet
P. \Vijnands
B. Doorgeest
M. Eysvogel
B. Bouwman
F. v.d. Rijst
Tandartsen

U Jj uitvaartverzorging
kennemerland bv

Nabij centrum gesitueerde parterrewoning met
verrassend grote tuin op het zuiden. Grondoppervlakte313m2.
Indeling: ruime hal; woonkamer; zonnige eetkeuken met inbouwapparatuur; douche/toilet; 2 slaapkamers. Schuur, kleine garage, hobbyruimte en
stenen zomerhuis in tuin.
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.

Haltestraat 73
In Zandvoort centrum gesitueerd woonhuis met
voor- en achtertuin. Begane grond en souterrain
indeling als Haltestraat 71, m verhuurde staat.
Eerste verdieping, leeg op te leveren: overloop;
douche/toilet; woonkamer met balkon Z.O.; ruime
eetkeuken; 2 slaapkamers met wastafel; c.v.
Erfpachtsrecht.
Vr.pr. ƒ 195.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

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

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

SS§l/

Het
Boek-et,
ook
verkrijgbaar

na de

korting opallebadmode!

boekenweek

DEZE AKTIES GELDEN DE HELE MAAND
°|° MAART, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

De specialist in al uw
bloemwerken

BtQEMSJERKUNST
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060

Eèti^
cÉtó
Uw gasbedrijf adviseert!

Haltestraat 71
In Zandvoort centrum gesitueerd, halfvrijstaand
woonhuis met voor- en achtertuin.
Begane grond: kamer en suite met serre en inbouwkasten; douche; toilet; keuken met balkon.
Souterrain: woonkamer; 2 slaapkamers; keuken;
douche/toilet.
Eerste verd.: woonkamer; slaapkamer; toilet;
douche.
Zomerhuis: woon-/slaapkamer met douche/toilet
en vliering.
De begane grond verdieping wordt leeg opgeleverd, de overige verdiepingen zijn verhuurd.
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.

(deze aanbieding geldt t/m 27 maart en niet voor de
vrijdagen, zaterdagen en zondagen)
l

020-562.2027

Dr. C. A. Gerkestraat 38 zwart

MEDEDELING
VAN DE
ZANDVOORTSE
TANDARTSEN

Bel nu en reserveer een tafel, want het aantal plaatsen voor deze aanbieding is beperkt.
Voor uw reserveringen: 02507-20.000 toestel 1050.

^Jp

STOOKAKTIE '94/'95
Voor de week van 06-03 t/m 1 2-03- '95

800

1 000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3000
3900
4200
4500
5000
5500
0000
6500

Week
streefverbruik*

21
20
32
37
42
47
53
58
03
09
74
79
87
95
103
111
119
132
145
158
171

Totaal vanaf
1 november **

410
515
618
720
823
925
1028
1130
1233
1330
1437
1543
1096
1851
2003

2159
2312
2570
2825
3085
3338

Kosten
deze week
ƒ10,92
ƒ13,52

ƒ 1 6,64
ƒ19,24
ƒ21,84
ƒ 24,44
ƒ 27,56
ƒ30,16
ƒ 32,76
ƒ 35,88
ƒ 38,48

ƒ 41 ,08
ƒ 45,24
ƒ 49,40
ƒ 53,56
ƒ57,72
ƒ61,88
ƒ 68,64
ƒ75,40
ƒ82,16
ƒ 88,92

*Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
**Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123
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C*,BEL«.""' GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

uitgerekend voor U!

Normaal
jaarverbruik

SlMeeri^
M^

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
ma ar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f 3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nt'5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de atkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor -'-M
liet verzorgen van een bègrafeniïl
of crematie. ':•."' .' v ; : . •','.•:~'•••'.:'••'••\^i
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp bij een sterfgeval. |l
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750

s O

iPQ

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartvcrzekcring
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nou; nergens aan gebonden ben.
naam:,
straat:.
postcode/woonplaats:.
telefoon:

Q leeftijd(en):.
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haailem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem
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Aanvaring gemeenteraad met wethouder Flieringa over woonw'agenbeleid

Ik verdom het iemand te
verhuizen die dat niet wil'

ZANDVOORT - „Ik veridorn het om iemand te vermizen die daar zelf geen zin
m heeft. Ik verdom het ook
om iemand in de shit te laten zitten. En als ie in de
shit zit, moet je de rommel
opruimen, of dat nou geld
kost of niet. Ook niet als een
hogere overheid daar taezwaar tegen maakt." Met
deze kloeke taal probeerde
Han van Leeuwen (D66)
maandagavond tijdens de
commissievergadering Financiën wethouder Flierinduidelijk te maken dat
het college het raadsbesluit
over het woonwagenkamp
aan het Keesomplein moet
respecteren.

D66, PvdA en VVD willen dat
het kampje waar momenteel
acht woonwagens staan, niet
wordt opgeheven. Dit druist
echter in tegen de deconcentratieplannen van de provincie, of
zoals Flieringa zei:
„Het raadsbesluit strookt
niet met het provinciaal woonwagenbeleid, niet met het bestemmingsplan dat u zelf heeft
aangenomen en niet met de 16
plaatsen die we moeten inrichten. Wij kunnen het kampje
aan het Keesomplein niet handhaven, want dat moet gerenoveerd worden, en daarvoor is
toestemming van de provincie
nodig. Als je dat toch doet, krijg
je het grootst mogelijke gedonder. Ga nooit op de vuist met
een hogere overheid."
Het college heeft opnieuw
een brief naar de provincie gestuurd met de vraag wat zij nu

eigenlijk wil, want volgens de van de provincie".
Volgens haar is al tien jaar
wethouder bestaat daar nog
steeds geen duidelijkheid over. niets aan het woonwagenkampje gedaan. „Het moet helemaal
opgeknapt worden. Je hebt hier
Schandalig
een schuurtje met een droog en
Flieringa vond het zelf „schan- een nat gedeelte met toilet en
dalig dat er op deze wijze over douche, maar het droge gedeelmensen heen en weer gedon- te is natter dan het natte gedeelderd wordt, van doen we het te. Alles verroest en verrot hier.
nou zus of doen we het nou zo." Aan de beplanting achter de waHuub van Gelder noemde de
kwestie „bij het zielige af dat
het college zit te wachten op
een verlossende brief van de
provincie." De PvdA-er verweet
het college dat ze de beleidsvrijheid die de provincie de gemeente Zandvoort toelaat, niet
gebruikt. „Waar beginnen we
toch aan met die deconcentratie," aldus Van Gelder. „We
gaan een hoop burgerlijke onrust op ons nek halen. Ik heb
nog nooit gehoord dat die mensen daar zelf weg willen. Die
brief waar het college op zit te
wachten komt gewoon niet."

Hoe ziet u Zandvoort? Wat
vindt u de leuke plekjes en wat
maakt het tot zo'n plezier om m
deze gemeente te wonen? Hoe
beoordeelt u de jaarlijkse invagens is ook nooit wat gedaan. sie van toeristen, of juist de
De wilde rozenstruiken zijn winterse rust? Het strand, de
nooit gesnoeid. Dat is wilde na- duinen?
tuur, zeggen ze dan, dat moetje
zijn gang laten gaan. Maar er
komt mooi geen roosje meer Collages
aan. Er zou ook wat speelgeleGeef uw eigen impressie van
genheid voor de kinderen moe- Zandvoort is het verzoek van
ten komen. Maar het is natuur- de redactie en stuur die naar de
lijk allemaal weggegooid geld, krant. Voor de meest creatieve
want we moeten weg."
inzendingen, er zijn er al een

ZANDVOORT - Dankzij een
briefje van een getuige achter
de ruitenwisser kon de veroorisaker van een aanrijding met
geparkeerde auto worden
chterhaald. De aanrijding
zaterdag plaats op het
Stationsplein. De veroorzaker,
feen 21-jarige man uit Vinke, bekende de aanrijding en
bood zijn excuses aan. Hij zal
de schade vergoeden.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred J M Pekelharmg
Hoofd commercie J F Sas

Flieringa verzekerde de commissieleden dat als de provincie akkoord gaat met de motie
van de raad, die onverwijld
wordt uitgevoerd. „Maar we
hebben voor de uitvoering van
die motie de toestemming van
Gedeputeerde Staten nodig."
De direct betrokkenen zijn
van mening dat alles over hun
hoofden wordt beslist. Alida de
Jong, vrouw van Kobus de
Jong, lid van de woonwagencommissie en 'hoofd' van het
kamp, zegt dat de woonwagenbewoners „in principe willen
blijven, maar we moeten weg

iX
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De grens van Zandvoort en Bloemendaal.

ZANDVOORT - Langzaam maar zeker beginnen de onderhouds- en reconstructiewerken aan de kop van de
Zeeweg te vorderen. De omgeving op
de grens tussen Bloemendaal aan Zee
en Zandvoort lag er tijdens het eerste
mooie weekend nog wel 'ruig' bij. Door
de versmalde rijstrook, die in verband
gedoogd en daar zit 'm nu juist met de reconstructie is aangelegd, onthet grote probleem."
stond er zowel zaterdag als zondag een
behoorlijke file.

Permanent

Per l september verhuist de
Leerman naar zijn nieuwe aangewezen plaats, namelijk de
stoep voor het tausstation in de
Louis Davidsstraat. Volgens
Flieringa is deze maatregel
slechts van tijdelijke aard. Er
wordt momenteel uitvoerig gezocht naar een permanente oplossing en daar heeft het college tijd voor nodig. Het is echter
een ingewikkelde juridische
kwestie.
Bovendien moet de situatie
volgens de wethouder ook vanuit 'Ruimtelijke Ordenings-aspecten' bekeken worden. „Als
zaken in het verleden niet goed
geregeld zijn, dan kun je dat
met zomaar even veranderen,"
antwoordde hij de commissieleden. „Als ik de Leerman op
een gegeven moment moet laten verplaatsen, kan ik niet zeggen: 'Vertrek en neem je zooitje
maar mee', want dan hebben
we meteen een proces aan ons
broek." De Leerman kwam opnieuw ter sprake tijdens de
commissie Financiën. Volgens
Van Leeuwen (D66) is het college „hartstikke lief geweest en
moet de situatie eenzijdig worden beëindigd. De sympathie
betreft een persoon, maar dat
mag niet ontaarden in schade
en overlast jegens vele anderen." Wethouder Plieringa benadrukte weer eens dat het om
gedogen gaat en de standplaats
tijdelijk is.

Ondanks de werkzaamheden ondervinden de omliggende horecabedrijven en
dagjesmensen verder betrekkelijk weinig
hinder van de bedrijvigheid van aannemingsbedrijf Te Beest, belast met de uitvoering van het project.
Voor de Zandvoortse Femke Dijkema,
mede-eigenaar van café-restaurant 'Het
Eindpunt' was het in februari, bij aanvang
van de werkzaamheden, eerst wel even
flink schrikken. „Opeens werden de weg
en het fietspad, pal voor onze deur, opge-

MENINGEN
Torenflat
De stichting Vrienden van
Zandvoort heeft nog geen antwoord gekregen op haar brief
aan de gemeente. De stichting is
tegen torenflats en het vol houwen van Zandvoort.
Gemeenteraad de baas in
Zandvoort? Zo hoort het wel,
want u en ik hebben daarvoor
gestemd. Maar Zandvoort
wordt nog steeds geregeerd
door ambtenaren en projectontwikkelaars. Een brief van
de Vrienden van Zandvoort tegen de torenflat en tegen massale dorpsverbouwing werd op
advies van ambtenaren in handen gesteld van burgemeester
en wethouders. Dat betekent
een soort doofpotje. En dat met
medeweten van de héle raad.

Bloemenhulde

1,85

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941

Acingesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP)

Omdat het 4-mei-comité nooit aandacht heeft besteed aan de deportatic van 450 joden op 13 maart 1942 naai' Duitsland, hebben
enkele anonieme Zandvporters maandag in alle stilte bloemen en
een krans gelegd bij het joodse monument op de hoek van de Jacob
van Heemskerkstraat en de Dr. Metzgerstraat. Het monument, dat
de Israëlische ambassadeur in Nederland op 4 augustus 1991 onthulde, staat vlakbij de plaats waar vroeger een synagoge stond. Het
gebouw werd in augustus 1941 opgeblazen.
In Zandvoort hebben nooit veel joden gewoond, totdat veel
joodse vluchtelingen wegtrokken uit Duitsland. De joodse immigratie kwam in de jaren dertig op gang. Van de 450 joodse inwoners
van Zandvoort, die zijn gedeporteerd naar concentratiekampen,
kwamen er na de oorlog slechts 17 naar de badplaats terug.

Vervolg van voorpagina
Die bezorgdheid had wethouder Termes wel, met alleen ten
aanzien van de bewoners, maar
ook voor het restaurant Stella
Mans, dat met haar bedrijf
slechts dertig meter van het geplande Eurotel afligt. Hij vond
het zeer vreemd en een slechte
zaak, dat TNO Bouwes Palace
bij haar onderzoek als referentiekader had gebruikt. Bovendien acht Termes het zeer belangrijk dat de woonomgeving
optimaal blijft.
Volgens Visser was de 'windhinder-situatie' met het oude
Bouwes niet echt slecht, dus
zou het in de situatie van Eurotel 'best wat slechter' mogen
worden

echter 'een monument voor het
gemeentebestuur'. „In 1904
heeft de gemeente Zandvoort
ze speciaal gebouwd voor mensen, die arm en minder behuisd
waren. Dat een gemeentebestuur zich hiermee bezighield,
was m die tijd zeer bijzonder."
De commissie vindt dan ook,
dat de historische waarde van
deze panden moet prevaleren
boven de economische waarde.
Daarnaast reageerde de monumentencommissie tevens op
de renovatieplannen voor deze
woningen. Volgens voorzitter
Polman komt de commissie na
bestudering van deze plannen
veel lager uit dan het hoge bedrag dat momenteel geraamd
is. Over het voorstel van de monumentencommissie om gebouw de Krocht aan te wijzen
als monument waren de commissieleden onverdeeld verbaasd. Voorzitter Polman benadrukte echter dat de commissie
bij haar beoordeling niet alleen
kijkt naar architectonische-,
maar ook naar historische
waarde. De watertoren acht zowel het college als de VVD nog
te vroeg om tot aanwijzing als
monument over te gaan. Het
voorstel om het cultureel centrum als monument aan te wijzen zien de commissieleden in
verband met de mogelijke privatiseringsplannen ook liever
even 'm de ijskast' gezet.

Reddingboot komt in actie

De rubriek meningen staat open voor uw reacties U kunt uw bnef
opsturen naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of afgeven op het redactiekantoor, Gasthmsplein 12 m
Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort Vermeldt
svp uw telefoonnummer. Inzendingen zonder - juiste - naam en/of
adres worden niet geplaatst. De redactie is telefonisch bereikbaar
via nummer 02507-18648.
ruimtelijk.
Gelukkig voor Paap zat de
raad niet te slapen. Er bestond
twijfel of er al een brief aan
Paap was gestuurd. Wethouder
Versteege zei weer eens 'van
niets te weten'. 'Is nu die brief
van het college gestuurd of
niet', wilde Koper weten. Burgemeester Van der Heijden,
weer eens in zijn wiek geschoten, zei dat het 'hier geen tribunaal is'.

wikkelaars' bestaan, die eigenlijk alleen maar aansturen op
het innen van schadeclaims?
Gelukkig wilde de meerderheid van de raad doorprocederen, om te kijken wie gelijk
heeft. Maar helaas werd er toch
te weinig werk van gemaakt,
want dit was een 'item' om te
benadrukken dat niet het ambtenarenkorps, maar de gemeenteraad de baas is. Dus een waardering van D'Oprechte Amateur zou op zijn plaats zijn, als
deze stichting nog bestond. Of
zit dat 'oprecht' ons tegen?
Toni Hendriks
Zandvoort

worden overgevaren van Breskens naar Den Helder, maar
was zondagmiddag door het
wegvallen van de wind en gebrek aan brandstof door de reddmgboot van Scheveningen al
de haven van Scheveningen
binnen gesleept. Toch wilde de
bemanning nogmaals proberen
in Den Helder te komen, wat
uitliep in een stranding bij
Zandvoort.
Zaterdag 18 maart is de reddingboot 'Annie Poulisse' tussen tien en twaalf uur te bezichtigen voor het boothuis aan de
Thorbeckestraat. Aansluitend
is er een oefening. Verzocht
wordt niet in de omgeving van
het boothuis te parkeren. Er is
geen gelegenheid tot meevaren.

Bouwaanvragen geblokkeerd
ZANDVOORT - Tijdens de
Op basis van een voorbereiraadsvergadering van 28 maart dingsbeslu.it kunnen bouwaanwordt er een voorbereidingsbe- vragen, die met m het toekomsluit genomen voor het 'plan- stige plan passen, worden te-gebied' bestemmingsplan Cen- gengehouden. De werking van
trum. De Wet op de Ruimtelij- het voorbereidingsbesluit geldt
ke Ordening biedt deze moge- voor een jaar.
lijkheid om ongewenste ontwikkelmgen in een bepaalde
Indien binnen dat jaar een
omgeving tegen te gaan. Het be- ontwerp-bestemmingsplan ter
treffende gebied is gelegen tus- visie wordt gelegd, wordt de besen de Koninginneweg, de schermende werking daardoor
Kostverlorenstraat, Zeestraat, overgenomen. De commissie
Burg. Engelbertstraat, Thor- Ruimtelijke Ordening ging
beckestraat, Hogeweg en Grote donderdag unaniem akkoord
Krocht
met het voorbereidingsbesluit.

Schadeclaims

Allang heerst onder de Zandvportse bevolking het idee dat
V.d. Werff eigenlijk het ambtenarenkorps
Zandvoort het voor het zeggen heeft en dat
daardoor wellicht de gemeente
wordt bedreigd door diverse
schadeclaims. Een kwestie om
daar nu eens een vinger achter
Torn Hendriks reageert op de te krijgen liet de raad eind feIn zijn ogen slechte afhandeling bruari eigenlijk een beetje ligvan twee zaken tijdens de raads- gen.
vergadering van eind februari.
Gelukkig wees de raad met
D'Oprechte Amateur was (ze- negen stemmen het voorstel af
ker in de jaren zestig) een vere- om 38 duizend gulden te betaniging die amateurs liet optre- len aan twee architecten die m
den op allerlei gebied om uit- 1989 een niet geaccepteerd
eindelijk tijdens een landelijke schetsontwerp voor de uitbreifinale jaarlijks een winnaar aan ding van het raadhuis hadden
te wijzen. Of in Zandvoort een ingediend. Nadat een andere arplaatselijke afdeling is geweest chitect was aangewezen, hadis mij onbekend, maar zo ja, den deze twee 'gepasseerden'
dan zou het plaatselijke be- een rekening ingediend. Na weigering werd geprobeerd deze
stuur hoog scoren.
Laten we even teruggrijpen via de rechter te incasseren.
op twee punten van de raadsDe raad werd niet geinforvergadering van februari. Bij de
ingekomen stukken was vol- meerd over de rechtszaak. In
gens de agenda een brief van eerste instantie verloor de geJ.J. Paap, d.d. 8 december 1995 meente en B en W wilden nu
(vooruitziende blik dus!) met met 38 duizend gulden gemeenhet verzoek een stuk grond te schapsgeld van 'het gezeik' af
huren. B en W stelden voor zijn. Want met getuigen moet
deze brief in handen te stellen de gemeente aantonen dat met
van B en W ter afdoening. Een de architecten geen bindende
kwestie van onder andere afspraken zijn gemaakt. 'Als we
Ruimtelijke Ordening, met an- verliezen hangen we voor een
dere woorden wethouder Ver- veel hoger bedrag," aldus burgesteege. Een man, die wat zijn meester Van der Heijden. Zou Volgens de kunstenaars die in de Mariaschool een atelier hebben, heeft wethouder Versteege voor een
optreden in de raad betreft niet deze bestuurder wel weten dat nieuwe herdenkingssteen gezorgd
weet wat ordening is, laat staan er tegenwoordig 'project-ont-

Oprechte Amateur

Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel 02507 - 17166
Postadres postbus 26, 2040 AA
Zandvoort Faxnummer 0250730497. M Oosterveld Kantoor ge°pend:maandag13-16u
,dmsdag101
3, 14-16 u , woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12
u
Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres. Postbus 51, 1180 AB Amstel"een Faxnummer 020-6475449 Micro-advertenties tel 020 - 562 6271
Faxnummer 020 - 665 6321
Verkoopmanager M Chnstiasnse.

Opgave abonnementen, verhuizinpen.etc: ma t/m vr 08 30-17 uur, tel
(020)-5626211.
oezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel
02507-17166

Indien de gemeenteraad met
het voorstel van de monumentencommissie akkoord gaat,
worden deze woningen tot monument verklaard. In dat geval
zullen er hoge renovatiekosten
nodig zijn. „Hierdoor zal de
huurprijs onacceptabel stijgen
tot boven de maximumgrens
van 650 gulden per maand", aldus Flieringa. Hij vroeg daarom aan de commissieleden om
te wachten en nog niet akkoord
De wegwerkzaamheden leidden hier afgelopen weekeinde tot flinke files
te gaan met het voorstel om
Foto André Lieberom deze woningen als monument
aan te wijzen.
broken. Niemand had ons van te voren van strook vervalt en wordt door een rijstrook
Volgens de heer Polman,
deze plannen op de hoogte gebracht. Bin- voor doorgaand en een rijstrook voor voorzitter van de monumentennen de kortste keren veranderde een heel rechtsafslaand verkeer vervangen. De commissie, zijn de woningen
stuk van de Zeeweg in een open zanderige oversteekstroken bij de kruisingen worden
vlakte. Dat wordt een paar maanden zand- verkleind, zodat er beter zicht ontstaat en
happen, dachten we met schrik. Ook vrees- auto's en fietsen sneller kunnen oversteden wij een flinke omzetdaling."
ken. Verder wordt het fietspad tussen de
Het tegendeel bleek echter het geval. „De politiepost en de afslag Parnassia verbreed
grote onstane ruimte wordt juist met veel tot 2,75 meter. Hierdoor kunnen fietsers in
ZANDVOORT - De nieuwe
enthousiasme door automobilisten ge- twee richtingen van het pad gebruik ma- reddingboot van het KNRMbruikt als gratis parkeerterrein. In vijfjaar ken, waardoor ze minder vaak hoeven over station Zandvoort, de 'Annie
tijd hebben we het nog nooit zo druk ge- te steken.
Poulisse, is zondagavond voor
had," aldus Femke en haar compagnon
De Zeeweg is een van de twee toegangs- de eerste maal uitgerukt. De
Marco vrolijk lachend.
wegen naar Zandvoort en is sinds l januari KNMR kreeg een melding van
1993 een provinciale weg. De provincie be- de kustwacht dat een zeiljacht
steedt in haar plannen extra aandacht aan ergens tussen Zandvoort en IJNieuw asfalt
de veiligheid. Zo zal er vanaf de Parnassia- muiden zou zijn gestrand. Het
De kosten van de werkzaamheden bedra- weg tot aan restaurant de Zonnehoek ver- zeiljacht 'Schoot' met een lenggen ruim een miljoen gulden. Over een lichting komen in de middenberm. De toe- te van 12 meter werd gevonden
afstand van zeshonderd meter wordt een gestane snelheid blijft op dit punt maxi- bij paal 70.500 tussen Zandnieuwe asfaltlaag op de weg aangebracht. maal 50 kilometer per uur. Op de rest van voort en Langeveldserslag,
Vanaf de richting Haarlem krijgt de weg bij de Zeeweg mag men 80 kilometer per uur waar het gestrand was.
afslag Parnassia een nieuwe indeling. De rijden. De werkzaamheden zullen eind mei
De 'Annie Poulisse' trok de
overgang van twee rijstroken naar een rij- zijn afgerond.
boot binnen enkele minuten
vlot en heeft het schip naar IJmuiden gesleept. De twee personen aan boord waren ongedeerd.
Het zeiljacht 'Schoot' zou

U moet de man of vrouw op
wie u gestemd heeft, eens door
elkaar schudden, en zeggen:
waarom kom je niet beter voor
me op, in plaats van mee te werken aan het vol bouwen van
mijn dorp en mijn huis te slopen. Maar ja, u en ik hebben
deze raad zelf gekozen, en vergissen is menselijk. Het komt u
echter wel duur te staan. Want
des te groter Zandvoort wordt,
des te hoger worden uw woonlasten. Je zou het tegendeel verwachten, maar niet in Zandvoort. Wie het beter weet, mag
het zeggen.

Hoteltoren-Eurotel

Fikse huurverhoging
monumentale huizen

Opgeknapt

Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel 02507 - 18648 Postadres
postbus 26, 2040 AA Zandvoort BIJ
geen gehoor 020-6451515 tijdens
kantooruren
Dick Piet (red chef), Ton van Doorn
(adj chef/emdred ), Joan Kurpershoek
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp

Abonnementsprijzen: ƒ 18,00 per
Wartaal, ƒ 32,55 per halfjaar, ƒ 56,90
Per jaar Voor postabonnees qelden
andere taneven Losse nummers ƒ

drage laten wij geheel vrij. U
mag uw visie onder het motto
'Zo zie ik Zandvoort' geven in
de *-vorm van schilderijen, foto's, collages, gedichten, verhalen, liedjes, wandkleden, tekenmgen, beeldhouwwerken, etsen en andere creatieve uitingen.Wij zij n bijzonder benieuwd
naar wat u boeit aan de badplaats. Zijn het de duinen, het
strand, de zee, de oude dorpskern, het 'mondaine' uitgaansleven, het circuit of juist de flanerende badgasten op de boulevard.

Een selectie uit de inzendmgen hopen wij in mei m het
Zandvoorts Nieuwsblad te publiceren. Mogelijk worden de
inzendingen ook geëxposeerd.
Wie deelneemt aan de prijsvraag 'Zo zie ik Zandvoort',
gaat akkoord met de eventuele
publikatie en expositie van zijn
inzending. Een deskundige
jury zal zich over de kunstuitmgen, die uiterlijk l mei binnen
moeten zijn, buigen. U kunt uw
bijdrage zenden naar het redactieadres Gasthuisplem 12, 2042
JM Zandvoort. Grotere werkstukken kunnen hier ook tijdens kantooruren worden afgegeven.
Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met Joan
Kurpershoek (02507) 18648 of
Ton van Doorn, 020-6451515.
Ook indien u overweegt mee te
doen, wordt u verzocht even te
bellen.

ZANDVOORT - Over de
straten met de woningen
L'Amistraat l tot en met 19,
Hulsmanstraat 2 tot en met
20, Hobbemastraat l tot en
met 29 en 2 tot en met 30 en
Jan Steenstraat 3 tot en met
9 is momenteel een fikse
discussie gaande tussen de
gemeente en woningbouwbedrijf EMM. Dat meldde
'vervangend' voorzitter Flieringa donderdag aan de
commissieleden Ruimtelijke Ordening. Deze woningen worden namelijk door
de monumentencommissie
voorgedragen als monument.

ZANDVOORT - „Ik kan niet tegen de Leerman zeggen:
'Opkrassen met je handel, wegwezen!' We zitten namelijk
m een situatie, dat we mogelijkerwijs schadeplichtig zijn."
|Zo omschreef Wethouder Flieringa het probleem dat de
[gemeente Zandvoort heeft ten,aanzien van de standplaats
|van Manfred de Leerman op het Raadhuisplein. Tijdens de
commissie Ruimtelijke Ordening gaf hij dit antwoord op
Ivragen van GBZ.

)oorgereden

zien en doet een beroep op aantal binnen, zijn enkele aardige prijsjes beschikbaar.
hun creativiteit.
De vorm van uw creatieve bij-

Extraparkeerplaatsen

Wij kunnen de Leerman
niet zomaar wegsturen'

Aangezien wethouder Versteege wegens griep afwezig
was, nam de heer Flieringa zijn
taken waar. Naar de mening
!van de wethouder Financien, is
|er sprake van een zeer 'ingewikjkelde situatie', nu de Leerman
binnenkort van zijn vaste plek
jop het Raadhuisplein moet verjhuizen. Dit zal gebeuren, wanmeer met nieuwbouw op het
plein wordt begonnen.
j Volgens Flieringa is de plek
jvan Manfred in principe een
/standplaats'. Zijn kraam, waar
hij tassen, riemen- en andere
lederwaren verkoopt, staat om
jdie reden ook op wielen. Bij een
(Standplaats moet de stand ledejre avond van het plein worden
[verwijderd. Dat gebeurt ook
imet de haringkraam op het
|Raadhuisplem. Manfred mocht
pijn kraam echter laten staan.
jFlieringa: „Dit is jarenlang
"oor de gemeente Zandvoort

IS ER NOU ZO
of zo mooi aan
WATleuk
Hoe ziet u
Zandvoort? Of misschien wel zo jammer? Het
Zandvoorts
Nieuwsblad
Zandvoort?
vraagt zich af hoe de dorpsbewoners hun badplaats

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 16 maart 1995
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Rondvlucht
boven Nederland

Minicruise
naar Noord Engeland
via de nieuwe verbinding IJmuiden - Newcastle
Weekmedia organiseert in samenwerking met Toer-NL-E.\cursies
een fraaie drie-daagse minicruise.
U reist op eigen gelegenheid naar
IJmuiden, waar de inscheping
plaats vindt bij de Fehson
Terminal. Vertrek om 18.30 uur
met het m.s. Wmston Churchill.
Aan boord is er een taxfree winkel,
een kiosk annex parfumshop, drie
restaurants, een taar-lounge met
zeezicht en een discotheek. Na
aankomst in Newcastle om 9.30
uur plaatselijke tijd volgt een clagtocht per touringcar met een
bezoek aan het historische
Durham en het centrum van
Newcastle. Tevens maakt u kennis
met het karakteristieke heuvellandschap van Noord Engeland.
Om 17.30 uur vertrekt het m.s.
Winston
Churchill
richting
IJmuiden, waar u de volgende dag
Deelname aan de minicruise naar Noord Engeland is alleen mogelijk door
om 9.00 uur aankomt.
het insturen van deze bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde
VERTREKDATA:
adres.
donderdag 25 mei (Hemelvaart),
zondag 4 juni (Pinksteren), don- Naam :
derdag 8 juni en donderdag 22
Adres:
juni 1995.

Bon voor onze lezers

KOSTEN:

De kosten voor de minicruise naar
Noord Engeland bedragen vanaf f
149,= per persoon, incl. bootreis
v.v., touringcarvervoer in Engeland
en assistentie van de reisleidmg. In
deze kosten zijn niet inbegrepen de
maaltijden, uitgaven van persoonlijke aard en verzekeringen. U kunt apart een annuleringskostenverzekenng afsluiten a 4,5% van de reissom en reisverzekering a f 12,50 p.p.
afsluiten. Passagiers dienen in het bezit te zijn van een geldig Nederlands
paspoort/ toeristenkaart.
DEELNAME:

Deelname is alleen mogelijk door het insturen van onderstaande volledig
ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam

Postcode:

Aantal deelnemers:

Ie keuze datum:

2e keuze datum:

Weekmedia organiseert
in samenwerking met
Toer-NL-Excursies een
onvergetelijke
rondvlucht van een uur
boven Nederland op 2e
Paasdag, 17 april en op
zaterdag 22 april 1995.
Op Schiphol gaat u aan
boord van de AirHolland
Boeing
737/757 en maakt u
een rondvlucht van een
""t' s
uur boven Nederland.
De vlieghoogte is zo laag
mogelijk als haalbaar op
het moment van uitvoering. Afhankelijk van eventuele bewolking en andere
weersomstandigheden stelt de gezagvoerder een zo interessant mogelijke route
vast. De vertrektijden vanaf Schiphol liggen tussen ca. 8.30 en 19.30 uur.
Tijdens de vlucht wordt u een drankje en een versnapering aangeboden.
KOSTEN

De kosten voor deze vlucht bedragen f 139,- p.p. Kinderen t/m l jaar gaan gratis mee. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige toeristenkaart
of een geldig paspoort. Er zijn geen taxfree-faciliteiten.
DEELNAME

Deelname is alleen mogelijk door inzenden van onderstaande volledig ingevulde bon aan: Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC AMSTERDAM.
Via Toer-NL-Excursies ontvangt u een bevestiging en een factuur, die u per
omgaande dient te betalen. Ca. 7 dagen voor vertrek ontvangt u via Toer-NLExcursies de deelnamebewijzen en alle relevante informatie. Voor meer informatie: Toer-NL-Excursies, tel. 05275-3025.

Woonplaats:

Telefoon:

geeft u meer!

WEE!

Reisverzekering: ja/nee.

Bon voor onze lezers

Annulenngskostenverzekenng: ja/nee

Wij maken met Weekmedia een rondvlucht boven Nederland.

Geef onderstaand uw keuze aan:
• couchette ligplaats/bed met wasgelegenheid en toilet in directe nabij
heid f 149,- p.p.
• bed in vierpersoonshut zonder raam met wastafel f 194,- p.p.
• bed in driepersoonshut zonder raam met wastafel f 214,- p.p.
• bed in tweepersoonshut zonder raam met wastafel f 274,- p.p.
• bed in tweepersoonshut zonder raam met badkamer f299,- p.p.
• bed in tweepersoonshut met raam en badkamer f 324,- p.p.
• bed in éénpersoonshut zonder raam met wastafel f 449,- p.p.
Kinderen t/m 15 jaar ontvangen een korting van f 50,- p.p.

Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Tel.:

Aantal deelnemers:.

Datum (17 april of 22 april):

Namen overige deelnemers (gespeld op de wijze zoals ze ook vermeld
staan in paspoort/toeristenkaart. Voor kinderen t/m 15 jaar ook leeftijd
vermelden.):

Namen overige deelnemers (voor kinderen t/m 12 jaar ook leeftijd vermelden):

Voor meer informatie: Toer-NLExcursies te Ens,
tel. 05275-3025.

geeft u meer!

geeft u meer!

geeft u meer!
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geeft u meer!

De miljoenen komen eraan!

^

Prijzenregen bij '&•\
Postcode Loterij

*w-

NATIONALE •

POSTCODE
LOTERIJ!

gulden uit. Op RTL 4 kunt u
het allemaal volgen.

Nog meer miljoenen

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen
vindt u bij De Graaf Juweeltjes in o a Essen,
Eiken. Anegre, Mahome, Beuken en Kersen
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt Met
ronde of rechte kanten In diverse breedtes,
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm

Met 'kamerbrede' panelen kan vri|wel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar
liefst 5 50 m In verschillende breedtes en
afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen) Met
rechte of ronde kanten In vele tinten

Kies uit meer dan 70 kleuren Ko»l warm fel of
dromerig met het fantastische Luxalon
programma kunt u alle kanten uit De aluminium
lamellen (in verschillende breedtes en profielen)
worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang
Dus praktisch altijd kamerbreed'

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met
fantasie decors Vrolijk, stemmig, exclusief don
ker of licht of in prachtige midden-tinten, teveel
om op te noemen Uitgevoerd met ronde kanten
Tusser de panelen kunnen strips m gelijke kleur.
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips1

de Graaf i ilafonds

"

Jarmuiden 47, Amsterdam, tel. 020-6134775.
Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Prijzen van één miljoen, twee
miljoen, vijf, zes of zelfs zeven
miljoen. Ze vallen allemaal deze maanden. Al die miljoenen
worden gegarandeerd door
de Postcode Loterij uitgekeerd. Tijdens én na het
jubileum van de jarige Postcode Loterij, de leukste lotery voor het goede doel. Zo
vallen in maart in elk geval de
Gouden Bingo en de Gouden
Postcode Frys.
Deze maand is het hoogtepunt
van het verjaardagsfeest van de
Nationale Postcode Loterij. Op
25 maart maakt Caroline Tensen de winnende cijfers bekend
van de GOUDEN BINGO van
vyf miljoen gulden. Diezelfde
avond reikt Reinout Oerlemans
de GOUDEN POSTCODE PRIJS
van maar liefst twee miljoen

r«

Voor u en het goede doel
De Postcode Loterij is er voor u
en voor het goede doel. Want
terwijl u kans maakt op miljoenenprijzen, gaat de hele netto
opbrengst van de Postcode Loterij naar goede doelen zoals
het Wereld Natuur Fonds en de
NOVIB.
Winnen is helpen in de
Postcode Loterij. Vul dus nu
die bon in en speel mee voor
een betere toekomst voor
mens en milieu én voor u
zelf. H

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek,
modern en hyper-modern In legio afwerkingen
spiegel, houtstructuur in tinten en kleuren Naar
keuze met of zonder praktische kastinteneurs

Terwijl de Postcode Loterij
haar verjaardag vierde, steeg
een oude bekende, de MEGA
JACKPOT, gestaag naar vijf
miljoen gulden. Dat betekent
dat deze;prijs er binnen twee
maanden uitgaat op een formidabel hoog bedrag. De miljoenenregen houdt dus niet op.

Straks bent ü de nieuwe miljonair, waar Henny Huisman langskomt.
Laat die kans niet lopen, want hij is groter dan ooit.'

ƒ 40,- (vier lotnummers)

O ƒ 20,- (twee lotnummers)

/ 30,- (drie lotnummers)

D ƒ 10,- (één lotnummer) -7

l

DE UITSLAGEN VAN 12 MAART
Amsterdams
Stadsblad
Amsterdams
Stadsbüad . __

Amsterdams
Stadsbad. .

Am;
Stat

Amsterdams
Stadsblad

Amsterdams v'v
Stadsblad _ __

Amsterdams
Stadsblad. ...

POSTCODE

BINGO
JACK
POT
De Bingocijfers
getal 1 t/m 21
12 11 07 33 41 09 10
39 29 45 34 42 05 38
28 24 19 27 40 04 01
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Bingo Jackpot
BuitenvelderfCourant <•*•.?-

WEEKMEDIA, ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

De overige Bingoprijzen
Als u bij 22 t/m 36 getallen een
volle kaart heeft, valt u ook in de
prijzen.

20
26
13
15
14
44
32
17

getal 22 t/m 36
/ 15.000,- 16 ƒ40,ƒ 5.000,- 23 ƒ30,ƒ 3.000,- 08 ƒ25,ƒ 2.500,- 03 ƒ20,ƒ 1.000,- 21 ƒ10,/ 500,- 06 ƒ7,5»
/ 100,- 30 ƒ 5 , ƒ50,-

Naam:

Q dhr. G mevr. |

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

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.95.03

Straatprij's / 3.000
2572 W

Extra Prijs/25.000

ƒ 500.000,2572 VV 019
Stand Mega Jackpot: 5 miljoen

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

NATIONALE
LOTERIJ
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Hapsnap beleid moet afgelopen zijn'
ZANDVOORT - Bram
Krol is boos, bedroefd en gefrustreerd, maar hij mag
niets zeggen. „Alles wat ik
beweer, kan tegen ons worden gebruikt." Krol is namelijk ambtenaar en beheerder van Cultureel Centrum. Lou Koper (D66)
kwam vorige week met het
plan het centrum te privatiseren.
„De financiering van een
cultuur-historisch centrum
kan een kleine gemeente als
Zandvoort niet opbrengen,"
aldus Koper in de commissie Maatschappelijk Weizijn en de meeste andere leden knikten van ja.

geld los te peuteren, bij de pro- tje draaien. Er moet eens een
„Eerst moeten ze het beleids- vincie bijvoorbeeld. Iedereen einde komen aan dat hapsnap
plan goedkeuren. Dan is het zit nu weer naar die kosten te beleid."
best mogelijk hier en daar wat staren. Zo blijf je in een kringe-

Weekenddiensten

Renovatie

omvorming van Cultu|reel„DeCentrum
tot museum kost

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
13043.
Hulpverlening:
BRANDWEER: Alarmnummer Centrum
Voor Vrijwillige
06-11. In andere gevallen Hulpverlening: Voor informa023-159500 of - voor info over- tie, advies en hulp tel. 17373, op
dag - (02507) 61584.
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
AMBULANCE: Alarmnummer 2040 AC Zandvoort.
06-11. Anders: tel. 023-319191 Stichting Welzijn Ouderen
(ongevalllen), Centrale Post Zandvoort: Koninginneweg l,
Ambulancevervoer (CPA) Ken- tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
nemerland.
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
DIERENAMBULANCE: Die- dinsdag t/m vrijdag van 09.00
reribescherming
023-246899 tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
(gratis), Regionale Dierenam- dat de coördinator aanwezig is.
bulance
alarmnummer Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
023-334323.
een afspraak tel. 19393.
HUISARTSEN: De volgende Belbus: Om van de belbus (voor
huisartsen hebben een geza- bewoners van 55 jaar en ouder)
menlijke
waarnemingsrege- gebruik te kunnen maken,
ling: J. Anderson, B. van Ber- dient men zich 24 uur van te
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. voren op te geven bij Huis in de
Paardekooper, H. Scipio-Blü- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
me, F. Weenink. Informatie en 17.00 uur. De kosten per perdaarover tijdens weekend, soon bedragen vanaf l juli 1991:
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,tijdens feestdagen via telefoon- voor een retour.
nummer 30500. De spreekuren Alg. Maatschappelijk Werk
van de dienstdoende arts zijn Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
zowel op zaterdag als zondag 13459 bgg 023-320464. Spreekop werkdagen
van
van 11.30 tot 12.00 uur en van uur
17.00 tot 17.30 uur. Een af- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo- Telef. Meldpunt Sexueel Getheek, H.B.A. Mulder, tel. weld: tel. 023-340350 op werkda13185. Openingstijden (alleen 'gen 12.00-14.00 uur en maandagvoor
recepten):
zaterdag + donderdagavond 19.00-21.00
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, uur.
zondag
11.30-12.30
en Telef. meldpunt Ouderen Mis17.00-18.00 uur. Buiten de ope- handeling: 023-159700, van 08.30
ningstijden informatie over de tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Huurders: Gratis advies voor
vallen is het Kruiswerk Zuid- leden. Telefonisch spreekuur
-Kennemerland 's avonds, 's elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
nachts en in het weekend te be- uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
reiken via de doktersinforma- Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
tiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A. Woningbouwvereniging EMM:
de Boer-Burgh en/of mevr. Klachtentelefoonnummer
A.C.M. Gombert en/of P.J. van technische dienst: 17577. Beder Deijl, Kochstraat 6A, Zand- stuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, 19.30 tot 20.00 uur.
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- Taxi: tel. 12600.
eniging v.h. welzijn der dieren Openbare bibliotheek: Prinses(02507) 14561, Vermissings- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
dienst 023-383361, Asiel Zand- 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
voort
(tevens
pension) 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
02507-13888, Asiel Haarlem 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
023-244443. Stichting Regionale 10-14 uur.
Weekend:
18/19 maart 1995
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.

Kerkdiensten

slechts twee ton. De verlichting
is slecht, er moeten nieuwe vitrines komen evenals een goede
routing.
We werken eigenlijk met afgedankte spullen van andere
musea. Maar de toestand van
het pand is om te huilen. Er is
al vijftien jaar geen onderhoud
gepleegd. Renovatie is hoognodig.

nieuwe muur om het pand worden gebouwd. Je moet hier heel
hard stoken om het vocht eruit
te houden. En dan conserveer
je hier kostbare zaken. De cv-installatie had twee jaar geleden
al vervangen moeten worden.
Het ding maakt ook nog veel
herrie. Het gebouw is op de monumentenlijst gezet, dat gaf een
beetje hoop, maar ze moeten
eindelijk eens met het onderhoud beginnen. En vijf ton over
dertig jaar uitgesmeerd is niet
eens veel."

Kroegen
„Mijn stelling is: bij een museum verdubbel je het aantal
bezoekers. Een Cultureel Centrum loopje niet zo snel binnen
als een museum. Misschien
kun je wel entree heffen, een
gulden voor volwassenen, vijftig cent voor kinderen.

Van de totale kosten voor een
Zandvoorts museum gaat 75
procent - vijf ton - op aan renovatie. Voeg- en houtwerk moet
worden vernieuwd, het dak is
slecht, niets is geïsoleerd. Op
sommige plekken zitten halfDan kun je wat kosten terugsteensmuurtjes, hier en daar
loopt het water gewoon naar verdienen. Je moet de toerist
binnen. Het is nogal regenach- toch wat meer bieden dan kroetig geweest de laatste tijd."
gen en patattenten. Als de gemeente stelt dat Zandvoort
„Eigenlijk moet er een heel meer is dan strand alleen, kom

Bram Krol in het cultureel
Centrum: 'Ze moeten eindelijk
eens met het onderhoud beginnen'
Archieffoto Weekmedia

Is de stemming verder wel
goed? „Onderling is de sfeer
prima. We zijn alleen een beetje
gedeprimeerd. Het wordt zo
heel moeilijk je vrijwilligers te
blijven motiveren."

(ADVERTENTIE)

Peter van Campen krijgt het certificaat 'erkend schoenhersteller'

Speelweek van 16 t/m 22 Maart

,
!
i
s

i

Raaff,Guido, en Meinsma, Hannah Mirjam; Susanne Helene,
dochter van Oosterom, Barend,
en Gansner, Hedwig Helene;
Tim, zoon van Loos, Marcel, en
Stam, Divera Wilhelmina
Anna; Lourens Gerardus, zoon
van Lever, Lourens Gerardus,
en Kardia, Vickiline Kurniati;
Oscar Maxim, zoon van Van
den Boogaard, Mrjndert Paul,
en Borghuis, Helene Caroline
Overleden:
Van der Mrje, geb. Sieder, oud
80 jaar; Brink, Lambert, oud 89
jaar; De Vogel, Mattheus, oud 83
jaar; Te Beest, Jan Maarten,
oud 45 jaar; Wegman, Willem
Jurjen, oud 59 jaar

ZANDVOORT - „De een
repareert graag oude auto's,
maar ik vind het leuk om
schoenen te herstellen: kapotte dingen weer nieuw
maken." Peter van Campen
kreeg zaterdag het certificaat 'erkend schoenhersteller' uitgereikt. De schoenmaker aan de Cornelis Slegersstraat was daarmee de
eerste in Nederland die voor
deze onderscheiding in aanmerking komt. Na Van
Campen volgen nog 39
schoenherstellers.
Van Campen zit tevens 25
jaar in het vak. Voordat hij zijn
herstelwerkzaamheden
in
Zandvoort begon, had hij een
winkel in Haarlem. „Toen de

Foto Andre Lieberom

Tempelierstraat
werd verbouwd, zijn we vertrokken. Ik
ben een geboren en getogen
Zandvoorter, dus de keus was
niet zo moeilijk."
Per dag maakt Van Campen,
die op zijn 17-e reeds schoenmaker was, zo'n zestig a zeventig schoenen, maar wacht eigenhjk op de gevolgen voor zijn
branche van de economische
opleving. „Door de economische neergang is het werk een
aantal jaren geleden teruggelopen.
Mensen kopen bijvoorbeeld
schoenen van dertig gulden en
laten die dan met meer repareren. Maar misschien nu de economie opleeft, trekt het werk
weer aan."

'Confetti Speciaal' voor hele gezin
ZANDVOORT - Een gezellige middag voor het hele gezin. Dat is de bedoeling van
'Confetti Speciaal', de titel
van 'cabaretesk circustheater' op zondagmiddag 19
maart in Gebouw De
Krocht.
Uitvoerenden:
Henk Jansen, Didi en Joyce,
en een tiental kinderen uit
Zandvoort.

A.L

Dagelijks
13.30 en 15.30

16 Jaar
Dagelijks
19.00 en 21.30

VerwachT
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Qastfauisplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686
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Op een gegeven moment ontdekten wij olie op de plavuizen
in de kelder. Er zitten honderden liters olie in de grond, maar
het is stookolie. Die tank is nu
leeg, meer vervuiling is niet mogelijk."

J

| Burgerlijke stand

'De een repareert graag
auto's, ik oude schoenen'

Olie

Smaal, thema A
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag geen dienst
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Donderdag 10.30 uur koffieochtend
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Juliana- Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
weg 15:
Zondag 10.00 uur: mevr. drs. A. 5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d.
Jilderda, Amsterdam
Roomskatholieke Kerk, Grote Meer, dg., Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: mevr. M. 218, Haarlem.
Wassenaar en dhr. P. v.d. Zondag 12.30 uur: ds. A.W. Snijders, Agapèmaaltijd
Smaal, thema A
Zondag 10.30 uur: mevr. M. Zondag 19.00 uur: ds. A.W. SnijWassenaar en dhr. P. v.d. ders

j

Cv op strand J. Paap van 't Trefpunt heeft m
zijn nieuwe strandpaviljoen centrale verwar mmg, een nieuwtje op het Zandvoortse strand.
De familie Paap houdt daarom op zaterdag 15
maart open dag. Kou lijden op het btrand is ei
met meer bij, nu nog een centraal verwarmde
zee.
Casino De ondernemingsraad van de Nationale Stichting Casinospelen heeft het vertrouwen
m directeur Nico de Rooij opgezegd. Het optreden van De Rooij wordt m een brief 'feodaal en
opportunistisch' genoemd. De werknemers waren zeer ontevreden over het instellen van een
pensioenfonds, wat voor buitenlandse werknemers weggegooid geld is, omdat zij na hun 65 e
Nederland verlaten Ook de Nederlandse crou
piers willen van de premie af. „Je denkt toch niet
dat ik over dertig jaar nog aan die tafel zit."
Woongemcentc Het standpunt van het gemeentebestuur dat Zandvoort een woongemeente moet worden met slechts een toeristische
functie, is slecht gevallen bij de middenstanders
m de badplaats. Zij zijn het principieel oneens
met het voornemen van het college geen mitia
tieven te nemen op toeristisch gebied.
Volgens de Federatie Handelsvereniging Hanze mag de gemeente zijn verantwoordelijkheid
met ontlopen.

dan op met je museum."
„Die grondvervuiling wordt
volgens mij overtrokken. In de
tuin staat een olietank. Daar is
sinds het begin van het Cultureel Centrum in 1977 nooit gebruik van gemaakt, maar die
tank is gaan rotten en lekken.

Weekend:
18/19 maart 1995

\

Vijftien jaar geleden

Overstromingen verleden tijd De wateroverlast m het centrum behoort tot het verleden.
Twee grote rioleringsprojecten zijn voltooid,
waardoor grote hoeveelheden regenwater probleemloos afgevoerd kunnen worden. De totale
kosten bedragen bijna negen miljoen gulden.
Wethouder Van Caspel stelde het atvoernool in
werking.

Strandloop succes Vierhonderd deelnemers
trok de 24-e Zandvoortse Strandloop. Bij windkracht 7 won Paul Barnhoorn uit Noordwijk de
halve marathon in 1.22 12. Tweede werd Haarlemmer Huita Akersloot in l 22.39. De winnende
dame, Patricia Beijl uit Zandvoort, had 2.04.17
nodig voor de 21.1 kilometer.

Eindelijk is er een beleidsplan, men wil van het centrum
een museum maken, daar is iedereen het wel mee eens, maar
nu wordt dat plan onderuit geschoffeld vanwege de hoge kosten."

Ondertrouwd:
Schalk, Wilhelmus Adrianus,
en Strobos, Johanna Hendrika;
Schellekens, Grjsbert Karel
Adriaan Marcel, en Abspoel, Diane Monique; Dicker, Antonius
Jacobus, en Nijman, Valentina
Josephina
Gehuwd:
Sebregts, Fritz, en De Graaf,
Elizabeth; Bossink.Ronald, en
Stuivenberg, Johanna Sandrina; Rubeling, Hendricus Wilheimus Anthonius, en Rosenboom, Raymonde; De Visscher,
Frank, en Blankenstein, Else
Geboren:
Pamela Isabelle, dochter van

Vijf jaar geleden

Verkiezingskoorts Zandvoort maakt zich op
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een week
voor de stemhokjes opengaan, is de campagne m
volle hevigheid ontbrand. De VVD kwam met
een lijst, waarop de kiezer kon zien dat politici
niet alleen veel beloven maar ook daadwerkelijk
zaken verwezenh]ken: het Gran Dorado-bungalowpark, een nieuw Casino, een alcoholvrij Circus-theater, vijfhonderd nieuwe woningen, mzameling klem chemisch afval en het concept centrumplan.

Krol: „Onzin. Dat is het enige
wat ik er over wil zeggen." En
steekt vervolgens van wal. „Als
sinds 1985 is de gemeente bezig
met een andere status voor het
Cultureel Centrum.

Periode:
28 februari - 13 maart 1995

de badplaats door

met

„Kinderen, opa's, oma's,
moeders en vaders, iedereen is
welkom rond de piste," zegt
Henk Jansen. „Het wordt een
middag voor iedereen, voor
jongen oud." „Net als vroeger,"
zegt Dick Hoezee, „oude tijden,
zoals bijvoorbeeld m Bouwes,
herleven."
Op het programma staan onder andere sketches van Jansen, van Dick Hoezee (onder
andere als clown Didi) en diens
dochter Joyce. Maar ook optredens van enkele jonge kinderen
uit Zandvoort: leerlingen van

de Zandvoortse muziekschool
Stichting New Wave, en mogehjk ook jonge dansers van
dansschool Conny Lodewijk.
De 'rode draad' m het verhaal
is een circus dat op z'n gat ligt,
maar nieuw leven wordt mgeblazen. Natuurlijk met de nodige voorspoed en tegenslag. Een
verhaal 'met een lach en een
traan'. De zaal wordt ook 'omgebouwd', met in het midden
een piste en eromheen tafeltjes
en stoelen voor het 'hooggeëerd
publiek', dat daar tijdens de
voorstelling ook een versnapermg kan krijgen.
Er zijn kaarten voor 7,50 en
12,50 gulden. Deze zijn in de
voorverkoop te krijgen bij Café
Harlekijn (Kerkpad), Harry en
Toos van Het Busstation (L.
Davidsstraat) en bij Gebouw
De Krocht. Informatie/reservenngen: Dick Hoezee tel.
30350 of Henk Jansen tel. 19837,
beide na 14.00 uur.

Bloemenstal Marcel Schoorl te koop
Aan de Hogeweg, naast het
Shell-station, staat momenteel
de bloemenstal van Marcel
Schoorl te koop. Hij stond in
januari en februari al leeg,
maar dat is jaarlijks het geval.
De bloemenstal aan de Vondellaan is al afgestoten, die is onlangs geopend onder de naam
De Zandroos. De naam van de
nieuwe eigenaresse is Jong-

bloed. Schoorl trekt zich terug
uit de bloemenhandel om zich samen met zijn vrouw Marcella
- helemaal te gaan richten op de
snackbar d'Oude Halt aan de
Vondellaan. Hiermee hoopt hij
wat meer tijd voor zijn gezin
vrij te maken. Het is als zelfstandig ondernemer toch altijd
'heel vroeg naar je werk en pas
laat naar huis'.

ET IS HEERLIJK weer,
donderdag 9 maart. Mijn
lenteknopjes gaan spontaan openstaan. Invallen in
Zandvoort voor vakantievierende collega Joan Kupershoek is dan een smecuurtje.
Met een vaartje van honderd
rijden we uit Haarlem over de
Zeeweg naar kantoor. Uit de
luidsprekers schalt de fantastische cd van Cheryl Crow. Het
uitzicht op de vloedlijn is
prachtig. En gecombineerd
met een strak blauwe lucht:
net Italië.
Desondanks is zo'n donderdag na het vallen van de krant
altijd bijkomen, koffie drinken,
gapen, uitblazen, geeuwen, koffie drinken, zuchten, bureau
opruimen, gapen, nog eens koffie en kalmpjes opnieuw beginnen. Met een duur woord noemen ze dat tegenwoordig burn-out. Dat mag ook wel na zo'n
pikzwarte verkiezingsavond.
Door de stroomstoring konden
de stemmentellers van de Calvijnzaal zelfs bij kaarslicht de
VVD-biljettentoren niet meer
van het D66-gat onderscheiden.
In de Plesmanschool ving de
Bourgondische stemmenbaas
Cees Wester de verslaggever allervriendehjkst op en kreeg
zelfs een bordje pinda's voorgeschoteld.
Woensdagavond verlieten we
pas tegen twaalven de burelen,
dus op donderdag een uurtje
vroeger naar huis, dat kan wel.
Lekker de duinen in. Zon en
frisse lucht voor de lenteknopjes! Maar onder de ruitewisser
zat een verrassing: een geel
bonnetje. Mag je dan ook al
niet meer in de Prinsenhofstraat parkeren? Nee, ik had
kentekenbewijs deel III1994
achter mijn voorruit hangen.
Deel III1995 ligt thuis netjes in
de la, kan-ie niet vergelen.
Sanctiebedrag: vijftig gulden.
Een krachtige vloek vulde de
Pnnsenhofstraat. Welke
dienstdoende lijkepikker heeft
met een vergrootglas mijn
voorruit bestudeerd? De volgende dag meteen werk van
maken.
's Middags eindelijk eens gebeld. Maar de vrouwelijke uitsmijter die op het politiebureau de telefoon bewaakt, is
moeilijk te passeren. „Hij loopt
buiten." Bij de tweede poging
moet ik mijn nummer opgeven: „TJ wordt teruggebeld."
Nooit meer wat gehoord. En ik
had nog wel zo'n mooi lijstje
vragen. Waarom magje met
met een oud kentekenbewijs
rondrijden? U denkt zeker: lemand met een BMW kan wel
wat hjen? Waarom heeft u aan
mijn auto gesnuffeld? Kunt u
in deze tijden van toenemende
criminaliteit in de paar uurtjes
die u per dag nog werkt niet beter gewoon boeven vangen?
Vindt u dit geen vorm van burgertje pesten? Bent u getrouwd? Heeft u kinderen?
Bent u wel wezen stemmen?
En waarop dan wel?
Ik ben in elk geval weer eens
gesterkt in mijn overtuiging:
de politie is je beste vijand.
TON VAN DOORN

o Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplem 9b Expositie 'Uit liefhebberij ontstaan',
kunstuitingen van Zandvoortse
amateurs. Te zien t/m 9 april.
Het Cultureel Centrum is van
woensdag t/m zondag geopend,
van 13.00 tot 17.00 uur.
• In Holland Casino Zandvoort
expositie van Rinpo Khoo, van
handgeborduurde miniatuur
gewaden uit het oude China.
Entreegeld en aangepaste kleding vereist.
• In galerie Paulus Loot exposeert momenteel een aantal
kunstenaars uit de regio Kennemerland. Strand en duin nemen een belangrijke plaats in
op deze expositie: er is gezocht
naar kunstwerken die betrekking hadden op Zandvoort.
Boulevard Paulus Loot 21,
Zandvoort. Inl. tel. 14934.

donderdag 16 maart 1995
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KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

ISSiSS

Fruitbomen
Heesters
Coniferen
Bomen
Bloeiende violen
Bemesting
Tuinaarde

DISARONNO

AMARETTO

GRANT'S

xORIGINALE
0,5 LITER

SCHOTSE
WHISKY
0,7 LITER

ELDERS

ELDERS

SUNNY BAY

R

.JAMAICA RUM ^

\

0,7 LITER-37,5% ALC.
VERGELUK- 4 QAÖ' FT3J

| nSAHONNOi,

. AMAIOTO

BARE PRUS J^M?p JS8J

Denk om uw coniferen! Strooi bitterzout
tegen bruinverkleuring

CLAERYN
JONGE

ZWARTE
KIP
ADVOCAAT
0,5 LITER

Fa. Gansner & Co.

ELDERS

ELDERS

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

ond de stad BoMeaux ligt
het van oudsher beroemde
wijnbouwgebied de
Graves, door de Fransen
geroemd als de 'Wieg van de
grote wijnen van Bordeaux' en
dat wordt bewaarheid. Wij werden namelijk razend enthousiast over de kwaliteit van deze [RAND VIN DE BORDEAUX
door ons aangeboden witte en
rode wijn van Chateau Maillard.
Madame Nicole Lassus-Dayid is
verantwoordelijk voor de vinifiGRAVTS cormoui
catie en dwingt met de door
haar bereikte resultaten bij alle
wijnexperts respect af. Voor de
rode wijn maakt zij gebruik van
de druivesoorten Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc en
Merlpt en voor de witte van de
Sémillon, Sauvignon en
Muscadelle.
PROEF EN PROBEER!

GRAVES
CHATEAU MAILLARD
ROUGE OF BLANC

enz.

DUVEL
ftfe

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

BELGISCH BIER
VAN HOGE GISTING

ELDERS

heeft alle dranken!

DOOS 6
FLESSEN
45.00

PER FLES

HAARLEM: Cahforniëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
de énige échte drukkerij in Zandvoort

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

LET OP
Je theoriecertificaat is tot
31 december '95 3 jaar geldig,
daarna 1 jaar.
Theorie in één week
Zaterdag 25 maart
van 09.00 tot 17.00 uur.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

lichtgewicht
naaimachines OQQ
vanaf O5/5?j"

o ] «ft*

Gemeenschapshuis Zandvoort

Wt

Verhuizingen

Inlichtingen:

Autorijscholen:

STERNA

ESINGER

REPARATIE ALLE MERKEN.

:vanPetegeiïï

DMC-garen
Anchorgaren
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie
STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

Uw drukker voor
Huweljkskaarten
gebportekaartjesen
handelsdrukwerk

Phil Waaning
Tel. 12071
A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04.

Bert Hoogendijk
Tel. 14946
Spoedcursus
30 lessen + ex.aanvraag ƒ 1.700,- incl. b.t.w.
30 lessen + ex.aanvraag
Theoriedag + ex.kaart ƒ 1.775,- incl. b.t.w.

ERKENDE
VERHUIZERS

Kerkpad 6
Tel./Fax: 025Ö7-12793
Postbus 54
2040 AB Zaridvport

Ga tussen 9 en 20 maart
naar uw Renault-dealer
en u zit zeker goed.

Voor uvv Tstaierweldigende belangstelling
-v--V^:^^

';;•;;;:,; .••::•;,:;'.':
De Renault Sport
Speeder is leverbaar
vanaf midden 1996.

Wij hebben weer heel wat
LEKKERS voor u klaar staan!
Kaas met 'n Grote K
/é^/é>&/^ A/oord^/o$a/(o(ge

Goudse kaas
in 4 leeftijden van jong tot oud
Nu bij aankoop van 50O gram

Kaas van het Huis
van Bleu tot Camembert
Nu al 7 soorten
1OO gram tijdelijk voor maar

Profiteer van de
vele fantastische aanbiedingen.

Pakje echte Roomboter

GRATIS
tf 2 heer K/ie

Zuivel Desserts
Voor al onze klanten,
als proeve van
bekwaamheid!

Alison

GRATIS

do's lekker...
Nu voor maar

zolang de voorraad strekt

DE TROMP WINKEL
IN KAAS EN ZUIVEL
Grote Krocht 3-5,

Zandvoort

Renault heeft spectaculair nieuws voor u. Van 9 tot en
met 20 maart staat de showroom van de Renault-dealer
vol fantastische aanbiedingen.

Maak kans op één van
de maar liefst vijf Twingo's.

De Twingo Easy:
• schakelen zonder koppelen
• standaard met Comfortpakket
•voor f 24 190,-*

De Laguna diesel:
•fluisterstille12-kleppentechniek
• standaard stuurbekrachtigmg
•vanaf f 44 350,-*

De Clio Symbol:
• standaard stuurbekrachtigmg

De Safrane 2.2i:

Straat

• standaard ABS
• dubbele airbag
•vanaf f 54100,-*

Postcode .

•vanaff 24 500,-*
De Renault 19 Europa:
• 1 4 Energy-motor (80 pk)
• standaard stuurbekrachtigmg
•f29245,-*

Ja, ik vul de bon m en lever deze tussen 9 en 20 maart m bij de Renault-dealer
Dan ben ik m de race voor één van de vijf Twmgo's
De heer/mevrouw .

De Espace Cyclade:
• standaard airbag
• centrale portiervergrendelmg
met afstandsbediening
•vanaf f 57 600,-*.
De Renault Sport Speeder:
•leverbaar vanaf midden 1996
• nu al een echt collectors item

.Nr.

. Plaats

Merk huidige auto

-Type

Bouwjaar
Aantal kilometers
Wanneer denkt u aan inruil
Renault N"derfand NV Postbus 94160 1090 QD Amsterdam Renault adviseert Elf Oliën
'Alle gpnoemde pnjzen zijn inclusief BTW en f 250- verwijdenngsbijdrage en exclusief
kosten iijklaar maken Wijzigingen voorbehouden Acht jaar plaatweri<garantie op alle In
deze advertentie vermelde modellen
" Vult u de bon volledig in Lever de bor in de penode van 9 tot en met 20 maart in bij de
Renault dealer Deelname staal vnj voor personen van 18 jaar en oudei Kopieën vin de
bon worden niet geaccepteerd Lease en ffeet zijn uitgesloten van deelname

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-12424.

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVCN
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De Kick Wilstra-story van Piet Keur
H

IJ HEEFT NERGENS spijt van. „Ik heb gevoetbald.
En ik heb geleefd. Ik heb nooit alles opzij gezet voor
het voetbal. En ik zou het altijd op dezelfde manier
overdoen. Als ik zie dat Jonk en Bergkamp een wereldcontract bij Inter tekenen en ze zitten erbij alsof ze hun
doodvonnis hebben getekend, dan denk ik: ik zal wel gek
zijn, maar ik zou een gat in de lucht springen. Ik zou een
fles champagne opentrekken en roepen: potverdorie jongens, kom vanavond allemaal bij me langs."

Vier jaar geleden wilde Pieter
Keur ('mag ook Piet zijn, maar
m'n moeder leest liever dat ik
Pieter heet') door alle ellende
die hij meemaakte bij Feijenoord en SVV een punt achter
zijn loopbaan zetten. Vorig jaar
móést hij stoppen met voettaallen en voorspelden de doktoren
dat hij de rest van z'n leven in
een rolstoel zou moeten doorbrengen. Maar de Zandvoortse
spits herstelde op wonderbaarlijke wijze.

Echte voettaalhelden had hij
niet. „Wel muzikale helden:
The Beatles." Dat hij toch profvoetballer werd, had natuurlijk
met z'n talent te maken. Maar
ook omdat hij altijd van het ene
in het andere rolt, zoals hij het
uitdrukt. Op z'n negentiende
werd hij gevraagd door Haarlem en daarna speelde hij achtereenvolgens voor Twente,
Feijenoord, SW, weer Haarlem, Heerenveen en momenteel voor AZ.

door Paul van Gagcldonk

Sfeer
„Dat is een aardig rondje,"
stelt hij vast. Dat zwerversbestaan kan hij ook niet echt verklaren. Of het zou moeten zijn
dat hij erg gevoelig is voor
sfeer. „Ik moet het naar m'n zin
hebben," zegt hij. Vooral in
Heerenveen had hij het vreselijk naar z'n zin. „Vooral dat
publiek daar, dat was geweldig.
Dat kun je je niet voorstellen,
als je er nooit bent geweest.
Twaalfduizend gekke Friezen,
maar dan wel gek in de leuke
betekenis van het woord. Als
speler voel je je meteen happy
als je met dat prachtige shirt
om het stadion binnenkomt en
al die mensen beginnen te brullen. Het straalt dezelfde sfeer
uit als bij het schaatsen. Ik vind
het nog steeds te gek dat ik dat
anderhalfjaar heb mogen meemaken."

Als voetballer wil hij met AZ
promoveren naar de Eredivisie
en als trainer heeft hij de ambitie Zandvoortmeeuwen terug te
brengen naar het hoogste amateurmveau. Triomf en deceptie
hebben zich regelmatig afgewisseld in zijn carrière. Het verhaal van Piet Keur (34) lijkt erg
veel op een heroïsche aflevenng van de voetbalstrip Kick
Wilstra.
De band met Zandvoort is ijzersterk. „Ik was altijd op het
strand te vinden. Mijn oom had
daar een paviljoen. Ik hing ook
vaak rond bij het circuit. Tussen de suppoosten doorglippen
en dan proberen in de pits te
komen, dat soort dingen. Zon,
zee en strand, dat is voor mij
heilig. Ik heb overal gevoetbald, maar ik heb altijd mijn
huis in Zandvoort aangehouHeerenveen was vooral ook
den."
een vriendenploeg. Met vijf andere spelers uit Noordholland
pendelde hij elke dag in een
Grootvader
busje heen en weer naar Fries'•' Het voetbaltalent heeft hij land. „Dan word je al gauw
van grootvader Keur, die bij vrienden natuurlijk."
Zandvoortmeeuwen speelde,
Dat waren goede tijden. En
destijds de enige club in het Keur had er niet meer op geredorp. „Mij grootvader kon on- kend. Drie jaar daarvóór had
wijs hard schieten. Daarmee hij bij Feijenoord en SW zoheeft 'ie een bijnaam verdiend: veel ellende meegemaakt dat
Piet Arnoul, naar een ouwe hij overwoog om met voetbalrechtsback van het Belgische len te stoppen. Feijenoord had
elftal. Hij heeft zelfs een keer een hoogtepunt in z'n carrière
een scheidsrechter neergescho- moeten worden. Maar Feijenten. Die ging echt gestrekt door oord was geen topclub meer.
een bal in z'n rug. Sindsdien Het trainersduo Bengtssonhad 'ie die bijnaam. Hij was een -Verbeek slaagde er niet in om
echte Zandvoorter, had ook een het tij te keren. Integendeel.
strandtent. Helaas ken ik hem
alleen maar van foto's en verha„Dat waren absoluut de verlen. Hij overleed vlak voordat keerde trainers voor Feijenik geboren werd."
oord. Ga maar na. Ton Lokhoff
Pieter Keur trad in de voet- moest weg. Die speelt nog wesporen van z'n grootvader en kelijks de sterren van de hemel
werd lid van Zandvoortmeeu- bij NAC. En ze haalden spelers
wen. Dag en nacht was hij bezig als Griga en Damaschin. Vermet voetbal. Bij de club, maar beek was veel te jong om de
vooral ook op straat. „We voet- baan aan te kunnen. Feijenoord
balden op het pleintje bij de zat al in de versukkeling en het
Hanme Schaftschool, totdat werd alleen nog maar erger. Ikhet donker werd. Ik versleet zelf had het extra zwaar, want
twee paar schoenen in de week. Feijenoord had al jaren een
Toen ik al profvoetballer was spitsprobleem. Dat moest ik
bij Haarlem nam ik jongens als zien op te lossen. Het eerste seiKeith Masefield en Prank van zoen scoorde ik toch nog 16
Leen wel eens mee naar dat goals. En ik scoorde in de Europleintje, om lekker een balletje pa Cup, thuis tegen Stuttgart."
te trappen."
„Dat heb ik nog steeds. Als ik
zie dat ergens van die kleine Katertje
gassies bezig zijn, wil ik altijd
„Maar de sfeer was gewoon
even meetikken. Op het strand niet goed. Uit tegen Stuttgart
ook natuurlijk, 's Zomers zit je mocht ik niet mee. Ik was discilekker bij elkaar, met allemaal plinair geschorst. Omdat ik
vrienden en dan ga je natuur- dronken op de training zou zijn
hjk lekker ballen. Zo is mijn verschenen. De waarheid was
leven nog steeds: altijd voetbal- dat ik de dag tevoren mee had
len."
gedaan aan de vrijgezellena-

Het voetbaltalent heeft Pieter Keur van zijn grootvader. 'Die kon onwijs hard schieten. Hij heeft zelfs een keer een scheidsrechter
Archieffoto Weekmedia
neergeschoten'
vond van Piet Jan Drommel,
een Zandvoorts maatje van me.
Normaal gesproken blijf je dan
de volgende dag in je nest en
meld je je lekker ziek. Maar ik
dacht: kom, ik g£i gewoon, lekker die drank eruit rennen. Ze
zagen natuurlijk ook wel dat ik
een katertje had, maar dronken
was ik natuurlijk niet."
Het
Feijenoord-management, toch al getergd door
slechte tijden, besloot echter
een voorbeeld te stellen en legde hem een schorsing op. De
pers kreeg er lucht van en vervolgens ging het verhaal een eigen leven leiden. Piet Keur
werd Piet Likeur. „Maar die bijnaam had ik daarvoor ook al.
Want ik heb altijd gezegd dat ik
naast het voetballen ook nog
wil leven en daar hoort stappen
van tijd tot tijd ook bij. Als ik
het veld in ga, geef ik me altijd
voor honderd procent en bovendien kan ik heel goed op mezelf passen, dus waarom niet?"
„Dat incident bij Feijenoord
heeft veel kwaad bloed gezet. Ik
werd als een alcoholist afgeschilderd en dat was niet leuk
voor mezelf, voor m'n vriendin
en voor m'n familie, dat er
voortdurend 'Hée alcoholist!'
vanaf de tribunes werd geroepen."

Supersub
Keur werd vervolgens door
Feijenoord verhuurd aan SW,
dat ambitieuze plannen had.
„Ik dacht: na deze slechte periode kom ik eindelijk weer bij
een leuke club terecht. Maar na
twee weken ging Wim Jansen
weer terug naar Feijenoord en
toen kwam er een hele beerput
naar boven. SW zou ermee
stoppen, er moest een fusie komen met Dordrecht. De spelers
lagen onderling overhoop. Ik
dacht: Jezus, dit heeft toch alle-

maal niks meer met voetballen
te maken? Ik was van de ene
puinhoop in een nog grotere
puinhoop terecht gekomen. Ik
heb er echt even over gedacht
om er helemaal mee te stoppen."
Keur besloot bij Haarlem te
gaan aftrainen. En opeens was
daar het ook al ambitieuze Heerenveen, dat echter aanmerkelijk beter geleid bleek te worden dan de Schiedamse club.
Keur beleefde een tweede jeugd
bij de Friese club en werd er
mateloos populair bij de fans.
Hij was de pinchhitter, die vrijwel altijd scoorde als hij mocht
invallen. Een supersub, zoals
de Engelsen zeggen.
Maar omdat Piet Keur nu
eenmaal van het ene in het andere rolt, gebeurde ook hier
weer iets, dat zijn carrière een
andere wending gaf. Een blessure met de hoofdletter B. Tijdens een trainingskamp van
Heerenveen op Curacao verdraaide Keur z'n knie, aan de
rand van het hotelzwembad.
Hij voelde een lichte pijn, maar
speelde de volgende dag gewoon een wedstrijdje mee. Op 5
januari van het vorige jaar, dat
weet hij nog precies, toen hij op
het punt stond met de ploeg
door te reizen naar Miami, gebeurde het. „Opeens schoot
m'n knie op slot. Ik moest m
een rolstoel verder reizen."
Volgens fysiotherapeut Jos
Valentijn was het een 'zuivere'
meniscus. Toen Keurs knie in
het ziekenhuis in Haarlem
werd opengemaakt bleek er
weinig aan de hand te zijn. De
meniscus was waarschijnlijk
even uitgeschoten, vertelden de
doktoren. Keur deed het drie
dagen rustig aan. 's Woensdags
ging hij weer trainen. Op donder dag en vrijdag voelde hij
geen napijn. En 's zaterdags
zou hij als supersub op de bank
zitten, bij het duel tegen PSV.

Zakelijk Bekeken

'Winkel moet open zijn, niet dicht'

„Die ochtend stond ik op en
kon ik m'n hele poot niet meer
bewegen. Die was hartstikke
dik. Er zat veel vocht in. Ze
hebben bij Heerenveen geprobeerd me weer op te lappen. Ik
kreeg injecties om het vocht eruit te halen. Het hielp niet. En
's zondags ging het helemaal
mis, kreeg ik er ook nog koorts
bij."

Bacterie
Een dag later werd hij naar
het ziekenhuis gebracht. Hij
bleek een infectie te hebben opgelopen en dat kon alleen maar
gebeurd zijn tijdens de kijk-operatie van een week daarvoor,
omdat er een bacterie de knie
was binnengedrongen. Het ziekenhuis ontkende alle aansprakelijkheid. „Ziekenhuizen zijn
erg goed ingedekt tegen dit
soort ongelukjes," merkt Keur
cynisch op.
Donkere wolken pakten zich
samen, want na een paar dagen
studie zeiden de doktoren, dat
hij er ernstig rekening mee
moest houden dat hij voor de
rest van zijn leven invalide zou
kunnen worden. Als ze er niet
in zouden slagen de bacterie te
stoppen dan zou deze het hele
kraakbeen in zijn rechterknie
opvreten. „Toen ik dat hoorde,
stortte mijn wereldje wel even
in," bekent Keur, „ik dacht: nu
is alles over."
Na een paar zware dagen besloot hij niet bij de pakken te
gaan neerzitten en terug te
knokken. Elf maanden lang
was hij elke dag samen met fysiotherapeut Jos Valentijn en
diens Zandvoortse collega's
Kees Bruin en Maarten Koper
bezig met de revalidatie. „Ik
ging er op krukken naar toe en
elke dag moest ik proberen m'n
poot een stukkie rechter te krijgen. Als ik er nóg aan denk wat
voor pijn ik toen had, dat was
onvoorstelbaar. En het ging zo
langzaam, hè, niet meer dan
een centimeter in drie weken
tijd."
„Maar er kwam wat verbetering. Ik mocht gaan aquajoggen. Het werd zomer, het was
mooi weer. Ik werd steeds optimistischer. Ik hoopte dat ik
ooit nog eens een balletje zou
kunnen tennissen. Aan m'n

ZANDVOORT - Een nieu-

we lente, een nieuwe stijl.
Dit geldt zeker voor de speciaalzaak in kaas en brood
De Tromp Winkel aan de
Grote Krocht, die na een

VERENIGINGSNIEUWS
Vrouwen VanNu

grondige verbouwing vorige

Dinsdag 21 maart houdt
Alma Prins in Hotel Triton
voor de Vereniging Vrouwen VanNu een lezing onder de titel 'Overgewicht...
gezond gewicht'. Mevrouw
Prins heeft een praktijk
voor
voedingsadviezen.
Aanvang 14.00 uur, donateurs welkom. Woensdag
22 maart bezoekt de vereniging in Amsterdam de tentoonstelling over China, in
de Nieuwe Kerk op de
Dam. Vertrek met de trein
van 10.56 uur uit Zandvoort.

wtek opnieuw is geopend.
Stedrijfsleider Peter Tromp:
„Alles is vernieuwd. De
vloer, het plafond, de wand-

bekleding, de verlichting,
kortom een geheel nieuwe
uitstraling. De zaak is nu
aangepast aan de wit-groene

stijl van de andere Tromp-winkels in de regio, zodat

voor een Amsterdammer
die Zandvoort bezoekt, De
Tromp Winkel hier meteen
herkenbaar is."
Behalve een renovatie heeft
Tromp sinds kort ook een nieuwe bakker, Van Vessem uit
Haarlem. Het assortiment is nu
nog groter en leuker, aldus de
bedrijfsleider, die het Zandvoortse filiaal van het familiebedrijf runt. „Mijn vader is tijdens de sanering van de melkhandel begin jaren zestig o vergegaan op kaas. Eerst op de
markt, later in een winkel in
Haarlem-Noord." Het bedrijf
heeft nu elf winkels in de regio.
Drie zoons zitten in de onderneDe Tromp Winkel in Zandvoort, met tien personeelsleöen, werd geopend in 1981. De
speciaalzaak heeft niet alleen
een groot assortiment brood en
broodjes, maar in totaal zo'n
350 soorten kaas: honderd Hol-

Huisvrouwen

De Tromp Winkel aan de Grote Krocht is nu geheel in stijl
landse en 250 Franse, Spaanse,
Zwitserse, Belgische, Deense
en andere buitenlandse kazen.
In de badplaats kent het taedrijf, dat alleen dicht is op Eerste Kerstdag en Nieuwjaar, weinig problemen met de plannen
de openingstijden van winkels
te verruimen. Tromp: „Een
winkel is er om open te zijn,
niet om dicht te zijn. Maar voor

een klein middenstandsbedrijf
zijn deze plannen natuurlijk
wel een probleem. Als je langer
openblijft, moet je een verruiming van je omzet krijgen, geen
verschuiving. Daar schiet je
niks mee op, want je moet wel
extra personeel in dienst nemen. De andere Tromp Winkels bestuderen nu hoe ze een
verruiming van de openingstij-

Foto André Lieberom

den het beste kunnen invullen.
„In Zandvoort gaan wij na Pasen van acht uur 's morgens tot
acht uur 's avonds open. Als wij
om acht uur open willen, moeten we om half zes beginnen.
En als wij 's avonds om zes uur
sluiten, zijn we pas om half
acht spik en span klaar. Met 38
uur werken, kom ik er met. Zeg
maar het dubbele."

De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
Kring Zandvoort heeft
mevr. Poel uitgenodigd
voor een voordracht over
'De egel, geliefd stekeldier',
dinsdagmiddag 21 maart
14.00 uur m het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat. Introducées betalen 2,50 p.p.
Dinsdag 21 maart samen
eten bij Brasserie van Goyen, Jan van Goyenstraat 31,
Heemstede. Aanvang uiterlijk 18.00 uur. Woensdag 22
maart wandeling naar Parnassia, vertrek vanaf station Haarlem om 12.57 uur
met bus 81.

voetbalcarrière dacht ik hélemaal met. Toch besloot Heerenveen in juli m'n contract
nog met een half jaar te verlengen. Dat vond ik een fantastisch gebaar van ze. Want ik
kon ze maar heel weinig zekerheid geven."

Rillingen
Maar het wonder geschiedde.
Vorig jaar november werd Piet
Keur genezen verklaard en kon
hij zelfs voorzichtig weer gaan
denken aan een voortzetting
van z'n voetbalcarrière. De
Kick Wilstra-story beleefde een
nieuw hoogtepunt, toen Heerenveen voor de competitie tegen NEC speelde en trainer
Foppe de Haan bij een stand
van 2-2 een teken aan Keur gaf
dat hij zich mocht warmlopen.
Keur viel in, kopte bij het eerste
contact de bal door naar medespeler Leroy Echteld en die
scoorde prompt de winnende
treffer. Het was niet op doelpuntmaker Echteld waarop
alle spelers afrenden, maar op
de invaller.
Keur: „De koude rillingen liepen over m'n rug. Dat hele stadion met al die Friezen, dat
ging van Pie-tje, Pie-tje! Ik keek
nog eens om me heen en dacht:
hoe kan dat nou? Een paar
maanden geleden was ik nog
invalide, nu ben ik weer profvoetballer. Wat er met mij was
gebeurd, was ongelofelijk. Dat
is zo sterk, daar kan zelfs geen
Yomanda tegenop."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Hoog-laagbedden in
Huis in de Duinen

Die donkere periode heeft de
pluk-de-dag-mentaliteit, die bij
hem toch al zo sterk aanwezig
was, nog méér bevorderd. Vandaar dat hij toestemde, toen de
ook alweer ambitieuze eerstedivisieclub AZ hem onlangs benaderde. AZ bood wat meer
geld dan Heerenveen en een
jaar extra garantie AZ ziet hij
niet als een stap terug. „Zo ligt
het niet meer Vorig jaar was ik
invalide. Nu is elke minuut dat
ik voetbal meegenomen "
Keur speelt nu m een team
met bijna uitsluitend zeer jonge
talenten. De trainer verwacht
van hem de broodnodige routine en ziet hem het liefst als zijn
verlengstuk in het veld. „Dat
doe ik graag," zegt Keur, „al
worden die jonge gasten af en
toe ziek van dat gescheld en gevloek van mij." Wie Keur wel
eens in zijn functie van taloedfanatieke trainer van Zandvoortmeeuwen langs de lijn in actie
heeft gezien, kan zich daar wel
iets bij voorstellen.

HEEMSTEDE - De wijkver
pleegboeg beschikt sinds begin
maart in Huis m de Duinen
over negen hoog-laagbedden
De wijkverpleegboeg is een sa
menwerkingsvelband tussen
bejaardenverzorgingstehuis
'Huis in de Duinen' in Zand
voort en psychogeriatrisch veipleeghuis VZK 'Den Weeligen
berg' m Hillegom. De bedden
zijn gefinancierd door het Zil
veren Kruis

Zijn profcarrière zit er bijna
op. De dieptepunten heeft hij al
opgesomd. Hoogtepunten waren er vele. Dat hij met Haarlem Europees voetbal haalde
en dat met een team dat uit
louter semi-profs bestond. Het
laatste jaar bij Haarlem, toen
hij topscorer werd, vlak achter
Eomano. Feijenoord was toch
ook een hoogtepunt, hoewel hij
alleen het moment bedoelt dat
hij daar naartoe werd getransfereerd. Maar het absolute
hoogtepunt was toch wel Heerenveen en dan vooral die wedstnjd tegen NEC. Hij krijgt nog
steeds fanmail uit Friesland, zo
populair was hij daar.
Wat hij gaat doen als hij
stopt, weet hij nog met. Hij
maakt nooit een planning op
langere termijn. En bovendien,
dat weet hij nu inmiddels, „rol
ik toch zo weer van het ene in
het andere." Eén zaak ligt hem
wel nauw aan het hart: de toekomst van het voetbal in Zandvoort „Schrijf dat nou maar
eens duidelijk op," dicteert hij.
„Er moet weer één club komen
in Zandvoort. Iedereen in het
dorp kent elkaar, niemand
heeft problemen met elkaar.
Waarom moeten er dan drie
clubs zijn? Het is een verspilling van geld en talent."
„In Lisse en Noordwijk heb je
één sterke club, met één goeie
accomodatie en alle sponsors
bij elkaar. Dat moet hier ook
kunnen. Dan speel je zo weer
eerste klasse, met derbies tegen
Katwijk en Noordwijk. Dan
staat heel Zandvoort weer achter je. De bestuurders houden
het tegen, omdat zij ooit verzonnen hebben dat het beter
was om uit elkaar te gaan. Maar
als je de leden, de voetballers,
zou vragen hoe ze erover denken, dan weet ik zeker dat tachtig procent er vóór is."
Eén sterke club, waarop heel
Zandvoort trots kan zijn, dat is
het mooiste dat hij zich kan indenken. „En als het lukt en ik
ben klaar met mijn profcarrière, dan lijkt het me prachtig om
zélf ook nog een paar jaartjes in
zo'n club mee te voetballen,"
dagdroomt hij. Dan is de cirkel
voor Pieter Keur pas helemaal
prachtig rond.

HAARLEM - Het Overveenb
Vocaal Ensemble (OVE) geeft
zaterdag 25 maart een lustrum
concert in de Groenmarktkerk
ter gelegenheid van het tienja
rig bestaan Uitgevoerd wordt
Le Roi David van Arthur Ho
negger. Het koor, onder leiding
van dirigent Pons Ziekman,
wordt begeleid door een mstrumentaal ensemble Solisten
zijn Hyke Meppelink (sopraan), Heleen Resoort (alt) en
Patnck Henckens (tenor) Aanvang kwart over acht Kaarten
zijn aan de ingang van de kerk
verkrijgbaar en kosten twintig
gulden, donateurs vijftien gulden.

De wijkverpleegboeg heelt
een eigen afdeling in een bejaai
denverzorgingstehuis. De bedden worden tijdelijk bezet door
ouderen die na ziekenhuisopname nog niet meteen naar
huis kunnen en extra verple
ging nodig hebben Tot voorheen zouden deze ouderen m
een verpleegtehuis terechtko
men De verzorgingstehuizen
liggen vaker dan een verpleeg
tehuis in 'gewone' woonwijken

Lustrumconcert

Cursisten Rode
Kruis geslaagd
ZANDVOORT - Alle acht
cursisten voor het GOR-diploma van het Rode Kruis, afdeling Zandvoort, zijn geslaagd
voor module 2 Deze uitslag is
beter dan het landelijke gemiddelde. Mensen met het Gewondenverzorging Onder Rampo mstandigheden-diplo ma
kunnen ingezet worden bij grote rampen waarbij veel slachtoffers zijn gevallen. De acht geslaagden zijn: A. Beekhuijs, L
Paap, P A. Vink, L. Strijder, H
van Esch, R. Hendriks, R.B
Arens en R Koper.

Te veel gedronken
ZANDVOORT - In de Burg.
Engelbertstraat is vorige week
een 33-3ange man uit Hillegom
aangehouden wegens rijden onder invloed. Hij had een alcoholpromillage van 1,1 en kreeg
een rijverbod van vier uur opgelegd

Boormachine weg
ZANDVOORT - Uit een
strandpaviljoen in aanbouw
aan het Zandvoortse strand
zijn vorige week twee schuurmachmes, een boormachine en
een aantal cd's gestolen. De inbrekers kwamen binnen door
een ruit van de toegangsdeur in
te gooien.

'Tijdens hardlopen los
ik allerlei problemen op'
ZANDVOORT - Na een
'slecht' leven wilde Annelies
Tesselaar wel eens wat aan
haar gezondheid doen. De
34-jarige tafelchef van het
Casino stopte met roken en
ging hardlopen. Na de eerste
training van een kilometer
of drie in De Waterleidingduinen kon ze van de spier-

pijn amper de trap op of af,
maar nu heeft ze al vier marathons gelopen en een keer
Luik-Bastenaken-Luik (245
kilometer) gefietst. Ze is

nog steeds van plan een
loopgroepje in de badplaats

te beginnen. „Maar dat valt
tegen, in Zandvoort zijn niet
zoveel sportieve mensen."
„Ik dacht tien jaar geleden: ik
moet wat aan mezelf doen, ik
wil weer een gezond lijf hebben.
Ik heb het toen heel langzaam
opgebouwd. Op een gegeven
moment ging het zo goed dat ik
wedstrijden ging lopen. Ik heb
een heel goed duurvermogen.
Hoe langer de afstand des te
beter."
„Mijn beste tijd op de tien kilometer is 44 minuten, op de
halve marathon 1.32 en de hele
heb ik in 3.34 gelopen. Dat was
in november in New York. Het
leuke van die marathon is dat
zoveel nationaliteiten meedoen. En je ziet allerlei rassen
en culturen die met elkaar verweven zijn. Je komt door een
joodse wijk, een zwarte en een
Chinese, prachtig."

Adrenaline
„Voor een marathon tram ik
zo'n tachtig kilometer per
week. Je moet weer met te veel
doen, want sporten is verslavend. Dan ben je verkeerd bezig. Je moet de behoefte aan
adrenaline en endorfme kunnen weerstaan. Anders breek je
je botten en gewichten af. Mijn
volgende uitdaging wordt de

Annelies Tesselaar (geheel rechts) komt over de finish in Ne\v
York. 'Ik heb een heel goed duurvermogen. Hoe langer de
afstand des te beter'
marathon van Berlijn in september. Het zou mooi zijn als ik
daar mijn pr zou kunnen verbeteren, maar daar train ik met
voor, dan bouw je te veel spannmg op."
„Daarom doe ik ook aan tai-chi, een Chinese bewegingsleer, vergelijkbaar met yoga,
maar veel beweeglijker. Tussen
de middag doen die Chinezen
dat in de parken van Peking,
zoals je wel eens op tv ziet. Het
doel van tai-chi is het vinden
van rust in jezelf."

„Dat krijg je met lopen ook
wel, maar het heerlijke daai van
is buiten zijn frisse lucht m de
duinen en bossen Je lost tevens
allerlei problemen op. Alt> je
eters krijgt, vraag je je af wat je
nu weer moet koken. Dan kom
je op goede ideeën, je verzint
een menu tijdens het lopen En
ik ben een natuurliefhebber,
een echter jutter Ik wil altijd
aan de zee blijven wonen "
Wie zonder problemen een half UUT
tje hard loopt, k.in zich vooi eenmaal
per week opgeven bij Anneliei» Tesse
laar 02507 UJ04

donderdag ib' maart 1995
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Wil je in het voorjaar
ook iets anders?

Marelle mode, opmerkelijk vrouwelijk
Kenmerkend voor de voorjaarscollectie van Marelle mode is het vrouwelijk beeld, dat
tot uiting komt door het gevarieerde aanbod waardoor u steeds weer nieuwe combinaties kunt maken.
Soepel vallende stoffen zoals cupro, zijde en microfibre zijn verwerkt tot draagbare en
elegante kleding. Transparante rokken, met en zonder krinkel-effect, zijn deze zomer
een veel gezien item. De lengte van de rok varieert van kort tot enkellang. Broeken
uitgevoerd in stretch kwaliteiten, zowel de klassieke pantalon als de jeansvarianten,
zorgen voor een optimaal draagcomforL Shirts, blouses, jasjes en truien maken het
beeld compleet en afwisselend.
Kleuren zijn deze zomer, na een winter vol bruinen, grijzen en groenen, een welkome
afwisseljng. Korenblauw, rood, vanillegeel en verschillende tinten roze - van zalm tot
pink - zijn vaak gecombineerd met rustige kleuren zoals wit, ecru, beige en zwart.
Marelle heeft in samenwerking met goede merken als Gerry Weber, Zerres, Bianca,
Oui Set, Joye + Fun, Fina Karelia, Roberto Sarto e.a. een kleurrijke, vrouwelijke collectie opgebouwd welke tijdens de Openhuis Dagen aanstaande vrijdag en zaterdag extra
in het zonnetje wordt gezet Begeleid door een kopje koffie of een glas champagne
kunt u deze dagen geheel vrijblijvend kennis maken met deze inspirerende collectie.

Neem dan eens een korte coupe. Dat staat fris en
brutaal.
Voor het blonde kapsel heb je als extra misschien een
kleurtje nodig en voor het donkere model, als je stijl
haar hebt, een lichte permanent.
En voor elk kapsel een goede coupe. Daarvoor kunt u
bij ons terecht.

Vofop voorjaar
in onze nieuwe

J. M. Coiffeurs
Kerkstraat 22, Zand voort
tel. 02507-14040
Confetti, Haltestraat 11: een ruim pand met veel meer mogelijkheden
hun
kans • sfeer niet aangetast
ZANDVOORT - Boe- berg
tiek Confetti in de Hal- schoon. En dat is ook en ook het prijsniveau
testraat is „over- te merken in de is niet veranderd",
nieuwe winkel. Onder
zeggen de eigenaren,
gestapt" naar een andere
aan de ruidie al veel leuke reacnieuw pand aan de mere paden
tussen de
van klanten heboverkant, op nummer kleding, waardoor ook ties
ben gekregen. Ook de
11. Dit pand, schitte- de jonge moeder met bekende klantenkaart
rend opgeknapt, biedt een kinderwagen op is gehandhaafd gebleveel nieuwe mogelijk- haar gemak kan rond- ven. Het tweetal vindt
kijken. Vooral in de
het nieuwe onderkoheden.
Confetti is sinds 1987
gevestigd in de Haltestraat (voorheen 14a)
maar had dringend
behoefte aan meer
ruimte. Toen het pand
aan de overkant vrijkwam, waar vroeger
nog de Bata was gevestigd, zagen Josette
Meyers en Bart Wijn-

HALTESTRAAT 11

Tricot shirt
met lage ronde hals
in de nieuwe
voorjaarsgeuren

NU 39,95

Met het oog pp Personality...

event. bijpassende legging,
lange strakke rok of pantalon
met wijde pijp

Laat uw mode shirts enz. door
ons van een persoonlijke tekst of
foto voorzien. Ook voor sportkleding.
Vraag vrijblijvend offerte en/of advies,
(bijna onbegrensde mogelijkheden III)
Voor de modewinkelier leveren wij al
het drukwerk, zoals: Hangkaartjes
Aktiekaarten
Bonboekjes
Etalagekaarten
enz., enz.
Ook voor uw verpakkingsmateriaal met uw
naam en logo, zoals Draagtassen in div. uitvoeringen en materialen III
» Kleine hoeveelheden mogelijk.
Gasthuisplein 6 - 2042 JM Zandvoort
Telefoon: 02507-16338

Openingstijden:
Maandag - zaterdag
lO.OOr18.30 uur
Zondag
12.00-17.00 uur
Koopavond op vrijdag tot 21.00 uur

Goede smaak begint bij de liefde voor detaill
Onze, met gevoel opgebouwde, voorjaarskollektie is het bewijs daarvoor.
Dit voorjaar is de mode zo zelfbewust als de vrouw voor wie ze is bestemd,
natuurlijk, vrolijk vrouwelijk of speels. Maar altijd in uitzonderlijke harmonie.
Graag maken wij voor u de keuze makkelijk door een ongekende veelheid
aan vormen, merken en stijlen te presenteren tijdens het

OPEN HUIS

drukke weekends was
dat in de vorige zaak
vrijwel
onmogelijk.
Daarnaast is er ruimte
voor een veel uitgebreider assortiment.
Onze nieuwe voorjaarskollektie
hangt
voor u klaar in een
ruim
assortiment.
„Alle
veranderingen
hebben de gezellige

men
„een
grote
verbetering". „We hopen dat dit tot in
iengte van dagen zo
mag blijven."
Confetti is dagelijks
geopend van 10 tot
18.30 uur, op zondag
van 12 tot 17 uur.
Koppavond:
vrijdag tot 21 uur.

Ook DIJ HOSSntO zijn lingerie en kleding qua kleur aan
elkaar aangepast.
Ondermode in dezelfde tinten als de bovenkleding.
Met als topper op dit moment vanillegeel. Het grootste deel van de
voorjaarscollectie hangt nu in de winkels, veel echte lentekleuren.
Maar ook de basics in de bekende natuurkleuren en natuurlijk wit
zijn duidelijk aanwezig.
Bij Rosarito, Kerkplein overheersen de felle kleuren zoals geel,
rood en oranje van o.a. Gapstar en Donovan en op de grotere
maten doen de zachtere tinten uit de collecties van Turn-over, Vanilia en Sneaky Fox het uitstekend.
Dus onder- en bovenkleding in dezelfde kleur.

De string-hausse
Je kunt haast spreken van een echte 'biltrend'. De achterkant van de slip verdient tegenwoordig bijna evenzoveel aandacht als de
voorkant van het broekje. Hing er enkele jaren geleden nog een zweem van negatieve
vooroordelen over de string, tegenwoordig
siert deze menig vrouwenlichaam en zo nu
en dan ook dat van de man. Het idee dat de
string alleen zou passen in de erotische en
pornografische sfeer, heeft zijn tijd gehad.
De strakke bovenmode vraagt om bijpassende lingerie. Met een string verdwijnen de
minder ooglijke contouren, die een slip normaal gesproeken te zien geeft. De vraag naar
strings neemt zelfs dergelijke vormen aan dat
eenderde van het totale slip-aanbod bestaat
uit deze minuscule modellen. Hoewel het
stukje lingerie het meest geschikt lijkt voor de
zomermaanden, blijkt de vraag voor de winterperiode eveneens groot.
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op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart a.s.
V
Ook geven wij u in een feestelijke sfeer, begeleid door een aangekleed kopje
koffie of een drankje met een hapje, alle kans kennis te maken met deze
kleurrijke kollektie.

&

En om het nieuwe seizoen heel feestelijk te starten, geven wij elke klant van
Marelle mode

een smaakvolle attentie cadeau!!!
Wij verheugen ons op uw bezoek!

Kinder mode & schoenen
Daeelijkt geopend van tl.oo-tt.OO uur

Grote Krocht 19,
Zandvoort

Zondag van 13.00-17.00 uur

Maandag* gesloten

Haltestraat 45 Zandvoort
Telefoon 0x507-12705
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Geel en blauw
lentekleuren
bij Cortina Modes

De Gaper Drugstore Nieuws

DE GAPER DRUGSTORE

Voorjaar 1995 in geuren en kleuren
-

presenteert na groot sukses wederom

* ledere vrijdagavond make-up avond *
een unieke gelegenheid om te leren met make-up om te gaan.
Wat houdt dit in?

-

*
*

U krijgt een persoonlijk make-up advies
U wordt indien u dit wilt, opgemaakt met de geadviseerde
produkten
* U kunt vragen stellen over make-up en kleuren
De merken die wij gebruiken zijn o.a. Cacharel, Lancôme, Roe,
Clarins en Marbert.
U krijgt van ons alle documentatie mee als u de moeite neemt om
vrijdagavond naar ons toe te komen.
C

Het is wel gewenst dat u een afspraak maakt.

j

Heeft u vragen over de inhoud van de make-up avond of wilt u afspreken, belt u ons dan even, tel. 12513.

foto: Mannequins op deze foto dragen een combinatie van Vare// in blauw-wit.

Met vriendelijke groeten:
Paul Olieslagers

Door het prachtige weer had Cortina Modes zaterdag 11 maart tijdens
open huis veel aanloop. Cortina toonde zoals gebruikelijk in het voorjaar
de nieuwe lentecollectie. De nieuwe teinten van het voorjaar 1995 zijn:
geel, blauw, beige, rood. Cortina showde vooral de merken Yarell en
Ravens. Mooie ensembles die goed combineren.
Duidelijk is dat flaneermode erg belangrijk wordt: dunne, soepel vallende materialen met leuke wijd vallende pantalons. De kleding zit gemakkelijk en is niet aan leeftijd gebonden. Ook de jeugdige japon krijgt
dit seizoen weer volop de aandacht.
Nieuw in ons assortiment is het merk 'Happy Heidemann', combinaties
in rokken, pantalons en blouses. Verder viel de hoogwaardige kwaliteit
van de jeans van het merk 'Hauber' op, die bestaan uit japon, rok, bermuda en pantalon.

Drogisterij Parfumerie speciaalzaak

Kerkstraat 31, Zandvoort
P.S. Natuurlijk staat er voor u een lekker kopje koffie klaar!!

Cha-Cha: nieuwe kledinglijn bij Virgin,
Kerkstraat, Zandvoort

nosarïfo
Iets leuks voor u
zelf of een kado
op naar

Rosarito
Grote Krocht 2Ob,
tel. 15697,
Kerkplein l o,
tel. 3O719

Virgin in de Kerkstraat
heeft dit voorjaar een
nieuw merk in de
collectie, het Deense
merk Cha-Cha. De
kleding is gemaakt van
natuurlijk materialen. De
kleuren zijn deze lente
zacht geel, zacht groen,
bruin en warm oranje. In
deze serie heeft Virgin
een gehele modelijn,
zoals sokken, truien,
ondergoed, rokken,
truien, pantalons, etc.
En wat heel belangrijk
is: de prijzen van
Cha-Cha zijn
betaalbaar.
Verder bestaat onze
bekende
voorjaarscollectie uit
Marco Polo, Swinger en
Cpmpromi en hebben
wij spijkerbroeken van
het merk 'Dutch'. Al
deze kledingmerken
kunt u combineren met
onze leuke shawls,
, riemen en andere
accessoires.
foto: Kleding van het
nieuwe Virgin-merk:
Cha-Cha

Ook voor ons geldt het voorjaar als een periode om aan iets nieuws te
beginnen. De nieuwe kleding voor de lente of de zomer wordt met veel
belangstelling geprobeerd en gekocht.
Om jezelf in die kleding nog beter en mooier te voelen hebben diverse
cpsmeticahuizen een nieuwe decoratieve lijn uitgebracht speciaal voor
bij de voorjaarskleding:
Hier volgt een impressie van enkele merken uit ons assortiment.
Ellen Betrix "Deep Coral" past in een romantische sprookjeswereld van
zeemeerminnen en waternimfen.
"Couleur Cristal" zijn de voorjaarsgeuren van Lancôme. Zoals we gewend zijn van Lancôme passen de kleuren bij de zogenaamde 'koele'
of 'warme' types afhankelijk van de haarkleur en teint van het gezicht.
Bijpassend zijn er 'koele' en 'warme' lipsticks, waarbij tijdelijk de bijpassende nagellak kado wordt gegeven. Geheel nieuw van Lancôme is de
introduktie van nagelverzorgingsprodukten, die je helpen'om een echte
'French Manicure' te creëren.
Cindy Crawford helpt je om je make-up van Revlon perfekt en snel aan
te brengen. In een brochure staan diverse tips en toepassingen door
Cindy gedemonstreerd. De brochure is gratis bij aankoop van Revlon
make-up artikelen.
Geheel nieuw is de "Colpurstay Lipbalm", de enige verzorging die onder de "Colourstay Lipstick" kan worden gebruikt, zonder dat de lipstick
afgeeft.
Deze lipbalm krijg je tijdelijk gratis bij aankoop van de nieuwe kleuren
"Colpurstay Lipstick".
Om je ogen te accentueren gebruikt Andy het "Smudger Pencil", wat ze
als potlood aanbrengt en met het sponsje uitwerkt tot oogschaduw en
voor een extra accent gebruikt ze de "Jetliner", een nieuwe eyeliner met
zacht sponsje waarmee ze een dun of iets dikker lijntje rond de ogen
aan kan brengen.
Bij Marbert waan je jezelf in een "Exotic Garden". Oogschaduw in de
warme kleurschakering van Jade of met het koele effect van Saffier geven je een exotische make-up. De lipsticks en bijpassende nagellakjes
variëren van warm oranje via soft ivoor-roze naar koel fuchsia.
Dit is maar een gedeelte van ons gehele assortiment in voorjaarsmaquillage.
Kom gerust bij ons in de winkel en laat u adviseren door onze deskundige verkoopsters.
Ook dit voorjaar hebben wij weer
op vrijdagavond vanaf 19.00 uur
de Make-Up Advies Avonden.
U kunt dan, pp afspraak, een make-up
advies verkrijgen en desgewenst ook
opgemaakt worden. Dit alles kosteloos
en geheel vrijblijvend!
Voor een afspraak kunt u bellen met
De Gaper Drugstore. Tel. 0250712513 en vragen naar Jacqueline.

Graag tot ziens
bij ons in de winkel

P. Olieslagers
De Gaper Drugstore

Modieuze en betaalbare
schoenmode bij SHOE-BIZZ
Het is alweer ruim 12'/2
de fabriek te betrekjaar geleden dat Shoeken, waardoor het ook
mogelijk is een sterk
Bizz zijn deuren openwisselende collectie te
de op de Grote Krocht
presenteren.
in Zandvoort.
Echter per l januari jl. is Bij deze kollekties worden ook de dames met
er een geheel nieuwe
kleinere en grotere
kollektie bij gekomen.
voeten niet vergeten.
Waar voorheen de geOnze kollektie damesmakschoenen de skepschoenen begint met
ter zwaaiden is het nu
maat 34 en eindigt met
vooral MODE wat de
maat 42.
klok slaat.
De
herenschoenen,
Modieuze en betaalwaarvan
de kollektie
bare schoenen dat is
het devies dat Shoeook aanzienlijk is uitgebreid. beginnen met
Bizz nu hoog in het
maat 39 en gaan tot
vaandel heeft staan.
en met maat 46.
Afspiegelend aan de
Maar ook onze vaste
behoefte van de conmerken voor onze
sument die tegenwoordig graag een trouwe klanten worden
gehandhaafd, schoeschoen past die voortreffelijk in het modenen waarin pasvorm en
beeld past met een
comfort de mode niet
in de weg staan (veelal
goede pasvorm tegen
ook in hele en halve
betaalbare prijzen.
Dat betekent dat wij • maten verkrijgbaar).
Nu we richting voorjaar
zowel dames- als hegaan komt de kollektie
renschoenen kunnen
Birkenstocks eraan.
presenteren al vanaf
Een begrip voor een ie39,95.
der die deze uiterst
Deze mogelijkheid is
comfortabele slippers/
gecreëerd door de
sandalen
al
kent.
schoenen internatioVooral in Zandvoort
naal (Italië. Spanje,
waar veel beroepen
Duitsland) direkt van

vermoeide
voeten
kennen is dit merk het
beste wat we kunnen
bieden.
Ook
Birkenstock heeft het
dit jaar mogelijk gemaakt naast de standaardkollektie een kollektie te presenteren
tegen lagere prijzen
voor zowel volwassenen als kinderen.
Voor de minder mooie
regenachtige dagen
en voor het strand en
de duinen zijn wij het
goede adres voor de
originele Vredenstein
rubberlaarzen.
Een
ruime sortering is aanwezig.
Nieuw is onze uitgebrelde kollektie leuke
tassen die goed aansluit bij onze schoenmode om het compleette maken.
U begrijpt het al, een
bezoek aan Shoe-Bizz
is meer dan de moeite
waard.

Belli & Ribelli Kindermode
De kindermodezaak van Zandvoort en omgeving heeft ook dit jaar weer een schitterende
collectie kinderkleding. Prominent aanwezig
hét Franse merk "Bill Tornade".
Kom eens vrijblijvend onze zaak bezoeken.

Herman Harms
nodigt u bij deze van
harte uit.

Iedere dag open!

Cortina Modes
Onze nieuwe
voorjaarscollectie is
binnen
-Ar

@

C 5hHEJiiis )

brengt
een nieuwe lente
in kleuren en

* *

modellen

CHA * CHA
Een nieuw
Deens merk

Grote Krocht 22, Zandvoort

Damesschoenen
mt. 34 t/m 42
al vanaf 39,95

Herenschoenen
mt. 39 t/m 46
al vanaf 39,95

Jong en
betaalbare
mode van
natuurlijke
stoffen

Cortïna Modes

Kerkstraat 10
Zandvoort
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i|EF INTERSPORT
CWT OPRUIMEN"

stichting activiteitencentrum zandvoort
zoekt

LEDEN (M/V)

Natuurgemest Schots
vlees, ambachtelijke
vleeswaren, vers
Hollands wild en

voor haar werkgroep oudereneducatie
Stichting Activiteitencentrum Zandvoort organiseert in 't stekkie
sociaal culturele en educatieve activiteiten voor jong en oud.
Er zijn 6 medewerkers in vaste dienst en gemiddeld twintig
medewerkers hebben een uurcontract. Er zijn meer dan 20
vrijwilligers actief.
De werkgroep oudereneducatie is in de opbouwfase. Een
nieuw beleid, gebaseerd op de laatste inzichten, is in
ontwikkeling.

om 9.30 uur
^KSHiff-'-lfffi.'fh^
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SPORTMAGAZIJN
LEEGVERKOOP

Neef Sport vindt u
tussen Dam en Westertoren

Wij vragen van werkgroepleden dat zij:
- affiniteit hebben met de doelgroep
- zich aangesproken voelen door het te voeren beleid en dat
mede uitdragen en gestalte geven
- gemiddeld een dagdeel in de maand beschikbaar hebben
- woonachtig zijn in of nabij het werkgebied van de stichting
Wij bieden aan werkgroepleden:
- een uitdagende functie in een in opbouw zijnde organisatie
- een enthousiaste ploeg mensen die samen met u de doelen
van de organisatie willen realiseren

Mager
rundergehakf1

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Stichting
Activiteitencentrum Zandvoort, Celsiusstraat 1902041 TR Zandvoort,
tel. 02507-17113. Vragen naar mw M. van Westrop

complete maaltijden uit
eigen keuken. Kortom,
een winkel die zeker een
bezoekje waard is!

Lamsbout

Lamslapjes

klein
beentje
500 gr.

of

Lamsshoarma

l kilo

l kilo

9,95

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

14,95

12,50

Grote Krocht 5-7; OPENINGSTIJDEN

*AMBACHTELIJKE

T,...»!....~.*
£3nQVOOn
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AÜTEÏÏSSLAGERÜ

Maandag t/m vrijdag van •
9.00 uur tol 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 uur tot'
• . • • .V-..'; 17.00uur " : .
-

-j u ,

Raadhuisstraat 40 AriiSterdanr

Soc. De Manege
Zandvoort
Heeft iedere zaterdag een dansavond met muziek, sfeer en gezelligheid.
Uitsl. ongebonden mensen v.a. 30 jaar. Corr. gekleed (absoluut geen spijkerkleding)

LET OP!!

LET OP!!

l.v.m. verwachte grote drukte 25 maart Marco
Borsato (zijn vader speelt die avond in de pianobar) wordt u verzocht te reserveren en uw lidr»-\

maatschap van de sociëteit aan te vragen.
Info of reservering 02507 -16023

U hoeft alleen binnen te stappen
bij uw dichtstbijzijnde Brugman
vestiging om de Europese
grenzen te overschrijden.
U kunt kiezen uiteen internationaal assortiment en
dankzij de vakkundige
steun van de Brugman
adviseurs kunt u er zeker
van zijn dat u de perfecte
keuze maakt!

De vaderlandse succesformule
van Brugman krijgt een
Europees vervolg. Brugman
keukens en badkamers
staan nu garant voor grenzeloos EurovoordeeB. Met
een uiterst aantrekkelijke
prijs/kwaliteitverhouding!
Brugman brengt Europa's
mooiste mogelijkheden binnen ieders bereik en budget.

ACAPULCO
Moderne witte keuken. Leverbaar mei
6 verschillende kleuren handgrepen. Afm. 270 cm.
Compleet met alle inbouwapparatuur.

Van .0*445;- Voor 3.995,-

i; SANANTONIO
Glanzende kunststof keuken met structuur, afgezet
met kunststof kanten en beuken ladefronten.
Afm. 320 cm. Compleet met alle inbouwapparatuur.
Van Jk6957- Voor 4.995,-

.-;

^--.i.iAï-'r.' POLKA

•-'••''••'•W"':"Kilf TORONTO

Witte glanzende keuken, uitgevoerd met horizontalegreeplijsten in chroom. Afmeting 285 x 165 cm.
Compleet met alle inbouwapparatuur.

Nostalgische eiken landhuiskeuken. Uitgevoerd in natuurof rustiek tint. De oven is op ooghoogte ingebouwd.
Afm. 280 x 170 cm. Compl. met alle inbouwapparatuur.

Van J8JW57- Voor 5.995,-

Van JUk7957- Voor 6.995,-

College Beroepsonderwijs Amsterdam

Handel en
Commerciële Dienstverlening
Kom naar de open ochtend, er is meer mogelijk dan je denkt!
VBO-Handel
12- 16 jaar
4 - jarige opleiding
Detailhandel lang
na MAVO, HAVO
3 - jarige opleiding
Detailhandel kort
vanaf 16 jaar
2 -jarige opleiding

Commerciële Dienstverlening
na MAVO, HAVO
- Groothandel/Internationale
Handel
- Bedrijfscommunicatie/Public
Relations
-Algemene handelsopleiding
3 -jarige opleiding

BADKAMERMEUBEL BEACH
Modern greeploos meubel, 130 cm breed.
Uitgevoerd in wit of jasmijn. Compleet met dubbele
wastafel en luxe kranen.
Van 4JÏ277-Voor 2.950,-

BADKAMER MALIBU
Luxe complete badkamer in de kleur wit.
Bestaande uit: tweepersoons ligbad, greeploos
meubel met wastafel, wandcloset en kranen.
Van 6^4767- Voor 4.950,Meerprijs kleur pergamon 450,-

BADKAMER CASABLANCA
Uiterst stijlvolle complete badkamer in de kleur wil.
Bestaande uit: hoekbad, greeploos meubel 150 cm
met wastafel, wandclosel en kranen.
Van 8-293^ Voor 6.450,Meerprijs kleur pergamon 450,-

<• RELAX 2000
De enige echte multifunctionele douchecabine met
zijdouche, hoofddouche, nek-, schouder-en voetmassage. Tevens voorzien van Turks stoombad,
kruiden stoombad, hetelucht functie, verlichting, radio en
computerbedieningspaneel. Uw persoonlijke kuuroord
Voor de actieprijs van 13.950,-

1 - jarige opleiding voor HAVOinstroom!

Zaterdag 18 maart 10.00-14.00 uur inloopochtend
Mr. Treublaan 1-3
(bij Amstelstation en Berlagebrug)
1097 DP Amsterdam 020-6946876

K EU K i NS

BADKAMERS
allelweg 95 (Meubelboulevard), 02510-24299. Capelle
jt 4024 (Meubelplein), 04990-74481. Enschede,
Cruisweg 785o, 020-6533462. Hulst, Absdaalse13 |Woonboulevard|,01650-69852. Spijkenisse,
(Woonboulevard Eijerkamp), 05750-17025.
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ZVM ziet kansen op titel stijgen
ZANDVOOET - Zandvoortmeeuwen heeft, door een
zwaar bevochten 2-0 overwinning op Haarlem, de koppositie overgenomen in de vierde klasse KNVB. Bovendien
stelden de Zandvoorters deelname aan de nacompetitie
veilig, door als eerste te eindigen in de tweede periode.
De strijd was niet groots,
flaarlem voetbalde technisch
ivat beter, maar daar stond een
enorme inzet van Zandvoortjneeuwen tegenover. Een inzet,
die het spel van de Zandvoorters de laatste weken kenmerkt
en goed lijkt te zijn voor de topUositie in deze klasse. De strijd
itussen de Meeuwen en de Haar-

lemmers verliep in de eerste
helft vrij kalm. Veel middenveldspel en geen eneverende
momenten voor de doelen.
De aanvallers waren tot een
half uur spelen machteloos tegen de hechte defensies. Bij
Zandvoortmeeuwen werd op
het middenveld de geschortse
Bas Heino node gemist. Door

Willem Pijper eerste,
Ruud Luttik tiende

ZANDVOORT - De in Australië gehouden World Pojlice & Fire Games werden
|voor de Zandvoortse brandkveerman Willem Pijper bijzonder succesvol. Zo succesvol, dat de Zandvoorter
in Meltaourne beslag legde
op een gouden plak.
Zevenduizend sporters uit 63
landen namen deel in 53 takken
van sport. De opening was gijantisch fraai in het met 50.000
toeschouwers bezette stadion.
De olympische vlam werd aan?ereikt door leden van de spe:iale brandweer en politiekorpsen die afdaalden uit twee in
het stadion hangende helikop-.
;ers. Er volgde een indrukwekkende show.
De Zandvoorters Willem Pijper en Ruud Luttik namen deel
jp het onderdeel Concept II erjometer-roeien. Gesponsord
joor enkele Zandvoortse en Bererwijkse bedrijven hadden zij
jich intensief voorbereid op
leze wedstrijd. De roeiers wa•en in verschillende leeftijdsca;egorieën ingedeeld. Ruud Lut:ik beet de spits af. De eerste
500 meter werden in zeer hoog
:empo afgewerkt. Luttik besloot om iets rustiger van start
e gaan om later in de race te
versnellen. De versnelling
wam er ook, maar kon niet
oorkomen dat de geroeide tijd
,e tiende was. En dat was niet
;enoeg voor een finaleplaats.
Willem Pijper was gewaar[schuwd door de snelle tijden en
besloot om 'bij' te blijven en
lan later in de race zijn finale
eilig te stellen. Deze taktiek
werkte uitstekend. Op het ge:iak wist de Zandvoorter zich
Is derde te plaatsen voor de
ïnale.
Willem Pijper had tijdens de
warming-up en in de voorronde
W grote indruk gemaakt op de
iommentator, de Olympisch
:oach van de Australische roei;rs. Tijdens de finale zat de winlaar van de vorige spelen, de
Ingelsman Burke, naast Pijir. Verder roeiden in deze fi-

nale politie- en brandweermannen uit Hong Kong, Italië, Amerika, Ierland, Canada en Nieuw
Zeeland mee.
De spanning was te snijden.
Na de eerste honderd meter lag
Pijper niet bij de eerste vier. In
het midden van de race zette
Willem Pijper de zaken recht
waarna een versnelling de eerste plaats opleverde, die hij niet
meer afstond. Met zijn winnende tijd van 2 minuten en 57 seconden, behaalde de Zandvoorter de gouden plak. De Engelsman Burke werd op twee seconden tweede.

balverlies, aldaar, kwam HaarDoordat de derde treffer uitlem veel in taalbezit zonder er bleef, geloofde Haarlem nog in
overigens iets mee te doen.
een goede afloop. De Zandvoorters kwamen met de rug tegen
de muur en het was maar goed
Opleving
dat doelman Serge van Lent in
Een opleving, in het laatste vorm was. De bal keerde hij
kwartier van de eerste helft, tae- met de vuisten, met de voeten
zorgde Zandvoortmeeuwen uit- of klemvast. Naarmate de strijd
eindelijk de overwinning. Eerst vorderde, ebde het overwicht
zag John Keur een vrije trap van Haarlem weg en speelde
rakelings langs de verkeerde Zandvoortmeeuwen een gekant van de paal vliegen. De uit- wonnen wedstrijd.
trap van de Haarlem-doelman,
Mede door het kampioendie daarop volgde, was onnauw- schap van het derde Zandvoortkeurig. Riek de Haan werd aan se team en de behaalde periodehet werk gezet en zijn fraaie lob titel bleef er nog lang een feestebetekende 1-0.
lijk sfeer in en rondom de kanHaarlem werd toen even vast- tine van de Meeuwen hangen.
gezet en vijf minuten later was Zondagmiddag
aanstaande
het alweer raak. Robin Castien speelt Zandvoortmeeuwen opwerd foutief van de bal gezet en nieuw in eigen huis. Dan komt
John Keur mocht het opnieuw Hoofddorp, om half drie op beproberen. Nu was de vrije trap zoek. Die week daarna wordt op
loepzuiver. Onhoudbaar ver- het Zandvoortse complex de
dween de bal in de bovenhoek, eerder dit seizoen gestaakte
wedstrijd tegen United afge2-0.
De openingsfase van de twee- werkt, met een 1-0 voorsprong
de helft was voor het keihard voor de Zandvoorters.
werkende team van trainer Pieter Keur. Spits Robin Castien Stand:
was tweemaal zeer dicht bij een Zandvrtm 16 10 4 2 24 36-13
treffer hetgeen de genadeklap DIO
18 11 2 5 24 46-17
had kunnen betekenen voor United
16 9 4 3 22 43-17
Haarlem.
Bloemend. 18 9 3 6 21 41-29
DIOS
18 8 4 6 20 32-20
DSOV
17 6 7 4 19 29-27
Vorm
TYBB
18 6 6 6 18 39-38
Eerst stifte Castien de bal over Hoofddorp 17 5 7 5 17 23-28
de doelman net naast het doel Alliance 18 6 4 8 16 31-41
en vervolgens knalde hij de bal Haarlem 18 4 6 8 14 30-32
keihard op de voeten van de v. Nispen 18 4 6 8 14 29-44
Haarlemse keeper.
Spaarnest. 18 O l 17 l 24-97

Handballers bijna kampioen
ZANDVOORT - De handballers van Holland CasinoZVM kunnen zondag gaan
feestvieren. Na de 33-16 zege
op HVL kan zondag, na
winst op Heracles in Amsterdam, het kampioensfeest beginnen.
En die overwinning wordt zeker verwacht. De Zandvoortse
handballers spelen dit seizoen
alle teams naar grote nederlagen en horen niet in deze klasse
thuis. Daarvoor is de tegenstand te gering. Ook zondag
had Holland Casino-ZVM geen
enkele moeite om HVL weg te

spelen. Zelfs zonder topschutter Cor van der Koekelt en het
jeugdige talent Patrick Terpstra hadden de Zandvoorters
geen enkele moeite de strijd
snel te belissen. Ruststand 15-9.
Ook de tweede helft was een
gelopen koers. Zonder echt
groots handbal te spelen controleerde de formatie van
coach Joost Berkhout de strijd.
Martij n Hendrikse, was bij afwezigheid van Van der Koekelt,
de grote man door maar liefst
elf maal raak te schieten. Eindstand 33-16.
„Het was een makkie," con-

Gerard Knijper valt terug
door slechte organisatie
ZANDVOORT - De honderdste Twiskemolenlopp
is voor de deelnemers niet
erg vlot verlopen. Mede
door de matige organisatie
was er o9k voor Gerard
Kuijper niet meer weggelegd dan een 27e plaats.

die voor het eerst een marathon
lopen. Ik loopt zelf met hen
mee om te zorgen dat ze een
redelijke tijd halen en de finish
bereiken."

Het parcours in Landsmeer
ging geheel door het natuurgebied 'de Twiske'. Het stralende
weer had zo'n duizend deelnemers getrokken en daar had de
organisatie niet opgerekend.
De start van deze hardloopwedstrijd werd al een probleem. De
startplaats was vanaf een smalZANDVOORT - Voor TZB is le dijk, die daar helemaal niet
het uitspelen van de competitie geschikt voor was. De atleten
aangebroken. De Zandvoorters konden na de start slecht uit de
hebben niets meer te winnen of voeten, wat zeer nadelig was
te verliezen. Ondanks goede wil voor de eindtijden.
[n de strijd tegen het tweede
Pas na één kilometer konden
team van BSM kwam TZB niet de deelnemers de benen wat
'erder dan een 1-1 score.
strekken en het tempo opvoe„Het is uitvoetballen," meid- ren. Ook Gerard Kuijper kwam
te trainer Willem Koning. toen pas op dreef. Het fraaie
.Volgend jaar moeten we maar weer, waaraan iedereen moest
eien door te breken." In de rom- wennen, drukte later het tempelige strijd tegen BSM waren po. Tot overmaat van ramp liep
tte Zandvoorters constant in de Kuijper, bij het ingaan van de
pnval te vinden. Maar het laatste verkorte ronde, de verpiancq is het afmaken van de keerde kant op. Bijtijds had de
":ansen. Ook nu kreeg TZB in Zandvoortse atleet in de gaten
Ie eerste helft een handvol mo- dat het niet goed ging en keerde
;elijkheden. Die werden ver- terug. Op het goede pad aangerutst en aangezien BSM aan komen bleek een stel achterfeen snelle uitval voldoende had blijvers Kuijper voorbijgegaan
te scoren, keek TZB bij de te zijn.
ist tegen een 0-1 achterstand
Met de grootste moeite kon
iaan.
Kuijper deze atleten weer bijhalen en voor de finish nog passeMet een nederlaag wenste ren. In het totaalklassement
zich niet neer te leggen. eindigde de Zandvoorter toch In een matige wedstrijd wees
hiet man en macht werd de aan- nog op de 27e plaats en wel in
fal gezocht en Jeroen Swart een tijd van 1.25.38 min. „Geeorgde voor de gelijkmaker. En zien alle omstandigheden was
als het dan niet echt wil lukken ik daar toch wel tevreden mee,"
öan komt de pechduivel ook aldus Gerard Kuijper. „Ik benog eens om de hoek kijken, reid mij thans voor op de mara^laar liefst driemaal ketste de thon van Rotterdam, waar ik
ZANDVOORT - Zandbal op de doelpaal, waardoor enkele atleten ga begeleiden, voort'75 lijkt door een 4-1
het l-l bleef.
overwinning op het reeds

cludeerde Berkhout na afloop.
„Vanaf het begin hadden we de
touwtjes in handen. Volgende
week gaat het gebeuren. We
moeten hoger op want in deze
klasse hebben we niets te zoeken."
Doelpunten: Martijn Hendrikse 11, Guido Weidema 5,
Peter Pennings 5, Goran Bogojevic 4, Jaap Loos 3, Nik Grijakovic 3, Gerard Damhoff 2.

Gratis
Eind februari werd aan drie
jeugdteams van de handbalvereniging nieuwe kleding overhandigd door de Rabobank
Zandvoort. Alle jeugdteams
zijn nu in fraaie tenues gestoken. De feestelijke overhandiging vond plaats in het gezellige
clubhuis. Door de financiële
steun van de Rabobank is het
mogelijk dat er volgend jaar
gratis gehandbald kan worden
door elk nieuw jeugdlid. Inlichtingen bij Geert Dijkstra telefoon 17788 of Jannie Berkhout
telefoon 17843.

Een speler van
Zandvoortmeeuwen probeert de
bal af te schermen
Foto:
Arnold van der Zee

Verrassend optreden De Mie
bij halve finale damesschaak
ZANDVOORT - De Zaanse Marisca de Mie mag de
grote verrassing genoemd
worden van het eerste weekend van de door Chess Sqciety Zandvoort georganiseerde halve finale van het
Nederlandse dameskampioenschap. De als vijftiende
geplaatste De Mie scoorde
als enige de volle drie punten.

teur van Chess en Joop Piket
van de KNSB, kon de strijd van
start gaan. Een lichte teleursteüing voor de organisatie was
dat de absolute favoriete Renate Limbach wegens griep verstek moest laten gaan. Gelukkig meldde de Wassenaarse
Marisca Kouwenhoven zich
nog aan en vestigde zich met
haar Elo-rating van 1979 direct
als tweede op de plaatsingslijst.
De dames spelen in een grote
Ze wordt op de voet gevolgd groep van 18 speelsters, zes pardoor de favorieten Caroline tijen volgens het Zwitsers sysSlingerland en Peggy Jansen, teem.
die net als de Hoornse Dienie
van den Berg 2,5 punt scoorden. Vrijdagavond wordt de Verrassing
spannende strijd in Hotel Fa- . In de eerste ronde vielen metber aan de Kostverlorenstraat een enige verrassingen te notevoortgezet.
ren. Zo versloeg Anneke Schol
Na de opening, door Olaf Cli- Evelien Pater en Marisca de
Mie klopte Galina Ferschtman.
In de tweede ronde, die zaterdagmiddag werd verspeeld, waren er nog meer verrassingen te
melden. Zo versloeg de als 16e
geplaatste Anneke Schol de als
ZANDVOORT - In de
derde geplaatste Adinda Kosontmoetingsruimte van de
ter, terwijl de nummer l van de
Agathakerk, aan de Grote
plaatsingslijst Peggy Jansen
Krocht, wordt vrijdagniet verder kwam dan remise
avond een klaverjasavond
tegen Dienie van den Berg. De
georganiseerd.
als nummer twee geplaatste
Marisca Kouwenhoven ging teDit spel voor koppels begint om acht uur en de toegang is gratis.

Klaverjasavond

\..

ZANDVOORT - Maar liefst
;;even invallers telde het zater' agteam van Zandvoortmeeu(ven. En dat was te veel van het
>°ede,
want de uitwedstrijd te'en Stormvogels ging met 3-1
•erloren.
• Onder andere Michel Winter,
gernco van Lent, Rob van der
pergh en Bob en Pieter Brune
f'aren niet beschikbaar en
?aardoor moest trainer John
an der Zeijs met een verzwakt
;e
am aantreden. De invallers
'robeerden er het beste van te
aken maar Stormvogels was
'P het slecht bespeelbare veld
" sterk.
In deze slechte partij voetbal
" t Stormvogels voor de rust
1-0 voorsprong. Zandvoort•eeuwen kwam slechts zelden
1
F de buurt van het IJmuidense
Joel.
Toch ontsnapte Stormvo;lerels aan de gelijkmaker toen
> Meeuwen-speler een fraaie

kans miste. Meteen na de rustperiode leek de strijd beslist.
Stormvogels maakte gebruik
van een Zandvoortse dekkingsfout en het was 2-0.
Zandvoortmeeuwen kwam
wat beter in de wedstrijd en
toen Tristan Brouwer voor 2-1
zorgde was de kans op een gelijkspel aanwezig. De Zandvoorters zetten aan voor een offensief, maar slaagden er niet in
het offensief uit te drukken in
doelpunten. Vlak voor het einde bepaalde Stormvogels middels een snelle counter de stand
op 3-1.
Stand Ie klasse HVB: SMS
17-32, De Kennemers 18-27,
Zandvoortmeeuwen
18-25,
Bloemendaal 18-21, EDO 17-19,
Overtaos 18-19, Stormvogels 1714, Waterloo 17-14, Jong Hercules 19-13, SVJ/Energie 18-11,
BSM 17-8, Halfweg .16-7.

plek, terwijl Edward Hendrikse de zesde plaats bezet.
Voor het clubkampioenschap bij de senioren waren
veertien deelnemers aanwezig.
John Atkinson zette zijn zegereeks voort door winst op Jons
Dommeck en hij steeg daardoor naar de negende plaats op
de ranglijst. Uitslagen: De
Vries-Verheijen 1-0, Manshande-Schiltmeijer 1-0, DommeckAtkinson 0-1, Van der Meij denTer Bruggen 1-0. De partijen
tussen
Lindeman-Franck,
Gude-Gorter en Berkhout-Van
Esveld eindigden in remise.

Het was op zich een zeer
fraaie remise tegen het sterke
Schaakmat. De club die een
klasse hoger speelt dan de
Zandvoorters kon ondanks een
gemiddelde ELO-rating van
rond de 1900 niet de tik uitdelen
die zij wensten. Met een gelijkspel van 2-2 moesten zij genoegen nemen. Omdat in deze
knock-out-competitie de eerste De wekelijkse schaakrubriek
bordpunten bij een gelijke wordt verzorgd door de Zandstand dubbel tellen, gingen de voortsc Schaak Club. Int'ormaschakers uit de kop van Noord- tie over liet schaakprobleem is
Holland over naar de derde te krijgen op de wekelijkse
ronde.
clubavond, op donderdag in het
Vanavond kan het schaak- Gemeenschapshuis of via de teteam van de Zandvoortse lefoonnummers 15023, 17272 of
Schaak Club zich definitief vei- 14085.
lig stellen in de wedstrijd tegen
de Uil 4 uit Hillegom. Afhankelijk van de resultaten van hun
directe tegenstanders heeft
Zandvoort aan een gelijkspel
voldoende om niet te degradeZandvoort'75 het reeds gedegradeerde Candia terug
Foto Arnold van der Zee. ren.

Zandvoort'75 stelt degradatie uit

!VM te verzwakt

Zandvoortse Schaak Club
uitgeschakeld voor beker
ZANDVOORT - In de bekercompetitie van de NHSB
heeft het team van de Zandvoortse Schaak Club gelijkgespeeld tegen Schaakmat
uit Noord Scharwoude.
Door dit resultaat werden
de Zandvoorters toch uitgeschakeld.

ZB snakt naar
ïinde competitie

gen Laura Boszhard ten onder.
Ook de vierde favoriete Caroline Slingerland kwam niet tot
de volle winst. Zij bleef op remise steken tegen de Brabantse
Sandra de Blécourt. Outsider
Marisca de Mie won ook de
tweede ronde, ditmaal was de
Haarlemse Sascha Schiermeier het slachtoffer. Zondagmiddag, in de derde ronde tekende
de jeugdige De Mie voor de hattrick door medekoploopster
Anneke Schol te verslaan.
Caroline Slingerland versloeg Laura Boszhard en Dienie van den Berg meldde zich
na een zege op Sandra Blécourt
aan als kanshebster. Het duel
tussen Marisca Kouwenhoven
en Peggy Jansen, de nummers l
en 2 van de plaatsingslijst, eindigde in een zege voor Jansen.
De Groningse Joyce Fongers en
de Leidse Adinda Koster kwamen dankzij fraaie overwinningen op 2 uit 3 en zijn nog volop
in de race.
Vrijdagavond wordt om zes
uur gestart met de vierde ronde. Zaterdagmiddag om één
uur staat de vijfde ronde op het
programma, terwijl zondagmorgen om half twaalf de laatste ronde begint. Daarna zal de
prijsuitreiking plaatsvinden.

Longayroux goed doorzette en beide teams veel balverlies lede hardwerkende Arthur Paap den. Paul Longayroux bleef geprikte vervolgens de bal in het vaarlijk en nadat hij de bal op
de paal had geknald, was het na
gedegradeerde Candia de doel, 1-0.
een half uur spelen toch raak.
laatste strohalm gepakt te
Even later was het bijna we- De Zandvoortse spits draaide
hebben. De achterstand, die derom
raak maar de kopbal zich knap vrij en kogelde fraai
nog moet worden weggeFerry Boom werd met een in, 3-1. De strijd was beslist en
werkt, om niet te degrade- van
door de Candia doelman Zandvoort'75 speelde de strijd
ren, bedraagt echter nog reflex
Toen een tweede toen rustig uit.
vier punten. Dat lijkt te veel weggewerkt.
In de slotfase waren er nog
en derde treffer uitbleven,
met nog vier wedstrijden.
kreeg Candia de gelegenheid een paar fraaie mogelijkheden.
iets terug te doen. Niet goed Slechts uit een vrije trap voerDeze week legde trainer Ge- dekken in de Zandvoortse de- den de badgasten de stand op
rard Nrjkamp zijn functie neer fensie en halverwege de eerste naar 4-1. Edwin Ariesen krulde
de bal bijzonder fraai in de boen daardoor moesten elftallei- helft was het weer gelijk, 1-1.
venhoek. Door deze zege kon
der Joop Paap en verzorger
Zandvoort'75 twee punten bijAart Eickhoff zien het elftal te
schrijven. De concurrenten in
motiveren voor de laatste vijf Onrustig
In deze wedstrijd was Paul de degradatiestrijd, Lelystad en
wedstrijden. Tegen Candia was
daar weinig voor nodig, omdat Longayroux ouderwets op VRC (drie teams degraderen),
dit team geen noemenswaardi- dreef. Hij had er zin in en zorg- speelden tegen elkaar gelijk.
de er voor dat Zandvoort'75 Zaterdag komt HCSC op bege tegenstand bood.
met een 2-1 voorsprong ging zoek, aanvang drie uur.
De Zandvoorters speelden rusten. Zijn harde inzet bleek
niet best, maar waren vechtlus- onhoudbaar voor de Candia- Stand:
18 14 2 2 30 71-22
tiger en gingen voor de laatste doelman. De Zandvoorters be- Huizen
18 9 7 2 25 42-29
VI. en Vaardig
18 9 5 4 23 32-20
kans op behoud. Binnen vijf gonnen de tweede helft met on- SDC Putten
Ajax
18
11 l 6 23 33-25
minuten had de strijd al beslist rustig spel. Candia waagde SDVB
8 6 4 22 43-28
moeten zijn. Ferry Boom kreeg daardoor een paar doelpogin- Sparta Nijkerk 18
18 7 6 5 20 42-26
meteen een enorme kans maar gen maar keeper LUC Krom NSC
18 7 4 7 18 36-22
18 5 8 5 18 38-37
zag zijn inzet op de vuisten van stond telkens op de goede plek. HCSC
VRC
18 4 6 8 14 28-44
de doelman uiteen spatten. In
18 3 7 8 13 28-37
Lelystad
Het niveau van de wedstrijd Zandyoort'75
de vierde minuut was het toch
18 4 2 12 10 20-56
18 O O 18 O 10-67
raak toen de zeer actieve Paul werd er niet beter op doordat Candia

Schaakprobleem

Driesteden
Zaterdag 18 maart gaat het
voor de Zandvoortse schaakjeugd dan gebeuren in het Gemeenschapshuis. Het driestedentoernooi staat dan op het
programma. Vanaf ongeveer
tien uur nemen veertig jeugdige
schakers uit Hillegom, Haarlem en Zandvoort het tegen elkaar op. Over de gehele dag zullen ongeveer tweehonderd weelstrijden worden gespeeld in een
onderlinge competitie tussen
VHS, de Uil, het Alternatief en
Zandvoort.

Tazelaar start
in Formule Ford
ZANDVOORT - De Zandvoortse autoracer Knoet Tazelaar gaat promotioneel samenwerken met de Velpenaar Sebastiaan Visser. De jonge racers hebben de Formule cursus
van het Circuit Park Zandvoort
cursus gevolgd. Dit jaar starten
beiden in de Formule Ford
klasse.
De 22-jarige Tazelaar rijdt in
de 1600 Formule Ford klasse.
Hij reed vorig jaar nog 1400 cc,
maar heeft afgelopen winter de
nodige ervaring opgedaan voor
de hogere klasse. Sebastiaan
Visser komt uit in de 1800 Formule Ford klasse.

Swart vertrekt
naar Duitsland
ZANDVOORT - De Zandvoorter Ron Swart vertrekt, in
navolging van Jos Verstappen,
naar Duitsland. Swart heeft
zijn eerste testdag in België
achter de rug en kan terugkijken op een prima debuut.
Swart heeft voor de komende
maanden een druk programma. „Ik zal binnenkort naar het
Formule l circuit Hockenheim
afreizen om nog een aantal testronden af te leggen. Voor mij
is Duitsland een stap in de goede richting omdat de races in
het voorprogramma van het
Duitse DTM verreden zullen
worden." De openingsrace is op
23 april.

Keeshond Guus
gaat naar EK
ZANDVOORT - Guus is pas
negen maanden oud en nu al
twee-voudig kampioen. Afgelopen zaterdag werd deze Zandvoortse Keeshond tijdens de
keuring in De Bilt met een 'uitmuntend' bekroond. Guus
kwam uit in de jeugdklasse
voor reuen. Guus is samen met
zijn baas Marjan Harder in augustus uitgenodigd voor de Europees kampioenschappen.
Na zijn overwinning moest de
grijze Keeshond het opnemen
tegen ander reuen die ook eerste waren geworden in hun
klasse. Ook nu werd Guus kampioen.

Nuttige zege ZEC
ZANDVOORT - De ZHC-hockeyers behaalden zondag een
belangrijke en dik verdiende 20 overwinning op Kikkers.
Daardoor is er afstand genomen van Kikkers in de onderste regionen.
De Zandvoorters hebben de
gehele wedstrijd de toon aangegeven. Met goed hockey werd
Kikkers in de verdediging gedrongen. Het Zandvoortse offensief leverde in de eerste helft
wel kansen op maar nog geen
treffers. Kikkers kon niet veel
uitrichten tegen de hechte
Zandvoortse defensie.

In de tweede helft drukte
ZHC het grote overwicht uit in
Schaakdiagram 9. Opgave: mat doelpunten. Niels Castien brak
in twee zetten, wit aan zet.
de ban door 1-0 te scoren, waarna Tim Gatsonides de strijd deOplossing twee weken geleden: finitief besliste met een tweede
scliaakdiagram 8, mat in twee treffer, 2-0. De Zandvoorters
zetten, wit aan zet: 1. Dd4 x g~+ - speelden vervolgens de strijd
Kf7 x g7; 2. Thl - h7 en mat!
rustig en bekwaam uit.

Interne competitie
Bij de jeugdafdeling werden
zeven partijen gespeeld. Winst
was er voor clubkampioen Florian van der Moolen. Remco de
Roode, Maarten Scholder, Dmitri Herders en Manon van Eldik. De partij tussen Bart Timmermans en Edward Hendrikse eindigde, ondanks een zeer
grote overwacht van Edward,
in een gunstige uitgangspositie
voor Bart Timmermans. Toch
werd het remise door een patstelling.
Plorian van der Moolen blijft
de ranglijst aanvoeren, gevolgd
door Remcp de Roode en Rebecca Willemse. Maarten
Scholder steeg naar de vierde

Met nog vier of vijf wedstrijden op het programma kan de
topscorerstrofee Barry Paap vrijwel niet meer ontgaan. De
zaterdagspits van Zandvoortmeeuwen voert de lijst aan met
achttien treffers. Of is Robin Castien nog in staat de vier
doelpunten achterstand weg te werken? Beide spitsen scoprden overigens niet. De winnaar van de laatste twee jaar, Riek
de Haan, scoorde wel, maar zijn achterstand is echt te groot.

SONY 63 CM
GROOTBEELD
KLEUREN-TV
STEREO
TELETEKST

teletekst

SONYHI-8TRAVELLER Type KVX2541; 63 cm

Topklasse beeldkwaliteit, Flat en Square Hi-Black
HiFi stereo. Adv. '3330.- Trinitron beeldbuis,

60 voorkeuzezenders,
programmeerbaar via
infrarood afstandbediening, teletekst met
geheugens, Hi-Fi stereo
met 30 Watt totaal vermogen, automatisch
zenderzoeksysteem,
2 euro-scart aansluitingen, stereo camcorder
aansluiting aan de
voorzijde.
Adviesprijs*1999.-

1649.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST HI-8 STEADY SHOT
Flat en squar Hi-Black Trinitron beeldbuis, teletekst en
afstandbediening. Adv. '1660.-

999.-

SONY72CMKVS2921
Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviesprijs'4000.-

-)i-8, stabilisator, stereo.

1999.-

SONY STEADY SHOT
Met stabilisator! '3100,-

1679.

SONY T R A V E L L E R
Lichtgewicht camcorder.' 1650.-

SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst.*2250.-

SONY55CMKVX2141
Stereo en teletekst.'1650.-

PANASONIC 63 CM
TX1988; Stereo en teletekst.

GRUNDIG
HIFI STEREO
VHS VIDEORECORDER
INKL. PDC

GV240; 4+2 koppen, perfekte
Super Vision beeldkwaliteit
en hifi stereo geluid. 100
voorkeuzezenders. TOPteletekst voor eenvoudig programmeren, PDC start/stopt
uw opname exact op tijd!
Longplay (max.Buur), audio
dubbing, digitale tracking, titel
generator, elektron, cijferslot.
Afstandbediening.
Adviesprijs* 1709.-

55cm. Stereo en teletekst.

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

BAUKNECHT WA541

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 Iiter2-deurs
:oel/vries kombinatie met
3 laden. Adviesprijs*999.-

1000 toeren wasautomaat

995.-

LUXE 1400 TOEREN

1299

CANON CAMCORDER
SHARP VIEWCAM

VLE30; Sxzoom, LCD-kleurenscherm.inkl.luidsDreker. "2299.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs'1 499.-

1399.PHIUPSHhSCAMCORDER

BOSCH 1000TOEREN

Perfect beeld en geluid!
16x zoom, HiFi stereo. "2495.-

SHARP DV5403 KTV

Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adviesprijs."2299.-

RVSkuipentiommel.Adv."1499.-

899.1099.-

1499.-

'feSfff
955*"
SIEMENS WASAUTOM.

Vraag, opmerking, probleem?
. .
Bel de BCC
' •

895.-

INFOLIJN
020-6474939

[Geen prijsinlo i.v.m. concurrentie

SONY T E L E T E K S T

V

A(d: consumentenbelangen -

sm-

Tijdstip van levering?

1095.-

28ST2471; Adviesprijs'1995.-

1295.-

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM MATCHLINE
28SL5800; Adviesprijs'2695.-

1995.-

63 CM TOPKLASSE
63QW7619; 16:9breedbeeldknop, beeld in beeld (P.I.P.),
Off Philips garantie. Adv.*2545.-

1595.-

, PHILIPS 63 CM

KTV

Un 25MN1350;Adviesprijs'1445.-

945.-

STEREO TELETEKST
j 52NA2304;55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs* 1345.-

BÜI^ 795*"

<oel/vries kombi. Adv.*l235.-

'ypeG521;Adviesprijs'2099.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

3 laden. Adviesprijs'1199.-

MIELE K1321S LUXE
SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
Type KG31; Flexibele indeing van deur en koelkast,
automatische ontdooiing, omdraaibare deuren. Adv.'l448.-

rademing.

GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC.
[

••

a

• w* d 3IVV *

i dia • ••

••1^3»'

_i

QOTE1 i***

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs'1199.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

779.ZANUSSIWASAUTOMAAT

Supersnel verwarmen en ontdooien.UitneembaardraaiDlateau. Adviesprijs*279.-

Type ZE400E; Adviesprijs'949.-

^.^^^ ^^B^^^^^^HB^^^

SHARP R2V14STUNT

SLV61 5; TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. '1990.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
TypeAWG719; Adv. '1235.-

JVC HI-FI VIDEO
HRJ600; stereo. Adv. "1 299.-

LUXE 800 TOEREN

OQQ
&&&* -

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*699.- WHIRLPOOLAVM610
20 literinhoud. Adviesprijs"649.-

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling. Adv.*799.-

TURBO-DRIVE HI-FI
STEREO + SHOWVIEW

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv. '799.-

Supersnel, hi-fi stereo. '1 382.-

m 249.-

m 259.-

MOULINEX FM1315

ZANUSSI 2-DEURS SHARP R3G14 KOMBI
STUNT! Adviesprijs*749.-

7QO
i&Vm -

219.-

2-DEURS KOELKAST

1000 Watt quartz-grill.

PANASONICVIDEO+PDC
NVSD30; 3 koppen, PDCprogramming. Adv.'l 1 99.-

WHIRLPOOL 2-DEURS MOULINEX
235 liter. Adviesprijs*985.-

699.-I

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

GRUNDIG PDC/TXT

GV420; 3 koppen, PDC/
TELETEKST,.Adv."1219.-

699.-

KOMBI

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.'849.-

499.549,

BAUKNECHT2-DEURS
Luxe kast. Adviesprijs'1049.-

SHARP3IN1 KOMBI R7V1

Type AWG089; Adv. '1435.

PANASONIC NN8550

PHILIPS TELETEKST

14AA3527; Adviesprijs'745.-

Risico

BALIKNECHT SUPER

INDESIT1200TOEREN

949.
~^~" ^^ ^^

MIELE VW G521

Type KGS32; Adviesprijs'1649.-

ivÏTDAN?

GRUNDIG HI-FI VIDEO

ia»:-

699.799.1399.

BOSCH VW SPS2102

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

VR632; TURBO-DRIVE, 4 koppen, stereo, longplay, LCDafstandbediening. "1295.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

m 599.-

BAUKNECHTVW3PR

:

•••'•"• >BeldeBCC BEZORGLIJN
020-6476219
v-: Een dag voor levering •
V \\van14.00tot16.00uur

(
PHILIPS HI-FI VIDEO

25GR9760; Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv.'l 795.-

599.-

i programma's, 12 couverts
m geruisarm: Adv. '999.-

WHIRLPOOL ARG647

• V ma. Urn vr. van 10.00.tot 16.00..

KVM1421; Adviesprijs'890.TTo

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

NDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONY VIDEO + PDC

10001 TOEREN BOVENL

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv. *999.-

AEGTURNAMAT

WHIRLPOOL AVM920

699.-

SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviesprijs*890.-

579.-

1-DEURS KOELKAST

AKAIVIDEO+PDC/TXT
0+PDC/TXT
en.Adv.1318.F495; 4 koppen.
Adv.1318.-

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv. *1499.-

AEG B O V E N L A D R

699.-

m£sum

4 KOPPEN
^l VIDEO

Oerdegelijketabletop.Zeer fraaie
LAV275; 1 000 toeren. "1 699.- uitvoering metformica bovenblad. Officiële garantie.

Topmerk! Perfekt
fektbeeld.*799.beeld. *799.-

INDESIT KOELKAST

499.-

2-sterren vriesvak. Adv.*699-

AKAIVHS-IHQ
;-IHQ VIDEO
VSG21; Afstandbediend.
'768.ndbediend.'768.-

449.-

WHIRLPOOL 1-DEURS

PHILIPS VIDEO +PDC

Topmerk. Adviesprijs*749.-

145 LITER KOELER STUNT! GAS-ELEKTROÏ^

375.-

VR223; TELETEKST.'1245.-

STEREO TELETEKST
63TA4410; Adviesprijs'1995.-

998*-

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33; Stereo en teletekst

579.

TOPMERKWASDROGER

PHILIPSVHS-HQVIDEO

GRUNDIG 63 CM

E3& IS'BQ

Tfiiïw 0^.51 B"

IGNIS DROGER AWF020

Supersnel, VHS-HQ video. *759.-

GRUNDIG51 CM KTV

598.-

ARISTONA 52 CM

51KV1256;Adviesprijs'895.

578.37 CM KLEUREN-TV

328.-

410; Gas-elektro fornuis. Inki. 1
grill, draaispit en mixed grill set. i!j,'
AriuiRsnriis *1S75<>,
Adviesprijs.
'1575.

898.

TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. '1510.- S,j

INDESIT WASDROGER

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E; LCD-afstandbediening.Adviesprijs.*799.-

BAUKN./BOSCH/AEG

479.-

va
KONDENSDROGER

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV401; "Beste koop!" TELETEKST/PDCprog.'1099.-

N5000; Geen afvoer nodig

599.

WHIRLPOOLAWG912

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbediening. '699.-

Kondensdroger. Adv.'l 549.-

379.-

MIELE DROGER T349

PHIUPS 70CM 100 HERTZ
MATCH-LINE MODEL
KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
Adviesprijs*2795.-

CHEf
4l5«"
BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak. Adv.*749.

BLAUPUNKT 63 CM

T51 -540; Teletekst. Adv.'l 099.-

BOSCH KOELKAST PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS V

ZANUSSI WASDROGER

IJ J/Mrft]a,^"fl^j•

PHILIPSVHS-HQVIDEO
MM63-12;Teletekst.'1679.-

498.
548,

ZANUSSI BARKOELER ETNA FORNUIS 14.00^.

Wasdroger. Adviesprijs'495.-

VR332; TURBO-DRIVE,
3kpppen, perfekt beeld!'995.-

TURBO-DRIVEVIDEO

T63-630;Teletekst.Adv.'1579.-

Gas-etektrofomuismetgrill.*999.-

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv.*595.

ATAGTURBO-FORNUIS |!
KFF452; Luxe gas-elektrc
fornuis met hete-luchtoven.
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

WHIRLPOOL AFB594
BOSCH VRIESKAS
TypeGSDI 341; Adv. '848.

SUPER KOOKPLAAT
WHIRLPOOL 243 LITER 4-pits gaskookplaat. *298.1.40 meter hoog met 6 vries
vakken cq laden. Adv. '1165

AEG TYPE 520
MOULINEX
OVEN

Kondensdroger. Adv.'l 449.

t

STUNT!! VRIESKIST!

nrrPP
~
t i il„(WViKTT
'l i l ilrin,

MERKCENTRIFUGE
2800toeren. Adviesprijs*249.

Bijna alle (opmerken leverbaa
in alle maten en soorten. E
is al een vrieskist vanaf:

159.IBreestraat 65

DEN HAAG

HILVERSUM

Adviesprijs*245.-

98

iCDT A RII^'^fe^lPPENINGSTIJDEN;';:
;-.,;..v,-'v ;-,^^-: 'V:-';:,v,
11K l_ AA l\l U '•': \ maandagmiddag ...................1 tot 5.30 uur
***W**^** :•••%,-:;/:;'"f-1 dinsdag tltn vrijdag .............. 9 tof 5.30 uur
] zaterdag..9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
.............. 7 tot' 9 uur
._. _«_,,_ ..._._._- -. . ari
—
— j .u........ 7 tot' 9 uur;
IN P|EinANDST*VMl>v 8eïfilialBn donderdag ...... 7 tot 9 uur

DE GROOTSTE OMAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
Electronisch betalen | HAARLEM .
met uw PIN-cöde,
| Winkelcentrum '!
zonder extra kosten l Rivièradreef 37

PELGRIM WASEMKAP
WA15;

Actief

Wee kmedia

« Tips • Vrije tijd
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'Huishoudbeurs groeit steeds breder uit'
Ieder jaar wordt er
binnenskamers over de
naamgeving van de meest
succesvolle consumentenbeurs
van Nederland gestoeid. Het
begrip 'huishouden' heeft
vooral onder jongere
consumenten een belegen
imago en dat baart de
organisatoren zorgen. Dat
neemt niet weg dat l op de 35
Nederlanders een bezoek
brengt aan de jaarlijkse
Huishoudbcurs. Ondanks 'die
naam.' Dit jaar viert de beurs
haar vijftigste verjaardag van
29 maart tot en met 9 april. In
de RAI. Deze gouden
Huishoudbcurs vormt een
waardige afsluiting van een
halve eeuw dynamisch
consumentisme in Nederland.

"KJS Ifl CFM

ERSVOORLICHTER
Herbert van Zijl: „De
negatieve klank bij het
begrip Huishoudtaeurs is
nog steeds groot. Vooral de
media lijken de beurs maar
niet serieus te nemen. De
tijd dat de beurs alleen door
huisvrouwen bezocht werd,
is allang voorbij. De gemiddelde leeftijd van de bezoeker daalt nog steeds (vorig
jaar was dit 34 jaar) en driekwart van de bezoekers
heeft een middelbare of hogere opleiding genoten.
Maar ja, niet iedereen durft
er voor uit te komen dat ze
ook weieens een patatje
eten of naar RTL 4 kijken." den. Geleidelijk aan volgde in Poster van de eerste huishoudbeurs in 1950, met een foto-impressie van de beurs in 1994

P

door Trudy Steenkamp
Een slimme zet van de organisatie is dan ook om de grote
onderwerpen die op de beurs
staan in samenwerking met enkele week- en maandbladen (Libelle, Margriet, Tip, VT Wonen,
Top Santé etcetara.) te presenteren. Free publicity heet dat in
vaktermen.
De beurs, van meet af aan het
ontmoetingscentrum van producent en consument, was de
eerste jaren dé plek waar oude,
van voor de oorlog bekende, artikelen hun terugkeer beleef(ADVERTENTIE)

week

w

M

ant
voor nieuwe produkten
en acties

steeds sneller tempo een
stroom van gloednieuwe produkten waarvoor de Huishoudbeurs een gretig gebruikt introductie-podium vormde. Het
hoogtepunt na de oorlog lag in
de jaren zestig toen het aanbod
van witgoederen op de beurs
vrijwel compleet was.

markt voor nieuwe produkten.
Trends werden er gelanceerd.
Presentatie van luxe produkten
volgde. Intussen buigt de organisatie zich voortdurend over
het zogenaamd upgraden van
de Huishoudbeurs. De naam
speelt daarbij een grote rol. Het
dilemma is hoe het gewenste
'hogere' niveau bereikt kan
Testmarkt
worden zonder je van de trouIn de volgende twee decennia we bezoekers te vervreemden.
kreeg de Huishoudbeurs steeds
nadrukkelijker de rol van test„Dat upgraden is iets heel anders dan dat er sprake zou zijn
van een negatieve waarneming
(ADVERTENTIE)
van het begrip 'huisvrouw',"
zegt Clementine van Meer. Ze is
beursmanager van de Huishoudbeurs. „Integendeel zefs.
Ik wil juist beweren dat de
huisvrouw veel meer in haar
mars heeft dan in het verleden
verwacht werd, gelet op het
aanbod van de beurs. Met het
gebruik van subtitels proberen
we te onderstrepen dat de
beurs in de breedte al veel meer
is dan de vitoegere Huishoudbeurs," aldus Clementine van
Meer.
In de campagne wordt dan
ook verwezen naar de Huis &
Interieur RAI, Attraktie EAI en
de
Negen-maanden-beurs.
Toch moet je je als organisatie
van de Huishoudbeurs afvra-

gen of er goed aandoet om van
het zogenaamde huisvrouwenimago af te willen. Dat streven
straalt een zeker minachting
uit. Minachting voor de huisvrouw. Of huisman. Een gemiddelde opleiding of leeftijd van
de bezoeker doet toch niet ter
zake.
Zo'n 400 duizend bezoekers,

al of niet huisvrouw, komt jaarlijks naar deze grootste consumentenbeurs van Nederland.
Een beurs die zelfs in het Van
Dale woordenboek is opgenomen. De Huishoudbeurs is een
begrip geworden in de halve
eeuw van haar bestaan. Daar is
niets mis mee. En je moet er
niet aan tornen.

wegwezen!
Zonnige aanbieding naar
Calella aan de Costa Brava!
Zon, zee en strand! Wat wilt u nog meer! Prachtige zonovergoten
kusten, een diepblauwe zee en een reuze gezellig stadje met
vele winkeltjes, restaurants en uitgaangsmogelijkheden! Calella
heeft het allemaal. 10 Dagen naar Hotel Osiris***, halfpension verzorging en voor de liefhebber een uitgebreid excursieprogramma met o.a. Barcelona, Blanes, Gerona en Figueras!
VERTEKDATA:

April: 27 en Mei: 04,11,18 slechts n. 698,Mei: 25 fl. 748,-Juni: 01, 08,15, 22 slechts fl. 748,Inclusief: *vervoer per luxe tourbus * overnachting heen- en terugreis *halfpension *2-persoonskamer met do/to/balkon *excursies
De Harde's Tours
*reisbegeleiding *afscheidsdiner!

Boek nu! BEL 020-6541100

N

De Huishoudbeurs en Huls & Interieur RAI 95 zijn geopend van woensdag 29 maart tot en met zondag 9 april.
De openingstijden zijn dagelijks van
tien tot vijf uur, maandag 3 tot en met
vrijdag ^ april tevens van zeven uur 's
avonds tot tien uur. Van 29 maart tot
en met 2 april is de deelbeurs Attraktie
en van 5 tot en met 9 april de Negen
Maanden Beurs. Alle beurzen zijn op
eenzelfde entreebewljs toegankelijk.
Volwassenen betalen 17,50 per persoon. Kinderen vier tot 12 jaar en houders van Pas 65 betalen 15 gulden, 's
Avonds betaalt men respectievelijk
12,50 en tien gulden.

in het cliché-matige beeld van
oppervlakkig, mooi tienermeisje.
Hoewel Jenny zich aanvankelijk heel onzeker voelt over
haar maffe vrienden gebeurt er
uiteindelijk iets waardoor ze
hen met andere ogen gaat bekijken en eindelijk voor zichzelf
kan kiezen.
Naar Je vrienden word je beoordeeld,
geschreven door Dyan Sheldon. XJitgegeven dóór uitgeverij Ploegsma. ISBN
90 216 1476 6. Prijs 27,95 gulden. Geschikt voor de leeftijd vanaf 11 jaar.

Illustratie Loek Koopmans

MY EN JENNY zijn al
jarenlang
vriendinnen, ze denken overal
hetzelfde over en één ding
weten ze zeker: ze zullen
nooit een 'Miss Supertiener'
worden en alleen nog maar
over mode en jongens kunnen praten.

A

NPAKKEN

Brandwonden Stichting:
schaf rookmelders aan

Dilemma tussen twee vriendinnen

(ADVERTENTIE)

door Simone Ruitenbeek
Als ze naar de middelbare
school gaan, verandert dit volkomen. Amy probeert zich aan
te sluiten bij de populairste
groep van de school en heeft
alleen nog maar aandacht voor
haar uiterlijk en voor jongens.
Het populaire groepje waar ze
nu bijhoort ziet Jenny, die klein
en mollig is en altijd oude spijkerbroeken draagt, niet staan.
Jenny staat nu voor een dilemma: als ze bij Amy en haar
(ADVERTENTIE)

0«"

populaire vriendinnen wil horen, zal ze moeten veranderen.
En als ze zichzelf wil blijven en
aan haar eigen denkbeelden wil
vasthouden, zal ze zich tevreden moeten stellen met een
groep vrienden die absoluut
niet aan het heersende ideaalbeeld voldoet.
Met de scherpe tegenstelling
tussen Amy, die zich volledig
aanpast om maar bij de populaire groep op school te horen
en Jenny die probeert zichzelf
te blijven, schetst Dyan Sheldon duidelijk een dilemma
waar veel middelbare scholieren mee kampen. Het is duidelijk dat haar sympathie hierbij
uitgaat naar Jenny die zich
steeds verder ontwikkelt en
daardoor een zekere diepte
krijgt, terwijl Amy blijft hangen

OG STEEDS VALLEN
jaarlijks veel doden te
bertreuren ten gevolge
van brand in huis. Wat de
meeste mensen niet weten
is dat men 's nachts, tijdens
de slaap, niet merkt als er
brand is.
Het is niet het vuur dat
slachtoffers eist maar de rook.
Tijdens de slaap kan men namelijk niets ruiken. Bij brand
ontstaat een zeer giftige, hete,
gitzwarte rook. Door de giftige
gassen gaat men dieper slapen
en geluid is dan het enige dat
kan waarschuwen.
De Nederlandse Brandwonden Stichting organiseert samen met First Alert, 's wereld
grootste fabrikant van door het
Keurmerkinstituut
Konsumentenprodukten goedgekeurde rookmelders, vele activiteiten gericht op brandpreventie.
Want de Nederlandse Brandwonden Stichting weet als geen
ander wat de gevolgen van
brand kunnen zijn.
De door First Alert vervaardige brandpreventies worden dan
ook nadrukkelijk door deze
stichting aan ieder huishouden
doorgegeven, met de nadruk op
gezinnen met jonge kinderen.

Vluchtplan

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil haar activiteiten graag onder de aandacht
van het grote publiek brengen.
Samen met het ministerie'van
Houtvlot
Binnenlandse Zaken en de
Ook Frans uit Met de stroom Stichting Consument en Veiligmee van Miek Dorrestein moet heid is de aftrap gegeven voor
veranderen. Als verwend zoontje van rijke ouders wordt hij
meegestuurd op een houtvlot
dat van Mainz tot Dordrecht zal
varen. Het is het vlot van zijn
oom, maar Frans zal voor de
kost moeten werken als koksmaatje om zo wat meer van het
echte leven te zien en zijn verwende streken af te leren.
Frans moet hard werken op het
schip, maar hij maakt ook
vrienden waarmee hij allerlei
avonturen beleeft. Hij ontmaskert zelfs een smokkelaarsbende.
Met de stroom mee is een
spannend avontuur dat zich afspeelt in 1792. Miek Dorrestein
heeft veel onderzoek gedaan
naar het reizen per houtvlot en
er zijn dan ook veel technische
details in het verhaal verwerkt.

OTEEÏ

de promotie van 'rookmelders
en vluchtplan'. Als onderdeel
van de actie wil de Nederlandse
Brandwonden Stichting iedereen in de gelegenheid stellen
om rookmelders van First Alert
tegen een gereduceerd tarief te
bestellen.
Aangezien er met grote regelmaat veel inferieure rookmelders te koop worden aangeboden, wordt door het ministerie
van Binnenlandse Zaken dringend geadviseerd om uitsluitend rookmelders voorzien van
het Goedmerk te kopen. Dit is
het kwaliteitskeurmerk van het
Keurmerkinstituut
Konsumentenprodukten en staat
voor kwaliteit, garantie en service.
De First Alert rookmelder is te koop
voor 29,95 gulden, inclusief verzendkosten (in plaats van 34,95 gulden).
Bestellen kan door een ingevulde en
ondertekende Eurocheque of girobetaalkaart te sturen naar De Nederlandse Brandwonden Stichting, Antwoordnummer 111, 1940 VB Beverwijk.

geeft u meer!

Walt Disney-films
in Tuschmski

Als Frans terugkeert van zijn
reis is hij geen papjongetje
meer, maar heeft hij 'spierballen als kanonskogels', zoals hij
dat zelf zegt. En daarnaast
heeft hij een heleboel nieuwe
vrienden gemaakt.
Met de stroom mee geschreven door
Miek Dorrestein, met illustraties van
Loek Koopmans. Uitgegeven door Van
Holkema en Warendorf. ISBN: 90 2(i9
0125 9. Prijs dertig gulden. Geschikt
vanaf tien jaar.

Deze vrije-tijdspagina
verschijnt wekelijks In alle
edities van Weekmedla.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 562.2840 (niet op vrijdag).

(ADVERTENTIE)

Organisatie TELEX-VAASEN organiseert

BOES

12 tips voor brandveiligheid
De Nederlandse Brandwonden Stichting geeft 12 tips die
ongelukken met vuur kunnen voorkomen.
1. Installeer rookmelder (s) op iedere verdieping.
2. Verzeker u van twee eenvoudige ontsnappingswegen uit
iedere kamer en zorg dat iedereen in huis deze kent en heeft,
geoefend.
3. Rook nooit • in bed. Gebruik alleen stevige asbakken en
controleer of er geen peuken in uw meubilair zijn achtergebleven.
4. Zorg dat uw schoorsteen en verwarmingssysteem jaarlijks
worden nagekeken.
5. Wees extra voorzichtig als u gebruik maakt van draagbare- o/
straalkachels. Houd brandbaar materiaal uit de buurt, maak de
kachels regelmatig schoon en vul ze op de juiste manier.
6. Belast elektrische uitgangen, stoppen en stroomverbrekers
nooit overmatig. Zorg ervoor dat snoeren niet zo liggen dat ze
gevaarlijk kunnen zijn.
7. Bewaar aanstekers en lucifers buiten het bereik van kleine
kinderen.
8. Blijf tijdens liet koken in de buurt van het fornuis. Houd de
keuken schoon en vrij van brandbaar materiaal.
9. Bewaar nooit benzine in huis.
10. Bewaar verf, verfverdunner en andere brandbare vloeistoffen in hun originele verpakking, ver van hitte, vonken of
vlammen.
11. Bewaar geen brandbaar materiaal, zoals oude kranten of
tijdschriften op zolder.
12. Zorg voor een opvallend huisnummer dat door de brandweer makkelijk te zien is.

BEREN-POPPENBEURS
ZONDAG 19 maart a.s.

In Tuschinski vindt, zaterdagmorgen 25 maart voor de vijfde
en laatste keer van dit seizoen het Walt Disney's Filmcrèche Festival plaats. Twee uur lang kunnen ouders onbczorgd winkelen in Amsterdam terwijl kinderen, vanaf vier
jaar. zich vermaken in het theater. Van tien tot 12 uur 's
middags worden korte Disncy-filmpjcs gedraaid.
Voor kinderen die niet zo lang stil kunnen zitten, is er een
grote Iceslafel met onder andere Donakl Duck en andere bluden en kleurplaten van de Lceuwckoning. Betrouwbare mensen van de oppascentralc zorgen ervoor dat de kinderen uvcc
uur lang vermaakt worden. Na afloop krijgen de kinderen
een leuke attentie mee naar huis. beschikbaar gesteld door
Hallensleben/Walravcn en Smith.
Het idee van de Film-crèche Festival is ontstaan uit een
samenwerking van MGM Cincmas, Bucna Vista en
Wcekmedia (o.a. Amsterdams Stadsblad).
Walt Disney's Film-créchc Festival kost zes gulden per kind.
Tegen inlevering van onderstaande bon bij de kassa van hel
Tuschinski-theatcr krijgen lezers van deze krant één gulden
korting per kind. Begeleiders zijn welkom voor zeven gulden
per persoon (de korting geldt alleen voor de kinderen). De
kinderen moeten uiterlijk om hall" één weer worden opgehaald in verband met de aanvang van de middagvoorstcllinin het theater. Telefonisch reserveren is verplicht:
§sn
20-626.2633 (is pas mogelijk vanaf donderdag 16
maart).

Bon voor onze lezers
Naam:

\
OTEEER£H3Sni\ geeft u meer!
Woonplaats:

Verder 1001 dingen op beren- en poppengebied.
Poppendokter aanwezig. Ook antieke exemplaren.
HOTEL "CASA-400" James Wattstraat 75
Amsterdam van 10.30-16.30 uur.

Aantal kinderen:

Aantal volwassenen:
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zalerdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Couranl, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amslelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag l/m vrijdag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-065.80.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwslraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.

itroèn BX 1.4 E 4/91 ƒ 9.000
Citroen BX 1.4 5/91 .ƒ 8.900
litroën BX 1.6 11/91 ƒ10.500
:itroën BX 1.6 6/85 .ƒ 1.900
litroënBX 1.6 TZI 6/91 ƒ 10.400
:itroenBX1.9TZI4/90/ 9.800
Kroen BX 1.9 D 7/86/ 2.900
«roën BX 1.9 11/91 ƒ13.500
ttroën XM 2.0 l 1/90 / 12.700
:itroénXM2.1 D 10/90/15.900
:itroën XM 2.1 D 9/91/17.700
:itroënXM3.0V69/91/21.800
:itroën ZX 1.4 l 11/91/12.200
E.S.S. B.V. 035-564444/561842

Citroen AX 1987, benzine
verbruik 1:20 ƒ4950.023 • 423906,

CITROEN-OLTHOF BV
AX Escapade 11/9315.700 km
AX First 2/92
29.500 km
ZX Reflex 1.4 3/93 21.000 km
ZX Avantage 5/93 .14.200 km
ZX Avantage 2/92 .78.200 km
BX 14 6/89
80.000 km
BX 14 E 3/88 ....100.00 km
BX 14 TE 5/90 ....72.500 km
XM 2.0 SX 16 V 6/9421.500 km
Jumper 27 TD 5/94 . 5000 km
Stroën BX 1.9 T Diesel, 8-1991, BMW 518 1982 .212.0000 km
i-drs, sedan, inruil mogelijk, Fiat Ritmo 60 cl 11/8595.000 km
Suzuki Swift 1.3
'11.950. 023 - 423906.
GTI 11/91 85.000 km
CITROÊNSPECIALIST
Eurocasion garantie
TIMO DE BRUYN
Gunstige financiering.
Occasions, reparaties, APK,
wastunnel open van 8-15 uur
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Isolatorweg 40, A'dam-Sloter'el. 020-6320190 fax 6343433. dijk (afslag S 102) 020-6823520.

Chrysler

AUTO l-IN-3 MINI'S?

Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

BX 19 D '86,
deukjes ƒ 1950.VISA GARAGE,
Tel. 020 - 6278410.

Alfa Romeo 1.6 IE
V91
ƒ 8900
E.S.S. B.V. 035-564444/561842
Alfa Romeo 33 1.7 i.e. 16V,
39.000 km, 3-'93, zeer luxe en
sportieve uitv. Tel. 078-154349.

Audi

Moet weg 360 2.0, 5-drs.,
Nwe Apk., '84 ƒ 1995.Audi Coupé GT5S '82, km.st.
VOLVO-NIEROP
A'dam-W. 170.000, vr.pr. ƒ2450. 020 Tel.: 020 - 6183951.
4208046, na 19 u. 02975 - 31340

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Fiat Uno 45, 3-d., '88; Fiat Uno
45 s.i.e., 3-d., '89; Opel Corsa
1.2,5-d., '87. Inr. fin. verz. mog.
Zuidwijk, tel. 020-6629517.

BMW
BMW 316i, 8-'88, grijs metallic
alu vlg, verlaagd, trekhaak.
Pr. / 9.500. Tel. 02972-61335.

Citroen
OTO/ICI CITROEN

Lada stationcar '88 . ..ƒ5.950 AX 11 TRE 88 ....68.000 km
Lada2105 1.5 '93 ..../9.950 AX 14TRS 87 ...154.000 km
Samara 1.3 '89
ƒ7.750 AX Plaisir 91
43.000 km
Westdorp - Tel.: 020 - 6825983. AX 1.0 Escapade '9344.000 km
Nissan Sunny 1.6 SLX, 4-drs., AX 11 TGE 92 ...50.000 km
1992, rood, LPG., div. opties. BX 14Toulouse '9184.000 km
BX 1.9TZI 91 ...80.000 km
Nieuwe auto ƒ 17.995.BX Deauv. Dsl, 93150.000 km
Frederikspl. 6, 020-6232505.
BX Break Dsl 87 247.000 km
ZX Avantage '92 . .46.000 km
ZX 1.9 Diesel 93 ..99.000 km
ZX I.9 Reflex 91 .100.000 km
XM 2.0 '91
110.000 km
XM 2.0 Comfort '91128.000 km
Nissan Bluebird 2.0
Audi 80 1.8, Ipg onderbouw, SLX, 5-drs. '88 ....80.000 km
december 1988, in nieuwstaat,
Hogeweyselaan 21
inruil mogelijk, /12.950.
1380 AG WEESP
Voor info: 023 - 423906.
02940 - 16661
Ford Fiësta 1.1. i CL, 3drs„ '89
Tegen
handelsprijzen:
BX 1.9
ƒ 10.250.- Autobedrijf De Meer'
TZi, stuurbekr., c.v., elektr.
Konnetlaantje 8, Rijsenhout
ramen, el. dak, 1-'92, met lichte
Telefoon: 02977-22193
parkeerbeschadiging, ƒ 12.950
Subaru Mini Jumbo, SDX, wit, BX 1.6 TGi Progress, LPG,
1992, sunroof, 39.000 km. 1 jaar groen met., sportint., l.m. wieBovag garantie ƒ 13.250.len, open dak, 2-'92, ƒ 13.950.
HEERE. Tel.: 020-6719154
BX 1.4, LPG, 1-'86, ƒ2950.
BX 1.4 TE, blauw met., open
dak, LPG-o.b., 3-'90, ƒ9250.
AX K-Way, 2-'89, / 4950.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020
6627777. Do. geop. tot 20.30 u.

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

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

Peugeot 309 GL 1.4 Select
1992. prijs / 16.750. Auto
Service Wetter, Zwanenburg.
Telefoon: 02907 - 6572.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,Aanbieding: 2x Saab 900 Turbo
airflo. Zeer complete Saabs
Saab Service Molenaar.
Tel, 02503 - 14097.
V W G o l f CL 2 / 9 3 . . . . ƒ 23.500
COBUSSEN
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 - 6121824.

Alfa Romeo

Alfa Romeo

V.a. ƒ85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep. prijzen.
XM Comf. Br. D. '93 ƒ 34.500
XM Turbo D '92
ƒ 29.900
XM Turbo D Amb.'91 ƒ24.500
XM Diesel '92
ƒ24.500
XM 20i Amb. '91
ƒ22.500
XM 20i Comfort '91 ƒ 18.500
CX 25 GTI Turbo '87 ƒ 8.500
ZX Diesel '93
ƒ 19.500
ZX 1.8Furio '92
ƒ 4.900
BX TGD Break '92
ƒ 17.500
BX TGD Break '91
ƒ 14.500
BX RD Break '85
ƒ 4.950
BX19TZD'92
ƒ18.500
BX19TZD'91
ƒ16.500
BX 19 TZD '90
ƒ 9.950
BX Turbo D '88
ƒ 7.950
BX 19 TZD '86
ƒ 4.950
BX 19 GTI leer ABS'92/24.500
BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 14.750
BX 16 TGI Br. '92
ƒ 17.500
BX 16 TZI Ipg '92
ƒ 17.500
BX 16 TZI '92
ƒ 16.500
BX 16 TZI '90
ƒ 13.750
BX 16 TRS aut, '89 ƒ 9.500
BX16RSBreaklpg'87/ 5.500
AX 10 E 88
ƒ 4.950

33 1.3 84.000 km
88
33 1.3 VL 103.000 km
91
33 1.5 IE 61.000 km
91
33 1.4 IE L 55.000 km
9:
33 1.4 Imola L Ipg 55.000 kmS
33 1.7 QV 97.000 km
89
33 1.7 IE 36.000 km
93
33 1.7 IE 16 V 99.000 km 9;
33 1.7 IE 16 V 31.000 km 9;
75 2.0 TS extra'3 16.000 km91
VISA GARAGE BV
155 2.5 V6 7,000 km
92
Houtmankade 37, A'dam.
155 2.0 extra's 60.000 km 92
Tel.: 020-6278410.
164 3.0 V6 78.000 km
90
1642.0TSLextr. 61.000km9; DS, b.j.'74, blauw, i.z.g.st., apk
v,v.
taxatierapport
Fabrieks of Bovag-garantie 2-'96,
ƒ 14.000. Tel. 040-446199.

Fin./lease Chrysler Voyager v.a. ƒ 995
ex. BTW ex. VWO
Nieuwprijs v.a. ƒ 52.990 incl. BTW

Chrysler Jeep Motormeyer B.V.
Uw officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
Overtoom 116-126, Amsterdam, 020 - 6124876
Donderdag tot 21 u. geopend. Parkeergelegenheid aanwezig!

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

020-6363377

Ford

Duore TX 'life-style' km. 0; Nu
Autobedrijf "DE MEER",
ijklaar ƒ19.000.- Charade 1.3 Konnetlaantje 8, Rijsenhout
nj. Sedan, wit, '92, Charade TS
Telefoon: 02977-22193
1.0.'90 Cuere '89 t/m '93
Ford Probe 2.5 24V . . . .nieuw
NIEROP DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W. Ford Fiësta 1.1 L, 3-d. . .1983
Tel.: 020 - 6183951.
Ford Fiësta 1.1 C, 3-d ..1991
Ford Rësta 1.1, 3-d
1991
Daihatsu
Ford Fiësta 1.3, 3-d
1992
't AMSTERDAMMERTJE
Ford Fiësta 1.3, 3-d
1994
Amstel 340-342
Ford Escort 1.3 CL, 3-d .1992
tegenover Carré
Ford Escort 1.4 CL, 3-d. .1987
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Ford Escort 1.4 CL, 5-d .1990
T.k. Daihatsu Charade Turbo Ford Escort 1.8 XLD, 5-d 1991
Diesel, grijs kenteken, aug. '91, Ford Escort 1.8 CLX, 5-d 1992
pr. ƒ 10.000. Tel. 020-6629002. Ford Sierra 1.8 Laser, 3-d 1986
Ford Sierra 2.0 CL aut., 4-d 1989
Ford Sierra 2.0 CL, 5-d. .1989
Ford Sierra 2.0 i CL, 5-d. 1989
Ford Scorpio 2.0, 4-d .. .1990
'anda's 87/93 vanaf ƒ 5.000.Uno's .. 87/94 vanaf ƒ 6.900/ Chrysler Voyager 3.3 . .nieuw
Tipo's . 89/94 vanaf ƒ 11.950. Citroen BX 16 RS, 5-d . .1986
Lincoln Continental, 4-d .1992
Autobedrijf CASPARUS
Nissan Bluebird 2.0, 5-d .1985
Amstellandlaan 1, Weesp
OCCASION TIP:
Tel. 02940-15108
Ford Escort 1.1 CL, 3-d 1989
Fiat Panda 1000 l ie, '90, wit,
3/91
APK tot 5-'95,49.000 km. Vr.pr. Rësta 1.1. Cheers
Escort 1.6 CLX, 16V . . . 10/93
ƒ6.750. Tel.: 02908-25673.
Escort 1.6 16V, Tropical 8/93
Fiat Panda, origineel 1990, keu- Mondeo 1.8 CLX 5-drs 12/93
ige auto, APK gekeurd, inruil
ALBERS, Ouderkerk
mogelijk, ƒ 4.950. 023 - 423906.
Tel.: 02963 - 1767
Rat Regata 70 10/88 ƒ 2.900
Fiat Ritmo 1.7 D 4/85 ƒ 1.900 Ford Rësta 1.4 S, orig. 1987,
Fiat Tempra 1'.6 10/91/13.500 pas gekeurd, mooie auto, inruil
Fiat Tempra 1.64/91 ƒ10.700 mogelijk, ƒ 5.950. 023 - 423906.
Fiat Tempra 2.0 1/91 ƒ11.600 Sierra 1.6 L, jan. '87, APK 1-1FiatTipo 1.7 D 4/90 .ƒ 9.000 '96, metall, blauw, radio/cass.
Rat Tipo 1.7 D 1/91 .ƒ11.400 Vr.pr. ƒ3500. 020-6112252.
Rat Tipo 1.7 D 10/88 ƒ 7.000
E.S.S. B.V. 035-564444/561842 Ford Escort CLX 1.6 16 V,
12/93, 34.000 km
Fiat Uno, orig. 1987, loodvrij, Wals. Tel. 02902 - 61697.
prima auto, pas gekeurd, inruil
mogelijk, ƒ 4.950. 023 - 423906. Ford Escort 1.84/92 .ƒ12.700
Ford Scorpio 2.0 10/91/ 13.700
OTOPLAZA Hilversum FIAT
Ford Scorpio 2.0 4/92 ƒ 15.700
Panda
750
Canara Ford Scorpio 2.4 1/88 ƒ 7.000
12/87
ƒ 5.950 Ford Sierra 1.67/92 .ƒ10.900
Panda 1000 CL 08/89 ƒ 8.950 Ford Sierra 1.65/91 .ƒ 9.600
Panda Tachini 04/90 . ƒ 10.500 Ford Sierra 2.0 5/96 .ƒ 3.900
Ritmo 70 CL 03/88 . . ƒ 6.950 Ford Sierra 2.0 1/92 .ƒ 14.900
Uno Suite 1.4 SX 10/93/ 19.500 Ford Sierra 2.0 10/91 ƒ 12.100
Tipo 1.4 S 5-drs 4/94 ƒ25.950 Ford Sierra 2.0 12/87 ƒ 4.000
Tipo 1.4 S/Demo 2/94/25.500 Ford Sierra 2.0 3/91 . ƒ 11.800
Alfa 33 11/91
ƒ17.950 Ford Sierra 2.0 2/89 .ƒ 8.400
Honda Jazz '85 .. 153.000 km Ford Sierra 2.3 11/88 ƒ 7.600
Ford Sierra 2.36/89 .ƒ 6.900
Herenstraat 40 - 73, Hilversum E.S.S. B.V. 035-564444/561842
achter hotel Hof van Holland
035 - 244244. Dond.koopavond

Fiat

Renault 18 GT 11/83.ƒ 1.200
Renault 19 GTR 8/90 ƒ 8.900
Renault 19 TS 7/89 . .ƒ 8.500
Renault 19 TR 3/91 . ,ƒ 10.900
Renault 19 TR 11/90 .ƒ 9.800
Mazda 626 LX, origineel 1989, Renault 19 1.7 1/93 ..ƒ 16.600
4-drs, sedan, inruil mogelijk, Renault 19 GTR 7/89 ƒ 7.900
ƒ9.950.023 -423906.
Renault 19 GTR 4/91 ƒ 10.600
380 SE Automaat, b.j. '83, APK
Renault 21 TL 11/90 .ƒ 7.500
Mazda
RX7,
'83,
APK
2/96,
ot 6-'95, airco, electr. ramen,
Renault 21 GTL 6/90 ƒ 8.000
zwart, orig. wankelmotor, goe10.500. Tel.: 02982-6575.
Renault 21 TL 10/91 .ƒ 9.400
de staat, ƒ 7.500: 030-713700.
Renault 21 TL 1/92 . .ƒ 14.700
vlercedes-Benz 190 E 2.0,
1987, wit, 4xkop arml., radio- T.k.: Mazda 323, bj. '84, knut- Renault 21 GTS 2/92 ƒ 12.400 Tevens revisie Saabmotoren
en versnellingsbakken.
cas., schuifdak, trek inr. be- selauto, motor in goede staat, Renault 21 TD 3/92 ..ƒ 11.900
Renault 21 TD 1/92 . .ƒ 15.900
spreekb., 15000: 03414-51314 / 500. Tel.: 020- 6344400.
Renault 25 TS 1/88 . .ƒ 6.000
Renault 25 TX 7/92 . .ƒ 16.200
Renault 25 GTX 10/89/ 8.900
SEAT Autocentrum APC
Renault 25 TX 6/89 . .ƒ 8.500
Jarmuiden 43
Renault 25 TX 3/91 . .ƒ 13.700
Amsterdam-Sloterdijk
Renault 25 TX 9/90 . .ƒ 10.100
Tel. 020-6133333
Renault Saf. 11/92.. .ƒ28.500
voor Amsterdam en omgeving
SEATIBIZA1.2GLVAN(open
E.S.S. B.V. 035-564444/561842
zijruiten) 1988, 113.000 km,
Oranjebaan 4, Amstelveen
Renault 5, b.j. '83, nwe koppel., 5 versn., wit, in goede staat,
nwe accu, APK sept. '95. Vr.pr. ƒ 3000. 020-6637585, na 18 uur.
Tel. 020 - 6433733.
ƒ1.800. Tel.:020-4200734.
.alant, 1.8 GL 3/88 ƒ 5.900.
RENAULT AMSTERDAM
Galant 1.8 GLSI Limit. ED 9/90
Top occasions met 1 jaar
ƒ 11.400. Galant 1.8GLISedan
Bleubird 2.0 Sed. 11/90/ 6.000
Legacy1.8DL 91
ƒ 9.800
garantie
10/91 ƒ 12.700.
Legacy 1.8 GL Stat. 91/13.900
Wibautstraat 224
E.S.S. B.V. 035-564444/561842 Primera 2.0 Sedan 8/91 ƒ 12.400
Primera 2.0 HB 4/91 .ƒ 14.900
E.S.S. B.V 035-564444/561842.
020-561 96 11
Primera 2.0 HB 11/91 ƒ16.200
Sunny 1.7 D Florida 6/87/ 4.600 Te koop: g.o.h. RENAULT 21 •Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
Colt 1500 GLX '88
ƒ 9.950 Sunny 1.7 D, 3/85 .. .ƒ 1.800 GTS Fam. (7-pers.), bj. 1987,
km. 194.000. Tel.: 05291-53149. over het resultaat.
Colt 1300 EXE '92
ƒ 18.750 Sunny 2.0 HB 3/91 ..ƒ11.900
Lancer 1500 GLX, 90/17.500 E.S.S. B.V 035-564444/561842.
Lancer 1300 GLi '93 ƒ25.750 Nissan Micra, 5 speed, kl.
Lancer 1.8 GTi'93
ƒ29.950 blauw met. '86, ƒ4.950. Jan
Galant 1.8 GL HB 89 ƒ17.500 Wals. Tel. 02902 - 61697.
Galant 2.0 GLi.HB 92/25.500
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Space W. 2.0 GLXi 92/41.000 Nissan Prairie 1.8 SGL, origiPajero 2.5 GLX TD 91/53.500 neel 1984, keurige auto, inruil Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
L. 300 2.5 D'91
ƒ18.500 mogelijk, ƒ 3.950. 023 • 423906.
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Fabrieks of Bovag-garantie
Nissan Sunny 1.6 SLX coupe,
zwart, bj '89,3 drs, APK jan '96. Alto GL automaat, bouwjaar
Pr. ƒ 12.000. Tel. 020 - 6953369. september '87, 50.000 km,
Dealer voor groot Amsterdam Nissan Sunny 1.6 SLX HB dec. ƒ6.000. Tel.: 020-6977847.
240 DL, Sedan L.P.G. '90
Schaafstr. 27 / Meeuwenlaan '87 grijs met. APK 9-95 i.z.g.st. Suzuki Swift, 1.3 GL, wit
740 Est, blauw/met, '90
5 min. van Centr. bij Utunnel ƒ7500. Tel.:020-6975518.
460 GLE 1.8 inj. aut. km 40.000
78.000 km. '5/91. Jan Wals.
'92; 360 5-drs. GLT inj. '87
Tel. 02902 - 61697.
Tegen hand.pr.: Primera 2.0i
340 aut.
87 t/m 91
SLX 4-drs. Aut., stuurbekr.,
VOLVO-NIEROP
elektr. ramen, c.v., LPG, 2-'92,
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
ƒ 19.750. Primera 2.0i LX HB,
020 - 6183951
10-'90, ƒ 13.500. Nw. mod. Sun- Camry 2.2 l XL 6/92 .ƒ21.700
Carina
II
1.6
XLI
1/91
ƒ10.900
ny
1.4
LX,
3-drs.,
10-'91,
960
Pres.
aut. 2.5, model '95
Mini 1000 E Red Hot,
E.S.S. B.V 035-564444/561842. 940 GL 2.0
3/92
6/88
ƒ5000, ƒ12.500. Sunny 2.0 LX Diesel
740 GL 2.3
12/86
E.S.S. B.V. 035-564444/561842 5-drs. Stationwagon, 3-'91,
ƒ 14.000. Nissan 300 ZX 2+2
740 Est. Diesel
1/89
T.k.a.: Mini HLE 1000, gebro- Coupé, 6-'85, ƒ10.500. Blue440 DL 1.8
10/93
<en wit, get. glas, i.z.g.st., APK bird 2.0 GL Diesel, 5-drs. Sta440 1.8 Holiday
3/94
tot 10-'95, veel extra's. Prijs tion, 7-'85, ƒ4950. BEREBEIT,
440 DL 1.8
9/91
ƒ3500,-.
Amsteldijk 25, A'dam, 020 440 Comfort 1.6
1/95
biedt aan:
Bel: 020 - 6224572.
6627777. Do. geop. 20.30 uur.
340 Win
7/86
4 x Voyager 2.5 SE '90/91/92 364 GL 2.0
1/88
5 x Voyager 3.0 SE '89/90/91
2 x Voyager 3.0 LE ... .'89/90 VW Polo Coupé 1.3 . . . 3/92
2 x Voyager 3.3 SE .. .'92/93 Opel Omega 2.6 stat... 11/92
1/92
2 x Grand Voyager SE '91/92 Citroen XMi 2.0 L
8/84
3 x TransSport V6 .. '90/91/92 Peugeot 505
3 x Lumina APV ... '90/91/92 Renault Safrane RXE 3.011/92
3-deurs, 1988, kleur blauw, Ipg,
Espace RN 2.2
'93
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
APK gekeurd tot september 1995,
Espace RXE V6
'91
OFF. VOLVO DEALER
PRIJS ƒ 6.250
Toyota Previa aut
'91
Nijverheidslaan 1, WEESP
Meidoornweg Badhoevedorp
Tel. 02940
18200/18008
Tel.: 020 • 6599221.

Mercedes-Benz

Seat

Mitsubishi

Subaru

Amstelstein - Suzuki

Autobeheer

Land/Rangerover

Lancia

Jaguar/Daimler

10 x Y 10
v.a. ƒ 7.500
15 x Thema . ...v.a. ƒ12.500
12 x Dedra
v.a. ƒ14.500
DEMO
1 x Delta 1.6 .. voor ƒ28.750
Thema 8 V ie . . voor ƒ 45.000
Dedra 1.6
voor ƒ33.500
AUTO HALAN
020 - 6650050
De Rinesstraat 22, A'dam-Z.O
t.o. de Makro

British Cars

Volvo

020-6363377

Toyota

Mini

Family Cars

Family Cars

Opel

Opel Kadett 1.6 l

Telefoon: 02995 - 4424

Stoplock
voorkomt
autodiefstal

Aanbevolen door
Politie- en Verzekeringsmij.
Geschikt voor alle auto's
IN SECONDEN GEPLAATST
NU te koop bij
Halfords, V & D, Brezan, Carlife
VW/Audi/Citroën-dealers,
Bovag-garages en autoshops.
Prijs ƒ 149.- Info: 020 - 6846226
Opel Omega 2.3 Station Turbo
Diesel, orig. 1988, mooie auto,
inr. mog., ƒ 9.950.023 -423906.

Opel Ascona 1.6 6/84 ƒ .900
Opel Astra 1.4 l 5/92 ƒ15.200
Opel Astra 1.5 l 3/92 ƒ16.200
Opel Astra 1.7 05/92/14.200
Opel Astra 1.7 D 10/92/ 16.900
Opel Kadett 1.4 l 5/91 ƒ 12.400
Opel Kadett 1.612/92/12.600
Opel Kadett 1.616/91/12.900
Opel Kadett 1.6 1/91 ƒ10.900
Opel Kadett 1.7 D 2/90ƒ 8.900
Opel Kadett 1.7 D 3/90/ 8.900
Opel Kadett 1.7 D 9/90/ 9.600
Opel Kadett 1.7 D 1/90/ 9.400
Opel Omega 2.0 l 1/91/ 14.800
Opel Omega 2.0 1/91 ƒ 13.900
Opel Omega 2.3 11/90/ 15.800
Opel Omega 2.4 2/92/ 17.900
Opel Vectra 1.67/91 ƒ14.000
Opel Vectra 1.65/90 ƒ12.900
Opel Vectra 1.6 2/93 ƒ20.900
Opel Vectra 1.8 7/91 ƒ13.400
E.S.S. B.V. 035-564444/561842
T.k. tegen handelprijs: Astra
1.6i GLS 5-drs. Station, blauw,
roofrack,
zonwerend
glas
LPG, 1-'92, ƒ22.500. Astra 1.7
GLD 5-drs. Station, 8-'92,
ƒ20.500. 2x Kadett 1.4i Sedan,
LPG, 7-'91, v.a. ƒ12.500.
Vectra 1.8i GL Sedan, 3-'91,
ƒ16.500. Kadett 1.6 S 3-drs.,
LPG, 4-'88, ƒ 5500. Kadett 1.3 S
Station, 1-'87, ƒ6950.
BEREBEIT, Amsteldijk
25,
A'dam, telef. 020 - 6627777.
Do. geopend tot 20.30 uur.

Peugeot

Peugeot 205 GTI "Griffe" 1991,
stuurbekr., a.b.s., leren bekleding, elektr. bediende ramen,
schuifdak, afstand centr. verDe Meteor, nieuw en gebruikt grendeling, alarm, ƒ 18500.
Defender Discovery. Joh. Sie- Tel.:020-4220411 of 6245534.
gerstr 18, A'dam: 020-6945205.
LANCIA
Peugeot 205 XS 1.4, Van 01/92,
Dedra Turbo Dsl 5/94 ƒ 38.750
34.000 km
Delta 1.6 ie 3/94 . ...ƒ29.950
Wals. Tel. 02902 - 61697.
Thema 2.0 16 V 2/93 ƒ41.750
Y 10 11/85
ƒ 5.950
COBUSSEN AMSTERDAM
Y 10 Selecta 12/90 . . ƒ 12.950
sinds 1930
Autobedrijf CASPARUS
Peugeot-dealer
Amstellandlaan 1, Weesp
106 1.1 Accent 7/94 ƒ21.900
Tel. 02940-15108
205 XR 1.6 aut. 3/93 ƒ23.800
205 XL 4/90
ƒ11.500
AUTO HALAN
205 Accent 1.1. 5/87 ƒ 7.200
309 XE 1.4i, 3-d. 3/90/10.900
Neerlands grootste
309 GR 1.4, 4/90 . . . . ƒ 13.750
LANCIA-DEALER
306 XN 1.4i 3-d. 5/94 ƒ26.600
NIEUW
306 SR 1.4 sed. 10/94/30.600
2 x Dedra 1.6 ie. Nardi
405 GL 1.6i5/94 . . . . ƒ 30.500
van ƒ 38.750.405 GR 1.96/89 . . . . ƒ 13.200
voor ƒ 35.950.405 GLi 1.6 5/94 . . . .ƒ30.400
Honda Civic 5/88 ....ƒ 9.800
2 x Dedra 1.8 ie Nardi
van ƒ 43.000.COBUSSEN
voor ƒ 38.950.Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 - 6121824.
5 x Delta
v.a. ƒ 7.500

Lancia Thema 2.0 IE 16V Alcant. Bek. 3/91, ƒ14.600. LanRuime keuze in 2 CV occasions
cia Thema 3.0 V 5/91, ƒ 14.800.
alle
leeftijden.
De
Eendenspe
Dealer voor groot Amsterdam
E.S.S. B.V. 035-5644A4/56184f
cialist
Leende.
Tel.
04906-1528
Schaafstr. 27 / Meeuwenlaan
5 min. van Centr. bij Utunnel CX 22 TRS 05/87., 27.500 km
Adverteren in
deze rubriek
nieuwe apk.
FAX: 020 - 665.63.21
Wals. Tel. 02902 - 61697.

Auto Cesar

4 GTL, b.j. '84, APK tot 7-'95,
met fietsenrek, bordeauxrood,
2.800. Tel. 03440-20759.

Suzuki

Daihatsu

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

BMW 316, LPG, 2-'86, ƒ5750.
BMW 735i Aut., sch.d., Lm.
«ielen, 1-'85, ƒ6750. Audi 80
900 Gl Coupé, 1/84... ƒ2000 Diesel, 4-'86, ƒ5950. Nissan
900 Turbo Sedan, 5/81 ƒ 1000 Bluebird 2.0 Diesel Station,
E.S.S. B.V. 035-564444/561842 7-'85, ƒ4250. Mazda 323 1.5
Station, 3-'84, ƒ 1950. Renault 5
SAAB SERVICE
TL, 5-'85, ƒ 4500. Renault 5 1.7
GTX, 4-'88, ƒ 6500. Alfa GiulietMOLENAAR
a 2.0, 4-'82, ƒ 2950. Citr.
BX 1.4, LPG, 1-'86, ƒ2950.
HOOFDDORP
Suzuki Alto, 4-'86, ƒ4950. VW
Tel.: 02503-14097
Polo Van, 5-'86, ƒ 3950. Kadett
1.6 3-d., LPG, 4-'88, ƒ5500.
Onderhoud, reparatie, APK.
~:itr. AX K-Way, 2-'89, ƒ4950.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
ENKELE ZEER EXCLUSIEVE
A'dam, telef. 020 - 6627777.
SAAB 900 TURBO
Do. geopend tot 20.30 uur.

Kia

VVESTDORP

Volvo Occasions

Volkswagen

ƒ 18.500.-

VW Polo 1.3 Prego Coupé,
1993, Tornado rood, 19.000 km.
(Aalsmeer)

AUTOVERZEKERING
aagste bet. p.mnd/kw.
"ocwa/Schadegarant serv.
;elie Tel.: 020-6416607
geldlening
met
laagste
maandlasten. Doorlopend
aeschikt u over geld.
lelie int. 020-6416607

Rijscholen
5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

Let op
Wagenpark Johan Boom
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel. 020 - 6105478.

± 200 auto's v.a. ƒ300
tot ƒ 15.000.

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
NU OOK GEVESTIGD IN
NIEUW-SLOTEN

Geop. van 9.00 tot 19.00 uur.
Tevens inkoop auto's.

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
ousjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Vteer dan 50 jaar gevestigd:
3ennebroekerweg 17, Rijseniout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00

VW Golf 1.6 D CL Van 5-bak,
7/90
ƒ9.500
E.S.S. B.V. 035-564444/561842

MOTORRIJLESSEN
ƒ 50,00 per 60 min.

Klassiekers
en Oldtimers

AUTORIJLESSEN
ƒ37,50 per les
THEORIE OP CD-I GRATIS

A'damse OLDTIMERBEURS
Speciale spoedcursussen
van 15-16 april (pasen)
theorie + praktijk.
Beurs voor Klassiekers,
Oldtimers onderdelen, lectuur, R.de Beerenbrouckstr. 157-159
minaturen, J. Eedenhal
Tel. 020-6138473.
Info: Pro Mobiel Totaal
Kempenlaan 90
Tel./fax. 070-3977210.
Tel. 020-6140005.
Auto/Motorrijles
Advieslijn
voor Amsterdam e.o.
Bel: 020 - 6922612

Accessoires
en Onderdelen

Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV; Theoriecursus gratis. Tel. 06Klaar terwijl u wacht.
52821994 b.g.g. 020-6932074.
Ruilstarters en dynamo's.
RIJSCHOOL ROLF
Valkenburgerstraat 152.
Rijden bij Rolf is een begrip in
Tel.: 020-6240748.
Amsterdam. Met een goed
Grote sortering ONDERDELEN team instructeurs geven wij pp
van schade-auto's, alle
een psychologische manier inmerken, alle bouwjaren.
tensief les en nog leuk ook!
1EBR. OPDAM B.V.
Hoog slagingspercentage en
Tel.: 02502-45435.
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Missot. specialist REM- en Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom
Toussaintstr. 43 cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
(Spoed) opleidingen voor alle
rijbewijzen met aansluitend
CBR rij-examen. Motor 2 dagen. Auto 5/10 dagen. Vrachtauto 5/10 dagen. Theoriekursussen voor alle examenkandidaten. Verkeersschool Nelen,
Wibautstraat 133,1097 DN Amsterdam. Tel. 020 - 6633773.

Service en
Reparatie
GARAGE ECONOOM
Repareert
uw Koppeling en Remsysteem
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
AARZEL NIET, BEL NU !!
Uw Bovag-Autospecialist

Vóór de zomer al je rijbewijs?
Met extra korting? Ja dat kan!
1e 4 lessen voor ƒ 100,.of ƒ 50
korting op een pakket, of gratis
theorieboek + cursus. Bel Ferry
voor informatie: 020 - 6932074.

Frederiksplein 6, 020-6232505.

GLT, schuifd
'92 APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
Sedan
'90
2.3 Sedan
'90 brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
2.3 Stationcar
'92
motorenrevisie FEENSTRA
DL-GL . . . . '90/'91/'92/'93
GL, autom. . . . '90/'91/'92 Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
automaat
'88/'90
Sedan
'87/'89
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685

Van Vloten

ƒ 15.950.-

Amsterdam
uw Volvo-dealer

VW Golf 1.6 Millionair,
1988, blauwmetallic,
28.002 km.
(Valschermkade)

rnet persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.

ƒ 42.950.-

Let op! 53 x Volvo 440 DL, b.j.
'90 tot '92, Ipg/benz., alle kleuren, ± 100.000 km. Boekjes ter
VW Golf, 2.0 115 pk. GTi, dark inzage. Keurige auto's, ƒ7950
Burgundy 1994, 27.000 km.
incl. BTW. Tel.: 01713 - 15770.
(Amsteldijk)
Volvo 240 DL 4/85 ..ƒ 1.900
Volvo 240 GL 10/86 .ƒ 9.800
Volvo 340 1.4 GL 10/90/ 7.800
Volvo 440 GL P.S. 9/90/ 12.900
Audi 80, Avant 2.0 90 pk.
1994, Indigo pearl, 19.418 km. Volvo 440 DL 2/92 ..ƒ11.500
Volvo 440 DL 4/89 . .ƒ 9.600
(Aalsmeer)
Volvo 440 1.8 GLT 8/91 ƒ 15.600
Volvo 440 2.0I GL 11/92/ 18.200
E.S.S. B.V. 035-564444/561842

ƒ 46.950.ƒ 59.950.-

Volvo 343DL automaat 82, APK
Audi 100 2.8 E Automaat,
174 pk. 1993, Smaragdgroen, dec. '95, nwe accu+banden,
66.164 km. 15 " lichtmetalen perf. motor, start meteen!
velgen, alarm + A.B., open ƒ 1500.020-6270965, na 18.00 u
dak, houtinleg etc. etc
Volvo 360 GL, in perfecte staat,
(Valschermade)
van 1e eigen., b.j. '87, APK 1'96 ƒ 5000. Tel.: 020-6198774.

Peugeot 205 1.1 4/91 ƒ 9.800
Peugeot 205 1.4 11/90/ 9.400
Peugeot 306 1.9 5/93/20.200
Peugeot 309 1.4 1/90 ƒ 8.900
Peugeot 309 1.8 5/91 ƒ11.200
Peugeot 405 1.6 1/91/10.900
Peugeot 405 1.6 4/90 ƒ 8.900
Peugeot 405 1.6 4/90 ƒ 9.600
Peugeot 405 1.9 2/90/12.400
AUTOMOBIELBEDRIJVEN
Peugeot 405 1.96/91/13.600
Peugeot 405 1.93/89/13.900 9 Valschermkade 16
Amsterdam tel. 020 - 6174934
Peugeot 405 1.9 6/91 ƒ 16.400
Peugeot 405 1.9 1/92/18.400 • Amsteldijk 10
Peugeot 405 1.92/93/22.900
Amsterdam tel 020 - 6734666
Peugeot 405 1.94/92/17.200
Peugeot 405 1.9 1/91/11.400 O Ruysdaelkade 243
Amsterdam tel. 020 - 6768033
Peugeot 405 1.9 3/92/17.200
Peugeot 405 1.9 2/93 ƒ 19.400 O Ophelialaan 92
Aalsmeer tel. 02977 - 24550
Peugeot 405 1.9 8/90 ƒ 12.500
Peugeot 405 1.92/92/16.600 • Gooilandseweg 2
Peugeot 405 1.9 10/90/10.800
Weesp tel. 02940-12517
Peugeot 405 1.9 11/89/ 9.800
Peugeot 405 2.0 11/92/ 22.900
Peugeot 505 1.9 6/85 ƒ 3.900 .voor Amsterdam en ontgèviiig
Peugeot 605 2.0 7/92 ƒ 17.800
Peugeot 6053.07/90/15.200 Golf 1.4 1 CL, 4/92 . .ƒ 17.900
Peugeot 605 3.0 6/92/21.700 Golf 1.6 D CL. 4/90 ..ƒ11.600
E.S.S. B.V. 035-564444/561842 Golf 1.6 CL Mad. 7/90/ 10.900
Passat 1.8 CL 8/89 ..ƒ12.400
106 XN 1.1 ..4/92 20.000 km Passat 1.9CLD 10/90/12.600
106XR 1.1. .4/92 45.000 km Passat 1.9 CLD 5/91 ƒ17.400
205 ace. 1.1 10/91 71.000 km E.S.S. B.V. 035-564444/561842
205 XL 1.1 ..3/90 89.000 km
205 XS 1.4 .4/89 118.000 km Kever 1302 Cabriolet
205 XS 1.4 ..8/91 88.000 km Kever 1303 Cabriolet
309 XL Profile10/91 30.000 km
Tel.: 02963 - 1767
405 GRI 1.9 10/90 72.000 km
VW
Golf
diesel, origineel 1986,
405 GLI 1.6. .7/92 50.000 km
405 br. GLX 1.62/92 70.000 km 5 versn., APK gekeurd, inr.
Ren.Clio1.4RT1/93 24.000 km mog. ƒ6.950. 023-423906.

**PEUGEOT ZUIDWIJK**
Amsterdam Zuid bij de RAI
Div, type's 106 v.a. . .ƒ 15.950
18 en 19 maart
Div. type's 205 v.a. . .ƒ 7.950
205 Rallye 95 pk 7/88/ 9.950
HOUTEN
205 XS 1.4 4/89
ƒ11.950
Drie hallen verkoopshow
205 XS 1.6i 6/93 ....ƒ22.950
van alle Britse auto's
onderdelen, clubs, Lifestyle 205 GT 1.4f2/92 . . . . ƒ 19.950
306 XR 1.4i 3-d. 5/94 ƒ27.500
huis- en tuindecoratie
309 XL 1.4i 1'90 ....ƒ11.950
ook leuk voor dames!
PEUGEOT v.d. POUW
Expocenter Euretco HOUTEN 305GRBreak1.62/87/ 7.950
405 GX 1.619/91 ....ƒ18,500
Hogeweijselaan 93
Info: 035-836990
405 SRi 1.9 5/91 ....ƒ21.500
Weesp 02940 - 15110.
405 SRi 1.9 aut. 1/92 ƒ24.500
504 Cpé 6cyl. '77 . .ƒ17.500 Peugeot 205 Turbo diesel aug.
605 SRI autom. 7/90. ƒ 22.500 '93 rood met schuifkanteldak,
geel. kent. 36.000 km. Prijs
Inruil-Financiëring-Verzekering n.o.t.k. Tel. 020-6169443.
Kia dealer, •occasions^ binnen '/2 uur voor u geregeld!
Peugeot 205 XSi, 8/'91, antra.
Adm. de , Rij"""
396-398. Minervalaan 86, Amsterdam • Z metal., 1e eigenaar, APK,
/ 14.500,-. Tel. 020- 6259142.
Tel. 020^68 259 83
Tel. 020 • 6629517/6791864

& Lifestyle

Renault Espace RXE V6 '91,
grijsmet., Airco, Radio Renault,
7 stoel, ƒ 48.950.-. Family Cars»
850
Tel.: 020 -6599221.
940
740
240
440
440
340
240

KOST

Autofinanciering
en verzekering

Saab

MITSUBISHI

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ
8,80
ƒ
8,80
ƒ l 0,40

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

Accord 2,0 EX Sedan 6/90 Mazda 323 1.3 10/90 ƒ 9.500
13.000. Accord 2.O., EX aut., Mazda 626 1.618/92/19.500
5/92 ƒ17.400 E.S.S. B.V, Mazda 626 1.8 7/91 ./12.700
035-564444/561842
Mazda 626 1.818/92/21.200
Mazda 626 1.81 2/93/20.700
T.k. Honda Prelude 1.8 ex. b.j. Mazda 626 2.012/92/16.500
01-86 APK 03-96 Prijs n.o.t.k.
Mazda 626 2.05/85 ./ 1.500
Tel. 02207-13719.
E.S.S. B.V. 035-564444/561842

Renault

Nissan

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

Mazda

GOLDCAR MITSUBISHI

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

Honda

1-18

VOLVO/DAF 66, gekeurd tot
febr, '96. Techn. in goede
staat, ƒ 850. Tel. 020-6241926.

Grote sortering ONDERDELEN
A.P.K. KEURINGSSTATION
van alle schade-auto's, alle
Keuren zonder afspraak
merken, alle bouwjaren.
Feenstra & Jimmink
GEBR. OPDAM B.V.
Asterweg 24A A'dam 6364702
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE
Autobedrijf CRYNSSEN
voor vrijblijvende
Crynssenstraat 10-14
Loop-, sloop- en
Tel,: 020-6184402.
m. vrijwaring. Tel.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.

Auto's te koop
gevraagd

GARAGE ECONOOM
Voor al uw SERVICE BEURTEN
en ONDERHOUD
Schadetaxatie en -herstel
Gratis leenauto's beschikbaar
APK-KEURING,
klaar terwijl u wacht.
Advies voor 'n goede Occasion
Wij bieden u een snelle
en vakkundige service
Frederiksplein 6, 020-6232505.

BOD?? Be!
prijsopgaaf.
schadeauto's
020-6754193.

Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant. Belt u voor inl.
03410 -19354 of 0652 - 977028.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
RIO voor loop-, sloop- en schade auto's met geldig vrijw.bewijs. Kont.bet. 020-6370711.

Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBY' Te koop gevraagd AUTO'S a
HAL. 02907-6999 A'dam,
contant met vrijwar.bewijs
Sloterdijk 3.
Tel.: 02908 - 24640

Motoren/Scooters
Yamaha XT500

Volvo 850 GLT

Bouwjaar 1977, in goede staat, ƒ2000

schuifdak, lederen,bekleding
rood met. 72.000 km. '92
. ƒ48.750.-

EN

XV 535

Van Vloten,
Amsterdam

Bouwjaar 1988, 9.000 km, als nieuw, ƒ6750.

Tel. 020 - 6369222,
Meeuwenlaan 128, A'dam-N
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.

RENT A BRIK
T.k. MOTO GUZZI CALF. T3
Personenbus ƒ89,- p. dag
Bj. '76, compl. ƒ 10.000. Zeer
mooi, na 18 u, 03440 - 31859. Opel Kadett v.a. ƒ39, p. dag
All-in. KM vrij!
Tel.: 020-6922930

Algemeen
AUTO SERVICE WETTER

SUBARU en LADA dealer
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
Subaru 1.8 GL
1987
Subaru Mini Jumbo DL 1984
Subaru Mini bus E10 VAN 1987
Lada Samara 1.5 5-drs. 1993
Lada Samara 1.3
1991
Lada 2107
1984
Renault 11 GTX
1984
VW bus transp
1987
Peugeot 309 GL 1.4 select
1992
Ford Sierra 2.3 diesel .. 1990
Opel Kadett 1.6 D Car. 1988
Opel Corsa 12 S
1984
VW Passat CL 1.8, bj. 08-'91,
Zwanenburgerdijk 503
als nw, 65.000 km, open dak, Zwanenburg, tel.: 02907-6572
trekh., stuurbekr., donkerbl.
Vaste pr. 21.500: 02503-39434 ± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
VW Polo 1.3, origineel 1987, Haarlemmerweg bij molen.
mooie auto, inruil mogelijk, 020-6844079. Tevens Inkoop.
ƒ4.950. 023 -423906.
Ook Rliaal Johan Boom, Den
Adverteren in deze rubriek
lip 55, Den lip. Tussen Lands
Tel. 020 • 665.86.86
meer en Purmerend. ± 100 auFAX 020 • 665.63.21
to's v.a. ƒ600. Tel.: 02908Postbus 156, 1000 AD A'dam 24640. Tevens inkoop auto's.

Telefoon: 03409 - 2018

Autoverhuur

OUKEBAAS
niet duur!!!
Verkoop & verhuur van
Skiboxen met dragers en
sneeuwkett. voor elk type auto
020-6719108, fax: 6766836
Zie ATS telet. pag. 888
ANSA AUTOVERVERHUUR
U huurt al vanaf 65,00 per dag
incl. Verzek., BTW en 100 km.
Bel voor meer informatie.
Tel. 020-6648252
De Lugt luxe en bestel vanaf
ƒ39,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Twingo, Peug. 106/306, Vectra,
VW Combi, Transit Diesel.

Campers
Boek nu uw droom-vakantie
met een DOLPHIN-CAMPER
incl. automaat en airco.
Adventure Cars 02990-30613.
• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).
• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat,bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanhuisbladen van WEEKMEDIA.
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
• Deze autorubriek
heeft een oplage van 1,1 miljoen ex,

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
15/16 maart I995
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Ford en VW breiden de keus

Stones live
bijVW

Het wordt nu pas echt dringen
op de markt voor ruimtewagens. Volkswagen en Ford laten
het publiek deze week in Zwitserland nader kennismaken
met hun gezamenlijk ontwikkeldc en vrijwel identieke Sharan en Galaxy.
Volkswagen gaat dit jaar
met de Rolling Stones in
zee en op toernee. In het
kader van deze sponsoractie introduceert Volkswagen vanaf april de Rolling
Stones Collection voor de
CL-versies van de gewone
Golf en Golf Variant en
voor de Golf Cabriolet. Het
Stones-pakket bestaat onder meer uit stalen A3-velgen, een dakantenne, een
dakreling voor de Variant,
een in hoogte verstelbare
bestuurdersstoel, een.vierspaaks stuurwiel, zilveren
wijzerplaten en een afdekking voor de laadruimte
van de Variant. De Cabriolet heeft nog enkele toevoegingen als elektrische
raambediening, donkere
zij knipperlichten,
witte
knipperlichten voor, donkere achterlichten en een
grille in de kleur van de
carrosserie. De pakketprijs
voor de gewone Golf bedraagt 795 gulden, voor de
Variant 1495 gulden en
voor de Cabriolet 1995 gul' den. Hij is leverbaar in diverse kleuren.

405 in
zomeruitvoering
Peugeot verwacht dit
jaar de opvolger van de 405
, en dus komen er nog wat
: actiemodellen van deze
auto waar je beslist geen
verkeerde koop aan doet.

Van de GLX en GRX ver-

schijnt een nieuwe uitvoering genaamd Air-Line. De
" GLX krijgt een luchtige
toevoeging in de vorm van
een elektrisch bedienbaar
glazen schuifkanteldak. De
GRX krijgt een ariconditioning met temperatuurregelaar. Het prijsvoordeel bij
de GLX bedraagt zo'n 25
honderd gulden, bij de
GRX 35 honderd gulden.
De 405 Air-Line is leverbaar
met 3 benzine-en 2 dieselmotoren. De prijslijst begint bij 36.490 gulden.

N

OG EVEN en ieder zichzelf respecterend automerk heeft een eigen
ruimtewagen. De tijd
dat je moest kiezen tussen een
Espace, Voyager, Space Wagon
of Prairie ligt heel ver achter

ons.

Als we de soms zeer concurrerende personenbusjes even
buiten beschouwing laten bestaat het huidige aanbod ruimtewagens uit Previa, Trans
Sport, Serena, Space Runner,
Grand Voyager, Evasion, Ulysse, Villager, Zeta en 806. Honda,
Mercedes en Mazda zijn drukdoende met de ontwikkeling
van hun variant op hetzelfde
thema en Chrysler is in vergevorderd stadium met een opvolger voor de gedateerde Voyager.
Ford en Volkswagen brengen
binnen enkele maanden hun
respectievelijke Galaxy en Sharan op de Nederlandse markt.
Vorig jaar was Chrysler met 28
procent marktleider, gevolgd
door Mitsubishi met 24 procent
en Renault met 17 procent
maar in 1995 wordt de markt
geschud. In Europa is al jaren
sprake van een forse toename
van de verkoopcijfers, zelfs
toen de hele autobranche met
de handen in het haar zat. In
1994 werden in West-Europa
163 duizend ruimtewagens verkocht en in 1998 verwacht de
heren verkopers er een half
miljoen weg te zetten.

Bedrijf
Aan wie dan wel? De belangrijkste leeftijdsgroep ligt tussen 39 en 54 jaar en de meeste
eigenaren van een ruimtewagen bevinden zich in de hogere
welstandsklasse.
Overigens
wordt 60 procent van de ruimtewagens aangeschaft op naam
van een bedrijf. In 85 procent
van alle aankopen betreft het
een uitvoering met benzinemotor maar op dit moment is er

een sterke stijging van de dieselmodellen te zien.
De Europese fabrikanten ondanks de positieve vooruitzichten enige voorzichtigheid omdat de werkelijke marktgroei
nog moet komen. Het ligt dan
ook voor de hand dat meerdere
fabrikanten samenwerken bij
de ontwikkeling en produktie
van de relatief kleine series. Op
die manier kunnen de ontwikkelingskosten en investeringen
over meerdere partijen worden
verdeeld met als gevolg een lagere prijs voor de klant. De
ruimtewagens van Peugeot, Citroën, Fiat en Lancia zijn hierdoor relatief scherp geprijsd.
Ford en Volkswagen begrepen
ook dat er geld te verdienen valt
in deze veelbelovende markt
maar beseften evenals hun
Franse en Italiaanse collega's
dat ze nooit een zelf ontwikkeide ruimtewagen op de markt
kunnen brengen.
Het resultaat is de Ford Galaxy en Volkswagen Sharan die

geproduceerd worden in een
nieuwe fabriek te Portugal. Ze
bieden geen revolutionaire vindingen en lopen goed in de pas
met de andere ruimtewagens.
Het zijn weer twee toevoegin-

Het ontwerp en de techniek
van de auto's zijn voor het
grootste deel afkomstig uit de
VW-hoek, Ford nam het voortouw bij het in gebruik nemen
van de nieuwe prodtiktiefaeiliteiten. De standaardmotor is
een viercilinder 2.0 liter van
Ford. De motor is bekend uit de een 'one box design.'
Scorpio, heeft 2 kleppen per cilinder en levert 115 pk.
Het, resultaat van deze vormVoor topprestaties is bij bei- geving is een vrij lage luchtde merken een versie leverbaar weerstand van 0,3.'J.
De Volksmet de 174 pk sterke VRfi 2.8
Aan de buitenzijde verschilwagen
V6-motor van Volkswagen.
lende Galaxy en Sharan nauweSharan
lijks van elkaar. Het enige ver(links) en
schil is de grille waarmee elk
Turbodiesel
de Ford
zijn afkomst toont. Opvallend
Galaxy
Daarnaast verschijnt er een is dat Ford en Volkswagen niet
(onder)
versie die is voorzien van de hebben gekozen voor schuifzuinige 1.9 turbodieselmotor deuren maar voor 5 gewone
met directe inspuiting van portieren, net, als onder meer
Volkswagen. Bij deze laatste is de Renault Espace. De achterzuinigheid troef want hij haalt portieren scharnieren 9(1 gravolgens de fabriek een gemid- den wat een riante instap gadeld brandstofverbruik van on- randeert, maar wat, dus ook
geveer 1:15. Het nieuwe ruimte- ruimte vraagt.
duo is in eerste instantie alleen
leverbaar met voorwielaandrijving maar zoals we in elk geval Opstelposities
van Volkswagen gewend zijn
De achterstoelen kunnen
komt er ook een met perma- zonder gereedschap met een
nente vierwielaandrijving.
handbeweging worden verwijHet gewicht van het instap- derd. In totaal zijn er zeven vermodel bedraagt 1560 kg en dat schillende opstelposities mogeis ongeveer gelijk aan de 2.0 li- lijk. Elke stoel heeft een volleter van bij voorbeeld de Petigeot dig verstelbare hoofd- en rug806 en soortgenoten. Voor wat steun.
betreft de afmetingen kan hij
eveneens met de Franse en ItaIn sommige modellen kunliaanse concurrenten vergele- nen de stoelen 180 graden draaiken worden met dit verschil dat en voor een zogenaamde pickde Duitse ruimtewagens zo'n 15 nick- of vergaderstand. De aucentimeter langer zijn.
to's zijn standaard uitgerust
De Sharan en Galaxy hebben met vijf stoelen verdeeld over
echter wel beduidend afgeron- twee rijen. Een extra rij met
gen aan de markt die de keuze dere vormen en komen in dit twee stoelen is tegen meerprijs
voor de klant nog wat moeilij- opzicht dichterbij auto's als de verkrijgbaar.
ker maken. Of juist gemakkelij- Espace en Trans Sport. De moBeide auto's kunnen we in de
ker, want wie voor het eerst een torkap gaat zonder onderbre- loop van het jaar op de Nederruimtewagen aanschaft kan king door in de vooruit en het landse markt tegemoet zien. De
trouw blijven aan zijn merk.
dak. Bij vakmensen heet dit prijzen zijn nog niet bekend.

Dieselprimeur
voor
Audi's quattro
Audi toont deze week in Geneve een bijzondere primeur in
de hogere autoklasse: een direet ingespoten dieselmotor in
combinatie met permenente
vierwielaandrijving. De A6 2.5
TDI quattro laat menige benzineversie achter zich.

A

(vlakbij Bloemenveiling)
tel. 02977-30170

Volkswagen gaat in Nedorland 100 duizend Golfs
en Jetta's met, een 1.6 en 1.8
benzine- of dieselmotor
naar de garage terughalen.
De terughaalactie betreft
auto's van de bouwjaren
1983 tot. en met 1£)89.
De reden is een mogelijk
mankement in de koelvloeistofcirculatie van het
warmtesysteem. Tijdens
een langdurige kwaliteitscontrole is gebleken dat bij
een te laag koelvloeistofpeil de warmtewisselaar
oververhit raakt. Dit kan
leiden tot vroegtijdige veroudering en lekkage.

Succes voor Toyota

De Toyot.a-fabriek in Engeland heeft onlangs het
100 duizendste exemplaar
van de Carina E geëxporteerd. De auto wordt pas
sinds 2 jaar in Engeland gebouwd en is speciaal ontwikkeld voor de Europese
markt.
Vorig exporteerde Toyota vanuit Engeland voor
een waarde van 500 miljoen
Engelse ponden. Het feestnummer ging richting Denemarken. De Carina E is
over:'öens een klasse apart
want hij heeft wederom uitzonderlijk hoog gescoord
in de betrouwbaarheidsstatistieken van de Duitse
keuringsinstantie TüV.
In 1994 keurde de TüV
4,5 miljoen auto's en de Carina E kwam als onbetwiste topper uit de bus.

Onderscheiding
Houten

(ADVERTENTIE)

Lakenblekerstraat 54, Aalsmeer

Golf en Jetta terug

UDI IS de quattro- en
vooral TDI-pionier en
we konden erop wachten dat beide technische vindingen zich lieten combineren. De vijfcilinder 2.5 TDI
met 140 pk en 290 Nm was al
leverbaar voor de voorwielaangedreven A6 maar met behulp
van het quattro-systeem presteert hij nog beter.
De A6 TDI quattro heeft een
superieure tractie en rijstabiliteit en een zeer laag brandstofverbruik. Volgens fabrieksopgave haalt de sedanuitvoering
een gemiddelde van 1:15,4 en
daar komt de vporwielaangedreven A6 niet aan.

De Audi
Ao Avant
2.5 TDI
quattro

op 206 km/uur. Het maximale
koppel van 290 Nm is al beschikbaar bij 19 honderd toeren.
Voor het trekken van aanhangers is het ook al de aangewezen auto, want er mag een
gewicht van 18 honderd kg aan
de trekhaak hangen, dat is zo'n
100 kg meer dan bij de voorwielaangedreven versie.
Audi levert de 2.5 TDI quattro
Over de prestaties van deze
zware diesel ook niets dan lof. af met een handgeschakelde
Hij accelereert in 10 seconden zesvernellingsbak. Het tussennaar 100 km/uur en zijn top ligt differentieel van de quattro-

en stijl wegdek, ondersteunt
EDS de krachtverdeling automatisch.
ABS-sensoren stellen vast als
er wielen dreigen door te draaien en remmen deze vervolgens
afzonderlijk en gedoseerd af.
Het EDS werkt tot 40 km/uur
en schakelt zichzelf daarboven
automatisch uit. Audi hoopt de
aandrijving verdeelt de kracht drijfsysteem is van de vierde ge- eerste 2.5 TDI quattro-modelvariabel over beide aandrijfas- neratie en voorzien van een len eind juli te kunnen leveren.
sen. De as met de meeste tractie elektronisch sperdifferentieel Hiermee is de A6-serie uitgewordt met voorrang bediend. (EDS). In extreme situaties, zo- breid tot 11 sedan- en 10 AvantHet permenente vierwielaan- als bij het wegrijden op een glad modellen.

Audi hoopt de eerste
2.5 TDI quattro-modellen
eind juli te leveren

Het verkeersbeleid van
de gemeente Houten is
door de BOVAG onderscheiden met een loftrompet. De directe aanleiding
is een nieuwe carpool-opstapplaats.
Naai' een idee van een
Houtense ambtenaar is de
opstapplaats in samenwerking met. Rijkswaterstaat
ontwikkeld. Bovendien is
speciaal hiervoor een verkeersbord ontworpen. De
opstapplaats ligt aan de
rand van de bebouwde
kom vlakbij de oprit naar
de A27.
De plaats is uitgerust
met een wachtruimte, telefooncel, contactbord en
overdekte fietsenstalling.
Het is de bedoeling dat de
carpooler met de fiets naar
de opstapplaats komt want
er is geen ruimte voor langparkeren.

'Recycle-water' zorgt voor
gouden toekomst carwash
Professionele autowassers ligt
een gouden toekomst in het
verschiet, zeggen de fabrikanten van de carwash-apparatuur,
omdat de overheid het wassenmet-de-emmer misschien nog
eens gaat verbieden. De branche bespaart waar mogelijk op
de kosten. Hoe? Door afvalwater van een gewassen auto te recyclen.

E

EN wasbeurt op straat
kost gemiddeld 50 liter
water dat vermengd met
gemiddeld 50 gram chemisch afval en olie ongezuiverd
in riool of grondwater verdwijnt. Wie zijn tuinslang voor
dezelfde klus gebruikt is een
nog grotere vervuiler want dat
kost gemiddeld 176 liter water.
Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf heeft berekend dat het wassen op straat
15 keer meer vervuilt dan wassen in een bedrijf dat afvalwater opvangt en recycled. Duitsland en Zwitserland hebben het
wassen op de openbare weg al
eerder aan banden hebben gelegd en het is niet ondenkbaar
dat het in Nederland ook nog
eens zover komt.
„Als het aan ons ligt wel,"
zegt Paul van den Boogaard, directeur van Autoradam uit Amsterdam. Het voormalige kolenbedrijf van zijn grootvader
groeide uit tot een van de modernste en grootste autowasplaatsen van Nederland. Vorig
jaar werd .een nieuwe wasstraat
geïnstalleerd die 120 auto's per

uur kan verwerken.
De vorige straat bleef steken
op 105 auto's per uur. De nieuwe straat is door de speciale
transportband en dunnere borstelharen veiliger voor velg en
lak. Daarnaast opende Autoradam een zevental overdekte en
verwarmde wasboxen voor de
doehetzelver. Vooral deze hal is
zo'n succes dat nog deze maand
wordt uitgebreid tot 13 wasboxen. Maar je kunt er niet alleen auto's wassen. Er staan onder meer stofzuigers, geurautomaten, een machine die matten
schoonklopt. Verder kunt je er
je auto laten poetsen en je tank
laten vullen.

Drijfnat

Autoradani investeerde
het afgelopeii
jaar
grootschalig in
apparatuur die
het afvalwater
kan recyclen

Van den Boogaard: „Het idee
van wasboxen voor de doehetzelver is niet nieuw want je
kunt'op meer plaatsen je auto
schoonspuiten. Maar al die
wasplaatsen bevinden zich in
de openlucht dus als het waait
ben je na afloop drijfnat. In Amsterdamse binnenstad kun je
bovendien op straat nauwelijks
je auto met een spons of tuinslang wassen dus we wisten dat
er een markt was voor een overdekte hal. Mensen willen nu
eenmaal graag zelf hun auto hele gezin de auto schoonmawassen."
ken."
„Er bestaan nog altijd voorAutoradam investeerde het
oordelen tegen de wasstraat, al afgelopen jaar grootschalig in
wordt dit minder. De belang- apparatuur die het afvalwater
stelling voor de wasstraat is ge- kan recyclen. Dat is de toelijk gebleven. We bereiken met komst volgens Van den Boode washal een nieuwe doel- gaard. „Ik zal niet beweren dat
groep. Sommigen maken er een ik zo enorm milieubewust ben
uitje van en komen met het want ik blijf in de eerste plaats

natuurlijk ondernemer. Maar
we zijn in deze branche gedwongen het afvalwater te recyclen omdat de waterprijs steeds
hoger wordt. In de wasstraat
kost het wassen van een auto
500 liter water, dat is dus onbetaalbaar. We zijn nu zo ver dat
we per wasbeurs nog maar 5
procent vers water toevoegen.

De rest bestaat uit opgevangen dergronds bevinden zich zeven
regenwater en recyclewater," bassins van elk tienduizend kualdus Van den Boogaard.
bieke meter. Zowel in de wasstraat als in de wasboxen worden biologisch afbreekbare en
Vloeistofdicht
koolwaterstofvrije chemicaliën
Het 'milieuverhaal' van Auto- gebruikt. De vloeren laten geen
radam is volgens hem uniek in vloeistoffen door.
Het afvalwater wordt eerst
zijn soort omdat het veel verder
gaat dan de voorschriften. On- opgevangen in slibvangputten

waar het zware vuil achterblijft. Via de olie- en vetafcheiders gaat het water naar de coalentieafscheider die micro-oliedruppels samentrekt en afscheidt. Vervolgens komt het
terecht in de biobak waar het
door toevoeging van bacteriën
helder wordt gemaakt. De microfilters tenslotte halen het

laatste zweefvuil eruit waarna
het water geschikt is voor de
volgende wasbeurt.
Van den Boogaard: „We
maakten voor een deel al gebruik van reclyclewater, maar
hadden nog geen biobak. Het
water dat wij nu gebruiken ga
ik niet drinken, maar je kunt er
prima een auto mee wassen."

donderdag 16 maart 1995
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antiek, groot, klein, dik, dun,
banken, vitrines, bureaus, decoratie enz. JAN BEST, Keizersgr. 357, tel. 020-6232736.
Showr Mr. J Takkade 30,
Aalsmeer, tel. 020-6412137.

Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652

TAFELS

Party-service
PELIKAAN

Jan Best
Corn. Slegersstraat 2b
Zandvbort
tel. 02507-12070

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.. 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

de niéuwste
dagfilrns

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,

De Krocht

Beeld en geluid
RADIO PEETERS
heeft cd's en cd-i's
voor goede prijzen m huis.
Haltestraat 62a, 02507-19892.
* Siemens kleuren tv 16 kanalen, grootbeeld ƒ 150. Zeer
mooi beeld. Tel. 17357.

voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Huwelijk en
kennismaking

Truetiès

* T k. zeer moderne audio
meubel zwart, vr.pr. ƒ275,-,
1 jr oud. Tel • 02507 - 30355.

• Plaats voor snel een goed
contact eens een advertentie
MET CONTACTTELEFOON
Elk gesprek wordt aangekondigd en U kunt uw toestel afen aansluiten wanneer u maar
wilt. Info 06-35011174, 1 gprrf.
(Of tijdens kantooruren 020 6658686: Mara, Ries of Torn).

Computerapparatuur
en software
RADIO PEETERS
kan u alles leveren op cd-i
gebied. Hardware en software voorradig. Haltestraat
62a Tel: 02507 - 19892.

Verhuizingen

VVithHonours
.•'^.•.;. -;*}*;:• *::>;• •';/•'•

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06-350.222.21. (100cpm).

llovétrouble
'' ï; •-.::;;!;,•*'• *..-•* '; '.V •.;..

GESCHEIDEN en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen
zijn ook op zoek.
Bel 06-350.290.15 (75 cpm).

Thë:airtipthere

:• .-':'];•:• (•* ^r-;*";: ' : ' •••.-.' ;
Oproepen - Mededelingen

X Y Z. BV. verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

GROTE TREINENBEURS
te Amstelveen-Zuid op zat. 18 maart van 10-15 uur
in Keizer Karel College, Elegast 5
Komt u kijken, ruilen, (ver)kopen? Inl. 02990-40354.
• Plaats voor snel een goed
ccntact eens een advertentie
N ET CONTACTTELEFOON
EU gesprek wordt aangekondigd en U kunt uw toestel afen aansluiten wanneer u maar
wilt. Info 06-35011174, 1 gpm
(Of tijdens kantooruren 020 6658686 Mara, Ries of Torn).

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

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
Klein SCHILDERSBEDRIJF
doet gaarne vrijblijvend
prijsopgaaf. 020-6948197.

Woninginrichting

DE KLUSSENBUS

Dieren en
dierenbenodigdheden

DE TAPIJTTEGELSPECIALIST Amsterdam-Purmerend
Alle bekende merken, eerste kwaliteit tapijttegels voor de
helft van de prijs Tel 020 - 6637716
T k Maltezers & mini York* Let op 4 zeer mod chrome shire Terr 08385-54176
FRANCIS nieuw in West en eetk stoelen, ronde rug/armnog steeds de goedkoopste leuningen ƒ 200,- Tel 16252
in gebruikte koelkasten,
Lessen en clubs
wasmachines, drogers, gas- * T k 2 kunststof ligbed
Hartman, compl + kussen,
fornuizen, kachels en ktv's
Alles ± ƒ250,- Jan v Ga- per stel ƒ 100,- 02507-17598
PIANOLESSEN
lenstr. 43 (naast Kwantum),
door gedipl. lerares.
6898142 Dotterbloemstr 2 * T k Leren 2-zits bank + taTel.' 02507-18486.
fel ƒ 150,- Tel 02507- 13468
(A'dam-N), 6370845
na 18 00 uur
* Gevr velours gordijn zandHuur en verhuur
kleur of beige v raam 180 br * T k staande booglamp
ƒ75, hardhouten deur ƒ 100
x 150 h Tel 02507-17165
auto's
en motoren
Tel 02507 - 19596

Kunst en antiek

l • Reflectanten op advertenIties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
The Cliënt
en dat de brief geadresseerd
'•\;;;:'.;.>:;:*-.::^:.;V: •,ƒ'•; l wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam. Dit
; FatKerlahd
voorkomt vertraging m de behandelmg.

TheGhasë

•.'::,;;. "'""'-*• ,*.•.*:/'. -.-]'',~'

Maerick
Videotheek

Veilt weer
Sportartikelen
Veel echte inboedels o a antieke meubelen, klokken,
schilderijen, perzen, enig modern kantoor meubilair, veel
kleingoed enz. Op maandag 20 en dinsdag 21 maart aanvang
* T k. veldschoenen met kl.
19.30 uur. Kijkdagen vrijdag 17 maart, 1400-21 00 uur,
zaterdag 18 en zondag 19 maart 1000-1600 uur, Spinnerij 33, noppen voor evt softb,mt37
en 39, ƒ35,- p. st. 16742.
Industrieterrein Legmeer, Amstelveen' 020 • 6473004

kleurnuances en een High Density
extra zware persing van

DO MBO

Mexico
Plavuis!

. CUPIDO zorgt snel voor resul' taat! Folder: 03451-11486 (automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). Erkend, voordelig en één van Nederlands
grootste relatie organisaties.

Mexico
President!
40 kleuren!
Plavuis met contrast kader.
P.M'

40 kleuren!
Plavuis met facetkanten.
PM'

wel

600/650 kg per m2. Hierdoor is
het zeer geschikt voor intensief
gebruik.
U kunt de vloer natuurlijk vakkundig door Santana laten plaatsen,
maar zelf leggen is ook heel goed

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Weékyoordeel

1

TUINMAN voor al uw tuin
werk, hek- en straatwerk
Levering alle materialen.
Vraag vrijblijvend prijsopgave. Tel. 023 - 380852.

Sfilms
voor ƒ 25^èen hele week

f 10,- p. dag
ƒ 40,-p. week
ƒ 100,^ p, maand

Te koop
gevraagd
diversen

; Nintehdöspellètjes

i

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Kamer'gestoff. ƒ 525 in Haar
lem bij bus 80 v. jongeman
Gebr. kdt. Tel.: 02507-12510

DOIV1B0
GEOPEND;
DAGELIJKS VAN

geweest

bij

Santana,

40 kleuren!
Plavuis in honingraat dessin.
P.M'

10/60, 15/GO, 20/60 en
30/60 im

gemak in hygiëne, onderhoud en
duurzaamheid.
Snel tot ziens, in de verrassende

h of B hoekig
A. Fokkerweg (tussen Carpel-land en Praxis),
Amsterdam. Tel. 020 - 669 58 23

Zoals bijvoorbeeld de hier afgebeelde Mexico kurkvloeren, in 14

de riante showroom bevat maar

alle Santana vestigingen

liefst 15.000 mogelijkheden met

Benelux. Van modern tot klassiek.

De Mexico kwaliteiten hebben

kurk!

in alle kleuren van de regenboog,

een

Santana heeft

exclusieve

Auto's en
auto-accessoires

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Antiek en oude inboedels
't Binnenhuis, Gasthuisplein
Werkende j.m. zkt v.a.
3. Tel.: 02507 - 15760.
HEDEN kamer met k/d/t in
*Te koop gevr.: vrieskastje, Zandvoort-C., ƒ300 tot ƒ750
tafelmodel. Tel.: 19880.
mcl. 020 - 6391859 Paul.

Aangeb. gr. kam. m. keuken
blok, eigen douche/toilet, vrije
ingang. Tel.: 02507 - 15274.

Videotheek

l

Moeder en dochter zoeken
woonruimte, min. 2 slaapkamers, huur ± ƒ 1200 p.m.
Telefoon: 013 - 367344.

Videotheek

Verhuur van

40 kleuren!
Strokenlamel met
facetkanten.
PM

kontrakten met kurkplantages in
U vindt er kurk zover het oog reikt, Portugal en koopt massaal in voor

-*• Tractor icylinder opknapper loopt wel ƒ 225,-. Tel na
18.00 uur 02507-19307/17210

'.'-.'••

Mexico
Hexa!

wereld van Santana!
A

* 27-MC bak, c-mobiel, micro
processor gestuurd, met call
rogerbeeb e.d. ƒ225. 18829.
* Gratis aangeboden: ± 200 T.k. wegens omstandigheden
Nissan Micra, 28.000 km. Vr.
straattegels. Tel.: 12991.
pr. ƒ 14000 na 19.00:6316880.
Loopt u moeilijk? Ontdek de
Zie ook de pagina's
mogelijkheden
met onze
SHOWROOM
electrische driewielers. Be!
in deze krant.
voor gratis info: 035-838486.

;Móviébóxen

PÖMBQ

mogelijk én makkelijk. Ontdek het

Mexico
Lamel!

kurkvloeren?

T.k. opklapbed m. nieuw matras ƒ75; boiler Inventum
z.g.a.n. ƒ75; grote vogelkooi
ƒ50; Manou r. eettafel ƒ150;
Manou salontafel ƒ 100; afwasm. Indesit ƒ100. Tel.:
02507 - 19880.

Videotheek

„•:" •.'"• .-.• ' ' . • . ; ' • • • • - • • . -

Elke 9 jaar wordt de kurkeik ontdaan van
z'n schors. Het schillen brengt de boom
niet de minste schade toe. De boomschors
groeit binnen enkele jaren weer aan.

/ V Europa's grootste specialist in

Te koop
aangeboden
diversen

Woningruil
750 Ruiladressen
m A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-5882.315,
Aangeb. Haarlem-Noord.
1-gezinswoning, 4 kmrs,
7V2 mtr tuin, Bomenbuurt, huur
ƒ 485. Gevr. Zandvoort 3/4-kmr
1-gezinswoning, huur ± ƒ500/
ƒ600. Tel.' 023-273510

in de dessins en vele kleurcombinaties.
egale

oppervlaktestruktuur EEN NIEUWE KIJK^^OP KURKVLOEREN

06-Nummers

DIREKT-SEX met 'n vrouw
van 35 j. of ouder. Bel haar
thuis op via: 06-350.266.46.

Autoverzekering

Privé döorschakellijn

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoperi
Bel nu: 02507-14534.

DIREKT-SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste
vrouwen, via de computer
wil ze gratis sex aan de lijn
Bel 06-9788 (75 cpm).

24 u/p.d. 100 c.p.m.

Financien en
handelszaken

06-96.88

Dominante vrouwen geven
telnr voor Gratis SM-kontakt
06-320.320.91. Ik open mijn
DÖORSCHAKELLIJN
06-320.325.80 (100 cpm)
mond voor jou! Ik wil je tong Nu kun
Rijwielen,
je vrouwen direkt opvoelen. Rijpe Negerin! 1 gpm. bellen. Direkt
naar haar thuis. GRATIS naar bed met gemotoren,
trouwde vrouwen thuis. SexBel
06-9892
(75
cpm).
ANONIEME
sexafspraakjes
bromfietsen
kontakten. 06-9747 75 cpm
Sexkontaktlijn Amsterdam.
DOORSCHAKEL-LIVESEX!
06-320.330.79 (75 cpm).
200 vrouwen willen thuis ge- Gratis naar bed met vele
* Jongensfiets Gazelle 24"
beld worden. 1 gpm. 06-9698. Dikke VROUWEN thuis.
Bel
Dames
Thuis
Bel snel 06-9580 (75 cpm).
streetcruiser-3 versn., paars/
Effe vlug Live! Rage in Engegeel, ƒ300,-. Tel: 16252
in heel Nederland
GRATIS naar bed met geland!
De
computer
draait
geGEHEEL PRIVÉ
lijk het privénr. van een hete trouwde vrouwen thuis Sexthuis doorgeschakeld
meid. Geen
wachttijden, kontakten 06-9530 (75 cpm)
Rijles auto's
geen visitekaartjes, werkt op GRATIS Sexkontakt, nu spec
en motoren
elk type telefoon. Direct Live1 met hete vrouwen van 40+
1 gpm. 06.97.93 ** Nieuw " Bel nu 06-9811 (75 cpm).
24 u/p.d. 100 c.p.m.
Alblas Verkeersscholen
Dikke NEGERINNEN geven
in 5 dagen
telnrs voor gratis sex bij hen
Geef uw Particuliere
UW RIJBEWIJS
thuis. Bel 06-9662 (75 cpm).
Nieuwkoop, 01724-8361.
Micro-advertentie nu óók
Dikke vrouwen (40+) willen
Zie ook de pagina's
vrijblijvende sex. Gratis & distelefonisch op
SHOWROOM
creet. Bel 06-9543 (75 cpm).
m deze krant.
Dikke vrouwen geven telnrs
Inlichtingen:
voor gratis sex bij hen thuis.
Onroerende
06-9602 (100 cpm)
tel. 020-562.62.71

06-98.50

goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

DIKKE vrouwen geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis.
Bel 06-9502 (75 cpm).
DIREKT APART met gratis
vrouwen, doorverbinden naar
haar huis. 06-9710 (75 cpm).

MICRO'S

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE
- WEEK
. . . . . .
Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders irs de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.
Gewonnen door: Keur, Zandvoort

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

* VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN

van fijne en grove kurk met lichte

Erkende relatie/
l bemiddelingbureaus

Nieuw in Zandvoort

« Wij behouden ons het
*2 Chocomel + netjes in recht voor zonder opgave van
café Wild-Child bij Ome redenen teksten te wijzigen Echt voor alles van A tot Z,
klein of groot, gewoon even
Frank. Kus Roeben en Remy of niet op te nemen
bellen, wij komen u gratis de
Alle horecabedrijven
kosten vertellen. Tel. 13780.
kunnen bij
RADIO PEETERS
Verloren
en
RADIO PEETERS
heeft alle audio en video
op prompte service en
gevonden
onderdelen en accessoires
levering rekenen.
voorradig. Test ons.
Haltestraat 62a,
tel. 02507 - 19892.
* Verloren sleutelbos eerlijke Haltestraat 62a, 02507-19892.
Bijdehandte kinderen van al- vinder bel tel. 02507 - 12007. SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
leenstaande vaders gezocht
prijsopgave.
voor het tv-programma
Bellen na 18.00 uur: 19800.
Felicitaties
HARTEDIEVEN. Leeftijd tussen de 8 en 17 jaar.
Waarom moeilijk doen als het
Bel tijdens kantooruren naar
makkelijk kan? Bel De
IDTV: 020-528 2162 of 020* Café Wild-Child1
Klusjesman. Klussenbednjf
5282160.
heel veel sukses! !
'De Karweikar' 02990- 44848.
Cees + Peggy Vink
Borduurpakk. Beatr. Potter,
• ANNULERINGEN van uw
Paddmgton Bear, DMC, An- * Mare, hartelijk gefeliciteerd advertentieopdrachten kunt u
chor, hobby-art., naaimach. met je verjaardag. Mama,
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
rep., scharen slijpen Singer, Carohen, Ab eb Rakker.
richten aan Centrale OrderafPnnsenhofstr. 7. Tel 20072.
*Onze allerliefste Chanssa deling Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
* Gevraagd i.g.s.z. grote TV werd gisteren 19 jaar'
met videoaansl. voor act. 't Kus Pappa, Mamma en Rona
Stekkie. Tel. 17113.
Zonnebanken
Gezocht voor het tv-programHuishoudelijk
ma HARTEDIEVEN: AlleenT k/ zonnebank Palm Beach,
staande mannen tussen de
personeel
met ingeb. gezichtsbruiner,
35 en 45 jaar, die graag een
gevraagd
ƒ450. Tel.: 02507- 18329.
vriend of vriendin met kinderen willen Bel tijdens kantooruren naar IDTV 020 - Huishoud, hulp gevr Tijden
Schoonheid en
528 2160 of 020- 5282162. n o t k Tel. 18954 of 15287.
verzorging
GROTE VLOOIENMARKT
Zo. 19 mrt Den Helder, Sporthal De Slenk Za 25 mrt en 8
Divers personeel
HAIR-WEAVING
apr Haarlem Schalkwijk, Het
gevraagd
100% echt lang vol haar
Schalkererf Za. 1 april Limv a ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
men, Sporthal de Enterij Zo
Tel.. 02507 - 14606.
16 apr. Julianadorp, Sporthal
het Tref punt, alleen 2e-hands
HÉ YOU, JA JIJ! ZONNEHEMELVERHUUR
Van 9-16 uur: 020-6156856
SUN RENT
Zie je er leuk uit, heb je
* Help de Polen. Stuur 'n een vlotte babbel en wil je Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ 75,- p.w.
voedselpakket1 Wij hebben veel geld verdienen (promo
tieteams)? Leeftijd 18-30 jr
02507-30183/06-52812146
evt. 'n adres- 02907-5235
Geloof je het niet? Check it
*Jenny, collega's verklaren outi Tel 023 • 296190,
ons voor gek, maar wij zijn 13-17 uur of antw apparaat
Kleding
bijna bij kraantje lek Ciska.
* Marijke Shape ging niet
GEZELLIGE & BETAALBARE
Personeel
weg maar ging hop, hop, hop
lingerie-party bij u thuis.
m het sop De Shapejes.
aangeboden
Tijdens de aktie-maanden
extra attentie. Nieuwsgierig?
* Oproep.
tentoonstelling
Tel.' 023-338903/403432.
Maria school, oude school- B z a slaapwacht (vrouw) bij
spullen. Tel.. 02507 - 19106 ouderen in huis 20 jaar
Lady's First
Uw/jouw hoopvolle vooruit- ervaring Tel. 020 - 6625585.
Tevens enthousiaste
zichten de bodem mgesla- Wie heeft gedurende 2 maanconsulentes gevraagd.
gen? De Pastorale Hulpdienst den, juli/aug , voor mijn vnenwn proberen te helpen. Tel dm uit Tsjechië een vakantie020-6761201 van 13-17 en 19- baan Zij is 21 jaar, studeert
Hobby's en
23 u
Duits aan de Pedagogische
verzamelingen
Universiteit in Brno en was
VLOOIENMARKTEN
vorig jaar au pair in Holland
18/19 maart J Edenhal
Het liefst een baan waar zij
RADIO PEETERS
Amsterdam 08812-3363
haar Duits kan gebruiken
heeft t.v.'s en video's
* Xandor, Frank en Maarten, Inl Rob van Waardenberg, tegen goede prijzen voor U.
Graan v Visch 13858, 2132 Haltestraat 62a, 02507-19892.
heel veel geluk gewenst
VR, Hoofddorp 02503-23713
Pa en Ma Vink

ALLEEN BI) SANTANA:

Zalenverhuur

Videotheek

antiek, klein,
groot, dik, dun
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom.
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

16

. .

Een viertal waardebonnen t. w. v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:

G. Bookelman, Amsterdam
W. Kaptein, Amsterdam
M. Boeree, Amstelhoek
M. Speijer, Zandvoort

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070

j^
PeHa

TiaBg

g^£

wmmmsm
Elke week het dagelijks nieuws!

J<S|fë

Ttoom»

odonwwgj»

SjtSSyS O^OOl*O Amsterdam-Osdorp
^Rfwxfl^
"^ Tel. 020-6193271
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MICRO'S
06-Nummers
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75 cpm).
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt
06-350.290.53 (75 cpm).
Hete meisjes (18) Live

06-9715

LEKKER SNEL
DOORGESCHAKELD
NAAR T
VROUWENPARADIJS

50 CPM
06-350.10.358

Luister naar gratis SEXoproepen van vrouwen. Maak je
Homo: Jongens onder elkaar. keuze de computer schakelt
je door Bel 06-9665 100 cpm
Hoor die knullen genieten'
06-320.330.88 (75 cpm).
Nieuw, hete meisjes uit de
Groot Amsterdam1'
HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele 06-350230.20 (100 cpm)
hete knul uit Amsterdam.
Nu DIKKE vrouwen echt opBel nu 06-9613 (NU 50 cpm)
bellen. Zoek de leukste en de
computer verbind je naar
HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete knul? haar thuis. 06-9668 (100 cpm)
06-320.330.18 (75 cpm).
Nu kun je hete vrouwen echt
Geen wachttijd 1 gpm

HUISVROUWEN geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9501 (75 cpm).
HUISVROUWEN geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9664 (75 cpm).

17

Oudere vrouwen geven telnrs TRIOSEX' 'n vrouw of man
voor GRATIS sex bij hen extra m bed. Sexkontakten!'
thuis. Bel 06-9511 (100 cpm) Bel nu 06-9844 (75 cpm).

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

Oudere vrouwen geven telnrs Vrouwen (40+) willen snel
voor gratis sex bij hen thuis. SEXKONTAKT. Direkt aan de
Bel nu 06-9780 (75 cpm).
hjni Bel 06-9757 (75 cpm).
OUDERE-VROUWEN (40+) Vrouwen van 35 jaar en ouder
willen nu snel sexkontakt'
willen DIREKT-SEX bel ze nu
Bel nu 06-9705 (75 cpm)
06-9512 Sexcucces (75 cpm).
Sabrma's Sexpaleis. Kies uit Vrouwen van 35 jaar en ouder
180 HOTSTORIESi Zapp door willen DIREKT-SEX. Bel haar
de stones! 1 gpm, 06.96.06 thuis via 06-9604 (75 cpm).
SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je hete vrouwen direct WELLUSTIGE oudere vrouthuis bellen. 06-9750 (75 cpm) wen geven hun telnrs voor
gratis sex. 06-9605 (100 cpm)
SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt op- WILDE Dikke 1vrouwen zoebellen. Zoek de leukste en de ken gratis sex Bel ze op.
computer verbind je naar 06-9709 (75 cpm).
haar thuis. 06-9667 (75 cpm).
STUDENTES geven gratis TRIOSEX: 'n vrouw of man1
extra m bed. Sexkontakten
sex op hun kamer.
Bel nu 06-9502 (75 cpm).
Bel nu 06-9603 (75 cpm).

Diverse clubs

Qutte, *Toi
om

Voor de
broodnodige
variatie
Boul. Barnaart 14

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
BETTY'S ESCORT
de persoon van jouw keuze.
020
6340507
dag.
v.a.
19
u.
Probeer het eens en bel
opbellen. Ze willen gratis sex.
06 - 350.222.21. (100cpm).
De computer verbind je naar
haar door. 06-9755 (75 cpm).
• Wij behouden ons het
Het betrouwbare adres
recht voor zonder opgave van
Nymfomanes doorschakelen
v. de liefste meisjes.
redenen teksten te wijzigen
direkt apart met een oudere
Bel- 020-6189577
of niet op te nemen.
vrouw Bel 06-9504 (75 cpm).

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

Darling Escort,

HUISVROUWTJE wil gratis bij Oude VROUWEN echt opbellen. Zoek de leukste en de
haar thuis gepakt worden;
computer verbind je naar
06-9690 (1 g/pm).
haar thuis. 06-9766 (75 cpm).
Kies nu zelf de leukste
vrouwen, via de computer Oudere vrouwen geven hun
telefoonnummer voor gratis
krijg je haar direkt aan de
SEX 06-95 17 (75 cpm).
lijn' Bel 06-9667 (75 cpm).

Weekaanbieding

Dierenbescherming afdeling Zandvoort
zoekt met spoed

EEN VRIJWILLIGER
voor haar Bestuur die belast zal
worden met het secretariaat.
Een ieder die belangstelling heeft
voor deze functie kan contact opnemen met de huidige secretaris, mw.
E. Westerbrink,
tel.:023-371678

DIERENBESCHERMING
ZANDVOORT

dierenbescherming

Probeer het maar eens en bel de

2,40

., . •

Bloemenmagazijn

Onvoorstelbaar verstelbare-beddenshow;

„Erica

06*98,66
fflfl!
Rn 45 roden betten een tnoWap ingespda en

DE5BEJr«DMAIDESEXll|NEN.BElZB

3 LESBI-TIENERTJES....06.96.08
4 VERPLEEGSTERS.. .06.97.44
5 HARPPORNO. .06.97.94

RUK

Fa. P. Klein

Fa. Veldwijk

De enige waar echte
vrouwen sex willen^
Je kunt direct live met ze! Ze zijn
zwart en glimmen van de massage-oie. Masseer die grote bollen
van me Khatje! Ik lig op bed bij
de telefoon te wachten op jou.

LflVESEX!

geeft u meer!

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia
Gasthuisplein12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

06.95.21 06.96.86

3 regels
Gratis!

'Openingstijden:' v " : . ''."•',,>-'.'.•',."-:.V'-.:'-'-'^-'-. donderdag van 10.00lol21.00uur •'.,:'')
vrijdag van 10.0010! 18.OOuur
. ;;5^S
zaterdag van lO.OO.uurtot 16.00uur JSuj

OHWIINENTOP5!
2.HETE STEWARDESS.. .06.95.07

Als jij.net als alle andere die Bellen.een hete
sexwens inspreekt kan ledereen daar naar
luisteren. Vind jij Iemand anders met een
lekkere wens en je toets de "O" dan kun je
met elkaar discreet te keer gaan Vrouwen
en meisjes bellen gratis 06 4699

Kollcribcrgweg 2'
Amsterdam-Z.0..
:
'Bullewijk)
.el. 020-6917554,

Zandvoorts Nieuwsblad
1.SEX M.D. SCHOOUUF....O6.95.09

Vannessa's
Pr ivelijn!

•" 'X :de prijzen v . a ; r j p , . v f i ^
--—-•' ' ' V- ,; j. in meer dan 1 2 dessinsv^ö?-;^;'; l),.i.. ,... Ci
•in HPL laminaat, dus ook voor zwaarbeiopen ruimtes.

Grote Krocht 24
Tel. 12301

GRIEKSE
PORNO
on n n MUST BEKENDE UIN WAAR IE LEKKER
VROUWEN EN MEISJES ACHTERLANCS KUNT
NEMENJEKIM KIEZEN UiïAUE UEFTUPIN RIJP
ENIONC NIEUW IS DATJE OOK UVE PRIVÉ METZE
KUNT IEXEN TOETS DAN CEWOON D! T WILIE
BI) HAAR THUIS EEN AISPRAAK MAKEN KIE! DAN
TVOORMIEKKSIXPATING

06-350.222.21 noocpmj

Hét goedkoopste adres van Nederland - ,:
voor
uw laminaatvloer
en massief parket!!;
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zolang de voorraad strekt
^ Hier kun je kiezen voor de meed beesti ochtige medsteressen verhalen. Ook olt
, je onderdanig benl kun je je lol op.
Zwepen,kettingen,rubber etc Wil je echt
l live met een meesteres of onderdanig
l toets dan de "3" en wij verbinden je
•4 privé door naar een van de SM keiden
j in Nederland, Ook voor beginners

om in contact te komen met de man of vrouw van
jouw keuze. Het maken van een afspraak is een
fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en
achter elkaar stelt een aantal personen zich aan je
voor. Lijkt het je wat, dan kun je direct een
afspraak maken.
Een effectieve manier om contacten te leggen,
En nog leuk ook!

Zelf bént u goed vi^lba
Maar is uw

TULPEN

AAAAAAAAA

Eén telefoontje
is genoeg ...

Sig.mag. De Krocht

Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens
Gran Dorado

Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort

(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado

Shell Geerling
De Vonk

Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1 A, Zandvoort

Kunt u in uw bed rechtop zitten om te ontbijten, te lezen of TV
te kijken? Of is uw bed alleen
geschikt om erin te slapen... Dan
moet u nu echt even de
Slapen is

'Onvoorstelbaarverstelbare-beddenshow' bezoeken. Want daar krijgt u
een compleet overzicht van alle
mogelijkheden op het gebied van
verstelbare bedden.
ons vak.

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAI

vanMEEUWEN

De Slaapvooriichter voor Kennemeriand

Bezichtiging
Tall Ship Europa
Deze maand ligt de bark "Europa" afgemeerd bij
het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De "Europa" is in 1911 te water gelaten in
Hamburg. Na enige jaren als opleidingsschip
gevaren te hebben heeft het schip tot in de jaren
70 als lichtschip dienst gedaan. Van 1987 tot
1994 is het schip m Amsterdam gerestaureerd
tot een indrukwekkende driemaster, die wereldwijd zeiltochten maakt met 50 passagiers.

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

voor de particulier

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Met Sail 1995 in het vooruitzicht biedt
Weekmedia u, in samenwerking met Zeilvloot
Hollands Glorie en het Nederlands Schccpvaartmuseum Amsterdam, de gelegenheid om vast in
de stemming te komen en op dit fantastische zcilschip een rondleiding te krijgen. Tevens kunt u
dan een bezoek brengen aan het Nederlands
Scheepvaartmuseum en aan het VOC-schip de
"Amsterdam".
Normaal bedraagt de toegangsprijs van het museum en het VOC-schip de "Amsterdam" ƒ 12.50.
De "Europa" is normaal niet beschikbaar voor
bezichtiging. Tegen inlevering van onderstaande
compleet ingevulde bon aan de kassa van hel
Scheepvaartmuseum betaalt u slechts ƒ 10.00
p.p. (kinderen van 6 tot 17 jaar f 6.50 p p l
Maximaal 4 personen per bon.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

U kunt op de "Europa" rondgeleid worden in twee
weekeinden m maart: 11 / 12 en 18719 maart, op
de zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur; op de
zondagen lussen 12.30 en 16.00 uur. Lokattc.
Scheepvaartmuseum Amsterdam. Kattcnburgerplcin l te Amsterdam.

1 regel ƒ 5,08
2 regels ƒ 5,08
3 regels ƒ 5,08
4 regels ƒ 6,77
5 regels ƒ 8,46
6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

10,15
11,84
13,54
15,23
16,92

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

Plaats: . . . .

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

KADOOTJE
DE KRANT?
U bent jarig, of u bent zoveel jaar getrouwd... Hou dan de
krant in de gaten. Want als u die leuke rclicitaticadvettcntic
van uw geliefde, uw echtgenote of-noot, uw kinderen of
kleinkinderen mist, dan bent u nog niet ch... jarig. U vindt
ze onder mededelingen.

Wanneer u interesse hebt om een dag, weckend
of weck met de "Europa" mee te varen op zcc,
kunt u informatie aanvragen bij Zeilvlool
Hollands Glorie, tel. 020-6949493.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon aan de kassa van
het Scheepvaartmuseum betaal ik slechts
f 10,00 p.p. voor een rondleiding op het Tall Ship
"Europa", een bezoek aan het Nederlands
Scheepvaartmuseum en het VOC-schip "Amsicrdam". Max. 4 personen per bon.
Naam:

MICRO'S

Adres:

Woonplaats:

in deze krant

Datum:

tel: 020-5626271
fax:020-6656321

Aantal personen:

WEEI

geeft u meer!
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GRASTAPIJT!

BUDGET VI NYU

Grastapijt geschikt voor vele doeleinden. Verkrijgbaar met
en zonder nop. Latex-rug.
Breedte 133/200 cm.
Per strekkende meter

Praktisch vinyl, geschikt voor licht huishoudelijk gebruik.
Meerdere dessins. Breedte
200 cm. Per str. meter

VANAF

FRAAI VINYL!

RIBTAPIJT!

Fraai vinyl voor licht huishoudelijk gebruik. Verkrijgbaar in
verschillende kleuren. Breedte 200 cm.
Per strekkende meter

Supersterk geribd naaldvilttapijt. Geschikt voor meerdere
doeleinden. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

VAN

WERBREED VINYL!

LUSSENTAPUT!

rbreed vinyl in diverse kleuren, met smaakvolle
en granito dessins.
1
400 cm. Per strekkende meter

Fijn lussentapijt, voor licht huishoudelijk gebruik. In gemê
leerde tinten. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter

VAN

JISCH VINYL!

VELOURS TAPIJT!

|id vinyl van uitstekende kwaliteit. In o.a. marmerlessins. Breedte 400 cm.
«,ende meter

Kortgezet velourstapijt Uitermate gecshikt voor gebruik in
de slaapkamer. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
GELEGD
VAN
-"•

I-ITEITS VINYL!

BOUCLE TAPIJT!

jiyl, verkrijgbaar in verschillende dessins.
|>elijk schoon te houden. Breedte
i. Per strekkende meter. GELEGD!

Smaakvol boude tapijt, in diverse gemêleerde tinten,
Woonkamergeschikt. Foamrug.
Breedte 400 cm. Per strekkende meter
GELEGD

VAN J-f5 89 'm i

|fRK!
J. Goed geschikt voor huishoudelijk gebruik.
; kleuren. Breedte 400 cm.
;ende meter. GELEGD

BOUCLE TAPIJT!
Prachtig kamerbreed woonkamertapijt, ver', *
schillende mooie kleuren, Jute-rug.f
Breedte 400 cm. Per str. mtr.

«VA

GELEGD
VAN 059 109

^'^SSË^^^^^CB^^T^'."^- J
DS KARPET!

OERSTERK TAPIJT!

fDkos karpet, fraai gebandeerd. Verkrijgbaar in twee
jlingen.

Oersterk boude tapijt. Geschikt voor;
kleuren leverbaar. Jute-rug. Breedtea
400 cm. Per strekkende meter

f/0 x 230 cm.

GELEGD
VANO€5 129"»

10DERN KARPET!

HOOG-LAAG STRUCTUUR!

drachtig karpet met randdessin. Verkrijgbaar in meerdere
kleurstellingen.
^mm*. ^fl^. ^^*.
' Maat 170 x 230 cm.
fflA^Wt
M^mi

Sfeervol kamerbreed tapijt met een hoo|
4 kleuren leverbaar. Action-back rug.M
Breedte 400 cm. Per str. mtr.

. 275 209

GELEGD

VAN J»

Een goede vloerbedekking moet tegen
de zwaarste beproevingen bestand zijn.
Je moet er naar hartelust op kunnen ravotten. Onze kollektie tapijt en vinyl voldoet aan
de zwaarste kwaliteitsnormen. Dus wat wij leggen, ligt voor jaren, jaren en jaren! Als Europa's
grootste specialist in vloerbedekking kopen wij

FRISE TAPIJT!
Kamerbreed frisé tapijt. In wel zes verschillen|
leverbaar. Action-back rug. Breedte
400 cm. Per strekkende meter
GELEGD
VAN J8T 159

in bij de beste merkfabrikanten en
plaatsen daar massale orders, vandaar onze uiterst voordelige prijzen.
Inclusief lage-prijs-garantie en tevredenheidsgarantie. Kortom, hoe,
zwaar uw eisen ook zijn, bij ons
ben je altijd aan het juiste adres!

UNI KARPET!
|Karpet in verschillende kleuren. Geschikt voor zowel
-^ek als modern interieur.

~"> x 240 cm.

ZUIVER WOL! <
Prachtig natuurprodukt van 100% wol
maïskleur. Woonkamergeschikt. Jute
rug. Breedte 400 cm. Per str. rr-'

TRENDY GORDIJNSTOF
Schitterende gordijnstof, 140 cm
breed, in drie kleurstellingen.
Per meter
~

GELEGD
VAN 369 169

HEUGA
Supersterke haartegel, geschikt voor intensief gebruik.
Makkelijk te leggen.
Maat 50 x 50 cm.

UNI GORDIJNSTOF

../ /

f

J '

Soepel vallende uni gordijnstof in
maar liefst 10 kleuren 120 cm
breed.
Per meter

VAN

VAN

VAN
ALLEEN IN ONZE STER (») FILIALEN

Aanbiedingen geldig t/m 9 april

1995.

ALLEEN IN ONZE STER («) FILIALEN

Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Forbo Parade, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar.

EUROPA'S GROOTSTE, EUROPA'S VOORDELIGSTE
ZAANDAM

LEIDEN

HOOFDDORP

HAARLEM

BEVERWIJK

P. Chijsenlaan 13
(bij Tuincentrum Koelemeijer).
Tel. 075- 1751 54
Geopend: Ma. 13.00-18.00 uur.
Dinsdag/Vrijdag 9.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Zoeterwoudseweg 9
(naast Bouwvaria en Praxis).

Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).

Spaarndamseweg 74-76

Tel. 071 - 32 23 00

Tel. 020-653 34 41

Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur.
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur.
(donderdag koopavond).
Zaterdag 9.00-17.00 uur.

Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Parallelweg 99
(meubelboulevard).
Tel.02510- 11589
Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur
Di/vr. 9.30-17.30 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Tel. 023 - 2727 47

8

ZATERDAG
GRATIS
BEWAAKT i
PARKEREN

OOK /W: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam (5),
s
Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Capelle a/d IJssel,
Den Bosch, Den Haag (2), Den Helder, Dordrecht, Emmen,
Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Heerlen (2),
gouden gids Hengelo, Hilversum, Hoogeveen, Hoorn, Leeuwarden,
Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2), Spijkenisse,
Utrecht (2), Veenendaal, Weert, Zutphen.

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

Los nummer ƒ1.85

Donderdag 23 maart 1995

Zandvoor
IMieuws
55-e jaargang nummer 12

Weekmedia

Oplage: 5.300

'Keuze tussen bad- of woonplaats slaat nergens op'
ZANDVOORT - Zandvoort
noet kiezen voor kwaliteit en sanenwerking. Deze toverformues beheersten vorige week vrijlag de werkconferentie in het
jlysee Beach Hotel, waar ruim
•ijftig vertegenwoordigers van
iverheid en bedrijfsleven aan
[eelnamen. Burgemeester M.R.
an der Heijden zette zijn toepraak zelfs in het teken van drie
['s: kleur, kwaliteit en keuze.
Gedeputeerde Huissen zei dat de

Ifarco Borsato
n Zandvoort
ZANDVOORT - Marco
Borsato komt zaterdagvond naar Zandvoort.
Rob Cohen van De Manege
an de Zandvoortselaan heeft
e populaire zanger weten te
ontracteren voor een optreden
at rond kwart over twaalf beint. Vader Borsato treedt die
vond eveneens op, hij zingt en
egeleidt zichzelf met synthesiers.
In verband met het succes
an zijn zoon is hij verhuisd
an Italië naar Nederland. De
lanege, met tegenwoordig elke
aterdag zo'n 600 bezoekers,
iert die dag haar 12'/2-jarig beaan. Het feest komende zaterag is alleen voor 'ongebonden
lensen'.
Het duurt van 20.00 tot 3 uur,
itree 25 p.p., reserveren noodikelrjk.

provincie bereid is in Zandvoort te
investeren als overheid en bedrijfsleven tenminste eendrachtig met een
toeristisch toekomstbeleid naar buiten komen.

Floris Faber, hotelier en voorzitter
van de Stichting Zandvoort Promotie, propageerde de samenwerking
van overheid en bedrijfsleven. De
stichting is ondanks problemen vooral van financiële aard - druk
doende een vast overlegplatform
Platform
voor gemeente en ondernemers van
Waarschijnlijk zal ook het bedrijfsle- de grond te tillen om een toeristische
ven mee moeten betalen in de vorm en recreatief beleidsplan te ontwikvan baatbelasting, een belasting voor kelen.
ondernemers die baat hebben bij een
bepaalde ontwikkeling.
Ook het onlangs gepubliceerde

m.

ZANDVOORT - We moeten de Kostverlorenstraat
voortaan maar 'Verlorenstraat' gaan noemen. Dat zei
een van de bewoners, maandag tijdens de inspraakavond over de gemeentelijke
plannen voor deze straat.
De meeste bewoners zijn tegen het kappen van de 18
oude bomen.
Die bomen moeten vervangen worden door jongere exemplaren. Daardoor kan het wégdek een halve meter verbreed
worden en dat heeft volgens het
bureau Goudappel en Coffeng
een groot voordeel. Er kunnen
twee fietsstroken aangebracht
worden, die alleen door kleur in
het - asfalt - wegdek en belijning
van het autogedeelte gescheiden blijven. Voor de auto's
blijft er 4,5 meter over, net voldoende voor tegenliggers om elkaar te passeren. Met vracht-

VVD heeft onlangs aan
hoofdbestuur om een
Pdpunt gevraagd over deze
festie. De VVD-leden konden
ot een gezamenlijke oplosfg komen. De royements[estie
gaf grote verdeeldheid
ls
en de leden en leidde zelfs
aftreden van het huidige be-

VVaterstanden B
HW
07.46
08.56
10.14
12.40
01.20
02.25
03.20
03.57
04.35
a

LW
03.1.6
04.11
05.16
07.46
09.04
10.14
11.03
01.16
02.05

HW LW
20.2515.25
21.4616.35
22.5418.20
-.-21.00
13.4422.26
14.4523.10
15.35 -.16.1511.49
16.51 12.25

nstand/getij:
ond. 23 mrt. 21.10 uur
zat. 25 mrt. 22.54 u.
58cm
Vri
jdag 31 mrt. 04.08 uur
[e tijdstippen vanaf 26 maart is
!n n
' g gehouden met de zomer-

d

S

Zie verder pagina 7

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166 g
Advertenties: ..... tel. 17166 5
Redactie:
........
tel. 18648 K

allemaal al tevoren bekokstoofd."
Van Brero maakt ook bezwaar al woont hij niet eens in
de buurt van het billboard. „Dit
gaat de gemeente handen vol
geld kosten, wat de burgers
moeten opbrengen." Hij vermoedt dat de gemeente al vanaf
1991 een strafbaar feit heeft gepleegd, doordat het bord er eigenlijk niet mocht staan. „De
omwonenden gaan vast schadeclaims indienen, en dat is terecht. Maar dat gaat de gemeente en ons belastingbetalers wel
veel geld kosten. Ik vraag me af
wat dat bord nou eigenlijk oplevert voor de gemeentekas.
Waarschijnlijk kost het op deze
manier meer geld!"

De visuele indeling bewerkstelligd een voorzichtiger rijgedrag van de automobilist, verwacht het adviesbureau. Dat is
in het voordeel van de fietsers.
En daar is het uiteindelijk allemaal om te doen. De omwonenden hebben echter sterke twijfels bij het resultaat. Van de
8000 auto's die er dagelijks passeren rijden sommigen waanzinnig hard, aldus een van de
betrokkenen. Bovendien lijkt
de weg straks juist ruimer, als
er kleinere bomen staan, zo verwachten zij. En dat verhoogt de
snelheid alleen maar, net als
ook het asfalt doet.
Volgens hen is het verbreden
van de weg niet nodig: er zijn
nauwelijks fietsers op de Kostverlorenstraat. De meesten maken gebruik van de Julianalaan. Het gemeentebestuur
neemt de opmerkingen 'mee' in
de verdere overwegingen.

Zondag gaat de
zomertijd in; de klok moet
om twee uur 's morgens
een uur vooruit gezet worden

Flatbewoners
matig tevreden

Ondernemers welwillend tegenover baatbelasting
ZANDVOORT - Zandvoortse ondernemers staan niet
onwelwillend tegenover het gemeente plan voor "baatbelasting'. Met zo'n belasting, over zaken waar ondernemers
'baat' bij hebben, wil het college voor een deel de centrumplannen financieren.

Middelen'. Daarnaast vind ik,
dat wij, ondernemers van Zandvoort, dan ook best een 'stukkie
mogen meenemen' van de parkeergelden die binnenkomen."

„Het renoveren van het cen- in principe niet tegen het heftrum betekent een aanwinst fen van baatbelasting," zegt hovoor ons dorp. Ik ben dan ook reca-ondernemer Michel Demmers (Albatros). „Maar de prijs
moet te overzien zijn en het
geld mag uiteindelijk niet verdwijnen in de pot 'Algemene

„Ik sta er niet negatief tegenover," reageert ook Wil Moerenburg (Parfumerie). „In dat
geval gaan alle ondernemers gezamenlijk betalen voor wat er
gebeurt in Zandvoort. Nu betaalt slechts een kleine groep

Er komen steeds meer vragen op het raadhuis om het archief over de oorlogsjaren in te
kunnen kijken. Vooral de laatste tijd is die tendens sterk, in
verband met de naderende
50-jarige herdenking van de bevrijding. Op dit moment is het
grootste deel van de archieven
al openbaar. Daartoe was al in
1993 besloten. Gesloten bleef
echter het deel met namen van
slachtoffers, waaronder de in
1941 afgevoerde Joden, en van
NSB-ers.

overal aan mee, de groep die lid
is van Ondernemers Vereniging Zandvoort. De rest betaalt
helemaal niets, maar 'plukt'
wel van die groep." „De gemeente heeft zelf geen geld genoeg om op een knappe manier
ons dorpscentrum te renoveren," zegt Paul Olieslagers (De
Gaper). „Ik zou het echter niet
reëel vinden, als de eigenaren
van een pand de baatbelasting
moeten betalen en niet de on-

Complete verrassing voor Zwaanenburg

ZANDVOORT - Tonny
Zwaanenburg keek zijn
ogen uit, donderdagochtend
16 maart. Hij was weer eens
als eerste aanwezig op de
anti-slipschool Rob Siotemaker en had al wat spullen
klaar gezet om de eerste
cursist te kneden in de kunde om onder alle omstandigheden met vier wielen op de
weg te blijven. Alles leek die
dag zijn normale gangetje te
gaan. Tot het moment dat
zijn collega's luidruchtig
kwamen binnenvallen en
stuur. Daarna werd een tijde- veld zijn de volgende kandida- zijn ochtendhumeur nog
lijk bestuur aangesteld onder ten: R. van Liemt, vice-voorzit- eens een zetje in de verkeerleiding van interim-voorzitter ter, politiek; T. Grootveld, ex- de richting gaven.
Kroskinsky. Deze probeerde terne communicatie, waarneom de breuk te lijmen en de mend secretaris; H. Emmen,
2,ij troonden hem mee naar
verschillende partijen met el- penningmeester; M. Paap-Mokaar te verzoenen maar zijn lenaar, vorming en scholing, buiten en daar stond een bus
verschillende 'vredespogingen' Vrouwen VVD; C. Sandbergen, met 20 bekenden te ronken.
Surprise! Zonder dat Zwaanenmislukten. Ondertussen zei propaganda.
een aantal leden uit protest het
Het is de bedoeling dat over burg het wist, was hij die dag 25
lidmaatschap op. Het hoofdtae- maximaal twee maanden, bij de jaar anti-slipinstructeur op de
stuur maakte haar oordeel be- jaarvergadering van de VVD, Zandvoortse school. Hij had
secretariaat
definitief hier al rondgelopen sinds hij
kend: de betreffende leden (alle het
drie lid van de Stichting Zuid) wordt ingevuld. Het interim- een jongetje was, samen met
-voorzitterschap van Kroskin- Wim Loos, om auto's te wasworden niet geroyeerd.
Voor het nieuwe bestuur van sky wordt met nog een halfjaar sen, koffie te zetten en de baan
te spuiten. In 1963 mocht deze
VVD afdeling Zandvoort/Bent- verlengd.
beschermeling van wijlen Rob
Slotemaker, volgens zijn vrien(ADVERTENTIE)
den een 'groot racetalent', in
een Daffodil de school openen.
En het zit in de familie: zoon
Norman heeft er al de strijd om
het Nederlands kampioenschap Jeugdkarten op zitten.

ELKE ZONDAG OPEN

7 DAGEN PER WEEK VAN 9 UUR 'S MORGENS
TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN.
Op zondag 26 maart:

Kalkoenbiefstukjes in
champignonroomsaus
met aardappelgarnituur
naar keuze en een verse
fruitsalade.
14.95
VROOM & DREESMANN
Kalverstraat

ZANDVOORT - Huurders
van EMM-flats in Zandvoort-Nieuw-Noord geven
hun huisbaas gemiddeld
een zes, evenals hun woonomgeving.
Dat is 'matig'. Gemeenschappelijke voorzieningen en de woningen zelf zitten er net onder.
Het hoogst scoort de ligging,
het laagst de warmte-isolatie
van de flats. Dat blijkt uit de
Verhuurderstoets van de Zandvoortse vereniging van Huurders. De ZVH wil de resultaten
vanavond met de huurders bespreken. Dat gebeurt in 't Stekkie, aanvang 8 uur. De regiopolitie houdt een praatje over
voorkomen van vandalisme.

Het kappen van de oude iepen
op de Kostverlorenstraat is zonde maar ook volkomen overbodig, vinden bewoners van deze
straat Foto Persbureau Zandvoort

Vlieguren
Of hij maar even mee naar
Lelystad ging, luidde het donderdagochtend, waar Tonny
Zwaanenburg een vliegles
kreeg aangeboden. Hij is namelijk gek van vliegen en heeft
met zijn eerste baas en leermeester, oud-jachtpiloot Rob
Slotemaker, vroeger heel wat
vlieguren gemaakt.
Hierna reed de bus door naar
Mijdrecht, waar in het indoor-kartcentrum
Bleekemolen
werd uitgemaakt wie de snelste
slipinstructeur was. En jawel
hoor, de oude vos Zwaanenburg troefde iedereen af. Zijn

dernemers die het pand huren.
Die profiteren dan van een
mooie straat, terwijl ze er niet
aan mee hoeven te betalen."

(ADVERTENTIES)

Grieks
specialiteiten
restaurant

Algemeen
„Het gaat niet alleen om de
baatbelasting," zegt OVZ-voorzitter Roei van den Heuvel.
„Uiteindelijk gaat het hier om
een algemeen financieringsverhaal. We moeten proberen om
samen de problemen in Zandvoort op te lossen. Want Zandvoort is hard aan frisse ideeën
toe. Dat'betekent, dat er een
goed plan moet zijn. Maar als
we wat willen bereiken, dan
moeten we dat wel met z'n allen
doen. We moeten met elkaar
samenwerken: ondernemers,
bewoners en bedrijfsleven."

ra
El
ra

El
„SYMPOSION" l
Zeestraat 38, tel. 13758

GJ

Nu ook VOOR
GROTE PARTIJEN.
ÜAqdijks QEOPEMC).
KEU!<EN VAN
l 7. 00-2 5. 00 UUR.

13
IS!

VOOR RESERVERiNQEN TEl

02507-15758

Deze ondernemers geven volgende week in het Zandvoorts
Nieuwsblad uitgebreid hun visie over de baatbelasting.

VAN liARTE
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GEZELLIG WONEN BEGINT OP DE
MOOISTE BOULEVARD VAN HET LAND.
ZIE PAGINA 8

VD probeertbestuurte kiezen

ZANDVOORT - De VVD

„Het spookt hier nu al
n
vaak." Dat zegt de eiO
genaarvanStellaMarisaande
Rotonde. Als het hard waait
moet hij zijn lerrasramen weghalen. „En straks als hier dat
89 meter hoge Eurotel wordt
gebouwd? Daarom moeten
wij wel naar de rechter stappen."

Voorzichtiger

Oorlogsarchief openbaar

deling Zandvoort/Bent|ld houdt tijdens haar verBetering van 3 april verkiengen voor een nieuw beDaarnaast wordt er
gsproken over de royeentskwestie van enkele le|n, plus de visie van het
Pofdbestuur.

Spoken

wagens en bussen zal dat wat
problemen geven, maar deze
kunnen dan de lijn met het
fietspad overschrijden.

Het college van Burgemeesr en Wethouders is van plan
bestemmingsplan van de
ek aan te passen aan het re«nebord. In januari is de geeenteraad met dat voorstel
koord gegaan. Later bleek
t ook de provincie geen be•aar heeft vanuit stedetaouwndig oogpunt. Een en ander
voor de Raad van State aanding geweest om de eerder
ZANDVOORT - Het geslojtroffen 'voorziening' op te ten
oorlogsarchief
van
ffen. Het bord hoeft dus niet Zandvoort wordt alsnog Twijderd te worden.
voor een deel - openbaar.
Het college van Burgemees,Mijn vertrouwen in het ge- ter en Wethouders heeft
eentebestuur heeft een enor- daartoe dinsdag besloten.
e knauw gekregen," zegt L.
airsema, bewoner van het
sin. „Het gaat volkomen
Namen van Joden die in de
orbij aan de belangen van de oorlog zijn weggevoerd, worden
ndvoorters. Ik voel me zwaar openbaar. De namen van
drogen. Jarenlang zijn er toe- NSB-ers in de gemeentelijke arïgingen gedaan dat het bord chieven blijven echter achter
u verdwijnen, maar het blijkt gesloten deuren.

r

JL
groot. Promotie blijft zeer belangrijk.
De overheid moet de VVV daarom
over genoeg middelen laten beschikken."
Sips kiest onomwonden voor kwaliteit. Niet iedereen deelt die opvatting. Oud-raadslid en oud-VVV-bestuurslid H. Landman: „Zandvoort is
altijd een massabadplaats geweest en
zal nooit een kwaliteitsbadplaats
worden."

' We moeten onze straat maar Verlorenstraat noemen

Btrijden tegen Mllboard
tot het bittere eind'
ZANDVOORT - Het billoard op het ir. G. Friedoffplein blijft waarschijnk staan. De Raad van Staheeft haar eerdere beslisig, dat het bord binnen
s weken moest verdwij»n, ingetrokken. Omwosnden zijn 'teleurgesteld'
laar zeggen door te gaan
ot het bittere einde'. Vaniddag om twee uur is er op
et Raadhuis een hoorzitng voor bezwaarmaken-

M.
CJP
meerjarenbeleidsplan van de WV levard, maar over een enkel detail
legt de nadruk op kwaliteit en samen- kon de raad het niet eens worden.
werking.
Toen is dat plan weer in de ijskast
verdwenen."
„Zonder toerisme is Zandvoort
Massa
nergens. Dus de keuze, waar het geMaar bij alle mooie woorden meentebestuur zich voorgesteld ziet,
plaatst Peer Sips, directeur Regiona- badplaats of woonplaats, slaat nerle VVV Zuid-Kennemerland, de nodi- gens op. Zandvoort is gewoon een
ge kanttekeningen: „De Zandvoortse toeristenplaats, die ook moet letten
politiek moet eens wat sneller beslui- op de kwaliteit van het wonen. Met
ten nemen. Een jaar of vier geleden beleid moet je echter niet te lang
lag er een prachtig plan voor de bou- wachten, want de concurrentie is

Tonny Zwaanenburg en zijn echtgenote weten niet wat hen
overkomt
getelefoneerd om te vertellen
wat hij nu weer had meegemaakt. Maar de klap op de
vuurpijl moet nog komen. In de
zomer vliegt Zwaanenburg mee
Eenmaal thuis heeft Zwaan- met vice-wereldkampioen Bert
enburg tot in de kleine uurtjes Huizinga in een aerobic-vliegmet al zijn andere kennissen tuig. Lekker carpiolen maken.

streken heeft de oude rot in het
racevak nog niet verloren. Vervolgens ging de hele club bowlen en dineren.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 13,00

^ ' ' "v

(ADVERTENTIE)
Naam: (m/v) l

«SgÖ**
Speelse oorknoppen
van 14 krt.goud in
twee verschillende
uitvoeringen:
van 69,- voor 49,van 139.- voor 99,-

49,-

l

Adres: l l l l
Postcode/Plaats:!
Telefoon: l l l
Giro/Banknr.: l

l

l

l

l

l

L

l

l

l

l

l l l
l l l
l l l
l l l

l
l

l
l

l
l

l

l

l

L

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90

99,-

HUIR.ilcVHiRllaan 19-1 (020-613 2.471)
Kinkcrstr.uu 28-f (020 - 61K .40 70)
M;iaiul:i}; .nol.- Doiulcnla.i; konpavond

nusselein
DE JUWELIER DIE BLIJ MAAKT

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

L

l

L
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FAMILIEBERICHTEN

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

Fruitbomen
Heesters
Coniferen
Bomen
Bloeiende violen
Bemesting
Tuinaarde

Gerrit Kerkman (Botje)
65 jaar
van harte gefeliciteerd
familie en vrienden

Denk om uw coniferen! Strooi bitterzout
tegen bruinverkleuring
De natuur kent de mens.
Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zei (medicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 28 maart
1995 in het openbaar. De vergadering wordt
gehouden in de raadzaal in het Raadhuis vanaf
20.00 uur.
Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud):
- Waardering functie gemeentesecretaris;
- Ontwerp-rekeningen 1992 en 1993 en ontwerp-begrotingen 1994 en 1995 van de
regionale brandweer;
- Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland
- Kosten herinrichting centrum;
- Overdracht woning behorend bij terrein
Wim Gertenbachscnool;
- Nota "Sportsubsidiebeleid gemeente Zandvoort";
- Voorbereidingsbesluit voor plangebied
bestemmingsplan Centrum;
- Voorbereidingsbesluit voor Frans Zwaanstraat 64;
- Voorbereidingsbesluit perceel Parnassialaan 14;
- Aangaan huurovereenkomst betreffende
perceel grond aan de Kamerlingh
Onnesstraat;
- Verhuur gebouw Tolweg 10;
- Aanwijzing panden gemeente Zandvoort
als monument;
- Vrijstelling art. 19, lid 3 Wet Ruimtelijke
Ordening.
N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden. Bij het
bureau Voorlichting (02507-61492) kunt u terecht voor nadere informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

, Drogisterij-Parfumerie Bouwman .

Met grote verslagenheid geven wij U kennis dat
geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze zorgzame vader en opa

1995

\Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327^//

De monumentencommissie van de gemeente
Zandvoort heeft een eerste lijst opgesteld van
panden, die worden voorgedragen om als monument te worden aangewezen. Het gaat om
panden in het centrum van Zandvoort.
Opvrijdag24maartom20.00uurwordthierover
in gebouw De Krocht een voorlichtingsavond
gehouden. De commissie geeft informatie over
Raar werkzaamheden en de totstandkoming van
de lijst. Ook gaat zij in op de voor- en nadelen
van de aanwijzing van een pand als monument.
De eigenaren van de voorgedragen panden
ontvangen persoonlijk een uitnodiging. Een
ieder die hierin geïnteresseerd is wordt hierbij
uitgenodigd deze informatie-avond bij te wonen.
MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencommissievergadert in hetopenbaarop donderdag 30 maart 1995 om 20.00 uur
in het Raadhuis (ingang bordes Raadhuisplein).
Informatie over de agenda, 02507 - 61565.
TELEFONISCH
KLACHTENSPREEKUUR
OMGEVINGSZAKEN
De gemeente heeft een dagelijks telefonisch
spreekuur voorvragen en klachten met betrekking tot straten, pleinen, lichtmasten en ander
straatmeubilair in de gemeente.
Het telefonisch spreekuur is maandag t/m
vrijdagvan 10.30 tot 11.30 uur.
Het telefoonnummer is: 02507 - 61559.

GEMEENTE

Pieter Paap

95025B
95026B
95027B
95028B

Grote Krocht 24 wijzigen voorgevel
Ebbingeweg
nieuwbouwwoning
Thorbeckestraat 36 vergroten woning
Haarlemmerplaatsen berging
straat 54

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bpuwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 -12.30 uur gedurende twee
weken na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, pok al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten 'nodig zijn.
VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
94114B Burg. Engelbertstraat 2
95004B Frans Zwaanstraat 30
95016B Mie. BeetslaanBO
95017B L.-Davidstraat 19

plaatsen dakkapel
uitbouw woning
plaatsen dakkapel
wijz. postkantoor

Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen. Het
Register bevindt zich bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezichten Milieu, Raadhuisplein 4.

„Ome Piet"
117 maart 1995

oktober 1920

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN

MONUMENTENCOMMISSIE
GEEFT VOORLICHTINGSAVOND

J. Paap-Zwemmer
Kinderen en kleinkinderen
Potgieterstraat 7
2041 PB Zandvoort

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

De begrafenis heeft op 21 maart plaatsgevonden
op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

LANCASTER INTRODUCEERT:

MOOD MAKE-UP
Deze week t/m
zaterdag 25 maart bij
Vroom ScDreesmann
Kalverstraat.

Diep geschokt hebben wij op zijn geliefde plek
afscheid moeten nemen van

Ome Piet Paap

Uitvaartcentrum
Haarlem

Nooit hebben wij tevergeefs een beroep op hem
hoeven te doen, en verliezen in hem een vrijwilliger, die uitermate schaars zijn.
Onze gedachten zijn bij zijn vrouw, kinderen en
verdere familie, en wij wensen hen veel sterkte
toe met dit zware verlies.

Welke kleurencombinatie

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

past het beste bij uw stemming? Lancester Mood

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Bestuur, leden en commissies
Zandvoortmeeuwen

Make-up geeft u persoonlij-k advies. In slechts drie
minuten kiest u via een

Poststraat 7
DAG en NACHT bereikbaar

geavanceerd CD-I systeem
uw eigen make-up wat

Tel.: 02507-1 32 78
Jouw leven moesten wij loslaten
in ons leven houden wij jou altijd vast.

past bij uw persoonlijkheid.

Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve zorgzame moeder en oma

Neef Sport vindt u tussen
Dam en UJestertoren

Arieaantje Dorsman-Keesman
op de leeftijd van 76 jaar.
Wij zijn iedereen van ziekenhuis Vogelenzang
afd. Houtrust zeer dankbaar voor de liefdevolle
verzorging.

ERSPORT

Ria-Ad
Lydia en Wouter
Arienne

Nieuw geopend
in Zandvoort
Uw gasbedrijf adviseert!

Correspondentieadres:
J. W. Seders
Zuiderstraat 2B
2042 GB Zandvoort
De teraardebestelling heeft woensdag 22 maart
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort.

Daar het ons onmogelijk is alle lieve brieven en kaarten
te beantwoorden, dank ik U voor de overweldigende
belangstelling betoond bij de crematie van mijn lieve
man, vader en fijne opa

Evert Johannes Slagboom
(Eef)

Het was voor mij en de kinderen een grote troost.
Uit aller naam:
A. M. Slagboom-van Leeuwen
Zandvoort, maart 1995

KALVERSTRAAT

KW*"1'

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

Voor cfe week van 13-03 t/m 19-03-'95
Normaal

Week

Totaal vanaf

Kosten

jaarverbruik

streefverbruik*

l november **

deze week

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

21
26
31

36

41

46
51

56
62
67

72
77
85
92
100
108
115
128
141
154
167

431
541
649

756
864

971
1079
1186
1295
1403
1509
1620
1781
1943
2103
2267
2427
2698
2966
3239
3505

ƒ 10,92
ƒ13,52
ƒ16,12
ƒ18,72
ƒ21,32
ƒ 23,92
ƒ 26,52
ƒ29,12
ƒ 32,24
ƒ 34,84
ƒ 37,44
ƒ 40,04
ƒ 44,20
ƒ 47,84
ƒ 52,00
ƒ56,16
ƒ 59,80
ƒ 66,56
ƒ 73,32
ƒ 80,08
ƒ 86,84

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Een kompleet verzorgde begrafeni
of crematie voor slechts f 3.1455Sluit een naftiya-uit^arl^^
biUit
(Wi GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

uitgerekend voor U!

t

17 maart 1995

VROOM & DREESMANN

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

STOOKAKTIE '94/'95

G. Versteege-Seders
M. Seders-Schouten
J. P. Seders
M. Andrews-Seders
J. W. Seders
E. Seders-van de Geer
Nichten, neven
en verdere familie

uw stemming!

Raadhuisstraat 40 Amsterdam

18 maart 1995
Correspondentieadres:
A. J. Akkerman
Swaluestraat 5,2042 KA Zandvoort

Martha Maria Seders

Mood Make-up kleur aan

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Henk - Fenny
Debby
Bianca

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat toch nog
onverwacht op 82-jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Zo geeft u met Lancaster

uitvaartverzorging
kennemerland bv

weduwe van Jacobus Cornelis Dorsman

De begrafenis heeft woensdag 22 maart j.l. op de
algemene begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

LANCASTER

Haltestraat 34
2042 LN Zandvoort
tel. 02507-12800
fax 02507-30553

Voor al uw Indonesische
afhaalmaaltijden, verse
kruiden specerijen enz. enz.
Per 1 april kan het ook
thuisbezorgd worden
(17.00-21.00 uur)

Ook voor uw catering

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of'crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momentec
zo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafe
of crematie.
•;
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Dkekt hulp bij een sterfgeval;
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaaitverzekcrin
i O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Voor iedereen die in
onze toko iets komt afhalen
ligt er een kleine attentie
klaar!

: M

naam'
straat:
postcode/woonplaats:.
telefoon:

i Q lccftijd(cn):

7 dagen geopend
van 12.00-21.00 uur.

_

gr Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
i H Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlcn
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'Ook zonder Eurotel spookt het hier al vaak'
ZANDVOORT - Indien de bouw van de 89-meter hoge
jjoteltoren van Eurotel op het Badhuisplein doorgaat, zal
jat grote consequenties hebben voor café-restaurant Stella Maris. Dit horecabedrijf, gelegen aan de Rotonde, bezit
3en riant terras met uitzicht op zee. Slechts dertig meter
jullen Stella Maris en de 89 meter hoge hoteltoren in de
toekomst van elkaar gescheiden zijn. De eigenaar vreest
voor een fikse omzetderving door schaduwwerking en
^indhinder.

ter hoger bouwen?"
Ook Van Asperen is tegen de
bouw van Eurotel. Hij is woordvoerder van de vereniging van
huiseigenaren van flatgebouw
De Rotonde. „Wij zijn al jaren
bezig om ons teweer te stellen
tegen de bouw. Ons dossier is al
zo groot en dik, dat ik daar wel
uren over zou kunnen vertellen." Volgens van Asperen kan
de projectontwikkelaar er zeker van zijn, dat de vereniging
de bouw een aantal jaren zal
ophouden. „Wij hebben namelijk een van de grootste advocatenkantoren achter ons staan
en kunnen de bouw minimaal
twee jaar opschorten."

[[oor Martha Burger
Het echtpaar Berndth is al 15
aar eigenaar van dit unieke ca'é-restaurant. Dit horecaberijf, officieel - aan de achterjde - gevestigd aan het Favaujeplein, heeft een uniek, ruim
'erras aan de Rotonde, met uitlicht op zee. De klanten kunien er bovendien vrijwel de
iele dag in de zon zitten. Maar
ils de gemeenteraad besluit om
JSHH, de projectontwikkelaar
ran Eurotel, toch een vergundng te verlenen, dan ziet het
chtpaar de toekomst met
.ngst en beven tegemoet.
Berndth: „Dat betekent een
rrote omzetvermindering voor
ins bedrijf. Ten eerste zal de
vindhinder ons parten gaan
pelen. Als de bouw van Euroel doorgaat, wordt het hier een
log groter tochtgat. De door-ang wordt echt rampzalig, het
raait nu al bijna constant op
iet plein. Veel mensen kunnen
Ier met windkracht zes al niet
neer lopen, dan schuifelen ze
ngstig langs de huizen."

Schaduw
„Daarnaast maken mijn
rouw en ik ons ernstig zorgen
ver de schaduwwerking van
Curotel. Ons bedrijf heeft een

groot terras. Als de toren wordt
gebouwd, zal het terras een
aantal uren in de schaduw komen te liggen. Maar het terras
is samen met het restaurant
'onze boterham'. Die komt regelrecht in gevaar, wanneer ze
onze zon weghalen. Wij kunnen
niet anders dan naar de rechter
stappen, indien de bouwvergunning wordt afgegeven."
Volgens Van Delft, hoofd
Ruimtelijke Ordening bij de gemeente, zal het allemaal wel
meevallen met de klachten in
de omgeving. „Er is geen reden
tot bezorgdheid," meldde hij
onlangs tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening op vragen van de raadsleden Termes (D66) en Van der
Meij (CDA). Beiden vroegen
naar de mogelijke effecten van
Eurotel voor de omringende
bebouwing.
Het echtpaar Bernath is ten
zeerste verbaasd over het antwoord van Van Delft. Mevrouw
Bernèth: „Laten ze hier maar
eens langskomen. In deze omgeving spookt het ook zonder
de hoge bouw al veel dagen per
jaar."
„Wat dat betreft zijn wij er
zeker voor, dat er hier wat gezelligs gebouwd wordt. Laag-

Overlast

Achter de hekken (rechts) komt het 89 meter hoge Eurotel op nauwelijks dertig meter van het terras van Stella Maris. Eigenaar
Bernath: 'Wij kunnen niet anders dan naar de rechter stappen'
Foto Persbureau Zandvoort
bouw op het Badhuisplein lijkt
ons ideaal. Leuke winkeltjes
maken de doorgang naar dorp
en strand alleen maar beter toegankelijk en sfeervol. Momenteel is het hier met windkracht
zes een kaal spookplein. De pof-

fertjeskraam die van de zomer
op het plein stond, is al twee
keer kapot gewaaid. Alles gaat
kapot door die extreme zuiging.
Bij windkracht zes halen we er
altijd een aantal ramen uit, anders slaan ze geheid aan digge-

Noorse zalm en
sen
wervelende
r
oorjaars show

i Na de Londonderry-soep liet
"each In zes dames opkomen
waarvan de jongsten 13 en 16
ar) om - op de klanken van
peense walsen - een uitgebreii collectie badkleding en zonlebrillen te showen. De oudere
annequins toonden aan dat
bk dames met een wat grotere
paat goed verzorgd naar het
rand kunnen. Veel badpakJen en bikini's werden gecompneerd met jasjes en pareo's in
achtige kleuren, tot en met
haat 60 leverbaar.

aturel
Na het hoofdgerecht, pareloenderfilet, was het eindelijk

ZANDVOORT - Voor een
groep van ruim dertig jongeren en ouderen uit de twee
samenwerkende parochies
Agatha en Antonius Paulus,
wordt het zondag 26 maart
dé grote dag. Dan voeren zij,
bijgestaan door tal van andere medewerkers, in de
Agathakerk het spel De
Droom op.

Tussen
het
hoofdgerecht
en het toetje
in restaurant
Queenie: zomers wit van
Rosarito

tijd voor Rosarito. Dit liet een
grote variatie in dames- en herenkleding zien. Voor 'jonge
meiden' onder andere korte
rokjes, strakke shirts en felgekleurde jacks.
Voor de heren jeans en
shorts, gecombineerd
met
T-shirts en jacks, en voor de
dames prachtige combinaties

van rokken, shirts en gebloemde jasjes. Veel in pastei/naturel
tinten. Aan het eind verscheen
iedereen in zomers wit, aangevuld met hoedjes, tasjes, gouden sieraden enzovoorts, en
met af en toe zichtbare kanten
lingerie-topjes. De modellen
van Rosarito droegen prachtig
bij hun kleding passend schoeisel, afkomstig van Shoebizz. De

Zandvoorts
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ZANDVOORT - Het
Zandvoorts
Nieuwsblad
houdt dit voorjaar de lezersactie 'Hoe ziet u Zandvoort?' De lezers wordt gevraagd, te laten zien hoe
zij over Zandvoort denken. Inschrijving is mogelijk tot l mei.

Deze fraaie bank nodigt n nit languit plaats te nemen.
Voel het komfort, beleefde vorm en geniet van bet uitzicht op
het zeer bescheiden prijskaartje...

.935,y^ONTEL
De Bank van Nederland

, andvoorts Nieuwsblad dateert uit
^"gesloten bij de Nederlandse
""euwsblad Pers (NNP).

ZANDVOORT - Op korte termijn
zullen
besprekingen
plaatsvinden tussen Waterbedrijf Zuid-Kennemerland NV
(WLZK) en PWN Waterbedrijf
Noord-Holland (PWN) over
overname van de aandelen van
WLZK door PWN.
De gemeenten Bloemendaal,
Haarlem, Velsen en Zandvoort,
de aandeelhouders van WLZK
en de provincie Noord-Holland,
aandeelhouder van PWN hebben de bereidheid uitgesproken
om te onderzoeken of overeenstemming kan worden bereikt.
Uitgangspunt is dat bij het samengaan van beide bedrijven
geen gedwongen ontslagen zullen vallen.
Een eventueel samengaan
van WLZK en PWN past in de
visie van de provincie NoordHolland, zoals vastgelegd in het
Beleidsplan Openbare Drinkwatervoorziening Noord-Holland. In dit beleidsplan wordt
binnen de periode 1995-2000 het
samengaan van WLZK en PWN
voorzien. Doel daarvan is onder
meer om de drinkwaterbehoefte en de dienstverlening aan de
klant te verbeteren. Ook het aspect van natuurbeheer speelt
een rol.

Verbouwing
postkantoor
ZANDVOORT - Het postkantoor aan de Louis Davidsstraat
wordt verbouwd. Daarom zal
het kantoor tijdens de werkzaamheden worden gehuisvest
op de binnenplaats achter het
postkantoor. De verbouwing
duurt van maandag 3 april tot
en met maandag 8 mei. Vanwege de verhuizing naar en van
het noodgebouw is het postkantoor op deze twee maandagen
gesloten. Klanten kunnen dan
terecht bij het postkantoor aan
de Pasteurstraat.
Gedurende de verbouwing is
de giromaat in de noodhuisvesting achter het postkantoor geplaatst. De giromaat is op 3
april en 8 mei buiten gebruik.
De postbussen worden tijdelijk
opgenomen in de carport achter het postkantoor. De verbouwing zal naar verwachting zes
weken duren. De opening van
het nieuwe kantoor is gepland
op dinsdag 9 mei.
De verbouwing is een onderdeel van de grootscheepse restyling van alle postkantoren en
agentschappen. De inrichting
van de postkantoren wordt ingrijpend aangepast. Zo maken
bijvoorbeeld de loketten met
glasafscheiding plaats voor
open balies.

Collecte Fonds
Kinderhulp

De Agathakerk: zondagochtend het toneel van 'De Droom'

ZANDVOORT - In de week
van 2 tot en met 8 april wordt
de 35-e landelijke collecte van
het Nationaal Fonds Kinderhulp gehouden. Dit fonds zet
zich in voor kinderen die in Nederland opgroeien in tehuizen
of pleeggezinnen. Van de opbrengst van de collecte wordt
bijvoorbeeld een bijdrage gegeven aan een vakantiekamp, een
zwemabonnement of de Kindertelefoon.
In Zandvoort wordt de collecte georganiseerd door het Medisch Kindercentrum Kennemerland, voorheen het Plantinghuis. Een deel van de opbrengst komt direct ten goede
aan de kinderen die zijn opgenomen in het Medisch Centrum.
Mensen die voor het Nationaal Fonds Kinderhulp willen
collecteren, bijvoorbeeld in
hun eigen straat, kunnen contact opnemen met Ans Sintenie
van het Medisch Kindercentrum Kennemerland, Kostverlorenstraat 95 in Zandvoort, telefoon 12095.

(Archieffoto)

mee geprobeerd wordt de kosten op te vangen. Iedereen
werkt weliswaar belangeloos
mee, maar kosten zijn er aan
zoiets altijd verbonden. 'Mede
door de inzet van velen uit bei-

de parochies is er een nieuw
stukje saamhorigheid ontstaan,' aldus de organisatoren.
'Het is ook dat element, wat
men in het spel aan de bezoekers wil overbrengen.'

• In Holland Casino Zandvoort
expositie van Rinpo Khoo, van
handgeborduurde miniatuur
gewaden uit het oude China.
Tijdens de openingsuren. Entreegeld en aangepaste kleding
vereist.

'Hoe ziet u Zandvoort?'

Nvertentieverkoop: Gasthuisplein
'2. Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Kandvoort. Faxnummer: 02507'0497, M. Oosterveld. Kantoor ge, 'Pend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1 0P3. 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; don*
-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12

Ho-advertenties tel. 020 - 562.6271.

Maandenlange voorbereidingen gingen er aan vooraf, vooral
'met instuderen van liederen en
teksten. Het gaat om een verhaal uit het Oude Testament,
van Jozef, de 'dromer', die door
zij n broers aan de Egyptenaren
wordt verkocht. Een oud verhaal dat een geheel eigentijds
karakter meekrijgt, doordat er
een verhaal van Jozefien tegenover staat.
Jozefien is een meisje van de
huidige tijd. Ook zij droomt,
maar dan van een carrière als
zangeres in de soundmixshow.
Kreeg Jozef te maken met afgunst van zijn broers, bij Jozefien is het haar zusje die geen
mooie rol speelt. Er is dus werkelijk niets nieuws onder de
zon.
Uitgangspunt van dit alles is,
inhaken op het 'Jaar van het
Gezin'. 1994 was daartoe uitgeroepen. Het is weliswaar een
spel, zeggen de organisatoren,
maar toch echt met een boodschap. 'Met veel enthousiasme
make-up was verzorgd door werkt men naar de opvoering
van het geheel'. Afgelopen weParfumerie Moerenburg.
ken is er al in diverse kerken op
Tot slot verscheen het toetje, de uitvoering vooruitgelopen.
in de vorm van een Omelette
Soufflé, als vierde gang van het Verloting
zeer schappelijk (37,50) geprijsHet spel in de Agathakerk bede diner annex modeshow.
gint zondag om 10.30 uur. le„Het was een hele gezellige dereen is welkom. Tijdens een
avond," reageerde een van de korte pauze is er voor alle beaanwezigen na afloop. „Dat kun zoekers een kopje soep met
je met recht wel zeggen. We broodjes. Men kan ook meehebben heerlijk gegeten en veel doen aan een 'praktische en
doeltreffende' verloting waarmoois gezien."

Samenwerking
WLZK en PWN

Oproep aan lezers:

Redactie: Gasthuisplein 12, Zand"oort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
3een gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
™j.chef/eindred.), Joan Kurpershoek.
«ormgeving/Opmaakredactie: Hero
°!ok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
Redactiepromotie: Trudy Steen*arnp.

;e
giokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
•aan van de Helende Meesters 421 B,
''"istelveen,
tel 020-6475393; Postaf
es: Postbus 51, 1180 AB Amstel, 'een. Faxnummer: 020-6475449. Mi-

ventig meter. Daar in die omgeving is het al extreem. De wind
komt met een vaart tegen het
hoge gebouw aan en slaat met
een enorme kracht op de omgeving neer. En dan willen ze Eurotel nog eens zo'n twintig me-

'Droom' wordt komende zondag
in de Agathakerk werkelijkheid

ZANDVOORT - Drie avonlen lang kon er vorige week
>ij restaurant Queenie geloten worden van de nieuwite voorjaarsmode. Er werd
«n modeshow verzorgd
loor de Zandvoortse klelingzaken Beach Him-Beh In en Rosarito, plus Parbmerie Moerenburg en - uit
Bloemendaal-Richards Op"
'

De kleding werd gepreseneerd tijdens een culinair vierangen menu. Het voorgerecht,
larpaccio van Noorse zalm,
'as al een knipoog naar het eerte deel van de show, verzorgd
oor vijf jonge mannen en één
mge vrouw van Beach Him.
>e mannen toonden een grote
ariatie in herenkleding, van
ruien en broeken tot zeer belalbare strandkleding. Vooral
Ie zwembroeken werden door
Ie - hoofdzakelijk - vrouwelijke
.sten zeer gewaardeerd.

len. Ook de zonneschermen
moeten we regelmatig vastbinden. Anders vliegen ze al snel
door de lucht. Dat wordt alleen
maar erger als er straks een
hoge toren bijkomt. Kijk eens
naar dat Bouwes Palace van ze-

„Onze vereniging bestaat uit
zo'n tachtig eigenaren," zegt
Van Asperen. „Ieder van hen is
bereid om daar een paar duizend gulden voor neer te leggen. Zodoende hebben wij genoeg budget en zullen we er uiteindelijk voor zorgen, (dat die
toren niet gebouwd wordt. Als
het te lang duurt, is het voor
een projectontwikkelaar namelijk niet meer interessant om
daar te bouwen. Wij bewoners
zien dat hoge gebouw nu eenmaal niet zitten. Dat geeft te
veel overlast. Je zult maar op je
balkonnetje zitten op tien hoog
en er half afgezogen worden.
Daarnaast komt ons gebouw,
De Rotonde, zeker zo'n anderhalf uur per dag in de volle
schaduw te liggen. Dat zien we
ook helemaal niet zitten. Bovendien hebben we ook nog
eens gehoord, dat ze de ramen
van Eurotel van spiegelglas willen maken. Dank u wel! Kunnen we zeker de hele dag naar
onszelf zitten zwaaien of bij de
buren naar binnen kijken."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Montèl bij van Reeuwijk - Sniep 7
6994111
telboulevard Diemen - Tel. 020-69'.

Iedereen is welkom om
mee te doen, voor de leukste
inzendingen worden aardige
prijsjes beschikbaar gesteld.
Het gaat om de vraag: wat is
er nou zo leuk of zo mooi aan
Zandvoort? Of misschien wel
niet leuk? Het Zandvoorts
Nieuwsblad vraagt zich af hoe
de dorpsbewoners hun badplaats zien en doet een beroep op hun creativiteit.
Heeft u iets geschilderd, geschreven, gebeeldhouwd of
bijvoorbeeld gefotografeerd,
pas geleden of misschien al
langer terug? Alles is weikom. Geef uw eigen impressie, is het verzoek van de redactie en stuur die naar de
krant. Wij zijn bijzonder benieuwd.

dingen hopen wij in mei in
het Zandvoorts Nieuwsblad te
publiceren.

Expositie
Mogelijk worden de inzendingen ook geëxposeerd. Wie
deelneemt aan de prijsvraag
'Zo zie ik Zandvoort', gaat akkoord met de eventuele publikatie en expositie van zijn
inzending. Een deskundige
jury zal zich over de kunstuitingen, die uiterlijk l mei binnen moeten zijn, buigen.

Meedoen

U kunt uw bijdrage zenden
naar het redactieadres Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort. Grotere werkstukken
kunnen hier ook tijdens kantooruren worden afgegeven.
Als overweegt of van plan
bent om mee te doen, wordt u
verzocht dat tevoren even
aan de redactie door te geven.
Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met Joan
Kurpershoek (02507) 18648
of
Ton
van
Doorn,
Een selectie uit de inzen- ' 020-6451515.

In het centrum viel dinsdag- plotseling de waterdruk weg. Vooral ondernemers, waaronder kapsalons,

hadden daar
veel last van

Illustratie Mare de Boer

donderdag 23 maart 1995
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Het Randstedelijk Opleidingen Centrum

randstedelijk

HEMA ZANDVOORT
zoekt

venorgt voor ca 9000 leerlingen
opleidingen
^f

deeltiidberoepsopleldlngen en onentatie-

centrum

medewerkers m/v

schskc l program ma's

voor de consumptie-afdelingen.
Werkzaamheden bestaan voornamelijk uit voorbereiden en bediening van vleeswaren, brood en gebak.
Op basis van plm. 20 uur per
week.
Reakties mevr. Vörös of hr. v.d.
Laar tel. 02507-12820 of schriftelijk: Raadhuisplein l,
2042 LR Zandvoort.

Spreekt de geur
van hout je aan?
Kies dan vooreen korte opleiding

meubelmaker, houtbewerken,
stofferen, houten jacht en botenbouw,
meubelmaken jachtbouw

Gevr. vlotte verkoopster
voor antiek/kadowinkel

ii

Autorijscholen:
Phil Waaning
Tel. 12071

Bert Hoogendijk
Tel. 14946
Spoedcursus
30 lessen + ex.aanvraag ƒ 1.700,- incl. b.t.w.
30 lessen + ex.aanvraag
Theoriedag + ex.kaart ƒ 1.775,- incl. b.t.w.

Drogisterij Parfumerie speciaalzaak

Spaar onze kassabonnen, bij besteding van ƒ 100,-, ƒ 3,- retour
(niet op geneesmiddelen)

De Bode'

Eén telefoontje
is genoeg...

(En deze kost u misschien helemaal niets.)
Dit is het moment om uw keuze te maken uit
ons aanbod van streng geselecteerde occasions
En als u toch m onze showroom bent, kunt u meteen
meedoen aan onze 'Oude Liefde'-wedstrijd
Met kans op het winnen van een Volkswagen
Cabriolet naar keuze Een Kever, een Kharmann
Ghia of een Golf Dus met een beet|e geluk rijdt
u straks gratis m een droom van een auto

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP Zandvoort
fel. 02507-14565

afhaalcentrum/eethuisje

„WAROENG REDJEKI"

om in contact te komen met de man of vrouw v^an, jouw keuze. Het maken van een afspraak is een - 5-<
fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en*.t
achter elkaar stelt een aantal personen zich aan je ,,t
voor. Lijkt het je wat, dan kun je direct een ~ ^ .. }~ï*
afspraak maken.
"^ * ^
Een effectieve manier om contacten te leggen., '-' *
En nog leuk ook!
~•'&-,

LET OP

Inlichtingen:

(gefabriceerd volgens de normen van het Nederlands vitamine besluit)

29 maart geopend

Meer informatie:
De heer Stan Vlaar
Ook is er meer informatie op de OPEN DAG
31 maart in Amstelveen

Gemeenschapshuis Zandvoort

Kokers a 20 tabletten nu ter introduktie 5,95

Kunt u overdag/'s avonds eventueel in
het weekend?
Bel dan tel. 02507-18845 op donderdag
23 maart van 11.00-18.00 uur.

Vooropleiding: geen specifiek technische vooropleiding vereist
Leertijd: 18-40 jaar
Duur: 2 jaar
Lokatie: Startbaan 26 1187 XR Amstelveen
telefoon 020-6474726

Uw droomoccasion
staat bij ons in de showroom.

Multivitamine bruistabletten div. smaken.
Vitamine 1000 mg. bruistabletten div. smaken.

Kerkstraat 31, Zandvoort

Met grote kans op een baan!

Je theoriecertificaat is tot
31 december '95 3 jaar geldig,
daarna 1 jaar.
Theorie in één week
Zaterdag 25 maart
van 09.00 tot 17.00 uur.

Voorjaarsmoeheid?

Voor uw Indonesische maaltijden en snacks
Haltestraat 12, Zandvoort (naast Intertoys)
tel. 02507-20228
In onze waroeng kunt u onze Indonesische specialiteiten, maaltijden en snacks afhalen en eventueel nuttigen.

Nasi of Bami Ramas speciaal
12,50 p-P(Rijst/Bami, 2 soorten vlees, ei en div. gerechten)
SotoAjam
(Indonesische soep)
3,50 p.P-

Confeffi
Zandvoort
vraagt voor
direct

een vlotte
verkoopster

Aanbieding geldig t/m 5 april

zowel fulltime
als parttime
tel. 02507-15473

dagelijks geopend van 12.00-20.00 uur
Probeer het maar eens en bel de

Voor een
sfeervol
etentje

QPENINGSAANBIEDING

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioo cp m)

Vrijkomende woningen
Vrijkomende woningen
Voor starters
1 Lorentzslraat 176, kale huur
ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 892,70. 4-kamerwoning op
1 e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om m aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,-, en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.850,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
2 Lorentzstraat 509, kale huur
ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 892,70. 4-kamerwoning op
6e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max
ƒ 5250,-, en mm.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.850,minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Voor starters
3 Stationsplein 55, kale huur
ƒ 514,63, bruto huur
ƒ543,62 1-kamerwoning op
1 e etage met cv en lift,
eigenaar gemeente
Zandvoort. Voorwaarden om
in aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 3 700,-,
eenpersoonshuishouden
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
GARAGES VOOR LEDEN
Garage Keesomstraat C, huur
ƒ 82,37 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing
hebben huurders van de
woningen aan de Keesomstraat.
Sluitingstermijn
inschrijvingen:
Woensdag 29 maart a.s. om
13 00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij E M M
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen m de
selectieronde.
Informatie over het invullen
van de woningbon:
Weet u niet tot welke categorie u
behoort, heeft u problemen met
het bepalen van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons, tel.
02507-17741.
Wij zijn u gaarne van dienst.
Toewijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van EMM.
Gerealiseerde toewijzingen op
eerdere advertenties
Keesomstraat 291: toewijzing op
leeftijd 24 + 5 bonusjaren = 29
jaar
Flemingstraat 148 toewijzing op
leeftijd 24 + 5 bonusjaren = 29
jaar

W. Drayerstraat 16: toewijzing
op 14 doorstrpomjaren + 5 bonusjaren = 19 jaar.
Vondellaan 51 zw: toewijzing pp
19 doorstroomjaren -t- 5 bonusjaren = 24 jaar.
Garage Lorentzstraat S: toewijzing op lidmaatschap 89070103
uit voorkeursgroep.

M

De Oio Symbol.

Woningbon
Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)
adres

Ondergetekende is

G doorstromer

Naam

L

D starter

D vestiger

Geboorte datum
Naam partner
Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar
Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

_J _J _J

Telefoon privé
Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?
LJ ja

Q nee

Zo ja, vermeid de waarde van de overgangsregeling
Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

U nee

| zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

etage

D wel lift

D geen lift

stuurbekrachtiging • buitenspiegels van binnenuit verstelbaar • gordelspanners vóór
krachtige 60 of 80 pk motor • verstevigingsbalken in de portieren • beschermstrips
• prijs Clio Symbol 1.4: f 25.745,-

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar
f

Kale huurprijs per maand

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

t

i

j

i

i

i

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

U rijdt al een Clio Symbol vanaf f 24.500,-!
Prijzen incl BTW en verwijderingsbijdrage, exclusief kosten njklaar maken Afgebeelde wiel- ,
doppen optioneel Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden 8 jaar plaatweir.garantie v,

Handtekening

Stokman Haarlem B.V.
Autobedrijven Rinko

Karel Doormanlaan 3-7, 2024 HK Haarlem. Tel. 023-259181.
dto

WONINGBOUWVERENIGING EMM

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l 49 24
Telefoon 02507-l7741

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-12424.

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN
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Confetti Speciaal: durf en inventiviteit
ZANDVOORT - Durf en
inventiviteit zijn zaken die
de makers van het programma 'Confetti Speciaal' niet
ontzegd kunnen worden.
Zondagmiddag werd deze
eenmalige voorstelling in
een stampvol gebouw De
Krocht opgevoerd. Het
werd een programma vol
humor, nostalgie, muziek
en dans. Voor de invulling
tekenden de Zandvoorters
Dick Hoezee (Clown Didi),
Henk Jansen (Dorus), Joyce
Hoezee (circusdirectrice),
leerlingen van dansschool
118 en leden van muziekschool New Wave.
Dat gebouw De Krocht geen
schoonheidsprijs verdient, als
het gaat om een comfortabele,
culturele ambiance, is inmiddels genoegzaam bekend. Zondag leken alle mankementen
als bij toverslag verdwenen. Bij
binnenkomst bleek de ruimte
die gewoonlijk voor allerlei
kunstzinnige
manifestaties
wordt gebruikt, een ware metamorfose te hebben ondergaan:
een circustent als decor met in
het midden een heuse piste.

Confetti Speciaal in gebouw De
Krocht:
Clown Didi
en Dorus kregen assistentie van onder
andere leerlingen van
Dansschool
118

Fantasie

hoort Didi dat Joyce financiële
problemen heeft, alle artiesten
zijn inmiddels weggelopen.
Geen artiesten en geen muziek,
dat betekent ook 'geen programma'. Didi besluit Joyce te
helpen en 'toevallig' is daar ook
zijn vriend Dorus, een medelotgenoot. Samen brengen zij een
nieuwe circusvoorstelling tot
stand.

Bij een circus hoort een programma dat daarop is toegesneden, en dat was deze artiesten uitstekend gelukt. Aan fantasie moet het hen niet ontbroken hebben, alle benodigde ingrediënten waren aanwezig.
Clown Didi en Dorus... wat je
daarmee allemaal kunt doen...
Clown Didi kwam weer terug
op de plek die hij eens had verlaten. Door allerlei omstandigheden is hij ondertussen al zijn
attributen en zijn clownspak
kwijtgeraakt. Van armoede
leidt hij een zwervend bestaan.
Circusdirectrice Joyce heeft
echter medelijden met het
zwervertje. Zij besluit hem in
haar circus op te nemen. Daar

met

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Bruidegom gekidnapt Peter Wezentaeek werd
op zijn trouwdag gekidnapt door zijn collega's
van de brandweer. De Zandvoorter werd echter
netjes afgeleverd bij het raadhuis, waar hij alsnog kon trouwen met de 20-jarige Rebecca Strautae. Wezenbeek was een bekende Zandvoorter als
drummer van The Shorts, die met 'Comment ca
va' hoog op de hitparade stond. Het bruidspaar
vestigde zich na de wittetaroodsweken in Umuiden.
Granaat gevonden Op een camping aan de
Boulevard Barnaart is tijdens graafwerkzaamtieden een granaat gevonden. Het projectiel, afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog, is door de
Explosieven Opruimingsdienst verwijderd.
CDA in college VVD, CDA en D66 vormen het
nieuwe college in Zandvoort. D66 kwam na de
gemeenteraadsverkiezingen dubbel zo sterk terug in de raad. D66-voorman Jan Termes: 'Als
iemand me dit van tevoren had voorspeld had ik
hem voor gek verklaard.' Grote verliezer was de
PvdA. Volgens Jeannette van Westerlop kwam
dat door de landelijke tendens: 'De partijpenkelen in Zandvoort hebben gelukkig niet tot extra
verlies geleid, daar ben ik blij om.'

Huisartsen Een enquête heeft uitgewezen dat
er dringend behoefte is aan een hmsartsenpraktijk in Nieuw Noord. Ook een apotheek is gewenst. 61,1 procent van de bewoners van Nieuw
Noord vonden een artsenpraktijk in hun wijk
nodig. 87,3 procent was van mening dat er een
afhaalpunt voor medicijnen moet komen.
Circuit Tijdens een hoorzitting in het Haarlemse Provinciehuis naar aanleiding van het
plan een bocht in het circuit te verleggen, maakte burgemeester Machielsen zich kwaad dat de
provincie de aanleg van een chicane dwarsboomde: 'Uw beslissing is gebaseerd op een akoestisch
onderzoek. Daaruit zou blijken dat het aantal
geluidspieken toeneemt, waardoor de geluidhin
der zal toenemen. Het is wel een heel simpel
besluit, dat wij niet gewend zijn van uw college '
andvoortmeeuwen Zandvoortmeeuwen heeft
in een matige wedstrijd VVB met 1-0 verslagen
Door een nederlaag van koploper Velsen staat
Zandvoortmeeuwen samen met ADO'20 aan de
leiding. Het winnende doelpunt werd gescoord
door Kees Bruin.

'Ome' Piet Paap overleden

Foto
Persbureau
Zandvoort

zoals gezegd - 'mutjevol' zat.
Voor de kinderen bleek het programma meer dan de moeite
waard en ook de volwassenen
genoten - gezien hun reactiesmet volle teugen. Het succes
was mede te danken aan aan de
leerlingen van Conny Lodewijk.
Dat vonden ook de vele be- Clowntjes, acrobaten en jonzoekers, waarmee De Krocht - gleurs in schattige choreogra-

door te kunnen laten draaien,
bleek een geldmachine. Die
werd zondagmiddag staande de
voorstelling als alternatief voor
het probleem uitgevonden.
Eind goed al goed, je moet er
maar opkomen.

fieën. En natuurlijk een heus
circusorkest, samengesteld uit
leerlingen van de Zandvoortse
muziekschool 'New Wave'.

J

Regie: Dick Hoezee. Toneel
en rekwisieten: Michel Bastille.
Licht en geluid: Norbert Beijnes. Algeheel assistent: Nico
Vos.

Verenigingsnieuws

Geldmachine

Bij een verhaal hoort een
eind, een eind waarmee ieder
Bestuursleden zijn aanwezig om e.e.a te verteluit de voeten kan. De problelen over de activiteiten van de club. Ook wordt er
men worden dan ook opgelost. ANBO en rechtshulp
De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen een veiling gehouden, aanvang ongeveer 21.00
De simpelste manier om aan
het geldgebrek een einde te ma- afdeling Zandvoort heeft vanmiddag een infor- uur.
Voor meer inlichtingen kan men terecht bij de
ken, om zodoende het circus matiedag Rechtshulp, in het Gemeenschapshuis, aanvang 2 uur. Mevrouw W. Quant van het secretaris, tel. (02507) 13241.
Bureau voor Rechtshulp in Haarlem geeft uitleg
over de activiteiten van het bureau. Op 6 april
houdt de ANBO een dagtocht met o.a. bezichtiging studio's Aalsmeer, 20 april ANBO 25 jaar, 4 N.v.v. Huisvrouwen
De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
uur per dag), ook voor melding mei dagtocht bloemenmozaïken Noord-Holland,
Weekend:
afdeling Haarlem e.o. houdt woensdag 29 maart
van zoekgeraakte of gevonden 11 mei jaarvergadering.
25/26 maart 1995
'Rondom de koffie' in het Eigen Huis, BoekenroPOLITIE: Alarmnummer 06-11. dieren.
destraat 9 Haarlem, aanvang 10.00 uur. Het theIn andere gevallen: tel. 13043. Vrijwillige hulpverlening: Cen- Postzegelclub
ma is 'Koopgedrag'. Voor 20 april staat alvast
BRANDWEER: Alarmnummer trum Voor Vrijwillige HulpverWie in postzegels en alles daaromtrent gemte- een bezoek aan Deventer op het programma,
06-11. In andere gevallen lening: Voor informatie, advies
023-159500 of - voor info over- en hulp tel. 17373, op alle werk- resseerd is, kan vrijdagavond 24 maart terecht met ontvangst door een VW-gids, gevolgd door
dagen van 10.30-12.30 uur. op de maandelijkse clubavond van de Zand- een stadswandeling en een bezoek aan een speeldag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer Schriftelijk: Postbus 100, 2040 voortse Postzegelclub: in het Gemeenschaps- goed- en blikmuseum. Kosten 37 gulden, opgave
huis. L. Davidsstraat. Zaal open vanaf 19.15 uur. vóór 15 maart.
06-11. Anders: tel. 023-319191 AC Zandvoort.
(ongevalllen), Centrale Post Stichting Welzijn Ouderen
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Zandvoort: Koninginneweg l,
(ADVERTENTIE)
tel. (02507) 19393. Open voor
nemerland.
DIERENAMBULANCE:
Die- 'alle vragen van ouderen op
renbescherming
023-246899 maandag 09.15 - 12.15 uur, en
(gratis), Regionale Dierenam- dinsdag t/m vrijdag van 09.00
bulance
alarmnummer tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is?
023-334323.
Of bent u niet zelf in staat om
HUISARTSEN: De volgende langs te komen? Bel dan voor
huisartsen hebben een geza- een afspraak tel. 19393.
menlijke
waarnemingsrege- Belbus: Om van de belbus (voor
ling: J. Anderson, B. van Ber- bewoners van 55 jaar en ouder)
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. gebruik te kunnen maken,
Paardekooper, H. Scipio-Blü- dient men zich 24 uur van te
me, F. Weenink. Informatie voren op te geven bij Huis in de
daarover tijdens weekend, Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én en 17.00 uur. De kosten per pertijdens feestdagen via telefoon- soon bedragen vanaf l juli 1991:
nummer 30500. De spreekuren ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,van de dienstdoende arts zijn voor een retour.
zowel op zaterdag als zondag Alg. Maatschappelijk Werk
van 11.30 tot 12.00 uur en van Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
17.00 tot 17.30 uur. Een af- 13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen van
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen 9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, beschikbaar voor iedere inwoJ.W. Neutel, tel. 13073, ope- ner van Zandvoort, is gratis.
ningstijden (alleen voor recep- Telef. Meldpunt Sexueel Geten): zaterdag 11.00-13.00 en weld: tel. 023-340350 op werkdaEELWEEK V
17.00-18.00
uur,
zondag gen 12.00-14.00 uur en maandag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. -i-donderdagavond 19.00-21.00
Buiten de openingstijden infor- uur.
CHARLIE
matie over de regeling via Telef. meldpunt Ouderen MisHOW
handeling: 023-159700, van 08.30
tel.nr. 13073.
FAST
Wijkverpleging: Voor spoedge- tot 17.00 uur.
LEEUWEKONING
vallen is het Kruiswerk Zuid- Zandvoortse Vereniging van
GAN
KASTASSJA
-Kennemerland 's avonds, 's Huurders: Gratis advies voor
nachts en in het weekend te be- leden. Telefonisch spreekuur
YOU
reiken via de doktersinforma- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
tiedienst: tel. 06-8460.
FALL
Verloskundigen: Mevrouw E.A. Schriftelijk: Postbus 287, 2040
de Boer-Burgh en/of mevr. AG Zandvoort.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van Woningbouwvereniging EMM:
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bevoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, stuurlijk spreekuur: iedere eerLijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. ste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
15847.
'O Hollywood Pictures
Dieren: (Overige diensten) Ver- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
eniging v.h. welzijn der dieren 61500.
(02507) 14561, Vermissings- Taxi: tel. 12600.
dienst 023-383361, Asiel Zand- Openbare bibliotheek: Prinsesvoort
(tevens
pension) seweg 34, tel. 14131. Open ma.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
023-244443. Stichting Regionale 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
Dierenambulance: 023-363476 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
of alarmnummer 023-334323 (24 10-14 uur.

Weekenddiensten

SHEEN

KINSKI

TERMINAL
VELOC1TY

Kerkdiensten
25/26 maart 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. J. Roggeveen, Heemstede
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 18.00 uur: Antoniuskerk, mgr. J. v.d. Zalm
Zondag 10.30 uur: Spel 'De
Droom', met vele medewerkers
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: mevr. ds. A.A.
m 't Veld, Haarlem
29 maart 14.00 uur Vrouwengroep
Religieuze Kring AerdenhoutBentveld, Oscar Mendliklaan 5,
Aerdenhout: Zondag geen
dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 12.30 uur: ds A.W. Snij-

ders
Zondag 19.00 uur: ds A.W. Snijders H.A.

Burgerlijke stand B
Periode:
14 - 20 maart 1995
Ondertrouwd:
Meijer, Ronald Alexander, en
Dol, Dorothea
Gehuwd:
Jacobs, Antonius Petrus Marinus, en Dooijes, Maria Rosalie
Overleden:
De Vries geb. Corporaal, Wilhelmina, oud 70 jaar
Rogiers, Giert, oud 48 jaar
Paap, Pieter, oud 74 jaar
Seders, Martha Maria, oud 82
jaar
Dorsman
geb.
Keesman,
Arieaantje, oud 76 jaar
Keiler, Gerrit Adriaan, oud 85
jaar

TEKENFILM THRILLER
A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

16 Jaar
Dagelijks
19.00

'Ome Piet' Paap op een foto uit 1994
Archieffoto Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - Dinsdag
is onder overweldigende belangstelling de bekende
Zandvoorter Piet Paap begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat.
'Ome Piet' overleed vrijdagavond op 74-jarige leeftijd geheel onverwacht, temidden van
zijn sportvrienden m de kantine van zijn geliefde voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen.
Paap was nauw verbonden met
'zijn cluppie'. De laatste tien
jaar was hij - als vrijwilliger verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden. Mmstens vier maal per dag maakte
hij op zijn onafscheidelijke

Het WLZK had lang geleden al werkzaamheden aangekondigd.
Toch werden ondernemers en bewoners van het centrum dinsdagmiddag nog verrast door het feit dat het water plotseling werd
afgesloten. Dat duurde ongeveer een uurtje.
In een enkele kapsalon leidde dat tot lichte paniek. Een dame met
permanent in het haar werd ijlings meegenomen naar de privéwonmg, om daar het haar uit te spoelen. Shampoo werd er met
spuitflesjes uitgewassen.

Gasthuisplein 5, 2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

JOAN KURPERSHOEK

Klaastoneel wordt Paastoneel
Het 'Smterklaastoneel', vorig jaar niet doorgegaan wegens wat
interne probleempjes, wordt alsnog uitgevoerd: begin april. Op
het programma staat het stuk 'Uzerlijm', een bekend succesnummer in Zandvoort. De eerder gedane suggestie om er maar 'Paas
Haastoneel' of iets dergelijks van te maken, is niet overgenomen.

Monumenten te kijk in De Krocht
De Zandvoortse Monumentencommissie houdt morgenavond,
vrijdag 24 maart aanvang 8 uur, m gebouw De Krocht een eerste
officiële presentatie van haar werk en de gebouwen en woningen
in Zandvoort die zij heeft voorgedragen voor de monumentenlijst.
Een en ander vergezeld van dia's. Ook provinciemedewerker
Ernst van der Kley, die eveneens Zandvoorts bouwkundige historie nauw bestudeerd heeft, vertelt een en ander. Daarnaast interviewt hij mensen die hun woning gerestaureerd hebben. Belangstellenden zijn welkom.

16 Jaar
Dagelijks
21.30

PULP FICTÏON / NELL

Ome Piet Paap was een markante persoonlijkheid, een beminnelijk mens en ook een
graag geziene gast bij de collega's van de sportvereniging
TZB aan de Kennemerweg. Hij
was vooral populair bij de
Zandvoortse voetbaljeugd.
De verslagenheid m sportminnend Zandvoort was groot,
na het bekend worden van zijn
overlijden. Het bestuur van
Zandvoortmeeuwen had alle
wedstrijden van afgelopen
weekeinde afgelast.

Geen water uit de kraan

AKTIE

YEEWACHT

snorfiets de rit naar het binnencircuit, om daar de boel op orde
te brengen. Ook bracht Paap
wekelijks het clubblad bij de
leden aan huis.

E BLIJFT JE toch af en toe
(of eigenlijk wel vaak) verbazen in Zandvoort. Zo
moeten bijvoorbeeld kinderen
vanaf twaalf jaar tegenwoordig
een identiteitsbewijs hebben.
Dat moeten ze aanvragen en
ophalen bij de gemeente. 'Niets
aan de hand' zou je zeggen,
maar schijn bedriegt. De afdeling bevolking is alleen 's morgens tussen 9 en half één open:
op die tijd zitten scholieren op
school. 'Dan moeten ze maar
vrij nemen,' kreeg Joke Draayer deze week tot haar stomme
verbazing te horen. Zij kwam
twee aanvraagformulieren ophalen, maar kreeg die niet mee.
Haar kinderen moeten die zelf
komen invullen. Dus: één keer
vrij nemen voor de formulieren, en één keer voor de kaarten zelf. Zij zitten in Haarlem
op school, dat betekent dus enkele uren schoolverzuim.
Verder verbaasde ik me
enorm afgelopen maandagavond op het Raadhuis. Daar
was een informatie annex inspraakavond over het verkeersplan voor de Kostverlorenstraat. Dat houdt in het
kort in: oude bomen kappen en
vervangen door jonge exemplaren, het wegdek iets verbreden
en visueel verdelen in twee rijstroken voor auto's en twee
fietspaden. Wat bleek: het hele
plan is opgezet om de veiligheid van fietsers te vergroten.
Een nobel streven, zou je denken. Maar wat bleek nog
meer?! Er rijden nauwelijks
fietsers over de Kostverlorenstraat...!
Er zijn wel tellingen gedaan
van het aantal auto's dat er
over heen scheurt, maar naar
de fietsers is daarbij niet gekeken. Volgens omwonenden
gaan er alleen fietsers 'hellinkie af richting Sophiaweg,
maar niet of nauwelijks andersom. Die mensen nemen de
Julianaweg. Vandaar dat de betrokken 'deskundigen' door diverse omwonenden werden uitgenodigd om maar eens op de
koffie te komen om zo 'al die
fietsers' voorbij te zien gaan.
Overigens verbaasde ik mij
laatst ook in Brussel. We doken met de auto even een tunnel in. Tenminste, dat dachten
we... Dat 'even' zou minuten
lang gaan duren. Blijkt dat ze
daar enkele kilometers autotunnel onder de stad doorgetrokken hebben, net als bij een
metro. Volgens mij is dat wel
wat voor Zandvoort, bijvoorbeeld een tunnel onder de
Zandvoortselaan en de Zeeweg.
Als extra rijbaan. Dan zijn die
files meteen 'gehalveerd'. Misschien is het ook wel wat voor
de Kostverlorenstraat.

Onder andere
de woningen
aan de Poststraat zijn
voorgedragen
voor de rijksmonumentenlijst
(Archieffoto
Weekmedm)

• In galerie Paulus Loot exposeert momenteel een aantal
kunstenaars uit de regio Kennemerland. Strand en duin nemen een belangrijke plaats in
op deze expositie: er is gezocht
naar kunstwerken die betrekking hadden op de omgeving
van Zandvoort. Boulevard Pau
lus Loot 21, Zandvoort Inl. tel
14934.
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Nic. Beetslaan 42, leuke woning in
kindvriendelijke omgeving. Ind. hal;
toilet; doorzonwoonk.; open keuken;
1e et. badk. met wastafel, douche en
toilet; 3 si.k. met wastafel; 2e et. zolderruimte; si.k.; vliering.
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.

„Sunshop"
Zandvoort

Keuze uit meer dan
1000 VERSCHILLENDE
WIJ STOFFFEREN ALLE
MEUBELSTQFFEN van 69,-nu
BOOT-, BANK-EN CARAVANalle soorten
AP AA
KUSSENS, OOK MANOU EN EIKEN
MODELGORDIJNEN bij ons v.a. fcO.UU p.m.
VELOURS OVERGORDIJNEN
A Ar
ALLE KUSSENS WORDEN
van 39.95 NU ALLEEN BIJ ONS_
V t V Ü p.m.
ALLE SOORTEN VITRAGE
r Ar
bij ons v.a._
ViVV p.m.
ALTIJD DS HOOôSTE KORTINGEN \
NU OOK LAMINAAT EN TAPIJT TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

Dr J. G. Mezgerstraat 51, modern en
stijlvol verbouwd driekam.app. op de
1e et. Ind. hal; woonk. met balkon
(zuidoost); luxe open keuken met inbouwapp.; si.k.; werk-/studeerruimte;
toilet; badk. met wastafel en douche.
Serv.k. ƒ 230,- p.m.
Vr.pr. ƒ 239.000,- k.k.

voor al uw zonwering, markiezen,
vertikale jalouzieën, rolgordijnen
(nwst. B & C collectie).
Schoonmaken en opslag markiezen.
Het adres voor uw zonnigste
verduistering!

GRATIS GEMAAKT

HAARLEMMERDIJK 168 - Amsterdam-C -Tel. 020-6220981
_ _
_ met waarborggarantie

Ir Friedhoffplein 18/2, uitstekend gesitueerd vierkam.app. op de 1e et. nabij strand en duinen. Parkeerplaats op
eigen terrein. Ind. hal; toilet; sl.k. met
wastafel en balkon; keuken met balkon; badk. met ligbad, dub. wastafel
en toilet; sl.k. met kastenwand; woon/
eetkam. met open haard en twee balkons. Serv.k. ƒ 450,— p.m.
Vr. pr. ƒ 325.000,- k.k.

k

AARDEWERK
BLOEMPOTTEN
R

ENüSsEGROTE
BINNENMATEN

ELDERS

ELDERS

-v

AankoopA/erkoop/Tax_aties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogev/eg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

VAN AALST
AUTO'S
3-drs
5-drs
3-drs
4-drs
3-drs
3-drs
3-drs
3-drs
5-drs
3-drs

rvd'?

ELDERS

MAKELAAR O.G.

bj. 11-91
bj. 5-92
bj. 1-90
bj. 1-90
bj. 6-91
bj. 4-92
bj. 1-90
bj. 5-93
bj. 1-89
bj. 8-86
bj. 1-92
bj. 5-92
bj 11-89
bj 10-89

ELDERS

VOORDEELPAK 10 X 10 STUKS l

kies uil:
diverse soorten,
Per stuk

CHAIK

29800 km
44000 km
67000 km
95000 km
71000 km
42500 km
44500 Km
36000 km
58000 km
40500 km
47300 km
33000 km
66800 km
74500 km

PALOMA
ZAKDOEKJES

WC-EEND

VAN

5-ürs
5<lrs

met uilneembare
binnenlles, schroeldop en
drinkbeker in kunststof
houder. Diverse kleuren

PER SET
ELDERS

ZX 1.4 inj. Reflex
ZX 1.4 inj. Reflex
BX1.6TZICV. el.r.
BX 1.4 LPG
AX1.1 inj. Plaiser
AX1.1 inj.TGE
AX 1.1 inj. Image
C 15 diesel incl.btw
Alto groen metallic
Alto grijs metallic
Swift1.3GSalu.v.
Swiftl.OUnique
Galant 2.0 GTH6v
Charade 1.3 TXalu.v.

ICAMAM-WC

WITTE
TOILETBORSTEL
MET HOUDER

DE UITSTEKENDE

THERMOSFLES

\

WC-EEND

TERRACOTTAOF
MET GEGLAZUURDE

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Tel.: 02507-30955 of 14443

/\

BODYWARMER
tegen,!
LANGHARIGE

in de kleuren:
rood, zwart of
blauw. Maten:

PLUMEAU

65% polyester,
35% katoen

M, L en XL

van kunststof,
met lange steel.
Zo maakt u alle
hoeken stofvrij
17.900,20.500,13.900,9.90012.999,14.900,12.950,15.900,8.500,6.450,19.500,15.750,14.900,10.900,-

ZEER FRAAIE

WAS-

ELDERS

3£$

' -" "
•m&W

STERKE WERKHANDSCHOENEN
met anti-slip binnenkant en ver-

SlGVffjrJg

MACHINES LEVEN
LANGER MET...

vingertoppen,
per paar

CALGON
ONTKALKER

ELDERS

\yp

. __

••

HANDIGE HOBBYMESSEN

3-DELIGEKWASTENSET
/•» -,-r
kwaiiteit ELDERS Jbï-/9

met veiligheidssluiting en vlijm
scherp afbreekbaar lemmet

duurzame

SET

ROLLEN

SET 5 STUKS

ELDERS

ELDERS •• ^

3.98 l®

ELDERS bï4ï?

Communicatieweg 6
Tel. 02979-84866/72828
Mijdrecht

geeft u meer!
CALVÉ
MAYONAISE
heerlijk
zachtromig

Mini Moonlight Cruise
(Goede) vrijdag 14 april 1995
slechts ƒ 175,- p.p.

NU MET 20%

GRATIS

Caljcj

EXTRA GROTE POT

600 ML

'

-^

>,

De normale prijs bedraagt ƒ 195,- p.p. Onze lezers
betalen voor deze Mini Moonlight Cruise slechts
ƒ 175,- incl. gereserveerde parkeerplaats, diner.
entertainment, overnachting en ontbijt. Voor meer
informatie kunt u bellen met Scandinavian Seaways,
tel. 02550-34546.
Reserveren is alleen mogelijk via het insturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104. 1000 CC
Amsterdam.

Bon voor "oïz^Tëzërs
• Wij nemen deel aan de Mini Moonlight Cruise op vrlj| dag 14 april 1995 en betalen ƒ 175.- p.p.

CROKY
RIBBELCHIPS

PER STUK

.

i Postcode/Woonplaats:
l Telefoon:

OHM

kniBBEUJ
OHIPS

BAAL
120 GRAM

ATTENTIE!

DE FINSE
RONDE
KNACKEBRÖD
volkoren of met
maanzaad

29 MAART A.S.

OPENING
25e FILIAAL
aan het Heinekenplein
in Amsterdam

LET OP ONZE
FEESTKRANT

SPA ROOD

ROL

NATUURLIJK

250 GRAM

MINERAALWATER
FLES

ELDERS

(aanbiedingen geldig In alle filialen)

REMIA
DUODIP
zoek uit:
per duo 2 smaken

SET

COTES DE DURAS

^DERS J^

LA NOUVELLE EGLISE1992
een fraaie kwalitatief uitstekende rode wijn
uit het zuidwesten van Frankrijk

2 KUIPJES
ELDERS

1.5 UTER

FLES 3/4 LITER

125

.

ELDERS
ELDERS

STEQEMAN
L
HARTIGE WORSTEN ZONDER MASCARPONE

OVENVERS^GROF
VOLKORENBROOD

D AG VERSE MON A
FAMILIEPUDDING

góiidsölanii, peper-'Off fijii? cervelaat :•': ITAUAANSË BLAUWADER KAAS

gesneden en verpakt heel brood ;

zoek uit: vanille, chocolade of griesmeelmet
^^^^^^^—
bessensaus
KUIP 500 GRAM

ELDERS

ELDERS

jNONZESUPEBSUSERU_

MAGERE
RUMOERBRAAOLAPJES

Adres:

naturel of
paprika

l RIBI

OPGEMAAKTE PIZZA S
in steenoven gebakken. Zoek uit:
Frutti di Mare, Prosciutto e Funghi of
QuattroStagioni

Naam:
:

Ahanas.
PlfHfi
ELDERS

ELDERS

In samenwerking mei Weekmedia presenteert
Scancllnavian Seaways op vrijdag 14 april a.s. de
Mini Moonlight Cruise, een onvergetelijk avondje uit
;ian boord van een luxe 5-sterren cruise-ferry op de
Noordzee. U bent op vrijdagavond vanaf 18.30 uur
welkom aan boord van de "Princc of Scandinavia". die
om 19.30 uur vertrekt vanaf de nieuwe Felison
Terminal in Umuiden.
Aan boord kunt u genieten van een Scandinavisch
dinerbuffet en optredens van bekende internationale
artiesten (o.a. Glennis Grace) en orkesten (o.a. Dutch
Rythm Steel & Showband). U overnacht in een comfortabele 2-persoons hut met privé douche/toilet. Op
zaterdagochtend om 8.00 uur staat in beide restaurants een gastronomisch ontbijtbuffet gereed. Uiterlijk oni 10.00 uur zwaait de cruisemaster n uit.

r<»>

KEY
GOUDGELE
ANANAS
op lichte siroop
BLIK
10 SCHIJVEN

KILO

! Namen overige deelnemers:

ELDERS

\blle
koffiemelk

vou!»MELK
PAK 500 GRAM

ELDERS

NO

BLANK HOLLANDS

WITLOF
HEEL POND

BROEK

GELDIG

VAN 22 T/M

ELDERS
ELDERS

geeft u meer!

tIEFST 16 FltlALEN IN AMSTERDAM en ook- • OOSTZAAN' Winkelcentrum Hannie Schanplein . HOOFDDORP: MarMlaan [centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg . VOLENDAM: Hyacinlenstraat • ZWANENBURG: Oennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
EN NU OOK: AMSTERDAM: • Belgiëplein 106 (Nieuw Sloten) • Molukkenslraat13l(oost|

T
'Noem Formule I: Grand Prix Zandvoort at Sea
Weekmedia 17

donderdag 23 maart 1995
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ZANDVOORT - „Iemand die je zo lang onder water houdt tot-ie verzuipt,
moet je niet verwijten dat hij niet kan zwemmen." Peer Sips, directeur
Regionale VVV Zuid-Kennemerland, wil maar zeggen dat na alle taezuinigingen de dienstverlening en promotie van de VVV in Zandvoort niet
optimaal kan zijn. „VVV Noordwijk krijgt 550.000 gulden, de gemeente
Zandvoort geeft slechts 174.000 gulden, terwijl dat eenjaar of tien geleden
nog een tonnetje of drie, vier was."
door Ton van Doorn

De naam VVV Noordwijk valt
vaak. Volgens H. Landman,
oud-raadslid en jarenlang taetrokken bij de VVV in de badplaats, moet Zandvoort zich
niet talindstaren op de zuidelijke concurrent. „Noordwijk
heeft een heel ander publiek,
meer inkomsten, andere gelegenheden en een betere kwaliteit Duitsers. Zandvoort is in de
oorlog afgebroken, Noordwijk
kon na de oorlog meteen verder."

Amerika
„Het betere publiek krijg je
hier niet. Zandvoort draait op
de massa, op Amsterdam. En
als dat j e klanten zij n, moet je je
daar op richten. Zandvoort is
altijd een volksbadplaats geweest en zal nooit een kwaliteitsbadplaats
worden. De
duurdere klant gaat echt niet
naar Zandvoort, dié steekt tegenwoordig over naar Amerika."
„Wat noem je kwaliteit? In
Zandvoort is het ook best goed
hoor, zeker voor het publiek
dat hier komt. De gemeente zou
wel wat beter kunnen selecteren en eisen moeten stellen. Op

het strand zie je bijvoorbeeld
naast een mooie viskar iemand
met een oude container staan."
„Jarenlang heeft de badplaats zich blind gestaard op
het buitenland. De strook tot
Utrecht is belangrijk. Op een
topdag komen hier 100.000
mensen. Daarom moet Zandvoort kindvriendelijk zijn. En
de bewaking in zee goed. Want
deze kinderen komen later
weer met hun kinderen terug.
Allemaal dagbezoek. Ik denk
dat menig badplaats jaloers is
op de aantallen mensen die hier
komen."

Keihard
Voor Simon Paagman, ouddirecteur van de Stichting
Zandvoort Promotie,
lijkt
Noordwijk wel het tovermiddel
voor alle Zandvoortse kwalen.
„Het Noordwijkse beleidsplan
heb ik aan alle fractievoorzitters uitgelegd, ook nog een keer
aan het college, maar ze doen er
niets mee. Dit is al twintig, dertig jaar een probleem in Zandvoort. Het gemeentebestuur
moet eens kiezen voor een kwaliteitsbadplaats."
„Kijk als de Stichting Zand-

Kwaliteit is
belangrijk,
daarover is
menigeen het
wel eens in
Zandvoort
(Archieffoto
Weekmedia)

voort Promotie, die al jaren fi- toeristische boot. De gemeente
nanciële problemen kent, niet heeft nog nooit een toeristenbegenoeg middelen krijgt, blijft groting gemaakt. De lasten
het altijd behelpen. Als je een vpor de ondernemers worden
huis bouwt en je vergeet er een zó hoog dat ze dadelijk niet
dak op te zetten, word je zeik- meer aan hun verplichtingen
nat. Ik denk dat het binnenkort kunnen voldoen."
in Zandvoort hard gaat regenen, want in de toeristenwereld
komt keiharde concurrentie Parkeergarage
opzetten. Zandvoort mist de
Sips is niet zo pessimistisch.

Hij hamert er wel op dat de
gemeente knopen moet doorhakken, zoals hij ook het zwakke punt van de toeristenplaats
maar weer eens opsomt: de infrastructuur. „Het parkeerbeleid moet uit het slop. Ik ben
voorstander van electronische
bewegwijzering. Als er in Zandvoort-Zuid op het parkeerterrein nog honderd plaatsen over

zijn, moet een automobilist dat
bij het Palace Hotel kunnen lezen. Bouw desnoods een parkeergarage of maak een duinareaal vrij."
„Dat laatste stuit wellicht op
milieuproblemen, maar de
kwestie is natuurlijk dat een
parkeergarage zijn investering
niet terugverdient. Het seizoen
telt maar enkele topdagen, de

rest van het jaar is Zandvoort
een rustige badplaats."
„Wij kiezen voor een kwaliteitsbadplaats. Dagtoerisme levert per dag 11 tot 19 gulden op,
verblijfstoerisme zestig tot zeventig gulden. De dagtoeristen
komen met de auto uit Haarlem en Amsterdam en zorgen
voor de parkeerproblemen.
Daarom moeten we het ver-

blijfstoerisme stimuleren, ook
in het voor- en naseizoen."
„Als je afhankelijk ben van
recreanten, is het zondagavond
weer stil. En die komen niet als
de zon niet schijnt. Verblijfstoeristen gaan ook winkelen,
dus stimuleer de komst van betere zaken. De argumenten van
Landman kloppen helemaal
niet. Dagrecreanten komen
vanzelf wel met de zon. Zandvoort heeft juist meer kwaliteitstoeristen nodig. Als je het taeleid afstemt op de massa, kies
je voor meer fritestenten."
„Noordwijk telt minder dagjesmensen, maar Zandvoort
heeft ook een beter achterland.
Noordwijk heeft daarentegen
betere gelegenheden en meer
middenklasse- en viersterrenhotels. Zandvoort moet daarom investeren in hotels, winkels, promenade en straatmeubilair."
„Vergis je niet in het aanbod.
Zandvoort heeft het casino, Circus Zandvoort, Gran Dorado,
manege de Bokkendoorns, een
golfbaan, het circuit. En op de
top van Eurotel komt een congrescentrum. Incentive toerisme wordt steeds belangrijker.
Zakenmensen komen buiten
het seizoen en de baas betaalt
de kosten."
„De Formule I moet natuurlijk terug naar Zandvoort, maar
dan wel onder een andere
naam: Grand Prix Zandvoort at
Sea. Zo zorg je in het buitenland voor een enorme naamsbekendheid. De Nederlandse
Grand Prix is wel bekend, maar
Zandvoort veel minder. Uitstekend voor het imago van de
badplaats. En niets is zo belangrijk als promotie."

MENINGEN

Men moet stoppen met bouwen van flatwoningen
Er is de laatste tijd veel te doen
over woningbouw en woningverbetering. Volgens de heer S.
Hofstra, woonachtig in Nieuw
Noord, moet er wat dat betreft
nog heel wat gebeuren in deze
wijk, om te komen tot een 'betere leefbaarheid'. Hierin is met

name een taak weggelegd voor ders luidt artikel 2 als volgt. 'De
de Zandvoortse vereniging van vereniging stelt zich ten doel: 1)
Huurders en woningbouwver- Het behartigen van de belangen
eniging Eendracht
Maakt van bewoners van huurwoningen in de gemeente Zandvoort,
Macht, schrijft Hofstra.
welke belangenbehartiging beVan de statuten van de Zand- trekking heeft op zowel de wovoortse Vereniging van Huur- ningen als de woonomgeving;

2) Het waarborgen of doen
waarborgen van de rechtspositie van de huurders in de gemeente Zandvoort; 3) Het in gezamenlijk overleg met huurders en bewoners bevorderen
van de leefbaarheid en het weizijn in de directe omgeving.

sindustrie, een rioolwaterzuivering die bij herhaling belooft
nooit meer te zullen stinken, én
met een begraafplaats, te belasten met punten voor de woonomgeving.

Verkeersoverlast

Veel weggebruikers wanen
zich in deze wijk op een racebaan, met alle ellende vandien.
De gehele buurt zal op 30 km
per uur moeten worden gezet.
Er zullen wegversmallingen
moeten worden aangebracht
omdat permanente controle
niet haalbaar is. De witte steentjes in het wegdek (verkeersgeleiders) zijn waardeloos. Men
rijdt er finaal overheen. Deze
moeten worden vervangen
Woningbouw
door echte vluchtheuvels met
Hoe het niet moet. Niet de stevige palen op de koppen. Tekleine gaten volproppen met vens moet het aantal worden
onooglijke gedrochten, zoals uitgebreid.
aan het begin van de Plemingstraat. Binnenkort nog een
De woningbouwvereniging
paar woonschepen in de vijvers koestert zich aan de woningaan het eind van de Duintjes- nood en kan dit helaas nog javeldboulevard en wij hebben ren volhouden en trekt zich van
Klein Hongkong. Aan de Von- de vorengenoemde punten weidellaan liggen nog steeds twee nig aan: hierbij de narigheid
ontruimde
voetbalvelden overlatend aan degene die na
braak. De ZSV Zandvoort- hen komen. Hier ligt een duidemeeuwen werd enkele jaren ge- lijke taak voor de huurdersverleden gedwongen hier te vluch- eniging, in samenwerking met
ten in een bankroverstempo. de ledenraad. De deelnemers
aan deze raad volgen momenEen droevige zaak.
Overigens zal men eindelijk teel een cursus. Hier is geen
eens moeten stoppen met de bezwaar tegen als het gaat om
bouw van flatwoningen. Hier kennis te verrijken. Mij bezijn er al veel te veel van. Van de kruipt de angst dat dit uitdraait
jarenlang door de woningbouw- op een hersenspoeling, waarvereniging geïnde huurpennin- door de mensen hun eigen idengen, uit de verhogingen zonder titeit verliezen. De ledenraad
tegenprestatie, kan men een vertegenwoordigt de leden en
nuttig gebruik maken. Dit zou de leden zijn de woningbouwals volgt kunnen: alle flatgebou- vereniging. De wensen hiervan
wen, ongeacht het aantal woon- zal men moeten uitdragen en
lagen, voorzien van een lift. Alle zich zeker niet vanuit het paleis
eengezinswoningen een tweede aan de Thomsonstraat in de luitoilet geven. Dit is in een nabu- ers laten leggen.
S. Hofstra
rige plattelandsgemeente al 25
Zandvoort
Toko Ann verkoopt ingrediënten voor oosterse gerechten, maar men kan er ook een hapje eten jaar normaal. In het mondaine
Of maaltijden afhalen
Foto Persbureau Zandvoort Zandvoort schijnt men hiervan
Naschrift redactie: de interprenog nimmer gehoord te heb- taties van de werkzaamheden
van zowel EMM als van de huurZANDVOORT - Wie Toko zorgvuldig met de hand ge- goed wil laten draaien en daar ben.
Overigens is het een paskwil dersvereniging zijn uiteraard
Ann aan de Haltestraat 34 maakt. „Het eten zal gewoon heb ik al mijn concentratie
om een woonwijk met twee in- voor rekening van de briefschrijbinnenloopt, proeft meteen perfect zijn," zegt Eoy Lefrandt voor nodig."
dustrieterreinen, een actieve vi- ver.
de authentieke Indonesi- vastberaden. „We kunnen niet
bereiden van de gerechsche sfeer. Dat kan ook niet anders dan dit goed brengen. ten„Het
ik niet alleen. Er gaat
anders, want Annemarie en Dat zijn onze klanten nu een- veel doe
tijd in zitten als je het goed
Roy Lefrandt hebben het maal van ons gewend."
wilt doen. Ik krijg dan ook as'Indonesische bloed' door
sistentie van Aziz, een meesterde aderen lopen. Met veel Afhalen
kok uit Midden-Java. Aziz heeft
zorg hebben ze hun nieuwe
Roy en Annemarie hebben vroeger altijd hele grote catezaak ingericht. Het resul- acht
Zandvoortse agenten zijn lijk stuk publiceert. De nieuwsjaar Indonesisch restau- ringen in Indonesië verzorgd.
taat is echt schitterend.
rant Rumours aan de Halte- Daarnaast helpt Kahin, een geen 'lijkepikkers'. Dat schrijft waarde ontgaat mij namelijk.
straat gedraaid. Het restaurant kok uit Djakarta en werkt hier Hans Konijn, medewerker van De handelswijze van de politie
liep bijzonder goed, maar de ca- part-time een Indonesische de Zandvoortse politie, naar is correct en we leven inmiddoor Martha Burger
tering-opdrachten werden de vrouw die speciaal is opgeleid aanleiding van de column van dels al ruim drie maanden in
laatste jaren zo enorm uitge- in het bereiden van authentieke redacteur Ton van Doorn, in het 1995, dus mag verwacht worden
breid, dat het werk niet meer Indonesische koekjes. Zo ben Zandvoorts Nieuwsblad van 16 dat de verantwoordelijke automobilist zijn ruitdeel heeft verWat meteen opvalt, zijn de met elkaar te combineren was. ik er zeker van, dat het eten maart.
wisseld.
warme houten schappen aan de Bovendien wilden veel mensen perfect bereid wordt."
Waarom dan deze frustraties,
In het Zandvoorts Nieuwswand, rijkelijk gevuld met al- eten afhalen. Die mogelijkheid
blad van afgelopen donderdag van notabene een redacteur, in
lerlei basis-ingrediënten voor was er echter niet in het restau- Kant en klaar
werd ik getroffen door een de krant. Is het omdat hij niets
de Indonesische keuken: veel rant. Er was geen aparte inBij Toko Ann is er van 12 uur stukje van T. van Doorn op pa- beters wist te schrijven, heeft
verse oosterse kruiden, vijzels gang, dus dat stoorde de klanom ze op ouderwetse manier te ten in het restaurant. Toen tot 21 uur voor iedereen wel een gina 5. Van Doorn schrijft on- hij eerdere slechte ervaringen
vermalen, siroop met rozens- moest een keuze worden ge- heerlijk gerecht te vinden: van der de kop 'Politie' hoe hij in met de politie en ziet hij hier
maak, verschillende soorten maakt en het werd uiteindelijk uitgebreide rijsttafel tot stukjes Zandvoort werd geconfron- een mogelijkheid om een privékipfilet in pittige saus, rund- teerd met een bekeuring we- -oorlogje uit te vechten, of is het
Indonesische koekjes, noem 'Toko Ann'.
Annemarie: „We kunnen nu vleesgerechten in gekruide co- gens het niet bevestigen van pure ballorigheid. In alle gevalmaar op. „Iedereen die thuis
zelf Indonesisch, maar ook Ja- meeneemgerechten verzorgen, cossaus, pasteitjes, loempiaat- zijn deel 3 1995 op de voorruit len werkt een eindredactie van
pans of Thais wil koken, kan bij hebben toch een klein restau- jes, gewikkelde pannekoekjes van zijn auto. Nog afgezien van het Zandvoorts Nieuwsblad
Toko Ann terecht," zegt Anne- rantje en kunnen ons daarnaast en noem maar op. Alle gerech- het feit of krantelezend Zand- hieraan mee.
Wat mij het meeste kwetst, is
marie. „Daarnaast biedt Toko volledig toeleggen op de cate- ten kunnen kant en klaar mee voort op de hoogte moet worAnn ook tal van mogelijkheden ring. Dat varieert van pakweg naar huis genomen worden. De den gebracht van deze nalatig- de door Van Doorn gebruikte
voor diegenen, die meer van het 10 tot 1000 personen. Zo'n cate- prijs van de gerechten is vanaf heid, ergerde ik mij met name term 'lijkepikker'. In mijn ogen
opeten dan van het bereiden ring verzorgen wij geheel in 13,50 gulden. Roy en Annema- over de wijze waarop deze 'jour- is een lijkepikker iets of ievan de maaltijden houden," sfeer. Wij serveren in Indonesi- rie vinden het echter ook reuze nalist' zich denkt te moeten ui- mand die zich tegoed doet aan
zegt zij lachend. In de vitrine sche kleding en maken de gezellig als de maaltijden in de ten over de handelswijze van de lijken. Over het algemeen dus
de minste van zijn soort. In de
prijken - naast aparte exotische avond bijzonder. Maar onder zaak worden opgegeten. „Maar politie.
Normaal reageert de politie week dat ik dit las, werden we
drankjes - ruim 20 zélf bereide die catering valt ook de Spare- dan moetje wel houden van het
Indonesische gerechten en ribs-lijn, die we volgende 'aanschuifidee'," zeggen ze la- niet op dergelijke berichtgevin- geconfronteerd met een vrouw
minstens zoveel soorten aan In- maand gaan starten. Boven- chend. Het zaakje is klein en er gen. Ikzelf voel mij, als individu die reeds enkele weken dood in
dien gaan we dan ook onze ge- zijn 12 zitplaatsen rond de hou- werkzaam bij de politie, echter haar woning lag. Het onderdonesische hapjes.
Alle gerechten worden in de rechten aan huis bezorgen." ten tafeltjes; Volgens Roy en nu aangesproken. Ik verbaas zoek was verre van plezierig.
ruime keuken bereid. De Indo- Roy: „Ik begin daar pas in april Annemarie wordt het er daar- mij over het feit dat het Zand- Ook een ernstig ongeval was
nesische hapjes worden zeer mee, omdat ik de tent eerst om 'alleen' maar gezelliger op. voorts Nieuwsblad een derge- ons deel. Ook dit is niet onze

Zakelijk Bekeken

Authentieke Indonesische sfeer
bij 'Toko Ann' in de Haltestraat

Deze regels behelsen heel
wat. Tot nu toe mis ik echter
een duidelijk uitgewerkte doelstelling hoe men dit waar denkt
te maken. Wel heb ik vastgesteld dat een bestuurslid de bewoners adviseerde bij het uitzoeken van afvalcontainers. Op
zich een te waarderen geste,
maar er zijn nogal wat vettere
kluiven uit de soep te halen.

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

Zandvoort moet zorgvuldig
omgaan met haar cultuurhistorisch erfgoed. Dat zegt W.A.H.
Keur naar aanleiding van de
discussie over het Cultureel
Centrum Zandvoort. Keur is tegen privatisering, zoals voorgesteld door D66-raadslid Lou Koper, en toont zich voorstander
van een 'museum'.
Dat de heer B. Krol, beheerder van het Cultureel Centrum,
boos en bedroefd is, is wel te
begrijpen. Met groot enthousiasme, inzet en deskundigheid
geeft hij leiding aan het Cultureel Centrum te Zandvoort.
Door zijn inzet is het Cultureel
Centrum geworden tot enerzijds een goed cultuurhisto-

Museumplan is
blijk van inzicht
risch centrum van Zandvoort,
anderzijds een inspirerende
plek met beeldende kunst veelal van Zandvoortse kunstenaars.
Door van het Cultureel Centrum een museum te willen maken, geeft de heer Krol blijk inzicht te hebben in de uiterst
belangrijke functie die Zandvoort in het verleden heeft vervuld. De heer L. Koper vindt
Zandvoort een te kleine gemeente om een museum te hebben. Hoe is zijn standpunt onderbouwd? Spelen alleen finan-

ciële factoren een rol? Zijn er
geen andere kleine gemeenten,
die wél een museum hebben?
Een kleine gemeente kan
evenwel groot zijn door zorgvuldig en beschermend met
haar cultuurhistorisch erfgoed
om te gaan en het voor een
breed publiek nu en in de toekomst toegankelijk te houden.
Het zou diep treurig zijn als de
Zandvoorters van nu, van de
toekomstige Zandvoorters het
verwijt zouden krijgen, dat zij
in cultuurhistorisch opzicht
als barbaren te werk zijn gegaan, omdat alleen geld verdienen belangrijk was en geld alleen een rol speelde.
W.A.H. Keur
's Hertogenbosch

Kostverlorenstraat 'woonstraat'
De Kostverlorenstraat is een
woonstraat en geen verkeersader. Dat zegt het echtpaar Polman-Dümpel, bewoners van
deze straat, in een open brief
aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het voorstel
om de Kostverlorenstraat te asfalteren, is volgens hen 'een verschrikkelijk plan'.

nen (met verplichting van minstens tien jaar wonen!).
Sindsdien is ons huis, ondanks goed onderhoud, enorm
aan slijtage onderhevig: er komen spontaan scheuren door
het heftige verkeer. Grote
vrachtauto's met bouwmaterialen (hele wijken, Zandvoortmeeuwen voetbalvelden) en
truckers met levensmiddelen
Sinds 1965 wonen wij op voor o.a. Gran Dorado en cirnummer 102 van de Kostverlo- cuit snellen door de straat en
renstraat: eerst als eenvoudige ook nog bussen, lijn 81, en toehuurders van een (tussen) etage ristenbussen. Van alles dreunt
van een zogenaamde 'gevorder- voorbij.
de woning', (verkregen via de
De Kostverlorenstraat is oortoenmalige chef Bureau Huisvesting, de heer N. Klomp, uit spronkelijk een woonstraat en
12 gegadigden), en nu, na dertig niet een verkeersader van
(!) jaar hard werken, als trotse Zandvoort-Zuid naar Zandvoort-Noord. In plaats van aseigenaars/bewoners.
falteren moeten er eigenlijk
Wij hebben het mooie duin verkeersdrempels komen voor
tegenover ons zien verdwijnen onze rust. De Kostverlorenvoor een bejaardenhuis en wo- straat is een van de oudste en
ningen, waar merendeels amb- mooiste (met oude iepen) stratenaren en politiemensen wo- ten van ons dorp en met de min-

ste verhuurbedrijven.
Ons voorstel is dus: of 1) verkeersdrempels aan te brengen
als rem voor de huidige racebaan, of 2) eenrichtingverkeer:
uit Haarlem via de Kostverlorenstraat naar Noord en Nieuw-Noord, uit het noorden via
stukje Kostverlorenstraat/Koninginneweg het dorp weer uit.
Deze oplossing bespaart de
gemeente geld: immers de iepen (18) kunnen blijven en de
jonge aanplant is niet voor
niets geweest (bv. voor het huis
van de burgemeester, dokter
Flieringa en notaris Gielen). De
claims voor verzakken en/of
scheuren e.d. stoppen en er
moeten alleen éénrichtings verkeerstaorden komen.
Wij, Polmannen, voelen ons
echt in de tang: 22 nieuwe buren in de achtertuin (Plan Julianaweg/Kostverlorenstraat) en
een snelweg voor de deur.
Coerl & Myrna Polman
Z.mdvoorl

Zandvoortse politiemensen geen 'lijkepikkers
favoriete bezigheid. Van ons
wordt overigens wel verwacht
dat we deze werkzaamheden
doen. Wij genieten derhalve
niet van lijken, mijnheer Van
Doorn.
Wij doen gewoon ons werk,
zowel in uw geval als in laatstgenoemde gevallen. Daarvoor
verwachten we geen applaus.
Objectieve kritiek gaan wij niet
uit de weg, doch op ongenuanceerde uitspraken zitten wij
ook niet te wachten, zeker niet

van iemand die beter zou moeten weten.
Ik vergelijk uw handeling
met een regel in de voetbalwereld: laat nooit een strafschop
nemen door iemand aan wie
hem is toegekend. In zijn
kwaadheid voor het grote onrecht wat hem is aangedaan en
de frustraties van het onderbreken van zijn prachtige solo, kan
hij missen. U heeft met uw
stukje ver naast het doel geschoten, mijnheer Van Doorn,

waarmee u niet alleen uzelf belachelijk maakt, maar ook nog
eens uw club (het Zandvoorts
Nieuwsblad) heeft benadeeld.
Jammer.
Over een ding zijn we het overigens wel eens. De politie is
voorlopig niet uw beste vriend!
(Overigens mag u op de Zeeweg
maar 80 km/u rijden! Voor deze
keer laten we het bij een waarschuwing.)
Huns Konijn
Zandvoort

Als 'goede burger' bekeuring betalen
De heer Van der Oord heeft
ook een bekeuring; gekregen
vanwege een oud kentekenbewijs deel III achter zijn autoruit. Dat schrijft hij naar aanlciding van de column van Ton van
Doorn in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 16 maart.
Beste Ton van Doorn. Ik voel
met je mee! Ook mij overkwam
dezelfde grap. Keurig geparkeerd in een parkeerhaven in
de Flemingstraat met de neus
van de auto tegen de flat. De

ruimte tussen de flat en de neus
van de auto is ongeveer tien cm,
dus kruip door, sluip door.
Maar nee, wie schetst mijn verbazing? Onze speurende, altijd
bij de pinken zijnde agenten
wisten mijn voorruit te vinden
met.... juist, een verkeerd deel
III. Dus vijftig gulden.

ren, dus ik denk daar verder
niet meer aan.

Maar toch, beste Ton, denk ik
met jou: 'Moet de politie zo zijn
tijd gebruiken?' Op klaarlichte
dag wordt iemand op de Krocht
beroofd van zijn geld. Het zal
wel aan mij liggen, maar ik
snap het niet meer. Als goede
Natuurlijk is het mijn eigen 'burgers'.
Ton, zullen we die vijftig piek
schuld! Geen twijfel! Gewoon
vergeten! Maar helaas was wel betalen, maar toch...?
Veendam ook mij vergeten in
Van der Oord
oktober een acceptgiro te stuZamlvonrt

donderdag 23 maart 1995
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DE NIEUWE WOONTRENDS
Er is al veel over geschreven in kranten en
tijdschriften: 'cocooning' en de hang naarcomfortabele meubelstukken bepalen het meubelmodebceld. Ook de natuurlijke 'touch' in
het interieur is weer helemaal terug.

Vlakbij het A.jax-stadion De Meer krijgen mcubelkopers 1001 niet te missen

VAN ALLE STIJLEN THUIS

GOED EN EERLIJK ADVIES

kansen. Want voor iedereen die zijn of haar interieur wil veranderen, biedt

Het leuke van zo'n meubelboulevard is
natuurlijk dat elke stijl er te vinden is. Er is
van alles voor de liefhebbers van
Scandinavisch grenen, van modern, van
eiken en romantische interieurs, van leer, van
design... noem maar op. Letterlijk het hele
huis kunt u op Meubelboulevard AmsterdamDiemen in het nieuw steken. Heeft u een
nieuwe bank op het oog? Of moet de hele
woonkamer er aan geloven? Trek in een
andere keuken? Of liever maar eerst de
slaapkamer? Het is er allemaal en er is heel
veel keus. Makkelijk, want dan kun je ter
plekke nog eens wikken en wegen.

Bovendien staan alle zaken garant voor een
goed en eerlijk advies. Met verstand van zaken
kunnen zij u ideeën aan de hand doen om uw
woning - van compacte flat tot lommerrijke
villa - compleet te meubileren.
Alles goed en wel, maar hoe zit het met de
financiën?, Wat dat betreft kunt u het op
Meubelboulevard Amsterdam-Diemen net
zo gek maken als u wilt. Of je nu een profcontract bij Ajax hebt of van een iets lager
salaris moet rondkomen, de acht zaken hebben voor ieder budget veel keus.

Meubelboulevard Amsterdam-Diemen

een enorm meubelaanbod. De acht

meubelzaken op de mooiste boulevard van het land zijn met recht van alle
stijlen thuis. In elke prijsklasse is er een kamerbrede keus.
Zo'n meubelboulevard in de buurt is natuurlijk een groot gemak. Al was hel maar omdat
Meubelboulevard Amsterdam-Diemen heel
gemakkelijk te bereiken is. Automobilisten
kunnen de overvolle binnensteden met lang/aam rijdend en stilstaand veikeer links laten
liggen. En de stress om eenmaal op de plaats
van bestemming aan die ene parkeerplaats te

komen, is er ook niet bij. Bij elke zaak is gratis parkeerruimte in overvloed. Maar het kan
nog gemakkelijker: tramlijn 9 stopt voor de
deur. Dus wat wilt u nog meer? Op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen zijn acht van
de beste zaken van het land gevestigd. Te
zamcn bieden die zaken een indrukwekkende
staalkaart van wat er in Nederland te koop is.

Eidmlel en tntulbur ittjomtwl01

WIONTEL

mljnders

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend

~1"^

Een tijdje geleden waaide uit de Verenigde
Staten de 'cocooning-trend' over. Mensen
maakten van hun eigen huis een thuis, hoefden niet meer zo nodig te pas en te onpas de
deur uit. De huizen werden meer dan in het
verleden aangekleed om het thuis gezellig te

WIE, WAT EN WAAR?
- Meubelboulevard Amsterdam-Diemen is
gevestigd Op de Sniep, in Diemen.
- Openingstijden: dagelijks open van 9.30
tot 17.30 uur. Zaterdag tot 17.00 uur.
Maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
- Met de auto: neem de A4 (vanuit richting
Den Haag), de A8 (Alkmaar), de N247
(Volendam), de Al (Amersfoort) of de
A2 (Utrecht) richting Amsterdam.
Op de ringweg neemt u afslag SI 13:
Watergraafsmeer/Diemen. Onderaan de
afslag rechtsaf als u vanuit de richting Den
Haag komt en linksaf als u vanuit
Amsterdam-Noord komt. En na korte tijd
ziet u de meubelboulevard vanzelf.
Parkeren: er is altijd voldoende gratis parkeerruimte bij alle zaken.
-Met het openbaar vervoer: lijn 9 vertrekt van
Amsterdam CS en stopt pal voor de deur.

Vrijblijvend

H 77 "^ !5*1 r^ 'ita n j L' 11 ii

'Oase'
maakt uw
slaapkamer
bijzonder.

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Ma r i ss t ra a t 13a. Tel. 15186

1111 IMMWS

Hét goedkoopste adres van Nederland
voor uw laminaatvloer en massief parket!!

OP MAAT GEMAAKT

LAMINAATVLÖERENin

AWMINIUM SOMFDaiRSYSTEEM VAN 14 MM SPKS DEUREN

;

de prijzen v.a.1 9,95
inmeerdanl2dessins .
/
in HPL laminaat, dus ook voor zwaar bejopen ruimtes,
L
:
Telefonisch bestellen pokmogeiijk!

lp EÜRÖfLÖOR
..r; PARKETGROOtHANDÊL
Kollcnbcrgwcg 2
Amsterdam-Z.0.
(Bullcwijk)
Tel. 020-6917554

Openingstijden:
donderdag van 10.00töt2l.oOuur
vrijdag vanio.OOtóMB.OOuur
zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

Deze functionele slaapkamer is een perfecte combinatie van Oosterse wijsheid en Westerse degelijkheid. De draaideurkast
heeft een pitriet front, maar is ook leverbaar met spiegeldeuren. Ledikant 180x200cm, inclusief 2 nachtkastjes 3.555,-

Een hang- en leg-indeling

f.

520?

f. 1665.Uw kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

Voor documentatie en prijzen bek 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraat 5 Anutenbm
(lussen Osdorperban en Ookmerweg)

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

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein
Speciaal voor de veeleisend, .ijnproevers hebben we dit slaapconcept in onze enorme collectie opgenomen. Een verrassend
nieuwe slaapkamer die alle normen in comfort overtreft. Injade groen, nachtblauw, grafiet en koraalrood, in combinatie met
kersen. De samenstelling kunt u geheel aan uw wensen en stijl aanpassen. 180 x 200 cm, inclusief 2 nachtkastjes v.a. 3.043,-

D. van Duyn
Vakman in sierbestrating
en herbestrating van uw
tuin.
Ruim 30 jaar ervaring.

Tel.0250719593/17833

EENlAKKAPEL
IS RÜIMTEWINST
• Dakkapellen in alle soorten en maten.
• Van onderhoudsarm en degelijk materiaal zoals:
TROCAL / TRESPA / UNIDEK / KOMO keur.
• Traditionele constructies, zeer goed geïsoleerd.
• In één dag geplaatst d.m.v. prefab elementen.
• Dubbel glas van binnenuit te reinigen.
• Verzorgen van melding of bouwvergunning.
• Doorlopende garantie en financiering mogelijk.

voor leidinggevende
funktie gezocht,
20-40 jaar,
i.b.v. rijb. + auto
Tel. 03200-81456 of
0652760857

Diemen
Woonboulevard Amsterdam-Diemen
Op de Sniep 9, Tel. 020 6981991

Bel: 02202 2700, fax: 02202 2730
of post de bon zonder postzegel.
Ik wil graag een vrijblijvende offerte
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Post de bon ruir
RUITER DAKKAPELLEN
Antwoordnummer 1751
I620WKURSEM
Nijverheidsterrem 14. 1645 VX Ursem

Ten tweede koopt u niet zomaar meubels;
u koopt een slaap-concept. Want onze
experts laten u profiteren van hun
vakmanschap door u een heel persoonlijk
slaapadvies 'aan te meten'. Met een
standaard oplossing doet u uzelf tekort.
Wij selecteren voor u precies de juiste
bodem, gecombineerd met
het perfecte matras. Pas dan
komt uw slaapkamer volledig
tot z'n recht! En... u weet
zeker dat uw nachtrust voor
jaren gegarandeerd is.
En over garantie gesproken: Oase neemt
alleen genoegen met topkwaliteit. Daarom
geven wij u 12Va jaar garantie! U kunt tot
minstens 2008 dag én nacht genieten,
want u haalt perfect slaapcomfort,
topklasse én design in huis. Als u naar
deze drie slaapkamers kijkt bent u meteen
verkocht; dat kan niet anders...

Slaapkamer Speciaalzaken

U wilt óók ruimtewinst op zolder?

COMMERCIËLE
MEDEWERKERS

'n Slaapkamer kopen gaat bij Oase
anders. Ten eerste hebben we ruim 100
modellen om uit te kiezen. Geen
doorsnee kollektie, maar de één nog
mooier dan de ander. Elk met een
geheel eigen stijl; veel modellen zijn
zelfs exclusief bij Oase verkrijgbaar.

Oase: anders dan andere

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145?

- De acht beste zaken van het land!
Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
presenteert het puikje van de Nederlandse
woninginrichting. Op de boulevard treft u aan:
Baalbergen, Mijnders, Stok Meubelcenter,
Montèl, Van Rceuwijk, Oase Slaapkamer
Speciaalzaken, Slaapkamer Centrum en
Valhal Woonideeën.

• •!

van]<eeuwi)k

NOVILON MARMOLEUM

offerte.

maken, achter de gordijnen en de warme
chocomel. Die trend hebben de acht meubelzaken op Mcubelboulevard AmsterdamDiemen direct opgepikt. De interieurs kregen
meer warmte. De uitstraling is een stuk
huiselijker geworden. De kleuren hebben
natuurlijke en lichte tinten. Het gebruik van
natuurlijke materialen is hoogmode. Ook de
nieuwste trends op het gebied van designmeubels zijn op Meubelboulevard AmsterdamDiemen te vinden. Kortom, nieuws genoeg
om uw licht eens op te steken bij de zaken
op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen!

Romantischer kan een slaapkamer niet zijn. Deze massief grenen slaapkamer is in 2 uitvoeringen verkrijgbaar. Ledikant
180 x 200 cm met 2 nachtkastjes. Uitgevoerd in blank grenen 1.750,- In de exclusieve uitvoering Bio/blauw 1.995,-

" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers.

Oase «inrit u ook m:
Apeldoorn
Arnhem
Bleiswijk
Capelle a/d Ijssel
Den Bosch
Enschede
Groningen
Heerlen
Shedrecht
Son(Emdhoven)
Utrecht
Zoeterwoude/Rijndi|k

I
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Bingorecords
E WOLKEN* Postcode

96

VAN DEZE KEUKENS KOMT U BESLIST

Praktische kunststof
^ hoekopstelling. In vele kleuren leverbaar.
Kompleet met
DROOMPRIJS:
koelkast,
kookplaat, oven, |
afzuigkap,
werkblad en
spoel bak.

Luxe keuken met 4-zijdig afgeschuinde
fronten. Kom-

pleet met koelkast, kookplaat.
solo-oven,
afzuigkap,
werkblad en

spoelbak.

DROOMPRIJS:

5590

"C......
l
"••'"••«

4100

De Bingo Jackpot, de hoofdprijs van het televisiespel Postcode Jackpot, is gevallen. Weken achter elkaar liepen de
spanning én het bedrag op.
Tot afgelopen zondag een gelukkige deelnemer uit Weert
550.000 gulden bij elkaar
kruiste.

l NATIONALE B

/aar

miljoenen. En de mooiste prijs
van allemaal is natuurlijk dat de
gehele netto opbrengst van de
Postcode Loterij naar zeven
goede doelen voor mens en natuurgaat.

Achter elkaar alle vakjes aankruisen op het bingoblok en in
één keer ruim een half miljoen
gulden rijker zijn! Een record
bingoprijs, maar dat record
sneuvelt aanstaande zaterdag
alweer. Leest u maar.

Win ook l
De Postcode Loterij kent enkel winnaars. Speel ook mee.
Vul de bon in en stuur hem
vandaag gelijk op. Dan doet u
nog mee voor de trekking van
april. Vul in en win! B

Een nieuw record

Luxe hoc pstelling. Kunststof
front met houten lijst. Kompleet met koelkast,
vaatwasser,',
DROOMPRIJS:
oven, kookplaat,
schouw,
werkblad en
spoelbak.

Eigentijdse luxe
, vormgegeven keuken met
Szeer fraaie.staafgrepen. Leverbaar
yin diverse
DROOMPRIJS:
kleuren.
Kompleet met
220 Itr.
koelkast,
kookplaat,
schouw,
werkblad en
spoelbak.

D

4810

u
-*L

Moderne strakke kassettekeuken. Uni wit. Kompleet met koelkast,
oven, kookplaat, ]
DROOMPRIJS:
afzuigkap,
werkblad en
spoelbak.

4530

Hoekopstelling met doorgaande *
greeplijsten, hoge hangkasien en
vaorraadkast Kompleet met koelkast,
kookplaat, soloDROOMPRIJSj
oven, afetrigkap,
vaatwasser,
werkblad en
spoelbak. '

8890

95/13»

...Het kan niet anders,
u moet in de wolken zijn
met deze schitterende
keukens voor DROOMPRIJZEN! Alléén bij:

Aanstaande zaterdag 25 maart.
De derde feestavond van de
jarige Postcode Loterij. Het
hoogtepunt van het verjaardagsfeest. Want dan ziet u de
winnende cijfers van het Gouden Bingospel met een prijs van
VIJF MILJOEN GULDEN!
En daarnaast wordt ook de
Gouden Postcode Prijs van twee
miljoen gulden uitgereikt, live
in de uitzending!

Zondagavond heeft u het kunnen
zien.' Martijn kan de hoofdprijs
van zijn programma, de Bingo
Jackpot, gaan uitdelen. Ruim een
half miljoen maar liefst!

Op naar de volgende prijs

Mega Jackpot nu ook op vijf
miljoen gulden, en dat betekent dat hij binnenkort gaat vallen!

En na het feest? Dan gaat de
Postcode Loterij gewoon door
met grote prijzen. Zo staat de

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.

Dus ook als er geen verjaardagsfeest is, maakt u kans op

D / 40,- (vier lotnummers)
G ƒ 30,- (drie lotnummers)

DE UITSLAGEN VAN 1ÖMAART
POSTCODE

BINGO

De overige Bingoprijzen

POT
De Bingocijfers
getal 1 t/m 21

VERTREKDATA:

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

Banknummer:

ƒ20,ƒ10,-

ƒ7,50
ƒ5,-

Extra Prijs ƒ 25.000

Datum:
Handtekening:

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

geeft u meer!

Minicruise
naar Noord Engeland
vla de nieuwe verbinding Umuiden - Newcastle
Weekmedia organiseert in samenwerking met Toer-NL-Excursies
een fraaie drie-daagse minicruise.
U reist op eigen gelegenheid naar
Umuiden, waar de inscheping
plaats vindt bij de Felison
Terminal. Vertrek om 18.30 uur
met het m.s. Winston Churchill.
Aan boord is er een taxfree winkel,
een kiosk annex parfumshop, drie
restaurants, een bar-lounge met
zeezicht en een discotheek. Na
aankomst in Newcastle om 9.30
uur plaatselijke tijd volgt een dagtocht per touringcar met een
bezoek aan het
historische
Durham en het centrum van
Newcastle. Tevens maakt u kennis
met het karakteristieke heuvellandschap van Noord Engeland.
Om 17.30 uur vertrekt het m.s.
Winston
Churchill
richting
Umuiden, waar u de volgende dag
om 9.00 uur aankomt.

ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

/ 550.000,3911 ZE 137
Stand Mega Jackpot: 5 miljoen

geeft u meer!

geeft u meer!

Postcode: .

150.95.03

3911 ZE

Bingo Jackpot

Afbeeldingen Kunnen afwtitón. Pnjs- en zatlouten onder voorbehoud.

Adres:

Straatprijs/3.000

Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5.- Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
ZEEBURGERPAD 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost- Tel. 020 - 6 63 06 (56

11
30
27
01
32
18
34

Q dhr. Q mevr.

Plaats:.

getal 22 t/m 36
05 ƒ 15.000,29 / 5.000,19 / 3.000,28 / 2.500,16 / 1.000,23
ƒ 500,03
ƒ 100,42
ƒ50,-

D / 20,- (twee lotnummers)
D / 10,- (één lotnummer)

Naam:

Als u bij 22 t/m 36 getallen een volle kaart heeft, valt u ook in de prijzen.

12 24 10 13 43 21 17
35 06 07 41 37 26 44
22 38 33 04 14 08 31

KEULEN

I L O T E R l Jl

\OTEMI

NATIONALE

geeft u meer!

Rondvlucht
boven Nederland

Bon voor onze lezers
Deelname aan de minicruise naar Noord Engeland is alleen mogelijk door
het insturen van deze bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde
adres.

Weekmedia organiseert
in samenwerking met
Toer-NL-Excursies een
onvergetelijke
rondvlucht van een uur
boven Nederland op 2e
Paasdag, 17 april en op
zaterdag 22 april 1995.
Op Schiphol gaat u aan
boord van de AirV>
Holland
Boeing
%T < : * „ ~ '
737/757 en maakt u
,<••••-' s „ w
een rondvlucht van een
uur boven Nederland.
De vlieghoogte is zo laag
mogelijk als haalbaar op
het moment van uitvoering. Afhankelijk van eventuele bewolking en andere
weersomstandigheden stelt de gezagvoerder een zo interessant mogelijke route
vast. De vertrektijden vanaf Schiphol liggen tussen ca. 8.30 en 19.30 uur.
Tijdens de vlucht wordt u een drankje en een versnapering aangeboden.
KOSTEN

donderdag 25 mei (Hemelvaart),
zondag 4 juni (Pinksteren), donderdag 8 juni en donderdag 22
juni 1995.

Naam :

De kosten voor deze vlucht bedragen f 139,- p.p. Kinderen t/m l jaar gaan gratis mee. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige toeristenkaart
of een geldig paspoort. Er zijn geen taxfree-faciliteiten.

Adres:

DEELNAME

KOSTEN:

Postcode:

De kosten voor de minicruise naar
Noord Engeland bedragen vanaf f
149,= per persoon, incl. bootreis
v.v., touringcarvervoer in Engeland
en assistentie van de reisleiding. In
deze kosten zijn niet inbegrepen de
maaltijden, uitgaven van persoonlijke aard en verzekeringen. U kunt apart een annuleringskostenverzekering afsluiten a 4,5% van de reissom en reisverzekering a f 12,50 p.p.
afsluiten. Passagiers dienen in het bezit te zijn van een geldig Nederlands
paspoort / toeristenkaart.
DEELNAME:
Deelname is alleen mogelijk door het insturen van onderstaande volledig
ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam

Deelname is alleen mogelijk door inzenden van onderstaande volledig ingevulde bon aan: Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104. 1000 CC AMSTERDAM.
Via Toer-NL-Excursies ontvangt u een bevestiging en een factuur, die u per
omgaande dient te betalen. Ca. 7 dagen voor vertrek ontvangt u via Toer-NLExcursies de deelnamebevvijzen en alle relevante informatie. Voor meer informatie: Toer-NL-Excursies, tel. 05275-3025.

Woonplaats:

Telefoon:

Aantal deelnemers:

Ie keuze datum:

2e keuze datum:

Reisverzekering: ja/nee.

Bon voor onze lezers

Annuleringskostenverzekering: ja/nee

Wij maken met Weekmedia een rondvlucht boven Nederland.

Geef onderstaand uw keuze aan:
• couchette ligplaats/bed met wasgelegenheid en toilet in directe nabij
heid f 149,- p.p.
• bed in vierpersoonshut zonder raam met wastafel f 194,- p.p.
• bed in driepersoonshut zonder raam met wastafel f 214,- p.p.
• bed in tweepersoonshut zonder raam met wastafel f 274,- p.p.
• bed in tweepersoonshut zonder raam met badkamer f 299.- p.p.
• bed in tweepersoonshut met raam en badkamer f 324,- p.p.
• bed in éénpersoonshut zonder raam met wastafel f 449,- p.p.
Kinderen t/m 15 jaar ontvangen een korting van f 50,- p.p.

Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Tel.:

Aantal deelnemers:»

Datum (17 april of 22 april):

Namen overige deelnemers (gespeld op de wijze zoals ze ook vermeld
staan in paspoort/toeristenkaart. Voor kinderen t/m 15 jaar ook leeftijd
vermelden.):

Namen overige deelnemers (voor kinderen t/m 12 jaar ook leeftijd vermelden):

Voor meer, informatie: Toer-NLExcursies te Ens,
tel. 05275-3025.

geeft u meer!

WEEK3M

geeft u meer!

WEE;

geeft u meer!

WEE!

geeft u meer!

WHIRLPOOL AVM914
3 IN 1 KOMBI MAGNETRON
3 in 1 kombi (magnetron, grill en crisp), BEST
GETEST, 27 .liter inhoud, roestvrij stalen
ovenruimte, zeer eenvoudige bediening, speciale
warmhoudstand, ontdooiprogramma en draaiplateau. Adviesprijs*899.-

^^^"'*''.*.lïlSPKJ • *

SONY HI-8 TRAVELLER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760; Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv.'1795.-

1095.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

Topklasse beeldKwaliteit,
HiFi stereo. Adviesprijs'3330.-

1649.-

549

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8, stabilisator, stereo.

1999.

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*849.-

NDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
200trn/min., rvstrommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1199.-

395.- H 779.495.749.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

SONY STEADY SHOT

28ST2471 ; Adviesprijs'1 995.-

1295.-

Met stabilisator! '3100.-

INDESIT 2-DEURS
2-DEURS

1679
SONYSTEREOTRAVELLER

teling. Adv/799.Adv.*799.Variabele indeling.

TR323; Hi-Fi stereo camcorder,
10xzoom,groolhoektens.*2550.-

ZANUSSIII 2-DEURS

28SL5800; Adviesprijs'2695.-

Jviesprijs*749.STUNT! Adviesprijs*749.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

1895.-

1499.-

Type AWG719; Adv. '1235.-

TOPMERK CAMCORDER

535.-

)OL 2-DEURS
WHIRLPOOL

E807; 8mm, Sxzoom, autofocus.

235 liter. Adviesprijs*985.Jviesprijs*985.-

LUXE 800 TOEREN

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM MATCHLINE

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ

999.-

1995.-

SONY TRAVELLER

PHILIPS 63 CM KTV

25MN 1 350; Adviesprijs'1 445.- Lichtgewichtcamcorder. '1 650.-

•ypeZE400E;Adviesprijs"949.-

945.-

52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs'1 345.-

699.-

BAUKNECHT2-DEURS
SHT 2-DEURS

WHIRLPOOL AVM610
20lrteMnhoud.Adviesprijs*649.-

MOULINEX

FM1315

SHARP R3G1 4 KOMBI
1000 Watt quartz-grill.

NDESIT PROMOTIE MOULINEX KOMBI

dviesprijs*1049.Luxe kast. Adviesprijs*1049.-

Type 2596; Adv.'799.-

695.-

469.-

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi magnetron. Inkl. hete-luchto e n e n grill. Adv.*849.-

SHARP3IN1 KOMBI R7V1

PANASONIC NN8550

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviesprijs'745.-

SHARP R2V14 STUNT |

565.- ÊöEr 599."

PIONEER MINI HI-FI SYSTEEM
MET CD-SPELER EN BOXEN

N50; Versterker 2x50 Watt, super-bass; Digitale tuner,
24 voorkeuzezenders; Dubbel autoreverse cassettedeck,
dolby B; CD-speler, uitgebreide programmeer-mogelijkPHIUPSHWCAMCORDER heden; 2-weg bass-reflex luidsprekers; Komplete afstandM870; 1 6x zoom, stereo. "2495 bediening. Adviesprijs*899.-

STEREO TELETEKST

ZANUSSIWASAUTOMAAT

Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs*279.-

\

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv. *999.-

••^•WTrmrTTiiT i rM

CQQ

n$w
495."
PHILIPS GR102137CM

MIELE 1100TOEREN

WHIRLPOOL AVM920

395.-

Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adviesprijs. *2299.-

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv. *1499.-

BBmïïI

IPS HI-FI VIDEO
VR632;TURBO-DRIVE,4koppen, stereo, longplay, LCDafstandbediening. '1295.-

949

wgmnmiïmm

^^Hs&HSlF ^^^^

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

% .^-MiErVAN

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 Iiter2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviesprijs*999.-

599.-

GRUNDIGHI-FI VIDEO
GV240; "Beste koop", VHSHQ,TELETEKST/PDC.*1709.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Flat en squar Hi-Black Trinitron beeldbuis, teletekst en
afstandbediening. Adv. *1660.-

999.-

SONY72CMKVS2921
Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviesprijs*4000.-

2699.-

SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst. Adv.*2250.-

1599.-

SONY55CMKVX2141
Stereo en teletekst. Adv.*1650.-

1099.-

PANASONIC 63 CM
TX1988; Stereo en teletekst.

999.-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi. DV.*1235.-

1000 toeren wasautomaat

995.-

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel. *1499.-

no9ait.itfgr

i

••^••;c5IIZ!lr» l

ZANUSSI KOEL/VRIES

AEG LAVAMAT RVS

3 laden. Adviesprijs*! 199.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LA V536; Adviesprijs*! 499.-

999.-

MIELE K1328S LUXE

BOSCH 1000TOEREN

Supersnel, hi-fi stereo. "1382.-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

SIEMENS WASAUTOM.

SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. *1990.-

979.-

729

BAUKNECHT SUPER

859.- m 1015.979.- m 955.-

JVC HI-FI VIDEO

HRJ600; Stereo. Adv.*1299.-

TURBO-DRIVE HI-FI
STEREO -r SHOWVIEW

799.-

Adviesprijs'1348.-

Type KG31; Flexibele indeling
van deur en koelkast,
automatische ontdooiing, omdraaibare deuren. Adv.*1448.-

»Sfflp»?fflSOSiP13r*""^nK

PANASONICVIDEO+PDC
NVSD30; 3 koppen, PDCprogrammering. *1199.-

999.-

699.-

PDC/TXT

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

GV420; 3 koppen, PDC/
TELETEKST. Adv.*1219.-

TypeKGS32;AoViesprijs*1649.-

GRUNDIG

199.-

SONY55CMKVM2100

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. *849..

478,

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-etektrofbmuismetgrill.*999.-

Type AWG089; Adv. *1435.-

Hi-Black Trinitron. Adv.*1 000.-

729.-

SHARP DV5403 KTV
55cm, Stereo en teletekst.

SONY

TELETEKST

498.548.-

ETNA FORNUIS 14.00

SONY VIDEO + PDC
SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviesprijs. *890.-

PELGRIM SUPERLU'XE
GAS-ELEKTROFORNUIS

579.-

410; Gas-elektro fornuis inkl.
grill, draaispiten mixed grill-set.
Adviesprijs. *1575.-

1-DEURSKO

AKAIVIDEO+PDC/TXT

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

KVM 1 421 ; Adviesprijs*890.- F360; I-HQ, 3koppen. *1 31 8.-

599.-

RISICO

649.- m 1095.-

999.-

SONY VHS HI-FI VIDEO

BAUKNECHT WA541

799.-

649.-

255.-

4 KOPPEN VIDEO

Topmerk! Perfekt beeld. *799.-

AEG

898.-

BOVENLADER

LAV275; 1000 toeren. *1699.-

ATAG GAS-ELEKTRO

1349.-

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grillen kookwekker.'1510.-

INDESIT KOELKAST

948,

RKOCHTE

2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

-ÏT-rioV:

335.355.-

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21 ; Afstandbediend. *768.-

R

WHIRLPOOL 1-DEURS

K

n
^
K
K

5 JAAR

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

1198.

145 LITER KOELER
Topmerk. Adviesprijs"749.-

PHILIPS VIDEO + PDC

375.395.-

VR223; TELETEKST. *1245.-

599,

K
ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST
63TA4410; Adviesprijs*1995.-

998.-

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33; Stereo en teletekst.

1198.-

GRUNDIG 63 CM

T63-630;Teletekst.Adv.*1579.-

998.-

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12; Teletekst. '1679.-

898.-

GRUNDIG 51 CM KTV
T51 -540;Teletekst. Adv.*1099.-

598.-

37 CM KLEUREN-TV

328.-

ZANUSSI BARKOELER

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfekt beeld! *995.-

629.499.

BOSCH KOELKAST

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

425.-

IGNIS DROGER AWF020

BAUKNECHT KAST

TURBO-DRIVEVIDEO

TOPMERK-WASDROGER

SUPER KOOKPLAAT]
4-pits gaskookplaat. *298.-

3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

Supersnel, VHS-HQ vkJeo. *759.-

95.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

449.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

PELGRIMWASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.- l

l NDESIT WASDROGER

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E; LCD-afstandbediening. Adviesprijs. *799.-

CfKVIU

OPZETVRIESKAST

479.-

BAUKN./BOSCH/AEG

Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

WHIRLPOOL AFB594

N5000; Geen afvoer nodig

STUNT! VHS-HQ VIDEO

308.398.-

BOSCH VRIESKAST

Inkl. afstandbediening. *699.-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
WHIRLPOOL AWG91 2 6 programma's, 12 couverts

Type GSD1341; Adv. '848.-

Kondensdroger. Adv.*1549.-

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV401; "Beste koop!" TELETEKST/PDC prog. *1099.-

599.379.

Ht^YZTaV (_*iflL^I^

WHIRLPOOL 243 LITER

798.-

28 Watt versterker, Hyper-Bass;
Digitale tunerAimer, 30 pre-sets;
Autoreverse cassettedeck, dolby B;
1 -Bit CD-speler, muziekkalender;
Inkl. luidsprekers en afstandbediening.
Adviesprijs*B49.-

•i Meer budget door de gratis l \"p l 'TSJ
|)BCC-card!
l lf- - ~Aanvraag-folder in de winkel!l l

MIELE DROGER T349

BAUKNECHTVW3PR

1.40 meter hoog met 6 vriesvakken cq laden. Adv. *1165.-

JVC MICRO CD-SET

499.-

en geruisarm: Adv. *999.-

^A ^m C9

PEEUhfiftf Ö4o.

BETER EN GOEDKOPER.'

KONDENSDROGER

STUNT!! VRIESKIST!

Bijna alle topmerkenleverbaa
301 in alle maten en soorten. E
is al een vrieskist vanaf:

P1N-CODE j

AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv.*1449.-

L:jM 1149 •" \i;m?
MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adviesprijs*249.-

328. ~~ 159.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
Rivièradreef 37

l BEVERWIJK
SUPEHSTORE 1100 m2
IBreestraat 65
.

AWISTEUVEEN
l DEN HAAG

_
ZOETERWpUDE
HILVERSUM!

BOSCH VW SPS2102
HWk

I

"TQQ

iïKJmm

MIELE VWG521

TypeG521; Adviesprijs*2099.-

1399.-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
....1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVONO:
Badhoeyedorp vrijdag .............. 7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 23 maart 1995

Weekmedia 17

Zandvoort'75 moet
stapje terugdoen
ZANDVOORT - Wat er al
weken aan zat te komen gebeurde afgelopen zaterdag.
Door een 0-1 nederlaag tegen HCSC moet Zandvoort'75 een stapje terugdoen naar de derde klasse
KNVB.

Redelijke tijd
Gerard Kuijper

niet goed sloot, enige keren geheel uit, maar Krom redde.

De Zandvoorters vochten al
weken tegen degradatie en leken vorige week de deur op een
kier te zetten door te winnen
van Candia. Tegen HCSC uit
Den Helder moest wel opnieuw
gewonnen worden om die kier
open te houden. En daar is
Zandvoort'75 niet ingeslaagd.

Ook in de tweede helft hield
de Zandvoortse doelman zijn
doel verder schoon. De Zandvoorters knokten zich naar voren en gingen op zoek naar de
gelijkmaker. Ferry Boom en
Alex Verhoeven kregen enorme
kansen maar faalden. Ook afstandsschoten brachten geen
geluk voor Zandvoort'75.
Het bleef bij de 0-1 voor
HCSC en mede doordat VRC
met 4-0 won van Candia moet
Zandvoort'75 het volgend jaar
een klasse lager proberen.

Al in de openingsfase van de
strijd kreeg Zandvoort'75 een
tegenslag te verwerken. Doelman Krom ging in de fout waardoor HCSC een 0-1 voorsprong
kon nemen. De Zandvoortse
doelman herstelde zich daarna
wel met een paar uitstekende
reddingen. HCSC speelde de
Zandvoortse verdediging, die

Stand:
Huizen
19 14 2 3 30 73-25
Ajax
19 12 l 6 25 37-27
Vlug en Vaardig... 19 9 7 3 2 5 4 2 - 4 1
SDCP
19 9 6 42433-21
SDVB
19 8 7 4 23 44-29
Sparta Nijkerk
19 8 6 52245-28
NSC
19 8 4 7 20 38-32
HCSC
19 6 8 5 20 39-37
VRC
19 5 6 8 16 32-44
Lelystad
19 3 7 9 13 40-41
Zandvoort'75
19 4 2 1 3 10 20-57
Candia
19 O O 19 O 10-71

ZANDVOORT - Gerard Kuijper heeft in een tijd van 2.06.18
de Runnersworld Spaarnwoude Loop over dertig kilometer
afgelegd. Hij liep de wedstrijd,
die door de straffe wind een
zware tocht werd, ter voorbereiding op de voorjaarsmarathons.
In Spaarnwoude moesten
drie ronden van tien kilometer
worden afgelegd. Daarbij moest
ook driemaal de skihelling, een
behoorlijke 'kuitenbijter', worden aangedaan. Door windkracht zes kon niet voluit gegaan worden. De eerste ronden
ging nog vrij goed gezien de tijd
van veertig minuten.

\

In de eerste ronde liepen nog
grote groepen bij elkaar, in de
tweede ronde was het veld uit
elkaar getrokken, terwijl in de
derde ronde vrijwel iedereen alleen liep. Door de omstandigheden werden de krachten van de
lopers behoorlijk aangesproken. Over de derde ronde liep
Kuijper 44 minuten, zodat zijn
eindtijd met 2.06.18 toch nogredelijk te noemen was.

Spanning in A-lijn bij Bridgeclub
ZANDVOORT - In de A-lijn,
bij de Zandvoortse Bridge Club,
speelt de strijd zich af tussen
drie paren. Onderling is het verschil miniem zodat de vierde
competitie een spannend slot
tegemoet gaat.
De heren Emmen en Van der
Meulen scoorden in deze vierde
wedstrijd van de vierde competitie het hoogste met 60,83 procent. De dames Van der Meulen
en Spiers volgden goed en werden tweede, terwijl de heren
Bakker en Brandse als derde

Autorit
ZANDVOORT - De Autosportvereniging
Sandevoerde organiseert zaterdagavond aanstaande een
routebeschrijvingsrit van
het type bol-pijl. De 'Tennispark-Duinvliet'-rit
wordt uitgezet door de heren R. de Beer en W. Rappange.
De lengte van de rit is ongeveer twintig kilometer.
Inschrijven is mogelijk
vanaf half acht in de Beach
Bar van het Palace Hotel,
aan het Burg. van Fenemaplein 2 te Zandvoort. Het
inschrijfgeld
bedraagt
twaalf gulden per equipe,leden van Sandevoerde
krijgen twee gulden per
persoon korting.

eindigden. De koppositie wordt
ingenomen door de heren Emmen en Van der Meulen op de
voet gevolgd door mevrouw
Molenaar en de heer Koning. Peter Pennings wordt aangespeeld vlak voor de cirkel
De dames Van der Meulen en
Spiers handhaafden hun derde
positie.
De dames Van Ackooij en
Drenth, spelend in de B-lijn,
eindigden met ruime voorsprong op de eerste plaats. Het
echtpaar Van der Werff legde,
op ruime afstand, beslag op de
tweede plaats en derde werd
het echtpaar Hoogendijk. Het
echtpaar Hoogendijk blijft
door dit resultaat riant aan
kop. De dames Van Ackooij en
Drenth stegen met stip naar de
tweede plaats en verwezen het
echtpaar Smink naar de derde
positie.
In de C-lijn werden de dames
Janssen en Vrolijk eerste met
54,64 procent. Met dit resultaat
stijgen zij een stukje omhoog.
De dames Kleijn en Veldhuizen
gaan ook een paar plaatsen omhoog door een gedeelde tweede
plaats met mevrouw Verhaaf
en de heer Van der Meer. De
dames Kiveron en Rooijmans
hebben de koppositie overgenomen. De dames Van Duijn en
Windt staan nu tweede terwijl
mevrouw Koper en de heer De
Vries thans genoegen moeten
nemen met een derde plaats.
Inlichtingen over de bridgeclub kan verkregen worden bij
de wedstrijdleider de heer H.
Emmen, -18570, alleen 's
avonds.

Tikkertje doen, als vast onderdeel van de warming-up,
maakte de spieren soepel en
warm om vervolgens tot het
echte werk over te kunnen
gaan. In circuitvorm konden de

kinderen afwisselend de bovenen onderhandse pass, alsmede
de onderhandse service beoefenen, waarbij het duidelijk werd
dat er heel wat volleybaltalentjes in Zandvoort rondlopen.
Hierna was het pauze en kon
de dorst gelest worden, terwijl
onder het toeziend oog van ouders en andere belangstellenden een jongens- en een meisjesteam, uit het district, in gezelschap van sommige wat ervarener jeugdleden van Sporting OSS, demonstreerden hoe
het spelletje gespeeld moet
worden.
Knalharde smashes waren
hierbij niet van de lucht en me-

ZANDVOORT - De handballers van Holland CasinoZVM hebben de verwachtingen volop waargemaakt. De
Zandvoorters zijn duidelijk
te sterk in de eerste klasse
en dat bleek zondag opnieuw toen door een 27-24
overwinning op Heracles de
titel in de wacht werd gesleept. Promotie naar de
derde divisie is de beloning
voor het team van coach
Joost Berkhout. De dames
moeten door een 19-11 nederlaag tegen WVGV nog
voor degradatie oppassen.

ZANDVOORT - De schakers van de Zandvoortse
Schaak Club leverden, in
hun voorlaatste wedstrijd
van de externe competitie,
vakwerk af. De mannen onder leiding van teamleider
Edward Geerts stelden het
derde-klasserschap veilig
door een fraai 4-4 gelijkspel
tegen koploper De Uil.

Na promotie vorig jaar zag
het er niet meteen naar uit dat
handhaving in een hogere klasse mogelijk zou zijn. Toch heeft
het team van de Zandvoortse
Schaak Club het waargemaakt.
Ondanks snelle nederlagen op
bord 7 en 8 hielden de overige
zes leden van het schaakteam
het hoofd koel. Door fraaie zeges van John Ayress en Edward

Fancy Fair
ZANDVOORT - De Nicolaasschool aan de Lorentzstraat 15
houdt zaterdag l april tussen
een en vijf uur een Pancy Pair.
Er is een Rad van Avontuur en
een enveloppespel, maar het
hoogtepunt van de middag is
een grote loterij met prijzen als
een portable kleuren-televisie,
een fiets, een bodysurfplank,
cpmputer-elektro en een gezichtssolarium.
Loten voor de grote loterij
worden verkocht door leerlingen van groep zes tot en met
acht. Voor de groepen een tot
en met vijf kunnen de loten bij
de leerkrachten worden gekocht.
Oude en nieuwe spulletjes
voor de Fancy Fair kunnen vanaf morgen, donderdag 23 maart,
'•ot en met vrijdag 31 maart bij
de school worden ingeleverd.

In de tweede helft wierp Holland Casino-ZVM de schroom
van zich af en verhoogde het
tempo. Dat leverde binnen een
kwartier een voorsprong op
van 15-24. Het idee van de titel
deed de concentratie wegebben
waardoor Heracles de schade
kon beperken. Verder dan 24-27
lieten de Zandvoorters het niet
komen en was het tijd voor de
bloemen.

„Promotie moest voor dit
team," stelde een zeer tevreden
coach Joost Berkhout. „We
hebben in deze klasse niets
meer te zoeken. Ik ben blij met
deze prestatie. Het is toch knap
In alle wedstrijden heeft Hol- om het hele seizoen ongeslagen
land Casino-ZVM duidelijk de te blijven. Volgend jaar spelen
winst opgestreken. In de strijd we meer op ons niveau en dan
tegen Heracles kon het kampioenschap behaald worden en
dat legde toch een bepaalde
druk op de Zandvoorters. Het
ging wat nerveus en daardoor
minder soepeitjes dan in vorige
wedstrijden. Toch .bleek de
klasse van Holland CasinoZVM overduidelijk. Bij de rust
was er al een voorsprong van
11-13.

gaan we kijken hoe ver we kunnen komen. Ik denk dat we mee
moeten kunnen draaien. Het is
in ieder geval voor iedereen een
uitdaging om derde divisie te
spelen."

Vrouwen
De Zandvoortse vrouwen
moeten nog oppassen niet met
degradatie te maken te krijgen.
WVGV, dat de titel reeds op zak
heeft, bleek een terechte kampioen.
De Zandvoortsen, die niet
compleet aan deze wedstrijd
begonnen, stelden wel alles in
het werk om een goed resultaat
te behalen, maar kwamen iets
te kort. Bij de rust keek het
team van coach Jan van Duijn

Oefening Staalt Spieren
toont fraai spektakel

nig toeschouwer zal nu nog een
stijve nek hebben van het ontwijken van de projectielen. De
middag werd besloten met een
aantal korte wedstrijdjes, waarbij de instuivers hun zojuist
verworven vaardigheden in de
praktijk konden brengen. Na
afloop verzamelden de deelnemers zich op de tribune om te
poseren voor de traditionele
groepsfoto. Sporting OSS-vaantje ter herinnering in de hand,
even lachen en hop, het zat er al
weer op.

Wederom een geslaagd evenement, dat volgend jaar zeker
een vervolg zal krijgen wanneer
de vereniging haar 25e verjaardag viert. Wie de smaak te pakken heeft gekregen kan op
woensdagmiddag tussen vier
en vijf uur terecht in de gymvan de Oranje NassauGeerts werd de stand in even- zaal
school.
wicht gebracht, 2-2.
De knappe remise van Jack
van Eijk, gevolgd door een eeuwig-schaakstelling van Jan
Berkhout bracht de stand op 33. De Zandvoorters hadden nog
een punt nodig voor een gelijkspel. Dat punt kwam niet van
ZANDVOORT - Caroline
Ter Bruggen, maar werd zeer
fraai gescoord door Lindeman, Slingerland, Peggy Jansen
die na de tijdcontrole kans zag en Mariska de Mie hebben
zijn tegenstander, binnen de zich in Hotel Faber geverlengde tijd, na een zenuwslo- plaatst voor het Nederlands
pend eindspel, mat te zetten, 4- damesschaakkampioenschap. Nadat in het eerste
4.
Door dit bijzondere resultaat weekend de als tweede getegen koploper De Uil is de plaatste Marisca KouwenZandvoortse Schaak Club vei- hoven afviel, sneuvelde in
lig in de derde klasse van de het slotweekend de als derNHSB. De Uil zal het nu nog de geplaatste Adinda Kosmoeilijk krijgen de titel te ver- ter. De verrassing van het
overen.
toernooi werd Mariska de
Voor de interne competitie Mie.
werden maar drie partijen gespeeld. Van Esveld versloeg PaNa de vierde ronde op vrijrys, Gorter verloor van Van der dagavond
leken de kaarten bij
Meijden en Schiltmeijer ging de halve finale
van het Nedertegen Dommeck ten onder.
lands kampioenschap damesHet vorige week gespeelde schaak reeds geschud. De honCafé Harlekijn-Rapidtoernooi derd procent scorende Zaanse
leverde een zeer geanimeerde Mariska de Mie versloeg achschaakmiddag op. Na de voor- tervolgster Dienie van den
ronden hadden Edward Geerts Berg, terwijl Adinda Koster
en Ruud Schiltmeijer al hun concurrente Joyce Fongens
partijen omgezet in winst, wat versloeg. Favorieten Peggy Jangoed was voor een halve-finale- sen en Caroline Slingerland
plaats. Jons Dommeck en Rob deelden het punt. Ook de achKoleman sloten zich daarbij tervolgers Anneke Schol en
aan.
Laura Boszhard kwamen na
In de kruisfinales wonnen een partij vol fouten op remise
Jons Dommeck en Edward uit.
Geerts, wat inhield dat de fraaie
wisseltaeker in ieder geval naar
In de vijfde ronde kwam de
een van de leden van de Zand- spanning volledig terug. Peggy
voortse Schaak Club ging. Ed- Jansen versloeg de ongeslagen
ward Geerts maakte in de finale Mariska de Mie en kwam daarzijn reputatie waar en won door langszij, Caroline Slingerfraai. Een knappe derde plek land rekende af met Adinda
was er voor Ruud Schiltmeijer. Koster en Dienie van den Berg
meldde zich terug in de top vier

Schaakclub veilig

Foto Bram de Hollander

Handballers ongeslagen kampioen

Volleybalinstuif trekt volle zaal

ZANDVOORT - Het was
weer een volle bak zondagmiddag bij de instuif van
volleybalvereniging Sporting OSS. Een flink aantal
jeugdige sporters, in de leeftijd van zes tot en met 12
jaar, was naar de Pellikaanhal gekomen om eens kennis te maken met de volleybalsport.

Slecht spel TZB

ZANDVOORT - De onderlinge turn- en ritmische gymwedstrijden van
de Gymnastiek Vereniging Oefening Staalt Spieren is een bijzonder fraai
spektakel geworden.

In de Van Pageehal verzamelden zich vele familieleden van
de deelnemende kinderen. Tijdens de turnwedstrijden lieten
de kinderen zien wat zij dit cursusjaar op de balk, lange mat,
de brug en bij de sprong geleerd

tegen een 9-5 achterstand aan.
Evenals in de eerste helft
bleek de verdediging het sterkste onderdeel van Holland Casino-ZVM. Het hielp de Zandvoortse dames echter niet aan
een positief resultaat. Ondanks
een enorme werklust van Holland Casino-ZVM liep het ongeslagen WVGV uit naar een ruime 19-11 overwinning. Het
Zandvoortse team zal in de laatste wedstrijd twee punten moeten pakken om degradatie te
voorkomen.
Coach Jan van Duijn heeft er
het volste vertrouwen in. „Spelen we volgende week met dezelfde inzet als tegen WVGV
dan zie ik het wel zitten. We
hebben er ook nu weer hard

Doelpunten mannen: Nik
Grijakovic 6, Peter Pennings 5,
Cor van der Koekelt 5, Martijn
Hendriks 4, Jaap Loos 3, Goran
Bogojevic 3, Guido Weidema 1.
Vrouwen: Margreet Bogojevic
4, Mireille Martina 3, Janna ter
Wolbeek l, Mariëlle Peet l,
Claudia Paap l, Susanne
Bruijnzeel 1.

hadden. Tussendoor vonden
demonstraties plaats. Onder
leiding van Marianne Swif t vertoonden de kleuters het peuter/kleutergym.
Later in de middag demonstreerden de turn-trainer, trainsters en enkele juryleden synchroon-oefeningen op de lange
mat. De twee heren verrasten
vervolgens het publiek met enige indrukwekkende krachtoefeningen op de brug. Aan het
eind van de middag vonden de
Ritmische Sport Gymnastiekwedstrijden plaats. De meisjes
lieten individuele oefeningen
zien met het lint, de hoepel en
de bal en er werd besloten met
een fraaie choreografische
groepsoefening zonder materiaal.
Uitslagen turnen groep 1: Ie
prijs ex aequo Dayenne Breedveld en Sheila Schilpzand, 2.
Nathalie Berendsen, 3. Laura
Jongejan. Groep 2: 1. Celina
Yavelow, 2. Jodi Koene, 3. Jeldon Gebhard. Groep 3: 1. Sahar
Kanjani, 2. Tessa Kaufman, 3.
Laura van der Hoff. Groep 4: 1.
Judith Bos, 2. Yvette Lefferts, 3.
Rosemarije Challik.

Kinderen van Oefening Staalt Spieren

voor gevochten, maar WVGV
was gewoon te sterk. Op zich
hebben we keurig gespeeld,
maar daar heb je weinig aan.
We pakten geen punten en die
hebben we hard nodig. Volgende week zijn we weer compleet,
dus moet het lukken. Overigens hebben de twee invalsters,
twee junioren, erg goed gespeeld."

R.S.G., jongere meisjes: 1.

ZANDVOORT - Het duel tussen TZB en het vijfde team van
DEM was van een zeer matig
niveau. Beide teams verdienden niet om te winnen, hetgeen
in de 1-1 uitslag tot uitdrukking
kwam.
TZB had vrijwel de gehele
wedstrijd een groot veldoverwicht. Ondanks het slechte
veldspel van de Zandvoorters
was DEM niet in staat gevaar te
stichten. De Zandvoorters verzuimden in de eerste helft een
ruime voorsprong te nemen
door enorm veel kansen te laten liggen. Slechts Remy van
Loon haalde eenmaal doeltreffend uit, 0-1.
De tweede helft gaf eenzelfde
beeld. TZB in de aanval, maar
de badgasten gingen zeer onzuiver te werk. DEM trapte de bal
constant blindelings ver naar
voren. Uit een aanval kreeg een
Zandvoorter de bal op de borst,
maar de scheidsrechter constateerde dat de bal met de hand
was gespeeld. De toegekende
strafschop werd benut, 1-1. In
de slotfase drong TZB nog wel
aan maar de overtuiging ontbrak.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informatie over het schaakprobleem is
te krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemeenschapshuis, of
via de telefoonnummers 15023,
17272, of 14085.

Judith Bos winnares bij de
oudere meisjes
Debbie van der Veld, 2. ex
aequo Janine van Kampen en
Joyce Dorissen, 3. Renate
Bos. Oudere meisjes: 1. Judith Bos, 2. Rosemarije Challik, 3. Sheila Schaasberg. Judith Bos mocht zowel de wisselbeker voor turnen als die
voor R3G, mee naar huis nemen. Zij werd de clubkampioene 1995.

Schaakdiagram 10. Opgave: mat
in twee zetten, zwart aan zet
Oplossing schaakdiagram 9
(mat in twee zetten, wit aan
zet): 1. Pf4-e6+ f7 x e6; 2. Tel fl
en mat.

Damesschaak sterk afgesloten
na een zege op Laura Boszhard. envelop met tweehonderd gulDe slotronde op zondag moest den.
de beslissing brengen. De Mie,
Jansen en Slingerland stonden
allen op vier punten, terwijl Snelschaak
Van den Berg op de voet volgde
Fred van de Klashorst, Olaf
Cliteur, Jacob de Boer en Ben
met 3,5 punt.
de Vries zijn er in geslaagd hun
Mariska de Mie ontmoette in positie binnen de snelschaak
deze laatste ronde de sterke Ca- toptien van Noord-Holland te
roline Slingerland en moest nu verbeteren. Tijdens de provinsnelschaakkampioenlaten zien wat ze echt waard ciale
was. De Zaanse slaagde volledig schappen voor clubteams in
voor deze test en dwong knap Haarlem-Noord eindigde het
remise af. Adinda Koster vocht Chess-viertal op een zeer fraaie
voor haar laatste kans tegen zesde plaats.
Peggy Jansen doch kwam ook
niet verder dan remise.
Als klap op de vuurpijl verDe Mie, Slingerland en Jan- sloegen de Zandvoortse snelsen waren hierdoor op 4,5 uit 6 schakers in de laatste ronde het
geëindigd en Dienie van den in de landelijke eerste divisie
Berg had zich daar bij winst op spelende VHS 1. Bovendien
Joyce Fongers bij kunnen voe- vernederde Chess Society zogen. De Hoornse deed zoals ze wel het eerste als tweede team
zelf zei een aantal merkwaardi- van Bloemendaal met 3-1 en 4-0.
ge zetten en verloor van de uit Landelijke derde klasser De Uil
het Groningse Bedum afkom- l werd door fraaie zeges van De
stige jeugdtalent, die en pas- Boer en Cliteur op 2-2 gehousant beslag legde op de vierde den, maar HWP uit Zaandam
bleek met 0,5 tegen 3,5 te sterk
prijs.
voor de Zandvoorters.
Voor de Haarlemse deelBovendien werd nog tweeneemsters Gerda en Sasacha
Schiermeijer was slechts een fi- maal gelijkgespeeld en wel tegurantenrol weggelegd. Res- gen de sterke promotieklasser
pectievelijk behaalden zij een GZ/De Eenhoorn en tegen eer16-e en een gedeelde 13-e en 14-e steklasser Krommenie. Met 14
plaats. Tijdens de prrjsuitrei- punten eindigde Chess op een
king ontvingen Mariska de Mie, zeer goede zesde plaats, één
Caroline Slingerland en Peggy plaats hoger dan vorig jaar. Met
Jansen behalve een plaatsbe- vrjf punten uit acht partijen
wijs voor de finale in Rheden mocht Olaf Cliteur zich topscouit handen van Hans Drost een rer noemen bij de Zandvoor-

Dames strijden om een fïnaleplaats voor het Nederlands kampioenschapFoto Persbureau Zandvoort
ters.
Het tweede achttal van Chess
Society leed een 3-5 nederlaag
tegen titelkandidaat Bloemendaal 3. Topper Hans Drost was
weliswaar de enige die tot volle
winst kwam, doch op de eerste
twee borden tekenden Jean
Paul Westerveld en Peter van

de Beek voor twee zeer knappe winst greep. Ook Peter Kühn
remises. Ook Kees Koper en had namelijk reeds het onderMare Kok kwamen na lange spit moeten delven.
Teamleider Olaf Cliteur was
strijd tot een puntendeling.
echter goed te spreken over het
Bij een 3-3 stand gingen Bou- resultaat. „Het gat met de topdewijn Eijsvogel en Simon Bos- ploegen wordt duidelijk kleima in de slotfase onderuit, ner," concludeerde hij na afwaardoor Bloemendaal toch de loop.
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Twee n'eken lang is de
Meubelboulevard Beverwijk
een waanzinnige icoonwereld. U tnaakl erin 76 winkels
kennis niet maar liefst negen
verschillende landen. Hun cnltnren, stijlen en onbeperkte inogelijkheden. LI rolt van de ene
sfeer in de andere. Metfanlaslische aanbiedingen en cadean's.

"

'

Gratis Hotelbon
Wanneer u tijdens deze actie meubels aanschaft ter waarde van ƒ 2000,- of meer, dan
ontvangt u de Hotelbon. Gratis. Geniet met
de Hotelbon met twee personen van drie
overnachtingen in één van de 200 aangesloten hotels. Enige voorwaarde is dat u in het
hotel ontbijt en dineert.

Je vindt 't gelijk
in Beverwijk

De wereld aan uw
voeten in Beverwijk

t-'

Op de meubelboulevard in Beverwijk vindt je 't gelijk. Of je nu van
klassiek of modern houdt. Een
nieuw bankstel zoekt, of gordijnen.
De mooiste design-stoel of praktische meeneem-meubelen. Bekende
meubelwinkels bieden u alles wat
u maar te wonen wenst.

Werelfe

Tijdens de actieweek maakt u kennis met negen
verschillende landen en sferen. Geniet er van Chinese
cultuur, de pure schoonheid van Scandinavië, het
ongedwongen Franse leven, de Duit-//"""'
se perfectie, Engelse klasse, Spaans ƒ
temperament, Italiaans design, het ƒ
Op zaterdag maakt
grenzeloze Amerika, Nederland- ƒ
se
nuchterheid.
- ^ " •—•»,/
11 kennis niet de
.
ï
"***sj
Folklore en vertier. \ '
II
muziek van negen
Met muziek, drankjès en hapjes.*
verschillende landen.
En natuurlijk gran'l Is gezellig winkelen. dioze aanbiedingen.
Een wereldfeest in
Op de meubclbouleBeverwijk.
vard in Beverwijk
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Meu

*W De Meubelboulevard Beverwijk ligt op 5 minuten lopen van het NS-station Beverwijk. » Vanuit Amsterdam bereikt u Beverwijk filevrij door vanaf het
Coentunnelplein richting Zaandam te rijden en vervolgens de borden Beverwijk te volgen, of via de A9, afslag Beverwijk Oost.
Inden • Kosmos • Europa meubel • Trendhopper • Montel • Klercq Top-Form • Valhal • Stoutenbeek • Eigenhuys • Dormaël • Mijnders • Sanders Meubelstad • Hatéma • Siematic • Het Slaapkamercentrum • Lucky Leder

WEEl

geeft u meer!

Haarlems Toneel
"Arcadia"
Stadsschouwburg Amsterdam
Midden in de nacht wordt een duel uitgevochten.
Maar tussen wie? Heeft Lord Byron een dichter vermoord en moest hij daarom Engeland verlaten'' Bijna
tweehonderd jaar later zoekt een wetenschapper in
het fraaie Engelse buitenhuis, waar het duel uitgevochten zou zijn. het antwoord op die vragen. Als m
een spannende detective zoeken personages en
publiek naar aanwijzingen en verbindingen. Maar
terwijl de personages achterblijven maakt het publiek
een reis door de tijd en leert uiteindelijk alle feiten
kennen. Op komische wijze wordt duidelijk hoe
gemakkelijk het verleden verkeerd begrepen kan worden.

HEMA ZANDVOORT

GEZOCHT:
Jacqueline du Chatinier

zoekt

SEMPERIT <S>

medewerkers m/v
voor de consumptie-afdelingen.
Werkzaamheden bestaan voornamelijk uit voorbereiden en bediening van
vleeswaren, brood en gebak.
Op basis van plm. 20 uur per week.

Bandenmaat
SEMPERIT
135 TR 13 M701
145 TR13M701
155
TR 13 M701
175/70 TR 13 M701
175/70 TR 14 M701
185/65TR14M701
185/60TR14M711

Reakties mw. Vörör of hr. v.d. Laan;
tel.
02507-12820 of schriftelijk:
Raadhuisplein 1, 2042 LR Zandvoort.

U kunt dit stuk van Tom Stoppard. regie Joanna
Bilska. met Marlous Fluitsma. Jules Hamel. Jim
Berghout, Mananne Vloetgraven. Riek Engelkes.
Willem van Eekelen. Vastert van Aardenne. David
Asser. Maneke de Kruijf. Freek van Muiswinkel en
Sjoera Retel zien in de Stadsschouwburg Amsterdam op vrijdag 7 en zaterdag 8 april 1995. Aanvang
20.15 uur.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon ontvangen on/.e legers een korting van ƒ 5,- op de
normale toegangsprijzen van ƒ 33.- Ie rang. ƒ 28,- 2e
rang en ƒ 21.50- 3e rang Plaatskaarten kunnen
gekocht worden bij de ItASSA van de Stadsschouwburg. Leidseplem 26. Amsterdam. Openingstijden:
ma.\/m za. van 10.00 - 18.00 uur of op de avond van
de voorstelling tussen 18.00 - 19.45 uur aan de
kassa. Telefonisch reserveren kan ook met vermclding, dat u gebruik maakt van deze kortingsbon, tel.
020-6242311.

GEVONDEN
Kapsalon

%,

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

voor dames & heren
Hendrik Ravesteynplein 24
2282 GT Rijswijk
Tel. 070 - 3368328

Weekaanbiedinp

Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon ontvangt u een korting van ƒ 5.- voor "Arcadia".
Maximaal 4 kaarten per bon.
Naam:

AMARYLLUS
2,25

Adres:

zolang de voorraad strekt

Ie rang a ƒ 28.- (ipv ƒ 33.-)

Aantal kaarten:

2e rang A ƒ 23.- (ipv ƒ 28.-)

Aantal kaarten:

Bloemenmagazijn
B B Q ? FEESTJE?

Aantal kaarten:

L

toef

Woonplaats:

Datum:

3e rang a ƒ 16.50 (ipv ƒ 21.50)

ƒ 69,00
ƒ 86,00
ƒ 90,00
ƒ111,00
ƒ136,00
ƒ144,00
ƒ 140,00

Deze banden zijn geschikt voor auto's
t/m bouwjaar 1992. Prijzen zijn inklusiel
btw en montage en exklusief balanceren, ventiel en afvoer oude band

Bon voor onze lezers

Postcode:

Konsumentenprijs
inkl. B.T.VVC

Gewoon o T ongewoon! ô
Lekker hoor, (crwijl je üc
ZON in de ZE F. ziet lakken!
ünimlpnviljucn M £»n<lvoorl Tlil,: OJ5ÖT-I52OJ

Erica

ff
Grote Krocht 24
Tel. 12301

Auto Strijder B.V,
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP
Zandvoort, Telefoon: 02507-14565

Actief ® Tips ® Vrije tijd

Weekmedia
1-15

22/23 maart 1994

Memo-album
NDER DE naam Memoalbum heeft de firma
Henzo een nieuwe manier bedacht om foto's te bewaren.
Het album is een combinatie
van een traditioneel fotoalbum en foto-etuis. De zuurvrije fotokartonbladen van
het nieuwe album zijn voorzien van kunststof acetaat insteektassen waar de foto's in
opgeborgen kunnen worden.
Naast de insteektassen is een
bijna onzichtbare gelinieerde
schrijfstrook vrij gehouden.
De binding van de bladen is
van dezelfde kwaliteit als bij
de Henzo fotoalbums. Het
omslagmateriaal wordt geleverd in diverse uitvoeringen van klassiek tot modern.
De Henzo Memo-albums zijn leverbaar voor twee a drie
foto's per pagina. Het aantal fototassen varieert van honderd
tot driehonderd. De verkoopprijs van het Memo-album is 25
gulden. Het is verkrijgbaar bij fotovakzaken en de kantoorboekhandel.

O

T7OOR DE verwijdering van
V uitvallende haren uit de
pels van huisdieren heeft Pattunes de eerste elektrische
vachtverzorger ontwikkeld.
Een apparaat dat het mogelijk maakt binnenshuis op
een efficiënte wijze van elk
soort vacht loszittende haren, onderdons, vuil en stofte
verwijderen. Het zorgt er
daardoor tevens voor, aldus
de fabrikant, dat zowel vacht
als huid van het beest in betere conditie blijft. Het appa-

Stofzuiger
FORMAAT is naH ETgenoeg
gehalveerd,

Vachtverzorger
raat gaat 99 gulden kosten en wordt geleverd met twee uitneemtaare borstels: een met 270 kleine pennen voor een kortharige vacht en een met 168 lange pennen voor een langharige
vacht.
De adapter die in elk 220 volt stopcontact past, heeft een
lang snoer en zorgt ervoor dat met 15 watt het apparaat veilig
op het huisdier gebruikt kan worden.

evenals het gewicht, maar
de kwaliteiten van de Dymbo zijn verder dezelfde als
van een 'normale' stofzuiger. De nieuwe stofzuiger
van Rowenta is speciaal geschikt voor kleinbehuisden en ouderen. De geringe
afmetingen zijn volledig terug te voeren op het beduidend kleinere formaat motor. Het vermogen is evenals dat van andere grote
stofzuifers 1300 watt. Het
apparaat is met een lengte
van 39 centimeter en een
gewicht van vier kilo eenvoudig door het gehele
huis mee te nemen. De verkoopprijs van de stofzuiger
bedraagt 279 gulden.

Hansa
Kid

Veilige
buggy
nEDURENDE
\3 TWEE jaar is de
nieuwste buggy van
BéBé Confort door de
afdeling Research &
Development aan de
meest strenge eisen
onderworpen. Het resultaat is onlangs on-,
der de naam Laser op
de markt gebracht.
De buggy voldoet aan
alle
ergonomische
veiligheidsnormen.
Een voorbeeld hiervan is de veiügheidsvergrendeling aan beide
zijden van de buggy voor het verstellen van het
zitje. Deze vergrendeling zorgt ervoor dat het
zitje in elke stand absoluut vast zit. Daarnaast
heeft de Laser een verstelbare veiligheidsriem
voor de allerkleinsten. De Laser is, volgens de
fabrikant, slechts in drie seconden met één
hand in te klappen en weegt 5'/> kilo.

SERVICE Europe brengt speciaal
CARE
voor de allerkleinsten de kinderzorgkoffer

Hansa Kid op de markt.
In deze vrolijk uitziende koffer treft men
niet alleen 'eerste hulp' materiaal aan dat speciaal op kinderen is afgestemd, maar eveneens
bevat Hansa Kid een informatieboekje met
daarin heel concrete richtlijnen hoe het beste
te handelen bij ongevalletjes en/of aandoeningen bij kinderen.
De inhoud van koffertje en informatieboekje
is in overleg met huisartsen, kinderartsen en
kinderverpleegkundigen vastgesteld. De verkoopprijs is 39,95 gulden (inclusief bezorgkosten). Voor meer informatie: Care Service
Europe,
telefoonnummer 01620-53233.

Bulgarije
ULGARIJE HEEFT ALLES in petto wat je je als
toerist maar kunt wensen. Stranden, doorgaans nog
niet tot Benidormachtige proporties verworden, want er is
veel traditionele architectuur
aangehouden, geïntegreerd in
het landschap.

B

'Het kannetje koffie
kreeg ik gratis toe'

Er zijn minerale bronnen, eeuwen terug
al geliefd bij de Romeinen, kloosters, historische stadjes en kilometerslange wandelpaden door vele nationale parken.

Goedkoop
Een belangrijk punt voor Nederlandse
toeristen: het is er spotgoedkoop, als je
tenminste de internationale hotelketens
vermijdt, want daar zijn de overnachtingskosten relatief hoog.
Wat te denken van de kelner in het restaurant in de brede Vitoshastraat in de
hoofdstad Sofia, die met een elegant gebaar de handgeschreven rekening overhandigde en me voor een smakelijke bonensoep, een salade en een mierzoete baklava toe, omgerekend, 9,44 gulden liet betalen? Het kannetje koffie kreeg ik gratis toe.
Koffie, die zoals in elk land waar de Turken jarenlang ook culinair de dienst uitmaakten, zoet is als de liefde, zwart als de
nacht en heet als de hel, zoals men in de
Balkan zegt.

Stamelen
Minpunten voor de toerist
zijn de vele straatnamen, uit-

Zes jaar geleden was Leni Paul er
voor het laatst, net voor de grote omwenteling. Ze werd toen nauwlettend
in het oog gehouden door ideologischgeschoolde gidsen. Die tijd is voorbij.
Met alle macht tracht Bulgarije nu toeristen aan te trekken.
sluitend in het Cyrillisch. Wie naar Bulgarije afreist, kan maar het beste even deze
tekens uit het hoofd leren. Men sluit u
trouwens onmiddellijk in het gastvrije hart
als u enkele termen, al is het wat gebrekkig, in het Bulgaars weet te stamelen. Overigens kan men met Engels, Duits en wat
de oudere Bulgaren betreft met Frans, terecht.
Als winterbestemming werd Bulgarije
bekend door het uit de jaren zestig daterende Pamporovo en het nieuwere Borovets. Dicht bij Sofia (ruim een miljoen inwoners) ligt op een half uurtje rijden Aleko, zodat je je 's morgens kunt uitleven op
de piste en 's middags de schitterende cultuurmonumenten, waaronder prachtige
kerken vol bladgoud en ikonen, kunt bewonderen.

.,0ezevrlje-tljdspagtaa .
verschijnt wekelijks in alle
edities van Weekmedla.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 562.2840 (niet op vrijdag).

Veel fotogenieke stadjes

(ADVERTENTIE)

Bulgarije, 110 duizend vierkante kilometer groot en daarmee 2,7 keer groter
dan ons land, heeft
zoveel in petto dat er
voor iedereen wel

Bulgarije beroemt zich er op een groot
aantal honderdjarigen te tellen. De krasse
leeftijd en goede conditie zou te danken
zijn aan de beroemde Bulgaarse yoghurt.
Wie met eigen vervoer naar Bulgarije
reist, dient goed te beseffen dat evenals in
andere Oosteuropese landen minder betrouwbare lieden dol zijn op westerse auto's en' onderdelen daarvan.

Sofia
Met name Sofia zelf is een stad waar je
op je tellen moet passen. Het is overigens
wel een metropool die de moeite waard is.
Men treft er nog veel helden op sokkels
aan, daterend uit de
Turkse en de communis- De gastvrije
tische tijd, zoals de held bevolking stelt
Cassil Levski naar wie het zeer op
veel Bulgaren zijn ver- prijs als de toenoemd.
rist
enkele
Levski was betrokken woorden Bulbij het afwerpen van het gaars weet te
Turkse juk in 1878. Hij stamelen
was, vertelde me een
gids, geen 'type Rambo', maar een strijder
die het eigen Bulgaarse zelfbewustzijn wilde bevorderen.

wegwezen!
l O-Daagse Zon- en Cultuurvakantie in
het prachtige Toscane, Italië!
Toscane, bakermat van Italiaanse cultuur, mag zich de laatste jaren verheugen in een snel groeiende belangstelling bij
liefhebbers van cultuur en historie! Nergens ter wereld vindt
u zoveel cultuurschatten bij elkaar als in Toscane! Tijdens het
excursieprogramma bezoekt u o.a. Florence, Lucca, Siena en
Pisa. U verblijft in het sfeervolle Montecatini Terme in hotel
Lido Palace op basis van halfpension verzorging!
VERTEKDATA MONTECATINI TERME:
Mei: 04,11,18, 25 fl. 878,- Juni 01, 08,15, 22, 29 fl. 878,Inclusief: *vervoer per luxe tourbus * overnachting heen- en terugreis *halfpension *2-persoonskamermetdo/to *excursies *reisbegeleiding *afscheidsdiner!

De Harde's Tours

Boek nul BEL 020-6541100

Peter van Klaveren is kok in
een restaurant. Hij doet in een
serie artikelen suggesties voor
niet-alledaagse recepten en legt
uit wat er bij het bereiden van
de maaltijd zoal komt kijken.
Vandaag: groentesoep met
lamsgehaktballetjes.
(GELUKKIG KOMT DE
" lente alweer een beetje
inzicht en kunnen de zomerkleren uit de mottéballen.
De tijd van de kleurige salades en lichte visbereidingen en
witte wijn komt er aan. Maar
één van de all-time favorieten
rond deze tijd van het jaar is
toch wel een lekker groentesoepje.
Het recept van deze week kan
bijna niet mislukken en smaakt
altijd. Het is echter wel van belang de soep niet al te lang te
laten doorkoken anders wordt
de groente tot prut gekookt en
verliest het pannetje soep zijn
gezonde, frisse en verse karakter. Wat betreft de keuze van de
groente luistert het allemaal
niet zo nauw. Echter als basis
van een lekker pannetje soep
doet de combinatie van wortel,
selderij, prei, ui, laurier en peperkorrel het altijd goed. De
grote truc is echter rte groente
en het rookspek eerst even een
kwartiertje in de boter te stoven. Dit maakt de in de groente
aanwezige geur en smaakstoffen goed los. Een soepje zoals u
altijd al gehad zou willen hebben.
De boel verlevendigen doet
men met wat balletjes lamsge-

(ADVERTENTIE)

Voor meer informatie: Bulgaars Verkeersbureau, telefoon 020-624.8431.

Groentesoep
met balletjes

NPAKKEN

BOES

Variatie

iets te vinden is.
Er zijn vanuit Nederland diverse chartervluchten en georganiseerde reizen mogelijk.
Doorgaans komt men dan te---- recht in de doorsnee toeristische gebieden, van waaruit excursies mogelijk zijn zoals naar
het bekende Rila klooster (door de Unesco
beschermd), naar het drieduizend jaar
oude vissersstadje Nesebar of naar het bijzondere kuuroord Sandanski, vanwaar je
als herboren schijnt terug te keren.

hakt en een enkel blaadje
thijm, echter niet te veel; geen
thijmsoep. Bij de lunch de soep
met stokbrood en verse boter
serveren. Voor een complete
maaltijd kunt u er wat extra
balletjes, een paar onsjes runderpoulet, vermicelli, pasta of
rijst toevoegen. En geloof me,
na zo'n pan vol met vitamine en
mineralen voel je je goed.
Voor een grote pan lekkere
soep heeft u nodig: twee winterwortels, twee preien, twee uien,
bos (bleek)selderij, paar onsjes
lamsgehakt, rode paprika,

handvol sperciebonen, wat
teentjes knoflook, bakje champignons, paar tomaten, pakje
spekblokjes, vermicelli, eetlepel boter, blaadje laurier, klein
bosje peterselie, eventueel een
bos verse lavas, schapje suiker,
peper en zout, een klein blaadje
thijm en wat bouillonpoeder of
een blokje.
Boter in een grote pan smelten en het spek en alle fijngesneden groenten en kruiden behalve de tomaten en knoflook
toevoegen. Het geheel een
kwartiertje laten stoven, terwijl
u regelmatig met een houten
lepel omschept.
Voeg water toe en breng de
soep aan de kook. Kleine balletjes draaien van het lamsgehakt en toevoegen. Het vuur
iets terugdraaien en het soepje
in dertig a 35 minuten laten garen. Hierna zorgvuldig op
smaak brengen met wat zout en
bouillonpoeder. De tomaten
ontpitten en in dunne reepjes
snijden. De soep in een bord of
kom scheppen, wat fijngehakte
knoflook, wat reepjes tomaat
en een klontje boter erop en als
finishing touch een twijgje peterselie.
PETER VAN KLAVEREN

DeBoodschappeiiKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

geeft u meer!
Voor de laatste keer van dit seizoen kan men op zondag 2
april om half 12 genieten van de Brunchbios in de
Meervaart Eerst gezellig eten om vervolgens te kijken naar
de film

Fietsen door Groene Hart
Fietsersbond enfb in Amsterdam is teleurgesteld dat de lezers
van deze vrije-tijdspagina de auto ingestuurd zouden worden om
een lenterit door het Groene Hart te maken. De bond pleit in een
brief voor een gezonde fietstocht. Natuurlijk vindt de redactie het
uit milieu-oogpunt beter om te fietsen of te wandelen dan auto te
rijden. Op deze pagina, besteden we dan ook frequent aandacht
aan het fietsen, maar de redactie zou de ogen sluiten voor de realiteit als er ook geen aandacht was op gezette tijden voor ritten met
de auto. Hieronder de brief van de enfb.
Blijkens het artikel 'Lenterit door de polders van het Groene
Hart' van 8 maart vindt de krant het nodig om ritjes per auto te
stimuleren in dit natuurgebied. En bestempelt de ritje dan ook
nog als 'milieubewust'. De Fietsersbond enfb Amsterdam is van
mening dat het begrip milieu hier wel heel eigenaardig wordt
opgevat.
Vooruit, dan zeggen we het nog maar een keer. De auto's die
door de polder de Ronde Hoep en het Amstelland rijden, de
motoren die daar groepsgewijs crossen, veroorzaken een hoop
lawaai, stinken en zijn een plaag voor zowel de natuur zelf als voor
de mensen die er wandelen of fietsen. Gemotoriseerde recreatie in
deze Stilte(l)gebieden bederft het karakter ervan.
Milieubewuste mensen doen dat dan ook niet, sterker nog: ze
weten te goed dat een automobilist of motorrijder niet eens kan
letten op al het moois dat in een artikel genoemd wordt -de
plantjes, de vogels. Daar zou maar narigheid van komen. Het
advies aan automobilisten een verrekijker te kopen zodat ze
vanaf een parkeerplaats een fuut kunnen zien baltsen kan door
een veel betere raad vervangen worden: pak de fiets of ga lopen.
Dabn zie je alles prachtig van dichtbij. Je verpest ook de rust en de
atmosfeer niet voor de fuut -om over de medemens nog maar te
zwijgen.
Van fietsen en wandelen voel je je gezond. En 's avonds ben je
heerlijk moe en rozig. Wie behoefte heeft aan routebeschrijvingen
en andere informatie over fietsen kan gratis de catalogus 1995
bestellen bij de Fietsersbond, postbus 2150, 3440 DD Woerden.

van regisseur Steven Spielbcig. Met in de hoofdrollen Robm
Williams. Dustm Holïman. Juha Roberts en Bob Hoskms.
Hook is een vrije interpretatie van het verhaal van Peter Pan.
het jongetje dat weigert om volwassen te worden en zo zi]n
kinderlijke fantasie te vcrlie/cn. De jurist Peter Banning gaat
helemaal op m zijn werk. verwaarloost zijn gc/cin en is de
avonturen uit zijn kindertijd glad vergeten. Op een dag wordt
hij geconfronteerd met zijn oude jeugdherinneringen. Als
Kind speelde Banning de hoofd]ol van Peter Pan die het ecuwig aan de stok had met de boosaardige Captain Ilook. De
kinderen van Banning worden ontvoerd door Hook en
Banning krijgt drie dagen om /.c te bevrijden.
De hlm is geschikt voor kinderen vanal acht jaar
De brunch wordt muzikaal opgeluisterd door de Salsa-band
van Muziekschool Amsterdam onder leiding van Wlady
Podsasa.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en
na telefonische reservering bi| de kassa m de Mccrvaart. tclctbon (020) 610.7393 betalen volwassenen in plaats van 25
gulden slechts twintig gulden. Kinderen tot en met 12 jaar
betalen 7,50 gulden (normale tocgangspri]s tien gulden).

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen (maximaal vier per bon)'

geeft u meer!

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

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020.665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 42,00

voor elke extra regel

ƒ

14,20

mm-prijs

ƒ

8,80

mm-prijs met vignet

ƒ

AUTO/MAXPS per mm

8,80

ƒ 10,40

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

020-665 86 86

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

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

Tegen handelsprijzen: BX 1.9
TZi, st.bekr., c.v., el. ramen,
el. dak, 1-'92, met lichte
park.sch, ƒ 12.950. BX 1.6 TGi
Progress, Ipg-o.b., grijs met.,
sportint., l.m. wielen, 2-'92,
ƒ13.950. BX 1.4, Ipg, 1-'86,
ƒ2950. BX 1.4 TE, blauw met.,
open dak, Ipg-o.b., 3-'90,
ƒ9250. AX K-Way, 2-'89,
ƒ4950. BEREBEIT, Amsteldijk
25, 020 - 6627777, do. tot 20.30
uur. Zondag 19-3 geopend tot
16.00 uur.
T.k. BX TZD turbodiesel,
170.000 km, bouwjaar 1990,
grijs. Tel.: 05270 - 12366.
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep. prijzen.

Daihatsu Applause 1.6 Li,
5-drs., '93, wit, 30.000 km,
ƒ 19.950.- Garage Boom
Aalsmeer. 02977 - 25667.

Fiat

Audi

7x Panda
'89 t/m
4x Cinquecento
'93 en
25x Uno div. uitv. '89 t/m
3x Punto
10x Tipo div. uitv. '90 t/m
BxTempra 1.6/2.0 '90 t/m
1x Croma 2.0
nov.
Auto's te koop
BMW
1x Croma 2.0 16V
jan.
van ƒ 10.000,1x Croma 2.5 V6
jan.
BMW 316-3181-320-6, 5 stuks 1x Uno Diesel
tot ƒ 15.000,1984/1985/1986, ook automaat, 1x Tipo Diesel
inruil mogelijk: 023 - 423906. 1x Panda aut.
Subaru Mini Jumbo, SDX, wit,
1992, sunroof, 13.000 km. 1 jaar BMW 524 Turbo Diesel, 1987,
Bovag garantie ƒ 13.000.pas gekeurd, prima auto, inruil Diverse merken
HEERE. Tel.: 020-6719154
mogelijk, ƒ 7.950. 023 - 423906. 1x Lancia Dedra 2.0
68.000 km, prijs ƒ 19.950
Renault 5 TR
Chrysler
Renault 21 TL 1.7
Daihatsu Charade TX 1.3
Suzuki Swift 1.6 GL Sed.
Chrysler - Amstelveen
Suzuki Alto GL, 3-d.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Suzuki Alto GLX 3-d.
Mazda 323 1.6 GLX, 3-d.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Opel Kadett 1.6 GL Stat.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Aanbieding: 2x Saab 900 Turbo
airflo. Zeer complete Saabs. Audi 80 CC, 4-drs, 5 versn., in
topconditie, '85, inruil mogelijk,
Saab Service Molenaar.
ƒ3.950. 023- 423906.
Tel. 02503 - 14097.

Voer een goede occasion:
OTO/ICI CITROEN
Autobedrijf WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht AX 14 TRS 87 ...154.000 km
Tel.: 02979 - 84866
AX Plaisir 91
43.000 km
AX 1.0 Escapade '9344.000 km
AX 11 TGE 92 ...50.000 km
CITROEN
BX 14 Toulouse '9184.000 km
BX 14 Cannes '91104.000 km
BX 1.9 TZI 91 ...80.000 km
BX Deauv. Dsl. 93150.000 km
AX Escapade 11/93 ƒ14.950 BX Break Dsl 87 247.000 km
AX First 2/92
ƒ 15.750. ZX Avantage '92 . .46.000 km
ZX Reflex 1.43/93 ..ƒ22.250 ZX 1.9 Diesel 93 ..99.000 km
ZX Avantage 1.45/93/22.750 ZX I.9 Reflex 91 .100.000 km
ZX Avantage 1.6 10/92/21.500 XM2.0'91
110.000 km
Xantia 1.6 X 7/94 ...ƒ32.000 XM 2.0 Comfort '91128.000
km
XM 2.0 SX 16 V 6/94 ƒ49.500
Hogeweyselaan 21
Jumper 27 C 1,9 TD 5/9429.900
1380 AG WEESP
Suzuki Swift 1.3
02940 - 16661
GTI 11/91
ƒ18.500

OLTHOF BV

Financiering:
6 mnd. renteloze uitgestelde
betaling van max. ƒ 10.000.Eurocasiongarantie 12 mnd.
N.B.:
BX 14 6/89
ƒ 8.250
BX 14 E 3/88
ƒ 7.250
3 mnd. Eurocasion garantie
wastunnel open van 8-15 uur
Isolatorweg 40,
A'dam-Sloterdijk (afslag S 102)

Citroen AX 1.4 Diesel, 5-drs,
wit, 1990, APK gekeurd, inruil
mogelijk, ƒ 8.950: 023 - 423906.
Citroen BX 1.9 TRS, 1987,
stuurbekr., centr. lock, inr.
mog., ƒ6.950: 023-423906.

Citroen GSA X1 Benz 84, 2e
eig. APK 11-95, z.g.o.h. rektiz.
prijs ƒ2250,-: 020-6228060.
CITROËNSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
CHYPARSE, Soesterberg vult Tel. 020-6320190 fax 6343433
uw Citroën-veerbollen voor
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS. CX 22 TRS 05/87., 27.500 km.
nieuwe APK.
Tel.: 03463-51150.
Wals. Tel.: 02902 - 61697.
Citroen 2 CV6, kl. beige, bj. '82,
APK 7-'95, i.g.st. Altijd garage Ruime keuze in 2 CV occasions
gestald, nwe accu en uitl. Vr.pr. alle leeftijden. De Eendenspe/ 2°00. Tel. 02523-73684/77755 cialist Leende. Tel. 04906-1528.

020-6823520

Lada

HONDA ACCORD 20i EX, '90, Lada Samara 1300 S, 1992
it, 4-deurs, elek. ramen en b.- 28.500 km, ƒ 10.500.
spiegels, stuurbekr., ƒ 11.000,-.
Tel.: 020-6365052
nl: 02975 - 63734.
WESTDORP
LADA en KIA dealer
Honda Prelude EX, '84, stuursekr., el. ramen, 1e eig., inr. 2x Lada 1.5 stationcar'88, '93
3x Lada 2105 1.5 . ...'92 '93
mog. ƒ 3.950: 023-423906.
5x Samara 3-drs . '89, '92 '93
4x Samara 5-drs
'91, '92
Hyundai
1x Samara Diva 4 drs ... '92
Hyundai S Coupé, september 2x Kia Sephia 1.6 4-drs .. '94
93, 22.000 km, rood, incl. spoi- Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam: 020 - 6825983.
erset/radio, stuurbekr.
Oto-lci Weesp: 02940 - 15108.

Jaguar/Daimler

Lancia

LANCIA
Dedra Turbo Dsl 5/94 ƒ 38.750
Delta 1.6 ie 3/94 ....ƒ29.950
Thema 2.0 16 V 2/93 ƒ41.750
Y 10 11/85
ƒ 5.950
Y 10 Selecta 12/90 ..ƒ12.950
Autobedrijf CASPARUS
Amstellandlaan 1, Weesp
Tel. 02940-15108

British Cars

CITROÉN-OLTHOF BV
Panda's 87/93 vanaf ƒ 5.000.
Suzuki Swift 1.3
Uno's .. 87/94 vanaf ƒ 6.900.
GTI 11/91, ƒ18.500.Tipo's .89/94 vanaf ƒ11.950.
Tel. 020.6823520
Autobedrijf CASPARUS
Fiat Uno 45, 3-d, '88; Rat Uno Peugeot 309 GL 1.4 Select,
Amstellandlaan 1, Weesp
45 s.i.e., 3-d., '89; Opel Corsa 1992, prijs ƒ 16.750. Auto
1.2,5-d., '87. Inr. fin. verz. mog. Service Wetter, Zwanenburg.
Tel. 02940-15108
Zuidwijk, tel. 020-6629517.
Telefoon: 02907 - 6572.
Rat Panda 34, b.j. '85, heel
Lada 1.3 stationcar '88/5.950
goed en mooi, 90.000 km, APK
Lada2!05 1.5,4drs. '93/9.950
4-'96, ƒ 1750. 020 - 6761539.
Alfa Romeo
Samara 1.3 3 drs. '89 .ƒ7.750
Westdorp - Tel.: 020 - 6825983.
Fiat Ritmo 70S, sept. 1986, pas
33,1.7 IE 5-drs., mooi, 92, rood, gekeurd, leuke auto, 5 versn.
Opel Kadett 1.6 GL, 1989,
ƒ 18.750.- Garage Boom
inr. mog., ƒ 2.950:023 - 423906.
GSi-look, leuke zwarte auto,
Aalsmeer. 02977 - 25667.
inruil mogelijk, ƒ9.950.
Fiat Uno 55S, '85, l.m. velgen,
Alfa 33 1.7 IE 16V, 80.000 km, pas gekeurd, 5 versn., inruil
Telefoon: 023 - 423906.
'91, 6 mnd. BOVAG gar.,
Subaru Justy, 3 drs., wit, 1988, d.blauw, ƒ 17.000. 020-6171283 mogelijk, ƒ 2.950: 023 - 423906.
APK en VVN gekeurd ƒ 6.500.Rat Vermey
Alfa 75,1.8, b.j.'87, km 94.500,
Garage Econoom
lichtgroen
met.,
boekjes. A. PHILIPSWEG 13 UITHOORN
Frederikspl. 6, 020-6232505.
ANWB rapp. aanw., APK 2-'96,
TEL. 02975 - 62020
Auto's te koop ƒ8900. Tel.:020-6895244. Keuze uit ruim 70 occassions

Citroen

Honda

XM Comf. Br. D. '93 ƒ34.500
XM Turbo D '92
ƒ 29.900
XM Turbo D Amb.'9l ƒ24.500
XM Diesel '92
ƒ 24.500
XM 20i Amb. '91
ƒ 22.500
XM 20i Comfort '91 ƒ 17.500
CX 25 GTI Turbo '87 ƒ 7.500
AUTO HALAN
ZX Diesel '93
ƒ 19.500
ZX 1.8Furio '92
ƒ 4.900
Neerlands grootste
BX TGD Break '92
ƒ 17.500
LANCIA-DEALER
BX TGD Break '91 ƒ 14.500
BX RD Break '85
ƒ 3.950
NIEUW
BX 19 TZD '92
ƒ 17.500
2 x Dedra 1.6 ie. Nardi
BX 19 TZD '91
ƒ 15.500
van ƒ 38.750.BX 19 TZD '90
ƒ 9.950
voor ƒ 35.950.BX Turbo D '88
ƒ 7.950
2
x
Dedra 1.8 ie Nardi
BX 19 TZD '86
ƒ 4.950
van ƒ 43.000.BX 19 GTI leer ABS'92/24.500
voor/ 38.950.BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 14.750
BX 16 TGI Br. Ipg '92 ƒ 17.500
5
x
Delta
v.a. ƒ 7.500
& Lifestyle
BX 16 RS Br. Ipg '87 ƒ 4.950
10 x Y 10
v.a. ƒ 7.500
ƒ 17.500
BX 16 TZI Ipg '92
15 x Thema
v.a. ƒ12.500
18 en 19 maart
BX 16 TZI '92
ƒ16.500
12 x Dedra
v.a. ƒ14.500
HOUTEN
ƒ 12.750
BX 16 TZI '90
BX 16 TRS aut. '89 ƒ 8.950
Drie hallen verkoopshow
DEMO
AX GT '91
ƒ 12.500
van alle Britse auto's
1 x Delta 1.6 .. voor ƒ28.750
AX 10 E 88
ƒ 4.950. onderdelen, clubs, Lifestyle Thema 8 V ie .. voor ƒ45.000
BX 14 Deauville '92 ƒ 14.500'
huis- en tuindecoratie
Dedra 1.6
voor ƒ33.500
ƒ 7.500
BX 14 TE '89
ook leuk voor dames!
BX 14 RE '87
ƒ 4.500 Expocenter Euretco HOUTEN
AUTO HALAN
Info: 035-836990
VISA GARAGE BV
020 - 6650050
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.
Mercedes-Benz De Flinesstraat 22, A'dam-Z.O
t.o. de Makro
190E 2.0, '86, wit, 80.000 km
Daihatsu
onderh. pap., extra's, i.z.g.st. Lancia thema 20 IE, dec. '90,
ƒ 15.000. Tel.: 03404 - 32234. donkerrood, goed onderhouCharade TX, aut., km 40.000,
Mercedes-Benz 190 E 2.0, den. Tel.: 020 - 6982171.
'92. NIEROP DAIHATSU
A'dam-W. Tel.: 020 - 6183951. 1987, wit, 4xkop arml., radio- Lancia Y 10, m.blauw, '87,1.0lt,
cas., schuifdak, trek inr. be- 130.000 km, APK febr. '96, nw.
Daihatsu
spreekb., 15000: 03417-51314 bandVuitl ƒ4800: 020-6102090
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
Mitsubishi
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

19 GTR, 3-drs, '89/7.500
RONDAY BV
PI. Middenlaan 19, A'dam
020 - 6237247.

boven ƒ 20.000,-

13-14

22/23 maart 1995

Weekmedia 11-12-13-14-15-16-17

'92
'94
'94
'94
'94
'94
'9;
'94
'94

'91
'88
'89
'90
'92
'91
'92
'89
'90

Te koop Rat Uno 45, feb. '89,3'
drs, bruin met. Vr.pr. ƒ8500,Tel.: 050 - 132278.
OTOPLAZA Hilversum FIAT
Panda 750 Canara
12/87
ƒ 5.950
Panda 1000 CL 08/89 ƒ 8.950
Panda Tachini 04/90 . ƒ 10.500
Ritmo 70 CL 03/88 . .ƒ 6.950
Uno Suite 1.4 SX 10/93ƒ 19.500
Tipo 1.4 S 5-drs 4/94 ƒ25.950
Tipo 1.4 S/Demo 2/94 ƒ 25.500
Alfa 33 11/91
ƒ17.950
Honda Jazz '85 . .153.000 km
Herenstraat 40 - 73, Hilversum
achter hotel Hof van Hollanc
035 - 244244. Dond.koopavond

Ford

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
Peugeot-dealer
106 1.1 Accent 7/94 ƒ21.900
205 XR 1,6 aut. 3/93 ƒ23.800
205 XL 4/90
ƒ11.500
205 Accent 1.1. 5/87 ƒ 7.200
309 XE 1.4i, 3-d. 3/90/10.900
309 GR 1.4, 4 / 9 0 . . . . ƒ 13.750
306 XN 1.4i3-d. 5/94 ƒ26.600
306 SR 1.4 sed. 10/94/30.600
405 GL 1.6i 5/94 . . . . ƒ 30.500
405 GR 1.96/89 . . . . ƒ 13.200
Honda Civic 5/88 ....f 9.800
COBUSSEN
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 - 6121824.
Peugeot 205 XS 1.4, Van 01/92,
34.000 km.
Wals. Tel.: 02902 - 61697.
Peugeot 505 GR Diesel 9-'89,
trekhaak, radio-cass., stuurbekr., mooie goed onderhouden auto, ƒ 9500. 020-6937453.

Pontiac
PONTIAC
stationcar,
ƒ7000, comfortabel.
Tel. 020-6382044.

'81

Automaten

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11
RONDAY BV
PI. Middenlaan 19, A'dam
020 - 6237247.

Wij hebben keus uit meer dan 10 Automaten v.a. ƒ 3.500.-

GOLDCAR B.V. Amstelveen, 020 - 6433733.
Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten

v.a. ƒ 3.500.-

GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 020 - 6433733.

21 GTS, '88
ƒ 6.900
19TXE, aut. '92 ....ƒ21.900
19 Chamade, '92 . . . . ƒ 17.500
19 GTR '89
ƒ 7.500
19 TR '91
ƒ13.000
Clio nov. '93
ƒ19.000
Twingo '94
ƒ19.000
Express, '92
ƒ11.500
25 Turbo Diesel, '85 .ƒ 6.500
11 GTL '87
ƒ 5.800
18 GTX, '85
ƒ 3.500
5 Campus, '90
ƒ 8.750
5 TR, '88
ƒ 6.850
5 Parisienne, '84
ƒ 2.750
5 TL '85
ƒ 3.750
9 GTL '84
ƒ 2.750
Fuego autom
ƒ 1.850
Citroen BX '86
ƒ 3.950

Rover

Saab

Rover 3500 v.d. Plas '83
5-bak, Garage Boom
Aalsmeer. 02977 - 25667.

SAAB SERVICE

ROVER GARAGE BOOM
Dealer voor Hoofddorp
Amstelveen, Uithoorn en
Aalsmeer 02977-25667
Aangeb.: div. Rover Estates

MOLENAAR
HOOFDDORP
Tel.: 02503-14097
Onderhoud, reparatie, APK.
ENKELE ZEER EXCLUSIEVE
SAAB 900 TURBO
Tevens revisie Saabmotoren
en versnellingsbakken.

Seat
SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

Suzuki

Amsteistein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Volkswagen

Volvo

960 Pres. aut. 2.5, model '95
940 GL 2.0
3/92
855 Estate 2.5
2/95
745 Estate 2.3
12/86
VW Polo 1050 Prego
740 GL 2.3
12/86
plus Coupé
480 ES 1.8
9/89
1994, tornado rood, 8.700 km. 440 Sport
10/94
440 DL 1.8
10/93
(Valschermkade)
440 DL 1.8
9/91
440 Comfort 1.6
1/95
340 Win
7/86
364 GL 2.0
1/88
VWGolf 1.8 GL75 pk.,
11/91
1992, tornado rood, 38.000 km. BMW 318 i
Nissan Primera SLX 2.0 4/91
(Aalsmeer)
Audi 80 1.8 S, aut
1/91
VW Polo Coupé 1.3 ... 3/92
Opel Omega 2.6 stat... 11/92
Citroen XMi 2.0 L
1/92
Schaafstraat 27-29, hoek Meeuwenlaan
8/84
5 min. van Centrum bij Utunnel
VW Golf, 1.4 Orlando 1994, Peugeot 505
Renault Safrane RXE 3.011/92
zwart, 21.988 km.
(Amsteldijk)
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Mazda
Tel. 02940 18200/18008
VW Passat 1.8 CL Variant,
Komt U dit weekend
90 pk. 1994, 24.200 km.
Indian red metallic
i)"
(Weesp)
850 GLT, schuifd
'92
BIJ
940 Sedan
'91
740 2.3 Sedan
'90
Mazda-dealer Van Vloten Car
240 2.3 Stationcar dec. .. '92
Draaierweg 10 (bij Praxis) Amsterdam-Noord
INKLUSIEF BTW
440 DL-GL . . . . '90/'91/'92/'93
Tel.: 020-6365052
440 GL, autom. ... '90/'91/'92
MAZDA 323 F 5D GLX
1.6i
1990 98.000 ƒ18.950 VW Taro 2.4 D enkelcabine, 340 automaat
'88/'90
4 x 4 coverline 1993
MAZDA 323 F 5D GLX
1.6i
1990 70.000 ƒ19.950
240 Sedan
'87/'89
wit 40.000 km
MAZDA 323 F 5DGLXPS1.6i
1991 75.800 ƒ20.950
MAZDA 323 F 5D GLX PS 1.6i-16v 1992 75.000 ƒ24.950
MAZDA 323F 5D GLX PS 1.6i-16v 1992 31.000 ƒ24.950
MAZDA 323F 5D GLX
1.6i-16v 1993 51.025 ƒ27.950
MAZDA 323 F 5D GLX
1.8i-16y 1993 47.030 ƒ28.950

ƒ 20.950.-

Mitsubishi Autobeheer ƒ 26.500.De dealer voor Amsterdam
Profiteer Nu
van onze sterl< verlaagde prijzen

020-6363377

ƒ 27.950.ƒ 41.950.-

ƒ 29.950.-

Van Vloten

KOST

626 HB 2.0 GLX, 12 V 9/89
Nissan
AUTOMOBIELBEDRIJVEN
blauw, trekhk., stuurbekr.
Van part. wegens omstand.h,
• Valschermkade 16
Cherry
1.5,
'86,
heel
mooi
en
bonn. aanwezig. 020-6435534
Amsterdam tel. 020 - 6174934
goed, zuinig, APK 4-'96, ƒ 2550.
Mazda 929 Coupé, 1984, nwe Tel. 020 - 6428079.
6 Amsteldijk 10
APK, blauw, als nieuw, zeer
Amsterdam tel 020 - 6734666
Nissan Micra, 5 speed, kl.
luxe, ƒ3.350. 02979-41642.
blauw met. '86, ƒ4.950. Jan • Ruysdaelkade 243
Amsterdam tel. 020 - 6768033
T.k. Mazda 626, 1.6, b.j. jan. Wals. Tel.: 02902 - 61697.
'83, achteraandr., ƒ 1350, APK Nissan Micra, 5 speed, kl. • Ophelialaan 92
tot sept. '95. Tel: 020-6968737. blauw met. '86, ƒ4.950. Jan
Aalsmeer tel. 02977 - 24550
Wals. Tel.: 02902 - 61697.
• Gooilandseweg 2
Opel
Weesp tel. 02940-12517
Nissan Sunny 1.5, coupé '84,
Kadett Club: rood, 4-drs, se- ƒ2250, 5-bak, radio, trekh., • ' . ' Dé- VW/AÜDI-DE.ALE.R.
dan, b.j. '88. APK dec. '95. APK 4-'96 i.z.g.st. 020-6404980. voor AHtsterdam en omgeving
Vr.pr. ƒ7500. 070-3938539.
Sunny 1.6 SL, 5 drs., '90, silver,
Opel Corsa, 1987, keurige 96.000 km. Garage Boom
auto, APK gekeurd, inruil mo- Aalsmeer. 02977 - 25667.
T.k. VWGolf 1.9 D. CL, 106.000
gelijk, / 5.950: 023 - 423906.
km, 7-'93, rood met., elektr.
Tegen hand.pr,: Primera 1.6 dak, cv etc.: zeer compleet.
T.k. tegen handelsprijs: Corsa LX, 5-drs, stationwagon,
1.41 Strada, 4-'92, ƒ12.500. Ipg-o.b., r.v. spatbordbescha- Tel. 020 - 6141248.
Astra 1.6i GLS, 5-drs, Station, diging, 5-'91, ƒ 13.950. Primera VW Golf CL 2/93....ƒ23.500
blauw, roofrack, zonw. glas, 2.0i SLX, 4-drs, aut., stuurbekr.,
COBUSSEN
Ipg, 1-'92, ƒ22.500. Astra 1.7 elektr. ramen, c.v., Ipg, 2-'92.
Baarsjesweg 249-253
GLD, 5-drs, Station, 8-'92, ƒ 18.950. Nw mod. Sunny 1.4 Amsterdam 020 • 6121824.
ƒ20.500. Astra 1.8i GLS Club, LX, 3-drs, 10-'91, ƒ12.250.
VW Passat C stationcar bouw5-drs, Station, zwart metall., Sunny 2.0 LX Diesel, 5-drs,
jaar '84,133.000 km, automaat,
st.bekr., 7-'92, ƒ 25.500. 2x
stationwagon, 3-'91, ƒ12.950. ƒ 2.500. Tel. 085 - 426446.
Kadett 1.4i Sedan, Ipg, 7-'91, Nissan 300 ZX 2+2 Coupé,
v.a. ƒ11.500. Kadett 1.8 S
VW POLO Station, wit, aug.
6-'85, ƒ 10.500. BEREBEIT,
Sedan, Ipg, 6-'89, ƒ9250.
Amsteldijk 25, 020 - 6627777. '83, mot. prima, geen roest,
Vectra 1.8i GL Sedan, 3-'91, Zondag 19-3 geopend tot
ƒ 1950. APK tot sept. '95. Tel:
ƒ 16.500. Vectra 1.6i Sedan,
020 - 6848962 of 013 • 681633.
16.00 uur.
3-'91, ƒ16.500. vectra 1.6i LS
• Auto te koop? Plaats in deze
Sedan, 1-'90, ƒ 15.500. Kadett
rubriek. U zult verbaasd staan
Porsche
1.6 S, 3-drs, Ipg, 4-'88, ƒ4950.
over het resultaat.
Kadett 1.3 S Station, 1-'87,
ƒ6250. Omega 1.8 LS, 5-drs, MOTORISCHE PROBLEMEN?
Stat. aut., Ipg-o.b., 10-'87, Laat uw auto testen d.m.v.
de modernste apparatuur
ƒ8250. BEREBEIT, Amsteldijk
Garagebedrijf Out:
25, 020 - 6627777, do. 20.30 u.
Zondag 19-3 geopend tot Tel. 020-6441020. Geopend
ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur.
16.00 uur.

Amsterdam
uw Volvo-dealer

met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen
laan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Let op! 29 x Volvo 440 DL, b.j
'90 tot '92, Ipg/benz., alle kleuren, ± 100.000 km. Boekjes ter
inzage. Keurige auto's, v.a,
ƒ7.950 tot ƒ 10.000 incl. BTW,
Tel.: 01713 - 15770.
Ook voor occasions
VOLVO-NIEROP, A'dam-W.
Tel.: 020 - 6183951.

Service en
Reparatie

GARAGE ECONOOM
Repareert
Algemeen
uw Koppeling en Remsysteem
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
AUTO SERVICE WETTER
AARZEL NIET, BEL NU !!
SUBARU en LADA dealer
Uw Bovag-Autospecialist
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
Subaru 1.8 GL
1987 Frederiksplein 6, 020-6232505.
Subaru Mini Jumbo DL 1984
Subaru Mini bus E10 VAN 1987 APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
Lada Sarnara 1.5 5-drs . 1993
Lada Samara 1.3
1991 brandstofpompen; verstuivers
Lada 2107
1984 cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Renault 11 GTX
1984
VW bus transp
1987 Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
Peugeot 309 GL 1.4
select
1992 APK KEURINGEN ƒ70,
Ford Sierra 2.3 diesel .. 1990 klaar terwijl u wacht.
Opel Kadett 1.6 D Car. 1988 Garage West-Center:
Opel Corsa 12 S
1984 020-6122476 (zonder afspraak)
Zwanenburgerdijk 503
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Zwanenburg, tel.: 02907-6572
A.P.K. KEURINGSSTATION
+ 50 auto's APK gek. Den
Keuren zonder afspraak
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Feenstra & Jimmink
Haarlemmerweg bij molen. Asterweg 24A A'dam 6364702
020-6844079. Tevens Inkoop.
Autobedrijf CRYNSSEN
Ook Filiaal Johan Boom, Den
Crynssenstraat 10-14
lip 55, Den 'lip. Tussen LandsTel.: 020-6184402.
meer en Purmerend. ± 100 au- APK-keurstation, reparaties
to's v.a. ƒ600. Tel.: 02908- alle merken en schaderegeling.
24640. Tevens inkoop auto's.
GARAGE ECONOOM
BMW 316, Ipg, 2-'86, ƒ5250.
BMW 735i aut., schuifd., l.m. Voor al uw SERVICE BEURTEN
en ONDERHOUD
wielen, 1-'85, ƒ6250. Audi 80
Schadetaxatie en -herstel
Diesel, 4-'86, ƒ4950. Mazda
323 1.5 Station, 3-'84, ƒ1950. Gratis leenauto's beschikbaar
Renault 5 TL, 5-'85, ƒ4500.
APK-KEURING,
Renault 5 1.7 GTX, 4-'88,
klaar terwijl u wacht.
ƒ5500. Alfa Giulietta 2.0, 4-'82, Advies voor 'n goede Occasion
ƒ2950. Citroen BX 1.4, Ipg,
Wij bieden u een snelle
en vakkundige service
1-'86, ƒ 2950. Suzuki Alto,4-'86,
ƒ3950. VW Polo Van, 5-'86, Frederiksplein 6, 020-6232505.
ƒ2950. Kadett 1.6, 3-d., Ipg,
4-'88, ƒ4950. Citr. AX K-Way, Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBY2-'89, ƒ 4950. BEREBEIT,
HAL. 02907-6999 A'dam,
Amsteldijk 25, Amsterdam,
020-6627777, do. tot 20.30 u. Sloterdijk 3.
Zondag 19-3 geopend tot
16.00 uur.
Autofinanciering
Let op .
Wagenpark Johan Boom
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel. 020 - 6105478.
± 200 auto's v.a. ƒ300
tot ƒ 15.000.
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur.
Tevens inkoop auto's.

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

Accessoires
en Onderdelen
AUTOLAK

Volvo Occasions

,Effies" kopen!!

Rijscholen

Renault

alle kleuren
ook in spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804
AUTO-ELEKTRA HECHRl BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel: 02502-45435.
Missot, specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Auto's te koop
gevraagd

en verzekering
AUTOVERZEKERING
laagste bet. p.mnd/kw.
Focwa/Schadegarant serv.
Celie Tel.: 020-6416607
Geldlening
met
laagste
maandlasten. Doorlopend
beschikt u over geld.
Celie int. 020-6416607

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
NU OOK GEVESTIGD IN
NIEUW-SLOTEN
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ 775,00
MOTORRIJLESSEN
ƒ 50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ37,50 per les
THEORIE OP CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.
Kempenlaan 90
Tel. 020-6140005,
Auto/Motorrijles
Advieslijn
voor Amsterdam e.o.
Bel: 020 - 6922612
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Tel 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.
(Spoed) opleidingen voor alle
rijbewijzen met aansluitend
CBR rij-examen. Motor 2 dagen. Auto 5/10 dagen. Vrachtauto 5/10 dagen. Theoriekursussen voor alle examenkandidaten. Verkeersschool Nelen,
Wibautstraat 133,1097 DN Amsterdam. Tel. 020 - 6633773.
Vóór de zomer al je rijbewijs?
Met extra korting? Ja dat kan!
1e 4 lessen voor ƒ 100, of ƒ50
korting op een pakket, of gratis
theorieboek + cursus. Bel Ferry
voor informatie: 020 - 6932074.

Motoren/Scooters

TE KOOP:
zeer betrouwbare

Honda XL 500 R
1985, 17.000 km, nwe achterband, i.z.g.st.,
ideaal voor stadsverkeer, erg zuinig, ƒ 3.250 Tel.: 020 - 6185916.
Peugeot SV '94, 9500 km, Motor Yamaha XJ600S, rood,
d.groen, met verz. en service b.j. 8/'91,km 11.000, m. helm.,
boekje. Nw/4950. Nu ƒ3100. ƒ 9.000: 033-721296 (na 18 u.).
Tel. 020 - 6826696 overdag of
6471696 's avonds.

Autosloperijen

Klassiekers
en Oldtimers
A'damse OLDTIMERBEURS
van 15-16 april (pasen)
Beurs voor Klassiekers,
Oldtimers onderdelen, lectuur,
minaturen, J. Eedenhal
Info: Pro Mobiel Totaal
Tel./fax. 070-3977210.
LANCIA Fulvia 1.3 coupé 1970,
ƒ3500. Morris Oxford, serie VI
1970, ƒ 5250. Jaguar XJ 6, serie
12.8,1970, ƒ 3500. Peugeot 301
LR 1930, ƒ 5750: 08879-1043.
T.k.: FIAT 500, b.j. '70, met
nieuwe motor, kl. rood. Vr.pr.:
ƒ6.500,-. Inl.: 030 - 581336.

Campers

Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Autoverhuur

OUKE BAAS

Boek nu uw droom-vakantie
met een DOLPHIN-CAMPER
Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant. Belt u voor inl. incl. automaat en airco.
03410 -19354 of 0652 - 977028. Adventure Cars 02990-30613.
Verkoop & verhuur van
DE HOOGSTE PRIJS voor elk Camper VW LT 28, benzine, bj.
Skiboxen met dragers en
merk auto a cont. met vrijwar. '78,88.000 km, zelfbouw, blank
sneeuwkett. voor elk type auto
hout, i.g.st. ƒ 4.000,-.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
VOLVO 343 CL automaat
020-6719108, fax: 6766836
Tel. 03438 - 13256.
blauw, km 47.500, ƒ 1500.
RIO voor loop-, sloop- en schaZie AT5 telet. pag. 888
Na 18 u. 020 - 6641924.
T.k.
Camp
Mercedes
508
D,
de auto's met geldig vrijw.beRENT A BRIK
APK'96,4sl.pl.,bj.77,omgeb.
wijs. Kont.bet. 020-6370711.
Adverteren in deze rubriek
Personenbus ƒ 89,- p.dag
'87, onderh. papieren MerceTe koop gevraagd AUTO'S a des gar. Compl. ijsk., gast., ch. Opel Kadett v.a. ƒ 39, p.dag
Tel. 020 - 665.86.86
contant met vrijwar.bewijs
FAX 020 - 665.63.21
All-in. KM vrij!
toilet, fietsen. Vr.pr. ƒ 12.000.
Tel.: 02908 • 24640
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel.: 020-6922930
Tel. 02550 - 30846.

T.k. VOLVO 340 L, 5-deurs,
kleur grijs, van 1e eig., bj 1991
in nieuwstaat, met LPG, bi
dealer onderhouden, rek. ter inzage, APK tot febr. '96. Vr.pr
ƒ8950. Tel. 020-6258132.

niet duur!!!

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

AUTO

Peugeot

Ford Escort 1.8 GLD Dsl, 5-drs
'90, 70.000 km, APK gek., inr 106 XR 1.1. .4/92 45.000 km
mog., ƒ 10.950: 023 • 423906, 205 ace. 1.1 10/91 71.000 km
Ford Escort CLX 1.6 16 V 205 XL 1.1 ..3/90 89.000 km
205 XS 1.4 .4/89 118.000 km
12/93, 34.000 km.
205 XS 1.4 ..8/91 88.000 km
Wals. Tel.: 02902 - 61697.
405 GRI 1.9 10/90 72.000 km
Ford Fiesta 1.6 diesel, 1984 405 GLI 1.6. .7/92 50.000 km
APK 10-'95, trekhaak, ƒ 2500,- 405 br. GLX 1.62/92 70.000 km
Tel. 03451 - 16397.
Ren.Clio1.4RT1/93 24.000 km
Ford Rësta '79, kleur licht grijs
PEUGEOT v.d. POUW
APK jan. '96, i.g.st.
Hogeweijselaan 93
Vr.pr. ƒ 1050: 02975 - 63915.
Weesp 02940 - 15110.
Ford Scorpio 2.0i CLX, b.j
10/'92, km 63.000, i.z.g.st., me 205 GT 1.4, 4 drs, b.j. nov.'84,
veel ace., kleur grijs, / 30.000 5 versn.,gd. onderh.,apk01/96
Tel.: 033-721296 (na 18 uur). Vr.pr. ƒ 4500. Tel. 020-6392200.
Ford Sierra 2,0 CL zilvergrijs, b: PEUGEOT 205 XR, bwjr. '85,
1986,185.000 km, central lock APK aug„ i.z.g.s. ƒ5250.
4-deurs, ƒ 4000. 02523-75375 Tel. 020 - 6659428.
Scorpio 2.0 GL, i.g.st., grijs PEUGEOT 205 XR 1.4, b.j. 1met., veel extra's, Ipg, ƒ 4.750 '89, rood, apk tot 2-'96, ƒ 7500.
Tel. 020 - 6713710.
02990-44824 / 020-6834919.

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eurocneque.
i

**PEUGEOT ZUIDWIJK**
Amsterdam Zuid bij de RAI
Div. type's 106 v.a. . .ƒ 15.950
Div. type's 205 v.a. . .ƒ 7.950
205 Rallye 95 pk 7/88 ƒ 9.950
205 XS 1.44/89
ƒ11.950
205 XS 1.06/93 ....ƒ22,950
205 GT 1.4i 2/92 ....ƒ19.950
306 XR 1,4i 3-d. 5/94 ƒ27.500
309 XL 1.4i 1'90 ....ƒ11.950
305GRBreak1.62/87/ 7.950
405 GX 1.619/91 ....ƒ18.500
405 SRi 1.95/91 ....ƒ21.500
405 SRi 1.9 aut. 1/92 ƒ24.500
504 Cpé 6 cyl. '77 . .ƒ 17.500
605 SRI autom. 7/90 .ƒ22.500
Inruil-Financiëring-Verzekering
binnen V4 uur voor u geregeld!
Minervalaan 86, Amsterdam - Z
Tel. 020-6629517/6791864

Prijs incl.
B.T.W.

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

de krant helpt
u op weg

2
3
4
5
6
7
8
9
10

f

49,35
66,04
82,72
99,41
116,09
132,78
149,46
166,15

Telefoonnummer:

Adres:
Postcde H Plaats:.

L.-.-,,

Handtekening:

Weekmedia

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

Circuit Drenthe
krijgt Saab
Saab-importeur,AIM levert
de Stichting Circuit van
Drenthe twee Saabs 900 die
gedurende driejaar ingezet
gaan worden als Safety Car
op het circuit van Assen.
De auto's zijn vopr deze
missie uitgerust met alle
noodzakelijke apparatuur
omdat ze multi-functioneel
dienen te zijn.

Volkswagen biedt voor al
haar personenauto's twee
airbags aan voor 995 gulden. Een airbag voor alleen
de bestuurder is voor 295
leverbaar op alle Polo's,
Golfs en Vento's. Op de
Passat is alleen een dubbele airbag leverbaar.
De actie geldt tot het einde van dit jaar. Voor Golf,
Vento en Passat is tot en
met juli een elektrisch
schuifkanteldak leverbaar
ter waarde van 1.095 gulden. Voor de stationuitvoeringen van Golf en Passat
is een dakreling en laadruimte-afdekking
leverbaar voor 695 gulden. Deze
.actie geldt eveneens tot
juli.

Espace TD
teruggeroepen
Renault Nederland gaat
629 exemplaren van de Espace terugroepen naar de
dealer. Het gaat om Espaces met een turbodieselmotor die tussen begin
1992 en begin 1993 zijn afgeleverd. Bij de betreffende
auto's kan kortsluiting ontstaan in de voeding van de
elektrische verwarming
van het brandstoffilter.
Het verdraaien van de bodemplaat van het f ilterhuis
bij het vervangen van het
filter kan voor de ongewenste situatie zorgen.
Bij latere modellen is dit
euvel door de fabriek verholpen. Om risico's te
voorkomen heeft Renault
Nederland besloten alle
exemplaren maar terug te
roepen. Wereldwijd gaat
het om 45 duizend exemplaren waarvan tweederde
in Frankrijk werd verkocht. Eerder dit jaar
moesten Opel en Volkswagen respectievelijk vele
duizenden Astra's en Jetta's eri Golfs terughalen
voor het herstellen van
mankementen.

Avis kiest Besta
Avis, Rent a Car, een grote autoverhuurder, heeft een tiental Kia Besta's in de vloot opgenomen. De Besta is de goedkoopste bestelwagen in zijn klasse. Sinds september vorig
jaar wist Kia vijfhonderd exemplaren te verkopen en dit jaar
hoopt het Koreaanse merk er achthonderd in Nederland te
verkopen.

Audi A4
Auto l
De nieuwe Audi A4 is
door AutoEuropa,
de
grootste autobladengroep
van Europa, uitgeroepen
tot Auto l van Europa. De
titel is vooral een onderscheiding vanuit de lezers.
Meer dan acht miljoen lezers van de negen autobladen konden deelnemen aan
de verkiezing. Hierdoor
kregen zes auto's een nominatie voor de titel. In Nederland werd de VW Polo
genomineerd en alleen al
gezien het prijskaartje was
het een vreemde eend in de
bijt.
In Zuid-Frankrijk zijn de
zes auto's uitvoerig beproefd door een lezer, vakspecialist, hoofdredacteur
en autocoureur. De A4
haalde de meeste punten.
Volgens de jury waren
daarbij de technische kwaliteit, rijprestaties en vijfkleppenmotor van belang.
Op de tweede tot de zesde
plaats eindigden respectievelijk Renault Laguna,
Audi A8, Opel Omega,
Volkswagen Polo en Lancia Kappa.

Valera nieuwe loot aan Daihatsu-stam
Daihatsu heeft sinds kort een
nieuw model in het leveringsjrogramma, de Valera. Hij
loudt het midden tussen een
Charade en Applause en moet
zich ontwikkelen tot de nieuwe
middenklassèr van Daihatsu.

De naam doet denken aan zijn
op de Civic gebaseerde voorganger uit de jaren tachtig maar
daarmee houdt iedere vergelijking op. De nieuwe Honda
Shuttle is groter, comfortabeler
en veiliger. Het is bovendien de
eerste ruimtewagen met rondom onafhankelijke doublé
wishbone wielophanging.

H

ET PROTOTYPE van de
Valera -debuteerde al
- een jaar geleden en het
.uiteindelijke
model
wijkt daar maar nauwelijks van
af. De auto moet een nieuwe
.mpuls geven aan Daihatsu dat
de afgelopen- jaren in Nederand enig terrein moestprijsgeven.
Sinds 1991 is er sprake van
een daling in verkoopcijfers en
marktaandeel. Ook-in 1994, het
aar waarin het gros van de autpmerken in Nederland eindeijk weer eens een stijging kon
noteren, daalde het aantal verkochte Daihatsu's ten opzichte
van 1993.
Uit cijfers van de Rai blijkt
dat vorig jaar 5.459 Daihatsu's
de showroom verlieten. De Cuore haalde iets betere resultaten, maar de Charade en Applause lieten het afweten. Van
Je Aplause werden er nog maar
!35 verkocht. 1995 kan voor
Daihatsu alleen maar beter
worden, zo lijkt het:

Ondanks
dat je in
de
SG-

versie
wat luxe
zaken
mist, voel

je je wel

thuis achter

stuur.

het

foto: Bram
de Hollander

!

Volvo 850k
Volvo introduceerde in
Geneve een 850 T5, zo'n uit-'
voering .als beproefd door
Prins Willem Alexander,
met permanente yierwielaandrijving.
"^ "*
Bij normale wegomstandighederi wordt 95 procent
van de krachten doorgestuurd naar de voorwielen.
Als de omstandigheden
wijzigen kiest de auto zelf
voor de ideale krachtverdeling.
De 850 T5 met deze aandrijving is 110 kg zwaarder
dan de basisuitvoering.'
Naar verwachting komt hij
begin volgend" jaar op de
markt.
•
, , :,.-•• .

Hij levert een
vermogen van 150 pk
bij 56 honderd toeren

D

Hooggespannen
De vernieuwde en ruimere
uore kan zijn steentje daaraan
bijdragen maar vooral van de
Valera zijn de verwachtingen
hooggespannen. Het nieuwe
model houdt letterlijk het midden tussen de Charade en Applause en heeft volgens Daihatsu alles in zich om uit te groeien tot de nieuwe middenklasser.
Maar dan wel een betaalbare
want de Valera staat al vanaf 27
mille in de prijslijst. Voor dat
geld krijgt u de SG die in deze
:est model stond. Hij lijkt veel
op de Applause maar is net
even korter, smaller en lager.
Hij ziet er vooral leuker en
sportiever uit en alleen daarom
al gaat de Valera het ontgetwrjEeld beter doen dan de Applause op dit moment.
De Valera SG is betaalbaar,
l maar daar is de uitrusting ook

De Shuttle heeft volgens Honda het rijkarakter van een comfortabele middenklasaser

naar. Kaal is iets overdreven
maar het had wel wat meer gemogen. Veel accessoires zijn zo
langzamerhand toch gemeengoed, zou je denken, maar dit
geldt niet voor de Valera SG.
Wat je vooral mist in deze versie zijn de van binnenuit verstelbare spiegels.
Verder zijn stoel en stuur niet
in hoogte verstelbaar en heeft
hij geen elektrische raampjes
en centrale deurvergrendeling.
Gezien het sportieve geluid zou
je een toerenteller verwachten,
maar ook daarvoor moet je bij
de duurdere SR-versie zijn.
De afwerking had op sommige punten ook wel anders gekund. Zo is de achterruitverwarming is niet bepaald fraai
aangesloten op de elektrische
bedrading en je ziet voortdurend een deel van je eigen hoofd
in de binnenspiegel.
Ondanks dat je in de SG-versie wat luxe zaken mist, voel je
je wel thuis achter het stuur.
Het dashboard is overzichtelijk
en alle instrumenten bevinden
zich binnen handbereik.
Prettig is dat Daihatsu boven-

op het dashboard een verzonken ruimte heeft ingebouwd
voor bijvoorbeeld een wegenkaart zonder dat die in iedere
bocht van het dashboard glijdt.
De beenruimte achterin houdt
niet over voor volwassenen
maar de Valera is dan ook bedoeld als gezinswagen.

Veiligheid
De bagageruimte heeft een inhoud van 425 liter en de achterbank is neerklapbaar. Om de
ruimte goed toegankelijk te
maken kan de achterklep volledig omhoog worden geklapt.
Op het gebied van veiligheid
loopt Daihatsu met de Valera
SG niet helemaal in de pas.
Airbag en ABS zijn vanaf mei
vooralsnog alleen leverbaar
voor de SR-versie. Het derde
remlicht is in de spoiler geïntegreerd.
De 1.5 liter 16-kleppenmotor
presteert goed. Hij levert een
vermogen van 90 pk bij 62 honderd toeren en een trekkracht
119 Nm bij 36 honderd toeren.
Dit maakt het rijden met de Va-

léra aangenaam. De top ligt volgens de fabriek op 170 km/uur
maar de teller haalt met gemak
180 km/uur. Een sprint naar
100 km/uur rondt hij in 11 seconden.
Het koppel van 119 Nm staat
borg voor een goede trekkracht. Als je op de snelweg
moet terugzakken tot zo'n 90
km/uur pakt hij in de vijfde versnelling vrij gemakkelijk de
draad weer op.
Ook in de stad hoef je niet
voortdurend te schakelen. De
119 Nm moeten tevens een laag
brandstofverbruik verzekeren,
1:15 volgens Daihatsu. Dat is zeker mogelijk als je je voet maar
beheerst. In de test kwam de
Valera uit op 1:13 maar daar zat
veel stadswerk en topsnelheid
bij.
De Valera laat zich gemakkelijk bedienen en berijden. Het
weggedrag is voorspelbaar en
levert weinig onaangename verrassingen op.
De stuurbekrachting is voor
de SG tegen een meerprijs van
15 honderd gulden leverbaar,
de SR heeft deze voorziening

Renault Spider dit jaar in produktie

Renault neemt de Sport Spider
eind 1995 in produktie. Het is
een open tweezitter met een
alumnlum chassis en centraal
E SPORT Spider is een
geplaatste motor. De Spider is
produkt van Renault
bestemd voor sportlevellngen
Sport in samenwerking
want hij heeft een speciale opmet Fior Concept, werkbergruimte voor helm, overall
zaam op het gebied van sporten sporttas.
wagen-prototypen. In het model zijn de resultaten van vier
jaar onderzoek naar gewichtsbesparing in auto's verwerkt.
(ADVERTENTIE)
Evenals Audi kwam Renault
uit bij het gebruik van aluminium. Het chassis bestaat uit een
aluminium buizenframe en
mede hierdoor heeft de Spider
een gewicht van 790 kg. De carrosserie is van kunststof. De
portieren scharnieren omhoog
en geven toegang tot een futuristisch interieur.
De pedalengroep en stoelen
zijn volledig verstelbaar voor
de optimale zit-stuur positie.
De auto is voorzien van een 150
pk sterke 2.0 16-kleppenmotor.
Lakenblekerstraat 54, Aalsmeer
85 procent van het koppel, 186
Nm, is al beschikbaar bij 25
(vlakbij Bloemenveiling)
honderd toeren. Hij accelereert
1.02977-30170
in 6,5 seconden naar honderd

D

De Sport Spider
km/uur en de teller stopt pas
bij 210 km/uur. De tussenacceleratie is ook niet onverdienstelijk. In 'vier' blaast hij binnen
vijf seconden van 110 naar 140
km/uur.
Om de prijs een beetje betaalbaar te houden, naar verluid
ongeveer tweehonderd duizend
Franse frank, heeft Renault zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van bestaande componenten.
Zo is de motor afkomstig uit
de Clio Williams, de versnellingsbak uit de Laguna en het
remsysteem uit de Safrane. De
Sport Spider wordt geheel met
de hand gebouwd. In eerste instantie bedraagt de gelimiteerde oplage 250 exemplaren.

standaard aan boord. In de stad
is dit wellicht prettig als parkeerhulp, maar op snelheid en
in bochten kun je het missen
want hij maakt de besturing
dan wat ongevoelig.
Wie voor de SG kiest kan die
15 gulden beter besteden aan
een aantal luxe accessoires
waar je meer plezier aan beleeft. Maar dan kun je dus net
zo goed gelijk voor de SR kiezen die slechts drieduizend gul-

den meer kost. Dan krijg je behalve de stuurbekrachting onder meer elektrisch bedienbare
ramen en spiegels, centrale
deurgrendeling, geïntegreerde
hoofdsteunen voor de achterbank en brede velgen.
Daarmee heb je voor een nette prijs een complete en acceptabele gezinsauto.
EVERHARD HEBLY

E HONDA Shuttle die deze maand het levenslicht zag en in
juni leverbaar wordt is de zoveelste nieuwe ruimtewagen.
Hij is met de Europese en Amerikaanse markt voor ogen
ontworpen en gebouwd in Japan.
De Shuttle komt terecht in het segment voor de luxere versies
en gaat dus concurreren met de Voyager, Espace, Evasion en al
die andere MPV's. Honda Nederland hoopt nog dit jaar 150 exemplaren te kunnen verkopen maar daarbij zal veel afhangen van de
prijs die Honda in april bekend maakt.
Bij de ontwikkeling van de Shuttle stonden de ruimte en rijeigenschappen centraal. Hij is 4,75 meter langen 1,8 meter breed.
Vooral met zijn lengte overtreft hij bijna alle soortgenoten. Honda
maakte er een zespersopns auto van met vier normaal scharnierende portieren. De inzittenden op de voorste twee rijen hebben
de beschikking over zogenaamde captain's chairs met armsteunen.
De doorgang tussen beide voorstoelen is vrijgehouden. Achterin bevindt zich nog een bank die kan worden weggeklapt onder de
laadvloer. Dit laatste is wel praktisch want voor extra ruimte voor
bijvoorbeeld vakantiebagage hoefje hierdoor niet de achterbank
te demonteren en thuis te laten.
Met weggeklapte derde achterbank heeft de Shuttle een niet
onaanzienlijke bagageruimte van 738 liter. De tweede en derde
zitrij staan iets oplopend in hoogte opgesteld zodat de achterpassagiers een goed overzicht hebben, een soort theaterzit dus.
Voor rij-eigenschappen op niveau koos Honda rondom voor de
bekende doublé wishbone wielophanging. Hierbij stond met
name het onderstel van de in Amerika gebouwde Honda Aero
Deck model.
De Shuttle heeft volgens Honda het rijkarakter van een comfortabele middenklasaser, inclusief de stabiliteit en geringe mate
van overhellen in bochten. Als krachtbron doet een 2.2 liter 16kleppenmotor dienst.
Hij levert een vermogen van 150 pk bij 56 honderd toeren en een
koppel van 198 Nm bij 46 honderd toeren. Daarmee moet hij vlot
uit de voeten kunnen. De top van de 1425 kg zware Shuttle ligt op
183 km/uur en hij accelereert in 12 seconden naar 100 km/uur.
Marktonderzoek heeft volgens Honda Nederland aangetoond
dat bij een comfortabele ruimtewagen een automatische transmissie hoort. Vandaar dat de Shuttle is voorzien van een elektronisch geregelde viertraps automaat. Het is een zelfdenkende transmissie want hij
'meet' de rijgegevens van de berijder en stemt vervolgens het
schakelgedrag hierop af. Deze elektronica moet het brandstofverbruik ten goede komen.

Opel introduceert deze maand
de nieuwe Frontera met andere
motoren, een gewijzigde wielophanglng en een opgewaardeerd
remsysteem. De komst van de
Sport Soft Top is zonder twijfel
voor veel liefhebbers de leukste
uitmonstering van de Frontera.
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E BELANGRIJKSTE
doelstelling bij de ontwikkeling van de nieuwe Frontera was het
verbeteren van de rij-eigenschappen op zowel het asfalt
als in het terrein.
De Frontera mag geen problemen hebben met extreme
omstandigheden, maar in de
praktijk blijken deze auto's nu
eenmaal vaker op verharde wegen te rijden en dus moet de
Frontera zich thuisvoelen op
de snelweg en in de stad. Het
comfort, de prestaties en het
weggedrag moeten de vergelijking met personenauto's uit de
topklasse daarom kunnen
doorstaan.
Aan de buitenzijde van de
Frontera heeft Opel weinig veranderd. Bij de vijfdeurs Wagon
is de bediening van de achterklep vergemakkelijkt door toepassing van een naar links
zwenkende onderdeur. In de
oude versie scharnierde het onderste deel naar beneden wat
de toegankelijkheid niet ten
goede kwam.
Het reservewiel is voortaan
aan de buitenzijde gemonteerd
en dit levert winst op in de bagageruimte. De Sport met verkorte wielbasis is er in twee versies waarbij de Soft Top nieuw
in het leveringsprogramma is.
De kap boven het achtercompartiment is door l persoon te
bedienen en om het cabrio-gevoel voor de achterpassagiers
volledig te maken zijn de kunst-

Opel hoopt de
nieuwe Fron- „
tera
vanaf
eind april te,
kunnen léveren

Frontera Soft Top leukste van de serie
stof zij ramen uitneembaar. De
achterklep kan worden geopend zonder dat het achterraam moet worden verwijderd.
De Sport Hard Top is voorzien van een uit kunststof vervaardigd dak met uitneembaar
zonnepaneel. In vergelijking
met de Wagon heeft de Sport
aan de voorzijde bredere wielkasten en aan de achterzijde
grotere carrosseriepanelen.
De vormgeving van de Wagon
oogt wat vloeiender en dit model biedt ook meer gebruiksmogelijkheden. Maar de Frontera Sport en met name de Soft
Top met open kap is een veel
leukere verschijning.
Opel levert de beide Frontera's af met andere moteren dan
voorheen. Zo is er een nieuwe
2.8 liter direct ingespoten tur-

bodieselmotor die ontwikkeld
is door Isuzu, de grootste producent van dieselmotoren ter
wereld.
Hij vervangt de 2.3 liter turbodiesel die tot nu toe alleen
leverbaar was voor de Wagon.
De nieuwe dieselmotor is goed
voor 113 pk en heeft een trekkracht van 242 Nm bij 2100 toeren. De toepassing van directe
inspuiting zorgt voor hoge
prestaties en een laag verbruik.
Opel geeft voor de Sport een
gemiddeld verbruik op van 9
liter per 100 kilometer.
Ook op het benzinefront is er
nieuws te melden. De Wagon is
voortaan leverbaar met een
Ecotec 2.2 viercilindermotor
met vier kleppen per cilinder.
Hij vervangt de 2.4 litermotor
die 10 procent slordiger met de

brandstof omging. Ook de 2.0
liter is aangepakt. Onder de
kap vinden we nu dezelfde motor die sinds kort in de Omega
wordt toegepast.
Het rijcomfort en weggedrag
zijn ook naar een hoger niveau
gebracht.' De klassieke bladveren achter zijn vervangen door
een wielophanging met viervoudige wielgeleiding, gasgevulde
schokdempers
en
schroefveren.
Verder heeft Opel de capaciteit van het remsysteem uitgebreid door montage van inwendig geventileerde schijfremmen op alle wielen.
De Frontera is tegen meerprijs leverbaar met ABS. Opel
hoopt de nieuwe Frontera vanaf eind april te kunnen leveren.
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Lente Kriebels
bij de

GAPERDRUGSTORE
nu nieuw groot assortiment
toilettassen
zowel voor dames
als voor heren,
al vanaf

2,95
Luxe
Beauty cases

nu

24,95

Drogisterij Parfumerie speciaalzaak

Kerkstraat 31, Zandvoort
Spaar onze kassabonnen, bij besteding van ƒ 100,-ƒ 3,- retour (niet op geneesmiddelen).

(rectificatie)

Zeilmakerij Remus
-Ar Afdekzeilen
* Windslurf
* Balkonzeiltjes
Repareert ook surf/jacht/en catamaranzeilen
Niet duur, snel klaar, vrijblijvende offertes
Tel. 02507-20168, 's avonds 20.00-23.30 uur

Body Consult is een adviesburo voor cosmetische chirurgie. Kliënten die door bemiddeling van Body Consult
worden geopereerd, ondergaan die operatie in klinieken die
daartoe volledig zijn uitgerust. De operatie wordt uitsluitend uitgevoerd door plastisch chirurgen die lid
zijn van de Vereniging van Plastische Reconstructieve
Chirurgie. Alle gebruikte prothese's worden geregistreerd bij D.R.I.P.S. (Dutch Registration of Implants in
Plastic Surgery) en staan onder controle van R.I.V.M.
(Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne).
Indien er sprake is van een lekkage bij een watergevulde
prothese is de fysiologische zoutoplossing onschadelijk
voor uw gezondheid.
Ten onrechte is door Body Consult in de advertenties
gemeld dat operaties zonder risico zijn.
voor nadere inlichtingen: tel.: 010 - 422.04.44

Morco BorsQlo
zaterdagavond in De
zijn vader

fioberto Borsato
speelt die avond in de pianobar.
Ongeb. mensen uit Zandvoort
komt U voor 1 0.00 uur want
uuij verwachten grote drukte.

Wie op een betere aanbieding blijft hopen,
zal eeuwig blijven lopen.

De nieuwe Twingo Spring. Met vouwdak
voor f 400,-. Uw voordeel: f410,-.

De Clio Symbol.
Standaard met stuurbekrachtiging.

• Vouwdak • centrale portiervergrendeling • elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels • achterbank in lengterichting verstelbaar • getint glas rondom • wis/was op de',
achterruit • gordelspanners vóór.
,
•••

• Stuurbekrachtiging »i;buitenspiegels van binnenuit yerstelbaar«,gordelspanhe;rs: vóór «krachtige 60 of 80 pk-motqr
• verstevigingspalken in de.pbrtieren • beschermstrips..

U rijdt al een Twingo vanaf f 21.590,-.*

U rijdt al een Clio Symbol vanaf f 24.500,-.

De Renault 19 Europa 1.4 Energy.
Standaard met stuurbekrachtiging en 80 pk-motor.

De nieuwe Laguna Alizé. Met elektronisch geregelde
airco voor f 1.400,-. Uw voordeel: f4.200,-.

• Stuurbekrachtiging • in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en stuur • verstelbare lendesteun • zonwerend glas
• in delen neerklapbare achterbank • dichte hoofdsteunen
vóór.

• Elektronisch,geregelde airconditioning • centrale portiervergrendeling met-,af standsbediening • elektrisch bedien,bare ramen, en buitenspiegels • krachtige 1.8 liter motor
• oprolbare zonwering voor achterruit.

U rijdt al een Renault 19 vanaf f 27.545,-.

U rijdt al een Laguna vanaf f 37.740,-.*

Laat a. u. b. Uw auto thuis en laat U halen!
Bel voor info. 02507-16023
v.a. 30 jr. corr. gekleed.
flbsoluut geen spijkerkleding.
€ntree 25.= (uitsl. v. leden)

Natuurgemest Schots
vlees, ambachtelijke
vleeswaren, vers
Hollands wild en

complete maaltijden uit
eigen keuken. Kortom,
een winkel die zeker een
bezoekje waard is!

Ribkarbonade i kg
Magere

speklappen

Haasfilet
rollade

per

l kg

BÖUÖHERIÈ

Bovendien bieden wij u nu extra hoge inruilprijzen én een uiterst aantrekkelijke financiering!
U ziet het. Zonder overdrijven mogen we zeggen dat het moment zelden zo gunstig is geweest om
een nieuwe Renault te kopen. Wie deze aanbiedingen, gecombineerd met de extra hoge inruilprijzen én de
gunstige financiering laat lopen, en wacht op nog meer voordeel, die krijgt er spijt van. Want zoveel voordeel komt u niet vaak tegen... Kom daarom zo snel mogelijk naar onze showroom!

100 gr

l kg

6,95

Schotse
enïrecôte

14,95

3,55

Prijzen incl. BTW en verwijderingsbijdrage, exclusief kosten rijklaar maken. Prijs- en /sjj&
specificatiewijzigingen voorbehouden. Renault adviseert Elf Oliën. 8 jaar plaatwerkgarantie, ^say
* Twingo: zijbeschermstrips optioneel. Laguna: velgen en mistlampen optioneel.

Autobedrijven Rinko

Grote Krocht 5-7 :
9.00 uur lot 18.00 uur
zaterdag vani9.00 uur tol
)J7.00uur
•••

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-12424.

RENAULl
EEN EIGEN MANIB
VAN LEVEN _
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* Tk. teener si.k. comb. buro/
ooekenk./stoel/leesbak ƒ 200.
evt. bijpas, bed. 02975-62026
* Zuiver wollen dekens: 4x
1p./25p/st,2x2p./50p/st;
1xlits-jum./ 100.02979-81177

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-mlviTtfüilira voor zakenman ril ptirliculirr kuniiiïii worilni »r/.ft ov«r l of 2 kolmiimrii Im'ctltr in div('rs« lettergroot 1<-n.
l'urliriilicirn verwijzen wij uuur <!<• sfieniale bon op dr
papiiu „MICRO'S".
I'liialsin^ i .s mogelijk in dr volgende edilie:
XANDVOOHTS NIGUWSRKAD ƒ0.4» per millimeie.r.
Sluitingstijd: din*dii£ 15.00 uur.
U k n u l uw leksl l<:Irfoniscln; opgeven: 02507-I7I66 of
afgeven//endon aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasllmisplein 12, 2042JM
Zundvoorl;
Plaatsing i.s nok mogelijk in de. volgende comMnatie:
X. /andvoorlH Nieuwsblad, Arn.slel v-eens Weekblad,
Uiilioornse Courant, de Rondt* Vener, Aalsmeerder
Couranl, alle edities van hel Amsterdams Stadsblad, de Nieuwe Woe.sper. ƒ5,52 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
"A"

Informatie over »n/.e overige aantrekkelijke advcrlent [('combinaties in de Micro's /i j n op aanvraag o|j
on/.e kantoren verkrijgbaar.

"A" Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracbl, alsmede ƒ8,-- adm.kosten,
* Rij plaatsing in de Micro's worden geen liruijsniimmers verstuurd. Op ve-r/oek wordt aan adverteerders buiten bel verspreidingsgebied één kraut versliiurd. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gcbruc-lit.
Alle prijzen exel. 17.5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advertcnliecombinatie X
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(<lit nummer is niet voor licznrgklirchten) of zciulcn aan:
Micro's ViVükmiMlin
Postbus 156 - 1000 AI) Amsterdam
Be .sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de Ijetiding ontvangt n een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen
Nederlands Grootste

VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
25-26 mrt, 9-17 uur
1300 stands. Org. van Aerle 04920-25483
15.000 m2 Bomvol!
l Plaats voor snel een goed
' intact eens een advertentie
KET CONTACTTELEFOON
r
, gesprek wordt aangekongd en U kunt uw toestel afaansluiten wanneer u maar
It. Info 06-35011184,1 gpm.
tijdens kantooruren 020 £8686: Mara, Ries of Torn).
!45-1995: Ned. 50 j. bevrijd,
ürduurpakk., rood-wit-bl. lint
15 cm breed, Singer. Prin•nhofstr. 7. Tel.: 20072.
Alle horecabedrijven
kunnen bij
RADIO PEETERS
op prompte service en
levering rekenen.
Haltestraat 62a,
tel. 02507 - 19892.

Een pruik als het
nodig is!

irduurpakk. Beatr. Potter,
|iddington Bear, DMC, An: ior, hobby-art., naaimach.
i p., scharen slijpen. Singer,
1
ïnsenhofstr. 7. Tel. 20072.
1EN CATS wil bij deze
dereen bedanken voor
toonde belangstelling
tens de opening van mijn
3uwe hondenkapsalon.
.hterweg 1: 02507-30068.

ïirote vlooienmarkt

*Verloren leesbril 14/2/95
tussen AMRO Bank en HEMA
Tel. 14511. M. v.d. Bergen.

Weggelopen of
gevonden dieren
ELLEN CATS wil bij deze
iedereen bedanken voor
getoonde belangstelling
tijdens de opening van mijn
nieuwe hondenkapsalon.
Achterweg 1: 02507-30068.

Felicitaties
ELLEN CATS wil bij deze
iedereen bedanken voor
getoonde belangstelling
tijdens de opening van mijn
nieuwe hondenkapsalon.
Achterweg 1: 02507-30068.

* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

Ook gespecialiseerd in
heren(mgat]werken

Heemstedestraat. 28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Gevr. huish. hulp donderdag
of maandag. Tel.: 17030.
Gezocht: huishoud, hulp.
Bel 02507 - 30862. Vragen
naar Maria.

Zie je er leuk uit, heb je
een vlotte babbel en wil je
veel geld verdienen? Full-time
promotie-verkoopteams. Lft.
18-30 jr. Geloof je het niet?
Check it out! Tel. 023-296190,
13-17 uur of antw.apparaat.

Vrijwilligers
gevraagd
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
voor het dierenasiel, v.a.
18 jaar. Tel.: 023 - 350372.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Tel. 02M157107

Happy Days
Van Marsbergen

Lieve oppas gevraagd voor
omgeving Zandvoortselaan.
Inlichtingen: 02507 - 18596.

nstelveen (150 kramen)
capadehal (Escapade 1),
D. 26 mrt 10-17 uur. Midland
!/, telefoon 033-751167.

Trouwauto's
Video trouwreportage
Luxe personenvervoer
Tel./fax: 020 - 6904667

Kunst en antiek

GROTE VLOOIENMARKT
i. 25 mrt en 8 apr. Haarlem
:halkwijk, Het Schalkererf,
egang ƒ2,50, 100 kramen.
i. 1 april Limmen, Sporthal
Enterij. Zo. 16 apr. Winkel,
Bn Niedorphal. 23 april Werrshoof, Sporthal De Das.
een 2e-hands. Van 9-16
Ir: 020-6156856.

*Help de Polen. Stuur '
voedselpakket! Wij hebbe
evt. 'n adres: 02907-5235.
*Ja hoor, het is waar on
broertje 'Gerrit' 65 jaar. H.g. Corrie & Coby.

antiek, groot, klein, dik, dun,
banken, vitrines, bureaus, decoratie enz. JAN BEST, Keizersgr. 357, tel. 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, tel. 020-6412137.

Noveen St. Clara volbrach

TAFELS

Oproep:
tentoonstelling
iria school, oude schooljullen. Tel.: 02507 - 19106.
pasborduren: eierwarmers,
elkleden, piepsch. eieren.
iger, Prinsenhofstraat 7.

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

Uitgaan

VLOOIENMARKT
•'26 maart sporthal Groenendaal Sportparklaan te Heem
ede; 8 april sporthal Spaarnehal te Haarlem; 9 april sportha
slta Lloyd te A'veen; 16 april sporthal Treslong te Hillegom
april sporthal FBK te Hoofddorp; 17 april sporthal Groenen
al te Heemstede; 17 april sporthal De Landvliethal t
izerswoudedorp; 22 april sporthal Cleijn Duijn te Katwijk; 1i
ei buitenmarkt te Nieuw-Vennep. Org. Hensen, 023-402334

(Para)medisch personeel gevraagd

AKANTEWAARNEMING in Noorwegen
riode: 19/06-20/08. Geïnteresseerden dienen minimaal
Tiaand inzetbaar te zijn. Voor:
!t

VERLOS-/VERPLEEGKUNDIGEN

specialisatie: I.C./OK-anaesthesie/OK-chirurgie.
jor info/soll.: International Medical Recruitment,
10306, 1301 AH Almere; 036 - 5376555 (09-20 u.)

Woninginrichting
DE TAPIJTTEGELSPECIALIST Amsterdani-Purmerend
e bekende merken, eerste kwaliteit tapijttegels voor d
vande prijs. Tel.: 020 - 6637716.
4 eiken eetkamerstoelen +
FRANCIS nieuw in West e
öe kolomtafel, in prima nog steeds de goedkoopst
, ƒ300. Tel. 17851.
in gebruikte koelkasten,
wasmachines, drogers, gas
fornuizen, kachels en ktv's.
Alles ± ƒ250,-. Jan v. Ga
lenstr. 43 (naast Kwantum
6898143. Dotterbloemstr.
(A'dam-N), 6370845.
U
.Vitamine C .•'.'
T.k. 2-pers. verstelbaar
;pruistabletten1000mg
l Auping bed ƒ 500,-.
p
20 tabletten
Tel.: 02507 - 12282.

n

ItMulfivitamine
y bruistabletten

tProgisterij Parfumerie
Speciaalzaak
:'

^ DE GAPER
ïïDRUGSTORE

T.k. gebloem. bankst., half
oud, i.n.st. ƒ 6.000, nu ƒ 2000
Tel.: 02507 - 13454.
*T.k. hoogslaper (1 mtr hg
met onderkasten, evt. met bl
behorende combi-kast, wi
als nieuw. Tel.: 02507 -19596

Drogisterij Parfumerie
Speciaalzaak
...'

DE GAPER
DRÜGSTORE
Kerkstraat 31, Zand voort

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.
Gewonnen door: D. Hulsinga, Nigtevecht

Kasten

antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Beeld en geluid
* Midi-set, wit, afst.bed., cdspeler, voor tiener, merk Tokyo, ƒ 65. Tel.: 02507 - 17503.
RADIO PEETERS
heeft cd's en cd-i's
voor goede prijzen in huis.
Haltestraat 62a, 02507-19892,

Computerapparatuur
en software

Met spoed gevr. aankomend
of erv. behanger voor div.
werken. Tel.: 02507 - 18980.

De Harde's Tours

ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p.w.
02507-30183/06-52812146
• Z>e de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie,

Hobby's en
verzamelingen

A. Vierkant, Amsterdam
B. Claushuis, Vinkeveen
H. Peskens, Haarlem

Osdorperweg 247
Amsterdam-Osdorp
Tel. 020-6193271

Elke week het dagelijks nieuws!

Nieuw in Zandvoort

DE KLUSSENBUS

Huwelijk en

Multivitaminé
bruistabletten

en tuinartikelen

motoren,
bromfietsen

J.m. m. ondern.dipl. Detex v.
Marion Fambach HOVENIER
bep. particip. 020-4920056.
Uw tuin in zorgzame en
Nieuwe SNORFIETSEN, weervaren handen.
Baby-artikelen
1 uur gratis advies.
gens annulering exportorder,
ƒ975. Tel. 020-6441677.
Info tel. 020-6277846.
* Koelstra combi-kinderwa- TUINMAN voor al uw tuingen, incl. dekb. + linnen + werk, hek- en straatwerk.
parasol, ƒ300. 02507-13690. Levering alle materialen.
Vraag vrijblijvend prijsopgave. Tel.: 023 - 380852.
Muziek-

instrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schqolseizoen bij:

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187
VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.

Dieren en
dierenbenodigdheden
ELLEN CATS wil bij deze
iedereen bedanken voor
getoonde belangstelling
tijdens de opening van mijn
nieuwe hondenkapsalon.
Achterweg 1, 02507-30068.

Lessen en clubs
PIANOLESSEN
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486.

Dans- en
balletlessen
Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRÉ
Info: 02510-50092

Sport, spel en
ontspanning

* Racefiets, merk Sparta, in
nieuwstaat
(ruimtegebrek),
ƒ200,-. 15808, na 18.30 u.

De Krocht

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

CUPIDO zorgt snel voor resultaat! Folder: 03451-11486 (automatisch) of 03451-31364
RADIO PEETERS
(telefoniste). Erkend, voordeheeft t.v.'s en video's
tegen goede prijzen voor U. lig en één van Nederlands
Haltestraat 62a, 02507-19892. grootste relatie organisaties.

Privé doorschakelen
06-96.88
24 u/p.d. 100 c.p.m.
Effe vlug Live! Rage in Engeland! De computer draait gelijk het privénr. van een hete
meid.
Geen wachttijden,
geen visitekaartjes, werkt op
elk type telefoon. Direct Live!
1 gpm. 06.97.93 * * Nieuw **

Oudere vrouwen geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis.
Bel nu 06-9780 (75 cpm).

GRATIS naar bed met getrouwde vrouwen thuis. Sexkontakten. 06-9747 75 cpm

Sabrina's Sexpaleis. Kies uit
180 HOTSTORIES! Zapp door
de stories! 1 gpm, 06.96.06

Gratis naar bed met vele
Dikke VROUWEN thuis.
Bel snel 06-9580 (75 cpm).

SEX-DOORSCHAKELLIJN.
Nu kun je hete vrouwen direct
thuis bellen. 06-9750 (75 cpm)

GRATIS naar bed met getrouwde vrouwen thuis. Sexkontakten 06-9530 (75 cpm).

SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbind je naar
haar thuis. 06-9667 (75 cpm).

GRATIS Sexkontakt, nu spec.
met hete vrouwen van 40+.
Bel nu 06-9811 (75 cpm).
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75 cpm).
Hete ERVAREN vrouwen van
40 jaar zoeken sexkontakt.
06-350.290.53 (75 cpm).
Hete meisjes (18) Live

OUDERE-VROUWEN (40+)
willen nu snel sexkontakt!
Bel nu 06-9705 (75 cpm).

STUDENTES geven gratis
sex op hun kamer.
Bel nu 06-9603 (75 cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9502 (75 cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9844 (75 cpm).

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

MICRO'S
SUftEREIVE GroepsSex Live!

Kiesiaisjeéenliïe-gesprekMll!
•'
KiR2a!sjesliekuroUVEvïiltm«kiisleren .
"Kies 3 voor èe telt (iïcgesprckken
. Kies 4 semrhalcn Rijp. jong & lesbi
Kies 5 als je direct een alpraakje mll maken
Met de 6 kun je op eik moment kiezen , . | o) KWMÏÏI- U» ""S f '""**IfflJnj
voor een livegesprek. J gpm.
4»|uiogifn£CHT LIVE!

NOG HOOIT VBgOOHW

Ö6.95.06 06.95.93

.INSPREEK
l PRIVÉ LIJ N!
JOOR MANNEN EN VROUWEN!r

Vrouwen van 35 jaar en ouder
willen DIREKT-SEX bel ze nu
06-9512 Sexcucces (75 cpm).

l;Spreekeenïisitekaaljein,b.ï.hoe. f'
|; oud je bent. naam. seie, leeltijl . «
wat je zoekt. Etc. Hierna kun je lui- l V
:staea raariedereen die belt. ifin'd,T
je iemand leuk. toets "O" en |e. t. ~„
. «ordt.met elkaar tloorveibonden. .'. 'ê ~*
Vrouwen bellen GRATIS 06.4699. : ,
Mannen bellen
: • . - . • ' • ' §ij-'-

Vrouwen van 35 jaar en ouder
willen DIREKT-SEX. Bel haar
thuis via 06-9604 (75 cpm).

00*97*»!

HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete knul?
06-320.330.18 (75 cpm).

WELLUSTIGE oudere vrouwen geven hun telnrs voor
gratis sex. 06-9605 (100 cpm)

RIJPE VROUWEN^

* Wit buro 60x140/50; 2x witT.k.: Alfa 33, bouwjaar '86, HUISVROUWEN geven telnrs
rotanstoel ƒ35 p.st.; leren roest aan de deuren. Bellen voor gratis sex bij hen thuis.
poef ƒ 10. Tel.: 02507 - 19653. na zondag. Tel.: 02507-31037. 06:9501 (75 cpm).
* 3m kvt loper ƒ 50 DycodobHUISVROUWEN geven telnrs
belaar ƒ80. Hutkof. 75x40x
voor gratis sex bij hen thuis.
Rijles
auto's
30. ƒ 150. Tel.: 02507 - 13509.
06-9664 (75 cpm)..
en motoren
Loopt u moeilijk? Ontdek de
HUISVROUWTJE wil gratis bij
mogelijkheden
met onze
haar thuis gepakt worden;
electrische driewielers. Bel
Alblas Verkeersscholen
06-9690 (1 g/pm).
voor gratis info: 035-838486.
Kies nu zelf de leukste
Te koop: zonnebrillen,
UW RIJBEWIJS
vrouwen, via de computer
nieuw, voor rommelmarkt.
Nieuwkoop, 01724-8361.
krijg je haar direkt aan de
Telefoon: 02507 - 18893.
lijn! Bel 06-9667 (75 cpm).

WILDE Dikke vrouwen zoeken gratis sex! Bel ze op.
06-9709 (75 cpm).
Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen. Ze willen gratis sex.
De computer verbind je naar
haar door. 06-9755 (75 cpm).

Te koop
aangeboden
diversen
*T.k.a. el. drukboiler 50 Itr
ƒ 75; vogelkooi / 50; Idesit afwasmachine/ 75. Tel.: 19880.

06-9715

Geen wachttijd 1 gpm
*Te koop zwarte scooter
Yamaha mint.
Vraagprijs Homo: Jongens onder elkaar.
ƒ 1900. Tel.: 02507 - 18139. Hoor die knullen genieten!
06-320.330.88 (75 cpm).
T.k.: Yamaha scooter, mint,
HOMO-KONTAKTEN
moet opgeknapt worden,
Direkt apart met een hele
prijs n.o.t.k. Tel.: 18893.
hete knul uit Amsterdam.
Bel nu 06-9613 (NU 50 cpm)

Auto's en
auto-accessoires

in 5 dagen

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
Te koop aangeboden:
volledig gemeubileerd
De Schelp
VAKANTIEFLATJE
Tel: 02507 - 15915

06-Nummers

Luister naar gratis SEXoproepen van vrouwen. Maak je
keuze de computer schakelt
je door. Bel 06-9665 100 cpm
Nieuw: hete meisjes uit de
Groot Amsterdam!!
06-350.230.20 (100 cpm)
Nu DIKKE vrouwen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbind je naar
haar thuis. 06-9668 (100 cpm)

Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt aan de
lijn! Bel 06-9757 (75 cpm).

Oudere vrouwen geven hun
telefoonnummer voor gratis
SEX: 06-95.17 (75 cpm).

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Moeder en dochter zoeken ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn Amsterdam.
woonruimte, min. 2 slaapkamers, huur + ƒ 1200 p.m. 06-320.330.79 (75 cpm).
Telefoon: 013 - 367344.
Twee zusjes zkn zelfst.
woonr. in Z'voort, min. 2 kam.,
met eigen k.d.t. Huur max.
ƒ1000 incl. Tel. 02507-30036.

Bel Dames Thuis
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

06-98.50

Financiën en
handelszaken

DIREKT APART met gratis
vrouwen, doorverbinden naar
haar huis. 06-9710 (75 cpm).

Autoverzekering

DIREKT-SEX met 'n vrouw
van 35 j. of ouder. Bel haar
thuis op via: 06-350.266.46.

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Vakantie
Binnenland

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

Darling Escort,
Het betrouwbare adres
v. de liefste meisjes.
Bel: 020-6189577

voor de particulier
GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
f^ •*•0'fi O ?
navolgende voorwaarden:
VJldU.9*
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) 9 aan balie kantoor zijn
opgegeven » verloren/gevonden o weg/aan komen lopen/vliegen « maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

HEREN met alle 8 SEXY
MEISJES relaxen in de salon
voor ƒ 150,- all-in.
Ma-vr, 10-24 u. 020-6869264.
Bestevaerstr. 215 hs, A'dam.

Diversen
ELLEN CATS wil bij deze
iedereen bedanken voor
getoonde belangstelling
tijdens de opening van mijn
nieuwe hondenkapsalon.
Achterweg 1: 02507-30068.

#&*.
**$&

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

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

DIREKT-SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste
vrouwen, via de computer
wil ze gratis sex aan de lijn.
Bel 06-9788 (75 cpm).

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

Sreqels f 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

Dominante vrouwen geven
telnr voor Gratis SM-kontakt.
06-320.325.80 (100 cpm)

Bocholtz Zuid-Limb.: gezelli
ge vakantiewoning met grote
DOORSCHAKELLIJN
tuin, 2/8-pers.: 045-443061.
Nu kun je vrouwen direkt op• ANNULERINGEN van uwbellen. Direkt naar haar thuis.
advertentieopdrachten kunt u Bel 06-9892 (75 cpm).
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK DOORSCHAKEL-LIVESEX!
richten aan Centrale Orderaf- 200 vrouwen willen thuis gedeling Weekmedia, Postbus beld worden. 1 gpm. 06-9698.
156, 1000 AD Amsterdam.

Elk 'uur een meesteres.die

wtunl op jou. Ook daling en
'''

Oudere vrouwen geven telnrs
voor GRATIS sex bij hen
thuis. Bel 06-9511 (100 cpm) Eén telefoontje is genoeg
• Wij behouden ons hetom in contact te komen met
recht voor zonder opgave van de persoon van jouw keuze.
redenen teksten te wijzigen Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21. (100cpm).
of niet op te nemen.

3 regels

:PISCRÉIET

06,96;Ö9

Aangeb. gr. kam. m. keukenblok, eigen douche/toilet, vrije 2 KWARTJES PER MINUUT
ingang. Tel.: 02507 - 15274.

Doorschakelen
naar hete
vrouwen thuis!!!
06-350.10.358

Hier stellen honderden
• vrouwen, lesbiennes, l
. meesteressen zich aan l
4 je' voor. In onze com;„ pütér zit. hun privé
*.. tel.nr. : .opgeslagen.
% Hoor je er één waarmee je live wilt, toets
l!dan de "3" en wij ver|l binden je gratis door.;

06.9779

Nymfomanes doorschakelen
direkt apart met een oudere
vrouw. Bel 06-9504 (75 cpm).
Oude VROUWEN echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbind je naar
haar thuis. 06-9766 (75 cpm).

r

1

. Je kunt hier 24 u.p.dg. live
met Rijpe Vrouwen. Zé worden:
:~ er goed voor betaald.' Nieuw! •
.Nu ook live /meeluisteren,
Daling ol naar 200 hot stories
luisteren. . NU maar' l apm.

06-320.320.91. Ik open mijn
mond voor jou! Ik wil je tong
voelen. Rijpe Negerin! 1 gpm.

Party-service
PELIKAAN

HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 02507 - 14606.

H. P. Hoogh, Amsterdam

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

Met spoed t.h. gevr. voor ver* Klaverjassen bij de Hand- loofd stel: zelfst. woonruimte,
24 u/p.d. 100 c.p.m.
bal zaterdag 25 maart starten hr tot ƒ 600 p.m. 02507-16814.
RADIO PEETERS
wij weer om 8 u. Komt u ook?
Dikke NEGERINNEN geven
kan u alles leveren op cd-i
telnrs voor gratis sex bij hen
gebied. Hardware en softWoningruil
thuis. Bel 06-9662 (75 cpm).
Zalenverhuur
ware voorradig. Haltestraat
62a. Tel.: 02507 - 19892.
Dikke vrouwen (40+) willen
750 Ruiladressen
vrijblijvende sex. Gratis & disin A'dam. Inform. bij WBV Het creet. Bel 06-9543 (75 cpm).
Verhuizingen
Oosten. Tel.: 020-5882.315.
Aangeboden: kleine 3-kamer Dikke vrouwen geven telnrs
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en uw adres voor koud buffet 55+-woning in A'dam-Geuzen voor gratis sex bij hen thuis.
06-9602 (100 cpm)
en bittergarnituur,
veld. Gevraagd: 2- of
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Tel.: 02507-18812/15619..
3-kamerwoning in Zandvoort, DIKKE vrouwen geven telnrs
Dag-nachtserv. 020-6424800.
huur tot ± ƒ700, voor mijn
voor gratis sex bij hen thuis.
VERENIGINGSGEBOUW
moeder. Tel.: 02507 - 14430.
Bel 06-9502 (75 cpm).

Schoonheid en
verzorging

Een viertal waardebonnen t.w.v. f 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:

Klein SCHILDERSBEDRIJF
doet gaarne vrijblijvend
prijsopgaaf. 020-6948197.

DE GAPER
'; DRÜGSTORE

HE YOU, JA JIJ!
* aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

Vitamine C
bruistabletten 1000 mg
20 tabletten

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

Echt voor alles van A tot Z,
kennismaking
* O jee Gerrit Bot krijgt AOW. klein of groot, gewoon even
Hartelijk gefeliciteerd.
bellen, wij komen u gratis de
Vitamine C
•
Rooie „Pietje". kosten vertellen. Tel. 13780. Eén telefoontje is genoeg
bruistabletten 1000 mg
om in contact te komen met
*O wat een gein,
20
tabletten
RADIO PEETERS
de persoon van jouw keuze.
maandag zal Ome Gerrit Bot
heeft alle audio en video Probeer het eens en bel
65 jaar zijn. Aranka & Mascha.
onderdelen en accessoires 06 - 350.222.21. (100cpm).
voorradig. Test ons.
Ome Gerrit, u vindt het niet zo
.Drogisterij Parfumerie
fijn om 27 maart 65 jaar te zijn, Haltestraat 62a, 02507-19892. GESCHEIDEN en toe aan 'n :
Speciaalzaak
nieuwe
start?
Veel
vrouwen
maar toch van harte.
SCHILDER
heeft
nog
tijd
v.
zijn
ook
op
zoek.
ER + M + K.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. Bel 06-350.290.15 (75 cpm).
* Proficiat Rtness-Paradise prijsopgave.
Plaats voor snel een goed
met 5-jarig bestaan.
Kerkstraat 31, Zandvoort
Bellen na 18.00 uur: 19800.
contact eens een advertentie
K. Cronström, H. Galavazi.
Voor al uw behangwerk
MET CONTACTTELEFOON
bel 02507 - 18980
Elk gesprek wordt aangekonHuishoudelijk
Sportartikelen
20 jaar ervaring
digd en U kunt uw toestel afpersoneel
Waarom moeilijk doen als het en aansluiten wanneer u maar
wilt. Info 06-35011184, 1 gpm.
gevraagd
makkelijk kan? Bel De
*T.k. gevr. zwarte broekrok
Klusjesman. Klussenbedrijf (Of tijdens kantooruren 020 - voor meisjes D-l team Z'voort6658686:
Mara,
Ries
of
Torn).
se Hockeyclub. Tel.: 19785.
Gevr.: huish. hulp (liever een 'De Karweikar' 02990- 44848.
jonge vrouw) voor 1 ochtend
Bloemen, planten
p.w. InL: 02507 - 18596.
Kleding
Rijwielen,

Divers personeel
gevraagd

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

ugonia hij bloeit weer.
üvia.

Verloren en
gevonden

Multivitamihe
bruistabletten

17

Naam:
Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

SMAAK-TIP

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

Gesplitst
©i houdt

van kou
Bij het bereiden van gebak
speelt het ei vaak een belangrijke rol. Voor een goed bakresultaat is het raadzaam om verse eieren te gebruiken.
Eieren die gesplitst moeten
worden, laten zich het gemakkelijkst delen als ze net uit de
koelkast komen.
Laat de eiwitten en dooiers
vervolgens op kamertemperatuur komen voordat u de eieren gaat verwerken.
Wist u trouwens dat u de
eieren het beste in de verpakking kunt bewaren?
In de koelkastdeur worden de
eieren teveel heen en weer geschud én zijn ze aan te grote
temperatuurverschillen
onderhevig.
Berg de eieren ook niet in de
buurt van sterk ruikende levensmiddelen op. Door de poreuze schaal nemen zij deze
geur gemakkelijk over.

Win nu bij Gala koffie een Braun
'Aroma Select' koffiezetapparaat!
Na de succesvolle actie van
1994, waarbij u kans maakte op
een jaar lang gratis Gala koffie,
verrast Gala u nu opnieuw met
een actie vol smaak en aroma.
Door het afmaken van de slagzin 'Gala en Braun zorgen samen
voor het lekkerste koffiegenot...'
en het insturen van 3 streepjescodes van Gala Roodmerk of Cafeïnevrij 250 g óf 2 streepjescodes van Gala Roodmerk of Cafeïnevrij 500 g maakt u kans op één

31

van de 100 Braun koffiezetapparaten met 'aroma selector',
waarmee u zelf de smaak van uw
koffie (mild of robuust) kunt bepalen. De Braun Aroma Select
heeft tevens (o.a.) een 1250 W
verwarmingselement voor sneller en warmere koffie.
De Gala actieverpakkingen liggen inmiddels in uw supermarkt
en de actie loopt t/m 30 septembeM995.
Gala: volop genieten!

SUGGESTIE

De Frigidaire diepvrieskast
uitgeroepen tot 'Beste Koop'
Het BoodschappenSpel
WMaja
9 »3

lal

En de
winnaar

is

Hoofdprijswinnaars
de familie C.J. Drukker

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft de
familie G.J. Dukker inmiddels
ontdekt! Dankzij haar deelname aan het Boodschappenspel
mag zij uit vier kwaliteitsprodukten van Electrolux zelf de
hoofdprijs kiezen.

in de consumentengids van
maart 1995 wordt de Frigidaire diepvrieskast FV1241C genoemd als 'Beste Koop'.
De FV 1241 C is een tafelmodel
diepvrieskast met een netto inhoud van 92 liter en een invriescapaciteit van 16 kilo. Bovendien
is dit model voorzien van een
krasvast kunststof bovenblad,
twee korven en een vak met klep.
Tevens beschikt de FV 1241 c
over een invriesschakelaar en
contrólelampjes voor 'lichtnet',
'invriezen' en 'te warm'. De lampjes zijn zó aangebracht dat u in
één oogopslag kunt zien wat er
gebeurt.
Voor meer informatie over
het Frigidaire assortiment of
het aanvragen van een bro-

Apéricube

Koffie
karafjes:
koffiemelk
ineen
design-jasje

- **-«KÏÏ& ',$*!?* *«..».«,anaere • j

produkt de winkel in

•-••- Ï--—'-~,-/_L^'/. 'yf"!'''':'l' ''", ''''<'' 't'

Met de vele varianten, van fijn
romig tot pittig van smaak, is
Apéricube het ideale kaasje
voor op een feestje, als kanten-klaar borrelhapje of als een
smakelijk tussendoortje.
De zeer zachte kaasblokjes
zijn apart verpakt in een kleurfolie met handige trekstrip. Cemakkelijk én hygiënisch.

Apéricube:
smakelijke
Franse kaasblokjes voor iedere gelegenheid!

SFRIGIDAIRE'

Appel/cottagecheese pistolet

Nog even en ze zijn er weer. De
lekkerste vruchten van ons
land: aardbeien! Maar Maitre
Paul verrast u nu al met kwarkgebakjes, bereid met deze populaire zomerkoninkjes.
Een heerlijke combinatie van
frisse kwark en hele aardbeien
tussen een knapperige bodem

Benodigheden
(10 pers.):

we MnaraK omo wa N

Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!
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Wist u dat de Sugocasa's van
Crand'ltalia allemaal zijn bereid
van ruim 1,5 kg verse, zongerijpte tomaten? Dat maakt deze
puur natuurlijke smaakmakers
tot een verrassend veelzijdige tomaten basissaus voor al uw Italiaanse gerechten. Aangezien de
saus slechts ca. 35 k.cal. per 100
g bevat, is Sugocasa ook uitstekend geschikt om caloriearme
gerechten extra smaak te geven.
Er zijn vier varianten: traditioneel, met kruiden, metgroenten en met champignons, stuk
voor stuk heerlijk te combineren
met één van die authentiek Italiaanse pasta's van Crand'ltalia.
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ROTTER

donderdag op
Stads-TV Rotterdam
om 17.50,19.50,
21.50, 23.00 uur
Maar Sugocasa is ook een
smaakvolle vervanging van verse
tomaten in allerlei (stoof)gerechten.
Sugocasa van Grand' Italia:
de Italiaanse zon op uw tong!

Italiaans eten op z'n Italiaans.

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

Wilt u gebruik maken van deze bijzondere
kennismakingsactie? Vul dan snel de onderstaande coupon in en stuur deze bon naar:

O Ja, ik bestel de anti-rimpelcrème voor slechts f 24,90!

woensdag en
donderdag op AT 5
17.45.0.15 uur

KRUIMEL:
ZUIGER

',

Als u de anti-rimpelcrème (30 ml) nu bestelt,
betaalt u i.p.v. f 44,95 slechts f 24,90. Tevens
ontvangt u 5 gratis monsters en neemt Yves
Rocher de verzendkosten voor zijn rekening.

De BoodschappenKrant, t.a.v. Yves Rocher,
Antwoordnummer 1980, 3000 VB Rotterdam
(een postzegel op de envelop is niet nodig). U
krijgt uw bestelling zo snel mogelijk thuisgestuurd.

en een plakje cake dat bestrooid
is met amandelen. Een gebakje
om van te watertanden.
Maitre Paul heeft de gebakjes in
een leuke driehoeksvorm gesneden en per vier stuks verpakt.
Dit nieuwe voorjaarsgebak van
Maitre Paul vindt u in het vriesvak
van uw supermarkt.

Doe mee en maak kans op een- mooie luxe
Electrolux wasautomaat, droogautomaat,
afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderdste beller of inzender, met
het goede antwoord,
een Electrolux kruimelzuiger klaar!
_
^ GRATIS

H^&Wf^H.^,
"•

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Over
verrassingen
gesproken...

Een jeugdiger uitstraling ligt binnen handbereik met de nieuwe revolutionaire anti-rimpelcrème van Yves Rocher.
De crème, met 3 natuurlijke f ruitzuren en 10
weldadige oliën, kunt u zowel 's ochtends als 's
avonds gebruiken als kuur van tenminste één
maand. Uw teint wordt helderder, pigmentvlekjes en rimpeltjes vervagen en de vorming
van nieuwe rimpels wordt tegengegaan.

!

SUGGESTIE

Uw doeltreffende
wapen tegen rimpels
RICHfc CRÈME
ECL-AT ANTI-RIDES

'
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1. Koffie, thee, cacao
2. Koffiemelk
3. Suiker & suikervervangers.
4. Conserven
5. Kip en gevogelte
6, Fruit
7. Vlees
8. Vis
9. Rijst
10. Pasta
11. Soep en bouillon
12. Brood, beschuit, toast
13. Ontbijtprodukten
14. Broodbeleg
15. Boter, margarine, olie
16. Kaas
17. Topping en room
18. Melkprodukten
19. Diepvriesprodukten
20. Alcoholische dranken
21. Frisdranken
22. Sauzen
23. Gebak, koekjes
24. Snacks en zoutjes
25. Toiletpapier & Tissues
26. Persoonlijke verzorging
27. Babyverzorging
28. Cosmetica
29. Wasmiddelen
30. Reinigingsmiddelen
31. Koel- en vriesapparatuur
32. Dierenvoeding

Maïtre Paul: de banketbakker in uw vriesvak.

Bereiding: Snij de pistolet
overlangs doormidden. Broodje en plakje fries rogge besmeren met halvarine en appelstroop. Strooi fijn gehakte walnoten op appelstroop. Leg
stukje lollo rosso op de onderste helft van pistolet. Leg daarop schuifjes appel. Bedekken
met fries rogge. Leg daarop de
frisé salade met de cottagecheese en de grof gesneden
bladselderij met vers gemalen
peper. Sluit het broodje en
eet smakelijk!

Nieuwe Generatie omo. voor
ai uw hoofdwas enpp
alle temperaturen

'

Maftre Pa
is het
voorjaar a
begonnen

10 witte pistolets,
75 g halvarine,
75 g appelstroop,
10 pi. fries rogge,
50 g walnoten,
1/4 krop lollo rosso,
3 zoet-zure appels,
1/4 krop f rïsé salade,
300 g cottage-cheese,
10 g bladselderij en
2 g peper.

chure kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling,
tel. 01720-80379.

'

Voor

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

Wilt pok u een
prijswinnaar zijn?

@= Nieuw

Franse Kaasblokjes
komt met

Apéricube geeft u deze
maand 50% meer kans om
uzelf en uw gasten te verwennen. Voor de normale prijs van
een doosje a 24 kaasblokjes Naturel smaak krijgt u namelijk
50% produkt extra van 3 verschillende smaken: Champignon, Blauwader kaas en Ui.

Model:FV1241C
Winkelprüs f 549 -

= Actie O = Suggestie

f
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STADSOMROEP
woensdag op
Stadsomroep Utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur

A

O M R O E P
AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00.19.00,
21.00 uur

tot over

1. Welke koffie laat u volop genieten?
2. Hoeveel procent krijgt u gratis extra
bij Apéricube?
3. Wie brengt de Italiaanse zon op uw tong?
en bel uw antwoorden door naar:

,^ ,Df,Boodschappenlijn

u'#v
,"^;M»;^I
r /v' <,«. >«v At' k' K ^ J,
(75 c/m

Mevr./Mej./Hr.
Straat
Nr
Plaats

Postcode

(U kunt uw antwoorden binnen een minuuiï
inspreken). Of stuur uw oplossing op een brief'
kaart (voorzien van uw naam, adres, postcode
en woonplaats) naar: Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam.
Prijswinnaars krijgen binnen 28 dagen schriftelijk bericht.
Met vragen en/of opmerkingen over de
Bood-schappenlijn kunt u terecht bij Teleworld, Postbus 59154,3008 PD Rotterdam,

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

514.550 gezinnen
ontvangen ledere week
een krant van

Donderdag 30 maart 1995

Los nummer f1.85

55-e

jaargang nummer 13

Oplage: 5.300

D66-raadslid Koperbehoedt college voor
ZANDVOORT - Het college van Burgemeester en
Wethouders is dinsdagavond in de gemeenteraadsvergadering bijna naar huis
gestuurd. D66 had een motie van wantrouwen klaarliggen tegen GBZ-wethouder Flieringa, die de steun
zou krijgen van VVD en
PvdA. Een meerderheid
dus. De motie werd uiteindelijk
niet
ingediend.
D66-raadslid Lou Koper vertelde zijn fractiegenoten op
het allerlaatste moment dat
hij. toch tegen zou stemmen.
D66-af deling Zandvoort roept
nu op korte termijn een extra
ledenvergadering bij een om het
gedrag van Koper te bespreken.
Vermoedelijk komt daar een
motie van wantrouwen tegen
hun partijgenoot op tafel te liggen.
Koper heeft niet gehandeld in
de geest van het D66-verkiezingsprogramma. De motie tegen GBZ-wethouder Plieringa,
waarmee het hele college werd
ondermijnd, was mede op dit
verkiezingsprogramma gebaseerd.

raadsvergadering klaar had liggen. De gemeenteraad wil dat er
alles aan wordt gedaan om het
woonwagencentrum Keesomplein te handhaven. Dat is - zij
het met andere bewoordingen bij de behandeling van de gemeentebegroting 1995 vastgelegd. Bovendien moet de 'illegale' standplaats aan de Jac. P.
Thijsseweg zo snel mogelijk opgedoekt worden, zo wenst de
gemeenteraad.

compleet met de handtekeningen van de drie D66-raadsleden.
Ook die van Lou Koper. Vlak
voor de behandeling van de motie vroeg hij echter de vergadering even te schorsen. Tijdens
die schorsing vertelde hij zijn
fractiegenoten tegen te zullen
stemmen. Daarop besloten Termes en Van Leeuwen om de
motie niet in te dienen: deze

D66 constateert dat het college juist het tegenover gestelde
doet. Het college heeft zelfs geprobeerd om het raadsbesluit
over het Keesomplein door de
provincie als 'onuitvoerbaar' te
laten bestempelen. Daarbij is
bovendien nog eens 90 duizend
gulden besteed aan extern advies. De oplossing voor de
Thijsseweg wordt op de lange
baan geschoven, stelt D66.
'Kortom, voorzitter, wat de
raad wil, wordt niet uitgevoerd
en wat de raad niet wil, wordt
juist met man en macht nagestreefd,' schreef D66-raadslid
Han van Leeuwen in een verklaring die voor de vergadering
werd rondgedeeld. 'Om deze reden zegt onze fractie het vertrouwen in wethouder Flieringa op.'

Borsato zet Manegecompleet

zou nu onvoldoende steun krijgen in de raad.
Koper wilde na afloop geen
commentaar geven. „Ik doe dit
om mij moverende redenen."
Verder verwees hij naar fractievoorzitter Termes. Ook hij en
Van Leeuwen konden geen duidelijkheid geven: „Hij heeft ons
geen verklaring van zijn gedrag
gegeven," aldus Van Leeuwen.

Termes geeft toe dat er op deze
manier 'tweespalt' in de partij
is ontstaan. „Het laatste woord
daarover moet maar vallen in
de ledenvergadering."

vragen wat een handtekening
van een raadslid tegenwoordig
waard is," reageerde partijlid
Tates. PvdA-fractievoorzitter
Van Westerloo was woedend.
Ook zij had erop gerekend dat
de motie zou zijn aangenomen.

onze steun, en als we toezeggen,
trekt Koper zich terug. Dat
vind ik politiek onbenul. Hij wil
zijn eigen zaakjes regelen en is
natuurlijk
door
Jongsma
(GBZ-partijvoorzitter, red.) en
consorten onder druk gezet.
Grof schandaal
Dit krijg je met angsthazen,
De VVD, die de motie zou
„Het is een grof schandaal. maar het maakt politiek voeren
steunen, wilde nauwelijks com- D66 komt tevoren met drie onmogelijk."
mentaar geven. „Je kunt je af- handtekeningen bij ons voor Zie ook pagina Ii

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

Yanks opent
grote disco
ZANDVOORT - Het horeca-bedrijf Yanks opent volgende week vrijdag een grote discotheek aan het
Dorpsplein. In 'Danceclub
Yanks' is ruimte voor enkele honderden gasten.
In de disco in dit voormalige
veilinggebouw komen verschillende soorten muziek aan bod
en zullen regelmatig ook bands
optreden. Verder wordt er gedacht jamsessies van muzikanten en karaoke-shows, maar
ook informatieve programma's
over allerlei onderwerpen. „We
proberen iets extra's aan het
uitgaansleven van Zandvoort
toe te voegen," zegt PR-man
Eugene Weusten, die de informatieve programma's voor zijn
rekening neemt. Zo moet het
een multifunctioneel centrum
worden met een sociaal cultureel karakter.
De ingang van de discotheek
komt te liggen aan de Kosterstraat. De zaal is elke avond
open van 9 tot 3 uur. De officiële opening vindt volgende week
donderdag plaats, met genodigden. Vrijdags gaat de disco voor
het publiek open'.

Woonwagens
Plieringa negeert de wil van
de gemeenteraad op het punt
van het woonwagenbeleid. Dat Handtekening
is de essentie van de motie die
De motie lag aan het begin
D66 dinsdag voor de gemeente- van de raadsvergadering klaar,

Huurdersvereniging stapt naar rechter

'Gemeente negeert de
wettelijke bepalingen'
ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort moet
openheid van zaken geven,
over de overdracht van haar
woningen'aan woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Mac'ht. Dat zegt de
Zandvoortse vereniging van
Huurders (ZVH) in een
brief aan het gemeentebestuur. Omdat de gemeente
al twee jaar geen informatie
geeft, dreigt de ZVH nu naar
de rechter te stappen.
„We kunnen nu alleen maar
gissen hoe het ervoor staat,"
zegt ZVH-bestuurslid Jarg Weidema. „Hoe kunnen we dan
voor onze huurders opkomen
en hun belangen verdedigen?
Met de financiën hebben wij
niets te maken, maar bij de
overdracht hoort een sociaal
plan te zijn."
De huurdersvereniging wil
onder andere bewaken, dat de
goedkope huurwoningen behouden blijven. „Als ze plaats
zouden moeten maken voor
nieuwbouw, komt de goedkoopste woning op zo'n 800 gulden. Dat wordt voor menigeen
te duur."
„Kennelijk zit er informatie
die gevoelig is," aldus Weidema, „anders zouden ze er nooit
zo geheimzinnig over doen. De
enige reden die ik zou kunnen
verzinnen, is dat de gemeente
(ADVERTENTIE)

Grieks
specialiteiten
restaurant

PI

i 3 ! „SYMPOSION"

ra

ervan uitgaat dat de woningen
wél worden gesloopt."

Wet
De gemeente negeert wettelijke regels, aldus de ZVH, die bepalen dat een dergelijke verhuurder openheid van zaken
geeft in bepaalde gevallen. Onder andere dat de betrokken instelling 'de huurders van haar
woongelegenheden of hun vertegenwoordigers tijdig in de gelegenheid stelt zich uit te spreken over onderwerpen van beleid of beheer die voor de huurders van wezenlijk belang kunnen zijn'. Als voorbeeld wordt
onder andere genoemd 'het vervreemden, bezwaren en slopen
van woongelegenheden.'
'Het college beroept zich op
afspraken met EMM,' zegt de
ZVH in een persbericht. 'Afspraken met EMM zijn voor dit
college blijkbaar belangrijker
dan afspraken met de ZVH of
de huurders, zelfs belangrijker
dan wetgeving van de rijksoverheid.' Ook toezeggingen over
opknappen van de woningen
worden niet nagekomen.

Vechtpartij
ZANDVOORT - De Manege, de sociëteit voor 'ongebonden' mensen aan de
Zandvoortselaan, puilde zaterdagnacht uit. Meer dan
zevenhonderd
bezoekers
waren er afgekomen op de
viering van het 12,5 jarig bestaan en het optreden van
de populaire zanger Marco
Borsato. Voor menigeen
werden rond kwart voor één
'Dromen' werkelijkheid.
Borsato beklom op dat moment voor het oog van een enorme mensenmassa het podium.
De zaal barste zo wat uit z'n
voegen, toen iedereen, ook

ZANDVOORT - Op het circuit heeft zich zaterdagavond
een vechtpartij afgespeeld. Een
28-jarige man uit Utrecht liep
hierbij een gebroken neus op en
een 44-jarige man uit Overveen
een blauw oog. Zij deden beiden
aangifte van mishandeling. De
aanleiding tot de vechtpartij
was agressief gedrag van een
drietal personen onder wie een
31-jarige verdachte man uit
Utrecht. Deze kon later door de
politie worden aangehouden.

Voor veel fans van Marco Borsato werd zaterdagnacht in De Manege een droom werkelijkheid- nex restaurant, dat maar matig
Foto Frans Souverein liep, aan te pakken.
Het begin was echter weinig
hoopvol. De eerste avond wamensen op tafels en stoelen, be- „De zaal ging volledig plat, zo- bestaan van De Manege heb ren er krap aan tien mensen en
gon mee te deinen met zijn lied- iets heb ik nog nooit meege- meegemaakt," zegt Cohen. dat zou de erop volgende twee
jes.
maakt." Het publiek was van Toch heeft hij bijna elke zater- jaar nauwelijks toenemen.
heinde en ver toegestroomd, dagavond tussen de 600 en 700 Door mond-tot-mond reclame
De Manege stond te schud- maar ook uit Zandvoort. Er wa- man over de vloer. Dat is wel is het echter steeds drukker geden op haar grondvesten. Bor- ren bovendien enkele bekende wat anders dan toen hij in 1982 worden, tegenwoordig komen
sato had het publiek volledig in gasten, onder wie Ria Valk. In zijn zaak naar Amerikaans mo- de 'ongebondenen' met honderzijn hand. En niet alleen met totaal werden er 720 mensen del opende.
den tegelijk uit het hele land.
zijn eigen hits, ook met beken- binnengelaten, een aantal
In dat land had hij gezien
de oude Italiaanse liederen. Dat moest worden teleurgesteld,
hij het zelf ook gezellig vond, maar dat waren voornamelijk hoeveel behoefte er was aan
(ADVERTENTIE)
bleek uit het feit dat hij maar leden van de fanclub van Borsa- clubs voor 'singles'.
liefst drie keer een toegift gaf. to, die niet 'ongebonden' zijn.
„Het was grandioos," zegt
Vandaar dat hij op het idee
„Het was de op één na drukManege-eigenaar Rob Cohen. ste avond die ik in het 12,5 jarig kwam om zijn eigen manege an-

Vrouw bekent brandstichting
ZANDVOORT - Een 84-jarige bewoonster van de Van
Lennepweg heeft bekend,
zelf in haar woning brand
gesticht te hebben. Als reden gaf zij op, dat zij niet
naar een verzorgingshuis

wil.

l

De vrouw belde in de nacht

(ADVERTENTIES)

ELKE ZONDAG OPEN

van donderdag op vrijdag de politie vanwege sterke rookontwikkeling in haar woning. Aan
de achterzijde was brand ontstaan.

een ziekenhuis overgebracht,
waar een lichte koolmonoxidevergiftiging werd geconstateerd. Haar toestand is inmiddels stabiel. In het ziekenhuis
vertelde zij een verpleegster dat
De politie trof de vrouw aan, zij de brand zelf had aangestoliggend op de vloer van de keu- ken, omdat zij niet naar een beken. Vandaar werd zij snel naar jaardenhuis wil.

7 DAGEN PER WEEK VAN 9 UUR 'S MORGENS
TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN.
Op zondag 2 april:
Verse pastaschotel:
met varkenshaas, vleestomaat
en basilicum in verse room en
een Italiaanse tomatensalade.

Zeestraat 38, tel. 13758

Gj
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l

Nu ook VOOR
GROTE PARTIJEN.

i

VAN

l 7.00-25.00 UUR.

VOOR RESERVERiNqEN TEl.

02507-15758

1 apr
2 apr
3 apr
4 apr
5
apr
6 apr
' apr

HW
03.57
04.35
05.15
05.48
06.25
06.58
07.27
08.02
08.40

LW
01.16
02.05
00.50
01.26
02.10
02.50
03.2G
03.55
04.26

HW
16.15
16.51
I7.27
18.06
18.41
19.15
19.50
20.26
21.00

14.95

l

ja

VROOM & DREESMANN
Kalverstraat
die krant moet ik hebben.
Natuurlijk,
_
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

riij!
II i

"ii:j
IH

LW
11.49
12.25
13.15
14.00
14.34
15.15
15.24
16.05
16.51

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,00

Naam: (m/v) l l l l l
Adres: l l l l l l l

De woning aan
de Van Lennepweg liep door de
brand forse schade op

J

L

J

L
j L

Postcode/Plaatsl l 'l
Telefoon: l l l l l

l

l

l

l

l

l

l G.ï.m.i-oMrcileta»r|!iii[0

Giro/Banknr.: L

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D half jaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
nkl. montage en BTW. Exkl. balanceren en ventielen

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
AKKU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
] Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371"017003"

Maanstand/getij:
NM vrijdag 31 mrt. 04.08 uur
maand. 3 april 06.25 uur
zat. 8 april 07.35 uur
(In de tijdstippen is rekening gehoumet de zomertijd)

leeft het
en wljzijnergroot(s)mee

Waterstanden B
Datum
30 mrt
31 mrt

'Topsport'
De 15-jarige Sheila Cor«
per-Jespersen
vindt
O
dat zij eigenlijk aan topsport
doet. Voor haar balietopleiding bij het Nationaal Ballet
moet zij enorm veel opzij zetten. Ze heeft het er voor over:
,,lk wil professional worden bij
het Koninklijk Ballet van Denemarken."

Foto
Arnold van
der Zee

j

BEL£NS_NJ£ZIE GOUDEN_G]D5.

sj

donderdag 30 maart 1995

Weekmedia 17

uitvaartverzorging
kennemerland bv

FAMILIEBERICHTEN

PARANORMALE
GENEZING

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Hoera, Wcsley l jaar
31 maart 1995

magnetiseren, behandeling-via foto onder
andere voor hoofdpijn (migraine).
Bel voor een afspraak 02507-20122.

ovz

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Consultkosten door u zelf te bepalen.

Nieuwsblad
13 april a.s.
een gezellige Paaspuzzel
met als hoofdprijs:
2 dinerbonnen t.w.v. 75,- per bon

Z A N D V O O R T
\ I.lltcll|k

Om.i en op.i limuin.in

Truefidfilment isfound when life
is spent atfull throttle.
Diep bedroefd geven wij kennis dat na een kort
ziekbed, nog geen drie maanden na het overlijden van zijn geliefde Marianne, vredig van ons is
heengegaan onze lieve vader, grootvader, broer
en zwager

Johannes Bernardus
Theodorus Hugenholtz
weduwnaar van
Marianne Sophie Hugenholb; Jonkvrouwe van Rheineck Leyssius
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Oud Directeur Circuit van Zandvoort
Oprichter en oud-voorzitter
Nederlandse Auto Ren Club (NARC)
Oprichter en oud-voorzitter
Pionier Automobielen Club (PAC)
Oprichter, oud-president en
Honorary Secretary Association Internationale
des Circuits Permanents (AICP)
Honorary President Federation Internationale
des Voitures Anciennes (FIVA)
Vledder,
Bentveld,
31 oktober 1914
25 maart 1995
Naarden:
Drs J. B.Th. Hugenholtz
L. B. Hugenholtz-Abriou
Cécile
Emilie
Chatel (Zwitserland):
B. C. M. Schiphorst-Hugenholtz
W. Schiphorst
Jan Willem
David
Roden:
Ir M. Hugenholtz
H. Hugenholtz-Verkennis
„the Merry Milestone",
Duindoomlaan 11,2116 TJ Bentveld

WIST U DAT U OOK UW WASGOED
KUNT WASSEN EN DROGEN BIJ
GRAN DORADO ZANDVOORT

inHPLIaminaat,dusookvoorzwaarbelopenruimtes.
Telefonisch bestellen ook mogelijk!

PARKETGROOTHANDÉL
KollenbergwegZ
Amsterdam-ZO.'
(Bullewijk)
'
- Tel.020-6917554

•Openingstijden:
donderdag van 10.00tot21.00uur
. vrijdagyan10.00tot18.00uur
.
zaterdag vamO.OOuurtol 16.00 uur

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

D. van Duyn

Wij zijn er voor u
van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat.

Vakman in sierbestrating
en herbestrating van uw
tuin.

TOT ZIENS
Voor reservering
of informatie

Ruim 30 jaar ervaring.

\TeL02507-17580y

Tel.0250719593/17833

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

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

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

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

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!
Sluit geen originele getuigschriften bij
uw sollicitatie. Soms komen ze niet terug.
Kn dat terwijl heel veel boekhandels
voor een paar dubbeltjes uw getuigschrift
kopieren!

deze zijn van

HEMA ZANDVOORT

ovz

Nadere informatie: 02507-61510.

en

Nieuwsblad

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:

Een ijzersterke combinatie!

- Oranjestraat 9 zw. - 1 boom
- Wilhelminaweg 7 - 3 bomen

EJ
mm
Geopend
El
afhaalcentrum/eethuisje
m
EJ
ra
„ WAROENG REDJEKI
EJ
ra
EJ
ra
EJ
rara
EJ
EJ
rara
EJ
EJ
ra
EJ
OPENINGSAANBIEDING
ra
ra Nasi of Bami Ramas speciaal 12,50 per portie EJ[DJ
EJEJ
m Soto Ajam
o en
ni
m
EJEJ
Haltestraat 12, Zandvoort (naast Intertoys)
tel. 02507-20228

In onze waroeng kunt u onze Indonesische specialiteiten,
maaltijden en snacks afhalen en eventueel nuttigen.

(Rijst/Bami, 2 soorten vlees, ei en div. gerechten)

WEEKMENU
A JAM SMOOR (zoete kip)
of

AJAM PEDIS (hete kip)

(Indonesische soep)

[DJ

3,50 per portie EJ

Aanbieding geldig t/m 5 april.

EJ

Dagelijks geopend van 12.00-20.00 uur

De aanvragen liggen gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter
inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh
Onnesstraat 20 te Zandvoort. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
09.00 tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.
AANGEVRAAGDE BOUWVERGUNNINGEN
95029B
95030B
95031B

J. Snijerplein 6
Kochstraat 23
Kochstraat 27

vergroten woning,
plaatsen dakkapel,
plaatsen dakkapel.

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag en vrijdagmorgen van 09.00 12.30 uur gedurende twee weken na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter
zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar ingediend. Dit is een
wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-vangeen-bezwaar van
Gedepute'erde Staten nodig zijn.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

)GEMEENTE
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met nasi + sambal goreng boontjes
ƒ12,50
Haltestraat 34 Zandvoort
tel. 02507-12800 fax 02507-30553
7 dagen geopend 12.00-21.00 uur
rectificatie bezorging vanaf 15 april

lichtgewicht
naaimachines

399,-

OF O
CSINGER

STERNA

REPARATIE ALLE MERKEN

DMC-garen
Anchorgaren
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie

iedereen leest de krant altijd en overal

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie ypor slechts f 3.145,Sïiüt een natóa-iutraar^
Uw gasbedrijf adviseert!

Tjerk

Hiddesstraat

MOTORRIJSCHOOL GOEDE
02507-14420

STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

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

Nadat de bakken door de ophaaldienst zijn geleegd, komt een speciaal reinigingsvoertuig door de straat om ze schoon te spoelen. Van de bewoners wordt
verlangd dat ze de GFT-emmers na het legen aan de straat laten staan, totdat
het schoonmaken heeft plaatsgevonden.
De vuilnisman zal na het legen de emmer voorzien van een kaartje, dat weer
wordt ingenomen door de schoonmaakploeg na het schoonmaken van de bak.
Men dient er rekening mee te houden dat het reinigen van de rolemmers
mogelijk kan uitlopen tot na 17.30 uur.

15 april paaseitjes uit

Tel. 18766

of zo maar voor een
gezellig kopje koffie.

vanaf

Fa. Gansner & Co,

De GroenBakken worden in de komende week (week 14, 3 t/m 7 april) op de
ophaaldag schoongemaakt.

Onze promotiedames delen op zaterdag

ƒ1.250,-

ADVERTENTIES

1

GROENBAKKEN SCHOONGEMAAKT

van ,,ERICA"
Grote Krocht 24.

voor 2 pers.

De bijzetting in het familiegraf op de Algemene
Begraafplaats, Kerkhoflaan 12 te 's-Gravenhage,
heeft op 30 maart plaatsgevonden.

l.^
' .: de prijzen v.a. 19,95

t.w.v. 25,- p. boeket

per direkt

Correspondentieadres:
J. van Woensel Kooylaan 29,
1411JX Naarden

Hét goedkoopste adres van Nederland
voor uw laminaatvloer en massief parket!!

Prijzen 3 t/m 12
10 prachtige voorjaarsboeketten

Benedenwoning

DINER

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

Haltestraat 49, Zandvoort

telefoon 02507-20000

Voor ontbijt, lunch of

- dinsdag 4 april om 20.00 uur commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 5 april om 20.00 uur commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 6 april om 20.00 uur commissie Ruimtelijke Ordening

Visrestaurant DUIVENVOORDEN

Gran Dorado Zandvoort
niet alleen voor bungalow/kamerverhuur maar ook voor
tennis, squash, zwemmen, badminton, biljart,
bingo en aerobic.
Voor informatie of reserveringen:

BOOM NR. 11

De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:

beschikbaar gesteld door:

Alle inwoners van Zandvoort willen wij graag de
gelegenheid bieden om gebruik te maken
van onze wasserette.
De prijs voor onze wasserette:
wasmunten geschikt voor één hele was
ƒ 8,00
droogmunten geschikt voor één hele was
ƒ 4,00
waspoeder geschikt voor één hele hoofdwas
ƒ 2,00
wasverzachter geschikt voor één hele hoofdwas ƒ 1,00
U kunt de was/droogmunten en/of het waspoeder/wasverzachter verkrijgen bij de bungalowreceptie
Vondellaan 60

Strandpaviljoen

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

123, gezellige

dnekam.app., opp. 70 m2 (in gebruik als twee)
met balkon op het zuidoosten. Ind. hal met
garderobekast, royale L-vormige woonk.; open
keuken; toilet; badk. met ligbad en wastafel;
slaapk. met kasten. Serv.k. ƒ 467,- p.m. incl.
water en voorschot verwarming.
Vr.pr. ƒ 189.000,- k.k.
Passage 3/33,
driekam.app. op de 7e
etage, gelegen nabij centrum, station en strand.
Ind.: hal; toilet; woonk. met ruim balkon (zuid);
keuken met inbouwapp.; 2 si.k.; badk. met
ligbad, douche en wastafel. Serv.k. ƒ 363,85
p.m.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.
HogeweQ 13, uiterst gunstig gelegen
woonhuis UD.V. strand en centrum. Zeer
geschikt voor zomerverhuur. Ind. souterrain: gr.
sl.k. met wastafel; keuken; toilet; douche;
beg.gr.: hal; toilet; woonk.; keuken; balkon; 1e
et.: 3 sl.k.; badk. met douche, wastafel; toilet.
2e et.: 3 sl.k. met wastafel.
Vr.pr. ƒ 349.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAÏK

Vw

STOOKAKTIE '94/'95
Voor c/e week van 20-03 t/m 26-03-'95

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
0000
6500

Week
streefverbruik*

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
82
90
97
105
112
125
137
150
162

Totaal vanaf
1 november **

451
566
679
791
904
1016
1129
1241
1355
1468
1579
1695
1863
2033
2200
2372
2539
2823

3103
3389
3667

^•*„„.l'1'1

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

uitgerekend voor UI
Normaal
jaarverbruik

([BEL GRATIS 00 - 022 45 35 of vul de bon in.

Kosten
deze week
ƒ10,40
ƒ13,00
ƒ15,60
ƒ18,20
ƒ 20,80
ƒ 23,40
ƒ 26,00
ƒ 28,60
ƒ31,20
ƒ 33,80
ƒ 36,40
ƒ 39,00
ƒ 42,64
ƒ 46,80
ƒ 50,44
ƒ 54,60
ƒ 58,24
ƒ 65,00
ƒ71,24
ƒ 78,00
ƒ 84,24

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar ypor
het verzorgen van een begrafen
of crematie.
.:
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp bij ècri sterfgeval;.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaaitverzekeriiii
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
pQ naam:

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

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

M

_l straat:
postcode/woonplaats:.
telefoon:

Q lccftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem
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'Baatbelasting oké, maar dan wel inspraak'
ZANDVOORT - „Het renoveren van het centrum
betekent een aanwinst voor
ons dorp. Niet alleen de toeristen hebben daar profijt
van, maar ook de inwoners.
Ik ben daarom in principe
niet tegen het heffen van
baatbelasting." Horeca-ondernemer Michel Demmers
geeft de Zandvoortse stemOud-circuitdirecteur
Hans ming over het invoeren van
goed weer:
Hugenholtz
(Archieffoto 1994) baatbelasting
voorzichtig instemmend,
maar onder bepaalde voorwaarden.

Hugenholtz
overleden

ZANDVOORT - Oud-circuitdirecteur
J.B.Th.
(Hans) Hugenholtz is zaterdag in zijn woonplaats
Zandvoprt/Bentveld overleden. Zijn stoffelijk overschot wordt vandaag bijgezet in het familiegraf in 's
Gravenhage.
Hugenholtz, die al kampte
met een achteruit gaande gezondheid, is overleden aan een
hersenbloeding. Dat is nog geen
drie maanden na het noodlottige ongeval op de boulevard
waarbij zijn echtgenote Marianne, oud WD-raadslid in de
gemeente Zandvoort, om het leven kwam. Dat gebeurde vlak
bij de plek die zo'n belangrijke
rol in hun leven heeft gespeeld,
het Zandvoortse circuit. Hugenholtz was hier directeur van
1949 tot 1973. Na zijn afscheid
werd een bocht naar hem vernoemd.
Verder heeft hij diverse instanties die met de autosport te
maken hebben, opgericht: de
Nederlandse Auto Ren Club
(NARC), de Pionier Automobielen Club (PAC), en - in 1952 - de
internationale bond van circuitdirecteuren AICP. Verder
was hij honorary president van
de Federation Internationale
des Voitures Anciennes, de
FIVA.
Vanwege zijn verdiensten is
Hugenholtz onderscheiden als
Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.

door Martha Burger

Demmers vindt dat het geld
niet mag worden aangewend
voor allerlei financieringstekorten. „De belasting mag alleen gebruikt worden om het
centrum te renoveren, mooi
aan te kleden en veiliger te maken: sierbestrating, bewegwijzering, bomen, goede verlichting, openbare toiletten, enz.
Als we dat niet in een harde
clausule laten omschrijven,
gaan onze centen straks naar
de hondentoiletten of het Cultureel centrum of iets anders
waar ze dan net geen geld voor Een fraaie bestrating, zoals aan de boulevard, behoort tot de mogelijkheden in het-centrum die met baatbelasting kunnen worden betaald(Archieffoto Weekmedia)
hebben. In principe mag een gemeente dertig jaar baatbelas- Zandvoort betalen aan een ver- anders van een mooie straat, de gemeente een project aan- eigenaren van onroerend goed bewoners en bedrijfsleven. Dat
ting heffen. Wat als straks dat betering van de sfeer in het terwijl ze niets betalen. De pre- neemt. Ik wil niet het risico lo- neergelegd. Het opknappen van betekent met elkaar praten,
centrum is opgeknapt?"
dorp. „De rest betaalt helemaal cariorechten worden toch ook pen, dat ze fouten maken. Dat het centrum gaat echter ook de overleggen en keuzes maken:
„Als wij taaatbelasting gaan niets, maar 'plukt' wel van die betaald door de ondernemer en afspraken met een aannemer huurders van die panden en ei- wat gaan we opknappen, hoe is
betalen, zou ik het ook correct groep. Een aantal grote bedrij- niet door de huisbaas."
niet duidelijk zijn of dat het genlijk alle inwoners van het het financieringsverhaal en hoe
vinden, indien een deel van de ven in Zandvoort geeft nooit
„Ook vind ik het belangrijk project opeens vier miljoen dorp aan."
lossen we samen eventuele fiparkeergelden naar de gemeen- wat. Dat is toch eigenlijk te gek dat de ondernemers worden be- duurder uitpakt. Deze dingen
„Als er een goed en betaal- nancieringsproblemen op?"
schap van Zandvoort terug- voor woorden? Met baatbelas- trokken in de besluitvorming gebeuren hier maar al te vaak. taaar plan komt, zal 90 procent
Maar de gemeente moet zelf
vloeit. Van dat geld kunnen we ting worden de kosten gelijk over de renovatie van het cen- Dat mag niet over de ruggen van de bewoners hoogstwaar- natuurlijk ook betalen. „De gedan 's zomers ook een aantal verdeeld, 'frontbreed'."
trum: welke materialen worden van de ondernemers worden schijnlijk 'ja' zeggen. Daarvan meente heeft nu eenmaal de
extra agenten 'kopen'. Want
„De gemeente moet het geld gebruikt, welke kleuren kiest verhaald. Ik zie het al voor me: ben ik overtuigd. Hoe meer plicht voor het onderhoud te
met alleen het centrum op- daarvoor dan wel gebruiken. Er men, hoe komt het straatmeu- 'Jongens foutje, de baatbelas- schouders eronder, des te meer zorgen. Als wij het daarnaast
knappen, daarmee ben je er nog moet nu eenmaal een hoop ge- bilair eruit te zien, enz.? Anders ting gaat omhoog". Bij het hef- draagkracht. Misschien kan er nog eens extra mooi willen hebniet. Gezelligheid en veiligheid beuren om dit dorp weer sfeer- gaan straks de jongens op het fen van baatbelasting denk ik een Stichting worden opge- ben, kunnen we uitrekenen wat
gaan altijd samen. En die veilig- vol, mooi en gezellig te maken. gemeentehuis dat allemaal be- aan een vast afgesproken be- richt, waarin iedereen meedoet de 'toegevoegde waarde' is. Een
heid, daar ontbreekt het hier in Als de kosten in de toekomst palen. Dan weet ik al genoeg, en drag dat wordt uitgesmeerd op vrijwillige basis. Dat zie ik voorbeeld: voor verlichting van
de zomer aan."
eerlijk worden verdeeld, zeg ik krijgen we een plan, waarvan over dertig jaar."
meer zitten, dan een opgelegde de straat moet de gemeente bealleen maar 'perfect!'"
alle ondernemers uiteindelijk
baatbelasting."
talen. Maar als wij een wat
Paul Olieslagers van Drug- zeggen: 'Hoe krijgen ze het
Van den Heuvel vindt name- duurdere lamp willen met meer
Frontbreed
Draagkracht
lijk dat de problemen samen uitstraling, betalen wij alleen
store De Gaper komt weer met weer voor elkaar'."
Wil Moerenburg van Parfu- een andere kanttekening. „Het
„Als de gemeente overleg
In baatbelasting alleen ziet moeten worden
opgelost. voor die extra uitstraling en
merie Moerenburg ergert er zou reëel zijn als behalve de ei- voert met de ondernemers dan Roei van den Heuvel, voorzitter „Zandvoort is hard aan frisse dus niet voor de gehele lamp.
zich al jaren aan dat alleen de genaren van een pand ook de krijg je ook geen kritiek achter- van
Ondernemersvereniging ideeën toe. Er moet een goed Daar moeten we nauwkeurig
ondernemers die lid zijn van ondernemers die het pand hu- af. Bovendien wil ik als onder- Zandvoort, niet zoveel. „Dan plan komen en daarvoor moet naar kijken en dat betekent
Ondernemers
Vereniging ren, mee betalen. Die profiteren nemer een vinger in de pap als wordt de belasting alleen bij de je samenwerken: ondernemers, 'goed blijven rekenen'."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Gemeente geen
beste huisbaas
ZANDVOORT - De huurders
van de gemeentewoningen m
Bentveld geven hun verhuurder een slecht rapportcijfer: ge
middeld minder dan een vier
Dat blijkt uit een enquête van
de Zandvoortse Vereniging van
Huurders (ZVH) De bewoners
mogen cijfers geven tussen nul
('t laagste) en tien. De warmte-isolatie van de woningen scoort
iets hoger dan nul, het onderhoud buiten nul komma nul.
Voor geluidsisolatie en onderhoud binnen scoort de gemeen
te een één. Verder functioneert
de gemeente als huisbaas bijzonder slecht, in onder andere
klachtenbehandeling (een ruime drie), nakomen van afspraken (twee) en het beantwoorden van vragen (2,5). „De gemeente wordt m Bentveld met
bepaald gewaardeerd als huis
baas," reageert ZVH-bestuurslid Jarg Weidema. ,,Alles waar
de gemeente invloed op heeft,
of kan hebben, scoort laag."

Speelgoed gestolen
ZANDVOORT - Onbekenden
hebben zaterdagavond rond
tien uur in een benzinestation
aan de Boulevard Barnaart mgebroken. Ze kwamen binnen
door de ruit van een roldeur te
vernielen. Uit de showroom namen ze vier speelgoedmimaturen mee en een compressorklok. Een getuige kon melden
dat de inbraak was gepleegd
door drie mannen die wegreden
in een oranje Opel Ascona.

Motorrijder gewond
HEEMSTEDE - Op de kruising van de Zandvoortse Allee
met de Zandvoortselaan is vorige week donderdag een ongeluk
gebeurd. Een 32-jange automobilist uit Heemstede verzuimde
voorrang te verlenen aan een
26-jange Zandvoortse motorrijder. De motorrijder is met onbekend letsel afgevoerd naar
het Elisabeth Gasthuis.

Fancy Fair
De Nicolaasschool, Lorentzstraat 15, houdt zaterdag l april
van l tot 5 uur een fancy fair
met loterij. Hoofdprijs is een
portable TV.

Succesvolle 'Jozef de Dromer' op kerkplanken Positie Lou Koper onmogelijk
ZANDVOORT - Minutenlang klonk afgelopen zondag een daverend applaus
door de Agatha-kerk. De
musical 'De clroom', daar
net opgevoerijl, was een
groot succes geworden. De
spelers en - niet te vergeten\r
alle andere medewerkers
hadden het publiek, dat
massaal voor deze unieke
voorstelling/naar de kerk
was gekomen, drie uur lang
kostelijk weten te amuseren.
-- De musical was op de 'kerkplanken' neergezet ^door twee
samenwerkende
parochies:
Agatha en Antonius Paulus. De,
medewerkers hadden het hélemaal zelf bedacht en gemaakt.
Meteen vanaf het begin was al
te voelen, dat iedereen keihard
gewerkt had om van de voorstelling een groot succes te maken. Alles, maar dan ook werkelijk alles, was tot in de puntjes
geregeld.
Bij binnenkomst voelde je al
meteen die gezellige sfeer en de
grote saamhorigheid van alle
medewerkers, die zich belangeloos en met veel enthousiasme
hadden ingezet voor deze spectaculaire voorstelling. Ieder
had zijn eigen speciale taak: de
één als koorlid, de ander als cateringmedewerker, weer een
ander als speler of pianist of als
verkoper van de lootjes.
Maar ook de kinderen hadden hun steentje bijgedragen.

Zandvoorts
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ZANDVOORT
D66-raadslid Lou Koper
heeft zich dinsdagavond
in een onmogelijke positie
gemanoeuvreerd.
Een
motie van je eigen fractie
eerst wel ondertekenen,
om je dan vervolgens terug te trekken.
door Joan Kurpershoek
Op zich moet zoiets kunnen in de gemeenteraad. Het
punt is echter, dat Koper
door zich terug te trekken
ook het verkiezingsprogramma van zijn eigen partij ondermijnt. En dat kan natuurlijk niet. Dan word je onge-

Het voedsel, een 'speenvarken' wordt binnengebracht
Aan de wand hingen talloze tekeningen, met veel zorg gemaakt door leerlingen van de
Antonius-, Maria- en Nicolaasschool. Zij hadden alle betrekking op het thema van de musical.
De Agathakerk was sfeervol
verlicht, met planten aangekleed en het altaar was voor
deze voorstelling tijdelijk omgetoverd tot toneelvloer. Tussen de bedrijven door was een
loterij gepland (met veel prijzen) en een gezellig samenzijn
met heerlijke koffie en een
overvloed aan rijkelijk belegde
broodjes. De gastvrijheid van
de Agathakerk (en niet te vergeten de Antonius-Pauluskerk)
was in een woord 'hartverwarmend' te noemen.
De musical 'De clroom' ging
over Jozef de Dromer, een verhaal uit het oude Testament.
Jozef werd door zijn jaloerse

broers in de put gegooid (hiervoor deed de preekstoel tijdelijk dienst) en uiteindelijk aan
de Egyptenaren verkocht. Hier
tussendoor brachten de spelers
een eigentijds verhaal. Over een
meisje Jozefien, die ervan
droomt om beroemd te worden.
Het liefst wil zij optreden in de
Soundmix-show, maar ze krijgt
te maken met een zeer jaloers
zusje.
De aparte verhalen werden
aan elkaar gepraat door twee
vertellers, die zich voor de gelegenheid aan twee kanten van
het toneel hadden geïnstalleerd. Ze zaten op hoge scheidsrechterstoelen, die je ook op de
tennisbaan tegenkomt. „Zo
kunnen we alles goed overzien," werd er ter verduidelijking nog even olijk bij gezegd.
Op de plaats van het oude altaar was een groot wit doek opgehangen, waar tijdens de voorstelling op voortreffelijke wijze

een schaduwspel werd ver- (volwassenen en kinderen) en
toond, die de dromen van Jozef begeleid door een pianist en
en Jozefien heel beeldend weer- drummer. Het geheel werd gegaven.
coördineerd door de vakkundige aanwijzingen van een dirigente. Toen pastor Duyves met
Koor
eenbaseball-petje op zijn hoofd
De twee verhalen werden en met een oorringetje in ook
door de spelers, jong en oud, nog even een klein rolletje meeboeiend neergezet en gaven de speelde, schoten veel parochiatoeschouwers ook stof tot na- nen behoorlijk in de lach om
denken. Zonder dat het romme- zijn 'vlotte verschijning'.
lig werd, wisselden de verhalen
Het bleef na de voorstelling
en het schimmenspel elkaar af nog lang gezellig in de kerk.
en liepen daarbij toch soepel in Volwassenen en kinderen, ieelkaar over. Een compliment dereen had zich prima geamuwaard, want dat is beslist geen seerd en geen van allen had uiteindelijk echt haast om naar
gemakkelijke opgave.
huis te gaan. De warme en gastDeze prachtige voorstelling vrije sfeer was ook na de voorliep dan ook gewoon 'op rolle- stelling nog sterk voelbaar.
tjes'. Er werd fantastisch ge- Aparte namen mochten er niet
speeld door de medewerkers. genoemd worden. Dat geeft
Tussendoor werden veel liedjes misschien des te meer aan hoe
gezongen. Ook de kleding verbonden de groep medeweroogstte veel bewondering. kers, die deze dag zo geslaagd
Daarnaast werden de spelers voor ons wist te maken, zich
ondersteund door een koor uiteindelijk met elkaar voelde.

D66-raadslid Lou Koper

loofwaardig, niet alleen naar je
partijgenoten maar ook je kiezers. D66 heeft dinsdagavond
daarmee een flinke deuk opgelopen. Vandaar dat het vrij voor
de hand ligt dat Koper op de
eerstvolgende partijvergadering ter verantwoording wordt
geroepen.
In de wandelgangen wordt al
gesproken over een 'motie van
wantrouwen' aan zijn adres. De
partij zit met het probleem dat
het gedrag van Koper niet te
voorspellen is en dat maakt een
politieke koers varen heel lastig, zo niet onmogelijk.
De motie van afgelopen dinsdag had het politieke hoofd van
GBZ-wethouder Fliermga moeten kosten en daarmee was
meteen het gehele college ondermijnd. D66-raadslid Han
van Leeuwen, tegenwoordig de
wethouderskandidaat van deze
partij, had het allemaal goed
voorbereid. WD en PvdA waren benaderd en bereid gevonden de motie te ondersteunen.
Dat was voor het eerst dat ook
de voltallige VVD achter een
motie van wantrouwen tegen
een lid van dit college zou gaan
staan. De 'zwakke schakel' zat
nu echter in D66 zelf, hoewel er
met Koper al rekening was gehouden: van hem is bekend dat
hij achter Gerard Versteege
staat, dus een motie van wantrouwen tegen deze wethouder
zou hij nooit steunen. Vandaar
dat nu Flieringa het slachtoffer
moest worden.
Het college is door de actie
van Koper gered, maar voor
hoelang. Stel dat Koper er door

zijn eigen partijgenoten uitgegooid wordt, resteren er
twee mogelijkheden: of hij
vertrekt uit de gemeenteraad, waarna D66 waarschijnlijk alsnog het huidige college ten val brengt, óf hij blijft
zitten: op persoonlijke titel of
als nieuw fractielid van een
van de andere partijen. Dat
hebben we in de vorige raad
nog kunnen meemaken met
de Japen Brugman en Methorst. Die brachten nog als
excuus dat ze van de ene liberale partij, VVD, naar de andere, GBZ, verhuisden. Volgens hen was dat geen kiezersbedrog, maar daar valt
over te redetwisten. Dat geldt
helemaal als Koper overstapt
naar GBZ of CDA. Die partijen zijn op geen enkele manier
met D66 te vergelijken.

GBZ-weth. Piet Flieringa

(ADVERTENTIE)

Mijl\ olie engel w secietaire met

•Bi opyl-vitime mn gloedvolma\\wf malmnie

ESQSSE1

1.85

Opgave abonnementen, verhuizin9en,etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.

Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

vanl|eeuwiik
Meubctboiilcvard AiiHterdam/Diemeii

Ringweg A-10 afrit S-113/Diemen

(020) 6994111

De bewoners van de gemeentewoningen in Bentveld geven nog minder dan een één voor de
warmte-isolatie van hun woning
niu.su.uie M.UC ck- Boei
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KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

Assurantiekantoor

A. M. Folkers-Struvé

Van Stolbergweg 1
Zandvport
Tel. 17093

Daar ik door de vernieuwde E.G.
richtlijnen per 1 april 1995 mijn beroep
als verzekeringstussenpersoon niet
meer mag uitoefenen, tenzij ik nog
enkele jaren extra studie volg, heb ik
besloten, gezien mijn leeftijd, te
stoppen met werken.

tM

Vanaf april zijn wij
weer 6 dagen per
week geopend.

Velen van U waren reeds meer dan 25
jaar in mijn portefeuille.
Ik ben er echter zeker van in HBR
Adviescentrum, Passage 36/40, een
opvolger gevonden te hebben die uw
belangen goed zal behartigen.
U dankend voor al die jaren van
vertrouwen verblijf ik met warme
groeten en de wens voor een
schadevrije toekomst in goede
gezondheid.

VLIEGTICKETS
LONDtN
EAU

Adriana Folkers-Struvé

thuiszorg

Per 30 maart a.s. is mijn nieuwe adres:
Nassauplein 3

WIJKTEAMZORG

Viskraam
„De Zeereep"

Wijkteamzorg is hulp van huishoudelijke / verzorgende /
begeleidende aard. Wijkteamzorg vereist een flexibele inzet
van de medewerkenden binnen het collegiale team.
Voor het rayon Zandvoort vragen wij:

VERZORGINGSHULPEN B
en VERZORGENDEN C

Mare Buchel
Gedurende de periode van 30 maart tot en met 5 april 1995 bidden wij u
-bij besteding van 500,- of meer- twee geheel gratis vliegretourtickets
naar tonden aan.
,

Winkelcentrum Nw. Noord

Weekendaanbieding (vrijdag - zaterdag)
* Hollandse nieuwe

m

- leeftijdsindicatie 20-45 jaar..
- dienstverband van minimaal 16 uur per week.
- opleidingsindicatie: diploma INAS; MDGO-VZ of
Verzorgende OVDB.

*

KIBBELING MET SAUS EN SALADE

De enige voorwaarde is dat u minimaal drie nachten, voor eigen rekening, in
Londen logeert. Onder auspiciën van FIF Promotour zijn er speciaal voor u zes
prima hotels in verschillende prijsklassen geselecteerd waaruit u uw keuze kunt
maken. Een van deze overnachtingen moet echter van zaterdag op zondag zijn.

AMBULANTE ZORG

7.50

SCHOLFILET 2 STUKS

Ambulante zorg wordt 7 dagen per week op ochtenden,
middagen en avonden verleend in situaties, waarin de klant
hulp nodig heeft om zichzelf te kunnen verzorgen.
Hulpverlenen bij o.a. het uit en in bed komen, wassen en
aan- en uitkleden en/of eten behoort tot de taken.
Voor het rayon Zandvoort vragen wij:

7.50

EN NOG VELE ANDERE
VISSPECIALITEITEN

VERZORGENDEN C

tri(on

De reisefiecjue die u krijgt is maar liefst een jaar geldig!

'

Zuiderstraat 3
2042 GA Zandvoort
Tel.: 02507-19105
Fax: 02507-18613

•f '

7

Ziet u ook zo op tegen wekenlange Icraamvisite.
Laat ons uui roze of blauwe babyfeestje verzorgen!

Eén telefoontjèx
is genoeg... ^
'"'',*'

Haarlems Toneel
"Arcadia"
Stadsschouwburg Amsterdam
Midden in de nacht wordt een duel uitgevochten.
Maar tussen wie? Heeft Lord Byron een dichter vermoord en moest hij daarom Engeland verlaten? Bijna
tweehonderd jaar later zoekt een wetenschapper in
het fraaie Engelse buitenhuis, waar het duel uitgevochten zou zijn. het antwoord op die vragen. Als in
een spannende detective zoeken personages en
publiek naar aanwijzingen en verbindingen. Maar
terwijl de personages achterblijven maakt het publiek
een reis door de tijd en leert uiteindelijk alle feiten
kennen. Op komische wijze wordt duidelijk hoe
gemakkelijk het verleden verkeerd begrepen kan worden.

v

ESABEl
VAN MEiHCLT

Van Lennepweg l, 2 1 1 1 HT Aerdenhout, Telefoon 023-213421

Lukon Tweewïelers

E

om in contact te komen niet de man of vrouw van
jouw keuze. Het maken van een afspraak is een
fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en f
achter elkaar stelt een aantal personen zich aan je
voor. Lijkt het je wat, dan kun je direct een
afspraak maken.
,
Een effectieve manier om contacten te leggen,^
En nog leuk ook!
\,

schoonheidssalon

Voor nadere informatie en/of sollicitatie kunt u zich wenden tot:

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID

BABY GEBOREN?
ï" Jti -••.'*„

leeftijdsindicatie 20-45 jaar.
dienstverband van minimaal 12 uur per week.
die bij voorkeur kunnen beschikken over een auto.
opleidingsindicatie: diploma MDGO-VZ; MDGO-VP;
(zieken)verzorgende.

Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO-Thuiszorg.
Algemene informatie wordt gegeven tijdens een informatiebijeenkomst op donderdag 6 april 1995 om 10.00 uur.

***
Hotel - Café - Restaurant

Grote Krocht
Zandvoort ,V

geeft u meer!

Lukon Tweewielers heeft de nieuwe
zomercollectie fietsen en bromfietsen binnen
tegen zéér scherpe prijzen.

20 tot 50% echte korting
Rivel Zodiac trommelrem,
3 versnellingen, zeer compleet
Union Oase trommelrem,
3 versnellingen,
zeer compleet
Union Sphinx trommelrem,
3 versnellingen, zeer compleet
ATB Benotto

Peugeot Speedake
(brom-snor)

ecfo tUet 30- duwt te

*w,
** Geheel complete behandeling **

vccrmaar H. 4I,

De Stichting Thuiszorg
Kennemerland Zuid is werkzaam in
de gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede en
Zandvoon. De organisatie biedt
gezins- en bejaardenzorg en heeft
tot doel mensen zo lang mogelijk
thuis te laten wonen.
Er wordt nauw samengewerkt met
riet Kruiswerk en andere
zorgaanbieders in het werkgebied.

Peugeot Zenith
Kymco DJ
Puch Typhoon (grijs)

3795,3695,4695,-

TomOS A35 (brom-snor)

1 649,-

599,749,649,599,-

Prijzen met inruil van
oude fiets op = op

Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN

Lorentzstraat 162
2041 SH Zandvoort
tel : 02507 - 14669

06-350.222.21 (ioo cp m)

inruil - garantie - thuisbezorgen evt. mogelijk. - Moderne werkplaats met gediplomeerd personeel

LUKON VOOR MEER
TWEEWIELERPLEZIER

Kochstraat 8 - Nieuw Noord
Maandag gesloten. Tel. 02507-16504

behandeling uitsluitend volgens afspraak

U kunt dit stuk van Torn Stopparcl. regie Joanna
Bilsku. mei Marlous Fluitsma. Jules Hamel. Jim
Berghout. Marianne Vloetgraven. Riek Engelkes.
Willcm van Eckelen. Vaslert van Aardennc. David
Asser. Mariekc de Kruijf. Freek van Muiswinkel en
Sjoera Kelèl zien in de Stadsschouwburg Amsterdam op vrijdag 7 en zaterdag 8 april 1995. Aanvang:
20.15 uur.'
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon ontvangen onze lezers een korting van ƒ 5.- op de
normale toegangsprijzen van ƒ 33.- Ie rang, ƒ 28.- 2e
rang en ƒ 21.50- 3e rang. Plaatskaarten kunnen
gekocht worden bij de KASSA van de Stadsschomvhurg. Leiclscplein 26. Amsterdam. Openingstijden:
m a . ' t / m za. van 10.00- 18.00 u u r o t' op de avond van
de voorstelling tussen 18.00 - 19.45 uur aan de
kassa. Telefonisch reserveren kan ook met vermelcling. dat u gebruik maakt van deze kortingsbon, tel.
020^-62423 f l .

Bon vöor~onzëTlezers
Tegen inlevering van dex.e volledig ingevulde bon ontvangt u een koning van ƒ 5.- voor "Arcadia".
Maximaal 4 kaarten per bon.

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
kr-antenarchief?

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

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Naam:.
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Wit

Datum:

Aantal kaarten:

Ie rang a ƒ 28.- (ipv ƒ 33.-)

Aantal kaarten:

2e rang a ƒ 23.- (ipv ƒ 28.-)

Aantal kaarten:

3e rang a ƒ 16,50 (ipv ƒ 21.50)

geeft u meer!

SCHOOLVERLATERS VBO-E EN MAVO VINDEN BIJ CROON
EEN STARTFUNCTIE OP MAAT

Verhuizingen

Binnenkort haal je je diploma VBO-E of
MAVO (met exact vakkenpakket). Wordt het
werken, verder leren of kies je voor de
combinatie: met je diploma op zak aan
de slag, direct ervaring opdoen en praktijkgericht
verder leren.
Als die keuze je aanspreekt, maak dan
eens kennis met Croon Elektrotechniek B.V. Een
bedrijf waar je kunt rekenen op prima begeleiding, interessant werk, een goede werksfeer en
prima collega's. Een bedrijf dat je niet alleen nu,
maar ook in de toekomst iets te bieden heeft.
Croon Elektrotechniek B.V. is een van de
grote elektrotechnische aannemers in Nederland en
groeit nog steeds. Met zo'n 1350 medewerkers,
verspreid over het hoofdkantoor in Rotterdam en
kantoren in heel Nederland brengen én houden
wij de spanning erin. Elke dag opnieuw. Voor
klanten en medewerkers.

De opleiding duurt circa 2 jaar en leidt op
tot monteur in de vakrichting Monteur Elektrische
Bedrijfsinstallaties (MBO via het leerlingstelsel VEV. Je sluit de opleiding af met
een landelijk erkend, waardevol diploma. Je wordt
gedeeltelijk opgeleid in de praktijk. Daarnaast
breng je 1 dag per week door op een streekschool
(theorie) en krijg je professionele ondersteuning
in de vorm van een taakbespreking en praktijkoefeningen op de bedrijfsschool van Croon.
Tijdens de opleiding via de SMO-Rijndelta
ontvang je een vergoeding van ƒ 600,- bruto per
maand in het eerste jaar en ƒ 900,- bruto per
maand in het tweede jaar. Daarnaast kun je
rekenen op een vergoeding van de studie- en
reiskosten. Volgens de CAO-Metaalindustrie ontvang je een diplomatoeslag van ƒ 2.200,- na het
behalen van je diploma.

Belangstelling?
Wil je meer weten? Vul dan nu de bon in
en stuur deze naar Croon Elektrotechniek BV,
t.a.v. de Bedrijfsschool, Spaklerweg 14, 1096 BA
Amsterdam.

Ik ontvang graag informatiemateriaal en een
sollicitatieformulier.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

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

ERKENDE
VERHUIZERS

Je mogelijkheden als VBO-er of MAVO-er
VBO-ers en MAVO-ers starten met een
opleiding waarin leren, werken en verdienen
samen gaan. De opleiding wordt verzorgd door
de Stichting Metalektro Opleidingen - Rijndelta.

CROON
elektrotechniek

Leeftijd:
Opleiding:
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Als erelid hoor je alles mee te maken'

ZANDVOORT - De bekende Zandvoortse Cor van
Poelgeest-Schaap,
erelid
van maar liefst vier cultureIe verenigingen,
hoopt
woensdagmiddag 5 april in
gebouw De Krocht haar negentigste verjaardag te vieren. Nog immer is zij betrokken bij het yerenigingsleven, al doet zij het nu iets
rustiger aan.
door Joan Kurpershoek
„Bij Tennisclub Zandvoort
(TCZ) en toneelvereniging
Wim Hildering woon ik nog
steeds alle vergaderingen bij."
Daarnaast is zij erelid van OSS
en Toneelvereniging Kennemerland, waar zij via wijlen
Joop
Bisenberger
terecht
kwam. „Als je erelid bent, dan
hoor je ook alles mee te maken.
Zo ben ik bij Hildering ook altijd bij de génerale repetitie
voor een optreden. Dat vind ik
gewoon ontzettend leuk, en
soms geef ik ook wel commentaar." Bij TCZ hijst zij, net als
komende zaterdag, nog elk jaar
aan het begin van het tennisseizoen de verenigingsvlag.

Tennisclub
|
:
|
i
|
i
!
i
l

donderdag 30 maart 1995

Cor van Poelgeest stond aan
de wieg van de in 1951 opgerichte Tennisclub Zandvoort, samen met onder andere Ruppert
van der Voort, van Hotel Bouwes. Cor was toen net terug uit
Indonesië, waar zij zo'n twintig
jaar had doorgebracht. Haar in 1978 overleden - man werd
destijds door de PTT daarheen

uitgezonden in verband met
een aan te leggen telefoonnet.
Zelf is zij er een tijd verpleegster van het Rode Kruis geweest.
Cor had in Indonesië als tennisster al competitie gespeeld.
Terug in Nederland benaderde
zij Hotel Bouwes, dat twee tennisbanen bij De Schelp had.
„Zodra jullie een clubje hebben, mag je die banen hebben,"
luidde het antwoord. Toen zij
er later weg moesten, benaderden zij Quarles van Ufford. Dat
was het begin aan de Kennemerweg.
Haar toneel'loopbaan' begon
ook al in Indonesië. Toen in Europa de oorlog was uitgebroken, trad zij - samen met een
groot aantal buitenlanders - onder andere op in een voorstelling, waarvan de opbrengst bestemd was voor Engelse Spitfires. De bezetting door de Japanners maakte een eind aan haar
activiteiten, Cor werd voor 3,5
jaar in een Jappenkamp gestopt. Als verpleegster heeft zij
in die tijd wat mensen kunnen
helpen. Dat is in later jaren 'uitgelekt', zoals zij het noemt, met
het gevolg dat zij in april 1991
een koninklijke onderscheiding kreeg: de Eremedaille in
de Orde van Oranje Nassau in
zilver, uitgereikt door burgemeester Van der Heijden.

zij diverse wedstrijden. „Ik ben
altijd vrij goed geweest in
sport," geeft zij toe. Toen zij
wat ouder was, ging zij - als vrijwilligster - leiding geven aan
een meisjesgroep, voor een
tweede beroepskracht was geen
geld.
Cor, als jongste van tien kinderen opgegroeid rond de ouderlijke kruidenierszaak aan
de Swaluëstraat, verloor op
haar veertiende allebei haar ouders aan de Spaanse griep.
Haar vader stond bekend als
'Kees de laars': als mensen een
onsje boter kwamen halen, legde hij er altijd een papiertje op
met zijn voornaam, waarbij hij
dan ook een laars tekende. Na

hun overlijden werd Cor opgenomen in het gezin van tante
Aal Weber. Een aantal jaren later ging zij zelf voor kinderen
zorgen, maar dan als kleuterjuf
op het 'poppenschooltje' van
Josina van den Ende.

Van Poelgeest-beker
Wat de sport betreft doet zij
het zelf wat rustiger aan tegenwoordig. „Op mijn tachtigste
ben ik gestopt met tennis, maar
ik ben nog wel steeds bij alle
toernooien aanwezig." En uiteraard ook bij de jaarlijkse uitreiking van de Van Poelgeest-beker. Daarnaast leidt zij nog
een dames-badmintonclub, die

zij vanuit Vrouwen VanNu
heeft opgericht. En bijna jaarlijks gaat zij met de Veteranenclub van OSS naar Oostenrijk.
Hoe dat is om erelid van vier
verenigingen te zijn? „Als erelid
hoor je alles mee te maken bij
een vereniging. Maar eigenlijk
voel ik mezelf niet zo zeer erelid, ik voel me meer als iemand
die er gewoon bij hoort. Dat
vind ik zo leuk."
Ter gelegenheid van haar
90-ste verjaardag houdt Cor van
Poelgeest woensdag 5 april een
receptie, van 3 tot 7 uur in gebouw De Krocht. „En daar is
iedereen welkom hoor," verzekert zij, „ook mensen die geen
uitnodiging hebben gekregen."

Cor van Poelgeest-Schaap:
'Ik voel mezelf niet zozeer erelid. Ik
voel me meer
iemand die er
gewoon
bij
hoort'
Foto Persbureau
Zandvoort

met

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Gewapende overval Een gemaskerde man
heeft op 23 maart om een uur twee bejaarde
vrouwen overvallen. De vrouwen wandelden in
de duinen, toen de man hen onder bedreiging
van een vuurwapen dwong hun tas af te geven.
Daarna liep hij weg. In de tas bevond zich een
bedrag van 320 gulden.
Zandvoortmeeuwen bestolen Tij dens een verhuizing naar de Bijlmermeer, vorige week zaterdag,
kwam een speelster van handbalclub Zandvoortmeeuwen tot de ontdekking dat zij was bestolen.
De tas waarin alle trainingspakken van het eerste team zaten, werd vermist. „Veel kan de dief
niet aan de pakken hebben," zegt voorzitter Cappel. „De naam van onze sponsor, Casino Zandvoort, staat heel groot zowel op de voor- als op de
achterzijde van de pakken. Maar voor de hanclbalclub is de diefstal een behoorlijke schadepost, het gaat toch om 1500 gulden."
Nieuwkomers in gemeenteraad De gemeenteraadsverkiezingen van vorige week hebben de
Zandvoortse bevolking vijf nieuwe volksvertegenwoordigers opgeleverd. In de nieuwe raad die
op l mei wordt geïnstalleerd, zullen twee
VVD-ers, twee D66-ers en een PvdA-er hun intrede doen. Voor de liberalen Wilfred Tates en Jaap
Brugman, voor de democraten Paul Brugman en
Klaas Annema en voor de socialisten Huub van
Gelder.

Zandvoorl komt bedelen tekort De Algemene
Nederlandse Vereniging van VVV's verwacht in
april een grote stroom toeristen, vanwege het
Paasweekend en het Bloemencorso. Als het wefBr
omslaat en omstreeks deze periode ook de taollenvelden in bloei staan, is men bang dat er te
weinig bedden zijn. Vandaar dat VVV's met elkaar contact houden via het Nationaal Bureau
voor Toerisme in Den Haag. „Voorlopig hebben
wij niets aan andere kantoren aan te bieden,"
zegt een woordvoerder van de Zandvoortse VVV
echter. „In tegendeel: voor Zandvoort hebben
wij nog steeds geen bedden genoeg wanneer het
inderdaad storm loopt. Als Goede Vrijdag een
stralende dag wordt, weten wij nu al dat wij
toeristen moeten doorzenden naar andere plaat sen, bijvoorbeeld de kop van Noord-Holland."
Nee tegen kunstijsbaan De gemeenteraad van
Zandvoort heeft dinsdag besloten zich terug te
trekken uit de Stichting Kunstijsbaan Kennemerland. Dit tegen het advies van het college van
Burgemeester en Wethouders. Dat had de raad
voorgesteld, akkoord te gaan met een herstelplan voor de kunstijsbaan. Overigens was één lid
van het college, wethouder Termes van Publieke
Werken, tegen herstel van de baan. Dat was, naar
later bleek, een beslissende opstelling: 9 raadsleden stemden tegen het voorstel van het college,
acht voor.

Jeugd plant nieuw groen

Politietoneel

D

In Nederland kwam zij via
dochter Anneke bij het 'Politietoneel' terecht, later bij Sandevoerde en 'Wim Hildering',
waar zij - na veertig jaar toneel tot erelid werd benoemd. Bij
OSS kwam zij terecht toen zij
acht jaar was. Met turnen won

j Weekenddiensten
Weekend:
1/2 april 1995
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
ïierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24

uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlrjk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

(ADVERTENTIE)

De wethouders Gerard Versteege en Rita d_e Jong plantten
woensdag de eerste van 3000 bomen en struiken

ZANDyOORT - De Zandvoortse jeugd heeft vorige
week zo'n drieduizend nieuwe bomen en struiken geplant. Ze zijn neergezet bij
de sportvelden in Zandvoort-Nieuw-Noord, langs
de toegangsweg naar Duintjesveld.

Speelweek van 30 Maart t/m 5 April
STOMWtG DE LEUKSTE FILM VAN 1995!

HM CAitir

Jirr BANIILS

Rommelmarkt geen aprilgrap
In aktiviteitencentrum 't Stekkie wordt aanstaande zaterdag l
april van 10 tot 13.00 uur een rommelmarkt gehouden. „En dat is
geen l aprilgrap," benadrukt organisatrice Den Duyn. De toegang
is gratis en er zijn uiteraard tafels te huur. Voor meer informatie
of om een tafel te huren, kan men 's avonds bellen: tel. 16456.

AAR LAG IE DAN voor
ons op de tafel, de motie
van wantrouwen van D66,
gericht tegen wethouder Flieringa. Het zag er voor de vele
voorstanders van een paars
college 'gelikt' uit. Volle bak
natuurlijk, daar in de raadszaal. In de wandelgangen was
al verteld, dat de motie op stapel stond en het 'script' zat perfect in elkaar. Flier had volgens D66 het vertrouwen van
de raad beschaamd ten aanzien
van het woonwagenbeleid. Nou
loopt dat de laatste 15 jaar al
'niet zo op rolletjes', maar goed
dat even terzijde. Flier zou die
avond van D66 slechts nog
twee opdrachten meekrijgen:
inpakken en wegwezen. En als
Flier moest gaan, zou de rest
van het college ook wel volgen.
De motie was door de hele
D66-fractie ondertekend en om
de spanning nog even lekker
op te voeren werd door de
'burg' besloten haar pas tegen
het einde van de vergadering te
behandelen. De pers zat in de
aanslag met pen en papier, het
publiek wipte nerveus van de
ene bil op de andere. Op de tribune priemden de ogen van de
VVD- en GBZ-afdelingsvoorzitters in de ruggen van de oppositie en op de gang liep Tates
weer eens op ouderwetse wijze
te dribbelen. (Dat moest dus
wel vuurwerk worden!)
Bij het langzaam vorderen
van de 17 - plotsklaps totaal onbelangrijk geworden - agendapunten, steeg de spanning in de
raadszaal ten top. Het briefje
met de belastende tekst over
het woonwagenbeleid circuleerde driftig.'Alle tegenstanders van het huidige college zaten er al een paar uurtjes heerlijk op te kwijlen en toen...
Boing... Lou Koper door de
bocht. Zegt ie doodleuk dat ie
toch maar niet meedoetl Han
van Leeuwen kreeg even een
ongelooflijke wegtrekken Het
scheelde niet veel of hij was in
huilen uitgebarsten. Jeannette
van Westerloo (PvdA) explodeerde bijna en de een of andere mafketel op de publieke tribune vond het nodig om in z'n
eentje een 'staande ovatie' te
geven. (Goddank kreeg hij
geen bij val). En Koper? Die zat
erbij alsof ie dacht: als m'n
haar maar goed zit.
Nou heb ik 's nachts uren liggen woelen en gezocht naar
zijn motieven, want Koper
heeft zichzelf een radiostilte
opgelegd. Het slotje van zijn altijd zo rappe mondje gaat bij de
partijvergadering van D66 pas
weer open. Maar die is op 20
april, tenzij ze eerder bij elkaar
komen. Tot die tijd rest ons
niets anders dan speculeren.
Of zal Koper zaterdag zeggen: l
april!
MARTHA BURGER

Kat Floor overleden
De kat Floor van Dierplezier is overleden. De stevige rode kater
woonde in de winkel aan de Grote Krocht, en dat al vele jaren.
Hans en Emmy Jansen hadden het dier 'met de inventaris' mee
overgenomen van de vorige eigenaar Wezenbeek. Floor, inmiddels 21 jaar geworden, genoot dan ook grote bekendheid onder
Zandvoortse dierenliefhebbers. Het dier is overleden aan een
virusziekte.

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: mevr. ds.
L.C.M. Blomjous, Aerdenhout
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: Mw. A.J. Luikinga, DG, Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zrjlweg
218, Haarlem.
Zondag 12.30 uur: ds. A.W. Snijders
Zondag 19.00 uur: Messiasverwachting OT

Burgerlijke stand
Periode:
• 27 maart 1995
Ondertrouwd:
Valks, Francis Jeroen, en Kraiier, Christina Wilhelmina
Gehuwd:
Heilker, Michael Casparus Pe*us, en Geusebroek, Petronel'a Maria
Geboren:
>y Sebastiaan, zoon van:
-jur, Hendrik Jan, en Vleeshouwers, Anna Maria Catharina

In totaal werden er twaalf bomen geplant, zes populieren en
zes essen. De rest waren struiken en andere laagsoortige
planten, zoals rozen en vliertjes. „De beplanting is aan de
omgeving aangepast," aldus
Rob Boekelman, hoofd afdeling Plantsoenen.
Voor deze Nationale Boomfeestdag waren leerlingen van
de Duinroos, de Beatrixschool
en de Nicolaasschool uitgeno-

digd om het groen in te graven.
De wethouders De Jong (VVD)
en Versteege (CDA) van respectievelijk Onderwijs en Ruimtelijke Ordening, deden de 'aftrap', door de boomplantvlag te
hijsen en de eerste boom te
planten.
Deze actie is een initiatief van
de Stichting Nationale Boomfeestdag. Het doel ervan is, kinderen te betrekken bij de natuur in hun omgeving. Dit jaar
is als thema gekozen: 'Grenzeloos Bomen'. Daarmee wordt
aangesloten bij het Europees
Natuurtaeschermingsjaar 1995.
Woensdag werd door de wéthouders nog een andere conclusie getrokken: „Met het planten
van de bomen zullen de kinderen een stukje Zandvoort een
blijvend groen gezicht geven."

Lachen, Gieren
en

Kerkdiensten
Weekend:
1/2 april 1995
iervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. H.W. v.d.
Tempel-Boonstra, uit Heemstede
Gereformeerde Kerk, Juliana\veg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
toomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Quijves'
Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves

Wmtmnwm

Daisy, dochter van: Koning,
Eric, en Van Asperen, Caroline
Overleden:
Van den Dungen geb. Boekeiman, Frederika, oud 83 jaar
Piepenbrink, Hannes Mannessen, oud 87 jaar
Brouwer geb. Meulenkamp,
Cornelia Wilhelmina Catharina, oud 59 jaar
Tan, Geert Frits Ruben, oud 70
jaar
Hugenholtz, Johannes Bernardus Theodorus, oud 80 jaar

• Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b. Expositie 'Uit liefhebberij ontstaan',
Directeur J.P. Driessen van de Zandvoortse ING-bank aan de kunstuitingen van Zandvoortse
Passage, vertrekt naar Mijdrecht. Daar wordt hij eveneens direc- amateurs. Te zien t/m 9 april.
teur van het plaatselijke kantoor. Driessen neemt vanmiddag in Het Cultureel Centrum is van
Grand Café Riche afscheid van collega's en andere bekenden.
woensdag t/m zondag geopend,
van 13.00 tot 17.00 uur.

Directeur ING vertrekt

A.L

A.L

Dagelijks
13.30 en 15.30

Dagelijks
19.00 en 21.30

VERWACHT
QM/NELL/Q
Qasttmlspleta fl, 2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686

Gesprongen ader in slokdarm
De vrouw die op 15 maart dood in haar flat in de Lorentzstraat
werd aangetroffen, is overleden aan een natuurlijke dood. De arts
heeft een geconstateerd dat er in de slokdarm een ader was
gesprongen. De vrouw heeft, voor zij in haar slaapkamer werd
ontdekt, drie weken dood thuis gelegen zonder dat iemand het in
de gaten had. Een buurvrouw miste haar op den duur wel en
waarschuwde daarom de politie.

'Leerkrachtentoneel'
De Zandvoortse onderwijzers hebben toch nog een andere
naam bedacht voor het uitgestelde 'Sinterklaastoneel'. Dat wordt
nu 'Leerkrachtentoneel Zandvoort'. Het stuk wordt uitgevoerd op
6 en 7 april in De Krocht. De deelnemende docenten aan 'Uzerlijm' zijn: Bert de Vries en Ton Bavinck (beide Oranje Nassauschool), Joke Bais (Hannie Schaftschool), Marja Snijders Blok
(Mariaschool), Annelies Daalhuizen (Beatrixschool), Ardy Henneman en Maarten Bothe (Nicolaasschool), en Marg Wever (De
Duinroos). De regie is in handen van Ed Fransen.

• In Holland Casino Zandvoort
expositie van Rinpo Khoo, van
handgeborduurde miniatuur
gewaden uit het oude China.
Tijdens de openingsuren. Entreegeld en aangepaste kleding
vereist.
e In galerie Paulus Loot exposeert momenteel een aantal
kunstenaars uit de regio Kennemerland. Strand en duin nemen een belangrijke plaats iu
op deze expositie: er is gezocht
naar kunstwerken die betrekking hadden op de omgeving
van Zandvoort. Boulevard Paulus Loot 21, Zandvoort. Inl. tel.
14934.

donderdag 30 maart 1995

Weekmadia 17

Voorjaar. Het huis op z'n kop. Nieuwe
meubels. Andere interieurs. En het begint
op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks upen van 9 30 tot 17 30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur,
maandag van 13 00 tot 17 30 uur

Op de Sniep, Diemen
FRANCIS nieuw in West en
Computerapparatuur
nog steeds de goedkoopste
Dieren en
en software
in gebruikte koelkasten,
dierenwasmachines, drogers, gasbenodigdheden
fornuizen, kachels en ktv's.
RADIO PEETERS
Alles + ƒ250,-. Jan v. Ga- kan u alles leveren op cd-i
lenstr. 43 (naast Kwantum), gebied. Hardware en soft6898142. Dotterbloemstr. 2 ware voorradig. Haltestraat * Voor de kat: reismand (riet)
en mandje met wasbare be(A'dam-N), 6370845.
62a. Tel.: 02507 - 19892.
kleding ƒ25. 02507-13858.

Felicitaties
* Carola, gefeliciteerd met je
verjaardag. Melissa / Isabelle.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
i

\1irro-;uUi rtrnlir-. wmr /.ikcnrmm en |i.u tirnlicr kunIH-M uunlcti »!'/<•! OMT l of 2 kolommen lirri'dtr in <Ii\»•[••-<• Ictlfi^rootlrn.

l*;t!"licillirn'ii verwijzen u ij tl.uit' <!<• -penale bon op (ir
11

|..i-ina ..MICRO'S .
l'laüt-Hifi Is mogelijk in <le > uitende eililie:

/ \ M > \ O O K T S MKU\VS11L\1>/O.lïipermilliineter.
Slnilin^-lijd: dinstlii^ 15.00 uur.
l kutil nu leUt u-lefoiiiM-hf i>p»r\en: 02507-17Ui6 of
.iIjii'\en//emleM a;in:
*

/.UHUnorU Nicuu-hhul. Ca-tliuUplfin 12. 2012JM
/iinihoort;

Dag Remy en Yvon, het is 5
aar geleden dat het begon.
Mog vele jaren met dat
~'aradijs m de zon! M & M.

^T

"A"

"A"

Informatie over on/.e overige aantrekkelijke adverIrntiecombinalit'.s in tic Mirro'ii /.i j n op aanvraag op
nn/.e kantoren verkrijgbaar.
Voor brieven onder ninniner wordt l regel e\ira in
rekening gebracht. alHiiedc /Jt,- adm.kosten.
Hij plaalHtig in de Micro's uorden getn ht'wijhiiiiiiiniers \frsiiiurd. Op ver/oek wordt uan adverteerders buiten liet verspreidingsgebied één krant verslnuril. Hier\oor uordl ƒ6.50 in rekening gebracht.
r

\llepnj/rne\el. I7.5 /r BTW
l kunt de tekst \ a n uu Mirro-adverteiUieeombinatie Z
teleloniseli opgeven:

020-562 62 71

(dit nummer i.s niet voor hiv.or^klarliti-n) of/.nulcn aan:
MirroV \VrrkimMli:i
l'o.-llm- 156 - 1000 Al) Alll-l«'|-<l:iin
Dr

sluitinfï i «lijilcii. fxclili'n \oor jiIuatMug in dr/elfdc

««•i-k.
\"<H)r dr hrl:>lin^ ontvangt n crn iHMM-pljn'rokaart.

GROOTHANDELSBEDRIJF

* Een kus voor mijn grote
zus. Gefeliciteerd. Jessica.
* Fitness Paradise 5 jaar,
Yvonne en Remy, hartelijk ge"eliciteerd1! llse.
* Gefeliciteerd
Fitness Paradise met
5-jarig bestaan. Fred.
* Gefeliciteerd
Fitness Paradise met
5-jange bestaan. Cor.
* Hartelijk gefeliciteerd met
'ullie 5 jarig bestaan van de
sportschool. Max/Rob Beyne
* Hoera alweer 5 jaar Yvonne
en Remy bij fitness Paradise
Zandvoort
S.S.
* Hoera Carola is 7 jaar
veel plezier op je partijtje,
xxx van pappa en mamma.
* Hoera het is heus waar
onze Frits wordt 50 jaar. Ma,
Edward, Rien, Anneke, H.G.
* Ik voel mij geheel fit, nu ik
op de paradijselijke calanatic
zit. Proficiat. Nel.
* Proficiat Fitness Paradise
met 5-jarig bestaan. Roland.
* Vandaag trouwen' Ronald
en Alessandra. Gefeliciteerd.
Pa en Ma Hage.

Oproepen - Mededelingen

Divers personeel gevraagd

* Die super visdis op vrijdag
werd een smakelijk gelagch.
Bed. Annet-t-Arnold, De Fam.

lM;i;iNiiifi i** ook mogelijk in de \ <>lfiende cnriilnuiitic:
X. /itnd\oort> .Meiiu.-hhiil. Amstelveen-, \\ eekhlad,
rillioornsc Cour.ml. de Kunde Vener. AiiUnieertler
Courant, .die rdilïe.-. v.in hel Am^loi-diim-t SlatK*
blad, de Veiiue Weehper. ƒ5.52 per millimeter.
Sluiting-tijd: imiiinctug 15.00 uur.

fÖEJÖRlKT?

* Yvonne + Remy van harte
gefelicüustrumd! Jullie nog 5
|r. Wij nog 5 jr fit. Dave + Eric.

heeft 10 mensen nodig voor diverse funkties.
Geen ervaring vereist.
Bel tussen 9.00 en 17.00 uur: 020 - 6000280.
Vraag naar Martina.

Corn. Slegersstraat 2B<

HE YOU, JA JIJ!
* Jarig Fitness Paradise
feliciteert Mollie en co
met 2-jarig bestaan.

Zie je er leuk uit, heb je
een vlotte babbel en wil je
veel geld verdienen? Pull-time
-*• Liefste mam, van harte met promotie-verkoopteams. Lft.
je rijbewijs. Succes ermee. 18-30 jr. Geloof je het niet?
Check it out! Tel. 023-296190,
Goed hoor in 1x. Jurriaan.
13-17 uur of antw.apparaat.
* Ook uit de States van harte
met het 5 jarig bestaan van
Uitgaan
Paradise Volkert.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr.: schoonmaaksters voor
horecabedrijf. Tel.: 0250714882 of 06-53222046.
Huishoudelijke hulp gevraagd
bij oudere dame, voor 1 ochtend per week: 02507 - 13935.

•*• Raymon gefeliciteerd
met je 18e verjaardag.
Liefs je zus uit New York.

Een exclusief optreden van
BONNIE ST. CLAIRE op donBeeld en geluid
derdag 30 maart in Café
Diner
"De
Gouwe
Ouwe
* Reem en Yvonne nog vele
RADIO PEETERS
jaren de Zandvoort Boys en Zender" (m het Lido Complex
heeft cd's en cd-i's
aan het water). Kaartverkoop
Dennis.
a Dfl. ƒ 15. Aanvang 20.00 uur. voor goede prijzen in huis.
* Remy en Von er is alweer Telefoon: 020-6262106.
Haltestraat 62a, 02507-19892.
5 jaar om. Nog veel succes,
Reorganisatie leegverkoop v.
op naar 6. Marcel & Toyomi.
losse HiFi: 15-50%: op = op!
Kunst en antiek
* Remy en Yvon, nog vele
Harm Kardbn; Sony ES; Teac;
jaren in gezondheid, plezier
Yamaha; Medevoort; Rotel;
en veel muziek in Fit. P. René.
Technics; B & W; JBL; Infinity.
antiek, groot, klein, dik, dun, CARIDAX HIFI Adm. de Ruy* Remy, Yvon ,en . kids, ,op banken, vitrines, bureaus, de- terweg 131 Asd. 020-6837362
nog eens 5 sportieve jaren..
coratie enz. JAN BEST, KeiVooral doorgaan. Leen/Harro
zersgr. 357, tel. 020-6232736.
Verhuizingen
* Samen met elkaar op naar Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer,
tel.
020-6412137.
de 25 jaar, gefeliciteerd NorX.Y.Z. B.V. verhuizingen en
man en Elly + Familie.
kamerverhuizingen. Voll. verz.
* Van harte Madeleine met je
Dag-nachtserv. 020-6424800.
antiek,
klein,
rijbewijs. Goed hoor in 1x. Nu
groot,
dik,
dun.
fijn gaan rijden. Mama, Henk.

Kasten

Dames/heren gevraagd, 20-30 jaar, die FILTERSIGARETTEN
gefeliciteerd
roken en mee willen doen aan een marktonderzoek. U krijg' Yvonne/Remy
met uw 1e lustrum. Op naar
hier een vergoeding voor. Voor inlichtingen: 020-6654447.
de volgende 5. Kees Verhoef.
Borduurpakk Beatr. Potter, • Plaats voor snel een goec
Paddington Bear, DMC, An- contact eens een advertentie
Commercieel en administratief
chor, hobby-art., naaimach. MET CONTACTTELEFOON
personeel gevraagd
rep., scharen slijpen. Singer, Elk gesprek wordt aangekon
Prinsenhofstr 7. Tel 20072. digd en U kunt uw toestel af
en aansluiten wanneer u maa
Rommelmarkt zat. 1 april a.s. wilt. Info 06-35011184, 1 gpm
van 10 tot 1 uur in 't Stekkie, (Of 020-6658686, ma. t/m vr
Celsiusstr. Inl.: 02507 - 16456 van 8.30 tot 20.00 uur).
('s avonds).
1945-1995- Ned. 50 j. bevrijd
Borduurpakk., rood-wit-bl. lm
1-15 cm breed, Singer. Prin
UITZENDBUREAU
UITHOORN,
sporthal de senhofstr. 7. Tel/ 20072.
Scheg, Arthur van SchendelHEEFT VEEL KANTOORWERK IN
Alle horecabedrijven
laan 100. Zond. 2 april, 10-17
kunnen bij
uur Midland BV: 033-751167.
AMSTERDAM, UITHOORN, WILNIS, HOOFDDORP, NIEUW
RADIO PEETERS
VENNEP, VINKEVEEN, ZOETERMEER, BUSSUM ENZ. ENZ.
op prompte service en
VOOR:
levering rekenen.
Haltestraat 62a,
* kas- baliemedewerkers m het bezit van HAVO of MEAO
tel. 02507 - 19892.
diploma
* (dir.)secretaresses, voor diverse banen
* Beste Remy en Yvon
Bedankt voor alle goede * part-time adm. medewerkster b.v.k. met verzekeringkennis
zorg
Torn * telemarketeer met goede computerkennis en interesse in
de autowereld, servicebewust zijn staat hoog in 't vaandel
* Yvonne en Remy, gefelici- * Beste Remy en Yvon
* adm. medewerkers in het bezit van een HAVO diploma
teerd met het eerste lustrum op naar de volgende 5.
* WP virtuosen, voor heel gevarieerd werk
van Fitness Paradise Lony. Phihp.
* computer help desk medewerkers minimaal 3 buitenlandse
talen sprekend of vloeiend Noors of Italiaans
GROTE VLOOIENMARKT
* native speaker Duits, Oostenrijks, Vlaams, Waals voor
Za. 8 apr. Haarlem Schalk
telemarketing werkzaamheden
wijk, Het Schalkererf. Toe * adm. medewerker MBO niveau kennis Engels/Duits en
gang ƒ2,50, 100 kramen. Za
zelfstandig kunnen werken
1 april Limmen, Sporthal de
Enterij Zo. 16 apr. Winkel " oproep/inval secretaresse, b.v.k. Engels w/g
Van Niedorphal. 23 april Wer * vakantiekrachten v.a. 1 juni 1995 b.v.k. MEAO niveau

Vlooienmarkt

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

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
Veilinggebouw
Amstelveen
heden inbreng Spinnerij 33,
tel.: 020 - 6473004.

Schoonheid en
verzorging

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 02507 - 14606.
YVONNE KREUGER
BODY CARE.
PEDICURE,
KOMT BIJ U THUIS.
Manicure/Nailstyling
Sport/ontspanningsmassage
Zonnebank.
ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p.w.
02507-30183/06-52812146

Bljna iedereeriljn ;

'

gevraagd
diversen

GESCHEIDEN en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen
zijn ook op zoek:
* T.k. gevr. caviakooi.
Bel 06-350.290.15 (100cpm). Tel.: 02507 - 19011.

Gewonnen door: D. Hulsinga, Nigtevecht

Echt voor alles van A tot Z,
klein of groot, gewoon even
bellen, wij komen u gratis de
kosten vertellen. Tel. 13780.
RADIO PEETERS
heeft alle audio en video
onderdelen en accessoires
voorradig. Test ons.
Haltestraat 62a, 02507-19892.
SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 19800.
Waarom moeilijk doen als hel
makkelijk kan? Bel De
Klusjesman. Klussenbedrijf
'De Karweikar' 02990- 44848

Baby-artikelen

RADIO PEETERS
heeft t.v.'s en video's
tegen goede prijzen voor U.
Haltestraat 62a, 02507-19892,

•*• Led. attaché koffer met cijferslot ƒ 75; hutkoffer ƒ 100;
projectiescherm ƒ 25. 13509.
Loopt u moeilijk? Ontdek de
mogelijkheden
met onze
electrische driewielers. Bel
voor gratis info: 035-838486.
Te koop: 5 stellingen 120x240
cm, 3-laags, pr. n.o.t.k.
Tel.: 02507-17207.
*Te koop kinderledikantje,
blank gelakt, 110 x 55, met
matras ƒ35,-. Tel.: 12158.
* Te koop Skill heggeschaar
ƒ 150; gasstel 4 pits Grim
ƒ 125. Tel.: 02507 - 15936.
Te koop: zonnebrillen,
nieuw, voor rommelmarkt.
Telefoon: 02507 - 18893.
* T.k. 5x 1 pers. deken ƒ 25,p.st.; 3x 2 pers. deken ^50
p.st. Tel.: 02979 -8117A...* T.k. oude drukkerij machine
ƒ 150,-. Tel.: 02507 - 16452.
* T.k.: radio ƒ 20; handwerkloep ƒ25; 8 wintertruien,
i.g.St., ƒ5 p.st. 02507-12141.

voor de particulier
3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) o aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven « verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven. 'v
men lopen/vliegen o maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zaridvdörtè Nfëuxwëblad
1 regel ƒ 5,08
2 regels ƒ 5,08
3 regels ƒ 5,08
4 regels ƒ 6,77
5 regels ƒ 8,46

Een viertal waardebonnen f.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:

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

H. P. Hoogh, Amsterdam
A. Vierkant, Amsterdam

10,15
11,84
13,54
15,23
16,92

B. Claushuis, Vinkeveen
H. Pëskens, Haarlem

VOLGENDE WIEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
Tuincentrum

De Hardte's Tours

*Keukenblok + bovenkastjes, 2 mtr, z.g.a.n., ƒ275.
Tel.: 02507 - 19533.

Nieuw in Zandvoort

VAN VORBGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.

Te koop
aangeboden
diversen

Klein
SCHILDERSBEDRIJF
doet gaarne vrijblijvend
prijsopgaaf. 020-6948197.

Hobby's en
verzamelingen

'

MICRO'S

Nighjtoflhe running;

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

* Babybad op wielen, merk
Pegperego, met uitdr. opbergbak a ƒ 80. 02507-13310.

: CornêSÏegérsstiraat 2b

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

ENGELS voor beginners + Grote Krocht 41, Zandvoort,
half gevorderden ƒ 5 per uur tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
begin 30/3, 3/4, 4/4 -t- 6/4.
voor
"TOGRESS: 020-6738412.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
PIANOLESSEN
Erkende relatie/
door gedipl. lerares.
Zoekt u ruimte voor vergade- bemiddelingbureaus
Tel.: 02507-18486.
ring, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
CUPIDO zorgt snel voor resulmij, A.J. v.d. Moolen,
Sport, spel en
Gemeenschapshuis,
tel.: taat! Folder: 03451-11486 (auontspanning
tomatisch) of 03451-31364
02507-14085 of 19652.
(telefoniste). Erkend, voordelig en één van Nederlands
Vaar/surfsport
'ZB zoekt jeugvoetballertjes.
grootste relatie organisaties.
üezellig en de laagste contriCUPIDO brengt u bij elkaar!
butie. Tel.: 02507 - 12514.
T.k. st. kajuitmotorboot, 6.50- Indien gewenst reeds binnen
1.90, kuiptent, 12 PK bbm, 1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
vr.pr. ƒ4000: 020-6943987.
de folder aan: 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
Huwelijk en
(telefoniste). 24 Uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
kennismaking
erkend, voordelig en één van
De nieuwste dagfilms : :
Nederlands grootste relatie• Plaats voor snel een goed organisaties.
contact eens een advertentie
MET CONTACTTELEFOON
Bloemen, planten
Elk gesprek wordt aangekonen tuinartikelen
digd en U kunt uw toestel afen aansluiten wanneer u maar
wilt. Info 06-35011184,1 gpm.
(Of 020-6658686, ma. t/m vr. TUINMAN voor al uw tuinwerk, hek- en straatwerk.
van 8.30 tot 20.00 uur.)
.
Levering alle materialen.
Eén telefoontje Is genoeg
Vraag vrijblijvend prijsom in contact te komen met opgave. Tel.: 023 - 380852.
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
Te koop
06 - 350.222.21. (100cpm).

DE KLUSSENBUS

vershoof, Sporthal De Dars. Heb je interesse EN WIL JE SNEL AAN DE SLAG?
Alleen 2e-hands. Van 9-16 Kom dan snel langs met je diploma's, paspoort en c.v.
uur 020-6156856
N.Z. Voorburgwal 158 te Amsterdam.
* Help de Polen. Stuur
1
voedselpakket Wij hebben
Woninginrichting
evt 'n adres 02907-5235.
* Oproep
tentoonstelling
DE TAPIJTTEGELSPECIALIST Amsterdam-Purmerend
Maria school, oude school
spullen. Tel.: 02507 - 19106. Alle bekende merken, eerste kwaliteit tapijttegels voor de
helft van de prijs. Tel.: 020 - 6637716.
Paasborduren: eierwarmers
tafelkleden, piepsch eieren * T k hardhouten deur ƒ 70,-: * T k. gevelkachel ƒ 50,-.
nieuw, booglamp ƒ50,-.
Singer, Prinsenhofstraat 7.
Tel.: 02507 - 15936
Tel/ 02507 - 19596.

Party-service
PELiKAAN

Lessen en clubs

TAFELS

Jan Best

Zalenverhuur

Elke week het dagelijks nieuws!

$jj3SJ<3 OJ*CJOrp AmsSTosdorp
Tel. 020-6193271

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

Plaats:
^

S.v.p. in rubriek:

donderdag 30 maart 1995
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De andere wereld van Zandvoortse Anna Ballerina

ZANDVOORT - Sheila
Corper-Jespersen is pas 15,
maar heeft haar toekomst al
helemaal uitgestippeld. „Ik
zit nu in de eindexamenklas
van de mavo. Als ik slaag,
vervolg ik mijn opleiding bij
het Nationaal Ballet. Maar
die maak ik niet af. Na twee
jaar wil ik naar Denemarken. Mijn moeder is Deense,
ik spreek de taal en ken het
land. Daar wil ik professional worden bij het Koninklijk Ballet van Denemarken.
Dat is tenminste mijn streven."

beginnen. Ik ben namelijk ook
dol op kinderen. Les geven in
ballet is mijn droom."
Sheila stond zelf als zesjarig
meisje al aan de barre. „Ik wilde eerst op paardrijden. Maar
mijn vader zei: 'Daar krijg je
o-benen van en daar zit geen
toekomst in'. Ik kwam op een
amateurballetschool terecht en
heb na 2,5 jaar drie audities gedaan. Bij het Nationaal Ballet
ben ik aangenomen. Ik was
toen negen. Ik zit nu zes jaar bij
Het Nationaal Ballet."
Op de Amsterdamse academie begon ze met een groep van
23 leerlingen, van wie er nog
maar vier over zijn. „Sommigen hebben geen zin meer,
maar de meesten worden afgedoor Ton van Doorn
wezen. Net een afvalrace. Ik zeg
niet van mezelf dat ik goed ben,
maar als je er nog steeds opzit,
De Zandvoortse Anna Balleri- zegt dat wel iets."
na hoeft echter niet zonodig
topdanseres te worden. „Na enkele jaren Denemarken wil ik Dagindeling
terug naar Nederland, lerares
De dagindeling van Sheila
worden en zelf een balletschool ziet er als volgt uit: om zes uur

Rode Kruis jeugd geslaagd

De leden van het Jeugd Rode
Kruis Zandvoort hebben afgelopen week examen gedaan. Sommigen kwamen op voor de
A-Jeugd EHBO-opleiding, anderen, van 13 en 14 jaar voor het
EHBO-B diploma, weer anderen, van 14 jaar en ouder voor
het .Lotus diploma. In de Lotus-opleiding Ieren de cursisten
slachtoffers uit te beelden. Op
die manier kunnen zij van
dienst zijn tijdens EHBO-oefeningen en -examens. De jongeren zijn opgeleid door Anneke
Beekhuys, Martine Joustra, Dicky Veenendaal en Lia Sol. Geslaagd voor de A-jeugd EHBO
zijn: Jessica Nijssen, Douglas de
Wolff, Jeoffrey Paap, Rodger
van Doorn, Alexej Kuiper, Rutger Visser, Simone Piers, Jan

Diele, Marije Koning, Laura
Bluys, Mariska Boukes, Ivette
Vermond, Marjolein Janssen,
Annette van Wonderen, Sabrina
Berkhout, Claudia Paap, Jan
Koning en Shanna van der
Zwet.
Onder toezicht van examinator Hugo van Ree behaalden de
volgende kandidaten hun B-diploma: Minke Kortekaas, Ferry
Halderman, Lars Carree, Thomas Hesse, Karin van Dam, Marit Kramer, Diana van Duyn,
Roy Driehuizen, Carolien Janssen, Ingrid van Poeke, Lilia
Boutouta en Joni Bais. Geslaagd
voor de schmink-cursus zijn:
Kim Landman, Chantal Vermond, Menno Ovaa en Martijn
Attema.

staat ze op. De trein naar Amsterdam vertrekt om half acht.
De lessen op de mavo duren
van half negen tot twee uur.
Daarna gaat ze door naar het
Nationaal Ballet. Meestal is ze
om half zes klaar en om acht
uur thuis. Dan eet ze, maakt
haar huiswerk en zoekt haar
bed op. Vijf dagen in de week,
Op zaterdag nog eens drie uur
les. Anderhalf uur klassiek, anderhalf uur pas de deux. („dat is
met een jongen").
Een zwaar leven. Sheila vindt
dat ze eigenlijk aan topsport
doet. Bij ballet horen dus ook
blessures. Tweemaal heeft ze
haar enkel verzwikt. „Ik heb
een paar weken niet mee kunnen doen. Terwijl de anderen
repeteerden, zat ik aan de kant,
verschrikkelijk. Want het
mooie aan ballet is dat je jezelf
zo goed kunt uiten. Dansen
hoort bij mij. Ik leef me uit en
voel mij helemaal vrij."
Sheila houdt meer van klassiek dan van modern ballet.
„Bij modern ballet zitten ook
wel mooie stukken, maar het is
veel moeilijker. Van de klassieke werken vind ik vooral Het
zwanenmeer van Tsjaikosvki
mooi. Hij is ook mijn favoriete
componist. En de stukken van
George Balanchine natuurlijk.
Jazzballet? Afschuwelijk. Vroeger vond ik showballet wel aardig, zoals je dat op televisie ziet,
maar nu toch niet meer. Polkloristisch ballet is ook leuk. Dat
is niet zo serieus als klassiek.
Kun je je beter in uitleven. Is
vrolijker, voor klassiek moetje
heel geconcentreerd zijn."
„Ik houd ook erg van zingen.
Volgens mijn vader heb ik een

heel goede stem. Daar zou ik
wel in door willen gaan. Ik heb
echter geen tijd nu. Geen opera,
hoor. Ik ben helemaal gek van
Mariah Carey, die heeft zo'n
mooie stem. Als ik mijn examen heb gehaald, neem ik misschien wel zangles."

„Nog andere hobby's? Ik ben
een beetje verslaafd aan televisie kijken. Ik kan uren voor de
buis zitten. Naar MTV bijvoorbeeld. Baywatch vind ik leuk en
Goede Tijden Slechte Tijden.
Niet dat dat nou zo goed is,
maar soap werkt verslavend.
En kunstrijden op de schaats
vind ik prachtig."
Soms heeft ze wel eens een
inzinking en loopt ze ook figuurlijk op de toppen van haar
tenen. „Dan denk ik zat ik maar
lekker thuis of ging ik maar uit.
Als het moeilijk wordt, moet ik
snel ergens anders aan denken.
Ik ga nooit uit. Geen zin en behoefte aan. Ik ben een echte
huismus. Vaak veel te moe. Dat
hebben andere balletdanseressen ook."
„Ik leef in een heel andere
wereld dan mijn mavo-klasgenootjes. In het begin deden ze
wel naar. Scholden ons uit voor
'die balletmeisjes'. Maar nu tonen ze wel bewondering, dat ik
er zoveel tijd voor over heb en
niet uit ga. Gewone kinderen
weten niet wat ze willen. Ik ben
heel erg met mijn toekomst bezig. Je weet natuurlijk nooit zeker of je plannen uitkomen.
Stel dat ik word afgewezen. Sheila Corper-Jesperen tijdens een folkloristische dans. 'Dat is niet zo serieus als klassiek ballet'
Maar ik zorg er wel voor dat dat
niet gebeurt."

ZANDVOORT - „Het jatten van die steen uit de Mariaschool was een eenmansactie van Roland van Tetterode en niet van de tien kunstenaars uit de Mariaschool,"
zegt
Chris
Tonbreker. Volgens Tonbreker suggereert Van Tet- na ingrijpen van wethouder
terode dat echter wel door Versteege.
een open brief naar het
Tonbreker wenst echter op
Zandvoorts Nieuwsblad te „geen enkele manier met die
sturen. De krant heeft frag- snotneus samen genoemd te
menten uit deze brief in de worden." Hij staat briesend
editie van 16 maart gepubli- achter zijn drukpers in een van
ceerd. Tonbreker ziet zijn de lokalen van de voormalige
naam in diskrediet gebracht school. De kunstenaar woont al
en dat zint hem absoluut twintig jaar in het oude schoolniet. Hij is woest en eist eer- gebouw en was een van de eersten, die hier hun intrek naherstel.

'Kunstenaars hebben niets te maken
met diefstal steen uit Mariaschool'

De monumentale steen werd
begin maart uit de school aan
de Koninginneweg gestolen,
een dag voordat de herdenkingssteen zou verhuizen naar
de nieuwe locatie van de Mariaschool aan de Prinsesseweg. De
Foto Persbureau Zandvoort steen is inmiddels boven water

men. Vroeger fabriceerde hij
het ene kunstwerk na het andere: prachtige litho's, schilderijen, houtskoolschetsen, vooral
veel vrouwelijk schoon. De laatste jaren doet hij het wat rustiger aan.
Tonbreker is des duivels. Hij
stampt, zwaait druk met zijn

armen en hijgt van woede als
hij commentaar geeft op de
brief, die was ondertekend door
onder andere 'Eric Rondhoofd',
'Bare
Brombeer',
'Stoph de Briser de Tonneau'
en 'Floortje Pannelap'. De brief
stelt dat wethouder Versteege
'zonder inspraak van de huurders-kunstenaars van de voormalige Mariaschool' de eerste
steen heeft laten verwijderen
uit de entreehal. Daarnaast
zouden de tien kunstenaars kritiek hebben op de verwaarlozing van de school.
Tonbreker ergert zich aan
'dat gelul over de steen, geklets
over achterstallig onderhoud
en meer van dat soort dingen'.
Maar het meest is hij nog boos,

dat zijn naam wordt betrokken
in dat 'Floortje Pannelap'-verhaal.
„Hij is te ver gegaan. In die
brief wordt een hoop onzin uitgekraamd en daar zou ik dan
ook mee van doen hebben. Nou
ik weet nergens van. Die steen
interesseert me geen ene malle
moer. Ik heb wel gezien dat die
Van Tetterode dat gedaan
heeft, dat moet hij weten. Hij
'rost' die steen eruit en molt
hem ook nog eens. Hij heeft zitten wrikken en het marnier dat
achter het hout zat, is aan twee
kanten bij de hoeken afgebroken."
„Ik zag meteen dat het geen
bouwvakker was. Misschien
wou ie een daad stellen, weet ik

Omdat de kinderen de deur uit zijn, heb ik nu alle tijd en daar wil ik wat mee doen. Ik heb me in het sociale leven
gestort, buurtwerk en zo. Dan merk je pas goed hoe belangrijk het Zandvoorts Nieuwsblad is. De redactie heeft
altijd een open oor voor ons en de medewerking van de krant is voor ons van groot belang. Via de krant
leggen we contacten en zijn we in staat ruime bekendheid aan ons werk te geven.
sJ

Mijn man en ik gaan graag uit. Muziek, toneel, tentoonstellingen. We gunnen ons tijd vofcr cultuur, zogezegd. Het Zandvoorts Nieuwsblad bericht daar ook over. Gelukkig. En zo kwamen we er achter dat hier in de
buurt een heel leuke expositie van schilderijen werd gehouden. Waar zo'n krant al niet goed voor is.
Zodra die in de bus ligt, lees ik 'm vluchtig door en in het weekend neem ik er echt de tijd voor. Daar kijk ik naar uit
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

IVTsifi 111 rl i \\f d'e ^rant moet 'k hebben. Omdat ik
m aiuu.1 lijn-, graag ^ü weten wat zich in mijn omgeving
afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ 13,00
Naam: (m/v)
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.: —

(i.v.m. controle bezorging)WK

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia, Antwoordnummer 10051,
1000 PA Amsterdam.
U hoeft geen postzegel te plakken.
Wie 'n abonnement heeft weet meer!

Nieuwsblad
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Wie 'n abonnement heeft weet meer!

„In de hele brief van die Van
Tetterode wordt geen een keer
het woord 'ik' genoemd," zegt
Tonbreker. „Nergens een moment van de eerste persoon. Als
hij zelf wat kwijt wil, dan moet
hij dat ook namens zichzelf
doen. Overal staat 'ons' en 'wij
dit en wij dat'."

veel. Het zal me allemaal worst
wezen. Maar ik heb er niks mee
„Maar ik weet wel hoe het zit.
te maken, dus moet hij mij ook De boel liep uit de hand. Voel je
er buiten laten."
de lugubere truc? Zo leidt hij de
aandacht af van zijn eigen persoon. Maar daar gebruikt hij
Vervelend
wel anderen voor. Gaat hij ons
Dat laatste vindt ook beeld- en al dat achterstallige onderhouwster Henny Solaro, die houd en dergelijke er bij halen.
eveneens een atelier in het Krijgen wij allemaal autoriteischoolgebouw heeft. „Ik weet ten over de vloer. En dan dat
niet of er een of misschien geklets met die verzonnen nameerdere mensen bij betrok- men. Daar verschuilt Van Tetken zijn, dat durf ik niet te zeg- terode zich achter en dat vind
gen. Maar in de brief wordt de ik een enorme 'slappe houding'.
indruk gewekt dat 'de kunste- Schrijf dat maar op."
naars' van de voormalige Mariaschool erbij betrokken zijn geVan. Tetterode zelf was niet
weest. Dat vind ik heel verve- voor commentaar bereikbaar.
lend. Ik hoor daar in ieder geval De politie houdt zich niet meer
bezig met de diefstal.
niet bij!"

Zolang ik hier woon, hebben wij al een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. Die krant hoort erbij en daar zeg ik
geen woord teveel mee. Het is toch de enige mogelijkheid om op de hoogte te blijven van wat er in je woonplaats
gebeurt? Een dagblad schrijft daar niet zo uitgebreid over, dat heeft wel ander nieuws te melden.

Daarna word ik abonnee en betaal per
O kwartaal/18,00
O half jaar ƒ 32,55 O jaar/56,90
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Foto Jorge Fatauros

St!!!*tH«?'ÉN'TELEVISIES
lypn
fancties
BLAUPUNKT
IS5531
55 cm/sterco/OSD/TXT
IS 70- 32 70cm/50W stereo/Top TXT
PM5M3 55cm/OSD/TXT/scarVAB
PS55
HiFi slerco/TXT/AB
ISG333
:63cm/-IOW!lereo/na inruil

noim.

ALLE MERKEN, ALLE MODELLEN SH...

1\
nu

949,- :
1299,1998,- 1198,-i
899,779,-'
899,-i
1299,' 1399- 1098. -'O

VCAV25SIE SUPER STEREO KTV

lid^ital'cqrnbijiltet/breédbéeld m6de/40WHIFi stereo/

298
GRUNDIG
P3/ 449 37cm/mullinoim/zender ID
P-IO 640 -10 cm/OSDAXT/alsl bed
P45640 «cm/lima/TXT/afel bed

va
1189,-'
799,899,-

LET OP: enkele licht beschadigde magazijn modellen ODS HAAST U WANTÖP^ÜP!

799,599,669,769,-

NORDMENDE GALAXY40-PRO DESIGN KTV

40cm Black Matrix/2 verstelbare speakers en extra bass
systeem/S-VHS weergave/FAST txl/sleeptimer/elektronisch
slot/koptelefoon, audio, video en S-VHS front aansl.
/menugestuurd/luxe afstandsbediening etc.

PHILIPS 29PT 82GC/01 DOLBY PRO LOGIC 100Hz DIGITAL SCAN MATCHLINE KTV
72cm Blackline S ultra plat/100 Hz Digital Scan/CTI en blackstretcti/DNR digitale ruisonderdmkking/16:3
weergave/Mozaiek scherm/DOLBY PRO LOGIC mei fronl+centre speakers, wooler en 2 sateliet surround
speakers/Graphic Equalizer/easy TXT 400 pag. geheu-gen/interactieve bediening/mullilunclionele LCD
alsl.bed.
""~
~~~~~„~ ™
MITSUBISHI
699,
CT21M3 55 cm sleteolook
998,-.
CT25A2 63 cm/HiFi slerco/TXT/AB
1798,CT29A4 na inruil
' 1893.- 1298,-j O
HORDMENDE
i
549,-:
galaxyS! SlcrrVOSD/scart/afsllied ; 799.-

PHILIPS

72 cm Super Trlmlron/100 Hz Dfoital Scan/digllale comb
filter/digitale ruisonderdrukking/PIP/16:9 breedbeeld
mode/intelligent Telelekst/70WHiR stereo/zeer veel
aansluitingen/NTSC weergave etc./double duty
afstandsbediening en extra Majin CommanriRr

SABA GROQTBEELD SUPERSTUNT

SONY KV-B2521 SUPER BASS DESIGN

norm 3498,Polectro's stuntpifls

2498.-

T63K30 Black Matrix mei CTI en PSI voor haarscherp
sprankelend beeld/PAL, SECAM, NTSC video/2x20W
HiFi stereo/Surround sound/Teletekst met FASTtxl/

breedbeeld mode/menugesluuidS-tadisning/UaaL
keuze/afstandsbed.
norm 1699,bij Polectro

norm 799,/
Polectro's stuntprijs.

SONY KV-S100 Hz DIGITAL SCAN
DE TELEVISIE VAN HET JAAR '95

63 cm Super Trinitron/60W HiFi stereo met bass reflex
sound/intelligen TXT met 5 geheugens, TOP+FAST
TXT/auto tuning met auto labeling/NTSC in/
menugestuurd/double duty afstandsbediening

,

norm 1998,Polectro's stuntorii

„/1599.-/

SONY
1998,-_ 1198,-;
KVA2121 iHiBlackTrinilronPlus
2699".'.'" ----"'•
KVA2931 ' 72 cnVHiFi stereo/TXT
KVB2511 63cmirinilron/W/nainruil : 1998.-, 1378,KVC2569 G3cmHiBlack/31)Wsteieo/TX; 1899,-i 1448,-!
KVM1420 37cmpoilJble/OSO/AB
i 699.-! 449,•
(VS3411 86cm super trinitron/tine pitch/dig comb filter
'IP/breedbeeld modc/70W stereo/etc
l 5999,-i 4898,KPS4613 PROJECTIE KTV
NU nog voordeliger
KVX2131 '55cm/HiFisterco/TXT
1799,-' 999,:
1998,-' 1198,-:
KVX2521 63cru/monilor design

SABA

SONY KV-C2581 CLASSIC DESIGN

SABA T7055 VT STEREO TOP DESIGN

72 cmFSÜ/multinorm/16:9 breedbeeld mode/40W HiFi
stereo, surround sound, 4 speakersysteem/TOPTXT/elektronisch slot/sleeptimerTele Dialog System voor
comfortabele bediening/
.

63 cm Hi-Black Trinitron/digitale comb fiiter/Handy Menu
voor eenvoudige bediening/30W HiFi slereo/Teletekst met
5 geheugens/Favoriete pagina/TOP-FAST
txt/taalkeuze/diverse aansluitingen/doubte duty
afstandsbediening
/

norm 2098,/
Polectro's stuntpnjs

norm 1698,/•
Polectro's stuntprjj§_

•/
qj

SABA MINI COMPO SET
met CD, Bass booster, boxenj
NU bij Polectro ;

LUXE GRUNDIG HIFI STEREO KTV

SONY BLACK TRINITRON DeLuxe

Black Malrix/CTI/HiFi stereo/On Screen Display met
taalkeuze/leleteksl/sleeptimer/elektronisch slot/luxe
afstandsbediening (XS55)
/ÖCQ
norm 1798,- na inruil nu/O'JS' ^

55cm Black Trinitron/CCT TXT, FAST-TXT/sleeplimer
/99kanalen//afst.bed.(M2141) /
norm 1398,-bijPolectrf/

DENON TOPKLASSE MINI HIFI DESIGN SYSTEEM

KOPPEN
JVC HRJ318 SHOWVIEW + PDC

3 koppen/digital tracking/showview/PDC/Hi spec
drive/instant review/auto head cleaning/perfect slow
motion/jog shuttle/video en audio front aansl ./beeld
mot beeld montage/elektronisch slot/auto functies
luxe showview LCD afst.bed. tjjtfjj
n/
norm 899,-na inruil /yj"g°/
ype
functies
AKA
VSG60
,0X4 koppen/menu bed.
"
BLAUPUNKT
RTV240 | turbo drive/auto tracking

PHILIPS

_
_
NU[ 479,-|

de snelste

KENWOOD MINI STUNT
VERSTERKER presence surround/hit master/natural
bass/subwoofer pre out EQUALIZER 13 bands spectrum
analyzer/prograrnmeerbaar TUNER digitaal/20 presets
TIMER sleep- wek- en schakelklokfuncties DUBBEL
DECK autoreverse/CCRS edit SPEAKERS meerprijs/2weg systeem AFSTANDSBEDIENlNG^UÜSflC
EXCLUSIEF
bij Polectro
/

HITACHI CAMCORDERS
VM E54, VM H58, VM H59, VM H70, VM
VMH81na inruil

SONY TYPE'S
SONY TR380 12x zoom.program AE, HiFi geluid, fader etc.
SONY TR565 24x zoom.steady shot, HiFi geluid, afst.bed. etc.
SONY FX280 12x zoom.program AE.afstandsbedpjnplL
ALLE MODELLEN DEMO KLAAR EN..
Polectro heeft al SONY HANDYCAM's v.a.

VERSTERKER 2x57W/Super Dynamic Bass TUNER digitaal/30 presets TIMER sleep- wek en schakelklok
CASSETTEDECK horizontaal ladesysteem/HX-Pro/muziek zoek systeem CD-RPH FR digitale uitgang/ pjpgrammeerbaar SPEAKERS meerprijs/2-weg bassreflex AFSTANDSBED. (D100)
norm 2399,- Nu bij Polectro

SONY MHC2900 RDS MINI SYSTEEM
VERSTERKER 2x60/var. dynamic Bass/S-Surround
EQUALIZER programmeerbaar/elektronisch/cursor
control/karaoke TUNER/TIMER RDS-EON/40 presets/
digitaal/programmeerbaar DUBBEL CASSETTEDECK
autoreverse/dolby B+C CD-SPELER1 bits/optisch
digitale uitgang/edit systeem SPEAKERS tegen
meerprijs/3-weg twin-duct bassreflex DOUBLÉ DUTY
AFSTANDSBEDIENING

norm 1298,bij Polectro

_
VTM211 !sriowview/dig.lrackirig/elc, |_ 799,-j_ _
VTS8900 is-VHS/hifislereo/shultlB ] 2590!-1~1899,'

3 KOPPEN, PDC en TXT
AKAhySG34nainryir.: ;

Mij Polectro

AKAI VIDEO STUNT
piiugestüurd met luxe^v':";>''
ajsiandsbédièning r f^<:-':: :'•

SONY STEADYSHOT
24x:powerzoom:;" -H-»
norm 2299,-NU
SHARP VL-E40S
VIEWCAM;antï tril etc.
NU bij Polectro

SONY
CAMCORDERS AL VA
799,FX730
handycam mei LCD scherm altijd voordeliger •
SC5
shool en see/LCD monitor
2499,- 1598,
TR470
JHiFislereo/12xjoom
nu
1489,
TR650
Hi8/Hili slereo/12x zoom
altijd voordeliger
TR750
steady shot/stereo/na inruil
0
2799,- 1798,
TR705
HiS/HiFistera/lraveller
2998- 1589, |
TR808
sleady shot/Hi8/stereo
3598.-I 2298,

S-VHS MET DE ° VAN °UPER

nu bij Polectro
jyc É
HRJ215
HRJ305
HRJ618

/^fH'Slj/
__;
_

'SHOWVIEW
na inruil! _ 449,-!O
5homiew/3 koppen/AB
i 899,-i 599,
:slerra/showview/PDC/inmil ; 1198,-; 999,-iO

SONY DOLBY PRO LOGIC SYSTEEM

SONY STR D611 RECEIVER Dolby Pro Logic surround/2x65W + 3x2uW/4x DPL mode/3x surround/delay time
contral/6 ingangen/bass boost/digitale tuner/30 presets/afstandsbediening 1 SONY SS CN2 CENTRE
SPEAKER 2-weg bassreflex met dubbele woofer 2 SONY SS-V99AV SURROUND SPEAKERS 2-wea
bassreflex/magnelisch afgeschermd

979.

norm 1298,- setprijs nu bij Polectro

S-VHS voor super beeldkwaliteit/7 koppen/HiFi stereo/jog shuttle/programmeerbaar synchro
edit systeem/titelgenerator/audio-video dub -f audiomix/OSD menu met/
taalkeuze/elektronisch slot/LCD afstandsbediening met lot] shuttle_etc./|
norm 2599,-nu bij ~ "

live surround (danceclub, hall en stadium/equalizer
(background, car en headphone)/active bass extensie
TUNER digitaal/40 presets TIMER programmeerbaar
DUBBEL DECK autoreverse/full logic/dolby CDSPELER auto edit sysleem/programmRfirhaar BOXEN
tegen meerprijs/ MXS20 AFST.B/a

JVC RX508 DOLBY PRO LOGIC RECEIVER 3 versterkers: 2x70W + 20VV + 2x20W/dolby pro logic met digitale
vertraging/Hall surround/servo volume/digitale tuner/40 presets/zenderidentificatie/groot display/compulink

kom naar de S-VHS show en vraag naar Polectro's VHS inruil aktie

norm 999,- bij Polectr

599,- |norm 1298,- setpijisrmbiiPolMtro

car HiFi stereo radio met CD-speler

/898.

BOSE SHERWOOD CARSTEREO

B&W VERTICALE SUBWOOFER SET it,e uitv
ersfien 1 bas module.
Bestaande uit 2 sateiiet speakers
voor topklasse stereo weergave
norm 1299,- bij Polect\./o

179,-'
JVC

PIONEER MCD1200 CD WISSELAAR SYSTEEM

BOSE SHERWOOD XCM6815CD

norm 999,alléén deze wei

high power versterkerMx35W/pre out/fader/elektronische loudness/autoreverse cassettedeck/24 presets/BSM/CD-wisselaar bediening/multi colour
display/afneembaar front/CD-wisselaar voor 6 CD's/1 bits etc.'

1099,-

Polectro's introductieprijs
;M
KENWOOD CD2562 CD WISSELAAR SYSTEEM

KRC255 CARSTEREO 2x25W/pre-out/loudness/source tone memory/gescheiden
ry/gescheiden toonretoonregeling/tuner met topontvangst/24 presets/priority radio preset/autoreverse
>reverse deck/ ATA/etc.
KDC602 WISSELAAR voor 10 CD's/1 bits/quick disc exchange etc. A "^ A

879,-

norm 1198,-NU bij Polectro
KENWOOD CD WISSELAAR SYSTEEM

4x25W/pre out/fader/elektronische toonregeling en fader/source tone memory/autoreverse
cassetledeck/dolby/CRSC luner met timer/24 presels/PRP/
_
_
afneembaar front/CD-wisselaar voor 10 CD's/1 bits etc.
% f|^ O

norm 1399,- nu bij Polectro

CONCORD QD200 VERSTERKER

200W/80Hz subwoofer crossoyer/S^-Uanaals
issoverw-d-i Kanaais

norm 1499,-na inruil na O Jij g 7

BOSE401
norm 799,BO§E 601 DIRECT REFLECTING
de top in stereo weergave / 2 woofers + 4 tweeters /
voor versterkers van 15-300W / comoule; oelest en
'met 5 jaar volledige ga_rantie
norm 1499,- bij ~

KENWOOD
High Power 4 kanaals versterker
escheiden elektronische toonregeling en fader
programmeerbare volumeniveaus
loudness, mute en antenneschakelaar
'opklasse PLL compu tuner plus * 30 presets
jutomatisch geheugen met sterkste station selectie
\NRO ruisonderdrukking * lokaal/afstand schakelaar
programmeerbare CD-speler met intro scan etc.
shuïlle en uitgebreide herhaalfuncties
ook voor bediening van CD-wisselaar
multiplug'voor eenvoudige inbouw
afneembaar frontpaneel compleet
met luxe cassette
"

TRI-LOGIC/HiFi sierco/oplimum picture control/dynamic signal lilter/4 DA-Pro koppen/PDC/longplay/centrb
design/edit functies/dual mode shuttle ook op doublé
duly alsl.bed.
/ftOQ

topklasse systeem compleet
metelektrostatischespeakers
norm 3798,- hij Polectra

SONY
bij Polectro al v.a.

XRM3824/High power 2-4 kanaals versterker/elktronische
toonregeling + fader/loudness/digitale tuner/24 presets/
autoreverse deck/CD-wisselaar bediening/afneembaar
front + etu i/etc.
f\ A A

.! _
599.-!
449

SONY SLV E70 HIFI STEREO VIDEO

SONY MHC 7900 MINI DOLBY PRO LOGIC

COMPACT

m

i.
dia program surch systeem i

compleet met TRINITY boxen
norm 2998,- bij Polectro^

JVC DOLBY PRO LOGIC SYSTEEM MET SPEAKERS

fft/AHSHSlS1 "INnilDWlf K

SHARP
VCA36

878,/

SONY MHC 5900 MINI DOLBY PRO LOGIC

ACOUSTIMASS 5 SUBWOOFER SI
2 cube speakers en een basmodule. Voor versterkers
van 20-200W. De top in stereo «É *J"7 O J
norm 1998,- bij Polectro /Ifcl O^7

JVC LIVE SURROUND MINI SYSTEEM

HITACHI VTS890 S-VHS SitfhcO VIDEORECORDER

539.-

norm 2794,- /•! CQQ~7
nu bij Polectrr/ i V J O •/

1498.

JVC DE MAKKELIJKSTE VIDEO
Express start/divers zoek en herhaalopties/express
limer/interaclieve display/auto koppenreiniging/siow
motion/edit luncties + pre roll/diverse auto lunclies
/slot/LCD alstandsbed hrd770/etc/^j M Q
/

CD-wisselaar/boxen meerprijs
norm1198,-bi|Polec

KENWOOD MIDI SYSTEEM met
YAMAHA ZUIL SPEAKERSYSTEMEN
M47 power versterker, digitale tuner,
programmeerbare timer/ dubbel autoreverse
deck CD-speler met CCRS computergestuurd
edit systeem en high speed CD opname
compleet met systeemafstandsbediening
YAMAH NS S34 SPEAKERSYSTEMEN zuil
speakers/2-weq bassreflex/tot 120W/zwart hout
'inish EQUALIZER meerprijs

YAMAHA CC50 LOSSE COMPO MfNj
RECEIVER Digital Super Surround/5 ambiance
instellingen (ook via hoofdtelefoon en opname/active
servo technology/multifunctioneel display/40 presets
/preset editing/auto station memory DUBBEL CASSETTEDECK autoreverse/relay play/Yamaha 6F kop/dolby
B+C/ CD-SPELER S-bit plus/programmeerbaar/edit
functie SPEAKERS Yamaha YST systeem/active servo
technology AFSTANDSBEDIENING
BtUlbNINü
norm 1999,nu bij Polectro

Wat betekent de S van S-VHS? Deze S staat voor Super en dat super geldt niet alleen
voor het beeld maar ook het geluid. Het beeld wordt opbebouwd met meer lijnen, en
de licht en kleurinformatie worden apart weggeschreven. Het beeld is zo dus heel
kontrastrijk, helder en veel scherper. Het geluid is HiFi stereo en staat bij S-VHS over
de hele breedte van de band, hierdoor blijft het geluid net zo krachtig als in het echt.

NU bii Polectro

SONY MHC C33 MINI

1200,-VOORDEEL

Ho

1698.-j
1569!
1798,

surround sound/compleet
norm 998,- bij Polectro

/ v• ^•

HI8 +HIFI STEREO
16x.'powerzÓQm •. ii , j
NU bij Polectro '
MITSUBISHI HS-CX7
S-VHS,steréó,antitril:;
norm 2999,-na inrui

SONY MHC500 MINI STUN1

norm 899,bij Polectro
CONCORO

699,VERSTERKER

norm 1099,bij Polectro

^

4x25W/elektronische toonregeling en fader/loudness/pre
out/autoreverse deck/dolby/ftuner call/RDS tuner/RDSEON met kloklunctie/24 presets/auto memory/lokaal-DX
functie/PNBSS circuit/afneembaar
front met LED indicator/etc.
nu bij Polectro

KENWOOD KRC155 CARSTEREO '

2-4 kanaals power versterker/fader/loudness/autoreverse
deck/funer call/digitale tuner/24 presets/auto memory/
lokaal-DX functie/PNBS circuit/PRP/klok/afneembaar
front met LED indicator/etc.

nu bij Polectro
idem MET RDS norm 1499.- bii Potect
SONY KP101 CD WISSELAAR SYSTEEM STUNT

4x25W/pre out/elektronische toonregeling en fader/mule/loudness/autoreverse cassettedeck/ATA/24 presets/BTM/afneembaar front met luxe cassette

cto

•

KENWOOD KRC555 RDS CARSTEREO

norm 1299,-nu bij Polectro

WALKMAN
bij Polectro al v.a

879,- 29,

BOS EN LOMMERWEG 373-375 A'DAM

[Omspelende inruil niet ouder aan b laar1
s nnftervoorbehouc

JVC RC-X620 COMPO HIFI SYSTEEM MET CD

HIGH POWER VERSTERKER gescheiden toonregeling/super Bass Horn/wer»
op 12 Volt TUNER 4-bands/beat cut DUBBEL CASSEÜEDECK high speed
dubbing/CD-synchro/ALC/ geschikt voor metal en chroom tape/CD-SPELER
programmeerbaar/intro scan/random play/etc.
—

Nu bij Polectro
SOEPSLEBEnUNO
PIH-KISBETAALaUTOMMT
GRATIS KOFFIEBAR
DfSKUNDlGE ADVISEURS

dfaafay ün vrydag
9.3O • 18.0O uf
tatenlag
9,00- 17,OOour
ttofldenhg /tsn/UWttf 19.OO- Zt.OO Uur

Polectro
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Klaverjasavond
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen organiseert
vrijdagavond de voorlaatste klaverjasavond van dit
seizoen. Het gaat om de
koppelklaverjastitel
van
het seizoen 1994-1995. De
laatste speelavond is eind
april.
Ook dit keer zijn er fraaie
prijzen te verdienen en bovendien wordt er een verloting gehouden. De opbrengst van deze avonden
komt ten goede aan de
Zandvoortmeeuwen jeugd.
Het klaverjasspel wordt gehouden in de kantine van
Zandvoortmeeuwen aan de
Duintjesveldweg en begint
om acht uur.
Vanaf half acht is de kantine open alwaar men kan
inschrijven.
Deelname
kost zeven gulden en vijftig
cent per koppel.

donderdag 30 maart 1995

ZVM na winst op United aan leiding

Het was een slechte partij
voetbal tussen Halfweg en
Zandvoortmeeuwen. In de
thuiswedstrijd
overklaste
Zandvoortmeeuwen Halfweg
met 11-1 maar nu ging het niet
zo vlot. Tegen Halfweg was
Zandvoortmeeuwen wel sterker, maar het vertoonde spel
haalde nauwelijks een voldoende. Omdat de Zandvoorters
vele kansen lieten liggen, nam
Halfweg maar brutaal weg de
leiding door een vrije trap in te
schieten, 1-0.
Heeft
Zandvoortmeeuwen
eenmaal een periode dat het
loopt dan vallen er ook doelpunten. Eén zo'n aanval en het
was raak. Wim Buchel werd
gaaf gelanceerd en uit diens
voorzet kopte Marco Antheunissen knap raak, 1-1. Het goede spel leek in de tweede helft
een vervolg te krijgen. Barry
Paap gaf voor op Pieter Brune
die eveneens met ~het ""hoofd
scoorde, 1-2.
Meteen was de .overtuiging
verdwenen uit het Zandvoortse
voetbal. De concentratie en de
nauwgezetheid
ontbraken,
waardoor Halfweg, na een half
uur spelen, onverwachts langszij kwam, 2-2. De Zandvoorters
bestormden het Halfweg-doel,
maar kwamen niet echt los.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informatie over het schaakprobleem is
te krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemeenschapshuis, of
via de telefoonnummers 15023,
17272, of 14085.

Enige weken geleden staakte
de scheidsrechter de strijd tussen Zandvoortmeeuwen en
United bij een 1-0 voorsprong
voor Zandvoortmeeuwen en
nog 34 minuten op de klok. De
bond besliste dat de strijd afgemaakt moest worden en wel
jongstleden zondag. De Haarlemmers moesten verder spelen met tien man.
Zandvoortmeeuwen trof het
dat de omstandigheden van enige weken geleden vrijwel identiek waren. Misschien was de
stormachtige wind mee nu nog

Een gelukkig Zandvoortmeeuwen kreeg toch de overwinning
toebedeeld toen een hoekschop
van Marco Antheunissen in een
keer in het doel verdween, 2-3.

Slechte partij
„Het was een slechte partij
met als enig positieve dat we
een tweede plaats bezetten,"
meende trainer John van der
Zeijs. „De vorm is er op dit moment niet, maar er wordt wel
hard gewerkt. Met hard trainen
hoop ik dat de vorm weer terugkomt. Zaterdag is het een cruciale wedstrijd tegen De Kennemers. Winnen we die partij, dan
spelen we volgend jaar in de
KNVB. Daar ben ik van overtuigd."
Stand 1ste klasse HVB:
SMS
19 17
Zandv.meeuwen.. 19 11 5
De Kennemers.... 19 11 5
6
Bloemendaal
19
EDO
19 9 3
Overbos
20 8 3
Stormvogels
19 7 4
Waterloo
19 5 6
Jong Hercules
20 5 5
SVJ/Energie
19 3 6
BSM
18 2 4
Halfweg
18 2 3

O
3
3
5
7
9
8
8
10
10
12
13

36 84-17
27 58-29
27 44-27
22 55-40
21 46-32
19 40-40
18 40-52
16 40-51
15 22-32
12 29-52
8 20-67
7 26-67

ZANDVOORT - Voor TZB
staat er in de tweede klasse
HVB van de voetbalcompetitie
niets meer op het spel.Tegen de
reserves van EHS waren de
Zandvoorters beter en wonnen
verdiend met 2-0.
Het was een redelijke partij
voetbal met een groot Zandvoorts overwicht. Ook in deze
wedstrijd bleek dat TZB een
echte spits ontbeert. De vele
kansen gingen namelijk verloren. Pas tegen het einde van de
eerste helft werd het overwicht
in een doelpunt uitgedrukt.
Arie Drayer zorgde, na een
fraaie voorzet van rechts, voor
0-1.
Een conditioneel en taktisch
veel beter TZB had in de tweede
helft geen enkele moeite om op
de been te blijven. EHS slaagde
er niet in tot een fatsoenlijke
aanval te komen. De Zandvóorters beheersten de wedstrijd en
hadden vele keren kunnen en
moeten scoren. Het bleef echter bij een treffer van Remy van
Loon, waardoor de eindstand
op 0-2 werd gebracht.
„Er valt voor ons niets meer
te halen," vertelt Willem Koning. „Het enige is, gewoon de
punten blijven pakken en dan
zien we volgend jaar wel weer."

wel steviger. Daardoor was het
verdedigen voor de Zandvoorters gemakkelijker en kon United vrijwel geen fatsoenlijke
aanval opzetten. De Zandvoorters daarentegen kwamen zeer
gemotiveerd aan de bak en
speelden sinds lange tijd weer
een prima partij voetbal.
In de achterhoede geeft John
Keur uitstekend leiding aan
zijn mede-verdedigers en op het
middenveld heeft Faisel Soekai
zijn oude vorm weer te pakken.
De acties van Robin Castien
blijven onnavolgbaar en spits
Riek de Haan scoort altijd wel
een keer.
Vanaf de aftrap zette Zandvoortmeeuwen aan. Riek de
Haan kreeg twee goede kansen
maar het lukte nog niet. Robin
Castien kwam ook in scoringspositie, maar zijn schuiver
werd met de voet door de doelman gekeerd. Een doelpunt
kon echter niet uitblijven. De
hardwerkende Ferry van Rhee
werd geblesseerd afgevoerd en
vervangen door Bas Heino.
De druk werd groot en na een
kwartier spelen, dus eigenlijk
in de 26-e minuut maakte De
Haan zijn faam als schutter
waar. Uit een vlot lopende aanval kwam de bal voor de voeten
van de Zandvoorter, die fraai,
keihard en onhoudbaar uithaalde, 2-0. De strijd was beslist. United probeerde het met
uitvallen en daarbij moest de
sterk spelende Dirk Termaat
Stand 4dc klasse KNVB:
Zandv.meeuwen.17 11 4 2
DIO
19 12 2 5
United
18 9 4 5
DIOS
19 9 4 6
Bloemendaal
19 9 3 7
DSOV
18 6 S 4
TYBB
19 7 6 6
Hoofddorp
17 5 7 5
Alliance
19 6 5 8
Haarlem
19 5 6 8
Van Nispen
19 4 6 9
Spaarnestad
19 O l 18

26 39- 13
26 51- 21
22 44- 22
22 34- 21
21 41- 31
20 31- 29
20 41- 38
17 23- 28
17 33- 43
16 36- 32
14 33- 49
l 24-103

United had weinig in te brengen tegen Zandvoortmeeuwen, dat volgens trainer Piet Keur eindelijk weer eens goed speelde
Foto Arnold van der Zee

de bal éénmaal van de doellijn
koppen. Meer gevaar was er
niet. De badgasten beheersten
de strijd. Met nog tien minuten
te gaan was het Robin Castien
die even liet zien waartoe hij in
staat is. Hij schudde drie man
van zich af en leverde een perfecte voorzet af. Riek de Haan
had toen geen moeite meer om
de United-doelman koppend te
verschalken, 3-0. Daar bleef het
bij, maar de uitslag had nog
groter kunnen zijn. Zandvoortmeeuwen gaat nu voor de titel,
terwijl United het in de na-competitie mag proberen. „We hebben eindelijk weer goed gespeeld," stelde trainer Pieter
Keur. „We hebben United over-

bluft. Ja, ik ben heel erg te spre- wordt heel erg moeilijk tegen week met ook nog de thuiswedken over het spel, het is tijden Hoofddorp, die vechten voor strijd van zondag tegen Allianniet zo goed gegaan. Vanavond een derde periodetitel. Het is ce. Ik heb er echter heel veel
kunnen we er tegenaan. Het trouwens toch een belangrijke vertrouwen in."

Chess Society pakt voor de
derde keer snelschaaktitel

ZANDVOORT - Op overweldigende wijze heeft het
Chess Society-viertal Fred
van de Klashorst, Olaf Cliteur, Ben de Vries en Jacob
de Boer voor de derde achtereenvolgende keer het Rapid-schaaktoernooi
van
Koedijk gewonnen. Het succesvolle viertal won wederNa afloop van de schaako- Schaak Club was gastheer voor om alle zeven partijen. De
ZANDVOORT - Edward
blijft nu definiGeerts is club-rapidkampi- pleiding, onder leiding van de.bijna veertig jeugdige scha- wisselbeker
oen geworden bij de Zand- John Ayress en Dennis van der kers uit Haarlem, Hillegom en tief in Zandvoort.
Na Jacob de Boer twee jaar
vportse Schaak Club. Dank- Meijden, werden voor de lad- Zandvoort. Voorzitter Berkzij gedegen spel in de laatste dercompetitie zes partijen ge- hout opende het toernooi en geleden en Fred van de Klasvier ronden van deze aan- speeld. Een complete verras- memoreerde dat dit unieke ini- horst vorig jaar was het deze
sing was de winst van Manon tiatief van de Zandvoortse keer Olaf Cliteur die tot een
trekkelijke competitie met van
tegen de op de twee- Schaak Club vermoedelijk een maximale score kwam van 7 uit
een speeltempo van slechts de Eldik
plaats staande Maarten vervolg krijgt. De schaakjeugd 7. Vooraf had Chess Society
vijftien minuten per per- Scholder.
Door dit verlies zakte krijgt zo op een ontspannen nog verwacht dat het winnen
soon wist hij zijn tegenstan- Maarten naar
de derde plaats. manier de mogelijkheid veel van de officieuze Noord-Holders van zich af te houden. De ranglijst wordt
aangevoerd schaakervaring op te doen.
landse rapidtitel tot en met de

Edward Geerts wint rapidstrijd

Geerts incasseerde slechts
één verliespunt en dat was tegen ranglijstaanvoerder van de
interne competitie Dennis van
der Meijden. Van der Meijden
legde uiteindelijk beslag op een
derde plaats. De tweede plaats
ging naar voorzitter Jan Berkhout.
Het was jammer dat de koplopers tot en met de vierde ronde, Jack van Eijk en Lindeman,
niet aanwezig konden zijn tijdens de laatste ronden. De
strijd had dan ongetwijfeld nog
spannender geworden.

door Remco de Roode.

Uitslagen 19e ronde: Edward
Hendrikse-Marc Habets 1-0,
Dmitri Herders-Rebecca Willemse 1-0, Maarten ScholderManon van Eldik 0-1, Remco de
Rpode-Henk Willemse 1-0, Bart
Timmermans-Janneke Scheffer 1-0, Florian van der MoolenNanouk Marquenie 1-0.

Driesteden
Vorige week werd het driestedenjeugdschaaktoernooi
gehouden.
De
Zandvoortse

Nadat alle ronden waren gespeeld waren er drie jeugdige
schaaktalenten die al hun partijen hadden gewonnen. Max de
Leeuw en Luyan Wang van
VHS uit Haarlem en Lennart
Dek van Het Alternatief eveneens uit Haarlem moesten onderling uitmaken wie zich dagkampioen mocht noemen. De
12-jarige Luyan Wang bleek in
die finale oppermachtig en won
de titel.
Op zaterdag 15 april volgt de
tweede ontmoeting, maar dan
bij VHS in Haarlem.

tweede klasse een hele toer zou
worden.
De eerste hindernis de Lange
Rochade uit Alkmaar werd feilloos genomen. De Vries, Cliteur
en Van de Klashorst wonnen en
de grieperige Jacob de Boer remiseerde.

Ongeslagen
Ook de tweede tegenstander
kwam uit Alkmaar, te weten
DOS. Het trio De Vries, Cliteur
en Van de Klashorst was weder om succesvol. Alleen De Boer
greep mis, zodat er een 3-1 over-

Opvallend goede race Ronald Vossen
Schaakdiagram 11. Opgave: mat
in twee zetten, wit aan zet
Oplossing schaakdiagram 10
(mat in twee zetten, zwart aan
zet): in deze opgave was een
kleine fout geslopen. De witte
toren op bl dient een zwarte te
zijn. De oplossing is: 1.... - Tbl x
gl+; 2. Khl x gl - De4 el en mat.

Sterk spel van
ZHC-hockeyers
ZANDVOORT - De ZHC hockeyers hebben aardig huisgehouden in de wedstrijd tegen
Castricum. Met sterk spel stelde ZHC een 4-2 overwinning
veilig. De Zandvoortse hockeysters hadden niets te vertellen tegen Reigers en verloren
met 5-0.
Na een stroef begin kreeg
ZHC al snel greep op de wedstrijd. Een 0-1 achterstand
werd nog in de eerste helft omgezet in een 3-1 voorsprong
door twee doelpunten van Jim
Gatsonides en één van Niels
Castien. Het was een zeer aantrekkelijk duel. Dat bleef ook in
de tweede helft. Beide teams
zochten de aanval, maar ZHC
trok uiteindelijk aan het langste eind. Nadat Castricum op 32 was gekomen bepaalde Gatsonides de eindstand op 4-2.
De Zandvoortse vrouwen
hadden niets in te brengen tegen Reigers. Reigers was veel te
sterk en overklaste ZHC. Reeds
bij de pauze was de strijd beslist, 2-0. In de tweede helft was
er totaal geen verandering van
spelbeeld te zien. Reigers ging
rustig door en gaf ZHC geen
schijn van kans, 5-0.

Niets meer op
spel voor TZB

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen deed zondag goede
zaken door de afgebroken wedstrijd tegen United met 3-0
te winnen. De Zandvoorters hebben nu de leiding in de
vierde klasse KNVB en kunnen die vanavond verstevigen.
Vanavond wordt om half acht pp eigen veld de inhaalwedstrijd tegen Hoofddorp, een niet te onderschatten tegenstander, gespeeld.

ZVM-zaterdag behoudt
kans op nacompetitie
ZANDVOORT - Door een
zwaar bevochten 2-3 oyerwinning pp hekkesluiter
Halfweg blijft het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen in de strijd voor een
plaats in de nacompetitie.
In de laatste drie wedstrijden zullen de Zandvoorters
echter beter moeten gaan
voetballen.

9 Zandvoorts
Nieuwsblad

De NAV Openingsraces op het circuit waren door minieme snelheidsverschillen erg spannend
Foto Arnold van der Zee

ZANDVOORT - Weinig toeschouwers trotseerden zaterdagmiddag de kou tijdens de NAV Openingsraces op het
circuit. Overigens waren de races door minieme snelheidsverschillen erg spannend.

een derde plaats over de streep op zeer korte achterstand. In deze
klasse verging het Mike van der Raadt minder goed. Doordat een
concurrent in de Tarzanbocht was gespind, verloor Van der
Raadt het zicht op de kopgroep.
Piet Jaspers uit Overveen was de snelste in de Squadra Bianca
Opvallend goed was het optreden van plaatsgenoot Ronald klasse. Jaspers kon met moeite Henk van der Wilt uit Wijk bij
Vossen in de Vege Sierra-race. In de race over twintig ronden had Duurstede, nipt voorblijven. In de standaard twee-liter klasse had
Vossen het voornamelijk aan de stok met Leo Kemmer en Wim Hoofddorper Ary-Hans de Zanger geen problemen om de concurDekkers. Kemmer zou uiteindelijk met slechts een seconde voor- rentie op vele seconden te rijden. Met speels gemak werd de winst
sprong op Dekkers als eerste finishen. Ronald Vossen kwam op behaald, met ruime voorsprong op Van Vollenhoven en Foederer.

winning op het scorebord
kwam.
De derde ronde zou cruciaal
zijn. Tegen het eveneens ongeslagen Pion uit Wormerveer
waarschuwde Olaf Cliteur zijn
ploeggenoten vooraf voor de
kracht van dit team. Jacob de
Boer won echter snel, doch
toen Pred van de Klashorst ineens onverwachts verloor,
moesten Cliteur en De Vries in
mindere stellingen nog minimaal een punt scoren. Cliteur
had twee pionnen geofferd en
gaf met nog slechts twee minuten op de klok, zelfs een derde
pion aan zijn opponent, die ook
nog eens twee minuten meer
bedenktijd had. De aanval die
de altijd agressief spelende
Zandvoorter kreeg, zal de Zaankanter nog lang heugen. Ondanks zijn voorsprong in bedenktijd was hij het die de tijd
overschreed.
De stunt was compleet toen
ook Ben de Vries zijn tegenstander in tijdnood bracht. De
Vries stond verloren, maar wist
door supersnel spel remise af te
dwingen, waardoor Chess nog
op de valreep met 2,5 tegen 1,5
won. De enig overgebleven concurrent Ca'ïssa uit Hoorn werd
met 4-0 keihard teruggewezen.
ASG/de Pioniers uit Alkmaar
probeerde het vervolgens tegen

een ontketende Zandvoortse
brigade. Het liep voor de Alkmaarders op niets uit, aangezien ook hier Chess won met 40. Ook Bergen en Het Blinde
Paard waren niet bestand tegen
het Zandvoortse team. Beide
schaakclubs werden met 3-1 geklopt waardoor de titel naar
Chess ging.

Gerard Loos zeilt
uitstekende race
ZANDVOORT - Tijdens de
zeilwedstrijd 'De Ronde om
Mauritius' heeft Gerard Loos
weer van zich doen spreken. In
een ijzersterk deelnemersveld
van wereldtoppers behaalde de
Zandvoorter een uitstekende
tweede plaats.
Het was de vierde wedstrijd
in de strijd om de Cata-World
Cup. Zoals vermeld een ijzersterk deelnemers veld met
daaronder wereld- en olympische kampioenen. Gerard Loos
wist zich prima staande te houden en zeilde in een geweldige
race naar de tweede plaats. Met
goede resultaten in de twee nog
te varen races hoopt Loos zich
in de toptien te kunnen plaatsen.

„Ik kon meedoen omdat er
een sponsor op Mauritius was.
Ik heb mijn spullen gepakt en
hoopte op een goed resultaat.
Zonder sponsors kan je niet in
de top blijven en ik hoop dan
ook dat ik een sponsor kan vinden waardoor ik aan de laatste
Laatste kans
Komende maandag vecht de twee wedstrijden mee kan
hoofdmacht van Chess Society doen."
voor haar laatste kans in de
competitie. Het sterke Heemstede zal in ieder geval in eigen
huis verslagen moeten worden.
Dan ligt de druk bij concurrent
Bloemendaal, die een dag later
ZANDVOORT - De Zeevisaantreedt tegen het zwakke vereniging
Zandvoort organiAalsmeer.
Voor de kwartfinale van de seert komend weekend een trip
Denemarken. Maar liefst
Noordhollandse beker heeft naar
man, van de 120 leden tellenChess Society geloot tegen het 23
Beverwijkse Weenink, dat van de vereniging, gaan op jacht
de acht overgebleven ploegen naar diverse visrecords.
als derde staat geplaatst. Chess
De inmiddels traditionele viSociety als zesde. De Beverwijkers moeten echter aantreden strip begint zaterdag l april en
in het Gemeenschapshuis waar duurt tot woensdag 5 april.
al eerder dit jaar verrassingen Vanuit de stad Helsingor gaan
hebben plaatsgevonden. „Het de Zandvoorters de Sont op om
had zowel beter als slechter ge- vooral op kabeljauw te vissen.
het zogenaamde wrakviskund," was het relativerende Ook
commentaar van Fred van de sen wordt beoefend en wel op
het Kattegat. De leden verblijKlashorst.
ven in een pension en hebben
een wat vroegere periode van
het jaar gekozen omdat dan de
vangsten hopelijk beter zijn.
Een visdag op zee duurt zeven
uur, maar na het diner kunnen
gen het derde team van Volen- de leden hun geluk beproeven
dam spelen. Een wedstrijd van in een van de vele haventjes van
geen belang meer. Toch lieten Helsingor.
de badgasten zien de terechte
kampioen te zijn. Zonder
schutters Cor van der Koekelt,
Peter Pennings en Martijn Hendrikse ging het ook nu van een
leien dakje. Het was vooral het
ZANDVOORT - Ruim 2300
jeugdige talent Patrick Terpstra. die de honneurs waarnam. ambtenaren hebben deelgenoMet negen treffers had hij een men aan de Nederlandse Kampioenschappen Veldlopen in
groot aandeel in de zege.
Wageningen. Elly Sandbergen
Bij de rust leidden de mannen behaalde daarbij een zeer fraaie
van coach Joost Berkhout al derde plaats.
met 14-6. Met goed handbal
Het parcours liep door een
werd vervolgens de tweede geaccidenteerd
terrein met als
helft uitgespeeld. Fraaie doelpunten en mooi spel. Holland hoog(s)tepunt de WageningseOm de diverse hoogteverCasino-ZVM onderstreepte met berg.
een gigantische 14-35 overwin- schillen te overbruggen moesde deelnemers over ruim
ning de kwaliteit van het ver- ten
250 traptreden lopen. De laatste
toonde handbal.
twee kilometer werden afgeover de drassige uiterwaarDoelpunten vrouwen: Mireil- legd
van de Rijn. Onze plaatsgele Martina 3, Daniëlle Blom 3, den
Wendy van Straten 2, Janneke note Elly Sandbergen, werkbij de gemeente Haarlemter Wolbeek 1. Mannen: Patrick zaam
mermeer, wist de zes kilometer
Terpstra 9, Jaap Loos 5, Goran af
te leggen in een tijd van 33.40.
Bogojevic 5, Nik Grijakovic 5, Een
resultaat dat uiteindelijk
Gerard Damhoff 4, Guido Wei- de derde
plaats in haar leefdema 4, Ronald Vos 3.
tijdscategorie opleverde.

Visclub naar
Denemarken

Handbalsters veilig
ZANDVOORT - De handbalvereniging Holland Casino-ZVM heeft de zaalcompetitie zeer positief afgesloten. Wonnen de mannen vorige week al de titel, de vrouwen stelden zich zondag in
veiligheid door met 9-6 van
TOB te winnen.
In een bloedstollende wedstrijd heeft Holland CasinoZVM de zenuwen aardig in bedwang gehouden en TOB verslagen. Dat moest ook om niet
te degraderen. Toch was de
start bijzonder nerveus van de
Zandvoortsen. Nadat TOB in
de vijfde minuut de score opende, moesten de vele toeschouwers nog eens 18 minuten
wachten op de tweede treffer.
Die kwam van Holland CasinoZVM, dat meteen de smaak te
pakken had.
Coach Jan van Duijn kon met
genoegen constateren, dat de
bal nu goed rond ging en de
kansen werden benut. In de
slotfase van de eerste helft liep
Holland Casino-ZVM uit naar
een 4-2 voorsprong bij de rust.
TOB gaf zich echter nog lang
niet gewonnen en kwam in de
tweede helft terug tot 6-6. De
Zandvoortse vrouwen hielden
echter het hoofd koel en slaagden er in een kleine 7-6 voorsprong te nemen.
In de laatste minuten nam
TOB alle risico's door man to
man te spelen. De geboden
ruimte was voldoende om de
strijd definitief te beslissen in
Zandvoorts voordeel. Met twee
fraaie treffers maakte Holland
Casino-ZVM aan alle onzekerheid een einde, 9-6. „Het was
heel spannend, maar ik ben erg
blij dat het zo is afgelopen,"
vond Jan van Duijn. „We hebben toch wel een goed seizoen
gedraaid, we zijn beter geworden en zullen volgend jaar zeker hoger eindigen."

Derde plaats voor
Elly Sandbergen

Tristan Brouwer
ZVM-zat
Robin Castien
(ZVM-zon)
Riek de Haan
(ZVM-zat)
Remy van Loon
(TZB)
Barry Paap
(ZVM-zal)

15

20

Ondanks het feit dat ranglijstaanvoerder Barry Paap de laatste
weken niet scoort, is zijn positie nog steeds niet in gevaar. De
nummer twee Robin Castien scoort eveneens niet zodat het
verschil van vier doelpunten hoogstwaarschijnlijk wel genoeg
is voor Paap. De winnaar van vorig jaar, Riek de Haan doelpuntte wel twee keer maar zijn opmars komt te laat. Remy van
Mannen
Loon pikt zo nu en dan een doelpunt mee en is tot op vijf
De Zandvoorters moesten te- treffers genaderd.

10
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JONGE mannen gezocht die STUDENTES geven
dames (35+) GRATIS ver- gratis sex op hun kamer.
Bel nu 06-9603 (75cpm).
wennen. 06-9709 (75 cpm).

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Te!. 02507-14534

* Herensportfiets, Motobecane "Classic", 5-versnellingen ƒ 125,- 15808 na 18.15 u.

•l Hier kun je kleien voor de mettt beeit4 achlige meeitereuen verhalen. Ook olt
jo onderdanig bent kun je JB lol op.
«pen.kettingen.rubbflr elc. Wil je echt
live met een meetlerei of onderdanig
toet* dan de "3" «n wij verbinden je
privé door naar één van de SM keldert
n Nederland. Ook voor beginner*

Kies nu zelf de leukste vrouwen, via de computer krijg je
haar direkt aan de lijn!
Bel OR-9RP7 i75mmï.
Nieuw: hete meisjes (18)
uit Groot Amsterdam!!
06-350.23.020 (100cpm).

GRIEKSE PORNO!
PIT li PI MIEiT IEKENDE [IIN WAAR IE IEXKIR
VROUWIN IK MEIilEi ACHKRIANCS KUNT
NEMEN l! KUNT KIEZEN UIT AU! EEEFTIIDEN.RIIP

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Nieuwe SNORFIETSEN, wegens annulering exportorder,
1975. Tel.: 020-6441677.
*Te koop: Puch Rider Macho 2 Speed, /100. Te!.:
02507 - 16184 (Frank).

* T.k. jongens Mountin-bike,
AMSTELVEEN, 3 kamerapp. 6-8 jr, i.g.st. ƒ75,-.
evt. met garage. Huur ƒ 1125 Tel.: 02507 - 13213.
o.m Inl.. 020 • 6414738.
T.k.: Yamaha scooter, mint,
Garagebox te huur aangebo moet opgeknapt worden,
den Curiestraat. Tel.: 02507 • pri|s n.o.t.k. Tel.: 18893.
15749.
Huur/koopruil aangeb.: 4kam.flat, lage hr (Zandvoort)
Gevr.: koopwon. in Z'voort
Br. o. nr. 762-13144 v.d. blad

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

06-Nummers

MET SPOED GEZOCHT!!
Woonruimte voor 2 pers.,
max. / 1200 p.m. Tel.:
030-944752/02507-20004.

06-320.320.91. Ik open mijn
Met spoed t.h. gevr. voor ver- mond voor jou! Ik wil je tong
voelen. Rijpe Negerin! 1 gpm.
loofd stel: zelfst. woonruimte,
hr tot ƒ 600 p.m. 02507-16814. 2 KWARTJES PER MINUUT

Woningruil
750 Ruiladressen
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.

Doorschakellijn
naar hete
vrouwen thuis!!!
06-350.10.358

sexafspraakje:
Zandvoort 4 kmrflat ƒ857,- ANONIEME
Sexkontaktlijn
Amsterdam
incl. verw. Gevr. kleinere
woning. Tel.: 070 - 3175349/ 06-320.330.79 (75cpm).
020 - 6990141.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Bel Dames Thuis
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

06-98.50
24 u/p.d. 100 c.p.m.
Dikke NEGERINNEN geven
tel.nrs voor gratis sex bij hen
thuis. Bel 06-9662 (75 cpm).
Dikke vrouwen (40+) willen
vrijblijvende sex. Gratis & discreet. Bel 06-9502 (75 cpm).

hele week •.'

: Corn. Slegersstraat 2b
lÜv'-Tel. -12070 -•;.;,.:,
f 2<3éopènd dagelijks
I-SJB13.00-21.QQ uur

Dikke vrouwen geven telnrs
t/oor gratis sex bij hen thuis.
36-9602 (100cpm).
Dikke vrouwen (40+) willen
kontakt met oudere heren.
Bel ook! 06-9543 (75cpm).
DIREKT apart met gratis vrouwen, doorverbonden naar
haar huis. 06-9710 (75cpm).

ENION6 NIEUW» DATItOOK LIVE PRIVÉ METZ!
KUNT UIEN. TOETS DAN CEWOON D! T Wil IE
IIIKAARTHUIS EEN AFIPRAAK MAKEN KIE! DAN
TVOMCIIIEKtEIEXMTme.

OHEXUJNÏNTOP5!

DE5BESTC!DRAAIDEiEXU|N£N.BElZ£!

O6.»0.»7,17
Vannessa's
Pri velijn!

1.SEX M.D. SCHOOUUF....06.95.09
J.HETE STEWARDESS....06.95.O7
UESBI-TIËNtriTJES
4.VERPLEECSTERS

06.96.08
06.97.44

5.HARPPORNO....06.97.94

Als jij.ncl als alle andere die Bollen.een hele
scxwens inspreekt kan iedereen daar naar
luisteren.Vind [Ij iemand anders met een
lekkere wens en je toets de "O" dan kun je
met elkaar discreet te keer gaan.Vrouwen
en meisjes belten gratis 06.4699

O6.9S.66
Ra <5 raden betten een tatóiap ingsspde ai
w OM tti». a n onze taipife Js ie een H mesje

De enige waar echte
vrouwen sex willen,
Je kunt direct live met zet Ze zijn
zwart en glimmen van de massage-o8e. Masseer die grote bollen
van me schatjel Ik lig op bed bl]
de telefoon te wachten op Jou.

LIVESEX!

06.95.21 06.96.86

VVWTTWVVTVTVTTTTWTTTVT

Privé doorschakelen
06-96.88
24 u/p.d. 100 c.p.m.
DIREKT-SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste vrouwen, via de computer wil ze
gratis sex aan de lijn.
Bel 06-9788 (75cpm).

GRATIS naar bed met getrouwde vrouwen thuis. Sexkontakten. 06-9747 (75cpm).

GRATIS Sexkontakt, nu spec.
met hete vrouwen van 40+.
Dominante vrouwen geven Bel nu 06-98.11 (75cpm).
tel.nr voor Gratis SM-kontakt.
Heerlijk DISCREET apart met
06-320.325.80 (100cpm).
hete vrouwen uit Amsterdam.
DOORSCHAKELLIJN
06-320.322.11 (75cpm).
Nu kun je vrouwen direkt opHete meisjes (18) Live
bellen. Direkt naar haar thuis.
Bel: 06-9892 (75 cpm).
Geen wachttijd 1 gpm
DOORSCHAKEL-LIVESEX!
200 vrouwen willen thuis ge- Homo: Jongens v.a. 18 onder
beld worden. 1 gpm. 06-9698. elkaar. Hoor die knullen geEffe vlug Live! Rage in Enge- nieten! 06-320*330*88 75cpm
land! De computer draait ge- ** HOMOKONTAKTEN **
lijk het privénr. van een hete Zoek je snel een hete knul?
meid. Geen
wachttijden, 06-320*330*18 (75 cpm).
geen visitekaartjes, werkt op
elk type telefoon. Direct Live! ** HOMO-KONTAKTEN **
1 gpm. 06.97.93 ** Nieuw ** Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
Gratis naar bed met vele ge- Bel nu 06-9613 (Nu SOcpm).
trouwde vrouwen thuis. Sexkontakten 06-9530 (75 cpm}. HUISVROUWEN geven tel.nrs. voor gratis sex bij hen
Gratis naar bed met vele
thuis 06-9664 (75cpm).
Dikke VROUWEN thuis.
HUISVROUWEN geven tel.Bel snel 06-9580 (75 cpm).
nrs. voor gratis sex bii hen
Luister naar gratis SEXoproe- thuis. 06-9501 (75cpm).
pen van vrouwen. Maak je
keuze, de computer schakelt HUISVROUWTJE wil gratis bij
je direkt door. 06-9665 1gpm. haar thuis gepakt worden;
06-9690 (1 g/pm).

geeft u meer!
Mini Moonlight Cruise
(Goede) vrijdag 14 april 1995
slechts ƒ 175,- p.p.

TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9844 (75cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9502 (75cpm).

IVrouwen, 35 jaar en ouder,
Nu DIKKE vrouwen echt op- willen DIREKT-SEX. Bel haar
bellen. Zoek de leukste en de thuis via 06-9604 (75cpm).
computer verbindt je naar
haar thuis 06-96.68 (100cpm). Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt aan de
Nu kun je hete vrouwen echt lijn! Bel 06-9757 (75 cpm).
opbellen. Ze willen gratis sex.
De computer verbind je naar DIREKT-SEX met 'n vrouw
haar door. 06-9755 (75cpm). van 35 j. of ouder. Bel haar
thois op via: 06-350.266.46.
Nymfomanes doorschakelen
direkt apart met een oudere WELLUSTIGE oudere vrouvrouw. Bel 06-9504 (75cpm). wen geven hun telnrs. voor
gratis sex. 06-9605 (100cprn).
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt.
06-350.290.53 (75cpm).
Diverse clubs
Oudere vrouwen geven hun
telefoonnummer voor gratis 020 - 6328686. Amber Escort
SEX: 06-95.17 (75 cpm).
charmante dames, dagelijks
Oudere
vrouwen
geven na 19 uur. (Geen chauffeur
tel.nrs. voor gratis sex bij hen a.d. deur - geen extra kosten.)
thuis. Bel 06-9511 (100cpm).
Oudere vrouwen geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis.
Bel nu 06-9780 (75cpm).

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten
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De normale prijs bedraagt ƒ 195,- p.p. Onze lezers
betalen voor deze Mini Moonlight Cruise slechts
ƒ 175.- incl. gereserveerde parkeerplaats, diner.
entertainment, overnachting en ontbijt. Voor meer
informatie kunt u bellen met Scandinavian Seaways.
tel. 02550-34546.
Reserveren is alleen mogelijk via het insturen van
onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104. 1000 CC
Amsterdam.

HEREN met alle 8 SEXY
MEISJES relaxen in de salon
voor ƒ 150,- all-in.
Ma-vr, 10-24 u. 020-6869264.
Bestevaerstr. 215 hs, A'dam.

Bon voor onze lezers
AmsCelveens </•'
:: Weekblad
K.I)"I.I-I

Naam:

llHKlYMI

Adres:
Postcode/Woonplaats:

06-9715

Telefoon:
Namen overige deelnemers:
M.i.v. zaterdag l april starten wij dit seizoen weer
met ons

Strand-aurant
Keuze uit heerlijke vlees- en visgerechten.
Keuken geopend tot 21.00 uur

teL 14558

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

viel er niet: de winnaar van de
Jackpot op lot 7741 ZL 079 was
geen deelnemer. Dat betekent
dat we ons jubileumjaar vervolgen met een Mega Jackpot van
liefst ZES MILJOEN!

lijkse Bingoprijzen. Dus aarzel
niet, maar vul de bon in en stuur
'm op. Dan bent u nog mooi op
tijd voor de rijkste loterij van
•Nederland! B

Nu insturen!
Als u nog geen deelnemer bent
en u stuurt nu de WlN-TOT-7MILJOEN-BON op, maakt u
ook kans op de Mega Jackpot
van 6 miljoen. Of op de maandelijkse hoofdprijs van een ton.
Op de vele duizenden andere
prijzen, van een tientje tot duizend gulden. En... op de weke-

Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van maart verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde
postcode wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

1015
1025
1033
Natuurlijk gaan onze felicitaties
1033
1034
ook uit naar de vele, vele win1052
naars van de vele andere
1055
Postcodeprijzen die bij de trek1062
king in maart vielen. Eén prijs
1063
1064
1066
1069
1072
1073
1077
1077
1094
1094
1097
1104
1106
1121
1131
1131
1171
1171
1183
1187
1188
1218
1218
1222
1241
1251
1273
1323
Een Extra Prijs voor de bezitters van onderstaande Gouden Bingo Kansen:
1324
tien prachtige BMW's. Een van de milieuvriendelijkste auto's (voor 90%
1354
recyclebaar!) voor tien juhilcumwinnaars!
1356
1396
9 i 11 i 18 i 20 i 21 i 23 ! 24 i 25 | 27 | 32
1401
1402
33 l 35 l 42 l 43 l 45 l controlegetal 5437535699
1405
1422
2 i 5 i 11 i 13 i 14 i 21 | 28 i 30 | 31 | 32
1422
35 ' 38 l 41 l 42 l 45 l controlegetal 5033088504
1422
1443
1452
3 i 11 i 13 i 14 i 16 i 17 | 19 | 25 | 27 | 28
1505
33 ' 36 l 37 l 42 l 44 l controlegetal 5513253560
1505
1507
7 11 15 | 16 | 22 | 23 | 25
6
4
1534
1625
30 33 37 40 44 controlegetal 5737492995
1643
1689
9 13 18 | 19 | 21 | 24 | 26
4
8
1
1701
29 35 40 42 45 controlegetal 5510476785
1721
1722

•XTRA: W BMW'S!

1

li 2 I 3 i 11 i 12 i 14 | 16 | 20 | 23 | 33
38 l 39 l 42 l 44 l 45 l controlegetal 5637445588

3 i 4 i 5 i 7 i 10 i 11 | 13 | 19 | 23 | 34
35 ' 37 l 38 l 39 l 42 i controlegetal 5037530232
li 2 i 6 i 13 i 14 i 15 | 24 i 26 | 33 | 34
37 l 38 l 40 l 42 ' 45 l controlegetal 5537473963

l i 13 i 14 i 16 . 21 i 22 | 24 i 25 | 26 [ 29
33 l 35 l 38 l 40 l 45 l controlegetal 5936748062

l i 2 i 5 i 7 i 9 i 12 i 15 | 24 | 27 | 31
34 l 35 * 39 l 43 l 44 l controlegetal 5937028665

Wij nemen deel aan de Mini Moonlight Cruise op vrijdag 14 april 1995 en betalen ƒ 175.- p.p.

Amstelveens
»' Weekblad

LJrthoornse
%> Courant:

OUDEN MILJOENEN! t
Feest in Nederland! Feest voor
de drie winnaars van de
Gouden Postcode van TWEE
MILJOEN gulden. En natuurlijk een enorm knalfeest
voor de winnaar van de GOUDEN BINGO van VIJF MILJOEN! En dan zijn er nog de
10 winnaars van de spectaculaire Extra Prijs: een milieuvriendelijke BMW.

In samenwerking met Weekmedia presenteert
Scandinavian Seaways op vrijdag 14 april a.s. de
Mini Moonlight Cruise, een onvergetelijk avondje uit
aan boord van een luxe 5-sterren cruise-ferry op de
Noordzee. U bent op vrijdagavond vanaf 18.30 uur
welkom aan boord van de "Prince of Scandinavia". die
om 19.30 uur vertrekt vanaf de nieuwe Felison
Terminal in Umuiden.
Aan boord kunt u genieten van een Scandinavisch
dinerbuffet en optredens van bekende internationale
artiesten (o.a. Glennis Grace) en orkesten (o.a. Dutch
Rythm Steel & Showband). U overnacht in een comfortabele 2-persoons.hut met privé douche/toilet. Op
zaterdagochtend om 8.00 uur staat in beide restaurants een gastronomisch ontbijtbuffet gereed. Uiterlijk om 10.00 uur zwaait de cruisemaster u uit.

Darling Escort,

Het betrouwbare adres
v. de liefste meisjes.
Bel: 020-6189577

OUDERE-VROUWEN (40+)
DESIRE ESCORT zkt dames,
willen nu snel sexkontakt!
heren, stellen en chauffeur.
Bel nu 06-9705 (75cpm).
Ook voor dinnerdates en
Sabrina's Sexpaleis. Kies uit striptease. Bel: 06-53227430.
180 HOTSTORIES! Zapp door
de stories! 1 gpm, 06.96.06 Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
SEX-DOORSCHAKELLIJN.
de persoon van jouw keuze.
Nu kun je hete vrouwen direct Probeer het eens en bel
thuis bellen. 06-9750 (75 cpm) 06 - 350.222.21. (100cpm).
SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
haar huis. 06-9667 (75cpm).

Voor een
sfeervol
etentje

1736

1756
1777
1784
1785
1788
1791
1794
1814
1821
1823
1823
1825
1841
1851
1852
1852

LD
GC
AE
KL
AD
LT
MT
BM
NS
TG
NP
DM
VD
RX
AK
JR
BT
CA
EN
MX
EW
AJ
LD
ZS
BX
BX
AZ
KB
AX
AC
BP
EJ
NH
VM
TH
MR
MR
CH
KD
JW
RS
VM
BL
AP
TN
TW
MA
PH
AB
WL
SZ
NW
GN
NN
ND
KA
CA
XD

25,50,25,50,25,50,700,50,700,50,25,50,25,25,25,25,25,25,25,25,25,50,25,25,50,50,50,50,25,50,25,25,100,25,25,25,25,25,100,25,25,25,25,25,100,25,25,25,100,50,25,50,50,500,50,25,25,25,-

KC rooo,-

TM 25,AM 50,HC 50,EN 25,EC 1000,BG 50,BH 25,RL
50,AM 50,BH 7000,BL
25,MD 500,GT 25,AL
25,/AG 100,CE 50,-

3042
3061
3073
3075
3076
3078
3079
3081
3116
3135
3141
3145
3151

HV 50,RT 25,RA 25,XC 25,AX
25,WG 25,BB 25,TK
50,JP
25,RT 25,AA
25,SB 7000,PH 25,-

VS 25,- 4571 H K 50,- 5615 AN 700,XZ
50,- 4631 GE 50,- 5621 EV 25,BH 25,- 4631 NS 50,- 5626 GP 25,TD 50,- 4635 BE 500,- 5627 RG 25,EV 25,- 4691 RH 700,- 5628 WP 25,LR
50,- 4695 EH 25,- 5654 HW 25,JH
50,- 4731 LE
50,- 5654 SB 500,ED ÏOO,- 4731 NB 500,- 5694 EB
50,MJ 25,- 4731 NR 25,- 5707 RL 500,4741
DK
25,JG
50,5711 TT
50,LX
25,- 4761 MJ 700,- 5712 ES
50,BC 25,- 4822 XR 25,- 5721 XN 700,CS 25,- 4824 DA 25,- 5725 TL
25,4824 GJ
50,- 5731 BB
50,4826 HC 25,- 5751 GA 700,4901 VH 50,- 5758 AD 500,4901 ZV 700,- 5768 HK 25,4941 SJ
50,- 5825 AG 700,5012 AE 700,- 5845 ED 25,5025 CA 700,- 5865 AH 700,5041 KK 25,- 5871 CA 25,5041 LC
25,- 5916 AD 25,5044 BG 50,- 5932 RC 25,5044 RK 25,- 5961 SB
25,5051 XB 25,- 5971 NG 25,5063 AC 700,- 5991 EC 50,op de winnende bingogetallen
5081
JS
50,- 5991 NS 25,5091 EG 25,- 6004 GD 25,5103
ET
25,6041 HL
50,4 5 7 21 23 i 28 1 29 1 30 1 32 1 33
5103 KA 25,- 6081 NS 50,38 39 41 43 44
controlegetal 5737400712 5106 AB 50,- 6085 EZ
25,5106 NL 700,- 6104 BR 25,25,2675 KK
50,- 3193 EM 25,- 3708 AC 50,- 5144 RN 25,- 6123 BJ
25,2676 LA JOO,- 3193 TM 25,- 3711 AG ÏOO,- 5151 MC 25,- 6132 G J
2685 EV rOO,- 3207 RH 50,- 3712 BT 50,50,- 3739 JR
50,2715 TA
50,- 3221 TL
2717 BE
50,- 3223 HV 500,- 3739 KE 500,2722 XM 1000,- 3233 XH 50,- 3743 CE 50,2802 EL
25,- 3235 CE 50,- 3752 GH 500,25,- 3752 KS 50,2803 SR
50,- 3274 CJ
2806 AC
50,- 3284 KH ÏOO,- 3752 PM 700,2811 RA 500,- 3286 BV 50,- 3754 NH 25,50,2871 XM 50,- 3311 BR 25,- 3769 JD
2905 BH 25,- 3312 CJ 100,- 3813 AE 700,2906 XC 50,- 3314 CX 25,- 3813 AX 50,2906 XL
25,- 3314 XA 25,- 3831 VP 25,2941 TS
25,- 3317 WS 50,- 3834 CP 50,2957 RB 50,- 3328 EM 25,- 3851 RV 700,2985 VK
25,- 3328 RB 25,- 3931 CM 25,2991 ML 25,- 3332 BQ 25,- 3931 DB 25,2992 TL
25,- 3342 BN 50,- 3962 CC 25,2995 TD
25,- 3434 SH 50,- 3971 CB 50,25,- 3972 ZA 700,3012 GC 25,- 3436 AA
3021 DW 50,- 3436 RX 50,- 4031 ME 50,- 5152 MX 25,- 6213 GA 25,25,- 4043 NM 25,- 5211 MN 500,- 6217 NS 50,3021 XJ
25,- 3454 CT
4132 GD 50,- 5212 TZ 7000,- 6229 TP 500,4141 AE
50,- 5221 BR 50,- 6231 HA 50,4142 BC 50,- 5258 PJ 500,- 6291 BR 25,4184 CL
50,- 5275 HE 25,- 6367 ET
25,4191 ZL 7000,- 5281 GD 700,- 6371 VX
25,4201 HV 25,- 5321 HA 700,- 6374 GT 700,4205 DD 700,- 5327 AA 700,- 6431 HW 25,4205 KZ 700,- 5384 PZ 700,- 6431 LR 500,EA 50,- 6511 WZ 25,4251 GN 25,- 5421
4341 LH 25,- 5431 ZN 25,- 6524 SC 50,4351 AR 500,- 5432 EP 700,- 6537 BE 25,4401 HX 25,- 5443 AH 25,- 6541 ZA
50,4417 BL 700,- 5451
PR 25,- 6543 WJ 25,en voor iedere deelnemer in de postcode 4424 EH 25,- 5505 RX 25,- 6546 RN 25,4443 AB 500,- 5521 HA 50,- 6546 VN 500,3082 VN een troostprijs van ƒ 1.000,4444 AH 50,- 5521
TB
50,- 6644 BT
25,4453 AM 25,- 5551 XN 25,- 6651 BL
50,2565 CV rOO,- 3032 GA 700,- 3512 KB 100,- 4471 PS 50,- 5552 LM 25,- 6659 CT
50,2581 TC rOO,- 3039 SH 500,- 3523 TN ÏOO,- 4474 AL 500,- 5561 VD 25,- 6662 ES 25,25,- 4535 GD 700,- 5613 CA 25,- 6717 KZ 500,2583 GG JOOO,- 3042 ER 700,- 3526 TL
1871
1902
1911
1941
1963
1974
2012
2012
2023
2025
2041
2121
2133
2181
2201
2202
2202
2203
2221
2223
2253
2253
2272
2274
2274
2274
2274
2275
2282
2285
2286
2291
231 1
2311
2312
2312
2314
2317
2324
2331
2353
2382
2396
2405
2407
2421
2441
2461
2514
2517
2518
2522
2552
2562
2565

PK 100,AX 100,GL 25,BA 25,CT 25,PG 25,CR 25,MD JOO,VN ÏOOO,VM 25,CH 25,BM 500,HB 25,BK 25,PV 25,KK 25,NB 50,NE ÏOO,TS 700,GH 50,HK 25,XC 25,AS 25,AA
50,CR 25,GA 25,LD
25,CJ
50,HR 700,AJ 500,MD 700,AC ÏOO,PD 25,WL 25,LH
25,TM ÏOO,TB
25,BW 50,CN 50,EZ
25,TG 25,AD 25,GX 50,BM 25,AE
25,HA *000,AM 25,XH 25,BA
50,CK 25,BH 25,EW tOO,RJ
25,CH 50,AZ
25,-

Uitslag trekking maart 1995
2584
2591
2592
2592
2593
2613
2622
2622
2628
2635
2651
2651
2665

GR 50,ES 25,EG 25,XX
25,VK
50,PR 25,CE 50,JA
50,BH 50,HX 50,AZ
50,JB
25,RL 700,-

3527
3527
3553
3562
3563
3571
3572
3581
3581
3583
3607
3608
3641

GOUDEN
BINGO
ƒ5.000.000

3082 VN 01 8

HOOFDPRIJS

ƒ100.000

6721
6815
6821
6841
6841
6843
6911
6922
6982
7091
7091
7101
7121
7206
7206
7275
7323
7325
7331
7339
7361
7383
7411
7451
7475
7481
7481
7512
7542
7548
7553
7556
7586
7597

VA
25,BE 25,DN 700,CK 25,HH 25,SG 50,AD 500,NN 50,AB
25,RG 25,XV
50,ZM 25,KR 7000,AS 7000,EK 25,BD 50,LB 700,PG 500,CL
50,CN 50,BR 50,RD 50,RS 50,AX 500,NH 25,BR 50,KV 50,AK 25,DA 25,CW 25,EV 50,CB 500,RT 25,KD 700,-

1054 JP

GOUDEN
POSTCODE
f 2.000.000
7608
7625
7676
7681
7681
7683
7711
7722
7742
7776
7811
7812
7812
7815
7823
7827
7844
7905
7914
7914
7957
7958

VM 7000,RA 50,EA 25,AV
50,JC
50,WS 50,CR 700,WB 500,VE 25,XE 500,BC 50,LM 50,VJ
25,SK 500,NP 25,BZ
50,LH 700,BT
25,RD 500,TJ 700,.ND 50,RJ
50,-

8061
8061
8084
8085
8091
8102
8106
8162
8224
8243
8261
8262
8266
8302
8304
8321
8335
8414
8435
8456
8531
8536
8713
8802
8802
8913
8913
8918
8924
8926
8935
9033
9081
9101
9201
9204
9216
9251
9271
9285
9291
9351
9407
9407
9411
9422
9502
9531
9561
9581
9642
9649
9649
9663
9665
9698
9717
9722
9736
9738
9741
9741
9752
9752
9753
9791
9853
9907
9934
9977
9988

BT
50,MA 50,HH 700,RA 700,VT 700,LK 7000,RJ
50,SC 25,DL
50,LL
25,KK 25,EE 25,BT 700,KE 50,HA 50,HK 25,LN
25,M V 700,XB 500,GH 50,BT 25,VC 700,JE 7000,PR 50,ZZ
25,AH 50,CA 500,DK 25,EC 25,NC 7000,ES 7000,XB
50,AV 7000,MC 25,EC 700,CM 700,WP7000,BT 700,CJ
50,WC 700,ED 25,CM 50,JG
50,LD 700,JK
25,BE 25,AH 700,EG 500,AL
25,JC 500,NJ
50,GC 25,HL 700,RK 25,HC 50,AK 25,CL
50,U
25,BZ
25,TC 50,AH 500,PW 50,JC
50,KN 50,EX 50,EK 50,TA 7000,PB 25,GC 25,TG 25,RL
50,-

• ••

geeft u meer!

OOK BIJ DE ROADSHOW
KANS OP EEN BMW!
De Roadshow is natuurlijk ook te
gast op de nationale Huishoudbeurs.
En iedere bezoeker die zich daar als
deelnemer aan de Postcode Loterij
aameldt, krijgt een gegarandeerde
kans op een heuse BMW! Want de
auto wordt uitsluitend verloot onder
de aanmelders en niemand anders!
Bent u in de 'buurt? Kom dan ook
'buurten' bij de Roadshow en word
lid van Postcode Loterij!

U vindt de Roadshow op:

Huishoudbeurs
RAI Amsterdam

29 maart - 9 april

Henny Huisman maakte de Gouden Bingowinnaar gelukkig met
5 miljoen.' U kunt in april al de gelukkige zijn. Bijvoorbeeld met
de Mega Jackpot die nu op ZES MILJOEN staat!

WIIM-TOTJ-MILJOËN-BON
ffi'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
d f 30,- (drie lotnummersl

ö ƒ 20,- (twee lotnummers)
O ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:

LJ dhr. G mevr.

Adres:
Postcode:.
Plaats: —
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tel..
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

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

Banknummer:

n

150.95.04

• NATIONALE •

POSTCODE

•LOTERIJB
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Het lievelingsboek van,...

Muggenapparaat
De firma Bayer heeft een
vloeistofverdamper tegen
muggen op de markt gebracht. De hoeveelheid
vloeistof garandeert de gebruiker 45 muggenvrije
nachten, zelfs met iets geopende vensters. Het elektrische apparaat verspreidt
een onaangename damp
voor muggen en is bedoeld
voor gebruik binnenshuis.
Baygon Genius is, aldus
de fabrikant, gemakkelijk
en veilig in gebruik. Het
produkt bestaat uit een
vloeistofverdamper en een
flacon vloeistof. Wanneer
de vloeistof op is, kan een
navulflacon gekocht worden.

Fiets van het j aar

11-JARIGE Amsterdamse Ghino Hiwat
heel veel van lezen. Hij leest altijd
DEhoudt
minstens een half uur per dag en soms zit hij
al bij het ontbijt met zijn neus in een boek. Zijn
lievelinsgboek is, zo vertelde hij aan Simone Ruitenbeek, Het land van brandend goud van R.H.
von Bissing.
In dit verhaal raken twee kinderen via een droom
verzeild in een onbekende wereld, waarin ze allerlei
avonturen beleven. Wat Ghino vooral zo mooi vindt is
dat het heel echt, heel realistisch lijkt, terwijl er toch
heel veel fantasie in het verhaal gebruikt is.
Ghino heeft Het land van brandend goud uil de bibliotheek gehaald en heeft het inmiddels al vier keer gelezen. Voordat hij een boek mee naar huis neemt, leest
hij altijd de eerste paar bladzijden om te kijken of het
wel spannend genoeg is. Paul Biegel vindt hij een hele
goede auteur, omdat er zoveel fantasie in zijn boeken
voorkomt.

Baygon Genius kost 11,95 gulden.
Een navulflacon komt op 7,95 gulden. Het apparaat Is verkrijgbaar
n|J drogisterijen en tulncentra.

Foto Bram de Hollander

Wil jij ook een keer mei je Ilevelingshoek in de krant? Stuur dan
een hrlcfkaarlje naar Redactie Weekmcdla, Postbus 2104, 1000 CC
Amsterdam, t.a.v. Trudy Steenkamp. Vermeld duidelijk nuam,
leeftijd, adres, telefoonnummer en de titel van je favoriete boek.

E EXPRESSO,
het
nieuwe
fietsconcept van
Gazelle, is gekozen tot 'Fiets van
het jaar 1995'. De
Expresso heeft
een geheel nieuw
ontworpen frame, waardoor de
fiets een bijzondere uitstraling
krijgt.
Het frame is
opgebouwd uil
gracieus
gebogen,
oversised
buizen die licht
en sterk zijn. Andere kenmerken van de Expresso zijn
de jasbeschermers voor het achterwiel, de spatlappen, het verschil in
grootte van de wielen en de bijpassen-

D

de stuurtas. Naar het oordeel van de
jury rijdt de Gazelle Expresso stabiel,
stuurt de fiets goed en kan hij legen
een slootje.

De beurs. Liirdlnoisstraat 8, Eindhoven, is op vrijdag; van twee tot
tien uur geopend, op zaterdag van
11 tot tien uur en zondag vim 11
tot zes uur. De toegangsprijs bedraagt 1S),50 gulden.

'In bad is idee voor
Stropdas met clip
Voor gehandicapten is het
vaak moeilijk om stropdassen te strikken. Met één
hand de knoop leggen lukt
niet en er is niet altijd iemand aanwezig om. de
stropdas voor te strikken.
De heer W. Schmit uit Duivendrecht, linkse hemipleeg en CVA-patiënt,
denkt na lang zoeken en
proberen het probleem opgelost te hebben: een stropdas met een clip. Op deze
manier is het heel simpel
om, met één hand, voorgestrikte stropdassen met
een clip te bevestigen aan
de rand van de boord van
een overhemd. De (reeds
geknoopte) das blijft dan
keurig onder de boord zitteri.
Schmit heeft een leverancier in de herenmodewereld bereid gevonden
om in kleine aantallen
stropdassen te maken die
met een clip vastgemaakt
kunnen worden. Het assortiment is niet zo uitgebreid
als bij de normale stropdassen, maar er is keus uit
25 verschillende dessins,
variërend van effen tot dassen met een gekleurd dessin. Indien het idee aanslaat, zullen later meer
soorten leverbaar zijn.
De prijs voor een stropdas met
clip komt op 29,95 gulden (Inclusief BTW, verpakkings- en, verzendkosten). Voor meer informatie en bestellingen kan men bellen of schrijven naar W.A.
Schmit, Roosmarijnliof 8, 1115
DV Dulyendrecht, telefoon 020699.4792.

foon konden oplossen en daarom zijn we een maand later geslarl met de Tuinwacht. Alle Ieden kunnen hiervan één keer
per jaar gratis gebruik maken."
„Met behulp van het Hoveniers Infocentrum hebben we

GreenCard is uit onlevredenheid geboren in het bad.
Binnen een jaar is het uitgegroeid tot een belangenorganisatie voor tuinliefhebbers
die 54 duizend leden telt. De
ANWB toont al belangstelling om GreenCard inclusief Tuinwacht onder haar
hoede te nemen.

Achteraf blijkt het een gat in

de markt te zijn waar hij zelf
pok weieens verbaasd over
is.
door Evcrhard Hcbly

Een vlinder siert de lidmaatschapskaart
kloppen met hun groenproblemen. De naam GreenCard en
het concept heb ik in september '93 in bad bedacht. In mei
vorig jaar zijn we gestart en het
blijkt een wereldsucces te zijn."

Advieslijn
GreenCard telt nu al 54 duizend leden en is volgens Hoogendoorn niets anders dan een
onafhankelijke belangenorganisatie voor tuinliefhebbers.
Zo'n 40 duizend van de leden
zijn gewonnen via het magazine
Bloemen en Planten. Het lidmaatschap kost 40 gulden en
daarvoor krijg je een uitgebreid

(ADVERTENTIE)

dienstenpakket
aangeboden
waaronder de GreenCard Advieslijn, een telefonische hulpdienst die op werkdagen van
één uur tot half zes 's middags
bereikbaar is. De tien telefoonlijnen zijn regelmatig overbezel.
De adviseurs staan onder lei-

Foto GreenCard

ding van de bekendste Nederlandse tuinexpert Wim Oudshoorn. Sinds mei vorig jaar is
zijn team al meer dan tienduizend keer gebeld. Hoogendoorn: „We krijgen dagelijks
dertig tot zestig telefoontjes.
Het bleek al snel dat we niet
alle tuinproblemen via de tele-

130 erkende hoveniersbedrijven geselecteerd uit de in totaal
drieduizend die Nederland telt.
De Tuinwacht komt in principe
binnen 24 uur kijken hoe het
probleem kan worden opgelost.
In 75 procent van de gevallen
resulteert dit in een opdracht
voor de hovenier. Vandaar ook
dat de belangstelling om Tuinwacht te worden vrij groot is.
We hebben een wachtlijst. Vorig jaar is de Tuinwacht duizend keer ingeschakeld. De hoveniers vinden het zelf ook leuk
want we krijgen brieven van ze
over hun ervaringen. Dat zegt
heel wat, want groene mensen
zijn geen schrijvers."
Behalve voor de Advieslijn en
Tuinwacht kunnen leden bij
GreenCard terecht voor gratis
juridisch advies bij tuinkweslies, voor tuincursussen, tuin-

Boeken voor bijzondere tuinen
Bram Wolthoorn bespreekt
enkele boeken voor
tuinliefhebbers, waaronder
een gids van giftige planten heel nuttig voor wie kleine
kinderen in de tuin laat
rondscharrelen. De
besproken boeken zijn in de
boekhandel verkrijgbaar.
ET IS BIJNA APRIL,
dus is het tuinseizoen
begonnen. De tuin ligt
er in de vporjaarszon uitnodigend bij. Het gras kan
voor het eerst na de winter
weer worden gemaaid en de
open plekken in de border
vallen nu wel heel erg op.
Tijd dus om te planten. Maar
blader eerst eens in wat smaakmakende, kleurrijke tuinboeken om zo inspiratie op te doen
voor gloedvolle ideeën. Enige
suggeslies:
Vaste planten behoren tol de
meest populaire tuinplanten.
In het standaardwerk Vaste
Planten worden, gerangschikt
naar het seizoen waarin ze
bloeien, meer dan 2500 vaste
planten beschreven.
De Engelsman Roger Phillips
heeft aan het fenomeen 'tuinboek' een geheel eigen invulling
gegeven. Hij fotografeert planten niet alleen op de traditionele wijze, maar maakt ook een
fotografische presentatie van
de plant in haar natuurlijke
omgeving. Vervolgens geeft hij
per plant zakelijke informatie
over de oorsprong, geur, groeien bloeiwijze, cultuuraanwijzingen, en of de plant winterhard is ja of nee.
Een onuitputtelijke bron van
essentiële gegevens over planten, in woord en beeld, voor
vakman en hobbyist.
Vaste Planten - Roger Phillips &
Martyn Rix (Het Spectrum - 474
pag. - geul. in kleur - 139,50 gulden-ISBN 90 274 2753 4)

H

8 Dagen naar Bournemouth, Engeland
inclusief bezoek aan eiland Wight!
Bournemouth is één van de populairste badplaatsen aan de
Engelse Zuidkust! Vele winkelcentra, musea, gezellige terrasjes
en een prachtig strand met boulevard! U verblijft in het sfeervolle Westleigh hotel op basis van halfpension! Het excursieprogramma is uitgebreid o.a. een bezoek aan het eiland
Wight! Nu 8 dagen inclusief excursies en halfpension !
Vertrekdata: April: 15 (Paasreis, laatste plaatsen) 29fl. 798,Mei : 13, 20, 27 fl. 798,- Juni: 10, 24 fl. 898,Opsturen naar: De Harde's Tours,
Antw.nr 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Poste.:
Woonpl.:

De Harde's Tours

Bock nu! BEL 020-6541100
BOES

reizen onder leiding van bekende Nederlanders, boekenacties,
tuinontwerpen en tijdens de vakanlie komt eventueel de tuindienst opdraven voor onderhoudswerk.
Hoogendoorn: „Een goede

Belangenorganisatie
voor tuinliefhebbers
blijkt 'wereldsucces'

REENCARD IS een
ideetje
van John
Hoogendoorn van Waterplantenkwekerij
de
Plomp in Berkel-Rodenrijs.

„Tijdens de Floriade in Zoetermeer leerden we dat de consument informatie wil hebben.
Hij krijgt wel veel schriftelijke
informatie, onder meer via de
vele groenmagazines, maar hij
wil over zijn tuin en de problemen die hij daar ondervindt
kunnen praten. Want dan moet
je dus niet bij een tuincentrum
aankloppen waar de nadruk op
verkoop ligt. 70 procent van de
omzet in tuincentra betreft impulsieve aankopen van meestal
bloeiend spul. Zonder dat er
over is nagedacht of je er op dat
moment iets aan hebt. Eigenlijk is GreenCard dus uit idealisme ontstaan. Of uit ontevredenheid omdat de consument
niet geholpen werd," zegt
Hoogendoorn.
Hij vervolgt: „We zagen mogelijkheden voor een organisatie waar mensen kunnen aan-

Single '95
In het Beursgebouw in
Eindhoven vindt op 21, 22
en 23 april een grootschalig
info- en gezelligheidsevenement voor alleenstaanden/alleengaanden plaats. Fitness, sporl en spel zijn
slechts enkele van de vele
onderwerpen die op de
beurs aanwezig zijn. De
reiswereld laai een breed
pakket van aanbiedingen
van single-reizen zien. Binnen- en buitenlandse reizen, maar ook wijn- en bierlochlen behoren tot de mogelijkheden.
Verder is er een gevarieerd cursusaanbod op
het gebied van onder andere beeldhouwen, tekenen,
schilderen en koken.
De PLOA, het landelijk
platform van organisaties
voor alleenstaanden, zal informatie geven en onder
andere lezingen verzorgen.

tuin realiseer je niet binnen een
week en moetje vanaf het begin
inrichten naar je wensen. Wij
helpen onze leden mei exclusieve tuinontwerpen. Niet zo erg
gedetailleerd, het zijn meer
schetsen met een beplantingsadvies. Zo'n ontwerp hoeft niet
veel geld te kosten. Voor een
kleine tuin van honderd vierkanle meter kost het nog geen
honderd gulden."
Hij zegt soms verbaasd Ie zijn
over hel succes van GreenCard.
De publicileil wordt veelal gratis verzorgd door acties van
grote organisaties als de VSB,
De Jong Intra Vakanties, Shell,
de Nationale Groenloterij en
magazines als Bloemen en
Planten en De Walerluin. De
ANWB zou zelfs al belangstelling hebben om GreenCard onder haar hoede te nemen.

Herkenbaarheid
Hoogendoorn: „We willen in
de nabije toekomsl wel toe naar
meer herkenbaarheid, zeker
voor wat betreft de Tuinwacht.
GreenCard is een plan dal veel
aandacht vraagt, dat moet je
niet onderschatten. En het
heefl lonnen gekosl. Alleen de
Tuinwacht kostte al 25 duizend
gulden aan promotie richting
hoveniers. Tol dusver loopl
GreenCard boven verwachting
en we zien wel hoelang we het
nog volhouden mei deze capacileil. Op gegeven momenl is
hel inderdaad misschien beier
om over te stappen naar de
ANWB."

Per 'boerenplat'
door vogelgebied
In april houdt de WV
Zaandam samen met de
Vogelbeschermingswacht
een aantal bijzondere vaartochten door het naluurgebied 'De Reef. Een uilgesproken vogelgebied waar
het wemelt van grutto's, tureluurs, kieviten, futen,
leeuweriken en vele andere
vogels die in weidegebieden voorkomen. De vaartocht wordt gemaakt in een
zogenaamde boerenplat,
een niet-overdekte boot
met banken.
Bij elke tocht vaart een
deskundige mee die veel
over het gebied en de vogels weet te vertellen. Halverwege de tocht wordt een
stop gemaakt voor een bezoek aan de Pelmolen. Hier
vertelt de molenaar hoe
gerst tot gort gepeld wordt.
De vaartochten vinden
plaats op 22, 23, 29 en 30
april. Het vertrek is om
tien uur vanaf het Dorpshuis in Westzaan aan de
J.J. Allanstraat 127.
Voor aanmelden of inlichtingen:
VW Zaandam, telefoon 075ie222I/351747.

Er-op-üit!
Op l april verschijnt de
nieuwe Er-op-Uit! 1995.
Het boekje is een ideeënbron voor een bijzonder
dagje uit en biedt een volledig overzicht van het toeristische aanbod van de
NS. Voor nagenoeg alle beslemmingen is er een allesin-één-kaartje: Rail Idee.
Het biedt de reiziger korting op de reis en de toegang.
Er-op-Uit! 95 is verkrijgbaar aan de stationsloketten, op het postkantoor, bij
de boekhandel en de grote
filialen van Albert Heijn,
ANWB- en VW-kantoren.
De prijs van de pocket is
4,95 gulden.

Voor meer informatie: 01891-200(1!)

geeft u meer!
Op zondag 2 april om kwart over acht 's avonds vindt in de
Amsterdamse Stadsschouwburg een optreden plaats van het

Folo Bram de Hollander

len behoorlijk giftig. De goudenregen, het peperboompje en
het lelietje-der-dalen bijvoorIedere tuinier kent dal: je ziet beeld behoren tot de giftige
ergens een planl, weel de naam planten.
ervan Ie achterhalen en vervolDe Gids van giftige planten
gens kom je tot de ontdekking
dat die plant nergens te koop is. en dieren vermeldt de meest
De planten-vinder is dan een voorkomende giftige planten
uitkomst: hierin staan alfabe- (en dieren - de titel zegt hel al)
lisch derligduizend vaste plan- en biedl alle informatie die noten, heesters, zaden, bollen en dig is om effeclief eerste hulp te
bomen genoemd mei de kweke- verlenen. Een praktisch boek
voor iedereen die met kinderijen waar ze te koop zijn.
ren, huisdieren en tuinen van
Plantenvinder voor de lage lan- doen heeft.
den - Sarah Hart (Terra - 384
pag. -17.50 gulden - ISBN 90 625 Gids van giftige planten en dieren - H. Altmann (Het Spectrum
5584 5)
-144 pag. - geul. in kleur - 34,90
gulden -ISBN 90 274 3099 3)

Plantenvinder

Giftig
Vergiftigingen die door planten of dieren worden veroorzaakt, komen vooral bij kinderen veel voor. Want soms zijn
de prachtige heesters en vaste
planten die we in de tuin plan-

Deze vrije-tijdspagina
verschijnt wekelijks in alle
edities van Weekmediai.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,101)0 CC
Amsterdam, telefoon 020 562.2840 (niet op vrijdag).

(ADVERTENTIE)

Staatsdansgezelschap van Wit-Rusland
Het gezelschap is voor het eerst in Amsterdam en brcns>i een
zeer gevarieerd programma van dans en muziek uil WitRusland en de Oekraïne. Niet minder dan veertig dansers en
danseressen staan op het podium. Ze worden begeleid door
negen musici die voor prachtige muziek zorgen.
Oogverblindende kostuums completeren het geheel.
Lezers van deze krant ontvangen vijf gulden korting per
plaats op elke rang voor het Staatsdansgezelschap van WitRusland op zondag 2 april. Tegen inlevering van ondersiaandc volledig ingevulde bon bij de kassa van de
Sladsschouwbrug betaalt u voor een plaats respectievelijk 3O
(eerste rang). 25 (tweede rang). 20 (derde rang) en 15 gulden
(vierde rang). Voor meer informatie en reservering: 020 624.2311."

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:

oodschappen
ant

Aantal kaarten:

voor nieuwe produkten

L

L

en acties

A

geeft u meer!
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Weekmedia 17
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruiIers en aantr. rep. prijzen.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet •
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ
8,80
ƒ l0,40

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen!.
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

020-665 86 86

Daewoo
AUTO WESTPOORT
Voor uw eerste
DAEWOO

06 XR 1.1. .4/92 45,000 km
05 ace. 1.1 10/91 71.000 km
05 XL 1.1 ..3/90 89.000 km
I05XS 1.4 ..8/91 88.000 km
05 GRI 1.9 10/90 72.000 km
05 br. GLX 1.62/92 70.000 km
Ren.Clio 1.4 RT1/93 24.000 km

XM 2 liter inj. AMBIANCE, juli
occasions met Bovag gar.
'90, alles elektr. 13.000 km,
PEUGEOT v.d. POUW
/ 23.000,-. 01620 - 32792.
Mercedes 190
'87
Hogeweijselaan 93
Daihatsu Charade 1.3 GTi '90
Weesp 02940 • 15110.
Citroen BX 19D Break, 01/89, Rat Panda CL 1000
'91
grijs met., stuurbekr., trekhaak Renault Clio 1.2 RL
'91 j05 station met laadvloer LPG,
vr.pr. ƒ 10.750. 02945 - 2393. VW Jetta 1.6 4 drs.
'87 b.j. '84, APK tot 3/'96 i.z.g.st.
Peugeot 205 XE 1.1 Comf '89 2950,-. Tel.: 020 • 6362312.
Ruime keuze in 2 CV occasions
Nissan Micra 1.2 L
'89 3
alle leeftijden. De Eendenspeeugeot 309 GR 5-drs, Sed. 5VW Polo 1.3 3 drs.
'89
cialist Leende. Tel. 04906-1528.
BMW 316i
'90 bak, '87, get. glas, spoiler, toeVW Golf 1.6 Automaat
'86 ent, en sportst., techn. 100%
3.750. A'dam: 0652-607016.
Condensatorweg/Schakelstr.
Sloterdijk l
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
Charade TX spec. aut., '92:
Tel. 020 - 6813410
Charade SG sedan, '92;
Amsterdam Zuid bij de RAI
Cuore TS '93; Cuore TS '89;
Div. type's 106 v.a. .. ƒ 16.950
Charade TS 1.0, '90,
Div. type's 205 v.a. . .ƒ 7.950
NIEROP DAIHATSU
3/91 205 Rallye 95 pk 7/88 ƒ 10.950
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W. Fiësta 1.1. Cheers
Escort 1.6 CLX, 16V . . . 10/93 205 XS 1.44/89
ƒ11.950
Tel.: 020 - 6183951.
Escort 1.6 16V, Tropical 8/93205 XS 1.Q6/93 ....ƒ22.950
Daihatsu
Mondeo 1.8 CLX 5-drs 12/93 205 GT 1.4i 2/92 ....ƒ19.950
't AMSTERDAMMERTJE
205 XLD 1.87/89 ...ƒ11.950
ALBERS, Ouderkerk
Amstel 340-342
309 XL 1.4i 1'90 .-...ƒ11.950
Tel.: 02963 - 1767
tegenover Carré
305 GR Break 1.6 2/87 ƒ 7.950
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Ford Scorpio 2.0i GL 1987, keu- 405 GX 1.6i9/91 ....ƒ18.500
rige auto, LPG, pas gekeurd, 405 SRi 1.95/91 ....ƒ20.950
ƒ7950. Inr. mog. 023 - 423906. 405 SRi 1.9 aut. 1/92 ƒ24.500
504 Cpé 6 cyl. '77 ..ƒ19.500
Rat Uno 45S, '88, mooie auto,
Inruil-Financiëring-Verzekering
ƒ4950. Inruil mogelijk.
binnen '/2 uur voor u geregeld!
023 - 423906.
Accord 2.0 EX stuurbekr. enz.,
Panda's 87/93 vanaf ƒ 5.000. APK gek., b.j. 10/'91, i.n.st., Minervalaan 86, Amsterdam • Z
Tel. 020-6629517/6791864
Uno's .. 87/94 vanaf ƒ 6.900. ƒ 18.950. Inr. mog.: 023-423906.
Tipo's .89/94 vanaf ƒ 11.950. Honda Accord 1.6, wit 3-86, "egen handelsprijzen: 205 XS
APK tot 8-95,103.000 km, LPG 1.4i Roland Garros, groen met.,
Autobedrijf CASPARUS
schuif., 3-drs, 3-'92, ƒ16.500.
(sinds kort), goed onderh.
Amstellandlaan 1, Weesp
205 GE Junior, blauw, 5-drs, 5Tel.: 020 - 6891644.
91, ƒ 9500. BEREBEIT, AmstelTel. 02940-15108
dijk 25, A'dam, 020-6627777,
Tipo 1.4 ie, 31-1-'91, 73.500 km,
do. geop. tot 20.30 u.
APK tot 8-'95, alarm, sportvlg.
ƒ 12.500 na 18 u. 020-6811596. Hyundai S Coupé, september
93, 22.000 km, rood, incl. spoiOTOPLAZA Hilversum FIAT
lerset/radio, stuurbekr.
Fiero V6 GT, aut., sunroof,
Oto-lci Weesp: 02940 - 15108. elektr. ramen + spiegels, stePanda 750 Canara
12/87
ƒ 5.950
eo, i.m.velgen, perf. auto, prijs
Panda 1000 CL 08/89 ƒ 8.950
' 13.950,-. Tel.: 020 - 6760896.
Panda Tachini 04/90 .ƒ 10.500
Ritmo 70 CL 03/88 . .ƒ 6.950
Uno Suite 1.4 SX 10/93/ 19.500
Tipo 1.4 S 5-drs 4/94 ƒ 25.950
MOTORISCHE PROBLEMEN?
Tipo 1.4 S/Demo 2/94 ƒ 25.500
Laat uw auto testen d.m.v.
Alfa 33 11/91
ƒ17.950
-Adrirï.'ae .Ruiiterwëg
de modernste apparatuur
Honda Jazz '85 . . 153.000 km
39Ó-39S. Afdam
Garagebedrijf Out:

Daihatsu

Ford

Fiat

Honda

Hyundai

Renault
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar

garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11

Kia

Porsche

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

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

WEST0ORP;

Tel: OiO -68 259:83
Herenstraat 40 - 73, Hilversum
Volvo 360 2.0 GLS Sedan, 1e
achter hotel Hof van Holland
sig., km 1000.000, '84, nw.st,
BMW 320 i, '89, zilvergrijs, 035 - 244244. Dond.koopavond
/4.000. VOLVO-NIEROP,
schuifdak ƒ 11.500.telefoon: 020-6183951.
VISA GARAGE,
Tel. 020 - 6278410.
323 HB solid 1.3M6V
94
323 F GLX 16I-16V
94
Ford Sierra 2.3, 1990, Diesel,
LANCIA
626 Wagon LX 2.0i
94
met veel accessoires, ƒ 14.750.
Dedra
Turbo
Dsl
5/94
ƒ
38.750
Auto Service Wetter, Zwanen121 Sed GLX 13M6V
91
Delta
1.6
ie
3/94
....ƒ29.950
burg. Telefoon: 02907 - 6572.
88
Thema 2.0 16 V 2/93 ƒ41.750 323 HB Envoy 1.3
Fiat Uno 45, 3-d., '88; Fiat Uno
91
Y 10 11/85
ƒ 5.950 323 HB GLX 16i
45 s.i.e., 3-d., '89; Opel Corsa
92
Y 10 Selecta 12/90 ..ƒ12.950 323 HB GLX 1.3I-16V
1.2,5-d., '87. Inr. fin. verz. mog.
323 HB GLX 1.6M6V
93
Autobedrijf CASPARUS
Zuidwijk, tel. 020-6629517.
323 Sed. GLX 1.6i-16v ....92
Amstellandlaan 1, Weesp
323 F GLX 1.6i
90
Lada 1.3 stationcar '88 ƒ 5.950
Tel. 02940-15108
323 F GLX 1.61
91
Lada 2105 1.5,4 drs. '93/ 9.950
323 F GLX 1.6M6V
92
Samara 1.3 3 drs. '89.ƒ7.750 Nissan Sunny 1.6 SLX, 4 drs.,
AUTO
HALAN
323 F GLX 1.6M6V
92
Westdorp - Tel.: 020 - 6825983. rood, 1992, L.P.G. Nieuwe auto
ƒ 17.500. Garage Econoom
323 F GLX 1.8M6V
93
Neerlands grootste
Lancia Thema 6 cyl., 1988,
Frederikspl. 6: 020-6232505.
LANCIA-DEALER
626 Sed. XENO LPG 2.0i. .91
airco, el. schuif/k, dak, centr.
626 HB GLX LPG 2.0-12V .88
NIEUW:
lock, stuurbekr. enz. ƒ7950,-.
626 HB GLX 2.0-12V
89
Inruil mogelijk. 023 - 423906.
1 x Dedra 1.6 ie. Nardi
626 HB GLX 2.0J'...-.'
90
van
ƒ
38.750.626 HB GLX 2.0I
90
Subaru Mini Jumbo, SDX, wit,
voor ƒ 35.950.626 Coupe GLX 2.21-12V . .90
1989, 70.000 km. APK en VVN Space Wagon 2000 GLX i, Bj.
gekeurd ƒ 9.250.3 x Dedra 1.8 ie Nardi
'90 129.000 km. stuurbekracht.,
HEERE. Tel.: 020-6719154
van ƒ 43.000.c.v., 7 pers. ƒ24.950
voor ƒ 38.950.Family Cars Tel.: 020 - 6599221.

Seat

Mazda

Lancia

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

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

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Van Vloten

Auto's te koop
gevraagd

Voyager 3.0 SE, autom. b.j. 89,
115.000 km, 7 pers.
blauw met. ƒ23.950.Gevraagd jonge auto's vanaf Family Cars. Tel.: 020-6599221.
1991 a contant. Belt u voor inl.
03410-19354 of 0652-977028.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.

Autofinanciering
en verzekering

AUTOVERZEKERING
Te koop gevraagd AUTO'S a laagste bet. p.mnd/kw.
contant met vrijwar.bewijs
Focwa/Schadegarant serv.
Tel.: 02908 - 24640
Celie Tel.: 020-6416607

5x
10 x
15 x
12 x

GEBRUIKT:
Delta
v.a.
Y 10
v.a.
Thema
v.a.
Dedra
v.a.

ƒ 7.500
ƒ 7.500
ƒ 12.500
ƒ14.500

MAZDA DEALER
Draaierweg 10 (bij Praxis)
Amsterdam-Noord

020-6365052

DEMO:
2 x Delta 1.6 . voor ƒ29.750 zondag 26 maart geopend
1 x Dedra 1.6 voor ƒ 33.500 Mazda 626 1987, APK gekeurd, mooie auto, ƒ5950.
AUTO HALAN
Inr. mogelijk. 023 - 423906.
020 - 6650050

SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

VW Golf 1.8 Cabriolet
quartet, 98 pk.,
1993, rood, 15.000 km.
(Aalsmeer)

ƒ 36.950.VWGolf, 1.9 GL Variant
Diesel, 75 pk,
1994, eikengroen metallic
35.900 km.
(Valschermkade)

ƒ 34.950.-

Rover

Audi 80, 2.0 E, 90 pk.
1992 Indigo pearl, 40.000 km.
(Aalsmeer)

De nieuwe ROVER TOURER
nu in onze showroom.
Diverse aantrekkelijke
Rover occasions

ƒ41.950.-

MINOR MOTORCARS B.V.,
ROVER DEALER
Sloterkade 40-44
AMSTERDAM
020 - 6177975

VW Passat, 1.8 CL. variant
90 pk. 1994, tornado rood,
24.900 km.
dakrailing, & dubbele airback
(Amsteldijk)

ROVER GARAGE BOOM
Dealer voor Hoojddorp
Amstelveen, Uithoorn en
Aalsmeer 02977-25667Aangeb.: div. Rover Estates

Saab 99 GL, 4-drs, i.z.g.st., bj.
1982, APK tot febr. '96. Prijs
ƒ1.950,-. 02510-45216/28630.

Voor een goede SAAB
99, 90 of 900
naar
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Toyota

Amsterdam-Noord

zondag 26 maart geopend

• Valschermkade 16
Amsterdam tel. 020 - 6174934

***Te koop: inruil-auto's***
BMW316i, LPG, 1-'89, ƒ9950.
MB 280 SE Aut., 1-'85, ƒ9500.
Audi 80 Diesel, 4-'86, ƒ4950.
Mazda 323 1.5 Station, 3-'B4,
ƒ1950. Renault 5 TL, 5-'85,
ƒ4500. Renault 5 1.7 GTX,
4-'88, ƒ 6500. Alfa Giulietta 2.0,
4-'82, ƒ2950. Citroen BX 1.4,
LPG, 1-'86, ƒ 2950. Suzuki Alto,
4-'86, ƒ 3950. VW Polo Van,
5-'86, ƒ 2950. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, Amsterdam,
020-6627777, do. tot 20.30 u.

• Ruysdaelkade 243
Amsterdam tel. 020 - 6768033
• Ophelialaan 92
Aalsmeer tel. 02977 - 24550
• Gooilandseweg 2
Weesp tel. 02940-12517
'•:':' De VW/AUDI-DEAIER
'•
yóôr Amsterdam ex i>»tgevlug

Onderhoud, reparatie
APK. met eigen
revisiewerkplaats voor Saabmotoren en versnellingsbakken
Tel. 02503 - 14097.

Van Vloten

AUTOMOBIEL-BEDRIJVEN

• Amsteldijk 10
Amsterdam tel 020 - 6734666.

Kever 1302 Cabriolet
Kever 1303 Cabriolet
Tel.: 02963 - 1767
Tegen handelspr.: VW Golf 1.6
CL Aut., LPG, 5-'91, ƒ14.500.
VW Passat 1.8 CL., 4-drs.,
rood, 10-'90, ƒ 13.950. VW Golf
Memphis, '85, wit, 3-drs,
ƒ7.250. VW Kever Roadster
Cabrio, 5-71, ƒ10.500.
BEREBEIT, Amsteldijk
25,
020-6627777. Do. tot 20.30 uur.
T.k. VW POLO COUPÉ, blauw,
mei '89, prijs ƒ 8350.
Tel.: 070 - 3541968.

Rijscholen

Mitsubishi Colt GL 1.2 ...88 APK KEURINGEN ƒ 70,
Peugeot 309 Prof. 1.41
90 klaar terwijl u wacht.
Peugeot 405 GL 1.6i
90 Garage West-Center:
Subaru Justy GL 1.2
91 020-6122476 (zonder afspraak)
Lada Samara S 1300
92 2e Helmersstraat 15, A'dam.
Daihatsu Aplause
A.P.K. KEURINGSSTATION
Xi LPG 1.6i
92
Keuren zonder afspraak
Nissan Micra 1.2
92
Feenstra & Jimmink '
Nissan Primera LX 1.6 —90
VW Golf 1.8
87 Asterweg 24A A'dam 6364702
Volvo 340 autom. 1.4
'90
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
Draaierweg 10 (bij Praxis)

020-6365052

KOST

Service en
Reparatie

GARAGE ECONOOM
SUBARU en LADA dealer
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
Repareert
Subaru 1.8 GL
1987 uw Koppeling en Remsysteem
Subaru Mini Jumbo DL 1984
snel & vakkundig
Subaru Mini bus E10 VAN 1987 Informeer naar onze prijzen
Lada Samara 1.3
1991
AARZEL NIET, BEL NU !!
Lada Samara 1.3
1988
Uw Bovag-Autospecialist
Renault 11 GTX
1984
VW bus transp
1987 Frederiksplein 6, 020-6232505.
Peugeot 309 GL 1.4
select
1992 APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
Ford Sierra 2.3 diesel .. 1990
Opel Kadett 1.6 D Car. 1988brandstofpompen; verstuivers
Opel Corsa 12 S
1984 cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel.: 02907-6572 Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
± 50 auto's APK gek. Den
APK
IN DE BIJLMER
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Klaar terwijl u wacht
Haarlemmerweg bij molen.
Reparaties en service beurten
020-6844079. Tevens Inkoop.
Koppeling- en koprevisie
Ook Filiaal Johan Boom, Den
lip 55, Den lip. Tussen LandsGARAGE ZUIDOOST
meer en Purmerend. ± 100 auBullewijkpad 23
to's v.a. ƒ600. Tel.: 02908Tel.: 020 - 6915759.
24640. Tevens inkoop auto's.
Afslag Heesterveld.

IfK&l'

Saab

Suzuki

Family Cars

ƒ 24.950.-

AUTO SERVICE WETTER

ƒ 33.950.-

21 GTS, '88
ƒ 6.900
19TXE, aut. '92 ....ƒ21.900
19 Chamade, '92 ... .ƒ17.500
19 GTR '89
ƒ 7.500
lio nov. '93
ƒ19.000
Twingo '94
ƒ19.000
Express, '92
ƒ11.500
25 Turbo Diesel, '85 .ƒ 6.500
11 GTL '87
ƒ 5.800
18 GTX, '85
ƒ 3.500
5 Campus, '90
ƒ 8.750
5 TR, '88
ƒ 6.850
5 Parisienne, '84
ƒ 2.750
5 TL '85
ƒ 3.750
Fuego autom
ƒ 1.850
Itroën BX '86
ƒ 3.950

Tel. 020-6441020. Geopend
ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur.

Algemeen

Seat Ibiza 1.6 CLX
1994, marengo metallic,
16.900 km.
(Valschermkade)

RONDAY BV
PI. Middenlaan 19, A'dam
020 - 6237247.

Pontiac

Volkswagen

Let op
Wagenpark Johan Boom
Zuider Akerweg 83, A'dam
Osdorp. Tel. 020 - 6105478.
± 200 auto's v.a. ƒ300
tot ƒ 15.000.
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur.
Tevens inkoop auto's.

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691 '
023-353685

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
NU OOK GEVESTIGD IN
NIEUW-SLOTEN
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00
MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ37,50 per les
THEORIE OP CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.
Kempenlaan 90
Tel. 020-6140005.
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier inVoor al uw APK-werk + herstel tensief les en nog leuk ook!
schade-auto's. Garage Hizmit, Hoog slagingspercentage en
Kanaalstraat 134, Amsterdam. toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Tel.: 020 - 6898728.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijGARAGE ECONOOM
den is vanzelfsprekend.
Voor al uw SERVICE BEURTEN
en ONDERHOUD
Vóór de zomer al je rijbewijs?
Schadetaxatie en -herstel
Met extra korting? Ja dat kan!
Gratis leenauto's beschikbaar 1e 4 lessen voor ƒ 100, of ƒ50
APK-KEURING,
korting op een pakket, of gratis
theorieboek + cursus. Bel Ferry
klaar terwijl u wacht.
Advies voor 'n goede Occasion voor informatie: 020 - 6932074.
Wij bieden u een snelle
Voorkom onzekerheid in uw rijen vakkundige service ,
opleiding en vraag de gratis rijFrederiksplein 6, 020-6232505. les-info-gids voor A'dam e.o.
Zelf sleutelen of auto spuiten aan: 020 - 6633773 of 6922612.
doe je bij HEINING HOBBY
HAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.

Accessoires
en Onderdelen

Autoverhuur

OUKE BAAS
niet duur!!!

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Verkoop & verhuur van
Klaar terwijl u wacht.
Skiboxen met dragers en
Ruilstarters en dynamo's.
sneeuwkett. voor elk type auto
Valkenburgerstraat 152.
020-6719108, fax: 6766836
Tel.: 020-6240748.
Zie ATS telet. pag. 888
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Opel Kadett v.a. ƒ 39, p.dag
All-in. KM vrij!
Tel.: 020-6922930

Missot. specialist REM- en
•Auto te koop? Plaats in deze
FRICTIE-MATERIAAL.
VWGolf CL 2/93.... ƒ 23.500
rubriek. U zult verbaasd, staan
Tegen handelspr.: Carina II 1.6
Bosboom
Toussaintstr.
43
COBUSSEN
over het resultaat.
XLi, 4-drs., wit, kanteld., LPG,
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Baarsjesweg 249-253
2/92, ƒ 13.950. BEREBEIT,
Amsterdam 020 - 6121824.
Grote sortering ONDERDELEN
Amsteldijk 25, A'dam, 020biedt aan:
van alle schade-auto's, alle
VW Golf Diesel 1.6 CL, b.j.
4 x Voyager 2.5 SE '90/91/92 6627777. Do. tot 20.30 uur.
merken, alle bouwjaren.
'84, APK 11-'95, donkerblauw, GEBR. OPDAM B.V.
5 x Voyager 3.0 SE '89/90/91
i.g.st.JS.OOO, tel. 072-641139. Tel.: 02502-45435.
2 x Voyager 3.0 LE ... .'89/90
2 x Voyager 3.3 SE .. .'92/93
VW Passat CL 1.8, bj. 08-'91, Het HOOGSTE BOD?? Bel
2 x Grand Voyager SE '91/92
als nw, 65.000 km, open dak,
Bouwjaar 1971, kleur ecru
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
2 x TransSport V6 . . . . 791/92
Wij hebben keus uit
trekh., stuurbekr., donkerbl.
Motorisch perfect. Vraagprijs ƒ 4.500.Loop-, sloop- en schadeauto's
3 x Lumina APV .. . '90/91/92
meer dan 10 Automaten
Vaste pr. 21.500: 02503-39494 m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
'93
Espace RN 2.2 . . .
v.a. ƒ 3.500.'91 GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Espace RXE V6 ...
.'90
Space Wagon GLXi
Tel. 020 - 6433733.
A'damse OLDTIMERBEURS'
van 15-16 april (pasen)
Meidoornweg Badhoevedorp
VOORJAARS CAMPER SHOW
Beurs voor Klassiekers,
Tel.: 020 - 6599221.
donderdag 30 maart t/m di. 4 april met o.a. ruim 30 occasions, Oldtimers onderdelen, lectuur, T.k. aang.: stoere Custombike Yamaha XJ 550 Maxim,
70 BESTELAUTO'S en pers. accessoires, inbouwdelen T4 en info over verhuur/financiering/ minaturen, J. Eedenhal
'84, ƒ3.250, goede staat en
busjes v.a. ƒ3500. Garage •verzekering. Tel. 020-6964964. A-POINT, Kollenbergweg 11,
Info: Pro Mobiel Totaal
Honda CB400 N, '84, ƒ1.500,
Amsterdam-Zuidoost (bij Ikea).
Rijsenhout, lid Bovag.
Tel./fax. 070-3977210.
prima beg.motor. 020-6815961.
Meer dan 50 jaar gevestigd: Boek nu uw droom-vakantie
Bennebroekerweg 17, Rijsen- met een DOLPHIN-CAMPER T.k. VW-Camper, b.j. '75, APK BMW 2002 Baur Cabrio ver- T.k. Honda Shadow VT 600C,
440 Dl 1.8 Inj. aut., km 50.000,
sept. '96, compl.inger., goed keert in optimale staat juni '74
hout bij Aalsmeer, 02977- incl. automaat en airco.
rood, b.j. '92, km.stand 10.800,
dec. '92; 440 DL, Ipg, km
onderh., ƒ 4500:05430 - 62541. ƒ 17.500. Tel. 02979-83226.
24229.
Ook
t.k.
gevraagd.
vr.pr. ƒ 10.500. 020-6438395.
Adventure Cars 02990-30613.
140.000, '90; 340 GL spec.,

Family Cars

Klassiekers en Oldtimers

RENAULT 8

Automaten

Inl.: 020 - 562 30 71 / 020 - 616 04 47

Campers

Motoren/Scooters

Bedrijfsauto's

Volvo

De Flinesstraat 22, A'dam-Z.O
Geldlening
met
laagste
t.o. de Makro
maandlasten. Doorlopend
Lancia Delta 1600 GT 1987, pri3-drs, aut., km 80.000, dec. '90;
Audi 100 CC '84, 5 versn., 5 beschikt u over geld.
ma auto ƒ 5950. Inruil mogelijk. 230E '88 autom. wit, 150.000 740 GL Black-Line, aut., estate,
cyl., stuurbekr., mooie auto Celie int. 020-6416607
Tel.: 023 - 423906.
km.extra's ƒ 23.400.
km 130.000, '90; 360 GLT Inj.,
ƒ 2950. Inruil mog. 023-423906.
Tel.: 03404 - 32234.
5-drs, '87.
VOLVO-NIEROP,
Adverteren in deze rubriek
Mercedes Benz 190E 1.8, jun.
Tel. 020 - 665.86.86
'90, wit, ABS, get. glas, centr. Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.
BMW 320-6 LPG, 1985, l.m.vel- De Meteor, nieuw en gebruikt vergrend. + afst.bed. alarm, in
Tel.: 020 - 6183951.
FAX 020 - 665.63.21
Defender Discovery. Joh. Sie- uitz. goede staat, vst. prijs
Postbus 156, 1000 AD A'dam gen, ƒ 6950. Inruil mogelijk.
960 Pres. aut. 2.5, model '95
Tel.: 023 - 423906.
gerstr 18, A'dam: 020-6945205. ƒ26.500. 03440 - 31123.
940 GL 2.0
3/92
855 Estate 2.5
2/95
745 Estate 2.3
12/86
740 GL 2.3
12/86
440 Sport
10/94
Chrysler - Amstelveen
440 Escape 1.8
3/93
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
440 DL 1.8
10/93
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
440 DL 1.8
9/91
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
440 Comfort 1.6
1/95
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Audi

Mercedes-Benz

BMW

Land/Rangerover

Chrysler

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI

Citroen
CITROÉNSPECIALIST

STUNTAKTIE van TIMO DE BRUYN
5 Veerbollen inkl. BTW & montage ƒ 295.BX-uitlaat kompleet inkl. BTW en montage ƒ 225.Tevens zeer scherpe prijzen voor occasions
Tel. 020-6320190 of 075-219777 fax 6343433.

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

MITSUBISHI 1.5 GLI 7-'90,
trekh., metal. rood, ƒ11.000.
Tel. 045-259714.

Nissan

Sunny HB 1.7 D. '87, 5 d. izgst
Mitsubishi Colt Eterna 1984, nw motor (e.a.) veel extra's
Vr.pr. ƒ 5750. Tel. 03402-44620
APK t/m 8/95, ƒ 1250.
Tel.: 020 - 6941379.

Oldsmobile

Tegen hand.pr.: v. 1e eig., MitOTO/ICl CITROEN
subishi Galant 1.8 GLi, juni '93,
Citroen AX 11 RE 1987, blauw,
blauw met., zonw. glas, el.
prima auto, pas gekeurd AX Plaisir 91
43.000 km sch.dak, veerw. stoelen, LPG, NISSAN Sunny, 1.6 aut., 3d.
ƒ4950. Inruil mog. 023-423906. AX 1.0 Escapade '9344.000 km
'89, 93.000 km APK, tot 3-96
4 drs., ƒ 14.950. BEREBEIT,
ƒ9750,-. Tel.: 02152 - 62340.
Citroen BX 19 TRD diesel 1989, AX 11 TGE 92 ...50.000 km Amsteldijk 25, 020 - 6627777
BX 14 Toulouse '9184.000 km Do.av. geopend.
keurige auto, ƒ8950. Inruil
BX 14 Cannes '91104.000 km
mogelijk. 023 - 423906.
BX 1.9 TZI 91 ...80.000 km
XM Comf. Br. D. '93 ƒ34.500 BX Deauv. Dsl. 93150.000 km
COBUSSEN AMSTERDAM
XM Turbo D '92
ƒ 29.900 BX Break Dsl 87 247.000 km
sinds 1930
ZX
Avantage
'92
.
.46.000
km
XM Turbo D Amb.'91 ƒ 24.500
Peugeot-dealer
Kadett
H.B.
12
S,
b.j.
'84,
ZX
1.9
Diesel
93
..99.000
km
XM Diesel '92
ƒ 24.500
XM 20i Amb. '91
ƒ 22.500 ZX I.9 Reflex 91 .100.000 km blauw, APK 11-'95, ƒ1.500, 106 1.1 Accent 7/94 ƒ21.900
110.000 km i.z.g.st., 02942-61224.
XM 20i Comfort '91 ƒ 17.500 XM 2.0 '91
205 XR 1.6 aut. 3/93 ƒ23.800
CX 25 GTI Turbo '87 ƒ 7.500 XM 2.0 Comfort '91128.000 km Opel Kadett 1.4i, Sedan, Ipg, 205 XL 4/90
ƒ11.500
ZX Diesel '93
ƒ 19.500
5/91
ƒ11.750.- 205 Accent 1.1. 5/87 ƒ 7.200
Hogeweyselaan 21
ZX 141 Reflex
ƒ 17.500
Mijdrecht Tel. 02979 - 83226T. 309 XE 1.4i, 3-d. 3/90 ƒ 10.900
1380 AG WEESP
BX Turbo Br. 92
ƒ 24.500
309 GR 1.4, 4/90 , ...ƒ13.75:
Opel
Kadett 1.6i 1988, LPG, 306 XN 1.4i 3-d. 5/94 ƒ26.600
02940 - 16661
BX TGD Break '91
ƒ 14.500
mooie
auto,
ƒ
8950.
Inruil
BX RD Break '85
ƒ 3.950 AX IMAGE febr '90. Let op!
306 SR 1.4sed. 10/94ƒ 30.600
mogelijk. 023 - 423906.
BX 19 TZD '92
ƒ 17.500 35.000 km, als nieuw.
405 GL 1.6i 5/94 ....ƒ30.500
BX 19 TZD '91
ƒ 15.500 Tel. 01620 - 32792.
OPEL KADETT, LPG, 1987, 405 GR 1.96/89 . ...ƒ13.201:
BX 19 TZD '90
ƒ 9.950
motor zeer goed, APK. 7-'95, Honda Civic 5/88.. ..ƒ 9.80C
BX Turbo D '88
ƒ 7.950
COBUSSEN
ƒ3900. Tel. 02975 • 30913.
BX 19 TZD '86
ƒ 4.950 Tegen handelsprijzen: BX 1.9
Baarsjesweg 249-253
BX 19 GTI leer ABS '92/ 24.500 TZi, st.bekr., c.v., el. ramen, el. T.k. tegen handelsprijs: Corsa
Amsterdam 020 - 6121824.
BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 14.750 dak, 1-'92, met lichte park.sch., 1.4i Strada, 4-'92, ƒ12.500.
BX 16 TGI Br. Ipg '92 ƒ 17.500 ƒ 12.950 BX 1.6 TGi Progress, Astra 1.8i GLS Club, 5-drs, Sta- Peug. 205 GL 1.1. 4-d., kl. bei
BX 16 RS Br. Ipg '87 ƒ 4.950 LPG-o.b., grijs met., sportint. tion, zwart metall., st.bekr., 7- ge dec. '89, pr. st. v. ond. Vr.pr
BX 16 TZI Ipg '92
ƒ 16.500 l,m. wielen, 2-'92, ƒ 13.950. BX '92, ƒ 25.500.2x Kadett 1,4i Se- ƒ 9.250.02975-64968 na 18.00
BX 16 TZI '92
ƒ 16.500 1.4, LPG, 1-'86, ƒ2950. BX 1.4 dan, Ipg, 7-'91, v.a. ƒ11.500. PEUGEOT 205 Ace. 1.1, b
BX 16 TZI '90
ƒ 12.750 TE blauw met., open dak, Vectra 1.81 GL Sedan, 3-'91, 9/'91, 30.000 km, rood, APK
ƒ 16.500. Vectra 1.61 LS Sedan,
AX GT '91
ƒ 12.500 LPG-o.b., 3-'90, ƒ9250.
9/'95, ƒ 14.500. 020-6692669.
BX 14 Deauville '92 ; 14.500 BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020 - 1-'90, ƒ15.500. Kadett 1.3 S
BX 14 TE '89
ƒ 7.500 6627777. Do. geop. tot 20.30 u. Station, 1-'87, ƒ6250. Omega Peugeot 205 Turbo diesel aug
1.8 LS, 5-drs, Stat. aut., Ipg- '93 overcompl. rood me
VISA GARAGE BV
T.k. Citroen 1.4 avantage, okt. o.b., 10-'87, ƒ7950. BEREBEIT, schuifkanteldak, geel. kent
Houtmankade 37, A'dam.
'91, 65.000 km, nw.pr. ƒ 30.000, Amsteldijk 25, 020 • 6627777, 37.000 km. Prijs n.o.t.k.
nu ƒ 14.000. Tel. 02995 - 2824. do. avond geopend.
Tel.: 020-6278410.
Tel.: 020-6169443.

Peugeot

Opel

340 Win

7/86

BMW 318 i
11/91
Suzuki Carry 1000
5/90
Nissan Primera SLX 2.0 4/91
Opel Omega 2.6 stat... 11/92
Citroen XMi 2.0 L
1/92
Peugeot 505
8/84
Renault Safrane RXE 3.011/92
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008

Volvo Occasions
850
940
740
240
440
440
340
240

GLT, schuifd
'92
Sedan
'90-'91
2.3 Sedan
'90
2.3 Stationcar dec. .. '92
DL-GL . . . . '90/'91/'92/'93
GL, autom. . . . '90/'91/'92
automaat
'88/'90
Sedan
'87/'89

Wie ae ambitie keert om te presteren in liet leven

installatie met vier speakers en centrale deurvergrendeling?

is veel onderweg. En dan mag je zeker eisen stellen aan

Of van de enorme bagageruimte van 416 liter die nog

comfort,

luxe en veiligheid.

Daarom introduceert

Chrysler de Stratus 2.0i 16V LE, die standaard is

eens extra ruim wordt door de neerklapbare achterbank?
Standaard, wel te verstaan.

Van Vloten

uitgerust met: dubbele airbag, dwarsbalken in de por-

Het is dan ook niet vreemd dat Chrysler met de

Amsterdam
uw Volvo-dealer

tiereii, verwarmde buitenspiegels, airconditioning en

nieuwe Stratus (tevens leverbaar in een 2.5i V6 LX

snelheidsarnanbelijke stuurbekrachtiging (tegen meerprijs

versie) de nieuwe standaard bepaalt. Maak daarom snel

leverbaar met ABS).

een afspraak met uw dealer. De motor is al gestart.

met persoonlijke service
Tel. 020 • 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Let op! 29 x Volvo 440 DL, b.j.
'90 tot '92, lpg/benz„ alle kleuren, ± 100.000 km. Boekjes ter
inzage. Keurige auto's, v.a.
ƒ7.950 tot ƒ10.000 incl. BTW.
Tel.: 01713 - 15770.
Te koop: in g. st. verk., d.bl.
VOLVO 740, 2.3L, b.j. '88, 1e
eig., schade vr., LPG, st.bekr.,
get. gl„ tr.h., APK tot mrt '96,
230000 km, Dealer-o.h.boekje
aanw. Vr.pr. ƒ 7250. Tel. na 18
u.: 030-714780/020-6993324.

Ook het interieur speelde bij de ontwikkeling een
belangrijke rol. Wat dacht u van een in hoogte verstelbare
stuurkolom, elektrisch bedienbare zijramen, een stereo-

Vanaf f49.995,-

&CHRYSLER
/l/ircyjr Driving

Fonvartl

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -11
ö.du
-17.30
.du uur. Zaterdag
/.aieraag 10.00
xu.uu --17.00
u. i .uu uur.
Clirysler Slratus LE: vanaf 49.995,-. Prijzen incl. B.T.W., of importeur, excl. tosten rijltlaar maken en vcrwijjcringsljijilrage. Lease vanaf f 1300,- per maand
(48 im-id., 20.000 km. p/j, fllll upcr.itiunnl lease; excl. B.T.W. m linindstiif). XViizigingen voorlieliomlim. Cliryslcr Import l lollaml B.V. Telefoon: 03473 - 6 34 00.

feekmedia

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

oor het slapen nog even langs de vitrine
die 40 piek de uiterste prijs?
.ar die bodemplaat is niet
is mooi.' 'Nou en? Dat zie je
.h niet als je 'm in de vitrine
. Trouwens, al die Renauitjes
it de jaren zestig hadden een
•rotte bodemplaat dus hij is
t echt. Koop 'm nou maar,
pers heb je vanavond als je in
d ligt weer spijt.'

Dinky Toys, Corgy Toys of
Matchbox ziet, rekent zich al
snel rijk.
Een Dinky Toy die vroeger
een gulden kostte, moet nu een
veelvoud daarvan opbrengen.
Dat lijkt een gemakkelijke manier van geld verdienen. Nee
hoor, is de stellige mening van
Bart van den Acker, woordvoerder van de NAMAC. Het
verzamelen van miniatuurauto's is een uitermate slechte
geldbelegging. Laat het alsjeblieft een hobby blijven, klinkt
het door.
Hij zegt zich te storen aan de
hoge prijzen die sommigen vragen voor miniatuurauto's waarvan er vele honderden verkrijgbaar zijn. Auto's die vraagprijs
lang niet waard zijn en hij zegt
er met smart op te wachten dat
iedereen zijn zolder eens gaat
opruimen zodat de prijzen naar
beneden gaan.

XPOCENTER Euretco
in Houten was zaterdag
het toneel van een ruilbeurs,
georganiseerd
•r de Nederlandse Algemene
.niatuurauto Club (NAMAC).
iar schatting zesduizend hob- Emotionele waarde
i'sten probeerden er wat van
Van den Acker: „Het hele
in gading te vinden tussen de eier-eten is datje wel kunt denIe 10 duizenden modellen, ken dat een auto veel waard is,
Iders en boeken.
maar je moet het er maar voor
zien te krijgen. Een verzame|Liefhebbers op jacht naar mi- laar van postzegels kan de prijs
atuurtjes in elke soort of baseren op een een catalogus,
laat. Maar het viel niet altijd maar dat is er voor ons niet bij.
lee. De soms exorbitant hoge Het gevolg is dat iedereen een
rijzen waren nogal eens een willekeurig bedrag voor een
ja-in-de-weg. Een leek die de auto vraagt."
Mjskaartjes op de daken van

Motoren
Nieuwe kinderzitjes

Van den
Acker:
„Het hele
eier-eten
is dat je
wel kunt
denken
dat een
auto veel
•waard is,
maar je
moet het
er maar
voor zien
te krijgen

„Je moet er goed in zitten om
de reële waarde van een auto te
schatten maar dat is nu juist de
kunst van het verzamelen. De
vraagprijzen zijn dus nogal betrekkelijk. Toen ik drie jaar
oud werd kreeg ik mijn eerste
Dinky Toys, een Lelijke Eend
en een VW'tje. Ik heb daar als

uimtewagen gaat de hoogte in
[fog even en Mitsubishi heeft
ien complete modellijn ruimteagens. Het is de enige fabriant die ze nu al in drie soorten
•n maten kan leveren. De Space
ear is de nieuwste, ruimste en
:uurste van het stel. Bovendien
is hij hoger dan wat we tot dusi-er gewend waren van ruimteivagens.

E SPACE Runner dateert -uit 1991 en biedt
voor een ruimtewagen
vrij weinig plaats want
fiij heeft maximaal maar vijf
zitplaatsen.
De Space Wagon is een maat|e groter dan de Runner en kent
een geschiedenis die heel wat
jaren verder teruggaat. De twee
ivaren vorig jaar samen verantwoordelijk voor 24% van de Nederlandse verkopen in dit segrnent. De Mitsubishi's staan
tiichterbij de consument dan
peel andere ruimtewagens.
Waar in het totale landelijk

Cabriobeurs

Jong en oud
Miniatuurauto's verzamelen
is een populaire hobby. Dit
taleek zaterdag wel uit het bonte gezelschap van jong en oud
dat langs de ongeveer vierhonderd volgestouwde tafels trok.
Opa's, oma's, jongens met kaalgeschoren schedels, langharige
hardrockers, vrouwen die met
een tas vol autootjes achter
hun wederhelft aansjokten,
complete gezinnen, handelaren, boeren, stedelingen, Belgen, Engelsen, Duitsers.
's Morgens enthousiast en fit,
's middags afgepeigerd en lusteloos. Maar met een samen-

bindende factor: miniatuurauto's. Op de tafels lag veel vierwielig speelgoed van vroeger
maar verder was de beurs ook
een lustoord voor wie hedendaagse personenauto's, vrachtauto's of bussen verzamelt. De
prijzen varieerden van een paar
kwartjes tot enkele honderden
guldens. Van den Acker: „Wie
met deze hobby wil beginnen
en voor het eerst een beurs bezoekt, doet er verstandig aan
vooraf te bedenken wat hij wil
uitgeven. Voor je het weet loop
je leeg. Tegen de tijd dat je bij
tafel 10 bent, is je geld op. Voor
je iets koopt kun je beter eerst
onderzoeken hoe de prijzen elders liggen. En je moet jezelf
grenzen opleggen van hoeveel
je over hebt voor een bepaald
model dat je per se in je verzameling wilt hebben."

Begrip
De NAMAC is de grootste algemene club van Nederland
voor verzamelaars van miniatuurauto's. Dit jaar viert de
club haar 30-jarig jubileum en
ze bloeit als nooit tevoren. Bij
het vorige lustrum telde ze 25

honderd leden, nu 35 honderd,
ze krijgen onder meer 6 keer
per jaar een ruilbeurs in Houten voorgeschoteld. De beurs is
de grootste van Europa in zo'n
hoge frequentie. Wat bezielt iemand om autootjes te verzamelen? Van den Acker: „Ja, daar
ben ik na 18 jaar serieus verzamelen zelf ook nog steeds niet
achter. Verzamelaars voelen
het wel aan en zien de lol hiervan in. Ik ben niet zo fanatiek
als anderen die voor het slapen
gaan eerst even langs hun vitrines lopen. Mijn drijfveer is niet
om zoveel mogelijk auto's te
verzamelen. Ik heb er nu 15
honderd en meer kan ik er niet
bij hebben. Sinds mijn geboorte ben ik een autogek en een
onderdeel van die gekte is dat
ik miniatuurauto's verzamel
zoals ik ook folders en boeken
over auto's spaar. Ik blijf het
tegelijk relativeren want het
zijn tenslotte niets anders dan
kleine autootjes. Maar wat in
mijn vitrines staat is niet te
koop. Voor geen enkel bedrag.
Mensen die er veel geld voor
bieden, begrijpen de hobby
niet."
EVERHARD HEBLY

Renault heeft een aantal
nieuwe kinderzitjes ontwikkeld die bestemd zijn voor de
eigen modellen.
Voor kinderen tot 4 jaar of
lichter dan 18 kg is er de Argonaute (312 gulden exclusief
bevestigingsset) die tegen de
rijrichting in wordt geplaatst.
Frontale botsingen, waarvan
in 60% van de gevallen sprake
is, komen harder aan dan
botsingen van achteren.
Als het kind achterstevoren zit beweegt het hoofd ten
opzichte van de borstkas op
het moment van de klap zo
min mogelijk. Dit is belangrijk voor de nek maar ook
wordt de terugslag over de
gehele romp verdeeld. Bovendien is de Argonaute door
zijn ontwerp in de vorm van
een schelp met dubbele wan-

beeld blijkt dat 64 procent van
de personenauto's op naam van
particulieren wordt gesteld, is
het particuliere aandeel bij
ruimtewagens slechts 40%.
De Space Runner en Wagon
echter worden vaker particulier dan zakelijk aangeschaft.
Met de Space Gear als derde in
de reeks heeft Mitsubishi een
aanbod waar geen enkele fabrikant mee kan concurreren.

Het ontwerp doet nog het
meeste denken aan dat van de
Nissan Serena die geen al te
hoge ogen heeft gegooid omdat
hij teveel op een bestelwagen
zou lijken. Het uiterlijk van de
Space Gear wekt meer bewondering dan de Serena maar hij
heeft toch veel weg van een veredelde besteller. Kijk eens naar
zijn hoogte. Met ruim 1.85 meter is de Space Gear de hoogste
in zijn soort. De GLSi-versie is
zelfs nog tien cm hoger omdat
hij is voorzien van een verhoogd dak met extra ramen
langs de bovenkant.
Om de temperatuur is zo'n
glazen kooi in de hand te nouden, kunnen de extra ramen geblindeerd worden. Bij het ontwerp stond de naar voren gerichte passagierscabine centraal en het resultaat is dat deze
gedeeltelijk over de motorruimte reikt. Een semi-cabover
noemen ze zoiets. Hierdoor
kan de motor maximaal naar
voren geplaatst, tot gedeeltelijk
voor de voorwielen en de wagen
lijkt dan ook enigszins voorover te hangen.
Het gevolg van dit is ook
meer interieurruimte en daar is
het tenslotte allemaal om begonnen.
De Space Gear heeft van voor
tot achter een vlakke vloer zonder obstakels. De instap wordt
vereenvoudigd door een trede.
Evenals de Space Runner heeft
hij alleen aan de rechterzijde
een schuifdeur voor de achterpassagiers.
Hij is in enkele landen behalve als achterwielaangedreven
auto ook als 4WD verkrijgbaar.
Daarom is het basisontwerp
van de voorwielophanging

Xantia in de prijzen
De Citroen Xantia heeft een aantal prijzen in de wacht
gesleept.
De club van Franse autojournalisten onderscheidde de
technische vernieuwing van het Activa-systeem en het comftierciële succes hiervan.
Het Britse blad What Car? gaf de Xantia TD de titel Best
Pamily Car Award.
Het was voor het eerst dat deze prrjs bij een dieselauto
terechtkwam.

De prijs van de
Space Gear
varieert van
begint bij 52.245
overgenomen van de Pajero:
een doublé wishbone ophanging
met torsieveren.

Star
De achterwielophanging bestaat uit een starre as die is
gecombineerd met een torsiestabilisator, panhardstang, sleeparmen en schroefveren met
aparte schokdempers. De Space Gear is leverbaar met een
drietal verschillende viercilinder motoren: een 2.0 liter met
115 pk, 2.4 liter met 132 pk en
een 2.5 turbodiesel met 99 pk.
De benzineversies beschikken over vier kleppen per cilinder. Op het gebied van prestaties en brandstofverbruik moet
hij het afleggen tegen meerdere
Europese concurrenten. De 2.0
liter noteert volgens fabrieksopgave een gemiddeld brandstofverbruik van nog geen 1:9.
In de stad rijdt hij met één liter
Euro loodvrij 8,2 kilometer.
De 1.675 kg zware 2.4 liter
komt daar niet verder dan 7,7
kilometer. De top van beide
benzinemotoren ligt rond de
165 km/uur. De 2.5 turbodiesel
moet een gemiddelde realiseren van 1:9,5. In de stad rijdt hij
met één liter diesel 9 kilometer
en zijn top is 150 km/uur.
De prijslijst van de Space
Gear varieert van 52.245 tot
70.245 gulden. De turbodiesel
staat voor 61.795 in de showroom.

Jubileum
Saab 900

Van de Saab 900 is kortgeleden het miljoenste exemplaar
geproduceerd. De mijlpaal
kreeg gestalte in de vorm van
een voor de Amerikaanse
markt bestemde 900 Coupe
Turbo.

De verrassing van Seat
tijdens de autoshow in
Zwitserland was haar eigen
variatie op het thema ruimtewagen, de Alhambra. Zoals te verwachten is het een
copie van de ruimtewagen
die Volkswagen ontwikkeide met Ford.
Seat voegt de auto waarschijnlijk aan het einde van
dit jaar aan het leveringsprpgramma toe. Gezien het
prijsniveau van andere
Seat-modellen is te verwachten dat de Alhambra
straks voor minder geld in
de showroom staat dan de
VW Sharan en Ford Galaxy.

V

OLGENS Porsche is de
nieuwe 911 Turbo enig
in zijn soort en daar sluiten we ons maar bij aan.
In 1974 was hij de eerste in serie
geproduceerde sportwagen met
turbo ter wereld en sedert die
tijd heeft de 911 Turbo legendarische autosportsuccessen behaald.
Wat Porsche nu neerzet slaat
nieuwe records. En dan hebben
we het vooral over het enorme
motorvermogen van 408 pk. Bij
het debuut in
1974 dachten
velen al dat de
limiet bereikt
was met een
3.0 liter die 260 pk leverde. Die
jongen sprintte toen al in 5,5
seconden naar 100 km/uur en
in volle galop liet hij het bloed
van de berijder pas stollen bij
250 km/uur. Dat waren nog
eens cijfers om je vingers bij af
te likken.
De dikke wielkasten en vleugel achterop maakten het feest
compleet. Maar 4 jaar later
reikte de 911 Turbo tot 300 pk
en daarna volgden versies met
320 pk, 381 pk
en 360 pk. Die
laatste sprintte
de eerste eruit
met een paar ---honderdsten
van seconden, want ja, je zult
het maar druk hebben.
In bijna 20 jaar had de 911
Turbo zijn sprint naar 100
km/uur verbeterd van 5,5 naar
4,8 seconden en lag zijn top op
280 km/uur.

den het eerste stoeltje die het
risico bij zijdelingse botsingen verkleint.
Voor de Argonaute zijn diverse accessoires verkrijgbaar, zoals een hulpkussen,
zonnekap, stoelbescherming
en steunkussen. Voor kinderen tussen 3 en 10 jaar (18-36
kg) komt Renault met de
stoelverhoger Passenger (81
gulden), die in de rijrichting
en met de driepunts gordel
aan de achterbank wordt taevestigd.
De Passenger voorkomt
het grootste risico, namelijk
beknelling van het bekken
door een niet goed zittende
gordel. Verder heeft Renault
onder meer nog de Baby Sure
en Preeway. Verkrijgbaar via
de dealer.

Seat
ruimtewagen

De 911 Turbo is de overtreffende trap van alle straatversies
met turbomotor die Porsche sedert 1974 het levenslicht deed
zien. Het is meer van alles en
een ding is dus vrijwel zeker:
geen enkele eigenaar die erin
slaagt op de openbare weg het
De drie ruimtewagens van Mitsubishi in het gelid. Op de onderste uit de kan te halen van
voorgrond de nieuwe Space Gear.
zijn speeltje.

Hoog
In het weekeinde van 22
en 23 april vindt in de Expohal te Hilversum de
tweede Onschatbare Cabriobeurs plaats. Op deze
ontmoetingsplaats
voor
liefhebbers van open auto's
bieden particulieren en bedrijven klassieke, gebruikte en nieuwe cabriolets te
koop aan. In totaal staan er
ongeveer
driehonderd
exemplaren te koop.
Verder kan men er terecht voor stands met onderdelen, boeken, folders
en miniaturen. Het concept voor deze beurs is vorig jaar geïntroduceerd en
afgeleid van de Onschatbare Klassiekerbeurs. Het
succes van de cabriobeurs
was vorig jaar zo groot dat
direct werd besloten om er
een jaarlijks terugkerend
evenement van te maken.
Tijdens de beurs wordt
deel 2 van het jaarboek de
Onschatbare Cabrio gelanceerd. Dit vijfhonderd pagina's tellende verzamelwerk bevat als enige in Nederland naast technische
gegevens en een foto per
type, richtlijnen voor de
waarden van meer dan 11
honderd gebruikte en klassieke cabriolets. Verder bevat het boek een compleet
overzicht van alle nieuwe
cabriolets. De beurs is op
zaterdag 22 en zondag 23
april geopend van tien tot 6
uur.

kind verschrikkelijke dingen
mee uitgehaald. Later heb ik de
VW weer in oude staat gebracht. Van die auto zijn er echter zo waanzinnig veel gemaakt
dat hij geen enkele geldwaarde
heeft, hooguit een paar kwartjes, maar voor mij heeft hij
emotionele waarde."
„Toch geldt voor miniatuurauto's de regel dat een lelijk
overgekwaste auto minder
waard is dan een auto die nog
steeds zijn originele lak bezit."

BMW Spektakel

Porsche ontwikkelde in Weissach een nieuw kanon met biturbo-techniek

911 Turbo heeft teveel in huis
In de nieuwste vierwielaangedreven 911 Turbo blijkt het
toch nog erger te kunnen. Porsche ontwikkelde in Weissach
een nieuw kanon met biturbotechniek. Nu zijn 2 turbo's niets
nieuws want bijvoorbeeld de
Maserati's Biturbo, 425 en 228
reden er in de tachtiger jaren
ook al mee rond. Maar ze benaderden toch niet wat de 911
Turbo met twee van die spier-

Nm bij 45 honderd toeren.
Ruim 80 % hiervan is al beschikbaar vanaf 25 honderd
toeren.
We gaan u niet vermoeien
met alle technische details van
dit brok geweld. Laat het genoeg zijn te weten dat hij tot
verschrikkelijke daden in staat
moet worden geacht. Dit alles
in combinatie met een nieuw
ontwikkelde zesbak, een strak
afgesteld onderstel
en
vierwielaandrijving.
Bovendien
kreeg hij een
--- nieuw remsysteem dat
hem direct geschikt maakt
voor autoraces. Vanuit 100
km/uur staat hij bijvoorbeeld
binnen 2,6 seconden stil. Hersengymnastiek: hoeveel seconden ben je onderweg geweest
als je aan deze noodstop een
sprint van O naar 100 km/uur
aan vooraf laat gaan?
Hij beschikt ook over het
controlesysteem
On-BoardDiagnose waarmee Porsche onnodige milieubelasting hoopt
te voorkomen. Een lampje van
dit systeem waarschuwt zodra
zich storingen voordoen in het
brandstof- en uitlaatgassysteem die tot een verhoogte uitstoot van schadelijke stoffen en
een te hoog brandstofverbruik
leiden.

Wat Porsche nu neerzet
slaat alle records
ballen even uit de kast kan halen: een acceleratietijd 4,5 seconden en een top van 290
km/uur.
De 3,6 liter zescilinder boxermotor levert 408 pk bij 5750 toeren en heeft een koppel van 540

911 Carrera RS. Hij heeft bijvoorbeeld veel elektra, veel
leer, airco, een boordcomputer,
twee airbags, cruise control,
alarm en een cd-speler met 150
Watt-versterker.
Wanneer de 911 Turbo naar
Nederland komt is nog niet bekend maar importeur Pon
schat de verkoopprijs rond de
370 duizend gulden, ook al zo'n
overtreffende trap. Meer dan
een speeltje voor wie het zich
kan veroorloven is de Porsche
911 Turbo natuurlijk niet. Uiteraard is iedereen die een beetje van auto's houdt al snel jaloers op zo'n gelukkige, maar
laten we eerlijk blijven: behalve:
dat je bekeken wordt heb je
voor dagelijks gebruik weinig
tot niets aan dergelijke auto's
en kun je die 370 duizend harde
guldens veel beter besteden.
Tenzij geld geen rol meer speelt
want dan is de nieuwe 911 Turbo toch wel een heel aardig karretje waarvoor wij ons aanbevolen houden.

Drie BMW-clubs organiseren voor de tweede keer
het BMW Spektakel op het
circuit van Zandvoort. Het
evenement vindt plaats op
22 april en is toegankelijk
voor auto's en motoren.
Naar verwachting zijn er
honderden BMW's te bewonderen.
Een belangrijk onderdeel is het circuitrijden
met de eigen BMW en hiervoor staat ook een aantal
instructeurs klaar. Sommige particuliere BMW's
gaan hard, maar niet nu
ook weer niet zo hard datje
een enorme kick krijgt.
Om daarvoor te zorgen
wordt een aantal echt snelle BMW's, waaronder een
met 650 pk, voorzien van
een bijrijdersstoel.
Verder vindt dit keer de
uiitreiking plaats van de
eerste internationale CSL
Cup. Eigenaren van een 3.0
CSL uit diverse landen
gaan hiervoor de paardekrachten van hun auto volledig aanspreken.
Daarnaast biedt het evenement een BMW Markt,
een BMW oldtimershow en
de eerste BMW Veiling van
Nederland. De poorten van
het circuit gaan 22 april om
tien uur open.

EH
(ADVERTENTIE)

Nieuwtje

Een ander nieuwtje is de velgconstructie die een gewichtsbeDe 900 debuteerde in 1978 als
sparing van ruim 20% opleverde. De 18-inch hoge en 8-inch
drie- en vijfdeurs en in 1980
volgde de vierdeurs versie.
brede velgen wegen samen nog
Saab voegde in 1986 de Cabriogeen 41 kg.
Het interieur is een stuk fatlet en tweedeurs aan het leve- teert uit 1993 en wordt geken- de safeseat en het Sensonic-sysringsprogramma toe.
merkt door een divers aantal teem die het koppelingspedaal soenlijker dan de tijdens de AutoRAI gedebuteerde uitgeklede
nieuwe ontwikkelingen, zoals overbodig maakt.
De jongste generatie 900 da-

Lakenblekerstraat 54, Aalsmeer
(vlakbij Bloemenveiling)
tel. 02977-30170

PHILIPS 100 HERTZ 70 CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

M
SONY HI-8 TRAVELLER

n

PHILIPS 63 CM KTV
JAJ STEREO TELETEKST

M

25GR9760 Ratsquarebeeld
buis teletekst stereo en afbtandbediemng Adv "1795

Topklasse beeldkwaliteit
HiFistereo Adviespnjs*3330

Type 28PT800B, Kleuren- tv met de beroemde
Blackhne-S beeldbuis en de unieke 100 HERTZ technologie voor een nog rustiger beeld Broertje van de
MATCH-LINE serie Absolute topklasse met bijna alle
denkbare mogelijkheden 60 kanalen met automatisch
zenderzoeksysteem, teletekst met geheugens,
70 Watt totaal stereo luidspreakers, vele extra aansluitmg en infrarood afstandbediening
Adviespnjs*2795 -

teletekst

1649.-

HI-8 STEADY SHOT

2-DEURS KOELKAST

Hl 8 stabilisator stereo

1999.-

SONY HI-FI STEREO 4 KOPPEN
VIDEORECORDER

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST SONY STEADY SHOT
28ST2471 Adviespnjs*1995-

4 DA-PRO koppen voor fantastische beeld- en Hi-Fi
stereo geluidskwaliteit' Dubbele speelduur (max 8
uur) PDC waarmee de recorder precies op tijd start
en stopt Perfekt stilstaand beeld, Tri Logic, Dual
Mode Shuttle voor hoog bedieningsgemak
Inkl afstandbediening met LCD-display en shuttle
Adviespnjs*1780-

Met stabilisator' '3100

1679.-

ft PHILIPS TOPKLASSE SONYSTEREOTRAVELLER
,'.: 70 CM MATCHLINE TR323 Hi Fi stereo camcorder
& 28SL5800 Adviespnjs*2695 - lOxzoom groothoeklens '2550

M*

1499.-

25MN1350 Adviespnjs*1445

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv *849-

395.-

INDESIT 2-DEURS

Variabele indeling
Jeling Adv *799 -

495.-

2-DEUR
ZANUSSIl 2-DEURS
STUNT' Adviespnjs*749
iviespnjs*74£ -

535.
WHIRLPOOL2-DEURS
IOL2-DEUR

PHILIPS TOPKLASSE TOPMERK CAMCORDER
E807 8mm Sxzoom autofocus
70 CM 100 HERTZ
PHILIPS 63 CM KTV

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

Jviespnjs*98J 235 liter Adviespnjs*985

565.-

SONY T R A V E L L E R

BAUKNECHT
ÏHT 2-DEURS

Lichtgewicht camcorder "1650

Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm , rvs trommel
zeer zuinig Adviespnjs*1199-

TypeZE400E,Adviespnjs*949 -

749.-

PHILIPS/WHIRLPOOL MOULINEX FM1315
TypeAWG719 Adv *1235-

699.599.-

Type 2596,
i, Adv '799 -

695.-

469.-

PANASONIC NN8550

Geen prijsinfo l.y.m. concurrentie
l V' Aid: consumenlenbelangen
l • Via. t/m vr.Van 10.00lot 1S.OO.'t

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron Adv *999 -

699.-

MIELE 1100TOEREN WHIRLPOOL AVM920

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

VR632 TURBO DRIVE 4koppen stereo longplay LCDafstandbedienmg *1295-

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombmatie met
3 laden Adviespnjs*999 -

899.-

599.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240 Beste koop VHSHQ TELETEKST/PDC '1709 -

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi DV*1235-

999.-

649.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST SONY VHS HI-FI VIDEO
Flat en squar Hi Black Tnni-

ZANUSSI KOEL/VRIES

SLV615 TOPKLASSE'8 uur
longplay 4 koppen *1990-

jj^ji^H H

*~*"**L—-["*-^^^T?^

729.-

}v

BJlLid" ' ' ' ' ' 1
ïiH

999.-

BAUKNECHT SUPER

il iiWiiiirf tri ffii

HI-FI VIDEO
SONY72CMKVS2921 JVC
HRJ600 Stereo Adv'1299

3 laden Adviesprijs*1199 -

859.-

Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden Adviespnjs*4000 -

MIELE K1328S LUXE

979.-

TURBO-DRIVE HI-FI
STEREO+ SHOWVIEW

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

SONY72CMKVC2921 Supersnel hi-fi stereo *1382Stereoenteletekst Adv *2250 -

Type KG31, Flexibele indeling
van deur en koelkast,
automatische ontdooiing, omdraaibare deuren Adv *1448-

bïïfcr 1599."

PANASONICVIDEO+PDC
SONY55CMKVX2141 NVSD30 3 koppen PDCprogrammering *1199

999.-

BOSCH 323 LITER
KOEUVRIESKOMBINATIE

PDC/TXT
PANASONIC 63 CM GRUNDIG
GV420 3 koppen, PDC/

TX1988 Stereoenteletekst

TypeKGS32,Adviespn|s*1649 -

TELETEKST Adv *1219-

1199.-

SONY55CMKVM2100
SONY VIDEO + PDC
55cm Stereo en teletekst

1000 toeren wasautomaat

995.-

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel '1499-

1095 •"

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536, Adviesprijs'1499 -

BOSCH 1000 TOEREN

HUM

955

="

SIEMENS WASAUTOM.
Adviespnjs*1348 -

~ 84LType KN5402WO, Adv *849 -

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

4 KOPPEN VIDEO
Topmerki Perfekt beeld *799 -

Gas-etektrofomuismetgnll *999 -

498.-

ETNA FORNUIS 14.00

548.-

410, Gas-elektro fornuis mkl
gnll draaispitenmixedgnll set
Adviesprijs *1575-

1-DEURSKi
Oerdegehjke tabletop Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad Officiële garantie

^^^lm!yl*lasB3S

STUNT! GAS-ELEKTRO

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

Siïr.uWn!

F360 l HQ 3 koppen *1318-

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

BAUKNECHT WA541

^Hj^^gggtfnw

SLV280 VHS-HQ videorecorder Adviespnis *890 -

SONY TELETEKST AKAIVIDEO+PDC/TXT
KVM1421 Adviesprijs*890-

Type W697LW, Voorlader,
RVS trommel EN kuip
Adviespnjs *2299 -

Type AWG089, Adv *1435-

Hi BlackTnnitron Adv *1000

SHARP DV5403 KTV

499.549.-

ïlï; 020-6474939;?

PHILIPS HI-FI VIDEO

Stereoenteletekst Adv *1650 -

bi magnetron Inkl hete-luchtoven en grill Adv *849 -

SHARP3IN1 KOMBI R7V1

PHILIPS GR102137CM

PS3&*lifêOO
E3Sy ^ÖSIIlB"

349,

KOMBI
INDESIT PROMOTIE
PROMOTIE MOULINEX
FMA925C, Luxe 3 m 1 kom

I INFOLIJN

tron beeldbuis teletekst en
afstandbediening Adv '1660 -

SHARP R3G14KOMBI

LUXE 800 TOEREN 1000 Watt quartz-grill

: Vraa§, opmerking, probleem?
;;
;:;?-'4; iel dé «CC i.".-/; •.: .;'.'.

14AA3527 Adviespnjs'745 -

219,
249.259.-

779.-

M870 16xzoom stereo '2495

PHILIPS TELETEKST

199.-

SHARP R2V14STUNT

AVM610
ZANUSSIWASAUTOMAAT WHIRLPOOL
20lrtermhoud Adwespnjs*649 -

Luxe kast Adviesprijs*1049
dviesprijs*1049 -

STEREO TELETEKST PHILIPS HrSCAMCORDER
52NA2304 55cm Off Philips
garantie Adviespri]s"1345 -

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Supersnel verwarmen en ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adviespnjs*279 -

898.-

AEG BOVENLADER
LAV275,1000 toeren *1699-

ATAG GAS-ELEKTRO

1349.-

FK055/52A, Elektnsche oven
inkl gnllenkookwekker *1510 -

INDESIT KOELKAST

948.-

2-sterren vnesvak Adv *699 -

AKAIVHS-IHQ VIDEO

•lEreafrmnBBgBi

VSG21 Afstandbediend *768 -

^•••^^ • IrfTSiS.Bifl^-^IIB.PT*

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452, Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven
grill, kookwekkeren gratis
kookboek Adviespnjs*1735

WHIRLPOOL 1-DEURS

1198.

145 LITER KOELER
Topmerk Adviesprijs*749 -

-

PHILIPS VIDEO + PDC

375.
395.*
BOSCH KOELKAST

VR223 TELETEKST *1245-

ZANUSSI BARKOELER
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
STEREO TELETEKST
63TA4410 Adviespnjs*1995

VR332 TURBO DRIVE
3koppen pcrfektbeeldi*995-

TURBO-DRIVE VIDEO
BLAUPUNKT 70 CM Supersnel VHS-HQvxteo *759 IS70 33 Stereoenteletekst

fflMAatf-afeHJirr

ggcmynk

425.-

BAUKNECHT KAST

TOPMERKWASDROGER SUPER KOOKPLAAT
Wasdroger Adviespnjs*495 - 4-pits gaskookplaat *298

178,

IGNIS DROGER AWFQ20

3-sterren vnesvak Adv *749 -

nW^lïjjjfiiSrt'Tffï

ZANUSSI WASDROGER PELGRIM WASEMKAP

TypeTDSO, Adviespnjs*649 -

WA15, Adviespnjs*245

GRUNDIG 63 CM
T63-630 Teletekst Adv *1579

INDESIT WASDROGER

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E LCD afstandbe-

CFKVIU

BLAUPUNKT 63 CM dienmg Adviesprijs '799 -

OPZETVRIESKAST ^
Opzetvrieskastje Adv *595 -

BAUKN./BOSCH/AEG

GV401 Beste koop' TELETEKST/PDC prog '1099-

WHIRLPOOL AFB594

N 5000 Geen afvoer nodig

STUNT! VHS-HQ VIDEO

BOSCH VRIESKAST

12 Teletekst '1679

óno
OUOn"

GRUNDIG VIDEO + PDC
GRUNDIG 51 CM KTV
T51 540 Teletekst Adv *1099

398.-

Inkl afstandbediening *699 -

Type GSD1341, Adv *848 -

548.-

WHIRLPOOL 243 LITER
1 40 meter hoog met 6 vnesvakkencqladen Adv *1165

SONY LIFE-STYLE HI-FI SYSTEEM
MET BOSË LUIDSPREKERS

798.-

^LACIDO Topkhsse special design
H F s\oteun losse komponcnten
ikl LCD nfst idbedoning
BOSC ^ 2 150 Watt 2 weg systeem
d cct cflcct nq systeem voor STEREO

KONDENSDROGER
INDESIT D3000WI
VAATWASSER
WHIRLPOOL AWG91 2 6LUXE
programma s, 12 couverts
Kondensdroger Adv *1549 -

££&
tafif 7QQ
/«)%)•

MIELE DROGER T349 BAUKNECHT VW3PR

nwk CÖQ AEG TYPE 520
Kondensdroger Adv *1449 -

Bijnaalletopmerken leverbaar
m alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

328.
HAARLEM
-BEVERWIJK
l Winkelcentrum "Schalkwijk" ISUPERSTORE 1100 m2
l Rivièradreef 37
IBreestraat 65

OUön

BOSCH VW SPS2102

MERKCENTRIFUGE MIELE VW G521

~~

2800 toeren Adviespnjs*249 -

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE
ICLIJIVC VAN
VMIM NEDERLAND
INiCUCriLMINiU
met uw PIN-code,
zonder extra kosten

lïMW

l^ii^ 799-"

STUNT!! VRIESKIST!!

N uw HELE KAMER Ton ii adv sasa

en geruisarm Adv *999

159.-

TypeG521, Adviespnjs*2099

1399.-

::[S.^1^to=^^

A^l^i^
zoErlR^^llTELEKTRO-^^^^^
^^&^:=^lS\
DEN HAAG
HILVERSUM • / IN DE RANDSTAD | overig»
filiilin donderdag ...... 7 tot 9 uur

DeBpodschapperiKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
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' Geen pompstations
voor onze deur, zij
maken enorm lawaai'
ZANDVOORT - De watertoren wordt vermoedelijk
overgenomen door een projectontwikkelaar Accountantsbureau De Graaf, dat
momenteel een deel van de
toren huurt, onderzoekt de
mogelijkheden om de toren
te verbreden en er appartementen m te bouwen Waterleidmgbednjf WLZK wil
de pompen uit de toren verplaatsen naar een plantsoentje aan de Westerparkstraat, tot grote ongerustheid van de bewoners Die
zijn boos
De Graaf zelf was deze week
niet voor commentaar bereik
baar, maar architect Ed Was
senberg, projectbegeleider, be
vestigt het verhaal „Op dit mo
ment onderzoeken wij in op
dracht van het accountantsbu
reau wat de bouwkundige
kwaliteit van de toren is en of
daar iets met 'wonen' gedaan
kan worden of een woonbe
stemming van de toren tech
msch en financieel haalbaar is,
wat de eventuele consequenties
zijn en wat de gemeente wel of
met wil Maar er is nog mets
besloten en we hebben daar
binnen de vier weken ook nog
geen zicht op Zodra wij iets de
finitief besluiten, komen wij
(ADVERTENTIE)

GELD IN UW
PORTEMONNEE
Keep it that vuayl
Mul een dakkapel
afm. bijv. 300x150 cm.
ƒ119,- per maand

DAKKAPELLEN

EMM verbaasd over collegevoorstel

'Sloop huizen
van gemeente
in centrum'

pas naar buiten met ons ver
haal en eventuele plannen en
tekeningen "
Dat het Waterleidingbedrijf
Zuid Kennemerland de watertoren afstoot, staat inmiddels
wel vast De gemeente wordt in
eerste instantie de nieuwe eigenaar zij is verplicht om de to
ren tegen gebruikswaarde van
het pand over te nemen In ver
band daarmee heeft zij een rap
port laten opstellen, waarna al
weer een tegenrapport is verschenen

ZANDVOORT Bijna alle
gemeentewoningen m het
centrum moeten gesloopt
worden, vinden B en W Het
college gaat ervan uit dat
103 woningen nog vijfjaar in
stand gehouden kunnen
worden, waarna nieuwbouw
moet volgen Woningbouwveremging
Eendracht
Maakt Macht, die de eerste
gegadigde is om de womn
gen over te nemen, heeft
verbaasd en afwijzend gere
ageerd op dit voorstel

Pompkelder
Voor het WLZK heeft de to
ren door de aanschaf van mo
derne apparatuur haar functie
verloren Tegenwoordig zorgen
vijf pompen voor de druk op
het waterleidingnet Maar die
moeten nu verplaatst worden
en dat heeft consequenties voor
bewoners uit de Westerparkstraat zij krijgen een pompsta
tion voor de deur In februari
kregen zij bericht van de gemeente dat er een bouwaan
vraag was ingediend voor een
pompkelder
De families De Wolff en Jon
gejan, bewoners van de Wester
parkstraat, zijn daar laaiend
over Pieter Jongejan „In mei
moet de verplaatsing van de
pompen al gerealiseerd zijn
We zijn eerst eens even gaan
kijken op plekken, waar ze nog
meer van dit soort pompen heb
ben geplaatst We kwamen on
der andere terecht m Schalk
wijk, buiten de bebouwde kom
Die pompen stonden ergens
midden in een weiland We wis
ten meteen wat ons te wachten
stond, een lawaai dat die krengen maken' Je hoort continue
zo'n metaalachtig geluid "

Hoorzitting

Het standpunt van het colle
ge blijkt uit een voorstel dat m
januari van dit jaar aan EMM is
gedaan Dat is tot nu toe ge
heim gehouden Het college
wilde 'm het belang van de on
derhandelmgen' geen medede
lingen doen Afgelopen maan
den werd alleen toegegeven dat
sloop tot de 'mogelijkheden' be

i

Gat
Een gat in de markt
f%
Zo noemt een van de
*3
eigenaren van Yanks aan hel
Dorpsplein zijn ontdekking de
behoefte aan een dansclub
met allure Dat werd dus
Yanks Dance Club
Vragen over bezorging'
vrijdag 9-12 uur
tel 17166
Advertenties
tel 17166
Redactie .
tel 18648

OVZ naar KNOV

hoorde Dat betreft de womn
gen in de L'Armstraat/Huls
manstraat Hobtaemastraat/J
Steenstraat, Kanaalweg, een
deel Koningstraat, en de Van
Ostadestraat De overige ge
meentewomngen, aan de Hoge
weg Zandvoortselaan en Sta
tionsplem blij ven gehandhaafd
Dat geldt ook voor die aan de
Dumwmdelaan maar die moe
ten gerenoveerd worden
EMM is het absoluut niet
eens met het 'sloop standpunt'
van de gemeente „Dit voorstel
valt niet te plaatsen binnen het
Volkshuisvestmgsbelang van
de gemeente Zandvoort," aldus
EMM directeur Peter Kramer
Een van de taken van de ge
meente is, zorg te dragen voor
voldoende woningen die betaal
baar zijn voor wonmgzoeken
den met een laag inkomen"
Dat betreft woningen met een
huur tot 570 gulden per maand
Vervolg op pagina 3

ZANDVOORT Onderne
mers Vereniging Zandvoort
heeft nog geen standpunt in
genomen over de baatbelas
ting Zij gaat hierover advies
inwinnen bij de onderne
mersvereniging KNOV

Dit is in de laatste bestuurs
vergadering besloten Op tafel
kwam ook een verzoek van het
Oranje commite Dit verzoekt
de winkeliers om met Konm
gmnedag en 5 mei de etalages te
versieren OVZ spoort haar Ie
den aan hier gehoor aan te ge
ven
OVZ heeft de samenwerking
met de gemeente, rond de fees
telijkheden in december, als
positief ervaren Onlangs werd
dit geëvalueerd Partijen heb
ben de intentie de samenwer
king te continueren en zullen
uitgaande van de evaluatie een
nieuw draaiboek maken

'VVD, PvdA en D66 al tijdje van
plan college naar huis te sturen'
ZANDVOORT D66,PvdA
en VVD hebben enige weken
geleden al besloten het hui
dige college van Burgemees
ter en Wethouders naar
huis te sturen Dat blijkt uit
een reactie van D66-raadshd
Lou Koper op de motie van
tegen
Kinderen uit de Westerparkstraat bezetten het stukje groen onder aan de watertoren, waar een wantrouwen
pompstation moet komen
Foto Andre Lieberom GBZ-wethouder Fliermga,
die vorige week op het laat
De bewoners hebben een felle huis, toename van de geluids raadhuis hun bezwaren toelich ste nippertje werd afgebla
brief naar het college van Bur overlast en elders mogelijkhe ten Vermoedelijk komt de zen

„Weetje wat het probleem is
die pompen functioneren 24
uur per dag en werken nog eens
extra hard op piekwaarden,
juist als wij net lekker buiten
willen zitten of onze kinderen gemeester en Wethouders ge
moeten studeren En dat zou schreven 'Aantasting van het
dan pal bij ons9 voor de deur woongenot en de groenvoorzie
mng, waardedaling van het
moeten komen "

den zat' Dat zijn enkele argu
menten tegen het plaatsen van
de pompen Vandaag kunnen
zij op een hoorzitting op het

tel. 02202-2700

Fliermga is volgens hen 'met m ring af te geven „Wat mij be
lijn met het college ondersteu treft moest na consultering van
nend zijn' Overleg dat al twee de ledenvergadering elke optie
maal hierover plaatsvond tus om een eventueel nieuw college
sen GBZ, CDA en VVD heeft te vormen, mogelijk blijven Als
nog niets opgeleverd
het college al zou vallen, dan
zouden open college onderhan
delingen plaats dienen te vm
'Zware zaak'
den "
Daarnaast wijzen zij erop dat
het woonwagentaeleid met on
der verantwoordelijkheid van Weinig constructief
Fliermga valt, maar onder die
, Ook meende ik dat het colle
van de wethouder Welzijn, ge beoordeeld diende te worden
kwestie ook vanavond in de
VVD wethouder De Jong Ande op politiek inhoudelijke zaken
Commissie voor Ruimtelijke
Volgens
Koper
werd ren bestrijden dat De porte en met op een wankele cijfer
Ordening aan bod
D66 fractievoorzitter Termes feuilleverdelmg zoals die offi matige berekening, die D66
Zie ook pagina 3
een tijdje terug door de VVD cieel is vastgesteld meldt on eventueel een wethouderszetel
uitgenodigd voor een bespre der Fliermga 'Coördinatie de op zou kunnen leveren Naar
king samen met de fractievoor centralisatie woonwagenkam mijn mening is dat een weinig
zitters Van Caspel, VVD, en pen'
onder
De
Jong constructieve politiek Voor
Van Westerloo, PvdA Ook 'Woonwagenzaken'
mij was tot nu toe geen enkel
1
D66 raadslid Van Leeuwen was
„Woonwagenbeleid heeft al inhoudelijk argument aange
daarvoor uitgenodigd Koper tijd al onder Welzijn gevallen ' dragen waarop het college zou
„De daar aanwezigen waren tot verklaart Jongsma ,Fliermga moeten vallen "
tal leden heeft al laten weten, de conclusie gekomen dat er doet woonwagenzaken samen
,Ik heb de fractie duidelijk
met een 'voorstel' te komen, be een meerderheid in de raad was met Rita de Jong omdat het laten weten dat ik niet van plan
treffende de positie van Koper ontstaan die het zittende colle zo'n zware zaak is Bovendien was op enigerlei wijze mee te
Of dat 9een motie van wantrou ge weg wilde hebben en over zit er aan deze kwestie ook een werken aan de totstandkoming
wen is „Een motie van wan gaan tot de vorming van een invalshoek vanuit Ruimtelijke van enig college, zonder vooraf
trouwen is pas een motie als college VVD, PvdA, D66 '
Ordening en Financien "
de leden van D66 hierover te
Volgens Koper hebben VVD consulteren," aldus Koper
voldoende leden er hun handte
kening onder gezet hebben "
en PvdA aan D66 gevraagd om
Vervolg op pagina 3 Boetekleed
voorafgaand aan een motie van
(ADVERTENTIES)
VVD fractieleider Van Caspel wantrouwen tegen het huidige
college
een
intentieverklaring
werd
maandag
op
de
VVD
Ie
(ADVERTENTIE)
denvergadei ing door een aantal te tekenen Daarin spreken de
leden ter verantwoording ge drie partijen de intentie uit om
roepen voor de uitnodiging aan samen met PvdA en VVD een
PvdA en D66 Hij ontkende niet nieuw college te vormen Vol
dat het gesprek had plaatsge gens Koper was het 'politiek
vonden maar een boetekleed met verstandig noch integer'
trok hij niet aan volgens hem is om vooraf zo n mtentieverkla
•^ van de maand
het de verantwoordelijkheid
van de fractie om naar andere
mogelijkheden uit te kijken, in
dien een college niet naar beho
Een maand lang m het zonnetje'
ren functioneert
Ook de m het college verte
genwoordigde partijen GBZ en
Schitterende
CDA hebben hun coahtiege
noot VVD om opheldeung ge
Houden
Uers in dit blail
vraagd over de houding van de
tl imesrmu
fractie Dat gebeurde m een
Grote Krocht 19, Zandvoort
brief, waarin de respectievelij
met een
ke afdehngsvooi zitters Jongs
donkerende
ma en Hilbers hermneien aan
een uitspraak van de VVD tij
bnlj tut \ ui
dens de collegevorming vol
o H) ert \ e r k i i j u b i a r
gens ad intenm voorzitter
Kroskinskv 7011 de gehele
in eli\ersc uit\ oei innen
VVD fi actie zich loyaal opstel
len met beti ekking tot het col
Voor 199,legepi ogramma en beleid'
Jongsma en Hilbers constate
die krant moet ik hebben
ren dat de VVD tl actie dat on
Omdat ik graag wil weten wat zich m
voldoende m praktijk weet te
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
II in. de. Miii.il i i l ) i l )s kiikuMrul si S(
biengen De steun van de VVD
Zandvoorts Nieuwsblad
aan de motie van D66 tegen
13 weken voor maar f 13,00

Koper neemt geen beslissing 'onder druk'
Beroofd bij
geldautomaat
ZANDVOORT - Een 29 jarige
vrouw uit Zandvoort is vorige
week beroofd tijdens het opne
men van geld bij de automaat in
de Burgemeester Engelbert
straat Zij had net honderd gul
den opgenomen toen twee man
nen ineens achter haar ston
den De vrouw werd met twee
messen bedreigd en gedwongen
een bedrag van achthonderd
gulden op te nemen Vervol
gens heten de mannen haar
gaan, waarna ze m haar auto
stapte en direct naar het politiebureau reed
Aan de hand van het signale
ment konden de verdachten,
een 21 jarige man uit Zand
voort en een 19 jarige man uit
Zaandam, in een taxi op de
Zandvoortselaan worden aan
gehouden Bij nadere verhoren
bekende het duo nog drie soort
gelijke berovingen Op 9 maart
maakten zij een Duitser 250 gulden afhandig en tijdens carna
val in Venray maakten zij op
l en 2 maart nog eens 900 en 150
gulden buit

ZANDVOORT
D66-raadslid Lou Koper
wenst niet 'onder druk en
zonder overleg' beslissingen
te nemen die volgens hem
'breed door de partij bedis
cussieerd en gedragen moe
ten worden' Dat zegt hij in
een verklaring die hij onder
D66-leden heeft verspreid
Aanleiding was zijn gedrag
vorige week m de gemeente
raad, toen hij op het laatste
nippertje een motie van D66
tegen GBZ-wethouder Flie
ringa tegenhield
Koper geeft toe dat hij de dag
tevoren de motie heeft onderte
kend, waarover dinsdagavond
in de gemeenteraad zou worden
gestemd Die motie eindigde

met de uitspraak 'dat wethou
der P Fliermga met meer het
vertrouwen van de gemeente
raad geniet' Maar volgens Ko
per werd het hem pas kort voor
de raadsvergadering duidelijk,
waar het om te doen was Dat
kwam door een verklaring die
zijn fractiegenoot Van Leeu
wen net m de raadszaal had la
ten ronddelen

Wantrouwen
'Die verklaring maakte mij
duidelijk, dat niet zoals was
afgesproken het al dan niet
verplaatsen van het woonwa
genkamp de essentie van de
motie was, maar dat het weg
sturen van het college onder
werp was geworden'

De brief van Koper komt na
een schrijven van zijn fractiege
noten Jan Termes en Han van
Leeuwen, die zij na de raadsver
gadering aan hun partijgenoten
hebben verstuurd Daarin ge
ven zij een opsomming van de
gebeurtenissen plus wat er is
besproken „De brief van Lou
hebben wij niet ontvangen," al
dus fractievoorzitter Termes,
„hij heeft ons op geen enkele
manier een verklaring gege
ven "
„Op 12 april hebben we een
bestuursvergadering"
zegt
Hans van Brero, ad interim af
delmgsvoorzitter
„Daarin
komt de kwestie aan de orde ter
voorbereiding van de ledenver
gadermg op 20 april " Een aan

Even zoeken naar balie postkantoor

Diefstallen opgelost
ZANDVOORT - Met de aan
houding van een twintigjarige
man zonder vaste woon of verblijfplaats is een groot aantal
diefstallen opgelost De man
bekende, na aanhouding door
de politie van Haarlem, 23
bromfietsdiefstallen m Haar
lem, Heemstede, Zandvoort, IJ
muiden en de regio Hollands
Midden, evenals een woninginbraak Ook bekende hij drie
maal benzine te hebben gesto
len m Haarlem en Santpoort

TWEE VLBEGTBCKETS
NAAR LONDEN CADEAU

nusselein

Natuurlijk,

(ADVERTENTIE)

Nieuwsblad

ELKE ZONDAG OPEN
7 DAGEN PER WEEK VAN 9 UUR 'S MORGENS
TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN

H

Waterstanden B
^^^•^••^«•••••^•••^^•^^••MMvJHI

Datum
HW
LW HW LW
6 apr
0802 0355 20261605
' apr 0840 0426 21 001651
8
apr
0925 05 OC 22161746
9
apr
11 05 05 55 23 36 18 46
1
0 apr 1226 0654 --1954
1
1 apr 0045 0836 132421 15
1
2 apr 0205 0956 14192236
1
3 apr 0250 1050 1501 2336
14 apr 0328 11 34 1541 -Maanstand/getij
EK zat 8 april 07 35 uur
poodtij zond 9 april 23 36 uur
NAP + 44cm
VM zat 15 maart 1408 uur

Juweel

Op zondag 9 april:
De balie van het postkantoor is momenteel te vinden in een noodgebouw op het binnenplein

ZANDVOORT - Hoewel de 'verhuizing'
ruim tevoren was aangegeven, was het voor
sommige mensen toch nog even zoeken,
deze week bij het postkantoor aan de L
Davidsstraat

teel bezig met een grootscheepse 'restyling' In
1997 zullen ruim tweeduizend postkantoren en
agentschappen zijn verbouwd, dat komt neei op
twee vestigingen per werkdag Deze woiden m
gericht volgens een 'nieuw commercieel con
cept' Dat betekent onder andere dat de traditie
De balie is tijdelijk ondergebracht in een nood nele loketten met glasafscheidmg plaats maken
gebouwtje op de binnenplaats Daar zijn ook de voor open balies De werkzaamheden in Zand
geldautomaat en de postbussen te vinden Dit in voort beperken zich tot het hoofdkantoor Het
verband met een ingrijpende verbouwing die tot agentschap m Nieuw Noord, bij drogisterij
9 mei gaat duren Postkantoren BV is momen Goossens, wordt niet verbouwd

Verse zalmfilet met dillesaus
op een bedje van prei,
huisgemaakte frites en een
Zwitsers roomdessert

14.95
VROOM & DREESMANN
Kalverstraat

Naam (m/v) l

l

l

l

1 1 1 1

Adres

Ie/Plaats 1
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1 1 1
1 1
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1

1
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|

1

1

1
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1
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U kunt uw abonnement ook telefonisch aan onb
opgeven 020-5626211
Stuur deze bon m een open envelop naar
Weekmedid Antwoordnummer 10051 1000 PA
Amsterdam U hoeft geen postzegel te plakken

L

l

Ir k U.7J rtina)

Giro/Banknr l l l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18 00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56 90
* Voor postabonnees gelden andere tarieven

l

l

l
i

PM

donderdag 6 april 1995

Weekmedia 17

FAMILIEBERICHTEN

^

ra

ld

af haalcentru m/eethuisje

„ WAROENG REDJEKI

wordt Raymond

30 jaar
Van harte gefeliciteerd

Wij zijn heel blij met de enorme
belangstelling bij de opening van
ons Rock-Cafe.
Helaas kunnen wij jullie niet allemaal persoonlijk bedanken voor
bloemen, kado's en verdere
attenties.
Bij deze dus. Bedankt!
Het was grandioos.
Frank, Xandor, Maarten

Bedroefd, maar dankbaar voor het fijne leven dat
wij en een ieder in haar omgeving met haar hebben gehad, geven wij kennis dat op 31 maart
1995, geheel onverwacht van ons is heengegaan
onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Cornelia Jacoba
Paap-van der Mije
weduwe van
Willem Paap
op de leeftijd van 85 jaar.
Bloemendaal:
L. Cassee-Paap
J. L. Cassee
Zandvoort:
A. Schaap-Paap
A. Schaap
Zuid-Scharwoude:
W. Benjamins-Paap
R. Th. Benjamins
Tienhoven:
C. Paap
A. G. Paap-Schouten
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandvoort, 5 april 1995
„Het Huis in de Duinen"
Herman Heijermansweg 73
Correspondentieadres:
Reinwardtstraat 14 2041VD Zandvoort
De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.

Uitvaartcentrum
Haarlem

Heel veel geluk
met jullie
partycentrum Yanks

Vrijdag-Zaterdag tot 22.00 uur

m

Stichting Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort

* Kaarten verkrijgbaar op 12 april tussen 13.00 en 17.00 uur in het
Cultureel Centrum gelegen aan het Gasthuisplein.

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

STOOKAKTIE '94/'95
uitgerekend voor U!
Voor de week van 27-03 t/m 02-04-'95
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

Uitvaartcentrum
Onderling
Hulpbetoon

Jullie zijn lang bezig geweest
Maar wat er staat wordt een groot
feest
Zoiets heb je nog nooit beleefd
Dat is wat Zandvoort nodig heeft
Bands, artiesten, trouwpartijen
Thema, informalion,
alleenstaandenavonden,
voor jong en oud,
alles is er in gebouwd.
Jongens wij zijn héél trots op jullie

Stichting Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort

Poststraat 7

Hartelijk gefeliciteerd
Fam. v/d Moot - Fam. Dabroek

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-235123

Aan de Prinsesseweg

u

~ToKO
WEEKMENU

SMOOR DAGING
(rundvlees in zoete ketjapsaus)
of

DAGING BALI
(pittig gekruid rundvlees gerecht)
met nasi/bami goreng + samba! goreng
tahoe-taugé

'Wij utiiïen afk {(anten en beCangstetknden
hartelijk^ Bedanken voor de hartverwarmende
reacties op het Ie lustrum van fitness
'Paradise

ƒ12,50'

Strandpaviljoen

Je theoriecertificaat is tot
31 december '95 3 jaar geldig,
daarna 1 jaar.
Theorie in één week
Zaterdag 22 april
van 09.00 tot 17.00 uur.

Voor ontbijt, lunch of

9\£icfô/ en Levi (Draaijer

DINER
of zo maar voor een
gezellig kopje koffie.
Wij zijn er voor u
van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat.

TOT ZIENS

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Voor reservering
of informatie

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

\Tel. 02507-17580^

Haltestraat 34 Zandvoort
tel. 02507-12800 fax 02507-30553
7 dagen geopend 12.00-21.00 uur
Bezorging vanaf 15 april

LET OP

BOOM NR. 11

Remy, yvonne,

Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:

Autorijscholen:
Phil Waaning
Tel. 12071

Bert Hoogendijk
Tel. 14946
Spoedcursus
30 lessen + ex.aanvraag ƒ 1.700,- incl. b.t.w.
30 lessen + ex.aanvraag
Theoriedag + ex.kaart ƒ 1.775,- incl. b.t.w.

Gerard en Paula
Hartelijk gefeliciteerd
met de nieuwe zaak

BEACH-IN LINGERIE
Jacqueline en Kikie

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 WRO)

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN

De volgende commissie vergadert volgende week m het Raadhuis

De gemeenteraad heeft op 28 maart 1995
besloten dat op grond van artikel 21 van de Wet
op de ruimtelijke ordening (WRO) bestemmingspiannen worden voorbereid voor'
- perceel Frans Zwaanstraat 64;
- perceel Parnassialaan 14;
- het gebied gelegen tussen de Koninginneweg, Kostverlorenstraat, Zeestraat, Burg.
Engelbertsstraat, Thorbeckestraat, Hogeweg en Grote Krocht (centrum).

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben kapvergunnmgen verleend voor:

De besluiten liggen met de bijbehorende tekenmgen, waarop met rode omlijning de betreffende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij
de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, Raadhuisplein 4 te Zandvoort
De afdeling is geopend van maandag t/m vrydag van 0900- 12 30 uur

KLEIN CHEMISCH AFVAL

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 11 april
1995.
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 15-09 00uur
Schuitengat
0915-1000uur
Brederodestraat/Fnedhoffplein 10 1 5 - 1 1 00 uur
Tolweg
11 1 5 - 1 2 00uur
Sophiaweg
1245-1330uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg 1
3 4 5 - 1 4 30 uur
Prof v d Waalstraat
1445-1530uur
Bramenlaan (Bentveld)
15 45 -16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

GEMEENTE

ƒ 1 0,40
ƒ12,48
ƒ 15,08
ƒ17,68
ƒ 20,28
ƒ 22,88
ƒ 25,48
ƒ 28,08
ƒ 30,68
ƒ 33,28
ƒ 35,88
ƒ 37,96
ƒ42,12
ƒ 45,76
ƒ 49,40
ƒ 53,56
ƒ 57,20
ƒ 63,44
ƒ 70,20
ƒ 76,44
ƒ 82,68

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

HANDELAREN ZIJN UITGESLOTEN

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

471
590
708
825
943
1060
1178
1295
14-14
1532
1648
1768
1944
2121
2295
2475
2649
2945
3238
3536
3826

ROMMELMARKT • KONINGINNEDAG
f De Rommelmarkt wordt gehouden tussen 09.00 uur en 15.00
uur
•k Er zijn 85 kramen te huur tegen ƒ 37,50 per kraam
* Inschrijving op woensdag 12 april van 13.00'uur tot 17.00 uur
in het CULTUREEL CENTRUM gelegen aan het Gasthuisplein.

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

Kosten
deze week

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

DAG en NACHT bereikbaar
Tel.: 02507-1 32 78

- maandag 10 april 1995,20.00 uur, commissie Financiën

Totaal vanaf
1 november **

20
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
73
81
88
95
103
110
122
135
147
159

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

ovz

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN
(ART. 19 WRO PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van art 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te
verlenen voor
- het oprichten van een garage/berging
perceel Frans Zwaanstraat 64;
- het uitbreiden van de woning perceel
Parnassialaan 14.
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 7 april
1995 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort
Deze afdeling is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 09 00 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt, kunnen schriftelijke bezwaren worden mgediend bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort of
mondeling bij de voornoemde afdeling R O

Visrestaurant DUIVENVOORDEN
Haltestraat 49, Zandvoort
Prijzen 3 t/m 12
10 prachtige voorjaarsboeketten
t.w.v. 25,' p. boeket

- Hogeweg 68a
- 1 boom
- Duindoornlaan 31, Bentveld - 2 bomen
- Bramenlaan 5, Bentveld
- 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer,
afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraaf20
te Zandvoort
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
tot 6 weken na publicatie van bericht een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

van ,,ERICA"
Grote Krocht 24
Onze promotiedames delen op zaterdag
J 5 april paaseitjes uit
deze zijn van

HEMA ZANDVOORT

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
95032B Kerkdwarspad 2 oprichten woning
95033B Burg. van Alphenstraat 63 uitbreiden
sauna
95034B Keesomstraatoprichten paardestallen
+ bijgebouwen
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09 00-12 30 uur gedurende twee
weken na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4

Nieuwsblad
"13 april a.s.
een gezellige Paaspuzzel
met als hoofdprijs:
2 dinerbonnen t.w.v. 75,- per bon
beschikbaar gesteld door:

Omi

Yanks

\J

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

uitvaartverzorging
kennemeriand bv

Jongens

n

* Potasch en Perlcmocr in tragedie,
woensdag 3 mei 20.00 uur in Gebouw De Krocht.
* Officiële Herdenking, vrijdag 5 mei om 10.30 uur
in de Nederlands Hervormde Kerk.
* Bevrijdingsconcert door alle Zandvoortse koren,
vrijdag 5 mei om 20.00 uur in de Sr. Agathakerk.

Cornelia Molenaar-Keur

ADVERTENTIES

EJ
fa
EJ
ra
EJ
ra
WEEKAANBIEDING
EJ
raLontong „Tjap Go Méh"
11,—
EJ
ra(blokjes rijst met vlees, groente, ei, sambal goreng, témpé & EJ
EJ seroendeng)
EJ
EJ BabiPangang
EJ (geroosterd mager varkensvlees met nasi of bami) . l *+,OUEJ
EJ
Aanbieding geldig t/m 12 april.
EJ
EJ
Dagelijks geopend van 12.00-20.00 uur.
EJ

Gratis kaarten verkrijgbaar (2 per persoon)
voor de volgende evenementen:

Tot ons verdriet is overleden mijn dierbare
vrouw, onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder
* 17 augustus 1912
f 30 maart 1995
Onze dank voor de liefdevolle verzorging gaat uit
naar het verplegend personeel van de Janskliniek
en van Verpleeghuis „De Rijp".
F. Molenaar
Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
C. Drommel-Molenaar
Celsiusstraat 197
2041 TH Zandvoort
De crematie heeft maandag 3 april plaatsgevonden in crematorium Velsen te DriehuisWesterveld.

Uw gasbedrijf adviseert!

Haltestraat 12, Zandvoort (naast Intertoys)
tel. 02507-20228
In onze waroeng kunt u onze Indonesische specialiteiten,
maaltijden en snacks afhalen en eventueel nuttigen.

EJ
EJ

Een
natura-uitvaartverzekering
van ƒ 3145,- voor een compleet
verzorgde begrafenis of
crematie.

A

.

Geopend

GRATIS OP DE FOTO
MET DE PAASHAAS
Zaterdag 15 april tussen 14.00 en 15.00 uur op het
Raadhuisplein voor het stadhuis mogen kinderen
t/m 7 jaar gratis op de foto met de P A AS HAAS.
Dit wordt beschikbaar gesteld door OVZ Zandvoort
en deze aktie zal mede ondersteund worden door
H. B. R. mak.- en verz.kantoor

OVZ

en

Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie!
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Taradiso of De Melkweg is onze toekomstdroom

ZANDVOORT - „Mensen die van uitgaan houden zeggen
tegen ons: hè, hè, eindelijk! Nu hoeven we niet meer naar
Haarlem of Amsterdam." Toon van der Moot, mede-eigenaar van Yanks, claimt het gat in de Zandvoortse markt te
hebben gevonden. Dit weekeinde gaan de poorten open van
Yanks Dance Club. Een dansclub met de allure van de
grote Amsterdamse broers Roxy en Richter. Een multifunctioneel centrum, dat buiten de weekeinden ook onderdak moet geven aan exposities, informatieve avonden, politieke café, bruiloften en recepties.

derd gulden uit zijn portemonnee. Waarop Van Weusten besloot uit dankbaarheid z'n diensten aan te bieden aan Yanks.
Van Weusten gaat de persvoorlichting voor Yanks doen en
heelt zich dus ook belast met
de organisatie van de informatieve avonden.

Kuststrook
door Paul van Gagcldonk
„Een aanwinst voor Zandvoort," stelt Van der Moot, „en
voor mij een verwezenlijking
van een droom die tien jaar geleden begon."
Het idee voor Yanks Dance
Club is ontstaan uit een behoefte bij de liefhebbers van dansmuziek. Er was voor Van der
Moot ook nog een heel persoonlijke aanleiding om het voormahge veilinggebouw De Witte
Zwaan om te toveren tot dansclub. „Een jongen, die bij ons
werkte, is om het leven gekomen door een auto-ongeluk,
juist omdat hij 's nachts dat
soort plekken opzocht, die hij
m Zandvoort niet kon vinden."
Vroeger, kan Van der Moot
zich nog herinneren, was er genoeg op dat gebied in het dorp.
Hij somt op: de Boeddha, L'Isis, Estoril. Dat was toen een
dansclub nog 'dancing' heette.
De dancings verdwenen in de
jaren tachtig om plaats te maken voor de Grand Cafés. Pas
de laatste jaren is het dansen
weer populairder geworden
door de opkomst van de housemuziek.

Ouderen
Zandvoort kent nu een aantal
bars, waar ook gedanst kan
worden en verder is daar nog
gebouw De Krocht, waar van
tijd tot tijd houseparties plaatsvinden. Maar zoiets als de
Yanks Dance Club bestaat er

volgens de initiatiefnemers nog
niet. „Ook al omdat wij niet alleen op de jeugd mikken," vindt
Van der Moot. „Ook de ouderen
kunnen bij ons terecht voor andere soorten muziek, zoals
blues, funk, country, rock en
volksmuziek."
In de weekends zal bijna uitsluitend house worden gedraaid. Maar ook zullen er artiesten optreden uit een andere
muzikale hoek. De Golden Earring bijvoorbeeld, een persoonlijke favoriet van Toon. „Die
wilden we in Yanks Café ook
wel eens hebben. Maar zo'n
groep kost dertien mille per
avond. Dat is alleen maar op te
brengen in een grotere ruimte,
waar zevenhonderd, achthonderd mensen in kunnen, zoals Een aantal medewerkers van Yanks Dance Club op het balkon. 'Wij willen een centrum voor een publiek van 18 tot tweehonderd,
wij nu hebben."
of hoe oud mensen ook kunnen worden'
Foto André Lieberom

Ordedienst

ten bekeken en uiteindelijk
hun fiat aan de plannen gaven.
Ook op het gebied van de veiligheid is Yanks Dance Club tamelijk ver gegaan. De Club, die
van acht tot drie open gaat,
heeft een eigen ordedienst,
maakt gebruik van metaaldetectors en er is een stringent
beleid ten aanzien van het gebruik van harddrugs. „Wie dat
gebruikt, vliegt er onmiddellijk
uit," stelt Toon en dat geldt ook
voor de gebruikers van de populaire housedrug XTC.
„Ik hou zelf meer van een

Om hun droom te realiseren
hebben de eigenaren het onderste uit de kast moeten halen.
Meer dan de helft van alle investeringskosten is opgegaan
aan isolatie van de ruimte,
waarbij ook de twee andere onderdelen van het Yanks-imperium, het Yanks Café en de
Yanks Saloon (de coffeeshop),
mee werden genomen. Dat was
ook de belangrijkste voorwaarde van de omwonenden, die in
een drukbezochte buurtvergadering de akoestische rappor-

potje bier, maar een stickie roken mag. Als het maar niet verder gaat. Daar staat Yanks al
tien jaar om bekend. En zelfs
die softdrugs willen wij zoveel
mogelijk concentreren bij de
saloon. We hebben de deuren
van de toiletten afgezaagd om
nog strenger te controleren.
Want op de dag dat ze hier
harddrugs kunnen gebruiken,
stop ik er onmiddellijk mee."
Van der Moot en zijn maten
hebben er vertrouwen in, dat de
houseavonden veel publiek
trekken. Met het geld dat ze

'Toren mag niet naar projectontwikkelaar'
ZANDVOORT - De families Jongejan en De Wolff uit de
Westerparkstraat zijn niet alleen boos over het feit dat zij
een pompstation voor hun deur krijgen. Ook de manier
waarop zij zijn ingelicht, is hen in het verkeerde keelgat
geschoten. „Hoe wij bij de gemeente behandeld zijn, daar
lusten de honden geen brood van," aldus Annelies Jongejan.
door Martha Burger
„Het begon met een lullig
briefje," zegt zij. „Op 20 februari deelde de gemeente ons mee,
dat zij aan het waterleidingbedrijf een vergunning wilde af geven voor het oprichten van een
pompkelder aan de Westerparkstraat. Die zou op minder
dan tien meter van onze woonhuizen komen te staan, bovendien op het enige stukje groen
dat we nog bezitten in de
straat."
Samen met buurvrouw Tineke de Wolff ging zij op onderzoek uit, onder andere bij de
gemeente. „Maar we werden
door voorlichting van het kastje naar de muur gestuurd, stuitten vervolgens op een ongelooflijke arrogantie van ambtenaren en zagen ons geconfronteerd met een muur van onbegrip." De Wolff: „Toen duwden
ze ons pok nog de verkeerde
stukken in de hand. Daar moesten we maar liefst 18,75 gulden
voor betalen."

Putdeksels
De dames werden steeds feller, lieten zich niet 'afschepen'
en kwamen na dagen van standvastig speurwerk met alle gegevens thuis. Uiteindelijk schrokken beide echtparen zich een
hoedje, toen ze zagen wat er allemaal aan informatie tevoorschijn kwam.

komst heeft de gemeente het
recht van eerste koop, tegen gebruikswaarde. Maar de huuropbrengst, van restaurant De
Uitzichttoren, accountantskantoor De Graaf en radiostation
ZFM,
is gering. Daarentegen
zijn de
onderhoudskosten
hoog. 'Te hoog voor de gemeente' liet wethouder Versteege in
een gesprek met de bewoners
De bewoners hebben verno- doorschemeren. Daarom wil
men dat de gemeente het stuk het college de toren wel verkogrond voor hun huis, waar de pen.
pompkelder moet komen, inmiddels aan Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland te Niet achterlijk
koop heeft aangeboden. Zij hebVan plannen van een projectben de raadsleden Termes ontwikkelaar echter zegt men
(D66) enVanWesterloo (PvdA) bij de gemeente niets af te weom steun gevraagd, 'want die ten. Een bouwplan is ook offiherrie voor de deur en die be- cieel nog niet ingediend. „Maar
tonnen putdeksels....', dat zien wij zijn echt niet achterlijk,"
ze echt niet zitten. Vanavond in zegt Jongejan. „Ze willen volde
commissievergadering gens ons vooruitlopen op een
Ruimtelijke Ordening zal het financiële transactie met de
onderwerp waarschijnlijk even- projectontwikkelaar. Dat de
eens aan de orde komen.
partijen zich hiervan heel goed
De families Jongejan en De bewust zijn, blijkt wel uit een
Wolff zijn op hun hoede, want brief van 2 maart van de heer N.
ze vermoeden dat er grote be- Dost (hoofd sector Grondgelangen zijn gemoeid met het bied Gemeente Zandvoort,
verplaatsen van de pompen. red.). Daarin wordt de gemeenPieter Jongejan: „Er is geen en- teraad ontraden om de watertokele technische noodzaak toe. ren als gemeentelijk monuDe verplaatsing van die vijf ment aan te wijzen."
pompen berust uitsluitend op
financieel-economische overwegingen. Te weten: het bespa- Verplichtingen
ren op onderhoudskosten van
„Als belangrijk argument
het waterleidingbedrijf en het geldt, dat de gemeente thans bevergroten van de opbrengstmo- zig is mogelijk nieuwe besiemgelijkheden voor de toekomsti- mingen voor de watertoren te
ge eigenaar van de watertoren." onderzoeken. Dost schrijft: Tn
dien de watertoren intussen als
monument wordt aangewezen
Verkoop
betekent dit, dat de watertoren
In eerste instantie wordt dat met een zekere belaste status
dus de gemeente Zandvoort: op terugvalt aan de gemeente en
grond van een oude overeen- uw raad daarop geen invloed
(ADVERTENTIE)
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seerd over onderwerpen als veilig vrijen en anti-racisme. Motor achter deze bijeenkomsten
wordt Eugene van Weusten,
ooit terechtgekomen in Zandvoort, omdat hij actie voerde
tegen de milieuverpestende activiteiten van boortorens m de
Noordzee.
Van Weusten benaderde
Zandvoortse
ondernemers
voor financiële ondersteuning,
Veilig vrijen
maar de enige die niet alleen
In de wintermaanden en bui- met de mond zijn solidariteit
ten de weekeinden worden in- beleed, was Toon van der Moot
formatieve avonden georgani- van Yanks. Die trok vijfhon-

Koper: 'Motie tegen
alles wat D66
voor mij betekent'
Vervolg van voorpagina
Koper kreeg op 23 maart, tijdens extra fractieoverleg, voor
het eerst een motie onder ogen,
over de verplaatsing van het
woonwagenkamp. Deze was opgesteld door fractiegenoot Han
van Leeuwen. 'Als uitleg van de
nieuwe motie werd gesteld,' aldus Koper, 'dat het college nog
steeds bezig was de provincie te
overreden de Zandvoortse raad
onder druk te zetten om het
Keesomplein te verplaatsen.
Dit in tegenstelling tot de door
de gemeenteraad aangenomen
motie.'
In de volgende D66-fractievergadering vertelde Koper dat
het college wel degelijk bezig
was om de door de raad aangenomen motie uit te voeren. 'Ik
wist inmiddels dat het college
gesprekken had gevoerd met
provinciale ambtenaren met de
intentie het kamp aan het Keesomplein niet te verplaatsen.
De provincie zou geen druk op
de Zandvoortse raad uitoefenen en in de nieuwe woonwagenwet komt verplaatsing van
kampen helemaal niet meer
aan de orde.'

„Wij zullen ons dan ook verzetten tegen het verplaatsen
van die pompen," aldus De
Wolff. „Ze horen op het terrein
van de watertoren, niet pal voor
onze huizen. We moeten op
onze hoede zijn. Het college wil
de grond rijp maken voor een
projectontwikkelaar, dat moeten we tegengaan. De watertoren is een belangrijk monument voor Zandvoort. Op elke
ansichtkaart of foto zie je hem
staan. Ik hoop dat de gemeenteraad beseft, dat ze de kans heeft
om iets waardevols te bewa- Schorsing
'Andere leden van de fractie
bleven echter van mening dat
Jongejan vult aan: „Het kan dit niet zo was en dat het noodtoch niet zomaar, dat een pro- zakelijk was om de motie in te
jectontwikkelaar
vrij
spel dienen om zodoende te bewerkheeft? Dat moeten we met z'n stelligen dat de door de raad
allen een halt toeroepen, an- aangenomen motie alsnog zou
ders gaat het tien jaar zo door. worden uitgevoerd. UiteindeWant ook als dit plan niet door- lijk heb ik me bereid verklaard
gaat, die watertoren heeft geen de motie te ondertekenen.
bestemming meer. Er is dus Maar met de restrictie, dat, als
een zeer grote kans, dat deze zou blijken dat ik over de juiste
overgaat in de handen van een informatie beschikte en het colprojectontwikkelaar. Een aan- lege wel degelijk bezig was om
tal mensen heeft te veel macht het Keesomplein te behouden,
in Zandvoort en daar worden ik alsnog mijn steun aan de mowij de dupe van. Wie schudt de tie zou onthouden. Daar zeiden
bedden daar op bij de gemeen- mijn fractiegenoten begrip
voor te hebben en zo is het dan
te?"

(ADVERTENTIE)

Zaterdag 8 april
opent
badmode

Sloop woningen
Vervolg van voorpagina
Volgens Kramer wordt deze
doelgroep er de dupe van, als de
woningen gesloopt worden.
'Uw voorstel is een financieel
voorstel', zegt Kramer in een
schriftelijke reactie aan de gcmeente. Hij verwijt het college
dat het geen enkele verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het volkshuisvestingsbeleid. EMM gaat er bij de onderhandelmgen, over de oveiname van de woningen, van uit
dat de gemeente dat wel doet
Sloop zou alleen in overweging
genomen moeten worden, 'als
op langere termijn handhaving
in redelijkheid niet meer haaibaar is'. Verder zijn de uitgangspunten van de wonmgtaouwveremging: instandhou
ding van een goedkope woning
voorraad voor de minst draagkrachtigen, geen tussentijdse
verkoop van percelen aan parti
culieren.
EMM heeft het 'aanbod' van
de gemeente in de openbaar
heid gebracht vanwege een mo
lie die vorige week in de ge
meenteraad is aangenomen. De
VVD constateert daarin dat de
onderhandelingen al een half
jaar langer duren dan tevoren
was afgesproken. Zowel gemeente als EMM kunnen daarin de oorzaak zijn, aldus de
VVD.
Kramer bestrijdt dat. De gemeente heeft lange tijd niets
van zich laten horen, na een
vergadering in februari 1994.
Na die bijeenkomst gaf het college een bureau opdracht voor
een technische inventarisatie.
„Op 5 december 1994 wordt
EMM uiteindelijk officieel uitgenodigd om verder te praten
over de overdracht. Deze uitnodiging heeft uiteindelijk geleid
tot het doen van een financiële
aanbieding van de gemeente
aan EMM, op 12 januari 1995,"
aldus Kramer. „Hieruit kunt u
concluderen dat EMM pas werkelijk op 12 januari 1995 bij de
onderhandelingen
partij
wordt."
In de motie van de VVD
wordt l juli aanstaande als uiterste datum genoemd, om tot
duidelijke afspraken te komen,
tussen gemeente en EMM. Als
dat niet lukt, mag het college
ook met andere belangstellenden gaan praten. Met andere
woorden: bewoners of 'derden'
van buiten Zandvoort. Een andere mogelijkheid is, dat de wonmgen in bezit blijven van de
gemeente.
Kramer is niet blij met die
suggesties. „De motie zou de
onderhandelingen dermate onder tijdsdruk kunnen zetten,
dat het niet in het belang is van
de huurders. Aan de overdracht
zit namelijk niet alleen een financiële kant, maar tevens een
sociale kant. Wat ons betreft
zullen wij hier zeer zorgvuldig
mee blijven omgaan."
(ADVERTENTIE)

haar nieuwe LINGERIE zaak naast de reeds
23 jaar bestaande Badmodezaak
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Bij inlevering van deze advertentie krijgt u
op onze lingerie (geldig jSai 2314).
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Lingerie, Passage 22 - Badmode Passage 24-26
Zandvoort tel. 16232

Meubelboulevard Diemen
Sniep 5 Diemen
Telefoon 020-6956409

(ADVERTENTIE)

ook afgesproken.' Nadat hij
kort voor de raadsvergadering
de verklaring van Van Leeuwen
had gelezen, heeft Koper er bij
zijn fractiegenoten op aangedrongen direct een schorsing
aan te vragen om de zaak te
bespreken.

dan mijn steun intrekken. Ik
kan en wens onder een dergelijke druk, zonder overleg en zonder op de hoogte te zijn gesteld,
geen beslissingen nemen die
volgens mij breed door de partij Over Zelfkennis, hel leven en wijsheid
bediscussieerd en gedragen Onderzoek naar wat echt en waar is
Gesteund door meditatie voor
moeten worden. In mijn opinie
enert ' en geluk
druist dat m tegen alles wat D66
voor mij betekent. Een partij Cursus van 12 lessen. Kosten: ƒ175,-.
Steun
Aanvang in april in 13 steden,
waar politieke beslissingen
'Daar v/as de fractie echter met open en duidelijk tot stand ko- w.o. Amsterdam, Amstelveen, Haarlem.
Folder? 020 6fV4 11 20 / 641 78 70
toe bereid. Toen de motie later men. Op basis van inhoudelijke
Ook aparte groep voor studenten.
op de avond aan de orde gesteld argumenten en politieke uitwerd, kon ik niet anders doen gangspunten.'

Gastvrouwen en andere
vrijwilligers gezocht
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meer kan uitoefenen'."
Volgens de bewoners wil de
gemeente de watertoren vrij
van allerlei verplichtingen houden. Volgens hun eigen bewoordingen hebben zij 'het zaakje
mooi door', zo blijkt uit hun
brief aan het college. 'Als monument is die watertoren minder aantrekkelijk voor projectontwikkelaars. Hetzelfde kan
gezegd worden voor een watertoren met pompen in de kelder
of voor de deur.' Ruud de Wolff:
„We spelen heus geen Don Quichot. Geld verdienen daar is
niks verkeerds aan, vinden we
prima. Maar het moet niet zo
zijn, dat projectontwikkelaars
zich verrijken over de ruggen
van de inwoners van Zandvoort."

daarmee verdienen willen de eigenaren van Yanks de andere,
iets minder commerciële activiteiten gaan ondersteunen.
„Als we binnen hadden willen
lopen, hadden we het wel verhuurd," zegt Toon. „Maar daar
voelen we ons nog veel te jong
voor. We willen zelf nog lol hebben, zelf dingen organiseren."

De eerste thema-avond is gepland op 8 mei, als er een lezing
met dia's plaatsvindt over het
ontstaan van de kuststrook
Kennemerland. Niet echt opwmdende stof voor housende
jongeren. Maar dat is dan ook
met de opzet. „Wij zijn open
voor alles," zegt Toon van der
Moot. ,,Er zijn schilders die
hier willen komen werken en
exposeren. Iemand zei: laten
we een avond met stand-up comedians organiseren. Ook prima. Wij willen een centrum
voor een publiek van 18 tot
tweehonderd, of hoe oud mensen ook kunnen worden."
Met de Amsterdamse multifunctionele centra Paradiso of
De Melkweg wil hij het Yanks-concern niet vergelijken. Nog
niet. „Het is meer een droom
om te worden zoals zij." Het
begint er in ieder geval aardig
op te lijken. Van der Moot is
dan ook apetrots. Vooral over
de manier waarop het succes
opgebouwd is. Het begon met
Yanks Saloon, de eerste coffeeshop in Zandvoort. Daarna
werd het café van politicus Termes aangekocht en nu is er dan
de eerste grote dansclub m
Zandvoort.
„Yanks is een flink bedrijf geworden," zegt Van der Moot.
„Maar Yanks is ook ons huis
geworden. Wij hebben nog
steeds dezelfde mentaliteit als
toen." Zoals Yanks al jaren adverteert met de slagzin: de
meeste gein vind je op het
Dorpsplein. Dat is voor hem
meer een levensmotto dan een
rijmende reclamespreuk.

Zandvoorts
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ZANDVpORT - Het huiskamerproject voor ouderen,
in huize Bodaan, zit dringend verlegen om gastvrouwen die gedurende een dag
of dagdeel per week helpen
bij gezellige activiteiten.
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week boodschappen te doen
voor mensen die thuis wonen,
maar de deur niet uit kunnen.
„En zo kan ik nog wel meer
activiteiten noemen," zegt Mini
de Wolf van het Centrum van
Vrijwillige Hulpverlening, dat
deze vormen van hulpverlening
coördineert. „Wij zitten heel
Dagelijks komen in de Bo- dringend om hulp verlegen,"
daan zo'n twintig ouderen bij benadrukt zij.
elkaar op het huiskamerproject, vooral voor hun sociale
contacten. Er is een beroeps- Hoop
Informatie, mede over 'arkracht die de mensen opvangt
maar daarnaast nog wel dage- beidsvoorwaarden', verzekelijks een of twee vrijwilligers ' ring en eventuele opleiding,
nodig heeft. Zij helpen met de kan bij haar ingewonnen workoffie of thee, met maaltijden den: tel. 15878 op werkdagen
en met allerlei vormen van re- tussen 10 en 15 uur, of tel.
creatie, zoals wandelen, mu- 17373. „Ik heb mijn hoop gevesziek maken, knutselen en spel- tigd op mensen die al met het
letjes doen. Op dit project zijn idee rondliepen om iets te gaan
doen, maar die stap nog steeds
nog vrijwilligers nodig.
niet hebben gedaan. Via ons
Verder worden vrijwilligers kunnen zij werk doen dat hard
gevraagd als chauffeur voor het nodig is, wij krijgen het steeds
busje dat ouderen naar activi- drukker. Bovendien geven wij
teiten in de verzorgingshuizen mogelijkheid tot verdere ontbrengt. Of om eenmaal per plooiing en scholing."

Zakenlieden overwegen om de watertoren geschikt te maken voor appartementen

Illustratie Mate tk1 Boei
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complete maaltijden uit
eigen keuken. Kortom,
een winkel die zeker een
bezoekje waard is!
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Soc. De Manege Zandvoort
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Kabeltelevisie
Storingen

Maandag t/m vnidag van

023-201230

voor inwoners in de gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Haarlemmerliede, Velsen en Zandvoort 023-201225

Water

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

OPENINGSTIJDEN:

,;.

voor inwoners in de gemeente Velsen

Elektriciteit

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

500 gr.
•

Rijksweg 501,1991 AS Velserbroek

G3S

Fa. Gansner & Co.

Grote'Krocht 5-7

N.V. Gasbedrijf Velsen (GBV)
nv PEN Energiebedrijf Noord-Holland regio Kennemerland
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV (WLZK)
PEN-CAI Velsen (Kabeltelevisie)

Op dit adres kunt u terecht voor:

of

SOO gr,

Op 10 april 1995 verhuizen naar het nieuwe kantoor in
Velserbroek:

U bent van harte
welkom in ons
nieuwe kantoor.
Tijdens de verhuizing
zal de eventuele
hinder tot een
minimum worden
beperkt. Wij blijven
dan ook telefonisch
bereikbaar.

In de pianobar het optreden van

VARKENS-

Vier Nutsbedrijven
onder één dak!

informatie over betalingen en verhuizingen:
voor inwoners in de gemeente Haarlem

023-201490

voor inwoners in de gemeenten Bloemendaal
(met uitzondering van Vogelenzang),
Haarlem, Velsen en Zandvoort

023-201491

voor inwoners in de gemeente Velsen

023-201280

Voor storingen kunt u vanaf 10 april 1995 dag en nacht bellen:

Zaterdag van 9.00 uur tot
. . 17.00uur- ' , • • • • . - .
Voor bezoekers is ons
kantoor geopend op
maandag tot en met
vrijdag tussen
8.00 en 16.00 uur.

Gas, elektriciteit en water

023-392192

Kabeltelevisie

023-375249

De volgende vestigingen sluiten met ingang van:
7 april - kantoor GBV en PEN-CAI Velsen, Trompstraat 210, Umuiden
7 april - PEN-kantoor, Zandvoortselaan 9, Zandvoort
10 april - kantoor en magazijn van WLZK, Stephensonstnaat 38, Haarlem

*De Qutte, j-ome
Keuze uit meer dan

1000 VERSCHILLENDE
MEUBELSTOFFEN van69-nu
alle soorten

MODELGORDIJNEN b,lonsv.a.
VELOURS OVERGORDIJNEN
van 39.95 NU ALLEEN BIJ ONS

ALLE SOORTEN VITRAGE
bi| ons v a.

WIJ STOFFFEREN ALLE

25.00

p.m.

9.95

p.m.

5.95

Voor een
sfeervol
etentje

BOOT-, BANK-EN CARAVANKUSSENS, OOK MANOU EN EIKEN
ALLE KUSSENS WORDEN

GRATIS GEMAAKT

p.m.

NU OOK LAMINAAT EN TAPIJT TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

WLZK

Boul. Barnaart 14

HAARLEMMERDIJK 168 - Amsterdam-C - Tel. 020-6220981
met waarborggarantie

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

nv gvsbedrijf velsen

WLZK
postbus 2113
1990 AC Velserbroek
telefoon 023-2013 00
fax 023-2013 9 5

Gasbedrijf Velsen
postbus 2109
1990 AC Velserbroek
telefoon 023-2012 30
fax 023-2012 79

PEN
postbus 2115
1990 AC Velserbroek
telefoon 023-2012 25
fax023-2012 29

PEN-CAI Velsen
postbus 9111
1800 GC Alkmaar
telefoon 023-2012 80
fax 023-20 12 99

Thomsonstraat I
2041 TA Zandvoort
Postbus 505

Vrijkomende woningen

2040 EA Zandvoort

Thomsonslraat l

Telefoon 02507-17741

Postbus 505

Voor starters
1 Lorentzstraat 521, kale
huur ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 892,70, 4-kamerwoning
op 6e etage met cv en lift.
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max
f 5.250,-, en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.850,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
2 Keesomstraat 417, kale
huur ƒ 730,00, bruto huur
ƒ 886,75, 4-kamerwoning
op 1 e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,-, en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.850,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
3 Lorentzstraat 553, kale
huur ƒ 570,00, bruto huur
ƒ 748,30, 1-kamerwoning
op 1e etage met cv en lift.
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 4.095,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: leeftijd t/m
30 jaar.

Sluitingstermijn
inschrijven:
Woensdag 12 april a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij E M M
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen in de
selectieronde.

H .

2040 EA Zandvoort

M

Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-17741

In de ledenvergadering van 29 juni aanstaande is de
verkiezing en herverkiezing van de ledenraad.
Momenteel zijn er 33 leden in functie. De ledenraad
mag maximaal uit 40 leden bestaan. E M M zoekt

Informatie over het invullen
van de woningbon:
Weet u niet tot welke
categorie u behoort, heeft u
problemen met het bepalen
van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft
u andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons,
tel. 02507-17741.
Wij zijn u gaarne van dienst.

Woningbon

ZEVEN LEDEN VOOR
DE LEDENRAAD U/V

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)
adres
adres

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

Ondergetekende is D doorstromer

D starter

D vestiger

Naam

Gerealiseerde toewijzingen
op eerdere advertenties
Celsiusstraat 1: toewijzing op
14 doorstroomjaren + 2
bonusjaren = 16 jaar.
De Schelp 125: toewijzing op
leeftijd 44 + 3 bonusjaren =
47 jaar
Lorentzstraat 176: toewijzing
op leeftijd 59 + 5 bonusjaren
= 64 jaar.
Garage Celsiusstraat C:
toewijzing op lidmaatschap
71071405 uit voorkeursgroep.
Garage Celsiusstraat F:
toewijzing op lidmaatschao
94022401
Parkeerplaats Stationsstraat
C: toewijzing op lidmaatschap
93110901

Aanbiedingen geinig van .
3 t/m .15 april 1995.
'.
Zo langde voorraad strekt.

Geboorte datum
Naam partner
Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

l

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

l f

De nieuwe brochure is uit!

HEMA
RAADHUISPLEIN

Adres
Postcode

. l_ l

l

l

l

l

Plaats
Telefoon privé

't Familie Restaurant

Telefoon werk

vraagt

Woonsituatie

D inwonend

Q zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

part-time medewerker
voor de bediening
erv. vereist
leertijd tot + 23 jaar
tevens

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?
D ja

4 Mr. Troelstrastraat 62-16,
kale huur f 569,24, bruto
huut ƒ 617,56,
2-kamerwoning op 1e
etage met cv zonder lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om m
aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 4.095,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

Q nee

Zo IB, vermeld de waarde van de overgangsregeling

\

jaar

Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

D nee

afwashulp

leeftijd tot ± 20 jaar

Inl. tel. 12537

zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

l

l etage

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar

5 Zandvoortselaan 361 j,
kale huur ƒ 530,88, bruto
huur/559,63,
2-kamerwoning op 1e
etage met cv zonder lift,
eigenaar gemeente.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 3.800,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd

W O N I NG BO U W V E R E NIG I N G EMM

Fax 02507-14924

M

2041 TA Zandvoort

D wel lift

G geen lift

L

L

Kale huurprijs por maand
Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven
i
t
i
i
i
i
Onvolledig ot foutief ingevuld» bonnen wordan niet behandeld

Handtekening

dm

„Sunshop"
Zandvoort
voor al uw zonwering, markiezen,
vertikale jalouzieën, rolgordijnen
(nwst. B & C collectie).
Schoonmaken en opslag markiezen.
Hef adres voor uw zonnigste
verduistering!

Tel.: 02507-30955 of 14443

Structuur
De vereniging heeft ca. 6000 leden en wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur. De woningcorporatie heeft 19 medewerkers in dienst. De directie
is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie,
de beleidsvoorbereiding en uitvoering. De vereniging heeft een Ledenraad als Algemene Vergadering
en een Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan.
Inhoud
De Ledenraad heeft onder meer als taak:
•k het benoemen en ontslaan van bestuursleden van
de vereniging en het benoemen en ontslaan van
de leden van de Raad van Commissarissen:
i*r het vaststellen van het algemeen beleid van de
vereniging voor zover dit is vastgelegd in een
strategisch beleidsplan; vaststelling c.q. wijziging
van dit beleidsplan;
•k het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag;
•Ar het gevraagd en/of ongevraagd adviseren van het
Bestuur.
Profiel
Er is geen directe gespecialiseerde kennis vereist.
Wel venvachten wij van u de bereidheid tot het
volgen van cursussen, een grote persoonlijke inzet
en het kunnen werken in een team. Naast het lidmaatschap van E M M vinden wij het belangrijk dat
u tijd vrij kunt maken voor het optimaal functioncren binnen de Ledenraad.
Inzet en vergoeding
Het lid zijn van de Ledenraad kost u inclusief cursussen en voorbereiding van vergaderingen ongeveer
50 uur per jaar. Voor het bijwonen van een vergadering ontvangt u een vergoeding.
Geïnteresseerden in de functie wordt verzocht een reactie
te sturen voor / 2 mei aanstaande ter attentie van de
selectiecommissie Ledenraad, Woningbouwvereniging
E M M , Postbus 505, 2040 EA Zandvoort. Een informatiepakket kunt u aanvragen bij mevrouw Y. Kools,
telefoon 02507-/ 774 J.
Uw reactie zal vertrouwelijk worden behandeld.
WONINGBOUWVERENIGING EMM

Een Jkopievanuwgptuigschrift
getuigt net zogoed!
Hou lu-t origineel dus altijd zelf, als u
solliciteert. Raakt dat weg, dan kunnen wij
weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.
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'Ik heb geen zin om weer te gaan studeren'
ZANDVOORT - De Zandvoortse Adriana Folkers-Struvé is de dupe geworden
van nieuwe EG-richtlijnen
voor het verzekeringswezen. Na meer dan 25 jaar het
beroep te hebben uitgeoefend van tussenpersoon is
zij nu gedwongen het 'bijltje' erbij neer te gooien. „De
nieuwe eisen zijn een stuk
strenger, ik voldoe daar niet
meer aan. Daarom stop ik er
maar mee."

Verzekerings-tussenpersoon
Adje
Folkers-Struvé heeft haar
bureau al bijna
leeggeruimd: „Door
de
nieuwe
EG-richtlijnen zijn de eisen een stuk
strenger geworden"

door Joan Kurpcrshock
„Door die nieuwe richtlijnen
zijn de eisen voor tussenpersonen in alle EG-landen gelijk getrokken. Er is nu een soort makelaarsdiploma vereist, maar
dat heb ik niet. En ik heb geen
zin om weer twee jaar te gaan
studeren," zegt de 71-jarige
Zandvoortse. „Ik heb de SER
i nog aangeschreven, maar dat
mocht niet baten. Anders was
ik gewoon doorgegaan."
In 1968 deed zij examen in dit
vak en sindsdien is zij er altijd
mee bezig geweest. Dat werk
| valt nu dus weg. „Dat wordt een
1
klein gaatje in mijn bestaan,"
zegt zij. Vorige week heeft zij
' haar spullen ingepakt, haar
; klantenkring heeft zij overge! dragen aan HBR Adviescen! trum aan de Passage.

l Rijschool
Assurantiën is niet het enige
dat Adriana ('Adje' voor familie
en vrienden) Folkers-Struvë in
haar leven heeft gedaan. Naast

Foto Persbureau
Zandvoort

haar gezinsleven is zij vele jaren rij-instructrice geweest in
Zandvoort, samen met haar
man Jan Folkers. Deze had, na
functies bij onder andere Shell
en KLM, in 1955 de rijschool
opgericht. Dat gebeurde met
één auto, maar al heel snel
moesten er twee bijkomen,
plus een motor. Het was zo
druk, dat er zes lange dagen per
week gewerkt moest worden.
Het wagenpark groeide later

Weekenddiensten
Weekend:
8/9 april 1995
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezaraenlijke
waarnemingsregehng: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens
weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden inforrnatie over de regeling via
tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deij l, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
115847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
l (02507) 14561, Vermissingsjdienst 023-383361, Asiel Zand! voort
(tevens
pension)
J02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
i Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24

uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Vrijwillige hulpverlening: Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies
en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is?
Of bent u niet zelf in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op
werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

uit tot drie Opeis Kadett en een gende stap logisch: bemiddelen
scooter, waarop Jaap Slagveld in verzekeringen. Toen haar
les gaf. Nog later stapte de man in 1967 overleed, deed meschool over op Mercedes.
vrouw Folkers een jaar later
„Maar mensen die hun rijbe- zelf examen om ook de assuwijs hadden gehaald, wilden rantiën-activiteiten te kunnen
ook rijden. Dus zijn we een ver- voortzetten.
huurbedrijf begonnen met een
servicestation, op de hoek van
Als rijinstructrice heeft zij
de Schaepmanstraat en de Bre- honderden Zandvoorters de
derodestraat." En omdat er na- eerste beginselen van het autotuurlijk ook een en ander verze- rijden bijgebracht. „Ik heb zelfs
kerd moest worden, was de vol- Rietje Hermans in de auto ge-

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - Liefhebbers van rommeimarkten én verzamelaars kunnen zondag 9
april weer terecht op de Verzamelbeurs
Zandvoort in het Gemeenschapshuis.
De beurs is geopend van 11 tot 17 uur en de
entree is gratis. Het Gemeenschapshuis, te vinden aan de L. Davidsstraat, is makkelijk toegankelijk voor rolstoelrijders.
Op de beurs kan gekocht, verkocht en geruild
worden. Voor 'snuffelaars' is er de bekende rommelmarkt, verzamelaars kunnen er bekende en
minder bekende verzamelobjecten vinden. Bijvoorbeeld: postzegels, munten, speldjes, spaarpotten, prentbriefkaarten (ook met motief- en
fantasie-afbeeldingen), grammofoonplaten, boe-
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Speelweek van

Vrouwen VanNu
De Zandvoortse vereniging Vrouwen VanNu
brengt dinsdag 11 april een bezoekje aan de poppehuizen in het Frans Halsmuseum in Haarlem,
met een rondleiding van mevrouw Van Heurne.
Verzamelen om 14.00 uur bij het museum, entree 4 gulden. Voor donderdag 13 april staat een
spelmiddag op het programma, om 14.30 uur in
De Wurf (met eventueol gezamenlijk eten na
afloop).

M

R.

06 t/m 12 April
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Vijftien jaar geleden

Erepenning- Na twintig jaar heeft Corry van
der Meer een punt gezet achter haar activiteiten
voor de plaatselijke afdeling van de Nederlandse
vereniging tot Bescherming van Dieren. Uit erkentelijkheid voor haar inzet werd haar donderdagavond tijdens een geanimeerde bijeenkomst
in het Gemeenschapshuis door de plaatselijke
voorzitter Huberts de erepenning van het
Hoofdbestuur uitgereikt.
Broodje Burger naar rechter Om in de weekenden ook na drie uur 's nachts open te kunnen
blijven, stapt Broodje Burger deze week naar de
Raad van State. Hier wordt een kroonprocedure
tegen de gemeente aangespannen. Volgens de op
l april van kracht geworden Algemene Politie
Verordening (APV) krijgen broodjeszaken geen
ontheffing meer om na drie uur 's nachts open te
blijven.
Strijd om ether De strijd tussen lokale omroepen om de Zandvoortse ether is op een hoogtepunt beland. Pogingen om tot een samenwerking te komen tussen de Zandvoortse Omroep
Organisatie (ZOO/ZFM) en De Branding zijn
mislukt. De ZOO wilde met de Branding een
gezamenlijk regionaal programma opzetten met
daarin een Heemsteedse editie voor de Branding
en een Zandvoortse editie voor de ZOO. De Branding vreesde versnippering en wilde daarentegen dat de ZOO twee uur per dag zou uitzenden
onder de vlag van De Branding. De ZOO vond dit
een 'rare constructie'.

Kampioenschap Lions Na een enerverend basketbalseizoen is Lions erin geslaagd om het
kampioenschap te behalen, wat tevens promotie
betekent naar de eerste divisie. Degradatiekandidaat DED werd vrij gemakkelijk met 47-71
verslagen. Als spelers worden genoemd: Richard
Vissers, Pim Scho'n, Lex Kroder, Nico Koper,
Zoran Valjavec, John Epker, Kees Prins, Frans
Stiphout, Frank Termes en Remy Draayer.
Coach: Ron Telling.
Vrede van Zandvoort Met de ondertekening
van 'De Vrede van Zandvoort', zaterdag 29 maart
om 15.00 uur in het raadhuis, is een eeuwenlange
strijd tussen de humoristen van Nederland en
België beslecht. Ondertekenaars waren de
'Vriendenkring van Manneken-Pis' en het 'Nationaal l Aprilgenootschap'. De ondertekening
vormde het hoogtepunt van een dag die geheel in
het teken stond van de humor. Het 'Nationaal l
Aprilgenootschap', geesteskind van Edo van Tetterode, organiseerde voor de achttiende maal de
Prix de Joke.
Bevrijdingsdag In het kader van de viering van
Bevrijdingsdag zal de illegale groep 'De Kleine
Patriot' op maandag 5 mei a.s. weer de bevrijding
gaan herdenken. Alle oud-mede werkers, voor zover nog in leven, zijn voor die dag uitgenodigd,
zoals gebruikelijk is eenmaal in de vijfjaar. Van
10.30 uur af komt men bij de koffie in Zomerlust
bijeen.

Marelle Mode stunt
met gratis vliegtickets

ZANDVOORT - Marelle
Mode op de Grote Krocht
heeft - tot en met 5 april - een
enorme stunt in huis gehaald: bij aankoop van 500
gulden twee vliegtickets
naar Londen cadeau.
„We zijn al tien jaar aan het
'winkelen' in Zandvoort en dat
wilden we met iets bijzonders
vieren." Dat zegt eigenaar
Ruud Bras over de stunt waarmee Marelle Mode momenteel
een hoop aandacht trekt. „Via
een zakelijke relatie kwamen
we in contact met PIP Promotour, de organisatie die verder
een en ander voor de reis regelt.
Deze heeft bovendien een aanbod van hotels in zes verschillende prijsklassen, van 35 tot 70
pond per persoon per nacht, inclusief ontbijt. Die overnachtingen, minimaal drie, zijn voor

eigen rekening van de klant."
„De achterliggende gedachte
is het airmile-gebeuren," zegt
Bras. „Alleen moet je voor dat
systeem eerst 12500 gulden besteden voor je een gratis vlucht
naar Londen kan maken. Daarnaast speelt mee de onderbezetting van vliegtuigstoelen en
van hotelbedden in businesshotels, met name in de weekenden. Vandaar dat er in ieder geval ook een nacht van zaterdag
op zondag tussen moet zitten."
De klanten krijgen bij Marelle
een voucher waarmee zij bij de
reisorganisator een ticket kunnen krijgen. Dit is een jaar geldig.
De actie is gestart op 30
maart en inmiddels zijn er al de
nodige vouchers de deur uit gegaan, aldus Bras. „Maar de eerste reacties waren vooral, dat
mensen het niet wilden geloven."

Bomen plotseling weggehaald
Op het Raadhuisplein werden deze week plotseling de bomen
naast Graftdijk verwijderd. Zo ook de bankjes. Er zijn wel vage
ideeën om daar iets te gaan bouwen, maar officieel is er nog steeds
niets besloten. En dat kan ook nog wel een tijdje gaan duren. De
afdeling Voorlichting van de gemeente wist opheldering te verschaffen: de bomen zijn overgebracht naar de Max Euwestraat.
De plantsoenendienst wist dat de bomen verplaatst moeten worden, zodra er gebouwd wordt. Vooruitlopend daarop zijn ze nu
maar alvast weggehaald: het voorjaar is een ideale tijd om bomen
te verplanten De bomen waren al ingepakt, reisklaar gemaakt,"
zegt Egon Snelders. „Dat kan niet te lang duren." Of de bankjes
dit jaar in ieder geval wel weer op hun plek staan, kon hij nog niet
met zekerheid zeggen.

Gratis Paashaantje voor kinderen
Ned. gesproken
A.L
Dagelijks 13.30

De Paasdagen komen er al weer aan, maar eerst nog Palmpasen.
Ondernemer Peter Tromp, van de gelijknamige brood/kaaswinkel aan de Grote Krocht, heeft iets aardigs bedacht voor zijn
klanten. Met name de hele jonge klanten: kinderen kunnen zaterdag 8 aoril een gratis Paashaantje afhalen. Aan de actie wordt
meegewerkt door bakkerij Van Vessem.

lachen, Gieren
en eh», eh«. efu»»?

Prijzen van tien jaar geleden
Een andere verrassing komt eveneens van een ondernemer:
Paul Olieslagers van Drugstore de Gaper, in de Kerkstraat. Zijn
zaak, op het huidige adres, bestaat volgende week tien jaar.
„Daarom leek het ons leuk om een aantal hardlopende artikelen
voor prijzen van tien jaar geleden te verkopen. Dat gebeurt van
vrijdag 14 tot en met vrijdag 21 april. Maar daarnaast hebben we
ook nog een grabbelton met ballen met kortingspercentages.
Daarmee kun je op alle artikelen, behalve de medicijnen, een
korting krijgen van 10, 15 of 20%. Maar, eerlijk is eerlijk, ik moet
de mensen waarschuwen: er zitten ook wat ballen tussen zonder
korting. Maar degeen die deze pakt, krijgt in ieder geval een leuke
attentie."

Agapè-maaltijd
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders H.A., Palmpasen
Zondag 19.00 uur: Zendingsdienst
Woensdag 19.30 uur: Lijdensmeditatie
Donderdag 19.30 uur: Lijdensmeditatie

Periode:
28/3/'95 - 3/4/'95
Ondertrouwd:
Draijer, Cprnelis, en Van der
Aar, Patricia
Gehuwd:
Ponne, Eric, en Klok, Annette
Monique
Geboren:
Jordie, zoon van: Buis, Age, en
Walst, Dominique Jeannine
Overleden:
Bokhoven geb. Korver, Kniertje, oud 75 jaar
Camek, Antonfn, oud 75 jaar

Vijf jaar geleden

ken, stripboeken, poppen, antiek, curiosa, ouderwets gereedschap en oud speelgoed in diverse vormen. Voor enkele verzamelobjecten zijn
experts aanwezig die gratis taxeren en/of bemiddelen bij aan- of verkoop.
Voor meer inlichtingen kan men bellen: G.H.
v.d. Kijken, tel. 14234, of F.L. Tervelde, tel. 12303. 'An van der Baan (r.) krijgt als eerste van Rosita Bras een
voucher uitgereikt voor twee vliegtickets naar Londen

"...huh?" "C

Burgerlijke stand

de badplaats door

Verenigingsnieuws

Kerkdiensten
Weekend:
8/9 april 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
ondag 10.00 uur: Palmzondag,
jus. J.A. van Leeuwen, openbare
geloofsbelijdenis, m.m.v. jongerenkoor The New Choir Sin;ers
Donderdag 13 april 19.30 uur:
Witte Donderdag, SOW-dienst
Hervormde Kerk, ds. C. van
Vate, viering Heilig Avondmaal
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: mw. T.J.
Koens, Amsterdam
Donderdag 13 april 19.30 uur:
Witte Donderdag, SOW-dienst
Hervormde Kerk, ds. C. van
Vate, viering Heilig Avondmaal
Koomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves
Zondag 10.30 uur: Palmzondag,
Pastor D. Duijves m.m.v. kinderkoor
Donderdag 19.00 uur: Witte
Donderdagviering, past. D.
Duijves
en C. van Polvliet
vf
ijzinnige
GeloofsgemeenNPB, Brugstraat 15:
g 17.00 uur: Palmzondag,

had, de vrouw van cabaretier
Toon Hermans. Zij mocht van
haar man niet bij Jan in de
auto, want die was te knap,
vond hij. Maar ik heb ook hele
families lesgegeven, en volgens
mij ook alle bakkers in Zandvoort. Dan rook de auto altijd
helemaal naar baklucht. Ik heb
het altijd een leuk vak gevonden. Je leert de mensen ook een
vak, met een rijbewijs kun je je
brood verdienen."

met

"\J"OU HAD IK ME nog zó
_L l voorgenomen om eens
een keer een positief stukje te schrijven. Zo van... mensen, wat gaat het toch lekker in
Zandvoort. Want kijk nou zelf,
er zijn toch een heleboel dingen om iets leuks over te zeggen. Bijvoorbeeld die vrolijke
bloemetjes in de gemeentelijke
plantebakken in het dorp
(waar sommigen helaas niet
met hun tengels af kunnen blijven), of de straatvegers die
elke ochtend vroeg op pad
gaan? Of bijvoorbeeld het feit
dat de gemeente, VVV en ondernemers vanaf deze maand
doorgaan met het toeristenspel
'Zandvoort aan zet'...
Echt waar, ik was echt van
plan er dit keer een positief
stukje van te maken. Al dat negatieve gedoe, zelfs bij de tandarts kreeg ik opmerkingen
over... 'Er zijn ook leuke dingen in het dorp'. Ik moet hem
gelijk geven. Kijk maar naar de
regels hierboven. En zelfs de
plaatselijke politiek lijkt te verbroederen, als dat niet positief
is? De vergadering van een willekeurige partij wordt tegenwoordig ook bezocht door aanhangers van andere partijen.
Bijvoorbeeld de VVD-vergadering van afgelopen maandag:
PvdA en D66 waren daar rijk
vertegenwoordigd, zelfs het
CDA was er te vinden. Fantastisch toch?
Nog even dan... Wat ik hélemaal een leuk bericht vond, afgelopen week, was het feit dat
'De Stoel' gevonden is. Oké, het
was een nep-exemplaar dat een
strandexploitant uit Umuiden
voor zijn paviljoen had geplant,
maar toch... Dat doet me trouwens denken aan een ander
leuk bericht: het college van
Burgemeester en Wethouders
gaat praten met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ze gaan
kijken of die twee misschien
toch te vermurwen zijn voor
strandpaviljoens het hele jaar
door. Dus ook in de winter. Het
gemeentebestuur schijnt daar
tegenwoordig wel iets in te
zien. Ze zijn zelfs geneigd een
proef toe te staan, met een of
twee paviljoens. Mits de andere
twee instanties meewerken,
maar dat is natuurlijk nog
maar zeer de vraag: Rijnland
wil 'erbij' kunnen voor onderhoud onder aan de Zeereep.
Maar toch een positieve ontwikkeling, niet waar? Dus... genoeg om iets positiefs te schrijven. Zelfs zoveel, dat ik een
paar dagen over heb lopen denken, om een keuze te kunnen
maken. Dat was moeilijk, maar
het lukte. Gif wrochtend ging
ik er voor zitten: hallo Zandvoort, hier is ie dan...
Alleen.... op dat moment viel
mijn oog op een brief over de
gemeentewoningen in het
dorp. Wat blijkt? U heeft het
waarschijnlijk al op de voorpagina gelezen: als het aan het
college van Burgemeester en
Wethouders ligt, gaan vrijwel
alle gemeentewoningen in het
centrum eraan....
Weg goede voornemens.
JOAN KURPERSHOEK

Kat Floor toch 'gewoon oud'

Eng. versie
A.L
Dagelijks 15.30

Kort voorprogramma
A.L
Dagelijks 19.00

16 Jaar
Dagelijks 21.30

VerwacftT

De kat Floor van de winkel Dierplezier, aan de Grote Krocht, is
puur aan ouderdom overleden blijkt nu. En niet aan een virusziekte, zoals vorige week werd vermoed. De rode kater, door Hans
en Emmy Jansen 'met de inventaris mee' overgenomen van de
vorige winkelier Wezenbeek, werd 21 jaar oud.

Monument voor watertoren
Waarschijnlijk moest het een verrassing blijven, maar het
nieuwtje ligt nu al op straat. Zandvoort krijgt een monument voor
de oude watertoren, die in de Tweede Wereldoorlog is opgeblazen.
Dit wordt neergezet op de plek waar de toren vroeger stond,
tegenwoordig het parkeerterrein aan het Favaugeplein. Pachter
Martens heeft er een parkeerplek voor afgestaan.

Emile Ratelband in Zandvoort

Oastfaufapleïn 5,2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686

Zaterdagavond 22 april komt Emile Ratelband naar Zandvoort.
Hij laat mensen over gloeiende kolen lopen zonder dat ze er iets
aan overhouden, anderen verlost hij van hun angst voor spinnen.
'Baas in eigen brein', zegt hij altijd. Extra toegift: een vuurloop
over het strand. Kaarten kosten 65 gulden, de opbrengst is bestemd voor de met subsidiestop bedreigde Kindertelefoon. Verkrijgbaar o.a. bij de VVV.

• Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b. Expositie 'Uit liefhebberij ontstaan',
kunstuitingen van Zandvoortse
amateurs is verlengd tot en met
23 april. Het Cultureel Centrum is van woensdag t/m zondag geopend, van 13.00 tot 17.00
uur. Hier is tevens - tot eind
augustus - te zien: 'Aangespoeld
in Zandvoort', een tentoonstelling van flessenpost, verzameld
door Wim Kruiswijk.
• Thema-excursie Nationaal
Park Zuid-Kennemerland: zondag 9 april met een historisch
tintje, met verhalen van vroeger: aanvang 10.00 uur ingang
Bleek en Berg, Bergweg Santpoort-Zuid achter de hockeyvelden. Verplicht reserveren
023 - 257484. Dagkaarten tor
plaatse te koop.

donderdag 6 april 1995
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MENINGEN
Buffalo's actie
voor kindertehuis De rubriek meningen staat open voor uw reacties. U kunt uw brief
ZANDVOORT - Scoutinggroep The Buffalo's houdt
aanstaande zaterdag 8 april
van 10 tot 5 uur een inzamehngsactie voor een kindertehuis in Suriname. De
Zandvoortse mevrouw Ter
Bruggen heeft contact met
dit tehuis, dat volgens haar
moeite heeft om aan de dagelijkse benodigdheden te
komen.
Levensmiddelen
zijn duur en bijna niet te betalen.
Na het zien van enige correspondentie en een video over de
situatie in het kindertehuis
heeft onze groep besloten om
een eenmalige inzamelmgsactie voor deze mensen te houden. Dat zegt een woordvoerder
van de scouting. Die actie
wordt aanstaande zaterdag 8
april gehouden, tussen 10 en 5
uur in het troephuis aan de
Dumtjesveldweg. Dat is het verlengde van de Thijsseweg, bij de
hockeyvelden links. Het gaat
om goed houdbare levensmiddelen (m glas, blik of op een
andere manier vacuüm verpakt), houdbaar broodbeleg én
toiletpapier.
De groep heeft inmiddels familie, vrienden en andere kennissen benaderd maar doet bij
deze ook een oproep aan andere ingezetenen van het dorp om
mee te helpen. 'Wees nou eerlijk, wat is voor ons nou een
pakje thee, haast niks toch?
Terwijl zij in Suriname er een
hoog bedrag voor moeten neertellen.' Het motto van de actie
luidt: 'Wees geen vrek, toon respect'. Bij mensen die wel willen
helpen maar met in de gelegenheid zijn om naar het troephuis
te komen, kunnen de spulletjes
ook worden opgehaald: tel.
14888.
Een expediteur op Schiphol
is bereid gevonden, het materiaal tegen kostprijs naar Suriname te vervoeren. Daar komen
de mensen van het kindertehuis het zelf ophalen van vliegveld Zanderij.

opsturen naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplem 12 in
Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort. Vermeldt svp uw
telefoonnummer. Inzendingen zonder - /uiste - naam en/of adres worden
niet geplaatst De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

NS gaan er voor?
rechts of links liggen!
zeggen: 'Wij gaan ervoor!' De
Neem de auto, bus of fiets
Zandvoorters: 'Wij staan er- naar station Heemstede-Aervoor!' Die conclusie trekt A.R.
denhout. Aldaar prima parLos naar aanleiding van de bc- keergelegenheid voor wie met
de auto gaat. Vandaar vertrekzuinigingcn van de NS op de
treinverbinding van Zandvoort ken per etmaal 136 treinen, oftewel maar liefst acht per uur.
met het achterland. Los heeft
Te weten vier in de richting Leieen alternatief.
den/Den Haag en verder, verMet grote verontwaardiging trektijden: 13, 29,43 en 59 mmuheb ik als 65-plusser - en waar- ten over het heel; én vier treischijnlijk vele inwoners van nen in de richting Haarlem,
Zandvoort met mij - kennis ge- Alkmaar en Hoorn, vertrektijnomen van de nieuwe zomer- den: óp het hele uur, plus 19, 30
dienst-regeling NS 1995. Vanaf en 49 minuten óver het heel.
deze datum, eind mei aanstaanIn Amsterdam komt u aan op
de, wordt het traject Zandvoort-Haarlem v.v. dan onder- het eerste perron, vanwaar óók
houden met een zogenaamde de intercity in de richting
'sta-trem'. We hadden ons in- Utrecht/Maastricht vertrekt. U
middels al min of meer neerge- hoeft geen enkele trap meer te
legd bij het feit dat de Intercity lopen en hebt een prima aanZandvoort - Maastricht, onze sluiting! Dus géén trappenge'trots', niet verder rijdt dan loop en géén ergernis meer!
Haarlem en wij hierdoor ge- Voor nadere informatie kun u
noodzaakt werden om aldaar de NS, maar beter mij bellen!
over te stappen. In de praktijk (Tel. 13434)
A.R. Los
komt dat neer op 'overtrappen'
Zandvoort
van het tweede naar het zesde
perron. En nu moeten we vanaf
Zandvoort ook nog staan!
Ik heb voor reizigers vanaf
Zandvoort een goede raad. Laat
station Zandvoort NS voortaan
De Nederlandse Spoorwegen

Muzikaal 50 jaar bevrijd Nederland
ZANDVOORT - In verband met 50 jaar bevrijding
brengt Friends in Music een
speciaal programma. De
try-outs vinden plaats op de
zondagmiddagen 9 en 23
april in gebouw De Krocht,
aanvang 15.00 uur.

Verder songs als Lilly Marlene en Roll out the Barrel, op
een bijzondere wijze uitgevoerd. Verder worden er Engelse evergreens gezongen, zoals
We'll meet again, en Land of
hope and glory, plus Nederlandstalige liedjes als 'Trees
heeft een Canadees'. Vooral de
creatie van de 'Andrews Sisters'
is de moeite waard, zo wordt
voorspeld.

Zakelijk Bekeken

Zeelenberg en Doorakkers
doen mee aan motorraces

Politieauto vernield
ZANDVOORT - Een in de
Kosterstraat geparkeerde politieauto is zaterdagnacht tussen
half een en tien voor een vernield. Onbekenden trapten
twee deuken in het achterportier van de wagen.

Fancy fair Beatrixschool
levert ruim twee mille op

een nieuw Indonesisch 'eeten afhaalcentrum' geopend,
onder de naam 'Waroeng
Redjeki' wat zoiets betekent
ZANDVOORT - Voor het manches. De races beginnen als 'Eethuisje Veel Geluk'.
eerst in acht jaar worden er om twaalf uur en zijn rond vijf
Op de menukaart staan de beweer motorraces verreden uur afgelopen. De toegangsprijop het Circuit Park Zand- zen voor duinen en tribune be- kende nassi- en bamischotels,
voort. Grand Prix-racers dragen 15 gulden, terwijl een maar ook een eigen Nasi of
aan het rennerskwar- Bami 'Redjeki', bestaande uit
Wilco Zeelenberg en Cees bezoekje
tien gulden extra kost. Kin- gebakken rijst/bami met saté,
Doorakkers komen zondag tier
tot 12 jaar betalen de babi pangang, foeyonghai en attijdens de kampioensraces deren
jar tjampoer. Verder een tiental
helft.
van de KNMV in actie.
De voorzitter van de SPM, losse gerechten (vanaf 3,75 gul- Kokkin Dothy
Onder de naam International
Dutch Open Championship
Road Races worden zondag negen motorraces verreden. De
beide internationale rijders
starten in de Supersport 600,
machines die bij de WK-wedstrijden Thunderbikes genoemd worden.
Verder worden races verreden in de 50cc, de superbikes en
de supersport 400. Behalve de
50cc rijden alle klasses twee

voormalig Grand Prix-winnaar
Wil Hartog, zei onlangs blij te
zijn dat Zandvoort weer op de
motorsportkalender is teruggekeerd. „Wij ondersteunen dit
jaar vier motorraces: twee op
Zandvoort en twee op Assen.
Die vier top wedstrijden dienen
het visitekaartje te worden van
de Nederlandse motorwegracesport. Daarom hebben wij gekozen voor permanente circuits," aldus Hartog.

Hoe ziet u Zandvoort?
W
Fancy fair op de Beatrixschool. Kinderen proberen ballonnen
stuk te prikken

ZANDVOORT - De fancy
fair op de Beatrixschool is
een groot succes geworden:
de netto opbrengst bedroeg
2188
gulden. Hiervoor
wordt een geluidsversterker
gekocht.
„Op zo'n evenement als vrijdagavond hadden we zo'n versterker goed kunnen gebruiken," zegt schooldirecteur
Dick van As. Voor de volgende
keer dan maar. Ook zonder versterker is het een zeer geslaagde avond geworden. De kinderen konden naar hartelust hun
handigheid testen of geluk beproeven in activiteiten als 'Geld

in het water gooien', Varkentje
prik, blikken omgooien en zo
nog meer. Wie naast alles nog
tijd overhield, kon terecht in
een disco, georganiseerd door
oud-leerlingen.
De prijzentafels voor de verloting zagen er aantrekkelijk
uit. De ouderraad had te maken
gekregen met een gulle plaatselijke middenstand. Daarnaast
waren er ook via ouders en hun
relaties veel prijzen binnengekomen. Menigeen ging dan ook
met een gevulde tas met mooie
spullen weer huiswaarts. Daarna was het aan de ouderraad en
team om te proberen het gebouw weer om te toveren tot
een school.

Mand bier eerste prijs proefwedstrijd

ZANDVOORT - Voor het vierde jaar op rij houdt uitbater
Jan Zemstra van de Zandvoortse Bierwinckel op zaterdag
8 april een regionale bierproeverij.
Vijftig deelnemers zullen zich op vijf donkere en vijf blonde
bieren gaan storten. Aangezien het gerstenat elders wordt mgeschonken moeten de deelnemers aan de hand van geur, kleur en
smaak bepalen welk bier zij voor zich hebben. De hoofdprijs is
een grote mand met bier.
Vorig jaar streken Helga Koper uit Haarlem en Freek van der
Steen uit Amsterdam met de eer. De Zandvoortse tandarts Mick
Eysvogel werd derde. Het geheim genootschap Broeders van
Westvleteren, een biervriendenclub uit de regio, ziet toe op de
regels. Er nemen slechts vijftig fijnproevers deel aan de wedstrijd.
Kandidaten dienen zich dus snel in te schrijven by de Bierwinckel aan het Raadhuisplem (boven de Hema). Deelname kost vijf
gulden. De proeverij wordt in twee rondes gehouden: de eerste om
acht uur en de twee om half tien.
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AT IS ER NOU ZO leuk
of zo mooi aan Zandvoort? Of misschien
wel zo jammer? Het Zandvoorts
Nieuwsblad vraagt zich af hoe
de dorpsbewoners hun badplaats zien en doet een beroep
op hun creativiteit. Hoe ziet u
Zandvoort? Wat vindt u de leuke plekjes en wat maakt het tot
zo'n plezier om in deze gemeente te wonen? Hoe beoordeelt u
de jaarlijkse invasie van toeristen, of juist de winterse rust?
Het strand, de duinen? Geef uw
eigen impressie van Zandvoort
is het verzoek van de redactie
en stuur die naar de krant.
Voor de meest creatieve inzendingen zijn enkele aardige
prijsjes beschikbaar.
De vorm van uw creatieve bijdrage laten wij geheel vrij. U
mag uw visie onder het motto
'Zo zie ik Zandvoort' geven in
de vorm van schilderijen, foto's, collages, gedichten, verhalen, liedjes, wandkleden, tekeningen, beeldhouwwerken, etsen en andere creatieve uitingen. Wij zijn bijzonder benieuwd
naar wat u boeit aan de badplaats. Zijn het de duinen, het
strand, de zee, de oude dorpskern, het 'mondaine' uitgaansleven, het circuit of juist de flanerende badgasten op de boulevard.
Een selectie uit de inzendmgen hopen wij in mei in het
Zandvoorts Nieuwsblad te publiceren. Mogelijk worden de
inzendingen ook geëxposeerd.
Wie deelneemt aan de priisvraag 'Zo zie ik Zandvoort',
gaat akkoord met de eventuele
publikatie en expositie van zijn
inzending. Een deskundige
jury zal zich over de kunstuitingen, die uiterlijk l mei binnen
moeten zijn, buigen. U kunt uw
bijdrage zenden naar het redactieadres Gasthuisplein 12, 2042
JM Zandvoort. Grotere werkstukken kunnen hier ook tijdens kantooruren worden afge-
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ZANDVOORT - Drie mensen
zijn zondagavond rond kwart
voor zeven gewond geraakt bij
een aanrijding op de Boulevard
Barnaart. Een 33-jarige Amsterdammer die in noordelijke
richting reed, haalde een auto
in maar zag te laat dat een daarvoor rijdende auto linksaf
sloeg. Die auto, bestuurd door
een 37-jarige Moskoviet, werd
in de flank aangereden. De Amsterdammer liep door de klacht
nekletsel op. Zijn twee passagiers, een 33-jarige Amsterdamse en een 59-jarige man uit Diemen, liepen respectievelijk oogletsel en hoofdwonden op. Beide voertuigen raakten zwaar
beschadigd.
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Drie gewonden

Kom en speel mee
met de Roadshow!
U kent natuurlij k al Postcode
Jackpot, het wekelijkse spel
van de Postcode Loterij. Maar
u kunt nu ook 'live' meespelen. Want de Postcode Loterij
trekt door het land met de
Roadshow en is deze week bij
u in de buurt. Kom zelf kennis maken met de Postcode
Loterij en beleef mee hoe
spannend het Roadshow-spel
kan zijn!
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de prijzen en de goede doelen.
Want door mee te spelen in de
Postcode Loterij steunt u mens
en natuur. Meedoen is simpel.
U hoeft alleen de WIN-TOTZEVEN-MILJOEN-BON in te
vullen en op te sturen! •

Urthoarnse
® Courant

EEKMEDIA. ELKE WEEK HET DAGELIJKS NI

ƒ50.000,-

Amsterdam
29 maart t/m 9 april

ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.
G ƒ 40,- (vier lotnummers)
D / 30,- (drie lotnummers)

Adres:

Bingo Jackpot

RAI

het Roadshow-spel met ons mee!

De overige Bingoprijzen

Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Huishoudbeurs

is deze week in de RAI. Kom en speel

Naam:

23 24 44 38 27 18 35
07 09 39 20 32 36 37
41 22 40 19 17 33 13

U vindt de
Roadshow op:

De Roadshow van de Postcode Loterij

Stand Mega Jackpot: 6 miljoen

De Bingocijfers
getal 1 t/m 21

,,,

In een goede en aantrekkelijke partij voetbal, ondanks de
keiharde wind, had TZB over
het geheel genomen een veldoverwicht. De Zandvoorters
voetbalden in de eerste helft
niet de wind mee en dat is niet
altijd een voordeel. De bal
krijgt vaak te veel snelheid
j waardoor de nauwkeurigheid
soms verloren gaat. Toch kreeg
TZB de terechte beloning in de
vorm van een doelpunt. Een
goed doorzettende Bulend Ceryn drukte de bal achter de
DSC'74-doelman, 1-0.

mee ten aanval. Het team van
coach Willem Koning speelde
echter de bal goed rond, waardoor de aanvallen van DSC'74
niet altijd gevaarlijk waren.
Kwam er eens een doelpoging
dan stond in het TZB-doel Ab
Bol een geweldige partij te keepen.
Aangezien TZB verzuimde de
score op te voeren bleef DSC'74
geloven in een goede afloop.
Met nog tien minuten te gaan
ontstond er een misverstand in
de Zandvoortse defensie en
daarvan profiteerden de Haarlemmers. Zelfs Ab Bol was toen
kansloos, 1-1. Een gelijkspel lag
toen voor de hand maar DSC'74
had het geluk aan zijn zijde.
Drie minuten voor het einde
van deze spannende partij werd
de TZB-defensie voor de tweede keer verrast, 1-2.
„We wilden het seizoen met
een goed resultaat tegen
DSC'74 afsluiten," was het
commentaar van Willem Koning. „Dat zat er best in maar
DSC'74 had het geluk dat een
kampioen vaak heeft. Dit zijn
echter de leukste wedstrijden
van de competitie. We moeten
er volgend seizoen naar toewerken om weer in de standaardklasse te kunnen voetballen."

Gemeenschapshuis de negende
ronde voor het clubkampioenschap op het programma. Dmitri Herders gaat zo langzamerhand een bedreiging vormen
voor de koppositie van Florian
van der Moolen en de nummer
twee Remco de Roode. Dmitri
Herders heeft nog drie mhaalpartijen te goed. In de eerst volgende ronde moet Dmitri het
opnemen tegen Remco de
Zijn partij tegen Jack van Roode, die zijn partij tegen
Eijk was een prachtige strijd. Mare Habets in een overwinToen er na meer dan een uur ning omzette.
spelen nog geen stuk van het
bord was, ging de warm geloFlorian van der Moolen blijft
pen Van der Meijden in de aan- voorlopig nog de ranglijst aanval, die niet meer was te stui- voeren maar hij is zijn ongeslaten.
gen positie kwijt door verlies
John Ayress, goede tweede op tegen Dmitri Herders, die nu
de ranglijst wist de nummer 9, derde staat.
Jons Dommeck, een plaatsje terug te dringen, terwijl LindeUitslagen: Manon van Eldikman en Geerts, evenals hun eer- Bart Timmermans 0-1, Riek
der gespeelde partij van dit sei- van der Mey-Edward Hendrikzoen, wederom remise speel- se 0-1, Nanouk Marquenie-Janden.
neke Scheffer 1-0, Remco de
Wim Gude steeg twee plaat- Roode-Marc Habets 1-0, Dmitri
sen door winst op Gharry Herders-Florian van der MoolManshande en neemt nu een en 1-0, Rebecca Willemse-Henk
keurige achtste plaats in. De Willemse 1-0.
eerste tien op de ranglijst zijn:.
1. Dennis van der Meijden, 2.
Voor de laddercompetitie
'John Ayress, 3. Edward Geerts, werden drie partijen afgewerkt.
4 Hans Lindeman, 5. Ter Brug- Rebecca Willemse won van Dogen, 6. Jack van Eijk, 7. John minique van Eldik, Remco de
Atkinson, 8. Wim Gude, 9. Wal- Roode verloor van Dmitri Herther Franck, 10 Jons Dom- ders en Florian van der Moolen
meck.
boekte een overwinning op Edward Hendrikse. Remco de
Roode
blijft nog steeds de rangJeugd
lijst aanvoeren voor Van der
Voor de jeugd stond in het Moolen en Maarten Scholder.

TC begint nieuw seizoen me
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ZANDVOORT - TZB
heeft het kampioen DSC'74
heel erg lastig gemaakt. De
Zandvoorters hadden tot
tien minuten voor het einde
een 1-0 voorsprong. In die
laatste tien minuten sloegen
de Haarlemmers alsnog toe
en zegevierden met 1-2.

ZANDVOORT - Na de 22e
ronde van de interne competitie is het vrijwel zeker
dat Dennis van der Meijden
clubkampioen wordt van de
iZandvoortse Schaak Club.
Ooit begonnen als jeugdig
schaker bij de Zandvoortse
Schaak Club heeft hij een
formidabele ontwikkeling
doorgemaakt.

De Postcode Loterij komt ook bij ü in de buurt

In een grote wagen reist de
Roadshow van de Postcode
Loterij door het land. Ter plekke wordt de wagen omgetoverd
tot een fantastisch podium.
Daarop spelen drie kandidaten
uit het publiek onder leiding
van onze speciale presentator
het Roadshow-spel. Samen met
de mensen op het plein, in de
zaal of in de straat. Want de
Roadshow van de Postcode
Loterij is steeds te vinden daar
waar veel mensen bij elkaar
komen: op beurzen, evenementen, stadsfeesten, jaarmarkten,
enzovoorts.
Vijf gastvrouwen van de Postcode Loterij verwelkomen u bij
de Roadshow. Zij vertellen u
hoe u mee kunt doen aan het
Roadshow-spel en welke prijzen u kunt winnen. Ook kunt u
bij hen terecht voor al uw vragen over de Postcode Loterij,

TZB geeft kampioen
DSC'74 prima partij

Dennis van der Meijden
vrijwel zeker van titel

De gerechten van 'Waroeng
Redjeki' worden bereid in Toko
Gembira, in de Haarlemse Foto- André LieTempelierstraat, waar kokkin berom

BINGO

Amstelveen!
.. Weekblad

Uicmcr

II

ZANDVOORT - Een 49-jarige
Zandvoorter is zaterdagavond
in de Helmerstraat aangehouden op verdenking van mishandeling en huisvredebreuk. Omstreeks half acht bonkte hij bij
zijn buren op de ramen. Toen
de 44-jarige buurman open
deed, kreeg hij een stomp in
zijn gezicht. De 49-jarige man
drong vervolgens het huis van
zijn buren binnen. Samen met
zijn vrouw wist het slachtoffer
de agressieve man naar buiten
te werken. Vervolgens belde hij
de politie. Bij zijn verhoor de
volgende morgen verklaarde de
Zandvoorter door overmatig
drankgebruik met meer te weten wat er was gebeurd of waarom hij het had gedaan. Wel zei
hij dat hij spijt had van zijn
daad.

hankelijk van de reacties van
mensen." Het meest populair is
volgens haar de Nassi Rames,
maar ook losse gerechten om
zelf een maaltijd samen te stellen, zijn gewild. Sommige gerechten zijn flink pittig, andere
helemaal niet. De rest zit daar
tussen in.

VVeekmedia 17

Het Zandvoortse overwicht
bleef aanhouden, maar enige
noede mogelijkheden werden
niet benut. De TZB-doelman Ab
Bol behoefde in de eerste helft
vrijwel niet in actie te komen.
jln de tweede helft zou dat an~ders worden.
Nu trok DSC'74 met storm
De gerechten worden elke
ochtend vers bereid en vervolgens, rond elf uur, naar Zandvoort gebracht. „Ik sta er heel
vroeg voor op," zegt Dothy Tan,
hetgeen in Indonesië zelf wel
gebruikelijk is. „Gemiddeld
tussen 4 en 5 uur in de ochtend."

Tan (rechts)
levert de gerechten voor
het 'eethuisje'.

Als u bij 22 t/m 36 getallen een
volle kaart heeft, valt u ook in de
prijzen.

Amsterdams
StadsbOad. ..

~ Courant =.•=
rj

Mishandeling

den), vis- (8,50), vlees- (3,25) en
groentegerechten (vanaf 1,50)
waarmee een complete maaltijd kan worden samengesteld.
Daarnaast zijn er snacks zoals
pasteitjes, broodjes, loempia's
en een enkele Indonesische
pannekoek.

POSTCODE

Uithoornse
vf Courant

r. n '

geven. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met
Joan Kurpershoek
(02507)
18648 of Ton van Doorn,
020-6451515. Ook indien u overweegt mee te doen, wordt u verzocht even te bellen.

Amsterdams
StadsbBad —
Amsterdams ,
StarisbSad . ,— •

Uiemer
S Courant -.•=-

Waroeng Redjeki:
'Eethuisje
Veel Geluk'

Afscheid van
commissaris
. ZANDVOORT - Commissaris A.P. van den Hurk heeft zaterdag l april als districtschef
afscheid genomen van het politiedistrict Kennemerland-Zuid.
Hij gaat met functioneel leeftijdsontslag.
Van den Hurk werkte van
1958 tot 1992 bij de gemeentepolitie van Haarlem. Hij klom op
van agent tot commissaris van
politie. Na de (toenmalige) Surveillancedienst, het bureau
Verkeersvoorlichting en de
Verkeerspolitie werd hij in 1968
aangesteld als groepsbrigadier/wachtcommandant aan het
bureau Smedestraat in Haarlem. In 1970 werd hij chef voorlichting en vijf jaar later werd
hij overgeplaatst naar de Verkeerspolitie, waar hij van 1980
tot 1988 de functie van chef van
het Haarlemse korps vervulde.
Daarna werd hij hoofd van het
stafbureau Korpsleiding. In oktober 1992 werd Van den Hurk
aangesteld als plaatsvervangend districtschef in Kennemerland-Zuid. Op l maart vorig jaar werd hij benoemd tot
districtschef.

Het programma '50 jaar bevrijd Nederland' bestaat uit
'Mobilisatie variatie', een geënsceneerd verhaal vol Nederlandstalige liedjes van onder
andere Dirk Witte en Louis Davids, met onder andere gedeeltes uit 'De Jantjes'.

Aan het programma wordt Friends in Music, een bekend gezelschap in Zandvoort
meegewerkt door in Zandvoort
reeds bekende artiesten: mezzo-sopraan Carla Vermeer, sopraan Erika Mekel, bariton Simon Versnel, bariton Paul Roseboom en de Zandvoortse piaDothy Tan al bijna vijf jaar de
mst Dico van Putten.
scepter zwaait. Zij woont hier
sinds 1976 en is afkomstig van
Plaatsen zijn te reserveren bij
West-Java, wat voor een deel
gebouw De Krocht, tel. 15705.
bepalend is voor de smaak van
de gerechten. „ledere streek
heeft weer een andere smaak,"
ZANDVOORT - In de Hal- verklaart
zij, „maar soms vertestraat op nummer 12 is ander ik de
samenstelling, af-

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Zandvoort'75 houdt Huizen
niet van kampioenstitel af
ZANDVOORT - Zandvoort'75 bood afgelopen zaterdag Huizen goed tegenspel. Dat was onvoldoende
om tot een positief resultaat
te komen. Huizen dat met
4-0 won werd door dit resultaat kampioen en komt volgend jaar uit in de eerste
klasse. Zandvoort'75 degradeert en komt volgend jaar
in de derde klasse uit.

Spanning in A-lijn bij
Zandvoortse Bridge Club
ZANDVOORT - Met nog
één wedstrijd te gaan in de
vierde competitie van de
Zandvoortse Bridge Club is
vooral in de A-lijn de spanning te snijden. Woensdagavond is de beslissing gevallen.
De heren Polak en Vergeest
gingen er vorige week eens
goed voor zitten. Geconcentreerd spelend werden zij knap
eerste met 58,33 procent. Mevrouw Molenaar met de heer
Koning lieten zich ook niet de
kaas van het brood eten en werden gedecideerd tweede op korte afstand, op de derde plaats
gevolgd door mevrouw De
Kruijff en de heer Kleijn.
De dames Van der Meulen en
Spiers behielden na zes wedstrijden de koppositie. De heren Emmen en Van der Meulen
handhaafden zich op de tweede
plaats en mevrouw Molenaar
en de heer Koning nestelden
zich op de derde plaats met drie
procent achterstand.

Dat is een verschil van twee
klassen, maar dat verschil was
in de strijd van zaterdag niet te
zien. Enige honderden supporters uit Huizen zagen dat Zandvoort'75 er alles aan deed om
tot winst te komen. Daarbij had
de formatie van interim-coach
Joop Paap de pech al na vijf
minuten tegen een 0-1 achterstand aan te kijken.
De Zandvoorters
waren
geenszins aangeslagen en trokken met overgave ten aanval.
Paul Longayroux kwam in
kansrijke positie maar knalde
net naast en ook Arthur Paap
was dicht bij een treffer. Huizen kwam met de schrik vrij,
ook toen Edwin Ariesen vrij
voor het doel de bal nog naast
plaatste.

B-lijn
In de B-lijn speelden de dames Jurriaans en Meijer een
evenwichtige wedstrijd wat met
57,44 procent goed voor de eer-

ste plaats was. De dames Van
Mancius en Veltman konden
hen goed volgen en werden
tweede. De derde plaats ging
verrassend naar het gelegenheidskoppel mevrouw Van Os
met de heer Van der Werff. De
koppositie in de B-lijn bleef in
handen van het echtpaar Hoogendijk. Het echtpaar Smmk
blijft tweede, terwijl het echtpaar Van der Werff nu de derde
plaats inneemt.
De heren Van Duuren en
Hoogland, nu spelend in de Clijn, hebben toch weer de ambitie opgevat om terug te keren m
de B-lijn. Met een score van
61,31 procent werden zij eerste,
hetgeen hen op een vierde promotieplaats brengt. Ook goed
scoorden de dames Keur en
Van der Meer met een tweede
plaats en de derde plaats was
voor de dames Kiveron en
Rooijmans. De dames Boon en
Eijkelboom blijven onveranderd de ranglijst aanvoeren. De
dames Kiveron en Rooijmans
staan tweede en mevrouw Koper en de heer De Vries staan
stevig op de derde plaats.
Inlichtingen over de Zandvoortse Bridge Club zijn te verkrijgen bij de wedstrijdleider
de heer H.Emmen, telefoon
18570, alleen 's avonds.

ZVM-zaterdag plaatst
zich voor na-competitie

De Zandvoortse defensie had
over het algemeen goed zicht
op de Huizense aanvallen.
Doelman LUC Krom moest dan
ook zelden in actie komen tijdens de aantrekkelijke eerste
helft.

Kentering
Vol goede moed ging Zandvoort'75 de tweede helft in. De
strijd kreeg echter geheel onverwachts een kentering. Binnen een kwartier voetballen
was de wedstrijd beslist. De
Zandvoortse defensie tastte een
paar maal mis en het was 0-4
voor Huizen. Enorme opluchting en vreugde onder de meeZandvoort'75 bood goed partij tegen de nieuwe kampioen Huizen, maar verloor toch en
gereisde Huizen-supporters.
degradeert volgend jaar naar de derde klasse
Foto Arnoid van der Zee
De wedstrijd was gestreden
en dat bleek in het laatste half
uur. Huizen drong niet meer
aan en Zandvoort'75 was niet
bij machte iets terug te doen.
Huizen controleerde de wedstrijd en werd door deze 4-0
ZANDVOORT - De leden de Beek en Mare Kok gaven ken tegen Van Soolingen. Hans
overwinning terecht de kam- van Chess Society speelden Koper echter geen duimbreed Drost plaatste zich uiteindelijk
pioen in deze zware tweede de zevende wedstrijdavond toe. Mot een score van 5,5 uit 6 als derde op deze speelavond,
klasse KNVB. Zandvoort'75, van dit seizoen om de offi- stonden zij slechts een halfje waardoor hij lijkt af te stevenen
dat het gehele seizoen vocht te- cieuze snelschaaktitel van achter Koper. Via gedegen en op het kampioenschap snelgen degradatie, kwam daar niet Zandvoort. Dit kampioen- accuraat spel wisten zij elk vijf schaken.
De eerste plaats op deze
meer onderuit en gaat proberen schap wordt over totaal overwinningen te behalen en
speelden Van der Beek en Kok avond was voor Mare Kok. Kok
volgend seizoen het verloren acht ronden
verspeeld.
het hectische onderlinge zette de laatste drie partijen om
gegane terrein te herwinnen.
Mare Kok boekte een fraaie in
duel remise. Van de achtervol- in winst waardoor hij tien punavondoverwinning.
Hans
wist alleen Hans Drost nog ten op zijn conto kon taijschrijStand tweede klasse
Drost maakt echter het gers
enigszins in de buurt te blijven ven en zijn tweede plaats in het
KNVB zaterdag
Huizen
20 15 2 3 32 77-25 meest aanspraak op de titel, van het drietal. Met 4 uit 6 zat tussenklassement verstevigde.
Ajax
20 13 l 6 27 38-27 want hij gaat na zeven wed- de penningmeester op het vin- Kees Koper bleef met een score
Vlug en Vaardig
20 9 7 4 25 42-34
van 10 ait 12 partijen slechts
kentouw.
SDCP
199642433-21 strijden aan de leiding.
SDVB
20 8 8 4 24 47-32
een halfje achter Kok, waarSparta Nijkerk
19 8 9 5 22 45-28
In korte partijtjes, waar elke
door hij de tweede plaats en de
NSC
20 9 4 7 22 39-32
Hegemonie
daaraan gepaarde negen punHCSC
20 7 8 5 22 42-37 speler slechts vijf minuten beIn de zevende ronde van de ten kon claimen. Hierdoor beVRC
20 5 6 9 16 33-44 denktijd had om de winst naar
Lelystad
20 3 8 9 14 33-44 zich toe te trekken, werd vanaf avond werd de hegemonie van houdt Koper uitzicht op een poZandvoort'75
20 4 2 14 10 20-61
Candia
20 O O 20 O 10-72 de eerste seconde op leven en Kees Koper doorbroken. Mare diumplaats.
dood gestreden op het schaak- Kok ontfutselde Koper een vol
bord. Vooral de spelers van het stuk en dat was beslissend voor
tweede schaakteam trokken fu- het volle punt, dat Kok veilig Zege
Na Olaf Cliteur vorig jaar in
rieus van leer. Zo kwam Kees stelde. Van der Beek verloor
Koper met een honderd-pro- verrassend van nieuwkomer Gouda is vorige week de kopcentscore van zes punten uit Erwin van Soolingen. Kok liep man van Chess, Fred van de
Zo'n 150 le- zes partijen het beste uit de in de negende ronde tegen zijn Klashorst, erin geslaagd een
eerste nul op door in zijn partij groot open rapidtoernooi te
den van de startblokken.
Tennisclub
Vooral zijn overwinningen op tegen Drost de toegestane be- winnen. Met een monsterscore
van 8 uit 9 schreef Van de KlasZandvoort
Boudewijn Eijsvogel en Hans denktijd te overschrijden.
Koper wist van de misstap horst het door de Hogeschool
woonden de Drost, de leider van het sneltraditionele
schaakkampioenschap, getuig- van Kok niet te profiteren. Hij van Amsterdam georganiseeropening van den van grote klasse. Peter van kon het eveneens niet bolwer- de rapidkampioenschap op zijn
naam.
het
nieuwe
seizoen bij. En
wederom kon
gesproken
worden van ZANDVOORT - Het wielerseizoen is nog maar net begonnen maar
een flitsende
Koene is al in topvorm. De Zandvoorter pakte de afgelostart. In het Willem
weken twee titels. Zo won hij met overmacht de kampioengezellige club- pen
van Amsterdam en van Beverwijk.
ZANDVOORT - De laatste
huis verwel- schappen
Honderd renners kwamen aan de start in de strijd om de titel
komde voor- van
loodjes wegen het zwaarst.
Amsterdam.
De
Zandvoortse
veteraan
fietste
gemakkelijk
zitter Egbert mee in een dertig man tellende kopgroep. In de eindsprint gaf Dat geldt ook voor ZandPoster de vele Koene zijn medevluchters sprintles. Het was overigens de derde voortmeeuwen dat de afgeleden. De 89- keer dat hij in Amsterdam zegevierde.
lopen week tweemaal in acjarige
Van
Op het parcours van de BRC Kennemerland in Beverwijk bleek tie kwam. Moeizaam werd
Poelgeest
dat een trainingskamp op Mallorca de Zandvoorter heel erg goed met 1-1 gelijk gespeeld tegen
hield net zoals had
gedaan. Als enige veteraan nam Willem Koene plaats in een Hoofddorp en vervolgens
Poster
een
die voor de rest gevormd werd door B-amateurs. In werd nipt met 1-0 gewonnen
gloedvol be- kopgroep,
deze gecombineerde wedstrijd van amateurs en veteranen volgde van Alliance. De Zandvoortoog.
het tempo met de minste moeite.
ters blijven door die resultaDat het goed Koene
De kopgroep werkte goed samen en bouwde een voorsprong
gaat met de van 45 seconden op. Aangezien Koene als enige veteraan in de ten toch - de voornaamste
kandidaat voor de titel. Altennisclub
vertegenwoordigd was werd hij automatisch winnaar leen DIO kan de Zandvoorblijkt wel uit kopgroep
van
zijn
klasse
en
kon
hij
de
titel
van
'kampioen
van
Beverwijk'
ters nog bedreigen.
het aantal le- bijschrijven op zijn palmarès.
den. Met 950
leden zit de TC
aan
haar
Schaakprobleem
maximum en
De wekelijkse schaakrubriek
is de grootste
wordt verzorgd door de Zandvan de badvoortse Schaak Club. Informaplaats. Na de
tic over het schaakprobleem is
gebruikelijke
speeches trok
ZANDVOORT - Het tradiHet toernooi zal plaatsvinden te krijgen op de wekelijkse
het gezelschap tionele
voetbaltoernooi op maandagmiddag 10 en dins- clubavond, op donderdagavond
naar buiten, voor Zandvoortse basis- dagmiddag 11 april. Samen met in het Gemeenschapshuis, of
alwaar
Van scholen gaat maandag weer ZSV Zandvoortmeeuwen zorgt via de telefoonnummers 15023,
Poelgeest met van start. Zes Zandvoortse Zandvoort'75 ervoor dat dit 17272, of 14085.
het hijsen van scholen strijden om de evenement jaarlijks tot uitvoede
clubvlag fraaie wisselbokaal. Dit- ring komt. Het ene jaar op de
het
seizoen maal wordt het toernooi, zo- velden van Zandvoort'75 en het
voor geopend wel
jaar op de velden van de
voor meisjes als voor andere
verklaarde.
Meeuwen.
jongens,
gespeeld
op
de
velAfgelopen
Uniek is dit jaar dat een grote
weekend werd den van Zandvoort'75.
sponsor het toernooi ondervolop gebruik
Het schoolvoetbal kent een steunt. Adviescentrum HBR,
gemaakt van rijke traditie en is reeds een heeft een fors bedrag ter bede tennisba- halve eeuw zeer populair bij de schikking gesteld, zodat alle
nen op Sport- schoolgaande jeugd, die met deelnemers op een perfect toerpark De Glee. enorme trots aan het toernooi nooi kunnen rekenen. De orgadeelneemt. Toch zijn er enkele nisatie hoopt dan ook op een
wijzigingen doorgevoerd. Zo grote opkomst van ouders, verspelen er niet alleen jongens- zorgers en supporters om de
teams, maar zullen ook meis- voetballers aan te moedigen.
Schaakdiagram 12. Opgave:
jesteams meedoen aan het toerDe eerste wedstrijd begint
nooi. Daarnaast zullen de om half vier; de finale is ge- mat in drie zetten, wit aan zet
Oplossing schaakdiagram 11
teams uit een doelverdediger pland op dinsdagmiddag vijf
(mat in twee zetten, wit aan
Foto Arnoid van en zes veldspelers bestaan en uur. Daarna zal bestuursvoorder Zee
zijn de velden half zo groot als zitter Toonen voor de prijsuit- zet): 1. Lg2 x b7 + - Ka8 x b7; 2.
Dc2 - c6 en mat.
reikmg zorgen.
een normaal voetbalveld.

Mare Kok wint bij Chess Society

ZANDVOORT - Door een
3-0 overwinning op De Kennemers heeft het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen zich geplaatst voor de
na-competitie. Daarin kan
alsnog promotie naar de
vierde klasse KNVB worden
afgedwongen.
In de eerste helft gaven beide
teams elkaar weinig toe. Hoofdzakelijk vond het spel plaats op
het middenveld. Zandvoortmeeuwen liet sinds lange tijd
weer eens aanvaardbaar voetbal zien. Allengs werd een overwicht opgebouwd, maar een
mooie kans werd dor Rob van
der Bergh gemist. Met veel
overgave bleef Zandvoortmeeuwen de strijd bepalen.

Door het sterke spel van
Zandvoortmeeuwen
konden
meerdere doelpunten niet uitblijven. Daarvoor hadden de
Zandvoorters wel een strafsehop nodig. Tristan Brouwer
werd in het strafschopgebied
neergelegd en Pieter Brune
schoot vanaf elf meter beheerst
raak, 2-0. De Kennemers trachtte wat terug te doen, doch de
Zandvoortse defensie gaf weinig ruimte weg.
De jeugdige Paul Mietes
speelde een uitstekende partij
wat ook gezegd kan worden van
Garreth Davis en Leva Lock. Zij
inspireerden het Zandvoortse
team tot een sterke partij voetbal. In de slotminuut draaide
Leva Lock een hoekschop heel
sterk in het doel. Barry Paap
schampte de bal heel licht met
het hoofd en de bal verdween in
het doel, 3-0.

Al vrij snel in de tweede helft
kwam Zandvoortmeeuwen op
een verdiende voorsprong. Barry Paap werkte keihard en zette Stand eerste klasse HVB
20 18203885-17
de kroon op zijn werk door, na SMS
20 12 5 3 29 61-20
een gaaf lopende aanval, fraai Zandvoortm
De Kennemers
2011542744-30
raak te schieten. De equipe van Bloemendaal
208662255-41
EDO
209382148-33
trainer John van der Zeijs bleef
Stormvogels
20 8 4 8 20 43-54
jagen op een tweede treffer. De Overbos
2183101942-44
Kennemers, waartegen ook in Waterloo
20 6 6 8 18 44-53
de na-competitie wordt ge- Jong Hercules
2156 101623-33
SVJ/Energie
20 3 7 10 12 30-53
speeld, had geen schijn van BSM
1925 12921-38
kans.
Halfweg
192413 827-68
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Tristan Brouwer
ZVM-zat
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ït 950 leden

Willem Koene al in topvorm

Ook deelname meisjesteams
aan schoolvoetbaltoernooi

Robm Castien
(ZVM-zon)
Riek de Haan
(ZVM-zat)
Remy van Loon
(TZB)
Barry Paap
(ZVM-zat)

ft) Wceknudta
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Barry Paap kan de topscorerstrofee vrijwel niet meer ontgaan.
De Zandvoortmeeuwen spits scoorde zaterdag tweemaal en
voerde zijn totaal op naar twintig stuks. Naaste concurrent
Robin Castien wist niet doeltreffend uit te halen en blijft
daardoor op veertien staan. Met nog drie wedstrijden te gaan
lijkt een kloof van zes doelpunten te veel van het goede.

ZVM blijft moeizaam aan kop
De inhaalwedstrijd, vorige
week donderdagvond tegen
Hoofddorp, was meer spannend dan fraai. Nu het erop
aankomt lijkt Zandvoortmeeuwen moeite te hebben het spel
te maken. Veel doelrijpe kansen werden met geforceerd.
Hoofddorp nam m de eerste
helft een 0-1 voorsprong. Niets
werd cadeau gedaan aangezien
Hoofddorp nog uitzichten had
op de derde periodetitel.
In de tweede helft drong
Zandvoortmeeuwen sterk aan
en dat leverde al snel de gelijkmaker op. Een keihard ingeschoten vrije trap van Chris
Kuin kreeg de Hoofddorpse
doelman niet onder controle,
waarna Riek de Haan de bal
inknalde, 1-1. De Meeuwen leken door te drukken, maar het
offensief was van'korte duur.
Hoofddorp nam het initiatief
over, maar door goed ingrijpen
van John Keur en Dirk Termaat bleef Zandvoortmeeuwen
overeind.

Alliance

Lent, die met knappe reddingen, zijn waarde voor de ploeg
toonde. De Zandvoortse defensie maakte vaak onnodige overtredmgen. ~)e Haarlemmers
maakte van ae toegekende vrije
trappen totaal geen gebruik.
Sporadisch kwam Zandvoortmeeuwen onder de druk
vandaan. De combinaties waren te onzuiver of er werd te
individualistisch gevoetbald.
Op slag van rust nam Zandvoortmeeuwen toch de leiding.
Een afgeslagen hoekschop
werd door de hard werkende
Sander Hittmger onhoudbaar
ingeschoten, 1-0.
De tweede helft leek een eenvoudige opgave te worden aangezien Zandvoortmeeuwen de
straffe wind mee kreeg. De
Zandvoorters slaagden er echter niet m het spel naar zich toe
te trekken. Een fel spelend Alliance probeerde de gelijkmaker te forceren. De Zandvoorters beschikken echter over
een sterke verdediging en gaven weinig kansen weg. Aanvallend slaagde Zandvoortmeeuwen er niet in tot een aanvaardbare aanval te komen. Veel balverlies en te slappe schoten. De
twee punten bleven wel m
Zandvoort. Zondag speelt
Zandvoortmeeuwen de uitwedstnjd tegen DSOV in Vijfhuizen.

Tegen Alliance zouden de
mannen van trainer Pieter
Keur het wel gemakkelijker
krijgen. Voor de Haarlemmers
stond er immers niets meer op
het spel. De Zandvoorters kwamen bedrogen uit aangezien Alliance, net zoals Zandvoortmeeuwen niet groots speelde, Stand vierde klasse KNVB
19 12522941-14
maar wel veel inzet ten toon Zandvoortm
20 13 2 5 28 55 22
DIO
spreidde. Bovendien maakte de DIOS
20 10 4 6 24 37 22
keiharde wind goed voetbal United
19946224524
19 7 8 4 22 34 29
DSOV
vrijwel niet mogelijk.
20
8 6 6 22 13 39
TYBB
Die harde wind had Alliance Bloemendaal
2 0 9 3 8 2 1 4 1 34
in de eerste helft in de rug. Hoofddorp
195861825-32
2 0 6 6 8 18 38 33
Daardoor een overwicht voor Haarlem
2 0 6 5 9 1733 44
de gasten maar in het Zand- Alliance
VanNispen
2 0 4 6 101434-51
voortse doel was het Serge van Spaarnestad
200 l 19 125-107

Het BoodschappenSpel

De

En de
winnaar

BOODSCHAPPEN

WIJZER

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

Met Paasvla van
Menken van Grieken
verwen je jezelf
met een

Gratis

heerlijk dessert

roggebrood^
bij Kollumer «^

Hoofdprijswinnaars
Irna Driece

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

,et Kollumer w,u'^"'i"aëbracht.Kollumer
smakelijke
kaas op de markt georaa
sma'

CfKOHD irWARIN

(^

ssss*?35

Choq van Friesche Vlag in handige
hersluitbare verpakking

brood

'
„rft- u
Knllumer,
Daarmee
proeft
ui»u
mei. naar originele

SSSSSsstïasr

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

wets l

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

Choq, de lekker romige chocolademelk, komt met een nieuw IIterpak. Gemakkelijker vastte pakken en met een handige hersluitbare schenkopening.
Door de praktische klikdop is het
pak nu heel gemakkelijk te openen en gaat er bij het uitschenken geen druppel meer verloren!

..geboren en getogen in traditie.

17

Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina'

Na gebruik klikt u het pak gewoon weer dicht. Zo kunt u het
goed gesloten in de koelkast bewaren. Maar Choq heeft niet alleen een nieuw gezicht gekregen
ook de samenstelling is gewijzigd. En uit een smaaktest is gebleken dat zeven van de tien kinderen Choq het lekkerst vinden.

SUGGESTIE

WINKEL-TIP

Toefjes van
Friesche Vlag:
heerlijke
slagroom zonder
kloppen

Een ei hoort
erbij
Binnenkort is hetweer Pasen.
Ongetwijfeld zet u dan eieren
op tafel. Natuurlijk let u bij aanschaf op het keurmerk op de
verpakking. Dat zegt immers
iets over het leven van de kip
achter het ei.
Natuurlijk kent u de Scharreleieren. Die komen van kippen die los over de stalvloer
mogen lopen, maar niet naar
buiten kunnen. Craskippen
mogen dat wel en in de stal
hebben ze meer bewegingsruimte. Nog meer ruimte is er
voor de EKO-kip. Haar legsel
herkent u aan het EKO-keurmerk. Staat er geen keurmerk
op de verpakking, dan heeft u
in de meeste gevallen te maken
met eieren afkomstig van kippen uit een legbatterij.
De herkomst van de eieren is
deels bepalend voor de prijs.
Voor een ei uit een legbatterij
betaalt u minder dan voor een
EKO-ei. Zo kunt u zelf bepalen
wat het leven van de kip u
waard is.

Geen tijd om slagroom te kloppen, maar toch snel een smakelïjk en feestelijk toefje slagroom op koffie, dessert of gebak? Dan is Toefjes een uitkomst.
Toefjes is de kant-en-klaar
geslagen room van Friesche
Vlag in een handige spuitbus.

Altijd gemakkelijk om bij de hand
te hebben. Zeker wanneer u onverwacht bezoek krijgt of snel
nog wat extra aandacht aan uw
diner of brunch wilt besteden.
Toefjes van Friesche Vlag is bovendien niet alleen makkelijk, ook
wat smaak betreft blijft Toefjes
de niet te kloppen room.

Gratis wastablet bij Dove
douchegel en badschuim

Douchen of baden doen we bijna dagelijks. Soms raakt daardoor
de huid geïrriteerd of voelt deze droog en strak aan. Dit komt
omdat sommige verzorgingsprodukten de vettige en zure bescherming van de huid aantasten.
Dove bestaat uit neutrale reinigende ingrediënten en bevat 1/4
hydraterende crème. Dove tast

de natuurlijke bescherming van
uw huid niet aan en bovendien
droogt Dove uw huid niet uit.
Met Dove houdt u de huid van
het hele gezin op aangename
wijze in topconditie.
Dove is juist nu extra aantrekkelijk. Want bij aanschaf van een
flacon douchegel of badschuim
krijgt u tijdelijk gratis een Dove
wastablet.

Spaghettieierschotel
Benodigdheden:
1 ui, 1 groene paprika, 75 gr.
ontbijtspek, 3 tomaten, 250 gr.
spaghetti, zout, 1 eetlepel olie,
1 theelepel gedroogde basilicum, 4 eieren, 2 dl. melk, peper
en Parmezaanse kaas.
Voorbereiding:
Uien pellen en snipperen. Paprika wassen, zaadlijsten verwijderen en in stukjes snijden.
Spek in reepjes snijden. Tomaten wassen en in 8 partjes verdelen.
Bereiden:
Spaghetti in water koken. Intussen oven voorverwarmen
op stand 4 (200 °o. Ui, paprika,
spek en basilicum in koekepan
f ruiten. Tomaten toevoegen en
nog 2 min. zachtjes doorbakken.
Schep alles door de spaghetti en doe het over in een ovenschotel. Eieren met melk, peper, zout en Parmezaanse kaas
loskloppen en over de spaghetti schenken. Schotel ca. 30
minuten in midden van de
oven zetten.

Binnenkort is hetweer Pasen.
Dan zet u graag iets bijzonders
op tafel. Menken van Grieken
maakt het u gemakkelijk met
Paasvla. Een overheerlijke
romige vla met advocaatsmaak, waarmee u in een
handomdraai een luxe dessert
op tafel zet.
Paasvla kunt u zo uit de verpakking als toetje serveren.
Maar het produkt is ook heel
geschikt als basis voor een
bijzonder nagerecht, u kunt
er alle kanten mee op. En heeft
u even geen tijd om zelf een
origineel dessert te bedenken?
Kijk dan op de verpakking. Daar
vindt u een smakelijk recept,
waarmee u uzelf, uw gezin of
gasten met de paasdagen aangenaani kunt verwennen.

Natuurlijk wilt u het beste
voor uw baby. Daarom is BabyFresh vernieuwd. De lotiondoekjes van BabyFresh zijn nu
nóg dikker en zachter. De alcoholvrije lotion is milder dan ooit
én heeft een verbeterde parfum en de nieuwe startdoos is
nog gemakkelijker in het gebruik.
Om u extra voordelig kennis
te laten maken met deze verbeterde kwaliteit krijgt u tijdelijk op alle BabyFresh Original én
Ongeparfumeerd verpakkingen met 84 doekjes, 12 doekjes gratis.
BabyFresh: de milde hygiëne voor uw baby.

gnocchetti |
| W,
„
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Met Grandïtalia zet u in
'n paar minuten een complete
Italiaanse maaltijd op tafel

:_ ii'^t.'.-.iö ,-«T.i=i:!^u-. ;: |||f fï'

Zelfs wanneer u weinig tijd
heeft om uitgebreid te koken,
kunt u toch genieten van een
complete Italiaanse maaltijd.
Grand'ltalia maakt 't u namelijk
gemakkelijk met een uitgebreid
assortiment complete maaltijden. Uiteraard volgens authentieke Italiaanse receptuur.
U heeft er slechts enkele minuten voor nodig. Met een heel
klein beetje fantasie maakt u er
echt iets bijzonders van.
Nieuw is cnocchetti sardi ai
funghi. Een heerlijke pasta met

gedroogde paddestoelen. Probeer deze pasta maar eens met
wat Italiaanse kruiden en een
beetje Parmezaanse kaas.
Maar ook de andere kant-enklaar maaltijden van Grand'ltalia
zijn niette versmaden. Er is keus
uit Penne olive e capperi en 3
risotto's: alla Milanese, ai f unghi porcini of alle verdure.
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Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

woensdag en
donderdag op AT 55
17.45,0.15 uur

donderdag op
Stads-TV Rotterdam
om 17.50,19.50,
21.50, 23.00 uur
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Doe mee en maak kans op een mooie luxe
Electrolux wasautomaat. droogautomaat,
afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderdste beller of inzender, met
het goede antwoord,
een Electrolux kruimelzuiger klaar!
^ GRATIS

KRUIMEL;
ZUIGER

ormatielijn:

woensdag op
Stadsomroep Utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur

Maak kennis met Gincosan
en ontvang f 8,50 retour
Vergeetachtigheid, gebrek aan
concentratie. We kennen het allemaal. Denk maar aan de middagdip. We voelen ons dan vaak
duf in het hoofd. Dat komt omdat de spijsvertering op dat moment veel energie en zuurstof
verbruikt. Dit gaat ten koste van
de beschikbare energie in de hersenen. Een gezonde levensstijl,
een afwisselend dieet en vol-

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Met wie kunt u naar de leukste attracties?
2. Wat krijgt u tijdelijk bij Dove?
3. Bij welk produkt krijgt u Fries roggebrood?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijn
(75 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken). Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode
en woonplaats) naar:
HET BOODSCHAPPENSPEL
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam.
Prijswinnaars krijgen binnen 28 dagen schriftelijk bericht. Met vragen en/of opmerkingen
over de Bood-schappenlijn kunt u terecht bij
Tele-world, Postbus 59154, 3008 PD
Rotterdam.

STADSOMROEP

Remia lnf

06-0222555.

Jf'

BabyFresh

1, Koffie, thee, cacao
2. Koffiemelk
3. Suiker & suikervervangers
4. Conserven
5. Kip en gevogelte
6. Fruit
7. Vlees
8. Vis
9. Rijst
10. Kant-en-klaar maaltijden
11. Soep en bouillon
12. Brood, beschuit, toast
13. Ontbijtprodukten
14. Broodbeleg
15. Boter, margarine 16. Kaas
17. Topping en room
18. Melkprodukten
19. Desserts
20. Alcoholische dranken
21. Frisdranken
22. Sauzen en olie
23. Gebak, koekjes
24. Snacks en zoutjes
25. Toiletpapier & Tissues
26. Persoonlijke verzorging
27. Babyverzorging
28. Lichaamsverzorging
29. Wasmiddelen
30. Reinigingsmiddelen
31. Koel- en vriesapparatuur
32. Gezondheid
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Extra voordelige
kennismaking
niet vernieuwde
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Ja, ik wil
f8,50
retour!

doende voeding helpen onze
hersenen in conditie te houden.
Maar juist als we ouder worden is het van belang de doorbloeding op peil te houden.
Nu zijn er bepaalde plantenextracten die een gunstige invloed
hebben op de doorbloeding en
zuurstofopname, zoals de Ginkgo biloba en de Gingsengwortel.
Gincosan is een produkt dat
beide extracten bevat.
Het heefteen gunstig effect op
de doorbloeding, verbetert de
concentratie en is goed voor het
geheugen. Gincosan is verkrijgbaar bij apotheek, drogist en reformhuis.
U kunt nu voordelig kennismaken met Cincosan.
Want bij aankoop krijgt u f 8,50
op uw bank- of girorekening retour. Het enige wat u daarvoor
hoeft te doen, is voor 1 juli 1995
de onderstaande bon in te vullen
en op te sturen naar: De BoodschappenKrant, Antwoordnummer 1980, 3000 VB Rotterdam.
Vergeet niet de streepjescode
van de verpakking en de aankoopbon mee te sturen!

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Bankrekening nr.:
Girorekening nr.:

AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00,
21.00 uur

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Weekmedia
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'Het vak van

Mahlerconcert op
scherm meemaken
Van 2 tot en met 16 mei
wordt het zogenaamde
Mahler-feest gehouden in
Amsterdam. Dagblad Het
Parool heeft een gratis telefoonnummer beschikbaar
gesteld om voor alle onderdelen van het tentprogramma één unieke dagkaart tegen een korting te bestellen. In die tent wordt via
een videoscherm het ochtend-, middag- en avondconcert, dat wordt gehouden in het Concertgebouw,
weergegeven.
De dagkaart, die tien gulden kost, geeft verder gratis toegang tot de exclusieve Mahler-exposities in het
Stedelijk Museum en het
Gemeentearchief. Het telefoonnummer luidt: 060318.

Amsterdam-tocht
Het Rijksmuseum, Canal
Bike en Canal Bus spelen
op een originele manier in
op het toeristische thema
dat door de WV Amsterdam voor 1995 is uitgeroepen: 'Amsterdam stad aan
het water.' Aan de hand van
een speciale brochure
wordt eerst een ontdekkingstocht gemaakt langs
geselecteerde kunstschatten van het Rijksmuseum.
Vervolgens wordt de route
gecontinueerd over de 17-e
eeuwse grachtengordel.
Men kan dan kiezen: óf
zelf het roer ter hand nemen van de Canal Bike-waterfiets, óf zich de hele dag
comfortabel te laten vervoeren met de grachtenbus. De Canal Bus vaart op
regelmatige tijden langs
twee routes en doet zes
centrale haltes aan. Voor
een zeer speciale prijs geeft
het combinatie-ticket toegang tot het Rijksmuseum,
onbeperkt vervoer over de
grachten, of twee uur huur
van een waterfiets.

liuidtherapeute is nog een
jong paramedisch beroep,'
zegt Natasja Muskiet (25).
En ze legt uit waarom het
paramedisch heet: 'Wij
krijgen cliënten met
specifieke huidproblemen,
die zijn doorverwezen via de
huisarts of specialist.'
ATASJA
MUSKIET

N

werkt nu ruim een
jaar als huidtherapeute in het Integraal Medisch
Centrum in Amsterdam én

'Praktijk bewijst
aan huidtherape
l

bij een huisarts in Vplen-

dam. Omdat het zo'n jong,
en helaas zegt ze, nog niet
erkend beroep is, weten veel
huisartsen nog niet van het
bestaan van de huidtherapeut af.

l
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door Monique Lindeboom
Natasja: „Ons vak is ontstaan
uit een behoefte bij enkele
schoonheidsspecialisten, een
huidarts en een plastisch chirurg die vonden dat er nog een
schakel op hun vakgebied ontbrak. De huidtherapeut heeft
dat braakliggende terrein opgevuld. We zitten tussen de
schoonheidsspecialiste en de
dermatoloog in."
Maar wanneer ga je nou eigenlijk naar een huidtherapeut? „Als je in ernstige mate
last hebt van acné, pigmentatiestoornissen,
overbeharing,
oedeem (vochtophopingen in
de ledematen), cellulitis én
voor littekenbehandeling."
Ze geeft toe dat er inderdaad
ook steeds meer schoonheidsspecialistes zijn die zich specialiseren in acné, cellulitis en littekenbehandeling. „Maar, deze
specialistes werken over het algemeen op de gezonde huid en
zijn meer kosmetisch bezig."
„De dermatoloog werkt uitsluitend op de zieke huid en
voert operaties uit en verstrekt
medicijnen. Wij huidtherapeuten zijn de tussenschakel."
Volgens Muskiet krijgt ze
ook cliënten voor nabehandeling doorgestuurd via de dermatoloog of plastisch chirurg,
in geval van littekenbehandeling. In alle gevallen blijft de
huisarts of de specialist eindverantwoordelijk.

Zesde Home and Garden Fair
Het
cultuur-historische
Landgoed Beeckestijn in Velsen vormt van zondag 21 tot
en met donderdag 25 mei het
decor voor de zesde Home
and Garden Pair. Onder auspiciën van tuinarchitect
Arend-Jan van der Horst
wordt een deel van het landgoed speciaal ingericht voor
diverse modeltuinen.
Toparrangeurs uit binnenen buitenland geven demonstraties op de 'fair' en Jan des
Bouvrie presenteert de nieuwe Arx-collectie. Verder
Natasja Muskiet: 'We zitten tussen schoonheidsspecialiste en dermatoloog in'

DeBocxkdiappeiiKjcant

resultaat. Dat is heel bevredigend. Ik behandel vochtophoping met hele zachte lymfedrainage en/of zwachtels, waardoor
de opgehoopte afvalstoffen en
het vocht kan worden afgevoerd door het lichaam. Het is
een kwaal die vooral bij oudere
mensen voorkomt."
Littekenweefsel behandelt ze
ook met behulp van massage,
om de verkleefde huid weer los
te maken, zoals ze dat ook bij
ernstige cellulitis doet om vetophopingen los te krijgen en
een normale doorbloeding in de
huid op gang te kunnen brengen. Muskiet is eveneens sportmasseuse, dus masseren is
haar inderdaad wel toevertrouwd. „Het is een mooi vak,"
zegt ze overtuigend.
Om huidtherapeut te kunnen
worden, moet je een driejarige
hbo-opleiding voor Huidthera-

pie volgen. En dat kan op dit zelfs mee zwemmen! Deze cremoment nog maar op twee ho- me fixeer je dan met een poeder
gescholen in Nederland, in of spray."
Eindhoven en in Utrecht. Het is
En wat kost een bezoek aan
een particuliere opleiding. Dus de huidtherapeut? „In principe
men krijgt geen studiefinancie- betaalt het ziekenfonds. Ik ben
ring.
aangesloten bij het ZAO. Ben je
aanvullend verzekerd dan kun
je een groot deel van de behanWijnvlekken
delingen vergoed krijgen, anOp haar bureau naast de be- ders kost het toch wel tachtig
handeltafel staat een grote kof- gulden per uur." Muskiet is lid
fer met camouflagesponsjes en van de Vereniging voor Huidcrèmes. „Fantastisch spul," therapeuten. Een overkoepezegt ze. „Mensen die pigmenta- lend orgaan dat de belangen betieproblemen hebben in ge- hartigt en „hard bezig is het bezicht, zoals wijnvlekken, brui- roep erkend te krijgen. We zijn
ne of juist witte vlekken, leer ik er niet voor niets. De praktijk
hoe ze hun probleem kunnen heeft wel bewezen dat er becamoufleren. Het is een tech- hoefte is aan huidtherapeuniek uit het theater. We hebben ten."
een speciale foundation in kleu- Voor informatie: Integraal Medisch
ren van wit tot donkerbruin Centrum, telefoon Ü20-«83.!I924 of de
naar mosterdgeel die echt heel Vereniging van Huidtherapeuten,
lang blijven zitten, je kunt er Postbus S288, X7fiü DG Soest, telefoon

• • e ••••••••••••• e « •

10 Dagen Budapest en het Balatonmeer!
Het beste van Hongarije gecombineerd in een reis! De eerste dagen verblijft u in één van de mooiste en interessantste steden ter wereld Budapest. Daarna kunt u genieten van
het prachtige, zonovergoten Balatonmeer! Vertrekdata:
Mei: 01, 08,15 (LAATSTE PLAATSEN) slechts fi. 798,Juni: 05,12, 29, 26 fl. 828,- Juli: 03,10,17,24, 31 fl. 848,-

Inclusief: *vervoer per luxe tourbus * overnachting heen- en
terugreis *halfpension *2-ps.kamer met do/to *excursies*gidsservice in Budapest *reisbegeleiding *afscheidsdiner!
BÜDAPÊSTV BAIATONMEËR
'
Deze bon ingevuld opsturen naar
De Harde's Tours, Antwoordnr. 308,
2130 VB Hoofddorp (geen postzegel)
Naam:
Adres:
Poste.:
Woonpl.:

De Harde's Tours

Boek nu! BEL 020-6541100

The Home and Garden Fair wordt
gehouden op Landgoed Beeckestijn.
Rijksweg 131' in Velsen Zuid. De openingstljden zijn zondag 21 mei van
11 lot negen uur, maandag '22 tot en
met '2-1 mei van tien tot negen uur en
donderdag 25 mei van tien tot zes
uur. Het entreegeld bedraagt twintig gulden. Voor kinderen tot en met
12 jaar wordt tien gulden gerekend.
Nadere informatie: telefoon 05761-

VIS DOET 'T WATER IN DE .MOND LOl'EN

02155-24588.

Vakantieadres? Grot in Andalusië

Grillpan voor visbereiding
Veruit de populairste bereidingswijze van vis is bakken in margarine of dierlijk
bak- en braadvet. Volgens het
Nederlands Visbureau wordt
door het bakken in deze produkten de gezonde eigenschappen van vis tenietgedaan. Vandaar dat het Visbureau een campagne heeft ontworpen die moet leiden tot
een gezondere bereiding van
vis.

pan kan vis met een minimaal gebruik van vet worden
gegrilld. De pan hoeft slechts
eenmaal dun ingevet te worden met olie en de visfilet of
moot wordt heel gezond bereid.

Door een kaartje naar het
Nederlands Visbureu, Postbus 72, 2280 AB in Rijswijk te
sturen, ontvangt men de folder 'Vis gegrilld' thuis. In
deze folder staan vijf heerlijBij vrijwel elke viswinkel ke recepten en een bestelforin Nederland is de zogenaam- mulier voor de grillpan (39,95
de grillpan te koop. In deze gulden).

NPAKKEN

wegwezen!

wordt er country-mode van
Raffles geshowd en zijn er
country-interieurs van Patricia Padberg van Mclver en
creatieve interieurs van Aida
Bon te zien.

Foto Bram de Hollander

(ADVERTENTIE)

BOES

...
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sterdam waar ze werkt, is een
smeltkroes van behandelend
therapeuten. Zowel het lichaam als ook de geest staat
hier centraal. Er werken homeopaten, osteopaten, accupuncturisten, diëtisten, bewegingstherapeuten en je kunt er ook
terecht voor hypnotherapie.
Muskiet: „Handig toch? Heeft
een huidprobleem een diepere
Het combinatleprogramma is
oorzaak, kan de cliënt hier bijgeldig tot l oktober. De comblnatie-tickets zijn te koop voor 25
voorbeeld ook naar de homeogulden bij liet Rijksmuseum en
paat."
de kiosken van Canal Bike/Canal
Acné en overbeharing bij
Bus.
Homeopaat
vrouwen behandelt ze het
Het medisch centrum in Am- meest. „Voor acné hebben we
de dermatronicbehandeling,
een sterke peeling voor de op(ADVERTENTIE)
perhuid, waardoor de Iederhuid die eronder ligt en de talgkliertjes weer kunnen ademen
en dus beter gaan functioneren.
Het is een behandeling die
maanden in beslag kan nemen.
Overtaeharing kan zelfs jaren in
Met alle nieuwtjes, akties en
beslag nemen." De behandeling
ideeën om goed en Voordelig
gebeurt
elektrisch:
door
stroomstootjes ontstaat er loog
boodschappen te doen.
in het haarzakje waardoor de
wortel afsterft. Veel vrouwen
KIJK SNEL IN DEZE
met baardgroei maken gebruik
KRANT!
van de behandeling.
Het meeste plezier beleeft
Muskiet aan een oedeembehandeling: „Je ziet hier al vrij snel

l
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geeft u meer!

E KEUZE IN vakantie-

D

bestemmingen en mogelijkheden
breidt
zich jaarlijks uit. Hoewel bepaalde landen door politieke onrust niet meer zo favoriet zijn als voorheen, stijgt
het aantal toeristische gebieden nog steeds. Reisjournaliste Leni Paul maakt een
keus uit het brede aanbod.
Groen Henegouwen. Doorgaans rijdt men er langs op weg
naar Frankrijk. Maar het Belgisch Henegouwen, dat zich terecht de groene provincie
noemt, is het waard er wat langer te blijven. Beboste hoogvlakten, door groen omzoomde
meertjes, kunststeden met veel
historie zoals Tournai met zijn
kathedraal, de kleurige grafzerken van Warneton en niet te
vergeten de vele restaurantjes
en dit alles op enkele uren autorijden van Nederland. Informatie bij het Belgische Verkeersbureau: telefoon 020-624.5953.
Italië trok vorig jaar 575 duizend Nederlanders. Door de
lage lire verwacht men er dit
jaar nog meer. Het plezierige
van dit Zuideuropese land is
dat men, luierend aan Gardameer of Adriatische kust, de
cultuur altijd binnen handbereik heeft in de vorm van histo-

?*të^$&&Bföi&%>%
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Beboste hoogvlakten in het Belgische Henegouwen
rische stadjes, middeleeuwse
bouwwerken en indrukwekkende kerken en kapelletjes.
Informatie bij het Italiaans
Verkeersbureau: telefoon 020616.8244.
Grot. Het klinkt wat laag-bijde-gronds, maar de Spaanse organisatie voor toerisme verwacht er veel van. Een grot als
vakantieverblijf huren in Andalusië. Moderne grotten met een
aangename temperatuur (20
graden Celcius), stromend water en een gerieflijk bed in een
gebied waar je goed kunt wandelen en paardrijden. De ondergrondse landhuizen bieden
plaats aan zeven personen. Informatie:
telefoon
00
345.8739.068 (tevens faxnummer).
Pippi Langkous roept bij ve;len warme herinneringen op.
Vijftig jaar geleden verscheen
het eerste boek over dit Zweedse meisje en in het attractiepark Astrid Lindsgrens Wereld
in het Zweedse Vimmerby
staan deze zomer tal van Pippiactiviteiten op het programma,
zoals voorstellingen in het Pippi-theater en tentoonstellingen.
Informatie:
telefoon 070345.5283.

Franz Liszt. Wie met de donkerharige pianist met zijn vurige ogen een weekend wil doorbrengen, althans met zijn muziek, kan van 2 tot 5 juni in
Eisenstadt terecht voor Ein
Wochenende mit Franz Liszt.
Er is een Liszt-mis in de Dom,
er zijn avondvoorstellingen op
Slot Esterhazy en er zijn pianoconcerten. Informatie op het
Slot
Esterhazy, telefoon:
00.432.682.618.660.
Denemarken,
buitenland,
maar zo dichtbij en vol gerief lijke vakantiewoningen. Sonne
und Strand heeft er een 736
bladzijden tellende dikke catalogus over met vierduizend vakantiewoningen mét foto's in
alle regio's van Denemarken.
Vaak zijn de huizen voorzien
van roeiboot en sauna en zijn ze
gesitueerd in natuurgebieden.
Informatie:
telefoon 075213.858 (ook voor de aanvraag
van de gids).
Magie show voor kinderen
gratis plus uitgebreid vijf-gangen menu en English breakfast
staan ons deze zomer te wachten als we op de boten van
North Sea Ferries naar Engeland varen. Informatie: telefoon 01819-55216.

Vanaf Pasen steekt het Nicuwendammerbootje iedere zondag
weer van wal. Speciaal voor de lezers van Weekmedia maakt
hei IJvecr op zondag 16 (eerste Paasdag) en maandag 17
april (tweede Paasdag) weer een prachtige twee uur durende

vaartocht door
het Oostelijk Havengebied
van Amsterdam. De tocht voert via de aanlegplaatsen: het
Levantplein (KNSM-ciland). Zccburgcrkadc. Vliegenbos en
Nieuwcndammcrdijk (bij het sluisje), waar een korte stop is.
De tocht kan bij elke aanlegplaats worden onderbroken.
Daarom leent het IJ-buurtvccr zich uitstekend voor een wandeling of een fietstocht door de nieuwbouwprojecten op het
KNSM-ciland of, als schril contrast, de pittoreske groene
houten huisjes aan de Nieuwcndammcrdijk.
Op beperkte schaal kan men de fiets voor een rijksdaalder
meenemen, op voorwaarde dat u dit van te voren bij de aanmclding heeft opgegeven. Speciaal is er dit weekend aan
boord voor kinderen een paaskleurwcdslrijd met leuke prijzen.
Vcrtrcktijdcn: 12. 14 en 16 uur van steiger S. de Ruyterkadc.
aan het IJ (achterzijde CS. naast Tolhuispont)
Tegen inlevering van onderstaande bon en na telefonische
reservering kan men voor 6,50 gulden (normale prijs negen
gulden) voor volwassenen, kinderen tot en met 11 jaar 4.50
gulden (normale prijs zes gulden) meevaren.
Reserveren uitsluitend op werkdagen van tien tot drie uur op
telefoonnummer 020-551.4715. bij de Evencmcntcnlijn van
het GV13.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal volwassenen:

kinderen:

VAKANTIE-TIP!

DUBRO
CITROEN
AFWASMIDDEL

KLEURENFOTO
(10x15 cm)

VOORDEELFLACON

1 LITER
EXTRA STEVIGE
DAMES en/of HEREN

met handige
doseerdop

ROOTSCHOENEN

ORIGINELE BALLARINI
KOEKEPAN

met anti-slip zool, in de kleuren
blauw of zwart, maat: 36 t/m 44

met onverwoestbare anti-aanbaklaag, voor gas en elektra 0 24 cm.

ELDERS

PRINI
2 FOTO'S
DUS

GILLETTE SENSOR EXCEL
SCHEERAPPARAAT
inclusief 2 mesjes
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VRIESVERSE
QUEENS OCEAN
ROZE GARNALEN
heerlijk voor een garnalen cocktail

DOOS 200 GRAM

NOORSE ZALMFILET

NOORSE ZALMFILET
2 FLINKE MOTEN
DOOS 250 GRAM

licht gerookt en dun gesneden

PAK 100 GRAM
ELDERS

49

GRAND VIN
DE BORDEAUX

tropical of
bosvruchten,
vol van
smaak, bevat
natuurlijke
vitamine C

QUEENS OCEAN gevulde
SCHOLROLLETJES
MET GARNALEN
AMBACHTELIJK
GEROOKTE EN
GEFILEERDE PALING
LIEFST 100 GRAM

GRAVES
ROUGE 1993

LA REINE
LIMONADE
SIROOP

4 heerlijke, graatloze schoffllets, gevuld
met romige gamalenmousse en dlllesaus

heerlijk rode
Bordeaux,
uitstekend
geschikt bij
vleesgerechten

BUS 0,75
LITER

DOOS 400 GRAM
ELDERS

l

DEENSE
BUTTER COOKIES
in fraai presenteerblik

DUYVIS
TIJGERNOOTJES

MERCI
CHOCOLAATJES
de bekende verpakte chocolaatjes,
diverse smaken

knappend verse pinda's in een
krokant gestreept jasje, div. smaken

DOOS 400 GRAM

extra grote baal 300 gram

LET OP! 454 GRAM
ELDERS

ELDERS

inR4

SMITHS HAMKA'S
GROTE ZAK 120 GRAM

DUBBELBLIK 418 GRAM

ELDERS

ELDERS

ELDERS'

een lekkere pittige snack

QiAMBOUKCy MOM FARM

ELDERS 2&$ ELDERS 2&$

5^°»T

tf®

DOLE TROPICAL
FRUITCOCKTAIL
BLIK 432 GRAM

ELDERS

WKKiMM

ELDERS

SPAKENBURGSE
gy^ygjgf

B^
ÜNISKAA^ ^
HEEL POND ^;^

ELDERS

TAY-YO
FANCY PINK ZALM

NUTRICIACHOCOMEL
VOL OF HALFVOL
LITERPAK

DIVERSE
SMAKEN

LUXE
PAASSTOL
met witte diplaag in fraaie doos

ELDERS 4£&

ELDERS &8(

ELDERS JfcW

HUISHQUQEQ

PACLAN

SNEY FRAAIE
HERENSOKKEN

AANSTEKERS
SET 4 STUKS

ide kwaliteit met
Disney figuren,
35/38,39/42 of 43/46
-^ 5fr*<4

PACLAN
OVENBAKPAPIER
rol 30 meter

"

ROL
20 METER

^SKS

rAyfôCj Cfe

RODE
STOOFPEERTJES
of
GEMENGDE
VRUCHTEN

HOEGAARDEN
W1TBIER
SET 0 FLESSEN

POT
560 GR AM

ZOETE MINI
CROISSANTS
een heerlijke traktatie

VOORDEELBAAL18 ST

REUZE OMA'S CAKE
NATUREL
ieder plakje een gebakje

,

NU LIEFST 880 GRAM

KEMPENAAR
KNOFLOOK BAGUETTE

heerlijk frans stokbrood met knoflook

FRIESCHE VLAG
HALFVOLLE
KOFFIEMELK
SCHENKKAN160 ML

UNOX CRÈME SOEP
zoek uit: tomaten of champignon

4BORDENBLIK

ELDERS

L&2T
NTIS
ERTUS
kuit
olade,

KAHREL
ROODMERK
KOFFIE

LUYCKS
RODE
WIJNAZIJN
FLES
0,5 LITER

n of
dbeien

DIAMANT FRITUURVET
100% plantaardig, bakt droog en
krokant

KJLOPAK

TOFF
WAFELROLLETJES
diverse smaken

PER PAK

BAYMAN
CRACKERTJES

GRAND MÈRE
CONFITURE

luchtig en krokant

puur fruit met suiker, zoals oma
ze maakte

GROOT PAK 250 GRAM

POT 450 GRAM

PONDSPAK
MONTE FRAISE
ROOMIJSTAART
LIEFST 1000 ML

donderdag 6 april 1995

Weekmedia 17

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

Do mooiste mol edelhout gefineerde panelen vindt u
bi| De Graaf Juweeltjes m o.a. Essen, Eiken, Anegré,
Mahonie, Beuken en Kersen. Naturel, getint of in
dekkende kleur gelakt. Mei ronde ol rechte kanten.
In diverse breedtes, waaronderde royale
paneolbreedte van 30 cm Vanaf Bfcjgper m-

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengles een grote keuze lot maar liefst
5.50 m. In verschillende breedtes en afwerkingen
(zelfs in gefineerd Essen). Met rechte of ronde kanten.
In vele tinten. Vanaf »-j:jtil per mz

Kies uit meer dan 100 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon programma
kunt u alle kanten uit. De aluminium lamellen (in
verschillende breedtes en profielen) worden op maat
geleverd lot zelfs 6 meter lang. Dus praktisch altijd
kamerbreed! Vanaf »-tq per m=

KEUZE IN

N WANDEN!

Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178
Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

AUTO

PAS

VAN AALST
AUTO'S

ZX 1.4 inj. Reflex
ZX 1.9 D. Reflex
BX 1.4 LPG
AX 1.1, inj. Plaiser
AX1.1 inj.TGE
AX 1.1 inj. Image
Allo
Allo Fortisimo
Allo grijs metallic
Swiflt.3GSalu.v.
Swift1.3GS
Galant 2.0 GTM6V
Charade 1.3 TX alu. v.
Renault Twingo
Renault 1.9Europe

5-drs.
Sdrs
5-drs
3-drs
5-drs.
3-drs
3-drs.
3-drs.
3 drs.
3-drs.
3-drs.
5-drs.
3-drs.
3-drs
5-drs.

29800 km
153000 km
95000 km
71000 km
42500 km
44500 km
106000 km
32750 km
40500 km
47300 km
79000 km
66800 km
74500 km
16725 km
47300 km

bj.
bj.
bj.
bj.
bj.
bj.
bj.
bj.
bj.
bj.
bj.
bj.
bj.
bj.
bj.

11-91
2-93
1-90
6-91
4-92
1-90
7-87
7-89
8-86
1-92
2-90

11-89
10-89

KWEKERIJ VAN KLEEFF
Van Stolberg weg 1
Zandvoort
Tel. 17093

l

B eplanting
Bomen
Heesters
Vaste
planten
Violen Primnla's

1-94
2-92

Inruil-garantie en financiering mogelijk

DECOR PANELEN

Tel. 02979-84866/72828
Mijdrecht

KASTENWAND-SYSTEMEN

de Graaf

Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met fantasiedecors. Vrolijk, stemmig, exclusief.. donker of licht of in
prachtige midden-tinten; teveel om op te noemen.
Uilgevoerd met ronde kanten. Tussen de panelen
kunnen strips in gelijke kleur, contrasterend of -heel
apart- spiegelstrips! Vanaf KtlHBfoer m=

Jarmuiden 47, Amsterdam, tel. 020-6134775.
Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

UNIEKE
KUNSTVEILING

Communicatieweg 6

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met 2EDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houlstrucluur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

150 schilderijen en sculpturen
gemaakt door
verstandelijk gehandicapten

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen

VRIJDAG 7 APRIL 1995
Mozes en Aaronkerk,
Waterlooplein 205, Amsterdam.
Aanvang 18.00 uur.
Troostwijk veilt 150 unieke kunstwerken, gemaakt
door mensen met een verstandelijke handicap.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de
NSG/Special Olympics Nederland ter financiering van
de Special Olympics dag 8 april in Amsterdam en de
uitzending van 20 Nederlandse verstandelijk
gehandicapte sporters naar de International
World Summer Games van Special Olympics,
l t/m 9 juli in New Haven, Connecticut - USA.

Natuurlijk kies je voor het volgen van een opleiding
een vertrouwd adres, dat voor zover de cursus
onder de WEO valt, erkend is door het Ministerie
van Onderwijs.
Tevens erkend door
ANBOS en CIDESCO

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

offerte.

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

• ondernemersvaardigheden

D. van Duyn
Vakman in sierbestrating
en herbestrating van uw
tuin.
Ruim 30 jaar ervaring.

OPEN PAG
22 APRIL

• schoonheidsverzorging

VAN 11,00
TOT 15.00
UUR

• pedicure - voetverzorging

• manicure - nailstyling
• visagie - make up artist
• sportmassage

BEZICHTIGINGSDAGEN:
woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 april
van 12.00 tot 17.00 uur in de Mozes en Aaronkerk.

Aanvang nieuwe cursussen
jan./feb.-aug./sept.
Vraag gratis studiegids

Tel. 02507-19593/17833

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

CATALOGUS ƒ 2,50 (tevens toegangsbewijs)
verkrijgbaar tijdens de bezichtigingsdagen.
Voor meer informatie: Nederlandse Sportbond voor
mensen met een verstandelijke handicap, NSG:
tel. 030 - 363747 ; Troostwijk Veilingen B.V.:
tel. 020-666.66.66.

Instituut de Korte

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Nic. Witsenstraat 3 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020 623 39 94

j Special
Olympics
'77)0 IVetherlands

j. van campen
schoen reparatie
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

BIJ AANKOOP

VAN ƒ 500,-

TWEÉ VLIEGTICKETS

NAAR LONDEN
CADEAU

PAAS
AANBIEDING
van 8 april tot 15 april
Alle Dames Hakken voor
ƒ 10.00
Alle Heren Hakken voor
ƒ 14.75
Elke tweede sleutel voor
de halve prijs
Rookmelders van ƒ 24,95 voor

ƒ 19,95
Alarminstallatie voor Doe het zeif
Pakket 1 van ƒ 995,00 voor
ƒ 795,00
Pakket 2 van ƒ 1 295,00 voor
ƒ 995,00
Abus profilcylinder Spec.
van ƒ 39,95 voor
ƒ 35,95

BEACH HINTS
UITVERKOOP
gaat door!
5 artikelen samen

ƒ lUUj'

ZWEMBROEKEN

J

Hom,

25j'

Boller, Speedo

SHORTS
ƒ 10j'
Bestcompany halve prijs

Kerkstraat 20

sloten- &
beveiligingsservice

(voorheen E. de Boer)

Corn. Slegersstraat 2 Zandvoort
Gedurende de periode van 6 i/m 12 april 1995 bieden wij u -bij besteding
van 500,- of meer- twee geheel gratis vliegretourtlckefs naar Londen aan.
Wij hebben nog plaats voor een
De enige voorwaarde is dat u minimaal drie nachten, voor eigen rekening, in
Londen logeert. Onder auspiciën van FIP Promotour zijn er speciaal voor u zes
prima hotels in verschillende prijsklassen geselecteerd waaruit u uw keuze kunt
maken. Eén van deze overnachtingen moet echter van zaterdag op zondag zijn.

vlotte verkoopster

De natuur kent de mens.
Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:
i Drogisterij-Parfumerie Bouwman ,
\Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327./

Kun je overdag, 's avonds en in het weekend?
Bel dan „De Bode"
Antiek- en kadowinkel
Tel. 18845

De reischeque die u krijgt is maar liefst een jaar geldig!
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MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micrn-ndvcrlrnlic» voor zaki'nimm on partiriiliiM- kunncn worden gftzcl over l of 2 kolommen hrrcillr in <|iverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de h|>raiule hou oi> dc>
pagina „MICHO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende rililir:
ZANDVOOUTS NIEUWSBLAD/0,-IH per inilliinrlrr.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kiinl uw lekhl telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
•fr Zandvonrts Nieuwsblad, Castlmisplein 12, 2(M2.|M
Zandvoorl;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z. Zandvoorls Nieuwsblad, Amslclveens Weeklilad,
Uithoornsc Courant, de Koude Vener, Aalsmeerder
Courant, alle edities van het Amsterdams Sladsklttd, de Nieuwe Weespcr. ƒ5,52 per niillinieter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
~k

Informatie over on/e overige aantrekkelijke advertcntieenmlmuilies in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.

* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ!!,- adm.kosten.
~k Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnunimcrs verstuurd. Op verzoek wordt aan advertcerders buiten hel verspreidingsgebied één krant vcrstmird. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gebrachl.
Alle prijzen cxcl. 17,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advcrtontiecombinatic 7,
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(dit nummer is niet voor bczorgklachten) of zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AI) Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Op en top serviceverleners
kunnen bij de KLM part-time
Passage Employé(e) worden.
Als het op serviceverlening aankomt verwachten we nogal
wat van onze Passage Employees. Ook wat passagiersafhandeling betreft heeft de KLM namelijk een uitstekende
reputatie opgebouwd. Een goede naam die we dag in dag uit
waar willen maken.

Part-time; never a dull moment.
Bij de afdeling Passagiersafhandeling werken ongeveer 800
mensen. In wisselende diensten zorgen zij ervoor dat per jaar
zo'n 7,5 miljoen passagiers probleemloos en op tijd hun
vlucht halen. Dat maakt het werk hier bijzonder levendig en
vaak ronduit hectisch. Als part-time Passage Employé(e)
werkt u 4 uur per dag, gemiddeld 20 uur per week in
wisseldiensten, dus ook in het weekend.
Naast het inchecken, bent u zo af en toe ook actief op andere
plaatsen waar onze passagiers service nodig hebben. Zo zult
u bijvoorbeeld mensen die van een rolstoel gebruik maken
gaan assisteren of alleenreizende kinderen op hun gemak
stellen. Om dit werk goed te kunnen doen, geeft de KLM de
nodige opleidingen. Deels theorie, deels praktijk. Wij bieden u
een arbeidsovereenkomst van één jaar.

Wie komen er in aanmerking?
Representatieve mensen tusen de 21 en 40 jaar die graag
service verlenen. Zij moeten geen bezwaar hebben tegen
wisselende diensten (ook weekenden en feestdagen) en
tegen het dragen van een uniform.
Daarnaast verwachten wij dat u minimaal HAVO-niveau heeft
en de Engelse taal uitstekend spreekt. Ervaring in een
serviceverlenende functie in de toeristische sector is een pré.

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.
Gewonnen door: J. Treffers, Mijdrecht

De Harde's Tours
Hobby's en
verzamelingen

Interesse?

Lessen en clubs

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Groep aktieve 40-plussers zoekt ski-/conditietrainer m/v.
Van sept. '95 tot eind maart '96. Zaterdagmorgen van
10.00-11.00 uur op het strand in ZANDVOORT.

Oproepen - Mededelingen

MASSAGE voor mannen.
Beg.curs. 8 di.av. v.a. 2/5, Huur/koopruil aangeb.: 4A'dam-C. Folder: THoMas kam.flat, lage hr (Zandvoort).
Gevr.: koopwon. in Z'voort.
020 - 6981977 (antw.app.).
Br. o. nr. 762-13144 v.d. blad.
PIANOLESSEN
Per 1 mei zomerhuis te huur
door
gedipl.
lerares.
Onderhoud,
voor perm. Vr.keuk., d. + t.
Tel.: 02507-18486.
reparatie,
Br. o. nr. 762-14104 v.d. blad.
PRIVE-LES Engels, Latijn,
doe-het-zelf
Grieks, Dutch lessons, J. Bakker, Botticellistr. 38", A'dam
Onroerend goed
Klein
SCHILDERSBEDRIJF (bij Olympiapl.) 020 - 6751664.
en woonruimte
doet gaarne vrijblijvend
te
huur gevraagd
prijsopgaaf. 020-6948197.

Info: Erik van Dok, 072 - 646746.
Grote miniatuurtrein- en modelautobeurs
te Almere-Stad op zondag 9 APRIL aanstaande
van 10-15 uur in Sporthal Stedenwijk. Kampenweg 1.
Ruim 300 tafels! Komt u kijken, ruilen, (ver)kopen?
• Plaats voor snel een goed
contact eens een advertentie
MET CONTACTTELEFOON
Elk gesprek wordt aangekondigd en U kunt uw toestel afen aansluiten wanneer u maar
wilt. Info 06-35011184,1 gpm.
(Of 020-6658686, ma. t/m vr.
van 8.30 tot 20.00 uur).
1945-1995: Ned. 50 j. bevrijd.
Borduurpakk., rood-wit-bl. lint
1-15 cm breed, Singer. Prinsenhofstr. 7. Tel.: 20072.
Alle horecabedrijven
kunnen bij
RADIO PEETERS
op prompte service en
levering rekenen.
Haltestraat 62a,
tel. 02507 - 19892.
*Beertje, niet. gedacht, in
één woord klasse. Belofte
/ou know. Love you. Je schat
Borduurpakk. Beatr. Potter,
Paddington Bear, DMC,.An-,
chor, hobby-art., naaimach.
rep., scharen slijpen. Singer,
Prinsenhofstr. 7. Tel. 20072.
getuige van
aanrijding op 1 mrt j.l. hoek
Zeestraat/Stationstraat witte
auto rijdt bromfietser aan en
rijdt door. Telf. 02507-19833.
GROTE VLOOIENMARKT
Za. 8 apr. Haarlem Schalkwijk, Het Schalkererf.
Toegang ƒ2,50, 100 kramen.
Zo. 16 apr. Winkel, Van Niedorphal. 23 april Wervershoof,
Sporthal De Dars. Alleen 2ehands.
Van
9-16
uur:
020-6156856.

Een pruik als het
nodig is!

Trouwauto's
Video trouwreportage
Luxe personenvervoer
TeL/fax: 020 - 6904667
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
* Oproep:
tentoonstelling
Maria school, oude schoolspullen. Tel.: 02507 - 19106.

aparte
pasruimte
ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

*

bezoek aan
huis oF in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
• • * - heren(mqat)werken
Dinsdags
.GlUHBEWO

Heemsledestraal 28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Tel.02Ml57107

Verloren en
gevonden
* Gev. baby-armbandje mei
naamplaatje 'Jazzy'.
Tel.: 02507 - 17036.

Felicitaties

DE KLUSSENBUS

Party-service
PEUKAAN

De Krocht

Kasten

TAFELS
antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Beeld en geluid

* Hartelijk gefeliciteerd lieve
Mariëlle. Kusjes tante Alie.

verzorging

kennismaking

HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 02507 - 14606.

• Plaats voor snel een goed
contact eens een advertentie
MET CONTACTTELEFOON
Elk gesprek wordt aangekondigd en U kunt uw toestel afen aansluiten wanneer u maar
wilt. Info 06-35011184,1 gpm.
(Of 020-6658686, ma. t/m vr.
van 8.30 tot 20.00 uur.)

YVONNE KREUGER
BODY CARE
PEDICURE,
KOMT BIJ U THUIS.
BEL: 02507-20208.
Manicure/Nailstyling
Sport/ontspanningsmassage
Zonnebank
ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p.w.
02507-30183/06-52812146

RADIO PEETERS
heeft cd's en cd-i's
* Hartelijk gefeliciteerd lieve voor goede prijzen in huis.
Vlariëlle. Kusjes van Nicolette Haltestraat 62a, 02507-19892.
Marco.
Kleding
*T.k. Akai tapedeck met
*• Het is echt waar! Debby banden, ƒ250. Tel.: 02507 wordt 8 april 21 jr in Amerika. 18441.
* T.k. 1 bruine korte nerts, mt
Mama, Remon.
* T.k.: Sony tuner ST-S170 di- 42/46/299: 02507- 12141.
*• Hiep Hiep Hoera onze lieve gitaal, 1 jaar oud, vr.pr. ƒ 225.
Vlariëlle wordt woensdag
Tel.: 02507 - 30355.
Baby-artikelen
jaar. Kusjes Oma en Opa.

Computerapparatuur
en software

MET SPOED GEZOCHT:
woonruimte voor jonge vr. met
zoon van 10 jr of samen met vr.
ook met kind huis of etage delen. Bel tussen 19.00 en 20.30 u.
Tel. 02507 - 31202.

Woningruil
750 Ruiladressen
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.
Aang. 3-kamerflat in centr.,
1e et., 2 gr. slp.kmrs, lift, berging, balkon. Gevr. 3-kamerflat min. 2 slp.kmrs of etage +
berging nabij Watertoren. Br.
o. nr. 764-14008 v.d. blad.
AANGEB. 4 k.flat, 1 hg Engelandiaan Haarlem, huur ƒ 680.
Gevr. 3 k.flat of woning in
Zandvoort. Tel.: 023 - 402550.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Tenten en
kampeerbenodigdheden

GESCHEIDEN en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen
zijn ook op zoek:
Bel 06-350.290.15 (100cpm). * T.k.: scheltertentje, dubbeldaks, ƒ 25. Tel.: 02507-12158.

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 Uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

Vaar/surfsport

Verhuizingen

VLOOIENMARKT

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
8 april sporthal Spaarnehal te Haarlem; 9 april sporthal Delta kamerverhuizingen. Voll. verz.
Lloyd te A'veen; 16 april sporthal Treslong te Hillegom; 16 Dag-nachtserv. 020-6424800.
april sporthal FBK te Hoofddorp; 17 april sporthal Groenendaal te Heemstede; 22 april sporthal Cleijn Duijn te Katwijk; 25
"iei Buitenmarkt te Nieuw-Vennep. 18 juni Circuit Zandvoort
te Zandvoort. Org. Hensen, 023 • 402334.
* Te koop: zonnebank, ideaal
in combinatie met hemel, 10
Commercieel en administratief
lampen ƒ 100: 02507 - 17813.

Zonnebanken

personeel gevraagd
VERDIEN WAT U WAARD BENT! Onafh., zakelijke buitenkans
bij een intern, org. Herbalife. Physical Wealth: 020-6474563

Divers personeel gevraagd

GROOTHANDELSBEDRIJF
heeft 10 mensen nodig voor diverse funkties.
Geen ervaring vereist.
Bel tussen 9.00 en 17.00 uur: 020 - 600028Ü.
Vraag naar Martina.

HÉ YOU, JA JIJ!

Zie je er leuk uit, heb je
een vlotte babbel en wil je
veel geld verdienen? Pull-time
promotie-verkoopteams. Lft.
18-30 jr. Geloof je het niet?
Goede telefoonstem gevr. Check it out! Tel. 023-296190,
y°or inspr. antw.app. bedrijf. 13-17 uur of antw.apparaat.
8e!
(semafoon) 06-59378665.

* Zonnebank met 10 lampen
195x65 cm, houten frame,
ƒ 100,-. Tel. 02507 - 17813.

Dieren en
dierenbenodigdheden

PIANO

SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187

L. M. Boerrigter, Amsterdam
C. de Vries, Duivendrecht
M. Voogt, Zand voort
Cloting-Benjamens, Zandvoort

* Gratis ± 4 m2 betonsteentjes rose/wit v. sierbestr.; 5m2
terrasteg. rose/grijs. 17753

Osdorperweg 247
Amsterdam-Osdorp
Tel. 020-6193271

Elke week het dagelijks nieuws!
DIREKT apart met gratis vrou- Langzaam laat ze je broek
wen, doorverbonden naar zakken. Haar hoofd gaat omhaar huis. 06-9710 (75cpm). hoog en omlaag. Haar tong
DIREKT-SEX met 'n vrouw draait kringetjes en jij pakt
van 35 j. of ouder. Bel haar haar bollen vast! Standje
Frans 1 gpm. 06.320.323.40
thuis op via: 06-350.266.46.

Lekker Snel
Doorgeschakeld

DIREKT-SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste vrouwen, via de computer wil ze
gratis sex aan de lijn.
NAAR HETE DAMES THUIS!
Bel 06-9788 (75cpm).
Dominante vrouwen geven
tel.nr voor Gratis SM-kontakt.
06-320.325.80 (100cpm).

Hallo. Ik ben Ellen, een leuke sponlane meid van 30jr. Ik zou graag via
deze advertentie in konlakt willen
komen met leuke, spontane mannen. Ben je nieuwsgierig geworden,
bel me dan gauw op! Ik ben 's
avonds na 20.00 uur altijd te berei-

06-350.10.358
2 Kwartjes p. minuut

Luister naar gratis SEXoproeDOORSCHAKELLIJN
pen van vrouwen. Maak je
Nu kun je vrouwen direkt op- keuze, de computer schakelt
bellen. Direkt naar haar thuis. je direkt door. 06-9665 1gpm.
Bel: 06-9892 (75 cpm).
Nieuw! Gluur door de ramen
DOORSCHAKEL-LIVESEX!
van Esther en Peter en beleef
200 Vrouwen willen thuis ge- mee wat ze met oppas Anja
beld worden, 1gpm. 06.96.98 doen! 1 gpm 06.320.323.13.
Effe vlug Live! Comp. draait 't Nieuw: hete meisjes (18)
privénr. van een hete meid. uit Groot Amsterdam!!
Geen wachttijden of visitek. 06-350.23.020 (100cpm).
Elk type tel. 1 gpm. 06.97.93
Nu DIKKE vrouwen echt opELKE DAG NIEUWE
bellen. Zoek de leukste en de
DAMES PRIVÉ
computer verbindt je naar
Laat je snel
haar thuis 06-96.68 (100cpm).
doorverbinden via
Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen. Ze willen gratis sex.
De computer verbind je naar
24 u/p.d. 110 c.p.m.
haar door. 06-9755 (75cpm).
Gratis naar bed met vele getrouwde vrouwen thuis. Sex- Nymfomanes doorschakellijn
kontakten 06-9530 (75 cpm). direkt apart met een oudere
vrouw. Bel 06-9504 (75cpm).
Gratis naar bed met vele
Op z'n FRANS! Ze doet je
Dikke VROUWEN thuis.
broek uit en slaat haar zachte
Bel snel 06-9580 (75 cpm).
lipjes om je ... heen! Haar
GRATIS naar bed met ge- hoofd en tong gaan op en
trouwde vrouwen thuis. Sex- neer en jij zit met je vingers in
kontakten. 06-9747 (75cpm). m'n slipje. Wij komen tegelijk
GRATIS Sexkontakt, nu spec. tot een HP. 1 gpm. 06.96.46.
met hete vrouwen van 40+. Oudere ERVAREN vrouwen
Bel nu 06-98.11 (75cpm).
van 35+ zoeken sexkontakt.
Heerlijk DISCREET apart met 06-350.290.53 (75cpm).
hete vrouwen uit Amsterdam. Oudere vrouwen geven hun
06-320.322.11 (75cpm).
telefoonnummer voor gratis
SEX: 06-95.17 (75 cpm).
Hete meisjes (18) Live
Oudere
vrouwen
geven
tel.nrs. voor gratis sex bij hen
Geen wachttijd 1 gpm
thuis. Bel 06-9511 (100cpm).
Homo: Jongens v.a. 18 onder
elkaar. Hoor die knullen ge- Oudere vrouwen geven telnrs
nieten! 06-320*330*88 75cpm voor gratis sex bij hen thuis.
Bel nu 06-9780 (75cpm).
** HOMOKONTAKTEN **
Zoek je snel een hete knul? OUDERE-VROUWEN (40+)
willen nu snel sexkontakt!
06-320*330*18 (75 cpm).
Bel nu 06-9705 (75cpm).
HUISVROUWEN geven tel.nrs. voor gratis sex bij hen
thuis 06-9664 (75cpm).
doorschakelen
HUISVROUWEN geven tel.nrs. voor gratis sex bij hen
24 u/p.d. 100 c.p.m.
thuis. 06-9501 (75cpm).
Sabrina's
Sexpaleis. Kies uit
HUISVROUWTJE wil gratis bij
180 HOTSTORIES! Zapp door
haar thuis gepakt worden;
de stories! 1 gpm. 06-96.06.
06-9690 (1 g/pm).
SEX-DOORSCHAKELLIJN.
JONGE mannen gezocht die
Nu kun je hete vrouwen direct
dames (35+) GRATIS verwennen. 06-9709 (75 cpm). thuis bellen. 06-9750 (75 cpm)

ken.

06-350.202.00 toets 'n 3 en dan 333®
Ik ben een sexy vrouw van 35jr en
zou graag in kontakt willen komen
met een sexy man. Bel me, dan kunnen we zien of het wat wordt.
06-350.202.00 toets 'n 3 en dan 06031
Wanda, 30|r en sinds kort alleen.
Zoek daarom diskrete seksrealie.
Welke leuke man of vrouw belt me?
06-350.202.00 toets 'n 3 en dan 380ÏT

06-98.57

06-9715

Privé

06-96.88

MiCRO's

Aantrekkelijke., bereisde jonge
zakenvrouw is op zoek naar warmte
en liefde. Welke tedere man, leeftijd
en uiterlijk is voor mij niet belangrijk, wil het 'ns met mij proberen?
Eerlijk zijn, tederheid en liefde staan
bij mij boven aan de lijst.
06-350.202.00 toets 'n 3 en dan D47S1

Hoi, ik ben Debby. Ik zou het heerlijk vinden als jij 't ijsklontje er uit zo
willen likken.
06-350.202.00 toets 'n 3 en dan 009-8Aantrekkelijke vrouw zou graag in
kontakt willen komen met een stel
of man (liefst geb.) voor het bezoeken van sexbios. buitensexclub of
parenclub. Bellen jullie gauw!
06-350.202.00 toets 'n 3 en dan 304-3-

Welke lieve man of vrouw zou mij
eens graag willen verwennen? Ik ben
blond, slank en 26 jaar. Ik wacht met
spanning op je telefoontje..!
06-350.202.00 toets 'n 3 en dan 401»

100cpm

WELLUSTIGE oudere vrouSEX-DOORSCHAKELLIJN
wen geven hun telnrs. voor
Nu hete negerinnen echt op- gratis sex. 06-9605 (100cpm).
bellen. Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar ** HOMO-KONTAKTEN **
haar huis. 06-9667 (75cpm). Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
STUDENTES geven
Bel nu 06-9613 (Nu SOcpm).
gratis sex op hun kamer.
Bel nu 06-9603 (75cpm).

Diverse clubs

Thuisprivé de grootste,
de lekkerste en de meeste
vrouwen, 24 u.p.d p.m. 75 c.
BETTY'S ESCORT
06-320.330.04
020 - 6340507 dag. v.a. 19. u.
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9844 (75cpm).

Darling Escort,
Het betrouwbare adres
v. de liefste meisjes.
Bel: 020-6189577

TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
DESIRE ESCORT zoekt
Bel nu 06-9502 (75cpm).
spontane DAMES, v.a. 18 j
IVrouwen, 35 jaar en ouder, goede verd.: 06-53227430.
willen DIREKT-SEX. Bel haar
HEREN met alle 8 SEXY
thuis via 06-9604 (75cpm).
MEISJES relaxen in de salon
Vrouwen (40+) willen snel voor ƒ 150,- all-in.
SEXKONTAKT. Direkt aan de Ma-vr, 10-24 u. 020-6869264.
lijn! Bel 06-9757 (75 cpm).
Bestevaerstr. 215 hs, A'dam.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

voor de particulier
3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven • verloren/gevonden « weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik « het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

ZaridvöörtóNieuwsblad

Bel Dames Thuis

06-98.50

* Hoekbankstel ƒ 100; ronde Dikke vrouwen (40+) willen
taf. + 4 st. ƒ 100; 4 pits Etna vrijblijvende sex. Gratis & disgasstel ƒ50. Tel. 19486.
creet. Bel 06-9502 (75 cpm).
* Te koop: z.g.a.n. bolderkar, Dikke vrouwen geven telnrs
luchtbanden, ƒ200.
voor gratis sex bij hen thuis.
Telefoon: 02507 • 12846.
06-9602 (100cpm).
*•T.k. Chicco autostoel nw. Dikke vrouwen (40+) willen
pr. ƒ279, 1 jr oud, nu ƒ 175,-. kontakt met oudere heren.
Tel.: 02507 - 17185.
Bel ook! 06-9543 (75cpm).
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Opwindende ' secretaresse met
ondeugend karakter, zoekt snelle
man voor spannende fantasieën.
06-350.202.00 toets 'n 3 en dan 6303

Wie kan mij, mooie bi-vrouw van
30jr, liefde en echte warmte geven.
Bel me en vertel me alles!!
06-350.202.00 toets 'n 3 en dan 023-B-

VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ50 per mnd
24 u/p.d. 100 c.p.m.
T.k. Maltezer Leeuwtjes, ing. Bel voor onze voorwaarden:
Evt. bezorgd: 08385-54176. 02946-4292, Fa. Holla & Zoon. * 4 dekens a ƒ 25; 2 dekens Dikke NEGERINNEN geven
ƒ50; 1 litsjum. ƒ100. Als nw tel.nrs voor gratis sex bij hen
en zuiver wol: 02979-81177. thuis. Bel 06-9662 (75 cpm).

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

Hallo. Ik ben een vrouw van 30t en
anderen vinden mij ondeugend en
soms zelfs een tikkeltje brutaal.
Maar eigenlijk ben ik warm en pittig.
Het idee dat een onbekende mij belt
om te praten over sex windt mij (nu
al) op!!
06-350.202.00 toets 'n 3 en dan W&

T.k. 2 surfplanken, 1 mast,
1 giek, 3 surfzeilen ƒ 1500.
Tel.: 02507 - 15646.

Marion Fambach HOVENIER
Uw tuin in zorgzame en
06-Nummers
ervaren handen.
1 uur gratis advies.
06.320.320.91 Ik open m'n
Info tel. 020-6277846.
mond voor jou! Ik wil je tong
* Te koop: tuintafel + 4 stoe voelen. Rijpe Negerin! 1gpm.
len ƒ100. Tel. 18021.
ANONIEME sexafspraakjes
TUINMAN voor al uw tuin- Sexkontaktlijn
Amsterdam
werk, hek- en straatwerk.
06-320.330.79 (75cpm).
Levering alle materialen.
Vraag vrijblijvend prijsopgave. Tel.: 023 - 380852.
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld
Te koop

aangeboden
diversen

Ik ben een jonge vrouw van 24jr, bisexueel en heb zin in spannende
avonturen. Bel me 'n keer!
06-350.202.00 toets 'n 3 en dan 030-3-

*Te koop: Dufour surfplank
met toebehoren ƒ 150,-.
Tel.: 02507 - 16548.

*Koelstra combi-kind.wagen
incl. parasol, dekbedje + bed CUPIDO zorgt snel voor resullinnen. Prijs ƒ200. Tel. 13690. taat! Folder: 03451-11486 (au- *Te. koop: Gazelle dames*r Raymond, jij bent een kantomatisch) of 03451-31364
er! In 1x je rijbewijs.
*T.k.: Mutsaerts kinderwa- (telefoniste). Erkend, voorde fiets, 3 versn., i.g.s., ƒ 110.
RADIO PEETERS
3efeliciteerd. Cindy.
kan u alles leveren op cd-i gen incl. dekbed en lakentjes lig en één van Nederlands Tel.: 02507 - 15416.
gebied. Hardware en soft- ƒ 100. Tel.: 02507 - 18866.
grootste relatie organisaties.
• Wij behouden ons het ware voorradig. Haltestraat
Rijles auto's
•echt voor zonder opgave van 62a. Tel.: 02507 - 19892.
Muziekedenen teksten te wijzigen
en motoren
Bloemen,
planten
* T.k. computer commodore
instrumenten
niet op te nemen.
en tuinartikelen
ƒ200,-. Tel.: 02507-12449.
Alblas Verkeersscholen

Uitgaan

Dames opgelet!!
06-thuiswerk
(live gesprekken)
• Hoge verdienste mogelijk.'
Meer weten?
Bel 010-4296047 of
010-4298408.

Zalenverhuur

Nieuw in Zandvoort

Echt voor alles van A tot Z, uw adres voor koud buffet
klein of groot, gewoon even
en bittergarnituur.
bellen, wij komen u gratis de
Tel.: 02507-18812/15619.
*•T.k. gr. tafel + 4 stoelen, kosten vertellen. Tel. 13780.
goede kwaliteit ƒ50,-.
VERENIGINGSGEBOUW
RADIO PEETERS
Tel.: 02507 - 12918.
heeft alle audio en video
*Vloerkleed wol perz. pa- onderdelen en accessoires
Grote Krocht 41, Zandvoort,
troon 2x3 mtr ƒ 150 z.g.a.n.
voorradig. Test ons.
Tel.: 02507 - 13858.
Haltestraat 62a, 02507-19892. tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
SCHILDER heeft nog tijd v. BRUILOFTEN - RECEPTIES
Kunst en antiek
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
KOFFIETAFELS
prijsopgave.
Zoekt
u
ruimte voor vergadeBellen na 18.00 uur: 19800.
ring, feest, club of partij?
Waarom moeilijk doen als het Komt u dan eens praten met
antiek, groot, klein, dik, dun, makkelijk kan? Bel De
mij, A.J. v.d. Moolen,
banken, vitrines, bureaus, de- Klusjesman.
Klussenbedrijf Gemeenschapshuis,
tel.:
coratie enz. JAN BEST, Kei- 'De Karweikar' 02990- 44848. 02507-14085 of 19652.
zersgr. 357, tel. 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Schoonheid en
Huwelijk en
Aalsmeer, tel. 020-6412137.

*•Wie heeft mijn wit/gouden
Amstelveen
RING met 6 diamantjes ge- Veilinggebouw
vonden? Tel.: 02507 - 15626 heden inbreng Spinnerij 33,
tel.: 020 - 6473004.

Paasborduren: eierwarmers, *• Hiep, hiep, hoera; onze lietafelkleden, piepsch. eieren.
Mariëlle 1 jaar, tante Ada,
Singer, Prinsenhofstraat 7.
Dom Joop en Henk.

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

FRANCIS nieuw in West en
nog steeds de goedkoopste
n gebruikte koelkasten,
wasmachines, drogers, gas[ornuizen, kachels en ktv's.
Alles ± ƒ250,-. Jan v. Gaenstr. 43 (naast Kwantum),
6898142. Dotterbloemstr. 2
(A'dam-N), 6370845.
T.k.: "combi-kast", 2 hang/
egkasten met open schappen ertussen, zeer goede
kwaliteit. Tel.: 02507 - 19596.

Happy Days
Van Marsbergen

Woninginrichting

Een viertal waardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

RADIO PEETERS
Vraag dan - uitsluitend schriftelijk vóór 15 april a.s. - een
heeft t.v.'s en video's
sollicitatieformulier bij de KLM.'afdeling Werving en Selectie, tegen goede prijzen voor U.
SPL/SZ, Postbus 7700,1117 ZL Schiphol-Oost, onder vermel- Haltestraat 62a, 02507-19892.
ding van AZ/413 in de rechterbovenhoek van uw brief.
*T.k. gevr. CD singles van
Janet Jackson. Tel. na 17.00
Sport, spel en ontspanning
uur: 02995 - 4232.

Spoed!

15

Kies nu zelf de leukste vrouwen, via de computer krijg je
haar direkt aan de lijn!
Bel 06-9667 (75cpm).

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

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

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

10,15
11,84
13,54
15,23
16,92

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

SONY HI-FI MIDI-SYSTEEM ZANUSSI WASDROGER

m
r.
>,i
*
ft

Versterker 20 Watt, equalizer, Type TD52; Reverserend, timer
regelbare surround; Digitale tuner voor tijdinstelling 0-120 minuten,
30 voorkeuzezenders; Dubbel meerdere luchtafvoer mogelijkcassettedeck, dolby B, continue heden en krasvast kunststof
afspelen; CD-speler 24 tracks bovenblad. Adviesprijs*649.programmeerbaar; Kompleet met
SONY HI-8 TRAVELLER boxen en afstandbediening.
Topklasse beeldkwaliteit,
Adviesprijs'1000.HiFistereo Adviespnjs'3330 -

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

K
ri 25GR9760,Ratsquarebeeldri 3uis, teletekst, stereo en afiri standbediening Adv "1795ui

1649.-

HI-8 STEADY SHOT

NDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviespnjs*1199.-

Met stabilisator' "3100 -

INDESIT 2-DEURS

1679.SONYSTEREOTRAVELLER

Variabele indeling. Adv.*799.-

AVM610
ZANUSSIWASAUTOMAAT WHIRLPOOL
20literinhoud.Adviespnjs*649.- j

?v
?. PHILIPS 1295.TOPKLASSE

70 CM MATCHLINE

ZANUSSI 2-DEURS

TR323; Hi-Fi stereo camcorder,
1 fJxzoom.grDOttioeklens "2550 -

28SL5800; Adviespnjs"2695 -

STUNT! Adviesprijs*749.-

TOPMERK CAMCORDER

1995.-

999.-

329

E807,8mm, 8x zoom, autofocus.

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350,Adviespnjs"1445 -

WHIRLPOOL2-DEURS
235 liter. Adviesprijs*985.-

749.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

SONY TRAVELLER

BAUKNECHT2-DEURS
HT2-DEURS

Lichtgewicht camcorder. "1650.-

Luxe kast. Adviespnjs*1
viespnjs*1 049.-

699.599.469.-

KOMBI
NDESIT PROMOTIE MOULINEX
FMA925C; Luxe 3 in 1 kom-

Type 2596; Adv.*799.-

695.-

PHILIPS HWCAMCORDER
M870; 16x zoom, stereo. "2495

52NA2304, 55cm, Off Philips
garantie. Adviespnjs"1345.-

1499.-

795.PHILIPS TELETEKST

R 14AA3527; Adviesprijs*745.-

495.395.-

MOULINEX FM1315

SHARP R3G14KOMBI
LUXE 800 TOEREN 1000 Watt quartz-gnll.

CCC

«HK)."

899.-

945.-

STEREO TELETEKST

Type ZE400E; Adviespnjs*949.-

Type AWG719; Adv. M 235.-

1499.-

1895.

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ

SHARP R2V1 4 STUNT |

779.-

SONY STEADY SHOT

28ST2471, Adviespnjs'1995 -

Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviespnjs'279.-

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*849.-

1999.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

h

2-DEURS KOELKAST

Hi-8, stabilisator, stereo.

1095.-

B

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

bi magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv. "849.-

SHARP3IN1 KOMBI R7V1

499r

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv. *999.-

PHILIPSGR102137CM

MIELE 1100TOEREN WHIRLPOOL AVM920
HI-FI VIDEO
VR632;TURBO-DRIVE,4koppen, stereo, longplay, LCDafstandbedienmg. *1295-

999.-

Koel/vries kombi..DV.*1235..

RVS kuip en trommel. *1499.-

999.-

m&
649.ZANUSSI KOEL/VRIES

AEG LAVAMAT RVS

u*>«£^
[^HM3KriHi
lS
979.-

TURBO-DRIVE HI-FI
STEREO+ SHOWVIEW

BEa

SB«rnME3Ey
9i9."^UH^gSl SIEMENS 310 LITER

riiriMlTll
irrun^lpfflll
iTUl KOEL/VRIESKOMBINATIE

799.-

1599.-

1099.-

PANASONIC
NIC 63 CM
TX1988; Stereo
reo en teletekst.

999.729.699.599.

SONY55CMKVM2100
:MKVM2100

BOSCH 1000 TOEREN

NVSD30; 3 koppen, PDCprogrammermg. *1199.-

Adyiesprijs*1348.-

INDESIT
FORNUIS

SÊEBÏE^ OOG .

699.-

TypeKN5402WO: Adv. *849.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

GRUNDIG PDC/TXT
GV420; 3 koppen, PDC/
TELETEKST. Adv.*1219.-

699.-

io en teletekst.
55cm, Stereo

m 478.m 498.-

STUNT! GAS-ELEKTRO

Gas-etektrofomuismetgnll.*999.-

ETNA FORNUIS 14.00

tron.Adv.*1000.Hi-BlackTnnitron.
Adv.*1000.-

SHARP DV5403
'V5403 KTV

tijd voor u heeft!

SIEMENS WASAUTOM.

JrSGffl^ESHjTyiH
I^EffiKT^mHj
Type
i*^^gt"li^pj van
'^ KG31;' Flexibele indeling
^
^US^BujLJHI
deur en
en koelkast,
koelkast,
IflfrvrP^j'jS^lHljLJHI
en
koelkast,
ïjflB&nTT^ van deur
P^i i i itlr'JaiüiWJiIaJB
automatische
ontdooiing,
omJa^SKMflj
rnTnTM iWVnOB
deuren. Adv.*1448.[JiiSSP^H draaibare deuren.

PANASONIC VIDEO+PDC

Stereo en teletekst.
iletekst.Adv.*1650.Adv.*1650.-

11015.l 955.-

uu."

fêfl MIELE K1321S LUXE

Supersnel, hi-fi stereo. *1382.-

11045.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
BAUKNECHT SUPER stuntaanbieding? Type
3 laden. Adviesprijs*1 1 99.- LAV536;Adviesprijs*1499.-

HUA

949.-

LUXE 1400 TOEREN

nrg%
iMw "7OO
t £3 m"

SLV615, TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. *1990.-

2699.-

749.-

995.-

WHIRLPOOL ARG647

HRJ600; Stereo. Adv." 1299.-

SONY55CMKVX2141
5CMKVX2141

393.

CMf

JVC HI-FI VIDEO

Stereoen teletekst.
:letekst.Adv.*2250.Adv.*2250.-

RISICO

GV240; "Beste koop", VHSHQJELETEKST/PDC/1709 -

Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviespnjs*4000.-

SONY72CMKVC2921
JCMKVC2921

BAUKNECHT WA541

GRUNDIG HI-FI VIDEO

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST SONY VHS HI-FI VIDEO
Flat en squar Hi-Black Trmi-

SONY72CMKVS2921

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv. *1499.-

1000 toeren wasautomaat

899.-

tron beeldbuis, teletekst en
afstandbediening. Adv. *1660.-

TypeW697LW;Voorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adyiesprijs. *2299.-

548,

SONY VIDEO + PDC

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviespriis. *890.-

SONY TELETEKST
ELETEKS

AKAIVIDEO+PDC/TXT

KVM1421; Adviesprijs"890.dviesprijs*89i

F360; I-HQ, Skoppen. '1318.-

599.4 KOPPEN1VIDEO
VIDEO

410; Gas-elektro fornuis inkl.
gnll,draaispitenmixedgnll-set.
Adviespnjs. *1575.-

1-DEURSraELKAST»

Oerdegelijke tabletop. Zee
Zeer
fraaie uitvoering met formic
formica
bovenblad. Officiële garantie.

pTgj
E
'
IJ'Mf
£3u."

rTTpRIJS^KJCfivQlBCC PK'^^K^B'^^H vnriIm5Ea^SriV'?T

Topmerk' Perfekt
fektbeeld.*79
beeld. *799.-

AEG BOVENLADER

ATAG GAS-ELEKTRO

1299.-

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. gnil en kookwekker. *1510.-

INDESIT KOELKAST

499.

898.-

LAV275; 1000 toeren. *1699.-

948.-

2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

i-IHQVIDE
AKAIVHS-IHQ
VIDEO

ATAG TURBO-FORNUIS

Effi-y OOU-i

idbediend.*76
VSG21; Af standbediend.
*768.-

429.-

WHIRLPOOL 1-DEURS
.7*
OCC

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviespnjs*1735.-

145 LITER KOELER

1198.-

Mw

ü>-

Topmerk. Adviesprijs*749.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223, TELETEKST. '1245.-

579.-

•fi
ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST
63TA4410,Adviespnjs*1995 -

998.-

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33; Stereo en teletekst.

1198.-

GRUNDIG 63 CM

T63-630, Teletekst Adv.'1579.-

998.-

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12; Teletekst *1679-

fflmS2S3^ErrP

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

-f;W
«Jf .
ZANUSSI BARKOELER

P^JMHJI^L^m

m$*mM
•^ aaKJ.™

VR332; TURBO-DRIVE,
Skoppen, perfektbeeldi'995.-

PSKaBBOSCH KOELKAST

imtm
*d9.R_JEM7 H^iJ.

629.499.449.-

T51 -540, Teletekst. Adv.' 1 099 -

37 CM KLEUREN-TV

328.-

TURBO-DRIVEVIDEO

• 3-sterrenvnesvak.Adv.*749.-

l,VHS-HQvxieo.V59.-

ZANUSSI WASDROGER PELGRIM WASEMKAP

BCCJ.'jiü^W**"

TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

HRD770E; LCD-afstandbedienmg. Adviespnjs "799 -

Adviesprijs*245.-

BAUKN./BOSCH/AEG

479.-

KONDENSDROGER

GV401; "Beste koopi" TELETEKST/PDC prog *1099.-

NSOOO; Geen afvoer nodig

599.-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

WHIRLPOOL AWG91 2 6 programma's, 12 couverts
Kondensdroger. Adv.*1 549.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

Inkl. afstandbediening. '699.

7QO
f «l«l.

379.-

en geruisarm: Adv. *999.-

MIELE DROGER T349 BAUKNECHT VW3PR

BETER EN GOEDKOPER!

^^al^^üüf

B=»l-ilB-!F»S IV91N1

l-flï-F'i

AEG TYPE 520

^BELWaii E3£F

FW21; 2x2O Watt, digitale tuner,
dubbel cassettedeck, 1-Bit CD-speler,
boxen en afstandbediening. Adv." 1025.-

Meer budget door de gratis l l "p l vT\J
'''
' '' '
~~
.
.
.
Aanvraag-folder in de w/jnUel!

WA15;

INDESIT WASDROGER

JVC VHS-HQ VIDEO

499.-

178.

1 BAUKNECHT KAST IGNIS DROGER AWF020

GRUNDIG VIDEO + PDC
GRUNDIG51 CM KTV

TOPMERKWASDROGER SUPER KOOKPLAAT

Wasdroger. Adviesprijs*495.- 4-pits gaskookplaat. *298.-

liftflfWrtrl
(IJSMBciJHB
[*^ïifpylj|Fy]yl
mSlAfcfffïwV
MJS^BILCJM

PIN-CODE |

I9O.-

STUNT!! VRIESKIST!
Bijnaalletopmerkenleverbaa
in alle maten en soorten. E
is al een vrieskist vanaf:
PT7A
*+f*f\

Kondensdroger. Adv.*1 449.- BOSCH VW SPS2102

FTga^
LÖZSr

MERKCENTRIFUGE MIELE VW G521
2800toeren.Adviesprijs*249.-

TypeG521; Adviesprijs*2099.-

~~ 159.-

1399.-

l A IV l IVICff^CDI Aliir\

/A N NEDERLAND
NCDCRLAIMD
DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN
rrtl« l W k. m* k 11 -Ut-r*» l H*^

Eléctronisch betalen l HAARLEM
„
BEVE,RWIJK _
.
met uw PIN-code.
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
SUPÊRSTORE 1100 m2
zonder extra kosten lRivièradreef 37
'
.
iBreestraat 65,
.

l A..C™»I«-IVI
l AMSTCLVEEN
IDENHAAG

7QQ
f %l«9.

l OPENINGSTIJDEN:

maandagmiddag
1 tot 5.30 uur
l dinsdag t/m vrijdag .......;
9.tpt5.30 uur'
zaterdag
.9
tot
5
uur.
KOOPAVONO:
Badhoevedor
ALKn/IAAR l^g-MB pi CI/TRn.^l IPCPCl
P vrijdag
7 tot 9 uur
HERWOUDEn^ MII rjy n A kiiVI-PA iX Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
HILVERSUM] • -i- IN D|E RAlMDSTAD l overige fili«len donderdag ...... 7 tot 9uur

Ambtenaren woedend over 'gul gebaar' meerderen
ZANDVOORT - Een traktatie met gebakjes is de gemeenteambtenaren op de Remise in Zandvoort-Noord in het
verkeerde keelgat geschoten. Zij zijn woedend over dit
'gulle gebaar' van hun meerderen, die hiermee hun salarisverhoging wilden vieren. De salarisverhoging is volgens de
remise-medewerkers niet eerlijk, bovendien vrezen sommigen elk moment ontslagen te kunnen worden. De 35
gebakjes zijn dan ook teruggestuurd naar het Raadhuis.

Die meerderen, de vier sectorhoofden en de gemeentesecretaris, verenigd in het managementteam, gaan in salaris
omhoog. Dat geldt ook voor het
hoofd van de brandweer. Het
managementteam
besloot
maandagochtend die feestvreugde om de salarisverhoging met de ondergeschikten te
delen. Op alle afdelingen werden gebakjes uitgedeeld. In de
• kantine op de Remise, aan de
Kamerlingh Onnesstraat, bleven de gebaksdozen echter
dicht.

Nullijn
De medewerkers van de
plantsoenendienst, de reiniging
en de algemene dienst reageerden woedend op de traktatie en
besloten het gebak terug te sturen naar het raadhuis. „De

loonsverhoging is niet eerlijk,"
zeg_t een van hen. „Wij worden
al jaren lang op de nullijn gehouden. Geld voor salarisverhoging is er niet, krijgen we
constant te horen. Nou gaan
onze sectorhoofden plotseling
wel fors in salaris omhoog en
dat moeten wij dan meevieren?
Zij zitten al op meer dan achtduizend per maand, wij nauwelijks op drieduizend. Van ons
mogen ze dat gebak houden.
Geef ons maar meer geld in
plaats van taart."
Het 'gebaar' van hun meerderen viel helemaal verkeerd
door een slecht bericht dat deze
ambtenaren pas nog kregen te
verwerken: volgens een recent
onderzoek (ODRP) zou de Remise vijf man moeten inleve.ren. De officiële uitslag daarvan
moet nog komen, maar van een

aantal medewerkers lijkt de
De nieuwe regeling haalde
toekomst dus onzeker.
het maar nét, met de hakken
over de sloot, in de gemeenteDe gemeenteraad gaf eind raad. Raadslid Bluijs, CDA, was
maart groen licht voor de sala- het er helemaal niet mee eens.
risverhoging. Deze is indirect „Van de functiewaardering van
het gevolg van de nieuwe ge- 180 medewerkers pik je er nu
meentewet die per l januari ééntje uit, waarvan je zegt dat
1994 in werking is getreden. Die
wet maakte het noodzakelijk
een nieuwe salarisregeling voor
de gemeentesecretaris te treffen. Deze viel nog niet onder de
geldende bezoldigingsverordening voor ambtenaren, die nu
hiervoor moet worden uitgebreid.

die niet klopt." Dat zei hij toen
de discussie zich toespitste op
de salarisverhoging van de gemeentesecretans. „Ik vind dat
meten met twee maten." Wat
dat betreft kreeg hij steun van
Keur, GBZ. Voor VVD, D66 en
PvdA hoefde de secretaris so-

wieso geen schaal omhoog.
Burgemeester en wethouders
zagen in hun commentaar geen
reden om het voorstel terug te
trekken. Een stemming in de
gemeenteraad kwam op negen
stemmen voor, acht tegen.
De salarisverhoging van de

!, Vakbond

zes ambtenaren werkt met te- l 'Naast een gezelligrugwerkende kracht over 1994. f heidsvereniging zijn we
'

Om die extra kosten te dek- |
ken is voor dat jaar 16 duizend ';
gulden nodig, voor 1995 24-,;
voor 1996 32- en voor 1997 40 f
duizend gulden.
j.'
;

Voorbereiding op Pasen volop aan de gang

Hondenschool

'Twee maten'
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft van de
mogelijkheid gebruik gemaakt
om de leden van het managementteam hoger in te schalen.
Schaal 13, waarin de secretaris
tot nu toe zat, was eigenlijk al
aangewezen voor de sectorhoofden en het hoofd brandweer. Dat gebeurde 'tijdens een
functiewaardering in 1992. Die
waardering is echter nooit geëffectueerd. Nu worden zij er wel
naar uitbetaald. De secretaris
komt in schaal 14.

Een bezoek aan Keulen -J C i;
is de moeite waard, be- l ö j*<
richt Leni Paul Er is cultureel
veel te beleven, en voor wie
meer oog heeft voor aardse
genoegens biedt Keulen ook
van alles gezellige restaurantjes, veel boetieks en een chocolademuseum
'Overigens
vermoed ik dat men in Keulen
sowieso graag snoept Van
Weight Watchers lijkt men niet
te hebben gehoord '

Snoepers

Botsing met grijper

ZANDVOORT - Er is een 'onbedoeld conflict' ontstaan huisvestelijk oogpunt, behoud
tussen de gemeente en woningbouwvereniging Eendracht en beheer van de woningen."
Maakt Macht. Dat zei wethouder Flieringa maandag in de
commissie Financiën. Vooral de communicatie met directeur Kramer van EMM is volgens hem verstoord. Volgens Frictie
„Na de raadsvergadering hebEMM-bestuursvoorzitter Herben is dat flauwekul.

Niet verzekerd
ZANDVOORT - Een 31-jarige
inwoner van Wervershoof heeft
vrijdagochtend afstand moeten
doen van zijn auto. Bij politiecontrole omstreeks half vijf op
de Boulevard Barnaart bleek
zijn voertuig onverzekerd en
niet APK gekeurd. De bestuurder verklaarde daar geen geld
voor te hebben. Vervolgens
deed hij afstand van zijn auto.
Deze zal gesloopt worden.

Caravan losgeraakt
ZANDVOOET - Een 54-jarige
automobilist heeft zondagmiddag op de Boulevard Barnaart
zijn caravan verloren. De man
reed in de richting Bloemendaal toen ter hoogte van camping De Branding zijn caravan
losschoot. Die kwam in de
berm van de weg tot stilstand
tegen enkele betonnen palen.

Communiqué

„Twee dingen hebben ons die
avond bijzonder verbaasd,"
zegt EMM-voorzitter Marijke
Herben. „Het college zou een
gezamenlijk
communiqué
voorlezen van EMM en het gemeentebestuur. Dit was voor de
raadsvergadering al aanwezig
op het Raadhuis. Maar dat is
niet gebeurd. Bovendien heeft
het college zelfs geen duidelijkheid verschaft, toen de motie
werd ingediend. Daar zetten wij
'Bestuurlijk'
hele dikke vraagtekens bij."
„In dit communiqué zouden
Volgens Flieringa wil het colwe openheid van zaken geven. lege nu 'op bestuurlijk niveau'
Volgens ons was er een' ver- verder onderhandelen. Maar
keerd beeld ontstaan over de volgens EMM-voorzitter Herrol van de woningbouwvereni- ben slaat dat nergens op: „We
ging. Onder andere door aller- onderhandelen al op bestuurlei stukjes in de pers over sloop lijk niveau. Directeur Kramer
en dergelijke. Voor ons gevoel handelt namens het EMM-bewerd daarbij ook de naam van stuur, hij is onze woordvoerder
EMM betrokken. Dat wilden en onderhandelaar. Bestuurswij rechttrekken. Het uitgangs- leden hebben overdag ook nog
punt van EMM is, vanuit volks- wel wat anders te doen..."

(ADVERTENTIE)
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le EN 2e PAASDAG OPEN
Van 12.00 tot 14.00 uur: Royaal paasbuffet.
Eenmalige onbeperkte keuze voor slechts.

Grieks
specialiteiten
restaurant

i~-

ben wij het als onze taak opgevat de raadsleden en de pers op
de hoogte te brengen van hoe
het er voor staat," aldus Herben. „Kennelijk is dat in commissieverband omschreven als
frictie, maar het enige wat wij
hebben gedaan, is duidelijkheid verschaffen."
„We maken ons overigens
wel grote zorgen over de motie.
Ik weet niet wat de gemeenteraad bedoelt met 'eventuele andere mogelijkheden tot overdracht', oftewel de markt opgaan met de gemeentewoningen. Ik ben benieuwd wat andere woningbouwverenigingen
voor belang erbij hebben om er
naast hun eigen bestand ook in
Zandvoort woningen over te nemen. En projectontwikkelaars
gaan alleen maar uit van sloop.
Dat is dus een hele andere
koers dan wij varen."

l
la |
l
ia
......
E{
jhü
Ou

Datum
HW
LW HW LW
13 apr 02.50 10.50 15.0123.36
14 apr 03.28 11.34 15.41--.-15 apr 04.07 00.04 16.2212.30
16 apr 04.46 00.24 17.0513.10
17 apr 05.26 01.05 17.4813.40
18 apr 06.09 01.45 18.3214.05
19 apr 06.53 02.25 19.1915.00
20 apr 07.37 03.16 20.1115.34
21 apr 08.31 04.06 21.2616.40
Vaanstand/getij:
VM zat. 15 april 14.08 uur
Springtij zond. 16 april 17.05 uur
NAP + 127 cm
LK zat. 22 april 05.18 uur

14.95
Tot 's avonds 10.00 uur:
Paasmenu. Zalmfilet met
Hollandaise saus, verse
asperges, aardappelgarnituur en een dessert
van het buffet.
19.95
VROOM & DREESMANN
Kalverstraat

l

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

'Er is geen sprake van
een onbedoeld conflict'
vereniging wordt hierin als mogelijke oorzaak genoemd van
het 'langdurige onderhandelingsproces' tussen beide partijen. Volgens EMM ligt dat uitsluitend aan het college, zelf is
de vereniging pas in januari
1995 aan de onderhandelingstafel uitgenodigd.

f

„Gelukkig
ben
ik
g- $
meestal sneller dan de
O j'
hond, als hij wil bijten " Dat jj
zegt hondentnmster Ellen |
Cats. „Je moet heel goed op [3
het gedrag letten " Binnenkort K
start zij een 'hondenschooltje' |

EMM-voorzüter verbaasd over uitspraak wethouder

„Het is duidelijk geworden
dat de communicatie verstoord
is geraakt," aldus Plieringa. Hij
doelde daarmee op het contact
'met de directeur'. „Voorheen
was dat voortreffelijk." Flieringa zei aat naar aanleiding van
de commotie van de afgelopen
weken over de onderhandelingen tussen gemeente en EMM
én over de motie die in de laatste raadsvergadering werd aangenomen. EMM reageerde fel
op die motie: de woningbouw-

«j
n5
ook een soort vakbond voor
ouderen geworden " Dat zegt
een van de bestuursleden van
de ANBO, de Algemene Ne
derlandse Bond voor Ouderen Afdeling Zandvoort viert
volgende week haar 25-jang
bestaan

Nog een paar dagen en het Is weer Pasen. Op scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en op de naschoolse opvang De
Boomhut (foto) is dat al goed te merken. De voorbereidingen voor
het Paasfeest zijn al volop aan de gang. Vorige week hadden de

ZANDVOORT - Een 72-jarige
automobiliste is vrijdagmiddag
rond kwart over twee tegen een
grijper van een vrachtauto gereden. Het ongeluk gebeurde
op de Zandvoortselaan waar in
verband met werkzaamheden
een deel van de weg was afgezet. Toen de vrouw langsreed
kwam zij m aanraking met een
meeste kinderen al een voorproefje met Palmpasen, deze week grijper van een vrachtauto. De
zijn zij druk bezig met het beschilderen van eieren en eiermandjes grijper hing boven haar wégmaken. Alles mag mee naar huis genomen worden, dus zondag helft. Daarop schoot haar auto
mogen Ze 'toeslaan'.
Foto Andre Lieberom het afgezette stuk op en botste
tegen een geparkeerde vrachtauto. De auto van de Zandvoortse raakte zwaar beschadigd.

Motie tegen Koper (D66)
ZANDVOORT - Tegen
D66-raadslid Lou Koper zal
op de komende ledenyergadering zeker een motie van
wantrouwen worden ingediend. Enkele leden hebben
deze al naar het bestuur verzonden. Zij eisen dat Koper
onmiddellijk opstapt. Voornaamste.
reden:
het
D66-raadslid trok in de
raadsvergadering zijn stem
in voor een motie tegen wéthouder Flieringa.

Koper laat in het midden of
hij wel of niet zal opstappen.
„Ik hoor en lees wel dat ik dat
gezegd zou hebben, maar daar
heb ik mij met over uitgelaten."
In de motie wordt gewezen op
een intentieverklaring die de
D66-fractieleden voor hun aantreden hebben ondertekend: in
een 'voorkomend geval zullen
zij hun zetel ter beschikking
stellen'.
„Je mag dan wel van iemand
verwachten dat hij zijn rug
recht houdt," luidt het com-

ligt Maar

mentaar van D66-raadslid Han
van Leeuwen.

Schade
De leden die de motie tegen
Koper hebben opgesteld, vinden dat 'door het handelen van
de heer Lou Koper het aanzien
van de fractie en daarmee van
de partij D66 ernstig schade is
toegebracht'. De D66-fractie
moest daardoor onder andere
in de gemeenteraad publiekelijk afstand nemen van de mo-

Joelen en schreeuwen in De Krocht

Traditioneel
na _de voorstelling nemen de kinderen in de hal
afscheid van
hun verklede
juf of meester

Brandwonden

ZANDVOORT - Een 37-jarige
tie van wantrouwen tegen Flie- Zandvoortse heeft zondag beringa, die de partij zelf kort te- hoorlijke brandwonden opgelovoren had laten ronddelen.
pen. Dat gebeurde toen zij in
haar woning aan de RozenobelBovendien hadden de frac- straat aan het koken was. Door
ties van WD en PvdA kort het gasstel raakten haar losdaarvoor beloofd de motie te hangende kleren i'n brand. In
ondersteunen: die belofte de- paniek vluchtte zij naar de buden zij, omdat zij wisten dat de ren. Die doofden de brandende
motie door alle drie D66-leden kleding met een deken en zetwas ondertekend. Toen Koper ten het slachtoffer onder een
afhaakte, ging die meerderheid douche. De Zandvoortse is ververloren, waardoor vooral ook volgens overgebracht naar een
de VVD, als college-ondersteu- ziekenhuis in Haarlem en daarnende partij, haar gezicht ver- na naar het brandwondencenloor.
trum in Beverwijk. Ze liep flinke brandwonden op aan borst,
arm en hals.
Rekbaar

„Ik heb de motie zelf niet gekregen," zegt Koper, „dus ik
weet niet precies wat er in staat.
Wel zoiets, van dat ik het gezicht van D66 zou hebben geschaad. Maar dat is zo'n rekbaar begrip... Het enige wat ik
zelf constateer, is dat er een memngsverschil is tussen de fractieleden, over gedragsregels ten
opzichte van besturen en dergehjke."

(ADVERTENTIE)
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ACTIEBON
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
TOT l JANUARI
VOOR EEN PIEK PER WEEK

Foto
Andre Lieberom

g. u,
••• m
ZANDVOORT - Joelende
en schreeuwende kinderen,
gebouw De Krocht stond
donderdag en vrijdag weer
te trillen op zijn grondvesten. Het toneelspel van hun
juffen en meesters op het
podium riep vele reacties
op.
Eindelijk was het er dan toch
nog van gekomen: het uitgestelde Sinterklaastoneel werd vorige week alsnog als 'Leerkrachtentoneel' op de planken gebracht. De acteurs moesten
weer vijf keer in twee dagen tijd
optreden: het publiek bestond
uit alle leerlingen van het Zandvoortse basisonderwijs, plus vrijdagavond - nog eens een
aantal genodigden. Voor deze
44-ste voorstelling was gekozen
voor een gouden topper: IJzerlijm, een stuk met veel vertier,
zowel voor leerkrachten als
voor het publiek, dat heerlijk
meeleefde.
De deelnemende leerkrachten waren Bert de Vries en Ton
Bavinck (beide O.Nassauschool), Joke Bais (H.Schaft),
Marja Snijders Blok (Maria),

Annelies Daalhuizen (Beatrix),
Ardy Henneman en Maarten
Bothe (Nicolaas), Marg Wever
(Duinroos) en Ingrid Siegerist
(Duinroos/H. Schaft). De regie

was in handen van Ed Fransen.
En verder Joop Schultz, Eleonoor Zomer, Wil en Jaques Fredenks en leerlingen van de Gertenbach Mavo (decorbouw).

(ADVERTENTIE)
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Daarna word ik abonnee en belaal per
[~H halljaar ƒ 32.55
| | jaar ƒ 56.90
Voor poslabonnees gelden andere tarieven
U Kunt uw abonnement ook telelomsch aan ons
opgexcn 020-5626211
Stuur de/e bon in een open emelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,
1000 PA Amsterdam
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donderdag 13 april 1995
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FAMILIEBERICHTEN

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
van ons is heengegaan onze zuster, schoonzuster
en onze nanna

Maria Geertruida Heidoorn
31 oktober 1924

9 april 1995

Herman en Rielje
Maartje en Jan
Monique en Fons
Manon en Mike
Douglas
Niki
Vala en Hans

HOERA HOERA
a.s. zaterdag wordt onze mams

Christien v.d. Bos
80'iaa
Manneke - Wim
Louwrens - Petra
Burg. Nawijnlaan 23
2042 PM Zandvoort

TE HUUR
v. perm. 1-pers.

zit-/slaapk.
+ keukentje, gemeenschappelijk
douche/toilet

ƒ 500,- p.m.
incl. 1 mnd borgsom
verplicht

Tel. 15620 na
18.00 uur

Café-Bar-Bistro

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag van 19.00 tot 19.30 uur in het
uitvaartcentrum aan de Poststra.at 7 te Zandvoort.
De crematieplechügheid zal plaatsvinden donclerdag 13 april om 10.30 uur in crematorium Velsen,
Duin en Kruidbergerweg 2-4 te DriehuisWeslerveld.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één der ontvangkamers van het crematorium.
Vertrek vanaf het uitvaartcentrum om 9.30 uur.

Onze lieve zorgzame moeder, zuster en oma

Alle afdelingen van de gemeente zullen vanwege
GoedeVrijdag en het Paasweekeinde op vrijdag
14 april en maandag 17 april gesloten zijn.
Het huisvuil van de vrijdagwijk wordt wel op
vrijdag 14 april opgehaald. Het huisvuil van de
maandagwijk wordt op dinsdag 18 april opgehaald.

AANVRAAG ^VERRUIMING
SLUITINGSTIJD

Gasthuisplein 10, Zandvoort
Vanaf 13 april keuken geopend van
woensdag t/m zondag
Ook nu verkrijgbaar Saté
incl. stokbrood
ƒ 16,50
Ook elke week een weekend-menu
3 gangen
ƒ 29,50
Ook zijn onze andere specialiteiten zoals:
Spare Ribs-Gamba's-Slibtong-etc. aanwezig.
Wij wensen al onze cliënten Prettige Paasdagen.
Tevens zoeken wij een m/v kracht met ervaring
voor ons Restaurant - telefoon 02507-14638

Roelofje Reurts-Venekamp

Koos Reurts
Marie-Anne Bischoff

Uit onderzoek is gebleken dat een aantal gedeelten van het riool in de Kostverlorenstraat in
slechte staat van onderhoud verkeren. Dit betreft gedeelten tussen de Sophiaweg en de
Julianaweg/Jhr. J.P. Quarles van Uffordlaan.
Deze delen zullen daarom vanaf 18 april 1995
worden vervangen. De werkzaamheden zullen
• ongeveer 5 weken in beslag nemen.
^

De al afgegeven ontheffingen van 1994 zijn per
1 april 1995 verlopen.
Na 15 mei 1995 zal op het sluiten van
horecabedrijven door de politie gecontroleerd
gaan worden. Als voor een horecabedrijf geen
vergunning is verleend, zal repressief worden
opgetreden.

Gedurende de werkzaamheden in de Kostverlorenstraat zelf zal de kruising Kostverlorenstraat/
Sophiaweg weer vrij zijn. Het verkeer zal dan
worden omgeleid via de Julianaweg. Een en ander
zal op tijd met borden worden aangegeven.

De vergunning c.q. ontheffing kan bij hetpolitiebureau in Zandvoort, Hogeweg 37, worden aangevraagd. Na bericht en na betaling van de
legeskosten kan de vergunning daar ook worden
opgehaald.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de sector Eigendommenbeheer,
afd. Civieltechniek, tel. 02507-61556.

PROGRAMMA-OVERZICHT
KONINGINNEDAG EN
BEVRIJDINGSFEEST GRATIS
VERKRIJGBAAR
Binnenkort is het Koninginnedag en zijn er diverse activiteiten rondom de vijftigjarige herdenking van de bevrijding.

is niet meer.

TELEFONISCH
KLACHTENSPREEKUUR
OMGEVINGSZAKEN
De gemeente' heeft een dagelijks telefonisch
spreekuur voor vragen en klachten met betrekking tot straten, pleinen, lichtmasten en ander
straatmeubilair in de gemeente.
Het telefonisch spreekuur is maandag t/m
vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur.
Het telefoonnummer is: 02507 - 61559.

Te midden van de familiekring hield zij op met
leven.
Zij werd 92 jaar.
Zij laat een lege plaats na in ons hart.
Bert Reurts
Riek Reurts - van Oudenaarde

VERVANGING DEEL RIOLERING
KOSTVERLORENSTRAAT

Tijdens de werkzaamheden zijrode rij-en parkeermogelijkheden in de buurt beperkt. De kruising
Kostverlorenstraat/Sophiaweg zal uiteraard
gedurende een zo kort mogelijke periode
(1 è 2 weken) in het geheel worden afgesloten
voor al het verkeer. Door middel van waarschuwings- en verkeersborden zal worden aangegeven hoe het verkeer wordt geregeld.

Beheerders van horecabedrijven dienen voor
1 mei 1995 een vergunning c.q. ontheffing aan
te vragen voor verruiming van het sluitingsuur
van 01.00 tot 03.00 uur.

HET WAPEN VAN ZANDVOORT

Verpleeghuis Zuiderhoul
Correspondentieadres:
M. Hellingman - Heidoorn
Voltastraat 8
2041 CK Zanclvoort

GEMEENTELIJKE
DIENSTEN WEGENS
PASEN GESLOTEN

Het totale programma-overzicht van deze dagen is beknopt in een brochure opgenomen.
Deze brochure is gratis verkrijgbaar bij de gemeente en diverse andere punten in het dorp.

GEMEENTE

Lammie Struik - Venekamp
Herman Struik
Roeland en Daniëlle
Eric en Jolanda
Albert en Liesbeth

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
95035B Celciusstraat 192 vergroten supermarkt
95036B Q. van Ufford- vergroten garage
laan 43
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 -12.30 uur gedurende twee
weken na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, pok al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.
VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
Verleende gewijzigde bouwvergunning
94061B Dr. Gerkestraat 125 oprichten bijkeuken/
berging en garage
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel
via het Openbaar Register op te vragen. Het Re. gister bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

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

Fiona
Anita
en achterkleinkinderen
Zandyoort, 9 april 1995
Huis in het Kostverloren
Correspondentieadres:
E. J. Reurts
Htg. Albrechtstraat 23
2435 XA Zevenhoven

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

De crematieplechtigheid heeft heden plaatsgevonden.

Vakman in sierbestrating
en herbestrating van uw
tuin.
Ruim 30 jaar ervaring.

Tel. 0250719593/17833

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

Johanna Sophia Carolina
van Lemmeren
Lien

Noord

D. van Duyn

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

aanbieding

Kempenaar stokbrood
van 1,49 nu voor
~ y cent
Voor al het ongemak dat u ondervind tijdens onze verbouwing
speciaal voor Pasen
200 gr. van 3,98
nu voor

2,98
SNACKHOUSE

uitvaartverzorging
kennemerland bv

18 april 1995
28 december 1927
Onze dank gaat uit naar het verzorgend personeel van afd. Goudsbloem van de Janskliniek te
Haarlem.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Uit aller naam:
C. J. van der Laan-van Lemmeren

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Janskliniek, Haarlem
Correspondentieadres:
Celsiusstraat 81,2041TD Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft woensdag 12 april
jl. in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld plaatsgevonden.

Winkelcentrum - Nieuw Noord
Tel. 20109

Viskraam
„DeZeereep"
Mare Buchel

DROGISTERIJ
TON GOOSSENS

Paasaanbieding
vrijdag en zaterdag

2 lekkerbekjes
gebakken mosselen
met saus en salade

7,50
7,50

4 sliptongetjes voor

10,00

t
Pappa heeft nu de rust om te ademen.
Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
van ons is heengegaan mijn man, onze pappa, pa
en opa

Leonardus Jozef Zonneveld
f 5 april 1995

Agnes Zonneveld-Schelfaut

Jan en Ria
Jan
Carla en Rob
Rose-Mary
Ivo, Kim
Bernard en Katrin
Patricia, Benja
Marjan en Willem
Kelly
Marina en Willem
Hayo, Winnie
Gusta en Denijs
Diaconiehuisstraat 21
2042 VL Zandvoort
De begrafenis heeft op 11 april 1995 plaatsgevonclen op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Wij bedanken de verpleegkundigen van de He
etage voor hun inzet en betrokkenheid.

Deze Paashaas wil u vertellen, dat u na 10 oktober
andere telefoonnummers moet gaan bellen !!!
In oktober van dit jaar krijgt u een nieuw telefoonnummer. U wilt natuurlijk graag dat de
telefoon blijft rinkelen, ook na de nummerwijziging. Het is daarom van wezenDus...
lijk belang dat uw nieuwe nummer
kies eieren
tijdig verschijnt op al uw informatievoor uw geld,
dragers: briefpapier, folders, wagenals u NU uw
park, reclameborden enz. enz.
drukwerk besteld,
Regeren is vooruitzien !!!
wordt u ook na
Daarom adviseren wij u de gehele
10 oktober a.s.
"Operatie Nummerwijziging" nu
zonder moeite
al te plannen, inclusief de drukwerkgebeld
aspecten. Wellicht hebt u zich al afgevraagd of u alles opnieuw moet drukken ?
Of er goedkopere alternatieven bestaan ?
Daarover verschaffen wij u graag de nodige informatie. Wanneer u het
best kunt beginnen l NU !!! Vraag telefonisch onze speciale folder aan !
...of nog beter maak direct een vrijblijvende afspraak. Bel: 02507 - 16338

Drukkerij REPROX - Gasthuisplein 6 - 2042 J M Zandvoort

Ida Johanna Ali Bersma
t 6 april 1995

Wij danken de medewerkers van het Huis in de
Duinen voor de liefdevolle verzorging.
B. F. Bersma
H.Th. Bersma-Roskes
en verdere familie
Correspondentieadres:
Emmaweg 7
2042 NT Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels te Velsen plaatsgevonden.

zelfzorg geneesmiddelen
homeopathie - voedingssupplementen
plm. 40 soorten drop
parfumerieën
tabaksartikelen
staatsloterij - lotto - krasloten spaarmeen
herenkapsalon - stomerij

TEL: 12305
Pasteurstraat 2A
tel. 17177
ma ges/.
di t/m zat van 9.00 tot 17.00

Nieuwe Dames en kindérkleding
tweedehands dames en kinderkleding
Fournituren
Byouterien
Stoffen
Patronen

Verstelwerk
• Handwerkartikelen
Kleding maken
in opdracht

Proef eens ons ambachtelijk
gebakken brood o.a. maisbrood,
notenbrood, ontbijtkoek en voor de

Pasen natuurlijk ons overheerlijke
Paasbrood en Paaseieren (bekroond met
de 2de prijs bij de Nationale Bakkers

Manifestatie in Ahoy in Rotterdam)
Zandvoort: Haltestraat 23

Pasteurstraat 4 tel. 12159/17027^
Haarlem: de Ruyterweg 9 - 24029

E]-gentijds
kopse!?

Heden overleed onze lieve zuster, schoonzuster,
tante en oud-tante

Wij zijn beide
Paasdagen geopend

Paaseitjes

Na een jarenlange strijd is tot onze droefheid,
niet geheel onverwacht overleden mijn lieve zuster, onze tante, oudtante en nicht

* 20 april 1907

De Welstandscommissie vergadert donderdag
20 april 1995 om 15.30 uur. De plaats van
vergaderen is Raadhuisplein 4, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

A. LAVERTU

Bep Plieger - Venekamp

* 15 februari 1926

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE

ZATERDAG 22 APRIL OPEN ARCHIEFDAG
In het kader van de landelijke open archievendag houdt ook het xi
gemeentelijke archief 'open huis'.
Op zaterdag 22 april aanstaande zal een kleine expositie worden getoond van
archiefstukken.
Het accent van de expositie ligt in het kader van de 50-jarige herdenking van de
bevrijding op archiefstukken die betrekking hebben op de oorlogsjaren.
Tevens zullen enkele andere bezienswaardige stukken uit andere periodes
tentoongesteld worden of in copievorm aanwezig zijn.

Bel voor
een afspraak!

Een en ander vindt plaats op: zaterdag 22 april 1995
10.00-16.00 uur
Raadhuis Zandvoort, Raadzaal
(ingang bordes Raadhuisplein)

Pasteurstraat 12
2041 VA Zandvoort
Tel: 02507-14866

* Ruime parkeergelegenheid
*GRATIS PARKEREN.
Wij wensen u heel gezellige Paasdagen!
tot ziens
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Bezwaren door
derden behandeld

'GBZ polst D66 en PvdA
voor een nieuw college'

ZANDVOORT - Er is een
nieuwe Adviescommissie Beroep- en Bezwaarschriften. In
plaats van raadsleden en wéthouders bestaat deze uit 'particulieren', gekozen op grond van
ZANDVOORT - D66 en PvdA worden indirect benaderd
hun deskundigheid op een be- door Gemeente Belangen Zandvoort, om te kijken of zij
paald gebied. „De positie van samen een college kunnen vormen. Dat zeggen leden van
bezwaarmakenden komt daar- beide
partijen, na de mislukte poging om GBZ-wethouder
door beter tot zijn recht," aldus Flieringa
ten val te brengen. Volgens GBZ-afdelingsvoorvoorlichter Snelders. De com- zitter Jongsma
zijn alle verhalen volledig uit de lucht
missie telt negen leden, verdeeld over drie kamers: bouw- gegrepen.
en ruimtelijke ordening, milieu
en WVG. Kamer twee: bijzondere wetten, Algemene Plaatse- door Joan Kurpershoek
lijke Verordening, woonruimte-, ambtenaren- en overige zaken. Kamer drie: sociale zaken.
Elk komt één keer per maand
Volgens de ad interim afde- contact opnemen met Jongsbijeen. Aan de hand van haar lingsvoorzitter van D66, Hans ma. We hebben het besproken
advies volgt een concept-tae- van Brero, is hij door in ons bestuur en de 'fractie.
sluit, waarin het bezwaar of tae- D66-raadslid Lou Koper gebeld, Ons standpunt is: als GBZ wat
roep gegrond, ongegrond of nie- met de mededeling dat hij bena- wil, moeten ze maar rechtt-ontvankelijk wordt verklaard. derd was door GBZ. „Dat ging streeks contact met ons opneDe gehele procedure duurt cir- over mogelijke onderhandelin- men. We wachten gewoon af of
ca tien weken. Daarna neemt gen over een nieuw college," al- GBZ initiatieven neemt, wij
het college van B en W of de dus Van Brero. „Als we daar gaan er niet achteraan."
gemeenteraad een besluit.
interesse in hadden, konden we

'Aardige partij'
Dat zelfde zegt ook Jeannette
van Westerloo, fractievoorzitter van de PvdA. „GBZ wil
waarschijnlijk dat wij naar hen
toekomen. Maar als zij vinden
dat het niet goed zit met dit
college, dan moeten ze ons
maar uitnodigen. Maar dan
moeten ze niet via allerlei tussenpersonen laten weten dat ze
de PvdA toch wel een aardige
partij vinden. Want ik kreeg via
via te horen dat ik Jongsma
maar moest bellen, alles was
vergeven en vergeten."
GBZ-partijvoorzitter
Jan
Jongsma zelf verwijst alles
naar het land der fabelen. „Wij
blijven de coalitie trouw," zegt
hij. „Wij hebben altijd angstvallig vermeden, dat we de indruk
zouden wekken naar andere
partijen te lonken. Dat we een
onbetrouwbare partner zouden
zijn. Anders zouden we hetzelfde aureool krijgen als de VVD.
Misschien dat ik ooit wel eens
keer heb lopen dollen met iemand, grapjes gemaakt in die
richting, maar wij hebben geen
enkele poging ondernomen om
met D66 of PvdA over een
nieuw college te gaan praten."
Ook Lou Koper ontkent, zich
als tussenpersoon te laten gebruiken. „Ik heb geen contacten met GBZ. „Er heeft wel
eens iemand gevraagd of ik achter Han van Leeuwen zou
staan, als die in het college zou
komen. Maar als iemand mij
zou vragen of wij deel willen
Duizend gebakjes wachten op de bar van Café Neuf op hun uitmaken van het college, dan
nieuwe 'eigenaar'

Duizend gebakjes

ZANDVOORT - Een cafébar vol gebak. Dat was zaterdagochtend te zien in Café
Neuf in de Haltestraat.
Jan en Andries Filmer vierden die dag, plus het hele weekénd, het achtjarig bestaan van
hun bedrijf. Vandaar dat zij
duizend gebakjes lieten aanrukken om hun koffie drinkende klanten mee te verrassen. De
gebakjes waren stuk voor stuk
met de hand voorzien van de
naam van het bedrijf, plus het
getal acht. De leverancier was
een bedrijf uit Haarlem.

(ADVERTENTIE)

MANNEN 40-65 jaar
opgelet!
Leuke, hoger opgeleide vrouwen ontmoeten?
Go out!, het leuk-leven- en aktiviteitenburo
organiseert
in
kleine groepjes kulturele en
sportieve aktiviteiten.
Etentje of borrel vooraf.
In ongedwongen sfeer nieuwe
mensen ontmoeten!
Vraag onze folder aan: 0206222109 (ma t/m vr).
Voorlopig alleen plaats
voor mannen.

Onder invloed
ZANDVOORT - De politie
heeft vrijdagnacht tussen 12 en
twee uur van twee Zandvoorters het rijbewijs ingenomen
wegens rijden onder invloed.
Bij een controle op de Zandvoortselaan bleek dat een 50jarige man dronken achter het
stuur zat. Bij een ademtest
blies hij 1,6 promille.
Omstreeks tien over half
twee betrapte de politie in de
Haltestraat een 31-jarige Zandvoortse die te veel op had. Zij
viel op toen zij achteruit de Haltestraat inreed en daarbij bijna
tegen een onopvallende politieauto botste. Zij had 1,65 promille alcohol in haar bloed. Dat is
meer dan drie keer het wettelijk toegestane maximum.
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zou ik ze doorverwijzen naar
het bestuur." Of die vraag nooit
gesteld is? „Er worden mij tal
van vragen gesteld. Maar niemand heeft expliciet tegen mij
gezegd: wil jij in een college met
GBZ?"

Problemen
Volgens Van Westerloo zijn
de verhalen toch niet uit de
lucht gegrepen: „Momenteel
lijkt er wel niets aan de hand,
maar dat komt omdat wij niet
reageren. GBZ zit nou eenmaal
met een probleem: ze hebben
wel de steun van Lou Koper in
de gemeenteraad, maar voor
hoelang? Koper is niet betrouwbaar."
GBZ heeft ooit wel overwogen om met de PvdA in zee te
gaan, geeft Jongsma toe. „Maar
dat was bij de collegevorming
net na de verkiezingen. Er waren drie stabiele partijen: GBZ,
CDA en PvdA. Maar de PvdA is
toen van tafel gelopen. Dan ga
ik er niet nog eens achteraan,
zo van 'doe het nou maar wel!"
Net als het CDA heeft GBZ
momenteel wel wat problemen
met de VVD, geeft hij toe. „Ik
heb samen met voorzitter Hilbers van het CDA een brief gestuurd naar de VVD, over dingen die wij niet prettig winden.
Daar gaan we binnenkort over
praten, ik heb net een uitnodiging van het VVD-bestuur gekregen." GBZ en CDA vinden
dat de VVD-fractie, met name
voorzitter Van Caspel, zich niet
loyaal genoeg gedraagt naar het
huidige college.
(ADVERTENTIE)

SMAAKVOL
INTERI0R
Slundinivischc meubelen en kunstnijverheid
Meubelboulevard Diemen
Sniep 5 Diemen
_Jelefo_ojL020j;_9i6409

Op dinsdag 2 mei worden thema-avonden gehouden over de
voormalige joodse gemeenschap in Zandvoort vóór 1940.
F. Spijer heeft over dit onderwerp een boek geschreven en
zal een inleiding houden en vragen beantwoorden. De avond
wordt gehouden in de Calvijnzaal van de Gereformeerde

Zakelijk Bekeken

Beach-In opent lingerie-winkel
ZANDVOORT - Beach-In
aan de Passage (boven aan
de Zeestraat) heeft er een
huisnummer bij gekregen.
Het is nu Passage 22-24-26.
De zaak is uitgebreid met
een lingeriewinkel.
Beach-In verkoopt al jaren
bad-, strand- en vrijetijdsmode
en doet dat ng steeds. Maar
naast de zaak kwam een pand
vrij wat Paula en Gerard Alders, geholpen door Jacqueline
en Kikie, de kans gaf een wens
in vervulling te laten gaan: een
lingeriewinkel, opk van tainnenuit via de bestaande zaak te bereiken.

Intiem
„We hebben er een intiem

ZANDVOORT - Omwonenden van de Watertoren houden
een handtekeningen-actie tegen de mogelijke bouw van 22
appartementen in de toren. Dat
gebeurt onder het motto 'Redt
de watertoren'. Zij waarschuwen hun buren ook voor hun
privacy. Vanuit de watertoren
'kan je bij iedereen naar binnen
gluren in de omgeving.' Volgens hen wordt de toren minimaal vijf meter breder, exclusief de balkons aan vijf zijden.
De initiatiefnemers protesteren ook tegen het plaatsen van
pompen voor hun deur. Die
staan nu nog in de toren. Als dat
gebeurt, moet de gemeente de
toren terugkopen van het waterleidingbedrijf WLZK. 'Verspilling van belastinggeld', zeggen zij. De toren zou in 1989 aan
het WLZK voor 235 duizend
verkocht zijn en moet nu teruggekocht worden voor zes ton.
De ANBO organiseert informatieve en recreatieve activiteiten, onder andere bridge en klaverjassen in het Gemeenschapshuis
Fntn Andró ucborom

'ANBO nu ook soort vakbond'
ZANDVOORT - De Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen, ANBO, afdeling Zandvoort bestaat 25
jaar. In 1970 werd de plaatselijke afdeling opgericht
onder voorzitterschap van
Van Veen. Het jubileum
wordt op 20 april in het Gemeenschapshuis gevierd.
Lang voor 1970 waren
ren in Zandvoort al bezig met
gezamenlijke
activiteiten,
meestal op het recreatieve vlak.
„Ook de ANBO is min of meer
begonnen als gezelligheidsvereniging. Dat zijn we gebleven,
maar daarnaast zijn we ook een
vakbond voor ouderen geworden" zegt woordvoerster An
Carbaat. „In z'n algemeenheid
is de ANBO een vereniging die
de belangen van ouderen behartigt." De naam ANBO is in 1977
ontstaan uit een fusie van de
Algemene Bond voor Bejaarden met de Bond voor Staatspensionering.
Afdeling Zandvoort telt zo'n
duizend leden, waaronder acht
hard werkende bestuursleden.
Dat zijn Take Huberts, voorzitter, P. Bol, vice-voorzitter, mevrouw T. Erich-Sleeman, secretaris, H. Gorter, penningmeester, mevrouw A. Carbaat-Alders, belangenbehartiging, E.

Norbert Schmelzer spreekt
op herdenkingsbijeenkomst
ZANDVOORT - Het programma voor de Nationale
Feestdagen strekt zich uit
van zaterdag 29 april, Kpninginnedag, tot en met vrij,.dag 5 mei, Bevrijdingsdag.
"Op zondag 30 april wordt
stil gestaan bij de ver] aar dag van de koningin en de
50-e Bevrijdingsdag.

'Redt watertoren'

K-'.;' =,•

sfeertje van weten te maken," lijke is te koop van onder andealdus Paula. Er is lingerie te re Oroblu en Reiter.
koop zowel voor mannen als
voor vrouwen. Bij de mannen
'ondermode' gaat het vooral om Grote maten
„We hebben ook materiaal
het merk Hom. Voor de vrouwen zijn er diverse merken en voor grote zoals 100 DD," zegt
soorten, met prijzen vanaf 17,95 Paula. „Net als de taadmode.
gulden bijvoorbeeld voor een Die hebben we - vanaf kinderstring met kant. Verder onder maten - tot en met maat 60. We
andere slips, gewone BH's,geven ook altijd zo goed mogePush Ups, body's, sjarretels, lijk advies, want onderkleding
kousebanden en nachtkleding. is een belangrijk onderdeel van
Veel met kant, alles in de mode- de kleding. Je voelt het direct
tinten (pastelkleuren), of in op je huid, dus het moet heel
goed zitten." Dat advies is er
zalm, zwart en wit.
ook voor degenen die iets voor
Bekende merken zijn onder een ander komen- uitzoeken.
andere Sloggi (slips), Balconet- „We moeten alleen de maat wete, Duet, Variant en Triumph. ten. Een drempel hoeft er voor
Of de wat luxere en duurdere hen niet te zijn."
Beach-In (Tel. 16232) is zeven
uitvoeringen van Antinea en
Barbara. De 'beenmode', panty- dagen per week open van 9 tot 6
kousjes, lycra panty's en derge- uur, in het seizoen wat langer.

;r

Kerk aan de Julianaweg en begint om acht uur. Het boek van
Spijer wordt maandag l mei op
het raadhuis officieel aan het
gemeentebestuur
gepresenteerd.
Voor de thema-avond is eveneens Avery Tracht van de Liberaal Joodse Gemeente uit Amsterdam uitgenodigd, die aldaar verbonden is als gazan
(voorzanger). Tracht is Amerikaan, maar woont reeds een
aantal jaren in Nederland. Hij
geeft uitleg over liederen uit de
joodse eredienst maar ook over
niet-religieuze liederen.

Bloemenhulde
Op donderdag 4 mei; nationale dodenherdenking, wordt
's middags om 12 uur een kleine bloemenhulde gebracht bij
het joods herdenkingsmonument aan de Dr. Medzgerstraat.
Op vrijdag 5 mei vindt om
half 11 in de Nederlands Hervormde Kerk een grote herdenkingsbijeenkomst plaats. Als
gastspreker is uitgenodigd oudminister van Buitenlandse Zaken, Norbert Schmelzer. Ook
voert Hugh Gaffney, de eerste
Canadees die in mei 1945 in
Zandvoort arriveerde, het
woord. Hij is met zijn echtgenote en enkele familieleden de
gast van het gemeentebestuur.

van Petegem, tweede secretaris/vervaardiging krant, B.
Rooymans, bestuurslid, en J.
Berkhout,
belangenbehartiging.

Recreatief
De afdeling organiseert onder andere allerlei recreatieve
activiteiten, met als 'thuishonk' het Gemeenschapshuis,
zoals bridge, klaverjassen of
zingen, bingo, toneel, cabaret
en film. Ook wordt er wekelijks
gekegeld en gezwommen in
Gran Dorado. Daarnaast is er
maandelijks wel een -dag-bustocht en elk jaar een zomer- en
een kerstreis.
De 'vakbondsgedachte' komt
vooral tot uiting met informatiedagen, zoals die over rechtshulp, vrijwillige euthanasie,
WVG en gemeente. Er wordt
ook advies gegeven, bijvoorbeeld over korting op gemeentelijke belastingen. „In zo'n
grote club zijn er altijd wel
mensen die ergens in gespecia-

liseerd zijn," zegt mevrouw
Carbaat. „Ouderen kunnen bij
ons met al hun vragen en problemen terecht. Die proberen
we dan op te lossen, in nauwe
samenwerking met alle instellingen voor ouderen in de regio."

Seniorenlabel
De ANBO houdt zich ook bezig met het 'seniorenlabel'-, een
keurmerk voor seniorenwoningen. Dit label geeft aan dat de
woning aan alle eisen voor ouderen voldoet. Er kan een
ThuisTest' (4,50 gulden) worden aangevraagd om te zien of
de woning geschikt is om er nog
een lange tijd te blijven wonen.
Het jubileum wordt gevierd
tijdens een receptie op donder dagmiddag 20 april van 2 tot 5
uur in het Gemeenschapshuis.
Belangstellenden zijn welkom.
Voor meer informatie kan men
bellen: secretaris mevr. T.
Erich, tel. 12602 , of voorzitter
T.J. Huberts, tel. 13115.

Omwonenden venvachten dat
de watertoren er zo uit gaat zien

P-meters in Zuid
• ZANDVOORT - De gemeente
wil nog vóór Pinksteren de parkeerstrook in de Cort van de
Lindenstraat voorzien van parkeermeters. „Het is de enige
plek waar we zo aan de gang
kunnen, de parkeerhavens liggen er al," zegt wethouder Flieringa. Of die datum gehaald
wordt, is nog niet zeker.

TOP-HUISWIJNVAN
LE MARCHÉ
Le Marché van
Vroom & Dreesmann
heeft uitstekende huiswijnen.
Le Marché rood,
Merlot 1993, vin de
pays d'oc. Elegant,
fruitig, soepel en fris.
Le Marché. wit,
cuvée sur lie 1993,
vin de pays d'oc.
Fruitig, sappig, fris
en een mooie geur.
Per
fles
^

^6.25

Per 2 flessen
04^50-

11.50

Aanbieding geldig t/m zaterdag
22 april.

VROOM & DREESMANN
AMSTERDAM - KALVERSTRAAT / AMSTELVEEN

Op 5 mei wordt in de St. Agathakerk een feestconcert gegeven, waaraan tien Zandvoortse
koren meewerken. Behalve individueel optreden zullen de
koren ook gezamenlijk twee liederen zingen. In het programma zijn enkele vaderlandse liederen opgenomen voor samenzang met de toehoorders.
Amand Hekkers en Jan Peter
Versteege verlenen bovendien
hun medewerking.

Schneider wint
Zandvoort aan zet
ZANDVOORT - De familie
Schneiders uit Duitsland heeft
de eerste editie van het Zandvoort aan Zet spel gewonnen.
Dinsdag werd het gezin in de
bloemetjes gezet in hotel Bad
Zandvoort, waar het gratis logeert: de prijs was een hotelarrangement oftewel een zogenaamd 'Frisse Neuzen Arrangement'. Zandvoort aan Zet is een
spel voor verblijfstoeristen, georganiseerd door de Regionale
VVV Zuid-Kennemerland, in
samenwerking met ondernemers en gemeente. Het wordt
gesubsidieerd door het Rijk. De
VVV krijgt hiermee de beschikPaula en Gerard Alders zijn in hun nopjes: „We wilden dit al lang, maar we hadden er niet king over het huisadres van toegenoeg ruimte Voor"
Foto André Lieberom risten.

Ambtenaren van de remise brachten maandag hun gebak terug naar het Raadhuis
Illustratie Maivde Boer
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Onze bloemen
zijn geplukt
door de
PflflSHflflS

jDe, Gfulle, Toim

Voor een
sfeervol
etentje

De specialist in al uw
bloemwerken

Unieke aanbieding
Geniet van het voorjaar in Zweden
Bootovertocht inklusief auto, plus
verblijf in komfortabele bungalow

BtOEMStERKUNST

Haltestraat 65

Jölujj6 Zandvoort, tel. 12060

7 daagse reis vanaf

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten
Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

UUE

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Bingo in zonnige sfeer
Dit moet je meemaken, iedere dinsdag
vanaf 20.00 uur op onze Gran Place.
Hoe meer deelnemers, hoe meer prijzen.
Zo is er in de superronde al een midi set
met boxen en CD speler te winnen bij deelname vanaf 40 deelnemers.
Bovendien betaalt u géén ƒ 15,= maar
ƒ12,50 voor 6 ronde's inclusief de superron'de.
We sluiten de avond met een rondje Karaoké voor de liefhebbers.
Alleen tegen inlevering v?n deze advertentie.
(geldig t/m 25 april 1995)

Exclusief te boeken bü:
PïOERKOOPIReisburo Zonvadrt
Grote Krocht 20

02507-12560

Doe mee aan onze
Eén telefoontje is 'genoeg ...

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in
deze krant het
trommelende haasje en
plaats de gevonden letter
op de aangegeven plaats.

om 'in contact4é;Roifïen-niet;ae man of vrouw van
jouw keuze. Het maken vari een afspraak is een
fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en
achter elkaar stelt een aantal personen zich aan je
voor. Lijkt het je wat, dan kun je direct een
afspraak maken.
Een effectieve manier om contacten te' leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

Stuur of breng uw
oplossing uiterlijk 22 april
a.s. naar het kantoor van

CONTACTLIJN
06-350.222.21 (ioo cp m)

Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort
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ROSARITO DOET LINGERIE IN 'T GROOT!!

Deze oplossing inleveren vóór 23 april a.s.
Naanr
Adres: . .
Postcode + PlaatS'
Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot, prijswinnaars
ontvangen persoonlijk bericht.

2 HOOFDPRIJZEN: DINERBON t.w.v. ƒ 75,beschikbaar gesteld door Visrestaurant DUIVENVOORDEN
Haltestraat 49, Zandvoort

3e t/m 12e prijs: VOORJAARSBOEKET t.w.v. ƒ 25,beschikbaar gesteld door ERICA, Grote Krocht 24, Zandvoort

Onze promotiedames delen op zaterdag 15 april
paaseitjes uit, deze zijn van
H€Mfl ZRNDVOORT

en

B eplanting
Bomen
Heesters
Vaste
planten
Violen Prirnula's

11Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie

De GROOTSTE
De GROOTSTE
sortering bh's
maten v. a. 70 A
slipjes strings
t/m 90 E
body's topjes
Het GROOTSTE
aantal merken n.l.
, LOVABLE
De GROOTSTE
AFTER EDEN
keus in kleurend
DUET SILTEX
o. a.
VARIANCE
WIT
PARADIS
IVOOR
SLOGGI
BEIGE
DE GROOTSTE
korting!
BRUIN
DEZE WEEK
GEEL
alle SLOGGI
ORANJE
artikelen
ROOD
3 HALEN 2
GRIJS
BETALEN
slip s-to pj e s-b oxer s
ZWART enz.
Al 8 jaar het leukste winkeltje voor uw kleding en lingerie
GR. KROCHT 20 B TEL. 15697 KERKPLEIN 10 TEL. 30719
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Als het een bijter is, heb je een probleem'

ZANDVOORT - Bijna 17 Jaar lang heeft zij in de bijkeuken van haar moeder gewerkt, achter in het woonhuis aan
het Friedhoffplein. Sinds kort heeft Ellen Cats een echt
'bedrijfspandje': haar nieuwe 'Hondenkapsalon Ellen' aan
de Achterweg, waar zij ook andere dieren behandelt. Bovendien start zij binnenkort voor het eerst met een eigen
'hondenschooltje'. Een beroep met veel kanten: „Ik kreeg
eens een klant binnen, die zei: 'Mijn hond bijt niet, hij
amputeert'."
door Joan Kurpershoek

Werden er enkele maanden
geleden nog (door Jaqueline du
Chatinier) dames en heren geknipt, nu hebben honden en andere huisdieren 'bezit' genomen van het bescheiden pandje
aan de Achterweg. De kleine
wasbakjes hebben plaatsgemaakt voor douchebakken en
in plaats van een 'haardroogkap' vind je er nu twee 'droogkasten'. De dieren gaan daar in
hun geheel in, om te drogen.
Ellen Cats trimt voornamelijk honden en katten, maar in
principe allerlei dieren. Zij is
ook gediplomeerd paardenverzorgster. „Daar hoop ik eveneens nog iets mee te gaan
doen." In een hoekje staan een
paar bekers die zij gewonnen
heeft met haar eigen honden,
waaronder de Bouvier Ninja.
„Ik trim ook grote honden,"
zegt zij, „ik deins nergens voor

terug." Ze heeft wel eens overwogen om ook mensen te gaan
knippen, 'maar daar heb ik
toch maar van afgezien'. Ik ben
nou eenmaal een echt dierenmens, hoewel ik ook van mensen houd."
Ander het trimmen schuilt
toch ook wel wat psychologie.
Om te beginnen worden de
baasjes de deur uit gestuurd:
vooral honden zijn anders niet
rustig te krijgen. Als het dier
niet wil blijven zitten, geeft zij
hem gewoon een 'grote rnond'.

Non-verbaal
„Dan is het meestal meteen
over. Je moet enorm op het gedrag van het dier letten, op het
non-verbale. Maar als het een
bijter is, dan heb je al gauw een
probleem. Ik kreeg een keer
een klant die zei: 'Mijn hond

Weekenddiensten
Paasweekend:
15/16/17 april 1995
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenamtaulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paasdekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag en maandag 11.30-12.30
en 17.00-18.00 uur. Buiten de
openingstijden informatie over
de regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24

uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:

Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp
tel. 17373, op
alle werkdagen1 van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar 'voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.

Ellen Cats in haar nieuwe zaak aan de Achterweg 1. Voorheen werden er dames en heren
geknipt, nu is het een ondenkapsalon
Foto Persbmeau Zandvoort

bijt niet,' hij amputeert'. Dan
moet ie dus een muilkorfje om.
Maar als ik ooit gebeten ben,
dan was het wel door zo'n kleintje. Gelukkig ben ik meestal
sneller dan de hond." Perzische
katten blijken ook moeilijke
klanten. „Deze krijgen meestal
bij de dierenarts een roesje, zodat ze lekker slapen."
Vaak gaat zij 'puur' op haar
gevoel af, bij de omgang met
dieren. Daarnaast heeft zij op
dat gebied ook de nodige vakkennis opgedaan, met name
door instructeursopleidingen
bij de bekende Nederlander
Martin Gaus ('Dierenmanieren'). Die geven haar zelfs de
mogelijkheid om met een eigen
'hondenschool' te beginnen.
Dat gebeurt dan ook: op 7 mei'
gaat de eerste cursus van start.
„Je ziet de laatste jaren dat er
veel ongelukken gebeuren met
honden. Kinderen die gebeten
worden, en ga zo maar door. Je
kunt er een hoop aan doen om
dat te voorkomen."

van Gojden Retrievers en Ierse
Setters niet dat ook hun hond
getrimd moet worden. En eigenaars van Perzische katten vergeten nogal eens hun huisdier
te kammen, iets wat elke dag
moet gebeuren. Als je dat niet
doet, komt het dier flink in de
klit te zitten."

Ook over het eigenlijke onderwerp, de vacht van het dier,
kan de gemiddelde Nederlander nog aardig wat leren, zo
blijkt. „Als je een hond met klitten in het haar in bad stopt,
krijg je die klitten er nooit meer
uit," aldus Ellen. „Verder weten bijvoorbeeld veel eigenaars

Vrouwen VanNu

Wasbeurt
Kleine dieren hebben geregeld een wasbeurt nodig, plus
knippen van de nagels. Dat laatste, nagels knippen, doet Ellen
deze maand gratis, als aardigheidje in verband met de opening. Haar éérste klant in de
nieuwe zaak kreeg een volledige trimbehandeling gratis. De
dieren kunnen er terecht voor
uiteenlopende behandelingen,

van oren en gebit schoonmaken tot en met vlooien- of anaalklierenbehandelingen. Daarnaast start zij binnenkort ook
met de verkoop van verzorgings-artikelen en riemen en
dergelijke. Voor het baasje zit
er aan elke trimbehandeling
nog één prettig aspect: de dieren krijgen een vachtconditioner, dat betekent: ze gaan met
een lekker luchtje de deur uit.
Hondenkapsalon Ellen (tel.
30068) is van dinsdag tot en met
donderdag geopend van 2 tot 6
uur, vrijdag van 2 tot 21 uur en
zaterdag van 10 tot 4 uur. Informatie over of opgave voor de
honden-gehoorzaamheidscursus kan uitsluitend buiten de
openingsuren van de kapsalon
via tel.nr. 13368.

Hervormde Kerk, Kerkplein:

Witte Donderdag (13 april)
19.30 uur: SOW-dienst in Hervormde Kerk, ds. C. van de
Vate, viering Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag (14 april) 10.00
uur: ds. J.A. van Leeuwen, viering Heilig Avondmaal; 19.30
uur: ds. J.A. van Leeuwen,
m.m.v. Hervormd Kerkkoor en
Fluitensemble
Paaszondag 10.00 uur: ds. J.A.
van Leeuwen, m.m.v. Hervormd Kerkkoor en Muziekgroep
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:

Unieke actie Ter gelegenheid van het kroningsfeest van Prinses Beatnx heeft Sociëteit
Duysterghast in samenwerking met het Rode
Knus afd Zandvoort een bijzondere actie aangekondigd. In de weekends van 18 april en 25 april
kan men in het bezit komen van een zeer originele oorkonde, welke ter gelegenheid van dit ïeest
wordt uitgegeven. De netto opbrengst is voor het
Rode Kruis Zandvoort. Van dit bedrag wordt
enkele Zandvoortse zieken of invaliden nog deze
zomer een complete weekreis met het cruiseschip de Henry J. Dunant aangeboden.
Vrouwenzaken Ti)dens de thema-avond 'Vrou
wenzaken in politiek Zandvoort' hebben ruim 40
vrouwen een aantal wensen en plannen, met
name 'vrouwenzaken', op een rijtje gezet. Volgens de presentatrice komen alle veranderingen
er pas door 'als wij vrouwen steeds met onze
neus er bovenop zitten We moeten met wachten
tot het tot de herenbcsttiurders, is doorgedrongen dat de maatschappelijke veranderingen die
gaande zijn, direct vragen om praktische verandermgen'.
Hotel Keur Mevrouw Duivenvoorde-Michalides en haar broer hebben deze week van Hotel
Keur aan de Zeestraat weer een famihehotel
gemaakt. De Algerijnen, die een opleiding volgden bij Fokker, voltooiden hun studie, het contract met de vliegtuigbouwer liep dezer dagen af.
Inwendig is er veel veranderd Door nieuw, fraai
meubilair en diverse verbeteringen is er nog
meer sfeer en gezelligheid gekomen.

Gevelsteen herinnert
aan 'De Kleine Patriot' D

OORDAT HET COLLEGE 'alvast' die prachtige
leilmdes op het Raadhuisplem heeft laten vervijderen, krijgen we deze zomer een
schitterend uitzicht op de kale
muur van Graftdijk. Kom ik
gelijk weer terecht bij wat zo
langzamerhand mijn lijfspreuk
is geworden ten aanzien van
ons college: domheid, of pure
strategie?

ZANDVOORT - Op bevrijdingsdag zal een gevelsteen
worden onthuld, ter herinnering aan 'De Kleine Patriot', het illegale verzetsblad. De steen wordt ingemetseld in de gevel van het
pand Grote Krocht 27, waar
in de oorlog de familie H.
Bos heeft gewoond.
De plaquette is ontworpen
door Jac van den Bos uit Haarlem. Hij was in de Tweede Wereldoorlog politiek tekenaar
van De Kleine Patriot. Het blad

werd uitgegeven door de gelijknamige illegale groep die in de
oorlogsjaren in en rond Zandvoort opereerde. Als ondertitel
kreeg het mee: 'Het populaire
blad voor Zandvoort'. Een van
de redacteuren was Arend Bos,
die tegenwoordig in Hazerswoude woont. Bos zal tijdens
de onthulling, rond 12 15 uur,
een toespraak houden
Nog vóór dat tijdstip, om
11.30 uur, wordt op het Favaugeplem een andere steen onthuld, ontworpen door Toon Lavertu. Deze heeft betrekking op
de voormalige watertoren.

De Klink over bevrijding
Speelweek van 13 t/m 19 April

-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Paaszondag 10.30 uur: dhr. H.
Vogelesang (DG), Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg

218, Haarlem.
Zondag 10.00 uur: Paasdienst,
ds. A.W. Snijders
Zondag 12.00 uur Paasjubel op
de Grote Markt Haarlem

B Burgerlijke stand H

Stuurman, Robert Hendricus,
Witte Donderdag 19.30 uur:en Talakua, Margareta Sofia
SOW-diens.t in Hervormde Gehuwd:
Kerk, ds. C. van de Vate, viering Geboren:
Tim, zoon van: Krol, Stefan, en
Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag 19.30 uur: ds. C. Schreurs, Tanja Elisabeth
Saray Victoria, dochter van:
van de Vate
Paaszondag 10.00 uur: ds. C. Ovadja, Jaakov, en Franken,
Mengsje Cornelia
van de Vate
Roomskatholieke Kerk, Grote Brian Scott, zoon van: Hartevelt, Johannes Jacobus, en SeKrocht 45:
Witte Donderdagviering 19.00 taregis, Marja
uur: pastores D. Duijves en C. Derek, zoon van: Poelstra, Roelof Lammert Robert, en Louët
van Polvliet
Goede Vrijdag 15.00 uur in An- Feisser, Nelleke Saskia
toniuskerk, Sparrenlaan 9, Aer- Overleden:
denhout, pastores D. Duijves Landmeier geb. Melker, Anna
Maria, oud 76 jaar
en C. van Polvliet
Paaszaterdag 22.30 uur: Paas- Paap geb. Van der Mije, Cornelia Jacoba, oud 85 jaar
wake, pastor C. van Polvliet
Paaszondag 10.30 uur: pastor D. Bersma, Ida Johanna Ali, oud
87 jaar
Duijves
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- Zonneveld, Leonardus Jozef,
oud 69 jaar
schap NPB, Brugstraat 15:
Pasen, zondag 10.30 uur: ds. S. Boldingh geb. Kraak, Elly, oud
64 jaar
v.d. Meer, Haarlem

Vijftien jaar geleden

Standplaats voor campers Binnenkort krijgen
campers een standplaats m Zandvoort. De gemeente wil op korte termijn een deel van de
parkeerstrook bij de Boulevard Barnaart voor
campers reserveren. De vaste plaats, ter hoogte
van camping De Branding gaal plaats bieden aan
ongeveer vijftig campers. Met deze voorziening
zal - zo wordt verwacht - een eind komen aan de
overlast die al jaren m het dorp wordt veroorzaakt door her en der geparkeerde campers.
College VVD, IXifi en CDA Doordat D66 haar
standpunt ten aanzien van het circuit aanzienlijk heeft verzacht, is deze partij het met VVD en
CDA dinsdagavond eens geworden over de samenstelling van het nieuwe college. Tijdens de
onderhandelingen trok de PvdA zich terug op de
publieke tribune, om zich voor te bereiden op de
oppositie. 'Het huidige vigerende beleid van de
geme _nte, gericht op behoud en modernisering
varenet circuit, wordt met kracht voortgezet.'
Bewoners bundelen knichten Zo'n 350 omwogenden van het Burgemeester Van Fenemaplem
1t
gaan zich verenigen in een bewonersorganisatie.
Doel: voor hen ongunstige ontwikkelingen voorkomen. „Het is nog volstrekt onduidelijk welke
ontwikkelingen er zullen plaatsvinden. Nadat
het dolfirama verkocht was, kwamen er plannen
voor een complex met drie of vier woonlagen op
tafel. Later bleek dat weer met door te gaan.
Maar inmiddels is het in handen van een projectontwikkelaar. Ik houd mijn hart vast."

De herinneringssteen voor 'De Kleine Patriot', wordt op de
Grote Krocht ingemetseld

(ADVERTENTIE)

Religieuze Kring Aerdenhout-

Periode:
4 - 10 april 1995
Ondertrouwd:

Vijf jaar geleden

De Zandvoortse vereniging Vrouwen VanNu sluit dinsdag 18
april het winterseizoen af met een kienmiddag in het Gemeenschapshuis, aanvang 14.00 uur. Verder: donderdag 20 april klaverjassen in De Wurf, aanvang 14.00 uur, maandag 24 april wandelen
in Elswout (13.24 uur met de trein naar Overveen, 14.00 uur
verzamelen bij de ingang), donderdag 27 april bezoek aan koksschool aan de Verspronckweg in Haarlem, 11.45 uur bij de ingang,
dinsdag 2 mei kontaktmiddag in De Wurf, aanvang 14.00 uur.

Kerkdiensten
Paasweekend:
13 t/m 16 april 1995

de badplaats door

Verenigingsnieuws

Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.

Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

met

Dagelijks

16 jaar
Dagelijks

13.3O en 15.3O

21.3O

de Nederlandse versie

i.v.m lengte hoofdfilm

Dagelijks

KORT
VOORPROGRAMMA

A.L

19.00

ZANDVOORT - Het
nieuwste nummer van de
Klink is gewijd aan de bevrijding. Vijftig jaar na dato
wordt vermoedelijk voor
het laatst op uitgebreide
schaal aandacht besteed
aan 5 mei 1945.
Het blad van het genootschap
Oud Zandvoort, dat volgende
week verschijnt, staat vol anekdotes over 5 mei en de dagen
erna en ervoor. Zo weet Corne
Piers-van Duijn te vertellen
over een mooi blik, dat Canadezen m hun bezit hadden en
waarvan iemand overtuigd was
dat het meubelwas was F T
Vossen publiceert een aantal
regels van een gedicht, maar
zou hier graag meer over willen
weten. Lees deze regels en
stuur uw reacties naar de redactie van de Klink
Een van de vele blaadjes uit
het verzet was 'de Kleine Patriot'. Ook hieruit een aantal
anekdotes. Verder een kleine
bijdrage van de heer Renterghem over een van de joodse families uit Zandvoort en het
poezie-album van een tienjarige meisje met daarin handtekenmgen van bevrijders. Zouden
deze jonge
mannen van toen
nog leven9 Ook Maarten Weber
heeft zo zijn herinneringen aan
5 mei 1945. Hij laat u daar getuige van zijn.

'Welcome Liberators'
Hoewel er blijkbaar niet veel
foto's van de bevrijding zijn (of
toch, geachte lezers?) heeft de

Klink toch eer. aantal foto's onder de kop Welcome Liberators' opgenomen
Op 25 mei 1945 verscheen onder verantwoording van de
heer A. Bos het eerste nummer
van de Nieuwe Zandvoortse
Krant De inhoud van dit blad
kan nu weer worden gelezen.
Wat dacht u van een aanslag in
het zoengeld. Toch werden
deze uitgedeeld.
Hoewel Zandvoort was bevnjd van de onderdrukkers,
waren veel 'souvenirs' achtergebleven. Bunkers en landmijnen. Over het opruimen van de
mijnen een artikel evenals een
stuk over de evacuatie. Waar
moest men naar toe? Oude Pekela levert herinneringen op
voor sommige Zandvoorters,
onder andere bij de familie A.
van de Werff.
Veel jongeren hebben geen
idee waar de vroegere watertoren heeft geslaan Maarten Weber laat een kadasterkaart zien
voor de duideh]kheid. En mevrouw Van de Oord-Wisker laat
ons weer genieten van een stuk-je historie in 'Waarover sp-aken zij?' Dit keer een nalaten
schap van Pietertje Arends
Paap.
Belangstellenden
kunnen
zich nog steeds opgeven voor
het blad, dat zich mag verheugen in een toenemend aantal
leden. Het lidmaatschap kost
viji gulden per jaar. De Klink
verschijnt viermaal per jaar. De
redactie is overigens altijd gemterresseerd m een bijdrage m
de vorm van foto's, anekdotes
of reacties op geplaatste stukken.

THE LION RING

VERWACHT

Bord Manfred de Leerman gestolen
Manfred 'de Leerman' opent een dezer dagen weer zijn wmkeltje op het Raadhuisplein. „Maar mijn bord is gestolen," zegt hij,
„een schilderij met mijn honden."

Tweede prijs voor Paaseieren
Oasthutopletn 5,2042 JM, Zandvoort tel: 02507-18686

Ans Willemse van Bakkerij Visser, Haltestraat en Pasteurstraat, heeft met haar paaseieren de tweede prijs gewonnen op do
Nationale Bakkers Manifestatie in de Ahoy in Rotterdam. De
eieren zijn te zien in de Haltestraat.

Hoewel ik meestal neig naar
de term domheid, kies ik m dit
geval voor 'pure strategie'. Natuurlijk, dat Raadhuisplein
moet er deze zomer zo rottig
en ongezellig mogelijk uit gaan
zien. (Gaat het kwartje al vallen?) Want hoe ellendiger dit
stukje Zandvoort er dit seizoen
bijstaat, des te sneller krijgt
ons college groen licht van de
gemeenteraad om er 'dan
maar' een walgelijk pand, met
de uitstraling van een lekke
parkeergarage tegenaan te
knallen.
Laatst was ik in Schevemngen. Okee, ze lopen daar nog,
die dure Duitsers. Geen 'kuddes kanariegele regenpakken',
maar vette Mercedessen, tijdelijk 'gepromoveerde' secretaresses, en dure 'Boss-pakken'
op zacht pluche. Maar als je bij
Schevenmgen aan komt rijden
en langzaam de (hoe noemen
ze dat ook alweer?) 'sky-lme'
ziet naderen, lijkt het wel of al
die massieve 'betonblokken'
bovenop je dreigen te vallen en
je auto in één knal verpletteren.
Afblijven met jullie tengels
van onze badplaats, denk ik
dan. Natuurlijk, we moeten
echt wel met onze tijd meegaan, maar we moeten uitkijken voor al die walgelijke
bouwsels, die wij, de burgers
van Zandvoort, niet mooi vinden.
Maar waarom ik er nu opnieuw over begin... Deze week
kregen de raadsleden via de
verschillende commissies de
bestemmingsplannen gepresenteerd. Grote gebieden worden aangegeven voor allerlei
nieuwe bebouwing. Let op
mensen, want als we nu niet
kritisch meedenken en goed
uit onze Zandvoortse doppen
kijken, dan hebben de projectontwikkelaars straks vrij spel.
Want als een bestemmingsplan
eenmaal is aangenomen, dan
passen alle betonblokken er m
en kunnen we 'inspraken' wat
we willen..
En dan denken we later nog
met grote spijt terug aan het
feit, dat we ons destijds - in het
voorjaar van 1995 - hebben laten misleiden: met dia-shows
over de aankleding van ons
dorpscentrum werden wij m de
commissie Ruimtelijke Ordening uitstekend geïnformeerd
over steentjes, lantaarnpaaltjes, bakjes en andere 'hutse
frutselties'. Maar we vergaten
massaal de bestemmmgsplannen bij de afdeling Voorhch
ting op te vragen, ze kritisch te
bekijken en een krachtig 'nee'
te laten horen, voordat ze door
de gemeenteraad werden aangenomen
Even een voorbeeldje, m een
van die bestemmingsplannen
staat aangegeven, dat de njnchtmg van de Haltestiaat -ja,
u hoort het echt goed - weer
wordt omgedraaid. En dat gaat
m de toekomst toch echt gebeuren! Dat heelt wethouder
Versteege (voorheen de held
van de ondernemers uit de
Haltestraat) toegegeven He
zeg! Heeft daar onlangs niet
heel Zandvoort voor op z'n kop
gestaan?
De actie 'verwijder leilmdes
zo snel mogelijk', die onlangs
onder leiding van ons college
plaatsvond, heeft een voordeeltje opgeleverd. De krachtige
leus op de muur van Graftdijk
springt er nu wel heul knallend
uit. 'Inspraak is napraten over
een reeds genomen beslissing'
staat er met grote witte kooieletters Gelukkig is er m Zandvoort nog eent)e die het door
heeft.
MARTHA BURGER
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die
ongewilde kilo's snel
en eenvoudig

Het paasei van
zit vol mode

met ons eenvoudige en effectieve gewichtsbeheersingsprogramma, 30 dagen geld terug garantie.
Wat hebt u te verliezen?

Bel nu:

02507-19050

HALTESTRAAT 11

VTTTT

^

Ét LAMSVLEES VAN UW TOPSLAGER
LAMSBOUT

Uit ons kip-assortiment:

LAMSKOTELETTEN

VERSE HELE KIP-MAISKIP of SCHARRELKIP.
KIPFILETKIPPEPOTEN/BOUTENKIPROLLADË
KIPSCHNITZELS
KIP CORDON BLEU
KIPBURGER
KIPGEHAKT
KIPDRUMSTICKS
KIPPEBORST enz.

LAMSLAPJES
LAMSROLLADE

PAASAANBIEDING

zomertruien In de nieuwste
modekleuren

UW TOPSLAGER

VREEBURG
Haltestraat 54 - Tel. 02507-12451 Zandvoort
ï^^ïïïï^^^

PAASAANBIEDINGEN

keuze uit 7 modellen
shirts ronde hals,
V-hals, polokraag
T-shirt korte mouw
bijpassend: legging met omslag,
pantalon met wijde pijp
of strakke rok

29,95
De opening en het eerste weekend in de Zandvoorts
„Nieuwe Aanwinst" waren een groot sukses!
Wij willen graag hartelijk bedanken voor ieders
aanwezigheid tijdens de opening en met de vele en
soms ook originele cadeau's waren wij erg blij.
HetPaasprogramma in de Discotheek met de allerbete
DJ.:
* DONDERDAG 13-4

„IN THE HEAT OF THE NIGHT"
* VRIJDAG 14-4

„PAASHOUSE MET DJ. „HYPED" "
* ZATERDAG 15-4

per stuk

2 stuks voor

50,aanbiedingen
gelden t/m
30 april
zolang de
voorraad strekt.

„EASTER FEVER met MIKE on Light"

ird

* ZONDAG 16-4

„YANKS PAASBEST
met Light DN MIKE"
*

Openingstijden: 7 dagen p. week 10.00 - 21.00 uur

MAANDAG 17-4

„ORIGINAL CLASSIC NIGHT
met Peter te Broeken"
ALVAST AANGEKONDIGD: Voor de liefhebbers van live muziek DONDERDAG 27-april LIVE BAND JAMENTOÜÜ

Nogmaals bedankt voor jullie te gekke reakties!

See you in the yanks.
Let op: vanaf vrijdag 14-4 blijft het er erg heet aan toe gaan in Yanks
Danceclub, maar wel lekker air-conditioned gekoeld!

YANKS DANCECLUB
Dorpsplein 2, Zandvoort, tel. 02507-19299

Uw advertentietekst vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren zonder misverstanden ...
het faxnummer is

020-562.2027

l/Veekmedia 17
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Acht topraces op circuit
ZANDVOORT - De'traditionele paasraces op het Circuit Park Zandvoort vormen
een jaarlijks terugkerend
sportief en toeristisch hoogtepunt op. Tweede Paasdag.
De organiserende Nederlandse Autorensport Vereniging brengt die dag maar
liefst acht autoraces op de
baan.

ma duurt van half elf 's morgens
tot half vijf 's middags. Zo komen er maar liefst drie formuleklassen aan de start. De Pormule Ford, Opel en Renault.
Twee merkenraces, de Pepsi Citron AX Cup en de Marlboro.Elf
Renault Cup, zullen toonaangevend zijn voor felle deur-aan-deur duels waarbij het plaatwerk vaak niet wordt ontzien.
Verder is er een optreden van
De organisatie verwacht vele de rijders in de Vega Sierra Cup,
duizenden toeschouwers die de Squadra Bianca, de Superkunnen rekenen op een waar ra- toerwagens met fraaie Perrari's,
cespektakel. Het volle program- BMW's en 'dikke' Porsches en

Volleybalzege voor
gemeente-ambtenaren
ZANDVOORT - Het volleytaalteam van de Zandvoortse gemeente-ambtenaren heeft voor een opzienbarend succes gezorgd. Het
sterk bezette volleybaltoernooi van Stadsdeel Watergraafsmeer, in Amsterdam,
werd winnend afgesloten.
Het team bestaande uit Betty
Koene, Rika Koper, Floor
Kerkman, Ronald Mauer, Eric
Warns, Piet van Staveren en
Cees van Doorn liet in de voorronden al een zeer sterke indruk achter. De drie opponenten werden van het volleybalveld geslagen.
De tweede ronde leverde

meer tegenstand op. Doch ook
hierin lieten de Zandvoorters
goed volleybal zien. Eenmaal
moest het team van playing-coach Floor Kerkman tot het
uiterste gaan. De winst was er
toch maar met slechts twee
punten verschil.
In de halve finale was de gedoodverfde winnaar de tegenstander. De Zandvoortse ambtenaren keken lang tegen een
achterstand aan. Door concentratie en motivatie werd alsnog
de verdiende overwinning behaald. Dit was eigenlijk de finale daar de laatste wedstrijd om
de eerste en tweede plaats ruim
door de gemeente Zandvoort
werd gewonnen.

MENINGEN

Platform door méér
ondernemers gesteund
Een aantal gegevens rond zijn
persoon klopt niet, zegt Eugène
Weusten, persvoorlichter van
Dance Club Yanks. Hij reageert
daarmee op het artikel over de
nieuwe discotheek van Yanks,
vorige week in het Zandvoorts
Nieuwsblad.
Middels deze ingezonden
brief wil ik graag reageren op
het foutieve en onvolledige gedeelte dat mijn persoon betreft,
zoals vermeld in het artikel 'Paradiso of de Melkweg is onze
toekomstdroom' over 'Yanks',
in het Zandvoorts Nieuwsblad
van donderdag 6 april j.l. Dit
betreft een aantal vermeldingen over mijn persoon alsof ik
deze gezegd zou hebben en/of
welke beslist onjuist zijn.
Wat wel waar is:
1) Het Actie Platform Zandvoort tegen de boorplannen van
Mobil in 1992/1993 voor de
Zandvoortse kust werd o.a. gesteund door de Zandvoortse ondernemersvereniging, de horecavereniging en de plaatselijke
strandpachtersvereniging.
Deze drie verenigingen zijn dan
ook in het A.P.Z. opgenomen. Ook kreeg het A.P.Z. materiële
of immateriële steun van de gemeente Zandvoort, vele bedrijven, een grote groep particulieren en enige instellingen in en
buiten Zandvoort.
Mede door deze totale steun
zag Mobil van de voorgenomen
boorplannen af. Als coördinator van het A.P.Z. ben ik iedereen die zijn medewerking aan
de actie verleende, zeer dankbaar!
2) Een rol als persvoorlichter
en organisator van informatieve programma's bij Dance Club
Yanks vervul ik pertinent niet
uit dankbaarheid voor eventuele financiële steun ten tijde van
de oprichting van het A.P.£.,
wél doe ik dit omdat ik hierdoor mijns inziens een verantwoorde bijdrage kan leveren in
een andere en aanvullende manier van recreëren. En omdat

ik voor veelzijdige informatieverstrekking betreffende diverse onderwerpen garant wil
staan in de toekomst.
3) Ten tijde van de oprichting
van het A.P.Z. was ik reeds vier
jaar woonachtig in Zandvoort.
Jammer, dat een ongetwijfeld
integer verslaggever van het
Zandvoorts Nieuwsblad in desbetreffend artikel nogal onzorgvuldig en slordig te werk ging.
Mijn naam is trouwens Eugène
Weusten en niet Eugène van
Weusten.
Eugène Weusten
Zandvoort

TZB leidt bij ploegenmeerkamp
ZANDVOORT - Het team
van TZB haalde vrijdagavond in de Pellikaansporthal tijdens de ploegenmeerkamp, georganiseerd door
Jaap Bloem Intersport en
AFAFA, de meeste punten.
TZB liet zien dat zij het
voettaalspel goed beheerst.
De ploeg bleef met minimale inspanning overeind en
zal vrijdag moeten laten
zien of ze ook zo goed badminton kan spelen.

Compact Cars. De trainingen
voor de Paasraces worden gehouden op zaterdag 15 april,
waarvoor een toegangsprijs van
ƒ 12,50 moet worden betaald.
Voor Paasmaandag zijn de entreekosten ƒ 17,50 voor duinen,
en tribune en ƒ 37,50 voor duinen/tribune/rennerskwartier.
Kinderen hebben voor de helft
toegang.

Merkenraces
De merkenraces hebben vooralsnog dit jaar, voor wat deelnemers aantallen betreft, de Supertoerwagens verslagen. Toch
zullen in de door Brezan automaterialen gesponsorde klasse,
de BMW's, Porsches en diverse
Ferrari's ongetwijfeld voor het
nodige spektakel zorgen, al is
het alleen al bij de start.
Dit jaar wordt het afscheidsjaar van de vertrouwde Clio als
wedstrijdauto verwacht in de
Marlboro Elf Renault Clio Cup.
Voor 1996 zal dan een interessante opvolger worden aangewezen. Dat het komende afscheid bepaald geen negatieve
invloed op de nationale Clio
Cup heeft, bewijst de startlijst
met 31 deelnemers. Met startnummer 25 neemt Michael
Bleekemolen, die dit jaar zijn
25-jarig racejubileum viert, deel
aan de Clio Cup. Een aantal prominenten uit de Nederlandse
toerwagenracerij maakte de opmerkelijke overstap naar deze
competitie.
Meest opvallende namen zijn
Roger Ciapponi en Franoise
Loogman die beiden voor het
team van Pim van Riet uitkomen. Behalve de geroutineerde
rijders heeft Renault al vele jaren de Junior Cup ingesteld.
Hierin komen rijders uit die
hun eerste schreden op het circuitpad zetten. Nieuw dit jaar is
het Marlboro Renault Junior
Team. Na een strenge selectie
op Zandvoort de afgelopen winter zijn Phil Bastiaans, Jacky
van der Ende en Axel Jansen de
uitverkorenen om dit jaar onder
de vlag van het team uit te komen.
Het programma luidt als
volgt uit:
zaterdag trainingen van 10.00
tot 17.15 u.. Paasmaandag: 10.30
u. Vege Siera Cup, 11.15 u. Compact Cars, 12.00 u?Formule Renault/Formule Opel, 13.00 u.
Pepsi Citron AX Cup, 13.45 u.
Supertoerwagens, 14.30 u. Formule Ford, 15.15 u. Marlboro
Elf Renault Clio Cup, 16.00 u.
Squadra Bianca.

Deze keer hebben zich nog
meer ploegen dan vorig jaar
voor de tweede ploegenmeerkamp ingeschreven. Alle teams
nemen in dezelfde samenstelling deel aan drie soorten sporten. Na het zaalvoetbal vrijdagavond in een afgeladen Pellikaanhal, volgt komende vrijdag
om zeven uur het badminton,
terwijl volgende week vrijdag-

ZANDVOORT - Het jongens A-team van de Zandvoortsche Hockeyclub is
kampioen geworden van de
2de klasse van Noord-HolJoop Antonides met een kabeljauw van dertien pond
land'. Het team dat getraind
wordt door fysiotherapeut
Frits van Loenen Martinet
en gecoacht wordt door de
senioren Niki Gatsonides,
Norbert Beijnes en Jeroen
Goezinne zal zeker in de toekomst een goede aanvulling
ZANDVOORT - 23 leden beljauw van dertien pond. Op zijn voor de seniorenteams.
van de Zeevisvereniging de foto toont Antonides deze
Zandvoort zijn vorige week zware vis.
Ook probeerden de vissers
een paar dagen in Helsingr
(Denemarken) geweest op het bij het Zweedse eiland Ven.
de vissport te beoefenen. En De vangsten waren hier echter
dat is aardig gelukt, gezien matig. Wel zat er veel haring.
Vanwege de zware zeegang ging
de goede vangsten.
de trip naar het Kattegat niet

Goede vangsten voor
vissers in Denemarken
Vanuit Helsingr werd gevist
met de Arreso een schip dat geschikt is voor dertig vissers.
Gevist werd er op de resund
tussen het Kattegat en Kopenhagen. Vooral de eerste dag
werd er volop vis gevangen.
Maar liefst 154 vissen sloegen
de Zandvoortse vissers aan de
haak. De volgende dagen waren
niet zo succesvol, maar toch alleszins de moeite waard.
Het weer werkte echter niet
altijd mee. Het was nogbehoorlijk koud en de wind was veelal
hard te noemen. Daardoor waren er toch nog wel wat zeezieken. Op de derde dag sloeg Joop
Antonides zijn slag met een ka-

Vorige week woensdag was
de terugreis. De meeste leden
van de visclub hadden de koelbox goed gevuld met gevangen
vis. Tevens werden alle deelnemers verrast met een uniek
T-shirt als aandenken aan deze
geslaagde trip. Voor volgend
jaar staat er opnieuw een trip
naar Denemarken op het programma, maar dan in juni.
Daarna zal getracht worden in
Noorwegen een goede stek te
vinden.

De jongens
van het
A-team
van de
Zandvoortsche
Hockeyclub
die kampioen
zijn
geworden
van de
2de klasse
van NoordHolland

Hollandse
op weg naar Tsjetsjenië
Kent u dat vreselijke beeld
van landbouwoverschotten die
doorgedraaid worden op de
veiling? Tonnen appels, tomaten en groente die vernietigd
worden omdat wij teveel produceren, terwijl elders op de
wereld mensen honger lyden?
Nicoline Smit zag dat ook en
kwam in actie. Zij richtte een
stichting op: Motherhood.

Nicoline Smit • mobiliseerde
meer dan 1.000 Nederlandse
moeders die op scholen en op
het werk pakketten inzamelen
voor oorlogsslachtoffers.
Directe hulp
Ook slaagde zij erin twee
groenteveilingen over te halen
hun overschotten beschikbaar

de zaak binnenkwam, begonnen ze allemaal luidkeels te zingen. Corrie schrok zich een
hoedje: „Oh, maar jullie hebben
je vergist, het is pas morgen."
Ze dacht aan haar taart. Die
had ze namelijk een dag later
besteld. Maar haar collega's lieten zich niet van de wijs brengen. Na de officiële speech van
Van der Laan en het geven van
cadeaus werd dan ook gezellig
van de - inmiddels snel geregelde - taart genoten. (Taarten genoeg bij de HEMA, nietwaar?)

Fooienmand
Corrie was zeer onder de indruk van alle attenties. „Ik
vond het heel erg leuk dat mijn
collega's er zoveel werk van
hebben gemaakt. Een van hen
zette zelfs een mand op de balie
naast mijn kassa. Daarop had

prachtige raadhuis. Vorige
week, toen ze opeens de bomen
hadden weggehaald, kreeg ik
echt even 'de stuipen op het
lijf'. Ik dacht gelijk dat er een
heimachine achteraan kwam.
Maar het meest genoot ze nog Dus heren, wilt u dat alstublieft
van alle lieve en vriendelijke re- zo laten. Ik kan al die veraiideacties van de klanten en hun ringen niet aan en geniet van
bloemen en cadeautjes. Voor mijn gezondheid."
velen is zij 'het gezicht van de
HEMA'. Dat geldt ook voor de
meeste toeristen. Zodra ze weer Baby-afdeling
Corrie weet nog als de dag
naar Zandvoort terugkeren, komen ze spontaan naar binnen van gisteren hoe ze bij de
om haar te begroeten. Vooral HEMA begonnen is. „Ik was
de vaste, Amsterdamse, cam- zo'n 45 jaar oud en begon de
pinggasten zijn welkom. Corrie eerste dag op de baby-afdeling.
is immers zelf een 'Amsterdam- Daar moest ik alle kleertjes netse' en de humor en grappen zijn jes op stapeltjes leggen. Dat
werk heb ik dan ook het grootdan niet van de lucht.
ste gedeelte van de dag gedaan
Corrie denkt nog lang niet en mijn afdeling zag er echt
aan stoppen. Het werk bevalt piekfijn uit. Vlak voor sluihaar prima en de sfeer is goed. tingstijd kwam er nog even een
„Eerlijk gezegd ben ik nog geen dame langs. Ze moest een of
dag met tegenzin naar mijn ander babytruitje hebben en
werk gegaan. Het werk is gezel- trok toen, al zoekend, de hele
lig, afwisselend en ik kan on- 'zooi' omver. Ik kreeg toen
dertussen lekker naar buiten spontaan een waas voor mijn
kijken. Dus op naar de twintig ogen en ben onmiddellijk naar
jaar," zegt de caissière vastbe- de bedrijfsleider gestapt. 'Het
spijt mij meneer, maar hier ben
sloten.
ik absoluut niet geschikt voor,'
Een ding moet haar echter zei ik hem toen. 'Als ik daar
van het hart. „Het is te hopen moet werken, dan ga ik scheidat er geen nieuwbouw op dat den op de klanten. Geeft u mij
Raadhuisplein komt. Ik geniet maar de kassa.'" Ze kwam op
elke dag van dat pleintje en heb haar vaste plekje te zitten en is
nog steeds uitzicht op dat er nooit meer weggegaan.

te stellen voor noodhulp. Dat
was nog nooit eerder gelukt.
Eind maart is een transport afgereisd naar Tsjetsjenië. Stichting DOEN, één van de vaste
doelen .van de Nationale Postcode Loterij heeft voor dit transport geld beschikbaar gesteld.
De Postcode Loterij helpt graag
direkt op de plek waar het nodig
is. Door' uw deelname kan dat
gerealiseerd worden.
Nog geen lid?
De Postcode Loterij probeert
mens en natuur een eerlijke
kans te geven. Samen met de
goede doelen werken wij daaraan. Maar ook samen met u.
Speel ook mee en maak kans op
één van de prijzen van een tientje tot ZEVEN miljoen. B

Corrie Stubbe, 'het gezicht' van de HEMA: 'Heren, wilt u het Raadhuisplein zo laten'

door Martha Burger

ZANDVOORT - pe politie

rink, Tim van de Werff, Stefan
Het meisjes team van de Blom en Frederik Feenstra.
A-jeugd werd zeer verdienstelijk tweede in de tweede klasse.
Ook het jongens C team eindig- Paastoernooi
de dit seizoen op de tweede
Komend weekend staat het
plaats.
jaarlijkse internationale paastoernooi op het programma.
Het A-team, dat hierboven op Teams uit verschillende landen
de foto staat, bestaat uit: Mar- strijden dan om de Zandvoorttijn Smits, Niels en Mark Cas- se Schelpenkar.
tien, Jim Gatsonides, Quirien
Inlichtingen over de ZHC
Niemoller, Thijs Retra, Martij n kan men verkrijgen bij Ruud
Wiltenburg, Michiel van de Willigers: 16414.
Bos, Peter de Boer, Dave Meye-

Stichting DOEN helpt Motherhood

ZANDVOORT - Het was groot feest, afgelopen donderdag in de HEMA. Geen 'prijsjesdagen' of 'kortingsfestivals'
dit keer, wél de viering van een bijzonder jubileum. Dat
hadden de collega's van Corrie Stubbe zo geregeld. Deze
bekende caissière ziet men bij de HEMA al 15 jaar lang op
hetzelfde plekje zitten. En dat zal volgens haar ook nog wel
even zo blijven.

heeft vorige week vijf automoMlisten bekeurd wegens het
fout
parkeren bij de uitgang
!,an het KNRM-gebouw aan de
Thorbeckestraat.
Om voor een
°ngehinderde doorgang van de
KNRM-reddingboot zijn vier
Personenauto's weggesleept.
Tegen
betaling van de sleepkostfi
n (210 gulden) konden de eipnaars hun voertuigen in de
'°op van de nacht ophalen.

De ploeg van de Gemeente
opende de avond tegen de plaatselijke Hermandad. Beide ploegen kwamen dit jaar reeds verschillende malen tegen elkaar
in het veld. Nu ging het echter
om de punten. Coach Kerkman
stuurde zijn sterkste opstelling
in het veld. Hoewel plezier belangrijk was, wilde hij toch wel

De organisatie spreekt nu al
voorzichtig van een succes. In
tegenstelling tot alle krantenberichten over het geweld van
spelers tijdens sportwedstrijden gaat het er tijdens deze
meerkamp heel anders aan toe.
Sportiviteit en gezelligheid zijn
de belangrijkste gegevens. Vrijdagvond kan dat aanschouwd
worden als om zeven uur het
badminton begint in de Pellikaanhal.

door. Een wijting werd er ook
nog gevangen. De lengte van 48
centimeter was echter onvoldoende voor een clubrecord.

'Absoluut ongeschikt voor baby-afdeling'

Weggesleept

Plezier

winnen. Het spel golfde op en
neer. Na het verstrijken van de
twintig minuten bleek de Politie toch met 4-1 de sterkste te
zijn.
Behalve TZB lieten de ploegen van Plower Power en de
Reddingsbrigade zich in het
voetbalgeweld niet onbetuigd.
Deze teams zullen zich ook op
de andere avonden zeker laten
gelden.

ZHC-jongens kampioen 2de klasse

Foto André Lieberom

Toen Corrie Stutabe donderdagmorgen niets vermoedend
°P haar werk kwam, wachtte
het
voltallige personeel, inclus
'ef directeur Van der Laan jr.,
de trouwe werkneemster van
de HEMA op. Haar kassa was
rijkelijk versierd met kleurige
ballonnen en slingers. Toen ze

avond het volleybal wordt beoefend.
Hoewel er vele actieve voettaallers in de diverse ploegen
meededen was het een gezellige
zaalvoetbalavond. De scheidsrechters hadden een makkelijke avond. Ook de meespelende
dames hadden niets te vrezen,
het ging allemaal erg gemoedelijk. Uit sommige spelmomehten kon men opmaken dat de
dames flink geoefend hadden.

ze met grote letters 'Fooienmand' geschreven." Aan het
eind van de dag zat er nog een
heel bedrag in, zei Corrie blozend.

Nicoline Smit staat klaar om met het transport naar Tsjetsjenii; te vertrekken.

DE UITSLAGEN VAN 9 APRIL

Stand Mega Jackpot: 6 miljoen
POSTCODE

De overige Bingoprijzen

BINGO

Als u bij 22 t/m 36 getallen een volle
kaart heeft, valt u ook in de prijzen.

POT
De Bingocijfers
getal 1 t/m 21
44 26 38 35 21 01 15
42 08' 28 17 14 45 19
24 40 34 16 20 10 04
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Bingo Jackpot

ƒ100.000,-

12
07
05
23
09
27
36
41

getal 22 t/m 36
ƒ 15.000,- 33 ƒ40,ƒ 5.000,- 31 ƒ30,ƒ 3.000,- 25 ƒ25,/ 2.500,11 ƒ20,ƒ1.000,- 43 ƒ10,ƒ 500,- 37
ƒ7, 5 0
/ 100,- 32
ƒ5,ƒ50,-

De eerste vrachtwagens zijn at op
weg naar hun bestemming: het
oorlogsgebied in Tsjetsjenië.

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
d e bingoprijzen en d e Jackpot.
. . . .
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.
O ƒ 40,- (vier lotnummers)
O' / 30,- (drie lotnummers)

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

Naam:

D dhr. Q mevr.

Adres:.
Postcode:.
Plaats: —
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tel..
Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:
Handtekening:

150.95.04

Straatprijs/3.000
5616 DC

Extra Prijs/25.000
5616 DC 036

De BMW op 7574 XN 026, te Oldenzaal

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

«M!

NATIONALE
LOTERIJ

donderdag 13 april 1995

Weekmedia 17

Lukon Tweewielers
Lukon Tweewiejers heeft de nieuwe
zomercollectie fietsen en bromfietsen binnen
tegen zéér scherpe prijzen.

Hiermede bedank ik
al mijn familie, vrienden en vriendinnen voor de
belangstelling en cadeaus die ik mocht
ontvangen op mijn

9Oste verjaardag
Tevens bedank ik ook de Heer J. Smit en zijn
medewerkers/sters van het gebouw de Krocht
voor de goede verzorging en bediening van mijn
receptie.
Ook de HeerDigo v. Putten verdient alle lof voor
zijn Pianospel.
Hartelijk dank aan allen.

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

20 tot 50% echte korting
Rivel Zodiac trommelrem,
3 versnellingen, zeer compleet
Union Oase trommelrem,
3 versnellingen,
zeer compleet

Peugeot Speedake
(brom-snor)

Peugeot Zenith
Kymco DJ
Puch Typhoon (grijs)

3795,3695,4695,-

TomOS A35 (brom-snor)

1 649,-

UW VERHUIZING, ONZE ZORG l
599,749,-

Union Sphinx trommelrem,
3 versnellingen, zeer compleet

ATBBenotto

^§ ^

Wit Verhuizingen

649,599,-

Prijzen met inruil van
! oude fiets op = op

t Inruil -garantie'- thuisbezorgen eirt. mogelijK. -.Moderne \werkplaatstriet gediplomeerd-personeel^

Tante Cor v. Poelgeest-Schaap

LUKON VOOR MEER
TWEEWIELERPLEZIER

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

Kochstraat 8 - Nieuw Noord
Maandag gesloten. Tel. 02507-16504

NU 500 GRAM GRATIS

ROBIJN
FLEUR & FIJN
FIJNWASMIDDEL

BALKON BLOEMBAK
van stevig kunststof,
60 cm lang,
witte uitvoering

beschermt de kleuren

PAK
2.5 KILO

PUZZELS
^--__»*-^

ERKENDE
VERHUIZERS

BLOEMBAK HAKEN
van sterk kunststof,
op maat verstelbaar,
per stel

^V

ShnE-hSss )

KUNSTSTOF BLOEMPOT

Grote Krocht 22, Zandvoort

Damesschoenen
mt. 34 t/m 42
al vanaf 39,95 .

BUGS
BUNNY
STRIPS

MODIEUS DAMESTOPJE
in zeer fraaie unikleuren, maten: S, M of L

grappige stripverhalen voor
jong en oud

Herenschoenen

GROTE COLLECTIE

SPEELGOED AUTO'S

mt. 39 t/m 46
al vanaf 39,95

diverse
modellen, van
metaal en plastic
met pull back
system, per stuk

Zie ook onze folder die u
in de brievenbus heeft gekregen?

TISSUE KEUKENROLLEN
met mooi decor,
absorbeert meer,
onmisbaar in
iedere keuken

f

FRAAIE WENSKAARTEN
MET ENVELOP
voor verjaardag,
geboorte,
beterschap enz.
per stuk

ELDERS

2.6T

TUINTOPP€RS
SPEAR & JACKSON
SPADE
Epoxy gelakte spade,
voorzien van
essen houten
T-steel

RUZENONDERZO

44,95

PANSCHOPPEN
Panschoppen met
halfgebogen steel,
in twee maten
leverbaar

19,95

69,-

Geluidsarm door
•&
|
vernieuwd aandrijfsysteem,
dubbele veiligheid,
dubbelsnijdende messen, 2-handsbediening. Leverbaar in
snijlengte, 45 cm, 47 cm en 63 cm

PAK
ELDERS

doos 24 stuks
eldersJirST

TAFELMARGARINE
PONDS- KUIP

HERTOG

SLAGROOM-IJS

direkt smeerbaar

ELDERS

LITERBAK

PUNTSTUK

Wasborstel
met robuuste
kunststof beharing,
kompleet met shampoostaafjes en aansluitstukken
en spuitstuk

39,-

OO
ELDERS

BUITEN THERMOMETER

V€RST€€G€'S

heerlijke drinkyoghurt met aardbei,
perzik of framboos

MINI NEGER
ZOENEN

ELDERS

AUTOWASBORSTEL
SET"GARDENA"

Zwarte kunststof
uitvoering,
open model, 27 cm.
Ook in 40 cm leverbaar vanaf

op lichte siroop

PAK 2 LITER
ELDERS 1.39

Veelzijdige hogedrukspuit,
geschikt voor
5 liter vloeistof,
kompleet met
overdrukventiel,
60 cm lange spuitstok
met knijpkraanbeschermkap
voor gericht sproeien

ELEKTRISCHE
HEGGESCHAREN
"ALKO"

LYCHEES

BRONWATER

HOGEDRUKSPUIT
"PERRAS"

OGHO!
YOGHO!

MONTE
TROPICALE

MINERAAL

DIAMANT

HUL KllO

PER KILO
9

3S»PAKTPER2KILO)

i K i^azSs

'Pakeiclstf aatï9::
telefoon 12554

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaltplein • HOOFDDORP: Markllaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraal • AMSTELVEEN - NOORD: KoslverlorenM
EN NU OOK: AMSTERDAM: • Belglëplein 106 (Nieuw Sloten) • Molukkenstraat 131 (oostl • Marie Heinekenpleln (centrum)
'
___^

PHILIPS 63 CM GROOTBEELD
KLEUREN-TV STEREO
TELETEKST

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760; Flatsquare beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv.*1795.-

1095.-

Type 25PT; 63cm flat square beeldbuis,
60 voorkeuzezenders, automatische
zenderprogrammering, stereo (2x20 Watt),
SONY HI-8 TRAVELLER teletekst met geheugen en infrarood
Topklasse .beeldkwaliteit,
afstandbediening. Adviesprïjs*1795.HiFistereo.Adviesprijs'3330.-

^1649.-

HI-8 STEADY SHOT

Hi-8, stabilisator, stereo.

1999.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

SONY STEADY SHOT

| 28ST2471; AdviesprijsM 995.-

Met stabilisator! '3100.-

1295.-

1579.SONYSTEREOTRAVELLER

l PHILIPS TOPKLASSE
70 CM MATCHLINE
l 28SL5800;Adviesprijs*2695.-

1895.-

PHILIPS TOPKLASSE
| 70 CM 100 HERTZ

1995.-

TR323; Hi-Fistereo camcorder,
10x20om,gnx>thoeWens.*2550.-

PHILIPS VIDEORECORDER
MET TELETEKST EN PDC
VR333; "BESTE KOOP!" Supersnel.;
TURBO-DRIVE met ABS. 3 koppen voor
perfekte beeldkwaliteit, gebruiksvriendelijk,
programmeren met teletekst/PDC.
Inkl. scartkabel. Adviesprijs*1095.-

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.'849.-

395.
495.-

INDESIT 2-DEURS

Variabele indeling.
teling. Adv.*799.Adv.*79!

JS

;l 2-DEURS
ZANUSSI
STUNT! Adviesprijs'749.Jviesprijs'749.-

1499.-

535.-

WHIRLPOOL
IOL 2-DEURS

E807;8mm,8xzoom,autofocus.

235 liter. Adviesprijs'985.Jviesprijs'985.-

949.-

SONY T R A V E L L E R

| 25MN1350;Adviesprijs*1445.-

Lichtgewicht camcorder. '1650.-

565.-

899.-

l STEREO TELETEKST

PHILIPS HKCAMCORDER

52NA2304; 55cm, Off. Philips
| garantie. Adviesprijs'1345.-

M870; 16x zoom, stereo. '2495

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

2-DEURS KOELKAST

TOPMERK CAMCORDER

| PHILIPS 63 CM KTV

945.-

teletekst
INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlade r, centrifugegang
1200trn/min., rvstrommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1199.-

TypeZE400E; Adviesprijs'949.-

rigak iMn
\-f;UW

miï3*m

PHILIPS/WHIRLPOOL MOULINEX FM1315

Type AWG719; Adv.' 1235.-

ES^
ünM CdO
os a! B "
LUXE 800 TOEREN

lirïKy

MBSÜ

**

BAUKNECHT2-DEURS
;HT2-DEURS

INDESIT PROMOTIE

Luxe kast. Adviesprijs'1049.dviesprijs'1049.-

Type 2596; A d v . ' 7 9 9 . -

695.-

469.-

495.-

PHILIPS GR1021 37CM

395.-

MIELE 1100TOEREN WHIRLPOOL AVM920
320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

VR632;TURBO-DRIVE,4koppen, stereo, longplay, LCDafstandbediening. *T295.-

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
'koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviesprijs'999.-

599.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC. *1709.-

Flat en squar Hi-Black Trinitron beeldbuis, teletekst en
[ afstanobediening. Adv. *1660.-

999.-

ISONY72CMKVS2921
Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviesprijs'4000.-

2279.-

SONY72CMKVC2921
Stereoenteletekst.Adv.*2250.-

999.-

3 laden. AdviesprijsM 199.-

859.-

HRJ600; Stereo. Adv.*1299.

949.-

MIELE K1321S LUXE

979,

TURBO-DRIVE HI-FI
STEREO+ SHOWVIEW

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

Supersnel, hi-fi stereo. *1382.-

799,

Stereoenteletekst.Adv.*1650.-

PANASONIC 63 CM
l TX1988; Stereo en teletekst.

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536;Adviesprijs'1499.-

BOSCH1000TOEREN

E3ZÊ7 955 •>"

SIEMENSWASAUTOM.
Adviesprijs'1348.-

Type KG31; Flexibele indeling
van deur en koelkast,
automatische ontdooiing, omdraaibare deuren. Adv.*1448.-

NVSD30; 3 koppen, PDCprogrammering. *1199.-

699.-

995.-

RVS kuip en trommel. *1499.-

BAUKNECHT SUPER

JVC HI-FI VIDEO

1000 toeren wasautomaat

Koel/vries kombi. DV/1235.-

679.-

979.-

999.-

l

HaaH»i|fjfiPfaHMaiffi

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

GRUNDIG PDC/TXT
GV420; 3 koppen, PDC/
TELETEKST. Adv/1219.-

TypeKGS32;Adviesprijs*1649.-

1199.

SONY55CMKVM2100

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. *849.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER
TypeAWG089; Adv. '1 435.-

Hi-BlackTrinitron. Adv.'l 000.-

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv. "1499.-

BAUKNECHT WA541

LUXE 1400 TOEREN

ZANUSSI KOEL/VRIES

SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. '1990.-

Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adviesprijs. '2299.-

WHIRLPOOL ARG647

649,

SONY VHS HI-FI VIDEO

PANASONICV1DEO+PDC
SONY55CMKVX2141

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.'849.-

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv. "999.-

899.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

MOULINEX KOMBI

PANASONIC NN8550

HI-FI VIDEO

Iteletekstl

SHARP R3G14KOMBI
1000 Watt quartz-grill.

SHARP3IN1 KOMBI R7V1

699"

14AA3527; Adviesprijs*745.-

SHARPR2V14 STUNT

WHIRLPOOL AVM610
ZANUSSIWASAUTOMAAT 20
literinhoud, Adviesprijs'649.-

795.-

| PHILIPS TELETEKST

Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs"279.-

QQQ

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-etektrofomuennetgrill.*999.-

ETNA FORNUIS 14.00

548.-

CBKÜS

SONY VIDEO + PDC
SHARP DV5403 KTV
55cm, Stereo en teletekst.

1000 TOEREN BOVENL.

SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviesprijs. *890.-

AEGTURNAMAT
SONY TELETEKST

AKAIVIDEO+PDC/TXT

KVM1421; Adviesprijs*890.-

F360;l-HQ.3koppen.*1318.-

1-DEURSKOELKA1
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

4 KOPPEN VIDEO

255.-

.

Topmerk! Perfekt beeld. '799.-

IjffiÊrlC *""fft

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410; Gas-elektro fornuis inkl.
grill,draaispit en mixedgrill-set.
Adviesprijs.'1575.-

AEG BOVENLADÊR
LAV275; 1000toeren."1699.-

ATAG GAS-ELEKTRO

1299.-

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl.grillenkookwekker.*1510.-

INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

335.355.-

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21;Afstandbediend.*768.-

GARANTIE

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

WHIRLPOOL 1-DEURS

*Bsfeaasr
.

ATAG TURBO-FORNUIS

vraag erom!

145 LITER KOELER
Topmerk. Adviesprijs*749.-

PHILIPS VIDEO + PDC

375.-

VR223; TELETEKST. *1245.-

599.-

ARISTONA 63 CM
j STEREO TELETEKST
l 63TA4410;Adviesprijs*1995.-

998.-

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33; Stereo en teletekst.

1198.-

l GRUNDIG 63 CM

'

| T63-630;Tetetekst.Adv.*1579.-

VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfekt beeld! *995.-

629
499,

| T51-540;Tetetekst.Adv.*1099.-

598.328.

l 37 CM KLEUREN-TV

IGNIS DROGER AWF020

495.-

449.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

PELGRIMWASEMKAP
WA15;

Adviesprijs'245.-

INDESIT WASDROGER

HRD770E; LCD-afstandbediening. Adviesprijs. *799.-

OPZETVRIESKAST

BAUKN./BOSCH/AEG

Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

308.- KONDENSDROGER
398.- EÜEf B49."

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV401; "Beste koop!" TELETEKST/PDC prog. *1099.-

WHIRLPOOL AFB594

599,

N5000; Geen afvoer nodig

INDESITD3000WI
LUXE VAATWASSER

STUNT! VHS-HQ VIDEO

BOSCH VRIESKAST

Inkl. afstandbediening. '699.-

WHIRLPOOLAWG912 6 programma's," 12 couverts

Type GSD1341; Adv. '848.-

Kondensdroger. Adv.'l 549.-

en geruisarm: Adv. '999.-

548.-

MIELE DROGER T349

379.-

BETER EN GOEDKOPER.'

WHIRLPOOL 243 LITER

798.-

AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv.'l 449.-

BOSCH VW SPS2102

STUNTÜ VRIESKIST!!
Bijna alle (opmerken leverbaar
in alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

349.-

298.M plW-GODE

y BCC-card!
|
Aanvraag-folder in de winkel!

BAUKNECHTVW3PR

1.40 meter hoog met 6 vriesvakken cq laden. Adv. '1165.-

GRUNDIC 37CM
KLEUREN-TV
AFSTANDBEDIENING
TYPE P37-040

BCO
PRIJS

425.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

479.-

898.-

BOSCH KOELKAST

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

Supersnel, VHS-HQvideo.759.-

MM63-12; Teletekst. * 1679.-

TOPMERK-WASDROGER
Wasdroger. Adviespriis*495.-

B A U K N E C H T KAST

TURBO-DRIVEVIDEO

998.-

j GRUNDIG 51 CM KTV

395.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

JVC VHS-HQ VIDEO

I BLAUPUNKT 63 CM

ZANUSSI BARKOELER

•JI'JAI'f.l.lUJ.I.ÜHIJ.llHy-TJiH^i'J
zonder extra kosten

Rivièradieef 37

l BEVERWIJK
iBreestraat 65

MERKCENTRIFUGE MIELE VWG521

~~

2800 toeren. Adviesprijs*249.

TypeG521; Adviesprijs'2099.-

159.-

1399.-

iKE^iN
NEDERLAND
•
.
••••
•

' •• ••"

BADHOEVEDORP

', • ,..„.^,j o.-«c-....- •••••••••-••^f««p j i\vofi|p;'.

__ALKIV1AAR I^^BI cl CI/TDn Cl IDCDC Badhoevedorp vrijdag .............. 7 tot 9 uii
Maarssenbrolk JA...^..7ÏOt^^
pENHAAG ; v.;;' :
HILVERSUM l l ••*; JN;DJC RANDSTAD overige filialen donderdag ,.:..; 7 tot 9 üür
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Voor een lekker stuk kaas
blijft de Kaashoek de baas
Haltestraat 38, Zandvoort

WAT EEN

COTES DE DURAS
BLANC SEC

Boterlammetjes wij zijn van 100%
roomboter en sieren uw paastafel.

HKTÏÏfillE LA TOUR

De Côtes de Duras is een
eeuwenoud wijngebied gelegen
ten zuid-westen van Bordeaux.
Al vele jaren achtereen worden
de wijnen van het huis Marquis
Bouquet met prijzen bekroond.
Ook de Côtes de Duras Blanc
Sec uit 1993 kreeg een gouden
medaille.

***

Jong belegen
Noordhollandse
kilo
9,98
***
Roómbrie 200 gram

SCHOTSE
!t. WHISKY
0,7 LITER

Een voortreffelijk Nederlands gedistilleerd. Heelijk om puur of
gemixed, als alternatief voor Vieux of Brandy, te drinken.

0,7 LITER

ELDERS

HELE LITER • 30% ALC.
VERGÉUJK-

lHOOGHOUDT

***

'

GARVEY
SHERRY

DUBBELE
GRAAN
JENEVER
HELE LITER

2,49

MEDIUM-OF
PALE DRY

l ELDERS

ELDERS

DOOS 6

Eiersalade uit eigen keuken gemaakt
van echte scharreleitjes
150 gram
2,98

|GAR\

interessante vnendenpnp'.

DE KONINCK BIER

heeft alle dranken!

l PROEFNOTITIES

GRATIS OP DE FOTO MET DE PAASHAAS

^k—l! Kleur: helderrood
"""-"^ l Bouquet: Iruitig
Smaak: vol en
soepel

Zaterdag 15 april lussen 14.00
en 15.00 uur op het
Raadhuisplein voor het
stadhuis mogen kinderen t/m
7 jaar gratis op de foto mei de
PAASHAAS.
Dit wordt beschikbaar gesleld
door OVZ Zand voort en deze
aklie zal mede ondersteund
worden door H.B.R. mak.- en
verz.kantoor

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

1

1

iSHAPE

1 1n

- J1

De foto's worden gemaakt
door foto Boomgaard en
kunnen gratis afgehaald
worden dinsdag 18 april na
14.00 uur.

OVZ

EXOTISCHE
COCONUTDRINK

ELDERS

PROEFNOTITIES
Kleur: blank
Bouquel: Iruitig
Smaak: Iris en aangenaam
droog

C01ÏSDEDURASSK

PINA
COLADA

HANKEY
BANNISTER

L

OBO.L.V. ANJA V/D VOORT

Studioadres: Oranjestraat 12 tel. 19701

APRJL ME.NU

en

Fln>m lonntctor

LID VAN
EFAA.ASH.
ACE. NAFF

Nieuwsblad
Gerookte zwaardvis met
korianderdressing
of
Lichtgebonden aspergesoep

HET IS ALTIJD HET QOEDE
MOMENT OM TE QAAN
BEWEQENJ

####

AEROBICS

Gevulde kalfsborst in eigen jus
met groentebrunoise
of
Lamskoteletjes met "Café de Paris"

SPIERVERSTEVIGING

Een ijzersterke combinatie!
ZANDVOORT

OOSTERSTRAAT 11

Gezellige en gemoderniseerde woning met patio, gelegen in het
centrum nabij station en winkels.
Indeling: gang met garderobe, woonkamer, zijkamer met kastenwand en inbouwkast, toilet, keuken incl. apparatuur, bijkeuken met
aansluiting wasmachine en droger, kelder; 1e etage: overloop, moderne ruime badkamer met ligbad, douchecabine, 2e toilet, dubbele
wastafel en veel kastruimte, grote ouderslaapkamer, logeerkamer. '
Vraagprijs ƒ 279.000,- k.k.
VAN DER REMDEN MAKELAARDIJ o.g.
Passage 36-40 2042 KV Zandvoort

STEPS
PRÉ/JAZZBALLET

Tel. 02507-15531
Fax 02507-19127

/^TJ5*^^

voor kinderen

#*##

J|U 2*9 B Raspberry joghurtijs

MNCASTER

BEL VOOR MEER INFO 19701

rf^•^Q/*•\

-'-/• r

r i
i

1 1
i

{ f./c^vgmtijsf'v,/;'

Geachte mevrouw, heer
Bent u op zoek naar een nieuwe
geur-zonnecreme of cosmetica?
Of wilt u zichzelf gewoon eens even
verwennen . . .

jf?4 • . .
* '
Aalsmeerder * .
t Courant
W'

, Diemer
~ Courant t==Il.iiiri],i-S.>.>nl...'.l>rl!
.,rv.,1l,,T..mlli.M.ll.i

helpt u graag een handje bij het maken
van uw keuze.
Op zaterdag 15 april
is de Lancaster specialiste
bij ons in de parfumeriezaak aanwezig.
Zij beantwoordt graag al uw vragen over
huid-, lichaams- en zonverzorging.
Ook geeft zij u graag advies bij het aanbrengen
van uw make-up.
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Parf. -Drogisterij - Schoonheidssalon
Haltestraat 1 Zandvoort
tel. 02507-16123

Amsteri
Stadsbi

Amsterdams
Stadsblad

de Nieuwe
Wcespcr . -

-

Amsterdams v
StadsbOad _„_'

Vc:.. N'iciiueurtu'rH» IramItiÜMlicliitt

de Nieuwe
i..: UVecspcr

9*2i-

Zandvoorts
. IMieuwsblad

Amsterdams
StadsbGad

dcNieuvuc
Wcespcr ...
Amstelveens
;: Weekblad

*.-1

Aalsmeerder
1 Courant

i'.i&i
.~.--••.'.-

Amster
Stadsna

Nieuwsblad
:
Gaasperdam <.---•

'^

*^M.
*®-

Amsterd
l
»%ii»a»miin
._ . , •- — i
. ,. \ s&3.
i!---StaasbBaüs'Ji;-'.' /'."l,,, -.'-\' tófl"t i
Buitenveldertse-,;:>
",",•"';'
"" ?'t'^VS'!'^;7^W-

::".:B.i
l ••.->••

fes Diemer
. *". : Courant e^"-""~. iiiTilii.Vixinliio.t.'itl
.:.. . miki, tirimd iHTvlHI.

..l..,.!!...)...,!.'..!.!

-

Nieuwsblad
Gaasperdam t-.

Uith

-«.

Am: '-Ewüi
Stai -HZ--

-': UUaakKlaH

de Ronde
5 Vener

Zanovoorts >
, Nieuuvsblad

Amster
StadsbE
»il
«l.'ii ,
-j

Amsterdams
Stadsböad —

Dicmer
_ Courant ---i

Bovendien worden uw aankopen
deze dag beloond met een leuke
Lancaster attentie!
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de énige échte drukkerij in Zandvoort

Fa. Gansner & Co.
Natuurgemest Schots
vlees, ambachtelijke
vleeswaren, vers

complete maaltijden uit
eigen keuken. Kortom,
een winkel die zeker een

Hollands wild en

bezoekje waard is!

VARKENSHAAS

500 GR

Texelse
zuiglamsbout

Schotse
lamsrocks of
Lams chops

Heerlijke
lamsrollade's
met lente ui en
verse rozemarijn

per kilo

per kilo

per kilo

per kilo

J55-

Schotse
Schotse ribeye T, Bonesteak
ofentrecote
per kilo

39,95

HET ADRES
voor alle verse
kalfs - en
lamsorganen

49,95

of ribroast

De lekkerste
boerenham voor
bij de asperges

per kilo

per kilo

100 gr 3,25

42,95

Heerlijke
Schotse kippen

De mooiste en
lekkerste paté

waar nog smaak

alle soorten nu .

aan zit

vanaf

per kilo

2,9u

De mooiste
handgeknoopte
rollade's

12,95

vanaf

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

lichtgewicht
naaimachines QQQ
vanaf OïJï7,"

REPARATIE ALLE MERKEN

DMC-garen
Anchorgaren
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie

Uw drukker voor
Huweljkskaarteh
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerkpad 6
f el./Fax: 02507-12793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

BABY GEBOREN?
Ziet u ook ;o op tegen wekenlange kriuimvisite?
Luit ons uw roy of blauwe babyfeestje verzorgen!

Grote Krocht 18 - Zandvoort

Bruna special van de tv

Boomgaard

Encyclopedie
der dieren
nu

24^95-

14,95

1 6,95

GRATIS FILM bij
ontwikkelen en afdrukken

9.00 uur lot 18.00 uur

Zaterdag van 9.00 uur tot
17.00 uur' •
' -

ïAMBACHTELIJKEKWALITEITSSLAGERIJ

Restaurant

Zuiderstraat 3
2042 GA Zandvoort
Tel.: 02507-19105
Fax: 02507-18613

Boekhandel "De Krocht"

van originele Gelderse
varkens per kilo

Grote Krocht 5-7

^1

24,95

Originele
Kalfsoesters of
kalfschnitzel

35,00

*Hotel
* *- Café -

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

Schotse
lamsboutjes
29,95

vanPetegem

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

triton

Ei, ei, een

Lijsten en passe-partouts op maat gemaakt voor
tekeningen en schilderijen

bloemetje van

FOTO BOOMGAARD
Grote Krocht 26 - Zandvoort

„Erica" hoort erbij/
WEEKMENU
BABI KETJAP
(mager varkensvlees in een zoete ketjapsaus)
of
KARE AJAM
(stukjes kipfilet in kerriesaus met stukjes aardappel)
met nasi/bami goreng
+ sajour loden
(warme groentes in kokosmelk)

ƒ12,50

STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

Bloemenmagazijn

ti

Erica"

Grote Krocht 24

Tel. 12301

Haltestraat 34 Zandvoort
tel. 02507-12800 fax 02507-30553
7 dagen geopend 12.00-21.00 uur
Bezorging vanaf 1 5 april

Indonesisch
afhaalcentrum/eethuisje

SCHOENMAKERSWERK IS

"WAROENG REDJEKI n

BBQ? FEESTJE

Haltestraat 12 (naast Intertoys)
Tel. 02507-20228

Gewoon of ongewoon !<,
Lekker hoor, terwijl je de

wenst iedereen

ZON in de ZEE ziet zakken!

VAKWERK
j. van campen
schoen reparatie

CORN. SLEGERSSTRAAT 2
TELEFOON 15449

Strandpaviljoen 14 Zandvoort TEL: O25O7-I52O3

SNEL KLAAR

Dagelijks geopend van

12.00 tot 21.00 uur.

DE EERSTE ERKENDE
SCHOENHERSTELLER IN
NEDERLAND

^^b

MAX

Onze nieuwe
zqmercollectie
is weer binnen!
Kom eens langs!

BODYGLOVE
dealer

EUROPE

. ' . • " • '••••*•
'
;
•*~*

i'"r:"-::>-:'-- "•;';• :.:-';.>>;:.';;;.;:"V
* Vanaf Pasen, tijdens zomèrseizoen pok zaterdags en zondags geopend! *
: . . ; : . ' ; ' ; ' . ; ; • • ' • • ; '':\. : 'v.V'.':;; . ' • . ; / ' . . " " ' •

^ma^

i

Lang niet élke schilder
laat u zakken

37

TOT ZIENS

'^
"ohviff*-

DEGÖEDE '
'- SCHOENMAKERS
•Kerkstraat;32;, :
Zandvoort
;••."••
Te|. 12234

~

•

:

-

•

Uw adres voor vakkundige :schQerirèparaties, slëuteis en fournituren: r
V
;

Kom tussen 17 en 29 april naar:

SACK TIME
Kerkstraat 29
Zandvoort

G A L>O W P A R K E N

Met de pasendagen gezellig winkelen bij
Gran Dorado want beide dagen zijn wij
geopend en hebben we speciaal voor u
1. In onze supermarkt:
* Caveau Tafelwijn van ƒ 4,95 voor ......... ƒ 3,75
en 3 voor ................................................ ƒ 10, —
* Côtes du Roussillon Marquis du Plantier
van ƒ 6,95 voor ...................................... ƒ 5,95
tegen inlevering van deze advertentie.
2. In onze modeshop/bijouterie:
•*• T-shirts voor stoere jongens en meiden.
Vanaf ..................................................... ƒ 12,50
* Diverse parfum van Gabriela Sabatinien
Priscilla Pres/ey.-Voor slechts ............... ƒ 19,95
BIJ ALLE AANKOPEN IN ONZE SHOPS
ONTVANGT U EEN LEUKE PAASVERRASSING.

(Zolang de voorraad strekt)

i Tot slot,
3'. In onze bouiangerie:
* Super waldkornbollen............................' ƒ 1,25
en 5 voor ........... . ..................................... ƒ 6, —

Integendeel. Als Erkend Schilder

de zekerheid van verhaal. Wij leveren u

garanderen wij u vakmanschap en

tegen een scherpe prijs een goed stuk

kwaliteit. Die garantie krijgt u zwart

werk, waarvan u jarenlang plezier hebt.

op wit. Bovendien hanteert een Erkend

Of het nu om buitenschilderwerk of

bedrijf de algemene voorwaarden die

binnenschilderwerk gaat. Bel ons voor

zijn overeengekomen met de

een afspraak! We laten u graag zien

Consumentenbond en de 'vereniging

wat wij als Erkend bedrijf allemaal voor

eigen huis'. Dus geen gezeur, maar wel

u kunnen doen.

KEUR
Zandvoort

SCHILDERS

Tel.02507-15602

/l F

Sf
Oi

Ojt n ERKEND
H H SCHILDER

Met *n Erkend Schilder bent u gegarandeerd beter af
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Chinees
'M Restaurant

grandioze bedden-show! maandag 2e paasdag geopend van 11.00 tot 17
\ deze maand bij een 5u
de aupmg auronde 1000 160x200
aupmg matrassen:
2 handverstelbare spiralen 1560,auronde met 2 aupmg matrassen
•\ aureo bedlamp (van 450,-) gratis
de aupmg auronde 1000 180x200

PRESENTEERT IN ZANDVOORT EEN UNIEK
COMBINATIE MENU

SAM-SIN
ƒ 34,50

Kies 3 gerechten voor slechts
(alleen bij afhalen)
1. SIJEO PAAI KWA
(geroosterde varkenskrabbetjes)
2. BABI PANGANG SPECIAAL
(geroosterd mager vlees)
3. BABI PANGANG A LA HONG KONG
(geroosterd mager vlees met scherpe pikante
saus)
3. BABI PANGANG (SPEK)
(geroosterd speenvarken)
5. BABI KETJAP
(varkensvlees bereid met ketjap)
6. CHA SIJEO
(geroosterd mager vlees)
7.TJAPTJOY
8. KOE LOU YOEK
(varkensvleesballetjes met zoetzure saus)
9. KA LEE KAI
(geroosterde kip met kerriesaus)
10. KIP MALAKA
(geroosterde kip met sambalsaus)
11. YIN YOUNG SATÉ

speciale
binnenvering
met komfortzones

2 handverstelbare spiralen 1615,-

ook leverbaar in een houtkleur,
meerprijs: 50,(met automaat spiralen, meerprijs: 260,-)

655,690,690,725,790,-

80x200
90x200
80x210
90x210
90x220

de aupmg auronde 1000 180x210
2 handverstelbare spiralen 1645,de aupmg auronde 1000 180x220
+ 2 handverstelbare spiralen 1675,-

afzonderlijk
verpakte veertjes
met komfortzones

16 cm

de aupmg auronde 1000 160x210
2 handverstelbare spiralen 1590,-

LATEX

POCKETVERING

REFLEX

hoogwaardig
schuimrubber
met komfortzones

17 cm

16 cm

850,895,895,940,1025,-

925,-

975,975,1025,1120,-

De aupmg matrassen
bieden u een bijzonder .
ligkomfort en een uitstekende
lichaamsondersteuning.

voor informatie bel

023-313039

aanhaaktaf eitje 175,auronde achterwand De aupmg matrassen zijn leverbaar in
-een soepele uitvoering: tot 80 kg
bedmaat
160br. 1590,-een stevige uitvoering : boven 80 kg
180br. 1595,-

het auronde bed is ook leverbaar
in een verhoogde uitvoering
de AURONDE 2000: meerprijs 145,-

(kipsate)

12. FOE YOUNG HAI
(omelet met vlees)
13.POLOUKAI
(geroosterde kip met ananas)
14.YIKWOKAITING
(kipfilet met champignons en cashewnoten)
15.SJITJAPKAI
(kipblokjes met tausiesaus)
16. SJITJAPYOEK
(gesneden varkensvlees in tausiesaus)
17.SITJAPNGAUYOEK
(gesneden biefstuk in tausiesaus)
18.SAMBALVLEES
(vlees in scherpe sambalsaus)
Als u SAM-SIN wilt bestellen, dan eerst de naam SAM-SIN vermelden en dan de 3 nummers van de door U gewenste gerechten
noemen.
SAM-SIN gerechten zijn met 2 x witte rijst, l.p.v. witte rijst is nasi
ol bami ook mogelijk. Service van de zaak!
Gerechten met miehoen of Chinese bami ƒ 5,- extra.

Haltestraat 69. Tel. 17897

Slaapkamer Heemstede j I Slaapkamer Zandvoort

inu uw voordeel 600,-

van 1090,

160x200 1398,- nu voor
180x200 1298, nu voor

nu voor

PRIJSKNALLER
ledikant met mooie
afgeronde hoeken
inclusief 2 hoofden voeteneinde
verstelbare
lattenbodems + 2
kwaliteits polyether
matrassen S.G. 40

ZOEKT U EEN
VERSTELBAAR

BOXSPRINGCOMBINATIE

l

wit M.D.F, achterwand
+, 2 kastjes nu 698,-

Ledikant ook verkrijgbaar met
dwarsgespannen handverstelbare

160X200 4498r nu voor
180x200 -1408, nu voor

; auping SPIRALEN

989,989r

^ +• 2 kwaliteits;p^olyéther
"> ^' » matrassen-sg. 40
160x200 compleet nu voor 1429,180x200 compleet nu voor 1499,-

:

E^Ksfi'iïsy- 'v ' ••' •"•~-

geeft u meer!

80x190 -êG&rnuvoor
blank houten ledikant
inclusief een stevige
houten lattenbodem

Uju^

140x200 ë2ër

nu

160x200 seemu 498,180x200 frr3rnu 529,-

140x200 -1045, nu voor

140x200 -T608, nu voor 1139,160x200 47Sér nu voor 1179,180x200 476&r nu voor 1229,-

160x200 1215, nu voor
slechts enkele stuks! OP=OPÜ

In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel
Willebrord voor liefhebbers van strandwandelingen
en fietsen een gevarieerd 5-daags arrangement in de
periode van 17 april t/m 15 juni 1995 (uitgezonderd
het weekend van Hemelvaart). Dit arrangement biedt
u de mogelijkheid al wandelend en fietsend de streek
te ontdekken. Tijdens uw verblijf heeft u twee dagen
naar keuze de beschikking over een fiets, waarbij u
enkele mooie fietsroutes krijgt.
Het arrangement is op basis van half-pension en
inclusief:
- kamer met douche en toilet
- 2 dagen naar keuze beschikking over een fiets met
fietsroute
- wandelroutes in de omgeving van Zoutelande
- op één van de avonden een gastronomisch 5-gangen
diner of het uitgebreide "Rivièra" buffet
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de
lezers van de kranten van Weekmedia ƒ 365.00 p.p.
Toeslagen: l pers. kamer ƒ 10.- per dag. kamer met
balkon ƒ 7.50 p.p. per dag. verlenging (op basis half
pension) ƒ 80.- p.p. per dag.
Voor nadere informatie: Hotel Willebrord. Smidsstraat 17. 4374 AT Zoutelande. tel. 01186-1215.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het insturen van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC
Amsterdam.

Bon voor onze lezers
Deelname aan het 5-daags arrangement in
Zoutelande in de periode van 17 april t/m 15 juni
1995 (uitgezonderd het weekend van Hemelvaart) is
alleen mogelijk door het insturen van deze volledig
ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.

van 4607- nu voor

Woonplaats:

LEDIKANT IN DE MAAT:

80x190+ 2 LADEN
80x200 + 2 LADEN
90x200 + 2 LADEN

80x190+ 2 LADEN
80x200+ 2 LADEN
90x200 + 2 LADEN

HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN
speciale maten ook leverbaar,
LEVERTIJD: 2 DAGEN. ,

een hoogwaardige polyether matras, sg. 40,
±14 cm. dik.hoog soortelijk gewicht,
extra duurzaam, comfortabel.beiden slaapnu 298,zijden doorgestikt.
120x190
nu 319,80x190 2ëör nu 198,- 130x190
80x200 3ê9r nu 209,- 140x190 439r nu 349,90x190 389r nu 229,- 140x200 439r- nu 349,90x200 S89r nu 229,- 160x200 469r- nu 398,90x210 339r nu 259,- 180x200 649r nu 449,-

naar

90x200 S6ër nu voor
90x210 &&r nu voor
90x220 349r- nu voor

Aantal personen:
Periode:

geeft u meer!

80x200 -675r nuvoor4985"
90x200. 755, nu voor

140x200 -1165, nu voor 898,"
slechts enkele stuks! OP=OPH

ongemonteerd

198,249,275,-

TWINNY, wit,combinatie van 2
ledikanten 90x200 (stapelbaar)
met Iattenbodemsnvan4&8r n u
ï

KWALITEITS SCHUIMRUBBER MAtRASSEN

speciale maten ook leverbaar,
LEVERTIJD:'2 DAGEN. ^

speciale maten pok leverbaar!

kwaliteits polyether matras, sg. 44, ±16 cm dik.
hoog soortelijk gewicht dus extra duurzame,
comfortabele stramheid, beiden slaapzijden
doorgestikt.
120x190 4S9r nu 379,80x190
nu 259,- 130x190 460r nu 409,80x200
nu 279,- 140x190
nu 449,nu 449,90x190 339r- nu 298,- 140x200
nu 498,90x200 339r nu 298,- 160x200
nu 549,90x210 3607- nu 329,- 180x200

comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnen
vering matras , beiden slaapzijden voorzien van
een slijtvaste afdekking. ± 17 cm dik. •
120x190 498;- nu 339,80x190 3ë8r nu 219,- 130x190 640;- nu 369,nu 419,80x200 3?&r- nu 239,- 140x190
90x190 39&r- nu 259,- 140x200
nu 419,nu 459,90x200 8887- nu 259,- 160x200
nu 519,90x210 44Sr- nu 298,- 180x200

Slaapkamer 22
:

598,-

i ongemonteerd

LICHTGEWICHT BINNENVERING MATRASSEN

SUPER POLYETHER MATRASSEN

;

15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende
slapers, soepele, duurzame comfortabe volschuim
rubber matras geschikt voor verstelbare bedbodems.
100% katoenen overtrek. 120x190 889r nu 729,80x190 €88r nu 429,130x190 909r nu 749,80x200 €39;- nu 439,140x190 869r nu 759,9'0x190 «98^ nu 489,140x200 969;- nu 759,90x200 €98r nu 489,160x200 1008, nu 869,90x210 7a9r nu 549,180x200 4438r- nu 989,-

a u p i n g specialist HAARLEM

. ' . • • • • • • • • ' . ,'••"'•• '..• • • • • • • l. ' • ' . ' • •-•';.-'.. .".• . " ' • ' • • ' .".'. • ' ' • '••••:.•.-: ' , ' • • • .
openingstijden:
:•.
-•
: • ;• • • .•;.
AMERSFOORT
:
maandag 13.00 tot 18.00 uur
: . -.Mariaplaats 3
Kamp 44 ' : ' : i :
Havenstraat 43
dinsdag t/m vrijdag'ö.OO tot 18;00 uur
tel:03Ö-310248
tel:035-218975
tel:033-721295
donderdag Koopavond 19.00 tot 21.00 uur
voor zetfo.üten zijn wij niet aansprakelijk en prijswijzigingen onder voorbehoud.
zaterdag 9.00 tot 1.7.00 Uur

UTRECHT

Telefoonnummer:

\WEEI

90x200 -6?&r nu voor

blank houten ledikant
inclusief een stevige
houten lattenbodem

ongemonteerd
WIT M.D.F. LEDIKANT van 44Sr nu voor

LEDIKANT IN DE MAAT:

Naam:
Adres:

90x190 -675rnuvoor

TIENERLEDIKANT

MASSIEF HOUT

398,398,398,398,698,798,-

kleur zwart: toeslag 50,wit ledikant JAZZ compleet met
2 handverstelbare lattenbodems +
2 polyether matrassen sg. 40 soft
ongemonteerd

van een zeer bekend MERK
SCHUIMRUBBER MATRAS

van een zeer bekend MERK
BINNENVERING MATRAS
80x200 -605, • nu voor

Hotel Willebrord is
gelegen in het dorpje
Zoutelande aan de
Zeeuwse rivièra aan de
zuidkant. van Walcheren tussen Vlissingen en
Westkapelle. Deze streek staat erom bekend de meeste zonuren van Nederland hebben.

Postcode:

| een kwaliteits polyether
matras" sg. 40 1180, • .
nu uw voordeel 500,- nu voor

alles is direct uit voorraad leverbaar en\/vordt gratis thuisbezorgd!r voor info bel:
HOUTEN LEDIKANT
ZOEKT U EEN
MERKMATRASSEN nu sterk afgeprijsd!
HOOFDDORP
VERSTELBAAR
;

5 dagen recreatie
en gastronomie
in Zoutelande

SENIORENLEDIKANT 90x200 compleet met een
hoofd- en voeteneinde verstelbare lattenbodem +

leverbaar in de maten:
2 van: 70x200,80x200,90x200
deze combinatie is
E. YA
normaal 1908,
III
nu compleet voor

SLAAPSYSTEEM?

\WEEI

leverbaar in de kleuren:
-BLANK EIKEN -DONKER EIKEN
-ALPINE WIT -KERSEN

2 kwaliteits MERKBOXSPRINGS("HOTELBED")
uw voordeel 5.0'Q.H + 2 kwaliteits BINNENVERING MATRASSEN

Zolang de voorraad strekt. -

v. Lennepweg 4
2041 LG ZANDVOORT
Tel. 02507-15466

slaapkamer, alpine wit, compleet met achterwand
inclusief 2 plateau's (excl. bodem)

slaapkamer, alpine wit, compleet met achterwand
inclusief twee nachtkastjes,
met spiegel,(excl. bodem)

140x200-4389rnu|

MOBIL SELF SERVICE
JOH. LEHMAN B.V.

schitterende slaapkamer, zwart mdf,
gekombineerd met een beuken decor, inclusief
achterwand en practisch verrijdbare nachtkastjes,
(excl. bodem)
140x200 -1466,- nu voor
160x200 1605,- nu voor
180x200 1635, nu voor

nü uw voordeel 340,-i

ongemonteerd

'n zakje paaseitjes

Slaapkamer Haarlem

~-i=a™^^=>-'

140x200

Gratis bij M@bil

,; kleine modelwijzigingl

HILVERSUM

Houtplein 6
•

^1^ •-L'^-^-www'

tel:023-313039

yVeekmedia 17
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Felle strijd De Vries en Zeelenberg Z'75 houdt stand
ZANDVOORT - Een vrijuit spelend Zandvoort'75
heeft een verdienstelijk 0-0
gelijkspel behaald tegen het
nog voor een periodetitel
strijdend SDCP. Het puntverlies kan de Puttenaren
wel eens uitsluiten van het
spelen van promotiewedstrijden.

ZANDVOORT - De dit
weekeinde verreden motorraces op het Circuit Park
Zandvoort zijn een doorslaand succes geworden.
Volle startvelden, spannenraces en veel publiek.
Ruim 10.000 toeschouwers
vonden hun weg naar de
Zandvoortse
racepiste,
waar voor het laatst in 1987
de KNMV kampioensraces
organiseerde.

Het reeds gedegradeerde
Zandvoort'75 voldeed geheel
aan de sportieve plicht door
SDCP uitstekend partij te geven. Over het geheel genomen
had SDCP een veldoverwicht,
maar een wilskrachtig Zandvoort'75, met een uitstekende
doelman LUC Krom hield de
nul vast. Nu de velden weer wat
droger en harder worden v/ordt
het steeds moeilijker voetballen. Dat bleek ook in Putten en
bovendien maakte de harde
van doel tot doel staande wind
het er niet gemakkelijker op.

De Stichting Promotie Motorwegrace, die dit jaar vier evenementen onder haar hoede
heeft genomen, had dan ook
een prima programma in haar
pakket. Superbikes, Supersports 400 en 600 en de junioren
die in de 50cc uitkwamen. Met
name de 400 en 600 Supersport•Idasse kenmerkte zich door
rote deelnemersaantallen, onder wie veel buitenlanders.
Daardoor werd deze klassen in
drie gedeelten verreden.
De snelste rijders reden twee
manches voor de KNMV International Dutch Open Road Race-kampioenstitel. Veel rijders
uit de Supersport 600 gebruik:en Zandvoort om hun krach:en te meten ten opzichte van
de concurrentie. De klasse is
dit jaar voor het eerste onder- Ruim tienduizend toeschouwers bezochten de motorraces op
deel van de Grands Prix en duidelijk op mijn grens rijden'
tornt daar uit onder de naam
Thunderbikes.
wers nog de nodige felle maar Bleiswijker voelde zich toen
zeker fraaie duels verwachten. ook meer op zijn gemak op de
Op het Zandvoortse circuit racepiste. „Ik moest duidelijk
Gevecht
klopte De Vries voor de volge- even wennen aan de baan," alOp Zandvoort ontstond in de pakte tribunes Zeelenberg. De dus Zeelenberg.-„Even opletten
eerste manche een schitterend Australiër Fred Bayens werd hoe plat je de machine kan leggevecht tussen Jeffry de Vries op ruime afstand derde.
gen. De Vries had wat meer eren Wilco Zeelenberg. Als de
varing op Zandvoort en troefde
wedstrijd op Zandvoort bepaIn de tweede manche wist mij zo in de eerste manche af.
lend is voor het Grand Prix-sei- Zeelenberg het verloop echter In de tweede wedstrijd kon ik
zoen, dan kunnen de toeschou- naar zijn hand te zetten. De echter duidelijk op mijn grens

SDCP begon sterk en drong
stevig aan. De jacht op een openingstreffer resulteerde in een
groot aantal hoekschoppen,
maar de als laatste man spelende Edwin Ariesen hield er goed
het oog in. De uitvallen van
Zandvoort'75 waren niet ongevaarlijk. Zo knalde Rob Koning, van verre, de bal net over
het circuit. Wilco Zeelenberg: 'In de tweede wedstrijd kon ik
Foto Arnoid van der Zee

13 Zandvoorts
Nieuwsblad

Zege handbajsters

het doel en ging een schot van
Arend Toonen rakelings naast.
Ook in de tweede helft was
SDCP het meest in de aanval.
De Zandvoorters verdedigden
stug en waren gevaarlijk met
snelle counters.
Met nog een half uur te spelen kreeg Zandvoort'75 het erg
moeilijk toen David Konijn, na
zijn tweede gele kaart, het veld
moest verlaten. Met tien man
kwamen de Zandvoorters nog
meer onder druk, maar SDCP
vond telkens in doelman Krom
een sta in de weg.
Vlak voor het einde leek
Zandvoort'75 met een verrassende overwinning huiswaarts
te keren. Helaas miste invaller
Tim Goossens een goede kans
op een doelpunt. Het bleef tot
teleurstelling van geheel Putten 0-0.
Stand 2de kl. KNVB zaterdag:
Huizen
21
Ajax
21
VI. & V.dig.21
SDCP
20
SDVB
21
HCSC
21
Sparta N.... 20
NSC
21
VRC
21
Lelystad 21

l
7
7
8

3 33 78-26

6
4
4
5
5
6
8
9
9
14

29 41-28
27 45-34
25 33-21
24 47-34
23 43-38
22 46-31
22 40-35
18 34-45
16 36-45
11 20-61

21 O O 21

O 10-75

Zandv.rt'7521

Candia

15 3

14
10
9
8

7 9
8 6

9
6
4
4

4
6
8
3

Duivenseizoen weer begonnen

rijden. De overwinning kwam manche van de Thunderbikes
geen moment in gevaar," zo be- werden de twee verreden mansloot Zeelenberg, die tevens de ches in de Superklasse supesnelste ronde draaide.
rieur gewonnen door De Vries.
Met drie overwinningen vestigde De Vries zich als man van de
Superieur
dag op Zandvoort. Mile Pajic
Voor Jeffry de Vries kon het uit Terborg moest, in de SuperZandvoortse
raceweekeinde klasse, genoegen nemen met
echter allang niet meer stuk. een zeer verdienstelijke tweede
Naast de overwinning in eerste plaats.

ZANDVOORT - Het duivenseizoen 1995 is weer van start gegaan. De eerste wedstrijd voor de Zandvoortse duiven ging over
een afstand van 105 kilometer. Vanuit Wüustwezel in België
werden de duiven om kwart over tien gelost. Met een noordwesten wind ging het aardig goed.
Om 11.48 uur werd de eerste duif, van R. en Th. Sinnige geklokt.
Van de 294 Zandvoortse duiven volgt hier de plaatsing van de
beste 25. R. en Th Sinnige l, 5, 18. R.Driehuizen 2, 9, 22, 23, 25.
H.Heiligers 3, 4, 6, 13, 15. E.Paap 7, 11. P.Bol 8, 16, 19, 21. H.Gaus
10. J.P.Heesemans 12, 14. G.Koper 17. F.Spronk 20. J.Romkes 24.

Zandvoortmeeuwen heeft Hannie Schaftschool wint voetbaltoernooi
kampioenstitel voor grijpen
ZANDVOORT - In een
sensationele, spectaculaire
maar veel te harde wedstrijd heeft Zandvoortmeeuiven in Vijfhuizen bij DSOV
2en zwaar bevochten 1-2
Dverwinning behaald. Een
verdiende zege, waarmee de
Eormatie van trainer Pieter
Keur de titel voor het grijpen heeft in de vierde klasse
JCNVB.
DSOV, dat ten .onrechte
tocht nog kans te hebben op
Ben periode-titel, hakte er van
meet af aan stevig op losr Zo
stevig zelfs dat een doorgebroken Faisal Soekhai keihard
verd neergeschopt. De razend;nelle Zandvoortse spits werd
net een küitbeenbreuk naar
iet ziekenhuis afgevoerd. De
;eer zwak en merkwaardig leilende scheidsrechter vond het
niet nodig de DSOV-er een gele
)f rode kaart te geven. Dit was
il na twee minuten voetballen.

veld. De Meeuwen waren door
het incident aangeslagen en
daarvan maakte DSOV gebruik
door verwarring in de Zandvoortse defensie af te straffen,
1-0.
Het wilskrachtige Zandvoortmeeuwen had enige moeite om
de hard spelende gastheren af
te stoppen. Na een half uur
voetballen kregen de badgasten
meer greep op de strijd. De kansen kwamen. Riek de Haan was
dicht bij een treffer en een paar
vrije trappen, van een paar meter van het doel, gingen rakelings naast.

Tomeloze inzet

De gehele tweede helft heeft
Zandvoortmeeuwen de strijd
gedicteerd. Met een tomeloze
inzet werd DSOV teruggedrukt
op eigen helft. De counters van
DSOV bleven gevaarlijk, maar
de Zandvoortse defensie, bestaande uit Michel Schraal,
Dirk Termaat, Chris Kuin en
Mischa Tibboel kwam voor John Keur gaven geen kansen
Ie ongelukkige Soekhai in het weg. Doelman Serge van Lent

Schakers spelen op zeker
ZANDVOORT - Nu de
;rijd in de interne competie van de Zandvoortse
chaak Club zo goed als ge.reden is, spelen de meeste
chakers op zekerheid. Dat
leek ook in de zes partijen
an vorige week waarin
een verrassing te noteren
iel.
Zo tegen het einde van de
ompetitie probeert iedereen
jn tot nu toe verworven posie te consolideren. Een enkele
erschuiving kan nog wel opeden. Zo wist Gharrij Mansande, door een overwinning
3 voorzitter Berkhout, drie
aatsen te winnen en staat nu
Ifde.
Uitslagen: Schiltmeijer-Parys
l, Manshande-Berkhout 1-0,
indeman-Gude 1-0, Atkinsonder Meijden 0-1, GeertsDommeck 1-0, Ayress-Gorter
0. Bij de eerste tien plaatsen

ïchaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
ordt verzorgd door de Zandoortse Schaak Club.
Informatie over het schaakrobleem
is te krijgen op de wee
üjkse clubavond, op dondera
gavond in het Gemeenc
hapshuis, of vla de telefoonUmmers 15023,17272, of 14085.

op de ranglijst deden zich geen
verandering voor.

Jeugd
De jeugd kreeg wederom
schaakles en bovendien werden
nog twee partijen gespeeld voor
de laddercompetitie. Het waren
twee belangrijke partijen in verband, met de stand op de ranglijst. Dmitri Herders en Florian
van der Mpolen wonnen beide
hun partij. Florian van der
Moolen heeft door dit resultaat
de koppositie overgenomen
van Remco de Roode, terwijl
Dmitri Herders nu de derde
plek op de ranglijst inneemt.
Vanavond gaan de jeugdleden van de Zandvoortse
Schaak Club het weer opnemen
tegen de seniorleden.
In
schaakpartijen, waarbij de
jeugd een bedenktijd heeft van
vijftien minuten, zullen de senioren het slechts met vijf minuten moeten doen. Het zal
voor de jeugdige talenten wederom een bijzondere ervaring
zijn deze strijd aan te gaan.
Zaterdag gaat een afvaardiging van de jeugd naar Haarlem
om deel te nemen aan het
'Driestedentoernooi'. Ditmaal
is de grote Haarlemse schaakclub VHS de gastheer van de
verenigingen Het Alternatief,
De Uil en de Zandvoortse
Schaak Club. Zo'n veertig jeugdige schakers nemen het tegen
elkaar op.

kreeg slechts een paar vrije
trappen te verwerken.
Na een kwartier spelen slaagde Zandvoortmeeuwen erin de
opgelopen schade te herstellen.
Een vlot lopende aanval werd
door Mischa Tibboel afgemaakt, 1-1. De strijd bleef grimmig en de scheidsrechter trad
daar onvoldoende tegen op.
Zandvoortmeeuwen nam geen
genoegen met de gelijke stand
en het moe gestreden DSOVkreeg de kous op de kop.

ZANDVOORT - Het traditionele sclioolvoetbaltoernooi voor de Zandvoortse
basisscholen is een groot
succes geworden. Het door
Zandvoort'75 georganiseerde toernooi had een uitstekend verloop. De Hannie
Schaftschool ging uiteindelijk met de eer strijken en
mag de wisseltrofee een jaar .
in de prijzenkast zetten.

Op het complex van Zandvoort'75 was de sfeer bijzonder
gemoedelijk. Veel publiek, een
felle strijd om de winst maar
toch legden de ploegen veel
sportiviteit aan de dag. Zowel de
meisjes als de jongens gingen
De onvermoeibare Ferry van tot het uiterste om de winstpunRhee hield een vrijwel niet ten te bemachtigen.
meer binnen te houden bal toch
in het veld. Hij raasde, op links
Na de voorrondes en de halve
naar voren en gaf met buiten- finales plaatsten bij de meisjes
kant rechts een fraaie voorzet. de Hannie Schaftschool en de
Robin Castien was alert genoeg Duinroos zich als finalisten.
om de bal achter de verbouwe- Het werd een enerverende partij
reerde DSOV-doelman te druk- voetbal waarbij de teams niet
ken, 1-2. Grote vreugde bij de voor elkaar onderdeden. De
spelers en de vele fel meeleven- strijd eindigde met 2-2 onbeslist.
de Zandvoortse supporters. Dit Er moesten strafschoppen aan
gebeurde een minuut voor het te pas komen om een winnaar
einde. De scheidsrechter vond aan.te wijzen. De Duinroos behet kennelijk een leuke partij schikte over de betere schutters
en-trok er nog eens tien minu- en won.
ten bij.
De strijd om de derde en vier-

Net over
In die minuten probeerde
DSOV het wel, maar meer dan
het wegzenden van een speler
en een teleurgestelde trainer leverde het niet op. Robin Castien was dichterbij een doelpunt. De Zandvoortse spits
kwam vrij voor de doelman
maar zijn lob ging net over het
doel. Dat kon de pret niet drukken want kort daarna besloot
de scheidsrechter toch maar
een einde aan deze spannende
partij te maken.

van de hele groep is enorm
goed," meent Keur. „Op deze
knollentuin kon je niet goed
voetballen, maar we hebben het
afgedwongen vooral door de geweldige inzet. Het was jammer
dat de scheidsrechter zo slecht
was. Zelfs zo'n schop tegen Faisal bleef onbestraft. We zitten
er nu wel dicht bij, we staan er
rooskleurig voor, maar we hebben nog niets."

Stand 4de klasse KNVB
Zandv.m. .20 13 5 2 31 43- 15
DIO
20 13 2 5 28 55- 22
DIOS
20 10 4 6 24 37- 22
United
20 9 4 7 22 46- 28
DSOV
20 7 8 5 22 34- 31
TYBB
20 8 .6 6 22 43- 39
Bloem.d.l. 20 9 3 8 21 41- 33
Hoofdd.... 20 6 8 6 20 29- 33
Haarlem.. 20 6 6 8 20 38- 33
Alliance ... 20 6 5 9 18 33- 44
v.Nispen.. 20 4 6 10 14 34- 51
Spaarnest.20 O l 19 l 25-107

kansen. Uiteindelijk won de
Hannie Schaftschool deze spannende strijd met 3-2. Het gevecht om de derde plaats eindigde in een 2-1 overwinning van de
Beatrixschool op de Duinroos.
Vijfde werd de Nicolaasschool
door de strafschoppen beter te
nemen dan de Oranje Nassauschool.
Totaal overwinnaar werd de
Hannie Schaftschool. Met een
eerste bij de jongens en een
tweede plaats bij de meisjes was
De winst was binnen en eer- de zege meer dan verdiend. Alle
ste bordspeler Jeff Sarwer deed deelnemers werden na afloop
er nog een schepje bovenop. De verrast met een vaantje ter geleex-jeugdwereldkampioen tot genheid van het 20-jarigbestaan
tien jaar (hij is inmiddels 17) van Zandvoort'75.
dolde met de Heemsteedse
kampioen Anne Brandsma en
tekende voor 1,5-5,5. Tot grote
opluchting van de aanwezige
Bloemendalers kon Ben de
Vries het niet bolwerken tegen
Piet van de Velde, waarmee de
enige verliespartij voor Chess
op het scorebord kwam en de
ZANDVOORT - TZB oreindstand werd bepaald op
ganiseert vrijdag een kla2,5-5,5.
verjaswedstrijd voor koppels. De opbrengst van de
De vrees dat dit echter niet
avond komt ten goede aan
genoeg was, werd een dag later
de TZB-jeugd. De klaverjasbewaarheid. Onder toeziend
avond is de laatste uit een
oog van Olaf Cliteur en Jeft" Sarserie van zeven welke elke
wer, versloeg concurrent Bloevrijdagavond van de maand
mendaal het zwakke Aalsmeer
werd gehouden. Op deze
eveneens met de cijfers 5.5-C.5.
laatste avond kan iedereen
Daar de beste nummer twee
nog meedoen. Het klavervan de vier tweede klas groepen
jassen wordt gespeeld in de
ook promoveert, staat de deur
kantine van TZB aan de
naar de eerste klasse voor
Kennemerweg en de aanChess nog steeds op een kier.
vang is acht uur. Het inVolgens teamleider Huns Drost
schrijfgeld bedraagt ƒ7,50
is deze kier wel erg klein aangeper koppel en ook nu zijn er
zien Chess hevige concurrentie
weer fraaie prijzen te winondervindt. „Wat er ook genen. Bovendien wordt er
beurt, dit was zonder meer het
een loterij gehouden.
beste seizoen van Chess l tot nu
Inlichtingen:
toe. Een tweede plaats in de
H. Paap, Celsiusstraat
tweede klasse is immers een
189, 02507-17397.
nieuw hoogtepunt voor het
Zandvoortse schaakleven," aldus de succesvolle teamleider.

de plaats ging tussen de Beatrix- schol, de strafschoppen beter
school en de Oranje Nassau- nam.
school. De Beatrixschool scoorBij de jongens haalde ook de
de eenmaal hetgeen genoeg was Hannie Schaftschool de finale.
voor de overwinning. Vijfde Tegenstander werd de Nicolaaswerd de Mariaschool dat, na een school. Het werd een eneveren1-1 gelijkspel tegen de Nicolaas- de partij voetbal met wisselende

Beide teams scoorden uit zeven wedstrijden twaalf wedstrijdpunten.
Bloemendaal
scoorde 35,5 bordpunt, terwijl
de Zandvoortse schakers tot
34,5 bordpunt kwamen. Met de
Zandvoortse Canadees Jeff Sarwer in de gelederen reisde
Chess Society af naar Heemstede om daar tegen de hoofdmacht van de plaatselijke
schaakvereniging aan te treden. Om het uitzicht op de eerste klasse te behouden moest er
gewonnen worden en het liefst
met forse cijfers.
Tegenstander
Heemstede,
die net als Bloemendaal vorig
jaar uit diezelfde eerste klasse
degradeerde en dit jaar drie
ronden lang lijstaanvoerder
was, was niet de gemakkelijkste opponent. De Heemstedenaren hebben immers een geroutineerd team. Met het nieuwe lid Sarwer op het eerste

bord en Ton van Kempen ditmaal op de reservebank trok
Chess met een 'niets meer te
verliezen'-instelling ten strijde.

Valletje
De man van de wedstrijd
werd Jako Otte. Hij versloeg de
sterke Heemsteedse speler
Santen op formidabele wijze.
Nico Huijboom kon echter niet
imponeren tegen Polhuijs en
bleef al vroeg op remise steken.
Olaf Cliteur had een gemakkelijke avond. Zijn tegenstander
Van de Bos trapte in een valletje van de doortrapte Zandvoorter en kon na 21 zetten de koning omleggen. Dennis van der
Meijden kwam deze keer" niet
verder dan remise, waardoor
hij de stand op 1-3 bracht in
Zandvoorts voordeel.
Ook Jacob de Boer bereikte
een puntendeling, doch deze
kwam heel wat minder makkelijk tot stand dan die van zijn
collega's. Bij de stand 1,5 tegen
3,5 was het aan Fred van de
Klashorst om het vonnis over
Heemstede te voltrekken.
Schaaktechnisch had Van de
Klashorst tegen veteraan Van
Dorselaer eigenlijk nauwelijks
voordeel. De Heemstedenaar
geraakte echter in grote tijdnood en gaf enkele seconden
voor het vallen van zijn vlag op.

Kalff 7e in Barcelona
ZANDVOORT - Met een
zevende plaats in de tweede
race van de Eurocup Renault
Clio Cup, op het circuit van
Barcelona, is plaatsgenoot Allard Kalff de beste Nederlander
geworden.
Net als in de eerste race van
de Eurocup Renault Clio Cup
lieten de Nederlanders het tijdens de training aardig afweten. Diverse kleine probleempjes waren er oorzaak van dat
pas op de elfde startplaats Pim
van Riet als eerste landgenoot
stond met Allard Kalff daar
twee plaatsen achter.
De race was ouderwets spannend. Allard Kalff had een fenomenale start, dook al snel achter de kopgroep op, maar gaandeweg de race kreeg hij last,
toen
zijn
versnellingsbak
steeds uit de vijfde schoot.
Kalff verdedigde zijn positie
met hand en tand, maar kon
niet verhinderen dat de Fransman Legeay hem tegen het eind
van de race toch nog wist te
verschalken. „Op zich is mijn
zevende plaats, gezien de problemen, helemaal niet gek,"
concludeerde de Zandvoorter
tevreden. Kalff staat nu vijfde
in het tussenklassement. De
race werd gewonnen door de
Zweed Nilsson.

Vierde competitie
beslist bij ZBC

Op het
complex van
Zandvoort'75
werd het
jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi
gespeeld

Chess mist titel op haar na

ZANDVOORT - Ondanks
een zeer sterke 2,5 tegen 5,5
zege op Heemstede heeft
het eerste team van Chess
Society Zandvoort het kampioenschap in de tweede
klasse D op een haar na gemist. Concurrent Bloemendaal won namelijk met dezelfde cijfers van Aalsmeer,
Pieter Keur was buitenge- waardoor het verschil van
woon te spreken over de presta- slechts een bordpunt getie van zijn team. „De instelling handhaafd bleef.

ZANDVOORT - De handbalsters van Holland Casino-ZVM
behaalden na een spannende
strijd een 9-8 overwinning op
het bezoekende Wijk aan Zee.
Door de harde wind was goed
handbal niet mogelijk.
Toch probeerden de teams er
het beste van te maken. Holland Casino-ZVM heeft vrijwel
de gehele wedstrijd voorgestaan. Dat kwam mede door het
goede werk van doelvrouwe
Anita Reumann, die zelfs twee
strafworpen stopte. Bij de rust
stonden de Zandvoortse vrouwen op een 6-5 voorsprong.
Ook de tweede helft kenmerkte zich door een goede
Zandvoortse inzet. Wijk aan
Zee gaf zich niet gewonnen en
kwam zelfs eenmaal op gelijke
hoogte. Holland Caisno-ZVM
had echter de langste adem en
besliste de strijd met 9-8. „Door
de wind ging het aanvallend
niet goed, maar verdedigend
ging het prima," aldus coach
Jan van Duijn. „De inzet was
heel goed en blijven we met die
inzet spelen dan zit er zeker
meer in."
Doelpunten: Mireille Mart i na
5, Janne ter Wolbeek 2, Wendy
van Straten l, Marille Peet 1.

Klaverjassen
TZB

•

ZANDVOORT - Voor de leden
van de Zandvoortse Bridgeclub
zit de vierde competitie er op.
Diverse paren deden extra hun
best om alsnog te promoveren
of degradatie te voorkomen.
In de A-lijn waren de dames
Groenewoud en Smit verrassend goed in vorm en behaalden
61,90°b. Met deze score ontliepen zij degradatie. Goede tweede werden mevr. Klinkhouwers
met de heer Heidoorn, terwijl
mevr. De Kruyff met de heer
Kleijn beslag legde op de derde
plaats. De dames Van der Meulen en Spiers hebben de vierde
competitie gewonnen. Op de
tweede plaats eindigden de heren Emmen en Van der Meulen
en de derde plek ging naar
mevr. Molenaar en de heer Koning. Gedegradeerd naar de
B-lijn zijn de heren Bakker en
Brandse, de dames Brons en
Koning, Verhage en Visser en
mevr. Roest met de heer Santoro. Het echtpaar Smink nam in
de B-lijn geen enkel risico en
werd eerste met 60%. De dames
Van Leeuwen en Slegers zetten
nog alles op alles om degradatie
te voorkomen. Weliswaar werden zij tweede maar dat was niet
voldoende om degradatie te ontlopen. Derde werden de dames
Van Mancius en Veltman. Naar
de A-lijn promoveerden het
echtpaar Hoogendijk, het echtpaar Smink, het echtpaar Van
der Werff en de dames Rudenko
en Rudolphus.
In de C-lijn waren de dames
Van den Nulft en Scipio Blme
helemaal in de winning mood.
Zij eindigden als eerste met
59,52% wat alsnog goed genoeg
was voor promotie. Goede tweede werden de dames Keur en
Van der Meer en de derde plaats
was voor de dames Dekker en
De Vries. Promotie naar de
B-lijn was er voor de dames
Boon en Eijkelboom, Kiveron
en Rooijmans, Van den Nulft en
Scipio Blme en mevr. Koper
met de heer De Vries.
Inlichtingen over de bridgeclub zijn te verkrijgen bij de
wedstrijdleider de heer H. Emmen (18570) alleen 's avonds.

'opscorers
(ADVERTENTIE)

Tristan Brouwer
ZVM-zat
Robin Castien
(ZVM-zon)

C ASTELIJ N
Design-systeem Sansnle: vrijwel onbegrensde mogelijkheden hij het
samenstellen van een kastmeubel naar individuele wensen.

Riek de Haan
(ZVM-zat)
Remy van Loon
(TZB)

Als afgebeeld model

Barry Paap
(ZVM-zat)
•<•'" WcL'kinedla

Schaakdlagram 13. Opgave:
'at in twee zetten, wit aan zet
Oplossing schaakdiagram 12
Wat in drie zetten, wit aan zet):
- Dg8 - b4 Ke3 • f2; 2. Db4 - d4
• d4; 3. Dd4 • el en mat.

vanlleeuwiik
Mcubelboulevard Amsteniam/Dicmen

Ringweg A-K) afrit S-113/Dienien

(020) 6994111

15

Het einde van de competitie nadert. Zo hier en daar wordt er nog
gescoord maar of het nog enige betekenis heeft voor de oïndraiigschikking, daar lijkt geen sprake van. Barry Paap. scoorde niet.
maar blijft riant aan de leiding ondanks het ene doelpunt MUI
Robin Castien.
Het verschil bedraagt nog vijf doelpunten. Paap komt voor do
competitie nog eenmaal in aetie, terwijl Castien nog twee kansen
krijgt om iets aan de achterstand te doen.
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Drogisterij Parfumerie speciaalzaak
DRUGSTORE
Kerkstraat 31, Zandvoort

Spaar onze kassabonnen, bij besteding van ƒ 100,-, ƒ 3,- retour (niet op geneesmiddelen)

DE GAPER DRUGSTORE „BAKELS BV' l O JAAR
Dit betekent feest! Vanaf vrijdag 14 april staat onze winkel in het teken van het 10 jarig jubileum en daar moet u bij zijn!
—-—
(l inlevert ~

SUPER GRABBEL AKTIE

ö
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haal de goede bal uit de grabbelton en verdien zo
10%, 15% of 20% van uw aankoopbedrag terug.
Mocht u geen kortingsbal trekken dan krijgt u
toch een leuke attentie van ons

sx\

Jubileumaktie prijzen

10 jaar terug in de tijd
Sla nu uw geurenslag - euren voor de prijs van 10 jaar geleden.
50% korting op de volgende merken:
* Nina Ricci
* Sergio Taccinni Sport Extreme
* Oscar de la Renta
* Quorum
* v. Cleef en Arpels (dames geuren) * Ricci club
* Ungaro
* Panama Jack
* Giorgio Armani
* Maroussia
* Chloé Narcisse
* Eau de Gucci
* White Diamonds

ƒ1,80
* 250 gram DA dropzot wine gums
* Gloria van der Bilt
bij inlevering van de bon uit deze adv.
Eau de Toilette spray 15 ml. van ƒ 14,95
nu ƒ 8,50
Eau de Toilette spray 30 ml. van ƒ 19,95
nu ƒ 13,50
Zeep in plastic doos van ƒ 16,95
nu ƒ 10,50
Gilette Sensor app. + 2 mesjes
nu 7,50
Recital kleurshampoo's voor de prijs van 10 jaar geleden nu 12,50 (max. 2 per
klant)
NIFRI ZONNEBANK SUPER BRUINER

KORTINGSBON
v.d. Bilt
produkten 6,45

nu van ƒ 19,95 voor ƒ 13,50 net zo goed als het bekende merk van Dr. H. S.
WELLA LAK een Topper van 10 jaar geleden nu nog steeds een Topper voor
de Jubileumprijs geen 7,65 maar nu voor 5,50 max 2 p. klant.
Zwitsal- shampoo grote fles 300 ml. van ƒ 6,40
nu voor ƒ 5,25

p.s.

Korting grabbelton aktie geldt niet voor
geneesmiddelen en andere aktie artikelen die
in deze adv. genoemd zijn.

50% kortingsaktie op geuren geldt niet voor
promotie maten.
Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad
strekt.!

Wij hebben voor u een jubileumtas
samengesteld waarin een aantal prima
artikelen uit ons assortiment zitten. U betaalt
voor deze tas slechts ƒ 10,= maar u krijgt er
veel voor terug.

Tof ziens bij ons in de winkel en profiteer van onze super aanbiedingen! P. Olieslagers
Zandvoorts Nieuwsblad
LET OP
Je theoriecertificaat is tot
31 december '95 3 jaar geldig,
daarna 1 jaar..
Theorie in één week
Zaterdag 22 april
van 09.00 tot 17.00 uur.

Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:

Autorijscholen:
Phil Waaning
Tel. 12071

Bert Hoogendijk
Tel. 14946
Spoedcursus
30 lessen + ex.aanvraag ƒ 1.700,- incl. b.t.w.
30 lessen + ex.aanvraag
Theoriedag + ex.kaart ƒ 1.775,- incl. b.t.w.

Fa. P. Klein
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberc
Fa. Veldwijk

AKO

Kerkstraat 1 2, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort

Gun uzelf wat meer rust.

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 1 8, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

nieuw ontwikkelde
12 kleppen motor:

* stiller
* zuiniger
* krachtiger

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

rrvyv*T"tyrvY^

GROOTSE
OPHEFFINGS
UITVERKOOP
8
mhetTRUIENPARADUSÜ!

De Laguna van Renault. Meteen
na z'n introductie al een groot succes
Nu ook in diesel. Met nieuw ontwik
kelde techniek, waardoor u eigenlijk
alleen bij het tanken
merkt dat u diesel rijdt.
En dat voelt u al
bij uw proefrit. '

Op de laag geprijsde truien,
polo's en sweafshirts nog eens

Vanaf f 44^5 50,-

«f f 1259,per maand*

50% ekstra korting!!!
U kunt ons vinden aan de
Zandvoortselaan 355 te Bentveld
Tel. 023 - 247745

6
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RENAULT
EEN EIGEN MANIEjj
VAN LEVEN .

De Laguna van Renault.
Prijzen incl BTW en verwijderingsbijdrage, exclusief kosten njklaar maken Prijs- en specificatiewijzigingen
voorbehouden 8 jaar plaatwerkgarantie * Leasetarief op basis van full operational lease, 48 maanden,
30 000 km per jaar. excl BTW, via Renault Leasing, Laguna RN 2 2 D

Stokman Haarlem B.V.
Karel Doormanlaan 3-7, 2024 HK Haarlem. Tel. 023-259181.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-12424.
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Lekker snoepen in
Keulse Konditoreien
Enthousiast keerde
reisjournaliste Leni Paul
terug uit Keulen. Een stad
waar je culturele uitstapjes
goed kunt combineren met
een hapje en een drankje.
Geen stad van Weight
Watchers.

U
UITZWERMEN
naar Thailand en de
Seychellen en een
weekendje Barbados niet
meer ongewoon zijn, lijkt

N

een bezoek van enkele da-

gen aan Keulen een wat
muisgrijs uitstapje en niet

houdt, kunnen plaatsvinden in
de 'Kölsche Kneipen', de bruine kroegen die als er geen Duits
zou worden gesproken sterk
aan Carmiggelt doen denken, is
er een keur aan musea zoals het
museum Wallraf-Richartz, het
Museum Ludwig en het Römisch-Germanische Museum,
alle drie op loopafstand van elkaar gelegen.
Keulen is ook de stad van de
kunstgalerieën. Wie ze alle 180
wil zien moet er wel een weekje
voor uittrekken, maar zou zich
daarbij waarschijnlijk ook
overeten.

de moeite waard. Wat had ik

Wie met de Intercity naar
het mis, want Keulen, waar Keulen
reist is direct midden in
je met de gerieflijke Intercide stad, waar ook de meeste
ty-trein in drie uur naar toe hotels
zijn gevestigd. Een bijrijdt, is gewoon leuk.
zonder Keuls hotel, niet direct

in het centrum, maar wel dicht
bij de Rijnoever gelegen, is Hotel Viktoria. Het werd in 1905
De Dom kennen we nog van gebouwd als muziekhistorisch
schoolreisjes en hij blijkt nog museum. Neo-klassiek wisselt
even indrukwekkend als
ik hem in gedachten
had. Overigens is hier
voor de liefhebbers nog
een aantal aardige kerken te zien zoals de kleine St. Maria Lyskerk -met gedetailleerde schilderingen uit het Oude Testa- hier af met Jugendstil. Twee
ment, de St. Kunibert met smalle en twee brede pilaren bij
schitterende uit 1230 daterende de ingang doen even aan een
romaanse ramen en de St. An- romaans kerkje denken.
dreas met laatgothische kunst
In 1913 werd het toenmalige
en de crypte van Albertus Mag- museum geopend en het hernus, de in 1280 overleden Dominicaanse heilige.
Voor wie meer oog heeft voor Waar het groen welig tiert,
aardse genoegens biedt Keulen, is de grond schoon en heeft
naast de bekende gezellige klei-, de mens geen invloed gehad
ne restaurantjes en vele boe- op het milieu. Dat is wat je
tieks, ook genoeg. Neem het pas
zou denken. Echter, de
enkele jaren geleden geopende
waarheid is anders.
chocolademuseum, waar je bij
Enerzijds doet menselijk
binnenkomst al een geweldige
ingrijpen, zoals het
snoeplust overvalt. Het aan de
verontreinigen
van de
Rheinauhaften gelegen Imhoff
grond, sommige planten Stollwerck Museum zoals deze
zoete toeristische trekpleister met de bijbehorende dieren
- op de vlucht slaan. Maar
heet, laat het proces zien vanaf
de in de tropische landen groei- andere planten komen juist
op die verontreinigde
ende cacaoboom tot de fraaie
grond af.
bonbons van nu.
De geschiedenis van de chocolade is boeiend. We zien in
EMESTING IS GOED
dit museum hoe pré-Colombivoor het groen toch?
aanse culturen zich al bezig
Overbemesting, ook
hielden met deze lekkernij. een vorm van verontreiniOok mooi porselein staat er uit- ging, zal er binnen de kortgestald. Het diende voor de des- ste keren voor zorgen dat
tijds als luxe drank beschouw- bepaalde planten worden
de chocolademelk.
verdreven.
Een oud Drosteblikje geeft
Het feit dat bepaalde planten
met name de Nederlandse toerist een aangenaam schokje ergens voorkomen, zegt iets
van herkenning... En dat men over hun directe leefomgeving.
aan het eind van de rondleiding Aan de hand daarvan kun je
in dit Mekka voor snoepers niet met aan zekerheid grenzende
aan de goed gesorteerde ver- waarschijnlijkheid uitspraken
koopstand voorbij kan gaan doen over de bodemgesteldzonder een en ander in te slaan, heid. Een zure grond bijvoorbeeld is te herkennen aan het
ligt voor de hand.
veelvuldig voorkomen van
schapezuring, pijpestrootje en
Hoog hoedengehalte
muizeoor. De aanwezigheid
Overigens vermoed ik dat van de vlier, brandnetel, nachtmen in Keulen sowieso graag schade en ganzevoet betekent
snoept. Zo aan het eind van de dat de bodem een hoog gehalte
middag zitten de vele Kondito- aan (opneembare) stikstof bereien aan de Hohe Strassse en vat.
de Schildergasse en rondom de
Niet voor niets worden deze
Neumarkt vol met vrouwen,
noem ze hier liever dames van planten massaal aangetroffen
voornamelijk middelbare leef- op de vuilstort, die bomvol zit
tijd. Het hoedengehalte is hoog met stikstof. Daarom is de
evenals de snoeplust en van VAM ook zo succesvol in het
Weight Watchers lijkt men niet omzetten van huisvuil in compost. In wegbermen langs wete hebben gehoord.
• Naast culinaire geneugten gen waar in de winter kwistig
die ook, voor wie daar van met zout wordt gestrooid, ont-

door Lcni Paul

Zicht op de
beroemde gothische Dom
van de stad
aan de Rijn,
Keulen
Foto K. Bansch/Duits Verkeersbureau

Week van het Huisdier
AN 29 MEI TOT en met
3 juni wordt voor de
eerste keer de Week van
het Huisdier gehouden.
Een landelijke campagne

V

waarin het belang van een

goede mens-dierrelatie en
de bevordering van yerantwoord huisdierbezit centraal staat.
Organisator van deze campagne is het Voorlichtingsbureau Huisdieren, dat hiermee
aandacht vraagt voor de miljoenen huisdieren die ons
land rijk is en de betekenis
van deze dieren voor de mens.
Het thema van de Week, die
jaarlijks zal worden gehouden, luidt dit jaar: 'Vrienden
voor het leven'.
Tijdens de Week van het
Huisdier zal de relatie tussen
mensen en hun huisdieren op
vele plaatsen en vele gelegenheden in de schijnwerpers
staan. Op maandag 29 mei
wordt de officiële opening voltrokken door een (nog onbe-

kende) bekende Nederlander
met eigen huisdier. Dierenspeciaalzaken, hondentrimsalons en dierenartsen wordt gevraagd in de Week zelf activiteiten te ondernemen. Degene

die de origineelste, leukste of
meest in het oog springende
activiteit heeft georganiseerd,
krijgt de Week van het Huisdier Award uitgereikt.

Voorlichtingsbureau
Huisdieren,
Postbus 64, 3770 AB Barneveld.

NPAKKEN

wegwezen!
10 Daagse reis Bloemenriviera in Italië!

Een heerlijke strandvakantie met iedere dag excursies o.a.
San Remo, Monte Carlo en Genua! U verblijft in hotel Europa
in San Bartolomeo,"dichtbij het bekende Diano Marino! 10
dagen halfpension, zon, zee, strand en excursies v.a. 798,Mei: 04,11,18, 25 (LAATSTE PLAATSEN) slechts fl. 798,-

Juni: 01, 08,15 fl. 848,-Juni: 22, 29 fl. 868,Inclusief: *vervoer per luxe tourbus * overnachting heen- en
terugreis *halfpension *hotel nabij het strand *2-ps.kamer
met do/to *excursies* reisbegeleiding *afscheidsdiner!
^ÖÊ^^^VÏËRA-côuPÖN
l
Deze bon Ingevuld opsturen naar
De Harde's Tours, Antwoordnr. 308,
2130 VB Hoofddorp (geen, postzegel)
Naam:
Adres:
Poste.:
WoonpL:.

De Harde's Tours

Boek nu! BEL 020-6541100
BOES

bergde 2600 muziekinstrumenten en 1700 stuks bladmuziek.
Er werden veel muziekavonden
gehouden. Om financiële redenen reisde de gehele collectie in
1929 af naar Leipzig en mede
door de toegebrachte oorlogsschade ging het snel bergafwaarts met het gebouw. Inmiddels werd door een aantal geïnteresseerden weer nieuw leven
in het gebouw geblazen.
Van muziekmuseum werd
het een hotel dat met zijn vele
erkertjes, nissen en hoekjes de
sfeer van de eeuwwisseling
weet op te roepen. In de weekends in de maanden juni/juli en
november/december zijn er
hier speciale arrangementen
voor een korte vakantie waarin
naast logies en ontbijt een twee
uur durende stadsrondrit, gratis toegang tot de meest bekende Keulse musea en korting op
diverse attracties zoals Phantasialand en een rondvaart op de
Rijn, zijn inbegrepen.
Geen respecterende
grote stad of er is wel een
dierentuin en een botanische tuin. De laatste,
hier 'de grote oude
dame' onder de Keulse
-- tuinen genoemd werd in
1864 in de Engelse tuinenstijl aangelegd. In totaal
groeien er in tuin en de kassen
zo'n 12 duizend planten en bomen.
'

Nieuw chocolademuseum
is toeristische attractie

Voor meer informatie over Keulen:
Duits Verkeersbureau, telefoon: 0206H7.80(><i.

T71ABRIKANT
BRABAN-F TIA komt deze maand op
de markt met het zogenaamde Eco Cleaning System. Dit
'complete schoonmaakconcept' bestaat uit tal van FitaerPro reinigingsartikelen
voor alle mogelijke toepassingen m en om het huis. FiberPro is de naam van bijzondere, uiterst fijne, vezels
waarmee stof en vuil snel en
grondig te verwijderen zijn
zonder het oppervlak te beschadigen.
De vezels zijn zo fijn, volgens de fabrikant, dat ze tot
in alle hoeken, gaten en porién kunnen komen. Hierbij
wordt geprofiteerd van de eigenschap van de vezel dat
vuil- en stofresten zich er aan

hechten. En omdat bij vochtig werken een besparing van
85 procent op water en
schoonmaakmiddel kan worden bereikt, komt dit systeem ook het milieu ten goede.
Alle PiberPro artikelen
worden gebruikt samen met
speciale schoonmaakmiddelen. In de winkels die het Brataantia schoonmaakprogramma verkopen beschikt men
over een brochure waarin
alle produkten uitvoerig worden toegelicht en waarin ook
de vele toepassingsmogelijkheden van het assortiment
beschreven staan.
Het lirabantia Fiberl'ro programma wordt verkocht in jfrote warenhuizen en bij Blokker.

Keizerlijk fietsonthaal
P 15 MEI IS het 75 jaar
geleden dat de gevluchte
Duitse (ex-)keizer Wilhelm II
verhuisde van zijn tijdelijk
logeeradres kasteel Amerongen naar kasteel Huis Doorn.
Ter gelegenheid hiervan is
een aantrekkelijk fietsarrangement samengesteld, waarmee de keizer als het ware
achterna wordt gereisd.
Het vertrekpunt van de
route is dorpshuis De twee
Marken (Tromplaan) in
Maarn. Men kan ook starten
bij kasteel Amerongen of kasteel Huis Doorn. Het arrangement bestaat uit een uitvoerige routebeschrijving,
toegangskaarten voor beide
kastelen en kortingscoupons
voor fietshuur, consumpties

O

op beide kastelen en voor een
lunch halverwege de tocht.
Tijdens de arrangementsperiode zijn op kasteel Amerongen allerlei zaken te zien
die verband houden met het
verblijf van de Duitse ex-keizer van 1918 tot 1920, waaronder perspublikaties en spotprentjes. In kasteel Huis
Doorn wordt de tentoonstelling 'Een tweede Frederik de
Grote, maar dan anders' gehouden.
Het reserveren van huurfietsen kan telefonisch bij de
firma J. van den Berg, telefoon 03430-12792.
Het fietsarrangement is geldig van
16 mei tot en met 30 juni elke dinsdag tot en met zaterdag. Voor meer
informatie: VVV Zeist, telefoon
Ü34<M-1(I1(>4.

B'

(ADVERTENTIE)

1

Brabantia schoonmaaklijn

Verse tonijn
met salsa verde
Peter van Klaveren is kok in
een restaurant. Hij geeft in een
serie artikelen suggesties voor
niet-alledaagse recepten en legt
uit wat er bij het bereiden van
de maaltijd zoal komt kijken.
Vandaag: verse tonijn met salsa
verde.

Schoner milieu garandeert
**j
niet altijd mooie bloemetjes
terhöudende omgeving. Krul- het maar bij een enkel sprietje
zuring en penningkruid, dat zo of een enkele stengel blijft.
leuk geel bloeit op de kruipenSommige planten gedijen
In deze bermen overleven de uitlopers, behoren tot dit juist uitstekend in een omgeving die vergeven is van zware
zout-tolerante planten het best. verbond.
metalen. Neem nou het zmkviDit zijn planten uit het zogeooltje: een beschermd plantje
naamde Zilverschoon-verbond:
Planten langs de weg worden dat vroeger in groten getale
een gemeenschap van planten
die samenleven in een brak-wa- voortdurend vergast op zware voorkwam in het Geuldal.
metalen als lood en cadmium Sinds het Geuldal niet meer reuit de vele auto-uitlaten. Niet gelmatig overstroomt met wadat de tonijn die u koopt zeer goed, want planten blijven hier- ter dat vergeven is van afval uit
door achter in de groei. Welis- de Belgische zink- en loodmijvers is.
waar is het loodgehalte als ge- nen, kwijnt het weg.
volg van de loodreductie in de
Wat maar weer laat zien dat
Benodigdheden
benzine de laatste jaren bedui- een schoner milieu, in dit geval
Tonijnsteaks van 180-200 dend verlaagd, maar bermplan- een schonere Geul, niet altijd
gram per persoon, citroen, olie ten blijven echter kleine opslag- even bevorderlijk is voor een
plaatsjes van ongezonde zaken. rijke, van mooie plantjes en
of boter.
Ingrediënten voor de salsa: 2 Het kauwen op een enkel gra- bloemetjes voorziene natuurhjeetlepels rode wijn azijn, 2 dl sprietje of zuringstengel kan ke omgeving.
olijfolie, 2 sjalotjes, l teentje natuurlijk geen kwaad, zolang WOLTHOORN & DE GROOT
knoflook, 25 gram peterselie, 15
gram basilicum, 3 ansjovisfilets, l zure bom, 15 gram geroosterde pijnboompitten, eetlepel kappertjes, peper en zout. Speciaal voor kinderen tot circa acht jaar organiseert het
Hak alle ingrediënten behal- Gemeentevervoerbedrijf op zaterdag 15 april een
ve de pijnboompitten goed fijn
en roer ze door de olie en azijn,
voeg de pijnboompitten toe en
breng de salsa goed op smaak
met peper en zout.
Om hall' 11 's ochtends vertrekt een historische salonveerTonijn bakje net als biefstuk bool. van het Amsterdams Openbaar Vervoer Museum, vanaf
snel in hete vetstof, zorg dat de steiger acht achter het Centraal Station, voor een tocht via
tonijn van binnen rose blijft en de Oranjesluizen en het Usselmccr naar Pampus, het forleikruid hem met peper en zout. lancl.
Tonijn op het bord, flinke Daar slaat men aan het het eieren zoeken, waarna er gclcschep salsa verde ernaast en gcnhcid is om fort en expositieruimte te bezichtigen. Tijdens
een schijfje citroen erop. Voor de boottocht is er een kleurwedstrijd die staat in het teken
een wat luxueuzer bord ser- van Pasen en waar leuke prijzen mee te winnen zijn. Om
veert men de tonijn met nog circa drie uur meert de boot weer in Amsterdam aan.
wat extra's, zoals een takje dille
en een theelepeltje zalmeitjes Tegen inlevering van onderstaande bon en na telefonisch
eroverheen.
reservering kan men voor 27 gulden (normale prijs 29.50
PETER VAN KLAVEREN gulden) voor volwassenen en kinderen van vier tot 11 jaar
22.50 gulden (normale pnjs 25 gulden) meevaren.
staat na verloop van tijd een
wat ziltig milieu.

geeft u meer!

T TERSE TpNIJN IS heerV lijk en is bijna niet te
vergelijken met de vis die in
blik wordt verkocht. Verse sausje van wat Konawasabi getonijn mag dan verrukkelijk mengd met kikkoman sojazijn, er hangt wel een prijs- saus.
kaartje aan.
De Japanners zijn er gek op
en eten het vaak rauw, gedoopt
in een sausje van Japanse mierikswortel, ook wel Konawasabi genoemd. Het staat leuk om
de tonijn slechts aan een zijde
te bakken en met de rauwe kant
naar boven te serveren met een

Langs de baan van de museumtram bij de Jachthavenweg in Buitenveldert groeien de bramen
overvloedig; kennelijk is de bodemdaar nogal stikstofrijk. Het gevolg van verontreiniging door
huisvuil lozende jachtjes?
Foto- De Grooi

Een andere uitstekende manier om hem te serveren is met
een salsa-verde, wat vrij vertaald groene salsa betekent.
Buitengewoon geschikt voor de
wat warmere dag en eigenlijk
heel snel en gemakkelijk te bereiden.
De tonijn zelf is, als je dat
tenminste zo kunt zeggen, een
vreemde vogel onder de vissen.
De vis heeft een prachtig 'zilveren' huid. Het dieproodbruine
vlees doet eerder doet denken
aan biefstuk dan visvlees. Je
krijgt de indruk dat aan de tonijn in de loop der evolutie weinig gesleuteld is. Het is net of je
iets uit de prehistorie aan het
koken bent; zo van: vandaag tonijnsteaks, morgen een brontosaurusbout.
Verzeker u er echter wel van

Deze vrtje-tljdspaglna
verschijnt wekelijks In alle
edities van Weekmedia.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 562.2840 (niet op vrijdag).

Paaseieren-zoekwedstrij d
op Forteiland Pampus

(ADVERTENTIE)

Reserveren uitsluitend op werkdagen van tien tot drie uui
op telefoonnummer 020-551.4715, bij de Evcncmcntenlijn
van het GVB.

VolgeudeweeK

Bon voor onze lezers

_ De
JSoodschappen

Naam:
Woonplaats:

J\xant

Aantal volwassenen:

voor nieuwe produkten

^

en acties

,

kinderen:

geeft u meer!

Ford Sierra 2.0i S, b.j. 9/86,
V.a. ƒ85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen z.g.st., div. extra's, APK
Spec. in Zaanstad Garage. /m 12/95, vraagprijs ƒ4.950.
RENE SPAAN, 075-281193. "elefoon: 02979-84044,
LANCIA
Vraag tevens naar onze inrui- Ford Sierra 2.0 GL, 1988, Ipg,
Delta 1.6 ie 3/94 ....ƒ29.950
lers en aantr. rep. prijzen.
APK gekeurd, prima auto, inruil Thema 2,0 16 V 2/93 ƒ41.750
ƒ 5.950
XMComf. Br. D. '93 ƒ34.500 mogelijk, ƒ 7950: 023 - 423906. Y 10 11/85
Y 10 Selecta 12/90 . .ƒ 12.950
XM Turbo D '92
ƒ 29.900
XM Turbo D Amb.'91 ƒ24.500
Speciale aanbieding:
XM Diesel '92
ƒ 24.500
Lancia Dedra Turbo Diesel
XM20iAmb.'91
ƒ22.500
Ivic Automaat model '85, 5/94, 40.0000 km.
XM 20i Comfort'91 ƒ17.500 80.000 km, APK aug. '95, zilver- zwart metallic, ƒ29.900.CX 25 GTI Turbo '87 ƒ 7.500 metallic ƒ 4.450, 020-6832879.
Autobedrijf CASPARUS
ZX Diesel'93
ƒ18.500
Amstellandlaan 1, Weesp
BX Turbo Br. airco '92/ 24.500 Honda Prelude 2.3i, 8/92, rood,
Tel. 02940-15108
BX TGD Br. '92
ƒ 17.500 51.000 km, ƒ38.000,-.
BX TGD Break '91
ƒ 14.500 Tel. 0049-5482-6492.
AUTO HALAN
BXTZD'92
ƒ16.500
Neerlands grootste
BX 19 TZD'91
ƒ15.500
LANCIA-DEALER
BX Turbo D '88
ƒ 7.950
BX 19 TZD '86
ƒ 4.950 Hyundai S Coupé, september
GEBRUIKT:
BX 19 GTI leren bekl., ABS, 93, 22.000 km, rood, incl.
Ypsilon 1.0 Fila
87 ƒ 5.950
elektr. schuifd. '93
ƒ24.500 ipoilerset/radio, stuurbekr.
93/17.000
BX 19 GTI s.dak '91 ƒ 14.750 Oto-lci Weesp: 02940 - 15108. Ypsilon 1.1. LX
BX 16 TZI'92
ƒ16.500
Delta HF Turbo
93/35.500
BX 16 Progr. Ipg '92 ƒ16.500
Delta 1.3 ie
89 ƒ 9.500
BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 14.750
Dedra 1.6 ie
93/32.500
BX 16TGI Br. Ipg '92/17.500
Dedra TDS
91 ƒ 19.500
BX 16 RS Br. Ipg '87 ƒ 4.950
Dedra TDS
93/37.500
BX 16 TZI '90
ƒ 12.750
Thema 16 V turbo 91 ƒ35,500
BX 16 Concorde '89 ƒ 7.950
Full option
AXGT'91
ƒ12.500
Kia dealer, occasions. Thema 2.0 ie
89 ƒ 19.500
BX 14 Deauville '92 ƒ 14.500
Adm.
de
Ruijterweg
Thema 2.0 ie
93/37.500
BX 14 TE '89
ƒ 7.500
396-398.
A'dam
C15 D bestel 11/'92 ƒ 9.950
Tel.
020
•
68
259
83
DEMO:
C15 D bestel'92
ƒ12.500
2 x Delta 1.6 voor
ƒ29.750
Dedra 1.6 voor
ƒ33.500
VISA GARAGE BV
AUTO HALAN
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.
020 - 6650050
De Meteor, nieuw en gebruikt
Defender Discovery. Joh. Sie- De Flinesstraat 22, A'dam-Z.O
gerstr 18, A'dam: 020-6945205.
t.o. de Makro
AUTO WESTPOORT
Voor uw eerste

Lancia

SHOWROOM/AUTO 1-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-065.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus'156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXl'S per mm

ƒ 42,00
ƒ l4,20
ƒ
8,80
ƒ
8,80
ƒ 10,40

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

020-665 86 86

Honda

Hyundai

Kia

WESTDORP

Land/Rangerover

Daewoo

Mazda

DAEWOO
Condensatorweg/Schakelstr.
Sloterdijk l
Tel. 020 - 6813410

Daihatsu
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342 •
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
.Ook voor occasions
NIEROP
DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12,
Amsterdam-West 020-6183951

Fiat

Nog 11 Mazda's 323 model 1994

HB Sedan F
Voordeel van ƒ 1500 tot ƒ4000.

Mazda-Dealer

Van Vloten Car
Draaierweg 10 (bij Praxis)
Amsterdam-Noord

020-6365052

Mazda 323 HB envoy '89, akp
okt., 98.000 km, sunroof,
Fiat Uno SX Digitaal, 11-'88, ƒ7750. Tel: 020 - 6640503.
APK gek., mooie goede auto,
Mazda 626 LX, stuurbekr., 3inr. mog., ƒ 6950: 023 - 423906.
89, keurige auto, inruil mogeijk, ƒ 9950: 023 - 423906.

Mercedes-Benz

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

Keuze uit ruim 60 occassions
MET BOVAG GARANTIE

06 XR 1.1, .4/92 45.000 km
05 ace. 1.1 10/91 71.000 km
05 XL 1.1 .. 3/90 89.000 km
05 XS 1.4 ..8/91 88.000 km Renault 11TL, APK dec. veel
05 GRI 1.9 10/90 72.000 km nwe onderdelen, perfect on05 br. GLX 1.62/92 70.000 km derh. ƒ 2950. 020 • 6893889.
fen.Clio1.4RT1/93 24.000 km
RENAULT AMSTERDAM
'Peciale aanbieding;
Top. occasions met 1 jaar
05 GRI 19 Jubilee, okt. '90,
garantie
2.000 km, ƒ 18.900.
Wibautstraat 224
020-561 96 11
PEUGEOT v.d. POUW
Hogeweijselaan 93
Weesp 02940 - 15110.

Renault

Rover

Tegen handelsprijzen: 205 XS
1,4i Roland Garros, groen met.,
schuifd., 3-drs„ 3-'92, ƒ 15.500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A'dam, 020-6627777, zond. 9/4
van 10.00-16.00 uur geopend.

Rover 820 Tl
4/92
Rover 820 SI
6/92
Rover 827 SI aut
8/94
Rover 820 SI mod.'95 . . . 8/94
Rover 620 SI aut
10/94
Rover 620 i
4/94
en diverse andere Rovers
MINOR MOTORCARS B.V.,
ROVER DEALER
MOTORISCHE PROBLEMEN?
Sloterkade 40-44
Laat uw auto testen d.m.v.
AMSTERDAM
de modernste apparatuur
020 - 6177975
Garagebedrijf Out:
ROVER GARAGE BOOM
Tel. 020-6441020. Geopend
Dealer voor Hoofddorp
ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur.
Amstelveen, Uithoorn en
Te koop PORSCHE 924, bj.'83,
Aalsmeer 02977-25667
kleur: bruin, i.z.g.st., ƒ8250,-. Aangeb.: div. Rover Estates
035 - 213097.

Porsche

Mitsubishi

naar
SAAB SERVICE MOLENAAR

Onderhoud, reparatie
APK, met eigen
revisiewerkplaats voor Saabmotoren en versnellingsbakken
Tel. 02503 - 14097.

ƒ 24.950.VW Golf, 1.8 CL, 75 pk.,
5-deurs, 1992, satijn zilver
metallic, 33.000 km.
(Amsteldijk)

ƒ 24.950.-

GOLDCAR MITSUBISHI

Seat

ƒ 40.950.-

Opel

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Toyota

voorkomt
autodiefstal

KOST

Family Cars

Family Cars

Audi

Auto's te koop
tot ƒ 15.000,-

BMW

Volvo

Chrysler

Nissan

Citroen

Automaten

Ford

Peugeot

Bedrijfsauto's

PEUGEOT 205

Ombouw grijs
kentek. Ex. B.t.w.:

type Accent, bouwjaar 1978
prijs ƒ6.950.-

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Accessoires
en Onderdelen

of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ 775,00

AUTO WESTPOORT
een echte garage
van 7 tot 19 uur
Donderdag koopavond

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

Skoda

Audi 80 1.8, 90 pk.,
Saab 900 CL, 7-1988, prima
1990, zilver metallic, •
7x Panda v.a.
ƒ 7950
auto, 5-deurs, Ipg, inruil
stuurbekrachtiging + C.P.V.,
4x Cinquecento v.a. ƒ 13.750
mogelijk, ƒ8950: 023-423906.
50.000 km.
22x Uno div. uitv. v.a. ƒ 10.750
2x Punto v.a.
ƒ20.500
(Aalsmeer)
9x Tipo 3 en 5 drs v.a. ƒ 7950
Fiat Uno 45, 3-d., '88;:Fiat Uno
CITROËN-OLTHOF BV
7x Tempra div. uitv.
45 s.i.e., 3-d., '89; Opel Corsa Suzuki Swift 1.3
v.a.
•
ƒ 17.950
1.2, 5-d., '87. Inr. fin. verz. mog. GTI 11/91, ƒ18.500.SEAT Autocentrum APC
2xCroma2.0 SIE v.a. ƒ5.950
Zuidwijk, tel. 020-6629517.
Tel. 020-6823520.
Jarmuiden 43
Audi 80, 2.0 E, 90 pk.
"roma 2.0 SX 16V + ABS
Amsterdam-Sloterdijk
' design, 1994, flesh rood,
'94
ƒ 37.750
Tel. 020-6133333
21.679 km.
Croma 2.5 V6 abs + leer' Kadett 1.3i, mei '88,70.000 km,
drs, alarm, z.g.onderh.
94
ƒ43.950
(Valschermkade)
Panda 1.1 aut.'93
ƒ13.950 M0.500. Tel. 020-6763122.
Citroën CX Break, 1987, pas Mitsubishi Space Wagon 2.0 Uno diesel 3 drs '94 ƒ21.500 Opel Ascona 1.9, 1978, z.g.st.
Tipo diesel 3 drs. '94 ƒ 25.500
gekeurd, prima auto, inruil
GLX i, 4/93, 46.000 km.
T.k.: TOYOTA STARLET, rood,
f 850,-Tel. 020-6753493.
'mogelijk, prijs ƒ 4.950,-.
blauw met., ƒ 39.950
bj. '84, APK t/m 10-'95. Bellen
Diverse
merken
Opel
Kadett
1.41,
Sedan,
Ipg,
Telefoon: 023 - 423906.
Family Cars Tel.:'020 - 6599221 .
na 17.00 uur: 03438 - 12727.
Volvo 440 aut '92
ƒ 20.950 5/91
ƒ11.750.-.
Mitsubishi Colt '84
VW Golf CL 2/93 . . . . ƒ 23.500 Suzuki Swift 1.6 GL '92{ 18.950 Mijdrecht. Tel.: 02979 - 83226T.
ƒ750.
COBUSSEN
AUTOMOBIELBEDRIJVEN
Suzuki Alto GL 3 drs. '92
VISA GARAGE
Baarsjesweg 249-253
ƒ11.500 Opel Kadett caravan 1.6 aut.,
• Valschermkade 16
10-85, pas gekeurd, Ipg aanw.,
Tel. 020-6278410.
Amsterdam 020 - 6121824.
Mazda 323 1.6 GLX, '89,
Amsterdam tel. 020-6174934
ƒ9.950 inr. mog., ƒ 5950: 023-423906.
VW Passat CL groen, km
•
Amsteldijk 10
Opel Kadett 1.6SW + Ipg, '90 Opel Kadett GSi, juli 1986,
150.000, '86, ƒ3250.
Amsterdam tel 020 - 6734666
biedt aan:
ƒ 10.950 rood, leuke sportieve auto, inr.
VOLVO-NIEROP
3 x Voyager 2.5 SE
91/92 • Ruysdaelkade 243
A. Philipsweg 13 Uithoorn.
mog., ƒ6950: 023 - 423906.
020 - 618 39 51
Audi 100, 2.3, 98 kw. 8/91, Tel.: 02975 - 62020.
5 x Voyager 3.0 SE '89/90/91
Amsterdam tel. 020 - 6768033
T.k. tegen handelsprijs: Corsa
115.000 km, blauw met.
1 x Voyager 3.0 LE
'89
•
Ophelialaan 92
Jan Wals. Tel.: 02902 - 61697. Panda 1000 CLX, bj. 1992, me- 1.4i Strada, 4-'92, ƒ12.500.
2 x Voyager 3.3 SE .. .'92/93
tallic groen, km.stand 38.000. Astra 1.8i Club 5-drs. Station,
Aalsmeer tel. 02977 - 24550
van f 10 000 2 x Grand Voyager SE '90/91
Vr.pr. ƒ10.500. 020-6159228. zwart metall., st.bekr., 7-'92,
3 x TransSport V6 .. '90/91/92 • Gooilandseweg 2
/ 25.500. 2x Kadett 1.4i Sedan,
Weesp tel. 02940-12517
3 x Lumina APV ... '90/91/92
Panda's 87/93 vanaf ƒ 5.000. LPG, 7-'91, v.a. ƒ 11:500. VeeEspace RN 2.2
'93
Ford Sierra 2.3, 1990, Diesel, BWM 318i TOURING, '90r Uno's .. 87/94 vanaf ƒ 6.900. tra 1.8i GL Sedan, 3-'91,
Espace RXE V6
'91
voor Amsterdam en omgeving
met veel accessoires, ƒ 14.750. groen metal., stoelverw., c.v., Tipo's .89/94 vanaf ƒ 11.950. f16.500. Kadett 1.3 S Station,
2 xSpace Wagon GLXi .'90/93
Auto Service Wetter, Zwanen- afstand.alarm., mistl. ƒ21.000.
1-'87,
ƒ6250.
Omega
1.8
LS
Autobedrijf
CASPARUS
Aanbevolen
door
Meidoornweg Badhoevedorp
5-drs. Stat. Aut., LPG-o.b.,
burg. Telefoon: 02907 - 6572. 020-6249108 of 06-52749475.
Politie- en Verzekeringsmij.
Golf 1.6, '87, 5 versn., open
Amstellandlaan 1, Weesp
Tel.: 020 - 6599221.
10-'87, ƒ 7950. BEREBEIT, AmGeschikt voor alle auto's
dak, ƒ7.000. 075-283699 of
Lada 2105 1.5, 4 drs. '93/ 9.950 Adverteren in deze rubriek
steldijk 25, 020 - 6627777.
Tel. 02940-15108
IN SECONDEN GEPLAATST
020-6496229 of 020-6680544.
Tel. 020 - 665.86.86
Samara 1.1 3 drs. '92 ƒ10.250
Amsterdam, zondag 9/4 van
NU te koop bij
FAX 020 - 665.63.21
Samara 1.5 5-d. '91 .ƒ11.250
10.00
16.00
uur
geopend
Tegen handelspr.: VW Golf
OTOPLAZA Hilversum FIAT
Halfords, V & D, Brezan, Carlife
Westdorp - Tel.: 020 - 6825983.
G60 Rally, 9-'89, 4-w.d., 1800
VW Passat 1.8 CL., 4-drs. okt. VW/Audi/Citroën-dealers,
Panda 750 Carara
cc, 160 pk, G-lader, stuurbekr.,
12/87
ƒ 5.950 90, kleur rood, in goede staat. Bovag-garages en autoshops. 340 aut. v.a. '87 t/m '91.440 GL
Prijs ƒ 129.- Info: 020 - 6846226 div. LPG '88 t/m '92. 360 GLS leer, Schuifd., ƒ24.500. VW
Panda Tachini 04/90 .ƒ 10.500 M2.950.-. Tel: 075-287733.
Sedan '84. 240 2.3 station, km Passat 1.8 CL, 4-drs, rood,
Tipo 1.4 S 5-drs 4/94 ƒ25.950
Chrysler - Amstelveen
52.000, '92. VOLVO-NIEROP, 10-'90, ƒ13.950. VW Golf
Tipo 1.4 S/Demo 2/94 ƒ 25.500
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W. Memphis, 8-'85, wit, 3-drs.,
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Alfa 33 11/91
ƒ17.950
ƒ 7250. VW Kever Roadstar Catel.: 020 - 6183951.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Honda Jazz '85 .. 153.000 km Tegen hand.pr.: Sunny Rofida
Micra DX, 4-'87, zilvergrijs, perbrio, 5-71, ƒ 10.500. BEREBEIT,
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
5-drs. Station 1.6i, LPG-o.b., fecte staat, APK 4-'96, heel zui- 960 Pres. aut. 2.5, model '95 Amsteldijk 25, 020 - 6627777,
Speciale aanbieding:
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
3/92 Amsterdam, Zondag 9/4 van
Panda 1000 CL, zwart, april '91 6/91 ƒ11.500.- Sunny 1.6i SLX nig!,/4350. Tel. 020-6404980 940 GL 2.0
GT 4-drs., 1/90, ƒ 8.950.- Sunny
745 Estate 2.3
12/86 10.00 • 16.00 uur geopend.
66.000 km ƒ 7.950.Nissan
Micra,
5
speed,
kl.
1.4 L, 3-drs., LPG, 3/92,
740 GL 2.3
12/86
Herenstraat 40 - 73, Hilversum
ƒ 14.500.- Nw. mod. Sunny 1.4 blauw met. '86, ƒ4.950. Jan 440 Sport 2.0i
10/94 VW Golf C, rood, '86, in zeer
achter
hotel
Hof
van
Hollanc
Wals.
Tel.:
02902
61697.
2x BX Sport v.a. ƒ6.500.
LX, 3-drs., 10/91 ƒ11.950.- Nw
440 DL 1.8
9/91 goede staat, APK maart '96,
OTO/ICI CITROEN
035 - 244244. Dond.koopavond
Tel.: 075 - 163008.
mod. Sunriy 2.0 LX Diesel.,
440 Comfort 1.6
1/95 ƒ6500. Tel.: 020 - 6752744.
AX Plaisir '91
43.000 km
5-drs. Stat.wag., stuurbekr.
480 ES 18i
3/89
CITROEN OLTHOF
VW Golf Diesel 1.6 CL, b.j.
AX 1.0 Escapade '9344.000 km
3/91 ƒ 12.950.- Nissan 300 ZX 2
340 Win. 1/4
1/86
AX 11 TGE 9/91 ....ƒ13.750 AX 11 TGE '92 ...50.000 km
Wij hebben keus uit
+ 2 Coupé, 6/85 ƒ 10.500.340 Win
7/86 '84, APK 11-'95, donkerblauw,
AX 1-1 TGE 9/92 . . . .ƒ 15.250 BX 14 Toulouse '9184.000 km
meer dan 10 Automaten
i.g.st, ƒ ÏSOO, tel. 072-641139.
Autobedrijf "DE MEER",
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
BMW 318 i
11/91
AX First Class 9/92 . .ƒ 15.850 BX 14 Cannes '91104.000 km
v.a. ƒ 3.500.A'dam, 020 - 6627777. Zondag
Konnetlaantje
8,
Rijsenhout
BMW 520 i
6/88 VW Golf Turbo Diesel Van,
ZX Reflex 1.43/93 ..ƒ22.250 BX 1.9 TZI '91 . ...80.000 km
9/4 van 10.00-16.00 u geopend GOLDCAR B.V. Amstelveen Citroen XMi 2.0 L
Telefoon: 02977-22193
1/92 1985, mooie goede auto, inruil
ZX Avantage 1.4 5/93 ƒ 22.750 BX Deauv. Dsl. '93150.000 km
Tel. 020 - 6433733.
Renault 21 GTL 1.7
4/92 mogelijk, ƒ 5950: 023 - 423906.
ZX Avantage 1.4 2/92ƒ 18.750 BX Break Dsl. '87 247.000 km
Renault Safrane RXE 3.011/92
ZX Avantage 1.6 10/92/ 21.500 ZX Avantage '92 . .46.000 km Fiësta 1.1 L, ... .83 ƒ 1.950
Xantia 1.6 X 7/94 ...ƒ32.000 ZX 1.9 Diesel '93..99.000 km Fiësta 1.1 i C, . . 91 ƒ 14.250
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Fiësta 1.1, . . . . . . 91 ƒ 14.950
XM 2.0 SX 16 V 6/94 ƒ47.500 XM 2.0 ;91
110.000 km
OFF. VOLVO DEALER
Jumper 27 C1.9 TD 5/9429.900 XM 2.0 Comfort '91128.000 km Fiësta 1.3 i . . . . . 92 ƒ 19.800
Fiësta 1.3 i
.94 ƒ 21.500
Nijverheidslaan
1, WEESP
12 mnd. Eurocasiongarantie. Speciale aanbieding
Escort 1.4 i CL, . 90 ƒ 13.750
Tel. 02940
18200/18008
6 mnd. renteloze uitgestelde BX Deauville Diesel, april '93,
Escort 1.8 XLD, . 91 ƒ 14.500
betaling van max. ƒ 10.000.nog geen 60.000 km. gelopen, wit
grijsmet, 150.000 km, ƒ 16.900. Escort 1.8 CLX, . 92 ƒ 23.950
* terr. + stat.wagenva. ƒ 1475
Sierra 1.8 Laser, .86 ƒ 6.250
Hogeweysëlaan 21
Isolatorweg 40,
* cab./pick up's va. ƒ 950
Sierra 2.0 CL aut. 89 ƒ 14.250
A'dam-Sloterdijk (afslag S 102)
1380 AG WEESP
Verkeert in prima staat en is niet veel gebruikt.
Sierra 2.0 i CL, . 89 ƒ 10.950
850 GLT, schuifd
'92 * incl. ombouwverkl./gar.bew.
020-6823520
02940 - 16661
Scorpio 2.0, . . .90 ƒ 17.750
940 Sedan
'90-'91
BX Cannes b.j. '90, 90.000 km 2CV 6 special, b.j. '84, APK
740 GL automaat
'90
nov. '95, kl. rood, km.st. 87.000, Citroen BX 16 RS, 86 ƒ 3.000
vraagprijs ƒ 10.500.
740 2.3 Sedan
'90 * aktie diefstal voorzien.
COBUSSEN AMSTERDAM
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
prijs ƒ 1950,-. Tel.: 075-400212. Lincoln Cont. aut. 91 ƒ 59.500
Tel.: 075 • 163008.
460 DL aut. st. bekr
'92 * constr. -i- spec. bouw carros
sinds 1930
460 GL
'92 * Betimm. -t- interieurbouw
Amsterdam Zuid bij de RAI
C15D, rood, b.j. '89, 90.000 km Tegen handelsprijzen: BX 1.9 Niss. Blueb. 2.0, . 85 ƒ 5.950
Peugeot-dealer
440 DL-GL . . . . '90/'91/'92/'93 •*• Schadeherstel + laswerk.
TZi, st.bekr., c.v., el. ramen, el.
vraagprijs ƒ 8.500.
Div. type's 106 v.a. . .ƒ 16.950 106 1.1 Accent 7/94 ƒ21.900
440 GL, autom. . . . '90/'91/'92
dak, 1-'92, met lichte park.sch., OCCASION TIP:
Tel.: 075 - 163008.
Div. type's 205 v.a. . .ƒ 7.950 205 XR 1.6-aut. 3/93 ƒ23.800
340 automaat
'88/'90
ƒ12.500 BX 1.6TGI Progress, Ford Fiësta 1.1 i
205
Rallye
95
pk
7/88
ƒ
10.950
205
XL
4/90
ƒ11.500
Citroen Eend, b.j. '89, zwart, LPG-o.b., grijs met., sportint. Cheers, 3-drs
92 ƒ 19.800
240 Sedan
'87/'89
205
XS
1.44/89
ƒ11.950
205
Accent
1.1.
5/87
ƒ
7.200
48.000 km, 1e eig., APK 4-'96, l.m. wielen, 2-'92, ƒ 13.500. BX
205
XS
1.616/93
....ƒ22.950
Ford
Fiësta
1.1
L,
bj.
'84,
blauw
205
Accent
1.1.
8/90
ƒ12.700
perfecte staat: 04929-64914.
1.4, LPG, 1-'86, ƒ2950. BX 1.4 grijs, APK nov. '95, i.z.g.st.
205 GT 1.4i 2/92 ....ƒ19.950 309 GR 1.4, 4/90 ....ƒ13.750
TE, blauw met., open dak, Tel.: 03434 - 54254.
CITROÉNSPECIALIST
205 XLD 1.87/89 ...ƒ11.950 306 SR 1.4sed. 10/94/ 30.600
70 BESTELAUTO'S en pers.
LPG-o.b,,
3-'90,
ƒ
9250.
TIMO DE BRUYN
309 XL 1.4i 1/90 .. ..ƒ11.950 405 GR 1.96/89 ....ƒ13.200
busjes v.a. ƒ3500. Garage
BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020 - Ford Fiësta, 1987, APK gek. 405 GX 1.619/91 ....ƒ18.500 Honda Civic 5/88. . . . ƒ 9.800
Rijsenhout, lid Bovag.
leuke kleine zuinige auto, inr 405 SRi 1.95/91 ....ƒ20.950
Occasions, reparaties, APK, 6627777. Amsterdam,
Meer dan 50 jaar gevestigd:
""'"
COBUSSEN
Zondag 9/4 van 10.00-16.00 uur mog., ƒ 5950: 023-423906.
schade en laswerk.
405 GRi 1.9 Break 4/92/ 25:950
met persoonlijke service
Bennebrpekerweg 17, RijsenBaarsjesweg 249-253
geopend.
Ford Orion 1.6! okt. 1986, nwe 504 Cpé 6cyl. '77 ..ƒ19.500
Tel. 020 • 6369222, Meeuwen- hout bij Aalsmeer, 02977Amsterdam 020 • 6121824.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
banden, prima auto, inruil mo
laan 128, Amsterdam-Noord. 24229. Ook t.k. gevraagd. .
Inruil-Financiering-Verzekering Peugeot 309 XL profiel, rood
Tel. 020-6320190 fax 6343433. Wegens vertrek tot m'n spijt te gelijk, ƒ 3950: 023-423906,
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
binnen '/2 uur voor u geregeld! '87, sunroof, geen roest, 5-bak
koop mijn geruisloze CITROEN
• Bewijsnummers van een
CX 22 TRS 05/87., wit nieuwe BX, bouwj. '92, km. 47.623,
Ford Sierra 1.6 i CL 3/93,
VOLVO 360 GLT 2.0 Lit.
trekhaak, 100.000 km, - APK
geplaatste advertentie in deze
APK. ƒ 2725.Minervalaan 86, Amsterdam - Z ƒ5500. Tel.: 020 - 6941319
1986; apk 05-95
getint dak-schuifr., bev. radio/ 49.000 km., wit,
rubriek krijgt u alleen
Wals. Tel.: 02902 - 61697.
Tel. 020-6629517/6791864
Tel. (na 18.00 uur) 040 • 446407
na 20 uur + weekend,
cass., prima staat, 1e eigen., Jan Wals. Tel.: 02902 - 61697
toegezonden als u dat bij de
Ruime keuze in 2 CV occasions weinio gereden, uitst. prijs, T.kl: Ford Fiësta 1.6 D, bj. 11
Adverteren in
Peugeot 405 GRi, 10-1990, Ipg Volvo 440 GL 49,1992, wit, Ipg, opgave van de advertentie
alle leeftijden. De Eendenspe- ƒ 12.250,-. Bel: Cornelia
deze rubriek
'86, APK 2-'96, bordeauxrood
keurige auto, inruil mogelijk 70.000 km, prijs ƒ21.000. Tel.: kenbaar maakt. De kosten
cialist Leende. Tel. 04906-1528. 020 • 632.45.05.
daarvoor bedragen ƒ4,50
,05150 • 26623. na 18.00 uur,
i.z.g.st., ƒ 4.250.. 02979-87109
FAX: 020 - 665.63.21
ƒ9950. Tel.: 023 - 423906.

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

Gez.: CITROEN HY 1500, bij
voorkeur in red. tot goede
taat. 01640 - 48607 ('s av.).

ƒ 14.950.-

Voor een goede SAAB
99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS

Volvo Occasions

Tel 020 - 6223576.

Bedr.wag.inricht.

Van Vloten

Amsterdam
uw Volvo-dealer

Autolas Zaandam
075 - 314618

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
NU OOK GEVESTIGD IN
NIEUW-SLOTEN

Volkswagen

VW Golf, 1.6 CL, diesel,
5-deurs, 1992, alpenwit,
59.000 km.
(Aalsmeer)

A'damse OLDTIMERBEURS
van 15-16 april (pasen)
Beurs voor Klassiekers,.
Oldtimers onderdelen, lectuur,
minaturen, J. Eedenhal
Info: Pro Mobiel Totaal
Tel./fax. 070-3977210.
BMW 2002 Baur Cabrio verkeert in optimale staat, juni '74
n.o.t.k. Tel.: 02979-83226.

Amstelstein - Suzuki

Saab

Rijscholen

AUTO SERVICE WETTÊR
SUBARU en LADA dealer
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
Subaru 1.8 GL
1987
Subaru 1.8 GL
1987
Subaru Mini Jumbo DL 1984
Subaru Mini bus E10 VAN 1987
Lada Samara 1.3
1991
Lada Samara 1.3
1987
Lada 2105 1.5
1989
Lada 2107 1.6
1988
Renault 11 GTX
1984
Ford Sierra 2.3 diesel .. 1990
Opel Kadett 1.6 D Car. 1988
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel.: 02907-6572

Suzuki

ƒ 22.500.-

Klassiekers
en Oldtimers

Algemeen

Daihatsu Char. 1.3 16V '90
ƒ 9.950
BMW 316i rood '90 ƒ 15.850
Polo 1.3 rood en wit '89/ 9.950
Golf 1.6 bl.met.'89 ƒ13.450
Golf cabrio Quart. wit '90
ƒ27.850
Jetta 4 d. wit '87
ƒ 6.950
Fiat Panda zwrt. '91 ƒ 9.280
Rat Uno aut. '91
ƒ 12.500
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Hyundai Scoupe GTXI '91
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
ƒ 18.500
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 • 62055
Renault Clio RL'91 ƒ16.750
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Ford Estate 1.4 '91 ƒ15.900
Alto aut. b.j. '87, 60.000 km,
Alfa 164 grijs met. '91 ƒ 17.800
Nissan Micra 1.2 '89 ƒ 8.950
vr.pr. ƒ 7.250. Tel.: 075-163008.
Audi 80 1.8 S'91
ƒ22.500
Suzuki Swift, 1.3 GL, wit
Audi 80 beige met. 'Q5f 4.950
78.000 km. '5/91. Jan Wals.
Mercedes 190 rood '87 ƒ 16.950
Tel. 02902 - 61697.
Ford Orion diesel '91 ƒ11.500
Peugeot 205 bl.met.'Sgjf 9.850
Mits. Galant GLS '91 ƒ 13.750
VW Polo, 1.3 Fox,
3-deurs, 1991, tornado rood, Suzuki Swift 1.3 GS wit/ 11.750
licht metalen velgen,
Condensatorweg/Schakelstr.
Skoda Favorit 7 mnd '.92, kl.
63.800 km.
zwart. Vr.pr. ƒ 13.000.
Sloterdijk l
(Valschermkade)
Tel. 020 - 6196693.
Tel. 020 - 6813410

HOOFDDORP
Low-budget Mercedes 200 D,
'79, mot. 40.000 km, rïwe APK
ƒ2750. Tel. 04128-2285 "

Fiat Vermey

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

13-17

woensdag 12 april 1995 *

Weekmedia 11-12-13-14-15-16-17

Diverse APK-gekeurde auto's
vanaf ƒ 500,Tel. 075 - 163008
* * T e koop: inruil-auto's **
Fiat Tipo 1.6 DGT, stuurbekr.,
11-'88, ƒ 6950. BMW 316i, LPG,
1-'89, ƒ9950. Kadett 1.3 LS
Stat., 1-'87, ƒ6250. Audi 80
Diesel, 4-'86, ƒ4950. Mazda
323 1.5 Station, 3-'84, ƒ1950.
Renault 5 TL, 5-'85, ƒ4500.
Renault 5 1.7 GTX, 4-'88,
ƒ 6500. Alfa Giulietta 2.0, 4-'82,
ƒ2950. Citroen BX 1.4, LPG,
1-'86, ƒ2950. BEREBEIT, Amsteldijk 25, Amsterdam. Telef.
020 - 6627777. Zondag 9/4 van
10.00 - 16.00 uur geopend.

Grote sortering' ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL
Bosboom
Toussaintstr.
43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Autofinanciering
en verzekering
AUTOVERZEKERING
laagste bet. p.mnd/kw.
Focwa/Schadegarant serv.
Celie Tel.: 020-6416607

ƒ1.000,00

MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ37,50 per les
THEORIE OP CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.
R.de Beerenbrouckstr. 157-15E
Tel. 020-6138473.
Kempenlaan 90
Tel. 020-6140005.
Autorijschool COSMO. Eerste
10 lessen gratis. Ook lesauto te
huur. Bel 020 - 6167207.
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 06
52821994 b.g.g. 020-6932074.

RIJSCHOOL 'ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip ir
Amsterdam. Met een gpec
Geldlening
met
laagste team instructeurs geven wij pf
maandlasten. Doorlopend
een psychologische manier in
beschikt u over geld.
tensief les en nog leuk ook
Celie int. 020-6416607
Hoog slagingspercentage ei
toch 1e' 10 fessen ƒ35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rij
den is vanzelfsprekend.

Autoverhuur

OUKEBAAS
niet duur!!!
-

Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888

DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ 50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

Vóór de zomer al je rijbewijs'
Met extra korting? Ja dat kan
1e 4 lessen voor ƒ 100, of ƒ 5(
korting op een pakket, of gratis
theorieboek + cursus. Bel Ferrj
voor informatie: 020 - 6932074
Voorkom onzekerheid in uw rij
opleiding en vraag de gratis rij
les-info-gids voor A'dam e.o
aan: 020 - 6633773 of 6922612

Motoren/Scooters

RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Opel Kadett v.a. ƒ39, p.dag
All-in. KM vrij!
Tel.: 020-6922930

Honda Revere NTV 650, 1993
3000 km, groen, windscherm
als nw, ƒ 10.500: 020-4205688

Campers

Zoek 3 avonturiers om per
motor in USA, R 66 te rijden,
±3 weken, tel. 01652-13361.

Let op
Wagenpark Johan Boom
Zuider Akerweg 83,
A'dam Osdorp, Oranje Hek.
Tel. 020 - 6105478.
± 300 auto's
v.a. ƒ 300 tot ƒ 15.000.
Boek nu uw camper-vakantie
Door heel Nederland al jaren met 'n amerik. Dolphin-camper
bekend door onze garantie al incl. automaat en airco.
v.a. ƒ 1000 en door grote om- Adventure Cars 02990-30613.
zet. Stuntprijzen. Hoge inruil.
Financ. mogelijk. Inruil alles mo- MOBILVETTA DESIGN CAM
gelijk, ook boten. Tevens in- PER-SHOW t/m 17 april = 2e
Paasdag. Div. 2-7 pers. Alkoofkoop auto's en boten.
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur. en Integraal mod. v.a. ƒ 67.500.
Donderdag koopavond. Ook Tevens verhuur. Ook zondag 9
export en handelaren welkom. april geopend. Wheel Travel
Ook filiaal in Den lip 55, Ge- Holland, Overspoor 27 Nibbixwoud (NH). 02297 - .1059.
nheerïte Landsmeer.

Yamaha XV-535, b.j. '93 er
Honda VT-1.100C, b.j. '94;
tel. 01184-71294.

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691

023-353685

Grote sortering ONDERDELEN
Te huur VW camper type
van alle schade-auto's, alle
CALIFORNIA 2+2 pers. va. merken, alle bouwjaren.
ƒ850.- p.wk., all in,
GEBR. OPDAM B.V.
Autobedrijf Veldhuizen,
Tel.: 02502-45435.
A'dam - ZO., 02940 - 17316.
Het HOOGSTE BOD?? Be
Verhuur van luxe 2-6 pers. voor vrijblijvende prijsopgaaf.
GARAGE ECONOOM
Campers, inlichtingen: KAV Loop-, sloop- en schadeauto's
Repareert
Autoverhuur. 020-6969730
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
uw Koppeling en Remsysteem
snel & vakkundig
Informeer naar onze. prijzen
AARZEL NIET, BEL NU"ü
Uw Bovag-Autospecialist

Service en
Reparatie

Frederiksplein 6, 020-6232505.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel.. 020-6980639
APK IN DE BIJLMER
Klaar terwijl u wacht
Reparaties en service beurten
Koppeling- en koprevisie

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool • Trouw • de Volkskrant
GARAGE ZUIDOOST
Bullewijkpad 23
Tel.: 020 • 6915759,
Afslag Heesterveld. ,

Tel. 020 - 665 86 86,- Fax 020 - 665 63 21

APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht. '
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
GARAGE ECONOOM
Voor al uw SERVICE BEURTEN
en ONDERHOUD
Schadetaxatie en -herstel
Gratis leenauto's beschikbaar
APK-KEURING,
klaar terwijl u wacht.
Advies voor 'n goede Occasion
Wij bieden u een snelle
en vakkundige service
Frederiksplein 6, 020-6232505.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd jonge auto's-vanaf
1991 a contant. Belt u voor inl.
03410 -19354 of 0652'- 977028.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden . . .
het faxnummer is

020-6475449

Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908-24640 •"
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MAXX op maat

Het ding is nog geen 3 meter
lang en net zo hoog als dat hij
breed is, zo'n anderhalve meter.
Hij is vervaardigd van hetzelfde
aluminium dat in de vliegtuigindustrie wordt toegepast en
weegt 6 honderd kg. De MAXX,
de stadsauto van de toekomst
door een Opel-bril.

O

PEL HEEFT nog geen
serieuze plannen om de
MAXX in produktie te
nemen maar het eerste
rijdtaare prototype begint bin-

Het koetswerk van het nog
geen drie meter lange autootje
is gemaakt van hetzelfde getrokken aluminium dat men
ook voor vliegtuigen gebruikt.

der. Ondanks een lengte van
bijna drie meter en een breedte
en hoogte van anderhalve meter biedt de stadsmobiel MAXX
volgens Opel veel ruimte.

Met behulp van een spuitpistool is het mogelijk dit materiaal in .diverse vormen te gieten
zodat iedereen een MAXX op
maat en naar smaak kan aanschaffen. Bijvoorbeeld een cabriolet, een pick-up, een terreinauto, een bestelwagen of
een revolutionair soort taxi. Als
klant kies je gewoon het type
voertuig datje wilt hebben. Het
is zelfs mogelijk om naderhand
de uiterlijke verschijning en

Wie alleen twee voorstoelen
monteert houdt een laadruimte
over die bijna even groot is als
die van een Astra Stationwagon. Tijdens de ontwikkeling
speelt de veiligheid een gelijke
rol als de verscheidenheid in
toepassingen.

De stadsauto van
de toekomst
nenkort wel aan zijn eerste kilometers. De MAXX is een concept voor een toekomstig stadsvoertuig dat Opel ontwikkelt in
samenspraak met het publiek.

het interieur te wijzigen. Daarin is plaats ingeruimd voor zaken als airconditioning, een audio-installatie, telefoon en telefax en een airbag voor de bijrij-

2

14 honderd m
BMW

'Uitsluitend omdat de BMW
3.0 CS zo mooi is maken we een
uitzondering door melding te
maken van een bedrijf dat deze
week verhuisd van Drenthe
naar Groningen.
Van Roden naar Leek om precies te zijn en dat is een afstand
van een paar kilometer. Het
gaat om Brové Restauraties dat
zich geheel heeft gespecialiseerd in klassieke BMW's. Het
bedrijf krijgt vanaf vrijdag de
beschikking
over 14 honderd
m2 en daar kun je heel wat mee
doen.
Brové restaureert, koopt, verkoopt, taxeert, bemiddelt, onderhoudt, verhuurt, least, adviseert en stalt. Kortom, alles zolang het maar met klassieke
BMW's te maken heeft. Uniek
voor Nederland is de bouw van
de Brové CS Catario. Ook andere modellen bouwt het voortaan Groningse bedrijf om tot
cabrio. Voor de handige doehetzelver levert het bovendien zelfbouwpakketten voor ombouw.
Het adres luidt Kerkweg 57 te
Leek, telefoon 05945-19468.

TV*

Motoren

Airbag
Tot de veiligheidsattributen
behoren onder meer een airbag,
ABS en een 35 liter brandstoftank tussen de achterwielen.
Op het gebied van milieu doet
de MAXX mee met andere merken.
Aluminium is bijvoorbeeld
eenvoudig geschikt te maken
voor hergebruikt en maakt de
auto een stuk lichter. Hij weegt
zeshonderd kg en technici
voorspellen een brandstofverbruik met meer dan 1:30.

Nieuw tijdperk MGF

Vooralsnog komen alleen 3 of
4 cilindermotoren in aanmerking voor de MAXX. Opel
spreekt van motoren met vier
kleppen per cilinder en met een
vermogen dat varieert van 30 We moeten nog tot het najaar
tot 50 pk.
wachten maar dan staat er een
nieuwe generatie MG in de
showroom: de MGF 1.8i. Hij verloochent zijn afkomst niet maar
ziet er toch een stuk moderner
uit dan zijn illustere voorgangers.

M

G LEEFT weer. Ongeveer 70 j aar na de introductie van de eerste
MG begint er een
nieuw tijdperk voor het Engelse merk. Eerder verscheen al
de RVS met een uiterlijk dat
Het gaat om Brové Restauraties dat zich geheel heeft gespecia- duidelijk een klassiek stempel
liseerd in klassieke BMW's
droeg.
een meerprijs van 895 gulden schommelen van 150 tot duimonteert VW extra's als licht- zend gulden. Voor informatie:
metalen velgen, opbergvakken telefoon 030-932233.
aan de voorstoelen, een in hoogte verstelbare stuurkolom en
Opel Hongarije
bestuurdersstoel en buitengroeit
spiegels in de kleur van de carrosserie.

Half miljoen
Cinquecento

De vormgeving van de RVS is
wel enigszins gemoderniseerd
en onder de kap ligt een Rover
V8-blok maar het is in de goede
zin van het woord een auto uit
de oude doos. Met de sierlijk
gelijnde MGF zet het legendarische merk een andere toon. MG
belooft buitengewone rij-eigenOpel pompt een bedrag 257 schappen en een dito handelmiljoen Duitse marken in haar baarheid. Dit is voor een befabriek in het Hongaarse Szent- langrijk deel te danken aan de

In de Poolse
, Fiat-fabriek is
de 5 honderdduizendste
Pia in Nissan
Cinquecento
van de band
gerold. Fiat's
kleinste
Hoe komt een auto-impor- scoort
heel
teur in het nieuws? Door pers- goed want in
berichten te versturen dat aan zijn eigen segjazzpianiste Pia 'Plying Dut- ment behaalchess' Beek de eerste sleutels de hij een
van de gelimiteerde serie Nis- marktaandeel Pia promoot Nissan
san 100NX Sail zijn overhan- van bijna 50
digd. Ze treedt nog veelvuldig procent en in Italië ging hij gotthard. Het complex wordt
op voor volle zalen en de 100NX zelfs over die grens heen. Hij is uitgebreid met een nieuwe hal
vormt, aldus Nissan, een garan- vooral geliefd bij vrouwen. Zij voor de produktie van 16-klepstie dat ze vlot en comfortabel vormden 67 procent van de moteren. De capaciteit wordt
kan reizen. Als we zo gaan be- klandizie.
hiermee verdubbeld tot 460 duiginnen hebben wij voor mezend motoren per jaar. Door de
vrouw Beek nog wel een paar
investeringen groeit de persoCockpit-styling
alternatieven in de aanbieding.
neelsomvang van de fabriek
De Sail is voorzien van een exvan 220 naar 850.
tra's als stuurbekrachtiging en
Nu we het toch over Opel hebelektrisch bedienbare zijruiten.
ben: de Tigra is onderscheiden
Prijs: 40 duizend gulden.
Hoefa Exclusive Car Pro- met de meest prestigieuze prijs
ducts heeft een nieuw aardig- op het gebied van auto-ontheidje voor wie van een luxueus werp: de Car Design Award ToVento Atlantic
interieur houdt: een cockpit in rino-Piemonte. Hij overtrof de
gezamenlijke nummers 2, Alfa
notehout of carbonlook.
145 en Audi A4, ruimschoots.
De nieuwe decorsets zijn le- De jury liet zich overigens niet.
Volkswagen breidt het leve- verbaar in diverse uitvoeringen door de aanwezigheid van rasringsprogramma van de Vento voor de meeste merken en mo- paardjes het hoofd op hol jagen,
uit met het actiemodel Atlantic dellen. Voor bijvoorbeeld de want de Ferrari 355 haalde
dat gebaseerd is op de CL-uit- Mercedes C-klasse is bijvoor- slechts 5 punten tegen de 22 van
voering. Hij is leverbaar met 6 beeld een uit 24 delen bestaan- de Tigra. Het jury-rapport
verschillende motoren en tegen
de set ver- meldt onder meer dat de Tigra
krijgbaar. In een verbluffende ego-auto is.
dit geval ondergaan
inEinde
strumentensnorfiets?
paneel, middenconsole en
portieren een
metamorfose.
De Bovag heeft de tweewielerbranche opgeroepen om te
Alle setde- stoppen met de verkoop van oplen zijn rond voerspullen voor brom- en
afgewerkt,
snorfietsen. Als dit niet gedaan
dus
zonder wordt kan het in 1996 weieens
Volkswagen komt met een nieuwe aanvulling scherpe hoe- afgelopen zijn met de snorfiets,
ken of randen. stelt voorzitter Van Rooij. Hij
in de Vento-serie, de Volkswagen Atlantic
De
prijzen reageert daarmee op uitspraken van minister Jorritsma die
vindt van de branche maatregelen moet nemen om met name
(ADVERTENTIE)
de snorfiets te redden. Zoniet,
zo meent Jorritsma, dan moet
de overheid maar een einde maken aan het verschijnsel snorfiets. Van Rooij relativeert wel
door de Tweede Kamer gebruikte onderszoekscijfers.
„Politici zwaaien graag met een
SUBARU AALSMEER
onderzoek uit Amsterdam
wij hebben altijd
.waarin staat dat 90 procent van
'de snorfietsen is opgevoerd. Dit
is, zeker landelijk, zwaar overdreven en bovendien daalt dit
percentage", aldus van Rooij.

. 100

, s -üvlopconditiemetBOV 4G .

Lakenblekerstraat 54, Aalsmeer
(vlakbij Bloemenveiling)
tel. 02977-30170

Hij is ervan overtuigd dat de
branche de problemen niet alleen kan oplossen. Zo wil hij
dat fabrikanten de snorfiets zodanig construeren dat ze niet
meer opgevoerd kunnen worden en dat de overheid strenger
controleert. De bromfiets eist
overigens 6 keer zoveel verkeersdoden als de snorfiets.

achter de bestuurder geplaatste middenmotor in combinatie met achterwielaandrijving.
Door de aparte plaats van de
motor doet de hele voorpartij
dienst als kreukelzone. Om aan
de veiligheid tegemoet te komen is bij verder voorzien van
beschermbalken in de portieren, een versteyigingsframe in
de omlijsting van de voorruit
en een airbag voor de bestuurder. Dit laatste is voor de bijrijder tegen meerprijs leverbaar.
Voor een open auto beschikt hij
over een van de sterkste carrosseriestructuren. Hij doorstaat
de zogenaamde '55 km offset
botsproef met glans, voor de
inzittenden wel te verstaan
want de auto zelf ligt dan in de
kreukels.

Uitstraling
Het merkteken op de neus en
de hele uitstraling verwijzen
nadrukkelijk naar MG, maar
ontwerper Pininfarina gaf hem
toch een geheel eigen vormgeving.
De kreten die men in dit geval
bezigt zijn slank, elegant,
krachtig en uitgebalanceerd.
Laten we het maar op stijlvol en
onderscheidend houden. De

(foto boven)De
MG
in
volle glo-

rie
(rechts)Het interieur is
rijkelijk
aangekleed
kap van de
MGF is binnen een paar
seconden te
verwijderen of
te monteren.
Tegen meerprijs is overi- ^----gens ook een
zwarte hardtop met achterruitverwarming leverbaar. Het interieur' is rijkelijk aangekleed
met onder meer wijzerplaten in
roomkleur, een stuurwiel in de
stijl van vroeger en elektrisch
bedienbare ramen. Om het dievengilde af te schrikken is hij
nog voorzien van dubbelblokkerende portiersloten, alarm
en sloten voor de lichtmetalen
velgen. Het starten kan in principe alleen met de originele

De RVS is een auto
uit de oude doos

WC staat voor Variable Valve Control, variabele klepbediening waarmee betere prestaties
en een gunstiger brandstofverbruik mogelijk zijn.

Schepje
sleutel.
De MGF is straks verkrijgbaar met twee verschillende 16kleppenmotoren, de l.81 en l.Si
WC, varianten van Rovers bekroonde K-serie. De eerste levert 120 pk bij 55 honderd toeren en 166 Nm bij drieduizend
toeren. Hij loopt dik 190
km/uur en zit in iets meer dan
negen seconden op 100 km/uur.
De 1.81 WC doet het minder
kalm aan.

Het schepje extra dat de WC
geeft resulteert in een vermogen van 145 pk bij 7 duizend
toeren en een koppel van 174
Nm bij 45 honderd toeren. Hij
haalt zo'n 210 km/uur en heeft
voor de bekende sprint nog
geen acht seconden nodig. Op
grond van de nu beschikbare
informatie denkt importeur
Rover Nederland aan een basisprijs van de MGF van ongeveer
60 duizend gulden.

'Liever reparerendan repatriëren'
„Ik zeg weieens voor de grap
aan het begin van een rally: jammer dat we na het uitzetten dat
gesodemieter met deelnemers
nog hebben. Ze kennen me, dus
ik mag het zeggen. Het uitzetten is het leukste omdat je meer
beleeft dan de deelnemers. Je
probeert weggetjes uit waarvan
je niet weet waar ze eindigen. Ik
ben daarom kampioen achteruit rijden, 8 kilometer is niets."

M

ET JE klassieke of he• dendaagse auto door
de Alpen, Jura of Vogezen toeren. Daar komen de meesten van ons nauwelijks aan toe. De Nationale
Recreatie Stichting (NRS)
biedt het alternatief: geheel verzorgde en grondig uitgezette
rally's.
De NRS wordt al ruim 15 jaar
gerund door voorzitter W.F.
Wessels. Het kost hem handenvol tijd maar het is nu eenmaal
zo leuk om met die oude autootjes bezig te zijn. Hij krijgt
soms aanbiedingen van vrijwilligers die hem wel willen helpen bij het uitzetten van een
rally maar daar begint hij niet
aan.
Wessels: „Nee, ze mogen administratief werk doen, maar
het uitzetten doe ik samen met
mijn vrouw in de MG. Je ontdekt elk jaar wel weer wat anders maar om te zeggen dat je
ontdekkingsreiziger bent tijdens het uitzetten, nee, je rijdt
immers door het geciviliseerde
Europa. Maar er zijn ook in de
Alpen en Vogezen nog wegen
waar 'bijna niemand komt, je
moet ze alleen weten te vinden.
We kiezen voor de rally alleen
wegen die berijdbaar zijn met
een lage auto. Waar ik met mijn
MG rijd moet een ander ook
kunnen rijden."
Tijdens de rit is een groot
aantal vrijwilligers actief. Er
gaat altijd een serviceteam mee
dat uit de beste restaurateurs
van Nederland bestaat. „Die
jongens staan dag en nacht te
sleutelen. Liever repareren dan
repatriëren. Er rijdt ook een
busje mee voor bagagevervoer
want die kleine rotautotjes hebben meestal geen plaats voor de
bagage."

Recreatief
De NRS organiseert vijf keer
per jaar een rally met een recreatief karakter. Bekend zijn de
Alpen Toerrally, de Vogezen
Classic Toerrally en de Marathon des Classic Cars. Nooit in
Nederland, want deze vorm van

autosport is hier lang geleden
aan banden gelegd. Duitsland
wordt evenzeer vermeden omdat je bij de oosterburen volgens Wessels ook al niet ondeugend kan zijn.
Frankrijk en Italië zijn een
ander verhaal want daar ontvangt men de klassieke auto's
nog als een bezienswaardigheid. Ook al rijden de deelnemers soms alsof de duivel hen
op de hielen zit, de rally moet
niet ontaarden in een

ne rijdt.'
„Na verloop van tijd wil je wel
meer maar een rit naar het buitenland zit er niet in omdat de
techniek vaak een probleem is.
Je vindt nergens een dealer als
je pech krijgt. Wij sleuren tijdens een 'rally serviceteams
mee en dan durft iemand wel
een rit van 35 honderd kilometer te maken. En die rijd je niet
in colonne. Zodra je in de Alpen
bent zie je elkaar nauwelijks

De rally moet niet ontaarden
in een scheurfestijn

„We willen de
ontspannen
en jongens- -----achtige rallysfeer van vroeger laten herleven
en het gaat wat ons betreft om
de gezelligheid. Je mag best
winnen maar dat hoef je niet
aan iedereen te laten horen.
Sommige deelnemers zijn al
blij als ze boven komen want
we deinzen niet terug voor hellingen met een stijgingspercage
van 15 of 20 procent. Stel dat je
een leuke oude auto hebt gekocht. Dan kun je lid worden
van een club en deelnemen aan
een merkenrit waarbij je met
dertig dezelfde auto's in colon-

nog door de vele bochten en
omdat ieder zijn eigen tempo
kiest."
Het zijn niet alleen de klassiekers die deelnemen aan de
NRS-rally's. Ook eigentijdse
auto's tot even jaar oud verschijnen aan start en finish.
Wessels: „De teneur van veel
rally's om zo exclusief mogelijk
te zijn, daar doen wij niet aan
mee. Wij zien liever leuke mensen dan leuke auto's. Daarom
zijn de rally's niet specifiek bedoeld voor klassiekers. De ei-

De NRS organiseert vijf keer per jaar een rally met een recreatief karakter. Wessels: Sommige deelnemers zijn al blij als ze
boven komen want we deinzen niet terug voor hellingen met
een stijgingspercage van IS of 20 procent
gentijdse auto maken 10 tot 20
procent van het deelnemersveld uit."
„Dit soms tot sikkeneur van
de rijders in een klassieker
maar het is niet zo dat je in een
moderne auto met de nek
wordt aangekeken. Het is toch
onzin dat iemand thuis zou
moeten blijven als hij zijn klassieker niet op tijd klaar heeft
voor een rit. Desnoods kan hij
bij ons voor een laag bedrag een
oude auto huren. We weigeren
in principe geen mensen en er
is altijd wel ergens in een hotel
een plaatsje vrij voor een extra
equipe. De enige voorwaarde
die we stellen is dat de auto in
goede technische staat verkeert. Daarom laten we twee
weken voor aanvang van bijvoorbeeld de Alpen Toerrally
alle auto's keuren door onze
technici."
„Mensen die hun auto in concoursstaat willen houden kom
je nauwelijks in onze rally's tegen. Je hebt een oude auto en
wil er in rijden, daar heb je hem
toch voor. Maar dat neemt niet

weg dat er auto's van een paar
ton meerijden."
In zijn studententijd was hij
al actief in de rallysport als
kaartlezer en later zette hij rally's als Scheveningen-Luxemburg-Scheveningen uit. De
NRS dateert uit de tijd dat in
Nederland de rallysport op
openbare wegen door overheidsmaatregelen begon weg te
kwijnen. De club telt nu ongeveer 12 honderd begunstigers
en donateurs. De NRS is volgens Wessels een volkomen uit
de hand gelopen hobby. „Ik
weet alleen maar waarom ik
hier niet mee stop: de veel te
leuke sfeer. Waar anders maak
je het mee datje met 120 Nedcrlanders op stap bent in het buitenland en zo'n goede onderlinge sfeer aantreft?"
De Vogezen Classic Toerrally
vindt plaats van 4 t/m 7 mei. de
Alpen Toerrally en Marathon
des Classic Cars van 22 juni t/m
l juli. Voor informatie over de
NRS: telefoon .01720-22310.
EVERHARD HEBLY
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Sanders

PAASVERKOOP
laminaalparkel
op binnënkern van ^aterwerfnid HDF^

2-ZITSBANK
In vrolijk gebloemde stof.

Nu
2-ZITSBANK
•

.
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In bordeaux leer.

massief grenen yaiiôf

3OO.Wal host zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel- en l paneeldeur kamertioog
f. 1145;
Een hang-en leg-indeling

ff.

520.'

f. 1665.Uw kastindeling of wand bepaalt hel aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de malen van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dal kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

3 + 2 Z1TCOMBINATIE 1990

-: ^ Pdrkètóröömanaèl

Echt leer.
2 - ZITS
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Kollcnbergweg 2 • OpèningsHiden: .: W ; v "r J
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Nu

van 10.00 tol 1 8.00 uur ;•:
ag van 10.00 tof 16.00 uur

2e paasdag

Voor documentatie en prqzen bek 020-6101046
THE DOORS Jon Rsbehtroat S Amtenkm
(tassen Osdorperban en Oobnerwag)

3 + 2 ZITCOMBINATIE
Past in uw moderne
interieur. Voor
optimaal zitcomfort.

*^

3990.-

*""

2-ZITSBANK

Nu

Brugman Zaandam is de nieuwste
loot aan de Europese Brugman-stam!
Er zijn nu al 75 Brugman showrooms
in binnen- en buitenland. Een grensoverschrijdend succes dat gevierd
wordt bsj alle Brugman vestigingen.
Europa's mooiste keukens en badkamers zijn nu voordeliger geprijsd

NOG MEER
VESTIGINGEN
NOG MEER
KWALITEIT
NOG MEE
KEUZE

dan ooit. Bovendien biedt Brugman
ACAPULCO
Moderne witte keuken. Leverbaar met.6 verschillende
kleuren handgrepen. Afmeting 270 cm.
Compleet met alle inbouwapparatuur.
Van _5-99ST- Voor 3.995,-

KENTUCKY
Beige kunststot keuken met diagonaal decor en
rondom houtkleurige lijsten in natuur- of rustiek
eiken kleur. Afmeting 320 cm. Compleet met alle
inbouwapparatuur.
Van ^4957- Voor 4.995,-

u het breedste
assortiment en
daarmee keuze uit een schatkamer

21/2-2 ZITCOMBINATIE
Met leuke dessinstof. Ook in andere kleuren
en stoffen leverbaar.

aan internationale toppers met de
beste prijs/kwaliteitverhouding. De

3 + 2 ZITCOMBINATIE 2999.-

keuken- en badkamerspecialisten van

2 - ZITS

Echt leer.

Brugman helpen u met raad en daad

Nu

bij het maken van uw ideale keuze.
Een verrassend betaalbare keuze!!

MIAMI
Moderne repro-eiken keuken in de kleur
oudrose gekalkt. Afgewerkt met antracietgrijze
jwandbekleding en rondom kunststof lijsten. Afm.
lóOx 280 cm. Compleet metalle inbouwapparatuur.
Van &^3t(ï- Voor 5.695,-

.
:
TORONTO
Nostalgische eiken keuken. Uitgevoerd in natuur-of
rustieke tint. Afmeting 300 cm. Compleet met alle
inbouwapparatuur en stijlvolle glas-in-lood deuren.
Van 5>WS? Voor 6.295,-

3 + 2 ZITCOMBINATIE
In vrolijke bloemstof. Voor optimaal zitcomfort.
Ook in andere kleuren en stoffen leverbaar. Nu,

3 + 2 ZITCOMBINATIE
Lederlook.
Van_2025r- voor 1590.2 ZITSBANK
voor

BADKAMER ALICANTE
Compleie badkamer in. Bestaande uit: wastafel, sifonkap,
kunststof douchebak 90 x 90 cm, luxe scheidingswand,
duoblok met zitting, praktische kranen en accessoires.
Van JJO69T- Voor 2.995,Meerprijs kleur camee 200,-

BADKAMERMEUBEL NICE
Ideaal wit meubel, ruimlebesparend door de
afgeschuinde hoeken, 1 35 cm breed. Compleet
met twee witte wastafels en luxe kranen.
Van ^697T- Voor 3.995,-

BADKAMER RIANTA
Praktische badkamer in de kleur wit. Bestaande uit: ligbad met douchevlak, badscheidingswand, greeploos
meubel 105 cm breed met wastafel, wandcloset en kranen,
Van,Z«ó327- Voor 5.950,Meerprijs kleur pergamon 100,-

BADKAMER TAHITI
Luxe complete badkamer in de kleur wit. Bestaande uit:
hoekbad, kwartronde douchebak met scheidingswand,
wandcloset, greeploos meubel met spiegelkast en
wastafel, kranen en accessoires.
Van _JJX^6T^ Voor 7.950,Meerprijs kleur pergamon 450,-

Zie onze voorwaarden.

K i UK £ N$

BADKAMERS

Alkmaar, Noorderkado l. 072-156793. Amersfoort, Amslerdamseweg 10, 033-6] 3448, Amsterdam, Stadhouderskade 74. 020-6752956. Arnhem, Venlosingel l 7 (Woonboulevard), 085-8121 12. Beverwijk, Parallelweg 95 (Meubelboulevard|, 02510-24299. Capcllc
a/d IJssel, Hoofdweg 46, 010-4585040. Den Bosch, Rcitscheweg 38 (Meubelboulevprd], 073-411595. Den Haog, Binckhorstlcran 113,070-3477985. Dordrecht, Archimedesstroat l O, 078-146900. Son/ Eindhoven, Ekkersrijl 4024 (Meubelplein), 0499074481. Enschede,
Schutorsveld l b (Meubelpleinl, 053-337955. GocsJ.A. van der Goeskade l, 01100-50255. Groningen, Peizerweg 82, (Meubelboulevard), 050-250553. Heerlen, Inde Cramer 166 (Woonboulevard), 045-754240. Hoofddorp, Kruisweg 785a, 020-6533462. Hulst, Absdaalseweg 19,01 140-20080. Leeuwarden, Franklimtraa! 48 (Winkelplein De Ccnlrale|. 058-130383. Muiden, Pampusweg 2 (NaasIMaxis], 02940-19718. Numansdorp, Edisonslroat 4, O l 865-3772. Roosendaal,Ooslplein 13 (Woonboulevard], 01650-69852. Spijkenisse,
Kolkplein 21 (Novicenter), O l 880-1 811 8. Utrecht, Hollanllaan 14 (Meubelboulevord|, 030-888471. Veencndaal, Kernreoctorstraol 28,08385-50025. Zaandam, Pieler Ghijsenlaan 11,075-157867. Zoeterwoude, Hoge Rijndijk i 95. 071-892086. Zutphen, Gerritsenweg 11,
(Woonboulevard Eijorkamp], 05750-17025. Openingstijden: dinsdag l/m zaterdag + de koopavonden. Heerlen maandagmiddag geopend. Hulst zondagmiddag geopend, maandagen dinsdag gesloten.

Groningen • Zwolle • Duiven • Utrecht •
Beverwijk • Amsterdam • Berkel en
Rodenrijs • Vlaardingen West •
Oosterhout Zuid • Son • Heerlen.

WAAR ANDERS DAM BBJ SASUDERS
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Toekomst in uiterlijke
verzorging:
Gerda Siemer College

A.S. ZONDAG - TfflS SUNDAY
In opdracht van Nederlandse bankinstelling gevolmachtigd door FABRIKANT/EXPEDITEUR uit de United Kingdom, die recentelijk een grote NEDERLANDSE
exportorder op het laatste moment geannuleerd zag. De goederen zijn reeds op het vaste land. De direktie van dit Engelse bedrijf gaat over tot

MASSALE BANKROET VERKOOP®
HUGE BANKRUPTCY SALE
Ongeveer duizend "Highest calibre, Exceptional, Unusual & Splended"

Steeds meer mensen, mannen en vrouwen, besteden aandacht
aan hun uiterlijk en hebben geld over voor professionele behandelingen en adviezen. De vraag naar schoonheidsspecialisten,
yisagisten en voetverzorgers groeit. Als je kiest voor een beroep
in de uiterlijke verzorging, dan kies je voor een vak met toekomst.

SPORT & KLASSIEKE FIETSEN en LEDEREN KLEDING
SPORTS & CLASSIC BICYCLES and "GENUINE" LEATHER WEAR
MTB
AANTAL 43
VERSNELLINGEN 18
VOLWASSEN/KINDER v
SHIMANO SIS INDEX
SHIMANO ALTUS CIO
HYDRAUL. VERING
SPECIAL PAINT
TROMMELREMMEN
HANDREM/CANTIL. x/x
TERUTRAPREM
SLOT/VERLICHTING
BAGAGEDRAGER
500.-

MTB MTB MTB MTB MTB TRACK KLASSIEK KLASSIEK
25
18
17
37
19
23
39
23
LEDEREN KLEDING; grote kollektie
18
18
18
21 -/6/18
18
3
3
lederen en suede kleding o.a. Bertolucci,
v
v
v
v
v
k
v/k
v
Display, Dakota enz. Prachtige leder
X
X
X
X
X
soorten en perfecte afwerking. Sommige
X
modellen zijn hangemaakt. Zeer breed
X
assortiment onder andere lederen dames -en
X
X
X
X
heren parka's, lederen dames -en heren
X
jacks, snede dames -en heren parka's,
x/x x/x x/x x/x
x/x
x/x
xlx/lederen motorjacks spencers-bodywarmers
X
-vesten in leder en suedc of in kombinatie.
X
-/x
X
x/x
Sommige
modellen vertegenwoordigen een
X
X
X
waarde van ca. 1800.600.- 800.- 850.- 1400.- totSOO.- 900.500.900.-

Maak kennis met de school, de opleidingen en de docenten op de
OpenDag22april1995.

Opleidingen:
* SCHOONHEIDSVERZORGING
* VOETVERZORGING
* ONDERNEMERSOPLEIDING
VISAGIE/MANICURE
DAG- EN AVONDDEELTIJDOPLEIDINGEN

189.- 199.- 399.- 399.- 599.- v.a.79.- 379.169.399.-/499.Overzicht van overige in te brengen goederen, alsmede interessante toevoegingen. # GRENEN HOUTSTOKPARASOLS; 3 mtr. doorsnee Nu slechts 79.- # LAKENS & BEDDEGOED; dekbedden,
hoeslakens4>oofdkussens, badlakens enz. Nu v.a. slechts 9.95 # LUXE PANNENSETS; diverse modellen Nu slechts 149.- # MAGNETRONBAKJES SETS; dertig delig, ook voor vriesvak Nu slechts
15.-# ZONNEBRILLEN; "Day & Nïght", U.S.A. Nu slechts S.-# ZINKEN HUISHOUDEMMERS; zware kwaliteit Nu slechts 4.95 # GLOEILAMPEN; bekend merk, diverse wattages Nu l O stuks
9.95 # HEXODOME IGLO TENTEN; 3 persoons, dubbel isolatie Nu slechts 69.- # STALEN WIJNREKKEN; voor 12 flessen Nu slechts 69.-

'erda Stem er
c

o

L

L

f

r,

Lid Vakos - lid VOV- lid Anbos
' Keizersgracht 790, Amsterdam
020 - 624 ~68 67 b.g.g. 020 - 6269735

A.S. ZONDAG 16DeAPRIL
12.00 -17.30 DE GEHELE DAG
goederen' worden overgebracht naar de verkooplokatie:

•*r Erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen op
nmnri uan rte wet oo de erkende onderwijsinstellingen

Bel direct voor de brochure met meer informatie over
onze opleidingen of kom langs op onze open dag.

r

Grote Krocht 41, " DE KROCHT ', ZAND VOORT

OPENDAG:
ZATERDAG 22 APRIL 11-15 UUR

Betaling: contant of cheques - Payments: cash or cheques EASY PARKING

BESTE
iOG VOORDELIGER!

Kom op 1ste Paasdag
(zondag 16 april) lekker genieten!,
van een uitgebreid warm en koud
brunchbuffet in ons gezellige
Boulevard restaurant, met een prachtig
uitzicht over zee. Vanaf 11.30 uur bent u
van harte welkom.
Wat dacht u van o.a. een kopje soep,
croissantjes, paasbrood, beenham, fricandeau,
rosbief, kaas, diverse soorten salades, pa té,
ragout, opgemaakte zalm, gemarineerde zalm,
fruitsalades, ij s taart, petitfours, mousses, paastaart
én natuurlijk eieren voor maar ƒ 37,50 per persoon ?!!
Voor de kinderen is er een speciale „eierschilderhoek"
aanwezig en (zoals u bij Gran Dorado gewend bent)
betaalt u voor kinderen tot 10 jaar de halve prijs
(kinderen tot 3 jaar eten gratis mee).

SPECIALE AANBIEDING:

VANAF

Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u bij
binnenkomst een glaasje „champagne".
NB. Dit aanbod geldt alleen op 1ste Paasdag
(16 april 1995) en is alleen geldig in combinatie
met de brunch.
Haas(t) u naar het Gran Dorado Strandhotel
Zand voort, Trompstraat 1.

VANAF

U kunt reserveren via telefoonnummer
02507 - 20000 toestel 1050.
Wij zien uw reservering
graag tegemoet!

„Sunshop"
Zandvoort
voor al uw zonwering, markiezen,
vertikale jalouzieën, rolgordijnen
(nwst: B & C collectie).
Schoonmaken en opslag markiezen.
Het adres voor uw zonnigste
verduistering!

Tel.: 02507-30955 of 14443

KWIK-FIT ALTIJD VOORDELIGER!
VAN 79.NU VOOR

OA CITROEN VISA, FORD FIESTA,
VW POLO, PEUGEOT 205, RAT
PANDA EN
OPEL CORSA

OP DE VOORDELIGSTE
UITLATEN

155 R 13 S/T
OA KADETT, ASTRA, ESCORT, GOLF,
MAZDA 323 EN VOLVO 340

De voordeligste uitlaten vindt u bij Kwik-Fit. De snelste
service ook. En bij Kwik-Fit krijgt u bovendien 2-jaar
garantie op kwaliteit en op de vakkundige montage.

Laat nu uw auto APK keuren bij de
grootste APK-specialist in Nederland
(60 APK-stations). Reparaties alle merken.
5 dagen per week.5

IE VERVERSEN

v^^ w K •

§• j«k«« f

^* f^ m~w^ mf*^ v^ w^>

ZO'N 50% GOEDKOPER!

165/70 R 13 T
OA RENAULT 19, PEUGEOT 205,
PEUGEOT 309, FIATTIPO, TEMPRA
EN ALFA 33

HOLLANDSE

' * ^^

Voor een /• A Olie verversen is bij
Voor een
3 cilinder
4 cilinder «J 7. Kwik-Fit aantoonbaar goedkoper dan
Voor een CA Voor 8 of ^A de gemiddelde
5+6 cilinder 935T meer cilinder O7." dealer/garage.
Snel klaar terwijl u wacht.
Inklusief Mobil Super olie en nieuw FRAM oliefilter.

Opel Rttori E 1.8/1.9/2.0
8'77 - 10 "86 e»kl. totnbi

U N I E K

Ford Festa 900 1100
•K-7C83
Opel Kaden E 13 N/S
VU- '89 «U combi
CnoHlViMllE/RE
6''78-7/'88

I N

Banden, uitlaat, schokdempers of akku. Wat er ook
nodig is, met Kwik-Rt's unieke, GRATIS AutoCard hoeft
u pas 3 maanden later te betalen! Zonder ook maar
één cent rente! Vraag de Kwik-Fit
manager vandaag nog om meer
informatie.
• Grarts AutoCard bi|
aankoop van
mMmu! f. 300.-.

45:

185/60 R 14 H

N E D E R L A N D !

KOOP NU
BETAAL IN JULI

VANAF

ASPERGES

Groente en Fruit
Grote Krocht 25, tel. 14404

L.

'•••••' ' ••••••

• ' -'

'SS - 10 '89
•81- '86

Ford; Sierra 1.6 1.8 2.0
10. '82-2/'9jMkl.ini.V6
Ford Esnm'Orion l.t'1.3/
U'ISS'SJ.B'BS
Opel taona U/U/2.0
9'81 • 10-88 «U. Gt/aM.

8''8i • '88

9 "Si -'91

4 3Q Renault Stirrff 5
J.37." l/'87- 10"90 eikl.CH Tuibo
Nissan Mlcra 1.0/1.2
2 '83 - 6 '92
Opel Astona 1.6 1.8 2.0
RenaurtSuperS
9"81-10."88e.kl.ülaut.
l''87-10"90c«kl.GWTurbo
Nissan Miaa 10 1.2
Toyota 5tariel 1.0
10 '84 • 12'89
2;'8i-6-"92

OP ALLE ONDERDELEN BETER/*<foffeiri
:
••-• '• • -

Opel Corsa 1.0/1:
'83 -IJ
Flat Parwa 34 45
S'80 -12'85

Ntssan Sunny 1.3
10 '66- 10 SS

Kwik-Fit

Bandenprijzen inklusief montage en btw.
Exklusief balanceren en ventielen.
Staat uw band hier niet bij? Bel nu voor
de voordeligste aanbieding.
Meer dan 100.000 banden op voorraad.

ÏW Go» II 1.11. J 1.60
9 'Si- '91

BMW 316/3181
10 '82 . 4 ''91

AKKU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

Dat halen we weer bij

'76 -7/83

'83- '93

9/'82 • 8''88

SimiUAho
'81 • '86
Seat Martdla

9959.- Ford FiKU 900/1100
Rat Panda 34 (S
5''80
•
12.'8S
11965.16979.- SeatManMa
Kaden D 1.2N
S '79 • 9 '84 «U. combi
17989- Op«l
39, Op<l Cima 1.0/1.2 189Visa 11ERI
6-78-7.-8S
18999- Chrtxn
Fut Panda 750/1000
9919999- SunjUAIto
219Rekord E 18 1.9 '2.0
8"77-10'86eikl.tombi
22999- Oftt
Peugeot 205 1124/1360 K
22999- 2 - 8 i - 6 ' 8 7
109- Ford FiBU 10 1.1 239BK Ui RE
9/'82-8'88
249119- Gttwn
VWGoHüll'1.3 1.6D
249129340 1.4
'76 • '89 Halchback
249129- Vota)
'87-

Volvo 340 1.4
'76 • '89 Halchback

'87-

INKL NIEUW FRAM
OLIEFILTER

OA GOLF 1.8, KADETT 1.8/2.0, FORD
ESCORT 1.6!

KOMPLEET
SYSTEEM

ACHTERDEMPER

BELSNEL
VOOR EEN AFSPRAAK

Hoera!! ze zijn er weer

Gratis geschild

"2 JAAR
GARANTIE

l pee week'

Amstelveen Amsterdamseweg 488, 020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48. 020-6414027. Amsterdam-O (R) Beyersweg 12. 0206931596. Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250/252, 020-6712161. *Amsterdam-O (R) Cz. Pecerstraat 127/133, 020-6259559. AmsterdamOsdorp (A/R) Jan Rcbelstraat 26. 020-6195446. *Amsterdam-N (R) Kamperfoeliewcg 38, 020-6367326. Amsterdam-Bijlmer (R)
Karspeldrecf l, 020-6907768. Amsterdam-N (A/R) Klaprozenweg 5. 020-6325478. Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5, 020-6137666
*Amsterdam-ZO (A/R) Lemelerbergweg 55. 020-6911211. Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40. 020-6123479. Amsterdam-Z (A/R)
Amstelveenseweg 88/90. 020-6188561. Amsterdam-ZO (A/R) 'Spaklerweg 44D, 020-6682998. Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere)
Montrealstraat 31, 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2. 036-5345540. *Hoofddorp (R) Hoofdweg 662,02503-15784.
*Zaterdags tot 13 00 uur geopend
A / R o o k A P K e n Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice.

149149149-

269269279289-

STAAT UW UITLAAT HIER NIET Bl|?
BEL NL) VOOR DE VOORDELIGSTE AANBIEDING.
Prijzen inklusief montage en btw.
Exklusief kat. modellen.
100% TEVREDEN MET DE
KWIK-FIT KONSUMENTENKODE
De unieke waterdichte tevredenheidsgarantie die u nergens
anders aantreft. Vraag ernaar bij
uw Kwik-Fit Autocenter.

PRIJZEN ALTIJD INKLUSIEF
Vooraf krijgt u altijd een vaste
prijsopgave. Inklusief montage,
garanties en btw. Verrassingen
achteraf zijn dus uitgesloten.

Aanbiedingen geldig vanaf 12 april 199S.
Hiermede vervallen de voorgaande aanbiedingen.

<& DAGEEN
EOPEND

Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.30 uur.
Zaterdag: 08.45 - 16.00 uur.
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Erkende relatie/
l bemiddelingbureaus

VIDEOTHEEK

Succesvolle kleine advertenties
\oor de /akeiiman en particulier
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CUPIDO zorgt snel voor resul
:aat' Folder 03451 11486 (au
:omatisch) of 03451 31364
telefoniste) Erkend voorde
ig en een van Nederlands
arootste relatie organisaties
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CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 03451 11486
(automatisch) of 03451 31364
telefoniste) 24 Uur per dag
7 dagen per week Cupido
erkend voordelig en een van
Nederlands grootste relatie
organisaties

-PRETTIE

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
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Nieuw m Zandvoort
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DE KLUSSENBUS
Echt voor alles van A tot Z
<lein of groot gewoon even
sellen wij komen u gratis de
kosten vertellen Tel 13780
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Corn. Slegersstraat 2b

5|ïv;rn|féèstdagënafwijkënde/sluittijden

el; 02507-1 2070

Oproepen - Mededelingen

SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vnjbl
prijsopgave
Bellen na 18 00 uur 19800
Vakkundig schilderwerk door
kl schildersbedrijf Bel voor
vrijbl prijsopgave 020
6917762

Uitgaan

Nederlands Grootste

Kunst en antiek

VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
1516 apr 917 uur
•1300 stands Org van Aerle 0492025483
15000 m2 Bomvol'

VLOOIENMARKT

16 april sporthal Treslong te Hillegom 16 april sporthal
FBK te Hoofddorp 17 april sporthal Groenendaal te Heemste
de 22 april sporthal Cleijn Duijn te Katwijk 25 mei Buiten
markt te Nieuw Vennep met live muziek 18 juni Circuit Zand
• Plaats voor snel een goed GROTE VLOOIENMARKT
voort met live muziek en tropische dansshow te Zandvoort
contact eens een advertentie Zo 16 apr Winkel gaat niet Orq Hensen 023 402334
MET CONTACTTELEFOON door Zo 23 april Wervers
Elk gesprek wordt aangekon hoof Sporthal De Dars
Huwelijk en kennismaking
digd en U kunt uw toestel af Alleen 2e hands Van 9 16 u
en aansluiten wanneer u maar Inlichtingen 0206156856
wilt Info 06 35011184 1 gpm
Stuur n • Plaats voor snel een goed Deze leuke meid van 18 zoekt
(Of 020 6658686 ma t/m vr * Help de Polen
voedselpakket1 Wij hebben contact eens een advertentie een leuke jongen zelfde
van 8 30 tot 20 00 uur)
evt n adres 02907 5235
MET CONTACTTELEFOON leeft om te gaan stappen
1945 1995 Ned 50 j bevrijd
Elk gesprek wordt aangekon Boxnumer 978205
*
Oproep
tentoonstelling
Borduurpakk rood wit bl lint
digd en U kunt uw toestel af Een telefoontje is genoeg
1 15 cm breed Singer Pnn Maria school oude school en aansluiten wanneer u maar om m contact te komen met
spullen Tel 02507 19106
senhofstr 7 Tel 20072
wilt Info 06 35011184 1 gpm de persoon van jouw keuze
* 22 April is het echt waar Paasborduren eierwarmers (Of 020 6658686 rna t/m vr Probeer het eens en bel
tafelkleden
piepsch
eieren
van 8 30 tot 20 00 uur)
06 35022221 (100cpm)
Henk en Marleen al 25 jaar
een paar1 Herman en Loes Singer Prinsenhofstraat 7
Annelies 36 is het alleen
Energiek Ramvrouwtje in de
zijn zat en wil iets nieuws en aanbieding zoekt spiritueel
* Alle gulle gevers aan ons
spannends Zou het wat wor maatje 40+ lekker in z n vel
Surinameproject BEDANKT1
den' Boxnummer 978155
Boxnummer 949977
Scouting The Buffalo s '
Ben
jij
27
37
en
kleiner
dan
GESCHEIDEN
en toe aan n
Alle horecabedrijven
ik en slank9 Dan wil ik Sjef nieuwe start7 Veel vrouwen
kunnen bij
met je naar het strand
zijn ook op zoek
RADIO PEETERS
Boxnummer 963923
Bel 06 350 290 15 (100cpm)
op prompte service en
levering rekenen
Ben open eerlijk en soc voe Hallo ik ben gezell dikkerdje
Haltestraat 62a
lend Wil deze lente een leuke en heb 2 kids thuis Zoek ver
tel 02507 19892
man ontmoeten en iets af trouwd maatje .voor het leven
Felicitaties
spreken Boxnummer 978072 Boxnummer 367787
Borduurpakk Beatr Potter
Paddington Bear DMC An
Dag deze jongen wil kontakt Hallo ik ben Jan Geen uit
chor hobby art naaimach * Henk en Marleen gefelici met meisje in bezit van rood gaanstype beetje verlegen
rep scharen slijpen Singer teerd met jullie 25 jarig
haar of/en hele mooie ogen maar wel aardig Boxnummer
Pnnsenhofstr 7 Tel 20072 huwelijk1 Loes en Herman
Boxnummer 903245
978510

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel 13529

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?
Dat kan'nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1
2
3
4

RADIO PEETERS
heeft alle audio en video
onderdelen en accessoires
voorradig Test ons
Haltestraat 62a 02507 19892

Kies een leuke advertentie
Bel met 06-350 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze
Spreek een boodschap m en wacht op een reactie

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 43,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moet je doen?
1 Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2' m het hoofdmenu
2 Spreek een leuke, spontane advertentietekst m
3 De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op, u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te beluisteren)
4 Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 43,- (incl. btw) naar Weekmedia b v
5 Na verschijning m de nieuws- en huis aan-huisbladen van Weekmedia belt
u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw advertentie
afluisteren
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie m, die
u heeft ingesproken via 06-350.15 15.6. (1,00 gpm)
(in blokletters invullen 1 letter /s een vakje Een spatie geldt ook als een vakje)

Ik ben 29 met een sport fl
guur Heb HBO en zoek leuke
vrouw 20 30 voor iets moois
Boxnummer 966299

Kasten
antiek groot klem dik dun
banken vitrines bureaus de
coratie enz JAN BEST Kei
zersgr 357 tel 0206232736
Showr Mr J Takkade 30
Aalsmeer tel 0206412137

~",

|Het boxnurnmer is

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam
Adres
Postcode/plaats
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden
geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon voor vrijdag 15 00 uur naar
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
En vergeet niet een cheque van ƒ 43,- bij te sluiten

Ipocork

Jan Best
Keizersgracht 357
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137
Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng voor veiling
8 en 9 mei Spinnerij 33
Tel 020 6473004

Beeld en geluid
RADIO PEETERS
heeft cd s en cd i s
voor goede prijzen in huis
Haltestraat 62a 02507 19892
*Te koop ktv Philips spe
lend te zien vraagprijs ƒ 85
Telefoon 02507 16306
*T k ktv 16 kanalen vr pr
ƒ 100 port tv met afst bed
ƒ225 Tel 02507 30355

Deze

aktiemaand

presenteert Santana de

antiek klein
groot dik dun

IPOCORK STROOKLAMEL!

introduktieprijzen Ipocork wordt
geleverd met het gepattenteeide

A

geweest

bij

mes -en groefsysteem en is ideaal
om 'zwevend te leggen U kunt

5990
l

unieke
speciale

Verkrijgbaar in opaalwit met facetkanten Maat90x15cm 4mmdik

PER M2 VAN

Elke 9 jaar wordt de kurkeik ontdaan van
z'n schors Het schillen brengt de boom
met de minste schade toe De boomschors
groeit binnen enkele |aren weer aan

vloeren voor

de vloer natuurlijk vakkundig door

f

Santana laten plaatsen, maar zelf

IPOCORK KURKLAMINAAT!

leggen is ook heel goed mogelijk

Marmer-of strokendessm In 24
kleuren Maat90x19cm 12mmdik

en makkelijk Ontdek het gemak in
hygiëne, onderhoud en duurzaamheid Snel tot ziens, in de verras-

ft \
1K2SJ

Santana,

sende wereld van Santana1

2

PER M
VANAF

&~&

A Fokkerweg (lussen Carpel land en Praxis),
Amsterdam Tel 020 6695823

Europa s grootste specialist m

kurkvloeren?

kontrakten met kurkplantages m zijn is een misverstand BIJ SanU vindt er kurk zover het oog reikt, Portugal en koopt massaal m voor tana kunt u genieten van de vele
de riante showroom bevat maar alle Santana vestigingen m de prachtige kleuren m kurk Kleuren
liefst 15000 mogelijkheden met Benelux En dat kurk alleen maar die met kunnen wegslijten omdat
kurk1 Santana heeft exclusieve

m de kleur bruin verkrijgbaar zou

ze door-en-door m het kurk zijn

EEN NIEUWE KIJK

OPKURKVLOEREN

Computerapparatuur
en software
Commercieel en administratief

Ik ben 40 zomers en wil met
personeel gevraagd
RADIO PEETERS
jou mijn avonden gezell door
brengen en evt rel opbou kan u alles leveren op cd
gebied Hardware en soft
wen Boxnummer 969656
ware voorradig Haltestraat VERDIEN WAT U WAARD BENT' Onafh zakelijke buitenkans
Ik ben Ingnd en heb de ware 62a Tel 02507 19892
bij een intern org Herbalife Physical Wealth 020 6474563
gevonden Tenminste als je
van stappen houdt Boxnum
Verhuizingen
Horecapersoneel
mer 978111
Oppas gevraagd/
Ik ben Marcel en heb behoef
te aan de warmte en vriend
schap van een vrouw tot 32
Boxnummer 941620

DPS Koerier & Besteldienst
Koeriersdiensten v a ƒ O 55 p
km Stad/regio besteldienst
v a ƒ 35 p u Info/opdr
Ik ben Nico een snorremans 020 6335310 en 02290 31418
van 45 Ik wacht met span
nmg op leuke vrouw die mijn X Y Z B V verhuizingen en
Voll verz
pad
kruist
Boxnummer kamerverhuizingen
Daq nachtserv 020 6424800
943891
Ik heet Nicole lang bl haar en
bl ogen Doe aan fitness en
heb veel hobbies Leuk? Rea
geeri Boxnummer 978333
Ik leuke meid van 25 zoek
iemand om lekker mee te
kletsen en iets af te spreken
Boxnummer 978272

Nette man van 54 zoekt goed
uitz Rubensdame 45 50
voor leuke eerl relatie Wie
durft? Boxnummer 966274
Shirley een scholiere van 19
Ik tennis en volley en wil
graag een afspraak Boxnum
mer 978100
Waar zit toch die man van
boven de 1 80 die voor mij
d blond bl ogen is be
stemd? Boxnummer 951867
Weduwn van 43 doet aan
bergwandelen skiën en mu
ziek Wie laat eens wat
horen? Boxnummer 975025
Welke aantrekkel vrouw wil
met mij 24 en bl ogen een
avondje naar de bios?
Boxnummer 978393
Wie gaat er gezellig iets leuks
met me aoen of heerlijk uit
eten en dan zien we wel of t
klikt Boxnummer 932124
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf
deling Weekmedia Postbus
156 1000 AD Amsterdam

gevraagd

aangeboden

Gevr part time dames vanaf
20 jr voor de verkoop met
verstand van de Indonesi
sche keuken Inl Toko Ann
tel na 1200 uur 12800

Gezocht opgewekte vnen
delijke erv oppas v onze 3
jongens (8 7 en 5 jr) liefst m
rijbewijs 2 midd per week te
Aerdenhout 023 1245759

Divers personeel gevraagd

Woninginrichting

HE YOU, JA JIJ!

FRANCIS nieuw in West en
nog steeds de goedkoopste
m gebruikte koelkasten
wasmachines drogers gas
fornuizen kachels en ktv s
Alles ± ƒ250 Jan v Ga
Ik sta open voor boeiende lenstr 43 (naast Kwantum)
kontakten Val op jongens 6898142 Dotterbloemstr 2
met een persoonlijkheid om (A dam N) 6370845
op te eten Boxnummer
T k hoogslaper m 3 onderk
954521
wit bijna nw ƒ 650 nw prijs
Ik vind het leuk om te bellen ƒ1300 Tel 02507 19596
en dan een date te maken
M n hobbies hoor je later wel
Boxnummer 978331
Lessen en clubs
Mijn naam is Nico en ik hou
van zon zee strand en ter
ras Wil graag een LAT rel
Boxnummer 956641

Vul hieronder het unieke 6-cijfenge boxnummer m dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen

opgenomen

TAFELS

PIANOLESSEN
door gedipl lerares
Tel 02507 18486

Zie je er leuk uit heb je
een vlotte babbel en wil je
veel geld verdienen? Full time
promotie verkoopteams Lft
18 30 jr Geloof je het niet?
Check it out' Tel 023 296190
1317 uur of antw apparaat
WERKKONTAKT Uitzend
buro heeft plaats voor MTS er
Electronica voor reparatie van
computerhardware Langere
periode Belangstelling?
Kinkerstraat 1A 020 6184691
WERKKONTAKT Uitzend
buro heeft plaats voor
systeemoperator (HP3000)/
novell/MAC bij voorkeur
MTS/HTS nivo Langere pe
node Belangstelling?
Kinkerstraat 1A 020 6184691

Paasaanbiedmg voor particu
lieren T shirts sweaters
truien, overhemden gilets
rokken broeken leggmgs
speciale kinderkleding en nog
veel veel meer v a ƒ 5 IFA
Textielgroothandel Van Wou
straat 230 tel 0206621159
Openingstijden 10 18 uur

HAIR WEAVING
100% echt lang vol haar
v a ƒ125 tot max ƒ475
Tel 02507 14606
ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100 1e week
Verlenging ƒ 75 p w
0250730183/0652812146

MiCRO's

Sport, spel en
ontspanning
Voetballen & gezelligheid?
Wordt lid van T Z B i Inlichtin
gen tel 02507 12514

Strandpaviljoen
CALYPSO
Bloemen, planten
vraagt toiletjuffrouw
en tuinartikelen
Tel 15287 of 18954
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van TUINMAN voor al uw tuin
redenen teksten te wijzigen werk hek en straatwerk
of niet op te nemen
Levering alle materialen
Vraag vrijblijvend prijs
opgave Tel 023 380852
Schoonheid en

verzorging

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

Kleding

Zoveel mooie tuinen in tijd
schriften en t v program
ma s Maar hoe pak je het
aan om zelf zo n mooie tuin
te krijgen? Bel Ruby Groene
woud Tuinontwerp en ad
vies voor een goed tuin
ontwerp en advies op maat
Tel 02507 14165
• Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 0250718812/15619
VERENIGINGSGEBOUW

Te koop
aangeboden
diversen
* 4 dekens 1 pers a ƒ 25 2
2 pers a ƒ50 1 litjum ƒ100
zuiver wol 02979 81197
* Te koop zeer mooi houten
poppenhuis ƒ 125 vouwfiets
ƒ100 Tel 02507 15817

*Tk 2 p matras 120x2 m
ƒ 50
wit
hangkastje
Grote Krocht 41 Zandvoort h55xb 100 cm ƒ50 16050
tel 02507 15705 b g g 19932
* T k fitnessbank 1 jr oud
voor
BRUILOFTEN RECEPTIES vr pr ƒ 125 CBM 64 compu
ter vrpr ƒ75 02507 31003
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergade * T k Pfaff electr naaima
ring feest club of partij? chine oud model naait nog
Komt u dan eens praten met prima ƒ25 02507 12158
mij A J v d Moolen
* T k a oorlogsboekén ƒ 5
Gemeenschapshuis
tel p st krulset Carmen ƒ 20
02507 14085 of 19652
Tel na 6 uur 02507 18371

De Krocht

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:

Een viertal waardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:

Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.

M. Carolina, Amsterdam

Gewonnen door: R. J. Zijlstra, Zandvoorf

M. Koek, Amsterdam
T. Meijerink, Uithoorn
H. Vos, Zandvoort

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

Elke week het dagelijks nieuws!

Osdorperweg 247
Amsterdam-Osdorp
Tel. 020-6193271

donderdag 13 april 1995

Weekmedia 17

21

Paasshow op Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen Met alle zaken op hun
paasbest En het nieuwste van het nieuwste1

VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9 30 tot 17 30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur
maandag van 13 00 tot 17 30 uur

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken

van]<eeuwijk
-» -^

MICRO'S

Te koop
gevraagd
diversen

Woningruil

handelszaken

Autoverzekering

Gevr v juni/juli/augustus
2 of 3 kam flat te huur Reac
ties do vrij avond tussen
2030J1 30 u 02507 31115

VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507 14534

Kamer te huur ƒ 125 per
week Tel 02507 17084

Rijles auto's
en motoren

Te huur 3 kam flat m uitz op
zee aan Favaugeplem ged
gestoff ƒ 1500 p m mol c v
Tel 020 6593548

Alblas Verkeersscholen

T h m centrum Zandvoort
kamer k/d/t apart entree
f 700 p m Tel 02507 18009

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

m 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 017248361

Hobby's en
verzamelingen

RADIO PEETERS
heeft t v s en video s
Twee zusjes zkn zelfst tegen goede prijzen voor U
woonr mm 2 slaapk met
Haltestraat 62a 02507 19892
eigen k d t huur max ƒ 1000
mcl Tel 02507 30036 b g g *Wie wil er voetbalplaatjes
met mij ruilen Lennert 15578
0345118037

Videotheek

06-Nummers

750 Ruiladressen
0632032091 Ik open m n
in A dam Inform bijWBVHet mond voor jou1 Ik wil je tong
Oosten Tel 0204873315
voelen Rijpe Negerin' 1gpm
* Gevr houten tuinscherm in
goede staat liefst waaier mo AANGEB 4 k flat 1 hg Enge ANONIEME sexafspraakjes
landlaan Haarlem huur ƒ 680 Sexkontaktlijn
del Bel 0250718829 b v d
Amsterdam
Gevr 3 k flat of woning m 06 320 330 79 (75cpm)
* Te koop gevr koelkast ta Zandvoort Tel 023 402550
Dikke NEGERINNEN ge/en
felmodel Tel 02507 16174
Aangeb 5 kam maisonnette tel nrs voor gratis sex bij hen
in Umuiden met dakterras
thuis Bel 06 9662 (75 cpm)
Onroerende
10 mtr en garage hr ƒ650
goederen te koop
Gevr 3 k of woning in Dikke vrouwen (40+) willen
Z voort Tel 02550 22136 vrijblijvende sex Gratis & dis
gevraagd
creet Bel 06 9502 (75 cpm)
Aangeb m Oud Noord een
Dikke
vrouwen geven telnrs
gezinswon 3 slaapkamers +
GARAGE
voor gratis sex bij hen thuis
c
v
Hr
ƒ400
p
mnd
Gevr
TE KOOP GEVRAAGD
eengezinswon niet in centr 069602 (100cpm)
Tel 02507 14534
Br o nr 764 15172 v d blad Dikke vrouwen (40+) willen
kontakt met oudere heren
Onroerend goed
Bel ook' 06 9543 (75cpm)
Financien en

en woonruimte
te huur
aangeboden

Op de Sniep, Diemen

DIREKT apart met gratis vrou
wen doorverbonden naar
haar huis 06 9710 (75cpm)
DIREKT SEX met n vrouw
van 35 j of ouder Bel haar
thuis op via 06 350 266 46
DIREKT SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste vrou
wen via de computer wil ze
gratis sex aan de lijn
Bel 06 9788 (75cpm)
Dominante vrouwen geven
tel nr voor Gratis SM kontakt
0632032580 (100cpm)
DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je vrouwen direkt op
bellen Direkt naar haar thuis
Bel 06 9892 (75 cpm)
DOORSCHAKEL LIVESEX'
200 Vrouwen willen thuis ge
beid worden 1gpm 069698

Corn. Slegersstraat 2B, Zandvoort
Tel. 02507-12070

PREMIEREFILMS
p.d. 7,50
FILMS
p.d. 5,= 7,50
5 FILMS
25,= EEN HELE WEEK

MOVIEBOXEN 10,= p.d.
40,= p.w.
100,= p.mnd
De NIEUWSTE dagfilms

The cowboy way
**
Angie
* **
Escape from absolom
* **
The missing link
Whore II .
* **
Natural born killers

Effe vlug Live1 Comp draait t
pnvenr van een hete meid
Geen wachttijden of visitek *'HOMO KONTAKTEN **
Elk type tel 1 gpm 06 97 93 Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam1
ELKE DAG NIEUWE
Bel nu 069613 (Nu SOcpm)
DAMES PRIVÉ
Laat je snel
HUISVROUWEN geven tel
doorverbinden via
nrs voor gratis sex bij hen
thuis 06 9664 (75cpm)
24 u/p d 110 c p m
HUISVROUWEN geven tel
Gratis naar bed met vele ge nrs voor gratis sex bij hen
trouwde vrouwen thuis Sex thuis 069501 (75cpm)
kontakten 06 9530 (75 cpm) HUISVROUWTJE wil gratis bij
haar thuis gepakt worden
Gratis naar bed met vele
06 9690 (1 g/pm)
Dikke VROUWEN thuis
Bel snel 06 9580 (75 cpm)

06-98.57

voor de particulier
3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden
gave de regel Br. o nr. . bur. v d blad als l regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt)
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen e maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar
niet boven ƒ 300 uitkomen. •
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een
vakje Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij
vakje vrij Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen
Let Op de afwijkende sluitlijden i.v.m. 'de feestdagen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
vrijdag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

GRATIS naar bed met ge
trouwde vrouwen thuis Sex
kontakten 06 9747 (75cpm)
GRATIS Sexkontakt nu spec
met hete vrouwen van 40+
Bel nu 069811 (75cpm)

HUISVROUWTJES
THUIS!
Direkt Doorgeschakeld

06-350 10.358
2 KWARTJES P MINUUT

Heerlijk DISCREET apart met JONGE mannen gezocht die
hete vrouwen uit Amsterdam dames (35+) GRATIS ver
0632032211 (75cpm)
wennen 06 9709 (75 cpm)
Hete meisjes (18) Live
Kies nu zelf de leukste vrou
wen via de computer krijg je
haar direkt aan de lijn1
Geen wachttijd 1 gpm
Bel 06 9667 (75cpm)
Homo Jongens v a 18 onder Langzaam laat ze je broek
elkaar Hoor die knullen ge zakken Haar hoofd gaat om
nieteni 06 320*330*88 75cpm hoog en omlaag Haar tong
draait kringetjes en jij pakt
** HOMOKONTAKTEN**
Zoek je snel een hete knul7 haar bollen vast' Standje
Frans 1 gpm 0632032622
06320;330*18 (75 cpm)

06-9715

Tegen inlevering van deze
advertentie krijgt u

Öfilms

Luister naar gratis SEXoproe
pen van vrouwen Maak je
keuze de computer schakelt
je direkt door 06 9665 1gpm
Nieuw' Gluur door de ramen
van Esther en Peter en beleef
mee wat ze met oppas Anja
doeni 1 gpm 0632032313

BETTY S ESCORT
WELLUSTIGE oudere vrou » Rubrieksadvertentie'' Zie
wen geven hun telnrs voor voor adres en/of lelefoonnr 020 6340507 dag v a 19 u
nratis sex 06 9605 (100cpm) de colofon in deze krant

Darling Escort

Diverse clubs

Het betrouwbare adres
v de liefste meisjes
Bel 0206189577

Club of the Year
PARADISE

Een telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06 35022221 (100cpm)

Maaandag t/m vrijdag voor paren en alleenstaanden
Zaterdags uitsluitend paren Geopend v a 2000 u

HE, HO, BI,

Diversen

Paasdagenva 14 00 u tot 2 00 u sauna stoombad zwem
bad bar open haard div grote en kleine relaxen privé
Luxe bus v a ƒ 15 p p
kamers Schaafstraat 26 Adam 0206373416
42 zitpl Bep zelf best
Resv Tel 020 6115297

Exclusive Escort Services Amsterdam

De leukste jongens of meisjes bij u thuis of m uw hotel
Personeel gevraagd vanaf 18 jr 0206638032/0652831363

DESIRE ESCORT
DAMES HEREN & ECHT
PAREN 24 u 06 5C227430

SEXSCHOMMELSHOW met
8 exotische meisjes onbe
perkt in salon ƒ 150
1024 u 0206869264
Bestevaerstr 215hs Adam

Hallo Ik ben Ellen een leuke spon
tane meid van 30|r Ik zou graag via
deze advertentie in kontakt willen
komen met leuke spontane man
nen Ben ie nieuwsgierig geworden
bel me dan gauw op1 Ik ben s
avonds na 2000 uor alti|d te berei
ken
06 350 202 00 toets n 3 en dan 333tf
Ik ben een sexy vrouw van 35jr en
zou graag in kontakt willen komen
met een sexy man Bel me dan kun
nen we zien of het wat wordt
06 350 202 00 toets n 3 en dan 060EWanda 30|r en sinds kort alleen
Zoek daarom diskrete seksrealie
Welke leuke man of vrouw belt me'
06 350 202 00 toets n 3 en dan 380»

Auto's en
auto-accessoires
Panda van 84 APK 3 96
85000 km in goede staat
ƒ1250 Tel 02507 15077

Ik ben een jonge vrouw van 24|r bi
sexueel en heb zin m spannende
avonturen Bel me n keer 1
06 350 202 00 toets 'n 3 en dan 030Ö1
Hallo Ik ben een vrouw van 30+ en
anderen vinden mij ondeugend en
soms zelfs een tikkeltie brutaal
Maar eigenli|k ben ik warm en pittig
Het idee dat een onbekende mi| belt
om te praten over sex windt mi| (nu
al) op"
06 350 202 00 toets 'n 3 en dan W3
Opwindende
secretaresse
met
ondeugend karakter zoekt snelle
man voor spannende fantasieën
06 350 202 00 toets n 3 en dan 630^

Nieuw hete meisjes (18)
uit Groot Amsterdam"
0635023020 (100cpm)

Aantrekkelijke
bereisde
longe
zakenvrouw is op zoek naar warmte
en liefde Welke tedere man leeftijd
en uiterlijk is voor mij niet belang
rijk wil het ns met mij proberen'
Eerlijk ziin tederheid en liefde staan
bi| mij boven aan de lijst
06 350 202 00 toets n 3 en dan 047S

Nu DIKKE vrouwen echt op
bellen Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
haar thuis 06 96 68 (100cpm)

Wie kan mij mooie bi vrouw van
30|r liefde en echte warmte geven
Bel me en vertel me alles"
06 350 202 00 toets n 3 en dan 0231?

Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen Ze willen gratis sex
De computer verbind je naar
haar door 06 9755 (75cpm)

Hoi ik ben Debby Ik zou het heer
lijk vinden als |i| t iisklontje er uit zo
willen likken
06 350 202 00 toets n 3 en dan 009S

Nymfomanes doorschakelen
direkt apart met een oudere
vrouw Bel 06 9504 (75cpm)
Op zn FRANSi Ze doet je
broek uit en slaat haar 1zachte
lipjes om je
heen Haar
hoofd en tong gaan op en
neer en jij zit met je vingers m
m n slipje Wij komen tegelijk
tot een HP 1 gpm 06 96 46

Aantrekkelijke vrouw zou graag m
kontakt willen komen met een stel
of man (liefst geb ) voor het bezoe
ken van sexbios buitensexclub of
parenclub Bellen lullie gauw'
06 350 202 00 toets 'n 3 en dan 304Ta-

Welke lieve man of vrouw zou mij
eens graag willen ve wennen' Ik ben
blond slank en 26 jaar Ik wacht met
spanning op |e telefoontje '
06 350 202 00 toets n 3 en dan 401 ®

100cpm

Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt
06 350 290 53 (75cpm)
Oudere vrouwen geven hun
telefoonnummer voor gratis
SEX 06 95 17 (75 cpm)
Oudere
vrouwen geven
tel nrs voor gratis sex bij hen
thuis Bel 069511 (100cpm)
Oudere vrouwen geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis
Bel nu 06 9780 (75cpm)
OUDERE VROUWEN (40+)
willen nu snel sexkontakt1
Bel nu 06 9705 (75cpm)

Privé
doorschakelen

06-9688

Zandvoorts Nieuwsblad

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

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

6reqels/ 10.15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

ƒ 25,=
(geldig v/a heden tot 30 april)

Adres
Postcode

Plaats.

Telefoon-

S v p in rubriek

STUDENTES geven
gratis sex op hun kamer
Bel nu 06 9603 (75cpm)

TRIOSEX n vrouw of man
extra in bed Sexkontakten'
Bel nu 06 9844 (75cpm)

VIDEOTHEEKDOMBO

•

Sabnna s Sexpaleis Kies uit
180 HOTSTORIESi Zapp door
de stonesi 1 gprn 06 96 06
SEX DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je hete vrouwen direct
thuis bellen 06 9750 (75 cpm)
SEX DOORSCHAKELLIJN
Nu rjete negerinnen echt op
bellen Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
haar huis 06 9667 (75cpm)

Thuisprive de grootste
de lekkerste en de meeste
vrouwen 24 u p d p m 75 c
06 320 330 04

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, met vooi de zakelijke markt, tot een maximum
van een advertentie per week Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren Alle prijzen mcl 17 5% BTW
Naam

24 u/p d 100 c p m

Corn. Slepérsstraat 2-B
Zandvoort Tel. 12070

TRIOSEX n vrouw of man
extra in bed Sexkontakten1
Bel nu 06 9502 (75cpm)
'Vrouwen 35 jaar en ouder
willen DIREKT SEX Bel haar
thuis via 06 9604 (75cpm)
Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT Direkt aan de
liini Bel 06 9757 (75 cpm)

ZONNEBANK* {met gezichtsbruiner)
per keer
lOnttenkaart
SNELBRUINER/TUNNEL (met 3 gezichtsbrumers)
per keer
10 nttenkaart
GEZICHTSKANON:
15 min
ƒ 10,—
20 min
ƒ12,50
30 min
ƒ17,50
OPENINGSTIJDEN
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zondag
VOORJAARSAANBIEDING:
5x ZONNEBANK + 5x SNELBRUINTUNNEL
natuurlijk gebruiken wij de
allernieuwste professionele
CLEO-lampen van Philips
FITNESS PARADISE
PARADIJSWEG 1, t O
TEL 02507-17742

ƒ 15,00
ƒ 125,00

10x ƒ 85,00
10x ƒ100,00
10x ƒ140,00
10 00-22 00 uur
10 00-14 00 uur
10 00-14 00 uur

FLATS

•H
Bril

*ÊrHïïSX-'ifrKati
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DR.KUYPERSTRAAT 9
DR. C. A. GERKESTRAAT 30 RD
ZEER RUIME DUBBELE bovenwoning met ruim
balkon op het ZUIDEN, op loopafstand van centrum en strand gelegen.
Indeling: Entree, trap.
1e verd.: Ruime hal, kamer en suite met openslaande deuren naar balkon, zijkamer, slaapkamer,
keuken, badkamer met ligbad, toilet.
2e verd.: Zeer ruime zolderberging, ruime slaapkamer met dakkapel, mog. voor meer kamers.
Verwarming via c.v.-combiketel en gaskachels.
Bouwjaar 1935.
.
ƒ189.000,-

Woonhuis, type 2 onder 1 kap, met voor- en achtertuin, garage.
INDELING:
beg.gr.: entree/gang, kelderkast, toilet, uitgebouwde woonkamer, open keuken.
1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met bad, toilet
en wastafel, dakterras.
Vaste trap naar 2e verd.: zolderkamer met dakraam, zolderruimte met c.v.-ketel en boiler.
* woonkamer met parket, open haard en kastenwand.
' grotendeels voorzien van kunststof kozijnen met
dubbel glas
' c.v.-gas en gasboiler
• grondopp.: 329 m2
ƒ 395.000,-

r

MR. TROELSTRASTRAAT 60
Goed onderhouden, comfortabele VRIJSTAANDE
BUNGALOW in ZUID.
INDELING:
Entree, hal, garderobe en toilet, 2 slaapkamers,
stookruimte, ruime woonkeuken met kookeiland en
natuurstenen vloer, woonkamer met balkon en uitzicht op de duinen, royale ouderslaapkamer met
schuifpui naar grote achtertuin, badk. met ligbad,
douche en 2e toilet.
* Vrijstaande stenen schuur
" Parkeren onder grote carport
• C.V.-oliestook
* Siematic keuken met inbouwapp.
" Airconditioning, open haard
' excl. overname roerende zaken
• grondopp.: 826 m2
ƒ 695.000,-

\\m
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DE FAVAUGEPLEIN 61 HS

4-kamer recreatieflat met uitzicht over de duinen.
INDELING:
entree/hal, woon/eetkamer met royaal balkon
(zuid), keuken, 3 slaapkamers, badkamer met
douche, toilet en wastafel.
* gemeenschappelijke binnentuin
* c.v. gas combiketel
,
...
* servicekosten ƒ 1.700,- per jaar ƒ 154.000,-

4-kamermaisonette gelegen in het gebouw
„DUINZICHT" aan de rand van de Waterleidingduinen.
INDELING:
2e verd.: entree/hal, toilet, woonkamer met balkon
oost, keuken.
1e verd.: overloop, toilet, badkamer met douche en
wastafel, 3 slaapkamers, groot balkon oost.
' vlakbij het dorp en op loopafstand van het strand
• rustig gelegen
• eventueel garage te koop ƒ 22.000
• servicekosten ƒ 497,- per maand , _ ._ _ „
inclusief verwarming
ƒ 243.000,-

Luxe royale 4-kamerflat thans verbouwd tot 2 kamers, op begane grond met terras op westen. INDELING: Royale living met schuifpui naar terras op
hst westen, 1 slaapkamer, luxe ruime keuken met
veel apparatuur, ruime, moderne'badkamer met
douche, bidet en toilet, de v.m. inpandige garage is
thans een extra werk/wasruimte, betegeld en met
wasmachineaansluiting.
* In 1990 totaal luxe gerenoveerd
' direkt aan zee gelegen in het centrum van het
dorp
' incl. extra garage Fenemaplein
' warmwater via 120 L elektr. boiler *~,-n „
" c.v. gas blokverwarming
ƒ 475.000,-

DE FAVAUGEPLEIN 21 / 64

DE FAVAUGEPLEIN 25 / 2

2-kamerflat op 11e verdieping met schitterend uitzicht over zee, strand en boulevard.
INDELING:
entree/gang, woonkamer met open keuken en balkon (zuid), slaapkamer, badkamer met douche en
toilet.
" berging op de beg.grond
• de flat is geheel gestoffeerd en gemeubileerd
" servicekosten ƒ 368,- per maand
incl. stookkosten en water
J 1 95.000,-

Direkt aan wandelboulevard, strand en zee gelegen 4-kamerappartement met balkon en SCHITTEREND uitzicht, gelegen op 2e verdieping. Indeling:
Entree/gang, lichte woonkamer zeezijde met balkon, ruime slaapkamer zeezijde (13 m2), slaapkamer (6 m2), ruime slaapkamer landzijde (13 m2),
luxe keuken met inbouwapparatuur, toilet, douche.
* 2 parkeerplaatsen bij gedogen
' verhuur niet toegestaan, behoudens overleg vereniging
* ballotage van toepassing
" zeer ruime berging in sousterrain
' voorschotbijdrage ƒ 300,- p.m.
, _ „
incl c.v.
ƒ269.000,-

DE SCHELP 64

i.

'ft

OOSTERPARKSTRAAT 5

HALTESTRAAT 79

Vrijstaand woonhuis met zomerhuis. Op loopafstand van zee gelegen.
Indeling:
beg.gr.: entree, toilet, L-vormige woonkamer met
open haard, open moderne keuken, kelder.
1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer m. bad en
douche, apart toilet.
2e verd.: losse trap naar vliering.
Zomerhuis: entree, toilet, woonkamer, zijkamer,
douchekamer.
1e verd.: 2 slaapkamers.
Het zomerhuis is bewoond.
Het woonhuis is v.v. c.v. gas.
Grondopp. 223 m2
VERKOOP ONDER VOORBEHOUD,
AANKOOP ANDERE WONING.
ƒ 275.000,-

Nabij
centrum
gelegen
royaal
woonhuis/pensionbedrijf, met tuin en zomerhuis.
Indeling:
entree, hal, gang, toilet, keuken, 1 slaapkamer met
douche/toilet, woon/eetkamer.
1e verd.: 4 slaapkamers, ieder met douche, toilet
op de gang.
soust.: entree achter, gang, keuken, douche/toilet,
2 slaapkamers.
zomerhs: entree, gang, toilet/douche, 2 kamers.
• vlakbij centrum dorp, NS-station
• op loopafstand van strand
' rondom kunststof kozijnen
' c.v.-gas
• grondopp.: 367 m2
ƒ 449.000,-

BREDERODESTRAAT154
Vrijstaande villa gelegen aan de rand van de waterleidingduinen.
INDELING:
sout.: garage, hobbykamer, stookkelder.
beg.gr.: entree, U-vormige woonkam. met open
haard, garderobekamer, toilet, moderne woonkeuken, bijkeuken.
1e verd.: overloop, toilet, bergkast, 3 slaapkamers,
moderne badkamer met ligbad en douche (marmeren tegels).
2e verd.: vliering.
* schitterend uitzicht duinen
* zonneterras
* c.v. gas
* grondopp.: 682 m2
ƒ 715.000,-

BURG. V. ALPHENSTRAAT 63
Hotelsuites, geheel gestoffeerd en gemeubileerd
(w.o. KTV, radio, etc.)
nr. 205 1 kamersuite op 2e verd.

ƒ119.000

nr. 443 1 kamersuite met serre op 4e verd.

ƒ119.000

nr. 339 1 kamersuite met serre op 3e verd.

ƒ 129.000

nr. 415 3 kamersuite met serre op 4e verd.

ƒ 259.000

nr. 226 3 kamersuite mat 2 serres op 2e verd.

ƒ 259.000

* badkamer m. ligbad, wastaf., toilet
' aan zee gelegen * bouwjaar 1988
" hotel heeft eigen parkeerterrein
' de suites zijn beleggingsobjecten zelfbewoning
enkele weken p. jaar.
* nr. 443 hele jaar voor eigenaar beschikbaar.

BEDRIJFSPANDEN
DE RUYTERSTRAAT 70
KOSTVERLORENSTRAAT117
Zeer ruime vrijstaande villa uit 1916, karakteristiek
en goed onderhouden, inhoud 950 m3. INDELING:
Gerenoveerde, halfvrijstaande villa op zeer gezellig
beg.gr.: entree, hal, toilet, kelder, grote living met
punt nabij het centrum v.h. dorp gelegen. INDEL.:
corner, serre voor en achter, open haard, halfopen
beg.gr.: entree/royale hal, toilet, luxe Franse landkeuken met eetbar.
huiskeuken, betegelde kelder, ruime L-vormige
1e verd.: overloop, 3 ruime slaapkamers, 2 badkawoonkamer met serre en open haard, schuifpui
mers, waarvan een met ligbad, 2e toilet, 2 ruime
naar terras en tuin.
balkons.
1e verd.: overloop, 2 ruime slaapkamers, beide
2e verd.: 4 slaapkamers.
met een balkon, torenkamer c.q. studeerkamer, * garage
luxe badkamer met bad, aparte douche en 2e toi* grote tuin voor en achter
let.
' zonnige ligging
• Compleet aangelegde tuin, vijver, buiten open
* c.v. gas
haard, schuur, terras
" warm water via gasboiler
' Ruime parkeermogelijkheid
' grondopp.: 707 m2
ƒ 795.000,• C.V.-gas (Nefit HR) combiketel
• Grondopp.: 365 m2
ƒ 498.000,-

KONINGINNEWEG 30

FRANS ZWAANSTRAAT 20
Halfvrijstaand woonhuis met voor-, zij- en achtertuin, gelegen aan de duinrand. INDELING:
beg.gr.: entree/hal, modern toilet, halfopen moderne keuken, doorzonkamer met erker.
1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, balkon, badkamer met ligbad en wastafel.
Vaste trap naar 2e verd.: zolderkamer met dakraam, zolderberging met c.v.-ketel en wasmachineaansluiting.
* rondom nieuwe ramen m. dubbel glas
• 2 parkeerplaatsen eigen terrein
" c.v.-gas * grondopp.: 312 m2
VOORBEHOUD VERVANGENDE , „
WOONRUIMTE
ƒ 369.000,-

4-Kamerflat, verbojjwd tot 3 kamers, op 2e verdieping.
INDELING:
entree/hal, L-vormige woonkamer met balkon op
het zuidwesten, keuken, 2 slaapkamers, douchekamer, toilet.
Berging op de begane grond.
• uitzicht op zee
' gebouw is v.v. lift
" servicekosten ƒ 325,- per mnd.
incl. stookkosten.

VERKOOP GESCHIEDT ONDER VOORBEHOUD
VAN AANKOOP
ANDERE WONING.
ƒ198.000,-

BURG. V. FENEMAPLEIN 19/11
4-kamerflat op 6e verdieping met uitzicht over zee
en dorp.
INDELING:
entree/hal, woonkamer m. open haard, 3 slaapkamers, keuken, badkamer met ligbad, apart toilet,
balkon op het zuiden en op het oosten.
' berging begane grond
* centraal in het dorp gelegen
" fraai uitzicht over zee
" servicekosten ƒ 645,- per maand , _
incl. verwarming
ƒ 298.000,-

Huis (ver)kopen
via Gense & van
c

:
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JULIANAWEG 16
ZANDVOORTSELAAN 307
Boven- en benedenwoning met tuin.
INDELING ben.won.: entree/hal, toilet, woonkamer, serre, keuken, bijkeuken, 2 slaapkamers,
badkamer met douche/toilet.
INDELING bov.won.: hal, toilet/douche, woonkamer, keuken, 3 slaapkamers, balkon, keuken.
Beide woningen moeten worden opgeknapt.
Gescheiden verkoop alleen mogelijk tegelijkertijd.
Vraagprijs ben.:
ƒ 249.000,Vraagprijs bov.:
ƒ 139.000,-

Geheel verbouwd woonhuis, helft van dubbel, met
fraai aangelegde tuin.
INDELING:
beg.gr.: entree/hal, toilet, L-vorm. woonkamer m,
open haard, travertin vloer, schuifpui naar terras,
keuken met alle apparatuur, bijkeuken.
1e verd.: 1 gr. slaapkamer (vh 2 kam.), 2e slaapkamer, luxe badkamer m. bad.
2e verd.: grote zolderslaapkamer, berging.
" zeer luxe verbouwd
' compleet gestoffeerd
" vele extra's
" gelegen in het groene hart
* c.v. gas (H.R. Nefit)
• grondopp.: 237 m2
ƒ 519.000,-

Vrijstaande royale villa met rondom tuin. INDELING:
sout.: garage, hobbykamer, binnen-zwembad, sauna, waskamer, stookruimte.
beg.gr.: entree/hal, royale L-vormige woonkamer
m. open haard, travertinvloer, woonkeuken, 2
slaapkamers.
1e verd.: overloop, balkon, studeerkamer op de vide, slaapkamer met modern sanitair.
• garage voor 3 auto's
" gelegen in groene deel Zandvoort
" bouwjaar 1973
" gas c.v. en ged. vloerverwarming
" inhoud van de woning 1200 m3
• grondopp.: 860 m2
ƒ 975.000,-

TE HUUR

J- W

n

KOSTVERLORENSTRAAT 98
::

MAX PLANCKSTRAAT 26
TE HUUR AANGEBODEN
KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE.
Beg.gr.: 100 m2 opslagruimte
Huurprijs: ƒ 100,- p.m2/jaar
1e verd.: 130 rr>2 kantoorruimte
gestoffeerd en met systeemplafond.
Huurprijs: ƒ 135,- p.m2/jaar
Het pand is voorzien van c.v. gas.

HOGEWEG 76 / 1

-Sa f

TROMPSTRAAT 7 / 8
3-kamerflat (vh 4 kamers) op 4e verdieping. Schitterend uitzicht over zee en strand. •
Indeling:
entree/hal, doorzonkamer, keuken, 2 slaapkamers,
badkamer met bad, toilet, balkon aan voor- en achterzijde. Berging o.d. begane grond.
' geheel gerenoveerd appartement
" nieuwe keuken en nieuwe badkamer
* schitterend uitzicht over zee
, - _ _„_
• servicekosten ƒ 340,- per mnd. ƒ219.000,-

Zeer LUXE 3-kamerappartement, in kleinschalig
complex, centraal in het dorp gelegen. INDELING:
entree/hal, ruime L-vormige living m. serre aan
tuinzijde, openslaande deuren naar zonneterras én
aansluitend de tuin, luxe open keuken met veel
inbouwapparatuur, 2 slaapkamers, badkamer met
douche en ligbad, apart toilet.
* tuin op het zuiden
" inpandige garageplaats & berging
* eigen c.v.-installatie
* bouwjaar 1992
* servicekosten ƒ 175,- per mnd ƒ 398.000,-

GROTE KROCHT 23
TE HUUR: Winkel in drukke winkelstraat
INDELING:
voor-winkelruimte 40 m2
achter-winkelruimte 12 m2
dagverblijf 11 m2
• .
opslagruimte 6 m2
2 parkeerplaatsen
• c.v. gas
Huurprijs: per jaar ƒ 30.000,- exclusief B.T.W.

f\

SMEDESTRAAT 2

BREDERODESTRAAT 65

BREDERODESTRAAT 98

In het centrum van het dorp een rustig gelegen
royale woning op loopafstand van winkels en
strand.
INDELING:
Beg.gr.: entree/hal, douche/toilet, inpandige garage (thans sip.kamer), met schuifpui naar plaatsie, hqbbyruimte, biljartkamer met kastenwand. sauna, bijkeuken.
1e verd.: U-vormige woonkamer met open haard,
houten vloer en luxe open keuken met inbouwapp.,
balkon.
2e verd.: 2 ruime slaapkamers met kasten, badkamer met ligbad, 2e toilet, dubb. wastafel, ketelhok.
3e verd.: Onbevloerde zolder, stahooqte. Bouwjaar
1977.
Goed van onderhoud.
ƒ 395.000,-

Vrijstaande villa op loopafstand gelegen aan zee,
duinen en centrum dorp.
INDELING:
beg. grond: entree/hal, kamer-en-suite met serre,
keuken, toilet.
uitbouw achterzijde: 2 kamers, luxe badkamer met
bad, douche en toilet en in sousterrain onder de
uitbouw: 1 slaapkamer en bijkeuken.
1e verd.: 4 slaapkamers, toilet en aparte douche.
Vliering.
' kamer-en-suite v!v. open haard en vloerverwarming
' ondergrondse schuur in achtertuin
' luxe sanitair
' ged. kunststof kozijnen
* 2 c.v.-ketels; grondopp.: 389 m2 ƒ 525.000,-

TE HUUR vrijstaand woonhuis met zomerhuis,
vlakbij het strand.
INDELING:
beg.gr.: entree/hal, toilet, L-vorm. woonkamer met
laminaat vloer en open haard, half open luxe keuken met apparatuur, kelder.
1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met
douche en toilet.
2e verd.: 3 kamers.
Inpand. zomerhs: entree, toilet, douche, kamer,
keuken.
1 e verd.: overloop, 2 kamers.
* buitenzijde bekleed met witte kunststof schroten
* c.v. combiketel
* in zomerhuis eigen c.v.
cnr\
' Huurprijs
ƒ 3.500,- per maand

STATIONSPLEIN15/7

DE RUYTERSTRAAT 8 / 3
4-kamerflat, verbouwd tot 3 kamers, op 2e verdiePing;
INDELING:
entree/hal, L-vormige woonkamer, moderne keuken met apparatuur, 2 slaapkamers, badkamer met
bad, douche en toilet. 2 balkons. Berging op de
begane grond.
' uitzicht op zee
' balkon o.h. zuidwesten en o.h. noordoosten
" woonkamer v.v. plavuizen vloer
' servicekosten ƒ 250,-per maand , _ _ _ _
incl. stookkosten
ƒ 229.000,-

Royaal, luxe 3-kamerappartement met ruim terras
in het flatgebouw „Residence Monopole".
INDELING:
entree/hal, toilet, L-vormige woonkamer, open keuken met apparatuur, 2 slaapkamers, toilet, badkamer met bad, douche en 2 wastafels.
• flat voorzien van eiken vloeren
• balkon oost met uitzicht station en duinen, balkon
west m. zeezicht
• eigen parkeerplaats in garage
• aparte berging
• dubbele beglazing
• goed beveiligd: video-door-entry-system, liftcode
etc
• eigen c.v. gas
ƒ 429.000,-

PARADIJSWEG11A
Kantoorpandje met woonstudio/opslag, rustig en
gezellig gelegen.
INDELING:
beg.gr.: entree, gang, kantoorruimte, archiefruimte,
keuken, toilet/douche. Totaal ca. 65 m2.
1 e verd.: woonstudiq 28 m2.
• gaskachelyerwarming
" karakteristiek pandje gelegen nabij centrum dorp
• eventueel te huur 5 + 5 jaar
• huurprijs ƒ 18.000,- per jaar
ƒ 235.000,-

NVM
MAKELAAR

DeBoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!

Donderdag 20 april 1995

Los nummer M.85

55-e jaargang nummer 16

Zo zie ik Zandvoort

Oplage: 5.300

Ondernemers Vereniging Zandvoort onderzoekt alternatieven

'Baatbelasting is oneerlijke
lastenverdeling ondernemers'
ZANDVOORT - De baatbelasting die de gemeente mogelijk gaat heffen, heeft één groot nadeel: de ene ondernemer
wordt ten onrechte zwaarder belast dan de ander, terwijl
het gaat om zaken waar iedereen evenveel baat bij heeft.
Daarom moet er in eerste instantie gezocht worden naar
een andere oplossing, zodat iedere ondernemer - op vrijwillige basis - evenveel betaalt.
Dat zegt Roei van den Heu- herinrichting van het centrum
vel, voorzitter van Onderne- te financieren. Dat gaat ónder
mers Vereniging Zandvoort. In andere om sierbestrating,
de openbare vergadering van' nieuw straatmeutailair, verlichOVZ, volgende week donderdag ting, etcetera. De belastingaanin strandpaviljoen Take Five, slag valt slechts bij een deel van
wil hij de baatbelasting ter dis- de ondernemers op de deurcussie stellen. Plus eventuele mat: ondernemers die tevens
alternatieven die deze avond op eigenaar zijn van het pand
tafel komen. Een van de moge- waarin hun zaak is gevestigd,
lijkheden waar het OVZ-be- en die volgens de gemeente distuur aan denkt, is een stich- rect baat hebben bij de herinting waaraan iedere bnderne- richting.
mer contributie betaalt.
Het bestuur van OVZ is het
niet eens met die verdeling.
Eigenaren
„Als Zandvoort wordt opgeHet gemeentebestuur over- knapt, dan heeft iedereen daar
weegt de baatbelasting op te baat bij," zegt Van den Heuvel,
leggen aan eigenaren van be- „niet alleen de ondernemer bij
drijfspanden in het dorpscen- wie er voor de deur iets gebeurt.
trum, om zo een deel van de Als zijn bedrijf beter gaat draai-

en, dan verdienen ook de toeleveranciers er aan. Op een gegeven moment zelfs ook de aannemer en de kapper, er kan immers meer geld besteed worden."

Uitstraling
„Bovendien heeft het opknappen van een straat een uitstraling naar het hele dorp. Je
moet het als één geheel zien, als
hét produkt Zandvoort. Alles
versterkt elkaar, iedereen heeft
er profijt van. Waarom zou dan
niet iedereen meebetalen in
plaats van alleen een paar ondernemers?"

tijdje mee bezig geweest. Zo
hebben we onder andere al
overleg gepleegd met de ondernemersorganisatie MKB Nederland."

Stichting
„Een alternatief zou kunnen
zijn: een stichting waarbij elke
ondernemer is betrokken en op
die manier meebetaalt aan het
totaalprodukt Zandvoort. Als je
iedereen individueel benadert,
moet het mogelijk zijn hen te
overtuigen van het algemeen
belang van vrijwillige samenwerking. Doen er toch te weinig
ondernemers mee, dan heb je
altijd nog de baatbelasting als
stok achter de deur. Daarom
moet de gemeente gewoon
doorgaan deze verder uit te
werken. Als dat nog helemaal
moet gebeuren op het moment
dat we de baatbelasting tóch
nodig hebben, ontstaat er onnodig veel vertraging."

„We moeten af van die individuele dingen als: ik betaal wel,
maar mijn buurman niet. Dat
hoorde je vaak met betrekking
tot de sierverlichting. Met de
baatbelasting voor enkele ondernemers, blijf je dat houden.
Daarom ben ik voorstander van
een andere oplossing als dat
mogelijk is. We zijn er al een Zie ook pagina 3

'Kantoor Zandvoort wordt ontzien
bij bezuinigingen Regionale VVV'

ZANDVOORT - „Dit is
een van de weinige rustige plekjes die we nog in
het centrum van Zandvoort hebben. En ook.een
van de meest authentieke. Bovendien wordt hier
het uitzicht nog niet verstoord door 'statusblik'
op de stoep, ofte wel geparkeerde auto's."
Dat zegt André Lieberom,
fotograaf van het Zandvoorts Nieuwsblad, over het
Kerkpad, dat ingeklemd ligt
tussen de Poststraat en de
Bakkerstraat. Vandaar dat
hij dit plekje uitzocht, toen
hem gevraagd werd een foto
te maken als voorbeeld voor
de prijsvraag 'Zo zie ik Zandvoort'. Een actie waar iedereen aan mee kan doen. En

Prix d'Humanité
voor Vera Lynn
ZANDVOORT - De Lionsclub Zandvoort reikt op 10 mei
de Prix d'Humanité uit aan
Vera Lynn. De uitreiking vindt
plaats tijdens het door de club
georganiseerde '50 jaar bevrijdingsfestival' dat in Treslong in
Hillegom gehouden wordt.
De Prix d'Humanité wordt
jaarlijks toegekend aan personen of instellingen die zich op
bijzondere wijze hebben ingezet voor de medemens. Vera
Lynn krijgt de onderscheiding
omdat zij zich heeft ingespannen om het moreel van de geallieerde troepen hoogte houden.
Toegangskaarten voor het bevrijdingsfestival kosten 125 gulden. Ze zijn .verkrijgbaar bij
Wv Zandvoort en Haarlem en
bij Treslong in Hillegom. De opbrengst komt ten goede aan de
stichting 'Lions helpen kinderen'.

Waterstanden
Datum
20 apr
21 apr
22 apr
23 apr
; 24 apr
:! 25 apr
26 apr
27 apr
28 apr

HW
07.37
08.31
09.45
11.10
12.14
00.56
01.55
02.56
03.35

LW
03.16
04.06
04.56
06.00
17.26
08.46
10.06
10.55
11.35

HW LW
20.11 15.34
21.26 16.40
22.30 17.45
23.46 19.10
--.- 20.35
13.35 21.50
14.25 22.34
15.11 23.14
15.55 --.--

Maanstand/getij:
LK zat. 22 april
05.18 uur
Doodtij zond. 23 april .... 23.46
uur
+59 cm
zat. 29 april
19.36 uur

niet alleen met foto's, ook met
schilderijen,
tekeningen,
beeldhouwwerk, gedichtjes of
verhalen, noem maar op. Het
mag in elke vorm.
De vraag daarbij is: hoe ziet
u uw woonplaats. Wat vindt u
de leuke plekjes en wat maakt
het tot zo'n plezier (of juist
niet) om in deze gemeente te
wonen? Hoe beoordeelt u de
jaarlijkse invasie van toeristen, het 'mondaine' uitgaansleven, of juist de winterse rust?
Het strand, de duinen? Geef
uw eigen impressie van Zandvoort is het verzoek van de redactie en stuur die naar de
krant. Wij zijn heel benieuwd.
Voor de meest creatieve inzendingen zijn enkele aardige
prijsjes beschikbaar.
Een selectie hopen wij in

Foto André Lieberoni

mei in het Zandvoorts Nieuwsblad te publiceren. Mogelijk
worden de inzendingen ook geëxposeerd. Wie deelneemt aan
de prijsvraag 'Zo zie ik Zandvoort', gaat akkoord met de
eventuele publikatie en expositie van zijn inzending. Een deskundige jury zal zich over de
kunstuitingen, die uiterlijk l
mei binnen moeten zijn, buigen. U kunt uw bijdrage zenden naar het redactieadres
Gasthuisplein 12, 2042 JM
Zandvoort. Grotere werkstukken kunnen hier ook tijdens
kantooruren worden afgegeven. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met
Joan Kurpershoek (02507)
18648 of Ton van Doorn,
020-6451515. Ook indien u overweegt mee te doen, wordt u
verzocht even te bellen.

(ADVERTENTIES)

ZANDVOORT - Bij bezuinigingen binnen de Regionalë VW Zuid-Kennemerland zal Zandvoort zoveel
mogelijk ontzien worden.
Dat zegt WV-bestuursvoorzitter A. Kraak naar aanleiding van berichten over een
mogelijke bezuiniging van
drie ton. „Voor zover het
gaat om direct aanwijsbare
activiteiten, wordt alleen
Haarlem getroffen."
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem wil de subsidie aan de Regionale VW
Zuid-Kennemerland met drie
ton verminderen. Dat is een van
de vele maatregelen waarmee
het college in vier jaar tijd 22
miljoen gulden hoopt te bezuinigen. Of dat allemaal doorgaat, wordt pas in november besloten, bij de behandeling van
de gemeentebegroting 1996.

Aanwijsbaar
Als dat besluit negatief uitvalt, zal dat vooral consequenties voor Haarlem hebben, zegt
WV-voorzitter Kraak. „Toen
Zandvoort op de WV ging bezuinigen, hebben we dat ook
opgelost in Zandvoort. Als de
gemeente Haarlem dat nu doet,
moeten we het geld in Haarlem
vinden." Dat geldt voor direct
aanwijsbare activiteiten, zegt
hij. „Al blijven er natuurlijk altijd punten, die ook gevolgen
voor anderen hebben."

Het Zandvoortse VW-kantoor was dit weekend voor het eerst weer op zondag open
Foto André Lieberom

Het VW-bestuur stelt momenteel een lijst op van consequenties die eventuele bezuinigingen van de gemeente Haarlem zouden hebben. „Dat zijn
nogal wat dingen," aldus
Kraak. „Die lijst zullen we de
gemeenteraad voorhouden."
Een aantal onderdelen is al in
de publiciteit gekomen, waar-

Ambtelijk stukken volgens
ELKE ZONDAG OPEN wethouder
Flieringa onjuist
7 DAGEN PER WEEK TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN
Op zondag 23 april:
Kogelbiefstuk au poivre
met huisgemaakte frites
en een roomkwarkdessert
met vers fruit.
14.95

VROOM &DREESMANN
Kalverstraat

Strandvakantie
geboekt ?
Dan kunt u echt niet
buiten dit Prisma
duikhorloge. Waterdicht tot 100 m. Met
duikring, schroefkroon en datum.
En natuurlijk voor
een vakantieprijs!
Van 179,- voor 95,Burg. de Vlugtlaan 194 (020 - 613 23 71)
Kinkerstraat 284 (.020 - 618 30 70)
Maandag gcsl. - Donderdag koopavond

ZANDVOORT - Volgens
ambtelijke stukken heeft
GBZ-wethouder Flieringa
toezeggingen gedaan aan de
beheerder van parkeerterrein De Zuid, betreffende
het betaald parkeren langs
de Gort van der Lindenstraat. Die stukken zijn afgelopen week in de openbaarheid gekomen. Flieringa heeft juist eerder deze
maand, in de commissie Financiën, dergelijke afspraken ontkend.
Volgens de ambtelijke stukken zou Plieringa toegezegd
hebben dat in deze straat nog
dit seizoen betaald parkeren
wordt ingevoerd. Maar de wéthouder zelf zegt geen enkele
toezegging gedaan te hebben
aan parkeerpachter Bruijnzeel.
Dat zei hij in de commissie Pinanciën naar aanleiding van
vragen van D66-raadslid Van
Leeuwen. Bovendien heeft hij
kort daarvoor in het college van
Burgemeester en Wethouders
aangegeven dat de tekst van de
stukken niet juist is.

Schadeclaim

nusselein
DE JUWELIER DIE BLIJ M A A K T

Van Leeuwen is bang dat de
gemeente een nieuwe schadeclaim wacht, als de parkeermeters langs de Cort van der Lindenstraat nog even op zich laten wachten. Flieringa wil die
nog vóór Pinksteren geplaatst
hebben, maar het is twijfelach-

tjg of die datum wordt gehaald.
Volgens de stukken kreeg
Bruijnzeel vorig jaar een nieuwe huurovereenkomst voorgelegd voor het parkeerterrein De
Zuid, aan het Priedhoffplein in
Zandvoort-Zuid. Hij was het
echter niet eens met de huurverhoging van 10 procent en
zou alleen tekenen als er betaald parkeren zou worden ingevoerd langs de Cort van der
Lindenstraat. Door de huidige
gratis parkeerplaatsen langs
die straat, krijgt hij minder
klanten, zo luidt zijn klacht.

Bemeterd

onder het schrappen van 4,5
van de 14 arbeidsplaatsen.
Mocht dat doorgaan, dan zal
dat voor kantoor Zandvoort
geen gevolgen hebben, aldus
Kraak. „We zullen zeker niet
gaan tornen aan de bezetting en
openstelling in Zandvoort. Integendeel, het kantoor is net
sinds Pasen ook weer op zondag open, van 11 tot twee uur."

Bedrijfsleven
„We hebben tot die extra
openstelling besloten op aandringen van het bedrijfsleven.
Het doel is ook toeristen die op
zondag aankomen van dienst te
zijn. Dit blijft tot september gehandhaaf d." Die extra uren
kosten de VW 3300 gulden,
maar Kraak verwacht dat het
bedrijfsleven deze kosten zal
dragen. „Het was een gokje.
maar vooruitlopend daarop
zijn we toch maar vast open gegaan." Vroeger was her
VW-kantoor ook op zondag
open, maar volgens Kraak is
dat destijds teruggedraaid vanwege bezuinigingen van de gemeente Zandvoort.
De Haarlemse bezuinigingen
zouden verder nog als gevolg
kunnen hebben, dat het team
Haarlemse Bloemenmeisjes
wordt opgeheven. Dit jaar werd
juist feestelijk herdacht dat het
promotieteam veertig jaar geleden in het leven werd geroepen.
Inmiddels heeft het Haarlemse
bedrijf Buys Public Relations
zich aangemeld als 'reddende
engel' van dit team. Eigenaar
Udo Buys zou daarvoor een
Stichting Haarlemse Bloemenmeisjes willen oprichten. Als
dat doorgaat, zal er vermoedelijk wel wat 'gesleuteld' worden
aan de huidige opzet: de meisjes moeten, zowel in binnen- als
buitenland, een opvallender rol
gaan spelen, vindt Buys.

,'De heer Plieringa heeft deze
toezegging gedaan en heeft gesteld dat de Cort van der Lindenstraat in het jaar 1995 in ieder geval bemeterd zal worden.'
Dat meldt een ambtelijk stuk
van 14 september 1995, over een
gesprek tussen beide partijen,
dat een dag eerder plaatsvond.
Dit wordt nog eens bevestigd in
twee stukken van oktober 1994
en februari 1995. Die teksten
zijn dus niet juist, aldus Flieringa.
„Het bevreemdt me allemaal
bijzonder," zegt Van Leeuwen.
„Je zou toch zeggen dat ambtenaren dat niet verzinnen!" Jeannette van Westerloo, fractie- Bloemencorso
voorzitter van de PvdA, is evenDe VVV zoekt verdere bezuieens verbaasd.
nigingen in het weghalen van
Vervolg op pagina 3 de vlaggen vóór het Haarlemse

Krankzinnig
„Een hele buurt met zoo
veel geschiedenis weg«3
vagen, dat is krankzinnig." Dat
zeggen twee bewoonsters
van de omgeving Hobbemastraat over het standpunt van
de gemeente. Deze wil dat
een honderdtal woningen in
het centrum over vijf jaar gesloopt wordt.

Hakim
'Als ik met mijn zoon
naar een kindervoorstelling ga, gedraag ik me ook
als een kind. Dat enthousïasme werkt aanstekelijk,' zegt
clown Hakim, die komende
week in de Meervaart in Amsterdam optreedt.
Voorts besteden de uitgaanspagina's aandacht aan het
'verborgen' Geologisch Museum en Art & Pro-technicus
Walter van Elteren.

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

Van Westerloo (PvdA):

Bestuursvoorzitter Regionale VWZuid-Kennemerland:

Het Kerkpad, een van de meest authentieke plekjes van Zandvoort

DËZËiWËËm

kantoor, verminderen van de
bijdrage aan het Bloemencorso
met 11 duizend gulden en het
afschaffen van de bijdrage aan
het orgelconcours. Op de telefoonkosten was al bezuinigd,
de VW in Haarlem heeft daarvoor een tijdje geleden een
06-nummer ingevoerd.
Overigens zal bestuursvoorzitter A. Kraak zelf een van de
politici zijn. die een oordeel
over de gemeentelijke bezuiniging moeten uitspreken. Kraak
is fractievoorzitter van de VVD
in de Haarlemse gemeenteraad.
De partij heeft ook een wethouderszetel.

'College minacht
gemeenteraad'
ZANDVOORT
Het
steunpunt voor ouderen
moet toch in het Huis in het
Kostverloren komen. De
Zandvoortse organisaties
die zich met veel met ouderen bezig houden, hebben
dat van het gemeentebestuur te horen gekregen. De
PvdA heeft opheldering geeist.
Minimaal drie instanties die
zich bezighouden met de zorg
voor ouderen, willen een steunpunt in het Gemeenschapshuis, in plaats van in het HiK.
Dat laten zij al jaren duidelijk
merken. Dat zijn de Stichting
Welzijn Ouderen Zandvoort
(SWOZ), het Centrum voor
Vrijwillige
Hulpverlening
(CvVH) en de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
(ANBO) afdeling Zandvoort.
Het college van Burgemeester en Wethouders negeert die
wens echter door zelf voor een
steunpunt in het HiK te kiezen.
Het CvVH en de SWOZ zouden
daarheen moeten verhuizen.
Volgens PvdA-fractievoorzitter
Jeannette van Westerloo is dat
ook tegen de wil van de gemeenteraad. Zij verwijst naar een
motie van de PvdA die in mei
1994 door de gemeenteraad is
aangenomen. „Deze had de onmiskentaare bedoeling in het
Gemeenschapshuis een volwaardig steunpunt voor ouderen te creëren, ten behoeve van
het CvVH en de SWOZ." Wéthouder Rita de Jong, Welzijn,
zei toen in te stemmen met de
motie. Deze was voor haar 'een
steun in de rug'.
Van Westerloo is verbolgen
over deze stap van het college,
die het buiten de gemeenteraad
om heeft genomen. Zij heeft
schriftelijke vragen gesteld. De
handelwijze van het college getuigt volgens Van Westerloo
van 'minachting van de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan'.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.'
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

L

donderdag 20 april 1995
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Een en ander vindt plaats op

FAMILIEBERICHTEN
OPENBARE
RAADSVERGADERING

uitverkoop
Hoera

21 apnl 1995

pa en ma Calzado
25 jaar getrouwd
gefeliciteerd
kinderen en iamihe

tot zondag a.s. (laatste week)
bij

BEACH HIM
Kerkstraat 2O

Op donderdag 27 april zijn onze
ouders - grootouders

Piet en Edith Looijer
50 jaai getrouwd
Van harte gefeliciteerd
Petra, Berry, en Sylvam
Torn en Anke

(voorheen E. de Boer)
2 paar yellow cab

ƒ 100,-

Shortsv.a.

ƒ

10,-

Kinder singlet + broekje samen

ƒ

5,-

Hemd of T-shirt of Polo v.a.

ƒ15,-

"

p. stuk

Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te
bedanken, betuigen wij U langs deze weg onze
oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het overlijden van

Laatste jacks's

ƒ

50,-

Charro gekleurde spijkerbroek

ƒ

25,-

Pieter Paap
(ome Piet)

Gevr.

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat
U zich allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
J. Paap-Zwemmer
Zandvoort, april 1995

afwashulp
Tot plm. 20 jaar
't Familie restaurant

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting (02507 - 61492) kunt u
terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar

Kerkstraat 27
Tel. 12537

Dankbetuiging
Voor de talloze blijken van belangstelling betoond na
het overlijden van

ZATERDAG 22 APRIL OPEN
ARCHIEFDAG

J. M. G. E. Dorsman-Loos
zijn wij U zeer erkentelijk.
Zij hebben ons nogmaals doen realiseren hoezeer zij in
wijde kring geliefd was en gewaardeerd werd.
Uit aller naam:
J. A. Dorsman
Zandvoort, april 1995

en

TE HUUR

zeggen 21 april om 14.00 uur

opslagruimte

> Ja,
u ik wil"

±45 m2

In Memoriam
24-04-1989

Addie Spierieus

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

WEEKMENU
Daging rendang/mild
(Rundvlees bereid met kokosmelk)
***

***

Zaterdag 6 mei 1995 is het dan weer
zover, ZVM Handbal houdt dan weer haar
jaarlijkse marathon klaverjas voor koppels.
U kunt u vanaf nu al opgeven bij G. Seders
tel. 18451.
l.y.m. het te bestellen koud buffet, zouden
wij graag voor 3 mei weten hoeveel
koppels (personen) er komen.
Het inschrijfgeld is ƒ 27,50 per persoon,
wees snel want wij kunnen niet meer dan
34 koppels plaatsen.
De aanvang is om 13.00 uur tot 01.00 uur.
Wij hopen u op 6 mei in de kantine van
2. V.M. Handbal in het binnen circuit te
mogen begroeten.

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

met nasi / of bami goréng

ƒ 12,50

AKO

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

Voorgenomen bouwvergunningen (art. 19
WRO procedure)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van art 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening .bouwvergunningen te
verlenen voor'
- 21 woningen op het binnenterrein van de
Julianaweg/Kostverlorenstraat.
Inspraak over ontheffing Wetgeluidhinder
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
zijn voornemensom ten behoeve van het bouwplan 21 woningen binnenterrein Julianaweg/
Kostverlorenstraat een verzoek om hogere waarden (verkeerslawaai) als bedoeld m de Wet
geluidhinder bij Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland in te dienen
Op maandag 1 mei 1995 om 16.00 uur zal m
het raadhuis (wethouderskamer) een hoorzittmg worden gehouden Tijdens deze zitting zal
aan iedere belanghebbende de gelegenheid
worden gegeven op het verzoek tot ontheffing
mondeling te reageren
Aanvraag kapvergunning
Een verzoek om vergunning is ingediend voor
het kappen van diverse bomen op het binnenterrein Julianaweg/Kostverlorenstraat

Knikarmschermen
luxe artikelen

BESTAAT 60 JAAR
Alles op zonweringgebied
Mado T.N.O.
Goedgekeurde schermen

Natuurgemest Schots
vlees, ambachtelijke
vleeswaren, vers
Hollands wild en

•<*? •£<?***• {*•"•tfSffvf y»-^

U* f fl t f* ^t

VSIES
Keuze uit meer dan

1000 VERSCHILLENDE
MEUBELSTOFFEN van 69,-nu

9.

25.00
9.95
5.95

alle soorten
MODELGORDIJNEN bij ons v.a fa V. W

VELOURS OVERGORDIJNEN
van 39.95 NU ALLEEN BIJ ONS

WIJ STOFFFEREN ALLE

p.m.

BOOT-, BANK- EN CARAVANKUSSENS, OOK MANOU EN EIKEN

V UW p.m.

ALLE SOORTEN VITRAGE

met waarborggarantle

- Regentesseweg 7 - 1 boom
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlmgh Onnesstraat 20, te Zandvoort. De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
09 00 tot 12 00 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen by Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
95037B Haltestraat 21

wijzigen voorgevel
95038B A J v/d Molenstraat
vergroten
sportschool
95039B Burg v Fenemaplem 2 veranderen
hotel/bar
95040B Fr Zwaanstraat 86
vergroten
woonhuis
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 -12.30 uur gedurende twee
weken na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders Deze bezwaren
worden bil de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
95008B Brederodestraat 160 plaatsen
dakkapel
95021B Kostverlorenstraat 96 oprichteji
veranda ~
95024B Burg v Alphenwijzigen van
straat 63
gevefstrappenhuizen
95025B Grote Krocht 24
wijzigen
winkelpui
Belanghebbenden, die door een vergunning
rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen 6 weken na verschijnen
van dit blad een bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Wonmgwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplem 4

FRIDAYB.V.l]ÏÏZENDWERK
is een uitzendburo voor lager en middelbaar
technisch personeel.
Voor een relatie in Amsterdam zijn wij t.b.v.
diverse projekten op zoek naar:

(meewerkend) VOORMAN
Ie EN 2e INDUSTRIËIJE STEIGERBOUWERS
ISOLEERDERS/PLAATOPZETTERS
Zonder ervaring onnodig te reageren.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Friday
Rotterdam 010-4118320

complete maaltijden uit
eigen keuken. Kortom,
een winkel die zeker een
bezoekje waard is!

Originele
sukade

of

of

Rundergehakt

Schouderlappen

Braadlappen
kilo

. f 10,95 . ƒ 16,95 ƒ 14,95

ALLE KUSSENS WORDEN

GRATIS GEMAAKT
;' ALTIJD DE HOOGSTE KOlïïINôEN f

HAARLEMMERDIJK 168 - Amsterdam-C - Tel. 020-6220981

De volgende aanvraag is ontvangen:

Borstlappen

p.m.

NU OOK LAMINAAT EN TAPIJT TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING

SUPER RUNDVLEES
uit SCHOTLAND

Marisstraat 13a. Tel. 15186

bij ons v a.

Hotel Gran Dorado

BOUWPLAN BINNENTERREIN
JULIANAWEG/
KOSTVERLORENSTRAAT

VOLTASTRAAT 32
2041 CK
ZANDVOORT
TEL. 02507-14623

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME

Gasthuisplein12, Zandvoort

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

De vergunning c q ontheffing kan bij het politiebureau m Zandvoort, Hogeweg 37, worden
aangevraagd Na bericht en na betaling van de
legeskosten kan de vergunning daar ook worden opgehaald

Gedurende de termijn dat het bouwplan, het
verzoek en de aanvraag ter inzage liggen, kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij
het college van Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Sinds 1935

ZONNESTUDIO

Haltestraat 34 Zandvoort
tel. 02507-12800 fax 02507-30553
7 dagen geopend 12.00-21.00 uur
Bezorging vanaf 15 april

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Haltestraat 22, Zandvoort

Na 15 mei 1995 zal op het sluiten van horecabedrijven door de politie gecontroleerd gaan
worden. Als voor een horecabedrijf geen vergunning is verleend, zal repressief worden opgetreden

H. FRANSSEN

Kerkstraat 12, Zandvoort

Haltestr. 9, Zandvoort

De al afgegeven ontheffingen van 1994 zijn per
1 april 1995 verlopen

maten 62 t/m 176
voor aantrekkelijke prijzen!!
ook ZWEMKLEDING en
ACCESSOIRES

-™*fvfv. > ff

De Spar

Beheerders van horecabedrijven dienen voor
1 mei 1995 een vergunning c.q ontheffing aan
te vragen voor verruiming van het sluitingsuur
van 01.00 tot 03 00 uur

„ZONWERING BESTELLEN" ....
FRANSSEN BELLEN.

onder de kledingzaak onze
zonnestudio met perfekte banken
(40 lampen / 5 gezichtsbruiners) en
speciale gezichts/décolletébruiner
ƒ 12,50 per keer
ma-vrij 09.30-21.00 uur
za 09.30 -17.00 uur
Maak een afspraak of kom langs
02507-12500

Sambal goréng boontjes
gerecht met boontjes en tahoe

MARATHON-KLAVERJASSEN
BIJ ZANDVOORTMEEUWEN
HANDBAL

AANVRAAG VERRUIMING
SLUITINGSTIJD

KINDERKLEDING

PASSAGE 42

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Binnenkort is het Koninginnedag en zijn er
diverse activiteiten rondom de vijftigjarige herdenking van de bevrijding
Het totale programma-overzicht van deze dagen is beknopt in een brochure opgenomen.
Deze brochure is gratis verkrijgbaar bij de gemeente en diverse andere punten m het dorp

Fa. Gansner & Co.

ADVERTENTIES

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

PROGRAMMA-OVERZICHT
KONINGINNEDAG EN
BEVRIJDINGSFEEST GRATIS
VERKRIJGBAAR

Voormeld bouwplan, verzoek om ontheff i ng en
de aanvraag kapvergunning liggen met ingang

GEMEENTE

Br. ond. nr: 550356
Bur v.d. blad

24-04-1995

Dag Mam
Dag Addie
Dag Lieve Oma
Voor ons ben je er nog steeds
We zullen je nooit vergeten
Randolph - Marja
Wesley
Danny

In het kader van de landelijke open archievendag
houdt ook het gemeentelijkearchief "open huis"
Op zaterdag 22 april aanstaande zal een kleine
expositie worden getoond van archiefstukken
Het accent van de expositie ligt m het kader van
de 50-jarige herdenking van de bevrijding op
archiefstukken die betrekking hebben op de
oorlogsjaren
Tevens zullen enkele andere bezienswaardige
stukken uit andere periodes tentoongesteld
worden of m copievorm aanwezig zijn

Irene van Diemen
Marco de Goede

zaterdag 22 april 1995
10.00-16.00 uur
Raadhuis Zandvoort, Raadzaal
(ingang bordes Raadhuisplein)

De gemeenteraad vergadert dinsdag
25 april 1995 m het openbaar De
vergadering wordt gehouden in de raadzaal m
het Raadhuis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud)
-Waterschapsverkiezingen 1995 categorie
ingezetenen;
- mandatering bevoegdheid tot verdagen
van adviestermijn adviescommissie en
besluittermijn bestuursorgaan;
- beschikbaar stellen Krediet vervanging
persluchtvulinstallatie, -toestellen en '
gelaatsmaskers brandweer;
-.reactie gewest op herindelingsplan NoordHolland en Amsterdam;
- beschikbaar stellen krediet incidentele uitbesteding personele taken primair onderwijs;
- invoeren centrale balie;
- vaststellen modelbegroting 1996 (B.B.l.);
- opheffing tijdelijk woonwagenkamp
Dr. J.P. Thijsseweg;
-verordening heffing en invordering
parkeerbelastingen 1995, II;
- instemmen met advies van de commissie
Beroep- en Bezwaarschriften inzake subsidie-afrekening 1993 Zandvoortse Operette Vereniging;
- beschikbaar stellen krediet onderhoud
Oranje Nassauschopl;
-vervangen en uitbreiden meubilair
Nicolaasschool;
- verkoop perceel nabij watertoren aan de
Thorbeckestraat;
- beschikbaar stellen krediet voor in ventarisatie potentiële monumenten buiten centrum Zandvoort;
- voorbereidingsbesluit perceel Boulevard
' Paulus Loot 49;
- voorbereidingsbesluit perceel Kennemerweg 78;
<
- voorbereidingsbesluit perceel DeSavornin
Lohmanstraat 4;
- voorbereidingsbesluit perceel Kostverlorenstraat 121;
- huurovereenkomst v.o.f. "De Zuid" betreffende parkeerterrein "De Zuid";
- huurovereenkomst L Driehuizen betreffende perceel grond naast harddraverijvereniging aan Keesomstraat, nabij Duinpieperspad;
- vrijstelling art. 19, lid 3 Wet Ruimtelijke
Ordening.

van 21 april 1995 gedurende veertien dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4 te
Zandvoort Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09 00 tot 12.30 uur
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BOUCHERIE

Grote Krocht 5-7
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.OPENINGS™^:

• Maandag t/m vrijdag van
9.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 uur tot

donderdag 20 april 1995

Weekmedia 17

'Krankzinnig, buurt met zoveel historie wegvagen'
ZANDVOORT - „Als het college haar zin krijgt, zullen
hele Zandvoortse wijken met een schat aan cultureel-historische achtergrond worden weggevaagd voor nieuwbouw." Dat zeggen Tine Koome en Adèle van Kemenade,
woordvoerders van de bewoners uit de L'Amistraat, Hulsmanstraat en de Hobtaemastraat. De bewoners zijn op hun
hoede, vooral omdat zij niet worden betrokken in de onderhandelingen tussen de EMM en de gemeente. Zij zijn
vastbesloten om zich met hand en tand te verzetten tegen
de sloopplannen.

Overgang
Adèle verhuisde tien jaar geleden vanuit een groot luxe
huis met 14 kamers naar de
Hulsmanstraat. „De overgang
was even wennen, maar ik voelde me hier meteen thuis. Ik had
toch nog het idee, dat ik nog een
huis met een tuintje had. Mijn
huisje heeft een heerlijke ouderwetse sfeer en dat probeer
ik ook zo te houden. En mijn
tuintje is klein, maar zo mooi.

Parkeren in Zuid
Vervolg van voorpagina
„Flieringa heeft een van de
stukken zelf voor verdere taehandeling ondertekend."
Overigens heeft de gemeente
Bruijnzeel al in 1991 toegezegd
dat daar betaald parkeren zou
komen. Dus voor het aantreden
van Flieringa als wethouder.
Dat blijkt eveneens uit een van
de stukken. Vandaar dat
Bruijnzeel de afgelopen jaren
telkens akkoord ging met de
huurverhoging.
Er kwam echter steeds niets
van terecht. Bruijnzeel stelde
voor het nieuwe contract dan
ook als voorwaarde dat de parkeermeters er in het seizoen
van 1995 daadwerkelijk zouden
staan.
Van Leeuwen maakt zich niet
alleen zorgen om deze afspraken. „We gaan nu in de Gort van
der Lindenstraat betaald parkeren invoeren, terwijl we verder nog niets geregeld hebben
voor de rest van Zandvoort-Zuid. Daar, in de overige straten, kun je binnenkort behoorlijk wat overlast verwachten."

Strand krijgt grote
schoonmaakbeurt
ZANDVOORT - Leerlingen
uit de groepen 6 en 7 van basisscholen trekken er donderdagmiddag 27 april op uit om de
stranden zwerfafvalvrij te maken. De grote schoonmaak
vindt die middag niet alleen
plaats in Zandvoort, maar ook
in 27 andere kustgemeenten.
De schoonmaakactie heeft
een educatief karakter. Aan de
hand van een lespakket over
zwerfafval op het strand 'worden kinderen op de hoogte gebracht van de problematiek.
Het zwerfafval op de stranden
is deels afkomstig uit zee. Daarnaast laten ook de recreanten
veel troep achter op de stranden.

Ik heb er de prachtigste bomen,
planten en bloemen staan."
Adèle verbaast zich erover,
dat de gemeente Zandvoort niet
echt wil luisteren naar het advies van de monumentencommissie. Deze ziet wel degelijk
de waarde van deze Zandvoortse straten en huisjes. „Deze
Zandvoortse buurt is zo uniek.
Er is hier in deze straten echt
sprake van een eenheid. Veel
bewoners zijn hier nog geboren. Ze wonen er al hun leven
lang. Ze kennen elkaar van haver tot gort en drinken iedere
dag koffie met elkaar."
„Maar er wonen ook jongere
mensen en gezinnen. De huizen, de tuintjes, de straten, de
ramen, alles ziet er altijd even
keurig en verzorgd uit. Het is
hier net Coronationstreet met
al die straatjes, steegjes en kleine bijgebouwtjes. Allemaal
huisjes met de meest idiote vormen, hoog en laag."
Volgens Adèle hebben deze
Zandvoortse straatjes niet alleen een culturele, maar ook
een grote historische en toeristische waarde. „In de zomerhuisjes zaten vroeger nog wel
gezinnen met 14 kinderen. De
hele meute zat er opgepropt
aangezien het 'grote' huis verhuurd was aan de Duitsers."
„En die 'echte Zandvoortse
sfeer' hangt hier nog steeds.
Veel toeristen wandelen hier 's

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres,
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red chef), Ton van Doorn
(adj chef/eindred.), Joan Kurpershoek
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166
Postadres- postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer 0250730497. M. Oosterveld Kantoor geopend. maandag 13-16 u., dinsdag 1013, 14-16 u ; woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres: Postbus 51, 1130 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 5626271.
Faxnummer 020-665.6321
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 18,00 per
kwartaal, ƒ 32,55 per half jaar; ƒ 5b,90
per jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 0830-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel
02507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.
Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP)

straat te

slopen. 'Het
college praat
en
onderhandelt
over
rapporten,
getallen en
bedragen,
maar vergeet
wat voor
schoonheid
en waarde
deze huisjes
hebben'
Foto
André Lieberom

Schoonheid
Tine Koome uit de Hobbemastraat vult haar aan: „Ze willen
alles weg hebben. Maar als je
niet zuinig bent op al het waar-

devols, dan gaan de mensen
ook anders denken. Daarmee
trekje ook andere mensen aan.
Juist al die schoonheid is zo
enorm belangrijk voor Zandvoort. Dat moeten we behpuden, want weg is weg. Je krijgt
het nooit, maar dan ook noqit
meer terug."
Tine kwam er vijf jaar geleden wonen. Haar huisje is in
een woord een museumstukje
te noemen. Tine: „Ikheb 17 jaar
in een flat gewoond aan de Flemingstraat in Nieuw-Noord,
had het er altijd prima naar
mijn zin. Opeens werd er gebouwd en verdwenen de duinen

rondom mij. Bomen werden
omgehakt en vogels bleven
weg. Ik werd in een klap depressief en zei: 'Hier kan ik niet
meer leven.' Toen kreeg ik gelukkig dit huisje toegewezen.
Ik proefde meteen die warme,
ouderwetse sfeer. Alles was nog
helemaal intact, want de man
die er gewoond had hield niet
van veranderingen."

Bedstede
Het huisje van Tme bevat
zelfs nog een bedstede met een
trapje. Slechts de luiken zijn
verwijderd en in deze ruimte

staat nu een boekenkast. Ook
de ouderwetse keuken met
houten planken, de schoorsteen met schouw, de mooie
houten ramen, het authentieke
balkenplafond en de prachtige
oude deuren, ademen nog die
echte Zandvoortse sfeer van
vroeger uit. Zelfs de kelder bevat een antieke plavuizenvloer
en er loopt nog een ronde boog
in het plafond. Bovendien zijn
bijna alle ramen nog helemaal
intact.
Tine: „Vaak zit ik hier in gedachten en bedenk dan hoe fijn
ik het heb. Bij de gedachte aan
slopen word ik dan zo verdrie-

De bewoners hebben inmiddels contact opgenomen met de
huurdersvereniging en monumentenzorg. Tezamen met een
delegatie van bewoners willen
zij gesprekken aangaan met de
gemeente. Want een ding is duidelijk: de bewoners zullen zich
tot het uiterste verzetten tegen
de sloopplannen.
Adèle: „Weet je wat ik nu zo
mis in het verhaal. Het gaat
hier om mensen, maar bij het
college gaat het alleen maar om
geld. Dat vind ik nu zo erg. Altijd het geld, dat het wint. Knjgen we hier zeker straks een
flatgebouw, waar mensen soms
wekenlang dood kunnen liggen.
Kijk, dat zal bij ons in de buurt
nooit gebeuren."

'Ons ideaal: één ondernemend Zandvoort'
ZANDVOORT - „Als er
een goed doorsmeed plan is
voor de verdere ontwikkeling van Zandvoort, dan
moet de financiering geen
probleem zijn." Dat zegt
Roei van den Heuvel, voorzitter van Ondernemers
Vereniging Zandvoort. De
meeste ondernemers in de
badplaats zitten volgens
hem al op één lijn, er is al
enige tijd nauw overleg
gaande tussen OVZ en de
overige ondernemersverenigingen. Zij zijn bereid samen één platform te vormen: voor overleg met de gemeente, maar óók om dingen samen, efficiënter en
goedkoper, aan te pakken.
Van den Heuvel denkt aan
een holdingconstructie.

stuur zeggen wij op dit ogenblik: zoek dat allemaal nou
eerst eens uit en kom dan met
een compleet plan."
„Een en ander betekent dat
de gebruikelijke volgorde eens
moet worden omgedraaid. We
zijn gewend dat er eerst wordt
gekeken naar hoeveel geld we
hebben, waarna de plannen
daarop worden afgestemd. Wij
zeggen: draai het nou eens om.
Maak eerst een goed onderbouwd plan, de financiering
komt dan vanzelf wel!"

„Achter de schermen wordt
breed overleg gepleegd tussen
de georganiseerde ondernemers in Zandvoort, dat gebeurt
al sinds het najaar. We proberen - voor op politiek niveau - de
neuzen dezelfde kant op te krijgen. Als er iets met Zandvoort
gebeurt, bijvoorbeeld de herinrichting van het dorp, dan willen we daar met z'n allen achter
staan. Ons ideaal is, dat we één
aanspreekpunt creëren, één ondernemend Zandvoort dat zich
richt op het gezamenlijk produkt: 'Zandvoort'. En met een
standpunt, waar elke ondernemer achterstaat. Zo kunnen we
veel daadkrachtiger onderhan-

OVZ-voorzitter Roei van den Heuvel: 'Voor een goed produkt
Zandvoort moet je wel samenwerken'
Archieffoto Weekmedia/Luuk Gosewehr

delen, dan wanneer er over alle
individuele wensen van ondernemers gepraat moet worden."
De deelnemers aan het huidige overleg zijn - naast Onderne-

(ADVERTENTIE)

vz

Ondernemersvereniging Zandvoort
Uitnodiging Ledenvergadering
Plaats:
Strandpaviljoen Take Five,
GertToonen.
Datum:
Donderdag 27 april 1995.
Aanvang:
20.00 uur.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Opening
Notulen ledenvergadering 6 okt. 1994
Ingekomen stukken
Mededelingen
Bestuursverkiezing.
Aftredend secretaris Peter Tromp
Hij stelt zich herkiesbaar
Nieuw bestuurslid
Financieel verslag
Contributieverhoging
Decembermaand
Verlichting
Pauze
Forumdiscussie
„Redt Zandvoort het jaar 2000"?
Voorzitters strandpachters, horeca en
Stichting Zandvoort Promotie
Rondvraag
Sluiting

mers Vereniging Zandvoort - de
Strandpachtersvereniging, Horeca Nederland, én de organisatie van hotel- en pensionhouders ontstaan uit Hotelclub
Zandvoort. En niet te vergeten
de Stichting Zandvoort Promotie, die onder leiding van Floris
Faber aan een nieuw leven is
begonnen. Een - voorlopig platform, bestaand uit vertegenwoordigers van deze groepen, is al oriënterende gesprekken met het gemeentebestuur
aangegaan.
Van den Heuvel verwacht
dan ook dat de Zandvoortse ondernemers voldoende gemotiveerd zijn om samen tot een
alternatief voor de baatbelasting te komen. „Nogmaals, als
er een goed plan ligt, moet de
financiering geen probleem
zijn. Dan zal niemand zeggen
'ik doe niet mee', ledere ondernemer realiseert zich wat er
moet gebeuren, al moet je niet
van elke geïnvesteerde gulden
onmiddellijk 1,25 gulden terug
verwachten. Je hebt even geduld nodig, maar dat loont de
moeite. Als het totaalprodukt
Zandvoort is opgewaardeerd,
krijg je voor die ene gulden er
twee terug."

Fifty/fifty
„Er moet wel duidelijkheid
komen betreffende de plannen
voor het centrum. Dat wordt
het uitgangspunt. Daarnaast
willen we exact weten wat het
gaat kosten en wat de kansen
zijn op rijkssubsidie. En wat gebeurt er als het Rijk niet meedoet? Dan zou er een fifty/fifty
verdeling van de kosten moeten
komen, heb ik gehoord: de ene
helft betaalt de gemeente, de
andere helft de ondernemers.
Maar over wat voor bedragen
hebben we het dan? De helft
van vijf miljoen? Of van 15 miljoen? Tegen het gemeentebe-

Wildkampeerders
uit slaap gehaald

ZANDVOORT - De politie
heeft in de nacht van zaterdag op zondag 48 'wüdkampeerders' weggestuurd.
De actie was vooral gericht
op kampeervoertuigen, die gestald stonden op de Boulevard
Paulus Loot en langs de Gort
van der Lindenstraat. De toeristen werden 's morgens om drie
uur uit hun slaap gewekt, met
het verzoek de nacht elders te
gaan doorbrengen. Het zelfde
verhaal geldt voor de kop van
de Zeeweg. Daar werden tijdens
de paasdagen eveneens wildkampeerders weggestuurd.
Waar deze toeristen allemaal
gebleven zijn, is niet duidelijk.
De officiële camper-parkeerplaats op de Boulevard Barnaart zat zaterdagmiddag al bijna vol.

Nieuw riool in deel
Kostverlorenstraat
ZANDVOORT - De komende
vijf weken worden delen van
het riool in de Kostverlorenstraat vervangen. Het gaat om
gedeelten tussen de Sophiaweg
en de Julianaweg/Jhr. J.P.
Quarlus van Uffordlaan.
Tijdens de werkzaamheden
zal het verkeer enige hinder ondervinden.
De
kruising
Kostverlorenstraat/Sophiaweg
zal één a twee weken worden
afgesloten voor het verkeer. Gedurende de werkzaamheden in
de Kostverlorenstraat zelf zal
de kruising echter weer begaanWV-promotiemanager Eveline van der Stuyt zet de winnaars baar zijn. Het verkeer wordt
van het 'Zandvoort aan Zet' spel in de bloemetjes
dan omgeleid via de Juhanaweg.

Volgens Van den Heuvel is
het een uitstekende tijd voor
nieuwe ontwikkelingen. „We
hebben nu alles mee. De gemeente begint zelf al dingen te
organiseren en provincie en
rijksoverheid houden de ogen
gericht op Zandvoort. Daarom
moetje nu dingen gaan aanpakZANDVOORT - Promotieken."
-manager Eveline van der Stuyt
van de Regionale VVV Zuid-Kennemerland reikte vorige
'Produkt Zandvoort'
week een fleurige bos bloemen
Daarbij draait het nog steeds uit aan het Duitse echtpaar
om het 'produkt Zandvoort'. Schneiders. Het echtpaar verDat wordt een vast onderwerp bleef gratis een paar dagen in
op de agenda van het toekom- hotel Bad Zandvoort.
stige, definitieve ondernemersEen paar dagen in Zandvoort
platform. „Maar wel in de ruim- compleet in de watten gelegd
ste zin van het woord. We stop- worden, dat behoort tot het grapen niet bij de baatbelasting of tis hotelarrangement dat het
de herbestrating van het cen- echtpaar had gekregen. Het
trum, het gaat om het totale was de hoofdprijs van de eerste
produkt. Dus ook zaken als in- ronde van het Zandvoort aan
frastructuur, de bereikbaar- Zet spel, die vorig jaar bij wijze
heid van Zandvoort, of de mo- van proef werd gespeeld.
gelijkheden op het strand."
Behalve de Regionale VW
Hoe het platform zelf er uit Zuid-Kennemerland wordt aan
moet gaan zien? „Het zou een dit spel meegewerkt door de gesoort holdingconstructie kun- meente, de Stichting Zandvoort
nen worden," zegt Van den Promotie, Ondernemers VereHeuvel. „Een holding waar alle niging Zandvoort en vertegenondernemers lid van zijn en die woordigers van het Zandvoorthet contact naar buiten vormt. se, op toerisme gerichte beMaar met daaronder nog wel de drijfsleven.
verschillende takken van horeVoor financiële ondersteuca, strandpachters, hotels en ning zorgen de bedrijven zelf,
pensions, én OVZ, die gewoon de Provincie Noord-Holland en
hun eigen dingen kunnen orga- het Ministerie van Econominiseren. Maar de holding weet schs Zaken, dat een flinke aaner dan van."

Gratis verblijf in hotel

door Joan Kurpershoek

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.' J.M. Pekelharmg.
Hoofd commercie. J F Sas

De gemeente
is van plan
deze huizen
aan de
Hobbema-

zomers door de straatjes. Je
ziet ze dan genieten van al dat
moois. Vaak liggen er heel grote visnetten in de Hobbemastraat, staan mannen hun netten te boeten. Dan opeens ligt
er weer een boot, kan er geen
hond meer door. Maar hoe dan
ook, het is hier altijd sfeervol
en gezellig. Dat kun je toch niet
zomaar even 'wegflikkeren'?"

Seniorenmarkt
in 't Stekkie

tig. Een ramp zou het zijn. Ik
wil zo graag het college van
ZANDVOORT - In 't StekBurgemeester en Wethouders
uitnodigen. En alle raadsleden. kie wordt donderdag 27
Kom alstublieft langs in mijn april voor de tweede een segehouden,
huisje. Ik weet zeker dat als ze niorenmarkt
er geweest zijn, ze ervan over- voor iedereen van 50 jaar en
tuigd raken, dat deze hele buurt i ouder.
gewoon nooit mag verdwijnen.
Het Stekkie (tel. 17113) is te
Maar er is nog nooit iemand vinden bij het Winkelcentrum
van het college of de raad bij Zandvoort-Noord. De markt is
ons geweest. Hier niet, bij mijn 's middags geopend van l uur
buren niet en nergens in de tot half zes. Er zijn informatiestraten."
stands van diverse ouderen-orgamsaties. De SWOZ en het
CvVH geven apart daarvan nog
Schoonheid
een half uur voorlichting over
„Ze praten en onderhandelen hun werk, en 't4Stekkie over de
over rapporten, getallen en be- eigen zomeractiviteiten. Daardragen, maar ondertussen ver- naast is er een demonstratie Aegeten ze wat voor schoonheid robics voor 55-plus en worden
en waarde deze huisjes hebben er twee video's gedraaid. De onen bovendien vergeten ze ons.. derwerpen daarvan zijn 'Ouder
Als je de gemeente vragen stelt, worden en vallen' en 'Een buidan is er niemand thuis, zeggen tengewoon reisje' (over deelnaze doodleuk dat ze het nog niet me aan het verkeer). Amateurweten. Maar ze onderhandelen gezelschap De Speelvrouw
wel over onze hoofden heen en treedt deze middag twee keer
doen of wij onmondige kinde- op met liedjes en instrumentale
ren zijn. Ze beslissen buiten begeleiding. Tevens is er een foons om en willen ons dom en totentoonstelling over ouderen.
onwetend houden. Ze doen net Iedereen is welkom, de entree
of we stumperds zijn. Maar dat is gratis.
kan toch niet. Het is onmenselijk en onrechtvaardig."

door Martha Burger
„Een buurt met zoveel geschiedenis zo maar wegvagen,
dat is toch krankzinnig?", zegt
Adèle van Kemenade. Zij woont
in de Hulsmanstraat 20. Samen
met Tine Koome uit de Hobbemastraat 15 en de rest van de
ongeruste bewoners uit de gemeentewoningen volgt zij
angstvallig de onderhandelmgen tussen de EMM en de gemeente.
Toen het college onlangs liet
weten, dat bijna alle gemeentewoningen in het centrum gesloopt moeten worden, brak in
hun buurt grote paniek uit onder de bewoners. Adèle: „Ik heb
al verschillende oudere bewoners gesproken. Mensen die
hier geboren zijn en er hun hele
leven al wonen. Zij hebben me
verteld, dat ze er nooit, maar
dan ook echt nooit vrijwillig
zullen weggaan."

Zandvoorts
Nieuwsblad

zet heeft gegeven tot dit 'Frisse
Neuzen Project'.
Met dat projectgeld konden
verschillende dingen gedaan
worden. In Zandvoort viel de
keuze op het spel 'Zandvoort
aan Zet' voor verblijfstoeristen.
In verschillende winkels hangen borden met een letter die
op het deelnameformulier genoteerd moet worden. Samen
vormen de letters een slogan,
die bij het VVV-kantoor moet
worden ingeleverd, inclusief
naam en adres van de deelnemer. De Regionale VW Zuid-Kennemerland krijgt hiermee
de beschikking over het huisadres van de toeristen, waardoor zij hen schriftelijk op de
hoogte kan houden van aaribiedmgen en arrangementen in
Zandvoort. Uiteraard in in de
hoop dat zij hun bezoek herhalen of de informatie doorgeven
aan familie of kennissen.
De deelnemers ontvangen in
ruil voor hun formulier sowieso een aardige attentie, de winnaar over een bepaalde periode
krijgt een hotelarrangement.

(ADVERTENTIE)

'S LANDS GROOTSTE
MEUBELSPECIALIST
IN
GRENEN
&
BEUKEN

Skandmamche meubelen en kunstmiu'rhcid

Meubelboulevard Diemen
Sniep 5 Diemen
__Jel£LQ2JL020i956409

Brommer gestolen
ZANDVOORT - Op het Raadhuisplein is donderdagavond
een brommer gestolen van het
merk Puch. Deze was voorzien
van het verzekeringsplaatje
MSP-514. De diefstal vond
plaats tussen 22.15 en 23.00 uur,
de schade bedraagt 4600 gulden. De brommer stond met
twee sloten op slot. Hoe de dief
kans zag het voertuig weg te
nemen, is onbekend.

„Omdat daar het overleg
plaatsvindt tussen de verenigingen, kan zij ook het beste de
knip beheersen en de middelen
verdelen. Als er een positief resultaat is, kun je samen bepalen watje met die pot doet, voor
je produkt Zandvoort. Bijvoorbeeld een of ander evenement
dat veel publiciteit trekt."

Kostenbesparend
De praktijk tot nu toe leert,
dat niet alle ondernemers in
Zandvoort staan te trappelen
om zich te organiseren en gezamenlijk voor bepaalde zaken te
betalen. Van den Heuvel realiseert zich dat, zegt hij. Maar hij
is optimistisch: „Je moet wel
samenwerken voor een goed
produkt. Als we de ondernemers persoonlijk benaderen,
weet ik zeker dat we hen daarvan kunnen overtuigen. Bovendien werkt het kostenbesparend. Een holding zou van de
verschillende verenigingen een
aantal taken kunnen overnemen. Zo heb je bijvoorbeeld nog
maar één gemeenschappelijk
secretariaat nodig. En sommige ondernemers zijn nu lid van
verschillende verenigingen, bijvoorbeeld van de Strandpachtersveremging en Horeca Nederland, in het geval van een
holding is één lidmaatschap
voldoende."

Zaterdagnacht werden tientallen toeristen met campers uit hun slaap gehaald en wegg<stuurd

Illustratie Mare de Boer

donderdag 20. april 1995
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D. van Duyn

O

Vakman in sierbestrating
en herbestrating van uw
tuin.
Ruim 30 jaar ervaring.

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum

randstedelijk

W^' A
f!' \d

verzorgt voora, 900^ leerlingen
opleidingen
deeltiidberoepsppjèidingen en onentatie\$$>.
schakelprogramma'S^

centrum

Tel. 02507-19593/17833'

.--u
H.J,

J d. ik wil aan het
_

r

NATI.ONAI.K

AUTO VAN AALST
AUTO'S

PAS

4-92
5drs 45500 km bj
ZX 1.4 Reflex
2-93
5drs 157200 km bj
ZX 1.9 Diesel
11-91
ZX 1.4 Reflex
5drs 29300 km
r
3-89
5drs 98000 km
BX1.6RE
2-69
BX1.4
5drs 135100 km b]
3drs 44500km. bj
1-90
AX 1.1 Image
4-92
AX 1.1 GTE
5drs 42500 km b|
2-94
3drs 13600 km
Swift 1.0 Spirit
5-92
SwifttOUnique
3drs 33000 km
1-89
Allo
3drs 58000 km
11-89
5drs
66800
km
Galant 2.0 GTM6V
2-87
Renault 25GTSAut. 5drs 152500 km
2-92
Renault 1.9 Europa 5drs 47300 km
1-94
3drs 16725 km bj
Renault Twingo
Inruilgarantie en financiering mogelijk

19.990,16900,17.900,11.900,8.500,12.950,14.900,18.500,15750,8500,14.900,4.950,18.990,18500,-

werk!

Meer mogelijkheden voor mensen met een arbeidshandicapof een (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid.
Jouw situatie
Je wilt heel graag aan heiwerk, maar je hebt al
lang ontdekt dat dit in Jouw situatie niet zo
gemakkelijk is Omdat je een arbeidshandicap
hebt Of omdat je (tijdelijk) arbeidsongeschikt
bent Of omdat je om andere mentale of fysieke
redenen (tijdelijk) niethebtkunnen werken In
deze situatie is hetTelewerk Centrum Amsterdam
(TWCA) net iets voor jou.

Communicatieweg 6
Tel. 02979-84866/72828
Mijdrecht

Niets clan lol voor de turbo diesel motor. Snel en ook

Hij stamt af van de cmgc echte Jeep. En heeft daarom

kiachtig hij lagere toercntallen. Zuinig en een gunstige
hrandstofpnjs.

Jeep's legendarische 4x4 aandrijfsysteem.
,

Nu is er de Jeep Cherokee 2,5 l Turbo Diesel. Het is de

Wat is hetTelewerk Centrum

Wilt u weten hoe het voelt om in een mooie auto de kar
te trekken.' Neem dan contact met ons op voor een proefrit.

eerste turbo diesel met de voordelen van een echte Jeep
Vanaf f 71 860,- (of f56 750,- op gnjb kenteken)

Cherokee. Hij trekt met gemak een aanhanggewicht van
3.300 kg., is bijzonder representatief en biedt een uitstekend

The American Legend.

uitrustingsniveau met onder meer een airbag standaard.
CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Amsterdam

Pizzeria
Sesario

Gevraagd
hulp v. div.
schoonmaakwerkzaamheden
(ook huish. werk).
• . /15,-p.u.
Tijdn.o.t.k.

EEN
PIZZABAKKER

Tel. 18841

tel. 31456

Het TWCA biedt mensen meteen arbeidshandicap de mogelijkheid om in een bedrijfsmatige
omgeving werkervaring op te doen en daarna
door te stromen naar een betaalde baan Op deze
manier kunje wennen aan het reguliere arbeidsproces en leer je erf leciént, klantvriendelijk en

zoekt voor direct

W

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-14924
Telefoon 02507-l7741

M

1 Flemingstraat 256, kale
huur ƒ 570,00, bruto huur
ƒ 726,20, 4-kamerwoning
op 1 e etage met cv zonder
lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 4.095,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewonmgsduur. Voor
starters en vestigers:
hoogste leeftijd. Bij de
toewijzing gaan
doorstromers voor starters
en starters voor vestigers.

TWCA
Postbus 2287,1000 CG Amsterdam
020 - 5595294
Vraag naarOtto Beerepoot

Randstedelijk Opleidingen Centrum
Administratie, informatica, logistiek en beveiliging
TerheideweglO, 1062 HL Amsterdam
020-5161616
Vraag naar BartFol

2 Van Lennepweg 101 zw',
kale huur ƒ 517,50, bruto
huur ƒ 520,75.
1-kamerwoning op
beganegrond met cv en
tuin, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 3.720,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewonmgduur. Voor
starters en vestigers:
hoogste leeftijd. Bij de
toewijzing gaan
doorstromers voor starters
en starters voor vestigers.
Voor starters
3 Nieuwstraat 34, kale huur
ƒ 471,87, bruto huur
ƒ 509,37, 1-kamerwoning
op beganegrond met cv,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen
bruto maandinkomen max.
ƒ 3.395,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: leeftijd t/m
30 jaar.

OPEN HUIS
Dr J. G. Mezgerstraat 51, zat. 22/4 van 12.00 14.00 uur. Nabij strand, centrum en station, stijlvol verbouwd 3 kam. app. Dit smaakvolle appartement wordt incl. luxe keuken, laminaat, vloer en lamellen aangeboden en kan zo wor. den betrokken.
-* Vr.pr. ƒ 239.000,- k.k.

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

adres

l
adres

Ondergetekende is D doorstromer

Informatie over het invullen
van de woningbon:
Weet u niet tot welke
categorie u behoort, heeft u
problemen met het bepalen
van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft
u andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons,
tel. 02507-17741.
Wij zijn u gaarne van dienst.

Naam

l
j

Naam partner

l

Geboorte datum

|

D starter

Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

j

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

j f

G vestiger

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

_J_J _J

Postcode

Gerealiseerde toewijzingen
op eerdere advertenties
Lorentzstraat 509: toewijzing
op leeftijd 45 + 0
bonusjaren = 45 jaar.
Stationsplein 55: toewijzing
op leeftijd 67 + 0
bonusjaren = 67.
Garage Keesomstraat C:
toewijzing op lidmaatschap
92051802

Plaats

L

Telefoon privé

l

Telefoon werk

L

Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

ü koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?
D ja

G nee

Zo ia, vermeld de waarde ven de overgangsregeling

j

Jaar

Bent u m het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

Q nee

Huidige type woning
j

D wel lift

l etage

Q geen lift

Aantal ka mors inclusief woonkamer

4 Dr. Visserstraat 44, kale
huur ƒ 546,77 bruto huur
ƒ 566,92. 2-kamerwomng
op 1 e etage met cv zonder
lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 3.930,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

Eigenaar

L

Kale huurprijs per maand

,Sji'cóntact te komen
r
met Se man of vrouw
van jouw keuze. Het
maken van een afspraak
is een fluitje van een
cent. Je geeft je eigen
criteria op en achter
elkaar stelt een aantal
personen zich aan je
voor. Lijkt het je wat,
dan kun je direct een
afspraak maken.
Een effectieve manier
om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens

en bel de

06-350.222.21
(lOOcpm)

EEN DAKKAPEL
IS RUIMTEWINST
• Dakkapellen in alle soorten en maten.
• Van onderhoudsarm en degelijk materiaal zoals:
TROCAL / TRESPA / UNIDEK / KOMO keur.
• Traditionele constructies, zeer goed geïsoleerd.
• In één dag geplaatst d.m.v. prefab elementen.
• Dubbel glas van binnenuit te reinigen.
• Verzorgen van melding of bouwvergunning.
• Doorlopende garantie en financiering mogelijk.

U Wilt óók ruimtewinst op zolder?

Datum waarop u op uw huidige adres m het bevolkingsregister
staat ingeschreven

I

I

I

j

I

j

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden nl«t behandeld

Bel: 02202 2700, fax: 02202 2730
of post de bon zonder postzegel.
Ik wil graag een vri|blijvende offerte
Naam
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

Handtekening

dto

geeft u meer!

Asperges eten in
het witte stadje Thorn

l zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers

Indien flat

VAN

MAKELAAR O.G.

Adres

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

W O N' I N G B O U W V E R E N I G I N G E M M

l

Geboorte datum

\WEEI

OPEN HUIS
,- SPAARNDAM, Jan vd Waeyenstraat 2, zat.
. 22/4 van 12.00 -13.30 uur. Sfeervolle hoekwon.
- 'met garage. Tuin zuid. Ind. woonk. met schuifpui; keuken met inbouwapp.; bijkeuken; 1e et. 2
' , roy. slaapk.; badk.; 2e et. zolderkam. met riant
" dakterras.
Vr.pr. ƒ 349.000,- k.k.

Woningbon

Sluitingstermijn
inschrijvingen:
Woensdag 26 april a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij EMM
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen m de
selctieronde.

\

Wi/;e meerinformatie over het TWCA dan kun ;e
bellen naar de onderstaande adressen

- Oosterparkstraat 3, vrijstaand woonhuis met
zomerhuis nabij strand en centrum. Ind. hal;
' woonk. (±35 m2); kelder; toilet; ruime keuken
met inb.app.; slaapkamer. De begane grondyerdieping is v.v. vloerverwarming. 1e et. 4 ruime
sl.k. met vaste kast en wastafel; badk. met
• douche, wastafel en toilet. Het zomerhuis is y.v.
. woon/slaapk. met kitchenette en douche/toilet.
" Vr.pr. ƒ 369.000,- k.k.

5 Keesomstraat 149, kale
huur ƒ 580,00 bruto huur
ƒ 715,05, 2-kamerwoning
op begane grond met cv,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ4165,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: leeftijd t/m
30 jaar.

BIJ het TWCA combineer je werk en opleiding
metelkaar Terwijl je werkervaring opdoet, krijg
je ook een administratieve opleidingen leer je
omgaan met de computer en computerprogramma's Tijdens de opleiding wordtje
begeleid Deze begeleiding is afgestemd op
jouw specifieke individuele mogelijkheden,
zodat jem je eigen tempo de opleiding kunt
afronden De opleiding wordt verzorgd door
het Randstedelijk Opleidingen Centrum, een
school voor leerlingwezen en beroepsgerichte
volwasseneducatie

Meer informatie

Oosterstraat 3, karakteristiek woonhuis met zomerhuis gelegen in dorpskern. Tuin west. Ind.
beg.gr. gang; woonkamer en suite met openslaande deuren naar achtertuin; trapkast;
,- toilet/douche; keuken; 1 e et. ruime zolderver: dieping met mogelijkheid voor 2 slaapk. Ind. zomerhuis: beg.gr. hal; 1 e et. 2 kamers. Het pand
dient te worden gerenoveerd.
- Vr.pr. ƒ 215,000,-k.k.

Voor doorstromers,
starters en vestigers

Combinatie van werk en
opleiding

_!_ƒ l

Prijrcn mcl B T W , at importeur, c\cl kosten njklaar maken en verwijderingsbijdrage Lease vanaf f 1.898,- per maand (48 mnd-, 20 000 km. p/j,
full operational le.ise, cxcl B T,W en brandstof). Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland B.V Tel. 03473 - 6 34 00

Vrijkomende woningen

onder commerciële druk te werken De overstap
naar een betaalde baan maak je daarna makkelijker

In samenwerking
met Hostellene "La
Ville Blanche" in
Thorn
biedt
Weekmedia
haar
lezers de mogehjkheid om in de
periode van half
april t/m 24 juni te
genieten van een
tweedaags aspergearrangement.
Thorn is het witte
stadje aan de Maas
in Limburg. Eeuwenoude straatjes
met
witgekalkte
huisjes.
U
verblijft
in
Hostellerie "La Ville
Blanche". met een
gezellige
koffieshop, een intiem restaurant, een middeleeuwse
geweivenbar, een lounge en diverse terrassen.
Het asperge-arrangement bestaat uit: 2 x overnachting in een kamer met bad/douche en toilet,
radio, KTV, telefoon en minibar, 2 x uitgebreid
ontbijtbuffet, l x een drie gangen aspergediner, l
x vier gangen aspergediner, welkomstdrankje,
een bezoek aan de aspergeboer met de mogelijkheid zelf asperges te steken en fietshuur en
diverse fietsroutes langs aspergevelden.
De kosten voor dit arrangement bedragen voor
de lezers van de bladen van Weekmedia ƒ 250,00
per persoon. Voor een l persoons~kamer wordt
een toeslag van f 50,- per dag gerekend.
Kinderen tot 12 jaar krijgen 50% korting, mits zij
op de kamer bij de ouders slapen. De aanbieding
is geldig op alle dagen m de periode half april
t/m 24 juni.

»

Voor nadere informatie: Hostellerie "La Ville
Blanche", Hoogstraat 2, 6017 AR Thorn, tel.
04756-2341.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het
sturen van onderstaande volledig ingevulde bon
naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2104
1000 CC Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan het asperge-arrangement in
Thorn is alleen mogelijk door het insturen van
deze volledig ingevulde bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:
Adres:

.*

Woonplaats'
Telefoon:

Post de bon naar.
RUITER DAKKAPELLEN
Antwoordnummer 1751
I620WKURSEM
Ni|verheidstcrrein 14, !645VXUrsem

Aantal pers. r.

Keuze datum:
Aantal kinderen:

geeft u meer!

donderdag 20 april 1995
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Een familie die je na 50 jaar nóg mist
N

IET ELK VERHAAL OVER HET OUDE ZANDVOORT en z'n inwoners behoeft 'leuk' te zijn. Daar
zijn ook gedachten en herinneringen tussen, die verre van amusant zijn. Dat wil niet zeggen dat zulke herinneringen niet geschreven behoeven te worden. Juist het
memoreren ervan kan ook gevoelens van verlies, weemoed en mededogen oproepen. Het betreft hier overpeinzingen over "gebeurtenissen die ruim vijftig jaar geleden
plaatsvonden, en dan in het bijzonder met betrekking tot
een joodse familie: Kosman van der Poorten en Griet Vaz
Dias.

door Jaap Zwemmer
Zij trouwden in 1912 in Amsterdam. Dit huwelijk was op
zichzelf al een unicum, want hij
was een Poolse jood, veelal arm,
en zij een Portugese jodin,
meestal welgesteld. Een tegenstelling, rijk-arm, die ook nu
nog vaak een huwelijk in de weg
staat. Zij zijn in 1926 met drie
kinderen, Lies, Gerrit en Roosje, in Zandvoort komen wonen
in de toenmalige Spoorstraat 22,
op de hoek van de Kruisweg. In
de Spoorstraat 2ijn nog twee
kinderen geboren, .Maupie en
Hanneke.

Ongeluk
Nagenoeg elke Zandvoorter
ouder dan zestig jaar heeft deze
familie gekend, zeker de vader,
Kosman van der Poorten. Deze
man leek - en bleek - voor het
ongeluk geboren. Het was een
sympathieke, zeer hardwerkende en orthodox-gelovige familie,
die een winkeltje in huishoudelijke artikelen, zoals borstels,
bezems,
mattekloppers,
schoonmaakartikelen en petroleum, dreef. Ze werkten keihard
maar bleven desondanks arm.
Hoe gelovig deze familie was
moge blijken uit het feit dat
Jans Termaat, of soms haar zusters of broer, op vrijdagavond
bij aanvang van de sabbat het
licht aan kwam doen, omdat gelovige joden op sabbat geen
vuur mogen ontsteken.
Mevrouw van der Poorten
had door dit geloof extra werk
in de keuken. Volgens de orthodoxe voorschriften mocht een
pan of servies waarin melk of
melkgerechten waren gekookt,
danwei gebruikt, niet voor ande-

re gerechten worden aangewend.
In die tijd, de radio was nog
niet zolang een algemeen verschijnsel, had je een programma van Peter Pech. Dit programma begon met: 'Peter
Pech, aangenaam...' en hij zong
dan een liedje: 'Als Peter Pech
ben ik geboren, moet je horen,
moet je horen...' en dan kwam
zijn programma vol tegenslagen. Welnu, dat was Van der
Poorten ten voeten uit. Zo
kwam hij 's avonds uit Aerdenhout op zijn driewieler met het
restant van zijn negotie naar
Zandvoort terug. In de bocht
van de Zandvoortselaan bij het
café van Dove Kaatje (nu Les
Dunes) zag een automobilist
Van der Poorten over het hoofd
en boem... daar lag de driewieler
in gort, de hele handel over de
Zandvoortselaan. Van der Poorten werd gewond thuisgebracht.

Transportfiets
Consternatie in de buurt natuurlijk. Willem Loos, van de
vishandel Kerkman en Loos,
heeft toen nog het hele handeltjebij Dove Kaatje opgehaald en
bij Van der Poorten afgeleverd.
Maar de volgende dag zat Van
der Poorten alweer met een
groot verband om zijn hoofd op
een transportfiets zijn artikelen
aan de man te brengen, want er
, moest toch brood op de plank
komen.
Een hele tijd later komt Van
der Poorten weer op een driewieler van het Schuitegat af het
Jan Snijerplein op. Daar moest
hij een draai maken om rechtsaf
de Spoorstraat in te gaan. Maar
nu deed zijn rem het niet. Hij

i Weekenddiensten
Weekend: 22/23 april 1995
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben één gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg,' G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is- niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en- 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te taereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding

van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Vrijwillige hulpverlening: Gentrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies
en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is?
Of bent u niet zelf in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk spreekuur: iedere eerste dinsdag van de maand van
19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 U., zat.
10-14 uur.

J Kerkdiensten
Weekend: 22/23 april 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. K. Smit,
Heemstede
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F.
Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor D.
ijves, viering eerste commue, m.m.v. kinderkoor

kwam schreeuwend 'Op zij, op niet zien of het vat in de winkel
zij' met een duizelingwekkende vol was, dus in de ijver voor de
gang het Schuitegat af, maar droppies gingen we maar door.
kon de draai naar de Spoor- Op een gegeven moment een
straat niet meer maken en klap- hoop geschreeuw, het vat was
te tegen de schuur die op de overgelopen en de winkel stond
hoek van de Pakveldstraat- blank. De dropjes hebben we
/Spoorstraat stond. Het liep ge- nooit gekregen. Die smaakten
lukkig met enkele flinke trouwens toch altijd al naar peschrammen goed af, maar de troleum.
driewieler was weer stuk.
De jongste zoon Maupie was
net als zijn vader naïef en goedOp een gegeven moment be- gelovig. Die goedzak werd altijd
gon hij een glashandel. Er werd gepest en getreiterd, maar ook
een kamer achter de winkel vrij- wel weer verdedigd. Er werden
gemaakt en daar kwamen de voor de kinderen van arme
stellingen met glas. Deze platen en/of hulpbehoevende gezinnen
moesten natuurlijk op bepaalde 's middags warme maaltijden
maten worden gesneden, maar verstrekt in Ons Huis. Holle
onder zeer onorthodoxe ver- Kees - de naam zegt het al - stal
wensingen viel de ene glasplaat van Maupie de worst van zijn
na de andere ten offer aan zijn boerekool. Maar toen kwam ieongeduld. De lieve man was dereen voor Maupie op. Holle
voor dat werk niet geschikt, hij Kees werd door een stel zowat
had daar de rust niet voor. Hij in elkaar geroeid en Maupie
was het levende bewijs dat hu- kreeg zijn worst terug. Hij glom

Vijftig jaar

Het gekke is, dat je zo'n lieve
familie na ruim vijftig jaar nog
mist. Anderen missen waarschijnlijk Bronkhorst, Noach,
bakker Rood of andere joodse
families, die zoveel voor de
Zandvoortse' samenleving betekend hebben. Toen kwam voor
ons het zeer emotionele gebeuren, dat de joden op last van de
bezetter ons dorp moesten verlaten. De familie Van der Poorten 'ging wanhopig, ontredderd
en verslagen op 14 juli 1942 de
Spoorstraat af naar het station.
Hanneke was toen 8 jaar.
Wat konden zij u bieden
dan leed en pijn en dood;
de steden zijn gebieden
vol pijn en hongersnood.
De ongeploegde velden
zijn al doordrengt van bloed;
waar wij ook binnensnelden
Eén plek in Zandvoort, het monument voor de voormalige geen toevlucht die behoedt.
synagoge, herinnert nog aan alle, in de oorlog omgekomen De lange kampenstraten
joden
Archieffoto Weekmedia/Arnold van der Zee vol van vijandigheid;
uiteengerukt, verlaten
mor en tragiek tegen elkaar aan van blijdschap en trots dat ze restte slechts de eeuwigheid
voor hém waren opgekomen.
liggen.
Drie maanden later op 6 sepZoals gezegd had Van der
Poorten ook een petroleumhantember 1942 vonden Kosman
Bolbliksem
van der Poorten en Godfriet
del. In zijn winkel stond een
groot vat waaruit petroleum
Roosje zat altijd op de hoek- (Gerrit) van der Poorten in Sileaan de klanten werd verkocht. kamer boven de winkel ladders zië de eeuwigheid; Griet van der
Om dat vat te vullen had hij in dameskousen op te halen. Ze Poorten-Vaz Dias, Rosette Hanbeneden aan de Kruisweg in de werkte bij HIN, een kousenfa- na (Roosje), Maurits (Maupie)
schuur een grote tank liggen briek in Haarlem, en als bijver- en Hannah (Hanneke) vonden
met een pomp die heen en weer dienste haalde ze als thuiswerk die op 7 september 1942 in
moest worden bewogen om zo ladders in kousen op. Op een Auschwitz. B.innen 24 uur was
de petroleum in het winkelvat dag dat het hevig onweerde, de familie niet meer. Christus
te pompen. Dat was een verve- kwam ze schreeuwend van ging zijn lijdensweg met het
lend werk en duurde vrij lang. schrik naar beneden rennen, kruis over de Via Dolorosa naar
Zoon Gerrit kreeg opdracht te want terwijl ze zat te werken Golgotha. Zij gingen hun lijpompen, want het vat in de win- was een bolbliksem als een densweg van Zandvoort over
kel was bijna leeg. Gerrit had vuurbal door het open raam Westerbork naar Silezië en
echter geen zin en vroeg aan langs haar hoofd naar binnen en Auschwitz.
ons, kinderen uit de buurt, of weer naar buiten gevlogen. NieJaap Zwemmer, redacteur van De
wij voor een handvol salmiak- mand geloofde haar natuurlijk, Babbelwagen
Huls In het Kostverdropjes wilden pompen. Dat de- maar het is wel bewezen dat loren), schreef(van
dit verhaal naar aanleiden we. Je kon echter beneden zo'n fenomeen bestaat, dus dat dlng van overpeinzingen rond Pasen.
(ADVERTENTIE)

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Wielklem verrast Duitsers Veel Duitsers moeten afgelopen Paasweekend danig op hun neus
hebben gekeken, toen zij aan hun auto een wielklem aantroffen.
De ervaring leert, dat buitenlanders bekeuren
vrij zinloos is, eenmaal thuis wordt niet of nauwelijks betaald. Met de wielklem worden de
'zwart-parkeerders' gedwongen hun schuld te
voldoen op het politiebureau. Daar kwamen afgelopen weekend dan ook tientallen buitenlanders langs.

Steun voor WV In navolging van de gemeente,
die haar subsidie met ruim 25% heeft verhoogd,
lijkt ook het bedrijfsleven de VVV nieuw leven te
willen inblazen. Hotel- en pensionhouders slaan
welwillend tegenover een nieuw reservermgssysteem.
Daarmee betalen de verhuurders per reservering een klein bedrag aan de VVV. Het fifty-fifty
systeem, waarbij gemeente en ondernemers een
gelijk gedeelte betalen, heeft gefaald. De gemeente wil de VVV echter nog een kans geven en
verhoogt de subsidie van 117 naar 151 duizend
Politie wil samenwerken De gemeenten Zand- gulden. De ontbrekende 34 duizend moet uit het
voort, Heemstede, Bloemendaal en Bennebroek reserveringssysteem komen.
streven naar één gemeenschappelijke organisatie voor het politiewerk. Deze moet als 'suborga- Naar kroning Beatrix Drie Zandvoorters hebben
nisatie' een zo groot mogelijke onafhankelijk- een uitnodiging ontvangen om de kroning van
heid krijgen binnen de regio.
Prinses Beatrix, 30 april aanstaande in de NieuDe burgemeesters van deze gemeenten, de we Kerk te Amsterdam, bij te wonen. Dat zijn de
korpsbeheerders, hebben deze visie overgeno- oud-illegaal werkster mevrouw S. van den Bergmen van hun politiechefs.
-Dorreboom, de machinist van de reddmgboot
De lokale zorg moet gestalte krijgen onder Ab Bos en wethouder/loco-burgemeester Kors
lokale chefs, maar de lokale units worden inge- van der Mije.
bed in de subregio. Momenteel vindt daar overleg over plaats.
Hond in de goot De dienst Publieke Werken
heeft een nieuw initiatief genomen ter bestrijGemeente overleeft operatie Tal van gemeente- ding van hondepoep.
lijke afdelingen zijn afgelopen weekend verOp veschillende plaatsen heeft men goed m
huisd. Met deze gigantische operatie is de reor- het oog lopende tegels aangebracht, met daarop
ganisatie van het ambtelijk apparaat vrijwel af- de tekst: 'Honden in de goot'. Onze viervoeters
gesloten.
zullen er wel maling aan hebben, want lezen
Voor de burgers moet de nieuwe indeling een kunnen ze nog steeds niet.
stuk overzichtelijker zijn. Burgerzaken is niet
Maar hopelijk zullen hun bazen en bazinnen
meer in de Schoolstraat te vinden, maar in het het verzoek opvolgen. Een leuk initiatief dat
Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2. Maar dan on- hopelijk een einde zal maken aan glibberpartijder de naam 'Bewonerszaken'.
en.

'Visafslag' 14 duizend waard

ERSBERICHTEN van de
gemeente Haarlem zijn
niet gauw aanleiding voor
een stuk in het Zandvoorts
Nieuwsblad. Meestal gaat het
om zaken waar Zandvoort helemaal buiten staat en die geen
enkele invloed hebben op het
leven in of rond de badplaats.

Voor een veiling van het bekende veilinghuis Christie's in
Amsterdam, is een schilderij
over Zandvoort opgedoken.
Het is het werk 'Visafslag te
Zandvoort', geschilderd door
Johannes Hermanus Barend
Koekoek. Deze leefde van 1840

tot 1912. De waarde van het
schilderij, 31 x 47,5 cm, wordt
geschat tussen de 14 en 18 duizend gulden. De veiling is
woensdag 26 april vanaf half elf
op het adres Corn. Schuytstraat 57. Het schilderij, kavel
287, komt na 14.00 uur aan bod.

o

Straatnamen

Haltestraat: 'simpel landweggetje'
Speelweek van 20 t/m 26 April

Lesstof
P

o

Straatnamen lijken zo gewoon, terwijl er soms toch een
leuk verhaaltje of iets opmerkelijks achter kan schuilen.
Meestal is de oorsprong van de
naam lang niet iedereen bekend. Daarom dook de redactie
van het Zandvoorts Nieuwsblad
eens in de archieven van de gemeente om de herkomst van
een aantal straatnamen te achterhalen. Deze en komende weken nemen we er een paar onder de loop, te beginnen met het
centrale punt in ons dorp, het
Raadhuisplein, plus enkele bekende winkelstraten: de Haltestraat, de Kerkstraat en de Grote Krocht.
De naam Raadhuisplein is
pas per raadsbesluit van 30 oktober 1950 vastgesteld. Daarvoor heette het Tramplein, wat
wel te maken moet hebben gehad met het hier gelegen tramstation. De naam Kerkstraat is
veel ouder, waarschijnlijk wel
een van de oudste straatnamen

in Zandvoort: deze wordt al in
geschriften uit 1600 genoemd.
Een krocht is een laaggelegen
stuk land. In het oude Zandvoort waren er drie: een grote
en een kleine krocht, plus het
'kerkeland'. De krochten zijn
nu bebouwd, maar de namen
(Grote en Kleine Krocht) zijn
blijven voortbestaan.
Ook 'Haltestraat' is een naam
die verwijst naar een oude bestemming. Deze naam stamt
nog van de tijd dat de - in 1881
aangelegde - spoorlijn doorliep
naar de Passage, een stuk noordelijker dan het huidige station. Omdat dit tamelijk ver
van het dorp lag, werd besloten
wat dichterbij een extra halte te
maken. De halte kwam aan een
simpel landweggetje te liggen,
dat na verloop van tijd 'Haltestraat' werd genoemd. Bij de ingebruikname van het huidige
NS-station, in 1908, kwam de
halte te vervallen, maar de
naam bleef gehandhaafd.

Dat geldt ook voor een bericht dat ik afgelopen week
ontving, over 'Stedelijk beheer
in de praktijk'. Na een vluchtige blik op de verschillende pagina's ging het al vlot richting
'grijs archief', de eindbestemming van al het overtollige papierwerk. Maar voor het daar
belandde, bleef mijn blik hangen op één regel: 'Voor een
goed stedelijk beheer is samenwerking noodzakelijk'. Dat
sloeg kennelijk op de samenwerking tussen gemeente, bewoners en bedrij ven. Mijn
mond viel zowat open van zoveel gemeentelijk bewustzijn,
ik móést wel doorlezen.
De rest van het verhaal
kwam zo mooi over (theorie
kan prachtig zijn), dat ik bijna
spijt kreeg, dat ik geen Haarlemmer ben. Bij wijze van spreken natuurlijk, want Zandvoort zal ik niet inruilen. Maar
ons gemeentebestuur moet
eens op bezoek gaan bij de collega's in Haarlem.
In de nota 'Stedelijk beheer
in de praktijk' geven zij aan,
hoe zij samen met inwoners en
bedrijven de ontwikkeling en
het beheer van de stad willen
stimuleren. De bewoners fungeren onder andere 'als de oren
en ogen van de betrokken mstanties. Zij kunnen aangeven
welke werkzaamheden zij belangrijk vinden in de buurt.' De
- vrijwillige - medewerking van
de buurtbewoners wordt gestimuleerd door het beschikbaar
stellen van bepaalde f aciliteiten, zoals een 'buurtbudget'
voor het oplossen van kleine
problemen in de wijk.
'Het stedelijk beheer moet
leiden tot meer tevredenheid
van de wijkbewoners,' staat er
in het persbericht. En zo gaat
het nog een tijdje door. Het is
natuurlijk afwachten hoe het
werkt in de praktijk, maar het
is een prachtig voornemen' gewoon, zonder poespas maar
goed geregeld, de bewoners laten meepraten en -denken. Samen dingen afspreken, samen
de verantwoordelijkheid nemen. Als je dan aan Zandvoort
denkt, aan al die plannen die
hier gelanceerd worden, aan al
het verzet dat er tegen komt
omdat 'de burger' er pas laat
bij betrokken wordt... Dan
denk ik: Zandvoort kan daar
nog wat van leren.
JOAN KURPERSHOEK

A.L

Dagelijks
13.3O en 15.30

de Nederlandse versie
Dagelijks
19.00

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: ds. R. Pomp,
Haarlem
Woensdag 14.00 uur: Vrouwenmiddag
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders (Lidm. zondag)
Zondag 19.00 uur: ds. A.W. Snijders

ze wel degelijk een taolbliksem
langs zich zag gaan.
Het jongste kind, Hanneke,
was net een prachtige levende
pop, een schoonheid van een
kind met haar zwarte krullenkopje.
Op zaterdagse zomeravonden
zat het echtpaar Van der Poorten, na een week hard werken,
gezellig in het zonnetje op de
stenen trap opzij van de winkel.
Zij koosden elkaar als een verliefd stel, want ze hielden veel
van elkaar en van hun kinderen,
die waren hun alles. De buurt
vond dat maar niks, v/ant je liefde betuigen voor elkaar deed je
niet in het openbaar.

met

16 jaar
Dagelijks
21.30
i.v.m lengte hoofdfilm
KORT
VOORPROGRAMMA

THE LION RING

Vijftigjarige huwelijken
Twee Zandvoortse echtparen hopen komende dagen hun vijftigjarig huwelijk te vieren. De familie Heesemans uit de Piet Leffertstraat is morgen, vrijdag 21 april, 50 jaar getrouwd. Het jubileum
van het echtpaar Looijer uit de Potgieterstraat is volgende week Periode: 11-17 april 1995
donderdag, 27 april. De familie Looijer krijgt bezoek van burgemeester Van der Heijden en zijn echtgenote, het echtpaar Heese- Gehuwd:
mans viert het jubileum m eigen kring.
Franssen, Franciscus Adrianus
Robertus Maria, en Koning,
Elisabeth Emerentiana Johan
na
Óp het Raadhuis wordt zaterdag 22 april meegedaan aan de Hoek,
Erik Benno, en Van
landelijke 'Open Archievendag'. In de raadszaal is van 10.00 tot Leeuwen,
Nancy
16.00 uur een kleine expositie te zien met archiefstukken, vooral
over de oorlogsjaren. Het accent ligt namelijk op de 50-jarige Geboren:
herdenking van de bevrijding. De ingang is op het bordes.
Joeri, zoon van: Meijer, Pim Peter, en Doekemeijer, Sylvia
Angel Cheryse Cecile, dochter
Lever, Engel Laurens GeHet zonweringsbedrijf van Hans Pranssen blijkt dit jaar maar van:
rardus, en Van Bochove, Momliefst 60 jaar te bestaan. „We hebben dan ook alles op zonweringge- que
Angélique Cecile
bied," aldus Franssen. Het bedrijf, gevestigd aan de Voltastraat 32
en met een werkplaats aan de Prinsesseweg, heeft m al die jaren Overleden:
heel wat huizen voorzien van zonneschermen en dergelijke. Frans- Reurts geb. Venekamp, Roelofsen kent dan ook een uitgebreide klantenkring. „Hoewel er de je, oud 92 jaar
laatste tijd wel wat verwarring is ontstaan," zegt hij. „Sommige
den Bogaard, Hendrikus
klanten denken dat ook de Sunshop van ons is. Maar dat klopt niet, Van
Ludovicus, oud 79 jaar
dat is van J. Kistemaker. Het verwarrende is, dat er een oud-mede- Van
Ingen geb. Eykelboom, Cawerker van mij werkt, de heer H. van Norde. Die is 25 jaar bij mij in tharina
Gesina, oud 84 jaar
dienst geweest maar werkt nu al weer twee jaar voor Kistemaker,"

Burgerlijke stand

Open archievendag bij gemeente

Zonweringbedrij f 60 jaar

Qasüiulsplein 5,2042 JM, Zandvoort. tel; 02507*18686
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^GEZOCHT:

winkelruimte
met
parkeerruimte

Vrolijk Voorjaar Ke

DETAILHANDELSWINKELBESTEMMING
Opp. van 500 m2 tot 800 m2.

Van Schijndel
winkelprojeltten
tel. 04102-22961
C. van Wamelen
tel. 033-653817
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• kookplaat, schouw,
werkblad en •
spoelbak. '..'•>

Voor een
sfeervol
etentje

ir VAN KEULEN
KEjJKEjg_jgp
5BOO

MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
ZEEBURGERPAD 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel. 020 - 6 63 06 66
Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en zetfouten onder voorbehoud.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

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

geeft u meer!

Breughel en Bosch
in België
In samenwerking met Fokus Reizen B.V. biedt
Weekmedia u een kunsthistorische reis* aan met als
thema Breughel en Bosch.
Eerste dag
Vertrek vanuit Nederland vanaf een opstappunt.
waarover u later wordt geïnformeerd. Via Zeeland
rijdt u naar Brugge waar het Van Groeningen-museum onder deskundige
leiding uitgebreid zal
worden bezocht. U
maakt tevens een
stadswandeling langs
de
Begijnhofjes.
Daarna volgt het diner
in Brugge en vervolgens reist u naar
Brussel voor de overnachting
in
het
Sheraton Hotel in
Brussel (5*****).

Na zo'n Paas-weekendje 'eitjes tikken3, wil je wel eens wat anders. Zie hier onze suggestie: zitkomfort in optima forma!

Tweede dag
Na het heerlijke ontbijtbuffet wordt het
werk van Breughel
bekeken
in
het
Museum voor Schone
Kunsten in Brussel. U
krijgt ook de gelegenheid om de antiekmarkt rondom de Zavelkerk te bezoeken. In de loop
van de namiddag rijdt u terug naar Nederland.
Vertrekdata (steeds op zaterdag) en kosten:
20 mei. 17 juni. 8 juli. 5 augustus en 28 oktober
1995.
De kosten van deze weekendreis bedragen f299.- per
persoon in een tweepersoonskamer, toeslag eenpersoonskamer f 70.-. Dit bedrag is inclusief vervoer in
een royal class bus. kunsthistorische reisleiding,
overnachting in Sheraton Hotel. 3 gangen diner in
Brugge, ontbijtbuffet en entrees museum.
* De reis kan alleen doorgaan bij minimaal 20 deelnemers.
Voor meer informatie' Fokus Reizen B.V.. 020663.48.30.
Reserveren is alleen mogelijk middels het insturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia. Postbus 2104. 1000 CC
Amsterdam.

Bon voor onze lezers
Wij nemen deel aan de weekendreis Breughel en
Bosch in België a f 299.- per persoon.
NaamAdres:

2-zits

21/2+2-zits v.a. 2995,-

Elegante btjzctfauteial met iets
verhoogde akticve M. Keus int diveise
kleinen lm.

Woonplaats:

1295,-

,

Aantal personen: .

• lekker dichtbij

Datum:

Tweepersoonskamer of ecnpersoonskamer aangegevcn s.v.p.

WEE;

1695,-

Modem, speels knipfaitteitiltje met een
fragiele belijnmg.
Uitgevoerd in leer.
2-zits v.a..
x
Exd. sicrkusscns. 2 '/i+2-zits v.a. 3395,-

De betere bankwereld
van Montèl:
• betaalbaar de beste

• advies op maat

Telefoon:

Romantische bank in Chesterfield stijl.
Uitgevoerd m prima kwaliteit leer.

Modcnic chaise longue. Polen 21111 leverbaar
m diverse boutklenrcn

Jt&t

• exclusiefzitdesign

Postcode:

geeft u meer!

1395,-

Uw gratis Montèl-Bankboekje
boordevol exclusief en
betaalbaar zitkomfort

De Bank van Nederland

ligt klaar. Even bellen en u
krijgt 'm snel in de bas.

Montèl bij van Reeuwijk - Sniep 7 - Meubelboulevard Diemen - Tel. 020-6 99 4111
Montèl vindt u in:Alkmaar, Apeldoorn, Arnhem, Axel, Beverwijk, Diemen, Groningen, Heerenveen, Heerlen, Leidschendam, Oldenzaal, Rotterdam, Son/Eindhoven, Steenwijksmoer/Coevorden, Utrecht, Zoetenvoude, Zutphen en Zwolle.

r
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Roos eindelijk afdoende te
bestrijden

De onbekende kracht van
ruchte- en groentesappen
Oe natuur biedt ons een grote variëteit aan groenten
3n fruit. Deze vormen een essentieel bestanddeel van
en gezonde voeding. Groenten en fruit helpen ons de
jans op ernstige ziekten te verminderen. Recent
wetenschappelijk onderzoek bevestigt deze eigenjchappen. Al deze bevindingen werden omgezet in
;en aanbeveling van de Europese voedingsvoorlichtingsorganisaties die stellen dat wij dagelijks een
ruime portie groenten en ruimschoots fruit moeten
ïten. In de Verenigde Staten wordt aanbevolen om
f keer per dag een portie groenten of fruit te
rebruiken.
~keer per dag
oor onze huidige levensstijl
*s het moeilijk ervoor te zor•en dat wij vijf porties fruit
?,n groenten per dag eten.
ruchte- en groentesappen
•ormen dan ook een lekkere
:n makkelijke oplossing om
iit doel te bereiken. Vruchte;appen bevatten net als fruit
/eel beschermende bestanddeen. De scherpe kontrole
aaraan elke produktiefase
.vordt onderworpen, garan|leert bovendien de natuurlij kheid van de vruchtesap'pen

De onbekende kracht
Bestanddelen als vitamine C,
E en caroteen, dat in ons
lichaam, wordt omgezet in
vitamine A, zijn van groot
belang om ons tegen ziekten
te beschermen. Van recentere
datum is het inzicht dat fruit
en groenten nog andere
bestanddelen bevatten, die
goed zijn voor onze gezondheid. Dat zijn o.a. voedingsvezels, mineralen en eomponenten als flavonoïden en polyfenolen.
Onderzoek heeft aangetoond
dat niet zozeer de bestandde-

len afzonderlijk maar de juiste combinatie hiervan in
groenten en fruit ons tegen
kanker en hart- en vaatziekten helpt beschermen.
Vitaminen
Vruchtesappen rijk aan vitamine C zijn Appelsientje, Toptientje en Pompelmoentje met
vruchtvlees. Eén glas van 2 dl
per dag is al voldoende voor
de dagelijkse behoefte aan
vitamine C. Leveranciers van
caroteen zijn o.a. Tomatientje
en Zontomaatje. De vruchtesappen die een belangrijke
bijdrage aan voedingsvezels
leveren zijn: Appelsientje met
vruchtvlees, Pompelmoentje
met vruchtvlees, Top tientje
en Zomërpeertje met vruchtvlees. Op elk moment van de
dag is er dus wel een goede
reden om van vruchte- en
groentesappen te genieten.
Voor informatie kunt u bellen
met Riedel Drankenindustrie
te Ede, tel.: 08380-79911.

ieuwe natuurlijke rustgever
et vertrouwde naam
{lachten als gevolg van stress komen in deze moderle, drukke tijd vaak voor. Om deze klachten de baas
,e worden, kunnen rustgevende middelen worden
gebruikt. Steeds meer mensen geven daarbij de voorteur aan natuurlijke preparaten. Van deze produken is Valdispert al jaren één van de bekendste proukten. Onder de naam Valdispert Tinctuur werd
inlangs een nieuw produkt aan het Valdispert-assoriment toegevoegd.
[Nervositeit kan omschreven
Ivorden als een toestand van
mneiiijke spanning of een
erstoord evenwicht.
i/Vordt iemand voor langere
ijd aan spanningen blootgeteld, dan kan dat stress ver)orzaken. Oorzaken van nerrasiteit en spanning kunnen
njvoorbeeld familie-omstanligheden of problemen op het
ver k zijn. In deze periode van
iet jaar ligt ook examenyrees
'aak ten grondslag aan'spanVieuw
luim 40 jaar geleden werd
j Valdispert in Nederland op de
|narkt gebracht. Sindsdien
zijn er honderdduizenden

Nederlanders geweest die dit
geregistreerde geneesmiddel,
ook tijdens de examenperiode, hebben gebruikt. En nog
steeds is het' voor velen een
middel dat kan helpen als
spanningen iets te veel dreigen te worden en men niet
meer normaal kan funktioneren. Speciaal voor mensen die
de voorkeur geven aan vloeibare middelen is Valdispert
Tinctuur aan het assortiment
toegevoegd.
Net als bij Valdispert bestaat
de werkzame stof van de
nieuwe vloeibare variant uit
valeriaanextract. Al eeuwenlang worden er rustgevende
eigenschappen aan de valeriaanplant toebedacht.

««*t Valdispert en Valdispert Nacht, is er nu ook Valdispert Tinci'r, de vloeibare rustgever.

De
binnen
& buitenkant van
uw lichaam.
Er goed voor zorgen,
verlangt zowel goede
voeding als goede
huidverzorging.

Voctlingskitndige- en
guvïchh ticheen mgst'i odiikten

DERMAJET1CS™
Skin Sttwtvai Ktf

Bel ons:

02526-74193

Natuurh'j k
Valdispert en
Valdispert
Tinctuur kunnen goed helpen bij nervositeit en spanning. De natuurlijke produkten kennen, voor zover
bekend, geen bijwerkingen
en werken niet verslavend of
versuffend. Gebruikers van
Valdispert Tinctuur moeten
echter wel rekening houden
met de in het produkt verwerkte alcohol. Valdispert en
Valdispert Tinctuur zijn verkrijgbaar bij drogist en apotheek. Voor meer informatie:
Vemedia B.V., tel.: ^0294065905.

U bent niet de enige als u
last heeft van roos. Zo'n
kwart van de bevolking
heeft 't en vaak is het
nog
hardnekkig
ook.
Roos komt meer voor bij
mannen dan bij vrouwen.
In de winter vaker dan in
de zomer en kan zowel
optreden bij vet als bij
droog haar. Uit onderzoek
blijkt dat nogal wat mensen ontevreden zijn over
het middel dat ze tegen
roos gebruiken. Voor hen
is er goed nieuws: Rooscure, een nieuwe medicinale shampoo, die echt
afrekent met roos.
Tot voor kort wist men - ook
in medische kringen - niet zo
goed raad met het verschijnsel roos. Maar onderzoek
toonde aan dat hoofdroos
mede het gevolg is van een
overgevoeligheidsreactie voor
een op de huid levende gist,
Pityrosporum ovale. Iedereen
heeft deze gistcellen op zijn
hoofd, maar bij mensen met

roos zijn ze veel talrijker,
vooral op plaatsen waar veel
talgklieren zitten, zoals de
behaarde
hoofdhuid.
De
hoofdhuid reageert op het
teveel aan gistcellen met een
sterke aanmaak van huidcellen. Dat geeft overmatige
schilfering. De stof die deze
gistcellen kan uitschakelen is
ketoconazol. Dit is de werkzame stof die in Rooscure zit.
Bijzondere
eigenschappen
Rooscure is niet zomaar een
anti-roosshampoo. Het is een
drie-in-één shampoo, die de
huidschilfers verwijdert en de
gist op de hoofdhuid doodt.
Bovendien maakt Rooscure
het haar glanzend en goed
kambaar.
Rooscure
is
geschikt voor alle typen haar
en voor alle soorten roos.

den. Het haar goed nat
maken, de shampoo ca. vijf
minuten laten intrekken en
daarna goed uitspoelen. Na
drie a vier weken is men dan
van de roos af. Omdat de gist
weer kan terugkomen, is het
belangrijk het haar daarna
bijvoorbeeld wekelijks met
Rooscure te wassen. Dan
blijft de roos weg.
De kuur
Rooscure is nu verkrijgbaar
Afhankelijk van de ernst van bij drogist en apotheker.
de roos moet het haar 2 tot 3 Voor meer informatie: Gaba
maal per week gewassen wor- B.V., tel.: 036-5491880.

De droge huid heeft van nature (of door leeftijd) een gebrek
aan vocht en vet. Zij verliest
haar elasticiteit en soepelheid, waardoor de huid gevoeliger . wordt voor allerlei
schadelijke invloeden van
buitenaf en het verouderingproces versneld verloopt. Wie
een gevoelige huid heeft doet
er verstandig aan niet te lang
en niet te heet te douchen en
daarbij het juiste douqheprodukt te gebruiken.
Het belangrijkste hierbij is
erop te letten dat de zuurgraad (pH waarde) van het
produkt is afgestemd op die
van uw huid. Deze waarde is

pH 5,5. Daarnaast is het van
belang dat het produkt terugvettend en vochtregulerend
werkt.
Aangenaam
douchen
Sebamed is al 25 jaar een
autoriteit waar het gaat om
de'verzorging van de gevoelige huid. De verzorgingsprodukten kunnen worden toegepast op zowel de gevoelige
als tere huid, en houden de
huid daadwerkelijk gezond.
De hulp die Sebamed de huid
biedt, wordt gevormd door de
pH-waarde 5,5 van alle produkten. Alleen hiermee wordt
de huid beschermd tegen
infecties door bacteriën en
huidschimmels of andere
schadelijke invloeden. De
natuurlijke zuurmantel behoudt op deze wijze haar
gezonde staat.
Al jaren passen artsen en verpleegkundigen Sebamed toe
bij huidaandoeningen zoals
acne of schimmelaandoeningen, waar zeep niet gebruikt
mag worden.

EZONDHEID
fwrawf/f vimiwoosm wssrawsrasraws/s/- mufsmim
BUIÏEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN REDAKT1E WEEKMEDIA

Blus brandend
maagzuur met beleid

Verantwoord douchen kan ook
aangenaam zijn
Voor iemand met een
gevoelige huid is douchen vaak een riskante
activiteit.
Te
warm
water, zeep of goedbedoelde maar te agressieve
reinigingsmiddelen
drogen de huid uit en tasten
de
natuurlijke
beschermlaag aan. Hierdoor wordt de huid
kwetsbaar voor irritaties
en infecties.'

G

Brandend maagzuur is
een probleem dat omzichtig moet worden aarigepakt. Vele mensen grijpen echter direct naar
'paardemiddelen' om van
het ongemak af te komen.
Weliswaar leveren die
binnen korte tijd resultaat, maar ze verstoren
vaak het subtiele proces
van de spijsvertering.
De spijsvertering van de
mens is te vergelijken met
een zeer verfijnd mechaniek:
het loopt alleen goed, als er
goed voor wordt gezorgd.
Zodra zich uitspattingen
voordoen in de vorm van verkeerd eten en drinken, raakt
het 'mechaniek' uit balans.
Met maagpij n en maagzuur
als pijnlijk gevolg.
Voortdurende
belasting

opslitsende enzym pepsine.
Klachten als een opgeblazen
gevoel, oprispingen, maagzuur en zuurbranden komen
dus niet 'zomaar' op, maar
zijn in feite het resultaat van
voortdurende belasting.
Brandjes blussen
Brandend maagzuur is het
gevolg van een te hoge concentratie maagzuur. Om de
oncomfortabele binnenbrandjes te blussen, is een behoedzame aanpak te verkiezen
boven een snelwerkend middel. Middelen die een snelle
zuurbinding
veroorzaken,
zorgen na uitwerking er juist
voor dat méér maagsap wordt
afgescheiden. Hiermee is de
subtiele huishouding van de
maag, allesbehalve gebaat.
Rigoletten
maagtabletten
werken op een heel bijzondere wijze aan de bestrijding
van maagklachten. De neutraliserende werking op het
zoutzuur en de absorptie van
pepsine worden namelijk
over een langere periode
gespreid. Op deze manier
wordt de zuurbinding geleidelijk aan tot stand gebracht.
De werking is dusdanig dat
extra explosies van maagzuur worden voorkomen.
Rigoletten maagtabletten zijn
verkrijgbaar bij apotheker en
drogist.

Te veel alcohol, specerijen,
koolzuur, cafeïne en vetten
bezorgen de maag overwerk.
Ook roken hoort in dit rijtje
thuis omdat de afgifte van
bicarbonaat (de stof die het
maagslijmvlies
beschermt)
vermindert. Al deze boosdoeners zorgen ervoor dat de
maag op den duur niet meer
is opgewassen tegen de bijtende kracht van zijn eigen
produktie, het maagsap. Dat
bevat o.a. zoutzuur, wat voed- Voor meer informatie, bel
sel doet verteren en het eiwit Tendem 038-217747.
Maag

Nieuw:
Sebamed Douchegel
In het brede gamma verzorgings- en reinigingsprodukten van Sebamed is sinds kort
ook een douchegel verkrijgbaar. Deze gel is romig en
prettig in gebruik en heeft
een aangename, en zeker niet
irriterende geur. Hiermee
bewijst dit merk dat douchen,
ook met een gevoelige huid,
aangenaam kan zijn. Sebamed Douchegel is onder andere verkrijgbaar bij apotheker
en drogist. Voor meer informatie: Imgroma 043-687581.

Maagwand

Natuurlijk middel voor probleemloze en regelmatige stoelgang
Een onregelmatige stoelgang of verstopping is
een veel voorkomend verschijnsel. Terwijl het
vaak de oorzaak is van
allerlei
lichamelijke
stoornissen en ongemakken.
Een
opgeblazen
gevoel, een opgezette
buik, misselijkheid of
hoofdpijn zijn in vele worden, wat ongezond is. Een regelmagevallen het gevolg.
tige darmwerking
dus
Als onze spijsvertering te is
langzaam
werkt, blijven belangrijk
onverteerbare resten van voor de gezondonze voeding te lang in het heid én om u goed en fit te
lichaam. Hierdoor zullen voelen. Bij een moeilijke stoelafbraakstoffen alsnog in het gang of verstopping zult u
bloed opgenomen kunnen waarschijnlijk eerst denken

aan een gewoon laxeermiddel. De problemen lijken dan
snel opgelost, en u kunt weer
"normaal" verder leven. Veel
laxeermiddelen werken op
; een chemische basis en
1
werken vaak tijdelijk
-' en agressief. Vooral bij
*• langdurig gebruik kunnen
ze
uiteindelijk
schadelijk zijn.
Vruchtenblokj e
Ortisan
Nu is er het vruchtenblokje Ortisan. Dit bevat
vruchten en vezels en is een
volledig natuurlijk produkt
dat de darmen stimuleert. Het
geeft volume zonder extra

calorieën, maakt de darminhoud zacht en smeert de
darmwand zodat de stoelgang
geen probleem meer is. Ortisan geeft uw darmen een
gezonde natuurlijke stimulans. U kunt het daarom
gerust langer gebruiken.
Miljoenen tevreden
gebruikers
Het Ortisan vruchtenblokje
wordt al door miljoenen over
de gehele wereld gebruikt.
Ook mensen die al lang met
dit probleem rondlopen hebben er veel baat bij. Ortisan is
een snelle en verantwoorde
manier voor een makkelijke
en natuurlijke stoelgang. Het

Om deze ongemakken te
voorkomen of te verhelpen,
kunt u zelf het een en ander
doen.
Met verantwoorde beweging,
massage en geneesmiddelen.
Zo bestaan er van het homeopathie-merk VSM twee passende middelen: Spiroflor
gelei, om uitwendig toe te
passen en Spiroflor druppels,
om in te nemen.
Spierpijn hoeft niet
Spierpijn treedt vooral op na
inspanning waaraan
het
liohaam niet gewend is. Een
dergelijke spierpijn kunt u
voorkomen met rekoefeningen ('stretchen'), een goede
warming-up en
coolingdown.
Toch teveel van uw spieren
gevergd? Wrijf dan de pijnlijke spieren licht in met Spiro-

flor gelei. Daarnaast kunt u
dan Spiroflor druppels innemen.
Deze homeopathische geneesmiddelen hebben een positief
effect op de stofwisseling in

spieren en gewrichten en
doen blessures en spierpijn
sneller verdwijnen. Ook bij
spit, een verrekking van de
rugspieren, helpen deze middelen u weer op de been.

drogist en reformhuis. Voor
meer informatie, verkoopadressen of indien u een gratis monstertje wilt aanvragen, bel dan (02940-30612) of
schrijf naar:
Compact Nutrients,
Postbus 59, 1380 AB Weesp.

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid

Spierpijn, gewrichtsklachten, spit?
Zó voorkomen en verhelpen
Of u nu sport, werkt of
thuis bezig bent; u
gebruikt dagelijks uw
spieren en gewrichten.
Door overbelasting en
door kou kunt u gemakkelijk last krijgen van
spier- of gewrichtspijn.

blokje is eenvoudig te doseren
zodat u precies de hoeveelheid
kunt bepalen die u nodig
heeft. U krijgt geen last van
darmkramp, gas vorming of
een ongecontroleerde stoelgang. Ortisan is vriendelijk
geprijsd en is verkrijgbaar bij

Tel. 12305
Gewrichtsklachten
verlichten
Het is een misvatting dat aan
klachten door 'slijtage' mets
te doen is. Door een goede
behandeling kan de pijn verminderen en de beweeglijkheid van het gewricht vergroot worden. Bij gewrichtspijn bereikt u het beste resultaat door een combinatie van
een inwendig preparaat, zoals
Spiroflor druppels, en een uitwendige behandeling met
Spiroflor gelei.
Goede raad
Heeft u vragen over de behandeling
van
spieren
gewrichtsklachten met Spiroflor, raadpleeg dan de deskundigen in apotheek, drogisterij of reformzaak. Spiroflor druppels en gelei kunt u
daar zonder recept kopen.
Houdt de klacht lang aan of
komt de kwaal regelmatig
terug, dan doet u er goed aan
een arts te raadplegen. Voor
allerhande vragen over zelfmedicatie met homeopathie
kunt u terecht bij de VSM
Homeopathielijn. Bel tijdens
kantooruren:
06-0996662
(gratis).

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAC beroepsvereniging

P a r f u m e r i e - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER

DRUGSTORE

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

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBINATIE
Geen 2-deurs koelkast maar een echte 320 liter
2-deurs koel/vries kombinatie. Op "ooghoogte" de
koelruimte en beneden het 4-sterren vriesgedeelte.
Flexibele indeling van deur en kast, automatische
ontdoonng, omdraaibare deuren, 3 ruime vriesladen en 2 thermostaten. Adviesprijs*999.-

SONY HI-8 TRAVELLER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760,Flatsquarebeeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening Adv'1795-

1095.-

Topklasse beeldkwaliteit,
HiFistereo.Adviespnjs-3330 -

JVC MINI HI-FI SYSTEEM

1649.-

MXS20; "BESTE KOOP!" Versterker 2x30 watt,
equalizer, live surround; Digitale tuner, 40 voorkeuzezenders; Dubbel cassettedeck, autoreverse,
dolby B; CD-speler, edit, muziekkalender;
2-weg bass-reflex luidsprekers;
Afstandbediening. Adviespnjs*999.-

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8, stabilisator, stereo

1999.

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST SONY STEADY SHOT
28ST2471; Adviespnjs* 1995 -

1295.-

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM MATCHLINE

SAMSUNG M6135 "
MAGNETRON OVEN

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*849.-

INDESIT 2-DEURS

1579.SONYSTEREOTRAVELLER

Variabele indeling. Adv.'799.-

TR323, Hi-Fi stereo camcorder,
10xzoom,groothoektens "2550 -

1895.-

1499.-

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT! Adviespnjs*749.-

WHIRLPOOL2-DEURS
235 liter. Adviespnjs*985.-

949.SONY T R A V E L L E R

BAUKNECHT2-DEURS

25MN1350,Adviespnjs*1445 -

Lichtgewichtcamcorder *1650-

Luxe kast. Adviesprijs*1 049.-

945.-

PHILJPSHkSCAMCORDER

52NA2304; 55cm, Off Philips
garantie Adviespnjs*1345.-

•HILIPS/WHIRLPOOL MOULINEX FM1315

M^ 699."
LUXE 800 TOEREN
Type 2596;
i; Adv.*799.-

469.-

M870,16x zoom, stereo *2495

1499.-

699.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS HI-FI VIDEO

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviesprijs*999.-

949.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

599.-

jTaïfnrun,9??!

GV240, "Beste koop", VHSHQ,TELETEKST/PDC '1709.-

w
999.- ïS^S-^S^sï
yJ^k'grSi^g^.aL,
•*il5§
»*'-f^»"
2l

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST SONY VHS HI-FI VIDEO
Flat en squar Hi-Black TrmiSLV615, TOPKLASSE' 8 uur
longplay, 4 koppen. *1990.-

979.-

999.-

^,a£^^SS^3S

*rs^"*?*^

Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden Adviespnjs*4000 -

SONY72CMKVC2921

2699.-

Supersnel, hi-fi stereo. *1382.-

Stereo en teletekst Adv.*2250.-

799.PANASONIC VIDEO+PDC

1099.

PANASONIC 63 CM
TX1988; Stereo en teletekst.

999.-

BAUKNECHT WA541

RISICO

995.-

RVS kuip en trommel *1499.-

649.- m 1045.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

AEG LAVAMAT RVS

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviespnjs'1499.-

859.- üf 1015.979.- Éf 955.-

MIELE K1321S LUXE

BOSCH1000 TOEREN

SIEMENS 310 LITER
KOEUVRIESKOMBINATIE

SIEMENSWASAUTOM.
Adviesprijs*1348.-

Type KG31; Flexibele indeling
van deur en koelkast,
automatische ontdooiing, omdraaibare deuren. Adv.*1448.-

999.-

699.-

BOSCH 323 LITER
KOEUVRIESKOMBINATIE

GRUNDIG PDC/TXT
GV420; 3 koppen, PDC/
TELETEKST Adv.*1219.-

TypeKGS32;Adviesprijs*1649.-

1199.-

699.-

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv. *849.- j

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-etektrofomuismetgnll.*999.-

Type AWG089; Adv. * 1435.-

Hi-BlackTnnitron. Adv.*1000 -

689.-

SHARP DV5403 KTV
55cm, Stereo en teletekst.

SONY VIDEO + PDC

410; Gas-elektro fornuis inkl
gnll,draaispitenmixedgnll-set.
Adviesprijs. *1575.-

1-DEURSKO

SONY TELETEKST AKAIVIDEO+PDC/TXT

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

F360; I-HQ, 3 koppen. '1318.-

pTjgifr
••fafe?

498.548.-

ETNA FORNUIS 14.00
PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviespriis. *890.-

699.-

KVM1421, Adviespnjs*890.-

749.-

1000 toeren wasautomaat

Koel/vries kombi. DV/1235.-

3laden.Adviesprijs*1199.-

NVSD30; 3 koppen, PDCprogrammermg. '1199.-

SONY55CMKVM2100

Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
magnetron. Adv. *1499.-

LUXE 1400 TOEREN

679.-

949.-

TURBO-DRIVE HI-FI
STEREO+ SHOWVIEW

Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adviesprijs. *2299.-

WHIRLPOOL ARG647

BAUKNECHT SUPER

HI-FI VIDEO
SONY72CMKVS2921 JVC
HRJ600; Stereo. Adv *1299.-

Stereoen teletekst. Adv *1650.-

499.-

MIELE 1100TOEREN WHIRLPOOL AVM920

VR632;TURBO-DRIVE,4koppen, stereo, longplay, LCDafstandbediemng. '1295.-

1599

bi magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv *849.-

Digitale super 3 m 1 kombi magnetron. Adv. '999.-

495.-

SONY55CMKVX2141

349.-

PANASONIC NN8550

PHILIPS GR1021 37CM

Ml

KOQ
ö«8 «J."

4 KOPPEN VIDEO

kiAKAIVHS-IHQ
SSfr 4/9."
VIDEO

898.-

AEG BOVENLADER
LAV275; 1000 toeren.*1699.-

1299.-

_
INDESIT KOELKAST

TopmerkiPerfekt beeld *799.-

ATAG GAS-ELEKTRO i
FK055/52A; Elektrische oven,
inkl.gnllenkookwekker.*1510 -

2-sterren vnesvak. Adv.*699.-

ATAG TURBO-FORNUIS

VSG21;Afstandbediend V68-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekkeren gratis |
kookboek. Adviespnjs*1735.-

WHIRLPOOL1-DEURS

449.-

1198.-

145 LITER KOELER
Topmerk. Adviesprijs*749,-

PHILIPS VIDEO + PDC

375.-

VR223, TELETEKST. '1245

599.-

ARISTONA63CM
rf STEREO TELETEKST

63TA4410; Adviespnjs'1995.-

*$
K
f,

M

998.-

BLAUPUNKT 70 CM

ZANUSSIBARKOELËR
TOPMERKWASDROGER SUPER KOOKPLAAT

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR332, TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfekt beeld1 *995.-

BOSCH KOELKAST

TURBO-DRIVEVIDEO

BAUKNECHT KAST

425.-

1198.-

Supersnel. VHS-HQvKteo *759.-

495.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

449.-

T63-630, Teletekst. Adv.*1579 -

HRD770E, LCD-afstandbediening Adviespnjs._*799.-

898.

GRUNDIG 51 CM KTV
T51-540,Teletekst Adv *1099.-

37 CM KLEUREN-TV

OPZETVRIESKAST

479.-

MM63-12; Teletekst *1679.-

4-pits gaskookplaat. *298.-

IGNIS DROGER AWF020
ZANUSSI WASDROGER PELGRIM WASEMKAP |

TypeTDSO; Adviespri]s*649.-

WA15; Adviespnjs*245.-

INDESIT WASDROGER
pTg^ QCQ
IfM? UUv."

JVC VHS-HQ VIDEO
BLAUPUNKT 63 CM

Wasdroger. Adviespnis*495.

3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

IS70-33, Stereo en teletekst

GRUNDIG63CM

Watt quartz-grill

SHARP3IN1 KOMBI R7V1

14AA3527, Adviesprijs*745.-

tron beeldbuis, teletekst en
afstandbediening. Adv *1660-

1000

KOMBI
NDESIT PROMOTIE MOULINEX
FMA925C; Luxe 3 m 1 kom-

PHILIPS TELETEKST

395.-

259.-

SHARP R3G14 KOMBI

599.-

899.-

795.-

219.249.-

AVM610
ZANUSSIWASAUTOMAAT WHIRLPOOL
20lrtennhoud.Adviespnjs*649.-

'ypeAWG719; Adv. *1235.-

1995.-

STEREO TELETEKST

179.-

SHARP R2V14STUNT

'ypeZE400E; Adviespnjs*949.-

PHILIPS TOPKLASSE TOPMERK CAMCORDER
E807,8mm, 8xzoom, autofocus
70 CM 100 HERTZ
PHILIPS 63 CM KTV

/oorlader, centrifugegang
I200trn/mm., rvstrommel,
zeer zuinig. Adviespnjs'1199.-

395.- 11 779.495.- M^ 749.-

Met stabilisator! '3100 -

28SL5800, AdviesprijS*2695.-

NDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Supersnel verwarmen en ontdooien.Uitneembaardraaiplateau. Adviespnjs*279.-

BAUKN./BOSCH/AEG

Opzetvrieskastje. Adv.*595.

GRUNDIG VIDEO + PDC

v a. v«

•

KONDENSDROGER

GV401; "Beste koopi" TELETEKST/PDCprog *J 099.-

WHIRLPOOL AFB594

599.-

398.-

N5000; Geen afvoer nodig

INDESIT D3000WI
VAATWASSER
WHIRLPOOLAWG912 6LUXE
programma's, 12 couverts

STUNT! VHS-HQ VIDEO

BOSCH VRIESKAST

Inkl. afstandbediening. *699.-

Type GSD1341; Adv. '848.

Kondensdroger. Adv.M 549.-

WHIRLPOOL 243 LITER

MIELE DROGER T349 BAUKNECHT VW3PR |

328.-

379.-

eETER EN GOEDKOPER.'

1.40 meter hoog met 6 vriesvakkencq laden. Adv *1165.-

798.-

STUNT!! VRIESKIST!

21PT161; Adviesprijs*995.-

Bijna alletopmerken leverbaar
in alle maten en soorten. Ei
is al een vrieskist vanaf:

699.-

en geruisarm: Adv. *999.-

P^i *MQO _
tïülw 1 1«9«9.
AEG TYPE 520

Kondensdroger. Adv.*1 449.-

BOSCH VW SPS2102

IAf;y lQ9Bi"

lijWk 7QQ 0
liwfr? ijKS*

2800 toeren. Adviespnjs*249.-

Type G521; Adviespnjs'2093'

MERKCENTRIFUGE MIELE VW G521

298.- ~~ 159.DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
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Sandra van der Sloot is
alle mannen te snel af

Ajacied John van den Brom
geeft demonstratie bij ZVM
ZANDVOORT - Ajacied
John van den Brom presenteert woensdagmiddag 26
april om twee uur op de velden van Zandvoortmeeuwen een voorronde van
Goalmaster. De winnaars in
de categorién C-, D- en Ejunioren kwalificeren zich
voor de halve finale over enkele weken in hét Ajax-stadion. Die halve finale wordt
gehouden voorafgaande aan
een competitiewedstrijd
van de aanstaande landskampioen.

gens en meisjes tussen acht en
14 jaar. Het programma bestaat
onder meer uit een demonstratietraming van John van den
Brom. De deelnemers werken
daarbij een voetbalcircuit af,
dat bestaat uit onder meer viertegen-vier-spelvormen, individuele training met de masters,
voetbalsquash en shoot out.
Het programma wordt uitgevoerd onder auspiciën van de
KNVB.
Behalve John van den Brom
werken aan soortgelijke demonstraties elders in Nederland mee: Peter Hoekstra
Goalmaster is een voetbal- (PSV), Dennis en Gerard de
promotie-activiteit voor jon- Nooijer (Sparta), Martin van

Ploegenmeerkamp
nu reeds geslaagd
ZANDVOORT - De door
Jaap Bloem Intersport en
AFAFA
georganiseerde
ploegenmeerkamp in de
Pellikaansporthal stevent
op een succes af. Nadat het
zaalvoetbal al in een sportieve happening was geëindigd, waren de deelnemers
afgelopen vrijdagavond met
Met behulp van wat vrouwelijk schoon worden de Ferrari's gepresenteerd
Foto Arnold van der Zee badminton
opnieuw op
ZANDVOORT - Onder positie en wist juist vanwege ters voor oudere broer Patrick, beheersing was er bij de dames dreef.
De organisatie had gekozen
visselende weersomstandi- zijn rubberkeuze de Citroen- met een Porsche, als eerste te en heren coureurs in de Marlboro Elf Renault Clio Cup. Tij- om de teams een dubbel te laeheden werden op het Cir- race maar liefst op de derde finishen.
dens de neergutsende regen ten spelen. Hierdoor was het
uit Park Zandvoort de In- plaats af te sluiten.
Het was echter Sandra van
Op een kletsnatte baan gin- hoefde de Safetycar geen enke- mogelijk om de hele ploeg tegeernationale Paasraces vereden. De autoraces, meetel- der Sloot die alle heren te slim gen de Formule Ford-rijders le keer regulerend op te treden lijk in actie te laten komen. Per
was en als eerste de finish- van start. In de Holland-België- en bleef dan ook langs de kant ploeg kwamen er dus drie kopmd voor de Nederlandse af
streep passeerde. Radio 3-disk- strijd nam landgenoot Sepp staan. Na een aantal prima ron- pels aan de bak. Na afloop werkampioenschappen, wer- jockey
Jeroen van Inkel eindig- Koster direct na de start de lei- den van Derk Hartland was het den de drie uitslagen opgeteld
.en toch nog door 7500 toe- de op de
en bouwde zijn voor- uiteindelijk John de Vos die en was bekend welke ploeg de
chouwers bezocht, die met sement. 21e plaats in het klas- ding
sprong gestaag uit. Tegen het voor Frans Verschuur en Frans wedstrijdavond winnend had
mme tijdens de merkenrai
einde van de race verloor de m Vorös de spannende race won. afgesloten.
es genoten van fraaie staalBelgië woonachtige NederlanVoor deze badmintonavond
Broers
jes autosport.
der echter veel terrein om tenwas tevens een team van SporHet waren de rijders uit de
'ege Sierra Cup en de Pepsi
Citroen AX Cup die in eerste
nstantie voor spektakel zorglen. Op de dan weer natte en
lan weer droge baan was de
ceuze van de juiste bandenoort belangrijk. Een juiste
ceuze maakte Antoine Detillon.
De debuterende Beuningse
oureur startte vanaf de 22ste

Bij de Supertoerwagen-klas- slotte nog maar met 1,5 secon- Ontknoping

se waren de deelnemers nog op
twee handen te tellen. Tijdens
de Pinksterraces verwachten
de organisatoren een duidelijke
aanwas met zo'n tien auto's. De
race op Tweede Paasdag werd
een onderonsje tussen de
broers Duncan en Patrick
Huisman. Eerstgenoemde wist
met zijn BMW enkele centime-

Organisatie 25e voetbaltoernooi
Zandvoortmeeuwen vrijwel rond
ZANDVOORT - Hoewel
Ie organisatie nog niet alle
plaatsen heeft ingevuld
raor de 25ste editie van het
ïaalvoelbaltoernooi
van
Jandvoortmeeuwen is de
inimo toch erg groot. Het
irogramma is vrijwel rond
3n op maandag 15 mei aanstaande gaat het toernooi
start in de Pellikaanhal
lan de A.J. van der MoolenJtraat.
Het jubileumtoernooi beoofd een groot spektakel te
worden. Het toernooi startte in
971 met negen teams en groeile uit naar een toernooi met 48
eams. Het kan dan ook het
frootste
zaalvoetbaltoernooi
?an Nederland worden geloemd. Buiten het zaalvoetbal
:al ook dit jaar extra aandacht
vorden besteed aan het randge>euren. De loterij is traditioleel, maar dit jaar wordt de filaledag, zaterdag l juli, omlijst
net een spetterende muzikale
;how.
Bovendien heeft elke week
sen thema, waar ook de feesteijkheden, zoals de muziek, denonstratiewedstrijden en nog
'eel meer, op af worden geitemd. Elke week wordt tevens

de verschil als eerste te eindigen. „Er was gelukkig niets aan
de hand," aldus de twintigjarige
Koster. „Op de steeds natter
wordende baan wenste ik echter op zeker te spelen en dus
geen risico's te nemen," zo besloot de door Ford Nederland
ondersteunde autocoureur.
Een knap staaltje van wagen-

Sluitstuk op de Zandvoortse
racepiste was de wedstrijd voor
de Squadra Bianca Cup. Na een
spannende wedstrijd wist
Kleyn van Willigen in de ontknoping de meeste punten te
vergaren. De Vleutense coureur leidde van start tot finish
en bleef de Voorburger Leerdam ruim voor.

Heren ZHC winnen
paashockeytoernooi

Duif van Sinnige
al in goede vorm
ZANDVOORT - De duiven van Postduiven Vereniging Pleines konden er afgelopen zaterdagmiddag
weer tegenaan. De combinatie R. en Th. Sinnige bewees dat de vorm al op het
hok is door opnieuw een
eerste prijs te vliegen.
Ook in de afdeling Haarlem kwam Sinnige goed
voor de dag. Uit de 4400
duiven vloog er een van
Sinnige naar een fraaie
tweede plaats. De duiven
werden in Duffel gelost om
tien minuten voor twee en
begonnen aan een vlucht
van 145 kilometer. Om
twee minuten over vier
klokte de combinatie Sinnige de eerste duif binnen.

ting Club uitgenodigd. Deze
ploeg liet in het verloop van de
avond zien hoe het dubbelspel
gespeeld moet worden Geen
van de andere ploegen wist een
overwinning tegen de badmintonners in de wacht te slepen.
De wedstrijden tegen deze gerenommeerde badmintonploeg
hadden geen gevolgen voor de
totaalstand. Het team van de
Gemeente, na het voetbal op de
laatste plaats, wilde verandering in deze stand aanbrengen.
In het team was daarom plaats
gemaakt voor een nieuwe ster
aan het gemeente-firmament,
namelijk Maarten Minkman.
Dit jeugdige talent liet de tegenpartij iedere hoek van het badmintonveld zien. Samen met
zijn partner won hij alle partijen en loodsten zij de Gemeente
naar een goede klassering.
De Gemeente presteerde dus
zeer goed. TZB sloot de eerste
partijen goed af. Naarmate de
avond vorderde, zakte het niveau van deze van oorsprong
zijn voetballers en verloren zij
hun wedstrijden. De ploegen
van de Reddingsbrigade en Flower Power waren conditioneel
zeer sterk. Zij vochten voor
elke shuttle, maar konden toch
niet verhullen dat zij als 'camping-badmmtonners', niet tegen het andere badminton-geweld opgewassen waren. Desondanks bleef ook op deze
avond de sfeer tussen de sporters van alle ploegen uitstekend.
De ploeg van de plaatselijke
politie deed waarvoor zij gekomen was. Rustig maar uiterst
geraffineerd wonnen de dienders hun partijen. Tegen de Gemeente konden zij echter met
op, maar na afloop van de
avond bleek dat zij de eerste
plaats in het totaal klassement
hadden overgenomen van TZB.
De deelnemende ploegen liggen dicht bij elkaar. Vrijdagavond vinden de laatste wedstrijden plaats. Dan wordt er
gevolleybald en wordt tevens
de totaalwinnaar bekend. Wat
echter nog veel belangrijker is,
is dat organisator Jaap Bloem
en de sporters reeds nu kunnen
terugzien op een geslaagde en
gezellige ploegenmeerkamp.
Het volleybal begint vrijdagvond om zeven uur.

een weekbulletin uitgegeven.
De deelnemende verenigingen
staan altijd weer garant voor
ZANDVOORT - Het tradi- Duintjesveld geplaatste tenten
een avondvullende voetbal- tionele Paashockeytoernooi maakten het geheel tot een bijshow.
van de Zandvoortsche Hoc- zonder aangenaam toernooi.
De strijd in de heren-finale
key Club kan als zeer geslaagd in de boeken worden ging uiteindelijk tussen EngelJubileumboek
bijgeschreven. Bij de heren se bezoekers en het tweede
Bij een jubileumeditie hoort ging de overwinning naar Zandvoortse team. De teams
een jubileumboek. De organise- het tweede team van ZHC, deden niet voor elkaar onder.
rende vereniging Zandvoort- terwijl bij de dames de over- ZHC forceerde de beslissing
meeuwen is er in geslaagd winning ging naar hockeys- pas in de verlenging en won met
Uitslag:
krantenknipsels vanaf 1971 bij1-0 en de daarbij behorende
R. en Th. Sinnige l, 3,8,9,
een te vergaren. Daaruit is een ters uit Engeland.
Schelpenkartrofee.
12, 17, 20. R. Driehuizen 2,
Deze trofee ging bij de dames
verhaal gemaakt, maar de orgaHet gehele weekend stond in
11, 18. P. Bol 4, 7, 13. H.
msatie ziet ook graag foto's het teken van een bijzonder ge- naar hockeysters uit Engeland.
Heiligers 5, 6, 22, 24. P.
vanaf de beginperiode ingele- zellige sfeer. Daarbij werd wel De ZHC-dames streden mee in
Spronk 10, 15. H. Gaus 14.
verd worden.
keihard om de punten gestre- de top van het klassement. De
E. Paap 16, 19. J.P. Heereden maar het sfeervolle randge- strijd om de derde en vierde
mans 21, G. Koper 23, 25.
Voetballers of supporters die beuren zoals ontbijt, disco, di- plaats werd door ZHC winnend
in het bezit zijn van foto's wor- ner en overnachtingen in op het afgesloten.
den verzocht deze beschikbaar
te stellen. Tot komend weekend kunnen de foto's ingeleverd worden bij de kantine van
Zandvoortmeeuwen. Men moet
Klaverjasavond
wel naam en adres op de achterZANDVOORT
- In de ontkant van de foto's plaatsen, zoZANDVOORT - Rudy van Van Dam een en ander uitwer- vaak juist grappige, uitspraken
moetingsruimte van de
dat deze teruggegeven kunnen
Dam uit 'Zandvoort heeft ken. Het resultaat is het boekje noteren."
Agathakerk
aan
de
Grote
Twee voorbeelden: Bij het
worden.
een tijd lang nauwlettend de 'TV Bloopers' met als ondertiKrocht wordt vrijdagNederlandse tv-coryfeeën in tel 'De leukste missers van WK-wielrennen viel Evert ten
avond
wederom
een
klaDe organisatie, bestaande uit
de gaten gehouden. Dat TV-coryfeeën', dat voor 14,90 Napel m voor Mart Smeets.
verjasavond gehouden. De
hij liet zich niet onbetuigd:
Henk Kinneging, Hans Alblas,
heeft geresulteerd in een gulden in de boekwinkel ligt. Ook
klaverjasavond
begint
om
'De Belgen hebben we amper
Piet Koper, Eli Paap, Henk
boekje vol 'bloopers'.
acht
uur
en
staat
voor
een
gezien. Maar het was vanochPaap, Maarten Paap en Harry
ieder open. Kosten zijn er
tend wel een Belgisch meisje
Een rare opmerking, een ver- Bericht
Opheikens rekenen op veel remet aan verbonden.
Hoe het allemaal begon? Aan- wat met de zilveren medaille
gissing of een andere uitglijder?
acties waardoor het jubileumDe Nederlandse tv-sterren zijn leiding was een bericht eind ging strijken..' Of: Catherine
toernooi extra glans krijgt.
een tijdje niet veilig geweest 1992 in een groot landelijk och- Keyl verblikt of verbloost bijvoor de pen van Rudy van Dam. tendblad, onder de kop: Taalu- voorbeeld helemaal met wanAlles werd ongenadig geno- me moet Nederlands van neer er een microfoon op de
teerd op het bloknootje naast tv-spelleiders opvijzelen'. Is het grond valt: 'Oh, nu viel er een
zijn tv-stoel. Uren en uren zat dan zo slecht gesteld met het dure microfoon op de grond. De
hij zo voor de buis. „Ik heb er taalgebruik van onze presenta- technicus zal nu wel boos zijn
inderdaad heel wat uren opzit- toren en presentatrices, vroeg Ik zal wel worden ontslagen. '
blijft Van der Meijden riant van de Zandvoortse Schaak ten," zegt hij. Het stapeltje noti- Van Dam zich af.
Club zijn laatste competitie- ties groeide allengs, zo sterk
aan kop.
Vanaf dat moment is hij erop
wedstrijd tegen Santpoort 2. zelfs dat hij er mee naar een
Van de zes gespeelde partijen Volgens John Ayress gaf de uit- uitgever stapte. Novella in Bus- gaan letten: „Ik kon inderdaad Rudy van Dam: „Ik heb er heel
ging de strijd tussen Gude en eindelijke 7-1 nederlaag niet de sum zag er wel wat in, en liet veel verkeerde, maar daardoor wat uren tv-kijken opzitten"
Van der Meijden langdurig ge- verhouding weer van de gehele
lijk op. Op sluwe wijze wist wedstrijd. Tot meer dan twee
Gude zijn stukken zo te ma- uur spelen ging de strijd gelijk
noeuvreren dat er uiteindelijk op maar de drang van de numeen winstvaiiant voor hem op mer vier om te winnen was bijhet bord verscheen. Van der zonder groot, omdat bij winst
Meijden bleef toen het ant- nog promotiekansen aanwezig
woord schuldig. Na ruim twee waren.
uur spelen was de zege voor
De Zandvoorters konden vrijWim Gude. Voor Dennis van
der Miejden was het zijn derde uit spelen omdat er geen proverliespunt na een eerdere ne- motie of degradatie problemen
derlaag tegen Lindeman en re- waren. Zes van de acht Zandvoorters leden een nederlaag,
mise tegen Geerts.
Door dit fraaie resultaat terwijl er remisepartijen te nosteeg Gude van de negende teren waren van Gude en Ter
naar de zevende plaats. Van der Bruggen. De Zandvoorters
Meijden blijft onbedreigd aan handhaafden zich in de derde
de kop. Doordat John Ayress klasse.
won, verstevigde hij zijn tweede
positie. Naaste concurrent Edward Geerts dolf het onderspit Jeugd
Vanwege de paasvakantie
tegen de nummer zes, Jack van
Eijk. Berkhout behaalde weer werd er vorige week een wedwat puntjes door een zege op strijd gespeeld van de jeugd tePimentel en staat nu twaalfde. gen de senioren. Liefst zes partijen wonnen de jeugdige schaUitslagen Pimentel-Berkhout 0-1,
Manshande-Van Esveld 1-0, Van Eijk- kers van de senioren, van de
Geerts 1-0, Ayress-Pranck 1-0, Ter totaal twintig gespeelde wedBruggen-Atkinson 1-0, Gude-Van der strijden. Winst was er voor EdMeijden 1-0.
ward Hendrikse, Maarten
Scholder, Mare Habets, Henk
Willemse, Remco de Roode en
Externe competitie
Rebecca Willemse terwijl DpVorige week donderdag- minique van Eldik een mooie De paashazen waren wel in voor ludieke foto's, met een medewerker van restaurant Duivenvoorden (links) en met een aantal kinderen
Foto links, André Lieberom
avond speelde het eerste team remise maakte.

g Zandvoorts
Nieu\A/sblad

Geel (Willem II), Ene van de
Luer (Roda JC), Ene Tammer
(Heerenveen) en John Steur
(PC Volendam).
Na afloop van het spelcircuit
gaan de winnende viertallen in
de verschillende leef tij dsgroepen onderling uitmaken wie in
aanmerking komen voor de
dagprijzen, bestaande uit videobanden met opnamen uit de
PTT-Telecompetitie. De uiteindelijke winnaars plaatsen zich
voor de halve finale in het Ajaxstadion.
Goalmaster is opgezet om het
jeugdvoetbal te stimuleren
door de jongeren in contact te
brengen met bekende profspelers. In het seizoen 1993-'94 namen zo'n 3500 spelers deel. Uit
een onderzoek, uitgevoerd door
John van den Brom, Peter
Bosz, Peter Hoekstra en de gebroeders De Nooijer, bleek dat
het voetbal nog altijd mateloos
populair is, maar dat meer dan
de helft van de jeugdspelers
minder dan vijf uur per week
actief aan voetbal besteedt.
Goalmaster is daarom een aanvalsplan om de jongeren weer
meer te laten voetballen, omdat
meer voetbal automatisch betekent 'beter voetbal', aldus Goalmaster pr-man Peter Bosz van
Feijenoord.
Aan de Goalmaster bij Zandvoortmeeuwen wordt deelgenomen door 72 jongens en meisjes
van de geel-blauwen. Daarnaast
zullen de F-jumoren te gelijkertijd een eigen evenement afwerken.

Cruciaal weekeind
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Voor
Zandvoortmeeuwen wordt
het komend weekend bijzonder belangrijk. Zowel
het zondag- als zaterdagteam maakt goede kans op
promotie naar een hogere
klasse.
Het zondagteam gaat aanstaande zondag op bezoek bij
Bloemendaal. Als het team van
coach Pieter Keur deze wedstrijd winnend afsluit dan is het
kampioenschap een feit. De
Zandvoorters moeten het doen
zonder hun trainer Pieter Keur,
die voetbalverplichtingen met
zijn club AZ heeft. Bovendien
ontreken Johnny Keur en Sander Hittmger door schorsingen. Het bestuur verwacht dat
vele Zandvoorters hun team
zullen aanmoedigen in Bloemendaal. De aanvang is om half
drie.

Nacompetitie
Het zaterdagelftal, dat onder
leiding staat van trainer John
van der Zeijs, heeft zich geplaatst voor de nacompetitie
Die competitie begint aanstaande zaterdag met de wedstrijd tussen EDO en De Kennemers.
De verliezer van deze partij
ontmoet Zandvoortmeeuwen
op woensdagavond 26 april.
De tweede wedstrijd van
Zandvoortmeeuwen staat gepland op dinsdagavond 2 mei.
De aanvang van beide wedstrijden is om acht uur.

Chess reserves sluiten
af met een fraaie zege
ZANDVOORT - Het tweede achttal van Chess Society
Zandvoort heeft wederom
bewezen steeds dichter bij
de top van de derde klasse te
komen. In eigen huis werd
het derde team van HWP,
dat vorig jaar nog een klasse
hoger speelde, met 3,5 tegen
4,5 verslagen.
Tegen het derde team van
Het Witte Paard kende de
Chess-formatie een droomstart. Kees Koper zette zijn
team namelijk met een overdonderende zege reeds om half
tien op een 0-1 voorsprong. Ook
Simon Bosma speelde als vanouds en versloeg de sterke De
Vries waardoor de stand op 0-2
kwam. Toen Boudewijn Eijsvogel onverwachts, doch niet
minder fraai van de sterke Dijkman won, leek een grote Zandvoortse zege in de maak. De
overwinning van Eijsvogel oogste overigens veel bewondering.
Ook de Canadese invalskracht Jeff Sarwer, die Jean
Paul Westerveld verving, deed
waarvoor hij was ingehuurd en
won. De stand werd 0-4. „Het
kan nog altijd 4-4 worden,"
grapte de sympathieke Haarlemse teamleider tegen Olaf
Cliteur. „In 1996 bedoel je," antwoordde de Zandvoortse teamcaptain gevat, doch helemaal
lekker voelde hij zich nog allermmst.

Hans Drost, de topscorer van
het team, verloor als eerste en
ook Peter Kühn trok in de slotfase aan het kortste einde,
waardoor de Haarlemmers terugkwamen tot 2-4. Ook Mare
Kok kon het niet bolwerken en
verloor in tijdnood. Bij een 3-4
stand rustte de zware taak op
de schouders van Peter van de
Beek om de eindzege binnen te
halen. Met heel veel moeite behaalde de moedig strijdende
Chess-speler een remise binnen
waardoor de Zandvoorters
wonnen met 3,5-4,5.
Dankzij deze winst steeg
Chess 2 naar de vijfde plaats en
eindigt ondanks het feit dat
Dennis van der Meijden naar
het eerste vertrok en Hans van
Brakel nauwelijks speelde een
plaats hoger dan vorig jaar.
Olaf Cliteur is bijzonder tevreden over het behaalde resultaat. „Vooraf was ik er hélemaal niet zo zeker van of we
ons wel zouden handhaven in
deze sterke groep. Het is echter
een zeer homogeen team zonder echte uitschieters naar boven of beneden. Zo heeft topscorer Hans Drost 4,5 uit 7 en
zitten de overige spelers vrijwel
allemaal op vijftig procent. Met
name de speelsterkte van de lagere bordspelers is enorm toegenomen," aldus Cliteur, voor
wie het vast staat dat Chess 2
ooit de kampioensvlag hijst m
de derde klasse.

Rudy van Dam betrapt tv-sterren

Wim Gude verslaat koploper
ZANDVOORT - In de inerne competitie bij de
andvoortse Schaak Club
eed
ranglijstaanvoerder
kennis van der Meijden een
'errassende nederlaag teïen Wim Gude. Desondanks

Schaakprobleem
wekelijkse schaakrubriek
vordt verzorgd door de Zandfoortse Schaak Club. InformaFie
over het schaakprobleem Is
f e krijgen op de wekelijkse
fïlubavond, op donderdagavond
tn het Gemeenschapshuis, of
'ia de telefoonnummers 15023,
, of 14085.

Schaakdiagram 14. Opgave:
t in twee zetten, zwart aan
et
Oplossing schaakdlagram 13
frnat in twee zetten, wit aan
1. Dd2 x h6+ Lg7 x h6; 2. Tf6
en mat.
na

Hazenteam verrast publiek
zen op de OVZ/Z/V-paaspuzzel
in de krant van 13 april.
Visrestaurant Duivenvoorden, schenkt als twee hoofdprijzen dinerbonnen t.w.v. 75
gulden. Bloemenzaak Erica,
schenkt de prijzen 3 t/m 12.
voorjaarsboeketten t.w.v. 25
gulden. Oplossingen moeten
Met de actie werd ook gewe- vóór maandag binnen zijn.

ZANDVOORT - Ondernemers Vereniging Zandvoort en
het Zandvoorts Nieuwsblad verrasten zaterdag het winkelend
publiek met een team paashazen. Zij deelden honderden
chocolade-eitjes uit, beschikbaar gesteld door de HEMA.
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geeft u meer!
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Bon voor onze lezers •

Minicruise
naar
Noord
Engeland
via de nieuwe verbinding IJmuiden - Newcastle
Weekmedia
organiseert
in
samenwerking met Toer-NLExcursies een fraaie drie-daagse
minicruise. U reist op eigen gelegenheid naar IJmuiden, waar de
inscheping plaats vindt bij de
Fehson Terminal. Vertrek om
18.30 uur met het m.s. Winston
Churchill. Aan boord is er een
taxfree winkel, een kiosk annex
parfumshop, drie restaurants,
een bar-lounge met zeezicht en
een discotheek. Na aankomst in
Newcastle om 9.30 uur plaatsehjke tijd volgt een dagtocht per
touringcar met een bezoek aan
het historische Durham en het
centrum van Newcastle. Tevens
maakt u kennis met het karakteristieke heuvellandschap van
Noord Engeland. Om 17.30 uur
vertrekt het m.s. Winston
Churchill richting IJmuiden,
waar u de volgende dag om 9.00
uur aankomt.

Deelname aan de minicruise naar Noord Engeland is alleen mogelijk door
het insturen van deze bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde
adres.
Naam :
Adres:
Postcode:

zondag 4 juni (Pinksteren), donderdag 8 juni en donderdag 22
juni 1995.

Woonplaats:

Telefoon:

Aantal deelnemers:

Ie keuze datum:

2e keuze datum:

"

Reisverzekering: ja/nee.
Annuleringskostenverzekering: ja / nee
van de reissom en reisverzekering a f 12,50 p.p. afsluiten. Passagiers dienen in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort/toeristenkaart.
DEELNAME:

VERTREKDATA:

geeft u meer!

geeft u meer!

geeft u meer!

Deelname is alleen mogelijk door het insturen van onderstaande volledig
ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam

Geef onderstaand uw keuze aan:
• couchette ligplaats/bed met wasgelegenheid en toilet in directe nabij
heid f 149,- p.p.
bed in vierpersoonshut zonder raam met wastafel f 194,- p.p.
bed in driepersoonshut zonder raam met wastafel f 214,- p.p.
bed in tweepersoonshut zonder raam met wastafel f 274,- p.p.
bed in tweepersoonshut zonder raam met badkamer f 299,- p.p.
bed in tweepersoonshut met raam en badkamer f 324,- p.p.
bed in éénpersoonshut zonder raam met wastafel f 449,- p.p.
Kinderen t/m 15 jaar ontvangen een korting van f 50,- p.p.
Namen overige deelnemers (gespeld op de wijze zoals ze ook vermeld
staan in paspoort/toeristenkaart. Voor kinderen t/m 15 jaar ook leeftijd vermelden.):

KOSTEN:

De kosten voor de minicruise
naar Noord Engeland bedragen
vanaf f 149,= per persoon, incl.
bootreis v.v., touringcarvervoer
in Engeland en assistentie van de reisleiding. In deze kosten zijn niet
inbegrepen de maaltijden, uitgaven van persoonlijke aard en verzekeringen. U kunt apart een annuleringskostenverzekering afsluiten a 4,5%

Voor meer informatie: Toer-NL-Excursies te Ens, tel. 05275-3025.

Zon - Excursies - Italië - Stunt

IO Dagen Zonvakantie
in San Bartolomeo al Mare
aan de Bloemenriviera v.a.
Rondvlucht
boven Nederland
Weekmedia organiseert in samenwerking met Toer-NLExcursies
een
onvergetelijke
rondvlucht
van
een uur boven
Nederland op 2e
Pinksterdag 5 juni.
Op Schiphol gaat u
aan boord van de
Air-Holland Boeing
737/
757
en
maakt u een rondvlucht van een uur
boven Nederland.
De vheghoogte is zo laag mogelijk als haalbaar op het moment van uitvoering. Afhankelijk van eventuele bewolking en andere weersomstandigheden stelt de gezagvoerder een zo interessant mogelijke route vast. De
vertrektijden vanaf Schiphol liggen tussen ca. 8.30 en 19.30 uur. Tijdens
de vlucht wordt u een drankje en een versnapering aangeboden.
KOSTEN

U e Bloemenriviera, onderdeel van een
van de mooiste en meest geliefde streken
van Italië; de Riviera Ligure. Bij het doorkruisen van deze prachtige streek zult u versteld
staan van de kontrasten
die deze streek ri|k is.
X_ ^"2 Een prachtig heuvel^^ y^N landschap, brede
met palmbomen
afgeschermde zand^•Jstranden en een weeldenge bloemenpracht waarbi] alle kleuren van
de regenboog aan uw ogen voorbij trekken. Wi| kozen voor u het plaatsje San

O

Hotel Europa
Hotel Europa is ideaal voor een fijne vakantie. De halfpension verzorging is perfect,
iedere morgen een goed ontbijt en 's avonds
keuzemenu. Alle kamers zijn voorzien van
privé douche en toilet, hotel Europa be-

Bartolomeo al Mare. Door de beschermde ligging aan de voet van de bergen geniet
San Bartolomeo al Mare het hele jaar door
een subtropisch klimaat en een aangename
temperatuur tot ver m het najaar. Maar

schikt over een lift en een uiterst gezellig
terras. Daarbij is de ligging van het hotel,
vlakbij zee, perfect te noemen!
'

Excursieprogramma

San Bartolomeo al Mare biedt u meer, veel
meer! Gezellige terrasjes en een prachtige
promenade langs de kustlijn die u direkt
naar het toeristische Diano Manna brengt.

• De Riviera Ligure heefteen adembenemend
achterland! In het woeste berglandschap
liggen vele typisch Italiaanse dorpjes verscholen. Italië op z'n best'
• Monaco, het belastingvrije vorstendom der

San Bartolomeo al Mare. staat garant voor
een ontspannen en zonnige vakantie,
zeker in de nazomer, wanneer de grote
drukte voorbij is.

Grimaldi's. Geniet u van de sprookjesachtige
hoofdstad Monte Carlo.
• Genua' Stad van Columbus, een van de

De kosten voor deze vlucht bedragen f 139,- p.p. Kinderen t/m l jaar
gaan gratis mee. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige
toeristenkaart of een geldig paspoort. Er zijn geen taxfree-faciliteiten.

belangrijkste havens en een prachtig, uitf
gestrekt centrum'
• De weekmarkt m Imperia laat u kennis-

DEELNAME

maken met de Italiaanse levensstijl.
• San Remo, de grootste badplaats van de

Deelname is alleen mogelijk door inzenden van onderstaande volledig
ingevulde bon aan: Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC

bloemenriviera, wuivende palmbomen en

AMSTERDAM.

Via Toer-NL-Excursies ontvangt u een bevestiging en een factuur, die u
per omgaande dient te betalen. Ca. 7 dagen voor vertrek ontvangt u via
Toer-NL-Excursies de deelnamebewyzen en alle relevante informatie.
Voor meer informatie: Toer-NL-Excursies, tel. 05275-3025.

Bon voor onze lezers
Wij maken met Weekmedia een rondvlucht boven Nederland op 5 juni
1995.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Tel.:

Aantal deelnemers:

Namen overige deelnemers (voor kinderen t/m 12 jaar ook leeftijd vermelden):

de grootste bloemenmarkt van Italië
• -'•'".

Inclusief:

v

" N-

-'

• Koffieservice in de luxe tourbus tijdens
de reisdagen
• Overnachtingen heen- en terugreis
• Verblijf in hotel Europa, op een
2-persoonskamer met douche en toilet
• Hotel beschikt over een lift
• Halfpension verzorging, ontbijt en diner
inbegrepen Keuzemenu bij diner
• Compleet excursieprogramma
Entrees e.d zijn niet inbegrepen
• Alle internationale belastingen
• De diensten van een uiterst ervaren

- Vertrekdata Mei
juni
Juni
juh

De Harde's Tours

• Vervoer per luxe tourbus met toilet en
airconditioning

chauffeur/gastheer
• Subliem afscheidsdmer in Maarsbergen

'~,_

.04,11,18,25
: O l, 08, 15
: 22,29
: 06, 13,20,27

fl.798,fl.848,fl. 868,(l 898.-

Toeslag l-pers.kamer do/tofl. 145,Toeslag balkon kamer fl 25,- p p

San Bartolomeo-al Mare Informatiecoupon
ja, stuurt u mij de uitgebreide informatie over deze zon-excursievakantie.

Reserveren? even bellen!

Deze coupon ingevuld retourneren aan De Harde's Tours,

Het boeken van deze reis naar het zonnige

Antwoordnummer 308,2130 VB Hoofddorp (geen postzegel nodig)

Italië is erg gemakkelijk. U kunt gewoon
even bellen en uw plaatsen worden direkt
vastgelegd.

Naam'.
Adres

020-6541100

Postcode .
Woonplaats-

|

. Telefoon:.
___..

J

(maandag t/m vrijdag van 09 00 tot 18 00
uur en zaterdag van l O 00 tot 16 00 uur)

Bel snel en boek: 020-6541100

Actief • Tips • Vrije tijd

Weekmedia
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Ambachtendag
In het Museum Broeker
Veiling in Broek op Langedijkkan men op maandag l
mei van 11 tot vijf uur verschillende oude ambachten zien. Aanwezig zijn onder andere de netteboeter,
smid, naaisters, kaasmaker, mandemaker en kuiper.
Zo'n 15 ambachten presenteren zich in en buiten
het museum. De kuiper
laat zien hoe vroeger de vaten gemaakt werden voor
bijvoorbeeld het bewaren
van zuurkool of boter. De
smid is gespecialiseerd in
het damast smeedwerk en
de mandemaker werkt met
losse stengels pitriet. De leden van de Vereniging Behoud Westfries Kostuum
demonstreren hoe zij de
Westfriese kleding maken
en onderhouden. Er zijn
onder andere demonstraties van het spinnen, kralen breien, hullen plooien
en kappen naaien.

Foto Tweka

'Aangekleed' op het strand

npEOPISCHE KLEUREN met mooie bloemendesJL sins wordt het modebeeld voor het strandseizoen.
• We mogen weer 'aangekleed' op het strand liggen.
De verkoop van alleen het zwembroekje voor dames
daalt ten gunste van een sterk stijgende lijn in bikini's
en tweedelige badpakken. Badpakken met pijpjes, de
zogenaamde 'jaren vijftig-look', komt duidelijk terug
in de belening. Ook de meest modieuze bikini grijpt
terug naar de jaren vijftig met niches, vetersluitingen,
houten ringetjes en gehaakt kant in stretch kwaliteit.
Beachwear-raode is in opmars. Zo is een zwemoutflt
met behulp van bijpassende vesten, bermuda's, poncho's, pareo's, jurken of hemden van netstof in een
handomdraai om te toveren in een totaal-outfit. In de
herencollectie overheersen elastische zwembroeken,
variërend in hoogte van smal tot wielerbroek. Absolute
• highlight van het seizoen is het eendelig badpak voor
de man uitgevoerd in ribstof.

Foto boven:Tnumph International

Foto onder Intermodis B.V.

Fotofestivai
In de vesting van Naarden
is van 13 mei tot en met 5
juni het vierde fotofestival
van Naarden te zien. Het
festival bestaat uit een 18tal exposities, waarvan
sommige een duidelijk thema weergeven zoals bijvoorbeeld 'Visie op Rusland' en 'Tolerantie'. Op diverse locaties zijn op loopafstand deze exposities te
bekijken.
Behalve van werk van
topfotografen uit binnenen buitenland, zijn er ook
exposities van jong talent,
studenten van de foto-academies en vrijetijdsfotograf en. Er is aandacht voor
alle disciplines in de fotografie. Voor al het werk
geldt dat het niet eerder in
Nederland is vertoond.
Een passe-partout kost
tien gulden. Bij het festival
verschijnt een catalogus
die voor 24,50 gulden te
koop is. Programma's en
passe-partouts zijn te verkrijgen in de grote kerk van
Naarden.

Foto Beach
Life B.V. _

\ \

Koffers met rekbaar handvat
•pAGAGEFABRIKANT SAMSONI-D TE brengt, speciaal voor degenen
die veel moeten vliegen, de nieuwe Epsilon-koffer.
Het is een ruime koffer die zich gemakkelijk laat verplaatsen op, naar keuze, twee
of vier wielen. Wanneer de ondergrond
glad is, verdeelt het gewicht van de koffer
zich over de vier wielen. Rijden op twee
wielen wordt weer praktischer naarmate
de ondergrond hobbelig is. De Epsilon is
verkrijgbaar in vier kleuren vanaf 299 gulden.
Bij reizen per auto of trein zijn zachte
koffers handiger. Deze zijn lichter en gemakkelijk te plaatsen in een kofferbak. De
Spark-collectie is zo'n zachte kofferlijn van
Samsonite.
De stevige koffers en bijpassende tassen
zijn gemaakt van lichtgewicht materiaal en
uitgevoerd in modieuze kleuren. Blikvanger in de serie is de 'wide express' koffer.
Deze heeft een uitrekbaar handvat en laat
zich eenvoudig verplaatsen op stevige wieltjes.
Voor informatie over verkoopadressen: Samsonite
Nederland, telefoon 070-381.8887.

(ADVERTENTIE)

NPAKKEN

wegwezen!
8 Daagse reis naar Tsjechië met Praag!

Tijdens deze 8-daagse reis naar Tsjechië verblijft u in Bohemen
in het luxe Kasteelhotel Monty! Een hotel met vele faciliteiten: een zwembad, sauna, bar en kamers met douche/toilet. ledere dag volop excursies, ook de Metropool Praag leert
u kennen als geen ander. Reserveer nu de laatste plaatsen!
Mei: 13, 20, 27 fl. 778,- Juni: 03,10,17, 24 fl. 848,Inclusief : *vervoer per luxe tourbus * lunches heen- en terugreis *halfpension *hotel met luxe facüiteiten*2-ps.kamer met
do/to *excursies* reisbegeleiding *afscheidsdiner!
_ _. _. _ _ _ -- -.- _ - - - -1
r _ _MARIANSKEIAZNE-COUPON
'
Deze bon ingevuld opsturen naar
De Harde's Tours, Antwoordnr. 308,
2130 VB Hoofddorp (geen postzegel)
Naam: _
Adres:
•
—•
Poste.:
—.
Woonpl.:

De Harde's Tours

Boek nu! BEL 020-6541100
BOES

Voor inlichtingen: VW NoordHolland, telefoon 023-319.413

(ADVERTENTIE)

Bange Harry beleeft avonturen
ARRY IS HET BUITENBEENTJE van de
familie. Hij houdt van
dromen en van dansen en
helemaal niet van wilde
spelletjes, zoals voetballen
of vechten.

H

door Simone Ruitenbeek
Als de kinderen op straat
Harry iets engs vertellen, ziet
Harry het meteen voor zich en
rent hij weg. Zelfs van een gewone zwarte bromvlieg is hij
bang!
Jochem, de oudere broer van
Harry moppert dan ook vaak
op hem en
noemt
hem
een 'meisjesbroer'. Hij wil
Harry leren
boksen, zodat
hij eens van
zich af kan bijten als hij gepest wordt, in
plaats van altijd maar weg
te rennen. Ondanks
zijn
bangigheid beleeft
Harry
toch wel veel
avonturen, zoals die keer
dat hij groente
gaat pikken
uit de volkstuintjes. Hoewel hij doodsbang is, doet
hij toch met
zijn vriendjes
mee. En wie tekening Phüip Hopman
krijgt er een
steen tegen zijn hoofd van een Vaak gaat hij in zijn dromen op
boze tuinder? Dat is Harry.
bezoek bij oude wijze indianenAls alle avonturen in het da- vrouwen. Die geloven dat Harry
gelijks leven te veel worden, best moedig is.
Klaus Kordon beschrijft in
vlucht Harry naar het rpmmelhok en droomt heerlijk weg. Dit is Harry op subtiele wijze de
gedachtenwereld en de belevenissen van een kind dat afwijkt
van andere kinderen.
Hoewel Harry graag net zo
stoer en dapper zou willen zijn
als zijn vriendjes, komt hij er
langzaam achter dat hij op zijn
hele eigen manier al moedig genoeg is en dat hij mag zijn wie
hij werkelijk is, dromen, fantasie en bangigheid inbegrepen.
Dit Is Harry, geschreven door Klaus
Kordon, uitgegeven door Van Holkema en Warendorf/Lannoo. Met lllustratles van Philip Hopman. ISBN:
90 269 0856 3
Prijs: 25 gulden. Geschikt voor kinderen vanaf negen jaar.

Tuimelden
Ook Peer uit Het Peergeheim
droomt heel wat af. In een
schrift heeft hij samen met zijn

vriend Jonie een heel aparte
wereld gecreëerd: Attalant.
In Attalant zijn geen knorrige
vaders, nukkige tutmeiden en
pesterige jongens. Alle nare
dingen die je in de krant leest
gebeuren er niet. Naar Attalant
ga je als je dood bent. Een pimpelmees komt je ziel halen en
brengt je erheen. Jonie en Peer
hebben Attalant samen bedacht, maar op een dag verdwijnt Peer en blijft Jonie achter met een een heleboel vragen
en herinneringen. Peer die
saxofoon speelt, de laatste voetbalwedstrijd die ze speelden.
Het geheime hol dat ze samen
gebouwd hebben.
Maar vooral
herinneringen
aan de laatste
keer dat ze
naar hun eilandje voeren.
Wat is er die
avond
gebeurd op het
meer en wat
heeft dat met
Attalant
te
maken? Joni
komt er niet
uit, maar weet
wel dat hij een
hele bijzondere vriend verloren heeft. In
Het
Peergeheim staat een
bijzondere,
begaafde jongen centraal,
Peer. Peer die
prachtig saxofoon kan spelen en keihard
kan schieten
met zijn rechtervoet.
Als hij ziek wordt en geen uitzicht op herstel heeft, gaat zijn
droomwereld Attalant een
steeds belangrijker rol voor
hem spelen. Tenslotte besluit
hij zijn lot in eigen hand te nemen en verdwijnt hij in een
roeibootje. In hoeverre dit
voortkomt uit het feit dat hij in
zijn droomwereld leeft of juist
uit het feit dat hij de keiharde
realiteit onder ogen durft te
zien, is voor de achterblijvers
niet helemaal duidelijk.
Had Joni Peer kunnen redden of tegenhouden? Is Attalant de ondergang van Peer geworden of is het juist zijn redding? Deze vragen worden onderhuids in het verhaal aan de
orde gesteld en hoewel Joni
geen oplossing vindt, blijft hij
hoop houden.
Het Peergeheim Is geschreven door
Harm de Jonge en uitgegeven door uitgeverij van Goor. ISBN: 90 00 03005 G
Geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.
Prijs: 24,90 gulden.

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

geeft u meer!
Velvets Schwarzes Theater is een van oorsprong Tsjechische
groep die elk jaar naar Nederland komt. Dit keer geeft de
groep op zondag 30 april om twee uur een uitvoering in de
Meervaart van de familievoorstelling

De Kleine Prins
De kracht van het gezelschap ligt er in wereldberoemde kinderverhalen op een fascinerende, soms sprookjesachtige
manier op het toneel te brengen. Het poëtische sprookje van
Antoine de Samt-Exupéry gaat over een klein pnnsjc dat van
een andere planeet op onze aarde komt. Hier wordt hij
geconfronteerd met alle gewone en rare mensen, dieren en
zaken van het aardse leven. 12 medewerkers zorgen voor een
heel bijzondere, magische voorstelling die geschikt is voor
iedereen vanaf acht jaar.
'Zwart Theater' brengt een mengeling van gewoon spel en
poppenspel waarbij de mensen die de poppen bewegen met
te zien zijn. doordat ze volledig in het zwart fluweel gehuld
zijn.
Tegen inlevering van onderstaande volledig Ingevulde bon en
na telefonische reservering bij de kassa van de Mccrvaart.
Osdorpplein 205 in Amsterdam, telefoon (020) 610.7393
betalen volwassenen in plaats van 17.50 slechts 12,50 gulden. Kinderen tot en met 12 jaar betalen vijf gulden (normale toegangsprijs tien gulden).

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal volwassenen:,
(max. vier per bon)

kinderen:

WEEIMII11HS, geeft u meer!

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenvelderlse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
. Nieuwsblad Goasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim T,l miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraal 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 42,00

Adverteren in deze rubriek
Voor een goede occasion:
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
Tel. 020 - 665.86.86
Autobedrijf WIM van AALST
Communicatieweg 6, Mijdrecht
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam Div. type's 106 v.a. . .ƒ 16.950
Tel.: 02979 - 84866
Div. type's 205 v.a. ..ƒ 7.950
205Rallye95 pk 7/88/10.950
205 XS 1.44/89
ƒ11.950
205 GT 1.49/87 . . . . ƒ 8.950
Chrysler - Amstelveen
205 XLD 1.87/89 ...ƒ11.950
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
309 XL 1,4i 1/90 ....ƒ11.950
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen 405 GX 1.619/91 ....ƒ18.500
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
405 SRi 1.95/91 ....ƒ20.950
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
504 Cpé 6cyt. '77 ..ƒ19.500
505 GR 2.0 aut. '84 .ƒ 4.950
605 SRI 2.0 aut. '94 .ƒ47.500

Chrysler

Daewoo

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Fiat

AUTO WESTPOORT
Voor uw eerste
DAEWOO

Panda 1000 CC, i.z.g.st.,
APK 9-'95, bouwj. '90, rood,
76.000 km: 04939-9761/9206.

Condensatorweg/Schakelstr.
Sloterdijk l
Tel. 020 - 6813410

OTOPLAZA Hilversum FIAT

Honda

Seat

80 occasions

SEAT Autocentrum APC
Jarmuiden 43
Amsterdam-Sloterdijk
Tel. 020-6133333

bij Spring in't Veld
Spring in't Veld Honda, Tel. 02977 - 44146
OOSTEINDERWEG 340, AALSMEER

Honda Occasions

bij Spring in't Veld
Spring in't Veld Honda, Tel. 02977 - 44146
OOSTEINDERWEG 340, AALSMEER

Hyundai

Ford

Hyundai S Coupé, september
93, 22.000 km, rood, incl.
spoilerset/radio, stuurbekr.
Oto-Plaza 035 -244244.

Fiësta 1.1. Cheers
3/91
Escort 1.6 CLX, 16V ...10/93
Escort 1.6 16V, Tropical 8/93
Mondeo 1.8 CLX 5-drs 12/93

Lada

ALBERS, Ouderkerk
Tel.: 02963 - 1767

Mazda

WESTDORP

CITROËN-OLTHOF BV
BMW 520, '77; BMW 518J/82
met apk resp. ƒ 12507" en
ƒ3750.-. Tel.: 020-6823520.
BX

14 E '85, prima staat
ƒ3.250. VISA GARAGE
Tel. 020-6278410.

Austin Mini 1000 Mayfair Rood,
85, 69.000 km. APK en VVN
gek,, aparte auto ƒ 3.750.Gar. Econoom, 020-6232505.
Ford Fiësta, 3 drs., 1985, blauw
met, APK en VVN gekeurd,
nieuwe auto ƒ 4.250.-Garage
Econoom, 020-6232505.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Subaru Mini Jumbo, SDX, 3-d.
'90,70.000 km. Apk & VVN gek.
Keurige auto ƒ 9.750. HEERE.
Tel.: 020-6719154

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Daihatsu Cuore aut.,
40.000 '90, ƒ11.250.NIEROP Daihatsu
020- 6183951

km

Ford Sierra 2.3, 1990, Diesel,
met veel accessoires, ƒ 14.750.
Auto Service Wetter, Zwanenburg. Telefoon: 02907 • 6572.

CITROEN OLTHOF '
AX 11 TGE 9/91 ....ƒ13.750
AX 11 TGE 9/92 ....ƒ15.250
AX First Class 9/92 . .ƒ 15.850
BX Progress 2/92 ...ƒ19.950
ZX Reflex 1.43/93 ..ƒ22.250
ZX Avantage 1.4 5/93ƒ 22.750
ZX Avantage 1.4 2/92ƒ 18.750
ZX Avantage 1.6 10/92/ 21.500
Xantia 1.6 X 7/94 ...ƒ31.000
XM 2.0 SX 16 V 6/94 ƒ 47.500
12 mnd. Eurocasiongarantie.
6 mnd. renteloze, uitgestelde
betaling van max. ƒ 10.000.-

Minervalaan 86, Amsterdam - Z
Tel. 020-6629517/6791864

Rover 820 Tl
4/92
Rover 820 SI
6/92
Rover 827 SI aut
8/94
Rover 820 SI mod.'95 . . . 8/94
Rover 620 SI aut
10/94
Rover 620 i
4/94
en diverse andere Rovers
MINOR MOTORCARS B.V.,
ROVER DEALER
Sloterkade 40-44
AMSTERDAM
020 - 6177975

Daihatsu

Lada dealer, occasions 626 GLX, 2.0 l 5 drs. '92 nw.
. Adm. de Ruijterweg
mod. met. blw., licht met. velg.
396-398. A'dam
elec. sunroof c.v. met afst.
Tel. 020 - 68 259 83
ƒ25.900, korting mog.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Inruil-Rnanciering-Verzekering
binnen '/2 uur voor u geregeld!

Fjat:
Punto '94, 20.000 km. ƒ 21.999
Tipo'92, 46.000 km .ƒ20.950
Tipo '94, 23.000 km 22ƒ 26.950
Panda '92, 68'.000 km ƒ 11.250
Charade Sedan L.P.G. '92
Cuore TS/TX v.a. '89 t/m '93 Uno '93, 22.000'km ..ƒ17.500
Charade Sedan, km 37.000, Lancia:
wit, '92, Charade TS 1,/ '90,
Dedra '94 17.500 km ƒ32.500
NIEROP DAIHATSU
Delta '94 22.000 km ƒ28.950
Vancouverstr. 2-12,
Amsterdam-West 020-6183951 Speciale aanbieding:
Panda Tachinni, blauw '90,
Daihatsu
40.000 km
ƒ 8.950
't AMSTERDAMMERTJE
Herenstraat 40 - 73, Hilversum
Amstel 340-342
achter hotel Hof van Holland
tegenover Carré
035 • 244244. Dond.koopavond
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ 8,80
ƒ 10,40

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
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Tel. 020 - 6997892.

Lancia
CASPARUS WEESP
LANCIA:

OCCASIONS
MAZDA DEALER
VAN VLOTEN CAR
Telefoon: 020-6365052

Rover

Let op! 17 x Volvo 440 DL, b.j.
90 tot '92, Ipg/benz., alle kleuren, ± 100.000 km. Boekjes ter
Wij hebben keus uit
Renault 5 GTS, 2-drs, rood, bj. nzage. Keurige auto's, v.a.
meer dan 10 Automaten
'87, i.z.g.st., prijs n.o.t.k.
ƒ7.950 tot ƒ 10.000 incl. BTW.
GARAGE ECONOOM
v.a. ƒ 3.500.Tel.: 020 - 6867269 tot 22 uur. Tel.: 01713 - 15770.
GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Repareert
RENAULT AMSTERDAM
Te koop Volvo 740 Est. 06.92
Tel. 020 - 6433733.
uw Koppeling en Remsysteem
Top occasions met 1 jaar
LPG, Gr. bl. met ƒ 29.950.
snel & vakkundig
garantie
Tel.: 020 - 6949339.
Informeer naar onze prijzen
Wibautstraat 224
AARZEL NIET, BEL NU II
020-561 96 11
Uw Bovag-Autospecialist
Tegen handelsprijs: Van 1e eig.

Automaten

Renault

V.D.

PEUL BV HAARLEM,

Saab

AUTO SERVICE WETTER

SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP

Volvo

ƒ21.950.-

ƒ 24.950.-

ƒ 25.950.-

AUTO HALAN

ƒ 44.950.-

Mercury/Lincoln

KOST

Nissan

AUTO HALAN

Amsterdam
Almere
_ •
en Zaanstreek'
NU OOK GEVESTIGD IN
NIEUW-SLOTEN

APK + grote beurt v.a. ƒ299.DIESELSERVICE
NIJVERHEIDSWEG 15, HAARLEM
20 AUTORIJLESSEN
GROOTHANDEL IN GEBRUIKTE AUTO'S, INRUIL MOGELIJK Drandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
en Examen voor
250 STUKS VANAF ƒ 750,-; MET 1 JAAR APK KEURING.
motorenrevisie FEENSTRA
ƒ1.000,00
ndustrieweg 27, Duivendrecht
of.
Tel. 020-6980639
1985 t/m 1986
4x Audi 80-90-100
10 MOTORR.IJLESSEN
1984 t/m 1987
5x BMW 3 serie
+ Examen voor
APK IN DE BIJLMER
35x Citroen AX-BX-CX-Visa :
1984 t/m 1991
ƒ 775,00
Klaar terwijl u wacht
10x Rat Panda-Uno-Ritmo-127
1984 t/m 1990 Reparaties en servicebeurten
1984 t/m 1990
20x Ford Escort-Sierra-Scorpio-Rësta
MOTORRIJLESSEN
Koppeling- en koprevisie
5x Honda Prelude-Accord
1986 t/m 1991
ƒ50,00 per 60 min.
3x Hyundai Stellar-Pony-Lantra
1987 t/m 1992
GARAGE ZUIDOOST
4x Lancia delta GT-Prisma-Thema
1986 t/m 1988
AUTORIJLESSEN ,
Bullewijkpad 23
10x Mazda 323-626
1984 t/m 1989
ƒ37,50 per les
Tel.:
020
6915759.
T.k. RENAULT 19 RL 1.9 Die- 10x Mitsubishi Colt-Cordia-Galant-Lancer . . . 1984 t/m 1987
THEORIE OP CD-I GRATIS
Afslag Heesterveld.
sel, 11/92,81.000 km, ƒ 18.500. 8x Nissan Sunny-Cherry-Bluebird
1984 t/m 1991
Tel. 020 - 6146942.
30x Opel Kadett-Vectra-Omega-Rekord-Corsa 1984 t/m 1990 APK KEURINGEN ƒ70,
Speciale spoedcursussen
10x Peugeot 205-305-405-505
1984 t/m 1990 klaar terwijl u wacht.
theorie + praktijk.
3x Saab 900 . . . .
1985 t/m 1988 Garage West-Center:
2x Renault 21
1987 t/m 1990 020-6122476 (zonder afspraak) R.de Beerenbrouckstr. 157-159
4x Seat Ibiza-Roda-Malaga
1987 t/m 1989 2e Helmersstraat 15, A'dam.
Tel. 020-6138473.
1987
2x Suzuki Swift
Kempenlaan 90
A.P.K.
KEURINGSSTATION
Voor een goede SAAB
4x Toyota Corina-Corolla-Starlet
1984 t/m 1987
Tel. 020-6140005.
Keuren
zonder
afspraak
99, 90 of 900
10x Volvo 340-360-440
1985 t/m 1987
Feenstra & Jimmink
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
ook ROYAL CLASS
10x VW Golf-Jetta-Polo-Passat
1985 t/m 1990
Asterweg 24A A'dam 6364702 Theoriecursus gratis. Tel. 06naar
52821994 b.g.g. 020-6932074.
Autobedrijf CRYNSSEN

Amstelstein - Suzuki

ƒ 24.950.-

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

Frederiksplein 6, 020-6232505.

Renault 21 GTS Nevada Familiale, 2/93, rood met., roofrack,
open dak, stuurbekr. ƒ 24.950
Van 1e eig. Safrane 2.2i 12/92
80.000 km, alarm, blauw, el.
dak LPG, ƒ27.500. Clio 1.4i S,
groen met., zonw. glas, LPG,
10/92 ƒ 15.500.- R 25 TX, grijs
metall, stuurbekr., elektr. ramen 1/90 ƒ11.950.- R19 1.7
GTS, 3 drs., rood LPG, 4/91
ƒ13.000. R5 TL, rood met.,
5/85, ƒ 4500.-R5 1.7 GTX, 6/88
ƒ5500. BEREBEIT, Amsteldijk
25, A'dam, 020 - 6627777.
2e Paasdag geopend.

Suzuki

Dedra '94, 46.000 km ƒ 34.950
121 Sed GLX 13I-16V
91
Delta '94, 22.000 km ƒ31.450
121 Sed Yooh 1.31-16V . . . .93
Thema '93, 69.000 km ƒ 41.750
•v
FIAT:
323 HB Envoy 1.3
88
:.. .91
Uno '93, . 22.000 km ƒ 18,950 323 HB GLX 16i
92
Uno '91, .64.000 km ƒ12.950 323 HB GLX 1.31-16V
93
Panda '92,51.000 km ƒ 10.500 323 HB GLX 1.61-16V
Uno T. '90,84.000 km ƒ 14.950 323 Sed. GLX 1.6M6V ....92
323 F GLX 1.6i
90
Speciale aanbieding:
323 F GLX 1.6i
91
Isolatorweg 40,
Panda 1000 LL '91,
323 F GLX 1.6M6V
92
A'dam-Sloterdijk (afslag S 102) 66.000 km. ƒ 7:950
323 F GLX 1.6M6V
92
020-6823520
Autobedrijf CASPARUS
323 F GLX 1.8M6V
93
Amstellandlaan
1,
Weesp
BX Turbo D. 85, luxe uitv.,
323 F GLX 1.8M6V .,
93
Tel.
02940-15108
Centr.lock, elektr. raam, trekh.
Audi 1.8, 90 pk.,
Vr.pr.: ƒ2150,-. 020 - 6623138.
Draaierweg 10 (bij Praxis)
1990, zilver metallic,
Amsterdam-Noord
50.000 km. '
CHYPARSE, Soesterberg vult
stuurbekrachtiging + C.V.,
uw Citroën-veerbollen voor
Neerlands grootste
(Aalsmeer)
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tegen handelspr.: 626 1.8 HB
LANCIA-DEALER
Tel.: 03463-51150.
GLX, Ipg, 2-'92, kl. grijs met.,
CITROËNSPECIALIST
GEBRUIKT:
c.v., el. ramen, ƒ 14.750.3231.3
TIMO DE BRUYN
Ypsilon 1.0 Rla
87 ƒ 5.950 LX16VHB,lpg,4-'91,/11.750.
Audi 80, 2.0 E, Avant, 1994
Occasions, reparaties, APK, Ypsilon 1.1. LX
25,
93 ƒ 17.000 BEREBEIT, Amsteldijk
indigo pearl, 26.290 km
schade en laswerk.
A'dam, tel. 020 - 6627777.
Delta HF Turbo
93 ƒ 35.500
Verkoop onderd. nwe/gebr.
(Amsteldijk)
89 ƒ 9.500
Tel. 020-6320190 fax 6343433. Delta 1.3 ie
Dedra 1.6 ie
93 ƒ32.500
CX 22 TRS 05/87., wit nieuwe Dedra TDS
91 ƒ 19.500
APK. ƒ 2725.Dedra TDS
93 ƒ 37.500 Voor snelle beslissers: t.k,
Wals. Tel.: 02902 • 61697.
Thema 16 V turbo 9T ƒ35.500 MERCURY COUCAR 1989,
Ruime keuze in 2 CV occasions Full option
140.000 km, blauw metallic,
alle leeftijden. De Eendenspe- Thema 2.0 ie
89 ƒ 19.500 div. ace., aut., vr.pr. ƒ 18.000.
AUTOMOBIBLBEDRIJVEN
cialist Leende. Tel. 04906-1528. Thema 2.0 ie
93 ƒ 37.500 020 - 6646098 overdag,
na 21 u. 6233386.
•
Valschermkade 16
Tegen Handelsprijzen: BX 1.9
DEMO:
Amsterdam tel. 020 - 6174934
TZi, st.bekr., c.v., el. ramen,
2 x Delta 1.6 voor
ƒ29.750
el. dak, 1-'92, met lichte Dedra 1.6 voor
• Amsteldijk 10
ƒ33.500
park.sch., ƒ 12.500. BX 1.6TGI
Amsterdam tel 020 - 6734666
Progress, lpg-o.b„ grijs met.,
Nissan Micra 1.2, oktober '90: • Ruysdaelkade 243
sportint., Lm. wielen, 2-'92,
5 versn., grijs-groen met.
Amsterdam tel. 020 - 67S8033
ƒ13.500. BX 1.4, Ipg, 1-'86,
vr.prijs ƒ 8.000. 020-6751016.
•
Ophelialaan 92
ƒ2950. BX 1.4 TE, blauw met,
Nissan Micra, 5 speed, kl,
Aalsmeer tel. 029/7-24550
open dak, Ipg-o.b., 3-'90,
ƒ9250. BX 1.6TRi, Ipg, 6-'88, De Flinesstraat 22, A'dam-Z.O blauw met. '86, ƒ4.950. Jan • Gooilandseweg 2
Wals. Tel.: 02902 - 61697.
t.o. de Makro
ƒ3250. BEREBEIT, Amsteldijk
Weesp tel. 02940-12517
25, 020 - 6627777.
De VW/AHDI-D£Al£K.
2e PAASDAG GEOPEND.
vóór Amsterdam e» omgev/ag
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Kever,
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
kleur geel,
Vraag tevens naar onze inruibouwjr. '75
Iers en aantr. rep. prijzen.
in zeer goede staat
APK gekeurd
Visa, '84, APK 1-'96, RDW-gek.,
wordt nu gebruikt als
ond.boekje, betrouwbare auto,
mooi weer auto (weekend)
i.g.st., ƒ 1.500: 04951 - 32738.
Inl.: 02990 - 46604.
XM Comf. Br. D. '93 ƒ 34.500
Kever 1302 Cabriolet
XM Turbo D '92
ƒ 29.900
Kever 1303 Cabriolet
CITROËN-OLTHOF BV
XM Turbo D Amb.'91 ƒ24.500
106 XR 1.1. .4/92 45.000 km
Tel.: 02963 - 1767
XM Diesel '92
ƒ24.500 Opel Vectra 2000 16 V met. 205 ace. 1.1 10/91 71.000 km
XM D '91
ƒ22.500 blauw 5/90 50.000 km, met
Te
koop:
VW Polo Fox Coupé
205 XL 1.1 . .3/90 89.000 km
XM 20i Amb. '91
ƒ 19.500 lakschade, 1e eig. ƒ 19.000.-. 205 XS 1.4 . .8/91 88.000 km 1100 cc, dec. '91, 32.000 km,
XM 20i Comfort'91 ƒ17.500 Isolatorweg 40, Amsterdam.
405 GRI 1.9 10/90 72.000 km APK gekeurd, prijs ƒ12.500.
CX 25 GTI Turbo '87 ƒ 7.500 Tel.: 020-6823520.
405 br. GLX 1.62/92 70.000 km Telefoon: 036 -• 5346025.
ZX Diesel '93
ƒ 18.500 Astra 1.4i Young, sedan, wit, Ren.Clio1.4RT1/93 24.000 km
Tegen handelspr.: VW Golf
BX Turbo Br. airco '92/ 24.500 3-94, 35.000 km. Nwst., fabr.
PEUGEOT v.d. POUW
G60 Rally, 9-'89, 4-w.d., 1800
BX TGD Br. '92
ƒ 17.500 gar. start ondb. Prijs: ƒ 24.500.
cc, 160 pk, G-lader, stuurbekr.,
Hogeweijselaan 93
BX TGD Break '91
ƒ 14.500 Tel.: 020 -6611918.
leer, schuifd., ƒ24.500. VW
Weesp 02940 - 15110.
BX TZD'92
ƒ16.500
Passat 1.8 CL, 4-deurs, rood,
BX 19 TZD '91
ƒ 15.500 Astra 1.6 l Station, b.j. '92,
COBUSSEN AMSTERDAM
10-'90, ƒ13.950. VW Golg
BX TZD Turbo '92 ...f 17.500 blauw metall., inruil mog. Brosinds 1930
Memphis, 8-'85, wit, 3-drs,
BX Turbo D '88
ƒ 7.950 Car tel. 04102 - 24960.
ƒ 7250. VW Kever Roadstar
Peugeot-dealer
BX 19 TZD '86
ƒ 4.950 Opel Corsa, 3-d., rood, '87,
Cabrio, 5-71, ƒ10.500.
BX 19 GTI leren bekl., ABS,
106 1.1 Accent 7/94 ƒ21.900
APK, 47.000 km, weg.bel. beBEREBEIT, Amsteldijk 25,
elektr. schuifd. '93
ƒ24.500
205 XR 1.6 aut. 3/93 ƒ23.800
taald, ƒ8.500. 015- 622669.
tel. 020 - 6627777.
BX 19 GTI s.dak '91 ƒ 14.750
205 XL 4/90
ƒ11.500
2e PAASDAG GEOPEND.
BX 16 TZI '92
ƒ 16.500 OPEL Corsa HB 1.4, 65.000 205 Accent 1.1. 5/87 ƒ 7.200
BX 16 Progr. Ipg '92 ƒ 16.500 km, rood, Jan Wals.
205 Accent 1.1. 8/90 ƒ12.700 T.k. KEVER 1300, bj. 1972, APK
BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 14.750 Tel.: 02902 - 61697.
309 GR 1.4, 4/90 . . . . ƒ 13.750 tot april '96, zwart, ƒ 4650.
BX 16TGI Br. Ipg '92 ƒ 17.500
306 SR 1.4sed. 10/94/30.600 Tel. 02974 - 316.
Opel
Kadett
1.4
i
LS
Sedan
BX 16 RS Br. Ipg '87 ƒ 4.950
405 GR 1.96/89 ....ƒ13.200
LPG 6/91, 1e eig. ƒ11.750.
505 GLD Break 2/87 .ƒ 8.800 T.k. Volkswagen Kever Cabrio
BX 16 TZI '90
ƒ 12.750
BX 16 Concorde '89 ƒ 7.950 Tel. 02979-83226.
Honda Civic 5 / 8 8 . . . . ƒ 9.800 1303 LS, b.j. 1973, zwart met
AX GT '91
ƒ 12.500
VWGolf CL 2/93....ƒ23.500 beige kap, geh. gerest, o.a.
nwe. kap, motor, lak en inteBX 14 Deauville '92 ƒ 14.500
COBUSSEN
rieur, RDW '94, APK apr.-'96,
BX 14 TE '89
ƒ 7.500
Baarsjesweg 249-253
pr. ƒ 19.500. Tel. 075 - 174028
C15 D bestel 11/'92 ƒ 9.950 MOTORISCHE PROBLEMEN?
Amsterdam 020 • 6121824.
of 020 - 6164609.
C15 D bestel '92
ƒ 12.500 Laat uw auto testen d.rn.v.
de modernste apparatuur
VW Passat dsl stat,, '84, 5
VISA GARAGE BV
Garagebedrijf Out:
T.k. Peugeot 405 SRi 1.9, d.bl. versn., APK tot '96, leren
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.
020-6441020. Geopend met., b.j. '90, ƒ 10.500,-.
kuipst., sch/kant. dak. Pr.
Tel.: 020-6278410.
ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur. Tel.: 020 • 6684741.
ƒ2250. Tel.: 020- 6977821.

Rijscholen

Algemeen

SUBARU en LADA dealer
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
Onderhoud, reparatie
Subaru 1.8 GL
1987
APK, met eigen
Subaru mini Jumbo SDX 1992
SEAT Ibiza 1.2 GL Van '87. revisiewerkplaats voor Saab- Subaru Mini Jumbo DL 1984
87.000 km! Goed, blauw, nwe motoren en versnellingsbakken Subaru Mini bus E10 VAN 1987
uitl., rad.cass., APK tot '96.
Lada Samara 1.3
1991
Tel. 02503 - 14097.
ƒ2400. 020-6750608.
Lada Samara 1.3
1987
Lada 2105 1.5
1989
Lada 2107 1.6
1988
Renault 11 GTX
1984
Ford Sierra 2.3 diesel . ..1990
Opel Kadett 1.6 D Car. 1988
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Zwanenburgerdijk 503
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Zwanenburg, tel.: 02607-6572
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
± 50 auto's APK gek. Den
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Nieuwe Samurai Cabrio Van iuzuki Swift, 1.3 GL, wit
Haarlemmerweg bij molen.
zwart metall. O km van ƒ 24.750 78.000 km. '5/91. Jan Wals.
020-6844079. Tevens Inkoop.
voor ƒ 18.750 incl. 01713-15770. el. 02902 - 61697.
**Te koop: inruil-auto's **
Rat Tipo 1.6 DGT, stuurbekr.,
11-'88, ƒ6950.- Audi 80
240DL2.3Sedan,L.P.G.G'90; Diesel, 4-'86, ƒ4950. Mazda
323 1.5 Station, 3-'84, ƒ1950.
2x440 DL, L.P.G. '90 - '91;
940 GL GL Sedan '91; 340 GL, Renault 5 TL, 5-'85, ƒ4500.
3 drs., aut. dec. '90; 360 GLS Renault 5 1.7 GTX, 4-'88,
VW Golf 1.4. CL,
ƒ5500. Alfa Giulietta 2.0, 4-'82,
2.0 Sedan, km. 100.000 '84
60 pk., 1992,
ƒ2950. Citroen BX 1.4, LPG,
ƒ3.750.-VOLVO-NIEROP,
tornado rood, 33.775 km.
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W. 1-'86, ƒ 2950. BX1.6TRi6-'88,
(Amsteldijk)
ƒ3250.- Opel Rekord 2.0 S
tel.: 020 - 6183951.
Aut., LPG, 1-'85 ƒ 1450.940 GL 2.0
3/92 Volvo340DL4-'83/950.- Rat
745 Estate 2.3
12/86 Ritmo 105 TC4-'83 ƒ450.740 GL 2.3
12/86 BEREBEIT, Amsteldijk 25,
VWGolf, 1.8 CL,
440 Sport 2.0i
10/94 Amsterdam. Tel. 020- 6627777.
5 drs. 75 pk. 1992,
440 DL 1.8
9/91
satijn silver metallic.
440 Comfort 1.6
•. 1/95
Let op
33.000 km.
480 ES 18i
3/89
Wagenpark Johan Boom
340 GL 1.7
6/88
(Amsteldijk)
Zuider Akerweg 83,
340 Win . .•
7/86 A'dam Osdorp, Oranje Hek. •
360 GL 2.0
1/88
Tel. 020 - 6105478.
BMW 520 i
6/88
+•300 auto's- • - - •
Citroen XMi 2.0 L
1/92
v.a. ƒ300 tot ƒ 15.000. .
VW Golf, 1.6 Cl,
Renault 21 GTL 1.7
4/92 Door heel Nederland al jaren
75 pk., 1993,
Renault Safrane RXE 3.011/92 bekend door onze garantie al
briljant zwart metallic
v.a. ƒ 1000 en door grote om46.500 km.
AUTOBEDRIJF DICK MUHL zet. Stuntprijzen. Hoge inruil.
OFF. VOLVO DEALER
(Valschermkade)
Rnanc. mogelijk. Inruil alles mo-

Volkswagen

Service en
Reparatie

Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008

gelijk, ook boten. Tevens inkoop auto's en boten.
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur.
Donderdag koopavond. Ook
export en handelaren welkom.
Ook filiaal in Den lip 55, Ge940 Sedan
'90-'91-'93 meente Landsmeer.
850 GLT, schuifd
'92
850 TS airco
'94
850 GLE autm
'94
740 GL automaat ...
'90
Autosloperij De Liede.
740 2.3 Sedan
'90
INKOOP
460 DL aut. st. bekr
'92
Loop + Sloop auto's
460 GL
'92
Verkoop onderdelen
440 DL-GL .'90/'91/'92/'93/'94
R.D.W. vrijwaring
440 GL, autom. .. ,'90/'91/'9;
Geen voorrijkosten
340 automaat
'88/'90
020-6198691
240 Sedan
'87
. 023-353685

Volvo Occasions

Autosloperijen

Van Vloten
Amsterdam
uw Volvo-dealer.
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.

Bedrijfsauto's

Crynssenstraat 10-14

RIJSCHOOL ROLF
Tel.: 020-6184402.
Rijden bij Rolf is een begrip in
APK-keurstation, reparaties
Amsterdam. Met een goed
alle merken en schaderegeling. team instructeurs geven wij op
Garage RIO snelservice alle een psychologische manier inmerken, apk -t-laswerkzaamh. tènsief les en nog leuk ook!
terr. + stat.wagenva. ƒ 1475 en schadeherstel. 020-6370711 Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
* cab./pick up's
va..ƒ 950
TeJ. 020-6868063/6332405. P.S.
* incl. ombouwverkl./gar.bew.
GARAGE'ECONOOM
Wij verzorgen ook 8-weekse
* alle prijzen ex Btw.
Voor al uw SERVICE BEURTEN cursussen en examenroutes rijen ONDERHOUD
den is vanzelfsprekend.
Schadetaxatie en -herstel
* aktie diefstal voorzien.
Gratis leenauto's beschikbaar Vóór de zomer al je rijbewijs?
* constr. i spec. bouw carros
Met extra korting? Ja dat kan!
APK-KEURING,
•* Betimm. + interieurbouw
1e 4 lessen voor ƒ 100, of ƒ 50
• klaar terwijl u wacht.
•*• Schadeherstel + laswerk.
Advies voor 'n goede Occasion korting op een pakket, of gratis
theorieboek -t- cursus. Bel Ferry
Wij bieden u een snelle
voor informatie: 020 - 6932074.
en vakkundige service

Ombouw
grijs kenteken.

Bedr.wag.inricht.

Autolas Zaandam
075 - 314618

Frederiksplein 6, 020-6232505. Voorkom onzekerheid in uw rij-'
Zelf sleutelen of auto spuiten opleiding en vraag de gratis rijdoe je bij HEINING HOBBY- les-info-gids voor A'dam e.o.
aan: 020 - 6633773 of 6922612.
HAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.
Boek nu uw camper-vakantie
met 'n amerik. Dolphin-camper
incl. automaat en airco.
Adventure Cars 02990-30613.

Autoverhuur

Campers

Accessoires
en Onderdelen
AUTOLAK

QUKEBAAS
niet duur!!!

MAESSS 1886 op J5 '88 diesel
90.000 km, zeer compleet, inruil auto mogelijk: 013 - 334087.
Vr.pr. ƒ43.500.

Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888

Te huur VW camper type
CALIFORNIA 2+2 pers. va.
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ850.- p.wk., all in,
ƒ 50,- per dag excl. BTW.
Autobedrijf Veldhuizen,
ook in spuitbussen
A'dam - ZO., 02940 - 17316. Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault LaT.k. CAMPER, originele Mitsu guna, Vracht + bestelwagens.
Otto Nieuwenhuizen bv
bishi, L300 met KIP-opbouw
RENT A BRIK
'
"Overtoom 515, Amsterdam
(uit serie van fabriek), benzine,
Personenbus ƒ 89,- p.dag
b.j. 1985. Km.stand 86.000. Met
(020) 6129804
luifel en fietsenrek, toiletruimte Opel Kadett v.a. ƒ 39, p.dag
All-in. KM vrij!
en verwarming. Ook geschikt
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. voor wintervakanties. 60 daTel.: 020-6922930
Klaar terwijl u wacht.
genkaart tot juli 1995. APK-gek.
Ruilstarters en dynamo's.
Prijs ƒ 22.000. '
Valkenburgerstraat 152.
Inlichtingen: G.H. de Jong,
Tel.: 020-6240748.
Harley Davidson Sportster 883
tel. 02979 - 87015.
1989, zwart met chroom • weiGrote sortering'ONDERDELEN Te bezichtigen op verkoopnig km's. Vaste prijs ƒ 13.900,-.
adres: ACC Osdorp B.V.
van schade-auto's, alle
Akersluisweg 4, Amsterdam. Tel. 05413 - 54954.
merken, alle bouwjaren.
Tel. 020 - 6101819.
GEBR. OPDAM B.V.
HONDA SHADOW 500 +
Tel.: 02502-45435.
T.k. VW Transporter '87, nw. scherm, b.j. '85, 7000 miles,
Missot. specialist REM- en interieur,-ƒ 17.500. Meuleman vraagpr, ƒ 5500: 020-6254926,
Camperbouw: 03417 - 59438.
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom
Toussaintstr. 43 Verhuur van luxe 2-6 pers.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Campers, inlichtingen: KAV
Autoverhuur. 020-6969730
alle kleuren

Motoren/Scooters

Auto's te koop
gevraagd

Klassiekers
en Oldtimers

Autofinanciering
en verzekering

Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant. Belt u voor inl.
03410 -19354 of 0652 • 977028.

T.k.: FIAT 124 SPORT SPIDER
(cabriolet). Bj. 1978. Kleur fel
rood. Zwarte kap en voll. orig.
AUTOVERZEKERING
beige interieur. Amer. uitvoe- laagste bet. p.mnd/kw.
ring, 1800 cc. Auto in uitst. st. Focwa/Schadegarant serv.
Tax: rapp. beschikb. Vr.pr. Celie Tel.: 020-6416607 .
ƒ 14.950. Tel. 01725-74677.
Geldlening
met
laagste
Het HOOGSTE BOD?? Bel
maandlasten. Doorlopend
voor vrijblijvende prijsopgaaf. T.k. Simca 1000 '74, ƒ 1750.
Loop-, sloop- en schadeauto's Rat 600, '71, ƒ 2950. Nwe APK. beschikt u over geld.
Cölie int. 020-6416607
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. Tel.: 020-6849143/6335504.

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V. ,
Tel.: 02502-45435.

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
RIO. T.k.gevr. gebruikte' auto's
+ schadeauto's. Contant geld
+ vrijwaring. 020-6370711.
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs

Tel.: 02908 - 24640

020 - 6650050

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,Ford Transit 2.5 D, wit, '94,
Imperiaal (m. ladderrol), 31.000
km. nieuwe bus
25.000.HEERE. Tel.: 020-6719154

Alfa Romeo
Guilietta 2.0 Lusso wit, 2-'84
org. Campagnolo velgen, paar
plekjes, mooie auto. APK 3-'96
ƒ5950.-. Tel.: 020- 6391867.

Audi
Audi 100, 2.3, 98 kw. 8/91,
115.000 km, blauw met,
Jan Wals. Tel.: 02902 - 61697.

Austin
Austin Maestro, ruime gezinsauto, APK tot mei '96, met veel
extra's, ƒ 1950: 01899 - 12367.

Citroen
OTO/ICI CITROEN
AX Plaisir '91
43.000 km
AX 1.0 Escapade '9344.000 km
AX 11 TGE '92 ...50.000 km
BX 14 Toulouse '9184.000 km
BX 1.9 TZI '91 . . . .80.000 km
BX Deauv. Dsl. '93150.000 km
ZX Avantage '92 . .46.000 km
ZX 1.9 Diesel '93 .. 99.000 km
XM 2.0 '91
110.000 km
XM 2.0 Comfort '91128.000 km
Speciale aanbieding
BX 14 Cannes, 106.000 km
wit, sept. 90 ƒ9.900.Hogeweyselaan 21
1380 AG WEESP
02940 - 16661

m

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI

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

Porsche

Peugeot

van uw auto eefii

ë van een cëiit.

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eurocneque.
i
Schrijf hier in blokletters
Prijs incl.
B.T.W.

2
uw tekst, l letter per
3
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen s 4
voor l letter. Minstens 3 P s
regels beschrijven. Aan 1 6
de hand van de daarnaast * 7
geplaatste tarieven kunt u
8
zelf uitrekenen wat uw
9 advertentie kost.
10

Naam: _

49,35
66,04
82,72

99,41
116,09
132,78
149.46
166,15

—

Telefoonnummer: -

Adres: _
Postcde • Plaats: -

Handtekening:

| 1995

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

020-6658686 '
faxnr. 020-6656321

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
19 april 1994

Opzij,
opzij.

Motoren

opzij

Dorstige
Lancia's

Subaru bracht eerder dit
ler op de klep en platte 205/55
jaar ode aan het indrukwek- banden doen vermoeden dat hij
kende rallykanon Impreza wellicht hard kan, maar even555. De permanent vlerwlel- goed is het bluf. Die franje
maakt de Impreza een leuke
aangedreven straatversie
auto om te zien, maar haal ze
Impreza GT Turbo werd
van enkele toeters en bellen eraf en wat rest is een grijze
ontdaan. Het resultaat Is de middenklasser.
211 pk sterke GT Turbo 555
met op het prijskaartje 5
Boxerroffel
maal 5. Dat is heel weinig
Toch maar eens instappen in
geld voor een straalvliegzo'n 'uitgeklede' GT Turbo 555
tuig.
voor een ritje en dan maar gelijk doortrappen naar Duitsland. De top van 230 km/uuren
vooral de acceleratietijden zijn
niet bestemd voor -normaal
wegverkeer.
Knarsetandend met 100 en
120 km/uur naar Arnhem, dan
de blik strak vooruit, het stuurwiel vast in handen en gas erop.
Zo wil de 555 het hebben en zo
E GECIVILISEERDE kan hij het krijgen. Dit vak
uitvoering van de Im- wordt steeds leuker. Jammer
preza 555 kwam halver- dat er natte sneeuw neerdwarwege vorig jaar naar Ne- relt maar dat neemt hij op de
derland en voor die uitvoering koop toe.
moet je zo'n 63 duizend gulden
uittellen. Voor dat geld is de
Als de 2.0 liSubaru Impreza GT al enig in ter boxèrmozijn soort en dan hebben we het tor en zijn turvooral over wat er onder de mo- bo eenmaal
torkap plaatsvindt als je iets te- goed op gang
veel gas geeft.
komen lijkt de -auto niet teDe 555 deed het zo goed in het gen te houden. Opzij, opzij, opWereldkampioenschap Rally zij, wij hebben ongelofelijke
dat Subaru de AutoRAI aan- haast. Als hij op volle toeren
greep om de GT Turbo toegan-- geraakt klinkt van onder de
keiijker, te maken voor een gro- motorkap een geroffel en geter publiek. De. dubbele airbag, huil van boxer en turbo. Voor je
ABS en het elektrisch bedien- het beseft staat de naald op 220
bare schuifdak moesten eraan km/uur. Dat was alleen maar
geloven en de prijs ging omlaag door de weersomstandigheden
naar 55.555 gulden. Dat is spot- op dat moment even het einde
goedkoop voor een auto die maar de 555 stampt als het
normaal plaatsbiedt aan vier moet gerust nog een paar kilovolwassenen plus bagage en ac- meter door.celeratiecijfers heeft waar een
Hij ligt met die snelheid strak
Porscherijder nerveus van en vast op de weg en luistert
wordt.
dankzij de snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging goed
De indrukwekkende lucht- naar de aanwijzingen van de behapper op de motorkap, de gro- stuurder. Dus geen ongevoelig
te mistlampen in de voorspoi- gezwabber en gedweil.
ler, de zijskirts, de achterspoiMaar veel leuker zijn de tus-

Op initiatief van de
ANWB en de NOVEM is
een nieuwe schuifkaart
ontwikkeld die in formatie geeft over het brandstorverbruik van de 162
meest gangbare benzine-auto's in vier prijsklassen.

V

Als

turbo
eenmaal
goed op
gang
komt lijkt
de auto
niet tegen
te houden

D

Foto: Bram
de Hollander

voldoende vermogen beschikbaar heeft. Bij drieduizend toeren is al meer dan 260 Nm aan
koppel beschikbaar.

Vanuit stilstand naar honderd km/uur klokt hij zo'n 6,5
seconden maar van 80 naar 120
km/uur doet hij gerust een seconde sneller. Hij biedt nauwelijks de tijd om je stopwatch in
te stellen. Je bereikt met deze
vierwielaangedreven familieP16 zeer onverwachte effecten

als je de zoveelste Audi, BMW,
Opel of Mercedes je hielen laat
zien en vol verbazing achterlaat. Hij is ook een zeer probaat
middel tegen op je achterbumper plakkende types in een
overjarige 205 GTI. Maar het
blijft wel oppassen want voor je
het weet tikt de politie je op de
vingers. Dit is geen theorie
maar aan den lijve ondervonden.
Aan de basis van het Subarugeweld staat de bekende 2.0 liter boxermotor met high pressure turbocompressor, intercooler, vier bovenliggende nok-,
kenassen en 16 kleppen. Hij levert 211 pk bij zesduizend
toeren en is goed voor een
maximaal koppel van 270 Nm
bij 48 honderd toeren.
De toepassing van een zogenaamde high output turbocompressor staat garant voor een
snelle drukopbouw met een minimale turbo-lag. In de praktijk
komt dit erop neer dat de motor soepel reageert en steeds

Het Burgundy-pakket vertegenwoordigt een waarde van
ruim 20 duizend gulden, maar
Saab laat hier 12 duizend gulden op vallen. De 2.0 versie kost^1
77 duizend gulden, de 2.3 versie
ruim 94 duizend gulden.

vooralsnog het beste bestand is
tegen zijwaarste botsingen. Hij
moest het in de test opnemen
tegen de Toyota Carina E en de
Mercedes C180.

Saab introduceert een
gelimiteerde
versie van de
9000, de Burgundy.
Het
gaat om 150
stuks van zowel de 9000 CS
vijfdeurs als
de CD yierdeurs. Hij is
leverbaar met
een 2.0 motor
als met een 2.3
Ecopowermotor.
De body en
bumpers zijn
Java
zwart
metallic, een
kleur die niet
leverbaar is
op andere modellen. Verder
is hij herkenbaar aan de
vijfspaaks
lichtmetalen
velgen
en
breedstralers
in de voorbumper. Het interieur is rijkelijk voorzien van
luxe, zoals lederen bekleding,
automatische klimaatbeheersing en cruise control.

Subaru Impreza
2.0 GT Turbo 555
sensprints. Als hij dolle stier in
Pamplona, nee als een orkaan
stormt hij er vandoor waarna
hij na enkele seconden weer op
zijn oude snelheid zit. Alsof het
een straalvliegtuig is dat op het
punt staat op de stijgen. Even
een dotje gas en de auto vliegt
letterlijk onder je vandaan.

Stopwatch

Speciale
open Audi
Audi begint het zomerseizoen met een drietal speciale
cabriolets. De importeur heeft
een serie van 70 exemplaren bemachtigd die voor een aantrekkelijke prijs de deur uitgaan.
Het speciale zit hem in de elektrisch hydraulisch bédienbare
kapconstructie en in de stoelbekleding van stof en leer. Het
gaat om de 2.0 E (115 pk) ter
waarde van 75 duizend gulden,
de 2.6 E (150 pk) ter waarde van
85 duizend gulden en de 2.6 E
met automaat die 88.500 gulden
moet kosten.

Afdankauto's
De Peugeot-dealerorganisatie
neemt sinds kort afdankertjes,
auto's die aan het einde van
hun leven zijn, bij inruil kosteloos in om ze vervolgens op een
milieu-verantwoorde wijze te
verwerken. Dit heeft te maken
met de nieuwe wetgeving met
betrekking tot de houderschapsbelasting, die de motorrijtuigenbelasting vervangt.

Volvo kan tegen een stootje
(Zie 'Volvo beste in crashtest')

dit recordaantal in amper 2 jaar
tijd. De onopvallende vormgegeven Mondeo heeft in die korte periode een fors aantal prijzen in de wacht gesleept zoals
Auto van het Jaar, Auto l en in
Engeland Consumers Award en
Of je auto nu wel of niet rijdt, Station van het jaar 1995.
maakt niet uit, de houderschapsbelasting is verplicht
voor elke automobilist. Wie

Peugeot
S

^^gQP3._

Bij de Volvo werd een vervorming van 18,9 cm gemeten tegen respectievelijk 33 en 25,5
cm bij de Japanse en Duitse
concurrent. Bovendien bleek
de bestuurder van de 850 Estate
er als enige zonder kleerscheuren van af te zijn gekomen
maar dat wisten wij in Nederland al sinds Prins WillemAlexander het lijdend voorwerp
was in een Duitse sandwich.

je voor de zoveelste keer messcherp en nog wat harder een
bocht injaagt. Toe maar, lijkt
het geluid van turbo en boxer je
uitnodigend in te fluisteren. Je
moet wel hele rare fratsen uitRotsvast
halen wil je de GT van de weg
Dat is met goed fatsoen bijna krijgen.
alleen op de weg te houden met
behulp van de All Wheel Drivetechniek (AWD) waar Subaru Scheurijzer
al meer dan 20 jaar patent op
In verband met al die vijfjes
heeft.
in prijs en titel ontbeert deze
De permanente wielaandrij- Impreza GT Turbo onder meer
ving in combinatie met het' de 2 airbags en ABS. Eigenlijk
sportief en stug afgestelde on- zijn dat wel onontbeerlijke zaderstel garanderen een rostvas- ken als je zo hard kan maar aan
te en superieure wegligging. de andere kant krijg je op ons
Hoe hard je de bocht ook in- wegennet toch zelden of nooit
stuurt, het lijkt allemaal te kun- het onderste uit de kan met de
nen en wat dit betreft is hij in Impreza.
zijn prijsklasse beslist grensBovendien is de brandstofovèrschrijdend. Op de achteras meter ongenadig en wie het
is een sperdiffentieel gemonteerd die doorslippen op een
nat wegdek beperkt en voor
meer grip zorgt in snelgenomen
bochten.
Je raakt bijna overmoedig als

goedkoopste scheurijzer aanschaft doet dat niet zonder reden. Knappe jongen die volgens
fabrieksopgave ongeveer 1:10
met elke tank realiseert. Bij mij
zat hij op nog geen 1:7 maar het
was wel amusant en eenmalig.
In het interieur vind je de noodzakelijke attributen maar de
aankleding doet hier en daar
wat goedkoop aan. Een hard
plastic dakhemel is toch niet de
droom van de meesten.
Als je de prestaties echter wil
vergelijken met andere auto's
moetje zoeken in een prijsklasse die enkele 10 duizenden guldens hoger ligt en het is de
vraag of ze die meerprijs waard
zijn. Met de Impreza GT Turbo
555 ben je daarvan verzekerd.
EVERHARD HEBLY

Op weg naar laatste Sunny-zomer

Cabrio-beurs
In de Expohal te Hilversum
vindt zaterdag 22 en zondag 23
april de tweede Onschatbare
Cabriobeurs plaats. Particulieren en handelaren bieden er
klassieke, gebruikte en nieuwe
cabriolets te koop aan. In totaal
staan er ongeveer 3 honderd
exemplaren te koop.

Nog enkele maanden en dan is het grotendeels over voor de Sunny. In september
presenteert Nissan in Frankfurt de opvolger in levende lijve. Behalve de stationwagon maken de andere modellen plaats voor
Verder vindt men er stands de Almera.
met onderdelen, boeken, folders en miniaturen. Het succes
van de cabriobeurs was vorig
jaar zo groot dat direct werd
besloten om er een jaarlijks terugkerend evenement van te
maken.
ET WAS al even bekend dat Nissan bezig
De beurs is geopend van 10.00
is met een opvolger voor de Sunny. Almetot 18.00 uur. De Expohal is vinra is de naam van de nieuwe Japanse
den aan de Soestdijkerstraatmiddenklasser die bestemd is voor Euweg in Hilversum.
De toegangsprijs voor vol- ropa. Nissan brengt de Almera eerst in drie carwassenen bedraagt 12 gulden rosserievarianten op de markt: een drie- en vijfdeurs hatchback en een vier-deurs sedan.
50.
Over een eventuele gelijknamige opvolger van

H

De Nissan Almera
stationversie valt nog niets te melden. De Almera maakt gebruik van Nissan's Multi-Link Beam
achterwielophanging die eveneens wordt toegepast in het nieuwe topmodel Maxima QX. Gezien de gedragingen.van deze auto kunnen we er
wel vanuit gaan dat het weggedrag van de Almera voorbeeldig en veilig is. Daarnaast voorziet
Nissan elke Almera van beschermbalken in de
portieren en een airbag. Tegen meerprijs is ABS
leverbaar.
Voor de aandrijving geeft hij keuze uit drie
verschillende motoren. De 1.4 en 1.6 liter benzine-versies hebben elk vier kleppen per cilinder
en leveren respectievelijk 87 en 100 pk. De derde
motor is bestemd voor de kilometervreters. Het
betreft een 2.0 liter diesel met een vermogen van
75 pk. Voor de 1.6 liter heeft Nissan bovendien
een automatische versnellingsbak in de optielijst.

Volkswagen breidt het dieselprogramma uit met een
superzuinige direct ingespoten dieselmotor voor Golf
en Vento. Minstens zo opmerkelijk echter is de introductie van een Golf Cabriolet met TDI-motor.

Hoe gaat zo'n test? Een kar
van 946 kg wordt met een vaart
en dieselmotor in een cavan 50 km/uur tegen de zijkant
briolet? Daar trekje anno
geramd. Bij de Toyota kwam
1995 in eerste instantie
hij 33 cm de cabine in en de
onderste en bovenste laspun- even je wenkten yan de middenstijl werden brauwen voor
op. Wat is dat
geheel losgerukt.
nou voor een
Ondanks de gordel vloog de combinatie?
bestuurdersdummy met zijn Wat het nog
hoofd tegen dé middenstijl bij meer bijzonhet rechterportier. Bij de Mer- der maakt is
cedes bleef de dummy op zijn dat het hier
plaats maar kreeg hij wel ter op dit mohoogte van zijn borstkas een ment de eerste
vernietigende klap van de kar. in serie gebouwde caBij de Volvo dankte de dum- brio met dieselmotor ter wemy zijn gezondheid aan de zij- reld betreft.
delingse airbag.
Volgens importeur Pon ligt
de combinatie evenwel voor de
hand. Niet de topprestaties
Saab
maar het rijgenot en het genieten van de natuur is bij een cabriolet belangrijker. De TDI
voldoet aan die manier van rijden. Bovendien zijn, aldus Pon,
een laag verbruik en een geringe uitstoot voor milieubewuste
automobilisten een belangrijk
koopargument. Per auto genieten van de natuur en dan en
De '9000'
(Zie 'Saab')
passant zeggen dat je milieubewust bent. Voor zo'n redene-

Niet de
topprestaties
maar het rijgenot
is belangrijk

E

Ben afdankauto onder zeil (zie 'Afdankauto's')
nog een afdankertje heeft staan
ttioet naar een erkend demontagebedrijf orn in bezit te koïïien van een vrijwaringsbewijs.
Peugeot heeft een deal gesloten
met het Industrieel Autodeniontage Bedrijf te HendrikIdo Ambacht. De IAB zorgt ervoor dat de auto binnen 3 dagen
bij de Peugeot-dealer verwijderd wordt en geeft tevens de
vrijwaring af.

Miljoenste Mondeo

Wie een Peugeot heeft of
graag klant zou willen zijn en
van het circus houdt, kan een
tientje korting krijgen voor een
bezoek aan het grootste na-oorlogse circus dat nog tot november 230 voorstellingen in Nederland verzorgt. Het circus
draagt de naam Carré en is voor
Europese begrippen uniek.
De tent biedt 2 duizend zitplaatsen. De kortingscheques
zijn verkrijgbaar bij de Peugeot-dealers.

In het Belgische Genk is onVolvo beste
langs de miljoenste Ford Monin crashtest
öeo van de band gekomen. Bij
3it aantal zijn de Amerikaanse,
Uit een vergelijkende crashversies van de Mondeo, de Ford test in Duitsland is gebleken
pontour en Mercury Mystique, dat de Volvo 850 Estate met
inbegrepen. Ford realiseerde SIPS-systeem en SIPS-airbag

ERDER BIEDT hij
de mogelijkheid om
eenvoudig het brandstofverbruik van de eigen auto
te berekenen. Het verbruik
is weergegeven in het aantal liters per honderd kilometer, de zogeheten driemix-ECE-norm.
Altijd leuk zo'n kaartje
en dus maar even kijken
welke auto's in de diverse
prijsklassen het slechtste
scoren en met de kaart in
de hand door de mand vallen. In Groep l tot 25 duizend gulden verbruikt de
Lada Samara 1.5 het meeste van 33 auto's. In Groep 2,
48 auto's in totaal, tot 35
duizend gulden is dit de
Lancia Delta 1.6. In Groep
3, eveneens 48 auto's, tot 45
duizend gulden de Lancia
Delta 1.8 LE. In Groep 4, 33
auto's tot 65 duizend gulden, schrik niet, alweer een
Lancia, dit keer de Kappa
2.0 LE. Ai, ai, ai, dat doet
pijn voor het Italiaanse
merk. Als zuinigste auto's
kwamen uit de bus: Suzuki
Swift 1.0 GL, Honda Civic
1.5 VEi, Opel Vectra l .61,
Toyota Celica l .81. De kaart
is gratis verkrijgbaar bij
alle ANWB-kantoren en Technocentra
en
ANWB/VW-agentschappen.

Dieselen met open dak
ring moet je waarschijnlijk
doorgewinterd cabrioletrijder
zijn.
Wat natuurlijk niet wégneemt dat deze open Golf van
een dot van een dieselmotor is
voorzien. Hij maakte al eerder
naam in diverse VW's en in de
Audi 80. Uit een cilinderinhoud
van 1.9 liter tovert hij 90 pk en
een koppel van 202 Nm bij 18
honderd toeren. De TDI komt
het beste tot zijn recht in het
middelste toerentalgebied. De
acceleratie naar 100 km/uur
vergt iets meer dan 13 seconden
en zijn top ligt op ruim 170

km/uur, maar na het bovenstaande weten we dat dergelijke cijfers voor een cabrio-rijder
nauwelijks interessant zijn. Die
verdeelt namelijk zijn aandacht
tussen de natuur, het brandstofverbruik en de uitstoot van
schadelijke stoffen.
Goed nieuws wat dit betreft,
want de Golf Cabrio TDI is de
zuinigste cabriolet ter wereld.
Wie zijn rijstijl in bedwang
houdt moet een gemiddeld verbruik van zo'n 1:20 kunnen realiseren. Pon verwacht dat hij
nog voor de zomer leverbaar is

in twee uitvoeringen, de Basis
en Avantgarde. Prijzen zijn nog
niet bekend, maar dat de Avantgarde duurder uitpakt dan de
Basis blijkt wel uit de naam.

SDI-motor
Een ander nieuwtje van VW's
dieselfront is de direct ingespoten SDI-motor die na het succes van de TDI-motor een alternatief kan zijn voor wie een zuinige auto zoekt maar geen
waarde hecht aan het grotere
vermogenspotentieel van de
TDI. De boring en slag en daarmee ook de cilinderinhoud zijn
gelijk aan die van de Golf met
indirect ingespoten 1.9 dieselmotor.

Het vermogen van 64 pk en
koppel van 124 Nm bij 42 honderd toeren bleef eveneens gelijk. De cilinderkop en elektronisch geregelde inspuiting zijn
afgeleid van de TDI. In vergelijking met de normale dieselmotor is de SDI vitaler en temperamentvoller. Hij geeft het
maximale koppel eerder vrij en
reageert ook veel spontaner op
het gaspedaal.
In lage toerentallen is hij
krachtiger en hij draait soepeler naar een hoger toerental.
Met een gemiddeld verbruik
van ruim 1:20 is hij ook zuiniger
dan de indirect ingespoten diesel van VW. Bovendien is de
uitstoot van schadelijke gassen
minder.
Volkswagen denkt met de
SDI een nieuwe markt aan te
boren voor dieselauto's. Het
lage verbruik maakt hem namelijk aantrekkelijker voor automobilisten die niet zo schrikbarend veel kilometers per jaar
rijden. De SDI-motor is vanaf
juni leverbaar in de CL- en GLversies van de Golf (Variant) en
Vento. De Passat SDI volgt in
een later stadium. Prijzen zijn
nog niet bekend.
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•ZIT-ER-ZO-B'-ULEVARD

Meubelboulevard Amsterdam-Diemen is
makkelijk bereikbaar. Auto's nemen de
ringweg. Trampassagiers lijn 9. Tot zo!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9.30 tot 17,30 uur.
Zaterdag tot 17 00 uur;

maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
Vrijdagavond koopavond
tot 21 00 uur
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken
TRAM

9

Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur.

EiOutlBt en tMtulttur Wkunflort ^

^VIONTEL

mljndérs

MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-ïuUertenlifh \oor zakenman en particulier kun-

in'ii worden ge/el over l ol 2 koloinnien breedte in <Ii\cr»e leUi'rgrooLIcn.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".

Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
XANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,48 per milliim-ter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
LI kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
af};e\ en/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gastlmisplein 12. 2042JM
Zand\oort:
Plaatsing 'n> ook mogelijk in de volgende comhinatic:
Z. ZnmUoorts Nieuwsblad, Amslelvcens Weekblad.
Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, alle edities van liet Amsterdams Stadsblad. de Nieuwe Weesper, ƒ5.52 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
*fc Informatie over onze overige aantrekkelijke advcrtenticcombinaties in de Micro's zijn op aanvraag op
on/.e kantoren verkrijgbaar.
"A" Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,-- adm.kosten.
~k Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewiJMimnrners verstuurd. Op verzoek wordl aan adverteerclers buiten het verspreidingsgebied één krant verbtiuird. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gebraclit.
Alle prijzen excl. 17,5% BTW
L! kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinatie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(tlit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Micro's WeckincJia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde
\\cek.

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

Modellen, Mannequins, Dressmen

*Al wonen kleinzoons ver, * Marg van harte en doe het
>p opa's 80e verjaardag zijn nu een beetje rustig aan.
e er. Thierry en Raymond. Ha, ha, ha. Dirk en Yvon.
* Marg van harte gefelici* Juf Marg is 50 jaar
teerd! Richard, Carla, Nancy.
<xx Richard.
* Juf Marg is Sarah.
<xx Robbie.

* Marg ziet Sarah.
Van Harte gefeliciteerd.
Jan en Geraldine.

•fr ANBO koor zkt nog enthousiaste mensen, kom woensdagmid. naar het G.sch.huis.
Borduurpakk. Beatr. Potter,
Paddmgton Bear, DMC, Anchor, hobby-art., naaimach.
rep , scharen slijpen. Singer,
Prinsenhofstr. 7. Tel. 20072.
GROTE VLOOIENMARKT
Zo 23 april Wervershoof,
Sporthal De Dars. Zat. 20 mei
Haarlem-Schalkwijk,
Het
Schalkererf, 100 kramen.
Alleen 2e-hands. Van 9-16 u.
Inlichtingen- 020-6156856.

Happy Days
Van Marsbergen

huis of in
sortering In

haarwi
rwerken
en pruiken

hel
ziekenhuis
ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(mqat)werken

Dinsdags gesloten
Hwmstedestraal 28
b.h Hoofddorpplem.
Amsterdam

* Wis en waarachtig Ben
wordt a.s. zondag 80.
Liefs, je vrouw

Verloren en
gevonden

Felicitaties

Vlooienmarkt

* Hé grijze, jij ook
gefeliciteerd met je Margje.
Dirk, Yvon en Gineke.
* Juf Marg,
Bonne Anniversaire.

xxx Manska.
* Juf Marg
in de gloria.
XXX Debby
* Juf Marg
nog vele jaren'1!
XXX Susan

HOOFDDORP,
Evenementenhal Hotel Schiphol (v.d. * Juf Marg, congratulations
Valk) Rijksweg A4 afslag De xxx Youn
Ruygenhoek. Zo. 23 apr., 1017 u. Midland BV-033-751167 * Juf Marg gefeliciteerd,
xxx Nancy.

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

*«Juf Marg, Happy Birthday,
xxx Reggie.
* Juf Marg Hiep hiep hoera
xxx Gineke.
* Juf Marg, Honky Tonky
Shang Hai XXX Sebastiaan.

Beeld en geluid

RADIO PEETERS
Ik, spannende 30-ster, wil
heeft cd's en cd-i's
genieten met jou van een lan- voor goede prijzen in huis.
ge, zwoele zomer vol zotheid. Haltestraat 62a, 02507-19892.
Boxnummer 993096.
Indon. jongeman, 1.69 en 60
kg, zoekt ser. rel. Ik ga graag
uit en op reis. Boxnummer
969801.

Computerapparatuur
en software

Jan, 22 en 1.88 is hevig in
psychol. en filosofie en boomt
daar graag over. Bel me
eens. Boxnummer 138077.

RADIO PEETERS
<an u alles leveren op cd-i
gebied. Hardware en software voorradig. Haltestraat
62a. Tel.: 02507 - 19892.

Leuke meid van 18 zoekt leuke jongen, iets ouder, om lekker mee te gaan stappen.
Boxnummer 992923.

Verhuizingen

Ron is de naam en ik zoek
een leuk spontaan koppie om
heel erg veel van te houden.
Boxnummer 344645.
Suzanne, slank en spontaan.
Ik zoek een dito jongen om
samen de bloemtjes buiten te
zetten. Boxnummer 985004.
Voor mij hoef je niet per se
knap te zijn als je maar geen
ochtendhumeur hebt! Boxnummer 992059.

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

GROOTHANDELSBEDRIJF

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Volksuniversiteit
Amsterdam
Start Voorjaarsprogramma: vanaf 16 mei
- Nederlands aan anderstaligen (NT2) - Frans
- Engels - Italiaans - Indonesisch - Spaans
- Russisch - Portugees - Marokkaans
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de excursie
naar Kasteel Ammerzoden.
Ook dit jaar: Zomerprogramma waarin
cursussen Creativiteit, Algemene Kennis en
Doe-Zelf School cursussen.
Vraag de folders!
West-Indisch Huis, Herenmarkt 93
Nieuw adres na 1 mei 1995:
Rapenburgerstraat 73 - 1011 VK
Telefoon ongewijzigd: 020-626.16.26

Kunst en antiek

Vakantiecursus Portugees.
Start begin mei: 020-6768417.

Kasten

antiek, groot, klein, dik, dun,
banken, vitrines, bureaus, decoratie enz. JAN BEST, Keizersgr. 357, tel. 020-6232736.
FRANCIS nieuw in West en Showr.: Mr. J. Takkade 30,
nog steeds de goedkoopste Aalsmeer, tel. 020-6412137.
m gebruikte koelkasten,
wasmachines, drogers, gasfornuizen, kachels" en ktv's.
Alles ± ƒ250,- Jan v. Gaantiek, klein,
lenstr. 43 (naast Kwantum),
groot, dik, dun.
6898142. Dotterbloemstr. 2
(A'dam-N), 6370845
Keizersgracht 357,
* Opklapbed, wit, nieuw
020-6232736.
ƒ 600, in zeer goede staat, nu
Showroom:
ƒ40. 02507-15808 na 18 uur.
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
* Te koop: notenhouten kast
met vitrine en bar, ƒ 100.
Veilinggebouw Amstelveen
Telefoon: 02507 - 15817.
heden inbreng voor veiling
T.k.
nieuwe L-orm, witte 8 en 9 mei Spinnerij 33.
Bruynzeel keuken, 2.40 xTel.: 020 - 6473004.
2.75, ben. -t- bov. kastjes,VEILINGHUIS „Tuin der
compl. m. gasstel, 4 pits, af- Nederlanden" vraagt kunst,
zuigmstall., kunststof bov. antiek, art-deco, curiosa,
blad, pannen, draaiplateau, juwelen, sieraden, porcelein,
dubb. RVS wasbak + kraan kristal, oud zilverwerk, ouc
ƒ2900,-. Wit ligb. compl. m. speelgoed, schilderijen, etmengkranen, douche bak, wit sen, aquarellen, tekeningen,
+ kranen douchekop, alles verzamelingen enz. Inbreng
nw. ƒ 800. Tel.:020-6838883 dagelijks 10.00-17.00 uur
of 02507 - 19154.
(ook zaterdags). Veiling is op
• Rubneksadvertentie? Zie 22 en 23 mei. Oostzijde 192
voor adres en/of lelefoonnr Zaandam. Tel.: 075-166330,
fax 701374.
de colofon in deze krant.

Party-service
PELIKAAN

06.320.320.91 Ik open m'n
mond voor jou! Ik wil je tong
'oelen. Rijpe Negerin! 1gpm.

gehoord heel erg duur??? •

NEE
- gewoon bellen. •
altijd gratis prijsopgave

Jan Best

Schoonheid en
verzorging
HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 02507 - 14606.
ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p.w.
02507-30183/06-52812146

Hobby's en
verzamelingen
RADIO PEETERS
heeft t.v.'s en video's
tegen goede prijzen voor U.
Haltestraat 62a, 02507-19892,

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

VAN KERKWIJK
Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
]Het boxnummer is:
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden
geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór maandag 15.00 uur naar: .
Weekmeaia, Afdeling Micro's, Postbus 156,1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 43,- bij te sluiten.

Saab 9000 '87 2.0L airco c.c.
electr. ram. sp. radio 4sp.
ond.
boekje,
180.000,
ƒ 10.250. Tel.: 02507-18593.

Al niet nieuw'rneer
DEkLUSSENBUS

*Te koop: 5 paar damesschoenen o.a. nieuw, mt 36,
f 25 per paar: 02507 -19908.

TAFELS

Auto's en
auto-accessoires

06-Nummers

Voor het geringe bedrag van ƒ 43,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.

(in blokletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)

PIANOLESSEN
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486.

Sport, spel en
ontspanning

Zalenverhuur

Kleding

Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

MiCRO's

reparatie,
doe-het-zelf

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!

Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque'van
ƒ 43,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia belt
u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw advertentie
afluisteren.

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

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
«merverhuizingen. Voll. verz. TZB zoekt voetballers! Oud of
Dag-nachtserv. 020-6424800. jong. Wordt lid van de gezelligste club van Zandvoort.
Inl.? Tel.: 02507 - 12514.
Onderhoud,

GOED SNEL VOORDELIG
CUPIDO brengt u bij elkaar!
;
Indien gewenst reeds binnen
tel. 13780
(dringend?) 06 59595301
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 03451-11486
ICHILDER heeft nog tijd v.
(automatisch) of 03451-31364 jinnen- en buitenwerk. Vrijbl.
(telefoniste). 24 Uur per dag, jrijsopgave.
7 dagen per week. Cupido: Bellen na 18.00 uur: 19800.
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatie- Vakkundig schilderwerk door
d. schildersbedrijf. Bel voor
organisaties.
vrijbl. prijsopgave: 020 CUPIDO zorgt snel voor resul- 6917762.
taat! Folder: 03451-11486 (auRADIO PEETERS •
k ben een man van in de 40 Ik ben een-leuke meid van 21 tomatisch) of 03451-31364
heeft alle audio en video
en zoek een humor, vrouw die en zoek een jongen die langer (telefoniste). Erkend, voordeonderdelen en accessoires
van muziek en uitgaan houdt. is dan 1.85, met veel( humor. lig en één van Nederlands
voorradig. Test ons.
grootste relatie organisaties.
Boxnummer 991179. '
Boxnummer 993371.
Haltestraat 62a, 02507-19892.

Woninginrichting

* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket1 Wi] hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.

* Oproep:
tentoonstelling
Maria school, oude schoolspullen. Tel.' 02507 - 19106.

Reageren op 'n contact-advertentie
. met boxnummer?

Ik ben heel erg sportief en
doe aan tennis, volley en veel
meer. Val dus voor sport,
meid. Boxnummer 974955.

l.v.m. de verhuizing zijn wij gesloten van 24 t/m 28 april.

*Di. 11/04 verloren nabi
hockeyclub mijn hockeystick
Wie maakt me blij? 18736.

* Nee, geen grap. Irene en
Marco morgen, 2 uur, op de
trap Veel geluk. A + B + B.

Huwelijk en kennismaking

Hou jij van een avondje naar
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met de bios en vind je een jongen
de persoon van jouw keuze, met blauwe ogen leuk?
Boxnummer 978398.
'robeer het eens en bel
Commercieel en administratief
06 - 350.222.21. (100cpm).
Ik ben 19 en heb een lief
personeel gevraagd
ESCHEIDEN en toe aan 'n karakter. Ik hou van sporten
nieuwe start? Veel vrouwen en openheid. Reageer eens
voor een date. Boxnummer
zijn ook op zoek:
VERDIEN WAT U WAARD BENT! Onafh., zakelijke buitenkans Bel 06-350.290.15 (100cpm). 992335.
bij een intern, org. Herbalife. Physical Wealth: 020-6474563.
Gespierde, lange man rea- Ik ben een jonge moeder en
geer eens. Wij zijn 33,7.& 5 en zou het leuk vinden eens met
Divers personeel gevraagd
serieus op zoek naar boeiend iemand te gaan stappen.
Boxnummer 992955.
mens. Boxnummer 941866.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Anja
//d Werf f of Hetty Hendriks, tel. 02507 - 13722.

Tel.0204l57l07

Trouwauto's
Video trouwreportage
Luxe personenvervoer
Tel./fax' 020 - 6904667

* Liesbeth bedankt
voor de medewerking.
Margs Feestcomité.

Op de Sniep, Diemen

interieur verzorgster

Een pruik als het
nodig is!

bezoek aan

van|<eeuwi)k

Wat moet u doen:

HE YOU, JA JIJ!

Alle horecabedrijven
kunnen bij
RADIO PEETERS
op prompte service en
levering rekenen.
Haltestraat 62a,
tel. 02507 - 19892.

• •l

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
* Juf Marg, lang zal ze leven,
Morgen om 14.00 uur, niet te
xxx Amber.
geloven, gaan Marco en Irene
de trap naar boven!
* Juf Marg van harte
. Kies een leuke advertentie.
VEEL GELUK!! M + N.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
xxx Kelly
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
*Op 19-4-'95
* Marg: en we nemen er nog
van uw Keuze.
één?? Zeg maar wanneer. zag Marg Sarah. Van harte 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
gefeliciteerd. Fred en Thea.
Het feestcomité.
* Pap 80 jaar! Niet te gelo- * Op naar de volgende vijftig. Ben je op zoek naar nwe uit- Groene weduwnaar is 46.
Ik ben op zoek naar spontane
r
en, .vooral doorgaan pap.Proficiat Marg. Trix, Irina + laging? Ik ben mooi, stijlvol
m impulsief en op zoek naar vrouw voor leuke relatie.
aanhang.
Liefs, Joke en Hans.
Groetjes, Andre. Boxnummer
ou. Boxnummer 978322.
* Pap en mam Abeelen, veel * Opa Ben Vos gefeliciteerd
952175.
3en
koppig
en
charmant
en
met
uw
80e
verjaardag
zond.
geluk in jullie nieuwe huisje.
Hai, deze leuke gozer zoekt
vil
graag
een
hond.
Ook
wil
ik
Joke
Hans
Chanssa
Rona.
)e drie meiden en fam.
en vriend die gewoon nor- jou. Heb je zin om naar de film
Te gek. Onze (o)pa Ben • 'Rubrieksadvertentie? Zie maal is. Boxnummer 992924. te gaan in Antwerpen? Bel!
/os 80 jaar! Van harte. Rob, voor adres en/of telefoonnr.
Boxnummer 982663.
Ben nog niet aan relatie toe
Gette, Thierry, Raymond.
de colofon in deze krant.
dus zoek ik eerst een serieu- Hallo, ik ben Angela en op
e telefoonvriendin. Boxnum- zoek naar gave knul voor hele
leuke afspraak en als 't klikt...
Huishoudelijk personeel gevraagd
mer 978783.
Boxnummer 991240.
Dit is Trudy, dancing queen
sn amazone. Welke spontane Herman zoekt een leuke
CAFÉ NEUF ZOEKT EEN
ongen gaat met mij op stap? vrouw, 45-50, die goed met
kinderen en honden overweg
3oxnummer 960438.
kan. Boxnummer 993711.
Een Ram van 32 met de naam
Sjon. Hou van humor en ro- Hoi, ik ben Peter en zoek jou,
voor 8 uren in de week
mantiek. Heb jij zin in een .18-21. Ben 19 jaar, slank en
de werktijden zijn in de ochtenduren
heb zwart haar. Boxnummer
afspraak?
leeftijd tussen 30-40 jaar
974955.
Boxnummer 993771.

Wil jij ook een carrière als model? Zorg dan dat je gezien
wordt! Beschik je over een setcard, portfolio of gewoon
2 goede foto's, neem dan contact met ons op.
heeft 10 mensen nodig voor diverse funkties.
Types International is uitgever van het eerste internationale
Geen ervaring vereist.
modellenboek op CD-ROM. Deze CD-ROM wordt wereldwijd
Bel tussen 9.00 en 17.00 uur: 020 - 6000280.
verspreid onder de belangrijkste modehuizen, fotostudio's,
Vraag naar Martina.
reclamebureau's en tv/filmproducenten.
Wanted music lovers! Voor
Voor meer informatie bel: TYPES INTERNATIONAL,
CD promotie en verkoop.
040-129732 of 123940, ma./za. 10.00-17.00 uur.
Zie je er leuk uit, heb je
Info: GA M&SS 02979-74753.
een vlotte babbel en wil je
• Plaats voor snel een goed
veel geld verdienen? Full-time • De advertentie-afdeling
contact eens een advertentie
promotie-verkoopteams. Lft. behoudt zich het recht voor
MET CONTACTTELEFOON
18-30 jr. Geloof je het niet? advertenties, eventueel zonElk gesprek wordt aangekon"heek it out! Tel. 023-296190, der opgave van redenen, te
digd en U kunt uw toestel af13-17 uur of antw.apparaat. weigeren • (art. 16 Regelen
en aansluiten wanneer u maar
voor het Advertentiewezen).
wilt. Info 06-35011184,1 gpm.
(Of 020-6658686, ma. t/m vr.
van 8.30 tot 20.00 uur):
Lessen en clubs
1945-1995: Ned. 50 j. bevrijd.
Borduurpakk., rood-wit-bl. lint
1-15 cm breed, Singer. Prinsenhofstr. 7. Tel.: 20072.

"M~^

Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187
VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon,

Boeken
Tijdschriften
*Wie wil er voor mij zijn
(haar) gelezen HD's tegen
verg. bewaren? Tel.: 15884.

Dieren en
dierenbenodigdheden

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.

ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06-320.330.79 (75cpm).

VERENIGINGSGEBOUW

Dikke NEGERINNEN geven
tel.nrs voor gratis sex bij hen
:huis. Bel 06-9662 (75 cpm).

De Krocht

Grote Krocht 41, Zandvoort, Dikke vrouwen (40+) willen
tel. 02507-15705 b.g.g 19932, vrijblijvende sex. Gratis & disvoor reet. Bel 06-9502 (75 cpm).
BRUILOFTEN - RECEPTIES
Dikke
vrouwen geven telnrs
, KOFFIETAFELS
voor gratis sex bij hen thuis.
Zoekt u ruimte voor vergade- 06-9602 (100cpm).
ring, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met Dikke vrouwen (40-1-) willen
<ontakt met oudere heren.
mij, A.J. v.d. Moolen,
~iemeenschapshuis,
tel.: Bel ook! 06-9543 (75cpm).
02507-14085 of 19652.
DIREKT apart met gratis vrouwen, doorverbonden naar
haar huis. 06-9710 (75cpm).
Bloemen, planten

en tuinartikelen
TUINMAN voor al uw tuin
werk, hek- en straatwerk.
Levering alle materialen.
Vraag vrijblijvend prijsopgave. Tel.: 023 - 380852.

Te koop
aangeboden
diversen

DIREKT-SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste vrouwen, via de computer wil ze
gratis sex aan de lijn.
Bel 06-9788 (75cpm).
Dominante vrouwen geven
tel.nr voor Gratis SM-kontakt.
06-320.325.80 (100cpm).

DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je vrouwen direkt op* 1-p. bed + zr gd schuimr. bellen. Direkt naar haar thuis.
matr. ƒ 150; 4 1-p. dekens a Bel: 06-9892 (75 cpm).
f 25; 12-p. ƒ 50: 02979-81177.
DOORSCHAKEL-LIVESEX!
200 Vrouwen willen thuis geTe koop
beld worden, 1gpm. 06.96.98

gevraagd
diversen
* Gevr.: scooter in red./goede st., evt. defect of opknappen gn bezw.: 02507-18110.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Woningruil

Effe vlug Live! Comp. draait 't
privénr. van een hete meid.
Geen wachttijden of visitek.
Elk type tel. 1 gpm. 06.97.93
ELKE DAG NIEUWE
DAMES PRIVÉ
Laat je snel
doorverbinden via

06-98.57

24 u/p.d. 110 c.p.m.
Gratis naar bed met vele getrouwde vrouwen thuis. Sexkontakten 06-9530 (75 cpm).
Gratis naar bed met vele
Dikke VROUWEN thuis.
Bel snel 06-9580 (75 cpm).
GRATIS naar bed met getrouwde vrouwen thuis. Sexkontakten. 06-9747 (75cpm).

750 Ruiladressen
in A'dam. Inform. bij WBV Het GRATIS Sexkontakt, nu spec.
Oosten. Tel.: 020-4873315.
met hete vrouwen van 40+.
Aangeb.: 1-gezinswoning Nieuw Bel nu 06-98.11 (75cpm).
Noord. Gevr.: 1-gezinswoning Heerlijk DISCREET apart met
Oud Noord, huur ƒ 800,- p.m.
hete vrouwen uit Amsterdam.
Tel.: 02507 - 13687.
06-320.322.11 (75cpm).
AANGEB. 4 k.flat, 1 hg Enge JONGE mannen gezocht die
landlaan Haarlem, huur ƒ 680
dames (35+) GRATIS verGevr. 3 k.flat of woning in
wennen. 06-9709 (75 cpm).
Zandvoort. Tel.: 023 - 402550.
Aangeb. in Oud-Noord één
gezinswon., geheel gerenoveerd, 3 slaapkamers + c.v.
Hr. ƒ 400,- p. mnd. Gevr.
ééngezinswon. Br. o. nr.
764-16035 v.d. blad.
Aangeb.: keurige 3-kam.flat
Santpoort, hr ± ƒ 425. Gevr.:
ééngezinswoning, 4 a 5 kam.,
in Zandvoort. 023 • 390066.

Privé
doorschakellijn

06-96.88
24 u/p.d. 100 c.p.m.
Nieuwsblad
Gaasperdanii -•-
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Financiën en
handelszaken
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.: Weekt
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deRonc
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Autoverzekering

Durant

Zandvaarts
IMieuwsbl a d

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

*T.k. gevr. Jong dwergkonijntje, liefst vrwl. Kruisstr. 6,
tel. 16258 ('s avonds bellen),

DIREKT-SEX met 'n vrouw
van 35 j. of ouder. Bel haar
thuis op via: 06-350.266.46.

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
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DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
v/eek weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:

Een viertal waardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:

Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.

W. ten Brink, Amsterdam

R. M. v.d. Hooven, Amsterdam
Kunt u deze vraag bevestigend beantwoorden,
dan komt u mogelijk in aanmerking voor de
WUBO
(Wet
Uitkeringen
BurgerOorlogsslachtoffers 1940-1945).

P. Kok, Uithoorn

Gewonnen door: F. de Haan, Weesp

N. Mansvelt, Weesp

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

Kies nu zelf de leukste vrouwen, via de computer krijg je
haar direkt aan de lijn'
Bel 06-9667 (75cpm).

Langzaam laat ze je broek
zakken. Haar hoofd gaat omhoog en omlaag. Haar tong
draait kringetjes en jij pakt
haar bollen vast! Standje
Frans 1 gpm. 06.320.326.22.

Lekker Snel
Doorgeschakeld
NAAR HETE DAMES THUIS!

06-350.10.358
2 Kwartjes p. minuut
Luister naar gratis SEXoproepen van vrouwen. Maak je
keuze, de computer schakelt
je direkt door. 06-9665 1gpm.
Nieuw! Gluur door de ramen
van Esther en Peter en beleef
mee wat ze met oppas Anja
doen! 1 gpm 06.320.323.13.
Nieuw: hete meisjes (18)
uit Groot Amsterdam!!
06-350.23.020 (100cpm).
Nu DIKKE vrouwen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
haar thuis 06-96.68 (100cpm).
Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen. Ze willen gratis sex.
De computer verbind je naar
haar door. 06-9755 (75cpm).
Nymfomanes doorschakelen
direkt apart met een oudere
vrouw. Bel 06-9504 (75cpm).
Op z'n FRANS! Ze doet je
broek uit en slaat haar zachte
lipjes om je ... heen! Haar
hoofd en tong gaan op en
neer en jij zit met je vingers in
m'n slipje. Wij komen tegelijk
tot een HP. 1 gpm. 06.96.46.

Osdorperweg 247
Amsterdam-Osdorp
Tel. 020-6193271

Elke week het dagelijks nieuws!

MICRO'S

HEEFT U ALS BURGER
BLIJVENDE GEZONDHEIDSKLACHTEN
OVERGEHOUDEN AAN DE
TWEEDE WERELDOORLOG?

TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9844 (75cpm).

DE CONTACTLIJN

TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Oudere ERVAREN vrouwen Bel nu 06-9502 (75cpm).
van 35+ zoeken sexkontakt. IVrouwen, 35 jaar en ouder,
06-350.290.53 (75cpm).
willen DIREKT-SEX. Bel haar,
Oudere vrouwen geven hun thuis via 06-9604 (75cpm).
telefoonnummer voor gratis Vrouwen (40+) willen snel
SEX: 06-95.17 (75 cpm).
SEXKONTAKT. Direkt aan de
Oudere
vrouwen geven lijn! Bel 06-9757 (75 cpm).
tel.nrs. voor gratis sex bij hen WELLUSTIGE oudere vrouthuis. Bel 06-9511 (100cpm). wen geven hun telnrs. voor
Oudere vrouwen geven telnrs gratis sex. 06-9605 (100cpm).
voor gratis sex bij hen thuis.
Hete meisjes (18) Live
Bel nu 06-9780 (75cpm).
OUDERE-VROUWEN (40+)
Geen wachttijd 1 gpm
willen nu snel sexkontakt!
Homo: Jongens v.a. 18 onder
Bel nu 06-9705 (75cpm).
elkaar. Hoor die knullen geSabrina's Sexpaleis. Kies uit nieten! 06-320*330*88 75cpm
180 HOTSTORIES! Zapp door
de stories! 1 gpm. 06-96.06. **HOMOKONTAKTEN **
Zoek je snel een hete knul?
SEX-DOORSCHAKELLIJN.
06-320*330*18(75 cpm).
Nu kun je hete vrouwen direct
thuis bellen. 06-9750 (75 cpm) **HOMO-KONTAKTEN**
Direkt apart met een hele
SEX-DOORSCHAKELLIJN
hete knul uit Amsterdam!
Nu hete negerinnen echt op- Bel nu 06-9613 (Nu 50cpm).
bellen. Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar HUISVROUWEN geven tel.haar huis. 06-9667 (75cpm). nrs. voor gratis sex bij hen
thuis 06-9664 (75cpm).
STUDENTES geven
HUISVROUWEN geven tel.gratis sex op hun kamer.
nrs. voor gratis sex bij hen
Bel nu 06-9603 (75cpm).
thuis. 06-9501 (75cpm).
Thuisprivé de grootste,
de lekkerste en de meeste HUISVROUWTJE wil gratis bij
vrouwen, 24 u.p.d p.m. 75 c. haar thuis gepakt worden;
06-9690 (1 g/pm).
06-320.330.04

Voor deze burger-oorlogsgetroffenen bestaat de
mogelijkheid om in aanmerking te komen voor
een uitkering, een toeslag of een bijzondere
voorziening. Voorbeelden van deze voorzieningen zijn: protheses, vergoeding van kosten om
sociale contacten te onderhouden, huishoudelijke hulp e.d.
Nabestaanden (met name partners) van burgeroorlogsgetroffenen kunnen eveneens voor de
WUBO in aanmerking komen.

Er is een nieuwe efficiënte manier
om snel in contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op de
Contactlijn 06-350.15.15.6
kunt u
anoniem luisteren naar
talloze serieus ingcsproken advertenties
van lezers die een
serieuze partner of
gewoon een vriend of vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de nieuws- en huis-aanhuisbladen van Wcekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een leuke reactie in te
spreken.

06-9715

Voor wie is de WUBO bedoeld?
De WUBO is bedoeld voor burgers die als gevolg van oorlogsgeweld tijdens de Duitse of Japanse bezetting of de Bersiap-periode blijvende
gezondheidsklachten (lichamelijk of geestelijk)
hebben opgelopen.

Wat moet u hebben meegemaakt?
Gebeurtenissen waaraan u bij het bovenstaande
moet denken zijn onder meer: bombardemen-

ten, beschietingen, verplichte tewerkstelling, onderduik om aan arbeidsinzet en krijgsgevangenschap in Duitsland te ontkomen, razzia's, verblijf
in kampen, gevangenschap en mishandeling.
Ook in aanmerking komen mensen die als gevolg van de oorlog in Nederlands-lndië en de
daaropvolgende Bersiap-periode (tot 1949) vergelijkbare ervaringen nebben. Hieronder vallen
bijvoorbeeld ook het gedwongen verblijf in
(beschermings)kampen tijdens de Japanse bezetting en opsluiting-in extremistenkampen tijdens
de Bersiap.
De WUBO is in principe bedoeld voor mensen
die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog Nederlander of Nederlands onderdaan waren.
Daarnaast geldt dat men op het moment dat
men een beroep doet op de WUBO, de Nederlandse nationaliteit moet hebben en in Nederland woonachtig moet zijn. Tenslotte mag er
geen sprake zijn van "onwaardig gedrag" tijdens
de oorlog (collaboratie, NSB-lidmaatschap).
Het bovenstaande is slechts een globale beschrijving van de WUBO. Wilt u weten of u
voor de WUBO in aanmerking komt, belt u dan
tijdens kantooruren (9.00-17.00 uur):

Telefoon: 030-369288
Stichting ICQDO,
Maliebaan 83, 3581 CG Utrecht
REGIONALE BIJEENKOMSTEN

Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook
zelf anoniem, een gratis contactadvcrtentie plaatsen. U krijgt nadat u de
advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van
de bclcomputer. Hiermee kunt u later
de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u
de door u ingesproken advertentic ook nog plaatsen in onze
krant. Vul hiervoor de bon op de
pagina met Micro's in.

Als u meent in aanmerking te komen voor de WUBO wordt u van harte uitgenodigd
op één van de bijeenkomsten in:
•

Victoria Hotel, Damrak 1-5, Amsterdam
op donderdag 27 april om 14.00 uur

•

Zalencentrum Hotel Casa 400, James Wattstraat 75, Amsterdam
op vrijdag 12 mei om 14.00 uur

Op deze bijeenkomsten kunt u aan deskundigen uw vragen voorleggen.

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze
al binnen één of twee dagen leuke contacten met
anderen gekregen. (1,00 gpm)

Deze voorlichtingscampagne is een samenwerkingsverband van de:
Pensioen- en Uitkeringsraad/Raadskamer WUBO, Postbus 344, 6400 AH Heerlen, tel. 045-79287 /
Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen (SBO), Kerklaan 25, 73 / / AB Apeldoorn, tel. 055-220088
Stichting Pelita, Postbus 85747, 2508 CK Den Haag, tel. 070-3305 / / /
Stichting ICODO, Maliebaan 83, 3581 CG Utrecht, 030-343436

Diverse clubs

Exclusive Escort Services Amsterdam
De leukste jongens of meisjes bij u thuis of in uw hotel.
Personeel gevraagd vanaf 18 jr. 020-6638032/06-52831363.
020 - 6328686. Amber Escort
charmante dames, dagelijks
na 19 uur. (Geen chauffeur
a.d. deur - geen extra kosten.)

Eéfi telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21. (100cpm).

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

„

Postcode Loterij feliciteert Natuurmonumenten

Al 90.jaar actueel!
De Vereniging Natuurmonumenten is jarig. Op 22
april bestaat deze organisatie precies 90 jaar. De
afgelopen vijfjaar ontving
Natuurmonumenten steun
van de Postcode Loterij als
een van de zeven vaste goede doelen. Daarom viert de
Postcode Loterij het feest
van
Natuurmonumenten
van harte mee.

MINIMALE INGREEP

LIPOSCULPTURE
MOGELIJK BINNEN 2 UUR

voor de particulier
3 regels
Gratis!

Recente ontwikkelingen hebben de
vetverwijdenng verbeterd Vandaag
de dag is de liposculpture een kleine
zachtzinnige ingreep waardoor het
vet voorgoed verdwijnt.

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
opgegeven • verloren/gevonden » weg/aan komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
niet boven ƒ 300 uitkomen.

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.

Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

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

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:

ook s avonds en
in het weekend
BORSTCORRECTIE
borstvergrocing
borstverkleimng
OOGLIDCORRECTIE

f 7 100,f7500.-

boven of onder

f 1.950,-

boven en onder
LIPOSCULPTURE
definitief vet verwijderen
lokale anesthesie mogelijk
MINI-HALSWANGLIFT
lokale aneschesie mogelijk
NEUSCORRECTIESv.a.

f 2 750,f3500.-

Eerste actie
"Streeven naar behoud van
merkwaardige deelen van den
Nederlandschen bodem." Zo
beschreven de oprichters van
Natuurmonumenten 90 jaar
geleden het doel van hun vereniging. Hun eerste actie
was het aankopen van het
Naardermeer, een prachtig
stuk natuur vlakbij Amsterdam. De gemeente wilde dit

f4500.f3.500,-

COLLAGEENBEHANDELING

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

De operatic wordt uitsluitend uitgevoerd door plastisch chirurgen die lid
zijn van de Vereniging van Plastische
Reconstructieve Chirurgie
Alle gebruikte prothese's worden
geregistreerd bij D . R I P S (Dutch
Registration of Implants m Plastic
Surgery)
MOGELIJK BINNEN 2 WEKEN

vogelparadijs gebruiken als
vuilstortplaats.
De oprichters van Natuurmonumenten kozen voor het
milieu, lang voor de discussies daarover breed losbarstten. Zij kenden al vroeg de
verantwoordelijkheid voor de
toekomst van planten en dieren, voor hun kinderen en
voor ons. En sindsdien is hun
werk actueel gebleven.
De Postcode Loterij helpt!
En u kunt meehelpen! Want
meespelen in de Postcode
Loterij betekent kans op grote prijzen voor u, maar ook
steun aan zeven goede doelen, waaronder Natuurmonumenten. Schrijf u vandaag

nog in als lid. Vul de bon op
deze pagina in en stuur hem

op. •

(Gespreide bcra'.ng mogelijk
vans* f 8ü,- per maand)

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

Ceintuurbaan 213 B
3051 KC Rotterdam
f el. 010 .4:22.04.44
Fax 010-4.18.66.30

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

,

J

BODY CONSULT
odviesburo voor
i ^__ cosmetische chirurgie

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

HUIS

Telefoon:

Plaats:
S.v.p. in rubriek:

Naam:

De overige Bingoprijzen
Als u bij 22 t/m 36 getallen een volle
kaart heeft, valt u ook in de prijzen.

Adres:

•tó-ï

POT
De Bingocijfers
getal! t/m 21

27 36 30 39 29 11 09
32 40 41 33 23 12 04
34 03 42 06 05 37 16
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Bingo Jackpot

de krant helpt

u op weg

44
24
22
08
02

ƒ15.000,ƒ 5.000,ƒ 3.000,/ 2.500,/ 1.000,-

26
20
31

ƒ 500,ƒ 100,/ 50,-

28
14
17
21
45
25
18

rj dhr. D mevr.

Postcode:
Plaats: -

getal 22 t/m 36

:
:

Stand Mega Jackpot: 6 miljoen

BINGO

6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

Naam:

'Postcode:

DE UITSLAGEN VAN 16 APRIL;
POSTCODE

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per weck. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

Adres:

De Vereniging Natuurmonumenten is al 90 jaar nodig.
Samen met de Postcode Loterij helpt u een handje mee.

ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw ''.euze aankruisen en varder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel, 020 - 679 56 56.
ƒ 20,- (twee lotnummers)
O ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)
D / 30,- (drie lotnummers)

ƒ 40,ƒ30,ƒ25,ƒ20,ƒ 10,ƒ 7,60
ƒ5,-

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

Banknummer:
l

Datum:
Handtekening:

1

1

1

1
1

1
1

I
I

1
1

150 95 04

Straatprijs/3.000
5711 GP

Extra Prijs/ 25.000

ƒ50.000,5711GP001
De BMW: 3207 DB 025, te Spijkenisse

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

NATIONALE
LOTERIJ

De

Ritsels van De
Ruijter boordevol
druivesuiker

DSCHAPPEN

WIJZER

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

© = Nieuw

27 SUGGESTIE

SUGGESTIE

Frisomel opvolgmelk:
precies wat uw baby
nodig heeft

-^» ...w* icni^Gf*

ispinazieofTortellinitricoVanaf ongeveer de zesde
maand verandert de voedingsbehoefte van uw baby. Gewone melk, brood en vlees bevatten echter relatief veel eiwitten
en zout, waardoor de nieren
van uw baby belast kunnen
worden.
Aangezien Frisomel minder
eiwitten en zout bevat dan gewone melk is deze opvolgmelk,
in combinatie met bijvoeding,
precies wat uw baby nodig
heeft. Bovendien bevat Frisomel de juiste hoeveelheden ijzer, kalk, energie, vitamines en
mineralen.
Voor een gratis Frisomel
proefsachet kunt u contact
opnemen met de (gratis)
Kindervoedinglijn, tel. 060227434. Op dit nummer kunt
u tevens terecht met al uw vragen over babyvoeding en voeding tijdens de zwangerschap.

ntdekken
Crawitana,aelB«aa„sezono|ll
Met Ritsels van De Ruijter
wordt elk ontbijt en elke lunch
een feest.
Ritsels van De Ruijter is het
vrolijke en verrassend andere
strooibeleg. De smaak is heerlijk fris en fruitig. Uw kinderen
zijn er dol op.
Bovendien zit Ritsels boordevol druivesuiker en dat betekent dat Ritsels niet alleen
lekker en grappig is, maar ook
nog eens verantwoord.
Ritsels is er in drie frisse fruitsmaken: Aardbei, Sinaasappel
en de nieuwe smaak Banaan.

Het BoodschappenSpel

Bonduelle heeft
dubbel goed nieuws
voor u

Gezonde zuivel van vitaal belang
ook een Milde karnemelk en een
Milde yoghurt.

Gezond leven heeft alles te maken met een regelmatig leven,
voldoende lichaamsbeweging en
gevarieerd eten. Gezonde zuivel
is hierbij van vitaal belang.

Verrijkt met actieve bioculturen
die zorgen voor een zachte
smaak en bovendien extra gezond en licht verteerbaar zijn.

Ook Wenken van Grieken heeft
uw gezondheid hoog in het
vaandel staan.
U kunt bijvoorbeeld kiezen voor
een halfvolle melk verrijkt met
extra calcium. Deze melk is goed
voor sterke botten.
Maar dat is nog niet alles! De
Lekkerste zuivel van 't Land biedt

Als u van makkelijk, snel, vers en lekker houdt, dan
hebben we dubbel goed nieuws voor u: Bonduelle
Minute diepvriesgroente is nu ook verkrijgbaar in
handige kleine verpakkingen van 300 gram én u heeft
meer keus. Nieuw in het assortiment zijn o.a. de Minute maïskorrels en Minute broccoli.
Minute broccoli beschikt over lange, stevige stengels die u er niet moet afhalen, want dit zijn juist de
smaakmakers van broccoli. Minute Broccoli hoeft
slechts 2 minuten gekookt te worden. Hierdoor blijft
het hoge vitamine A gehalte optimaal bewaard en
blijft de broccoli lekker knapperig.

Menken van Grieken
de Lekkerste zuivel van 't Land!

u* t
De Bonduelle maïskorrels vallen op door de mooie
grote, platte korrels. Deze veelzijdige 'gouden doperwtjes' kunnen in talloze recepten verwerkt worden.
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En de
is,

tot leven

Risotto
met honing
en walnoten

, myste-

sel en
Hoofdprijswinnaars
de familie W.M.J. Pallada

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft de
familie.W.Mj. Pallada inmiddels ontdekt! Dankzij haar deelname aan het Boodschappenspel mag zij uit vier kwaliteitsprodukten van Electrolux zelf
de hoofdprijs kiezen.
De winnaars van de handige
Elextrolux kruimelzuiger krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!

Ingrediënten
(4 pers.):

showergel.
.

AxeAfrtca: Mysterieus en wHdl
sters verkrijgbaar.

SUGGESTIE

Model RC 1600 EG: f 429
Model RC 1600 ECP (met automatische
vonkontsteking): f 469.-

tten.

*

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Electroliix
absorptie koelbox
geruisloos
koelcomfort
overal en altijd

Axe Af rica: de
mysterieuze geur
van de wildernis
alleen in de
traal. Ook Axe
de geuren,

O 1, Koffie, thee, cacao
O 2,Koffiemelk
O 3, Suiker & suikervervangers
O 4, Conserven
O 5. Kip en gevogelte
O 6. Fruit
O 7. Vlees
O 8. Vis
O 9, Rijst
O 10. Pasta
O 11. Soep en bouillon
O 12. Brood, beschuit, toast
O 13. Ontbijtprodukten
© 14. Broodbeleg
O 15. Boter, margarine, olie
O 16. Kaas
O 17. Topping en room
O 18. Melkprodukten
© 19. Diepvriesprodukten
.© 20. Alcoholische dranken
O 21. Frisdranken
© 22.Sauzen
© 25. Gebak, koekjes
O 24. Snacks en zoutjes
O 25. Toiletpapier & Tissues
© 26. Persoonlijke verzorging
O 27. Babyvoeding
O 28. Cosmetica
O 29. Wasmiddelen
©•30, Reinigingsmiddelen
© 31. Koel- en vriesapparatuur
© 32. Gezondheid

- .- ,

Het kan iedereen wel eens gebeuren: door
drukke werkzaamheden is de verzorging van
uw planten in de vergeethoek geraakt en de
potgrond is zo verdroogd dat de grond hard
en gebarsten is.

GROEN-TIP

Nieuw
leven voor
verdroogde
plant

U kunt uw levend groen redden door de plant
met pot onder te dompelen in een bak met
lauwwarm water. Zodra er geen luchtbellen
meer boven komen, heeft de grond genoeg
water opgenomen en kan de plant er weer even
tegen.

Doe mee en maak kans op een mooie luxe
Electrolux wasautomaat, droogautomaat,
afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderdste beller of inzender, met
het goede antwoord,
een Electrolux kruimelzuiger klaar!

1 grote gesnipperde ui,
200 g selderij, 1 el boter,
500 g parboiled rijst,
100 g rozijnen,
,100 g gehakte walnoten,
zout, versgemalen
zwarte peper,
tl kaneel,
2 el honing, 1 el citroen,
8 dl kippebouillon
en (evt.) 2 el gehakte
peterselie.

Bent u van plan er deze dagen
eens lekker op uit te trekken?
Neem dan een Electrolux koelboxmeeomuwdrankjesenhapjes koel te houden. Bijvoorbeeld
de RC 1600, een koelbox met een
inhoud van 33 liter en met een
hermetisch afdichtend en magnetisch sluitend deksel, zodat alles lekker koel en fris blijft.
Deze koelbox heeft een aantal
belangrijke voordelen ten opzichte van de gebruikelijke "koelkasten": geen ventilator of motor, geen omvormer, maakt zelf
ijsblokjes en er zijn geen losse
koelelementen nodig.

woensdag en
donderdag op AT 5
17.45.0.15 uur
" Omhethelemaalgemakkelijkte
maken, kan dit model op 3 manieren van energie worden voorzien: 12/24 V gelijkstroom, 230 V
wisselstroom en gas.
voor meer informatie over
het Electrolux assortiment of
het aanvragen van een brochure kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling,
tel. 01720-80555.

1'
^
STADSOMROEP

SUGGESTIE

\^ U

Toefjes van
Friesche vlag:
heerlijke
slagroom zonder
kloppen
Geen tijd om slagroom te kloppen, maar toch snel een smakelijk en feestelijk toefje slagroom op koffie, dessert of gebak? Dan is Toefjes een uitkomst.
Toefjes is de kant-en-klaar
geslagen room van Friesche
Vlag in een handige spuitbus.

GRATIS
KRUIMEL
ZUIGER

donderdag op
stads-TV Rotterdam
om 17.50.19.50,
21.50. 23.00 uur

ffl Electrolux

17

Bereiding: fruit de gesnipperde ui en plakjes selderij.
Voeg de resterende ingrediënten -behalve bouillon- toe en
fruit het mengsel 3 min. op
middelmatig vuur.
Giet daarna de hete bouillon
in de pan en verhit het mengsel tot het kookpunt. Dan de
pan (met deksel) op warmhoudplaatje op klein pitje zetten en in 20 min. -gaar laten
worden. Roer vlak voor het opdienen de gehakte peterselie
door het rijstmengsel en eet
smakelijk!

ROTTER

T

R

E

C

H

I

J

woensdag op
Stadsomroep utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur

Altijd gemakkelijk om bij de hand
te hebben. Zeker wanneer u onverwacht bezoek krijgt of snel
nog wat extra aandacht aan uw
diner of brunch wilt besteden.
Toefjes van Friesche Vlag is bovendien niet alleen makkelijk, ook
wat smaak betreft blijft Toefjes
de niette kloppen room.

A

AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00,
21.00 uur

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Welke fabrikant maakt een Milde karnemelk en een Milde yoghurt?
2. Wie heeft er dubbel goed nieuws voor u?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijri
m%$
&
n^
v^.V
^^jy
*ÏKP
<$s&' va;*' <a %.
.*T'C.'r>,

i''.'^

ESS

^, Sas.si [

(75 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken). Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode
en woonplaats) naar: Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 5000 BZ Rotterdam.
Prijswinnaars krijgen binnen 28 dagen schriftelijk bericht.

r

Met vragen en/of opmerkingen over de
Bood-schappenlijn kunt u terecht bij Teleworld, Postbus 59154, 3008 PD Rotterdam.
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Politicus weigert zetel ter beschikking te stellen

D66 zet Lou Koper
uit raadsfractie

ZANDVOORT - Raadslid Lou Koper maakt geen deel
meer uit van de D66-fractie in de gemeenteraad. Dat zegt
fractievoorzitter Jan Termes in een brief aan burgemeester Van der Heijden, die dinsdag in de gemeenteraad is
rondgestuurd. Er is in de fractie 'onvoldoende basis voor
gezamenlijke besluitvorming', aldus Termes. Koper had
zijn antwoord al klaar: „Ik schaam mü diep voor de verklaring van mijn partijgenoot."

Maar tussen Koper enerzijds
en zijn fractiegenoten Termes
en Van Leeuwen botert het niet
meer. Dat bleek afgelopen
maandag opnieuw, toen hij
weer gewoon op het fractieoverleg verscheen.

Tegen Koper is vorige week
in de D66-afdelingsvergadering
een motie van wantrouwen aangenomen. Hij weigert echter
zijn raadszetel ter beschikking
te stellen. Volgens hem moet er
eerst een 'onafhankelijke commissie' ingeschakeld worden.

Meerderheid

Het plaatselijke bestuur heeft
daarom de zaak overgedragen
aan het hoofdbestuur. Volgens
Lou Koper maakt hij nog
• steeds deel uit van de D66-fractie.
„Natuurlijk, ik ben toch als
D66-raadslid gekozen?"

Gat in Zandvoortselaan

jaargang nummer 17

Weekmedia

Emotioneel moment bij archiefstukken

Kunstenares Marianne
Q
Rebel wil kinderen een
O
grote muur op het Raadhuisplein laten beschilderen. Dat
verzoek is al naar de gemeente. Het kunstwerk, rond bevrijding en discriminatie, zou volgende week al gemaakt moeten worden.

Bloembol
De aanleg van een for- -f O
se voedselvoorraad in I *3
de bol stelt de plant in staat in
de lente razendsnel tot volledige bloei te komen. Die vliegende start geeft het bolgewas
een grote voorsprong op andere planten, zodat ze al het
licht voor zich kunnen opeisen.
Daarom behoren bolgewassen tot de eerste bloeiers van
, het jaar.
Vragen over bezorging?
! vrijdag 9-12 uur.... tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
-tel. 18648

Verkoop grond aan
WLZK uitgesteld
ZAND VOORT - De verkoop van een stuk grond'onderaan de watertoren, aan
het
waterleidingbedrijf
WLZK wordt uitgesteld. Het
college heeft het desbetreffende raadsvoorstel dinsdagavond teruggenomen.

Geen zin

Bezoekers in de raadszaal l bestuderen oude documenten uit de Tweede Wereldoorlog

ZANDVOORT - Menig o >udere Zandvoorter beleefi'de
zaterdag op het raadhiuis
emotionele momenten. In
de raadszaal lagen oude < irchiefstukken uit de oorlog
ter inzage.

naderende bevrijdingsfeesten
was de nadruk gelegd op stukken uit en over de Tweede Werelcioorlog. Dat daar veel belangstelling voor was, bewijst
het bezoekersaantal. „We hebben ten minste 500 mensen binnen gehad," zegt Sjoerd Veen,
Dat gebeurde op een tentown- hoofd Interne Zaken.
stelling in het kader van de
Sommigen raakten duidelijk
Open Archievendag. Gezien de
geëmotioneerd, zoals een Joodse vrouw bij het zien van de
diverse Duitse verordeningen.
Een Duitser, die waarschijnlijk
bij toeval binnenliep, maakte
direct rechtsomkeert. Een
landgenoot van hem kreeg

'Gemeenschapshuis wel
te vinden voor ouderen'
Een hek voorkomt dat het verkeer met de wielen het gat induikt

ZANDVOORT - In het wegdek van de Zandvoortselaan is
maandag plotseling een gat gevallen. Een deksel in de
rioolpijp op vier meter diepte had het blijkbaar begeven en
was totaal verdwenen/Daarmee was ook een kubieke meter zand onder het wegdek weggeschoven.
(ADVERTENTIE)

voor
Koninginnedag

en
Bevrijdingsdag
Zie elders in deze krant

Zandvoorter met
pistool bedreigd
ZANDVOORT - Een 18-jarige
Zandvoorter is in de nacht van
vrijdag op zaterdag op de Swaluestraat bedreigd met een pistool. De Zandvoorter liep met
twee vrienden over straat en
werd gepasseerd door twee jongens. Een van hen zette een zilverkleurig op een pistool gelijkend voorwerp tegen zijn
hoofd. Toen twee andere jongens de hoeTc van de straat omkwamen, ging het tweetal er
vandoor. De politie heeft de
man nog niet kunnen achterhalen.

j Waterstanden
Datum
27 apr
28 apr
29 apr
30 apr
1 mei
2 mei
3 mei
4 mei

5 mei

HW
LW HW LW
02.56 10.55 15.11 23.14
03.35 11.35 15.55
-.04.15 00.06 16.3012.15
04.56 00.25 17.0913.05
05.25 01.05 17.4513.25
05.57 01.34 18.1914.15

Het gat bevond zich in het
asfalt vlak voor de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van
Huis in de Duinen en had een
doorsnee van zo'n dertig centimeter Daaronder was echter
een veel grotere holle ruimte
ontstaan. Surveillerende agenten ontdekten het gat maandag
aan het eind van de middag. Zij
hielden vervolgens, met de
zwaailichten aan, de wacht tot
de gemeente een hek kwam
plaatsen:
Aannemersbedrijf Nelis heeft
gisteren een nieuw riooldeksel
aangebracht en het zand aangevuld. Volgens een medewerker
van de gemeente „kunnen zulke dingen nou eenmaal gebeuren. In feite behoort dat tot het
normale onderhoud."
(ADVERTENTIE)

egels
voor een
goed feest

Maanstand/getij:
NM zat. 29 april 19.36 uur
Springtij dinsd. 2 mei 05.57 uur
NAP + 110cm
EK zond. 7 mei 23.44 uur

VOOR KONINGINNEDAG
l De opbouw van de vrijmarkt mag
niet eerder beginnen dan vrijdagavond
28 april om 24.00 uur. Zaterdagavond
29 april om 21.00 uur moeten de
standplaatsen ontruimd zijn.

Deze plek is nog steeds e en
wens van deze drie instanti
in tegenstelling tot het voors
van de gemeente om een ge: zamenlijke balie in het Huis
het Kostverloren te vestig*
Dat voorstel stond verwoord
één brief van het college van
Burgemeester en Wethoude rs.
De brief heeft bij genoemde
stanties tot boze reacties
leid. Volgens hen is het Oemeenschapshuis het meest i< ieaal voor een aanlooppunt. Da .ar
moet dan niet alleen een ba lie
komen, maar ouderen moet en
er ook voor de gezelligheid ev en
langs kunnen komen. „Vs ndaag heeft iedereen in ieder
val kunnen zien, dat de ouder en
het Gemeenschapshuis go<ed
kunnen vinden," zei na aflo DP
een tevreden ANBO-woo: •dvoerster An Carbaat. „Het is
vlak bij de bushalte en bij de
markt. Er zijn al heel veel ouc leren die het Gemeenschapshi üs
als hun 'tehuis' zien."

Zaterdag zijn
we open, Majesteit.

Vooral de oude kranten uit de
oorlog, 'de Zandvoorter' en zijn
tegenpool 'De Zandvoortsche
Courant', trokken veel bekijks.
Zo ook de foto's en de plattegrond van het Zandvoort van
voor de oorlog. Daarop werd
nog eens extra duidelijk, wat er
in de oorlog allemaal aan monumentale gebouwen en zelfs
hele straten is gesloopt.

(ADVERTENTIE)

ELKE ZONDAG OPEN

' A JU B & *! f * P *\i ^ l E- HI & jf^'ZATERDAG
^^i^Oll^^ÊsJrlia 29APRIL

7 DAGEN PER WEEK TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN

ZIJN ONZE FILIALEN: ZANDVOORT, ZWANENBURG,
NIEUW VENNEP, HOOFDDORP Marktlaan/Toolenburg
^
^
,^
r^_^,

Op zondag 30 april:
Verse pastaschotel met
varkenshaas, vleestomaat
en basilicum in verse room
en een Italiaanse tomatensalade.
14.95

VAN 8.30 TOT 17.00 UUR
M.U.V. FILIAAL TOOLENBURG GEOPEND TOT 13.00 UUR

EXTRA QRAME-STUNT!
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VROOM & DREESMANN
Kalverstraat

l
! ALLEEN GELDIG OP KONINGINNEDAG •

COCA COLA of FANTA
REGULAR OF LIGHT

ƒ

~,

,-

REUZEFLES

1.5 LITER
ELDERSZ25

TSFflfri 11 fluit cue krant moet ik hebben.
-*• ' ** *• *•*• *•*••• "J "•> Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,00

Nieuwsblad
IN ONZE KAAS
& POELIERAFD.

HEEL KILO

BIJ ONZE
WARME BAKKER

IN ONZE
SUPER SLAGERIJ

WITTE o f BRUINE
,
.
Rni l FM
ORANJE BURGERS
BULLEN

6 STUKS
ELDERSJWT
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mndvlees

l PER STUK 100 GR.
l
ELDERSJkTT
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alle stijlen. Zoals New Life design van Kurt Beier, Longlife Comfort leder, modern

J l
Naam: (m/v) l—L
J |
J L
Adres: l l l l l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l l
Postcode/Plaats: L
Telefoon: l l l l I I I l l l l l (Lv.m. controle bea»fKinji) K.1
Giro/Banknr.: L
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90

Alcuntara, Italiaans grenen en meer.
Veel meer.
Zaterdag bent u van harte welkom

De politie zal letten op
de naleving van deze regels.

om te kijken en Ie kiezen. De hele
,
.

Kranten

BELANGRIJK NIEUWS!

KIPKLUIFJES
"T.V. STICKS"

Op Piet Klerkx Woonboulevard in Amersfoort vindt u nieuwe meubelcalledies in

3 ledereen mag onversterkte muziek
maken. Versterkte muziek maken of het
plaatsen van een podium of tent of dekschuit mag alleen met een vergunning.

Meer informatie:
Voorlichtingscentrum
Gemeente Amsterdam
(020)624 II II

Wens

prompt een astma-aanval. Een
derde echter vroeg een copie
van een afbeelding van de Duitse adelaar.

Dat gebeurde op aandringen
van vooral WD, D66, PvdA en
GBZ. De raadsleden vroegen
zich af of de verkoop wel noodzakelijk is en waarom er zoveel
haast bij is geboden. Zij hadden
gehoord dat het WLZK, de huidige eigenaar, eigenlijk niet
zo'n behoefte had aan een
nieuw pompstation. Dat bericht
kwam onder andere van omwoFoto André Lieberom nenden, die een handtekeningenactie hadden gehouden, te„De expositie heeft bij som- gen toekomstplannen voor de
mige bezoekers diepe indruk watertoren.
gemaakt," zei Veen zaterdag na
afloop. „Van veel mensen hebHet WLZK wil de toren wel
ben we ook het verzoek gekregen, om de'tentoonstelling te verkopen aan de gemeente,
verlengen of te herhalen." Dat maar zou dan best de huidige
laatste zit er echter niet in, al pompruimte in de toren willen
staat dat nog helemaal niet huren. Het college van Burgevast.
Gemeentevoorlichter meester en Wethouders moet
Snelders kon er deze week nog volgens' sommige raadsleden
geen uitsluitsel over geven. In daarvan op de hoogte zijn gehet Cultureel Centrum Zand- weest, maar heeft dat niet eervöort wordt 3 mei wel een expo- der verteld. Het onderwerp
sitie geopend met oude kran- komt volgende maand terug in
ten, foto's en andere voorwer- de gemeenteraad.
pen, maar die heeft vooral beZie ook pagina 3.
trekking op de bevrijding zelf.

(ADVERTENTIE)

ELDERS &SST

• i ledereen mag alcoholvrije dranken
verkopen. Alléén horecabedrijven
'mogen met vergunning op straat
alcohol verkopen.

.

De ANBO werd overladen
met bloemen en cadeautjes
waaronder ook de nodige envelóppes met inhoud. Deze komt
ten goede van de activiteiten
van de bond voor ouderen. Onder de gasten bevonden zich
vertegenwoordigers van onder
andere de gemeente, de gemeenteraad en allerlei instanties uit de gezondheids- en ouderenzorg in Zandvoort. Daarnaast toonden vele ouderen, de
doelgroep van de ANBO, bèlangstelling.
De gasten werden onthaald
op hapjes, drankjes en een live
optreden van het koor Voor Anker en een seniorenorkest, met
nostalgische
liedjes. Peter
Huyskens schonk namens de
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort en het Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening
aan de ANBO een voorzittershamer. Het was een 'symbolisch' middel om de argumen-

ten inzake het gezamenlij
aanlooppunt in het Gemei
schapshuis kracht bij te zetti

(ADVERTENTIE)

DE AMSTERDAMSE FEESTREGELS

06.28 02.20 18.5614.34
07.05 02.56 19.21 15.04
07.35 03.26 19.5615.45

ZANDVCORT - Honderden mensen brachten vorige week een bezoekje aan
het jubileumfeest van de
ANBO in het Gemeenschapshuis.,

DEZEWEEK
Schilderen

Het ging opnieuw mis, zo
blijkt uit de brief van Termes.
Tijdens dit fractieoverleg 'is
naar de mening van een meerderheid van onze fractie gebleken, dat er onvoldoende basis is
voor gezamenlijke besluitvorming. Om deze redenen heeft
een meerderheid van de fractie
besloten dat de heer L. Koper
niet langer kan worden geacht
deel uit te maken van de
D66-fractie in de gemeenteraad
van Zandvoort', aldus Termes.
Koper wierp dit dinsdag in de
gemeenteraad verre van zich,
en sprak van 'plaatsvervangend
verontschuldigingen
aaribieden aan de bevolking van Zandvoort'.
Volgens hem willen zijn fractiegenoten, want zo ziet hij hen
dus nog steeds, geen dialoog
meer met hem voeren. Daarmee zetten zij 'de. democratie
op een hellend vlak'.

Dat leidde tot een verbaasde
reactie van Van Leeuwen. „We
hebben het maandag een uur
lang met hem geprobeerd.
Maar we zijn om 9 uur maar
gestopt, het had geen zin, Lou
wil de discussie niet met ons
aan. Des te vreemder is het nu
dus, dat hij ons zoiets verwijt."
Termes en Van Leeuwen blijven achter het standpunt dat
Koper geen deel meer uitmaakt
van de D66-fractie. Daarom
hebben zij burgemeester Van
der Heijden verzocht hen een
plaats te geven in de raadscommissies die Lou Koper tot nu
toe voor zijn rekening nam, de
commissies Ruimtelijke Ordening en Maatschappelijk Weizijn.
Zie ook pagina 3

Oplage: 5.300

Editie 17

dag, van 10.00 lol 17.00 uur.
Alle stijlen bij elkaar op één woonboulevarci

(m.u.v. filiaal Tootenbuig)

DIRK VAN DEN BROEK
heeft 4BOO aanbiedingen!

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 )17003
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FAMILIEBERICHTEN

Aangeboden:
Horecapapieren

Op 21 april 1995 is tijdens zijn wandelingetje
overleden, op de leeftijd van nog maar 61 jaar,
mijn allerliefste vriend, mijn vader, onze opa,
broer, zwager en oom

Johannes Arnoldus Antonius
van Mook
Zandvoort:
Milly Zantvoort-Eeltink
Mario
Rotterdam:
John van Mook
Tina van Mook-Groeneweg
Davy, Iris
Oosterhoul:
H. Tempelaars-van Mook
Capelle a/d IJssel:
P. van Mook
W. E. van Mook-van de Kasteelen
en verdere familie
Correspondentieadres:
Stationsstraat 14 A
2042 LE Zandvoort
De crematie heeft
dinsdag 25 april
plaatsgevonden.

Bedroefd geven wij U kennis dat, omringd door
liefde en warme gedachten van allen die haar
dierbaar waren, van ons is heengegaan mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en fijne
oma

Alida Maria Visser-Cornelissen
* 28 maart 1924
t 24 april 1995
Piet Visser
Dan en Nicky
Mieke en Jack
Kleinkinderen
Burgemeester van Fenemaplein 7 - flat 2
2042 TB Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het
uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 28 april om 16.15 uur in crematorium Velsen,
Duin en Kruidbergerweg 2-4 te DriehuisWesterveld.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één der ontvangkamers van het crematorium.

Met droefheid geven wij U kennis, dat na een
langzaam afnemende gezondheid, heden, toch
nog onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder
en oma

Catharina Garrelfs-Barleeus
echtgenote van
Karel Garrelfs
op de leeftijd van 85 jaar.
Zandvoort:
K. Garrelfs
Heerhugowaard:
T. Barleeus Garrelfs
I. Barleeus. Garrelfs-Hauwert
Jacoline
Jaap
Hoogeveen:
R. Barleeus Garrelfs
25 april 1995
Kostverlorenstraat 100
2042 PK Zandvoort
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
op vrijdag 28 april a.s. om 8.45 uur in het crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Gelegenheid tot afscheid nemen, thuis, Kostverlorenstraat 100, Zandvoort, donderdag 27 april
van 14.00-16.00 uur.
Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats „Westerveld".
Vertrek van Kostverlorenstraat 100, Zandvoort
om 8.15 uur.

ADVERTENTIES

Joke en Ko Luijkx
zijn heel blij met de geboorte van hun
kleindochter

Inl. tel. 02507-12950

- dinsdag 2 mei 1995, 20.00 uur, commissie
Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 3 mei 1995, 20.00 uur, commissie
Bestuurlijke Zaken

IKEA KINDERDAG

V i/egens de herdenking van vijftig jaar bevrijding is
d'E; commissie Ruimtelijke Ordening verplaatst naar
maandag 8 mei. De vergadering begint dan om
1 ;£i.30 uur, waarna om 20.00 uur een agendapunt
s;imen met de commissie Financiën wordt behand<=!ld.
D(3 commissie Financiën vergadert die avond zelf
. v.'ïnaf ongeveer 20.30 uur.

Marlies

dochter van

Frank en Petra Zimrendonk
Haarlem, 19 april 1995.

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDETUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

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

triton
Hotel - Café - Restaurant
Zuiderstraat 3
2042 GA Zandvoort
Tel.: 02507-19105
Fax: 02507-18613

BABY GEBOREN?
Ziet u ook w op legen wekenlange kraamvisite?
Laat ons uw roy of bkiuive babyfeestje verborgen!

D i; stukken voor de commissievergaderingen liggt:n minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij
dé receptie in de hal van het Raadhuis.
Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
rmdere informatie over de punten die op de agenda
sfaan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar. Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een ondorwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren.

DIVERSE MAATREGELEN I.V.M.
^KONINGINNEDAG EN 4 EN 5 MEI

BEDANKT!

Dit jaar vinden de festiviteiten rondom Koninginnedag plaats op zaterdag 29 april. Vanwege de
activiteiten zijn grote delen van het centrum voor
h(3t verkeer afgesloten. Ten behoeve van de vrijrrïarkt zijn ondermeer de Prinsesseweg en de Louis
Davidsstraat afgesloten. Dit geldt ook voor een
disel van de Haltestraat.
O okten behoeve van de taptoe zullen deze straten
vrijgemaakt zijn.

Kroon Mode

Gemeente Zandvoort
Politie Zandvoort
Sponsors
Leden en vrijwilligers

Haltestraat 55

voor uw bijdrage na het behalen van het
kampioenschap.
Het was groots!
Selectie en bestuur Zandvoortmeeuwen

Damespantalons

Het busstation op de Louis Davidsstraat is die dag
gesloten. Deze wordt verplaatst naar de Grote
K.rocht, zuidzijde.
C,ie bushalte op de busbaan, nabij de Haarlemmerstraat wordt verplaatst naar de Haarlemmerstraat
;:.elf. De bussen zullen worden omgeleid.

Elastische band
In nieuwe
voorjaarskleuren

49.95
ZANDVOORTS MANNENKOOR

Op 4 mei zal de route van de stille tocht worden
vrijgehouden van verkeer.
iDe tocht start om ongeveer 19.00 uur vanaf de
Nederlands Hervormde Kerk en loopt via de Halteistraat, Verlengde Haltestraat, Vondellaan naar het
rnonument op de Van Lennepweg. •

gefeliciteerd met jullie
ISVa jarig jubileum

D. van Duyn

Op S mei zijn er diverse activiteiten voor kjnderen
rondom het Raadhuisplein. Een deel van de Haltesi traat zal hiervoor worden afgesloten.
Voor nadere informatie: bureau Voorlichting,
02507-61492.

Succes met het concert

Vakman in sierbestrating
en herbestrating van uw
tuin.

ZANDVOORTS VROUWENKOOR

EERSTE FASE HERINRICHTING
CENTRUM IN PROCEDURE,
BEWONERS ALS LID
KLANKBORDGROEP GEZOCHT

Ruim 30 jaar ervaring.

Tel. 0250719593/17833

D e gemeente heeft het voornemen om de eerste
fasevan de herinrichting van het centrum in procecl ure te brengen.
De plannen voor de eerste fase betreffen het
gebied Kerkplein, Kerkstraat en Dorpsplein.
Maar verwachting zal de inspraaktermijn in week
1 '9 van start gaan.'Die zal volgende week uitgeb.reid worden aangekondigd.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Tijdens de inspraakperiode zullen diverse betrokkonen via een klankbordgroep worden geraadpi'eegd. In de klankbordgroep zijn ondermeer de
ondernemers en de welstandscommissie vertegrenwoordigd.
D e bedoeling is dat ook' enkele bewoners uit het

Al niet nieuw meer
DÉKLUSSENBUS
gehoord heel erg duur???

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

••':•:;NEE-V, •

'• ' : > gewoon bellen, ..V
••altijd gratis'prijsopgave
.GOED SNEL VOORDELIG
' : . tel. 13780 : ;
(dringend?) 06-59595301:

RECTIFICATIE

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van art. 50 lid 5 van de
Woningwet bouwvergunning te verlenen voor:
- het wijzigen van de gevel van het pand Haltestraat 21
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 28 april
1995 gedurende veertien dagen ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze
afdeling is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot. 12.30 uur.
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt
kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend
bij het college van Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen:
- Quarles van Uffordlaan 5 - 2 bomen
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector
Eigendpmmenbeheer; afdeling Plantsoenen,
Kamerlingh Onnesstraat 20 te Zandvoort. De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
09.00 tot 12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders 'van Zandvoort, Postbus 2,
.2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor:
1. dat een aanvraag is ontvangen om vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer yoqr een
paardenstalling gelegen aan het Duinpieperspad te Zandvoort.
De aanvraag, het ontwerp van het besluit en de
andere stukken die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 1 mei tot 29 mei
1995 ter inzage bij de sector Grondgebied, afd.
Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.
U kunt daar ook terecht voor een mondelinge
toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur.
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Dooreen ieder kunnen, tot 29 mei 1995 schriftelijke bedenkingen worden ingebracht bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Degene
die bedenkingen inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tenslotte uw aandacht voor het volgende.
Ingevolge het bepaalde in art. 20.6 van de Wet
milieubeheer kunrren, na bekendmaking van het
besluit, bepaalde personen, waaronder degenen
die op de bovengenoemde wijze bedenkingen
heeft ingebracht en degenen die bedenkingen
hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van
het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan
zijn aangebracht, beroep in stellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

VERLEENDE
MILIEUVERGUNNINGEN
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer verleend voor:
Leen brandwëergarage gelegen aan de Duinstraat 5 te Zandvoort;
2.winputten t.b.v. drinkwatervoorziening gelegen in het duingebied nabij Koningshof te
Zandvoort.
Het besluit en andere stukken die op de procedure betrekking hebben liggen met ingang van
1 mei tot 12 juni 1995 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4. Aldaar kan ook een mondelinge
toelichting worden verkregen. Het kantoor is
geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur.
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Tot 12 juni 1995 kan tegen de vergunningen
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraakvan de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's.-Gravenhage door: .
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht
tegen het ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van
de gele.genheid advies uit te brengen over het
ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten
opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten geen bedenkingen te
hebben ingebracht tegen het ontwerp van het
besluit.
Het besluit wordt op 12 juni 1995 van krachttenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage, een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
95041B 'Stationsplein 33
vergroten garage.
95042B Boulevard P. Loot 33 vergroten woonhuis + plaatsen
dakopbouw.
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouyvtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdagen vrijdagmorgen van 09.00 -12.30 uur gedurende twee
weken na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van
Gedeputeerde Staten nodig zijn.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel
via het Openbaar Register op te vragen. Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en'Milieu, Raadhuisplein 4.
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Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude
geneeskracht van planten en kruiden uit de hele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie. .
Nu verkrijgbaar bij:

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

Ondernemers Vereniging IZandvoort

\Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327^

organiseren 11 mei a.s. weer een gezellige

Als compensatie voor dit ongemak blijft
de advertentie geldig tot en met dinsdag
9 mei a.s.

PROVINCIE

Tegen inlevering van deze of de vorige
bingo-advertentie kunt u alsnog meedoen
aan onze bingo voor ƒ 12,50 en bieden
wij u bovendien nog een kopje koffie aan.
Voor informatie of reserveringen:

Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisseling over het ontwerp
van het besluit waarbij bedenkingen ook mondeling kunnen worden ingediend.

' De natuur kent de mens. >

Ondernemers Vereniging Zandvoort:

Door een wijziging in onze planning heeft
er op dinsdag 18 april jl. geen bingo op
onze Gran Place plaatsgevonden.

VOORGENOMEN BOUWVERGUNNING (ART. 50 LID 5
WONINGWET)

GEMEENTE

ovz

Z A N D V O O R T

met vele mooie prijzen

KENNISGEVING

j 1e prijs
,

2 diner bonnen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat Provinciale Staten van
Noord-Holland op 13 maart I99S twee besluiten hebben genomen over bezwaarschriften die
waren ingediend naar aanleiding van de indeling van de provincie in samenwerkingsgebieden op
grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De indeling in samenwerkingsgebieden
gebeurt op grond van artikel 2 van de Wgr.

beschikbaar gesteld door
't Familieirestaurant Kerkstraat

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

1
De volgende 'commissies vergaderen
volgende week in het Raadhuis:

3 mei van
10.00-17.00 uur
Diverse
gratis attracties
voor kinderen

telefoon 02507-20000
A. LAVERTU

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

plus middenstand
evt. met medew.
Aangeboden:
Assurantie-B diploma
evt. met medew.

gebied van de eerste fase in de klankbordgroep
. zitting nemen.
Hiervoor zoekt de gemeente kandidaten.
Personen die geïnteresseerd zijn om zitting
te nemen in de klankbordgroep worden opgeroepen om zich aan te melden.
Dit kan tot 4 mei aanstaande. Men kan zich
telefonisch aanmelden bij de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
telefoon 02507-61571.
Op dit nummer kunt u ook nadere informatie
krijgen over de verdere gang van zaken.

Deze besluiten liggen van l mei tot l juli 1995 ter inzage op het Provinciehuis,
Houtplein 33 en Florapark 7 te Haarlem, op de gemeentehuizen in Noord-Holland
en op het gemeentehuis van Loosdrecht (U).

Prijzen 3 t/m 12
Bericht van uw
nutsbedrijven:
Werkzaamheden aan aas- en waterleidingen!
Het Energiebedrijf Zuid-Kennemerland (EZK)
en het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland
(WLZK) zijn momenteel bezig met de vernieuwing van de gas- en waterleidingen op de
kruising Dr. C.A. Gerkestraat. Brederodestraat. Hogeweg. Haarlemmerstraat en
Grote Krocht. Deze werkzaamheden worden
uitgevoerd door aannemersbedrijf 'Vloeigas
leidingen BV' en zullen voor Hemelvaartsdag
gereed zijn.
Ten behoeve van de uitvoering zullen tijdelijk
verkeersmaatregelen getroffen worden en omleidingsroutes worden aangegeven. De oversteek in de Dr. C.A. Gerkestraat bij de Brederodestraat en in de rijbaan van de Hogeweg
zullen in de nachtelijke uren worden uitgevoerd
Tijdens de werkzaamheden kan het nodig zijn
dat omwonenden enige uren geen gas en/of
water geleverd krijgen. Zij krijgen hierover een
dag van te voren schriftelijk bericht. Geprobeerd zal worden het ongemak tot een minimum te beperken.

Voor meer informatie:
H Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV
tel. 023-201300
nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
tel. 023-235123

10 waardebonnen
t. w.v. 20,-

Het besluit van Provinciale Staten tot indeling in samenwerkingsgebieden op grond van de Wgr
dateert van 16 mei 1994. Er zijn daarop de volgende bezwaarschriften ingediend.
1. De gemeenten Oostzaan en Edam-Volendam maakten bezwaar tegen hun indeling in het
samenwerkingsgebied Agglomeratie Amsterdam. Zoals bekend zal in dat samenwerkingsgebied de Stadsprovincie Amsterdam gevormd worden. De bezwaren van beide gemeenten
hangen daarmee samen. Oostzaan wil bovendien niet doorgaan met de samenwerking binnen
het Regionaal Orgaan Amsterdam, de voorloper van de Stadsprovincie.

Beschikbaar gesteld door
„FWSARITO"
Grotei Krocht, Kerkplein.
Onze prómotiecllomes delen zat 13 mei weer
een lekker igeurtje uit verzorgd door; <
„De Gapcj r Drugstore" Kerkstraat ,
<
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Een ijzersterke combinatie!

Provinciale Staten hebben deze bezwaren ongegrond verklaard, met als voornaamste
argument dat de in'deling in samenwerkingsgebieden gebeurt op grond van de Wgr en de
daarin neergelegde criteria, en dat de komst van de Stadsprovincie daarbij geen doorslaggevende rol kan spelen. De grenzen van de Stadsprovincie zouden anders kunnen komen te
lopen dan die van het huidige samenwerkingsgebied.
2. Het bestuur van het Gewest IJmond en de gemeentebesturen van Beverwijk, Heemskerk,
Uitgeest en Velsen hebben bezwaar gemaakt tegen de indeling van Castricum bij het
samenwerkingsgebied Noord-Kennemerland. Voorheen was Castricum bij IJmond ingedeeld.
Ook maakten deze besturen bezwaar tegen het feit dat in het besluit van Provinciale Staten
niet volledig was aangegeven welke bestaande gemeenschappelijke regelingen aan de nieuwe
indeling moeten worden aangepast. Provinciale Staten moeten die regelingen aanwijzen op
grond van artikel 5, lid 4 van de Wgr.
•
Het eerste bezwaar hebben Provinciale Staten ongegrond verklaard. De indeling van .
Castricum is een politieke afweging geweest, en Provinciale Staten zijn bij hun besluit
gebleven. Naar aanleiding van het tweede bezwaar, de onvolledigheid van het statenbesluit,
hebben Provinciale Staten hun besluit aangevuld. Onder andere hebben Provinciale Staten
bepaald dat de gemeente Castricum uiterlijk per l januari 2000 moet uittreden uit het sociaa
werkvoorzieningsschap "De Tunnel" in IJmond en moet toetreden tot het sociaal werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland.
Beroep
Voor zover het besluit van Provinciale Staten van 13 maart 1995 betrekking heeft op een besluii
als bedoeld in artikel 2 van de Wgr kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 8: l van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank. Het instellen van dit beroep dient te
geschieden door indiening van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtbank Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus-956, 2003 RZ Haarlem.
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Voor zover dit besluit betrekking heeft op een besluit als bedoeld in artikel 5, lid 4 van de Wgr
kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 103 f van de Wgr binnen zes weken na de dag waaro
dit besluit is bekend gemaakt tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van dit beroep dient te geschieden door indiening
van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state, Postbus 2001S
2500 EA Den Haag.
Een beroepschrift dient onder andere het besluit waartegen het is gericht en de gronden van hè
beroep te bevatten.

donderdag 27 april 1994

Weekmedia 17

'Gemeente trekt karretje projectontwikkelaar'
ZANDVOORT - Een handtekeningenactie onder buurtbewoners heeft geresulteerd in massale steun voor het
plan om de Zandvoortse watertoren alsnog op de monumentenlijst te plaatsen. De honderden handtekeningen,
met vermelding van naam en adres, werden dinsdag een
kwartier voor de raadsvergadering door een delegatie van
omwonenden aan wethouder Versteege overhandigd.

van het WLZK contact gezocht
met een groot internationaal
makelaarskantoor. Deze kreeg
de opdracht om de watertoren
te taxeren. Hierbij zou extra
vermeld staan: 'Met het oog op
toekomstige appartementenbouw'. Dit leverde een taxatiewaarde van 600.000 gulden op.
Jongejan: „Uit de toevoeging
'met het oog op appartementenbouw' blijkt opnieuw, dat de gemeente Zandvoort al lange tijd
actief betrokken is bij de hèrontwikkeling van de watertoren tot eenappartementencomplex."

door Martha Burger

„De actie verliep prima," aldus Pieter Jongejan, woordvoerder van de bewoners. „De
negatieve reacties waren op één
hand te tellen. Veel mensen zijn
verontwaardigd over het feit,
dat de gemeente zich voor het
karretje van een projectontwikkelaar laat spannen."
In opdracht van accountantsbureau Van de Graaf ontwikkelt een architectenbureau
plannen voor appartementenbouw in de watertoren. Van de
Graaf huurt een deel van de toren van het WLZK en heeft hier
zijn accountantsbureau gevestigd. De bewoners kwamen achter de plannen, doordat de
pompen van het waterleidingbedrijf verplaatst moeten worden naar een stuk grond aan de
Westerparkstraat.
Volgens Jongejan maken veel
bewoners zich zorgen over het
mogelijk verloren gaan van de
watertoren en over de aantasting van het kleinschalige ka-

rakter van Zandvoort-Zuid. Het
beste voor de gemeente is als de
watertoren op de monumentenlijst wordt geplaatst, vinden zij.
Pas hierna moet Zandvoort
overgaan tot aankoop van de
watertoren. De raad moet echter voorkomen dat de gemeente
straks geconfronteerd wordt
met onnodige schadeclaims.

Speurwerk

Angstvallig
Jongejan: „Ondanks de ontkenning van de wethouders
blijven wij van mening, dat de
gemeente Zandvoort al een tijd
nauw betrokken is bij de herontwikkeling van de watertoren tot een appartementencomplex. We zijn erachter gekomen, dat het waterleidingbedrijf enige tijd geleden een brief
heeft geschreven aan de gemeente Zandvoort, waarin gevraagd wordt om de thans door
het waterleidingbedrijf gebruikte ruimte (waar de pom-

De watertoren moet behouden blijven, vinden omwonenden. Daarom bood een delegatie
dinsdag een petitie met een lijst met handtekeningen aan
Foto Arnoid van der Zcc
pen staan) te huren. De gemeente heeft dit verzoek geweigerd en dit feit tot nu toe angstvallig voor de bewoners verborgen gehouden."
Jongejan vindt dat er voor het

WLZK geen enkele technische
reden is om de pompen uit de
watertoren te verplaatsen. De
bewoners vinden dat met hun
belangen geen enkele rekening
wordt gehouden. Jongejan: „De

Geslaagd voor
de praktijk

Dat bleek uit de uitslag van
de controle onderweg, die was
verricht door de oud-politiemannen Schoo, Post, Pols en
Mettens.
„Ze doen nu wel hun best,"
zei Mettens, „maar het is jammer dat veel kinderen het al
snel weer vergeten. Er kwam
een keer een jongetje over de
stoep naar mij toe gefietst met
de vraag of de anderen het goed

ZANDVOORT - Leerlingen van het Noordzeecollege (Gertenbach Mavo) hebben zaterdag met veel enthousiasme een aantal
schilderingen
gemaakt,
voor de deur van Circus
Zandvoort. Door dit succes
bestaan nu ook plannen om
een muur op het Raadhuisplein te beschilderen. Daarvoor worden nog ontwerpen
gezocht.

overdragen aan het hoofdbestuur," besloot
ad-interim
voorzitter Hans van Brero dan
ook. Of Koper zich daar iets
van zal aantrekken, valt te betwijfelen. Wat als hun oordeel
negatief uitvalt? „Dan zal ik
mijn conclusies trekken."

ten, tot de huidige termijn is
afgelopen. In de verklaring die
de D66-fractieleden aan het begin hebben ondertekend, staat
dat zij hun raadszetel opgeven,
als zij 'geroyeerd' worden als
lid. Die verklaring kan hij echter gewoon naast zich neerleggen.

dertekend, maar trok die avond
zijn steun in. Daardoor werd
zijn eigen raadsfractie min of
meer voor schut gezet. Zij had
al voor de raadsvergadering
een verklaring rondgedeeld,
waarin de motie werd aangekondigd. Dat moest nu openlijk
worden teruggetrokken.

Plichten

Aanleiding tot de motie tegen
Koper, ingediend door Nel
Vreugdenhil en enkele andere
D66-leden, was een situatie uit
de raadsvergadering van 28
maart. D66 kwam toen met een
motie van wantrouwen tegen
GBZ-wethouder Flieringa, naar
aanleiding van zijn woonwagenbeleid. Koper had deze on-

Niet betrouwbaar

Koper verzocht het bestuur
hem de gelegenheid te geven
'mijn rechten en plichten te
vervullen, die ik heb ten opzich„U stapt maar naar een onaf- te van de kiezers'. In de prakhankelijke rechter," luidde zijn tijk heeft hij die toestemming
antwoord. „Het D66-bestuur is echter niet nodig. Als hij dat
nu zowel aanklager als rechter, wil, kan hij nog bijna drie jaar
dat kan niet in een rechtsstaat." in de gemeenteraad blijven zitDe geschillencommissie, waar
hij op doelde, moet buiten afde(ADVERTENTIE)
ling Zandvoort gezocht worden. „We zullen de kwestie
door Joan Kurpershoek
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Ondernemers Vereniging Zandvoort
Uitnodiging Ledenvergadering
Plaats:
Strandpaviljoen Take Five,
Gert Toonen.
Datum:
Donderdag 27 april 1995.
Aanvang:
20.00 uur.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

AGENDA
Opening
Notulen ledenvergadering 6 okt. 1994
Ingekomen stukken .
Mededelingen
Bestuursverkiezing.
Aftredend secretaris Peter Tromp
Hij stelt zich herkiesbaar
Nieuw bestuurslid
Financieel verslag
Contributieverhoging
Decembermaand
Verlichting
Pauze
Forumdiscussie
„Redt Zandvoort het jaar 2000"?
Voorzitters strandpachters, horeca en
Stichting Zandvoort Promotie
Rondvraag
Sluiting

Grote vraag was donderdag
of hij vóór of na het begin van
de raadsvergadering zijn steun
had ingetrokken. De indieners
van de motie gingen ervan uit
dat het erna was, waardoor D66
openlijk haar gezicht verloor.
Het bestuur zelf trok de conclusie dat Koper geen 'betrouwbaar stemgedrag' had getoond.
De motie werd gesteund met in
totaal 15 stemmen voor. Daarnaast waren er vier tegen en één
onthouding. Volgens tegenstanders was de handtekeningkwestie 'een stok om de hond te
slaan'.

'Handen af van
de branches'
ZANDVOORT - „Blijf alsjetalieft af van de branche-organisaties. Een overkoepelende stichting kan die nooit
vervangen. Daar heb je het
specialisme en de netwerken voor nodig waarover alleen de branche-organisaties kunnen beschikken."
Dat zegt Pred Paap, voorzitter van Horeca Nederland afdeling Haarlem en omgeving. Hij
reageert daarmee op het interview met OVZ-voorzitter Roei
van den Heuvel, vorige week in
het Zandvoorts Nieuwsblad.
Van den Heuvel pleit voor een
overkoepelende
organisatie
voor alle ondernemers in Zandvoort. Wel met in stand houding van de verschillende taranches, maar bijvoorbeeld met
een gezamenlijke contributie
en dergelijke. Volgens Fred
Paap is dat niet haalbaar én niet
verstandig.
„Je moet in ieder geval lid
blijven van je eigen branche-organisatie, wil je gebruik kunnen
maken van alle kennis en nétwerken die ze daar hebben. Dat
betekent dat je daar ook contributie aan betaalt. Horeca Nederland heeft bijvoorbeeld een
staf van 55 man .en kan via het
bedrijfschap beschikken over
70 juristen."
Daarnaast zouden ondernemers lid kunnen zijn van een
plaatselijke
belangenvereniging, maar het is oppassen voor
'inefficiënte
werkmethoden'.
Paap is voorstander van een gestructureerd overleg van alle
ondernemers met de gemeente.
Bijvoorbeeld een overlegvorm
als in de vroegere Commissie
Midden- en Klein Bedrijf. •
„Maar dan moet het advies van
de ondernemers wel zeer zwaarwegend zijn. Dat betekent natuurlijk ook, dat we zeer capabele mensen moeten afvaardigen."

ZANDVOORT - Jamento
treedt vanavond om negen uur
op in Yanks Danceclub aan de
Kosterstraat. Het repertoire
van Jamento bestaat uit covers
van soul-, funk-, disco- en rocknummers. In 1992 was Jamento
de huisband van het KRO-programma Leidsekade Live. Jamento heeft een cd gemaakt.

Gemeente houdt
2,3 miljoen over
ZANDVOORT - De gemeente
houdt op de begroting over het
jaar 1994 een bedrag van 2,3 miljoen gulden over. Dat zei wéthouder financiën Flieringa
dinsdag in de gemeenteraad. In
het bedrag zijn incidentele
mee- en/of tegenvallers ingecalculeerd. Het college geeft binnenkort meer duidelijkheid
over de cijfers.

Uitgemergeld
De jonge ontwerpers konden
zaterdag zelf aan de slag, hetgeen dan ook met groot enthousiasme gebeurde. Op de platen
verschenen totaal verschillende interpretaties van het onderwerp. Tanks, vredesduiven, uitgemergelde mensen en complete wereldbollen. 'Terug van bijna weggeweest', luidde een toepasselijk bijschrift. Vlaggen,
ballons en mensen met een brede glimlach tekenden de feestvreugde rond de bevrijding.
De schilderingen zijn van:
Nils Noltee, Annemiek Koper,
Bob Al, Marcel van Kuijk, P.
Mietes, Angéla Winkel, Freddie
Demmenie, A. Paap, Manuela
Berkhoff, Hanneke Vosse, Edward van Zeeland, Patrick van
Schooneveld, Wiebe Rovers,
Stephan Pouw en Natascha Daniëls. „Het is ontzettend leuk
geworden," vindt Masja Heino.
Ook Marianne Rebel is razend
enthousiast. „Het is te gek!"

Horecavoorzitter:

Jamento treedt op
in Yanks Danceclub

Onderwerp bij het Circus was
de bevrijding, het 'doek' bestond uit houten schotten. Die
zijn aangebracht rond een steiger, die hier staat in verband
met de renovatie van de gigantische vlaggen van het bouwwerk
aan het Gasthuisplein. Masja
Heino wilde de grauwe houten
platen laten versieren door de
Zandvoortse schilderes Marianne Rebel, maar samen kwamen zij op het idee om de Zandvoortse jeugd in te schakelen.
Zou zouden zich kunnen uitleven op het thema Bevrijding,
aansluitend op de komende
Een oud-politieman houdt in de Haltestraat'de verrichtingen van de jonge fietsers in de gaten herdenking en festiveiten. De
plaatselijke Mavo werd benadeden. Ik zei 'ja, maar jij dan?'
Het verkeersexamen is nog huidige politiebeambten. „Wij derd en al snel was een aantal
Het antwoord luidde: Ik heb al mogelijk bij de gratie van de hebben er zelf geen tijd meer leerlingen aan het werk om
schets-ontwerpen te maken.
examen gedaan."
oud-collega's, zegt een van de voor."
Daarvan zijn enkele uitgekozen.

Kans is groot dat Koper de rit uitdient
ZANDVOORT
D66-raadslid Lou Koper is
voorlopig niet van plan op te
stappen uit de gemeenteraad. Hij negeert daarmee
een motie van wantrouwen
die in de D66-vergadering
van afgelopen donderdag tegen hem werd aangenomen.

onze bedrijfsvoering niet meer
nodig. Daarom wordt de toren
weer aan de gemeente Zandvoort aangeboden, zoals is vastgelegd in een overeenkomst uit
1985. Wij hebben geen betrokkenheid bij wat de gemeente
Zandvoort verder met de toren
doet."
„We hebben inderdaad een
verzoek gekregen van Van de
Graaf om het huurcontract van
het restaurant over te kunnen
nemen. Wij zijn immers officieel nog de verhuurder van de
toren. Maar we willen daarover
geen beslissingen nemen aangezien we dan misschien de gemeente Zandvoort voor de voeten lopen."
Over het verplaatsen van de
pompen, zegt Dirksen: ^,Wij
hebben inderdaad aan de gemeente voorgesteld de pompen
te laten zitten. Dat vond de gemeente echter geen goed idee.
Zodoende zijn er tussen het
WLZK en de gemeente afspraken gemaakt over het verplaatsen van die pompen. Daar zijn
inmiddels al voorbereidingen
voor getroffen. Alles is er technisch klaar voor. Wat ons betreft kunnen de pompen op
korte termijn, nog voor de zomer, verplaatst worden. Met
alle respect voor de belangen
van de^taewoners en eventuele
politieke aspecten: wij hebben
ons daarop voorbereid en willen dat zo snel mogelijk realise-

'Na Circus volgt Raadhuispleiir

ZANDVOORT - Zo'n honderd Zandvoortse leerlingen van groep 8 stapten
dinsdagochtend op de fiets
voor het verkeersdiploma.
Iedereen slaagde voor de
praktijk.
Vanaf het schoolplein van de
Hannie Schaftschool was een
route uitgestippeld door het
dorp naar Zandvoort-Noord,
waar onder andere de lastige
kruising Van Lennepweg/Linnaeusstraat moest worden genomen. De uitslag van de theorie liet nog op zich wachten
maar er kon alvast wel worden
gemeld dat iedereen voor het
praktijkexamen was geslaagd.

enige reden voor het verplaatsen van die pompen is het plan
van de projectontwikkelaar."
Volgens de bewoners heeft de
gemeente in verband met de
overname van de watertoren

Het speurwerk van de bewoners leverde nog meer gegevens
op: volgens hen is de restauranthouder boven in de toren
reeds door de projectontwikkelaar uitgekocht. Daarnaast zou
er door de projectontwikkelaar
reeds een bod zijn gedaan op
Villa Maris en de bijhorende garages, aan de voet van de watertoren. Als de gemeenteraad niet
ingrijpt, zeggen de bewoners,
wordt de toren inderdaad aan
een projectontwikkelaar verkocht.
De heer Dirksen, woordvoerder van het WLZK, is er kort
over: „Wij hebben jarenlang het
zakelijk recht van het gebruik
van de watertoren gehad. We
vinden de watertoren heel
mooi, maar hebben haar voor

j Zandvoorts
Nieuwsblad

Vuil ophalen
ZANDVOORT - Op bevrijdingsdag, 5 mei, wordt in verband met de feestelijkheden
geen vuil opgehaald in de vrijdagwijk. Dat gebeurt nu op doningeleverd worden bij Circus derdag 4 mei.
Zandvoort of op het adres De
Wittstraat 11. Uit de tekeningen
wordt vervolgens een keuze gemaakt, waarna de maker ervan
ZANDVOORT - Donderdag is
wordt uitgenodigd om het op de
op een bijeenkomst in kleine
muur te komen uitwerken.
kring, het boek van wijlen les
Dikker gepresenteerd. Het is
Welstandscommissie
gebaseerd op een lange brief
Mits natuurlijk het gemeen- van Dikker die hij tijdens de
tebestuur akkoord gaat, want oorlog schreef aan zijn zuster in
dat staat nog niet helemaal Zuid-Amerika. Hij beschrijft
vast. Rebel is al op het Raad- onder andere de situatie in
huis wezen praten, daar staat Zandvoort plus de vernederinmen er niet onwelwillend te- gen die Joden in die tijd moesgenover. „Maar ze willen dat ten ondergaan. Het boek is beook de Welstandscommissie werkt door zijn kleinzoon Aldo
zich erover buigt." Rebel heeft Dikker en voorzien van een nainmiddels al spontaan hulp ge- woord van Loek Dikker, zoon
kregen. Schildersbedrijf Aug. van les. Het wordt uitgegeven
van der Mij e heeft aangeboden door Christoph Hahn en is voor
de ondergrond wit te schilde- 34,50 in de boekhandel te verkrijgen.
ren.

De houten schotten voor het Circus Zandvoort worden rijkelijk
versierd met schilderingen rond het thema bevrijding. Nu is het
Raadhuisplein aan de beurt
Foto André Lieberom

op het idee gebracht om de kale
muur van Gr aftdij k, op het
Raadhuisplein, eveneens door
de jeugd te laten beschilderen.
„Ze hebben hier net die bomen
weggehaald," zegt Rebel, „maar
als we de muur beschilderen
wordt het toch nog een beetje
fleurig." Dat kan volgens haar
eveneens rond de thema's 'bevrijding' en 'discriminatie'.
Graftdijk zelf was er meteen
over te spreken. „De scheur in
de muur kan de grens worden
tussen heden en verleden!" Het
gaat om het onderste deel van
de wand, dat zich uitstrekt over
de totale diepte van het perceel.
Voor dit project zijn opnieuw
leerlingen van het Noordzeecollege benaderd, maar ook andere jongeren zijn welkom met
Raadhuisplein
schetsontwerpen. Die kunnen Het project heeft haar nu ook uiterlijk aanstaande dinsdag -

Brief les Dikker

MENINGEN

'Alleen voor toeristen'
Zandvoorters worden door
sommige ondernemers soms
achtergesteld bij toeristen. Die
ervaring deed mevrouw H.
BIiüjs op, toen zij in het dorp
met 24 personen pannekoeken
wilde gaan eten.
Ik zal u iets vertellen over
hoe sommige ondernemers liever 3 maanden alles voor 'hun'
toeristen over hebben en hoe
weinig in deze periode voor de
plaatselijke bevolking.
Omdat wij op zondag 23 april
een feestje te vieren hadden
met veel kinderen, leek het ons
een leuk idee om met 10 volwassenen en 14 kinderen hier in
Zandvoort pannekoeken te
gaan eten. Leuk idee, denkt u.
Ja het idee was leuk, tot we het
volgende te horen kregen. Vol
enthousiasme ga je dus tafels
bespreken (denk je). . Wat
schetst mijn verbazing als er
dan gezegd wordt: 'Het spijt me
mevrouw, maar als wij die tafels reserveren is ons halve restaurant al vol'. Ik zou dan denken: prima, dat is geld verdienen. Als toelichting werd erbij

De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. U kunt uw brief
opsturen naarde redactie van
deze krant, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of afgeven op het
redactiekantoor. Inzendingen
zonder-juiste - naam en/of adres
worden niet geplaatst. De redactie
is telefonisch bereikbaar via
nummer 02507-18648.

gegeven: dan is er geen plaats
meer voor de toeristen.
Stinkt het geld van de Zandvoorters soms en zijn wij alleen
goed om jullie de winter door te
helpen? Zij zullen ons als regelmatige klant niet meer zien, wij
worden in de zomer ook niet
gemist, daar zijn de immers de
toeristen voor. Maar in de winter?
Dit moest mij even van het
hart, want als Zandvoort geen
toeristenplaats was geweest,
waren ze maar wat blij geweest
met een reservering van 24 personen. Gelukkig is het wel gelukt bij Gran Dorado.
H. Bluljs
Zandvoort

De meerderheid in de D66-fractie wil niet meer vergaderen met Lou Koper
Illustratie M;irc de Boor

donderdag 27 april 1995

Weekmedia 17

Hét goedkoopste adres

laminaatvloeren in de prijzen van:

De Humanistische Stichting Leo
Polakhuis biedt plaats aan 228 bewoners in het verzorgingshuis en
LEO POLAKHUIS 100 bewoners in het verpleeghuis.
In de toekomst zal het verpleeghuis
ZORGCENTRUM
plaats gaan bieden aan 60 psychogeriatrische en 60 somatische
bewoners.
Wil je LEREN en WERKEN, VOOR en MET mensen, in een KLEIN
VERPLEEGHUIS aan de rand van AMSTERDAM. Dat kan!

lNIMEER DAN12 pESSINS
itfHRt laminaat; dus ook voor
izwaarvbelopèn . ruimtes

In september a.s. starten we met de

opleiding
tot

EEFONISCH

ziekenverzorgende
de opleiding

L MOGELIJK!!!,

i

iPARkËTCROOTHANDEl
^donderdag van 10.00 tot 21.00 uur
vrijdag van 10.00 tot18.00 uur • •
zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

In deze opleiding leer je zorg te bieden aan pensen die niet meer in
staat zijn voor zich zelf te zorgen.
De opleiding duur 2,5 jaar en begint met een beroepsvoorbereidende
periode van 7 maanden uitsluitend theorie. Nadat je deze periode goed
hebt afgesloten, krijg je een aanstelling als leerling ziekenverzorgende.
Je volgt dan nog wel theorielessen maar bent voornamelijk werkzaam
in het verpleeghuis.
Tijdens de opleiding word je intensief begeleid door werkbegeleiders
en medewerksters van onze afdeling praktijkbegeleiding.

belangstelling

M i.v. vrijdag 28 april
hebhen wij weer heerlijke

VERSE ASPERGE GERECHTEN
o.a.

Aspergesoep - Asperges klassiek
Asperge salade
Gepocheerde Zalmfïlet met Asperges

Strand-aurant
„De Wurf'
Keuken geopend tot 21.00 uur

teL 14558

WIST U DAT U OOK UW WASGOED
KUNT WASSEN EN DROGEN BIJ
GRAN DORADO ZANDVOORT

ASPERGES

Alle inwoners van Zandvoort willen wij graag de
gelegenheid bieden om gebruik te maken
van onze wasserette.
De prijs voor onze wasserette:
wasmunten geschikt voor één hele was
ƒ 8,00
droogmunten geschikt voor één hele was
ƒ 4,00
waspoeder geschikt voor één hele hoofdwas
ƒ 2,00
wasverzachter geschikt voor- één hele hoofdwas ƒ 1,00
U kunt de was/droogmunten en/of het waspoeder/wasverzachter verkrijgen bij de bungalowreceptie
Vondellaan 30

GRATIS geschild

Informatie over het invullen
van de woningbon:
Weet u niet tot welke
categorie u behoort, heeft u
problemen met het bepalen
van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft
u andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons,
tel. 02507-17741. Wij zijn u
gaarne van dienst.
Toewijzi ngscriteria:
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van EMM.
Gerealiseerde toewijzingen
op eerdere advertenties
Van Lennepweg&-1:
toewijzing op leeftijd 44 jaar.
Lorentzstraat 521: toewijzing
op leeftijd 24 + 5 bonjusjaren
= 29.

Vrije sector
3 Kruisstraat 22, kale huur
ƒ 970,00, bruto huur
ƒ 973,25.
5-kamereengezinswoning
met cv, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen min.
f 5.800,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewoningsduur.
Selectiecriteria voor
starters en vestigers:
hoogste leeftijd. Bij de
toewijzing gaan
doorstromers voor starters
en starters voor vestigers.
Bij woningen in de vrije
sector hebben inwoners
van de Gemeente
Zandvoort voorrang bij
toewijzing.
VERENIGINGSRUIMTE/BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR
Ruimte van ca. 50 m2,
gelegen onder de flat aan de
Zeestraat 22-1 t/m 22-16.
Kale huurprijs ca. ƒ 600,00
per maand, inschrijving:
schriftelijk met vermelding
waavoor u de ruimte wilt gaan
gebruiken.
Sluitingstermijn
inschrijvingen:
Woendag 3 mei a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij EMM
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen in de
selectieronde.

Grote Krocht 25, tel. 14404

Gran Dorado Zandvoort
niet alleen voor bungalow/kamerverhuur maar ook voor
tennis, squash, zwemmen, badminton, biljart,
bingo en aerobic.
Voor informatie of reserveringen:

telefoon 02507-20000

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

Maatwerk in data-entry,
detachering, sales
promotion, responsverwerking en direct mail

Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie heeft ingesprokcn automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in onze krant. Vul hiervoor de bon op de pagina met Micro's in.

Voor een bestaand project in Amsterdam zijn
wij per direct op zoek naar:

ERVAREN CODEERSTERS M/V

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.
(l.OOgpm)

De werkzaamheden bestaan uit het invoeren
van numerieke gegevens.
Voor deze functie zijn een afgeronde MAVO opleiding en relevante werkervaring een vereiste.

RESTAURANT QUEENIE
= 5MEI =
Een Cfld'fashioned Jaszfeest met
THE JOLLY BOYS JAZZBAND SEXTET

ERVAREN TELEMARKETING
MEDEWERKER M/V

Maurice van de Kaa : Klarinet
Wim Zwijsen : Saxofoon
Jef van Hout : Trombone
Gerard v.d. Put : Drums
Pieter de Lange : Bas/Zang
Frans van Rooy : Banjo
Jazz zoals Jazz moet zijn.
Aanvang: 20.00 uur
Warm en koud buffet
gedurende de gehele avond f 57,50 p.p.
Reserveren telefonisch 02507-13599
Restaurant Queenie

Amsterdams
StadshCad...
Builenveldertse
Courant <•=~ Dietner
- Courant
de Nieuwe
Bijlmer •Nieuwsblad
Gaasper dam i

full-time/part-time

Voor deze functie verwachten wij dat u:
- Algemeen Beschaafd Nederlands spreekt;
- relevante werkervaring heeft;
- in het bezit bent van een afgeronde middelbare schoolopleiding; .
- flexibel inzetbaar bent.
Bent u in één van bovenstaande functies geïnteresseerd en voldoet u aan de gestelde eisen,
neem dan vrijdag 28 april, tussen 10.00 en
15.00 uur telefonisch contact op met onderstaanden
CCN Datacom B.V.,
Marjolein Griep/Carla Verhoeven 070-3210501

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

M

•ercier
int

Zandvoorts
Nieuwsblad

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
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Postcode Loterij helpt mens en natuur: al 5 jaar!

H .

Woningbon
Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)
adres

l

adres

Ondergetekende Is D doorstromer
Naam

l

Geboorte datum

l

Naam partner

L

D starter

D vestiger

Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar
Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

If

Postcode
Plaats
Telefoon privé

l

Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

Indien zelfatandig D huurwoning

O zelfstandig
D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?
D ja

D nee

Zo Ja, vermtld d» waard» van de overpanffarage/i'nc
Bont u in het bezit van een urgentie verklaring?
zo ja, kopio hiervan bijvöogon
D nee
D ja

l

jaar

D wel lift

Speel mee en win
Meespelen in de Postcode Loterij
betekent meehelpen én tegelijkertijd kans maken op fantastische

Dezejonge tijgertjes een veilige toekomst geven én prachtige prijzen winnen. Dat is de Postcode Loterij.'

prijzen. Deze maand bijvoorbeeld
op de Mega Jackpot van 6 miljoen
gulden! Loopt de Jackpot op naar
7 miljoen, dan gaat hij er volgende maand in ieder geval uit, want
hoger kan de Jackpot niet klimmen. Als u nog niet meespeelt, is
dit beslist het moment om de bon
in te vullen en op te sturen. Doe
het vandaag nog. Want hoe eerder
u meespeelt, hoe eerder u wint! •

Stand Mega Jackpot: 6 miljoen
D geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar
L
Kale huurprijs per maand

De Postcode Loterij staat voor
hulp aan mensen in Nederland en
elders in de wereld.. In totaal 300
miljoen gulden ging naar Unicef,
Novib, Vluchtelingenwerk, Stichting DOEN en Artsen zonder
Grenzen: de mens-doelen van de
Postcode Loterij. Zo werden heel
veel mensenlevens gered en kregen mensen in nood weer zicht op
een toekomst.

DE UITSLAGEN \/AN 23 APRIL

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
| | etage
Indien flat

Meer dan 500 miljoen gulden!
Dat is de totale netto opbrengst
van de Nationale Postcode Loterij in de afgelopen vijfjaar. Dat
geld ging tot de laatste cent
naar goede doelen voor mens en
natuur. Dat betekent winst voor
iedereen, want ook ü als deelnemer maakt kans op fantastische
prijzen.

De overige 200 miljoen gulden
van de Postcode Loterij ging naar
het Wereld Natuur Fonds, Natuurmomumenten en Stichting DOEN.
Deze natuur-doelen van de Postcode Loterij zetten het geld in
voor het beschermen van bijzondere planten, dieren en landschappen. Bij Postcode Jackpot ziet u
elke week voorbeelden van de
n goede doelen van de Postcode
'Loterij.

Adres

LL

POSTCODE

De overige Bingoprijzen

BINGO

Als u bij 22 t/m 36 getallen een volle
kaart heeft, valt u ook in de prijzen.

POT

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
stcat ingeschreven
I I
I I
l l

De Bingocijfers
getal 1 t/m 21

Onvolledig of foutief Ingevulde bonnen worden niet behandeld

29 20 06 45 31 38 08
19 15 16 25 05 39 44
37 10 32 28 12 26 36
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Handtekening

WONINGBOUWVERENIGING EMM

Groente en Fruit

voorde avonduren 17.00-22.00 uur

Vrijkomende woningen

2. Hogeweg 60-1. Kale huur
ƒ 516,53, bruto huur
ƒ 712,88, 2-kamerwoning
op 1 e etage met cv,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 3.720-,
éénpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

HOLLANDSE

Z A N D V O O R T

De vereiste vooropleiding is VBO met minimaal 2 vakken op C-niveau
en je moet minimaal 16 jaar en 8 maanden zijn.

Wil je meer informatie over deze boeiende opleiding bel dan met Annet Rensen, personeelsfunctionaris, tel.: 020-6195333.
Wil je solliciteren? Schrijf dan een brief naar het Leo Polakhuis, t.a.v.
Annet Rensen, Ookmeerweg 268,1069 MZ AMSTERDAM.

1 Keesomstraat 55, kale
huur ƒ 570,00, bruto huur
ƒ 727,10.4-kamerwoning
op 2e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 4.095,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

/

de eisen
salaris
Tijdens de beroepsvoorbereidende periode ontvang je ƒ 495,- bruto aan
zakgeld per maand. Tijdens de praktijk bedraagt je salaris in het eerste
jaar ƒ 1.492,- en in het tweede jaar ƒ 1.760,- bruto per maand. Indien je
ouder bent dan 21 jaar dan ontvang je het minimum (jeugd)loon (uitgaande van een 38-urige werkweek).

Voor starters

Hoera!! Ze zijn er weer
£*9~&A~*/^P

Bingo Jackpot

ƒ100.000,-

getal 22 t/m 36
22 ƒ 15.000,- 03 ƒ40,11 ƒ 5.000,- 13 ƒ30,23
30
04
24
17
02

ƒ 3.000,ƒ 2.500,ƒ1.000,ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,-

43
07
42
09
21

ƒ25,ƒ20,ƒ10,ƒ7»
ƒ5,-

ffl^Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.tr. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.
ƒ 40,- (vier lotnummers)
/ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
ƒ 1°.- leen lotnummer)
Naam:

O dhr.

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

Banknummer:
l

Datum
Handtekening:

l

l

l

I
1

l
1

l
1

I50.S5.04

Straatprijs/3.000
1381 CX

Extra Prijs ƒ 25.000
1381 CX 020

De BMW: 3042 C J 186, te Overschie

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

NATIONALE
LOTERIJ
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Terugzien op vijftig heerlijke jaren'
ZANDVOORT - Leo Hee,emans had Simone Blonleel maar héél even gezien,
ip een avondje stappen in
Valst in het bevrijde België.
jaarna dacht hij: 'Zodra ik
Ie kans krijg om terug te
aan, doe ik dat.' En zo ge)eurde het dat hij korte tijd
jater opnieuw door Aalst
liep. En alsof het zo moest
;ijn, liep hij Simone voor de
weede keer tegen het lijf.

Leffertstraat. Zij willen daar
nooit meer weg: „Het is hier
heerlijk. En ik heb een lekker
tuintje," aldus Leo Heeremans,
die graag tuiniert.
Simone Heesemans heeft er
nooit spijt van gehad dat zij
haar man naar Zandvoort is gevolgd, al staan in de koelkast
altijd nog de echte Belgische
bonbons klaar voor de visite.
„Ik zou niet meer terugwillen."
In de badplaats hebben zij volop deelgenomen aan het sociale
leven, onder andere bij sociëteit Duysterghast. „Dat was
ontzettend gezellig," zegt zij,
„het is jammer dat die niet
meer bestaat."

Vandaar dat zijn uitspraak
Ik heb jou al eens eerder ge;ien' op zuivere waarheid taejustte. Simone, geboren in
Brussel, zag wel wat in de jonge
•lollander en sindsdien heeft
jiet tweetal elkaar niet meer uit
iet oog verloren. Ook al moest
jeo nog wel met het Nederlandte leger vanuit het reeds bevrij'le België naar Nederland. Maar
oen hij in Breda ingekwartierd
ag, in een kloosterkazerne,
creeg hij een dag permissie om
n Aalst te trouwen. Dat was op
april 1945, vijftig jaar geleden
lus.

•Ingeland
Even dreigde het leger het
•chtpaar nog een flink aantal
aren wat onrust te bezorgen:
,eo werd in 1946 gevraagd voor
;en officiersopleiding in Engejand, maar dat zou tevens bete;enen dat hij zo'n jaar of zes
>ver de wereld zou moeten
werven.
„Dat wilde ik ons gezin niet
.andoen," zegt Heesemans,
.bovendien was onze eerste
oen op komst. Dan kun je je
•rouw toch niet zomaar in een por haar - wildvreemd land
Achterlaten?" Zijn carrière
lichtte zich vervolgens op bahen als administrateur en op de

Gezelligheid

Het vijftig jaar getrouwde echtpaar Heesemans-BIondeel: 'We hopen dat we er nog minimaal
tien van zulke jaren bij krijgen'
verkoop van - onder andere verzekeringen. „Ik heb twaalf
ambachten gehad, maar géén
dertien ongelukken."
De beslissing niet naar Engeland te gaan heeft achteraf wel
wat aan hem gevreten, geeft hij
toe. Heesemans hield wel van
avontuur, getuige ook zijn omzwervingen door Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Toen hij op een gegeven moment in Berlijn stond en - voor
de tweede keer - afgevoerd
dreigde te worden naar Rusland, .besloot hij te vluchten.
Via allerlei omwegen kwam hij

eekenddiensten
.Veekend:
9/30 april 1995
'OLITIE:
Alarmnummer
'6-11. In andere gevallen: tel.
3043.
BRANDWEER: Alarmnummer
i6-ll. In andere gevallen
)23-159500 of - voor info overUag - (02507) 61584.
IMBULANCE: Alarmnummer
16-11. Anders: tel. 023-319191
ongevalllen), Centrale Post
Vmbulancevervoer (CPA) Kenaemerland.
DIERENAMBULANCE: Dieenbescherming
023-246899
!gratis). Regionale DierenamDiilance
alarmnummer
J23-334323

iUISARTSEN: De volgende
misartsen hebben een gezanenlijke
waarnemingsregemg: J. Anderson, B. van Ber;en, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Seipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
[laarover tijdens weekend,
ivond/nacht vanaf 16.30 uur, én
jijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
an de dienstdoende arts zijn
owel op zaterdag als zondag
'an 11.30 tot 12.00 uur en van
7.00 tot 17.30 uur. Een af?praak is niet nodig,
^andarts: Hiervoor de eigen
andarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apoheek, H.B.A. Mulder, tel.
3185. Openingstijden (alleen
oor
recepten):
zaterdag
1.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
:ondag
11.30-12.30
en
7.00-18.00 uur. Buiten de opeungstijden informatie over de
egeling via tel.nr. 13185.
Vijkverpleging: Voor spoedgeallen is het Kruiswerk ZuidKennemerland 's avonds, 's
lachts en in het weekend te beeiken via de doktersinformaledienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
Je Boer-Burgh en/of mevr.
fLC.M. Gombert en/of P.J. van
[Ier Deijl, Kochstraat 6A, ZandJoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
gieren: (Overige diensten) Verfniging v.h. welzijn der dieren
102507) 14561, Vermissingscuenst 023-383361, Asiel Zand'oort
(tevens
pension)
12507-13888, Asiel Haarlem
J23-244443. Stichting Regionale

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 'uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 "(Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

in een klein Frans dorpje, waar
hij onderdak vond bij een boer.
Toen daarlangs de geallieerden
in noordelijke richting optrokken, ging hij mee. Zo belandde
hij in Aalst.

Van Alphen
Het echtpaar wilde in Zandvoort wonen, vandaar dat Heesemans bij burgemeester Van
Alphen aanklopte. „Die zei:
zoek maar een huis uit. Dat
hebben we gevonden in de
Kostverlorenstraat.
Daarna

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Camper-parkeerplaats Voor 65 duizend gulden zal op de noordboulevard, ter hoogte van het
benzinestation, een tijdelijk camperterrein gerealiseerd worden. Het biedt plaats aan 50 campers en is voorzien van een tappunt en een uitstortput voor chemische toiletten. Het functioneren van het terrein hangt sterk af van de pohtie. Deze zal consequent de campers moeten
wegsturen die 's avonds op de openbare weg
blijven staan en waarin mogelijk wordt overnacht. Volgens de raadsleden Landman (GBZ)
en Van As (CDA) moet duidelijk met borden
worden aangegeven dat men nu alleen op het
terrein aan de boulevard mag overnachten. Volgens PvdA-raadslid Bloeme leidt een en ander
ertoe dat het probleem naar de buurgemeenten
wordt verlegd.
Meerderheid voor De Branding De meerderheid van de gemeenteraad geeft de voorkeur aan
de Heemsteedse omroep De Branding. Het college zal het commissariaat voor de media dan ook
adviseren deze omroep de zendmachtiging te
geven, en niet de Zandvoortse Omroep Organisatie (ZOO). D66 overweegt het onderwerp volgende maand opnieuw aan de orde te brengen. D66
is, evenals de WD, duidelijk een voorstander
van de ZOO, zij het met uitzondering van hun
wethouders. De meeste partijen zijn overtuigd
van de goede representativiteit en professionaliteit van de ZOO, maar de meerderheid tilt zwaar der aan de ervaring van De Branding. Volgens
Daan Huying, 'een beetje teleurgesteld', is het
raadsvoorstel 'duidelijk naar De Branding toegeschreven'.

C. Knijper sr. geridderd De heer C. Kuijper sr.
is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Dinsdagavond speldde burgemeester H.
Machielsen hem de versierselen van deze ridderorde op. Cees Kuijper was m 1943 mede-oprichter van het illegale blad 'de Kleine Patriot'. Daarnaast heeft hij in de oorlogsjaren als directeur
van hel Gewestelijk Arbeidsbureau kans gezien
menigeen voor de 'arbeidsmzet' te behouden en
een onderduikmogelijkheid te verschaffen. De
heer Kuijper legde m 1951 zijn functie bij het
arbeidsbureau neer, toen hij uitgever werd van
Zandvoorts Nieuwsblad. Naast deze veelomvattende dagelijkse werkzaamheden had het verenigmgsleven eveneens de volle aandacht en hij
nam daaraan volop deel. Zo was hij in 1967 initiatiefnemer van het Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort.
Half miljoen stormschade Om de hulpverlenmg aan de strandexploitanten- en recreanten
die zijn gedupeerd door de storm van 20 april jl
te bespoedigen, vindt in Noord-Holland een coordinerend optreden plaats door de provincie.
De dertien kustgemeenten hebben gemventariseerd hoeveel schade op de stranden is aangericht. De totale vernielingen belopen m de provincie Noord-Holland naar een ruwe schatting
circa zeven miljoen gulden. De zwaarste klappen
vielen in Egmond (1,3 miljoen), Bloemendaal
(1,5) en Velsen (2 miljoen), maar ook Zandvoort
en Bergen melden forse verliezen, elk voor zo'n
half miljoen gulden. Ondernemers kunnen een
beroep doen op de Rijksgroepsregeling Zelfstandigen (RZ).

Oplossing OVZ/ZN paaspuzzel

Postzegelclub
De Zandvoortse Postzegel Club houdt vrijdagavond 28 april haar maandelijks clubavond in
het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat.
Ook andere belangstellenden zijn van harte weikom, bestuursleden zijn aanwezig om hen te
informeren over de diverse activiteiten van de
postzegelclub. De zaal is open vanaf 19.15 uur.
Zoals op elke clubavond wordt er ook morgen

een veiling gehouden. Deze begint rond 9 uur.
Meer inlichtingen bij de secretaris, tel. 13241.

Vrouwen VanNu

Het OVZ/ZN Paashazenteam met een medewerker van VisresFoto Andre Lieberom
De Zandvoortse vereniging Vrouwen VanNu taurant Duivenvoorden
brengt donderdag 27 april een bezoek aan de
ZANDVOORT - Deze baar gesteld door Bloemenzaak
koksschool aan de Verspronckweg in Haarlem,
11.45 uur bij de ingang, dinsdag 2 mei kontakt- week worden dinerbonnen Erica aan de Grote Krocht 24,
en voorjaarsboeketten uit- zijn voor: F. van Dalen, Tollensmiddag in De Wurf, aanvang 14.00 uur.
gedeeld. Ondernemers Ver- straat 31; M. Trousset, Hogeeniging Zandvoort en het weg 52; A. v.d. Wilt, Ten KateMeer, KostZandvoorts Nieuwsblad heb- plantsoen 1; H. v.d.
58/14; A. Paap,
ben de winnaars getrokken verlorenstraat
91; A. Bijlsmauit de stapel oplossingen Celsiusstraat
Patrijzenstraat 22;
voor de Paaspuzzel, in de -Siegmund,
A.M. Visser, Celsiusstraat 140;
krant van 13 april.
P. Hennekes, Mansstraat 48;
De twee hoofdprijzen, een di- Steffame Lefferts, Max Euwenerbon t.w.v. 75 gulden be- straat 27; F. Keur, Staringstraat
schikbaar gesteld door Visres- 9. Allen in Zandvoort.
Bij het artikel vorige week
taurant Duivenvoorden in de
Haltestraat, gaan naar me- over de OVZ/ZN Paasactie
vrouw A. v.d. Koekelt de Jong, stond inderdaad een verkeerde
Lorentzstraat 5 en G.F. van de foto, menigeen was dat al opgeWeerdhof, Burg. van Fenema- vallen. Deze week alsnog het
plein 7-4. De tien voorjaarsboe- plaatje van het 'Paashazenketten t.w.v. 25 gulden, beschik- team'.

Straatnamen
Speelweek van 27 April t/m 3 Mei
l;ÊÊ!MQWJÜl!R
ÏOORWilEÜWE
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Een man met veel rozenobels
Achter de Haltestraat, die we
vorige week bespraken, ligt tussen de Swaluéstraat en de
Noorderstraat de Rozenobelstraat. Omstreeks 1600 was er
een geldstuk dat rozenobel
heette. Nu woonde er, volgens
de overlevering, in die tijd een
rijk man in deze straat. Hij bezat vele rozenobels, bijna ledere Zandvoorter was daar wel
van op de hoogte. Vandaar dat
men het bij praatjes over deze
straat al snel over de 'Rozenobelstraat' had. Die naam is blijven bestaan en later officieel in
gebruik genomen.

•.BBTwrx*;»«: OW-»* BS»*.-.-

In deze 'Noordbuurt' ligt ook

de Sandrinastraat, die loopt
van het Wagenmakerspad tot
aan de Agnetastraat. Deze is genoemd naar Sandrina van Brederode, die rond 1600 in Zandvoort gewoond moet hebben.
Zij overleed in 1617. Volgens de
overlevering heeft zij het 'oude•mannenhuis' gesticht (bij het
huidige Gasthuisplein), dat in
1927 werd afgebroken. Van Sandrina hangt een portret in de
raadszaal op het raadhuis. Dit
schilderij heeft vermoedelijk
vroeger ook in het gasthuis gehangen. De man op het andere
schilderij in de raadszaal, is
waarschijnlijk haar echtgenoot
geweest.
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MliilOliSOB III
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: ds. A.G. Hoekema, Haarlem
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: dr. S.L. Verheus, Dg., Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: dhr. Otto de
Bruijne
Zondag 19.00 uur: ds. A.W. Snijders, leerdienst Heilige Geest
en genezing

Burgerlijke stand
lerlode: 18 - 24 april 1995 '
'gehuwd:
•?eer Wolbeek, Ronald, en Darl. Sandra
Goede, Marco, en Van Die, Irene Marijke

de badplaats door

Verenigingsnieuws

Kerkdiensten
-IVeekend: 29/30 april 1995
ïlervormde Kerk, Kerkplein:
l
?ondag 10.00 uur: ds. J.A. van
?elms uit Haarlem, collecte
Noodlijdende gemeenten en
Personen
J-ereformeerde Kerk, Juliana:|'cg 15:
Zondag 10.00 uur: mevr. drs.
P A. Smits, Nieuw Vennep
^oomskatholieke Kerk, Grote
Arocht 45:
{Zaterdag geen vieringen i.v.m.
Koninginnedag
ondag 10.30 uur: dames Bleijs
n
Wassenaar

heb ik tegen mijn ouders, die
nog niet terugwaren van de evacuatie, gezegd: kom maar bij
ons boven wonen." Simone
haar moeder kwam ook langs:
op het NS-station in Haarlem
stapte zij uit de trein en liep
vervolgens naar een koetsier:
'Kunt u mij naar Zandvoort rijden'. Onderweg, in het donker
op de Zeeweg, stond zij doodsangsten uit. Leo en Simone zien
haar nóg aankomen in die
koets...
Tegenwoordig wonen zij, al
weer sinds 41 jaar, in de Piet

Gezelligheid is altijd een heel
belangrijk punt geweest in het
gezin Heesemans. „We kregen
hier zoveel liefde en het was zo
harmonieus," zegt Rita, de
jongste van de twee kinderen,
beiden dochters. „En het was
altijd een zoete inval, iedereen
was welkom. Als er iemand binnenkwam, liet mijn moeder alles waar zij mee bezig was, gewoon vallen om de ander gastvrij te ontvangen."
Op de dag van de vijftigjarige
bruiloft hebben de kinderen
hun ouders op hun beurt verwend met een 'verrassingstocht' naar plekjes waar zij een
bepaalde binding mee hebben.
Leo en Simone hebben het zich
heerlijk laten overkomen. En
dat lijkt wel tekenend voor hun
gezamenlijke levenshouding.
Dat bewijst wel een uitspraak
van Leo Heesemans: „We kunnen terugzien op vijftig heerlijke jaren en we hopen dat we er
zo nóg minimaal tien krijgen.
Maar ik zeg maar zo: elke dag is
er wéér een."

met

Sahine, dochter van: Van der
Ham, Hermanus Gerrit, en
Paap, Martine

Overleden:
Kuijvenhoven geb. Borst, Anna
Cecilia, oud 93 jaar
! a
i sar, zoon van: Schilpzand, Van den Bos geb. Snaphaan, Johanna Berendina, oud 81 jaar
, en Yousif, Latifa
Michael, zoon van: De Janssen, Karel, oud 66 jaar
, Marcel, en Abraas, Ingrid Van Mook, Johannes Arnoldus
auhne
Antonius, oud 61 jaar
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l MICHAElSHAMBtRGiSIACEYSHW'

A. L

Dagelijks
13.30 en 15.30

A. L
Dagelijks
19.00

16 jaar
Dagelijks
21.30

3 Mei geen middag voorstel
VERWACHT
HORRORTiACHT met:C
DYJWATi 2/ BRAIMS
Qasüiulspleln 5,2042 JM, Zandvoort, td: 02507-18686
Kema-cerlificaten
ZANDVOORT - Op woriiMlag 3 mei wonlen mn 14.30 uur il
-sic Kemn-MTlifiralrn uitgereikt. Deze
uitreiking vindt pluat-, tijdenh een feestelijke bijeenkomst in het Circus Zumlvoorl aan het Guslliiiisjilrin
5 in Zandvoort. De uitreiking van de certificaten w i n d t georganiseerd door de sectie Amusenientscenlra
van de VAN Speelaulomatenbrimche.
I.v.m. deze uitreiking is Circus Zandvoorl tot 18.00 uur gesloten. Daiirmi is iedereen weer van harte
welkom.

Kema voor Circus
Circus Zandvoort krijgt
woensdag het eerste Kema-certificaat uitgereikt. Dit is afkomstig van de VAN\Speelautomatenbranche, sectie Amusementscentra. Het Circus maakt
er een feestdag van voor genodigden, vandaar dat het 3 mei
voor het publiek tot 18.00 uur
gesloten is.

Hekjes Badhuisplein
Op het Badhuisplein, tegenover de Kerkstraat, zijn de levensgevaarlijke kettingen tegen motoren, vervangen door
echte, witte hekken. Het is er
een stuk veiliger op geworden,
al blijft het 'dringen en laveren'
voor de duizenden badgasten
die op een mooie zondag langs
dit punt komen.

Journalisten
Mogelijk verschijnen er binnenkort in Duitsland allerlei
mooie verhalen over Zandvoort
en Zuid-Kennemerland. De regionale VVV had maandag een

tiental journalisten op bezoek.
De heren kregen een lunch aangeboden op het strand.

25 Jaar collecteren

OE 'T NOU KOMT, ik weet
't niet. Maar de bevolking
van Zandvoort wordt zo
langzamerhand behoorlijk opstandig. Eerlijk gezegd vind ik
dat prachtig. De tendens van
'het heeft geen zin, je kan er
toch niets aan doen' gaat zo
zoetjesaan plaats maken voor
de slogan 'de beuk d'r in en volhouden tot de laatste snik'. Uit
de (ingezonden) brieven en telefoontjes, die de laatste maanden onze redactie bereiken,
merken we steeds meer van die
felheid en dadendrang.
Op de een of andere manier
durven de inwoners van Zandvoort steeds vaker voor hun
persoonlijke mening uit te komen en, sorry hoor, maar ik
vind dat nou eenmaal schitterend! Hoe het komt? Geen
idee, maar steeds vaker verenigen opstandige bewoners zich
in groepen en ontwikkelen zij
zich tot heuse detectives, ja,
zelfs tot meesterlijke juristen.
Ze eisen gericht allerlei officiéle gegevens op, snuffelen daarnaast slim in de on-officiële circuits, ontstijgen door de opgedane kennis al zeer snel het mveau van de Zandvoortse gemeenteraad en bemerken met
veel genoegdoening, maar ook
verbazing, dat dat uiteindelijk
ook niet al te moeilijk is.
En wat nog leuker is? Het
openlijk verzet van de bevolking is zo aanstekelijk als
wat... Het begint nu ook al onder de ambtenaren 'te rommelen' en dat is in de gemeentehjke geschiedenis uniek (april
1995: 'de gebakjesaffaire').
Trouwens, die ontevredenheid
van de ambtenaren over hun
salaris is voor de bevolking van
Zandvoort wel gunstig. Want
een ontevreden ambtenaar
klapt lekker uit de school. En
dat is toch mooi effe meegenomen.
Deze week moest ik weer zo
vreselijk lachen. Ik sprak de
groep bewoners die zich fel tegen de exploitatie van de watertoren verzet. Dat zijn nou ook
zulke 'slimme vogels'. Doordat
ze al zo snel achter allerlei
'stiekeme plannetjes' kwamen,
zijn ze iedereen een slag voor
geweest. Maar denk maar niet
dat ze stoppen. Welnee, die zijn
zo fanatiek, die gaan door 'tot
op het bot'. Onlangs startten zij
een handtekeningenactie onder de bevolking. Ze willen dat
de watertoren eerst op de monumentenlijst geplaatst wordt,
alvorens de gemeente de toren
van Waterleidingbedrijf Zuid
Kennemerland koopt. Die actie
leverde inmiddels al honderden handtekeningen op. Het
negenjarige zoontje van een
van hen wist er in zijn kinderlijke argeloosheid zelfs eentje
van wethouder Versteege te
ontfutselen. De handtekeningen werden vervolgens door de
bewoners officieel aan het college van Burgemeester en Wéthouders aangeboden. En zo
kreeg de wethouder Ruimtehjke Ordening z'n eigen handtekenmg weer terug. Over kinderhjke argeloosheid gesproken.
MARTHA BURGER

De Nederlandse Hartstichting is weer druk aan het collecteren. De opbrengst gaat onder
andere naar onderzoek rondom
hartkwalen. Er worden nog collectanten gezocht voor aanstaande zaterdag op vaste punten m het centrum. Info bij me- o Cultureel Centrum Zandvrouw Porsch, tel. 15456. Een voort, Gasthuisplein 9b. Expocollectante verdient volgens de sitie 'Bevrijding 50 jaar geleHartstichting een grote pluim, den', met een overzicht van onomdat zij dit werk al 25 jaar der andere unieke kranten, fodoet. Dat is Els Hoogervorst- to's en andere voorwerpen vut
die tijd. De expositie is te zien
-Schuiten.
vanaf 3 mei tot en met 25 juni.
Tevens van 30 april t/m 25 juni
Mannenkoor jarig
expositie Jenny Eleveld-WitHet Zandvoorts Mannenkoor haar, met schilderijen in olieviert deze week zijn 12,5 jarig verf, pastei en aquarel.Het Culbestaan met een optreden aan- tureel Centrum is van woensstaande zaterdag 29 april in de dag t/m zondag geopend, van
13.00 tot 17.00 uur. Hier is teHervormde Kerk.
Dit concert begint om 9 uur. vens - tot eind augustus - te
Dat is wat later dan gebruike- zien: 'Aangespoeld m Zandlijk, doordat de taptoe op de voort', een tentoonstelling van
Prinsesseweg pas om 20.30 uur flessenpost, verzameld door
Wim Kruiswijk.
is afgelopen.

donderdag 27 april 1995

Weekmedia 17

Soc. De Manege Zandvoort
presenteert ZQ.QV.
(Koninginnedag)

MOEDERDAGT1P
BACARDI
RUM

Coribbeon Night For Singles
een tropisch dansfestijn tot 3 uur in de nacht
Programma
21.00-22.00 uur
onbeperkt Tropical cocktails
22.00
Pianobar geopend
22.30
Caribbean zaal geopend

WIT
HELE LITER

JOUKEDE JONGHE

0,7 LITER
ELDERS

ELDERS

Info of reserveren 16023

Muscadet wi|nen komen uit de streek
rond Nantes, aan het eind van de
rivier de Loire. Onze wyninkoper
maakte hier kennis met de keldermeester van het huis Nollevalle,
beroemd om de prachtige wijnen die
hij weet Ie maken
Dat bewees zijn Muscadet de Sèvre
et Mame 1 993, een wijn van uitmunlende kwaliteit Onze wijnmkoper
kocht onmiddellijk 25000 flessen die
nu op u liggen te wachten.

KORENMQUT

32,95"

HELE LITER-30% ALC.
VERGELIJKBARE PRIJS

met

Zd. flmerikaanse muziek
De gehele avond staat een uitgebreid satébuffet voor u klaar.
Entree 25,- uitsl. ongeb. mensen v.a. 30 jaai
Corr. gekleed (géén spijkerkl.)

MUSCADET DE
SÈVREETMAINE1993

MILLWOOD

IRISHWHISKEYCREAM

DUTCHMAN
CLASSIC

Kleur: licht geel
Bouquet: fruitig
Smaak: licht linlelend. fris

MALIBU

0,7 LITER
35% ALC.

TROPISCHE LIKEUR
0,7 LITER

ELDERS

CHATEAU UE CLAUD 1993

™

WEEKMENU
Gado Gado

HELE
LITER

met Sateh babi of
Sateh ajam

heeft alle dranken!
HAARLEM: Californiéplein 17 (naast Postkantoor)
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat21

met witte rijst of nasi

13,50

PROEFNOTITIES

\ Kleur: Boideaux rood
Bouquet: Iruilig
Smaak: soepel en
evenwichtig

Haltestraat 34 Zandvoort
tel. 02507-12800 fax 02507-30553
7 dagen geopend 12.00-21.00 uur
Bezorging vanaf 15 april

DE CONTACTLIJN
VERHUIZEN?
Natuurgemest Schots
vlees, ambachtelijke
vleeswaren, vers
Hollands wild en

Verhuizen /'s vakwerk !
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

Wit

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

Verhuizingen

ERKENDE

Reepjes
vlees
Schots, Grieks of
Shoarma

l kilo

ƒ9,95

complete maaltijden uit
eigen keuken. Kortom,
een winkel die zeker een
bezoekje waard is!

Zaterdag
29 april
geopend
van
8.00 uur
tot
14.00 uur

Verkoper
gevraagd
M/V

Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer. Hiermee kunt
u later de reacties op uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Vul hiervoor de bon op de pagina met Micro's in.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1,00 gpm)

part-time
of
full-time

•:• 9.00 uur tot18.00 uur
.Zaterdagvan9.00uuriot.

Met spoed

toiletdame

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

'. 17.00uur .. < -:.:../;;.

:AMBACHTELIJKEmALITEITSSLAGÈRÜ:

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altiji

gevraagd
Strandpaviljoen
Riche

tel. 30516

Edah Pij nackerstraat Amsterdam
opent 21 juni a.s. haar poorten.
Edah is een keten van
eigentijdse supermarkten

Een team van enthousiaste
medewerk(st)ers heeft nog
versterking nodig.

voor kwaliteits- en prijs-

Wij zijn op zoek naar:
bewuste consumenten.
Het bedrijf is onderdeel
van de Vendex Food Croep
en het biedt werk aan
circa 10.000 mensen.

Kassamedewerk(st)ers
leeftijd l 7-21 jaar, voor 20 uur per week.

Zoals dat hoort bij
een dynamisch
supermarktbedrijf is

Vulploegmedewerk(st)ers
leeftijd tot 20 jaar.

Edah voortdurend bezig
met het verbeteren
van de winkels.

Waarom is

gezonde voeding
alléén niet voldoende?

Wi n kei medewerk(sf )ers
leeftijd l 7-21 jaar, voor 20 uur per week.

Koopavond/zaterdaghulpen
leeftijd tot 20 jaar.

U hebt interesse?
Hebt u interesse, schrijf dan zo
snel mogelijk aan de afdeling
Personeelszaken,
Postbus 1373, 5004 BJ Tilburg,
t.a.v. Mevr. E. Luyben.

"Met Spirulina
houd je
het gewoon
langer vol"

De voordelen van

We eten gezond, denken we.
Toch krijgen we onvoldoende
goede voedingsstoffen binnen.
Hoe zit dat nu?

vitale bouwstoffen onze reserves op
peil en verhogen de weerstand.
Daardoor voelen we ons fitter en
kunnen we de dagelijkse inspanningen beter aan.

Met de moderne landbouwmethoden
groeien gewassen sneller en het hele
jaar door, maar bevatten daardoor
minder voedingsstoffen dan zo'n
dertig jaar geleden! Door het gebruik
van bestrijdingsmiddelen krijgen we
bovendien schadelijke stoffen binnen. Is het dan verwonderlijk dat ons
lichaam het in deze jachtige tijd niet
meer bij kan benen?
Natuurlijke aanvulling
We kunnen dus best iets extra's
gebruiken. Maar wat neem je dan?
Het liefst een betrouwbaar, natuurlijk
middel, dat heel breed werkt, een
soort alles-in-één produkt. Zo'n
produkt is Marcus Rohrer Spirulina,
een klein algje, dat groeit in zonovergoten subtropische meren
midden in de ongerepte natuur.
Vanuit de eenvoudigste, maar machtigstc elementen - zuiver water en
intens zonlicht - ontstaat een complete voeding met meer dan 60
waardevolle voedingsstoffen, zoals
vitaminen, mineralen, plantaardige
eiwitten en beta-caroteen. Enerzijds
reinigt het ons lichaam van afvalstoffen en houdt het de stofwisseling in
evenwicht; anderzijds houden de vele

Marcus Rohrer
Spirulina:
• 100% puur en natuurlijk,
• ideaal bij vermoeidheid

• voor betere prestaties
in werk, sporten studie
• geschikt voor elke leeftijd
• heel licht verteerbaar
• een alles-in-één produkt
• unieke dubbele werking:

Niet iedere Spirulina is
Marcus Rohrer Spirulina
De échte Marcus Rohrer Spirulina is
vervaardigd van speciaal geselecteerd algenpoeder van de allerbeste
kwaliteit. Via een uniek procédé
waarbij alle bijzondere eigenschappen volledig behouden blijven,
wordt het Spirulina-poeder zonder
toevoegingen verwerkt tot tabletten
en capsules. Marcus Rohrer Spirulina
is dus 100% natuurzuiver en biedt u
optimale kwaliteit. Dat merkt u aan
de werking.
Dus als u Spirulina koopt vraag dan
naar de échte • Marcus Rohrer
Spirulina met het ovale zonnetje.

Petra van der Meij uit Hoorn
is timmervrouw. Een zwaar
beroep, maar Petra (28) heeft
genoeg 'power* om daarnaast
nog twee cursussen te volgen.

• voor herstel na ziekte

1. Reinigend:
Door ongezond eten, roken,
drinken, spanningen en
milieuvervuiling hopen zich in
ons lichaam afvalstoffen op,
die de organen vervuilen en
onze energie blokkeren. Dat
maakt ons moe en lusteloos.
Marcus Rohrer Spirulina reinigt het lichaam grondig van
afvalstoffen en zorgt voor een
evenwichtige stofwisseling.
Hierdoor voelen we ons fitter
en krijgen meer energie. •
2. Herstellend en opbouwend:
De vele vitale bouwstoffen in
Marcus Rohrer Spirulina
versterken onze levenskracht
en verhogen de weerstand.
De conditie wordt stabieler en
het lichaam kan beter herstellen na zware inspanningen. We voelen ons sterker,
vitaler en opgewekter.

Van nature is ze niet zo 'probeerderig'. Maar toen haar schoonheidsspecialiste enthousiast vertelde over
Marcus Rohrer Spirulina en het haar
aanraadde te gaan gebruiken, probeerde ze het toch. "Het is me prima
bevallen," zegt ze, "want dat is
inmiddels al acht jaar geleden, en ik
gebruik het nog steeds".
Petra heeft altijd een druk bestaan
geleid. "Als timmervrouw sta je soms
in weer en wind, en heb je zwaar
werk. Maar met Spirulina ben ik min-

dersnel moe. De laatste twee jaar heb
ik er naast mijn werk steeds twee cursussen bijgedaan, en dan merk je het
verschil. Je-lichaam houdt het langer
vol en je kunt veel langer je concentratie vasthouden." Op dit moment
heeft Petra geen werk en moet dus op
de kleintjes letten, maar ze zal de
Spirulina niet laten staan. Gezondheid is belangrijk voor haar en daarop wil ze niet bezuinigen. "Want
zonder Marcus Rohrer Spirulina voel
je je gewoon niet zo fit. Het hoort
erbij, net als brood eten!"

Als u deze bon inlevert bij onderstaande winkelier kost
een verpakking van 250 tabletten Marcus Rohrer Spirulina
geen ƒ34,95, maar slechts ƒ 29,95.

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT - TEL.02507-12513
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donderdag 27 april 1995

ICRO's

Commercieel en administratief
personeel gevraagd
OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BAAN?
IN OMGEVING AMSTERDAM?
Lees snel verder!

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
i

Micro-advertenties voor zakenman < n particulier kuniicn wnr<lcn gezel over l of 2 kolommen breedte in t\lvrrse lettergrootten.
I'iirticulieren verwijzen wij naar ijc speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
l'laatsing is mogelijk in de volgende editie;
/ANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,48 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw le.ksl telefonische opgeven: 02507-17166 of

^^ U I T Z E N D B U R E A U
ZOEKT ENTHOUSIASTE EN FLEXIBELE

üfg<*vcn/y.«nd«n aan:

* Zandvoorts Nieuwsblad, Gaslluiisplein 12, 2042JM
Zandvoort;
l'laatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
/. Zandvoorts Nieuwsblad, Amstclveens Weekblad,
Uilhoornsc Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, alle edities van bel Amsterdams Sladsblad, de Nieuwe Weesper, ƒ5,52 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
^ Informatie over onze overige aantrekkelijke advertcntiecoiubinaties in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
ir Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,- ad m. kosten.
if Bij plaatsing in de Micro's worden geen hcwijsnuinmers verstuurd. .Op verzoek wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advcrtentiecombinatie 7,
telefonisch opgeven:

020-562 62 71
(dit nummer is niet voor bcsorgklachten) of zenden aan:
Micro's Weckmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen,
Mededelingen

Verloren en
gevonden

* KAS-BALIE medewerkers bij een BANK
in omg. Uithoorn, A'dam, Diemen.
Ben je servicebewust en klantvriendelijk
REAGEER DAN NU!
* VAKANTIEWERKERS OPGELET! Ben je min. 4 weken bsb.
en bezig met VWO/MEAO/HEAO opleiding. Dan heeft
ARTO het betere vakantiewerk bij een BANK voor jou
* LOGISTIEK medewerkers op MBO/HBO niveau
* aank. ACCEPTANT LEVEN i.b.v. Ass.B / MEAO Ass. dipl.
met servicebewuste instelling en doorgroeicapaciteiten
* ervaren (DIRECTIE) SECRETARESSES
* SECRETARESSE voor afd. MARKETING
* HELP-DESK medewerkers 2-talig FRANS-NED.
voor min. 20 uur per week.

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week v/eer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige v/eek zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.

Gewonnen door: P. Risseeuw, Amsterdam

De Harde's Tours
Huwelijk en kennismaking

ARTO UITZENDBUREAU VOOR LEUKE KANTOORBANEN
EN WIE WEET MORGEN OOK VOOR JOU

. Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?
NECKERMANN REIZEN
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,

reserverings medewerker m/v
FUNCTIE-OMSCHRIJVING:
Samen rnet het reserverings team ben je verantwoordelijk
voor een succesvolle telefonische verkoop van onze autoen vliegvakanties.

24 uur per dag, 7 dagen per week.

Wat moet u doen:

1. Kies een leuke advertentie, ƒ1,- p.m.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Ik ben een jongen van 20 die
zin heeft om naar de bios te
gaan. Ga je mee?
Boxnummer 995237 1 gpm.

Ik ben Anneke en wil graag
een toffe gozer tot 42 ontmoeten. Hou o.a. van dieren
en muziek.
Ik ben hele spontane jonge Boxnummer 304032 1 gpm.
vrouw en dol op alles wat met Ik ben Debbie en helemaal
watersport te maken heeft. gek van leuke jongens. Hou
Wie? Boxnr. 307368 1 gpm. van kletsen en uitgaan.
Boxnummer
Ik ben Leo, surf- en motor- Afspraakje?
freak. Af en toe stappen en 307177 1 gpm.
lekker eten: lijkt je dat wat? Als jij net zo sportief bent als
Boxnummer 308409.
ik (m.) lijkt het me leuk om
Ik ben Peter en heb creatief samen iets te gaan doen.
en hectisch bestaan. Beef- Boxnummer 982573 1 gpm.
heart en Bartrok, zegt dat Eén telefoontje is genoeg
wat? Boxnummer 307805.
om in contact te komen met
Ik verzamel bierartikelen en de persoon van jouw keuze.
bezoek veel beurzen en rom- Probeer het eens en bel
melmarkten. Welke pilslover 06 - 350.222.21. (100cpm).
gaat mee?
Eline wil even aandacht: hou
Boxnummer 940001 1 gpm. van Nirvana, house, zwemMaurice, 20, m., donkere oog- men en sport. Wordt jij mijn
opslag, wil weten of jij dege- vriend? Boxnr. 307189 1 gpm.
ne bent die hem wil leren ken- GESCHEIDEN en toe aan 'n
nen. Boxnr. 307877.1 gpm. nieuwe start? Veel vrouwen
Michel, lieve Jongen met zijn ook op zoek.
mooie ogen, zoekt lieve dame Bel 06-350.290.15 (100 cpm)
die zin heeft in afspraak.
Hans van 25 is op zoek naar
Boxnummer 928287.
leuke vr.schap met, vrouw, 30Mijn motto is: uitgaan en 'no 35, die uitgroeit tot iets moois.
problemo' en wil graag gezel- Boxnummer 946469.
lige vrouw in mijn buurt.
Henk is de naam. Wil hele
Boxnummer 992934.
gewone vrouw tot 45 die ook
Mijn naam is Simone, ik ben weer helemaal opnieuw wil
19 met bruin haar. Ik wil graag beginnen.
Boxnummer 308012.
een leuk afspraakje.
Boxnummer 306911 1 gpm. Hoi, ik (vr.) ben 50, 1.73 en
Ronald. hipt op house en full-time bezig. Hou van alles
zoekt heel leuk meisje van ca. wat gezellig is en heb hond
17-20 om mee uit te gaan. en kat. Boxnr. 930849 1 gpm.

Mei muziekav. H. kerk *Verloren: geelgoud, rij-ring FUNCTIE-EISEN:
v. 20.15 u. Toonkunstk. z. met 9 briljantjes. Emotionele Wij verwachten een commerciële en klantgerichte instelling.
waarde. Bel a.u.b. 16422.
heer L. Stuifbergen.
Je hebt ervaring met telefonische verkoop en affiniteit met
het toerisme. Daarnaast beschik je over een flexibele
! 5-1995: Ned. 50 j. bevrijd,
instelling en ben je op verschillende dagen in de week, ook op
Felicitaties
iduurpakk., rood-wit-bl. lint
zaterdag, beschikbaar om onze reserveringsafdeling te
cm breed, Singer. Prinondersteunen, het dienstrooster wordt in overleg opgesteld.
hofstr. 7. Tel.: 20072.
* Ab, van jouw 35 jaar, zijn wij
al
11
jaar
een
paar.
Van
harte
Voldoe je aan de gestelde eisen, en wil je graag op
Alle horecabedrijven
gefeliciteerd, X, Lies.
oproepbasis werkzaam zijn, stuur dan je sollicitatiebrief met
kunnen bij
RADIO PEETERS
* Hiep Hoi, 15 jaar wordt c.v. en recente pasfoto voor vrijdag 12 mei a.s. naar:
ip prompte service en
Roy. Wij, en de hele bende,
NECKERMANN REIZEN, afd. Personeelszaken
levering rekenen.
wensen je een hele fijne dag
t.a.v. Dhr. A.J. van Rijn
Haltestraat 62a,
toe en Roy denk eraan Safe
Postbus 12060, 1100 AB Amsterdam
tel. 02507 - 19892.
Sexü Mamma, Johan Sgroen
leertjelief v. h.g. niet verw. * Hoera vandaag wordt pap- VERDIEN WAT U WAARD BENT! Onafh., zakelijke buitenkans
h gekregen. Love you. Je pa 35 jr. Gefeliciteerd. Een bij een intern, org: Herbalife. Physical Wealth: 020-6474563.
kinnetje, kissings x.
dozijn xxx Carola + Jessica.
[duurpakk. Beatr. Potter, * Lieve Nico, van harte gefeDivers personeel gevraagd
Idington Bear, DMC, An- liciteerd. Herman, Rini, Floor,
ir, hobby-art., naaimach. Marjon, Cathy.
., scharen slijpen. Singer,
isenhofstr. 7. Tel. 20072. * Nico, van harte, 28-4 gezellig, tot het borreluur. Ko,
[enhuis, waarom nou jij? Marjon, Kathy, Rini, Herman.
hee'ft 10 mensen nodig voor diverse funkties.
Geen. ervaring vereist.
jam. + vrienden bedankt * Onze lieve smackoskiller is
Bel tussen 9.00 en 17.00 uur: 020 - 6000280.
ir de té gekke dag. Het 10 jaar. Op naar de volgende
Vraag naar Martina.
S onwijs. XXX Marco, Ireen 10 jaar.
|rene en Marco, een hele * Ook uit A'dam feliciteren
Bloemen, planten
ie dag toegewenst vanuit we Roij Seitz. Ton, JacqueliZie je er leuk uit, heb je
Iv York. Liefs Debby.
en tuinartikelen
ne, Debby, Joey Seitz.
een vlotte babbel en wil je
3ROTE VLOOIENMARKT * Tineke, ben je niet blij, op veel geld verdienen? Full-time
20 mei Haarlem-Schalk- 28 april komt er een jaartje bij. promotie-veirkoopteams. Lft. TUINMAN voor al uw tuinHet Schalkererf, 100
18-30 jr. Geloof je het niet? werk, hek- en straatwerk.
Knabbel en Babbel.
nen van 9-16 uur, alleen
Check it out! Tel. 023-296190, Levering alle materialen.
lands. Toegang ƒ 2,50.
13-17 uur of antw.apparaat. Vraag vrijblijvend prijsKunst en antiek
6156856.
• Rubrieksadvertentie? Zie opgave. Tel.: 023 - 380852.
voor' adres en/of telefoonnr. • Zie de colofon voor opgaelp de Polen. Stuur 'n
de colofon in deze krant.
ve van uw rubieksadvertentie. Boxnummer 303144 1 gpm.
dselpakket! Wij hebben'n adres: 02907-5235.
antiek, groot, klein, dik, dun,
s klein, lief én 10 jaar. Wij banken, vitrines, bureaus, deden van je Jorky!
coratie enz. JAN BEST, Keizersgr. 357, tel. 020-6232736.
}om zingen bij het ANBO
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
iedere woensdagmidd. Aalsmeer, tel. 020-6412137.
24 uur per dag, 7 dagen per week.
ii.sch.huis, gezellig hoor.

GROOTHANDELSBEDRIJF

HE YOU, JA JIJ!

Kasten

fico.Sef 28-4 tot het koffieme, 3-5. Bets, Toos, BeerJMies, Agnes.
pproep:
tentoonstelling
na school, oude schoolQllen. Tel.: 02507 - 19106.

antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

}ini, Herman, bedankt voor T.k. antieke Biedermeier eetdinéé. Dré, Els, Marjon, tafel, 130 x 90. Vr.pr. ƒ1100.
Tel.: 02507 - 16883.
|>r, Cathy, liefs.
.,' 15 jaar nog net geen Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng voor veiling
Timer rijden.
8 en 9 mei Spinnerij 33.
p, ik pak je!
Tel.: 020 - 6473004.
joy Seitz is jr. Hartelijke
sten uit A'dam, veel ple- VEILINGHUIS „Tuin der
Nederlanden" vraagt kunst,
ij. Tom, Martin, Manon,
antiek, art-deco, curiosa,*
8py, veel liefs uit Malta. juwelen, sieraden, porcelein,
|jes Jenny.
kristal, oud zilverwerk, oud
speelgoed, schilderijen, etsen, aquarellen, tekeningen,
Tiei Ijsbaanterrein Zuiden verzamelingen enz. Inbreng
ef 1 te Nieuw-Vennep. 18 dagelijks 10.00-17.00 uur
buitenmarkt met Ha- (ook zaterdags). Veiling is op
se en Javaanse dans- 22 en 23 mei. Oostzijde 192,
w te circuit Zandvoort, 25 Zaandam. Tel.: 075-166330,
buitenmarkt Meerlaan 1 fax 701374.
Hillegom, 22 juli buitenkt p.p. Leeuwenhorst te
Beeld en geluid
Tdwijkerhout: 023-402334.

LOOIENMARKT

/oor trouwfoto's
:
oto Boomgaard
Brote Krocht 26
Tel. 13529

1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 43,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moet je ci'oen?
1. Bel 06-350.1'5.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 43,- (incl. b»tw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijnin g in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia belt
u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw advertentie
afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)
(in blokletters invull.en, 1 letter is één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)

RADIO PEETERS
heeft cd's en cd-i's
voor goede prijzen in huis.
Haltestraat 62a, 02507-19892.
(

Woninginrichting

*Tuner Sony digitaal 1,5 jr
oud. V.pr. ƒ 200. Rtnessbank,
v.pr. ƒ 100: 02507-30355.

Computerapparatuur
en software

RADIO PEETERS
kan u alles leveren op cd-i
'CIS nieuw" in West en gebied. Hardware en softsteeds de goedkoopste ware voorradig. Haltestraat
wuikte koelkasten,
62a. Tel.: 02507 - 19892.
machines, drogers, gasJ|
Zen, kachels en ktv's.
1
Dieren en
i ƒ250,-. Jan v. Gar
dieren- 43 (naast Kwantum),
''42. Dotterbloemstr. 2
benodigdheden
an
>N), 6370845.
ANNULERINGEN van uw * Gratis af te halen:
„fentieopdrachten kunt u mooie lieve jonge poesjes.
PUITEND SCHRIFTELIJK Tel.: 02507 - 17954.
!efi aan Centrale Orderaf*Te koop kamervolière von
9 Weekmedia, Postbus gelkooi 120 cm, 77 cm, 50
'000 AD Amsterdam.
cm, ƒ 50,-. Tel.: 02507-18803.

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.

L:

J. Spapens/ Weesp
H. de Reus/ Zandvoort

N. Winter/ Zandvoorf

Shirley heeft er lol in. Wie
weet zitten wij straks gezellig
samen naast elkaar.
Boxnummer 306259 1 gpm.
Uitdagende, romantische Julia van 24 zoekt haar rustige
Romeo met hart op goede
plaats. Boxnr. 307292 1 gpm.
Van elkaar houden als vrienden betekent als maatje voor
't leven dezelfde kant opkijken. Boxnummer 978783.
Welk 'Aziat. typetje, 30-35,
heeft zin om vrienden te worden met mij. Ik ben Adrie van
47 jr. Boxnummer 307214.
Wij, moeder en zoon, zoeken
leuke, spontane vent voor
vr.schap en als 't klikt meer.
Boxnummer 986757 1 gpm.

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 Uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatie
organisaties.

boxnummer is:

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens wordendoor ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden
geplaatst.
'
Stuur de ingevulde coupon vóór maandag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet nieteen cheque van ƒ 43,- bij te sluiten.

Osdorperweg 247
Amsterdam-Osdorp
Tel. 020-6193271

Elke week het dagelijks nieuws!
Verhuizingen

Zalenverhuur

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

Party-service
PELIKAAN

Schoonheid en
verzorging
HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ 125,- tot max. ƒ475,Tel.: 02507 - 14606.
ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ 75,- p.w.
02507-30183/06-52812146

Kleding
* Gevr.: kleding voor Moskou
dames-, heren- of kinderkleding. Tel.: 02507 - 14628.

Baby-artikelen
Combi kinderwagen te koop,
kleur dnk. blauw, merk Koelstra,
ƒ200. Tel.: 02507 - 17727.

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.

Te koop
aangeboden
diversen
* 1-Pers. opklapbed m. z. g.
schuimrubber matras ƒ 150; 4
dekens a ƒ 25. 02979-81177.

* Gevr.: scooter in red./goede st., evt. defect of opknappen gn bezw.: 02507-18110.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRÉ
Info: 02510-50092

*T.k.a. barbiehuis + meubels ƒ 25; kinder electr. orgel
a ƒ 25. Tel.: 02507 - 19785.

Vakkundig schilderwerk door
kl. schildersbedrijf. Bel voor
vrijbl. prijsopgave: 020 6917762.
Wasmachine defect? Bel:
020-6816308. Tel. pr.opg.
vooraf, geen voorrijkosten.

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534. i

Vaar/surfsport
T.k.a. nwe STALEN ROEIBÓTEN 4 m lang, met spanen'.
Prijs ƒ 995. Tel.: 02158-23978'.

* Knappe herenfiets, merk
Motobecane, 5-versnellingen.
Vr.pr. ƒ125: 02507 - 15808;

Te huur in C.-Zandvoort voor Nieuwe SNORFIETSEN, weéén pers.: een kamer, aparte gens annulering exportorder,
eigen keuken en d./t., ƒ700 Spotprijs: ƒ 975. 020-6441677.
all-in. Tel.: 02507 - 18009.

Rijles auto's
en motoren

Woningruil

Alblas Verkeersscholen j

in 5 dagen
Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
Combi camp vouwwagen
4 pers. incl. voortent, luifel
+ kookvoorziening ƒ 1.000,-.
Tel.: 02507 - 18155.

• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

fe
voor de particulier
3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
' de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden • weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik 0 het aangebodene mag
brief)
met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's
Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een zcceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons heftrecht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

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

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels/ 15,23
10 regels ƒ 16,92

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in mbriek: . .

:

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Zie voor meer micro's
pagina 10

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 19800.

Autoverzekering i

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres'"en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

RADIO PEETERS
heeft alle audio en video
onderdelen en accessoires
voorradig. Test ons.
Haltestraat 62a, 02507-19892

Financiën en
handelszaken

Te koop
gevraagd
diversen

H.H. Strandpachterü! T.k.
750 Ruiladressen
weg. aanschaf kleiner soort: in A'dam. Inform. bij WBV Het
2 m open verkoop vriesmeu- Oosten. Tel.: 020-4873315.
Hobby's en
bel, ƒ 350. In bedrijf te zien bij
Dierplezier, Grote Krocht 28. AANGEB. 4 k.flat, 1 hg Engeverzamelingen
landlaan Haarlem, huur/680.
Magazijnstelling,
stapelaar, Gevr. 3 k.flat of woning in
magazijnbakken, electrota- Zandvoort. Tel.: 023 - 402550.
RADIO PEETERS
kel, tekeningkast, stalenkasheeft t.v.'s en video's
.tegen goede prijzen voor U. ten, bureau, inpakapparatuur Bent u 55+? Dan volgt hier
Haltestraat 62a, 02507-19892. etc. Tel. vrijdags 02507-13090 een buitenkans! Aangeb.
Bennoheim! (hk. Kostverl./Ko*T.k. Rairtuinset4st. + tafel ninginneweg) 3-kam.app. 1e
+ 4 nw. kuss. ƒ 150,-. Tel. na et., gezellig uitz. Ind.: woonk.,
Lessen en clubs
19.00 uur: 02507 - 19536.
keuken, 2 sip.kam., badk. m.
toilet, lift, kelderbox, privé
T.k. koelkast m. vriesvak,
PIANOLESSEN
parkeerpl., nabij centrum.
Philips. Vr.pr. ƒ350,-.
door gedipl. lerares.
Tel. na 18.00 u.: 02507-20068. Gevr. 2 of 3 kam. m. tuintje of
Tel.: 02507-18486. .
balkon. Tel. info 02507-17572.
T.k. mooi houten bureau, 140
Dans- en
x 70 m, 7 laden, ƒ75. Kleur
balletlessen
bruin. Tel.: 02507 - 16202.

CUPIDO zorgt snel voor resultaat! Folder: 03451-11486 (automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). Erkend, voordelig en één van Nederlands
grootste relatie organisaties.

* Radioklokwekker z.g.a.n.
incl.
gebruiksaanwijzing.
Merk Sony ƒ 50. Tel. 18829.
*T.k.: kl.tv. Philips, 63 cm,
v. hobbyist, werkt nog, ƒ35.
Tel.: 02507-19657.

Wafel, zwart, 120/80, poverschroomd buisframe
><•• Tel.: 02507 - 16522.

Wat moet u doen?

Roodblonde Nadine van 49
wil niet meer alleen zijn. Wil
leuke vent mijn vriendje worden? Boxnr. 974034 1 gpm.

V

* ZandvoprtMeeuwen
Gefeliciteerd!

stel overgordijnen (5 en 4'
3n
), groen velours ƒ50.
13858.

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?

Hou je van honden, lekker
happen en het strand? Mariska is meteen je meisje.
Boxnummer 307331 1 gpm.

TAFELS

jlarjon, Kathy, Herman,
3, succes m. het golftouri 30-4. Rini, Wim, toi toi.

A. F. de la Porte, Amstelveen

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

Staat de baan voor jou er niet bij? En heb je minimaal
een HAVO diploma? Bel dan tóch even voor de allerlaatste
informatie: 020 - 6273094 / 6237475
of kom langs N.Z. Voorburgwal 158, te Amsterdam.

De succesvolle internationale reisorganisatie zoekt
enthousiaste kandidaten, die op oproepbasis werkzaam
willen zijn als

Een viertal v/aardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:

donderdag 27 april 1995
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Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MiCRO's
06-Nummers
06.320.320.91 Ik open m'n
mond voor jou! Ik wil je tong
voelen. Rijpe Negerin! 1gpm.
ANONIEME sexafspraakjes.
Sexkontaktlijn Amsterdam.
06-320.330.79 (75 cpm)
Dikke NEGERINNEN geven
tel.nrs voor gratis sex bij hen
thuis. Bel 06-96.62 (75 cpm)
Dikke vrouwen (40+) willen
vrijblijvende sex. Gratis & discreet. Bel 06-95.02 (75 cpm).
Dikke vrouwen geven tel.nrs
voor gratis sex bij hen thuis.
06-96.02 (100 cpm).

Hete meisjes (18) Live

06-9715
Geen wachttijd 1 gpm

Homo: jongens (18) onder elkaar. Hoor die knullen genieten! 06-320.330.88 (75 cpm).
HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete knul?
06-320.330.18 (75 cpm)
HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-96.13 (Nu 50 cpm)
HUISVROUWEN geven tel.nrs voor gratis sex bij hen
Dikke vrouwen (40+) willen thuis: 06-96.64 (75 cpm).
kontakt met oudere heren.
HUISVROUWEN geven hun
Bel ook! 06-95.43 (75 cpm)
tel.nrs voor gratis sex bij
DIREKT apart met gratis vrou- hen thuis. 06-95.01 (75 cpm)
wen, doorverbonden naar
haar huis. 06-97.10 (75 cpm) HUISVROUWTJE wil gratis bij
haar thuis gepakt worden;
DIREKT-SEX met 'n vrouw 06-9690 (1 g/pm).
van 35 j. of ouder. Bel haar
thuis op via: 06-350.266.46.
DIREKT-SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste
Direkt Doorgeschakeld
vrouwen, via de computer
wil ze gratis sex aan de
lijn. Bel 06-97.88 (75 cpm)
2 KWARTJES P. MINUUT
Dominante vrouwen geven JONGE mannen gezocht die
tel.rtr voor Gratis SM-kontakt. dames (35+) GRATIS ver06-320.325.80 (100 cpm).
wennen. 06-97.09 (75 cpm)
DOORSCHAKELLIJN
Kies nu zelf de leukste
Nu kun je vrouwen direkt
vrouwen, via de computer
opbellen. Direkt naar haar krijg je haar direkt aan de
thuis. Bel: 06-98.92 (75 cpm) lijn! Bel 06-96.67 (75 cpm)
DOORSCHAKEL-LIVESEX!
Langzaam laat ze je broek
200 Vrouwen willen thuis ge zakken. Haar hoofd gaat ombeid worden, 1gpm. 06.96.98 hoog en omlaag. Haar tong
Effe vlug Live! Comp. draait 't draait kringetjes en jij pakt
privénr. van een hete meid haar bollen vast! Standje
Geen wachttijden of visitek Frans 1 gpm. 06.320.326.22.
Elk type tel. 1 gpm. 06.97.93 Luister naar gratis Sexoproepen van vrouwen. Maak je
ELKE DAG NIEUWE
keuze, de computer schakelt
DAMES PRIVÉ
je door. 06-96.65 (1 gpm) .
Laat je snel
doorverbinden via
Nieuw! Gluur door de ramen
van Esther en Peter en beleef
mee wat ze met oppas Anja
24 u/p.d. 110 c.p.m.
doen! 1 gpm 06.320.323.13.
GRATIS naar bed met ge
trouwde vrouwen thuis. Sex Nieuwe: hete meisjes (v.a. .
kontakten 06-95.30 (75 cpm) 18) uit Groot Amsterdam. 06350.23.020 (100 cpm)
Gratis naar bed met vele
dikke VROUWEN thuis. Be Nu DIKKE vrouwen echt opbellen. Zoek de leukste en de
snel 06-95.90 (75 cpm)
computer verbindt je naar
GRATIS naar bed met ge haar thuis: 06-96.68 (100 cpm)
trouwde vrouwen thuis. Sex
kontakten. 06-97.47 (75 cpm Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen.-Ze willen gratis sex.
GRATIS Sexkontakt, nu spec De computer verbindt je naar
met hete vrouwen van 40+ haar door.:06-97.55 (75 cpm)
Bel nu 06-98.11 (75 cpm).
Thuisprivé de grootste,
Heerlijk DISCREET apart me de lekkerste en de meeste
hete vrouwen uit Amsterdam vrouwen, 2Ï u.p.d p.m. 75 c.
' 06-320.322.11 (75 cpm)
06-320.330.04

Sabrina's Sexpaleis. Kies uit WELLUSTIGE oudere vrou180 HOTSTORIES! Zapp door wen geven hun tel.nrs voor
de stories! 1 gpm. 06-96.06. gratis sex. 06-96.05 (100 cpm)
SEX-DOORSCHAKELLIJN.
TRIOSEX: 'n vrouw of man
Nu kun je hete vrouwen direct extra in bed. Sexkontakten!
thuis bellen. 06-9750 (75 cpm) Bel nu 06-98.44 (75 cpm).
SEX-DOORSCHAKELLIJN TRIOSEX: 'n vrouw of man
Oudere ERVAREN vrouwen Nu hete negerinnen echt op- extra in bed. Sexkontakten!
van 35+ zoeken sexcontact. bellen. Zoek de leukste en de Bel nu 06-95.02 (75 cpm)
06-350,290.53 (75 cpm).
computer verbindt je naar
Vrouwen (40+) willen snel
Oudere HEREN gezocht v. haar thuis: 06-96.67 (75 cpm). SEXKONTAKT. Direkt aan de
gratis sex rnet lieve dames
lijn! Bel 06-97.57 (75 cpm)
(40+)! Bel 06-97.05 (75 cpm) • ANNULERINGEN van uw
IVrouwen van 35 jr en ouder
Oudere vrouwen geven hun advertentieopdrachten kunt u willen DIREKT SEX. Bel haar
UITSLUITEND
SCHRIFTELIJK
telefoonnummer voor gratis
richten aan Centrale Orderaf- thuis op via 06-96.04 (75 cpm)
SEX: 06-95.17 (75 cpm).
deling Weekmedia, Postbus STUDENTES geven gratis
Oudere
vrouwen geven 156, 1000 AD Amsterdam.
sex op hun kamer. Bel
tel.nrs voor GRATIS sex bij
nu 06-96.03 (75 cpm).
hen thuis. 06-95.11 (1 gpm)

Op z'n FRANS! Ze doet je
broek uit en slaat haar zachte
lipjes om je ... heenl Haar
hoofd en tong gaan op en
neer en jij zit met je vingers in
m'n slipje. Wij komen tegelijk
tot een HP. 1 gpm. 06.96.46.

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21. (100cpm). s

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

BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 dag. v.a. 19. u.
SEXSCHOMMELSHOW met
8 exotische meisjes, onbeperkt in salon, ƒ 150,10-24 u. 020-6869264,
Bestevaerstr. 215 hs, A'dam.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten'te wijzigen
of niet op te nemen.

• Reflectanten'op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het numOudere
vrouwen
geven
Diverse clubs
mer in de linker-bovenhoek
tel.nrs voor gratis sex bij hen
op de envelop staat vermeld
thuis. Bel 06-97.80 (75 cpm).
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
De
leukste
jongens
of
meisjes
vanaf
18
jaar
bij
u
thuis
of
in
uw
doorschakelen
156, 1000 AD Amsterdam. Dit
hotel. Speciaal voor vrouwen zeer groot geschapen donkere voorkomt vertraging in de bejongen. Voor uw SM-contact hebben wij een zeer ervaren handeling.
meester. Tel.: 020-6638032/06-52831363.
24 u/p.d. 100 c.p.m.

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

lichtgewicht
naaimachines
vanaf

399,-

REPARATIE ALLE MERKEN

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

Haltestr. 9, Zandvoort
' Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

DMC-garen
Anchorgaren
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie

STOKMAN

Exclusive Escort Services Amsterdam

Privé

Zandvoorts Nieuwsblad

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

MEI- r;
MAAND

3

SSS
ma"

FILMMAAND!
MAXELL
VIDEOCASSETTE

BEKENDE MERKEN

SCHUURSPONZEN

HUISVRÖUWTJES
THUIS!

zacht, soepel en absorberend

SET

TANDENBORSTELS
PLASTIC VOETBAL

o.a.JORDAN, COLGATE etc.

hoge"betrouwF-180 VX
baarheid en duur- "- '"
zaamheid
voor 3 uur
kijkplezier
.

DEPA KUNSTSTOF
PICNIC BESTEK
zoek uit: vorken 20 stuks, messen
20 stuks
of borden
12stuks

,

06-350.10.358

06-98.57

geeft u meer!
Happy days are
here again

SUNWARE WASMAND

BAAL 7.5 LITER
___

__

_

__

liefst 55 cm groot, in de kleuren
wit of graniet

___

NEME PAPIEREN

FOTO WISSELLIJST
met glasplaat,
voor foto's van 10 x 15 cm

KOFFIEFILTERS NR. 2

EXTRA LANGE LUCIFERS

VOORDEELDOOS

geschikt voor barbecue

80
STUKS

FRISKIES GOURMET

. KATTEVOEDSEL
zoek uit: rund f~~x X*~'
vlees, hart,
/-y " \ f. J - X
zeevis of zalm r 1 ƒ
Blik 400 gram
ram
PROBEERPRIJS

PRIJZENONDERZQEK
CONSUMENTENGIDS
APRIL.1995

WUBÜIVEH KOPLOPER
MET HET LAAGSTE PRUS
PEIL VAN NEDERLAND!
GALA
ROODMERK
KOFFIE
PONDPAK

een muzikaal bevrijdingsprogramma
Cultureel Centrum Amstelveen
zondag 30 april - 20.15 uur

GRAND ITALIA
ITALIAANSE
SAUZEN

BECEL LIGHT
past in een cholesterol
verlagend dieet

PACKFISCH
GEPANEERDE
FILETS VAN

Velen kennen het bevrijdende muziekrepertoire
dat met o.a. de Engelsen, Amerikanen en
Canadezen naar Nederland kwam en in die periode, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, tijdens de bevrijdingsdagen en nog lang daarna te
horen was. Dat prachtige repertoire werd door
solisten, crooners en damestrio's ten gehore
gebracht en er werd op een aanstekelijke manier
op gedanst. Zo'n programma aangevuld met
bekende liedjes uit die periode is "Happy Days are
heren again". Vijftig jaar bevrijding. Feest in het
Cultureel Centrum. Voor u treden op: New
Metronome Bigband o.l.v.
Sipke Bakker,
Damestrio v/h Girl Talk met Floor van Zutphen,
José Koning en Lydia van Dam. Verder Hans
Cassa, Joop Thonhauser en de dansers van Opus
One. Regie: Nartascha Emanuels.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon ontvangen de lezers van Weekmedia
een korting van ƒ 7,50 op de normale prijzen: Ie
rang ƒ 37,50 (normaal ƒ 45,00), 2e rang ƒ35,(normaal ƒ 42,50) 3e rang ƒ 31,50 (normaal ƒ
39,00). Het mogelijk telefonisch te reserveren met
vermelding dat u gebruik maakt van deze bon. De
kassa van Cultureel Centrum, Plein 1960 nr. 2 in
Amstelveen is geopend van ma. t/m vrij. van
10.00 - 15.00 uur (tel. v.a. 10.30 uur), za. en zo.
van 12.00 - 15.00 uur (tel. v.a. 13.00 uur). Tel.
(020)5475175.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon
ontvangt u een korting van ƒ 7,50 voor "Happy
Days are here again" op 30 april 1995 in het
Cultureel Centrum Amstelveen.
Naam:
Adres:
Postcode:

STATUBE

ALASKA
KOOLVIS

NU MET 300 ML GRATIS!

graatloos

zoek uit: ketchup, curry of salsa
ketchup
—
.

EXTRA GROTE
ZAK, LIEFST
800 GRAM

OOWeHAHD

OVENVERS

BLIK 25 CL

ORIGINELE
ITALIAANSE

ORYZA
RIJST
A LA
MINUTE

PIZZA
SNACKS

BONDUELLE DOPERWTEN/
WORTELTJES

d oor speciale
verpakking
lang houdbaar

GESNEDEN
EN VERPAKT
HEEL BROOD

RASK
een heerlijke
kauwsnack"
voor uw hond
PAK 2 STUKS

MONA

HEEL

PER WW

een heerlijke
smoorsaus vpor
kip, pot 500 gram

Royaal opgespoten
met echte
room.
mei
euiie slag
siayruuiu.
~,*
ƒ
( is i
Oranje dubbeldik
' <. p-"' .,' vv gevuld. Met vlag en
<•' * \ *""•*
-wimpel de lekkerste! f^'f' j /*^>>
VRIESVERS, dus
verser bestaat niet!

RIB-

MEXICAANS

ORANJE
;SLAGROOM
SQHNITT

UNIBKAAS
ELDERS

jNONZESUPERSLAGERU.

UNOX
CHICKEN
TONIGHT

STUKS
VOOR

HARINGRUG JES TUGERWIT BROOD BIOGARDE DRINK
POT
NU MET
300 GRAM

PEDIGREE
PAL

U«
t/ ix ' -)
^s^.-"
—•

DIRK VAN DEN DROEK

Woonplaats:

Aantal kaarten:

Ie rang a ƒ 37,50

Aantal kaarten:

2e rang a ƒ 35,-

Aantal kaarten:

3e rang a ƒ 31,50

WEEl

CALV

EXTRAN
SPORTDRIM
zoek uit:
orangeofcitron

KAAPSE GULDE HEUWEL
DROË STEEN OF PINOTAGE
Een verfrissende droge witte- of een
volrode krachtige
~> •
wijn, fles 0.75 llr

NUTRICIA

geeft u meer!

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook' • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaltplein • HOOFDDOFIPi Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacinlensttaat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANPVOORT: Burgemeester Engelberlsstiaat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlo'"
AMSTERDAM: • Belgiëpleln 106 (Nieuw Sloten) • Molukkenstraat 131 (oost) EN NU OOK: • Marie Helnekenpleln Icenlrum)

Gelijkspel
ZHC-teams
ZANDVOORT - Zowel de daKies als heren van ZHC sleepten een verdienstelijk gelijkspel uit het vuur. De dames
speelden met 2-2 gelijk tegen»
Xenios en de heren hielden
Haarlem op 1-1.
Voor de dames had er meer
ingezeten dan het uiteindelijke
gelijkspel. Met vlot hockey
\verd Xenios vastgezet. Helen
plantenga en Miranda Schilpzand wisten elkaar blindelings
te vinden, wat resulteerde een
doelpunt van Miranda Schilpzand, 0-1.
In de tweede helft hield ZHC
het goede spel nog even vast.
Miranda Schilpzand zorgde
met haar tweede doelpunt voor
een 0-2 voorsprong. Dat leek genoeg te zijn voor de overwinning. Echter, het Zandvoörtse
team stortte geheel in. Het lukte niet meer en Xenios profiteerde daarvan door op gelijke
hoogte te komen, 2-2.
De heren van ZHC en Haarlem speelden een matige partij
hockey. De Zandvoorters namen in de eerste helft een'0-1
voorsprong door een treffer
van Mare van der Kooi. Toen
vlak na rust Haarlem de gelijkmaker forceerde was de strijd
gestreden.

Klaverjasavond
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen organiseert vrijdagavond de laatste klaverjaswedstrijd voor koppels van dit seizoen. Op deze laatste avond
worden de kampioenen van dit
seizoen bekend. Klaverjassers
die nog niet hebben meegedaan, kunnen zich toch melden
en komen nog in aanmerking
voor de dagprijzen. In de kantine van Zandvoortmeeuwen,
aan de Duintjesveldweg, wordt
om acht uur begonnen met klaverj assen.
De kosten voor deelname bedragen zeven gulden en vijftig
cent.

n Zandvoorts
Nieuwsblad
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Zandvoortmeeuwen zet kroon op werk
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft zondag de kroon op het werk
gezet van het seizoen 1994'95. De formatie van de succesvolle trainer Pieter Keur
had genoeg aan een 0-0 gelijkspel in en tegen Bloemendaal. De Zandvoorters
promoveren naar de derde
klasse van de KNVB.

se feestje te verstoren, maar
was niet bij machte een vuist te
maken. Zandvoortmeeuwen
kon eveneens niet veel meer
uitrichten. Een kopbal van
Chris Kuin was te zacht en Robin Castien kreeg de bal verkeerd op zijn voet, nadat hij
zich vrij had gespeeld.
Het bleef bij 0-0 en mede
doordat de enige concurrent
DIO met 3-1 verloor, kon Zandvoortmeeuwen de kampioensvlag hijsen. Grote vreugde bij
spelers en supporters. De Zandvoortse kampioenen werden in
de badplaats op een vrachtwagen naar het raadhuis vervoerd,
alwaar het gemeentebestuur
het gezelschap ontving. Wéthouder De Jong feliciteerde de
geel-blauwen en namens de
Sportraad voerde Andries van
Marie het woord. Daarna is het
nog lang gezellig geweest in de
kantine van Zandvoortmeeuwen.

De sfeer rond de wedstrijd
was enorm. Het bestuur van
Zandvoortmeeuwen had een
drietal bussen ingezet voor het
vervoer van voornamelijk jeugdige supporters. Maar er waren
nog veel aanhangers op eigen
'gelegenheid naar Bloemendaal
gekomen, zodat eigenlijk sprake was van een thuiswedstrijd.
Sfeer genoeg, mede door een
muziekkapel, maar het voetbal
was niet groots. Bovendien
misten de Zandvoorters trainer
Pieter Keur die dooi- voetbalverplichtingen bij AZ niet aanwezig kon zijn. „Dat is pech
hebben," vond Keur. „Ik zat op
de bank bij AZ in Alkmaar en
had de telefoon bij de hand. Ik
werd dus constant op de hoogte
gehouden, maar had er liever
zelf bij geweest."

SPORT
Snelste duif
van Heiligers
ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines werden zaterdagmiddag in Aalst gelost op een afstand van ongeveer 160 kilometer van de hokken in Zandvoort. Dit keer was de duif van
H. Heiligers het snelst terug.

Om vijf voor half één werden
de manden geopend en begonnen de duiven de terugreis. De
vlucht ging behoorlijk hard. De
meeste melkers hadden de duivén nog niet verwacht maar om
zeven minuten over twee werd
De als een speer naar Zand- de duif van Heiligers geklokt.
voort gesnelde trainer Pieter
Uitslag:
Keur was uiteraard heel erg
H.Heiligers l, 5, 13, 18, 25.
blij. „Het is toch een hele mooie P.Bol 2. E.Paap 3. H.Gaus 4.
prestatie als je in drie jaar tijd P.Spronk 6, 8,16, 24. G.Koper 7,
tweemaal promoveert. DIO 22. R.Driehuizen 9, 10, 12. R. en
was de voornaamste kandidaat Th.Sinnige 11, 14, 15, 21, 23.
voor de titel maar haalde het J.Romkes 17, 19, 20.
niet. Wij hadden een nieuw elftal en speelden in het begin van
de competitie erg goed. Daarna
stelden de clubs zich anders op
tegen ons en bovendien traden
er veel wijzigingen, door schorsingen en blessures, op. Toen
werd het voetbal duidelijk minZANDVOORT - De Autoder, maar we hebben het uitste- sportvereniging Sandevoerde
kend opgevangen."
organiseert zaterdagavond 29
Stand 4de klasse KNVB:
Zandvrtmeeuw. 21 13 6 2 32 43- 15 april de CLA-Oranjerit. Deze rit
DJO
21 13 2 6 28 56- 25 is een routebeschrijving met teUnited
21 10 4 7 24 49- 29 keningen op de plattegrond van
DIOS
21 10 4 7 24 37- 26 Zandvoort. De lengte van de rit
TYBB
21 9 6 6 24 49- 32
Bloemendaal ... 21 9 4 8 22 41- 33 is ongeveer twintig kilometer
DSOV
21 7 8 6 22 35- 33 en wordt uitgezet door Henny
Hoofddorp
21 6 9 6 21 30- 34 Schuuring en gecontroleerd
Haarlem
21 7 6 8 20 42- 33
Alliance
21 6 6 9 .18 34- 45 door Wim Rappange.

Vervangend coach Eichard
Bruijnzeel en de enige honderden toeschouwers zagen in de
beginfase nog een redelijk voetbalspel. Het felle Bloemendaal,
de hobbelige grasmat en een
onduidelijk fluitende scheidsrechter maakten het de badgasten echter niet gemakkelijk. De spelers van Zandvoortmeeuwen in een vrachtwagen voor het raadhuis, waar ze worden ontvangen door het gemeentebestuur
Het fel spelende Bloemendaal
Foto Arnold van der Zee
kon doelman Serge van L'ent
taal geen kans en bovendien gaf man net buiten het strafschopDiezelfde doelman trapte hardwerkende Sander Hittinechter niet verontrusten.
Termaat zijn voorhoede aan- gebied gevloerd. De spelregels even later finaal over een terug- ger tikte hij uit de bovenhoek.
vallende impulsen. 'Bloemen- luiden dan dat de speler verwij- speelbal heen, doch de bal hupDirk-Jan Termaat
daal mocht bovendien van ge- derd moet worden van het veld. pelde tot zijn grote opluchting
Was de eerste helft nog enigsIn de Zandvoörtse defensie luk spreken dat het niet na tien De scheidsrechter had er zelfs naast het doel. Vlak voor rust zins het aankijken waard. De
speelde Dirk-Jan Termaat een minuten al met tien man" kwam geen gele kaart voor over. De liet de Bloemendaalse doelman tweede helft was gewoon
geweldige partij. De agressieve te staan. De doorgebroken Ro- vrije trap leverde overigens zien wel degelijk te kunnen kee- slecht. Bloemendaal probeerde Van Nispen
pen. Een prachtige inzet van de wel het' aanstaande Zandvoort- Spaarnestad
Bloemendaalse spits kreeg to- bin Castien werd door de doel- niets op.

Oranjerit bij
Sandevoerde

21 5 6 10 16 36- 52
21 O l 20 l 28-113

Buiten de normale A, B en C
klasse, is er nu ook een F klasse, speciaal voor diegenen, die
voor de eerste keer aan de rittensport meedoen. Start en finish bevinden zich in de Beach
Bar van Palace Hotel aan het
Daar hij reeds eerder dit sei- Burg. van Fenemaplein 2 te
zoen een bekerwedstrijd speel- Zandvoort.
de in de Amsterdamse Schaakbond voor schaakclub De
Inschrijven is mogelijk vanaf
Raadsheer, kreeg de onfortuin- half acht. Het inschrijfgeld belijke Zandvoorter een speelver- draagt twaalf gulden per equibod opgelegd.
pe. Leden van de ASV Sandevoerde hebben twee gulden
„Bespottelijk," was het dui- korting per persoon.
delijk commentaar van de
Chess-speler. „De bond wilde
zelfs de competitiepartijen verloren verklaren, doch raakte
verstrikt in haar eigen reglementen.
In een bekertoernooi van een
andere bond uitkomen heeft alZANDVOORT - Een team
tijd gemogen. Dit schijnt nu in- van scoutinggroep de Buffalo's
eens veranderd te zijn zonder is afgelopen weekeinde tweede
dat dit ergens terug te vinden geworden bij wedstrijden op
is." Cliteur fungeert morgen- het Naaldenveld in Bentveld. In
avond nu samen met Hans totaal namen 21 ploegen uit het
Drost als non-playing captain. district Haarlem aan de wedJeff Sarwer zal Cliteur vervan- strijden deel. De scouts van de
gen. De wedstrijd vangt aan om Stella Maris/St Willibrordusacht uur in het Gemeenschaps- groep jaar werden 11-e.
huis.

Boudewijn Eijsvogel Rapid-kampioen Chess
ZANDVOORT - Na een
spannende en eneverende
avond schaak heeft Chess
Society Zandvoort haar eerste kampioen van dit seizoen afgeleverd. Boudewijn
Eijsvogel wist de beste mengeling van snel spel en accuratesse ten toon te spreiden,
waardoor hij zich Rapidkampioen van Chess mag
noemen.

Z'75 junioren pakken titel
Na een leuk en spannend seizoen zijn de C l
junioren van Zandvoort'75 onder leiding van
coach Mario van der Voet met slechts drie verliespunten kampioen geworden. Het leuke van
het kampioenschap is, dat deze ploeg al jarenlang een vriendenploeg is.
Na dit kampioenschap zijn de Zandvoort'75-ta-

lenten ook eerste geworden op het Chalet Parkettoernooi. Dat geschiedde na een zwaar bevochten
zege in de finale van het Engelse Grange United.
Volgend seizoen gaan deze junioren over naar de
B-junioren.
Op de foto het succesvolle Zandvoort'75 C-junioren team.

Bij het Rapid-schaken hebben de spelers en speelsters elk
25 minuten bedenktijd ter beschikking om een beslissing te
forceren. De totale competitie
werd over drie avonden verspeeld. Aangezien er per avond
drie partijen op het programma
stonden, die via het Zwitserse
systeem op rating werden ingedeeld, was de uiteindelijke winnaar pas na negen partijen bekend.
Na de eerste avond maakte
Boudewijn • Eijsvogel al de
meeste aanspraak op de hoofdprijs. Met een 100-procentscore
van drie punten uit evenzovele
partijen ging hij samen met
Dennis van der Meijden aan de
leiding. De. kansen op de titel
leken voor het leidende duo
echter in rook op te gaan, aangezien zij beiden niet aanwezig

waren op de tweede avond. De lag de eindzege voor het opraachtervolgers roken hun kans pen. In de laatste ronde maakte
en konden aansluiting vinden. Boudewijn Eijsvogel dan ook
geen fout en scoorde hij opnieuw een vol punt en stelde hij
Achtste ronde
de titel veilig.
Zo kwamen Kees Koper, Peter van der Beek, Mare Kok en
Simon Bosma ook op een score Schaakhout
van drie punten. Deze groep
Met deze knappe prestatie
van schakers bezat hiermee laat Eijsvogel zien uit het goede
een gedeelde derde plek. De schaakhout gesneden te zijn.
tweede plaats was in handen De strijd om de tweede plaats
van penningmeester
Hans werd uiteindelijk in het voorDrost, die op 3,5 punt stond. De deel van Kees Koper beslist.
verrassende nieuwe ranglij- Door een overwinning op Sistaanvoerster was Caroline mon Bosma kon hij de zilveren
Stam de Jonge met een score umedaille-in ontvangst nemen.
van vier punten uit zes partijen. De derde plaats werd gedeeld
Op de laatste avond had Ca- door Caroline Stam de Jonge en
roline Stam de Jonge het echter Hans Drost.
moeilijk. Zo verloor zij van de
zwart spelende Willem BrugChess Society zal het morman. Hans Drost kwam door genavond in de kwartfinale van
een remise tegen Kees Koper de beker tegen eersteklasser
langszij. Ook Boudewijn Eijs- Weenink uit Beverwijk zonder
vogel en Simon Bosma kwa- Olaf Cliteur moeten stellen.
men op vier punten door overwinningen op Peter van der
Beek en Peter Kühn.
In de achtste ronde viel de
beslissing. Boudewijn Eijsvogel versloeg in een spannende
partij Stam de Jonge. Aangezien zijn naaste concurrenten
Drost en Bosma verloren en
Koper niet verder dan remise
kwam tegen Willem Brugman,

Scouts De Buffalo's
op tweede plaats

Gemeente wint ploegenmeerkamp

Kandidaat Jons Successen voor zwartschakers
Dommeck let op
kwaliteit beurs
ZANDVOORT - Met nog
twee ronden te gaan blijft
Dennis van der Meijden aan
kop in de interne competitie
van de Zandvoörtse Schaak
Cluh. In de 25e ronde boekten de zwartspelers de
meeste successen. Winst of
ZANDVOORT - Normaal kantoren ligt een brochure ter remise
viel er te noteren
stemt een burger voor de inzage, waarin de 155 kandidaverkiezingen van het hoog- ten zich met foto, curriculum voor de zwartschakers.
De zes partijen leverden
heemraadschap
Rijnland vitae en motivatie presenteren.
met de voeten: hij ver- Het aantal van 155 is behoor lijk spannende confrontaties op.
vier jaar geleden waren Verheijen klopte Parys en
scheurt zijn oproepkaart. groot,
nog 77 kandidaten. Meijer: Schiltmeijer haalde Berkhout
Heel vervelend, aldus de be- er
„We hebben geen aanwijzingen onderuit. Manshande was niet
stuursleden van het schap, dat
dit verband houdt met de opgewassen tegen de dadendat het afvalwater in de vier- watersnoodramp
in Limburg drang van Geerts, terwijl Ayhoek Umuiden-Amsterdam- en Midden-Nederland.
De oorgoed schaakte tegen AtkinGouda-Den Haag zuivert en zaak is waarschijnlijk een actief ress
son en won. De partijen tussen
zorgt dat de huizen van on- voorlichtingsbeleid."
Ter Bruggen en Lindeman en
geveer een miljoen ingezete- Alleen huiseigenaren of bezitnen niet onderlopen.
ters van onroerend goed mogen
Hoe kan de opkomst voor
deze verkiezingen worden verhoogd? Een bestuurslid kwam
tijdens zijn vakantie in Zwitserland op het.idee de verkiezingen per post te houden, zoals
dat ook met de Zwitserse kantons gebeurt. Voorlichter C.M.
Meijer van Rijnland: „De eerste
reactie was: zoiets kan hier niet.
Maar na een juridisch onderzoek bleek dat stemmen in Nederland ook via de brievenbus
kan."
Het resultaat van een proefverkiezing was verbluffend.- De
opkomst is normaal 6 procent,
maar per post bleek 35 procent
zijn stem uit te brengen. Meijer:
>.Het democratisch gehalte van
het Rijnlands bestuur wordt
hierdoor veel groter. En het
scheelt enorm in de kosten. Het
bemannen en installeren van
stemhokjes in 35 gemeenten
kost ongeveer drie miljoen gulden. Per post zijn we nu 1,25
ttiüjoen gulden kwijt."
In totaal mogen 270 duizend
sterngerechtigden tussen eind
<ipril en 15 mei hun stem uitbrengen. Bij gemeentehuizen,
bibliotheken en waterschaps-

aan de vierjaarlijkse verkiezingen deelnemen. Dit verandert
echter bij de verkiezingen in
1999: ook huurders krijgen dan
stemrecht. De gemeenteraden
kiezen dit jaar nog uit de categorie 'ingezetenen' de' helft van
het bestuur van het hoogheemraadschap. De andere 18 leden uit de groepen 'gebouwd' (eigenaren van gebouwen), 'ongebouwd' (eigenaren van grond,
meestal boeren) en 'bedrijven' worden rechtstreeks gekozen.
De Zandvoortenaar Jons
Dommeck hoopt in mei als 'ingezetene' in het bestuur te komen. Hij wil de belangen behartigen van de huurders, die behalve de vaste aanslag van 16
gulden elk jaar de verontreinigingsheffing van 270 (een gezin)
of negentig gulden (eenpersoonshuishoudens)
betalen.
Waarom heeft hij zich kandidaat gesteld? „Ik vind dat de
verontreinigingsheffing zonder
goede controle veel te hoog
dreigt te worden. De kwaliteit
van het water behoort goed te
zijn, maar er moet ook gelet
worden op de kwaliteit van de
portemonnee."

Gorter tegen De Oude eindigden in remise.
Na de winst van John Ayress
en Edward Geerts zijn zij vrijwel zeker van de tweede en derde plaats. In de bovenste regionen is de spanning geweken,
maar in de onderste regionen
kunnen de laatste twee partijen
nog veel verschuivingen te
weeg brengen.

Louis Blok-toernooi
Over vier weken staat de 15e
editie, van het landelijke bekende Rapid-toernooi op het programma. In partijen met een
bedenktijd van 25 minuten per
persoon zullen weer zo'n honderd deelnemers uit het gehele

Strandexploitanten
willen breder strand
ZANDVOORT - De Nederlandse Strandexploitanten
willen meer overheidsgeld
voor het verbreden van de
stranden. Dat geld moet met
name komen van het ministerie van Economische Zaken.

Dat bleek dinsdag op een cpnferentie van de gezamenlijke
Kust-WV's in Den Haag. Centraal stond het onderwerp
zandsuppletie, met een discussie met drs. J.H.M, de Ruig,
schrijver van het zojuist verschenen basisrapport Kust
nota 1995 'De kust in breder
perspectief'. Het ministerie van
Verkeer en Waterstaat betaalt
jaarlijks zo'n 60 miljoen gulden
voor suppletie, maar dat is niet
eens voldoende om de achterstand snel in te halen. In Zandvoort is vorig jaar zand opgespoten, maar de zee heeft nu al

weer een flink deel een aantal
meters naar zich toe gehaald.
Als het Nederlandse strand
extra breed moet worden, is er
nog eens 20 miljoen extra nodig. Het ministerie van Economische Zaken schuift eventuele beslissingen daarover door
naar het kabinet. Toerisme is
heel belangrijk, zei een woordvoerster, maar er zijn nog meer
projecten dan alleen kustrecreatie. Het budget voor toerisme
is acht miljoen gulden.

land de strijd met elkaar aanbinden. Evenals andere jaren
zal het Louis Blok rapidtoernooi plaatsvinden op dohderdag 25 mei, Hemelvaartsdag. In
het Gemeenschapshuis zijn
beide grote zalen beschikbaar
voor dit evenement.

Welkom
Ook niet leden van de Zandvoortse Schaak Club zijn van
harte welkom en kunnen zich
vanaf vandaag opgeven via de
volgende
telefoonnummers:
J.Berkhout 02507-15023 en R.
Schiltmeijer 02507-17272. Om
deel te nemen moet slechts tien
gulden inschrijfgeld worden betaald.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club.
Informatie over het schaakprobleem is te krijgen op de wekelijkse clubavond, op donderdagavond in het Gemeenschapshuis, of via de telefoonnummers 15023,17272, of 14085.

Motorrijders
krijgen bon
ZANDVOORT - De politie
heeft zondag 15 motorrijders
bekeurd, die hun motor op het
Badhuisplein hadden geparkeerd. De motorrijders trokken
zich niets aan van de verbodsborden en kettingen en zetten
hun voertuig op het plein.

Schaakdiagram 15. Opgave:
mat in een zet, zwart aan zet.
Oplossing schaakdiagram 14
(mat In twee zetten, zwart aan
zet): 1.... Dh4 • g3; 2. h3 x g4 - Dg3
h4 en mat.

TZB, op de voorgrond, tegen hen team van de Politie. TZB zou deze partij winnen

Foto Arnold van der Zee

ZANDVOORT - De door
Jaap Bloem Intersport en
AFAFA
georganiseerde
ploegenmeerkamp is een
overweldigend succes geworden. Na drie sportonderdelen bleek het team van de
Gemeente Zandvoort de
sterkste te zijn. De deelnemers beoefenden zaalvoetbal, badminton en volleybal.
De vorige avonden was de
ranglijst aï behoorlijk door elkaar 'geschud. Op de laatste
avond, niet volleybal, moest de
winnaar naar voren komen. De
Reddingsbrigade had aangekondigd, dat de volleybalavond,
hun avond moest worden. Hiervoor hadden de spelers meerdere avonden geoefend. De andere teams waren gewaarschuwd.
In de eerste wedstrijd trof de
Reddingsbrigade een niet te onderschatten tegenstander, de
.Gemeente. Deze ploeg was
sterk opkomen zetten en wilde,
net als vorig jaar, de eerste plek
bemachtigen. In de eerste minuten van de wedstrijd viel de
geoefendheid op van de ZRB.

Echter de Gemeente, een repu:atie hebbende in het volleybal,
kwam sterk terug en nam het
initiatief. De ZRB deed er alles
aan om de eerste punten binnen te halen, maar moest echter haar meerdere erkennen in
het team van de Gemeente. De
Gemeente hield de gehele
avond de vorm vast.

Politie
Op het andere veld liet het
team van TZB zien dat terdege
rekening met hun gehouden
moest worden. Plower Power
werd eenvoudig opzij gezet. Al
snel bleek dat de ranglijst op
zijn kop gezet zou worden. De
eerste drie teams, Politie, Gemeente en TZB, leverden een
strijd op het scherpst van de
snede zonder daarbij de sportiviteit uit het oog te verliezen.
Voor het publiek was duidelijk
dat de beslissing in de onderlinge wedstrijden zou vallen.
De Gemeente won alles op
deze avond. TZB moest het in
een directe confrontatie afleggen tegen de Gemeente. De Po-

litie had het zwaar, zowel TZB
als de Gemeente bleken te sterk
te zijn. De Reddingsbrigade en
Flower Power vochten hun eigen strijd uit. Beiden boden
goed tegenstand maar konden
toch niet voorkomen dat de
meeste partijen werden verloren. Het plezier was er echter
niet minder om.
Voor APAPA en Jaap Bloem
Intersport was al in een eerder
stadium duidelijk dat de ploegenmeerkamp was geslaagd.
Deze laatste avond maakte dit
nog eens overduidelijk. Ook na
de wedstrijden bleek het telkens ontzettend gezellig. Alleen
bij het voetbal diende de organisatie voor een scheidsrechter
te zorgen. Die scheidsrechter
heeft het ontzettend rustig gehad.
Voor de tweede keer in successie behaalde de Gemeente
de overwinning in deze ploegenmeerkamp. TZB legde beslag op de tweede plaats, de Politie werd derde, de Reddingsbrigade vierde en Plower Power
moest genoegen nemen met de
vijfde en laatste plaats.
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Verpleeghuis

Gaasperdam

In verpleeghuis Gaasperdam wordt met veel
kennis, kunde en enthousiasme gewerkt aan een
eigentijdse ouderenzorg. Respect voor het individu
en het bevorderen van de zelfredzaamheid zijn
daarbij belangrijke uitgangspunten.
Verpleeghuis Gaasperdam is een gecombineerd
verpleeghuis met 7 80 bewoners, 20 plaatsen voor
dagbehandeling, 300 medewerkers en maakt deel
uit van de Stichting Verpleeghuizen Amsterdam.

Heb /e al eens nagedacht over het werken binnen de
gezondheidszorg, waar je veel met en vooral voor
mensen werkts Zo ja, dan kun je aan de slag bij
Verpleeghuis Gaasperdam als

Leerling-ziekenverzorgende
Als lecrlingvickenverzorgcnde knjgjc veel Ie maken
met oudere mensen mei een lichamelijke en/of
geestelijke handicap. Tijdens de opleiding leer je wat
belangrijk is m de ver/orgmg, verpleging en bcgeleidmg van oudere mensen

Omdat er nog veel meer te vertellen is over de opleiding
en over ons verpleeghuis organiseren wij een

De opleiding duurt ruim 2,5 jaar Het aantrekkelijke
van de opleiding is, datje leren en werken gaat combincrcn en daarvoor ook salaris krijgt. De theorie die
ie tijdens de opleiding knjgl, leer je in de praktijk te
brengen in ons verpleeghuis.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je alle informatie over
Verpleeghuis Gaasperdam, het beroep van ziekenverzorgende, de inhoud en opbouw van de opleiding en
de arbeidsvoorwaarden.

Voorde opleiding moei je minimaal 16 jaar en 8 maanden oud /.ijn Als vooropleiding wordt minimaal een
LBO-diploma met twee vakken op C- en vier vakken
op B-niveau gevraagd.

INFORMATIE-BIJEENKOMST OP DONDERDAG
I I MEI 1995.

Heb je interesse en wil je je aanmelden voor deze bijeenkomst? Stuur dan een briefje naar Verpleeghuis
Gaasperdam, t.a.v. de afdeling Personeel & Organisatie,
Soestdijkstraat 4, 1107 HG Amsterdam. Uiteraard kun
je je ook telefonisch aanmelden bij afdeling P&O,
telefoon 020 6979311.
Vanaf het metrostation en winkelcentrum Reigersbos
is ons verpleeghuis makkelij en snel bereikbaar

TIJDENS
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Grote belangstelling voor
Nieuwe generatie OMO
Tijdens de 50-stc Huishoudbeurs was het voortdurend een
drukte van belang op de OMO-stand. Hier presenteerde
OMO het allernieuwste hoofdwasmiddel van deze tijd: Nieuwe generatie OMO. Tienduizenden belangstellenden maakten kennis met dit nieuwste wasmiddel dat geschikt is voor
alle hoofdwas en alle temperaturen. Tijdens één van de druk
bezochte beursdagen was er ook een officieel moment. Nieuwe generatie OMO verkreeg het Keurmerk Goedgekeurd
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Het Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten, dat de testen verricht voor
dit Keurmerk, reikte de hierbij behorende officiële oorkonde
uit op de OMO-stand.

Nieuw
Nieuwe generatie OMO is
nieuw omdat het nóg meer
vlekken verwijdert, waardoor
de hele hoofdwas helemaal
schoon wordt. Nieuwe
generatie OMO is ook nieuw
omdat u er de hele gezinswas
mee kunt doen, op elke
temperatuur. Ook bij lage
temperaturen zorgt Nieuwe
generatie OMO al voor een
stralend schoon resultaat!

Testen

DE CONTACTLIJN

(De Qutt

Ruime
parkeergelegenheid
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

Er is een nieuwe efficiënte manier om snel in contact te komen
met leuke meisjes, vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op
de Contactlijn 06-350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren naar
talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertcnties door een leuke
reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer. Hiermee kunt
u later de reacties op uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Vul hiervoor de bon op de pagina met Micro's in.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1.00 gpm)

H U l S H O U D B E U RS

Het allernieuwste wasmiddel
van OMO is zeer uitvoerig
getest. OMO heeft het zelf
getest onder de meest
uiteenlopende omstandigheden
en op praktisch alle vlekken
die kunnen voorkomen. Hierna
hebben diverse onafhankelijke

testinstituten Nieuwe generatie
OMO onder de loep genomen.
De resultaten mogen er zijn!'
"Maar", aldus de manager
van OMO, Eric Bras, "het
meest trots zijn we toch wel op
het Keurmerk Goedgekeurd
Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen. ledere
consument weet dat dit
Keurmerk staat voor hoge
kwaliteit en zekerheid".

Goedgekeurd
Het Keurmerkinstituut
Konsumentenprodukten heeft
Nieuwe generatie OMO voor
het Keurmerk getest op diverse
aspecten. Zo heeft men
gekeken naar de wasprestatie
en naar de vlekverwijdering.
Hierbij heeft het instituut
vastgesteld dat Nieuwe
generatie OMO tot goede

• Tienduizenden
bezoekers aan de
Huishoudbeurs •
maakten kennis
met het

allernieuwste
hoofdwasmiddel:
Nieuwe generatie
OMO. De

probeerpakken
gingen in een
hoog tempo over
de toonbank!
resultaten leidt bij de juiste
temperatuur en ook dat het
hardnekkige vlekken
verwijdert. Voorts heeft het
instituut milieu-aspecten
beoordeeld, waaronder de
biologische afbreekbaarheid.
Ook heeft het
Keurmerkinstituut
Konsumentenprodukten nog
gekeken naar de veiligheid
voor textiel. Omdat Nieuwe
generatie OMO aan alle eisen
voldoet, is het Keurmerk
verleend: een extra zekerheid

„icuwc fJIP*
• • Een officieel moment
tijdens de 50-ste
Huishoudbeurs: de heer
ing. T.A.van Vliet van
het Keurmerkinstituut
Konsumentenprodukten
(rechts) reikt de officiële
oorkonde uit aan
Eric Bras, manager van
OMO (links).
Elk pak Nieuwe
generatie OMO bevat nu
het Keurmerk
Goedgekeurd
Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen.

Fa. Gansner & Co.

In samenwerking met Fokus Reizen B.V. biedt
Weekmedia u een kunsthistorische reis* aan met als
therna Breughel en Bosch.

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

Optimale klimaat- en
prijsbeheersing.

Eerste dag
Vertrek vanuit Nederland vanaf een opstappunt,
waarover u later wordt geïnformeerd. Via Zeeland
rijdt u naar Brugge waar het Van Groemngen-museurn onder deskundige
leiding uitgebreid zal
worden bezocht. U
maakt tevens een
stadswandeling langs
de
Begijnhofjes.
Daarna volgt het diner
m Brugge en vervolgens reist u naar
Brussel voor de overnachting
m
het
Sheraton Hotel in
Brussel (5*****).

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

geeft u meer!
Varen met
de boswachter

Tweede dag
Na het heerlijke ontbijtbuffet wordt het
werk van Breughel
bekeken
in
het
Museum voor Schone
Kunsten m Brussel. U
krijgt ook de gelegenheid om de antiekmarkt rondom de Zavelkerk te bezoeken. In de loop
van de namiddag rijdt u terug naar Nederland.
*••••«^

Vertrekdata (steeds op zaterdag) en kosten:
20 rnei, 17 juni. 8 juli. 5 augustus en 28 oktober
1995.
De kosten van de^e weekendreis bedragen f299,- per
Persoon in een tweepersoonskamer, toeslag eenpersoonskainer f 70.-. Dit bedrag is inclusief vervoer in
een royal class bus, kunsthistorische reisleiding,
overnachting in Sheraton Hotel. 3 gangen diner in
Brugge, ontbytbuffet en entrees museum
* De reis kan alleen doorgaan bij minimaal 20 deelneriiers
Voor meer informatie. Fokus Reizen B.V., 020663.48.30.
Reserveren is alleen mogelijk middels het insturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia. Postbus 2104, 1000 CC
Amsterdam.

Wy nemen deel aan de weekendreis Breughel en
Bosch in België a f 299.- per persoon.
Naam:

,

1

lagunaAlizé
Het Amsterdamse bos bestaat voor een groot
gedeelte uit water. In de periode van l t/m 7 mei
1995 organiseert de Boswachterij van het
Amsterdamse bos in samenwerking met Rederij
Naco vaartochten van ca. één uur door het prachtige natuurgebied van de overlanden van de
Nieuwe Meer. Terwijl u rustig geniet van het
natuurschoon vertelt de boswachter zijn verhaal.

een elektronisch regelbare "climate control", waarmee

u precies bepaalt welke temperatuur het wordt.

En blijft! En wij op onze beurt praten over een voordeel van maar liefst f 4.200,-!* U ziet, we kunnen u
van harte een luchtige proefrit aanbevelen.

Adres

aa
dnstó
: f 5.600,-, nu voor f 1.400,-.
Uw voordeel:!4.200,-*

Reserveren is verplicht en kan telefonisch worden
gedaan bij Rederij Naco, tel. 020-6262466.

Wij nemen deel aan de vaartocht door het
Amsterdamse bos.

. .......

Telefoon:

De afvaarten vinden dagelijks plaats om 11.00,
13.00 en 15.00 uur. Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij het
Bosmuseum (tevens verzamelplaats) betalen onze
lezers in plaats van f 15,00 slechts f 12,50.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar betalen in plaats van
f 10,00 slechts f 7,50.

Bon voor onze lezers

Postcode
Woonplaats-

• •• •" . Lever . ' . ' . . . ' '
Consumentenvoorlichting
!: Postbus 180
2900 AD CAPELLE
• ' . . ' . ' A A N DEN-USS.EL
Telefoon: 06-0175 (gratis)

• Miele en OMO werken al vele jaren samen. Tijdens de
Huishoudbeurs won iedere dag een bezoekster de spiksplinternieuwe Miele Frontstar wasmachine. Op de foto ziet u links de
winnares mevrouw Van der Lee uit De Meern die de prijs kreeg
uitgereikt door mevrouw Meens van Keurmerkinstituut
Konsumentenprodukten (rechts).

geeft u meer!
Breughel en Bosch
in België

Bonvoor onze lezers

voor kwaliteit.
Iedereen die meer informatie
wil over Nieuwe generatie
OMO kan gratis bellen of
schrijven naar:

Naam:
Datum
Adres:

Aantal personen: .
Tweepersoonskamer of eenpersoonskamer aangegeven s.v.p.

geeft u meer!

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-1 0, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-12424.

Woonplaats:
Datum:
RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

Aantal volwassenen:

Aantal kinderen:.

geeft u meer!

Weekmedia
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Mobiele keukenmeubels
TTOOR EEN CREATIEVE opstelling biedt
V de firma Asdal Gourmatics een breed scala aan mobiele keukenmeubeltjes. Een voorbeeld hiervan is een verrijdbaar keukenmeubel dat is uitgevoerd in chromate of roestvrijstaal. Het kan worden toegepast als opbergunit maar ook functioneel gebruikt als mobiele
werkplek. Het wordt dan extra uitgerust met
een snijplank. De staanders en schappers zijn
in verschillende maten leverbaar. Een ander
voorbeeld is het mobiele wijnmeubel. Dit biedt
op de onderste schappen plaats aan een ruime
voorraad wijn. Het bovenste schap voor de
kookboeken is afgeschuind zodat de boeken
opengeslagen kunnen blijven liggen. Doordat
de meubeltjes verrijdbaar zijn, kunnen ze ge-,
makkelijk mee verhuizen en worden verplaatst als de keuken een andere inrichting
krijgt.

Tapijt met geitehaar

Vijftig jaar vrij!

NDER DE NAAM Remtarandt
ontwikkelde Desso een wollentapijt dat voor tachtig procent bestaat uit Nieuwzeelandse wol en
voor twintig procent uit Chinees geitehaar. De wol kenmerkt zich door
de grote slijtvastheid en het geitehaar is iets grover van structuur dan
schapewol. Het geitehaar steekt losjes boven de wol uit. Rembrandt is,
aldus de fabrikant, in tegenstelling
tot vele cocos- en sisasprodukten
niet gevoelig voor verkleuring en
vochtinwerking. Het vuil valt niet
door het weefsel heen. Het tapijt is in
verschillende structuren en naturel
tinten leverbaar zoals zand, naturel,
ivoor, honing, kaki en mais. Naast
kamerbreed is Rembrandt ook als
karpet leverbaar. Geheel naar individuele wens in verschillende maten
en afgewerkt met kleurig keperband
of fraaie jaquardweefsels.

O

De prijzen variëren van 695 tot 1235 gulden. Informatie
bij Asdal Gourmatics, telefoon 08356-31898.

TN HET HISTORISCH MuJ- seum Haarlemmermeer is
van 29 april tot l oktober de
tentoonstelling '50 jaar vrij!
Bezetting, bevrijding en wederopbouw in de Meer' te
zien.
Deze tentoonstelling geeft
een beeld van de Tweede Wereldoorlog in de Haarlemmermeerpolder. Gebruiksvoorwerpen maken duidelijk
hoe men zich in de Meer behielp bij de bereiding van
voedsel, bijvoorbeeld met
een bloemzeef gemaakt door
een onderduiker. Foto's laten
zien waar onderduikers zich
schuilhielden en hoe er feest
werd gevierd na de bevrijding. Er zijn veel originele
documenten, zoals de ontroerende laatste brief van een ter
dood veroordeelde jongen
aan zijn ouders, plakboeken,
militaire verslagen, affiches

Voor meer Informatie Desso N.V. , telefoon
04120-67911.

deelte sterft een roemloze
dood. Temidden van de bollenvelden staan de hypermoderne
bollenbedrijven. Hier worden
de in hoogzomer geoogste bollen gepeld, schoongemaakt en
klaargemaakt voor de verkoop.
En hier doet zich voor scholieren - en vroeger ook voor buitenlanders - de gelegenheid
voor iets bij te verdienen. Kleine bolletjes worden, voordat ze
worden opgeslagen, eerst
ontsmet, want
er liggen altijd
allerlei
wormpjes en
aaltjes op de
loer. Dat bewaren duurt meestal niet langer dan een paar maanden,
want in de herfst gaan ze al de
grond in om het volgende voorjaar te bloeien.

E BOLLENVELDEN
LIGGEN op de grens
tussen duin en oude
zeeklei en zijn in de volksmond bekend als de geestgronden. 'Geest' werd heel
lang geleden gebruikt om
aan te geven dat die grond
droog én onvruchtbaar is.
Het woord 'geest' is nog terug
te vinden in bijvoorbeeld een
aardrijkskundige naam als
'Gaasterland', een plaats op dé
zandige, droge gronden in
Friesland. De geestgronden liggen op de uitlopers van het
duin; grond waar de regen onmiddellijk in het zand wegzakt.
In de 19-e eeuw begonnen ondernemende bollenboeren die
goedkope, waardeloos gedachte geestgronden af te graven tot
een halve meter boven de
grondwaterspiegel. Die wat diepere laag grond bevatte ingespoelde klei en veen uit het achterland. Omdat door al dat gegraaf het grondwater nu vlak
onder het maaiveld was komen
te liggen', werden de geestgronden de ideale bollenakkers.
Door de hoge duinen beschermd tegen de westenwin-

«.

Onze nationale trots - miljoenen bollen - groeien ondergronds tot exportgrootte en bloeien
bovengronds tot importhoogte. Er komen immers duizenden toeristen van heinde en ver
speciaal naar kijken
Foto De Groot
den, bleken tulpen, narcissen
en al die andere bolgewassen
het uitstekend te doen. De bollenvelden waren geboren.
Het is de bollenboer niet om
de bloem te doen, maar om de
bol - anders was hij geen bollenboer geworden, maar krokuskweker of tulpenteler of zoiets.
De bol moet groeien tot hij een
behoorlijke omvang heeft. Dan

wordt hij keurig verpakt en
over de hele wereld geëxporteerd. Om de bol zo optimaal
mogelijk te laten groeien, worden de bloemen 'gekopt': de
steel wordt net onder de bloem
doorgesneden. De bol gaat met
het vliegtuig, de bloem eindigt
op de composthoop. Sommige
'gekopte' bofkonten worden
verwerkt in de welbekende

bloemenslingers die bij de stalletjes langs de weg te koop zijn,
een paar komen er nog terecht
in de wagens van het bloemencorso, maar het grootste ge-

Bolgewassen komen van nature voor in streken waar de
winters koud en vochtig zijn en
de zomers heet en droog. Dat
van die koude en vochtige winters klopt wel, maar de Nederlandse zomers zijn doorgaans
niet echt heet en droog. Ondanks deze handicap is de bol vooral in de vorm van een tulp erin geslaagd om Neerlands nationale bloem te worden. Dat
komt omdat de overgang tussen de beide uitersten van een
dergelijk landklimaat wordt gevormd door een korte lente, en

N DE MINIATUURSTAD
Madurodam te Den Haag
is tot en met 3 september
de expositie 'Modeltreinbouw in Madurodam, van
Stoomlocomatief tot Hogesnelheidstrein' te bezichtigen. De tentoonstelling is samengesteld uit een grote verscheidenheid van ambachtelijk vervaardigde treinmodellen uit collecties van diverse
musea en particulieren. Verder toont Madurodam de Koninklijke Modelspoorbaan
met daarop de eerste stoomlocomotief 'De
Arend'.
Naar
aanleiding van
het honderd-j arig bestaan van
de Nederlandse
Spoorwegen in
1939 is deze modelspoorbaan
geschonken aan
Prinses Beatrix
voor haar tweede verjaardag.
De Koninklijke
Modelspoorbaan is voor het
eerst in deze
vorm opgesteld

I

daar slaat Nederland en zijn klimaat toe. Bollen bloeien immers in het voorjaar, niet?
De aanleg van een forse voedselvoorraad in de bol stelt de
plant in staat tijdens die korte
lente razendsnel tot volledige
bloei te komen. Deze vliegende
start geeft het bolgewas een
grote voorsprong op de andere
planten, zodat ze al het aanwezige licht voor zich kunnen opeisen. Daarom
behoren bolgewassen tot
een van de eerste
bloeiers
van het jaar.
----De bollenvelden zijn te
vinden in een langgerekte
strook achter de duinen van
Noord-Holland, ruwweg tussen
Bloemendaal en Noordwijk. De
rijksweg N 206 voert dwars
door dit gebied. De Keukenhof
met zo'n zes miljoen bollen ligt
er middenin. Vanuit de bus van
lijn 90 van de NZH (Haarlem Den Haag GS) heeft u een
prachtig gezicht op de bollenvelden.
En fietsers die niet tegen een
fikse tocht opzien, kunnen hun
hart ophalen in dit gebied. De
Fietsersbond, postbus 2150,
3440 DD te Woerden, heeft in
haar 1995-catalogus een aantal
bollenroutes opgenomen. Deze
catalogus is gratis te bestellen.

De Keukenhof telt
zes miljoen bollen

D

Het Historisch Museum Haarlemniermeer Is dagelijks geopend van
één uur tot vijf uur, behalve op
maandag. Op 5 mei Is het musueni
geopend van tien tot vijf uur. Kinderen lot twaalf jaar hebben gratis toegang. Het museum is te vinden op
de Kruisweg 1403 (naast Claus I'.irtycentrum) in Hoofddorp.

Modeltreinbouw in Madurodam

Bloembol maakt in lente vliegende start
Wie nu tulpen koopt om op
tafel te zetten, kan er
donder op zeggen dat die
afkomstig zijn van de koude
grond, van de bollenvelden.
Je kon al eerder tulpen
krijgen, maar die kwamen
uit de kas. Narcissen, de
vroegste bolbloeiers-metvaasbestemming, die waren
er door de zachte winter in
februari al volop.

en kranten. Films tonen taeelden van vijftig jaar geleden
met reacties daarop van mensen nu en interviews van
schoolkinderen die ouderen
vragen 'hoe het was'.
Grote en kleine souvenirs
vertellen allemaal hun eigen
verhaal: een theepot in de
vorm van een geallieerde
tank, een schilderij - gemaakt
door een onderduiker-, een
doosje met 'dnjvertjes', een
hangertje van vliegtuigglas
met een zilveren dubbeltje,
een zakje thee met 'Uit Vrij
Nederlands Indié een groet.
Houdt moed' en een duiveparachuutje.

voor de liefhebbers van Modelspoorwegen. De Madurodam Spoorbaan, schaal 1:25,
is met zijn circa drie kilometer lengte de grootste modelbaan ter wereld. Hier zijn
treincombinaties te zien, die
in werkelijheid in Nederland
bij de Nederlandse Spoorwegen voor het vervoer zorgen.
De expositie is gratis toegankelijk voor bezoekers van
Madurodam. Dagelijks geopend van negen tot zeven
uur 's avonds.

geeft u meer!
Wandelen door
pittoresk Sloten

Wolthoorn & De Groot

(ADVERTENTIE)

NPAKKEN

wegwezen!
• ••••••••••••••••••
6 Daagse reis naar Kolding, Denemarken
Denemarken, het vakantieland bij uitstek! U verblijft in het
bruisende Kolding, diverse uitgaangsmogelijkheden, vele
winkels en volop bezienswaardigheden! Hotel Tre Roser, gelegen in een park, aan de rand van het centrum, alle kamers
op de begane grond! Maak nu kennis met Denemarken!
Mei: 22, 29 fl. 698,Juni: 05,12,19, 26 fl. 698,Inclusief: *vervoer per luxe tourbus * lunches heen- en terugreis *halfpension *hotel met luxe faciliteiten*2-ps.kamer met
do/to *excursies* reisbegeleiding *afscheidsdiner!
'

KOLDING^COÏJPON
'
Deze boti ingevuld opsturen naar
De Harde's Tours, Antwoordnr. 308,
2130 VB Hoofddorp (geen postzegel)
Naam:
Adres:
Poste.:

Woonpl.:

De Harde's Tours

EiöéknuÏBËL 020-6541100
BOES

Winkelcentrum op zee

Fietsen in Reuzengebergte
of hengelen op Biggemeer
OEWEL DE boekingen op veel reisbureaus nog achterblijven bij vorig jaar wordt er
door veel Nederlanders al
weer driftig gebladerd in
kleurige folders, op zoek
naar dé bestemming van het
jaar. Zowel ver weg als
dichtbij is er keus in overvloed voor elke smaak en
beurs.

H

Fietsen in het Reuzengebergte en het Bohemerwoud doet
(nog) niet iedereen. De Amsterdamse reisclub De Argonauten
heeft deze mogelijkheid in zijn
programma, evenals andere
fietsavonturen van verschillende zwaarte. Informatie: 020662.8546.
Bach horen in Stuttgart,
Rimski-Korsakov beluisteren

in Edinburgh en wegdromen
bij de balletten van Strawinsky
in Helsinki, het kan allemaal
bij üccello, die veel cultuurreizen in zijn pakket heeft. Informatie: 05944-3222.
North Sea Ferries vaart dertig
jaar op Huil en laat van dit jubileum de reizigers volop profiteren. Op 23 en 30 juni en 4 juli
kan men met twee volwassenen
en twee kinderen tot 13 jaar
voor driehonderd gulden naar
het mooie York reizen, waarbij
inbegrepen een fraaie hut met
douche en toilet, diner en Engels buffet en andere faciliteiten in York zoals een familiemenu in deze Engelse stad. Informatie: 01819-55216.
Hengelen kun je op veel plaatsen, maar volgens de VVV van
Olpe/Biggesee, in het op enkele
uren van Nederland gelegen
Westfalen, is het voor vissers
daar in het Biggemeer (what's
in a name!) echt een paradijs.
Er zijn vakantieflats te huur,
waarbij een hengelboot en viskaart zijn inbegrepen en dit alles tegen zeer redelijke prijzen.
Informatie: 00 49 2761 6821.
Winkelcentrum op zee, dat
vindt men sinds maart op de
ferryboten van P&O die tussen
Calais en Dover, deze zomer tegen een gunstig tarief, varen.
Een aparte sensatie om in de

Deze vrlJe-tUdspafflnii verschijnt
wekelijks in alle edities van
Weekmedia. Coördinatie: Trudy
Steenkamp, postbus 2104,1000
CC Amsterdam, telefoon 020 •
563.2840 (niet op vrijdag).

supermarkt de hagelslag te kopen terwijl buiten de kabbelende golfjes van Het Kanaal zijn
te zien. Informatie over tarieven: telefoon 02503-21888.
Ierland was al bekend bij fijnproevers, reizigers die dol zijn
op de aparte luchten, die vielen
voor de ballades en die onsreneeslijke heimwee kregen nar-r
de onvergelijkbare charme er.
stilte van het Ierse platteland
Lang hing er nog een schaduw
over de vakantiebestemming
Ierland, maar sinds kon zijn
zowel het Noorden als het Zuiden zeer in trek bu Xecierlanders. Sinds 1988 verdubbelde
het aantal toeristen vanuit ons
land en vorig jaar reisden tachtigduizend vaderlanders er
naar toe. Voor informatie over
het groene Ierland waar je elkaar nog niet voor de voeten
loopt en" voor de wielen rijdt:
Iers Verkeersbureau, telefoon:
020-622.3101.
Leni Paul
(ADVERTENTIE)

weeK

Door het opsturen van onderstaande volledig ingevulde bon
kan men zich opgeven voor één van de wandelingen. De bon
kunt u voor maandag 8 mei sturen naar Weekmedia. t.a.v.
Trudy Steenkamp, Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam. U
krijgt dan zo snel mogelijk een bevestiging thuisgestuurd.

Naam:

Postcode:

Krant

Datum-

voor nieuwe produkten

en acties

De wandelingen worden gehouden - voorafgaand aan het
Amsterdamse referendum - op zaterdag 13 en zondag 14
mei om 11 en 14 uur. Iedere wandeling duurt ongeveer één
uur uur efi wordt afgesloten met een gratis consumptie bij
Dorpscate Kerkzicht. Aansluitend kan men voor eigen rekenmg een bezoek brengen aan de Molen van Sloten (entree
bedraagt speciaal voor dit weekend drie gulden voor volwasseneii en twee gulden voor kinderen). In de molen zijn onder
andere schilderijen en tekeningen te zien van het Weilandje
Vrije Geer, het dorp, de molen en er is informatie over de
oprukkende bebouwing van de stad.
De kosten voor de wandeling bedragen een rijksdaalder per
persoon. Iedere deelnemer ontvangt tevens een boekje over
het Weilandje Vrije Geer.

Bon voor onze lezers

De
oodschappen
_

De bebouwing van^Amsterdam rukt op. De uitdijende stad
h.-.p: \oortdurend stukken groen weg. Desondanks zijn er
ivc \erschillende landeli)k-pittoreske stukjes hoofdstad. In
$.o:en bijvoorbeeld. Ooit een eigen gemeente, maar ook na
,v::ie\atie door Amsterdam fraai gebleven. Met de grote stad
v.vren de dorpers strijd over het Weilandje de Vrije Geer.
Sloten wil het groen houden, de Amsterdamse bestuurders
hebben er andere plannen mee. Over het charmante Sloten
en over het unstpunt met het bestuur van de hoofdstad
kunt u van alles te weten komen op een wandeling met leden
van het Comité Behoud Weilandje Vrije Geer.

A

Woonplaats:
Tijdstip:

Aantal'
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Weekmedia 17
CITROËNSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Tel. 020-6320190 fax 6343433.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Builenvelderlse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1-IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 42,00
voor elke extra regel
ƒ 14,20
mm-prijs
ƒ 8,80
mm-prijs met vignet
ƒ 8,80
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 10,40
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

Citroen AX 11 TRE, 1987, klein,
zuinig, pas gekeurd, inruil mogelijk, ƒ 4.950. 023 - 423906.

Citroen BX 19 TR Diesel, 1989,
in prima staat, inruil mogelijk,
ƒ 7.950. 023 - 423906.
Ruime keuze in 2 CV occasions •Auto te koop? Plaats in deze
alle leeftijden. De Eendenspe- rubriek. U zult verbaasd staan
cialist Leende. Tel. 04906-1528. over het resultaat.

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

VOLVO-NIEROP
Ook voor Uw Volvo-occasion
Nu: Gratis air miles bij:
MOTORISCHE PROBLEMEN? Rover 820 Tl
Onderhoud
4/92
Laat uw auto testen d.m.v.
Reparatie's
Rover 820 SI
6/92
de modernste apparatuur
Schade-herstel
Rover 827 SI aut
8/94
Garagebedrijf Out:
Vancouverstr. 2-12
Rover 620 SI aut. 9/93, 10/94
Tel.
020-6441020. Geopend Rover 620 l
4/94 Amsterdam-West 020-6183951
ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur. Rover 216 GS!
5/93
rover 220 GTI met airco . 3/93 Volvo 440 GL, als nieuw, '89,
alle ace., deurlock, st.bekr.,
en diverse andere Rovers
ƒ 10.850. Na 19 u. 020-6156655.

Porsche

Rover

Renault

R 191.8RN, 5drs, rood, 09/92,
dak, trekh,, ergo, comf., 5BOOO
km ƒ 22800,030-200707 (inspr).

MINOR MOTORCARS B.V.,
ROVER DEALER

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Renault 18GTL,4-d., o. dak, bj.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
'85, APK 9-'95, gr. beurt 12-'94,
i.z.g.st., ƒ 2.900. 03462-62742.

Daewoo

Daihatsu
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
NIEROP DAIHATSU
ook UW Dealer
Keuze uit diverse occasions
Nu: Gratis air miles bij:
Onderhoud
Reparatie's
Schade-herstel
Vancouverstr. 2-12
Amsterdam-West 020-6183951

Auto Westpoort
Voor uw eerste
DAEWOO
Condensatorweg/Schakelstr.
Sloterdijk l

020 - 6813410
Ford

T.k. Daihatsu Charade 1.3TS, Ford Sierra 1.6 CL Combi '87,
bj. nov. '90, km. 95.000, APK beige met., 113.000 km. Jan
nov. Tel. 020 - 6751951.
Wals. Tel.: 02902 - 61697.
T.k. Daihatsu Cuore TS, wit, Ford Sierra 1.61 CL, 3e mnd '93,
i.z.g.st., aug. '92, 12.000 km 4 drs., wit., 48.000 km. Jan
prijs ƒ 12.500. Tel.: 04188-1891. Wals. Tel.: 02902 - 61697.

Fiat

Honda

Renault 19 type 1.4 Injectie,
'93, rood, km 27.000, 1e eigenaar, keuring toegest. Na 19.00
uur: 020 - 6123420.
Renault 21 GTS Nevada Stationwagsn, 1987, pas gekeurd,
nr. mog., ƒ 6.950.023-423906.

Sloterkade 40-44
AMSTERDAM
020 - 6177975

Saab
Voor een, goede SAAB
99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS
naar
SAAB SERVICE MOLENAAR

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
'020 - 561 96 11

HOOFDDORP

•

Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

665 86 86

OTO//ICI
CITROEN DEALER

Amstelstein - Suzuki

Volvo

Lancia

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

Volkswagen

Kia

WESTDORP

Land/Rangerover

Volvo Occasions

ƒ 9.950.-

ƒ 22.950.-

Van Vloten

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI

ƒ 25.950.-

Amsterdam
uw Volvo-dealer

voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel.

020 - 6433733.

Mercedes-Benz

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

Peugeot

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

Iers en aantr. rep. prijzen.

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
XM Comf. Br. D. '93 ƒ 34.500
Peugeot-dealer
XM Turbo D '92
ƒ 29.900
XM Turbo D Amb.'91 ƒ 24.500 106 1.1 Accent 7/94 ƒ21.900
ƒ24.500 205 XR 1.6aut. 3/93 ƒ23.800
Mitsubishi Space Wagon 20 XM Diesel '92
XM D '91
f 22.500 205XL-4/90
ƒ11.500
GLX i, 4/93, 46.000 km.
XM 20i Amb. '91
ƒ 19.500 205 Accent 1.1. 5/87 ƒ 7.200
blauw met., ƒ 39.950
XM 20i Comfort '91 ƒ 17.500 205 Accent 1.1. 8/90 ƒ12.700
Family Cars Tel.: 020 - 6599221.
CX 25 GTI Turbo '87 / 7.500 309 GR 1.4, 4/90.... ƒ 13.750
ZX Diesel '93
ƒ 18.500 306 SR 1.4sed. 10/94/30.600
BX Turbo Br. airco '92/24.500 405 GR 1.96/89 ....ƒ13.200
BX TGD Br. '92
/17.500 505 GLD Break 2/87 .ƒ 8.800
Audi 100, 2.3, 98 kw. 8/91, BX TGD Break '91
ƒ 14.500 Honda Civic 5/88.... ƒ 9.800
115.000 km, blauw met.
BX TZD '92
ƒ 16.500 VW Golf CL 2/93.... ƒ 23.500
Jan Wals. Tel.: 02902 - 61697. BX TZD Turbo'92
ƒ17.500
COBUSSEN
ƒ 7.950
Audi 80 Injectie 1900, rood, BX Turbo D '88
Baarsjesweg 249-253
/ 4.950
nov. '87, alle ace., met tele- BX 19 TZD '86
Amsterdam 020 - 6121824.
foon. Na 19 uur: 020-6198767, BX 19 GTI leren bekl., ABS,
elektr. schuifd. '93
ƒ24.500 Peugeot 205 GTi, 10-1986, l.m.
Audi 90, automaat, 10-1986, BX 19 GTI s.dak '91 ƒ14.750 velgen, leuke auto, inruil mogeprima auto, APK gekeurd, inruil BX 16 TZI '92
ƒ 16.500 lijk, ƒ 7.950. 023 - 423906,
mogelijk, ƒ 6.950. 023 - 423906. BX 16 Progr. Ipg '92 ƒ 16.500
BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 14.750 Peugeot 405, 9-1988, keurige,
BX 16 TGI Br. Ipg '92/17.500 goede auto, inruil mogelijk,
BX 16 RS Br. Ipg '87 ƒ 4.950 ƒ 7.950. 023 - 423906.
ƒ 12.750
BMW 316, 1800 mot., b.j. 88 BX 16 TZI '90
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
licht met. velg., nwe kopp BX 16 Concorde '89 ƒ 7.950
BX 14 Deauville '92 ƒ 14.500 Nwe en gebruikte Peugeot's.
Vr.pr. ƒ 11.750: 06-52842189.
BX 14 TE '89
ƒ 7.500 Ma. t/m vr. 09.00-17.30 uur.
BMW 3161,
1989, km.st C15 D bestel 11/'92 ƒ 9.950 Zaterdag 10.00-17.00 uur.
133.000, trekh., i.z.g.st., vr.pr, C15 D bestel '92
ƒ 12.500 Inruil, Financiering en
ƒ9.750. 033-652998 (na 18 u.).
Verzekering binnen '/2 uur voor
VISA GARAGE BV
u geregeld! Minervalaan 86,
T.k. van 1e eigenaar BMW 316,
Amsterdam-Z. Telefoon:
Houtmankade 37, A'dam.
i.z.g.st., b.j. 1987, prijs ƒ8000.
020-6629517/fax 6750941.
Tel.: 020-6278410.
Tel. 02503 - 25930.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Audi

BMW

Nissan

Tegen hand.pr.: Sunny Rorida
5-drs Station 1.6i, LPG-o.b.,
6-'91, ƒ 10.500. Sunny 1.6iSLX
GT 4-drs, 1-'90, ƒ8950. Sunny
1.4 L, 3-drs, LPG, 3-'92,
ƒ14.500. Nw. mod. Sunny 1.4
LX, 3-drs, 10-'91, ƒ10.950.
Nieuw model Sunny 2.0 LX D
5-drs Stat.wagon, st.bekr.,
3-'91, ƒ12.950. Nissan 300 ZX
2+2 Coupé, 6-'85, ƒ 10.500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
020 - 6627777.
Nissan Micra, 5 speed, kl.
blauw met. '86, ƒ4.950. Jan
Wals. Tel.: 02902 - 61697.
Te koop Nissan Sunny 1400,3drs, LX, april 1991, wit, 46.000
km, ƒ 15.000: 020-6319911.

Opel

ƒ 24.950.-

terr. + stat.wagenva. ƒ 1475
cab./pick up's
va. ƒ 950
incl. ombouwverkl./gar.bew.
alle prijzen ex Btw.

Bedr.wag.inricht.
aktie diefstal voorzien.
constr. + spec. bouw carros
Betimm. -t- interieurbouw
Schadeherstel + laswerk.

Service en
Reparatie

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
' m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 min.
.

AUTORIJLESSEN
ƒ37,50 per les,
THEORIE OP CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.
R.de

Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.
Kempenlaan 90
Tel. 020-6140005.

AUTORIJSCHOOL ZECHNER
Blijvend betaalbaar in
Amsterdam, ƒ37,50 per heel
uur. Gratis theorieleerboeken.
Gratis herexamen mogelijk.
Info 06-52875125.

niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ 50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.
. RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p. dag
Opel Kadett v.a. ƒ 39, p. dag
All-in. KM vrij!
Tel.: 020-6922930

Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.

RIJSCHOOL ROLF
GARAGE ECONOOM
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
Repareert
uw Koppeling en Remsysteem team instructeurs geven wij op
een psychologische manier in-,
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen tensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
AARZEL NIET, BEL NU l!
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Uw Bovag-Autospecialist
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Frederiksplein 6, 020-6232505. Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijAPK ƒ 69,50 IN DE BIJLMER den is vanzelfsprekend.
Klaar terwijl u wacht
Reparaties en servicebeurten Vóór de zomer al je rijbewijs?
Met extra korting? Ja dat kan!
Koppeling- en koprevisie
1e 4 lessen voor ƒ 100, of ƒ 50
korting op een pakket, of gratis
GARAGE ZUIDOOST
theorieboek + cursus. Bel Ferry
Bullewijkpad 23
voor informatie: 020 - 6932074.
Tel.: 020 - 6915759.
Afslag Heesterveld.
Voorkom onzekerheid in .uw rijAPK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

Autoverhuur

opleiding en vraag de gratis rijles-info-gids voor A'dam e.o.
aan: 020 - 6633773 of 6922612.

Auto's te koop
gevraagd

Campers
Boek nu uw camper-vakantie
met 'n amerik. Dolphin-camper.
incl. automaat en airco.
Adventure Cars 02990-30613.
Fabrieks camper Hymercamp,
bjr '87, zeer compleet, inruil
caravan mogelijk. 077-732526.
Te huur VW camper type
CALIFORNIA 2+2 pers. va.
ƒ 850.- p.wk., all in,
Autobedrijf Veldhuizen,
A'dam - ZO., 02940 - 17316.
Verhuur van luxe 2-6 pers.
Campers, inlichtingen: KAV
Autoverhuur: 020-6969730.

Accessoires
en Onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.'
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748!

APK<KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Gevraagd jonge auto's vanaf Grote sortering ONDERDELEN
1991 a contant. Belt u voor inl. van schade-auto's, alle
03410-19354 of 0652 - 977028. merken, alle bouwjaren.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk GEBR. OPDAM B.V.
merk auto a cont. met vrijwar. Tel.: 02502-45435.
A.P.K. KEURINGSSTATION
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Missot. specialist REM- en
Keuren zonder afspraak
FRICTIE-MATERIAAL.
Te
koop gevraagd AUTO'S a
Feenstra & Jimmink
Bosboom Toussaintstr. 43
contant met vrijwar.bewijs
Asterweg 24A A'dam 6364702
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Tel.: 02908 - 24640
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
'APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.

Family Cars

Family Cars

GARAGE ECONOOM

Voor al uw SERVICE BEURTEN
biedt aan:
en ONDERHOUD
3 x Voyager 2.5 SE ... 91/92
Schadetaxatie en -herstel
6 x Voyager 3.0 SE '89/90/91
Gratis leenauto's beschikbaar 1 x Voyager 3.0 LE
'89
APK-KEURING,
2 x Voyager 3.3 SE .. .'92/93
klaar terwijl u wacht.
1 x Grand Voyager SE ... '90
Advies voor 'n goede Occasion 2 x TransSport V6
'91/92
Wij bieden u een snelle
3 x Lumina APV ... '90/91/92
en vakkundige service
Espace RN 2.2
'93
Frederiksplein 6, 020-6232505. Espace RXE V6
'91
2 xSpace Wagon GLXi .'90/93
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBY- Meidoornweg Badhoevedorp
HAL. 02907-6999 A'dam,
Tel.:020-6599221.
Sloterdijk 3.

Klassiekers
en Oldtimers

T.k.: FIAT 124 SPORT SPIDER
(cabriolet). Bj. 1978. Kleur fel
rood. Zwarte kap en voll. orig.
beige interieur. Amer. uitvoering, 1800 cc. Auto in uitst. st.
Tax. rapp. beschikb. Vr.pr.
ƒ 14.950. Tel. 01725-74677.
o De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

Audi 80 1.8 S,
90 pk., 1990,
zilvergrijs metallic,

50.000 km.

'

stuurbekrachtiging + C.P.V
(Aalsmeer)

ƒ 40.950.Audi 80, 2.0 E, Design,
1994, flesh rood,
21.700 km
(Amsteldijk)

KOST

AUTÓMOBIELBEDHIJVËN

• Valschermkade 16
Amsterdam tel. 020 - 6174934
ASTRA 1.6 l Sedan 9-'93,
90.000 km, wit, ƒ 14.950. '
«Amsteldijk 10
KADETT 1.7 Diesel, Sedan '90
Amsterdam tel 020 - 6734666
rood, ƒ 7950. Tel.: 01713-15770 • Ruysdaelkade 243
Amsterdam tel. 020 - 6768033
Opel Corsa 1.3 GL, b.j. '88, nw
APK,
vele extra's. Vr.pr • Ophelialaan 92
ƒ8.250, evt. met radio/cd spe
Aalsmeer tel. 02977 - 24550
Ier. Tel.: 02977 - 44210.
• Gooilandseweg 2
OPEL Corsa HB 1.4, 65.000
Weesp tel. 02940-12517
km, rood, Jan Wals.
Pff VWSAUPI-DE.AUE.K. ,
Tel.: 02902 - 61697.
voor Amsterdam en OHtgeylng
Opel Kadett 1.4 i LS Sedan
LPG 6/91, 1e eig. ƒ11.750.
Golf CL '84, nw model, bord.rd
Te!. 02979-83226.
50.000 km, i.z.g.st., radio/cass.
Opel Kadett, LPG, bj. nov. '83, trekh.t weg. auto zaak ƒ 3.750
nieuwe APK, trekhaak, rijdt pri- APK 3/96. Tel.: 02508-3388.
ma, ƒ3.000,-: 02550-31494.
Tegen handelspr.: VW Passat
Opel Omega, turbodiesel, in- Variant, 5 drs. Station 1.8 CL,
tercoller, stationcar, 6-'91, gr. rood met, LPG-o.b., 11/91
kent., ƒ 13500: 020 - 6105206. ƒ19.750, VW Golf G60 Rally,
9/89, 4-w.d., 1800 cc, 160 pk,
Opel Rekord Station 20 S
G-lader,
stuurbekr.,
leer,
1981; APK tot nov. 1995.
ƒ 1250. Tel. 020 - 6694774. schuifd., ƒ 24.500.- VW Passat
1.8 CL, 4-deurs, rood, 10/90,
Opel Vectra 1.6 GLS, 10-1990, ƒ13.950. VW Golf Memphis,
1e eig., prima auto, inr. mog., 8/85, wit, 3-drs, ƒ7250.
ƒ 13.950. 023 - 423906. _
, VW Kever Roadstar
T.k. tegen handelsprijs: Corsa Cabrio, 5/71, ƒ10.500.
1.4i Strada, 4-'92, ƒ12.500.1 BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Astra 1.81 Club 5-drs. Station, tel. 020 - 6627777.
zwart metall.," st.bekr., 7-'92,! Zo. 23/4 geopend 10-16 uur.
ƒ25.000. 2x Kadett Ui Sedan,
LPG, 7-'91, v.a. ƒ 11.500.
Vectra 1.8i GL Sedan, 3-'91,
ƒ16.500. Kadett 1.3 S Station,
1-'87, ƒ6250. BEREBEIT,
Amsteldijk 25 A'dam, 0206627777. Zo. 23/4 geop. 10-16U

Ombouw
grijs kenteken.

*
*
*
*

Rat Uno 1.4 skyline 2.5 jr, moet Civic Automaat model '85,
weg wegens auto v/d zaak 80.000 km, APK aug. '95, zilverAuto Westpoort
(aantoonbaar),
alle
ace. metallic ƒ4.250, 020-6832879.
ƒ 12.250. Tel.: 020 - 6277490.
'een
echte garage'
HONDA
van 7 - 1 9 uur
Rat Uno 70 SL, bj. '87, 5-drs,
AUTOKROOU
Donderdag koopavond
nw 5 versn.bak, 108.000 km,
Occasion
BMW 316i rood '90 .. ƒ 15.850
i.z.g.st., ƒ4.750. 020-4904312.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
CRX 1.6 ESi
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsrneer en de Ronde Venen Polo 1.3 rood%wit '89/ 9.950
b.j. 1994
Rat Uno SX, 1988, l.m. velgen,
Golf 1.6 bl. met 89 .'.ƒ12.950
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
digitaal dashboard, leuke auto,
1e eig. 22.000 km
Golf Cabrio Quart '90 ƒ 27.850
(Op
afspraak
gratis
halen
en
brengen)
inr. mog., ƒ 6.950.023 • 423906.
ƒ45.950
Jetta4d. wit '87 . . . . ƒ 6.950
Nieuwe Samurai Cabrio Van
Rat Panda zwart '91 .ƒ 9.280
T.T. Vasumweg 32
OTOPLAZA Hilversum FIAT
zwart metall. O km van ƒ 24.750
Rat Uno aut. '91 . . . . ƒ 12.500
(a/d Klaprozenweg)
voor
ƒ
18.750
incl.
01713-15770.
Rat:
Amsterdam Noord
940 GL 2.0
3/92 Huyndai Scoupe '91 . ƒ 18.500
Punto'94, 20.000 km. ƒ 21.999
020-6310615
Suzuki Swift, 1.3 GL, wit
745 Estate 2.3
12/86 Ren. Clio bl. met. '91 ƒ 16.750
Tipo'92, 46.000 km .ƒ20.950 Vanaf ringweg afslag S 118
78.000 km. '5/91. Jan Wals.
740 GL 2.3,
12/86 Ford Est. 1.4 '91 ....ƒ15.900
Tipo '94, 23.000 km 22/26.950
440 Sport 2.0i
10/94 Alfa 164 grijs met '91 ƒ 17.800
Honda Prelude EX, 4-1986, pri- Tel. 02902 - 61697.
Panda '92, 68.000 km ƒ 11.250
440 DL 1.8
9/91 Nissan Micra 1.2 '89 .ƒ 8.950
ma auto, pas gekeurd, inruil
Uno '93, 22.000 km . .ƒ 17.500
440 Comfort 1.6
1/95 Audi 80 1.8 S '91 ...ƒ21.8"
mogelijk, ƒ 5.950. 023 - 423906.
480 ES 18i
3/89 Audi 80 beige met. '85/ 4.950
Lancia:
Honda Prelude 2.3i, bj. 8/92,
340 GL 1.7
6/88 Merc. 190 rood, '87 . ƒ 16.950
Dedra '94 17.500 km ƒ32.500 52.000 km, rood, 51.000 km,
360 GL 2.0
1/88 Ford Orion diesel '91 ƒ11.500
Delta '94 22.000 km. ƒ28.950 ƒ38.500,-. Tel. 0049-5482-6492.
Mits. Galant GLS '91 ƒ13.750
AUTOVERZEKERING
BMW
520
i
6/88
Speciale aanbieding:
Tel. 020 - 6813410
laagste bet. p.mnd/kw.
Citroen
XMi
2.0
L
1/92
Panda Tachinni, blauw '90,
Focwa/Schadegarant serv.
Renault 21 GTL 1.7 . . . . 4/92 Condensatorweg/Schakelstr.
40.000 km
ƒ 8.950
Sloterdijk l
Celie Tel.: 020-6416607
Renault Safrane RXE 3.011/92
Herenstraat 40 - 73, Hilversum Hyundai Lantra GLi 16V, 1992,
Lancia Thema Turbo 16V 9/90
met
laagste
achter hotel Hof van Holland Ipg, achterspoiler, inr. mog., Geldlening
* * * T e koop: inruil-auto's ***
maandlasten. Doorlopend
AUTOBEDRIJF DICK MUHL Rat Tipo 1.6 DGT, stuurbekr.,
035 - 244244. Dond.koopavond ƒ 15.950. 023-423906.
beschikt u over geld.
OFF. VOLVO DEALER
11-'88, ƒ 6950. Honda Civic 1.3
Hyundai S Coupé, september Celie int. 020-6416607
L 3-drs., 6-'84, ƒ3250. Mazda
Nijverheidslaan 1, WEESP
93, 22.000 km, rood, incl.
323 1.5 Station, 3-'84, ƒ1950.
Tel. 02940
18200/18008
spoilerset/radio, stuurbekr.
Renault 5 TL, 5-'85, ƒ4500.
Oto-Plaza 035 -244244.
CASPARUS WEESP
Renault 5 1.7 GTX, 4-'l
LANCIA:
ƒ5500. Alfa Giulietta 2.0, 4-'82,
ƒ2950. Citroen BX 1.4, LPG, 1Dedra '94, 46.000 km ƒ 34.950
940 Sedan . . . . ' . . '90-'91-'93 '86, ƒ2950. BX 1.6 TRi, 6-'88,
Delta '94, 22.000 km ƒ31.450
850 GLT, schuifd.
'92 ƒ 3250. Opel Rekord 2.0 S Aut.,
Thema '93, 69.000 km ƒ 41.750
850 T5 airco
'94 LPG, 1-'85, ƒ1450. Volvo 340
RAT:
850 GLE autm.
'94 DL, 4-'83, ƒ 950. Rat Ritmo 105
Kia dealer, occasions
VW Polo 1.3, Bel Ami,
Uno '93, . 22.000 km ƒ 18.950
740 GL automaat
'90 TC, 4-'83, ƒ450. VW Passat,
3-deurs, 1989,
Uno '91, .64.000 km ƒ12.950
740 2.3 Sedan
'90 diesel 8/86/2950.- BEREBEIT,
Tornado rood, 68.500 km.
Panda '92,51.000 km ƒ 10.500
460 DL aut. st. bekr
'92 Amsteldijk 25. 020-6627777.
(Aalsmeer)
Uno T. '90,84.000 km ƒ 14.950
460 GL
'92
Let op
440 DL-GL .'90/'91/'92/'93/'94
Speciale aanbieding:
Wagenpark Johan Boom
440
GL,
autom.
...
'90/'91/'92
Panda 1000 LL '91,
Zuider Akerweg 83,
340 automaat
'88/'90
66.000 km ƒ7.950
A'dam Osdorp, Oranje Hek.
240
Sedan
'87
VW Golf, 1.4 CL,
Autobedrijf CASPARUS
Tel. 020 - 6105478.
De Meteor, nieuw en gebruikt
60 pk. 1992,
± 300 auto's
Amstellandlaan 1, Weesp
Defender Discovery. Joh. Siestaal
blauw
metallic.
Tel.: 02940-15108
v.a. ƒ 300 tot ƒ 15.000.
gerstr 18, A'dam: 020-6945205.
41.300 km.
Door heel Nederland al jaren
(Valschermkade)
bekend door onze garantie a
v.a. ƒ 1000 en door grote omzet. Stuntprijzen. Hoge inruil
Rnanc. mogelijk. Inruil alles momet persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- gelijk, ook boten. Tevens inVW Golf, 1.8 GL,
laan 128, Amsterdam-Noord. koop auto's en boten.
75 pk., 1992,
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Indian red metallic
Donderdag koopavond. Ook
'62.000 km.
Adverteren in
export en handelaren welkom.
deze
rubriek
(Valschermkade)
Ook filiaal in Den lip 55, GeFAX: 020 - 665.63.21
meente Landsmeer.
Mitsubishi Colt 1500 GLX '87 1
jr. apk ƒ 3900. 075-704087.

Citroën BX 16 RS Break, '87,
Ipg, wit, prima staat, ƒ4.950. AX 11 TE3-drs.'90 56.000 km
VISA GARAGE, 020-6278410. AX TGE 3-drs. '92 50.000 km
AX 14 TZX 5-drs '92 22.000
Citroen BX L.P.G.
BX 14 Pal. Lpg'90 185.000 km
'85 ƒ 1250.BX 14i Cannes'90 106.000 km
NIEROP Daihatsu
BX 14Toulouse '91 84.000 km
020 - 6183951
BX 16 TRI Lpg'87 187.000 km
Ford Resta 1.1, 1984, blauw, BX 19 Diesel '90 134.000 km
92.000 km, APK en VVN ge- BX 19 Diesel '93 149.000 km
keurd, keurige auto, ƒ3.750,-. BX 19 Routiere'92 56.000 km
BX 19 TZI ... '91 87.000 km
Tel.: 020 - 6232505.
Xantia 2.0i SX '92 37.000 km
XM2.0ischuifd.'91 102.000 km
ZX Avant. 1.4 '92 42.000 km
ZX Reflex Dsl. '93 103.000 km
Speciale aanbieding
Min. ƒ3.000.- voor uw huidige
Lada stationcar '88 .. .ƒ5.950 auto, mits 3 maanden op uw
Lada 2105 1.5,4 drs. '93/ 9.950 naam en APK die geldig is.
Samara 1.3, 3 drs. '91 ƒ9.7503-12 maanden Bovaggarantie
Westdorp - Tel.: 020 - 6825983 Hogeweyselaan 21 Weesp
02940 - 16661
Opel Kadett GSi, bj. 1986, licht
2CV,
'84,
APK 3-'96, i.z.g.st.,
metalen velgen, inruil mogelijk,
nw. bodem, wielkappen, vele
ƒ 7.950. Tel.: 023 - 423906.
extra's, ƒ 4.500. 03404 - 50758.
Renault 5 L Rrst '87, wit
CITROEN OLTHOF
56.000 km, ƒ6.600,-.
COBUSSEN Baarsjesweg 249 AX 11 TGE 9/91 . . . . ƒ 13.750
AX Rrst Class 9/92 ..ƒ 15.850
Amsterdam 020 - 6121824.
BX Progress 2/92 ...ƒ19.950
Subaru 1.8 GL 1987, opendak, ZX Reflex 1.43/93 ..ƒ22.250
elektr.
ramen
stuurbekr. ZX Avantage 1.4 5/93/22.750
ƒ5.750, Auto Service Wetter, ZX Avantage 1.42/92/18.750
Zwanenburg. 02907 - 6572.
ZX Avantage 1.6 10/92/ 21.500
Mitsubishi Colt 1200, 3 drs XM 2.0 SX 16 V 6/94/47.500 Mercedes 124 serie 300E, '92,
1988, 94.000 km, APK en VVN 12 mnd. Eurocasiongarantie.
v.v. alle ace., met leder en
gekeurd, wit, nieuwe auto, zien 6 mnd. renteloze uitgestelde
airco. Na 19 uur: 020-6198767.
is kopen, ƒ7.950. 020-6232505 betaling van max. ƒ 10.000.Bewijsnummers van een
Isolatorweg 40,
geplaatste advertentie in deze
A'dam-Sloterdijk (afslag S 102) rubriek krijgt u alleen
020-6823520
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
Tegen Handelsprijzen: BX 1.9 kenbaar maakt. De kosten
TZi, st.bekr., c.v., el. ramen, daarvoor bedragen ƒ 4,50
el. dak, 1/92, met lichte
Samara 1.1 3 drs. '92/10.250park.sch., ƒ 12.500. BX 1.6 TGi
Samara 1.5 5 drs. '92/12.950 Jrogress, Ipg-o.b., grijs met.,
Samara 1.5 5 drs. '93/15.250 iportint., l.m. wielen, 2/92,
Westdorp - Tel.: 020 - 6825983. ƒ13.500. BX 1.4, Ipg, 1-'86,
106 XN 1.1. 4/92 76.000 km
ƒ2950. BX 1.4 TE, blauw met.,
205 XL 1.1 .3/90 89.000 km
open dak, Ipg-o.b., 3/90,
205 XS 1.4 .7/93 20.000 km
ƒ9250. BX 1.6 TRi, Ipg, 6/88,
309 GL ... 1/87 103.000 km
ƒ3250. BEREBEIT, Amsteldijk
309 XL 1.4
3/93 32.000
25, 020 - 6627777. Zond. 23/4
405 GLI 1.6 1/91 70.000 km
opend 10.00-16.00 uur.
405 GLT 1.6 8/92 78.000 km
CITROËN-OLTHOF BV
V.a. ƒ 85: 5 veerboten
Ren.Clio1.4RT1/93 24.000 km
peugeot 205 XR 1.4, 1e mnd op druk brengen bij de Citroen
PEUGEOT v.d. POUW
Spec. in Zaanstad Garage.
'92, in perf. st. ƒ 15.500.-.
Hogeweijselaan 93
Isolatorweg 40, Amsterdam.
RENE SPAAN, 075-281193.
Weesp 02940 - 15110.
Tel.: 020-6823520.
Vraag tevens naar onze inrui-

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00

Seat

Hyundai

Citroen

Bedrijfsauto's

*
VOLVO 340 DL, 1989, uitstek, *
staat. Van part. ƒ8500,-. Tel.: •*•
020 - 4207935/020 - 6974148. *

Algemeen

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
NU OOK GEVESTIGD IN
NIEUW-SLOTEN

Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Autolas Zaandam
075 - 314618

Autofinanciering
en verzekering

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

v.a. ƒ 3.500.GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 020 - 6433733.

Tegen handelspr.: Volvo 460i
GL, wit, LPG, 1/92, ƒ 16.500.BEREBEIT, Amsteldijk 25,020 6627777. Zo.23/4geop. 10-16u.

Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop -f Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
Nu ook examengarantie '
(gratis herexamen)

Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten

Let op! 17 x Volvo 440 DL, b.j.
'90 tot '92, Ipg/benz., alle kleuren, ± 100.000 km. Boekjes ter
inzage. Keurige auto's, v.a.
ƒ 7.950 tot ƒ 10.000 incl. BTW.
Tel.: 01713 - 15770.

Autosloperijen

Rijscholen

Automaten

Onderhoud, reparatie
AUTO SERVICE WETTER
APK, met eigen
SUBARU en LADA dealer
revisiewerkplaats voor SaabRenault Trafic microbus 1.7 motoren en versnellingsbakken Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
Subaru 1.8 GL
1987
benz., 1994, 5.000 km. SteenTel. 02503 - 14097.
Subaru mini Jumbo SDX 1992
huis Delfzijl, 05960 - 29200.
Subaru Mini Jumbo DL 1984
Tegen handelsprijs: Van 1e eig.
Subaru Mini bus E10 VAN 1987
Safrane 2.2i 12/92 80.000 km,
Lada Samara 1.3
1991 70 BESTELAUTO'S en pers.
alarm, blauw, el. dak LPG,
Lada Samara 1.3
1987 busjes v.a. ƒ3500. Garage
SEAT
Autocentrum
APC
ƒ27.500. Clio 1.41 S, groen
Lada 2105 1.5
1989 Rijsenhout, lid Bovag.
Jarmuiden 43
met., zonw. glas, LPG, 10/92
Lada 2107 1.6
1988 Meer dan 50 -jaar gevestigd:
Amsterdam-Sioterdijk
ƒ 15.500.-R19 1.7 GTS, 3 drs.,
Renault 11 GTX
1984 Bennebroekerweg 17, RijsenTel. 020-6133333
rood LPG, 4/91 ƒ 13.000. R5 TL,
Ford Sierra 2.3 diesel .. 1990 hout bij Aalsmeer, 02977rood met., 5/85, ƒ 4500.-R5 1.7
Opel Kadett 1.6 D Car. 1988 24229. Ook t.k. gevraagd. •
GTX, 6/88 ƒ5500. BEREBEIT, • Auto te koop? Plaats in deze Volkswagen Sciroccp .. 1982
rubriek.
U
zult
verbaasd
staan
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Zwanenburgerdijk 503
over het resultaat.
Zo. 23/4 geop. 10-16 uur.
Zwanenburg, tel.: 02907-6572

Suzuki

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Niets dan lof voor de turbo diesel motor. Snel en ook
krachtig bij lagere toerentallen. Zuinig en een gunstige

Hij stamt af van de enige echte Jeep. En heeft daarom
Jeep's legendarische 4x4 aandrijfsysteem.
Wilt u weten hoe het voelt om in een mooie auto de kar

brandstofprijs.
Nu is er de Jeep Cherokee 2,5 l Turbo Diesel. Het is de
eerste turbo diesel met de voordelen van een echte Jeep

te trekken? Neem dan contact met ons op voor een proefrit.
Vanaf f 71.860,- (of f56.750,- ophijs kenteken)

Cherokee. Hij trekt met gemak een aanhanggewicht van
3.300 kg., is bijzonder representatief en biedt een uitstekend
uitrustingsniveau met onder meer een airbag standaard.

The American Legend.

CHRYSLER HEEMSTEDE

VW Passat 1.8 CL, rood, 4-drs
10/90, i.z.g.st. ƒ 12.950.Tel.: 075 - 287733

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

VW Passat Variant 18 CL LPG
okt. 1991, dakrail, wit, trekh.
ƒ 19.500. Tel.: 03465-71566.

Prijzen incl. B.T.W., af importeur, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Lease vanaf f l .898,- per maand (48 mnd., 20.000 km. p/j,
fiill openitional lease; excl. B.T.W. en brandstof). Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland B.V. Tel. 03473 - 6 34 00.

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
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Nieuwe Vanette
ook als MP V
De nieuwe
Nissan Vanette Cargo
komt niet alleen als
bestelwagen maar ook
als personenauto op de
markt. Nissan hoopt
met de Vanette Combi
een grotere rol te
kunnen spelen In het
snelgroeiende segment
van ruimtewagens
(MP V). Japanse
importeurs gaan
samenwerken

V

OOR HET ontwerp van
de Vanette greep Nissan
terug op het concept van
de in Spanje gebouwde
Serena. De voorzijde vertpont
duidelijke
overeenkomsten
met dat model en ook de motoren zijn net als bij de Serena
midden onder de auto achter de
vooras geplaatst.
Dit zorgt voor een betere gewichtsverdeling en maakt een
relatief lange wielbasis van bijna 3 meter mogelijk. Hij heeft
verder een iets verhoogd dak,
twee zij schuif deuren en dubbele achterdeuren. De stijve car-

rosserie voldoet aan de criteria
die in Europa voor personenauto's gelden.

Motoren

Op het gebied van veiligheid
beschikt bij bovendien over
verstevigingsbalken in de voorportieren, vlamvertragende bekleding en automatische af sluiting van de tarandstoftoevo.er.

Slachtofferlijn
bewijst bestaansrecht

De Vanette Combi voor personenvervoer is uitsluitend levertaaar met een nieuw ontwikkelde 2.3 dieselmotor met een
vermogen van 75 pk en een
trekracht van 145 Nm bij 23
honderd toeren. Dat is een stuk
krachtiger dan de trage 2.0 dieselmotor uit de Serena. In besteluitvoering is ook nog een
1.6 benzineversie verkrijgbaar.

De ANWB Verkeersslachtofferltjn bestaat In mei
10 jaar. Medewerkersvan deze telefonische hulpdienst
hebben in die tijd 25 duizend verkeersslachtoffers
bijgestaan. Bijna de helft van de vragen betreft
juridische problemen.

Comfort
De Vanette biedt volgens Nissan het comfort en de rij-eigenschappen van een volwaardige
personenauto. Aan de basis
daarvan staan de MacPherson
veerpoten met schroefveren en
stabilisatorstang voor en een
starre as met bladveren achter.
De lange wielbasis moet de carrosseriebewegingen in toom
houden. Het uitrustingsniveau
is overgenomen uit een personenauto. Standaard beschikt
hij bijvoorbeeld over stuurbe-

^>£.-- - jS_
De nieuwe Nissan Vanette Cargo combi 8 voor een grotere rol in het snelgroeiende segment van ruimtewagens (MPV)

krachtiging, een in hoogte verstelbaar stuur, armsteunen en
airconditioning.
Dit laatste draagt volgens
Nissan niet alleen bij aan het
comfort maar ook aan de veilig-

heid. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het de
kans op fouten van de bestuurder verkleint.
Watje van deze ruimtewagen
moet denken? Dat hij het uiter-

lijk heeft van een bestelbusje en
of dat de doelgroep van dit segment aanspreekt is ernstig de
vraag. De Serena heeft voor velen ook wel wat weg van zo'n
busje en bracht misschien

daarom niet het benodigde succes. Mogelijk dat de 8-persoons
Vanette Combi 2.3D meer aanspreekt. Al is het om zijn prijs
die met 49 duizend gulden lager
is dan de goedkoopste Serena.

Elektrisch uit je dak in een Ferrari F l
Enno Timmer uit Zandvoort is zo langzamerhand de
wanhoop nabij. Zijn 'electric toys' waar hij als enige in
Nederland een showroom voor heeft ingericht zijn .
nogal populair bij dubieuze klanten die er geen geld ,
voor over hebben. In de wintermaanden is zeven keer
ingebroken. Toch denkt Timmer, er nog niet aan te
stoppen.
.'•,,

H

ET LIEP in het begin als een trein",
« - _^_ j± vertelt Enno Tim/7
mer van het Shellstation aan Boulevard Barnaart in Zandvoort. „Ik ben er

in september vorig jaar mee gestart en de eerste drie maanden
was er veel belangstelling voor.
Daarna begonnen de inbraken."
In korte tijd ging zeven keer

een steen door de etalage en
ontvreemdden onbekenden telkens een elektrische speelgoedauto. De versies voor ukkepukken, want de grotere wagens
passen niet door het raam. Alleen de laatste keer werd de dader gepakt. Een sukkel van de
eerste orde overigens want de
politie trof hem met buit en al
aan in de nabijheid van het benzinestation.
Waarom een sukkel? Omdat
hij pas na de inbraak ontdekte
dat hij niet genoeg benzine in
zijn tank had zich uit de voeten
te maken. De enige keer dat
Timmer zijn handelswaar terugkreeg. „Ik ben er goed ziek
, van want de verzekering gooit

je er na drie keer uit. Maar ik
wil in elk geval tot na het zomerseizoen doorgaan. Aan de
overkant is het parkeerterrein
voor kampeerwagens. Zodra
het seizoen op gang komt is er
dan 's nachts tenminste enige
sociale controle", aldus Timmer.
Inmiddels staan in de etalag'e
niet alleen elektrische speelgoedauto's, maar ook een Fo:rmule Ford 1600 van de Dutch
Racing School en enkele karts.

gen zoontje van twee jaar. Hij
was nog wel iets te jong voor
zijn Ferrari (drie jaar moet je
namelijk zijn) met twee zitplaatsen en snelheden maar
Timmer kreeg zoveel enthousiaste reacties dat hij besloot
om naast het benzinestation
een etalage in te richten. Electric Toy heet de zaak.

deze auto's in Zandvoort niet
kunt verkopen, kun je het nergens. Het is kicken voor kinderen om met zo'n ding te rijden.
Ze gaan helemaal uit hun dak.
In het begin moest mijn zoontje
er wel even aan wennen en reed
hij overal tegenaan maar nu
kan ik hem in een Ferrari F l
over de boulevard laten rijden.
In die F40 zette ik zijn zusje
Timmer is waarschijnlijk de ernaast want die heeft 2 zitenige in Nederland die het op plaatsen."
deze schaal aanpakt. In een
„Hij heeft er veeltaekijks mee
speelgoedwinkel staat met enig
geluk een enkel exemplaar en alle vriendjes moeten het naCompleet assortiment
maar bij Electric Toy is het tuurlijk even proberen. Het is
Het begon allemaal met ee:n complete assortiment yan een uitvoering met 2 verschilFerrari F40 die hij in een speel- ToysToys, Feber en Peg Perego lende snelheden. Hij haalt 10
goedwinkel kocht voor zijn ei- verkrijgbaar. Je kunt het zo gek kilometer, ga daar maar eens
niet verzinnen of er is een elek- naast lopen, je kunt ze simpel
trisch aangedreven uitvoering opladen via het stopcontact
van verkrijgbaar voor kinderen waarna je er ruim 2 uur mee
in diverse leeftijdscategorieën. kunt rijden. Ik heb nog nooit
commentaar gehad van menRecente automodellen als de sen die het gevaarlijk vonden."
Peugeot 306 Cabriolet, motoren
met of zonder zij span, Ferrari's, Porsches, terreinwagens, Vitrinekast
Niet iedereen koopt het speelde Batmobile, aanhangwagens
en caravans, tractoren, trucks tuig voor zijn kind. Sommigen
en ga maar door. Daarnaast is houden hem zelf. Timmer: „Ik
er een grote hoeveelheid aan- heb eens een Ferrari F l van een
verwante accessoires als hel- gulden of 15 honderd verkocht
men, verkeersborden en zelfs aan een klant die alles verzastoplichten om het leven van mélde wat maar met Ferrari te
maken had. Hij heeft er een glaeen kind draaglijk te maken.
zen vitrinekast omheen geDe meeste auto's zijn ook ver- bouwd en gebruikt die als tafel.
krrjgbaar als trapauto zonder Dat is wel uniek natuurlijk."
elektrische aandrijving maar
EVERHARD HEBLY
de meeste belangstelling is er
voor het elektrische spul en
dan vooral de Ferrari-modellen. Want stel je bent zes jaar en
kent een alleraardigst meisje
waar je dolgraag indruk op wilt
maken, dan moet je natuurlijk
niet met een trapauto aan komen zetten. Dat werkt gewoon
niet en sommige ouders zien
Mazda breidt het
dat ook wel in.
programma van de
tweezltter'MX-5 naar
beneden uit met een
Kicken
versie die is voorzien van
Timmer: „De meeste van de
een bescheiden 1.61
klanten zijn autogek en komen
motor. Ruim een jaar
vaak op het circuit. Ze kopen
geleden ruilde Mazda
meestal dit speelgoed voor hun
een dergelijke motor
kind omdat ze het zelf zo leuk
nog in voor een l.Si
vinden. Ik zit hier wat dat bemotor.
Foto Bram de Hollander treft natuurlijk ideaal. Als je

D

E LAATSTE jaren komen
bij de Verkeersslachtofferlijn opvallend veel vragen binnen over mogelijkheid
voor schadevergoeding wegens
wiplash. Deze omvatten 20 procent van alle juridische vragen
die verder vaak betrekking hebben op aansprakelijkheid,
smartegeld of schadevergoeding. De tweede belangrijkste
groep heeft te maken met verzekeringen.
Wat wordt er vergoed, op welke sociale verzekeringen men
een beroep kan doen en wat de
tegenpartij moet vergoeden?
De slachtofferlijn werd in 1985
opgericht toen bleek dat betrokkenen van een verkeersongevaal vaak ernstige problemen
ondervinden bij de afwikkeling.
Tegelijk met het verwerken van
het ongeval komt men terecht
in een maalmolen van regels. In
de praktijk verliezen slachtoffers vaak de controle hierover.
De gevolgen zijn meestal financiële benadeling en vertraging
in de verwerking.
In verband met de ernst van
de problemen is de lijn ook
opengesteld voor gedupeerden
die geen lid zijn van de ANWB.
Ook voor hen zijn de adviezen
kosteloos.
In tien jaar tijd heeft de hulpdienst haar bestaansrecht wel

bewezen door de 25 duizend
vragen die binnenkwamen. Het
blijkt dat één op de drie bellers
niet de direct betrokkene betreft maar een familielid of
naaste bekende. Het gaat dan
niet slechts om nabestaanden
bij een dodelijk ongeval, maar
ook om personen die zich over
het lot van het slachtoffer ontfermen of die zelf moeilijkheden ervaren na het ongeval.
Ongeveer de helft van de bellers betreft automobilisten die
bij een ongeval betrokken zijn
geraakt. Een kwart is op weg
per fiets en 8 procent is voetganger.

Rechtsgevoel
Ondanks de hulp van de verkeer sslach tof f er lij n
constateert de ANWB dat er nog altijd
problemen zijn die weinig perspectief bieden. Zo strookt het
strafrecht niet altijd met het
rechtsgevoel van een slachtoffer en duurt de afwikkeling van
een ernstig ongeval in de beleving van het slachtoffer toch
nog te lang. Daarnaast zijn er
mensen die door gebrek aan bewijs financieel schade lijden en
kent Nederland geen smartegeldregeling voor nabestaanden. In andere Europese landen is dit laatste wel het geval.

Verkeersslachtofferlijn
Bureau
Bellers zijn:
Slachtofferhulp, 7,6%

Slachtoffer, 53,8%

Veroorzaker, 1,3%

i

)nbekend, 0,5%
Persoonlijke relatie, 7,6%

MX-5 weer met lichte motor leverbaar

Pompeigenaar Enno Timmer temidden van zijn elektrisch aangedreven speelgoedauto's

Directie rolt
mouwen op
Hyundai-importeur Greenib
Car meldt een ideetje te hebben
voor Europese captains of motorindustry: laat de directie
eens een overall aantrekken en
de mouwen opstropen langs de
lopende band. President-directeur Chon Sung Won van Hyundai is terecht van mening dat
hij het goede voorbeeld moet
geven en zei onlangs nog dat
directeuren betrokken moeten
blijven met het werk aan de basis.
Een week later stond hij in
werkkleding aan de lopende
band van de Excel koplampen
te monteren. Zijn collega's kónden hierop dus niet achterblrjven en zo gebeurde het dat vicepresident Ro Kwan-Ho 's morgens vroeg als verkoper in een
showroom opdook en dat technische directeuren in een werkplaats stonden te sleutelen.
Greenib Car vertelt niet of de
lagere heren veel plezier beleefden aan de actie van hun president-directeur.
Nationaal
taxatiesysteem BOVAG
De 3350 niet-merkgeboden Algemene BOVAG Autobedrijven
(ABA) hebben een nieuw nation
aal informatie- en waardebePalingssysteem voor in- en verkoop, van occasions: het Auto
Taxatie Systeem (ATS). Hier-

mee kan de verkoper op eenvoudige wijze de prijs vaststellen van een inruilauto.
De invoering van ATS moet
er garant voor staan dat de cpnsument een reëel aanbod krijgt.
Bovendien moet het een einde
maken aan de grote prijsverschillen die nu nog voorkomen.
De invoering is volgens de BOVAG nodig omdat het door de
snelle modelwijzigingen, actiemodellen en het scala aan extra
accessoires steeds moeilijker is
geworden de juiste waarde van
een inruilauto te bepalen.
Het intiatief voor ATS gaat
uit van BOVAG en ANWB. Het
systeem baseert zich bij haar
berekeningen op de gegevens
uit de zogenaamde Online Registratie
Bedrijfsvoorraden
(ORB), waarin de vraagprijzen
van gebruikte .auto's worden
verzameld.
Ook gegevens van de Nationale Auto Pas en de voertuiggegevens van de aangeboden auto
zijn binnen ATS beschikbaar.
Het systeem geeft een signaal
, af wanneer het een gestolen of
als vermist geregistreerde auto
betreft.
Een ander nieuwtje uit de ABAhoek is dat de 3350 aangesloten
bedrijven hun klanten vanaf
half april een nieuwe kredietverlening voor reparaties, onderhoud en accessoires aaribieden.
Hiervoor werkt de ABA samen met de ABN-AMRO. Wie
niet in één keer kan of wil beta-

len krijgt binnen tien minuten
van de bank te horen of de kredietaanvraag is geaccepteerd.
Kredieten worden verstrekt
voor bedragen die variëren van
350 tot tweeduizend gulden. De
afbetaling beschiedt in tien
maandelijkse termijnen.

Kwik-Fit in
de APK-aanval
Kwik-Fit verlaagt de prijs van
een APK-keuring met bijna 40
procent van 79 tot 49 gulden. De
gemiddelde prijs voor een APK'tje bedraagt op dit moment
zo'n 85 gulden. Algemeen directeur Bikkers vindt het verkeerd •
dat autodealers zelf APK-keuringen mogen verrichten. Hij
vergelijkt ze met slagers die
hun eigen vlees keuren.
„Dankzij de APK kunnen de
dealers zelf bepalen welke produkten de klant van hen moet
afnemen. Klanten krijgen daar
geen onafhankelijk advies. Met
onze nieuwe prijs openen wij de
aanval op deze misstanden", aldus Bikkers. Hij-verwacht niet
dat concurrenten de prijsverandering op lange termijn kunnen
blijven volgen.
Klinkt natuurlijk wel leuk,
dat onafhankelijk advies waar
Bikkers het over heeft. Maar
ondertussen verkoopt hijzelf
onder meer uitlaten, banden,
schokbrekers, accu's, oliefilters en olie. De prijzen daarvan
zijn ook fors verlaagd, soms
met 20 procent. Zo super-onaf-

hankelijk kan het advies van
Kwik-Fit dus ook weer niet
zijn. Wat dat betreft ben je het
beste uit bij een APK-station
dat uitsluitend keuringen verricht.

De leaseprijs van een Saab
900 Coupe bijvoorbeeld bedraagt 1.185 gulden per maand
op basis van operationele leasing bij een 4-jarig contract en
20 duizend kilometer per jaar.

Saab Lease
opgericht

Audi start
Aluminium Centrum

Saab heeft al haar lease-activiteiten ondergebracht in Saab
Lease Nederland. De aanleiding
hiervoor is de sterke positie
van Saab op de Nederlandse
markt en de groeiende aantrek-

Audi heeft in Duitsland een
speciaal Aluminium Centrum
ingericht met het oog op het
verder ontwikkelen van de aluminiumtechniek voor de autoindustrie. De activiteiten richten zich met name op het optimaliseren van diverse onderdelen en processen om de Audi
Space Frame van de A8 geschikt te maken voor grote serieprodukties.

De Saab 900 Coupé

kingskracht van Saab in cle zakelijke markt. Dit laatste is
vooral te danken aan de terugkeer in de top van het aogenaamde D-segment met een
model onder de 50 duizend gulden.
.Het lease-programma is afgestemd op het 'gunstige kiarakter' van de Saabrrjder die bekend staat om zijn betere :rijgedrag dan de gemiddelde automobilist. Hierdoor zegt iSaab
Lease scherpe tarieven te kunnen gebruiken.

D

E NIEUWE basisversie
van Mazda's MX-5 is leverbaar vanaf mei naast
de bestaande 1.8 uitvoering. Onder de motorkap van
de MX-5 l.Si huist opnieuw de
vertrouwde 1.6 liter motor met
twee bovenliggende nokkenassen. In tegenstelling tot de vroegere motor uit de MX-5 levert
hij minder vermogen, namelijk
90 pk bij zesduizend toeren. Hij
heeft een koppel van 132 Nmbij
vierduizend toeren. Daarmee

haalt deze toekomstige klassieker een top van 175 km/uur en
heeft hij bijna elf seconden nodig om op 100 km/uur te komen.
Voor veel liefhebbers van
deze auto is dat volgens Mazda
voldoende
temperamentvol.
Eind 1993 maakte de 1.6 motor
plaats voor een krachtiger en
soepeler 1.8 motor. Die heeft 40
pk meer in huis en presteert
aanmerkelijk beter. Uit onderzoek is evenwel gebleken dat
niet iedereen de grotere prestaties van de 1.8 motor noodzakelijk acht.
De standaarduitrusting van
de MX-5 l .61 omvat beschermingsbalken in de portieren,
een van binnenuit te ontgrendelen brandstofklep en een lederen stuurwiel. Stuurbekrachtiging en een ahrdtop zijn tegen
meerprijs leverbaar. Er is tevens een Limited Edition verkrijgbaar die nog is voorzien
van lichtmetalen velgen, elektrisch bedienbare zijruiten en
de speciale kleur Sunburst Yellow. De basisversie kost 51 duizend gulden en voor de Limited

Edition moet 55 duizend gulden worden betaald.
Mazda wist sinds 1989 325
duizend exemplaren van de
MX-5 te verkopen. Mede door
gebrek aan directe concurrentie was de MX-5 de afgelopen
jaren voortdurend de best verkochte open sportwagen ter wereld. De wagen, die in Amerika
de naam Miata draagt, paste
exact in het gat in de markt dat
ontstond toen vrijwel alle betaalbare Europese sportwagen
verdwenen.. De MX-5 werd
overal met open armen ontvangen.
Inmiddels hebben we hem
ook leren kennen als een duurzame en betrouwbare auto. Behalve de andere motor en kleine wijzigingen aan carrosserie
en wielophanging bleef het concept van de MX-5 al die jaren
gelijk. Hij is dan ook hard op
weg om een klassieker te worden, vooral ook omdat hij voorlopig nog wel even op de markt
blijft. De verkoopdoelstelling
voor de MX-5 in 1995 bedraagt
150 stuks voor de Nederlandse
markt.

Nog voor de eeuwwisseling
wil Audi een nieuw aluminum
automodel op de markt brengen. Het centrum vergt een investering van 15 miljoen gulden
en biedt werk aan 70 mensen.
Audi heeft inmiddels zevenduizend exemplaren van de A8 gebouwd en dit jaar volgen er nog
eens 15 duizend.
Het grootste voordeel van
aluminium is'dat het lichter is
dan een stalen carrosserie. Bij
gelijk motorvermogen resulteert dit in betere prestaties en
minder brandstofverbruik. Bovendien is de door Audi ontwikkelde aluminium carrosserie
stijver dan zijn stalen collega
en biedt hij dus meer bescher- Naast de bestaande 1.8 uitvoering komt Mazda vanaf mei met de tweezitter MX-5 1.6i met onder
de motorkap opnieuw de vertrouwde 1.6 liter motor met twee bovenliggende nokkenassen
ming voor de inzittenden.
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Type 28PT800B, Kleuren-tv met de beroem-

de Blacklme-S beeldbuis en de unieke
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SONY HI-8 TRAVELLER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760 Flat square beeldbuis, teletekst stereo en afstandbediening Adv '1795-

Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo Adviespnjs'3330 -

laatste
Indeling
Informatie:
. - . • • ; . .
•
102 Nieuws
101
200 programma
201
300 Omroep
301
400 Vrije Tijd, Teletekst
401
500 Consument, financier 501
600 Sport
• » ' ' '
601
700 Weer en verkeer
701
800 Landbouw en regio
HOI

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8, stabilisator, stereo
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PHILIPS 63 CM KTV

SONY T R A V E L L E R

25MN1 350, Adviesprijs'1 445 -

Lichtgewicht camcorder *1650-
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STEREO TELETEKST PHILIPS HWCAMCORDER
52NA2304, 55cm, Off Philips
garantie Adviespnjs'1345 -

M870, 1 6x zoom, stereo '2495

1499.-
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Variabele indeling Adv '799 -
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999.-

SONY55CMKVM2100
;MKVM2100

699.-

A
020-6476219
>\_; Een dag voor leveringv 7van1«DOtot1S.OOüur
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De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
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LAV536, Adviesprijs'1499 -
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Gas-etektrofomursmetgrill *999-

M

l «J«fi
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ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A, Elektrische oven,
mkl gnllenkookwekker *1510 - 1

948.-

2-sterren vnesvak Adv "699 -

ATAG TURBO-FORNUIS

VSG21,Afstandbediend
ndbediend V68"768 •

KFF452, Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
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70 CM MATCHLINE TR323, Hi-Fi stereo camcorder,
28SL5800, Adviespnjs'2695 -

100 HERTZ technologie voor een nog rustiger beeld. Broertje van de MATCH-LINE
serie. Absolute topklasse met bijna alle
denkbare mogelijkheden 60 kanalen met
automatisch zenderzoeksysteem, teletekst

Eléctronisch betalen
met uw PIN-code.
zonder extra kosten

l BEVERWIJK
. •
ISUPERSTORE 1100 m?
l Breestraat (65
.

/

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG,
HILVERSUM

nrga^ "7QQ

1-JMW

j «f«f.B

MERKCENTRIFUGE

MIELE VW G521

2800 loeren Adviespnjs*249 -

TypeG521 , Adviespnjs*2099 -

~~

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

l HAARLEM
l Winkelcentrum Schalkwijk
l Rivièradreef 37

tfïfkw
g^jjjj^ »
BOSCH VW SPS2l"o2

kCDI A l\m
FEllLnlML/
••"•»•
^-^-'--.-••-ELEKTRO-SUPERS
IW nc D A KinCTAn
IN DE RANDSTAD

159.-

1399.-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
1 tot 5.30 uur
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DeBoodschapperiKcaiit
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!

Donderdag 4 mei 1995
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Plan om winkels tot middernacht open te
ZANDVOORT - Het be
stuur van de Ondernemers
Vereniging Zandvoort wil
dat de gemeente een vergunnmg bij het Ministerie van
Economische zaken voor
'Midnightshoppmg' aanvraagt Als het ministerie dit
verzoek honoreert, mag
Zandvoort 365 dagen per
jaar haar winkels openhouden van acht uur 's morgens
tot twaalf uur 's nachts

verzoek zal zonder meer gehonoreerd worden
Dit betekent dat Zandvoort
door de nieuwe wmkelsluitingswet haar uitzonderingspositie dreigt te verliezen De badplaats heeft immers al jaren
een ruime wmkelsluitingsregeling en was tot nu toe een van

de weinige gemeentes, die haar
winkels op zondag en in de
avonduren open mocht houden
Hemo „Economische Zaken
heeft een streng beleid in het
toestaan van extra uren, maar
ik denk dat Zandvoort wel toe
stemming krijgt, omdat zij haar

uitzonderingspositie dreigt te
verhezen " Zijn voorstel oogst
te een hartelijk applaus, hoewel
een aantal ondernenemers ernstige bedenkingen had over de
uniformiteit van de regeling
Die is nu onder de koopavond
ook al met te vinden, zei een
van hen

I^en medewerker van Gran
Dorado stelde het nog scher
per „Indien rmdmghtshoppmg
wo rdt ingevoerd, moet je er ze
ke - van zijn dat alle onderne
mors meedoen Dit plan valt of
st£ at nu eenmaal met eenheid
Al'= de vergunning voor rrnd
mahtshoppmg wordt afgege

ven, haalt Zandvoort al snel de
landelijke pers Dat trekt vei
volgens veel publiek Maar is de
eerste indruk slecht, dan ben je
als badplaats heel fout bezig "
Voorzitter Van den Heuvel
zag dit met zo somber in ,,Je
kunt de ondernemers van
Zandvoort nergens toe ver

DÈZEWËEKI
Herinnering
De herdenking van de
-y
plichten Het gaat hier echter
om het totaalplan, om het op
bevrijding roept allerlei
f
waarderen van het centrum
herinneringen op Aan de Klei
Wij moeten het hier in Zand
ne Patriot aan voormalige
joodse kennissen en de oude
voort zo positief mogelijk ma
watertoren
ken voor de ondernemers " Het
bestuur van OVZ zal het ver
zoek aan de gemeente Zand l-; Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur . tel. 17166
voort overbrengen
Advertenties: . . . tel 17166 '
Redactietel. 18648 i

Bal na bemjding

Leo Hemo, bedenker van
rmdmghtshoppmg, vindt dat
Zandvoort zo snel mogelijk het
verzoek moet indienen „Zandvoort moet zo snel mogelijk
achter die vergunning aan Wil
je je onderscheiden als badplaats, dan moet je dat ook laten zien Ik denk dat hier een
gouden kans ligt Of deze plati
na wordt, dat zullen we later
wel zien "
Drie weken geleden werd
door het Ministerie van Econo
mische zaken bepaald, dat
voortaan alle winkels in Nederland het recht krijgen om zeven
dagen per week open te mogen
Wijven van acht uur 's morgens
tot tien uur 's avonds

Twee lintjes met
Koninginnedag
ZANDVOORT - Twee m
woners van deze gemeente
hebben vrijdag, in verband
met Koninginnedag, een konmklijke onderscheiding
ontvangen Dat zijn de heer
G H Rahusen (Bentveld) en
W.F van Marion
W F van Marion is militair
arts en is als erkenning van zijn
verdiensten bevorderd tot Offi
cier van Oranje-Nassau Hij
heeft de versierselen die hierbij
horen, buiten Zandvoort in ont
vangst mogen nemen
G H Rahusen uit Bentveld
kreeg vrijdag van burgemeester
Van der Heijden een komnklij
ke onderscheiding uitgereikt
hij is benoemd tot Ridder in de
orde van Oranje Nassau Rahu
sen heeft zich onder andere on
derscheiden op sportief gebied
Zo is hij erelid van de Kenne
mer Golf & Country Club en
van de Hockeyclub Bloemen
daal Van de eerste club was hij
11 jaar voorzitter, van de twee
de 15 jaar In 1947 was hij meer
voudig tenniskampioen van
Haarlem, in 1951 speelde hij
hockey ih het Nederlands B el
ftal en op dit moment maakt hij
deel uit van het Nederlands Veteranen Golf team

Uitzondering
Daarvoor moeten de gemeentes
eerst wel een vergunning aan
vragen bij het Ministerie van
Economische zaken, maar het

Eerste conferentie
voor badplaatsen
ZANDVOORT - De concurrentiepositie van de Nederlandse kust wordt het
hoofdthema van de eerste
nationale badplaatsconferentie Deze wordt op 20
juni in Den Haag gehouden.
Een delegatie van Onderne
mers Vereniging Zandvoort zal
de conferentie bezoeken om
naar voren te brengen wat er
leeft m Zandvoort Daarnaast
heeft de Stichting Samenwerkende Kust WV's de wensen
met betrekking tot de kustont
wikkeling
geïnventariseerd
Deze komen op de conferentie
uitgebreid aan de orde Daar
naast wordt een van de belang
rijke vraagstukken, hoe de concurrentiepositie met het buitenland op te pakken Daarnaast wordt een onderzoek be
sproken betreffende heffingen
en belastingen in het hele land •
Onderzocht is, in hoeverre de
regelingen hiervoor landelijk
van elkaar verschillen

Werktuigbouw

Kleuter geschept
ZANDVOORT - Een vierjarig
jongetjes is vorige week op de
Zandvoortselaan geschept door
een 16 jarige bromfietser uit
Zandvoort' De kleuter was bij
het uitstappen uit de auto aan
de aandacht van zijn ouders
ontsnapt en liep het fietspad
op De bromfietser kon hem
niet meer ontwijken De kleu
ter is met snijwonden in het
gezicht opgenomen m het ziekenhuis
(ADVERTENTIE)

In de roos!

Laat met een mooie ring zien
iioeveel je van moeder houdt
Dan maken wij de vernissing
gratis compleet met de/e
bij7ondere cadeauverpakking

Op de foto zijn nog enkele oude Zandvoorters te herkennen, onder wie links van het midden Kees
Zandvoort vierde de bevrijding in mei 1945 met verschillende grote balavonden. Onder andere in het
Patronaatsgebouw en in Café Diemer aan het Kerkplein, waar tegenwoordig de Febo zit. In Diemer Schaap, van 'Het wonder van Zandvoort'. Achter hem danst Siem Koper, rechts van hem m het
werd ook bijgaande foto gemaakt, die we te leen kregen via Simon Waterdrinker. Gezien de talrijke mildden hoogstwaarschijnlijk Maus Gatsomdes. Sommigen menen achterin nog Jan \an Keulen,
geallieerde militairen die te gast waren, werden voor zulke avonden vooral ook veel dames uitgeno- M.irtha Koper, Willem Dorsman, Siem Koper en Anme Schaap te herkennen.
digd, zodat ieder een dansje kon maken.

Tuntrein' komt in plaats van Intercity
ZANDVOORT - Met ingang
van de nieuwe dienstregeling
op 28 mei rijden er geen Intercity-tremen meer tussen Haarlem en Zandvoort Daarvoor m
de plaats komt een 'funtrem'
Volgens een persbericht van
de gemeente Zandvoort wordt
de nieuwe trein heel bijzonder
' niet alleen vanwege de naam
(welke dat is, houden wij nog
even voor ons), maar zeker ook
vanwege de uitstraling die doet
denken aan zon, zee, zomer en
strand Geen aaneenschakeling
dus van alledaagse treinstellen,
maar een echte 'fun'trem '
De nieuwe trein wordt op
maandagmiddag 15 mei tijdens
een speciale bijeenkomst op
het station van Haarlem ten
doop gehouden
De nieuwe trem pendelt tweemaal per uur tussen Zandvoort
en Haarlem Tijdens de zomerperiode, van 28 mei tot 27 augustus, rijdt er bovendien m de
ochtend- en middaguren een
dubbeldekker tussen Zand-

j Waterstanden B
Datum

4 mei

5 mei

6 mei
' mei
8 mei

9 mei
10 mei
11 mei

12 mei

HW
0705
0735
0805
0844
0954
11 35
0005
01 09
0208

LW
0256
0326
0407
0446
0536
0635
0756
0905

HW LW
1921 1504

19561545
20361625
21 361721
22501810
--1914
12392035
13402206
1016 14302244

Maanstand/getij

EK zond 7 mei 23 44 uur
Doodtij 10 mei 0005 uur
NAP + 51cm
VM zond 14 mei 22 48 uur

voort en Amsterdam
De Nederlandse Spoorwegen
heeft de Intercity verbinding
Zandvoort Haarlem uit rende
mentsoverwegingen geschrapt
Reizigers uit Zandvoort die met
de trein naar Limburg willen,

last tegen te gaan Gezien de
bepalingen in de hmderwetver
gunning moest het over zijn
met de stank maar de maatre
gelen blijken onvoldoende te
zijn geweest ,Bij warm weer is
Al vele jaren wordt er ge het nog steeds raak," zegt een
klaagd over stank van de zuive bewoner uit NieuwNoord „Het
ringsinstallatie
Vervolgens is bij de konijnen af, het is niet
zijn er vorig jaar diverse maat te halden "
Ook bij de gemeente zijn veel
regelen genomen om de over
klachten binnengekomen, zo
blijkt en ook het Hoogheem
raadschap Rijnland is op de
hoogte Volgens deze instantie
moet ei nog wel wat te doen zijn
aan de btankoverlast Het heeft
aangekondigd een onderzoek te
Freddy Zonneveld van Preddy starten
en Paul Zij ergett zich al we
kenlang mateloos aan deze si
tuatie Ook afgelopen weekend,
na de opruimactie, waren ei
nog bteeds geen afvalbakken
Volgens de sh andpachter«
'kun je eit dus op wachten tot
het weer vol ligt'

Stankoverlast
in NieuwNoord

Strand een paar dagen zonder rommel
ZANDVOORT - Enkele
honderden kinderen trokken donderdag het strand
op langs de Nederlandse
kust, om de rommel op te
ruimen Dat gebeurde in het
kader van de landelijke
'Strandschoonmaakdag
1995'.

schoonmaak gehouden, waar
onder ook Zandvoort Hier
kwamen leerlingen van De
Duinroos en de Beatrixschool
m actie
Gewapend met waterdichte
handschoenen en vuilniszak
ken gingen zij vanaf het zuidstrand de rommel te lijf, om een

ti d met vele kilo's afval terug te
komen
•»
Dat er behoorlijk wat romm el op het strand lag, verbaast
sommige strandpachters met
„Het seizoen is al lang begon
nen, maar er zijn nog steeds
guen vuilnisbakken," reageerde

ZANDVOORT - Een 25-jange
Zandvoorter is vrijdag m de Dr
J G Metzgerstraat uit de bocht
gevlogen en tegen een lantaarn
paal opgereden De lichtmast
werd weggeslmgerd en kwam
op een geparkeerde auto te
recht De automobilist verkeer
de onder invloed van alcohol
Hij had een promillage van 1,8
Zijn rijbewijs is ingevorderd

mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
.
x

13 weken voor maar ƒ 13,00

Zandvoorts
d ISBieuwsblad

ELKE ZONDAG OPEN

'\

Naam (m/v) l l l l l l
Adres l l l l l l l L
Postcode/Plaats [ l
l
l
i
i f v m controle bezorj
Telefoon l l l
Giro/Banknr L
l Daarna word ik abonnee en betaal per
j D kwartaal ƒ 18,00 D half jaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90

7 DAGEN PER WEEK TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN

Op zondag 7 mei:
Kalkoenbiefstukjes in
champignonroomsaus
met aardappelgarnituur
naar keuze en een verse
fruitsalade.
14.95

, * Voor postabonnees gelden andere tarieven
'
|
|
i

VROOM & DREESMANN
Kalventraat

Dronken tegen
lantaarnpaal

krant moet ik hebben
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich m

Het initiatief lag bij de Stich
ting Samenwerkende Neder
landse Kust WV's In 28 kustgemeenten werd de grote

(ADVERTENTIE)

nusselein

IHirj, ik\lu(,(lajn 194 198 KmUrsirjjl 281 286
•I=mi«k'.-i3ni3;».m=i«»»..,>.'r»r<ij

ZANDVOORT - Uit Zandvoort NieuwNoord zijn afgelojpen dagen opnieuw klachten over stankoverlast bin
moeten nu m Haarlem over ne-ngekomen De stank, die
stappen Ook de Intercity ver zich met name voordoet tijbinding Haarlem Heerlen is op- dens warm weer, is afkomgeheven Treinreizigers moeten stj> g van de afvalwater zuivenu overstappen m Eindhoven
aan de KaWel blijft de Intercity Haarlem rmgsmstallatie
merlmgh Onnesstraat
Maastricht bestaan

Rahusen is in 1954 afgestu
deerd aan de HTS in Haarlem,
afdeling werktuigbouw In 1962
kwam hij in dienst bij Wallich
& Matthes m Amsterdam, waar
hij m 1966 promoveerde tot
commanditair vennoot Gedu
rende zijn opleiding is Wallich
& Matthes uitgegroeid tot de
grootste onderneming in haar
branche, aldus Gemeente Voor
lichting Op het moment van
zijn uittreding, in 1989, was hij
voor 50°o eigenaar van het be
drijf Hij hield zich bezig met
het bemiddelen tussen profes
sionele partijen op het gebied
van de valutahandel, de 'gul
denshandel' en de handel m op
ties e d Daarnaast had hij vele
nevenfuncties Zo was Rahusen
lid van het bestuur van bemid
delaars onderhandse lening, en
vanaf 19V8 lid van het bestuur
van wisselmakers, waarvan
acht jaar lang als voorzitter
Vanaf 1982 is hij commissaris
bij twee architectenbureaus

i

Zandvoortse basisschoolleerlingen trokken donderdag op pad om rommel van het strand te
halen

' o t o ^nclic I icbuom

' U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-5626211
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam U hoeft geen post/egel te plakken 8 "710371 "017003"

ovz
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

Ondernemers Vereniging Zandvoort
2-5-1995

2-5-1994

organiseren 11 mei a.s. weereen gezellige

Arno

'i

lieverd
alweer, en pas een jaar
eens zeiden wij tegen elkaar:
voor altijd,
voor altijd in mijn gedachten
Till we'll meet again

De volgende commissies vergaderen volgende
week in het Raadhuis:
- maandag 8 mei 18.30 uur commissie Ruimtelijke Ordening
- maandag 8 mei 20.30 uur commissie Financiën

1e prijs

2 diner bonnen

De commissie Ruimtelijke Ordenjng is wegens de
herdenking van vijftig jaar bevrijding verplaatst
naar maandag 8 mei. De vergadering begint dan
om 18.30 uur, waarna om 20.00 uur een agendapunt samen met de commissie Financiën wordt
behandeld. De commissie Financiën vergadert
daarna zelf vanaf ongeveer 20.30 uur.

beschikbaar gesteld door
't Familierestaurant Kerkstraat

Wij wisten dat het onvermijdelijke
zou komen,
maar we wisten niet dat het zo moeilijk
zou zijn.
Hand in hand zijn wij gegaan tot aan
de drempel.
Moegestreden, maar omringd door
onze liefde
ben je vredig van ons heengegaan.

Prijzen 3 t/m 12

10 waardebonnen
t.w.v. 20,-

Hierbij geven wij kennis van het overlijden van
mijn lieve man, onze lieve zorgzame vader en opa

Aart Koningstein

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

Beschikbaar gesteld door
„ROSARITO"

op de leeftijd van 79 jaar.
Wij zijn Dr. C. A. Jagtenberg erg dankbaar voor de
steun in deze moeilijke tijd.

Grote Krocht, Kerkplein.

Zandvoort:
R. Koningstein-van der Vegt

Onze promotiedames delen zot. 13 mei weer
een jekker geurtje uit verzorgd door
„De Gaper Drugstore" Kerkstraat /

Capelle aan den IJssel:
Aart Koningstein
Carla Koningstein-van Beest
Sandra
Marcel

OVZ

28 april 1995
Hogeweg 59 rood
2042 GG Zandvoort

en

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Ingevolge zijn wens heeft de crematie in stilte
plaatsgevonden.

Hierbij willen wij de hele familie,

Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie!
Eetcafé
in Zandvoort

CULTUREElu

buren, vrienden en bekenden

zoekt per direct

hartelijk bedanken voor
alle kado's, bloemstukken',

een
algemene

Het Theaterprogramma
1995-1996 is uit!

bij ons 50-jarig huwelijk
We hebben heel erg genoten.

kok.

Tel. 02507-31456

Piet en Edith Looijer

Profiteer van de voordelen

^N

van het keuze-abonnement.

Te huur:
Stuur vóór 1 juni het bestelformulier in.

ADVERTENTIES
Bel voor een gratis gids

uitvaartverzorging
kennemerland bv

0205475161

In verband met de viering van de nationale
Bevrijdingsdag zijn op vrijdag 5 mei alle gemeentelijke afdelingen gesloten.
OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN

met vele mooie prijzen

Antoinet

GEMEENTELIJKE
AFDELINGEN GESLOTEN
I.V.M. BEVRIJDINGSDAG

bergruimte
45 m2
met vrije inrit,

ƒ 700,- p.m.

ma.'t/m vrij. geopend van 09.00 tot 12.00 uur.
Schriftelijke reacties kunnen tijdens de inspraaktermijn worden gestuurd naar het college van
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het ontwerp-plan ligt ook ter inzage in de
Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te
Zandvoort.

1. het ontwerp in het algemeen (de grote lijn,
autovrij maken);
2. de plaatsing en vormgeving van straatmeubilair, bomen, e. d;
3. de gebruikte bestratingsmaterialen (formaat
en kleur) en
4. de gehanteerde bestratingspatronen per
ruimte.

Tevens wordt op woensdag 31 mei 1995 om
20.00 uur in de raadzaal een informatiebijeenkomst georganiseerd. Op deze avond
zal er een nadere toelichting worden gegeven
omtrent de voorgenomen afwijking van het
bestemmingsplan. Tijdens deze avond is er de
mogelijkheid mondeling te reageren.

Met ingang van maandag 8 mei 1995 zal het
ontwerp voor de eerste fase gedurende vier
weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruirntelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling
is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 12.30 uur. Het plan is tevens in
te zien bij de Openbare Bibliotheek aan de
Prinsesseweg.
In de hal van het raadhuis wordt een tentoonstelling ingericht.

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen. Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
9 mei 1995.
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15-09.00uur
Schuitengat
09.15-10.00uur
Brederodestraat/Friedhoffplein 10.15 -11.00 uur
Tolweg
.
. 11.15-12.00uur
Sophiaweg '
12.45-13.30uur
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg13.45- 14.30uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45-15.30uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45-16.30uur

Gedurende de termijn dat de plannen ter inzage liggen, kunnen schriftelijk reacties worden
ingediend bij het college van Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort of mondeling bij de afdeling voornoemd.

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:

GFT WORDT DONDERDAG
OPGEHAALD
Het GFT-afval van de vrijdagwijk wordt in
verband met bevrijdingsdag op donderdag 4
mei opgehaald.
REINIGING BOULEVARD

Op 5 mei zijn er diverse activiteiten voor kinderen
rondom het Raadhuisplein. Een deel van de Haltestraat zal hiervoor worden afgesloten. Voor nadere
informatie, Bureau Voorlichting, 02507-61492.

De eerste reiniging van de boulevard zal dit
jaar plaatsvinden op dinsdag 9 mei en woensdag 10 mei 1995.

INSPRAAK
WOONWAGENLOKATIE
HEIMANSSTRAAT

INSPRAAK ONTWERP EERSTE
FASE HERINRICHTING
CENTRUM

De voorgenomen inrichting van een woonwagenlokatie aan de Heimansstraat is in strijd met
bepalingen van de bestemmingsplannen "Circuitgebied" en "Noorderduinweg". Met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO) kan vrijstelling worden verleend
van de bepalingen van voormelde bestemmingsplannen.

Op basis van de gemeentelijke inspraak-verordening wordt voor belangrijke en/of ingrijpende
ruimtelijke plannen inspraak gevoerd. Het ontwerp voor fase 1 van de herinrichting van het
dorpshart is een dergelijk belangrijk en ingrijpend plan.

Voordat het plan concreter wordt uitgewerkt en
een procedure als bedoeld in artikel 19 WRO
wordt gestart, wordt overeenkomstig de inspraakverordening aan iedere belanghebbende gelegenheid gegeven te reageren op de voorgenomen
vrijstelling.
Het ontwerp-plan met bijlagen ligt met ingang
van 8 mei 1995 gedurende 30 dagen ter inzage
bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Openingstijden:

Het ontwerp voor de eerste fase heeft betrekking op de volgende hoofdstraten, Dorpsplein,
Kerkstraat en Kerkplein, en de aanliggende
"stegen". Het gebied zal door het ontwerp
omgevormd worden tot een aaneengesloten
voetgangersgebied. Hiertoe zullen de profielen
(van rijbaan met stoepen naar een erfsituatie
met alle bestrating op hetzelfde niveau) en de
bestratirigspatronen, materialen en situering
van straatmeubilair worden gewijzigd.
Op het ontwerp voor fase 1. kan ingesproken
worden voor zover het de volgende aspectei
betreft:

Tel. 19291

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l 49 24
Telefoon 02507-17741

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

M
Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw

M

Schoonheidssalon
Claudia

AANVRAGEN OM
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
95043B Troelstrastraaf 32 vergroten garage
95044B Haarlemmerstraat 9a plaatsen balkon,
vergroten berging
95045B Brederodestraat 6-10 wijzigenverleendebouwvergunning 94-075-B.
95046B De Ruyterplaatsen
straat 36/116
ketelhuis.
De genoemde aanvragen liggen op dinsdagg-en
vrijdagmorgen. van 09.00 tot 12.30 uur ter
inzage bij de afd. Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Belanghebbenden kunnen schriftelijk
hun zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. BWT,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. De ontvangen
zienswijze worden bij de beoordeling van de
aanvraag betrokken. Wij wijzen u.er echter bij
voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan,
die ons tot de verlening van een vergunning
kunnen verplichten.
i
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn welyia het Openbaar Register op te vragen. .
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

„Sunshop"
Zandvoort

WIJ GAAN VERBOUWEN
UITVERKOOP TEGEN AFBRAAKPRIIZENÜ!
ALLES MOET WEG.
MATERIALEN EN HANDWERKEN:
wol, puzzles, kralen, tafelkleden, schorten, poppen

voor al uw zonwering, markiezen,
vertikale jalouzieën, rolgordijnen
(nwst. B & C collectie).
Schoonmaken en opslag markiezen.
Het adres voor uw zonnigste .
verduistering!

KOM, KOOP, EN STEUN het werk van de WELFARE van

Koningstraat 28, 2O42 VJ Zandvoort
Tel.: 02507-30428
Geopend per i mei 1995
Ter kennismaking kunt u profiteren
van de volgende aanbieding:
•fr Bij een afspraak voor een standaard behandeling (a ƒ 50,-), gratis
wimpers verven.
•* Bij het maken van een nieuwe afspraak ontvangt u een korting van
10% op een behandeling naar keuze.
S- Belt u gerust voor een afspraak.

HET NEDERLANDSE RODE
KRUIS afd. ZANDVOORT!
Zaterdag, 13 mei a.s. van 10.00-16.00 uur.
RODE KRUIS-gebouw, Nic. Beetslaan 14, Zandvoort

Woningbouwvereniging E M M te Zandvoort
zoekt

Twee bestuursleden
Het Bestuur van E M M heeft een beleidsbepalende bestuurssignatuur,
daarom verwachten wij van kandidaten dat zij voldoen aan de volgende
profielschets:
Sociale betrokkenheid
•*•
Brede maatschappelijke geïnteresseerdheid
*•
Solidariteitsgedachte
*
Belangstelling voor wonen
Persoonlijke kwaliteiten
*
Grote persoonlijke inzet
*
Integer
•*•
Goede contactuele eigenschappen
*
Goed kunnen luisteren

Thomsonstraat I
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l 49 24
Telefoon 02507-l7741

Woningbouwvereniging EMM
is op vrijdag 5 mei
(Bevrijdingsdag)

gesloten
Op deze dag kunnen wij
u niet van dienst zijn.
Op alle andere werkdagen
bent u van harte welkom.
Voor dringende technische klachten
zijn wij echter altijd bereikbaar
onder het volgende
telefoonnummer:
DRINGENDE

Werken in Bestuur
•*•
Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in maatschappelijke organisaties
* Kunnen werken in een team
*
Vermogen/bereidheid tot consensus
Kennis en ervaring
*•
Geen direct gespecialiseerde kennis vereist generalist
*
Bestuurder op afstand kunnen zijn
*
Ontwikkeling/opleiding op middelbaar niveau
Taak en rolopvatting van het Bestuur zijn onder meer:
1.
Het opvangen van signalen uit de samenleving en die vertalen in
beleid voor de corporatie.
2. Vaststellen van het beleid door middel van een beleidsplan met daarin
de visie, uitgangspunten, middelen en prioriteiten.
3. Het toetsen van de beleidsvoering door het management.
4. Aanzet geven tot verbeteringen, veranderingen en vernieuwingen die
van de corporatie worden gevraagd.
5. Het dragen van verantwoordelijkheid voor het beleid.
6. Op vitale punten impulsen en ondersteuning geven aan het management van de corporatie.
7.
Fungeren als klankbord voor het management alsmede het aandragen van eigen opties bij het oplossen van vraagstukken.
8. Het uitdragen van de doelstellingen en het verdedigen van de belangen van de corporatie onder andere door het onderhouden en benutten van goede contacten met gemeente, politiek en andere externe
relaties.
Tevens verwachten wij van het nieuwe bestuurslid de bereidheid tot het
volgen van cursussen. Naast het lidmaatschap van E M M vinden wij het
belangrijk dat de kandidaten voldoende tijd beschikbaar kunnen maken
voor het optimaal functioneren binnen het Bestuur van E M M (ca. 16-20
uur per maand).
Een bestuurlijke functie wordt aangegaan voor de periode van minimaal 4
jaar.
Geïnteresseerden voor de bestuursfunctie binnen E M M dienen voor 15
mei aanstaande een brief voorzien van alle relevante gegevens te sturen
aan:
Bestuur Woningbouwvereniging E M M
Thomsonstraat 1
2040 EA Zandvoort

TECHNISCHE KLACHTEN

02507-17577
WONINGBOUWVERENIGING

De bij de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, KamerlinghOnnesstraat20te
Zandvoort. Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit tot 6 weken na publicatie van bericht
een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

etc.

^ " ~ ~ - ^

M

VERLEENDE KAPVERGUNNING

Oranjestraat 9 zwart - 1 boom

DIVERSE MAATREGELEN
I.V.M. 4 EN 5 MEI
Op 4 mei zal de route van de stille tocht worden
vrijgehouden van verkeer. De tocht start om ongeveer 19.30 uur vanaf de Nederlands Hervormde
Kerk en loopt via de Haltestraat, Verlengde Haltestraat, Vondellaan naar het monument op de
Van Lennepweg.

Op dinsdag 16 mei te 20.00 uur zal in de
raadzaal een voorlichtings- en inspraakavond
worden georganiseerd. Van de zijde van het
college zal een toelichting worden gegeven
over net ontwerp. Tijdens deze avoncfzal aan
iedere belanghebbende de gelegenheid gegeven worden hierop mondeling te reageren.

EMM

WONINGBOUWVERENIGING

EMM

RESTAURANT QUEENIE
= 5MEI =
Een Old'fashioned Ja&feest met
THE .101LY BOYS JAZZBAND SEXTET
Maurice van de Kaa : Klarinet
Wim Zwijsen : Saxofoon
Jef van Hout : Trombone
Gerard v.d. Put : Drums
Pieter de Lange : Bas/Zang
Frans van Rooy : Banjo
Jazz zoals Jazz moet zijn.
Aanvang: 20.00 uur
Warm en koud buffet
gedurende de gehele avond f 57,50 p.p.
Reserveren telefonisch 02507-13599
Restaurant Queenie

SOULNIQHT
FOR SINGLES
Soc. De Manege Zandvoort
heeft za.avond een
SUPER SOUL NIGHT
. met muziek uit de TO'er jaren

l:„An the midnight hoor"
met LIVE TOP ORKEST

* * Mcmphis Train * * *
(litsl. ongeb. mensen v.a. 3O jaar.
Correct gekleed. Entree f 15.-. IMFO16023

Tel.: 02507-30955 Of 14443

Appie en
Flappie
in

CIRCUS ZANDVOORT
Op Zondag 7 mei
Er zijn 2 voorstellingen

eerste voorstelling van 11.00 uur tot 12.00 uur
tweede voorstelling van 12.00 uur tot 13.00 uur
Het programma is bij uitstek geschikt voor de leeftijd van 4 tot ca. 12 jaar.
Het is enorm gevarieerd en de jeugd wordt zeer intensief bij het optreden
betrokken. Het optreden bevat een zeer succesvolle (meer dan 30 jaar)
inhoud, zoals: komisch-goochelen-muziek (trompet)-wedstrijdjes-echte
clownerie enz.
Naast Flappie is hij ook nog een goed acteur, grote bekendheid verkreeg
hij in de serie Ti-Ta-Tovenaar. Flappie ook bekend van de t.v. serie ,,de
avonturen van clown Flappie". Flappie de liefste clown van Nederland.
Kaartverkoop aan de balie van Circus Zandvoort.
Kinderen:
ƒ 7,50
Volwassenen: ƒ 10,00
Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen naar:
Circus Zandvoort, Gasthuisplein 5, Zandvoört, tel.: 02507-18686.
Bel snel want vol is vol.
i

donderdag 4 mei 1995
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'Daadkracht Beatrix straalt uit op hele
ZANDVOORT - Alles zat
vrijdag mee voor een fantastische Koninginnedagviering in Zandvoort. Heerlijk
weer plus veel belangstelling voor de festiviteiten.

Op het bordes van het Raadhuis stond burgemeester Van
der Heijden, terzijde gestaan
door tal van gedecoreerden, stil
bij de betekenis van koningin
Beatrix. „Haar daadkracht,

steun en visie hebben een uitstraling op de hele samenleving." Het college van Burgemeester en Wethouders had
haar een telegram gestuurd
met de beste wensen, namens

'Stille hulde jonge generatie'
ZANDVOORT - Leerlingen van de Oranje Nassauschool hebben vorige week
bloemen gelegd bij het oorlogsmonument in duingebied Het Kraansvlak. .Op
deze plek werden tijdens de
oorlog 62 gefusilleerde verzetshelden begraven.

Autotoertocht

Ouderen konden in gebouw
De Krocht terecht voor een gezellige spelmiddag, met muziek, een hapje en een drankje.
Voor sportievelingen was er
weer een estafette, georganiseerd door Wiebe en lan Beekelaar, plus Frans Draijer. Dankzij een 'handicap'' werden de
kansen gelijk verdeeld tussen
dames en heren. Eerste werd
het damesteam De Willy Wortels, tweede De Snelle en derde
The Zandvoort Girls.

De 'zeepbaan'
was een van
de lastige onDe taptoe 's avonds op de derdelen van
Prinsessëweg, kundig aaneen- de estafette
gepraat door Theo Hilbers,
trok veel publiek. De stichting
had hiervoor twee gerenommeerde bands uitgenodigd. Pro
Patria uit Dordrecht en Concordia Zevenhuizen bewezen
dat zij die faam terecht hebben.

ZANDVOORT - Alle neuzen stonden snel en vastbesloten
dezelfde kant op tijdens de forumdiscussie 'Redt Zandvoort het jaar 2000', georganiseerd door Ondernemers Vereniging Zandvoort. In het overvolle strandpaviljoen Take
Five gaven de aanwezige ondernemers het OVZ-bestuur
groen licht voor het oprichten van een gezamenlijk ondernemersplatform. Op de volgende vergadering, op 23 juni,
zal naar verwachting het definitieve besluit vallen.
door door Martha Burger

Pesten
. „Een oorlog begint niet kleine oorzaken," vertelt Loogman
als de groep op deze plek is aangekomen. Hij trekt een vergelijking met school, met pesten,
ruzies en schelden op gekleurde landgenootjes. Zelfs vechten, nu met de vuisten, later
met wapens. „De mensen die
hier andere mensen konden
doodschieten, zijn ook op
school geweest, op jullie leeftijd, en zij zijn zover gekomen
dat doden voor hen niets of weinig betekende. Misschien werden zij vroeger gepest en hebben ze later de macht gevonden
om hun wraakgevoelens te verwezenlijken..."
Dan volgt rond het monument de stilte om alles te overdenken. Kijken naar de plek
waar de verzetsmensen zijn opgegraven. Zand markeert die
plek, ook de natuur heeft hier
stil gestaan. Een van de kinderen zegt: „Ik kan het mij gewoon niet voorstellen... Het
moet nooit meer oorlog worden, misschien beginnen met

De eensgezindheid van de ondernemers was groter dan ooit:
de krachten bundelen van indir.
viduele verenigingen van de
verschillende branche-organisaties; samen verantwoordelijkheid nemen voor alle problemen en krachtig via een gezamenlijk platform naar buiten
treden voor overleg en onderhandelingen met de gemeente.
Leerlingen van de Oranje Nassauschool nemen stilte in acht bij De gemeente Zandvoort kan
een van de acht monumenten in de Kennemerduinen
dan ook binnenkort een krachtig ondernemersplatform verwachten als een grote en sterke
geen ruzie meer met elkaar te den: 422 mensen.
Het landelijke project 'Adop- onderhandelingspartner.
maken..."
teer een monument' is opgestart door onder andere de heer
Voorwaarde is wel dat de leHannie Schaftschool
H.A.A. Regeling uit Zandvoort. den van de verschillende bran(behalve
In hetzelfde Kraansvlak staat Het is voortgekomen uit de che-organisaties
nog een monument, voor 29 stichting Februari 1941, die tot OVZ) het met de visie vari hun
verzetshelden. Dit monument doel heeft de herinnering aan voorzitters eens zijn. Zij moeis geadopteerd door de Hannie het verzet in Nederland gedu- ten nog bij de besluitvorming
Schaftschool, die hier eveneens rende de Tweede Wereldoorlog, worden betrokken. Al te veel
elk jaar bloemen brengt. In to- in het bijzonder tegen de ver- problemen worden daarbij echtaal acht gedenkstenen in de volging van de joden, levend te ter niet verwacht.
Kennemerduinen herinneren houden. Dat gebeurt door het
aan degenen die hier in de mei- vergroten van de kennis en het
dagen van 1945 werden gevon- bewustzijn van de tragedie die Ontwikkelingen
zich in die jaren heeft afgeHet besluit viel al vlot na toespeeld. De stichting probeert spraken van de voorzitters
(ADVERTENTIE)
tevens gevoelens van naasten- en/of andere vertegenwoordiliefde, menselijkheid en beter gers van de verschillende branZANDVOORT - Op een parbegrip tussen de volkeren te be- che-organisaties die door OVZ
keerplaats aan de Celsiusstraat
vorderen.
waren uitgenodigd voor de fois vrijdag een Volkswagen volledig uitgebrand. De brand is
waarschijnlijk in de auto ontstaan, omdat de ruiten er uit
sprongen. De brandweer heeft
de brand geblust.
ZANDVOORT - Op het
Als de boom over honderd
schoolplein van de Beatrix- jaar heel groot is geworden,
school is vorige week een moge er dan in ons land nog
Zandvoorts
vredesboom geplant. Een steeds vrede en vrijheid zijn.
Nieuwsblad
boom om bij te gedenken, Die hoop werd vorige week uitmaar ook een boom van gesproken bij het planten van
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
de vredesboom op het schoolhoop.
op donderdag in Zandvoort, Bentveld

Auto uitgebrand
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ZANDVOOET - De Motor- en
Autoclub Zandvoort organiseert zondag 7 mei weer de traditionele voorjaarstoertocht.
De tocht is 250 kilometer lang
en voert langs de mooiste plek
jes van Noord-Holland. De start
is tussen half tien en 11 uur 's
morgens bij café-restaurant
Wink, Schipholdijk 270, Oude
Meer. Deelname kost 12,50 gul-'
den. Inlichtingen: A. van de Pavert, 02077-40172.

Nudist bekeurd
ZANDVOORT - Een 51-jarige
Heemstedenaar is vorige week
bekeurd wegens schennis der
openbare eerbaarheid. De man
lag naakt te zonnen in de duinen, maar was voor iedere voorbij komende wandelaar of fietser uit de richting Noordwijk
goed te zien.

Ondernemers:'
injaar 2000

Dit'monument is een aantal
jaren geleden door de school
geadopteerd. Jaarlijks legt
groep zeven er een krans met
op de linten de woorden: De
schooljeugd. „Het is een stille
hulde van de jonge generatie,
aan hen die hun leven gaven
voor onze bevrijding," zegt oud-onderwijzer Ge Loogman. De
kinderen zijn diep onder de indruk als hij vertelt wat hier gebeurd is. 'Temidden van de
prachtige natuur, waar alleen
de vogels de stilte verbreken.'
>

g Skandinavische meubelen en kunstnijverheid
Meubelboulevard Diemen
Sniep 5 Diemen
Tejefoon.02_0i6956409_

(ADVERTENTIE)

m ZIJN

WEER
GEZAKT:
5,5%
BEL GRATIS DE HYPOTHEEK
AANBIEDINGEN & ADVIESLIJN

06-0777
VOOR DE HYPOTHEEK
VAN JE LEVEN

'Postkantoor
Nieuwe Stijl'
ZANDVOORT - Het verbouwde postkantoor aan de
Louis Davidsstraat wordt 9 mei
heropend. Het kantoor is een
zogenaamd 'Postkantoor Nieuwe Stijl' met open balies, een
volgnummersysteem en een
Postwinkel.
Het vernieuwde postkantoor
is extra beveiligd. Speciale apparatuur geeft alleen geld aan
de klant als die zijn pincode
heeft ingetoest. Het opnemen
van grotere bedragen neemt bovendien meer tijd in beslag, omdat de apparaten zijn voorzien •
van een tijdvertragingsmecha- ,
nisme.
Ter gelegenheid van de ope- ,
ning op 9 mei krijgt elke 25-e
bezoeker een cadeaubon van 15
gulden.

alle inwoners van Zandvoort.
Daarnaast gaf Van der Heijden
de complimenten aan de Stichting Viering Nationale Feestdagén Zandvoort vanwege de vele
voorbereidingen voor de Koninginnedag 1995.
Die kon niet meer 'stuk'.
Mede dankzij het mooie weer Wederom
trok de traditionele rommei- 'prullaria' ten
markt een honderdtal verko- overvloede
pers en zeker enkele duizenden op de ronibezoekers. Potjes, pannetjes, me l markt
platen en allerlei andere soorten huiswaar verwisselden van
eigenaar. Opvallend was de grote hoeveelheid speelgoed, waarvan een groot deel nauwelijks
leek te zijn aangeraakt. Het waren meestal de kinderen zelf die
hun eigen spulletjes van de
hand deden.

De verrichtingen op de taptoe worden door jong en oud gevolgd

Zandvoorts
Nieuwsblad

rumdiscussie over het ondernemersplatform en de noodzakelijke ontwikkelingen en ideeën
voor de komende jaren. Aan de
bestuurstafel hadden plaatsgenomen: de heren Toonen
(strandpachtersvereniging),
Wielingen (Hoteloverleg), Paap
(Horeca afdeling Zandvoort),
Van Kuijk (Ondernemers Vereniging Zandvoort) en gespreksleider Van den Heuvel (voorzitter OVZ).
Van den Heuvel was zeer verheugd met de goede afloop van
de avond. „Het was onze opzet
om te proeven of we met alle
ondernemers van Zandvoort
gezamenlijk verder kunnen.
Het alternatief was een soort
struisvogelpolitiek. Het duurt
al veel te lang dat mensen hun
eigen specifieke problemen
moeten oplossen. Als dat doorgaat, redden de ondernemers
van Zandvoort het niet op een
goede manier tot het jaar 2000."

Landelijke publiciteit
„Zandvoort blijft de laatste
jaren achter in ontwikkeling en
komt regelmatig op een negatieve manier in de landelijke

Beatrixschool plant vredesboom
plein van de Beatrixschool. Met
deze actie werd op de basisschool een periode van tien dagen afgesloten, die gewijd was
aan vijftig jaar vrijheid.
Het doel daarvan was, dat de
kinderen zich realiseren dat
vrijheid een kostbaar bezit is.
Directeur Dick van As wijst op
een uitspraak van Simon Wiesenthal: „'Het is net als met gezondheid. Je vindt het vanzelfsprekend totdat er iets mis
gaat.' Daarom is er met de kinderen veel gepraat over wat
vrijheid eigenlijk betekent," aldus Van As.
In de bovenbouw werd veel
aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. Deze leerlingen bezochten een tentoonstelling in Haarlem en de Erebegraafplaats in Bloemendaal.
Bovendien hielden zij interviews met ouderen die alles bewust hebben meegemaakt.

Zeven autokraken

publiciteit. We moeten het negatieve verhaal van de laatste
jaren zo snel mogelijk omzetten in een positief verhaal. Ik
ben blij dat iedereen het vanavond hierover met elkaar eens
was. Als we zo door moeten
gaan als. de laatste jaren, dan
kan ik daar niet meer achter
staan. Nu ik het mandaat van
de ondernemers en de verschillende voorzitters heb gekregen,
gaan we met de leden van het
OVZ-bestuur zo snel mogelijk
de ingeslagen weg uitwerken."
De voorzitters zullen in hun
eigen organisatie op dit onderwerp terugkomen. Gert Toonen
sprak niet namens de strandpachtersvergadering. „Ik heb
mijn persoonlijke mening. In
het verleden zijn wij te vaak een
speelbal geweest van de overheid. Dat komt door de aanwezigheid van verschillende takken van ondernemers. Van die
positie moeten we af. We moeten een totaal ondernemend
Zandvoort naar de gemeente
toe presenteren. We moeten
kijken naar de toekomst van
onze badplaats en stelling durven nemen."

Dubbeltjeswerk
„Het is wat Zandvoort betreft
één minuut voor twaalf, als je
kijkt naar de ontwikkelingen
van de andere badplaatsen en
steden. Als het platform wordt
gedragen door verschillende
branche-organisaties, dan kun
je het bestaansrecht blijven behouden. Want het wordt in
Zandvoort hoog tijd voor een
duidelijk toeristisch beleid en
een goed financieel verhaal. We
moeten de zaken rigoreus op
een rijtje zetten en de problemen gezamenlijk te lijf gaan.
Geen dubbeltjes- en kwartjeswerk, geen geklets over hor.c.edrollen, maar in beleidslij r.er.
denken en praten over esser.v.ele zaken die voor Zandvcvr:
van belang zijn."
Gert-Jan Kuijk. bestuurslid
van Ondernemers Verenging
Zandvoort is eveneens voor-

ZANDVOORT -.Aan het Gravin Adahof, Graaf Willemlaan,
Graaf Albrechtlaan, Gravin
Margarethahof en Gravin Jacobahof zijn vorige week zeven
auto's opengebroken. De autoruiten zijn vernield. De krakers
namen de radiocasetterecorstander van een ondernemers- ders mee.
platform. „Wat dat betreft,
sluit ik mij aan bij de visie van Meisje breekt pols
onze voorzitter. De toekomst
ZANDVOORT - Een 13-jarige
van OVZ en de toekomst van
Zandvoort, daarover heb ik al fietsster uit Vogelenzang is vorige week op de kruising Bijwevaak mijn zorgen geuit."
„Vaak hebben we op het punt glaan-Rijksstraatweg geschept
gestaan om met OVZ te stop- door een 37-jarige motorrijder
pen, maar dat zou een te goed- uit Haarlem. Het meisje gaf
kope en laffe oplossing zijn. Er geen voorrang. Ze brak vermoezijn 16 duizend inwoners en delijk haar pols.
zo'n 11 honderd bedrijven in
Zandvoort. Allen hebben met
het strand, de zon en de zee te
maken. Iedereen is van elkaar
afhankelijk. Bovendien zijn we
in Zandvoort afhankelijk vari
het toerisme. Daarom moeten e Jac.P. Thijsse-excursie in Nawe naar de gemeente toe zaken tionaal Park Zuid-Kennemerdoen middels een sterke vereni- land, zondag 7 mei 10.00 uur,
ging. Een Holdingstructuur, vanaf ingang Koevlak, Zeeweg.
eventueel met een betaalde Voor deelname tevoren opgekracht voor het secretariaat, de ven via de excursie-informatieadministratie en de vergunnin- lijn: 023-257484.
gen. We moeten met zijn allen • In galerie Paulus Loot expotrachten van Zandvoort in het seert momenteel schilderes Anjaar 2000 een top-kustplaats te r.e; Splinter met een twintigtal
maken. Daarom is het er mi; onderwerpen, uitgewerkt met
alles aan gelegen een samen- olieverf. Boulevard Paulus
werkingsverband tot stand :e Loot 21, Zandvoort. Inl. tel.
14934.
brengen."
• Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b. ExpoPromotie
sitie 'Bevrijding 50 jaar geleDe heer van Wielingen, van den', met een overzicht van onhet Hotel- en Pensior.overleg, der andere unieke kranten, fosluit zich eveneens aan bij die to's en andere voorwerpen uit
gedachten. „Ik v.-_i dan ook het die tijd. De expositie is te zien
plan om een ondernemersplat- tot en met 25 juni. Zo ook een
form te starten aanbieden aan expositie van Jenny Eleveldonze leden. 1Onze organisatie is -Withaar, met schilderijen in
l januari IPt ? gestart en bestaat olieverf, pastei en aquarel. Zij
uit dertig leden, voornamelijk neemt de toeschouwer 'mee in
jonge ondernemers. Onderling de verloren gewaande sferen
waren wij al aan het samenwer- van ons eigen bos- en waterken en hebben we regelmatig land'. Het Cultureel Centrum is
conrac: niet Stichting Promo- i van woensdag t/m zondag getie Zandvoort. Het lijkt mij een j opend, van 13.00 tot 17.00 uur.
goede zaak om deel uit te gaan | Hier is tevens - tot eind augus•naken van het ondernemers- tus - te zien: 'Aangespoeld in
Zandvoort', een tentoonstelling
van flessenpost, verzameld
Ook voorzitter Floris Faber door Wim Kruiswijk.
van de Stichting Zandvoort
Promotie, verhinderd op deze o Galerie Aeckerstijn: verkoopavond, heeft inmiddels laten expositie kunstschilder Johan
weten het oprichten van het Pas, tot en met 28 mei. Geopend
platform van harte toe te jui- woensdag t/m zondag 14 - 17
chen.
uur.

Tijdens de projectweek werd
ook feest gevierd, want vijftig
jaar vrijheid is daar zeker een
reden voor. De school werd versierd en er werden feestmutsen
gemaakt, spelletjes gedaan, liederen gezongen en zelf versierde oranje koeken gegeten. Er
kwam een clown op bezoek en
er werd film gedraaid. De middenbouw organiseerde een vliegerfeest, de groepen 5 tot en
met 8 ontwierpen een eigen
T-shirt. Het project werd afgesloten met het planten van de
vredesboom. Die handeling
werd verricht door de voorzitter van het bestuur, geassisDe leerlingen zingen liedjes rond de 'vredesboom' op het teerd door zowel de jongste als Zandvoortse ondernemers willen een vergunning: voor Midnight-shopping
de oudste leerling.
schoolplein

lliistrat.it.* Mare do Boor
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buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur

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

Vrijblijvend

Vraag vr//b///Venc/ offerte.

oto BOOMGAARD
Leuk idee voor

MQEDERDGG

Portretfoto met
lijst
95
15x21 cm ƒ 19,

prijsopgaaf.

CHILDER- EN MWERKINGSBEDRUF AUG. v.d. MIJ
Marisstraat 13a. Tel. 15186

tot uiterlijk vrijdag 12 mei '95

/^ De n a t u u r kent cle mens.

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

>v

V

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

van M EEUWEN

Gr. Krocht 26
2042 LX Zandvoort

Momeopulic en fylotliL-aipic v;in Bloc-m: du oeroude <
geneeskracht van planlen en kruiden uit cle liele
wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke -/elfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAAHLEM. TEL. 023-254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

02507 - 13529

,

\Oranjestraat 7 /.wart, Zandvoort. Tel. 02507-1232T//

one
Qutte, *Toi

De mooiste plek
van de wereld

FOTOALBUM

SCHITTEREND

TAFELLAKEN

FLIPOVER
MODEL

100% polyester,
rond ol vierkant
model, diverse
fraaie dessins,
ca. 135 x 180 cm

GOED VOOR
CELTONA 3 LAAGS LUXE

GLAZEN ASBAK

Boul. Barnaart 14

rond model
per stuk

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

ECHTE KURKEN

ELDERS

onderscheiden,
in diverse
natuurlijke
kleuren

ONDERZETTERS

iraaie
HANGLAMPJE
uitvoering
in schelpvorm
(zonder
battenien)

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

STRIJKPLANKOVERTREK
in diverse modieuze
uitvoeringen, geschikt
voor elke strijkplank.
130 X 45 cm

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

AMBI-PUR
INTERIEURVERFRISSER

SEAHORSE
BADHANDDOEKEN

GEDESSINEERDE

in diverse modieuze
kleuren, zware kwaliteit.
»«>J 100% katoen met luxe
ingeweven sierband

GASAANSTEKER

KUNSTSTOF

PLANTENSPUIT

FLACON
125 ML

met duidelijke
maataanduiding
en doseerknop
voor fijne nevel
of straal

UNICA KLAPSTOEL
s-•
•^

. MS

PIEZO
ELEKTRONISCHE

ook voor het
kleinste kamertje,
diverse geuren.
Per stuk

LICHT METALEN

ELDERS

TISSUE SERVETTEN

gaat heel lang mee

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

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

MENU
Nasi/Bami Rames

2 vleesgerechten, 2 groentegerechten, ei, fricadel

13.50

Nasi/Bami Rames Speciaal

H _ crt
2 vleesgerechten, 2 groentegerechten, ei, saté, ajam atjar l O.OU

Nasi Kuning Compleet

~

Gele rijst met vlees erTkip, ei, tempé, fricadel en atjar

._._

l D.OU

^
delicate chocolade met
Pepermuntvulling,

Haltestraat 34 Zandvoort
tel. 02507-12800 fax 02507-30553
7 dagen geopend 12.00-21.00 uur
THUISBEZORGING tussen 17.00 en 19.00 uur
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen Zandvoort en
buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor bestellingen vanaf ƒ 20,00.

geeft u meer!
Amsterdam op de fiets

TAPPAZ
FRIKANDELLEN

PEPSI COLA
OF SEVEN-UP

SOCRA
ROZE ZALM

zondag 21 mei 1995

doos 7 stuks

blik 33 cl

blik 240 gram

Doe mee en ontdek Amsterdam op de fiets!

ELDE

ELDERS

VAN NELLE
SUPRA KOFFIE
snelfiltermaling
pak 250 gram

PATRIA CREAMCRACKERS
de enige echte!
pak 200 gram

ELDERS JHT

FRUITBONBONS

. diverse smaken
in fraaie glazen stolp

HEEL KILO
ELDERS M&

:

In Amsterdam en omgeving zijn veel goede ficts
routes. De Gemeente Amsterdam en de stadsdcclradcn werken hard aan het verbeteren van
het fictsroutcnct. Tijdens "Amsterdam op de
fiets" maakt u kennis met enkele nieuwe fietsroutcs en tegelijkertijd krijgt u een gevarieerd
beeld van al het moois, dat Amsterdam te bicdcn heeft: de historische oude stad. nieuwe wijken en veel groen.

5ff

ZEEVRUCHTEN
BONBONS
niet pralinévullinq
luxe doos 250 gram

ELDERS

Dit jaar fietst u een deel van de net gercaliseerde "ronde van Schiphol". Ook komt u door het
Amsterdamse Bos en Amstelveen. Verder wordt
tijdens de tocht aandacht geschonken aan het
thema "energie".
U kunt kiezen uit een tocht van 24 kilometer
(ruim 2 uur fietsen). 36 kilometer (ruim 3 uur)
of 44 kilometer (ruim 4 uur). Aan de tocht is een
prijsvraag verbonden. Bovendien is er voor iederc deelnemer een aandenken.
U kunt uitsluitend inschrijven bij één van de vijf
startpunten tussen 10.00 en 13.00 uur. U ontvangt dan de routebeschrijving en een declnemcrskaart. Kosten ƒ 3,- p.p. en kinderen tot 12
jaar onder begeleiding gratis.

ONZEG^r^ENTE&FRyiI^

Startpunten:
* Nieuwmarkt. bij café Post Modern
* Station Zuid/WTC. bij de fietsenstalling
* Oeverlandcn Nieuwe Meer, bij de veerpont
(alleen 36 en 44 km.)
* Dorpsstraat Amstelveen, museum Van der Togt
(alleen 36 en 44 km.)
* Amstclstation. bij het busplcin
U kunt een fiets huren op station Zuid/WTC
(reserveren 020-6731513. ƒ 200.- borg/lcgitimatie) en het Amstelstation (reserveren 0206923584, ƒ 100,- borg/legitimatie).

geldig van
woensdag
l/m zaterdag

enfb
Stedelijk Beheer
Amsterdam

geeft u meer!

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN- Winkelcentrum Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Markllaan (centrum). Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyaclntenslraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelberlsstraal • AMSTELVEEN - NOORD: Koslverlorenl
• AMSTERDAM: Belgiëplein 106 (Nieuw Sloten). Molukkenstraat 131 (oost) EN NU OOK: Marie Heinekenplein (centrum!, volop GRATIS parkeerruimte!
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uim 260 schoolmeubeltjes naar Polen
ZANDVOORT - Het Zandoortse 'schoolmeutaelproject' voor Polen heeft ruim
>60 stuks schoolmeubilair
opgeleverd. Deze zijn vrij:lag opgehaald. Initiatiefleemster was de Stichting
[Een hart voor Polen afdeling Haarlem. Rien Gou/reur doet namens deze
jtichting verslag.
f
Op 29 april was het dan zover.
Zen enorme Poolse vrachtwa:en van expediteur Servisco,
'osnan, kwam om 11.30 Zand'oort binnenrijden om op vier
idressen een flinke hoeveellieid schoolmeubilair en ander
materiaal op te, halen. Die
idressen waren: de remise, de
i'ormalige dr. A. Plesmanjchool, De Duinroos, en Nieuw
Unicum. Daarbij ging het om
133 schooltafels, 22 kleuterta'els, 93 stoelen, 33, kleuterstoeen plus een aantal leermiddeen. Dat alles geschonken door
de Gemeente .Zandvoort. Te•ens werd voor liet transport
:iaar het arme en zwaar vervuil,e Swentochlowice, in het ui:erste zuiden van Polen, een
subsidie van 760 gulden ver[eend. Een stukje ontwikkelingswerk samen met Gemeene en vrijwilligers van onze
Stichting Een Hart voor Polen,
Haarlem, waar niets maar dan
jok niets aan de zogenaamde
strijkstok blijft hangen. Aanstaande vrijdag wordt deze zentling door de schoolleiding in
ontvangst genomen.

Misverstand
Dat een en ander niet zo vlot
rerliep, blijkt wel uit het feit

Mark, Arie en
Robin
(v.l.n.r.) hebben keihard
gewerkt om
de
roestige
schooltafeltjes om te toveren tot blinkende exemplaren

123-334323.

HUISARTSEN: De volgende
liuisartsen hebben een gezainenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Berjen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blü,e, P. Weenink. Informatie
•over tijdens
weekend,
.vond/nacht vanaf 16.30 uur, én
ijdens feestdagen via telefoonummer 30500. De spreekuren
jvan de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
'an 11.30 tot 12.00 uur en van
.7.00 tot 17.30 uur. Een afipraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
andarts bellen.
[Apotheek: Zeestraat Apotheek,
".W. Neutel, tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepen): zaterdag 11.00-13.00 en
117.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden inforinatie over de regeling via
tel nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid•Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te toeeiken via de doktersinformaifiedienst: tel. 06-8460.
[Verloskundigen: Mevrouw E.A.
1e Boer-Burgh en/of mevr.
I.C.M. Gombert en/of P.J. van
ter Deijl, Kochstraat 6A, Zand•oort, tel. 02507-14437.
ierenarts: Mevrouw Dekker,
ij sterstraat 7 te Zandvoort, tel.
5847.
'ieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn 'der dieren
1(02507) 14561, Vermissings'öienst 023-383361, Asiel Zandjvoort
(tevens
pension)
})2507-13888, Asiel Haarlem
1)23-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476

;

rw*
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dat de eerste contacten met de
gemeente reeds in juli 1993 werden gelegd. Toen werd bekend
gemaakt dat de dr. A. Plesmanschool gesloten zou worden.
Later is door een misverstand
een aantal meubels in het ongerede geraakt. Er bleek echter in

de kelder van de Plesmanschool nog een groot aantal
meubels aanwezig te zijn. Die
hadden echter de tand des tij ds
niet goed doorstaan, doordat
het kelderraam ontbrak. Dus...
enorme roestvorming!
Je praat met vrienden en be-

ZANDVOORT - Het bekeravpntuur van het Chess Societyviertal is voorbij. Vrijdagavond
werd met twee invallers met 1,5 dees Jeff Sarwer, Olaf Cliteur
tegen 2,5 verloren van het ster- verving was reeds bekend en
ke Weenink uit Beverwijk.
Kees Koper werd op het laatste
moment aangewezen als verBehalve Olaf Cliteur werd vanger van de door griep gevelteamleider Hans Drost op de de Huijboom.
speeldag zelf ook nog eens geOpvallend was het dat beide
confronteerd met de ziekmelding van zijn vierde bordspeler invallers voor de punten zorgNico Huijboom. Dat de Cana- den. Vaste kracht Dennis van

kenden om hiervoor naar een
oplossing te zoeken. Zo ontstond een werkelijk schitterend project bij Nieuw Unicum,
aangeslingerd door Nel Sandbergen, activiteitenbegeleidster
op de woonunit Sandevoerde.
Bewoners die als vrijwilligers

Chess Society uitgebekerd

Weekenddiensten
Weekend:
8/7 mei 1995
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
i-ll. In andere gevallen
323-159500 of - voor info over(02507) 61584.
\MBULANCE: Alarmnummer
36-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kenlemerland.
*DIERENAMBULANCE: Die
renbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenamjulance
alarmnummer

graag eens - zover mogelijk - de
handen uit de mouwen wilden
steken, hebben samen met enkele begeleiders iets fantastisch tot stand gebracht. In 14
dagen tijd werden alle roestige
tafels omgetoverd tot blinkende exemplaren.

der Meijden liep kansloos tegen
zijn eerste seizoensnederlaag
in de externe competitie aan.
Bovendien verkeek Pred van de
Klashorst zich in goede stelling
tegen de op papier een fractie
sterkere Hans Nuynen. De
strijd was daardoor beslist. De
fraaie overwinning van Jeff Sarwer en de minstens zo fraaie

Dat was me een schuren en
rollen! Rotain, Mark, Harry en
Arie enorm bedankt voor jullie
medewerking en de pret die we
hebben gehad. Ook Nel, Margy,
Desirëe, Jenke en Stef (de begeleiders, red.), bedankt voor jullie ondersteuning. Op 7 juli aanstaande komen 42 Poolse kinderen voor vakantie naar Nederland, een aantal in Zandvoort. Zij komen De Duinroos
en Nieuw Unicum een muzikale groet brengen.
Onze organisatie is al weer
bezig met het volgende meubelproject. De Nicolaasschool gaat
volgens de agenda van de raadsvergadering van 26 april jongstleden ook schoolmeubels vervangen. Mochten we voor het
transport naar Polen ook weer
wat financiële ondersteuning
mogen ontvangen, dan kunnen
deze schoolmeubels een - lang tweede leven tegemoet zien!

met

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Straten noemen naar gesneuvelden Oud-gemeenteraadslid Herman'Landman (GBZ) wil
dat er bij de realisatie van de nieuwbouwprojecten een of meerdere straten vernoemd worden
naar de drie Zandvoortse jongemannen, die in de
meidagen van 1940 zijn gesneuveld in de strijd
tegen de Duitsers. Landman deed deze oproep
aan de nieuwe gemeenteraad. De gesneuvelden
zijn: Sallie Bartels, die in Voorburg zijn leven liet
bij een voltreffer op zijn taatterij-luchtafweergeschut; Jan Koper, die bij de verdediging van het
vliegveld Valkenburg sneuvelde in de gevechten
met Duitse parachutisten; en Peter de Block, die
tijdens een bustransport op de Haagseweg door
Duitsers werd gemitrailleerd.
Herclenkingsvlucht In het luchtruim boven
Zandvoort zal op bevrijdingsdag 5 mei een oude
Dakota duizenden verzetskrantjes uitwerpen.
Het initiatief van deze herdenkingsdropping is
van plaatsgenoot Willem Jubels.

Jubileum spoorlijn Alles wijst erop dat 1981
weer een jubileumjaar gaat worden.-Dan zal het
namelijk de spoorwegen betreffen. Die gaan dit
jaar de ingebruikname herdenken van de lijn
Haarlem-Zandvoort en Amsterdam-Zandvoort.
De directie van onze spoorwegen is aan de voorbereiding van dit dubtael-jubileum reeds druk
bezig. Maar Zandvoorl mag als gemeente daarbij
niet achterblijven. Daarvoor was en is deze
spoorverbinding veel te belangrijk. Zandvoort
heeft er zijn opkomst min of meer aan te danken.
Nawijn-ciirillon Het ziet er naar uit dat de
gemeenteraad binnenkort een voorstel krijgt
voor het restant dat nodig is voor het 'Nawijn-carillon'. Het gaat om 17 duizend gulden. Het caril
Ion kost 40 duizend. Nawijn had hiervoor al het
afscheidscadeau van de Zandvoortse burgerij, 23
duizend gulden, voor bestemd.

Bloemenhulde voor collectante

remise van Kees Koper, die een
zeer goede invalbeurt kende,
veranderden daar niets meer
aan.
De 'geschorste' Olaf Cliteur
was na afloop weinig onder de
indruk van de Beverwijkse opponent. „Alleen hun eerste
bordspeler is een echte sterke
speler. Voor een dergelijke te- Een dikke bos bloemen voor Els Hoogervorst
genstander hoeven we echt niet
bang te zijn," aldus Cliteur.
ZANDVOORT - Els Hoog- rassing, zij dacht eerst dat het
ervorst-Schuiten kreeg vrij- voor haar verjaardag was. De
dag van mevrouw Porsch collecte van de afgelopen weeen bloemetje plus een oor- ken leverde een bedrag van
konde uitgereikt, namens 14876 gulden op, waarbij vooral
de Nederlandse Hartstich- Bentveld dit keer een opvallende rol speelde. „Ik wil iedereen
ting.
donateur, worden, misschien
graag bedanken," zegt coördieen tochtje maken met dit snelnatrice Porsch. Zij rekent op
le schip. Uiteraard hangt dat af
De Zandvoortse collecteert al een gemiddelde opbrengst van
van de weersomstandigheden. 25 jaar voor de Hartstichting en zo'n 1,77 gulden per inwoner.
Ook is hier een leeftijdsgrens dat wilde men niet ongemerkt „We krijgen immers nog de giaan verbonden, dat ter beoorde- voorbij laten gaan. De bloemen- ro's binnen." (Giro 300 Den
ling door schipper August van hulde bleek een complete ver- Haag)
der Mije jr.
Met de Reddingbootdag
hoopt de KNRM een antwoord
O
O
r
te geven op vaak voorkomende
vragen, én te voldoen aan de
wens van veel donateurs om
het materieel eens van dichtbij
te kunnen bekijken.

| Boottochtje voor donateurs KNRM

of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Vrijwillige hulpverlening: Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies
en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor.
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is?
Of bent u niet zelf in staat om
langs te. komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
'gebruik te' kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,-.
voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

ZANDVOORT - Tijdens
de Nationale Reddingbootdag van de KNRM, aanstaande zaterdag 6 mei, kan
iedereen een kijkje komen
nemen in het boothuis van
station Zandvoort. Voor
sommigen, zit er mogelijk
ook een boottochtje in.

straat wordt reddingsmaterieel
ten toon gesteld en worden videofilms gedraaid. De Zandvoortse redders zijn de hele dag
aanwezig om tekst en uitleg te
geven.

Varen

Ook zijn er spullen te koop
uit de Reddingwinkel. De nieuDe Reddingbootdag, aan- we reddingboot Annie Poulisse
staande zaterdag,. duurt van ligt eveneens klaar ter bezichti11.00 tot 16.00 uur. In en rond ging. Bovendien kunnen donahet boothuis aan de Thorbecke- teurs, en degenen die zaterdag
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Achter de Haltestraat loopt
de Swaluëstraat, van de Kleine
Krocht tot aan de Achterweg.
Deze straat is genoemd naar
Cornelis Swaluë, geboren te
Numansdorp op 10 mei 1811.
Van 1836 tot 1882 was hij predikant bij de Nederlandse Hervormde Gemeente in Zandvoort. Het deel van de Swaluëstraat tussen de Prinsenhofstraat en de Achterweg werd
vroeger ook wel de 'Bloedbuurt' genoemd. De oorsprong

Speelweek van 04 Mei t/m 10 Mei

?'-; ^
van die benaming hebben we
nog niet kunnen achterhalen,
voor meer informatie daarover
houden we ons aanbevolen.
Tijdens de oorlog zijn door de
afbraak in 1943 enkele straatnamen verdwenen. Een daarvan
is het 'Vuurtorenpad', dat liep
van de Burg. Engelbertstraat
naar zee. Een andere was de
Spoorstraat. Deze lag tussen
het Dorpsplein en het Jan Snijerplein.

Visafslag gekocht
Tunnel voor kust
Donderdagavond tussen 10 en 11 uur komt waarschijnlijk een
element van de Wijkertunnel voor de Zandvoortse kust langs. Het
element, 100 meter lang en meer dan 21 miljoen kilo zwaar, steekt
zo'n 40 cm boven de zeespiegel uit. Het transport begint vrijdagavond uit Barendrecht, de aankomst in IJmuiden wordt verwacht
op donderdagavond half twaalf.

Poes gevonden
Op een adres in de Zeestraat logeert momenteel een witte poes
met grote rode en zwarte vlekken. De bewoners van het pand
vragen zich af wie de eigenaar is. Voor meer informatie kan men
bellen: tel. 15242 of 30245.

Populaire quiz bleek
in 1958
doorgestoken kaart.
Subtiel verfilmd door
Robert Redford met:
RALPH FIEÏÏDES
EN
JOHM TURTURRO

Kerkdiensten
schap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: dhr. H. de
Jong, Zandvoort
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. L.C.M.
Blomjous-Wenniger, DG., Aerdenhout
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders, opdrachtdienst
Zondag 19.00 uur: Interkerkelijke gedenkdienst voor de bevrijGeloofsgemeen- ding, in de Bavo, Grote Markt.

Straatnamen

TK HEB ME NOG NOOIT zo
JL goed gerealiseerd wat er
met Zandvoort in de oorlog
is gebeurd, als met deze herdenking. Niet alleen die enorme kaalslag langs de kust,
want dat was me wel bekend.
En niet alleen alle ellende die
joodse bewoners tijdens de
oorlog is aangedaan, sorris
door de Duitsers, soms door
andere Zandvoorters. Ik realiseer me ook de menslievende
houding van veel andere inwoners.
Het politierapport uit de oorlog, maar ook de werken van
les Dikker en Alfred Speijer
spreken boekdelen. Schrikbarende dingen kom je tegen, zoals het gegeven (bij Dikker) dat
al een paar jaar voor de oorlog
23% van de Zandvoortse bevolking NSB-er was. Echt nieuws
was dat niet voor mij: Zandvoort had al bij menigeen de
naam als NSB-dorp. Ook buiten de gemeentegrenzen. Dat
geeft bijna dat je je buiten het
dorp een beetje ongemakkelijk
gaat voelen, bang dat jij ook zo
wordt bekeken.
Gelukkig was ik destijds nog
niet eens geboren. Gelukkig,
omdat ik die oorlog niet heb
hoeven mee te maken, gelukkig ook omdat ik 'mijn handen
kan wassen in onschuld'. Maar
dat laatste geldt natuurlijk ook
voor talloze andere Zandvoorters die de oorlog wél hebben
meegemaakt. Een groep die
door alle negatieve verhalen
veel tekort wordt gedaan.
Wat dat betreft heeft les Dikker me veel geleerd. En dan
heb ik het nog niet eens over de
mensen die hun leven in de
waagschaal stelden door het
drukken en verspreiden van de
illegale bladen. Ook anderen
hebben, wellicht op een voorzichtiger en minder opvallende
manier, de handen uit de mouwen gestoken voor hun medemens. Als vrijdag de twee gedenkstenen worden onthuld,
voor de watertoren en De Kleine Patriot, is het misschien
goed om ook nog eens aan hen
t e'denken.
JOAN KURPERSHOEK

De gemeente heeft beslag weten te leggen op het werk' Visafslag te Zandvoort', geschilderd
door Johannes Hermanus Barend Koekoek (1840 - 1912). Dit
werd vorige week bij Christie's
in Amsterdam geveild. Het
doek werd geschat tussen de 14
en 18 duizend gulden, de gemeente heeft er 14.800 voor betaald, exclusief de veilingkosten. Het schilderij, 31 x 47,5 cm.
moet eerst worden schoongemaakt, daarna wordt bepaald
waar het komt te hangen.

In de boeien geslagen en opgebracht
*

-r««™^ir-

jVVeekend:
•fin mei 1995
pier
ervormde Kerk, Kerkplein:
'Ondag 10.00 uur: ds. J.A. van
'eeuwen
gereformeerde Kerk, JulianaUveg 15:
"ondag 10.00 uur: ds. C. v.d.
'ate
iPoomskatholieke Kerk, Grote
'rocht 45:
|aterdag 19.00 uur: pastor H.
"aandorp
10.30 uur: pastor H.

erlijke stand
criode:
5/4/'95 • l/5/'95
ondertrouwd:
•erkman, Ewit Arie, en Te'rp, Gelbrich Eelkje
ehuwd:
°ers, Laurens Jakob, en Bloeendal, Suzan
'Chöningh, Michel Jan Stanis,'aus, en Dammers, Miriam
geboren:
'els, zoon van: Lanting, Ar:"Ur Peter, en Lehn, Claudia
'°uis, zoon van: Lanting, Ar-

thur Peter, en Lehn, Claudia
Dave Patrick, zoon van: Burggraeve, Jacobus Gerardus, en
Van der Reijden, Nadine Martine Elisabeth
Overleden:
Garrelfs geb. Barleeus, Catharina, oud 85 jaar
Bronstring geb. Spruijt, Alida
Petronella, oud 77 jaar
Visser geb. Cornelissen, Alida
Maria, oud 71 jaar
Koningstein, Aart, oud 79 jaar

A.L.

Dagelij te
13.30 en 15.30
Nederlandse versie

A.L.
Dagelijks 19.00

A.L.
Dagelijks 21.30

VERWACHT
^Juii HORRORÏÏACHT niét
2/ BRAIHSi
Qastfauteplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686

Zonneveld wordt geboeid de politie-auto ingeduwd

ZANDVOORT - Bert Zonneveld moet niet geweten
hebben wat hem overkwam,
toen plotseling ME-ers en
politie-auto's met loeiende
sirenes voor zijn deur verschenen.
Het was een geintje, bleek

achteraf, van üijn collega's.
Zonneveld is, of beter., was bewaker in het Huis van Betvaring, De Vest in Haarlem, grenzend aan- de Koepel. Vrijdagmiddag nam hij echter afscheid
omdat hij de VUT in ging. Voor
zijn collega's was dat aanleiding om een stunt te bedenken.

Kolo Anclrê Lieborom

Vandaar dat twee van hen als
ME-ers verkleed hem vrijdag
thuis kwamen ophalen. De
Zandvoortse politie deed er op
verzoek nog een schepje bovenop. Als een echte boef werd
Zonneveld in de,boeien geslagen en naar Haarlem al'gevoerd.

VRIJ, '
ONVERVEERD
WIIUUTSTKAAT 131. 1091 GL AMSTERDAM,.TELEFOON (120 - 562 9333

OPGERICHT IN HET OORLOGSJAAR 1940,55STE JAARGANG

Dat Het Parool alweer vijftig jaar geen illegale krant meer is, wil

leven. Op enkele meters van onze redactie, waar racisten

nog niet zeggen dat er veel is veranderd.

leuzen op de muur kalken. Het Parool viert vijftig jaar vrijheid

VRIJDAG 5. MEI 1995

DE KRANT WAARIN HET ALLEMAAL GEBEURÜ

Er is dan ook geen enkele aanleiding om de woorden 'vrij,

dan ook op zijn eigen manier. Door diverse Nederlanders de

Ja, bezorg mij Het Parool. Pas na de proefperiode van 4 weken beslis ik oM
ik abonnee word. Ik betaal slechts f 15,50 voor mijn kennismakingsabon-|
nement en wacht daarvoor op de acceptgiro.

onverveerd' uit het vaandel van Het Parool te halen. De krant

ruimte te geven hun gevoelens omtrent de Bevrijding te uiten.

Naam/Voorletters:

blijft een spreekbuis, blijft een podium voor dissidenten en ande-

Ook steunt de krant tentoonstellingen over het dagelijks leven

Adres:

ren wier mond dreigt te worden gesnoerd. Ook als dat voor de

in 1945, in het Amsterdams Historisch Museum en over in de

Postcode/Plaats:

krant en haar verslaggevers vervelende gevolgen kan hebben.

oorlog gevallen kunstenaars, in de .Nieuwe Kerk. En publiceert

Telefoon:

In de rechtszaal. Of erger nog: daarbuiten, op een paar honderd

zij een lesbrief over het oorlogsleven voor" leerlingen in het

kilometer van uw woonplaats, waar het oorlog is. Op enkele

voortgezet onderwijs.

kilometers van uw huis, waar legale en illegale vluchtelingen

Het Parool. Omdat de geschiedenis zich soms herhaalt.

l

(i.v.m. controle bezorging

Stuur deze bon zonder postzegel terug naar:
Het Parool, Antwoordnummer 2470,1000 PA Amsterdam.

OF BEL GRATIS 06 - 099 44 40
(door de week tot 20.00 uur en op zaterdag tot 15.00 uur).
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Zandvoorters vertellen over de oorlog
Pas op latere leeftijd zie je welk risico je hebt genomen'
ZANDVOORT - „Je realiseert je pas op latere leeftijd wat
» gedaan hebt, wat voor risico's je hebt genomen." Dat
3ggen zowel Arend Bos als Jac. van den Bos, het tweetal
at - in samenwerking met vele anderen - in de oorlogsja3n in Zandvoort het illegale blad De Kleine Patriot uitracht. Het was deels vaderlandsliefde, deels het avon.air, zegt het tweetal nu.
Arend Bos houdt het voor 80
rocent op avontuur. „Als je
,ng bent, zie je de gevaren niet
) snel." Amper twintig was hij,
>en hij met De Kleine Patriot
3gon; Jac. van den Bos nog net
>en 18. „Echt angst heb ik
ooit gehad," zegt de laatste,
illeen dat mijn hart af en toe
at sneller klopte. Zoals die
ie keer dat ik op de Kostverlo«straat werd aangehouden,
c zat op de fiets met een stapel
rantjes onder mijn jas, maar
slukkig werd ik niet gefouilerd."
Van den Bos had het geluk
at dit groepje Duitsers, nog
laar net gearriveerd in Zandjort, hem alleen de weg wilde
•agen. Door rustig te blijven,
Dn hij aan een verdere onder•aging ontkomen.

ietsenzaak
De Kleine Patriot werd opgecht in het ouderlijk huis van
rend Bos, aan de Grote
rocht. Vader Bos, die na de
>rlog geëerd is met het Euro;se Verzetskruis, had bij zijn
ïtsenzaak een ruimte waar hij
mdvoorters ontving om saen naar Radio Oranje te luisren. „Toen het in 1942 vericht werd om de radio's in te

leveren, had hij een oude afgegeven maar een andere gehouden," aldus Arend. „Daarom
kwamen er allerlei mensen bij
ons luisteren. Dat werden er al
snel zoveel, dat er een complete
luisterclub ontstond."
Op een gegeven moment
werd dat echter te gevaarlijk.
Om de Zandvoortse gemeenschap toch op de hoogte te houden van het nieuws, bedachten
vader en zoon Bos dat er dan
maar een illegaal krantje gedrukt moest worden, met als
nieuwsbron de radio-uitzendingen. Arend kon dankzij zijn beheersing van het steno de radioberichten snel noteren. Zo ontstond dus De Kleine Patriot
'voor het rayon Haarlem'.

Mea Vota

Kabel

Redacteur Arend Bos en illustrator Jac van den Bos met de gedenksteen voor De Kleine Patriot,
Dat laatste was strategie, zegt die morgen om 12.15 uur op de Grote Krocht wordt onthuld
Bos. „Dat was om de aandacht
af te leiden, zodat ze niet zouden vermoeden dat het krantje leeuw? Niemand verwacht de Duitsers langsliepen, want tekeningen te maken, plus
uit Zandvoort zelf kwam." Het dat!"
ik moest stroom af kunnen tap- landkaarten met daarop de
Bos verhuisde niet zijn radio pen." Hij gebruikte een kabel troepenbewegingen van de opstencillen werd gedaan door
Cor de Vries. Dat gebeurde on- regelmatig binnen Zandvoort, die vanuit de telefooncentrale rukkende legers. „Arend wist
der de vloer van het Arbeidsbu- zodat hij voor de Duitsers in de Corn. Slegersstraat naar dat ik een beetje leuk kon tekereau waar Cees Kuijper toen di- moeilijk grijpbaar bleef: „Ik de bunkers ten zuiden van nen," zegt hij. „Voor dit soort
recteur was. Een hachelijk heb in heel wat leegstaande wo- Zandvoort liep.
klussen hoefje niet te solliciteavontuur, Arend Bos geeft dat ningen zitten luisteren," zegt
Jac. van den Bos, een neef ren, je wordt ervoor ingeschatoe. „Maar waar kun je zoiets hij. „Maar het moesten wel wo- van Arend, werd ingeschakeld keld."
beter doen dan in het hol van de ningen zijn waar de kabels van om voor het krantje politieke
Jac was toen nog ondergedo-

Jeen idee van mensenhaat
Het verhaal van Jaap
wemmer, in het Zand>orts Nieuwsblad van vori: week, riep ook bij me•ouw C.J. Kingma-Hen•ikse herinneringen op aan
ide joodse vrienden. Zij
;tte die op papier.

ken in Haarlem. Dat betekende
dus dat de tekeningen langs de
Duitse controleposten naar
Zandvoort gesmokkeld moesten worden. Voor dat werk
meldde de Zandvoortse loodgieter Arie Paap zich aan, hij is
diverse keren als koerier van
De Kleine Patriot, eveneens
met gevaar voor eigen leven, de
Atlantikwal gepasseerd.
Daarnaast is Jac. van den Bos
ook een aantal keren met zijn
tekeningen langs de controlepost gegaan. Hij was in het bezit van een valse Ausweis, dat
hij via Cees Kuyper had gekregen. Het verzet had Kuyper gevraagd op die post te blijven,
vanaf die positie kon hij menige-en helpen. „Maar om geloofwaardig te blijven voor de Duitsers moest hij af en toe wel
m.ensen wegsturen," zegt Bos.
„Sommigen hebben hem dat
nooit vergeven. Daardoor is
zijn werk voor het verzet behoorlijk ondergewaardeerd."

!t

. Dankzij de valse papieren
kon Van den Bos zich later in
de oorlog in Zandvoort zelf vestigen. Hij kwam terecht op een
kamertje in de villa Mea Vota,
op de plek waar tegenwoordig
heï; postkantoor staat. Het
maakte het werk voor De Kleine \ Patriot wel niet minder onveilig maar wel iets makkelijker. Vooral tijdens het laatste
jaar van de oorlog, toen de geallieerden oprukten waardoor de
redactie van het verzetskrantje
het behoorlijk druk kreeg.

Familie Waas
Wat ontzettend leuk om te
zen over onze joodse dorpsge>ten. Op school C op de ParalIweg waren veel joodse kinden. Van naam kende ik er niet
el, wel Sonja Citroen, die erg
rdig was en dan de broers De
:euw uit de Stationsstraat, de
n heette Dago. En niet te verten onze handwerkjuffrouw,
f Citroen. Van ganser harte
>op ik dat zij allen de ramp
ibben overleefd.

if Citroen
Juf Citroen wilde per se mijn
hoolreisje betalen, toen het
ld schaars was thuis, omdat
ie broers de ambachtschool
zochten. Maar moeder Henikse zei: „Het gebeurt niet,
iderwijzers hebben ook geen
tpot. Je kan nog genoeg geeten in je leven."
Ik was 14 jaar toen de oorlog
tbrak. De jaren daarvoor lan de NSB en de SDAP in onin met elkaar, om niet te zegn: het waren felle tegenstanrs. Naast mij in de klas zat
n aardig meisje maar haar var was een echte hoge NSB-er.
j nam het blaadje 'Volk en
iderland' mee naar school
aar dat zwiepte ik op de vloer.
Toen heb ik 'Vrijheid, arbeid
brood' meegenomen om van

Op het Beekmanspleintje
woonde de familie Waas. Vader'
en moeder, Hester en Ichie. We
waren samen op de AJC, de Arbeiders Jeugd Centrale. Wie
kon bevroeden dat ze weg
moesten? Waarom toch?
Na de oorlog werd ik gevraagd bij een gebroken joodse
familie (zij waren enkele familieleden kwijtgeraakt) in de
huishouding te komen werken.
Ze waren in Zandvoort, in afwachting van een huis dat ze in
Amsterdam toegewezen zouden krijgen. Toen dat gebeurde,
vond ik het heel jammer dat zij
weg gingen. Maar zij vroegen
stuk voor stuk of ik meeging.
We waren zo op elkaar gesteld
geraakt... Dat werd nog erger!
Want eenmaal in Amsterdam,
vanwaar ik om de dag naar huis
ging om mijn moeder bij te
staan en om 's avonds mijn verenigingen te bezoeken, was het
zó leuk! Daarvoor kreeg ik nog
een goed loon ook én het reisgeld voor de 'Blauwe Tram'
werd vergoed.

Mooiste tijd
's Morgens ging ik met de enige zoon, David, die over was
gebleven (zijn drie zusjes waren omgekomen, evenals hun
moeder), zwemmen op de Heiligeweg. Half acht waren we

Corry Kingma-Hendrikse (r.)
in Amsterdam met David en
zijn 'tweede moeder', mevrouw Bril

daar en om half negen ging hij
door naar school en ik naar zijn
huis waar een ontbijt klaar
stond. Als er voetbalkaartjes
waren, dan was er een voor mij
bij. Ik was één met hen en ging
naar Ajax. We bezochten ook
museums en het paleis op de
Dam. Ik heb nog een hele
mooie foto die daar van ons gemaakt werd. Vrijdags stonden
we de hele dag in de keuken te
bakken en te braden, koeckel
met peren, boterkoek of appeltaart en dergelijke.
Toen ik de afgelopen zomer
de zoon sprak, op de begrafenis
van zijn vader, zei ik tegen hem:
„Het was mijn mooiste tijd,
toen ik bij jullie werkte." Hij
antwoordde: „Dat was het voor
ons ook." Geweldig hè?

Dit is een klein fragment uit
de lange brief waarin les Dikker, textielhandelaar uit Zandvoort, tijdens de Tweede Wereldoorlog op een onderduikadres zijn ervaringen en die van
zijn gezin op papier zette. De
brief, uiteindelijk vier schoolschriften lang, was bedoeld
voor schoonzuster Jenny die in
1939 naar Colombia was geëmigreerd, maar zou uiteindelijk
nooit verstuurd worden. Toen
het einde van de oorlog naderde, stopte les met schrijven.
De brief geeft een bewogen
beeld van - onder andere - het
Zandvoort tijdens de eerste jaren van de oorlog. Gezien vanuit de ogen van de familie Dikker, die, als joodse ingezetene,
direct geconfronteerd werd
met de gruweldaden en terreur
van het nazidom.
'Wij vonden het voor onszelf alweer - niet zo erg, maar voor
de kinderen brachten die verordeningen vele teleurstellingen.
Zij zwommen met hun school
in het bassin van het Noorderbad en na die verordeningen
mochten ze niet meer mee met
de klas en was het voor hen uit
met die prachtige, gezonde ontspanning. Zij konden niet meer
als voorheen wandelingen
langs het strand maken. Zij
mochten de duinen niet meer

in. Zij moesten hun vakantie,
die anders vol strandgeneugten
was, nu doorbrengen op straat
of in huis.'
Sommige jonge vrouwen vonden de gebruinde Duitsers wel
interessant, blijkt uit de brief
van Dikker. 'Het zedelijk peil
ging zienderogen achteruit.
Talloze meisjes, doch ook getrouwde vrouwen, schenen er
behagen in te scheppen met
onze overweldigers in relatie te
treden. Zij lieten zich verleiden
tot orgieën die tot diep in de
nacht duurden. De jonge, nog
onvolwassen meisjes, kwamen
beschonken thuis.

les Dikker beschreef zijn oorlogservaringen in vier schoolschriftjes

vrij te laten op welk uur zij wilde th.uiskomen, al was het midden in de nacht. Indien hun
ooit ter ore kwam dat vader of
broer haar een strobreed in de
weg iegden en er iets op tegen
hadden dat zij met Duitse miliPak slaag
tairein uitging, dan zouden zij
'Nu moet je niet denken dat beid&n naar een concentratiede ouders er veel aan konden kamp worden afgevoerd.'
doen. Ik weet een geval van een
l
zestienjarig meisje, weliswaar
Synagoge
met vrouwelijke vormen, die
'Be.'gin augustus 1940 werd de
avond na avond met militairen
op stap ging. Haar vader had synagoge te Zandvoort opgeblahaar een verdiend pak slaag ge- zen. Het gebeurde 's nachts.
geven en haar verboden 's Werci dit duistere werk door
avonds de deur uit te gaan. De Duitsters uitgevoerd? Of waren
volgende dag werden haar va- het r>TSB-ers die er de hand in
der en broer ontboden bij de hadd'jen? Het is nooit serieus
Ortskommandant en enige da- onderzocht, doch doet het er
gen opgesloten. Zij werden ge- veel ioe wie het waren? Het was
waarschuwd om nooit meer op een t'sken des tijds.'
Hel; gezin Dikker is destijds
te treden'tegen het meisje, haar
niets meer in de weg te leggen tegelijk met de overige joodse
als zij 's avonds uitging en haar inwo:'ners weggevoerd via het

'Deels een hommage aan mijn vader'

het fotolithobedrijf Nederlof
Repro heeft kunnen maken.
Centraal staat de oude watertoren die in de oorlog is opgeblazen. De toren is ingepast in foto's van de bestaande situatie.
Om dat waarheidsgetrouw voor
Dat zegt makelaar Cense over elkaar te krijgen, is er het nodide drie bijgaande trucopnames ge vooronderzoek aan voorafdie hij in samenwerking met gegaan.

ZANDVOORT - „Het is
deels een hommage aan
mijn vader, deels omdat ik
de Zandvoorters graag wil
laten zien waar de oude toren gestaan heeft."

De Kleine Patriot werd gedurende de oorlogsjaren rondgebracht door onder andere H.
Bos, A. Paap, A. Bos, J. Hagen,
C. Kuyper, J.H. Janssen, agent
Willemse, F. van Deursen, A.
Hesselink, C. v.d. Mije, J. Schuiten, D. van der Werff, J. Bantjes, C. de Vries, Jac. v.d. Bos,
Ab v.d. Mije, mej. Oskam, W.
Koper, A.J. v.d. Moolen en
W.N.J. Glaudemans, Betty
(Van Soolingen-)Bos en Corry
(Kingma-) Hendrikse.

'Joden mochten niet meer op het strand...'
'Er kwamen meer verordeningen. Joden mochten niet
meer op het strand, noch op de boulevards, noch in de
duinen. Met het gevolg dat er in het aankomende seizoen
geen joden meer zouden komen. En dat in Zandvoort, waar
.tot dusver altijd zeker meer dan de helft van de badgasten
joods was. Er zou echter een andere categorie gasten komen. De NSB-bladen maakten nu propaganda voor onze
joodse badplaats, maakten hun lezers erop attent dat er
geen joden meer zouden komen en raadden hun lezers
daarom aan hun vakantie in Zandvoort door te brengen.'

dat geduvel af te zijn. Natuurlijk ging dat ook naar de vloer.
We wisten niet, nóg niet, van de
grote-mensenhaat. We lachten
erom, het was een spelletje. We
gingen erop zitten en uit was de
pret.

De oplage van het krantje varieerde van zo'n tachtig tot
tweehonderd stuks, afhankelijk van de papiervoorraad, die
verzorgd werd door Van Deursen in de Haltestraat. Voor de
verspreiding hebben zo'n dertig
Zandvoorters hun leven in de
waagschaal gelegd. Zelfs tot in
Bentveld en Aerdenhout werd
De Kleine Patriot rondgebracht. Elke editie betekende
dubbel risico: de krantjes die
werden verspreid, moesten later ook weer worden opgehaald. Zo konden de twee redacteuren er zeker van zijn, dat
er geen 'Patriot' ergens lag te
slingeren of in de handen van
Duitsers was gekomen.
Arend Bos is tijdens de oorlogsjaren veelvuldig op pad geweest in een uniform van de
posterijen. „Dat heeft me menig keer gered." Jac. van den
Bos is er van overtuigd dat hij
behalve zijn valse papieren nog
een ander redmiddel had: „Er
moet absoluut een beschermengeltje zijn geweest, dat constant naar me heeft gekeken!"

Cense is vroeger zelf ook nog
in de toren geweest, samen met
zijn vader, die directeur Gemeente-Bedrijven Zandvoort
was en daardoor ging over de
gas- en watervoorziening, plus
het badhuis aan het Raadhuisplein, „'s Zomers hoopte hij altijd dat er nooit brand uit zou
breken op zondagmiddag. Op

dat tij dstip kwam iedereen van
het strand om zich thuis te
gaan l'paden, dan was er maar
heel 'Weinig waterdruk." Tijdens ('ie oorlog werden er ondergrondse tanks gebouwd in
Bentveld. De toren werd tijdens
de kaa Islag door de Duitsers op
17 september 1943 als laatste
bouwwerk opgeblazen.

spoorwegstation.
'De
tijd
schoot op, om kwart over elf
gingen wij naar het station en
ook daar beleefden wij onvergetelijke momenten. Er heerste
een geweldige drukte. Arische
kennissen van veel joodse families stonden te wachten om hun
een laatste vaarwel toe te wensen. Ook voor ons waren verschillende vrienden en kennissen gekomen. Zij vielen Bep om
de hals en zoenden haar. Zij
wensten ons het beste "en van
alle kanten hoorde je snikkende mensen die uitriepen: 'Jullie
komen weer gauw terug hoor!',
en 'tot spoedig ziens' en 'hou je
maar taai'. Anderen gaven luid
hun afkeuring te kennen en
scholden: 'Die vuile moffen, ze
zullen hun trekken wel thuis
krijgen'. Het was een demonstratie van medegevoel en
menslievendheid en ik had
nooit geweten dat de joden zulke beminde ingezetenen waren.
Het deed ons goed, dat tegenover het brute geweld nog humaniteit en menselijkheid bestond.'
les, Bep en hun zonen Loek
en Jim overleefden de oorlog, in
tegenstelling tot vele familieleden en joodse vrienden. Van de
450 joden die in 1941 in Zandvoort woonden, keerden na de
oorlog slechts 17 naar hun
woonplaats terug. Bep en les
bouwden hun winkel in de Haltestraat, op de hoek van de Diaconiehuisstraat, opnieuw op.
Jaren later, na de dood van les
in 1984, werden zijn vier schoolschriftjes ontdekt. Deze zijn nu
door kleinzoon Aldo Dikker en
uitgever Christoph Hahn bewèrkt tot het boek 'Nergens
Veilig, brief uit de onderduik',
voor 34,50 verkrijgbaar bij de
boekhandel.

De 'wijzen'
uit het oosten
ZANDVOORT - 'Zandvoorts wijzen kwamen uit
het oosten'. In dit boek geeft
Alfred Speijer een beknopte
beschrijving van zijn lotgevallen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Hij was 18
toen de oorlog begon.
Zijn vader was in de jaren
dertig voorzitter van de joodse
gemeenschap, die in die tijd
flink actief was om Duits-joodse vluchtelingen op te vangen.
Een aantal van hen was hier
reeds bekend als badgast. Er
werd van alles gedaan om
vluchtelingen in Nederland te
laten verblijven en ook het gezin Speijer zelf bood mensen
onderdak.
De capitulatie op 14 mei 1940
was een grote slag voor het gezin. Zo ook voor de familieleden-, vrienden en kennissen die
tevergeefs naar IJmuiden waren gereisd, in de hoop daar nog
een plekje te vinden op een boot
naar Engeland. Speijer ontdekte niet direct een verandering
in de houding van de Zandvoorters maar had het gevoel 'dat er
iets smeulde'.

Synagoge
Dat gevoel werd bevestigd in
augustus van dat jaar, toen de
synagoge werd opgeblazen.
Door de Nederlanders, luidt
zijn conclusie. Een paar maanden later, op l oktober 's nachts
rond twaalf uur, werden de ruiten aan de voorkant van hun
huis ingegooid. Toen Alfred
naar beneden rende om te zien
wat er aan de hand was, klonken er pistoolschoten.
Het gezin, zwaar geschrokken, verhuisde direct de volgende dag naar Amsterdam. Daar
hebben zij gewoond tot september 1943. Alfred Speijer belandde later in de gevangenis in
Scheveningen en nog later in de
kampen Westerbork, Bergen-Belsen en Auschwitz. Hij en
zijn vrouw Helena overleefden
de oorlog. Daarmee behoorden
zij tot de 3 procent overlevenden van de kampen.

Verbazing
Aanleiding tot de geschiedschrijving van Speijer was een.
'standaardwerk' over de geschiedenis van de joodse gemeenten in Nederland. Tot zijn
verbazing waren daarin slechts
een paar regels aan Zandvoort
gewijd. Enerzijds begon hij
zich af te vragen wat er met de
ruim vijfhonderd overige joodse ingezetenen was gebeurd, anderzijds: waaruit het anti-semitisme in Zandvoort voortkwam. Samen met historicus
drs. M. Croes heeft hij hiernaar
onderzoek gedaan, bij onder
andere de gemeente, het ministerie van Justitie, in de staatscouranten uit die tijd, en bij het
Nederlandse Rode Kruis. Dit
beschikt namelijk over een
groot archief van de Tweede
Wereldoorlog.
. Een en ander leidde tot het
boek 'Zandvoorts wijzen kwamen uit het oosten'. Dit werd
maandag in de raadszaal overhandigd aan het gemeentebestuur, inclusief een lange lijst
van in de oorlog omgekomen
joodse inwoners van Zandvoort. Het boek wordt uitgegeven door Boekencentrum BV
in Zoetermeer en is voor 27,50
gulden in de boekhandel te verkrijgen.

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBINATIE
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K PHILIPS 63 CM KTV
* STEREO TELETEKST
n 25GR9760;Flatsquarebeeldteletekst, stereo en af* juis,
itandbediening. Adv.'1795.n
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\ PHILIPS1095.70 CM KTV
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n O CM MATCHLINE
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945.-

STEREO TELETEKST
52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs'1345.-

Geen 2-deurs koelkast maar een echte 320 liter
2-deurs koel/vries kombinatie. Op "ooghoogte" de
koelruimte en beneden het 4-sterren vriesgedeelte.
Flexibele indeling van deur en kast, automatische
ontdooiing, omdraaibare deuren, 3 ruime vriesladen en 2 thermostaten. Adviesprijs*999.-

SONY HI-8 TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFistereo.Adviesprijs'3330.-

plgSk 1CQQ rfiifw lüüQL
HI-8

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

JVC MINI HI-FI SYSTEEM
MXS20; "BESTE KOOP!" Versterker 2x30 watt,
equalizer, live surround; Digitale tuner, 40 voorkeuzezenders; Dubbel cassettedeck, autoreverse,
dolby B; CD-speler, edit, muziekkalender;
2-weg bass-reflex luidsprekers;
Afstandbediening. Adviesprijs*999.-

STEADY SHOT

Hi-8, stabilisator, stereo.

plffik 1QVIQ
CMr IS»4!*!.
SONY STEADY SHOT
Met stabilisator! *3100.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*849.-

395.495.-

INDESIT 2-DEURS

rwk 1C7Q
Man? lü/«f.~

Variabele indeling. Adv.*799.-

SONYSTEREOTRAVELLER
TR323; Hi-Fi stereo camcorder,
10xzoom,groothoeklens.*2550.-

ZANUSSIl 2-DEURS
STUNT! Adviesprijs'749.viesprijs*749.-

»1449.-

535.-

TOPMERK CAMCORDER

OL2-DEURS
WHIRLPOOL
2-DEURS

E807; 8mm,8xzoom, autofocus.

235 liter. Adviesprijs*985.viesprijs*985.-

pTgak n/tn
ijMf «9*t«P-

565.-

SONY T R A V E L L E R

BAUKNECHT2-DEURS
:HT 2-DEURS

LJchtgewichtcamcorder.'1650.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvstrommel,
zeer zuinig. Adviesprijs*1 199.-

779.-

Type ZE400E; Adviesprijs*949.-

749.-

Type AWG719; Adv. *1235.-

699.599.-

695.-

469.-

M870;16x zoom, stereo. *2495

MIELE 1100TOEREN WHIRLPOOL AVM920
320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS HI-FI VIDEO

rrfinr M l ET IN !EM^Sfes$

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-'deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviesprijs*999.-

599.-
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Absolute wereldklasse en
Dijna alle denkbare mogeijkheden. Adviesprijs*4000.-

2279.-

SONY72CMKVC2921

Stereo en teletekst. Adv.*2250.-

1599.

SONY55CMKVX2141
Stereo en teletekst. Adv.*1650.-

999.-

PANASONIC 63 CM
TX1988; Stereo en teletekst.

1999.-

SONY55CMKVM2100
2MKVM2100

979.-

GuT^Lal

TECHmCSGXgO

JVC HI-FI VIDEO

899.-

l^aj

689.-

55cm, Stereo en teletekst.

699.-

dv *499- r-333f&

'''.^

Supersnel, hi-fi stereo. *1382.-

..

799.-

STERtl

j j i NC"-»- •• . • '. --,-Y..

PANASONICVIDEO+PDC

l

NVSD30; 3 koppen, PDCprogrammering. *1199.-

699.-

GRUNDIG PDC/TXT

... . . X/%M1PP

..l aoVVatt-1'1

ieonzezeergroteo

AEG LAVAMAT RVS

modern geoutillee

3 laden. Adviesprijs*1199.-

859,
979.- EÜEr 955 1*

BOSCH 1000 TOEREN

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

SIEMENSWASAUTOM.

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

GV420; 3 koppen, PDC/
TELETEKST. Adv.*1 21 9.-

TypeKGS32;Adviesprijs*1649.-

1199.-

699.l

SONY VIDEO + PDC
SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviesprijs. *890.-

AKAIVIDEO+PDC/TXT
F360; I-HQ, 3 koppen. *1318.-

599.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

• ;'

••^_^-^-r-rtTk

255.-

M VIDEO
4 KOPPEN
VIDEO

SONY

479.-

att, 1-Bit

145 LITER KOELER

1198.-

ZANUSSI BARKOELER

PHILIPS

395.425.-

BOSCH KOELKAST

MVereldpnt

629.499.-

BAUKNECHT KAST

TURBO-DRIVEVIDEO
Supersnel, VHS+K3 video. *759.-

-t

449.-

BLAUPUNKT 63 CM

848.*
GRUNDIG 51 CM KTV
T51-540; Teletekst. Actv.*1 099-

37 CM KLEUREN-TV

15.-

178.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

8»O

449.

OPZETVRIESKAST

BAUKN./SOSCH/AEG

Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

308.-

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV401; "Beste koop!" TELETEKST/PPC prog. '1099.-

NHEUE

629.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

es.Adv.*278.-

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1341; Adv. *848.-

geling ë" e**'

,aria beter en goe<

WHIRLPOOL AFB594

398.-

STOFZUl'

Inkl. afstandbediening. *699.-

548.-

WHIRLPOOL 243 LITER
1.40 meter hoog met 6 vriesvakken cq laden. Adv. * 1165.-

51 CM KLEUREN-TV
TELETEKST
AFSTANDBEDIENING
Adviesprïjs*699.-

449<-

IGNIS DROGER AWF020

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

INDESIT WASDROGER

229.

HRD770E; LCD-afstandbediening. Adviesprijs. *799.-

298.379.BETER EN GOEDKOPER!

Wasdroger. Adviespriis*495.-

VnKVT alst

JVC VHS-HQ VIDEO

MM63-12; Teletekst. '1 679.-

TOPMERKWASDROGER

3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

fiinregeling

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
GRUNDIG 63 CM

948.-

375.-

579.-

T63-630; Teletekst. Adv.*1579.-

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grillen kookwekker. *1510.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

1S70-33; Stereo en teletekst.

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO

WHIRLPOOL1-DEURS

VR223; TELETEKST. *1245.-

998.-

498.-

ETNA FORNUIS 14.00

ATAG TURBO-FORNUIS

Topmerk. Adviesprijs*749.-

tuner, al-.

PHILIPS VIDEO + PDC

BLAUPUNKT 70 CM

1299.

335.355.-

449.

63TA441 0; Adviesprijs*1 995.-

LAV275; 1 000 toeren. *1 699.-

INDESIT KOELKAST
" • -

VSG21; Afstandbediend.
idbediend.*76£
V68-

VR332; TURBO-DRIVE,
3koppen, perfekt beeld! *995.-.

AEG BOVENLADER

2-sterren vriesvak. Adv,*699.-

229.

AKAIVHS-IHQ
l-IHQVIDEi
VIDEO

Gas-etektrofomuismetgrill.*999.-

410; Gas-elektro fornuis inkl.
grill, draaispitenmixedgrill-set.
Adviesprijs. *1575.-

1-DEURSKOELKA

* " * "
UJJi " • " •

Topmerk! Perfekt
lekt beeld. *799.-

478.-

STUNT! GAS-ELEKTRO

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
AI- " '••'- -,-gy^

SONY T E L E T E K S T

STEREO TELETEKST

Type KN5402WO; Adv. *849.-

PHILIPS /
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

349.

CÓQ

tiid voor u heelt!

INDESIT K
FORNUIS '. ^

Type AWG089; Adv. *1435.-

l ^^ |U&, *-" •

i Vakkundig perso-

Adviesprijs'1348.-

Type KG31; Flexibele indeling
van deur en koelkast,
automatische ontdooiing, omdraaibare deuren. Adv.*1448.-

999.-

' Wstandbed.A

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs*1 499.-

MIELE K1321S LUXE

i n k l . atst
3-v.eg o«n,

995.-

1Q4S1."

6

-

1 000 toeren wasautomaat

649.-

TURBO-DRIVE HI-FI
STEREO+ SHOWVIEW

KVM1421; Adviesprijs*890.-

499.-

cenw=i ^

BAUKNECHT WA541

RVS kuip en trommel. *1499.-

BAUKNECHT SUPER

2X10 W" Wner ;» .
afneembare^bo.er,

749.-

Koel/vries kombi. DV.*1235.-

679.

PHïUP

.-:,.-.• •:
svsteem,

HRJ600; Stereo. Adv.*1299.-

Hi-BlackTrinitron.
tron.Adv.*1000.Adv.*1000.-

SHARP DV5403 KTV

/

tf *****G

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv. *1499.-

LUXE 1400 TOEREN

ZANUSSI KOEL/VRIES

SLV615; TOPKLASSE! 8 uur
longplay, 4 koppen. *1990.-

Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adviesprijs. *2299.-

WHIRLPOOL ARG647

999.-

999.-

499.-

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv. *999.-

899.-

SONY72CMKVS2921

bi magnetron. Inkl. hete-luchtp v e n e n grill. Adv.*849.-

549.-

VR632;TURBO-DRI VE, 4koppen, stereo, longplay, LCDafstandbediening. *1295.-

ron beeldbuis, teletekst en
afstandbediening. Adv. *1660.-

349.-

PANASONIC NN8550

A
S
»
GRUNDIG HI-FI VIDEO
C
GV240; "Beste koop", VHSR
HQ,TELETEKST/PDC.*1709.A
H SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
R -lat en squar Hi-Black Trini- SONY VHS HI-FI VIDEO

n
n
s
K
n
n

259.-

SHARP3IN1 KOMBI R7V1

495.-

d

249.-

KOMBI
INDESIT PROMOTIE
PROMOTIE MOULINEX
FMA925C;Luxe3in1 kom-

Type 2596;
i; Adv.*799.-

R PHILIPS GR102137CM
f)
R*

20literinhoud.Adviesprijs*649.-

SHARP R3G14KOMBI
LUXE 800 TOEREN 1000 Watt quartz-grill.

UttrKf ^T^^Ui795.- 1M1499

395.-

219,

PHILIPS/WHIRLPOOL MOULINEX FM1315

R
f! PHILIPS TELETEKST
S 14AA3527; Adviesprijs*745.-

R

179.-

SHARP R2V14 STUNT

ZANUSSIWASAUTOMAAT WHIRLPOOL AVM610

Luxe kast. Adviesprijs*1049.lviesprijs*1049.-

PHIUPSHtóCAMCORDER

Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs*279.-

H05177;

34.50
"WJZER
.cheertechnieK.

.1 Meer budget door de gratis l l "p l T\l
|)BCC,cardr
.
;,, l ï:ir,-r-_
Aanvraag-folder in de winkel!

798.-

MOULINEX
OVEN

KONDENSDROGER
N5000; Geen afvoer nodig

INDESIT D3000W!
LUXE VAATWASSER
WHIRLPOOLAWG912 6 programma's, 12 couverts
Kondensdroger. Adv.*!549.-

pw% 7QQ
IfMi f Ou."
MIELE DROGER T349

FWk
ij?jfAf -HQQ
| lö;J."
AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv.*l449.-

STUNT!! VRIESKIST!!

PHILIPS

269.

Bijna alle topmerken leverbaar
in alle maten én soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

2800toeren.Adviesprijs*249.-

298.- ~~ 159.

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
. HILVERSUM

D99.
BAUKNECHT VW3PR

BOSCH VW SPS2102

Rjjpfr
7OQ
L^fc-F
iif&m

MERKCENTRIFUGE MIELE VW G521

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN L'N.l^ilf-VI»!
Electroniscti betaler) E HAARLEM
IBEVERWIJK
met uw PIN-code, l l Winkelcentrum "Schalkwijk'' . l SUPÉRSTORE 1100 m2
zonder extra kostenll l Rivièradreef 37
l Breestraat 65

en geruisarm: Adv. *999.-

TypeG521; Adviesprijs'2099.-

1399.-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag .................. ,1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
; 9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:1
Badhoevedórp vrijdag ........
7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag ...... .... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ,
7 tot 9 uur
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Patrese en Boutsen
testen Ford Mondeo
ZANDVOORT - Ricardo
Patrese en Thierry Boutsen
testten vorige week woensdag en donderdag op Zandvoort de Ford Mondeo waarmee dit jaar zal worden
deelgenomen aan de ADC
Super Toerwagen Cup.
Als aanloop naar de race van
aanstaand weekeinde op het
Belgische circuit van Zolder
werd de afgelopen winter de
ontwikkelde Mondeo Ghia 2.0i
vierwielaangedrevenauto op de
Zandvoortsé racepiste aan de
tand gevoeld. Voor zowel Patrese als Boutsen, samen overi*ens goed voor meer dan viertionderd Formule I Grand Prix
races, was het testprogramma
op Zandvoort de eerste kennismaking met de razendsnelle
toerwagen, waarvan de zescilinder 24 kleppen motor ongeveer

Hoge score
voor bridgers

290 PK levert.
De organisatoren van de
Marlboro Masters ontmoetten
op Zandvoort vertegenwoordigers van Ford en bespraken de
mogelijkheden om beide rijders te laten deelnemen aan de
invitatierace met toerwagens
op zondag 6 augustus, waarvoor tevens nog met andere automobielfabrikanten contact
zal worden opgenomen.
De toerwagenrace is één van
de vijf races in het programma
van het grandioze evenement
waar tijdens het eerste weekeinde van augustus de sterkste
Formule 3-rijders van de wereld tegen elkaar uitkomen en
naar verwachting zo'n zestigduizend toeschouwers de races
zullen bijwonen. De Marlboro
Masters of Formule 3 wordt dit
jaar voor de vijfde keer op het
Circuit Park Zandvoort georganiseerd.

ZANDVOORT - De bridgers van de Zandvoortsé
Bridgeclub zijn inmiddels
met de laatste competitie
van dit seizoen bezig. In de
tweede wedstrijd van die
competitie werd behoorlijk
hoog gescoord.

ZVM sluit seizoen
af met nipte zege
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft de laatIste
competitiewedstrijd
plichtmatig afgewerkt. Na
iet kampioenschap van vorige week stond er niets
neer op het spel en dat was
ook het geval bij tegenstander Van Nispen. De kampioenen wonnen met 2-1.

maken was het motto.
Een duel uit de bijzonder spannende wedstrijd tussen ZVM-zaterdag en EDO
John Keur toonde zijn formidabele traptechniek en scoorde
1-0. Nadat Van Nispen op gelijke hoogte was gekomen, kogelde John Keur de Zandvoorters
met zijn tweede doelpunt Zandvoortmeeuwen naar de 2-1 zege.
Van Nispen had nog een punt
kunnen pakken, maar Robin
Sfeer en ambiance genoeg op
Zandvoortmeeuwen greep op
ZANDVOORT Castien stopte de aan de bezoe- Zandvoortmeeuwen is het het door een paar honderd man de wedstrijd en ging meer naar
De Zandvoorters kwamen, kers gegeven strafschop.
jaar 1995 één onbetwist publiek omzoomde veld van voren spelen. Spelen op een genu de titel al een feit was, met
hoogtepunt in haar bestaan. Zandvoortmeeuwen. Nadat in lijkspel is namelijk erg riskant.
een 'feestopstelling' in het veld. Eindstand vierde klasse KNVB: Nadat het zondag-elftal vori- eerdere promotie-wedstrijden De Zandvoorters kregen in de
(Spits Robin Castien was ge- Zandv.m..22 14 6 2 34 45- 16 ge week de kampioensvlag Zandvoortmeeuwen met 3-1 ge- slotfase van de eerste helft een
sombadeerd tot doelman en DIO
22 13 2 7 28 57- 28 hees, was het dinsdagavond wonnen had van de Kennemers paar goede mogelijkheden
deed dat overigens lang niet DIOS
22 11 4 7 26 40- 27 de beurt aan het zaterdag- en EDO dat deed met 3-2 was maar verzuimden die te benutslecht. Doelman Serge van Lent TYBB 22 10 6 6 26 53- 43 team. Door met 1-1 gelijk te voor de Zandvoorters een ge- ten. In deze pittige wedstrijd
speelde in de spits.
United.... 22 10 4 8 24 50- 33
werd toch wel redelijk veldspel
lijkspel voldoende.
De wedstrijd had overigens DSOV
22 8 8 6 24 42- 35 spelen tegen EDO promovertoond.
veert
de
equipe
van
trainer
weinig om het lijf. Van Nispen Haarlem.. 22 8 6 8 22 49- 35
In het eerste half uur had
itaat niet voor niets bijna on-. Bloem.d...22 9 4 9 22 42- 37 John van der Zeijs naar de EDO het beste van het spel. De
vierde
klasse
KNVB
van
het
leraan en kwam tot zeer slecht Hoofdd.. .22 6 9 7 21 32- 41
Haarlemmers moesten wel Van der Bergh
'oetbal. Voor de badgasten Alliance. .22 7 6 9 20 38- 46 zaterdagvoetbal. Opnieuw voor de twee punten gaan en
Vooral de Zandvoortsé midloefde het niet meer. Meer ple- v.Nispen..22 5 6 11 16 37- 54 feest dus in de kantine van kregen aardige kansen. Toen denvelder en aanvoerder Rob
.er en er een lollige partij van Spaarnest.22 O l 21 l 30-120 Zandvoortmeeuwen.
die niet benut werden, kreeg van der Bergh is in staat het
spel te bepalen. Dat deed hij
dan ook zeer nadrukkelijk in de
tweede helft. Voeg daarbij de
gevaarlijke spits Barry Paap,
topscorer van het seizoen 19941995, en Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - De vereniDe jonge sporters moesten werd het fel begeerde diploma Buhling, Patrick Populier, Hil- had het meest recht op een trefng AFAFA. is van oor- een scala aan trap- en stoot- uitgereikt door Cor van Dam. mar Martinex en Roy ten Pie- fer. Die kwam al snel in de tweede helft. Nauwelijks had de
iprong een vereniging voor technieken laten zien. Gedu- Voor de gele band zijn geslaagd: rik.
Voor de oranje band slaagde thee de dorstige kelen gelest of
'osterse vechtsporten. Be- rende hét examen werden zij Jan Willem Molenaar, Stephan
.alve • andere vormen ' van beoordeeld op inzet, techniek Holleman, Ewoud van Lim- Wouter Maas. De groene band Zandvoortmeeuwen leek op rojortbeoefening staat kara- maar ook op enthousiasme. beek, Meivin van der Voort, kwam in het bezit van Alexan- zen te zitten. Een voorzet van
Het was een moeilijke opgave Maurice Mulder, Maickel der Endstra, Jodi Voswijk en rechts werd door Barry Paap
;è bij jongeren erg in de tae- voor
de sporters om de gevraag- Keur, Jordy de Vreng, Eddy. Ralf Endstra.
fraai raak gekopt, 1-0.
angstelling. De jeugdige de technieken,
niet alleen voor
sporters legden met succes de spiegel te laten
zien, maar
3e jaarlijkse examens af.
ook de oefeningen te doen met
partner. Zeker als het spanNa een seizoen hard trainen nend wordt, is de controle behebben de jeugdige karateka's langrijk. Bij het sparren bleek
sxamen gedaan voor een hoge- dat de karateka's uit het goede
•e band. Deze vechtsporters in 'AFAFA-hout' gesneden waren.
ZANDVOORT - De Neder- haar derde wedstrijd van het zich ingeschreven voor de MG
de leeftijd van zeven tot 14 jaar Rekening houdend met elkaar, landse Autorensport Vere- seizoen. In deze spannende se- competitions. Hierin komen
:onden voor hun familie en zonder blessures de avond ein- niging organiseert zaterdag rie wist Leo Kemmer de eerste auto's aan de start als MG B en
:aminator Cor van Dam laten digen, dat was de opdracht die 6 mei haar derde race-evene- wedstrijd op zijn naam te GT zowel zonder als met de VB
ien wat zij zoal geleerd had- ze allemaal prima uitvoerden. ment van het autorensport- schrijven, terwijl de tweede krachtbron, de MG Midget en
.en. De avond werd voor zowel
seizoen 1995 op het Circuit race door routinier Evert Bol- MG A, terwijl tevens een viertal
oiders als sporters spannend.
Na afloop van het examen Park Zandvoort. Trainingen derheij winnend werd afgeslo- Austin Healey's zich in het
strijdgewoel mengt.
en races worden op één dag ten.

Ook promotie voor ZVM-zaterdag

[ogere banden voor jeugdige karateka's

Hans Deen maakt come-back

& &-I

© .^Topscorers
*•«:

Trlstan Brouwer
ZVM-zat
Robin Castien
(ZVM-zon)

/G
yr

.

^

Riek de Haan
(ZVM-zat)
Remy van Loon
(TZB)
Barry Paap
(ZVM-zat)
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Mevrouw Kinkhouwers en de
heer Heidoorn deden het goed
in de A-lijn. Met maar liefst
64,58 procent werden zij eerste.
De heren Groenewoud en Smit
waren ook goed op dreef met
een tweede plaats, gevolgd door
de dames Paap en Verburg. Aan
kop in de A-lijn gaan de heren
Groenewoud en Smit. De tweede plaats is voor Kinkhouwers
en Heidoorn. In de B-lijn werden de dames Van Ackooy en
Drenth eerste met de goede score van 61,67 procent. Het gelegenheidskoppel van de dames
Van Os en Jurriaans deed het
bijzonder aardig door tweede te
worden. Het nieuw gevormde
koppel van mevrouw Van Gellekom en de heer Veldhuizen
verraste met een derde plaats.
De dames Van Os en Saueressig staan nu bovenaan, gevolgd
door Van Gellekom/Veldhuizen en de dames Van Mancius
en Veltman.
In de C-lijn gingen de dames
Foto Arnold van der Zee Polm en Stocker met een eerste
plaats naar huis. De heren Van
Leeuwen en Verburg volgden
knap op een tweede plaats en
de dames Van Duijn en Windt
deden het met een derde plaats
naar behoren. Van Duijn/Windt voert de C-lijn aan. De
heren Van Duuren en Hoognog van alles mogelijk.
land nestelden zich op de tweede plaats. Inlichtingen over de
De enthousiast meelevende bridgeclub bij wedstrijdleider
trainer-coach John van der H. Emmen, -18570, alleen 's
Zeijs zag tot zijn grote verba- avonds.
zing dat zijn team het laatste
kwartier met tien man verder
moest. Leva Lock tikte de bal
weg en kreeg zijn tweede gele
kaart voorgetoverd. Dat betekende dus rood en Lock kon
vertrekken.
De Zandvoorters speelden ZANDVOORT - De duiven van
echter een zeer gemotiveerde Postduiven Vereniging Pleines
partij. In de defensie zorgden vlogen afgelopen week vanaf de
Willem Buchel en Remco van Belgische plaats Houdeng. WeLent voor rust en op het mid- derom was de duif van Hans
denveld was het Rob van der Heiligers het snelst thuis.
Om 's morgens kwart over
Bergh die balbezit goed uitspeelde. Zandvoortmeeuwen tien werden de duiven gelost
had de spanning kunnen bre- met een oostenwind voor een
ken door de kansen beter te be- vlucht over 210 kilometer. De
duiven van Heiligers hadden er
nutten.
Zodoende bleef EDO hopen zin in.
op een doelpunt. In een zeer
Uitslag: H.Heiligers l, 2, 6, 8,
spannende slotfase bleef Zandvoortmeeuwen eigenlijk ge- 9,14,20,22,23. R. en Th.Sinnige
makkelijk overeind en werd de 3, 16. E.Paap 4, 5. P.Bol 7.
champagne uit de koelkast ge- H.Gaus 10, 21. J.Romkes 11, 17.
R.Driehuizen 12, 13, 18, 19, 25.
haald.
J.Heeremans 15. F.Spronk 24.

20

voetbalcompetitie is ten einde. In de rangschikking van de
Baatste weken is geen verandering gekomen. Dat houdt dus in
pat Barry Paap onbedreigd de beker heeft gewonnen met twin|ig doelpunten. Doordat Remy van Loon voor TZB in de laatste
•vedstrijd tweemaal scoorde, deelt hij de tweede plaats met
ftobin Castien. De winnaar van de laatste twee jaar, Riek de
Saan, deed het toch wel aardig met een vierde plaats, gevolgd
[>p de vijfde plek door Tristan Brouwer.

in een flitsend programma
gehouden.
Youngtimers

Aan de start komen zeven raceklassen, te weten de Vega
Sierra Cup, de Trofeo Alfa Romeo, de MG Competitions, de
New- en Youngtimers, de Squadra Bianca en de Deense Formule Ford 2000. De trainingen
beginnen 's morgens om negen
uur, terwijl het raceprogramma om een uur van start gakt.
De toegangsprijs bedraagt
slechts tien gulden voor duinen
en tribune, terwijl voor vijftien
gulden meer een bezoek aan
het rennerskwartier kan worden gebracht. Kinderen tot
twaalf jaar betalen de helft.
De populaire Vege Sierra Cup
rijdt tijdens de race op 6 mei

Spanning kenmerkt tevens
de strijd binnen de Squadra Bianca gelederen op de Zandvoortse racepiste. Na twee races gaan Paul Jaspers en Henk
van der Wilt gezamenlijk aan
de leiding in de titelstrijd. Hen- •
ry Kleyn van Willigen, winnaar
tijdens de Paasraces, moest
verstek laten gaan tijdens de
openingsraces, maar is ongetwijfeld een titelkandidaat. De
Youngtimers zijn automobielen waarmee nog niet aan historische races mag worden deelgenomen maar buiten de moderne reglementen vallen. Beide klassen racen gezamelijk in
een wedstrijd.
In totaal hebben 23 coureurs

Dat was het sein voor EDO
om alles uit de kast te halen. Er
ontstond wel een overwicht
voor de Haarlemmers maar de
gevaarlijkste momenten waren
aan de andere kant te zien.
Spits Paap zorgde er voor dat
de Haarlemse verdedigers geen
rust kregen. Nadat Paap zich
vrijspeelde en Bob Brune aanspeelde, leek de tweede treffer
genoteerd te kunnen worden.
De sterk spelende EDO-doelriian, die meerdere keren goed
ingreep, voorkwam echter een
doelpunt.

Kaarten
In de tweede helft was de rustig leidende scheidsrechter genoodzaakt vele kaarten te trekken. Zandvoortmeeuwen liep
door het wegtrappen van de bal
tegen onnodige gele kaarten op.
Toen EDO, na ruim een kwartier spelen, gebruik maakte van
een concentratiefoutje in de
Zandvoortsé verdediging en op
gelijke hoogte kwam, was er

Duiven Heiligers
winnen opnieuw

Mannenkoor zet beste beentje voor

Strijdbijl
Een opmerkelijke inschrijving komen we bij de Trofeo
Alfa Romeo tegen. Good Old
Hans Deen, in het dagelijks leven directeur van de Dutch Racing School en dit jaar precies
dertig Jaar actief op het Circuit
Park Zandvoort, graaft de
strijdbijl weer op.
Aanvoerder van deze Italiaanse raceklasse Rob van der
Sluis zal de hete adem van de
Haarlemmer ongetwijfeld in
zijn nek voelen. „Ik denk dat
van der Sluis het redelijk moeilijk krijgt," aldus de racementor, die vele Nederlandse titels
op zijn naam heeft mogen
schrijven.

Het Zandvoorts Mannenkoor tijdens een perfect jubileumconcert in de Hervormde Kerk
Foto And ré Lieberom

>rie 'Meeuwen' naar halve finale bij Ajax

ZANDVOORT - Ajacied
Pohn van den Brom presenïeerde vorige week woensagmiddag op de velden van
jSandvoortmeeuwen
een
toorronde van Goalmaster.
a honderd junioren
tjadden een gave middag en
pie daarvan mogen hun
punsten vertonen tijdens
en wedstrijd van Ajax.

promotie-activiteit voor jongens en.meisjes tussen acht en
14 jaar. Het programma bestond onder meer uit een demonstratietraining van John
van den Brom. De deelnemers
werken daarbij een voetbalcircuit af, dat bestaat uit onder
meer vier tegen vier, individuele training met de masters,
voetbalsquash en shoot out.
Goalmaster is een voetbal- Het programma wordt uitgevoerd onder auspiciën van 'de
KNVB.

Joëll Roberts (E-junior), Roy
Lagendijk (D-junior) en Michel
Sidar (C-junior) hebben zich
gekwalificeerd voor de halve finale over enkele weken. Die
halve finale wordt gehouden tijdens de wedstrijd Ajax tegen
Volendam en wordt in het
Olympisch Stadion afgewerkt.

Profvoetballers
Behalve John van den Brom
worden dit jaar soortgelijke demonstraties elders in het land
gegeven door profvoetballers
zoals Peter Hoekstra, Eric van
de Luer, Eric Tammer en John
Steur.
Na afloop van het spelcircuit
gingen de winnende viertallen
in de verschillende leef tij dsgroepen onderling uitmaken
wie in aanmerking kwam voor
de dagprijzen. Joëll Roberts
kwalificeerde zich met Bas
Blaauboer, Paul Smit en Daniël
Paap voor de eindstrijd bij de
E-junioren. Justin Roberts, Faisel Rikkers, Roy Lagendijk en
e
r i aantal junioren van Zandvoortmeeuwen speelt vier tegen Robert Tibboel bleven over bij
onder het toeziend oog van Ajacied John van den Brom de D-junioren, terwijl Arnold
Jongejan, Driekus de Jong, Tim

Minden en Michel Sidar het- chel Sidar zich voor de halve
zelfde deden bij de C-junioren. finale bij Ajax. •
Ook de overige deelnemers
Na een spannende eindstrijd, beleefden een fijne voetbalmidwaarin de vier geplaatste spe- dag en kregen als herinnering
lers per categorie één tegen één een Goalmaster-t-shirt uitgemoesten uitmaken wie de beste reikt.
was, werden de winnaars bekend. Ook kregen de winnaars
Zandvoortmeeuwen was na
een aantal prijzen uitgereikt in afloop een speelbal rijker gede vorm van een beker en een worden, voor het zondagelftal.
videotape met opnamen uit de Deze werd door trainer Pieter
Keur, die samen met Peter LogPTT-Telecompetitie.
mans en Robin Castien een
eveneens zeer geslaagd vier-teAjax
gen-vier-toernooi voor F-junioUiteindelijk plaatsten Joëll ren begeleidde, in ontvangst geRoberts, Roy Lagendijk en Mi- nomen.

ZANDVOORT - Het
Zandvoorts Mannenkoor
heeft zaterdag ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan zijn beste beentje
voorgezet. Het concert in
de Hervormde Kerk was
een van de beste van de
afgelopen jaren.
Het publiek werd voor de
pauze onthaald op een klassiek gedeelte. Op het repertoire stond een aantal nieuwe
nummers, waaronder 'Musica begleitet unser Leben',
'Abendruhe' en het enigszins
lastige 'Dir Seele des Weltalls', alle drie van W.A. Mozart. Van deze componist
stond ook 'Abendempfin(ADVERTENTIE)

Model Witm/y. Eigenzinnig karakter, geweldig zitkinnfnri en sterk.
. Massief beuken/tomen onderstel. Verkrijgbaar in stof en leder.

vanBeeiiwiJk
Meubelboulevard Amsterdain/Diemen

Ringweg A-IO afrit S-113/Diemen

(020) 6994111

dung' op het programma met
een solo van gast soliste Marijke Bleekemolen. Naast haar beschikte het koor over de solisten Ewit Keur (tenor) en Gunter Schulte (bariton). De laatste trad als solist bijvoorbeeld
op in 'Landerkennung' van
Grieg.
Dit maakte deel uit van het
wat luchtiger programma na de
pauze, waarin onder andere
ook het 'No man is an island'
was opgenomen, dat ongetwijfeld een succesnummer op het
repertoire van het Mannenkoor
wordt. De heren hadden er zaterdag duidelijk zin in, dat
bleek nog eens duidelijk tijdens
het 'Pilgerchor'. Hadden zij
zich tijdens het klassieke deel

voor de pauze flink moeten
inhouden, met dit werk van
Wagner mochten de teugels
gevierd worden. En dat gebeurde dan ook gigantisch, al
hield dirigent Frans Bleekemolen hen goed in de hand.
Dat bleek wel met de slotnoten, die weer zeer ingetogen
gezongen werden.
Het jubileumconcert werd
afgesloten met een receptie
in het Gemeenschapshuis.
Hier werd Ton Kaspers, nog
een van de oprichters, benoemd tot Lid van Verdienste. Dit vanwege al zijn inspanningen al die jaren, onder andere als penningmeester en als degene die altijd
voor het podium zorgt.
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Curiestraat 8-10, 2041 CDZandvoort. Tel. 02507-12424.

EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

Mega Jackpot Postcode Loterij stijgt naar maximum

DEZEVEN
GAAT ER WEER UIT:
Zeven vingen steekt Henny Huisman op: zeven miljoen gulden n de Jackpot van de Nationale Postcode Loterij
En hij vu/ hel be\l zeven keer zeggen, de Jackpot gaat er in mei ge-ga-ran-deerd uit'

Natuurlijk viel wél de hoofdprijs van honderdduizend gul•den, op lotnummer 6602 CP
127. We feliciteren de eigenaar van dat lot van harte.
Evenals de 21 troostprijswinnaars die dezelfde postcode
hebben, en daarvoor ƒ 1.000
per lot tegemoet kunnen zien.
En natuurlijk de ruim 180.000
overige winnaars van april,

Bij de trekking van april viel de
Jackpot van zes miljoen gulden
op lotnummer 3511TW106. Dit
lot was niet verkocht en dus
gaat het weer gebeuren: bij de
trekking van mei gaat de
Jackpot van zeven miljoen er
gegarandeerd uit!

UITSLAG TREKKING APRIL 1995
Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van april verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde
postcode wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

1012 TL

2332 JJ

50,-

2905 XP

25,-

1016 DZ

2351
2361
2401
2421
2421
2421
2461
2471

NA 700,SH 25,KM 700,AP 25,CL 25,TH 50,EL
25,PC 700,-

3014 XT

25,-

3043 CT
3053 EX
3053 HH

25,25,25,-

3071 NJ

50,-

3078 TC

500,-

3081 TP

25,-

3132 BK 7000,-

4651
4812

2502
2522
2586
2593
2593
2593
2624
2625
2628

ET
50,SW7000,VL
25,BB
50,HK
25,NP
50,SN
50,XE 700,GT 7000,-

3181 VC

25,-

4902

3514 VL 7000,3564 GD 25,3604 BD 25,-

5021

1016
1034
1058
1065
1065
1074

1078
1108
1135

1135
1213
1273
1423
1621
1623
1693
1732
1811
1827
1851
1861
2133
2134

100,25,NL
25,AM 25,50,JJ
TP
25,VX
50,VZ
25,AV
25,50,BT
TW 25,
TZ
25,
EG 100,
SL
25,
AT 1000,
AK 100,
KC
50,
KK
25,
LJ 700,
DK
50,
NC 25,
AG 25,
KE
50,
KJ
25,SM 25,

2242 AJ 7000,
2245 VZ 700,
2252 XG 500,

2271 GM 50,'
2281 VC 7000,
2291 GH 700,

3831
3901
3901
3931
3941

XR 700,PX 25,SH 500,CR 25,AH 50,-

BINGO JACKPOT
23 APRIL

f 1 00.000
9072 XK 052

2641 AV 700,2771 WC 25,2771 ZA
50,-

3971 NJ

25,-

4003 CB
4003 KK

700,700,-

4132
4158
4231
4301
4336
4382
4388

5038

5126
5172
5216
5216
5223

5231
5271
5388

5461
5492
5582
5595
5657
5664
5706

5711
5721
6006

6017 CK
6031 CA
6101 XS

25,50,50,-

7001 EC
7041 HT
7102 BX

25,25,25,-

7944 BG

8021 CE
8022 TM
NK
8212 DM
6602 CP 127
8226 GM
8232 HK
8304 JJ
8321 ZH
8471 JT
8861 GE
8921 HT
en voor iedere deelnemer in de postcode
9101 VW
6602 CP een troostprijs van ƒ 1.000,9243 KP
9321 AC
6191 PB 700,7141 KN 700,9403 KJ
6374 JN
50,9407 JS
7204 NH 25,9481 AB
6431 PA 500,- 7223 LL
50,6537 KB
50,7242 CD
50,9483 PH
6538 ZK
50,7335 PG 50,9503 AC
6543 LV
50,7412 HG 50,- ' 9675 LS
6544 ZX 700,9697 PD
7442 WL 50,6562 GH 25,9697 PD
7544 LD
25,9732 GD
6573 AW 500,7545 HW 25,9741 EB
6598 AX
50,7545 KB 7000,9883 RP
6627 AK
25,7545 ZJ 700,6651 XN 25,- 7631 HX 700,9931 CX
6707 GV 700,7671 MG 500,6813 GH 50,- 7731 WE 25,-

HOOFDPRIJS

f100.000

6822 HA

25,-

6851 DK

50,-

7905 CN 500,7907 EK
25,-

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

met prijzen van vijf tot duizend
gulden.

Jackpot van 7 miljoen
Natuurlijk hopen wij elke maand
dat de Jackpot eruit gaat. Maar er
is toch iets heel speciaals aan een
Jackpot van liefst zeven miljoen
gulden. In één klap zevenvoudig
miljonair, dat is toch prachtig! En
hij gaat er deze maand gegarandeerd uit.
Dus als u nog géén deelnemer
bent, is het nu de tijd om de bon op
deze pagina in te vullen en op te
sturen. Op tijd voor de maandelijkse prijzenregen van 25 gulden tot
een ton. Op tijd voor de wekelijkse Straatprijs van ƒ 3.000,- én de
Extra Prijs van liefst 25.000 gulden. Op tijd om mee te spelen vpor
de wekelijkse Bingo Jackpot en de
overige bingoprijzen. En... op tijd
voor de Mega Jackpot van
ZEVEN MILJOEN gulden.
Bovendien steunt u met uw deelname het werk van zeven organisaties die zich inzetten voor mens
en natuur: Artsen zonder Grenzen,
Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds, Unicef, VluchtelingenWerk, Novib en Stichting
DOEN

Zeven extra goede redenen
om nu de WIN-7-MILJOENBON uit te knippen, in te vullen en op te sturen. Maar doe
het meteen, want de trekking
van mei staat voor de deur.
En de kans op zeven miljoen
wilt u natuurlijk niet missen.
Wees niet te Iaat. Doe het vandaag! Doe het nu! B

Meer informatie? Bel: 020 6795656

PAK HIER UW KANS OP
ZEVEN MILJOEN! t
WlN-7-MILJOEN-BON
[ji^Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.
f 40,- (vier lotnummers)
f 30,- (drie lotnummers)

ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)
H dhr. fl mevr.

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel..
Postbanknummer:

Banknummer:
1
1

Datum:
Handtekening:

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

1
1

1
1

1
t

1
1

1
1

1
1

150.95.05
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Griekenland heeft meer in
huis dan alleen de eilanden

Kerken open
Dit jaar is het 1300 jaar geleden (Jat Willibrord in
Rome tot aartsbisschop
onder de Friezen werd gewijd. Vanuit de stad
Utrecht begon Willibrord
met zijn missie. Zijn komst
had grote politieke, historische en culturele gevolgen.
Deze ingrijpende gebeurtenis wordt in de stad en provincie Utrecht gevierd met
tal van evenementen en
festiviteiten. •
Eén van de evenementen
is de openstelling van een
groot aantal historische
kerken in de provincie
Utrecht gedurende de zomermaanden (eind mei tot
en met Open Monumentendag op 9 september). De
kerken zijn te bezoeken op
eigen gelegenheid of onder
leiding van een gids. Verder is het mogelijk om in
een bepaalde regio een route maken waarbij verschillende kerken bezocht kunnen worden. In een aantal
kerken kunnen concerten
worden bijgewoond.
Op maandag 5 juni organiseert de stichting Concerten in de Pieterskerk
een concertbootreis op de
Vecht. Er wordt aan land
gegaan voor het bijwonen
van drie korte concerten in
achtereenvolgens de Hervormde Kerk in Vreeland,
de Dorpskerk in Abcoude
en de Pieterskerk in Breukelen.
Er is een speciale evenementenagenda
beschikbaar waarin alle te bezientigen kerken opgenomen
zijn. Deze grais agenda is
vanaf nu verkrijgbaar bij
de VW-kantoren in de provincie Utrecht. De agenda
is ook telefonisch aan te
vragen bij de provinciale
VW Utrecht, telefoon 030967.777.

Duiksport
Vakantie & Vrije tijd is een
nieuw
tweemaandelijks
blad, waarin de onontdekte
kanten van Nederland worden belicht. In het meest
recente nummer wordt onder andere aandacht besteed aan de duiksport en
de provincie Utrecht wordt
onder de loep genomen.
Bovendien is er veel aandacht voor sporten en musea.
Het tijdschrift met als
ondertitel 'Nederlandjtiejt_
ontdekken waard'* isln de
kiosken te koop voor 3,25
gulden. Een abonnement
voor zes exemplaren kost
17 gulden. Voor meer informatie over het tijdschrift
Vakantie en Vrije tijd: telefoon 05987-28177.

Werkhondendag
In de Brabanthallen vindt
op zondag 7 mei de zesde
Internationale Werkhondendag plaats. Zo'n 18 van
de twintig bestaande hondensporten worden gedemonsteerd door topteams
uit Nederland, België en
Duitsland. De bezoeker
kan met zijn hond deelnemen aan tal van doe-activiteiten.

'•"*5

Alle demonstraties vinden meerdere malen per
dag plaats. Te bewonderen
zijn demonstraties van de
politiehonden zoals objectbewaking, speuren en aanhouden. De demonstraties
van de Breitensport bevatten onder meer het nemen
van de hindernisbaan.

iswaar kriskras door elkaar rij- hoogten gebouwd om dichter
dend verkeer (de Grieken zijn bij God te kunnen zijn. Spirituechte asfaltridders), maar ook ele oasen zijn het nog steeds
een stad met overdadig veel voor het handjevol bewoners,
De
sledehondensport
bloeiende Hibiscus, kleurige mediterende en werkende nontoont de perfecte samenoleanders, die het bij ons nooit nen en priesters. Het toerisme
werking tussen mens en
verder brengen dan pieterige ontdekte de kloosters inmidhond. De Border Collie is
tuinplanten
dels wat niet
de ideale hulp voor de
met een zuinig
wegneemt dat
schapenhouder. Zij laat de
bloemetje aan
je, hoe druk
bezoeker
zien hoe zij schahet eind van
het er ook is,
pen verzamelt en in het gade stengel en
wel even een
reel houdt.
felgele brem
moment kunt
De bekende tv-presentadie als kleuriwegdromen
tpr Martin Gaus zal van
ge blikvangers
bij de vele katot drie uur aanwezig
langs de stra- .
----- pelletjes en de tien
zijn om gehoorzaamheidten zijn geeeuwenoude
straimngen te demonstreplant.
kunstschatten.
ren.
Wie Noord-Griekenland beGriekenland blijft een trekzoekt, ontkomt niet aan Kalam- pleister voor zonaanbidders en
De Internationale Werkhondenbaka, het uitgangspunt voor strandfanaten, maar een bedag Is zondag 7 mei geopend van
tien tot vijf uur. De toegangsprijs
het wereldwonder van de Mete- zoek aan het vasteland is zeker
voor volwassenen bedraagt 13,50
orakloosters, want zo kun je de voor fijnproevers de moeite
gulden. Kinderen van vier tot en
ruim vijfhonderd meter hoge waard.
met 12 jaar betalen 7,50 «uiden.
Meegebrachte honden zijn weirotsformaties in de Thessalikom en hebben gratis entree.
Meer informatie over de vele mogesche vlakten wel noemen. Don- lijkheden:
Grieks Toeristenbureau,
ker, onheilspellend, ongenaak- tel.:
020-fi254212/lS/14.
baar en geheimzinnig rijzen ze
Leni Paul
voor je op, deze waarschijnlijk
door voorhistorische zeeën
(ADVERTENTIE)
glad geslepen blokken steen.
Boven op deze rotsen de Meteorakloosters, letterlijk „tussen
hemel en aarde hangend".
Ze dateren uit de 11-e eeuw en
waren spirituele Byzantijnse
oasen, schuilplekken op grote

Meteorakloosters
zijn donker en
onheilspellend

Griekenlang blijft een trekpleister. Het vasteland, zoals bij Thessaloniki, is zeker de moeite waard. Foto s Papadopouiis, IMPRESSIONS
Zeg dat je naar Griekenland
bent geweest en bijna zeker
is het dat men zal vragen op
welk van de vele eilanden je
de vakantie hebt
doorgebracht. Korfu,
Lesbos, Hydra, Spetsai of
misschien op Kreta?
RIEKENLAND
EN
ZIJN zonnige eilanden
worden doorgaans in
één adem genoemd.
„Jammer," vindt directeur Sakis loannidis van het Grieks
Toeristenbureau. In zijn kantoor aan de Leidsestraat waar
de hand van de Griekse architect duidelijk zichtbaar is, zegt
hij dat Griekenland meer is dan
zon, zee en sex.
loannidis heeft al meer dan
dertig jaar een warme band met
Nederland. Hij studeerde hier
en beheerde zelfs ooit in Amsterdam een restaurant. Hij
houdt van ons land en spreekt
van zijn gespleten persoonlijkheid.
-~Ben~ik- in- Athene dan verlang ik naar Amsterdam en als
ik hier ben denk ik aan Griekenland." Vorig jaar keerde loannidis voor een tweede periode als directeur terug naar Nederland, na enkele jaren op het
hoofdkantoor in Griekenland
zich intensief met toerisme te
hebben beziggehouden. In de
loop der jaren wist hij veel Ne-

G

derlanders enthousiast te maken voor zijn land. Van nauwelijks 120 duizend Nederlandse
toeristen in 1962 groeide het
aantal tot ruim een half miljoen
thans.
„Maar veel toeristen vergeten
dat we meer hebben dan eilanden. Het vaste land van Griekenland en met name het noorden heeft zoveel moois en het
massa-toerisme is er nog niet
doorgedrongen."
Geen obligate foldertaai, zo
konden we zelf constateren
toen we door Epiros, Thessalië
en het westelijk deel van Macedonië reisden waar je inderdaad slechts een handjevol Nederlanders tegenkomt. In Makrinitse waren er wel een paar
geweest, zo wisten Giorgios en
Vasiliki van pension Siciliana,
een tegen de bergen gebouwd
lovenestje, me te melden: de familie Loebbers en zijn gezin die
hier als premier enkele jaren
terug een vakantie scheen te
hebben doorgebracht.
Het ongenaakbare Pindosgebergte is slechts bekend bij een
handjevol ondernemende typen dat hier 's winters zelfs een
skibestemming vindt. In de zomer is het er groen, wat je van
veel delen van Griekenland, gestoofd door de mediterrane
zon, niet kunt zeggen.
Trekken door Noord-Griekenland met zijn vele kleine
dorpjes is een genoegen voor

wie van reizen houdt langs zowel letterlijk als figuurlijk niet
platgetreden paden. In de
schaars bevolkte bergdorpjes
fjongeren trokken er de laatste
jaren weg naar de steden) heb
je al gauw contact met de bewoners. Voor je het weet zit je er
aan de ouzo, de koppige anijsdrank en komt er met veel handen-en-voetenwerk een conversatie op gang. Grieken praten
graag en veel en in tien minuten

variëren de onderwerpen van
de prijs van de tomaten tot aan
De Politiek. Ga niet in op de
kwestie Macedonisch Joegoslavië, want zeker wordt bij dit
heikele onderwerp de ouzofles
dan prompt in de kast gezet.
Noord-Griekenland is een dorado voor archeologen, geschiedkundigen, hyzantologen,
maar zeker ook voor ons, eenvoudige toeristen. Neem nu
Thessaloniki, een stad met wei-

DeBoodschaj^nEiant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

Met een aangekleed feest
even in een andere wereld

KIJK SNEL IN DEZE

geeft u meer!
Wandelen door
pittoresk Sloten

(ADVERTENTIE)

NPAKKEN

wegwezen!

Je huiskamer in een Moors thema? Het kan allemaal in samenwerking met van links naar
rechts: Elona Waisapy, Twirre van Kraaienoord, Anna Massee en Jurianne Matter
Foto Bram de Hollander

6 Daagse reis naar Luxemburg
De Ardennen, een prachtig natuurgebied en toch zo dicht
bij huis. In het hart van dit prachtig natuurschoon ligt uw
vakantieplaats Clervaux. U verblijft in hotel Du
Commerce op basis van halfpension en u maakt excursies
naar de meest schilderachtige plaatsjes in de omgeving.
Vertrekdata: Mei 15, 29 fl. 568,-Juni: 12, 26 fl. 568,Inclusief: *vervoer per luxe tourbus * lunches heen- en terugreis *halfpension *hotel met luxe faciliteiten*2-ps.kamer met
do/to *excursies* reisbegeleiding *afscheidsdiner!
Deze bon ingevuld opsturen naar
De Harde's Tours, Antwoordnr. 308,
2130 VB Hoofddorp (geen postzegel)
Naam:
Adres:
Poste.:
WoonpL:

De Harde's Tours

Boek nul BEL 020-6541100
BOES

Doe'es wat anders met je
tafel, je huiskamer of
andere locatie waar je een
feest geeft. Een andere
wereld, misschien een
sprookje. Het Rijk der
Verandering kleedt feesten
aan, met zelf gemaakte
rekwisieten van
afvalmateriaal en tegen lowbudget prijzen.
N EEN BOUWVALLIG
pand aan de Haarlemmerdijk heeft Anna Massee
haar winkel vol met serviesgoed, zelfgemaakte lampjes
van kerstboomverlichting en
Moorse kussens, kalenders, kamerschermen, oude tafels,
stoelen, spiegels. Tweedehands, gevonden op rommeimarkten in de hele Benelux, opgeknapt of gerecycled tot nieuwe voorwerpen. Het enigszins
vochtige optrekje ademt een
nostalgische landelijkheid uit.
Vaalblauw, oudgoud, bloemen.
Alles wordt gebruikt voor het
decoreren van feesten. Maar de
spullen zijn ook gewoon te
koop.
Massee is interieurstyliste.
Ze volgde een tweejarige oplei-

I

ding hiervoor bij de stichting moet dit soort rekwisieten echt
Artemis in Amsterdam en sa- bij elkaar zetten, dan wordt het
men met drie medestudenten - mooi, zelfs theatraal."
De smaken van deze vier danu vriendinnen - heeft ze Het
Rijk der Verandering opgezet. mes zijn uitgesproken. Je vindt
Onder het motto geef een feest het mooi of armoedig. Het past
met een thema, stileren deze in de trend van de kneuterige
dames je party m het Moors countrystyle en de hang naar
met veel kussens en draperieën het verre, naar sprookjes. Wat
in paars en goudtinten (van het een romantiek. „Dat is enorm
in trek," zegt
soort duizend
Massee.
en één nacht),
„Mensen zoeTurkse lamken naar wat
pionnen. Of in
anders
dan
een zeethema
het
geijkte.
met
boten,
Een andere
strand en wabeleving, even
ter. Hou je van
m een andere
Provencaals:
wereld zitten.
dan werken ze
met seizoen- ----- ----- We maken de
decoraties op
fruit, groenten, kisten, bladeren. Lekker maat. Je mag ze houden, dus
kopen of je huurt ze."
boers.
En wat het kost? „Een basis
Cliché? „Oh nee, dat willen
we echt voorkomen. Geen stan- tafelaankleding voor een diner
daarddecors, molentjes en cow- van ongeveer tien personen
boys. Moet het echt Hollands, kost ongeveer vijtig gulden.
dan gooien we die tulpen op de Daar krijg je dan een handbevloer en niet in een vaas. Even- schilderd, papieren tafelkleed
als een Jordanees behangetje: met servetten en menukaartjes
op de vloer en niet op de muur." voor. Je huiskamer in een
Kitsch is ook zo'n thema. Met Moors thema gehuld met stofveel plastic in felle kleuren, Jor- fen, kussens, lampjes en dergedanese lampjes. Kortom, alles lijke kost ongeveer zeshonderd
wat not done is, dus camp gulden plus honderd gulden
wordt. Massee: „We maken bij- borg."
voorbeeld ook van blikjes nieu- Het Kijk der Verandering is te vinden
we lampjes met een kroontjes- op de Haarlemmerdijk «8. Teletoon
MAs,see: 020-B2li8597.
vorm erin geknipt. We gebrui- Anna
ken zoveel mogelijk afval en wsMonique Lindeboom
tweedehands materiaal. Het is
(ADVERTENTIE)
goedkoop en waarom zou je het
weggooien? We houden van
eenvoud, met de meest simpele
voorwerpen kun je de mooiste
m NATIONALE •
dingen maken. Oké, als je de
POSTCODE
kannen, glazen en potjes zo ziet
BLOTERIJB
staan, slaat het nergens op. Je

Kitsch is ook zo'n
thema. Met veel
plastic in felle
kleuren

Dc bebouwing van Amsterdam rukt op. De uitdijende stad
hapt voortdurend stukken groen weg. Desondanks zijn er
nog verschillende landehjk-pittorcskc stukjes hoofdstad. In
Sloten bijvoorbeeld. Ooit een eigen gemeente, maar ook na
annexatie door Amsterdam fraai gebleven Met de grote stad
voeren de dorpers strijd over het Wcilandjc de Vrije Geer
Sloten wil het groen houden, de Amsterdamse bestuurders
hebben er andere plannen mee. Over het charmante Sloten
en over het twistpunt met het bestuur van de hoofdstad
kunt u van alles te weten komen op een wandeling met leden
van het Comité Behoud Wcilanc'jc Vrije Geer.
De wandelingen worden gehouden - voorafgaand aan het
Amsterdamse referendum - op zaterdag 13 en zondag 14
mei om 11 en 14 uur. Iedere wandeling duurt ongeveer een
uur uur en wordt afgesloten met een gratis consumptie bij
Dorpscaté Kcrkzicht. Aansluitend kan men voor eigen rckenmg een bezoek brengen aan de Molen van Sloten (entree
bedraagt speciaal voor dit weckend drie gulden voor volwasscncn en twee gulden voor kmdcrcn). In de molen /ijn onder
andere schilderijen en tekeningen te /cicn van het Wcilandjc
Vrije Geer. het dorp. de molen en er is inlormatic over de
oprukkende bebouwing van de stad.
Dc kosten voor de wandeling bedragen een rijksdaalder per
persoon Iedere deelnemer ontvangt tevens een boekje over
het Weilandjc Vrije Geer.
Door het opsturen van onderstaande volledig ingevulde bon
kan men zich opgeven voor één van de wandelingen Dc bon
kunt u voor maandag 8 mei sturen naar Weekmedia. t.a v.
Trudy Steenkamp. Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam. U
krijgt clan /.o snel mogelijk een bevestiging thuisgcstuurd.

Bon voor onze lezers

^
Naarti:

Adres:

Deze vrlje-tljdspagina verschijnt
wekelijks in alle edities van
Weekmedia. Coördinatie: Trudy
Steenkamp, postbus 2104,1000
CC Amsterdam, telefoon 020 •
562.2840 (niet op vrijdag).

Postcode:
Datum:
Kijk elders in deze krant

Woonplaats: .
Tijdstip:

Aantal

Weekmedia 13-14-15-16-17

3/4 mei 1995
BX 19 TGD Break diesel Van, 7'91, APK tot 2-'96. 132.000 km,
ƒ9.200, tel. 020-6930428.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zater-

XMCcmf. Br. D. '93 ƒ34.500
XM Turbo D '92
ƒ 29.900
XM Turbo D Amb.'91 ƒ 24.500
XM Diesel '92
ƒ 24.500
XM D Amb. '91
ƒ 22.500
XM 20i Amb. '91
ƒ 19.500
XM 20i Comfort '91 ƒ 17.500
CX 25 GTI Turbo '87 ƒ 7.500
ZX 1.6 Aura 5 d. '92 ƒ17.500
ZX Diesel '93
ƒ 18.500
BX TGD Br. '93
ƒ 22.500
BX TGD Br. '92
ƒ 17.500
BX TGD Break '91 ƒ 14.500
BX TZD '92
ƒ 16.500
BX TZD Turbo '92
ƒ 17.500
BX 19 TZD '86
ƒ 4.950
BX 19 GTI leren bekl., ABS,
elektr. schuifd. '93 ƒ24.500
BX 19 GTI s.dak '91 ƒ 14.750
BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 14.500
BX 19 TZI '91
ƒ 14.500
BX 16 TZI '92
ƒ 16.500
BX 16 Progr. Ipg '92 ƒ 16.500
BX 16 TGI Br. Ipg '92/ 17.500
BX 16 RS Br. Ipg '87 ƒ 4.950
BX 16 TZI '90
ƒ 12.750
BX 16 Concorde '89 ƒ 7.950
BX 14 Deauville '92 ƒ 14.500
BX 14 TE '89
ƒ 7.500
C15 D bestel '92
ƒ 12.500

Daihatsu
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Nissan
Bluebird 2.0 BLX, bj. '90, wit,
stuurb., geen roest ƒ 6900. APK
tot 3-'96. Inl. 02159 • 35688.

13-18

Saab
Voor een goede SAAB
• 99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS

VolVo 340 Diesel, 5-drs, 1986, Tegen handelsprijs: Volvo 460i
antr. metall., heel mooi, inruil GL, wit, LPG, 1-'92, ƒ 16.500.
mogelijk, ƒ 5.950. 023 - 423906. BEREBEIT, Amsteldijk 25,
020-6627777.
VOLVO-NIEROP
Ook voor .Uw Volvo-occasion
Nu: Gratis air miles bij: •
Onderhoud
Reparatie's
Volvo 340 diesel nov. 1990, km
Schade-herstel
.stand 200.000, in prima staat
Vancouverstr. 2-12
/ 7499,-. Tel. 036 - 5376857.
Amsterdam-West 020-6183951

VW Camper Transporter. lichte
opknapper, 1982, gerev. motor
inb. '91. Vr.pr. ƒ 5.000,-.
Honda GL 1000 K3 '81 oom- Tel.: 04124 • 2909.
pleet uitgerust, nieuwstaat,
ƒ8900,-. Tel. 020-6690047.
Adverteren in
deze rubriek
SUZUKI GS 650 GM, bj. '82, nw
FAX: 020 - 665.63.21
band./orig. uitl. sys. 50.000 km
ƒ3500: 030-545886.

Motoren/Scooters

CAMRY 2.0 TD, bj. '88, 4 drs.,
naar
wit, stuurb., APK tot 2-'96,
SAAB SERVICE MOLENAAR
/7400. Inl. 02159- 35688.
NIEROP DAIHATSU
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, BuiAuto's te koop
ook UW Dealer
Tegen hand.pr.: Sunny Florida
T.k. Kawasaki KZ1100 '82, kofHOOFDDORP
tenvelderlse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Keuze uit diverse occasions 5-drs. Station 1.6i, LPG-o.b., 6fers
+
kuip,
13.000
mijl,
i.z.g.st.,
gevraagd
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, AmstelNu: Gratis air miles bij: . '91, ƒ10.500. Sunny 1.61 SLX
Onderhoud, reparatie
vr.pr. ƒ 6.500. 020-6685964
veens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Onderhoud
APK, met eigen
Service en Reparatie
GT 4-drs., 1-'90, ƒ8950. Sunny
Gevraagd jonge auto's vanaf
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Reparatie's
1.4 L, 3-drs., LPG, 3-'92, revisiewerkplaats voor Saab1991 a contant. Belt u voor inl
Autosloperijen
Schade-herstel
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
ƒ14.500. Nw. mod. Sunny 1.4 motoren en versnellingsbakken
03410-19354 of 0652-977028.
Vancouverstr.
2-12
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
LX, 3-drs„ 10-'91, ƒ10.950.
Tel. 02503 - 14097.
Autosloperij De Liede,
Amsterdam-West 020-6183951 BEREBEIT, Amsteldijk 25,
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
* terrein- en stationwagens v.a. /1475.- excl. btw
INKOOP
merk auto a cont. met vrijwar
*
cab./pick
up's
v.a.
ƒ
950.excl.
btw
20.00 uur. Tel. 020.665.86.86. Fax 020-665.63.21.
020-6627777.
SAAB 900 '85, LPG + cd +
Loop + Sloop auto's
bewijs. Tel.: 020-6105478.
*
incl.
ombouwverklaring/garantiebewijs
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
Fiat
houten stuur, 175.000 km,
Verkoop onderdelen
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
Te koop gevraagd AUTO'S a
ƒ6500. Na 18 u. 020-6151486. Bedrijfswageninrichting
R.D.W. vrijwaring
AD Amsterdam.
Rat Panda 750 CL, bj. 1988
contant met vrijwar.bewijs
Porsche
Geen voorrijkosten
63.000 km, APK 3-'96, i.g.st
Tel.: 02908 - 24640
* aktie Diefstal voorzieningen
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautslraat 131, Am020-6198691
Seat
ƒ5.750. Tel.:02975-32216.
MOTORISCHE PROBLEMEN?
* constructie- en speciaal bouw van carrosserie
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
023-353685
* Betimmering en interieurbouw •
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Autoverhuur
Fiat Uno 45 S, 10-1987, keurige Laat uw auto testen d.m.v.
SEAT Autocentrum APC
Grote sortering ONDERDELEN
de modernste apparatuur
* Schade herstel, laswerkzaamheden aan plaatwerk
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: GastJarmuiden
43
auto, APK gekeurd, inruil movan alle schade-auto's, alle
Garagebedrijf
Out:
huisplein l 2.
Amsterdam-Sloterdijk
gelijk, ƒ 4.950. 023 - 423906.
AUTOLAS ZAANDAM - 075 -314618 merken, alle bouwjaren.
Tel. 020-6441020. Geopend
Tel. 020-6133333
GEBR. OPDAM B.V.
ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur.
OTOPLAZA
Hilversum
FIAT
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
Tel.: 02502-45435.
GARAGE
ECONOOM
Seat
Marbella,
wit,
b.j.
okt
90,
Autofinanciering
• Een 1-in-3 advertentie
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
Rat:
niet duur!!!
Repareert
plaatsen is eenvoudig en APK okt 95,74.000 km, in perf,
Het HOOGSTE BOD?? Bel
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en verzekering voor
Punto '94, 20.000 km ƒ21.999 biedt grote kans op succes. st. Vr.pr. ƒ 5900,-: 015 - 624842. uw Koppeling en Remsysteem
vrijblijvende prijsopgaaf.
Studenten 10% korting
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
Tipo '92, 46.000 km ƒ 20.950
snel & vakkundig
Loop-, sloop- en schadeauto's
bestel-, vracht- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
AUTOVERZEKERING
Tipo '94, 23.000 km 22ƒ 26.950
Informeer naar onze prijzen
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
personenauto's, -bussen
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
laagste bet. p.mnd/kw.
Panda '92, 68.000 km; 11.250
Renault
VISA GARAGE BV
020-6794842, 020-6908683
AARZEL NIET, BEL NU l!
Focwa/Schadegarant serv.
Uno'93, 22.000 km ƒ17.500
Zie ATS telet. pag. 888
Houtmankade 37, A'dam.
Celie Tel.: 020-6416607
Campers
Uw Bovag-Autospecialist
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
Renault
5
TL
Van,
1986,
prima
Direct
van
1e
eig.
wegens
verLancia:
Tel.: 020-6278410.
DE LUGT luxe en bestel vanai
auto,
inruil
mogelijk,
ƒ3.450.
trek
Frankrijk:
Renault
Espace
Frederiksplein
6,
020-6232505.
AUTO l-IN-3 MINI'S?
Dedra '94 17.500 km ƒ32.500
Geldlening
met
laagste Boek nu uw camper-vakantie ƒ50,- per dag excl. BTW.
t.d RT '92. Duurste uitvoering
• Bewijsnummers van een Delta '94 22.000 km ƒ28.950 Telefoon: 023 - 423906.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- maandlasten. Doorlopend
3 regels
met 'n amerik. Dolphin-camper Tel.: 020-6161388 of 6890374.
ƒ 42,00
o.a.
airco,
7
stoelen,
luxe
int.,
beschikt u over geld.
geplaatste advertentie in deze Speciale aanbieding:
RENAULT AMSTERDAM
DIESELSERVICE
incl. automaat en airco.
Peugeot 106/306, Renault La
voor elke extra regel
infrarood alarm met c.d.vergr.,
ƒ 14,20
Celie
int.
020-6416607
rubriek krijgt u alleen
Top
occasions
met
1
jaar
Adventure Cars 02990-30613. guna, Vracht + bestelwagens.
Panda Tachinni, blauw '90
radio c.d. in kleur gespoten brandstofpompen; verstuivers
mm-prijs ƒ 8,80
toegezonden als u dat bij de 40.000 km
garantie
'cil.koppen
vlakken.
Garage/
.'..ƒ 8.950
dakkoffer enz. Km 110.000, bij
Te huur VW camper type
RENT A BRIK
opgave van de advertentie
mm-prijs met vignet
Wibautstraat 224
ƒ 8,80
motorenrevisie FEENSTRA
Rijscholen
100.000 veel vernieuwd. Vr.pr.
Herenstraat 40 - 73, Hilversum
CALIFORNIA 2+2 pers. va.
Personenbus ƒ 89,- p. dag
kenbaar
maakt.
De
kosten
020-5619611
Industrieweg 27, Duivendrecht
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 10,40
ƒ48.500,nieuw
ƒ89.500,-.
achter hotel Hof van Holland
ƒ850.- p.wk., all in, •
Opel Kadett v.a. ƒ39, p. dag
daarvoor bedragen ƒ 4,50
Tel. 020-6980639
035 - 244244. Dond.koopavond Tegen handelsprijs: Van leeig. B.T.W. factuur kan.
Autobedrijf. Veldhuizen,
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
All-in. KM vrij!
Inl.:
03842-3047.
Safrane 2.2i, 12-'92, 80.000 km,
APK KEURINGEN ƒ 70,
A'dam - ZO., 02940 - 17316.
Tel.: 020-6922930
niet breder dan twee kolommen).
5 *****
klaar terwijl u wacht.
alarm, blauw, el. dak, LPG
Ford
STERREN
ƒ27.500. Clio 1.4i S, groen T.k. van part. Renault 19 TXE • Garage West-Center:
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
aut
ABS
CD
sunrf
gr.
met.
VERKEERSSCHOLEN
met., zonw. glas, LPG, 10-'92,
020-6122476 (zonder afspraak)
NATIONAU
Nu ook examengarantie
Te koop:
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), (a/ 15.500. R19 1.7 GTS, 3-drs., ƒ22.500. Tel.: 020 - 6343135. 2e Helmersstraat 15, A'dam.
(gratis
herexamen)
rief op aanvraag.
rood, LPG, 4-'91, ƒ 13.000. R5
Renault Laguna, '94, 21.000 A.P.K. KEURINGSSTATION
TL, rood met., 5-'85, ƒ4500.
Voor meer informatie of advies, bel
Keuren zonder afspraak
Amsterdam
BEREBEIT, Amsteldijk 25, km., garantie tot 3 jr of 100.000
Feenstra & Jimmink
Almere
km, ƒ 33.000: tel. 020-6648295.
020-6627777
autopas
Van AALST AUTO's
Bovaglid
:
Asterweg 24A A'dam 6364702
en Zaanstreek
ZX 1.4 Reflex
5 drs.
47500 km
bj 4-92
19.990,
NU
OOK
GEVESTIGD
IN
2 liter, bouwjaar 1988, kilometerstand 87.000,
Autobedrijf CRYNSSEN
Suzuki
ZX 1.9 Diesel
5 drs.
157200 km
bj 2-93
16.900,
NIEUW-SLOTEN
antracietgrijs metallic, 4-deurs, radio,
Crynssenstraat 10-14
ZX 1.4 Reflex
5 drs.
29300 km
bj 11-91
17.900,APK tot februari 1996, prijs 8000 gulden.
BX1.6TZI
5 drs.
Tel.: 020-6184402.
70000 km
bj 1-90
13.900,20
AUTORIJLESSEN
Amstelstein - Suzuki
BX1.4Deauville
5 drs.
40000 km
bj 5-92
18.900,APK-keurstation, reparaties
en
Examen
voor
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
BXUCan.V.extra
5 drs.
71500 km
bj 2-91
15.500,alle merken en schaderegeling.
ƒ1.000,00
AX 1.1 GTE
5 drs.
42500 km
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
bj 4-92
14.900,of
Swim.O Spirit
3 drs.
bj 2-94
13600 km
18.500,Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
GARAGE ECONOOM
Escort 1.6 CLX, 16V 10/93
10
MOTORRIJLESSEN
Swiftl.OUnique
3
drs.
33000 km
bj 5-92
15.750,(Op afspraak gratis halen en brengen)
Lancia
Voor al uw SERVICE BEURTEN
Escort 1.6 16V, Tropical 8/93
+ Examen voor
Alto
3 drs.
62300 km
bj 12-90
9.950,en ONDERHOUD
Mondeo 1.8 CLX 5-drs 12/93
Tipo1.4
ƒ775,00.
5drs.
40200 km
bj 10-92
16.900,CASPARUS WEESP
Schadetaxatie en -herstel
Mondeo 1.8 CLX 5-drs 7/94
Volvo
Toyota
VWGolf 1.3 C
3 drs.
?km
bj 1-85
3.950,Gratis leenauto's beschikbaar
Mondeo 1.8 CLX 5-drs 12/94 LANCIA:
Renault 1.9 Europa
5drs.
47300 km
bj 2-92
18.990,MOTORRIJLESSEN
APK-KEURING,
Scorpio 2.0 CLX stat. 6/92 Dedra '94, 46.000 km ƒ34.950 Toyota Starlet 1.0 Star, b.j. '86, 240 GL, LPG, stuurbekr., getint
Galand.8 GL
4 drs.
81200 km
bj 5-88
10.900,ƒ50,00 per 60 min.
klaar terwijl u wacht.
etc. schuifdak. '83, apk,
Delta '94, 22.000 km ƒ31.450 grijs met., 90.000 km, schade ƒglas,
Inruilgarantie en financiering mogelijk
ALBERS, Ouderkerk
Advies voor 'n goede Occasion
1950.- Autobedrijf
AUTORIJLESSEN
Thema '93,69.000 km ƒ41.750 vrij, ƒ 5500,-. Tel.:02979-86402. Havenstraat. 023 - 286659.
Tel.: 02963 - 1767
Wij bieden u een snelle
ƒ37,50 per les
Communicatieweg 6
FIAT:
en vakkundige service
Ford Fièsta L, bj. 1982, APK
THEORIE OP CD-I GRATIS
1
Volkswagen
340 Dsl. mooie auto, 5-drs., '87,
Tel. 02979-84866/72828
okt. '95, beige, zeer betrouwb., Uno '93, 22.000 km ƒ 18.950
Frederiksplein
6,
020-6232505.
Apk., in z.g.st. ƒ3450.- AutoMijdrecht
Uno'91,
64.000
km
ƒ
12.950
vraagprijs
ƒ1450.
Tel.:
020Speciale
spoedcursussen
T.k. VWGolf Pasadena 1,6ltr, bedr. Havenstr. 023-286659.
Auto's te koop tot ƒ 5.000,Zelf sleutelen of auto spuiten
Panda '92,51.000 km ƒ 10.500 b.j. '91, 3 drs., rood, schuifd.,
theorie + praktijk.
6767847 (buiten werktijd).
doe je bij HEINING HOBBYSpeciale aanbieding:
alarm, CD, rad., APK gekeurd
HAL. 02907-6999 A'dam,
940
GL
2.0
3/92
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Panda 1000 LL '91,
april '96, 42.000 km. ƒ 17.900.
Honda
Goed onderhouden Toyota Starlet
740 GL 2.3
-...12/86 Sloterdijk 3.
Tel. 020-6138473.
66.000 km ƒ 7.950
Tel. 02979 - 89177.
440 Sport 2.0i
10/94
Kempenlaan 90
1.0, bouwjaar 1985, LPG, vraagprijs
HONDA
Autobedrijf CASPARUS
Accessoires
Passat, 1e eigen., b.jr. '86, 440 DL 1.8
9/91
OPMAAT GEMAAKT
Tel. 020-6140005.
AUTOKROOIJ
Amstellandlaan 1, Weesp
ƒ3000. Tel. 030 -886417.
5-drs., i.g.st., 4 nwe band. 440 Comfort 1.6
1/95
en
Onderdelen
Tel.: 02940-15108
Occasion
AUTORIJSCHOOL La Mirage
ƒ5.750. Autobedrijf
480 ES 18i
3/89
studentenspoedcursus ƒ 975,
CRX 1.6 ESi
ALUMINIUM SCHUIfDEURSYSTEEM VAN 16 *AM SPIEGa DEUREN
Havenstr 023-286659.
340 GL 1.7
6/88
Lancia
Delta
1.3,
5-drs.,
1e
eig.
Citroen BX L.P.G.
de eerste 10 rijlesssen ƒ27,50
b.j. 1994
360 GL 2.0
1/88
bijz.
auto,
Apk
ƒ4950.AutoAuto's
te
koop
Tegen
handelspr.:
VW
Passat
per les, in 3 weken uw rijbewijs
'85 ƒ 1250.1e eig. 22.000 km
,AUTOLAK
bedr. Havenstr. 023-286659.
6/88
Variant, 5-drs. Station 1.8 CL, BMW 520 i
halen voor slechts ƒ 1575. Wij
NIEROP Daihatsu
van
ƒ
10.000,ƒ45.950
Citroen
XMi
2.0
L
1/92
rood
met.,
LPG-o.b.,
11-'91,
zijn Rijksgediplomeerd en ge_020-_6183951
T.T. Vasumweg 32
ƒ 19.750. VW Golf G60 Rally, 9- Renault 21 GTL 1.7.... 4/92
Mazda
tot ƒ 15.000,ven onze lessen zoveel mogeRenault Safrane RXE 3.011/92
(a/d
Klaprozenweg)
'89,
4-w.d„
1800
cc,
160
pk,
Glijk in het examengebied. Tel.
Auto's te koop LADA SAMARA 3 drs. 1300
Amsterdam Noord
T.k.: Mazda 323F '90, zwart, nw lader, stuurbekr., leer, schuifd. Lancia Thema Turbo 16V 9/90
020 - 4222683 of 06 - 52836303.
alle kleuren
020-6310615
van ƒ 5.000,ƒ24.500.
VW
Golf
Memphis,
8
st.,
radio,
open
dak,
79.000
km,
28.500 km, '92, 10.500.
Autorijschool COSMO. Eerste
Vanaf ringweg afslag S 118
'85, wit, 3-drs., ƒ 7250. VW Ke- AUTOBEDRIJF DICK MUHL
VAN VLOTEN CAR BV
ƒ16.900. Tel.: 02975-64089.
OFF. VOLVO DEALER
ook in spuitbussen
tot ƒ 10.000,10 lessen gratis. Ook lesauto te
ver
Roadster Cabrio, 5-71,
Telefoon: 020-6365052
Honda Accord 1.6 Sedan, 4huur. Bel 020 - 6167207.
ƒ 10.500. VW Golf 1.6 CL, 4-'87, Nijverheidslaan 1, WEESP
drs,
bj.
10-1986,
inruil
mogelijk,
Ford Escort 1.8 Diesel, 10-1989,
Hyundai
MGB CABRIO '74
18200/18008
ƒ7750. BEREBEIT, Amsteldijk Tel, 02940
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
ƒ5.950. 023-423906.
keurige auto, APK gekeurd, inOtto Nieuwenhuizen bv
gerestaureerd, groen,
25, 020 - 6627777.
Theoriecursus gratis. Tel. 06Hyundai
Lantra
1.6
GLi
16
klepruil mogelijk, ƒ8.950. Voor
ƒ14.500.
Overtoom 515, Amsterdam
52821994 b.g.g. 020-6932074.
4-1992, st.bekr., achterinlichtingen, tel. 023-423906.
Tel. 020 - 6596264.
Mercedes-Benz per,
spoiler, inr. mog. 023 - 423906. VW Golf benzine, 3-drs, hatch- Volvo Occasions
(020) 6129804 '
Renault 5 L First '87, wit
Samara 1.1 3 drs. '92 ƒ 10.250
• RIJSCHOOL ROLF
back, 1986, mooie auto, inruil
56.000 km, ƒ 6.600,-.
Samara 1.5 5 drs. '92 ƒ 12.950 Te koop: Mercedes 280 SE, Hyundai S Coupé, september mogelijk, ƒ 5.950. 023 - 423906. 940 Sedan
Rijden bij Rolf is een begrip in
'91-'93
COBUSSEN Baarsjesweg 249 Samara 1.5 5 drs. '93 ƒ 15.250 bouwjaar 1983, in zeer goede 93..22.000 km, rood, incl.
850 T5 airco
'94 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Amsterdam. Met een goed
Amsterdam 020 - 6121824. Westdorp - Tel.: 020 - 6825983. staat. Korbach Int. N.V. Tel.spoilerset/radio, stuurbekr.
team instructeurs geven wij op
850 GLE autm
'94
Klaar terwijl u wacht.
Algemeen
Oto-Plaza 035 -244244.
een psychologische manier in740 GL automaat
'90
Subaru 1:8 GL 1987, opendak, Mitsubishi Galant 2.0 GLI, 1990, 05913 - 49808 Fax. 49042.
Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Ruilstarters en dynamo's.
tensief les en nog leuk ook!
740 2.3 Sedan
'90
elektr.
ramen
stuurbekr. bruin, hatchback, APK en VVN
Valkenburgerstraat
152.
Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
AUTO
SERVICE
WETTER
Hoog
slagingspercentage
en
460
DL
aut.
st.
bekr
'92
Mitsubishi
f 5.750, Auto Service Wetter, gekeurd, nieuwe auto, ƒ 12.000
Tel.: 020-6240748.
l spiegel- en l paneeldeur kamerlioog
f. 1145;
toch
1e
10
lessen
ƒ35
p.u.
460
GL
'92
Zwanenburg. 02907 - 6572.
HEERE. Tel.: 020-6719154
SUBARU en LADA dealer
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
440 DL-GL . . . . '90/'91/'93/'94
Een
hang-en
leg-indeling
f.
520."
Subaru
Legacy
2.2
4-wd
1991
Grote sortering ONDERDELEN Wij verzorgen ook 8-weekse
Fiat Panda 1000 CLI, 1992,
Subaru 1.8 GL
1987 440 GL, autom. ... '90/'91/'92 van schade-auto's, alle
Auto's te koop
blauw, aktie-uitvoering, zien is
cursussen
en
examenroutes
rij'88
f. 1665.Subaru mini Jumbo SDX 1992 340 automaat
kopen
/ 8.250. boven ƒ 20.000,den is vanzelfsprekend.
'87 merken, alle bouwjaren.
voor Amsterdam en omgeving
Lada Samara 1.5
1990 240 Sedan
Uw kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
GEBR. OPDAM B.V.
Garage Econoom 020-6232505
Lada Samara 1.3
1991
Vóór de zomer al je rijbewijs?
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
Tel.: 02502-45435.
Oranjebaan 4, Amstelveen
Scorpio 2.0 CLX station 6/92,
Lada Samara 1.3
1989
Met extra korting? Ja dat kan!
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Alfa Romeo
schuifdak, l.m. velgen,
Renault 11 GTX
:. 1984
Tel. 020 - 6433733.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.
Vlissot. specialist REM- en 1e 4 lessen voor ƒ 100, of ƒ 50
trekhaak, ƒ36.990.-.
Ford Sierra 2.3 diesel .. 1990
korting
op
een
pakket,
of
gratis
Amsterdam
FRICTIE-MATERIAAL.
Tel.: 02963 - 1767
Mitsubishi Colt 1500 GLX bj '87
Volkswagen Jetta
1988
Alfa Spider CABRIO '87, PERBosboom Toussaintstr. 43 theorieboek + cursus. Bel Fetry
Opel
APK
april
'96,
goed
onderhouZwanenburgerdijk
503
uw
Volvo-dealer
voor informatie: 020 - 6932074.
FECTE ST., veel extra's, alarm
Voor documentatie en prijzen bek 020-6101046
A'dam. Tel.: 020-6180443.
BMW
den, ƒ3900. Tel. 075-704087.
Zwanenburg, tel.: 02907-6572
en targa kap en cd, / 22.850.
met persoonlijke service
Voorkom onzekerheid in uw rijTHE DOORS Jan Rebelstraat 5 Amsterdam
Na 18.00 u. 020 - 6151486.
Adverteren in
± 50 auto's APK gek. DenTel. 020 • 6369222, Meeuwenopleiding en vraag de gi-atis rijVan part. wegens omstandig(tussen Osdorperban en Ooluneerwag)
•
laan
128,
Amsterdam-Noord.
deze
rubriek
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
les-info-gids voor A'dam e.o.
heden BMW 316i, 2-deurs, benPeugeot
Tel. 020 - 665.86.86
-tearlemmerweg bij molen. Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
aan: 020 - 6633773 of 6922612.
Audi
zine, lichtblauw metallic, bj.
voorkomt
020-6844079. Tevens Inkoop.
10-'89, km.stand 14.000 KM! 06 XN 1.1. 2/94 15.000 km
Prijs ƒ 19.500. Auto verkeert in 06 XN 1.1. 4/92 76.000 km
WESTDORP
autodiefstal
Audi 80 IS, 12-1988, Ipg onder- nieuwstaai. Werkdagen 09.00LADA en KIA dealer
89.000 km
bouw, mooie auto. inruil moge- 17.00 telef. 02979 - 62755 tst. 205 XL 1.1 3/90
1x Lada stationcar
'88
309 GL .. 1/87 103.000 km
lijk, ƒ 12.950. 023 - 423906.
13, daarna 02979- 84522.
309 XL 1.4 3/93 32.000 km
1x Lada 2105 1.5
'93
405 GLI 1.6 1/91 70.000 km
5x Samara 3-drs'89, '91, '92 '94
405 GLT 1.6 8/92 78.000 km
5x Samara 5-drs'9l, '92, '93 '94
Chrysler
R.Clio 1.4 RT1/93 24.000 km
1x Samara Diva 4 drs ... '94
BX 1.6TGI9/90 132.000 km
2x Kia Sephia 1.6 4-drs .. '94
Chrysler - Amstelveen
1x Toyota 2.4 D, Hilux . . . '91
PEUGEOT v.d. POUW
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Adm. de Ruijterweg 396-398
Hogeweijselaan
93
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
A'dam: 020 - 6825983.
• M.-Ï * - ' < ' • . ' • • ' • • . < * ' • ,
,.;
-'•• ! ; , > , , , !
<9
-•- Weesp
02940
15110.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
' (Op afspraak gratis halen en brengen.)
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
305 stat., m. '86, goede auto,
Automaten
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINTS zet u uw autoxof auto's pas echt in de schijnwerpers.
joekjes aanw. ƒ2950.- AutoWij hebben keus uit
bedr. Havenstr. 023-286659.
Citroen
' SHOWOOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
meer dan 10 Automaten
alsmede alle nieuws-en hüis-aan-huisbladen van Weekmedia.
305 stat. m.'86, goede auto,
v.a. ƒ 3.500.CHYPARSE,
Soesterberg
vult
boekjes
aanw.
ƒ
2950.AutoTotale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO l-IN-SMINTS is daarmee '
OTO//ICI
GOLDCAR
B.V.
Amstelveen,
uw Citroen-veerbollen voor bedr. Havenstr. 023-286659.
CITROEN DEALER
dé autorubriek roet de hoogste oplage van geheel Nederland, SHOWOOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
Tel. 020 - 6433733.
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag iri Trouw en de Volkskrant en in de week daarop.op woensdag en
• De advertentie-afdeling beAanbevolen door
AX 11 TE 3-drs.'90 56.000 km Tel.: 03463-51150.
loudt zich het recht voor ad- Politie- en Verzekeringsmij.
Bedrijfsauto's
AX TGE 3-drs. '92 50.000 km
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
Geschikt voor alle auto's
AX 14 TZX 5-drs '92 22.000 Citroen BX 14 RE, 1989, APK vertenties eventueel zonder
gekeurd,
rijdt
prima,
inruil
moopgaaf van redenen te weige- IN SECONDEN GEPLAATST 70 BESTELAUTO'S en pers.
BX 14 Pal. Lpg'90 185.000 km
en. (Art. 16 regelen voor het
busjes v.a. ƒ3500. Garage
NU te koop bij
BX 14Touloüse '91 84.000 km gelijk, ƒ 5.950. 023 • 423906.
BX 16 TRI Lpg'87 187.000 km Citroen XM D12. met airco en advertentiewezen).
Halfords, V & D, Brezan, Carlife Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
VW/Audi/Citroën-dealers,
BX 19 Diesel '90 134.000 km extra's, b.j. april '92, APK tot
Prijs incl.
COBUSSEN AMSTERDAM
5U )CÜ(SC
Bovag-garages en autoshops. Bennebroekerweg 17, HijsenBX 19 Diesel '93 149.000 km april '96. Tel.: 020 - 6231373.
B.T.W.
sinds
1930
BX 19 Routiere'92 56.000 km
Prijs ƒ 129.- Info: 020 - 6846226 hout bij Aalsmeer, 02977i
CITROËNSPECIALIST
Schrijf hier in blokletlers
24229. Ook t.k. gevraagd.
Peugeot-dealer
—
BX 19 TZI . . . '91 87.000 km
Corsa, m. '85,1e eig., bijz. goe2
TIMO DE BRUYN
uw tekst, l letter per
Xantia 2.0i SX '92 37.000 km
106
1.1
Accent
7/94
ƒ21.980
•
Auto
te
koop?
Plaats
in
deze
de
auto,
rood,
nwe
banden,
3
49,35
hokje. Cijfers, leestekens
XM2.0I schuifd. '91 102.000 km Occasions, reparaties, APK, 205 XR 1.6 aut. 3/93 ƒ23.800 ƒ3450.- Autobedr. Haven- rubriek. U zult verbaasd staan
schade en laswerk.
en tussenruimten tellen J£ 4
66,0'!
ZX Avant. 1.4 '92 42.000 km
205
XL
4/90
ƒ11.500
over
het
resultaat.
straat.
Tel.
023
286659.
voor l lelter. Minstens 3
5
82,72
ZX Reflex Dsl. '93 103.000 km Verkoop onderd, nwe/gebr. 205 Accent 1.1. 8/90 ƒ12.700
Tel. 020-6320190 fax 6343433. 309 GR 1.4, 4/90 . ...ƒ13.750 Corsa Strada 1.4 l, zw. met.,
regels beschrijven. Aan 3 6
99,41
DAF (tOO, 3'/2 ton, verlengd en
Speciale aanbieding
de hand van de daarnaast a 7
116.09
Min. ƒ 3.000.- voor uw huidige Ruime keuze in 2 CV occasions 306 SR 1.4sed. 10/94/30.600 mei '90, 70.000 km, ƒ 12.400. verhoogd, 80.000 km, b.j. '89.
geplaatste tarieven kunt u
8
132,78.
auto, mits 3 maanden op uw alle leeftijden. De Eendenspe- 405 GR 1.9 6/89 .. ..ƒ13.200 Tel. na 19.30 uur 03480 -19797. Vr.pr. ƒ 8000: 02159-36102.
zelf uitrekenen wat uw
9
149,46
cialist Leende. Tel. 04906-1528. 505 GLD Break 2/87 .ƒ 8.800 Opel Kadett 1.6 Diesel Stationnaam en APK die geldig is.
advertentie kost.
10
160.15
3-12 maanden Bovaggarantie Tegen handelspr.: BX 1.6 TGi Honda Civic 5/88... .ƒ 9.800 wagen, 5-drs, I987, inruil moKlassiekers
Hogeweyselaan 21 Weesp
Progres, LPG-o.b., grijs met. VWGolf CL 2 / 9 3 . . . . ƒ 23.500 gelijk, ƒ 6.950. 023 - 423906.
Naam:
Telefoonnummer:
en Oldtimers
02940 - 16661
COBUSSEN
sportint,, l.m. win., 2-'92,
Opel Rekord Stationwagen,
Adres: Baarsjesweg 249-253
/ 13.500. BX 1.4, LPG, 1-'86,
Amsterdam 020 - 6121824. 1986, rijdt prima, inruil mogelijk, 1971 DS 21 hydr. ƒ 7500,
Postcde + Plaats: Handtekening:
2 CV 6 '87, nwe APK, in z.g.st. ƒ 2950. BX 1.4 TE, blauw met,.,
/ 3.950. 023 - 423906.
1967 DS 19 PALLAS hydr.
ƒ 3750.-. Autobedrijf. Havenstr. o. dak, LPG-o.b., 3-'90, ƒ9250. **PEUGEOT ZUIDWIJK**
L
.
.
.
.
.
.
ƒ
19.500.
Tel.:
04923
65947.
T.k. tegen handelspr.: Corsa
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Tel.: 023 • 286659.
Voor nieuwe en gebruikte
1.4i Strada, 4-'92, ƒ12.500. Adverteren in deze rubriek
020-6627777.
Auto's vliegen nu de deur uit!
3
2 CV6 '85, 148.000 km, i.z.g.st.
eugeot's tot 2 jr. voll. garantie! Astra 1.8i Club 5-drs. Station,
Tel. 020 - 665.86.86
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156;
Door Citroen vern. bodem
zwart met., st.bekr., 7-'92,
Ma. t/m vr. 09.00-17.30 uur.
FAX
020
665.63.21
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
1000 AD Arasterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam'.
ƒ4000,-. Tel.: 020 • 6127679.
Zaterdag 10,00-17.00 uur.
ƒ25.500, 2x Kadett 1.4i Sedan, Postbus 156, 1000 AD A'dam
op druk brengen bij de Citroen nruil, Financiering en
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
•
LPG,
7-'91,
va.
ƒ
11.500.
Vectra
Voor een goede occasion:
Spec. in Zaanstad Garage. Verzekering binnen 1/2 uur voor 1.8i GL Sedan, 3-'91, ƒ16,500 T.k. zeer mooie CITROEN DS
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de.Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Autobedrijf W l M van AALST RENE SPAAN, 075-281193.
020-6658686
geregeld! Minervalaan 86, BEREBEIT, Amsteldijk 25,
(Pallas uitv.), b.j. '66, oude
Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Communicatieweg 6, Mijdrecht Vraag tevens naar onze inruf- Amsterdam-Z.
020 - 6627777.
Telefoon:
neus, APK tot 4-'96, HSB vrij,
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.
faxnr. 020-6656321
Tel.: 02979 - 84866
lers en aantr. rep. prijzen.
020- 6629517/fax 6750941.
ƒ22.500. Tel.: 01883 • 18230.
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle

Ombouw grijskenten!

QUKE BAAS

VAN AALST
AUTO'S
MS

Ford Sierra:

-665 86 86

Tel.: 020 - 6833147,

:TIIE MOOÏI&

GOLDCAR MITSUBISHI

Van Vloten

Stoplock

is de vörfcoop van iJW auto éeiiJttuitié van eëii cent.. '.

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/( n iue.

WGGK.IT1GQICJ

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
donderdag 4 mei 1995
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Turboloos dieselen
De Renault Laguna is sinds kort
leverbaar met een 2.2 dleselmotor zonder turbo. Wat hem vooral bijzonder maakt is dat hij 3
kleppen per cilinder heeft en
muisstil is. Dat vraagt om een
intensieve kennismaking.

E LAGUNA ging vorig
jaar als een komeet uit
de startblokken en lijkt
voorlopig niet te overwegen zachter te gaan lopen. In
het eerste kwartaal van dit jaar
was hij de populairste Renault
met ruim 37 honderd verkochte
exemplaren waarmee hij de
veelgevraagde Twingo een
straatlengte achter zich liet.
In het introductiejaar 1994
schaften 85 honderd mensen
een Laguna aan en daarmee
was hij zelfs de best verkochte
nieuwe auto op de Nederlandse
markt. Een schot in de roos zoals dat heet met als enige manco dat er nog geen dieselversie
beschikbaar was. Eén manco
omdat het dieselaandeel in de
meeste Europese landen jaarlijks stijgt.
Een dieselmotor is niets om
je voor te schamen, is niet langer voorbestemd voor taxi's of
bedrijfswagen, is soms zelfs
minder slecht voor het milieu
dan een benzine-auto en heeft
een langere levensduur. En als
er dan ook nog eens dieselmotoren op de markt komen met
indrukwekkende prestaties en
weinig geluidshinder wordt het
zelfs voor een particulier interessant om een afweging te maken tussen de aanschaf van een
benzine- of dieselauto. De Renault Laguna 2.2 D RT bijvoorbeeld.

Koblenz, Heilbronn, Neurenberg, Praag, Jihlava, Znojmo,
Praag, Chemnitz, Kassei, Dortmund, Arnhem, Amsterdam.
Veel snelwegen, betonwegen,
slechte binnenwegen, lange hellingen, kasseien en het Ertsgebergte. Dat moet toch een aardige indruk van de nieuwe diesel van Renault geven. De conclusie na 26 honderd kilometer:
zuinig, stil en vlot.
Het blijkt dat kopers van een
dieselwagen prestaties verwachten die in de buurt liggen
van een benzinewagen, maar
dan kom je al snel terecht bij
een duurdere turbodiesel. Veel
van hen hebben overigens geen
diesel nodig omdat ze te weinig
kilometers rijden.
Maar een dieselmotor is nu
eenmaal duurzamer dan een
benzinemotor en dus is er al
snel sprake van een betere investering voor de lange termijn.
De Laguna 2.2 D gaat door het
leven zonder turbo maar is
toch vergelijkbaar met heel wat
turbodiesels van concurrenten.
Renault koos als eerste constructeur voor de meerkleppentechniek.
Hij is voorzien van drie kleppen per cilinder waardoor de
cilinders een betere vulling
krijgen en wat extra vermogen
oplevert, 85 pk bij 45 honderd
toeren en dit komt bijna overeen met de 88 pk van zijn voorgangèr met turbo. Verder hebben de 12 kleppen invloed op de
betrouwbaarheid van de motor.
De temperatuur in het motorblok daalt namelijk met 20 graden tot 240 graden. Vergeleken
met zijn voorganger uit de Renault 21 nam de cilinderinhoud
toe tot 2.2 liter en dat is van
belang voor de koppelwaarden.
Hij bereikt zijn maximale koppel van 142 Nm bij 2250 toeren
en 95 procent daarvan is beschikbaar tussen 15 honderd en
vierduizend toeren.

Terugschakelen

Je moet bij de beoordeling
voor ogen houden dat je hier
Het testtraject betrof dit keer met een diesel te maken hebt
de route Amsterdam, Venlo, maar dat valt niet mee omdat

Meerkleppentechniek
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De Laguna: de populairste Renault
hij een zeer laag trillings- en
geluidsniveau heeft.
Alleen bij koude motor draait
herken je hem alleen als een
diesel maar zodra hij warm is
heb je al haast een geoefend oor
nodig. Hij blijft altijd onder de
74 dBA, de Europese norm die
vanaf 1996 gaat gelden.
Voor de inzittenden is er al
helemaal geen vuiltje aan de
lucht want het motorgeluid in
de auto is 37 procent lager dan
bij de Renault 21 D.
Op lange hellingen in Duitsland valt hij verder terug dan je
zou wensen en als je moet te- •
rugzakken naar 100 km/uur
biedt de vijfde versnelling weinig soelaas. In beide gevallen is
schakelen noodzakelijk. Er zijn
soms momenten dat je denkt
'Schiet eens op met dat ding'.
Toch is dat is niet terecht want

het is en blijft een vlotte diesel
en misschien zelfs wel de prettigste van in elk geval Renault.
Als je de versnellingsbak
goed weet te benutten zonder
de motor over zijn toeren te jagen kun je snelle inhaalmanoeuvres met de Laguna diesel
uitvoeren.

stond de teller grotendeels stil
op 160 km/uur en als het eens
noodgedwongen
langzamer
moest ging daarna de voet weer
zo snel mogelijk naar beneden.
Voor de ruim 26 honderd kilometer vroeg de 1.335 kilo zware
Laguna 176 liter diesel.
Dat betekent een heel accep-

Renault^Laguna 2.2 D RT
Zuinig
Zo snel mogelijk naar 100
km/uur accelereren doe je niet
met een diesel, maar als het dan
toch moet kan het in 15 seconden. Zijn top ligt op 175 km/uur
en dat haalt hij moeiteloos.
Tijdens de rit door Duitsland

tabel verbruik van 1:14,8. Tijdens rustig kruisen over Tsjechische binnenwegen scoorde
hij zelfs een waarde van 1:20.
Bij een vrijwel gelijk vermogen
is hij een paar procenten zuiniger dan de turbodiesel van de
Renault 21.
Nog zo'n aangenaam voorke Fietsdag op 13 mei. Rijden
met reden en verantwoord omgaan met het milieu heeft bij
Opel prioriteit, zegt het persbericht van de importeur.
' Maar omdat nu eenmaal niet
iedereen de natuur binnen
handbereik heeft is het wel zo
handig waneer je er met de auto
kunt komen om vervolgens per
fiets je weg te vervolgen.
Een even logische als verantwoorde combinatie, aldus Opel
die in een heel ver verleden begon als fietsenfabrikant. Een
nog beter alternatief is natuurlijk geen auto aanschaffen
maar gewoon je fiets op de trein
zetten, maar goed, dat advies
mogen we niet van een autofabrikant verwachten.
Het 'beste' is uiteraard om de
fiets achterin of achterop een
Opel te laden. Opel richt de
schijnwerpers in dit verband
vooral op de nieuwe Frontera
die sinds deze maand leverbaar

Mazda gaat haar nieuwe compacte model dat we volgend
jaar rond deze tijd kunnen verwachten produceren in de
Pord-fabriek in het Engelse Dagenham.
De nieuwe Mazda, waarvan,
de naam nog niet bekend is, is
onderhuids gebaseerd op de
Fiesta. Dagenham is een van de
lokaties waar Ford de Fiesta
produceert en Mazda profiteert
hierdoor van de zogenaamde
'economy of scale.'
Vorig jaar produceerde Ford
in Dagenham 136 duizend Fies^
ta's. Mazda mikt in eerste instantie op 25 duizend exemplaren per jaar. De ontwikkeling
van de auto bevindt zich in het
eindstadium. Zowel het interieur als exterieur vertoont vol*ens Mazda geen overeenkomïten met enig Ford-model en in
iet Mazda-programma krijgt
lij een eigen positie.

deel is de korte voorgloeitijd
van tussen de twee en vier seconden. Dankzij het hogere vermogen van de gloeistift en de
nieuwe plaats ervan in de voorkamer wordt de vermenging
van lucht en brandstof vergemakkelijkt en is een wachttijd
van acht seconden geschiedenis.
Daar komt bij dat het rendement van de verbranding bij
een constant toerental stijgt en
het brandstofverbruik daalt.
De Laguna diesel neemt verder alle kenmerken over van de
benzinemodellen. De mechanische elementen van onderstel,
ophanging en remsysteem zijn
identiek. De stijfheid van de
voorvering is echter aangepast
aan de zwaardere motor. De
versnellingsbak is gelijk aan
die van de 2.O-versie maar heeft
weel gewijzigde overbrengingsverhoudingen.

N DE eerste 3 maanden van
dit jaar zijn er ruim 152
duizend
personenauto's
verkocht in Nederland, dit
is een toename van 4.3 procent
ten opzichte van die periode in
1994.
Volgens de algemeen voorzitter van de RAI Vereniging zijn
we hiermee hard op weg naar
het niveau van 1992. Hij gaat er
samen met de BOVAG van uit
dat dit jaar in totaal ongeveer
450 duizend auto's verkocht
worden.
Een verkoopstijging van 4.3
procent klinkt natuurlijk aardig, maar als je de cijfers eens
goed bekijkt, blijkt ongeveer de
helft van de auto-importeurs
weinig reden tot juichen te hebben omdat ze tot dusver in 1995
minder auto's verkochten dan
in het eerste kwartaal van 1994.
De winst vinden we namelijk
grotendeels terug bij slechts enkele modellen.

Over het uiterlijk, de wegligging en uitrusting van de Laguna hebben we al eens lovend
geschreven, dus laten we het nu
bij de constatering dat Renault
voor een airbag 14 honderd gulden en voor ABS ruim 37 honderd gulden in rekening brengt
en dat je na 26 kilometer op Polo succesvol
voorstoel of achterbank redeVooral de cijfers van de
lijk fris uitstapt. De Laguna 2.2 Volkswagen Polo en Golf steD is leverbaar vanaf 44.300 gul- ken schril af bij de rest van het
den.
veld. Samen stonden ze garant
voor een toename van bijna 51
EVERHARD HEBLY honderd exemplaren en dat is

koste zou gaan van de Golf
komt bedrogen uit want dit model steeg van 6876 naar 8889. Ze
zijn met deze cijfers de toppers
van het eerste kwartaal.
Opel boekte als vanouds betere resultaten en dankt dit aan
de Tigra, Astra en Omega. De
Corsa is over zijn grootste bloei
heen.
Een opvallende stijger is verder nog de nieuwe Suzuki Alto
waarvan in het eerste kwartaal
2855 exemplaren verkocht werden tegen 1087 in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal Fiat
Punto's verdubbelde weliswaar
tot zo'n 31 honderd maar alle
andere Fiat-modellen raakten
in de min.
Hyundai klom dankzij de
nieuwe Excel flink omhoog van
17 honderd naar ruim 26 honderd auto's.
Ook de nieuwe Skoda Felicia
doet het goed. Het Tsjechische
merk dat tegenwoordig samenwerkt met de VW-groep kan
eindelijk eens betere verkoopresultaten melden: van 247
naar 273. Dit zijn slechts zeer
marginale cijfers voor de gehele Nederlandse automarkt,
maar toch zegt het veel over het
niveau van de nieuwkomer.
De andere Oost-Europese
merken FSO en Lada slaagden
er vorig kwartaal niet in het tij
te keren. Een andere marginale
maar opvallende stijger is Jaguar: van 104 naar 189. Daarmee doet het Engelse merk
concurrenten als Mercedes,
BMW en Lexus de das om want
die merken haalden geen van
alle hun verkoopcijfers van vorigjaar.

maar

Huisman-collectie
onder hamer

Voor de produktie wordt
voornamelijk gebruik gemaakt
van Europese grondstoffen zodat hij in alle EG-lidstaten vrij
kan worden verhandeld.

Algemene 'doe-het-zelf-garages' zijn geen onbekend fenomeen maar Hyundai is als autofabrikant een proef op dit geried begonnen met DIY-werkplaatsen.

De automarkt heeft het eerste heel veel als we bedenken dat
kwartaal van dit jaar met hoge- de totale markt met nog geen 63
re verkoopcijfers afgesloten. honderd auto's steeg.
Vergeleken met dezelfde perioDe absolute aantallen: de
de in 1994 zijn er 6263 meer au- Polo klom van 1063 tot 4145 v^rto's verkocht, een toename van kochte exemplaren waarmee
ruim 4 procent. De winst is voor gelijk het succes van het nieueen groot deel te danken aan de we model is aangetoond. En
Polo en Golf.
wie verwacht had dat dit ten
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Engelse Mazda

Doit
yourself

Herstel
vooral

Op vrijdag 12 mei mei komen
70 automobielen van de Elburger Ben Huisman in het Autotron te Rosmalen onder de hamer van veilingmeester JanPieter Glerum.
Freedom on wheels
gemonteerd in alle modellen.
Binnen afzienbare termijn
maakt hij ook zijn opwachting
in de modellen met direct ingespoten turbodieselmotor.

Die drie letters staan voor Do
Diesel dient
It Yourself. Hyundai-rijders
kunnen in de werkplaatsen zelf
CO2-beperking
onderhoud en kleine reparaties
Beperking van de CO2-emisaan hun auto verrichten.
sie is niet gediend met een veraccijns op diesel.
Hierbij mogen ze gebruik ma- hoging van deaangezien
de ener:en van alle benodigde gereed- Integendeel,
van diesel hoger is
ichap en apparatuur. Boven- giedichtheid
dan van benzine of LPG geeft
ien kunnen ze een beroep diesel
een hoger rendement en
.oen op de technici van Hyun- bij gelijke
prestaties een lagere
fiai.
hoeveelheid CO2.
De eerste DIY-werkplaats in
en buitenwijk van Seoel is zo
Dit schrijven BOVAG en RAI
;oed aangeslagen dat de fa- in een brief aan Minister Zalm
Jriek nu bezig is met 'DIY- van Financiën. De aanleiding
ihops all over town'.
voor de brief is niet alleen de
discussie over dit onderwerp
tijdens de klimaatconferentie
in Berlijn maar ook het voorVW herziet
stel van de Stichting Natuur en
automaat
Milieu om de diesel-accijns te
Volkswagen heeft haar auto- verhogen tot het niveau van de
matische versnellingsbak her- benzine-accijns.
ten met als resultaat een beter
'chakelcomfort.
Daarnaast
BOVAG en RAI wijzen er op
oudt de bak rekening met het dat een verhoging tot gevolg
«llingspercentage van de weg heeft dat kopers van dieselaumet de belading. Hij wordt to's hun aandacht meer gaan

richten op benzine-auto's. Voor
vrachtauto's zijn er geen alternatieven. Aangezien 80 procent
van het goederenverkeer over
de weg gaat, is het enige gevolg
van de door de milieu-organisatie voorgestelde lasteriverzwaring een stijging van de staatsinkomsten.
BOVAG en RAI stellen dat
zich geen positief effect op het
door Natuur en Milieu veronderstelde
gezondheidsprobleem zal voordoen.

Audi TDI
populair

De belangstelling voor de zuinige dieselmotor van Audi
groeit.'Op dit moment is 26 procent van de 350 duizend auto's
die Audi per jaar produceert
voorzien van de dieseltechniek.
Ruim 90 procent van de kopers
koos hierbij vorig jaar voor de
vlotte direct ingespoten TDImotor.
De TDI is ongeveer 30 procent zuiniger in de omgang dan
een vergelijkbare benzinemotor. Sinds Audi de motor in
1988 introduceerde zijn er 250
duizend van verkocht. Audi
verwacht in de toekomst jaarlijks honderdduizend auto's
met TDI-motor te verkopen.
Nederland blijft niet achter.
Verkooprecord Jaguar
Op dit moment bestaat ruim 20
De verkoopresultaten in het eerste kwartaal van 1995 zijn voor
van de verkoop van de.
aguar nog nooit zo goed geweest sinds 5 jaar. Op alle belangrijke procent
en 27 procent van de A6 uit
harkten ging de verkoop met sprongen vooruit. In Nederland re- A4
piseerden de dealers een stijging van 69 procent ten opzichte van TDI-versies.
de eerste 3 maanden vorig jaar. Jaguar-topman Nick Scheele
sprak al voorzichtig de hoop uit de dat de wereldwijde doelstelPrijsverlaging
Ung van 38 duizend exemplaren weieens overschreden kan worden. Het nieuwe succes is te danken aan de nieuwe XJ-serie.
Xantia
Citroen verlaagt tijdelijk de
prijs van de Xantia 1.9D X en
Audi A4
(71 pk). Beide dieseluitvoenieuwe Audi A4 is in Nederland goed van start gegaan. Sinds SX
zijn voorlopig 33 honderd
'e introductie in januari zijn al 35 honderd exemplaren verkocht. ring
goedkoper. De X komt
De meeste belangstelling gaat zoals verwacht uit naar de 1.6 mo- gulden
honderd gulden onder
tor met 101 pk, maar de sterkere motoren met 5 kleppen per ci- hierdoor
de
40
duizend
gulden, de SX
linder
zijn eveneens veel gevraagd. Het aandeel van de basisver- kost 43.400 gulden.
s
ie is dan ook lager dan bij de Audi 80 het geval was.

Het is nog niet eerder in Nederland voorgekomen dat zo'n
Ze zijn dankzij de prijsverla- unieke collectie race- en rallyging nog maar duizend gulden wagens ter veiling komt. Huisduurder dan de gelijke versies man verzamelt auto's sinds
met 1.8 benzinemotor.
1956 en heeft er zelfs zijn beroep van weten te maken. In
Elburg was jarenlang een permanente expositie ingericht.
Tigra Automaat
Op de vraag waarom hij zijn
Opel voegt een nieuwe versie troeteldieren van de hand doet
toe aan het leveringsprogram- antwoordt hij de magische
ma van de Tigra, de 1.4i 16-klep- woorden: „Ach, van het een
per met elektronisch geregelde komt het ander. Je denkt er
viertraps automaat. De topsnel- eens over, dan praat je er met
heid van de automatisch ge- anderen over om uiteindelijk
schakelde Tigra bedraagt nog tot verkoop over te gaan." Een
altijd ruim 180 km/uur.
belangrijk motief is vooral dat
Voor de montage vraagt Opel zijn kinderen er geen trek in
een meerprijs van 29 honderd hebben de hobby van hun vader
over te nemen.
gulden.
Een greep uit het aanbod:
Lola T70 MK III, Ford Falcon
Sprint Monte Carlo, BMW CSL
Freedom
Racer (ex-Slotemaker), Jaguar De Tulip: individueel stadsvervoer
on Wheels
D Type, Mercedes 500 K en een
Onder het motto 'Freedom Aston Martin DB 4 met Jensen- Openbaar vervoer is niet bc- krijgt daarvoor een persoonlijpaald het prettigste alternatief ke afstandsbediening die je tijon' Wheels' vestigt Opel dit body.
voor een autobilist. Met de ei- dens het rijden bovendien kunt
voorjaar de aandacht op haar
De belangstelling uit binnen- gen auto de stad in is soms even- gebruiken als hand-free telerecreatieve modellen. Bij deze
internationale actie ligt de na- en buitenland is groot en Huis- min een pretje. Maar er gloort foon.
Als je vervoer nodig hebt, ga
druk op de combinatie auto en man zegt zelfs kopers uit Japan hoop aan de horizon van de 21e
en Amerika te verwachten. Op eeuw: de Tulip, individueel je naar het dichtsbijzijnde Tufiets.
lip-station waar een paar elekTer illustratie hiervan liggen 10, 11 en 12 mei is de collectie openbaar stadsvervoer.
trische 2-persoons mini-auto's
op vertoon van het kentekenbe- van tien tot vijf uur te bezichtimet een lengte van 2,2 nieter en
wijs bij elke Opeldealer gratis gen in het Autotron.
een topsnelheid van 75 km/uur
De veiling begint op 12 mei
deelnamebewijzen en routeklaar staan. Ze worden geactikaarten klaar voor de Landelij- om zeven uur.
veerd door het intoetsen van je
persoonlijke code.
De techniek van de auto's is
gebaseerd op de elektrische
Peugeot 106 en Citroen AX. Na
gebruik parkeer je de wagen
weer bij een Tulip-station waar
EUGEOT EN Citroen hij door middel van stroominwerken samen aan een ductie, dus niet via een snoer,
oplossing die een einde weer wordt opgeladen.
moet maken aan de
Het laden van de accu's
strijd tussen het openbaar ver- neemt vier uur in beslag waarvoer en de eigen auto.
na je vier uur kunt rijden. Een
Tulip is de afkorting van groen lampje -op het dak geeft
Transport Urbain Libre et Pu- aan wanneer de accu's klaar
blic en dit betekent in gangbaar zijn voor gebruik. Het huurbeNederlands vertaald indivi- drag wordt automatisch afgedueel openbaar stadsvervoer. schreven.
Tulip biedt een aantal voor-^
Tijdens de veiling van de Huisman collectie komt ook de BMW 3.0 De werkwijze lijkt vrij eenvoudig. Je abonneert je op Tulip en delen van een eigen auto zoals*
liter Alpine van '73 onder de hamer

P

bewegingsvrijheid en de mogelijkheid te stoppen waar je
maar wilt. Een nadeel is dat hij *
mede door de snelheid van 75
km/uur en de actieradius alleen geschikt is voor stadsgebruik. Aan de andere kant geeft
hij het openbaar vervoer het nakijken want hij vergt voor de
gebruiker geen investering en
geen onderhoud. Wie zich uitsluitend in de binnenstad verplaatst en voor langere afstanden een auto huurt of het openbaar vervoer neemt is dit een
aardig alternatief.
Peugeot en Citroen geven het
woord verder aan gemeenten
die hun inwoners in de toekomst meer vervoersmogelijkheden willen bieden. Maar dan
moeten er dus wel een flinke
hoeveelheid
Tulip-stations
worden ingericht op goed bereikbare plaatsen en die zijn
nogal schaars in de binnensteden. Het is dan ook een concept
dat nog verdere uitwerking nodig heeft, maar het geeft eens
temeer aan dat het automobilisme in de 21-e eeuw sterk gaat
veranderen.

donderdag 4 mei 1995
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ULEVA

Meubelboulevard Amsterdam-Diemen is
makkelijk bereikbaar. Auto's nemen de
ringweg. Trampassagiers lijn 9. Tot 20!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9 30 tot 17 30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur,
maandag van 13 00 tot 17 30 uur
Vrijdagavond koopavond
tot 21 00 uur
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken
TRAM

9

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

Si-Ta^feV/Dien^e^

rt en t»twlb»ar ittJomfort l

mljndefs

vanReeuwijk

Op de Sniep, Diemen

Kunst en antiek

Felicitaties

* Nel van het Vissersfonds Marga en Ingnd worden 9 mei
leeft Sarah ontmoet.
a.s. beiden 30 jr. Zal het hier
Henk en Inge
veilt weer
om een tweeling gaan?''''
veel echte inboedels o.a. 18e eeuws Hollands toogkabinet,
* Nico, gef. met de eerste Beide meiden van harte!
prijs, 30-4. Marjon, Cathy, Zijn de kipkrokantjes al Empire klapbuffet, Willem III vitrinekast, klokken, schilderijen,
piano, oude Perzen, veel kleingoed enz. enz. Op maandag 8
klaar?''
i, Herman, Wim.
en dinsdag 9 mei, aanvang 19.30 uur. Kijkdagen vrijdag 5 mei
*
Martha,
leuk
je
aanmoedi* Supergroentjes wel gefeli14-21 uur, zaterdag 6 en zondag 7 mei 10-16 uur. Spinnerij 33,
gmgspnjs.
Liefs
Nico,
Wim,
cikipkrokantjes van Roy. Mag
Industrieterrein Legmeer, Amstelveen: 020 - 6473004.
Rini,
Herman,
Marjon,
Cathy.
e hem zoenen, dus niet.

* Veilinggebouw Amstelveen *

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mii'ro-.iihrrtriitirs \ o o r /.ikniinati < i n p a r t i c u l i e r K u n iicn \u>nl»'n ^r/H u\cr l of '2 kolommen breeilU' in <li\<•!•-<• lettergrootten.
,1,. S|M air lx
«,,
P.irlirulirmi \c-rv ij/e

pagina ..UfCKO'S".

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

S l u i t i n g s t i j d : dmsd.ig 15.00 u u r .
1) k u n t ms leksl telefonische opgeven: 02507-17166 of

* Xamhoorts Nicimsblad. Gastlmisidein 12. 2012.IM
I'liiatsing N ook mogelijk in de volgende combinatie:
X. Xüiidvtiorl't iNiriuvsblatl. Ams»t«.'l\«'oiii \\ erkbUid.
l'itlioorii-ic 1 (loiirant. «It 1 Hondi* Veiior. \tdsiiH*enli i r
('oiirunt. alle ctlilies \ a n In-t Anistt-rdanis Sladshlail. do Nieuwe \\'et*^pi'r. ƒ5.52 per millimeter.
Sluitingstijd: in.iamla^: 15.00 uur.
, "A" informatie over on/;e overige aantrekkelijke advertt-nliecoiubinnLiüh iii tle Micro's zijn op aanvraag op
on/e kantoren verkrijgbaar.
"A"

Voor l>rie\en onder inimtner uortlt l regel r\lra in
lekeiiin^ gebracht- aUmede ƒ8.- adiu.kosten.

"^

Bij plaatsing in de Micro's \\orden geen be\\ij-,nuni(ners \er*-luur<l. Op \er/oek wordt aan adverleerdei> buiten liet \crspreiding-gebietl érn kranl \erslinird. Hiervoor \vordl ƒ6.50 in rekening gebracbl,

\l!e prij/en c\el. 17.59Ï-BT\V
l k n u l de tekst van u\s Miero-adverlentieetnnbinalie X
telefoniiuli opgeven:

020-562 62 71

(dit nummer is niet voor be/orgklacliten) of /.enden aan:
1

Mier*) " WVekmediji
Postbus 156- 1000 AI) Amsterdam
T

De sluitingstijden, gelfl**» ^oor^ttjaay-iiis in de/elfi^
week.
" ^ ' fs
'*
'•'
Voor de betaling ontvangt u een ncceptgirokaaii.

Oproepen - Mededelingen

Geachte adverteerder,

VERDIEN WAT U WAARD BENT! Onafh., zakelijke buitenkans
bij een intern, org. Herbalife. Physical Wealth: 020-6474563.

Divers personeel gevraagd

FULLTIME EN ZOMERWERK
* 13 mensen nodig
* Verschillende funkties
* Geen ervaring vereist
Bel nu: 020 - 6003023
* STUDENTEN WELKOM *
3EZOCHT verkopers die in
:eamverband kunst willen ver<open. Goede verdiensten.
Bel voor info: 020-6820639.

HE YOU, JA JIJ!
Zie je er leuk uit, heb je
ien vlotte babbel en wil je
r
eel geld verdienen? Full-time
promotie-verkoopteams. Lft.
18-30 jr. Geloof je het met?
Check it out! Tel. 023-296190,
13-17 uur of antw.apparaat.

U kunt zoals ge.voonlijk uw advertentie tot en met maandag
1500 uur, scnni'is ijk of telefonisch aan ons doorgeven.
*ANBO Koor geze'ng hoor
ledere womidd~m Gemeenschapshuis Komt u ook0
Borduurpakk Beatr Potter
Paddington Bear, DMC Arv
chor, hobby-art, naaimach
rep., scharen slijpen Smger
Pnnsenhofstr 7 Tel. 20072

Een pruik als het
nodig is!

Kleding

Hobby's en
verzamelingen

5000 stuks kinderkleding op
voorraad. IFA Textielgroothandel: 020 - 6621159.

RADIO PEETERS
Dames- en kinderkleding op
heeft t.v.'s en video's
tegen goede prijzen voor U consignatiebasis. IFA TextielHaltestraat 62a. 02507-19892 groothandel: 020 - 6621159.

Happy Days
Van_Marsbergen
Trouwauto's
Video trouwreportage
Luxe personenvervoer
Tel/fax 020 6904667
* Help de Polen Stuur 'n
voedselpakket' Wij hebben
evt. 'n adres 02907-5235

haorwerken
en pruiken

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd m
heren(mqat]werken

Dmsaogi geslo'en

* Politie Zandvoort, bedankt
voor het terugbezorgen van
mijn naambord Manfredo

* Rommelmarkt zat 6 mei * 19/5 muziekav H Kerk
van 10 00-16 00 uur in 't Stek- anv. 2015 u Toonkunstk
kie, Cclsiusstraat Inl. 16456 :andv olv dhr L.Stuifbergen
Trainer v d Zeys. na 1 jr al
Verloren en
grijs, de Meeuwen vliegen
gevonden
naar boven, maar je moet ons
geloven, kampioen of niet,
voor ons blijf je favoriet
* Gevonden bewerkt gouden
Kusjes Kelly en Kevin
ruisje Tel 02507 -17036

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

* Verloren ma 24 april huiseutel met Opelmerk gaarne
er. te bez pol bur Z'vrt

Weggelopen of
gevonden dieren

*Wie verkocht iso-tone stif- *Vermist poesje nm. Dong
ton op rommelmarkt. Ik wil vl band wit, gr /beige Cyp
nr,-] meer Tel.' 02507 - 12125 oper httek buik Tel 1<?c

•',• Al niét niéuw meer
DEKLUSSENBUS
gehoord heel erg duur???

NEE
gewoon bellen, .'•
•altijd gratis prijsopgave
GOED SNEL VOORDELIG
tel. 13780
(dringend?) 06-59595301

Kasten

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?

Hallo. Ik ben Ellen, een leuke,
spontane meid van 30 jr en
zou graag in kontakt willen
komen met 'n leuke spontane
man. 06-350.202.00 toets 'n 3,
dan keuzenr. 333 (100 cpm).

1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Hallo, ik ben Sandra, 24 jr.
Rood krullend haar, groene
ogen en sproeten. Ben vrijgezel en op zoek naar 'n leuke
vent. 06-350.202.00 toets 'n 3
dan keuzenr. 030 (100 cpm).

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!

Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 43,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia belt
u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw advertentie
afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)
(m blokletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spaf/'e geldt ook als één vakje)

Hallo, ik ben Trudy, een
levensgenietster en ik wil
nog veel meer genieten.
Mannen, reageer. Boxnummer 968511 (1 gpm).
Hallo meiden: Rene zoekt
romantische meid, 18-21,
om er een zwoele, zotte
zomer van te maken. Boxnummer 326549 (1 gpm).
Hier is Fred, een sportieveling
van 46, dol op strand en
weekendjes weg. Laat eens
wat
horen.
Boxnummer
946061 (1 gpm).
Hoi, blonde Sander van 18
zoekt lief meisje om mee te
stappen, en als 't klikt,
wie
weet.
Boxnummer
326390 (1 gpm).
Hoi, ik ben Chantal, 26 jr jong
en pas gescheiden. Zoek
nieuw kontakt voor de eenzame uurtjes. Tel. 06-350.
202.00, toets 'n 3 en dan keuzenr. 816. (100 pcm).

RADIO PEETERS
heeft cd's en cd-i's
voor goede prijzen in huis.
Haltestraat 62a, 02507-19892

Computerapparatuur
en software

RADIO PEETERS
kan u alles leveren op cd-i
gebied. Hardware en software voorradig. Haltestraat
62a. Tel.: 02507 - 19892.

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

• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

Financien en
handelszaken

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij: i

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020 - 6413187

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:

Ik heet Kitty. Ik wil naar de
disco of de bios. Mag ik dan
de film uitzoeken'' Boxnummer 322256 (1 gpm).

Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar.
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 43,- bij te sluiten.

Spirituele, 61 -jr.' reiki-geefster
zoekt in Zandvoort een aardige, met-rokende, tussen de
55 en 65-jr, man. Br. o. nr. 75518081 v.d. blad.

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
7
'
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
, r KOFFJETAFELS -„;, ...

n

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 5,08
2 regels ƒ 5,08
3 regels ƒ 5,08
4 regels ƒ 6,77
5 regels ƒ 8,46
6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

Ik ben Roeland en val hevig
op blond. Welke gezellige
meid gaat mee op stap.
Boxnummer 326208 (1 gpm).

Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden
geplaatst.

Zalenverhuur

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
.
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) « aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden O weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels e alleen
Coupon
uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief)
met
vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
1
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Ik ben Maria van 65. Ik hou
van stijldansen, tuinieren,
kleren maken. Zoek telef.
kontakt. Boxnr 914637 1 gpm

Postcode/plaats:

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

3 regels

Ik ben Danny, 1.90 en hélemaal O.K. Op de motor en uit
stappen is het einde. Doe je
mee? Boxnr 959867 (1 gpm).

Ik ben Ruud en ik ben op zoek
naar de ware om vriendjes
mee te worden en wie weet...
Boxnummer 213610 (1 gpm).

Adres:

Autoverzekering

Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
VERHUUR van PIANO'S
Komt u dan eens praten met
al v.a. ƒ 50 per mnd
mij, A.J. v.d. Moolen,
Bel voor onze voorwaarden: Gemeenschapshuis,
tel.:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon. 02507-14085 of 19652.

Hou je van huiselijkheid,
strandwandelingen, kinderen
en dieren, dan zoek ik (vr., 31)
jou! Boxnr 961350 (1 gpm).

Het boxnummer is:

Verhuizingen

voor de particulier

Hondenhefhebber die van
warmte houdt: bel eens met
deze mooie mollige meid van
18. Boxnr 929509 (1 gpm).

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.

Dieren en
dierenbenodigdheden

Goed tehuis gezocht voor 2
katten, 8 jr oud, wegens allergie
* T.k. Technics stereo-set + dochter. Gratis af te halen.
platenspeler + cd speler, Tel.: 02507 - 19886.
l ƒ 100. Tel.: 02507 • 18946.
* Gratis af te halen jonge katjes, zwart, witte bef + sokjes,
6 weken. Tel.: 02507 - 17954.

Wat moet u doen:

Heemste<Je$ti__. _
h Hoofddorpple;
Amsterdam

945-1995 Ned 50 j bevrijd
torduurpakk , rood-wit-bl. lint
-15 cm breed, Smger Pnn
enhofstr 7 Tel 20072

Beeld en geluid

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?

* Lieve Herman, Rini Be- Tel. 020^157107
dankt voor 't oppassen Ik
Alle horecabedrijven
vond jullie weer erg lief hoor
kunnen bij
•*'Nico-Wim bedankt v gez
RADIO PEETERS
av 28/4 Het was geweldig
op prompte service en
Herman-Rmi-Marjon Cathy
levering rekenen
Haltestraat 62a,
•* Oproep
tentoonstelling
tel 02507 - 19892
Maria school, oude school
spullen Tel. 02507 • 19106

Marjolijn houdt van zeilen,
schaatsen en surfen. Ik zoek
jongen om mijn hobies te delen. Boxnr 322189 (1 gpm).

Jan Best

Voor het geringe bedrag van ƒ 43,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.

Getuigen gezocht van aannj
ding geparkeerde VW kent
LR-91-RK in Swaluestraat.
Inl bij Manfred Leershop
GROTE VLOOIENMARKT
Zat. 20 mei Haarlem-Schalkwijk, Het Schalkererf 100
kramen, van 9-16 uur, alleen
2e-hands Toegang ƒ 2,50
020 - 6156856

Per direct gevraagd: huishoudster/gezinsverzorgster
voor 5 '/2 dagen per week bij
gezin met tweeling op komst,
in Amsterdam-Buitenveldert.
Telefoon: 020 - 6466305.

GEZOCHT schildenjenverkopers A'dam. 020 - 6820639.

i v m de viering van Bevrijdingsdag zijn onze kantoren op

VRIJDAG 5 MEI A.S.
GESLOTEN

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Joke zoekt eerlijke, echte
vriend onder de 45 om vrienden voor 't leven te worden.
Boxnummer 322321 (1 gpm).

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Oprecht en warm maatje gezocht dat in mij (vr.) een
antiek, klem,
antiek, groot, klein, dik, dun, uitdaging voor het leven ziet.
banken, vitrines, bureaus, de- Boxnummer 134591 (1 gpm)
groot, dik, dun.
coratie enz. JAN BEST, Keizersgr. 357, tel. 020-6232736. Tikkie grijs gezelligheidsdier
Keizersgracht 357,
Showr.: Mr. J. Takkade 30, met pretoogjes, 48, wil slanke
den met nivo. Boxnummer Vakkundig schilderwerk door
020-6232736.
Aalsmeer, tel. 020-6412137.
944146 (1 gpm).
Showroom:
kl. schildersbedrijf. Bel voor
• Zie dg colofon voor opgaMr. J. Takkade 30,
ve van uw rubieksadvertentie. Vlotte, sportieve, gebonden vrijbl. prijsopgave: 020 Aalsmeer, 020-6412137.
vrouw van 25 jr, 1.70 m, met 6917762.
bl. haren en blauwe ogen, zkt Wasmachine defect? Bel:
Huwelijk en kennismaking
'n erotisch ingestelde man. 020-6816308. Tel. pr.opg.
06-350.202.00, toets 'n 3 en vooraf, geen voorrijkosten.
dan keuzenr. 189 (100 cpm).
RADIO PEETERS
Welke lieve man wil ser. rel. heeft alle audio en video
met slanke Marjan. Trefw.: onderdelen en accessoires
cultuur, uit, kamperen.
voorradig. Test ons.
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
Boxnummer 322275 (1 gpm). Haltestraat 62a, 02507-19892.
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Woningruil aangeb. mooi huis SCHILDER heeft nog tijd v.
in Eindhoven, 5 slaapkam. m. binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
gr. tuin. Gevr. kleiner huis in prijsopgave.
1. Kies een leuke advertentie, ƒ1,- p.m.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. Zandvoort-Centr. 050-118127 Bellen na 18.00 uur: 19800.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie Zwevend van geluk loop ik
• Zie de colofon voor opgavan uw keuze.
met jou langs het strand.
4. Spreek een boodschap in" en wacht op een reactie.
Wie maakt romantisch meisje ve van uw rubieksadvertentie.
happy? Boxnummer 316950
Aziat. vrouw zoekt sportieve, Eén telefoontje is genoeg
goed uitziende man voor vast om in contact te komen met (1 gpm).
Schoonheid en
met veel respect voor elkaar. de persoon van jouw keuze.
verzorging
Boxnummer 301377 (1 gpm). Probeer het eens en bel
Woninginrichting
06 - 350.222.21. (100cprn).
Darryl zoekt een mooie mejd
HAIR-WEAVING
om mooie vriendschap te be- Frans,'zelfst. ondern. van 43, FRANCIS nieuw in West en
100% echt lang vol haar
ginnen. Laten we snel kennis- zoekt vlotte levenspartner ca. nog steeds de goedkoopste v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,r,
f
maken. Boxnummer 993848 38, om er iets van te maken. in gebruikte koelkasten,
Tel.: 02507 - 14606.' '
Boxnummer 320672 (1 gpm). wasmachines, drogers, gas(1 gpm).
ZONNEHEMELVERHUUR
Dit is Freddie, 21, en dol op GESCHEIDEN en toe aan 'n fornuizen, kachels en ktv's.
SUN RENT
gezell. dingen en strandwan- nieuwe start? Veel vrouwen Alles ± ƒ250,-. Jan v. GaHuurprijs ƒ 100,- 1e week
lenstr. 43 (naast Kwantum),
delingen. Lijkt dat wat, rea-zijn ook op zoek.
Verlenging ƒ75,- p.w.
geer. Boxnr 937310 (1 gpm). Bel 06-350.290.15 (100 cpm) 6898142. Dotterbloemstr. 2
02507-30183/06-52812146
(A'dam-N), 6370845.
representatieve
Ik ben Natasja en ga graag Gezocht:
poolen in 't café. Welke leuke dame met ruggegraat. Wie
jongen gaat met mij stappen. met mij loopt wordt niet
Boxnummer
Boxnummer 321331 (1 gpm). nagewezen!
325293 (1 gpm)

TAFELS

l ' l i i a t f i n g i>- innerlijk in de \olgende editie:

/VMnOOKTS \IKU\\SISL\D /O.W |>or milliinrlcr.

Ja, dit is Peter. Ik zoek een
leuk, lief en aardig meisje om
iets leuks mee te doen. Boxnummer 326481 (1 gpm)

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

Plaats:
«

S.v.p. in rubriek:
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Privé

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

doorschakelhjn

06-96.88
24 u/p.d. 100 c.p.m.

Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:

Een viertal waardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:

Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.

L. E. v. d. Laan, Aalsmeer

Gewonnen door: E. de Vries, Amsterdam

L. Kroon, Zandvoort

H. Homburg/ Amsterdam

Schooljuf! De lerares geeft
thuis sexles! Daar stond ze in
haar bodystpckmg! Kom bmnen, laat 'm zien. Op z'n Frans
lieverd! 06-95.08 (1gpm).

M. Moll, Zandvoort

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
Osdorperweg 247

De Harde's Tours

Elke week het dagelijks nieuws!

MICRO'S
KLASSIEKE MASSAGE
Cursus van 6 lessen ƒ 160,
di.avond, start 16 mei.
Tel. 020-6922560/6168380.

DIREKT-SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste
vrouwen, via de computer
wil ze gratis sex aan de
lijn. Bel 06-97.88 (75 cpm)

PIANOLESSEN
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Dominante vrouwen geven
tel.nr voor Gratis SM-kontakt.
06-320.325.80 (100 cpm).

Woningruil

PRIVE-LES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons, J. Bak750 RUILADRESSEN
DOORSCHAKELLIJN
ker, Botticellistr. 38", A'dam in A'dam. Inform. bij WBV Het Nu kun
je vrouwen direkt
(bij Olympiapl.) 020 - 6751664. Oosten. Tel.: 020-4873315.
opbellen. Direkt naar haar
AANGEB. 4 k.flat, 1 hg Enge- thuis. Bel: 06-98.92 (75 cpm)
Erkende relatie/
landlaan Haarlem, huur/680.. DOORSCHAKEL-LIVESEX!
bemiddelingbureaus Gevr. 3 k.flal of woning' in 200 Vrouwen willen thuis geZandvoort. Tel.: 023 - 402550. beld worden. 1 gpm 06-96.98.
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Effe vlug Live! Comp. draait 't
Indien gewenst reeds binnen
Rijwielen,
privénr. van een hele meid.
1 week uw eerste contact.
ieen wachttijden of visitek.
motoren,
Vraag gratis en vrijblijvend
Elk type tel. 1 gpm. 06.97.93
bromfietsen
de folder aan: 03451-11486
ELKE DAG NIEUWE
(automatisch) of 03451-31364
DAMES PRIVÉ
(telefoniste). 24 Uur per dag, * Racefiets, merk Sparta,
Laat je snel
7 dagen per week. Cupido: goed onderhouden. Vr.pr.
doorverbinden via
erkend, voordelig en één van ƒ150. Tel.: 15808 na 18 uur.
Nederlands grootste relatieZwarte Yamaha mint t.k., in
organisaties.
24 u/p.d. 110 c.p.m.
goede staat, ƒ 1500. Bellen na
CUPIDO zorgt snel voor resul- 18.00 uur, tel. 02507 - 16477. -tvaren Vrouwen! Wij zoeken
taat! Folder: 03451-11486 (aujonge jongens om mee te
tomatisch) of 03451-31364
[spelen. Lekker boven op me
Rijles
auto's
(telefoniste). Erkend, voordeen dan tussen m'n borsten. Ik
en motoren
lig en één van Nederlands
ga heen en weer lol 'l einde!
grootste relatie organisaties.
Heb cup DD. 06.96.94 1 gpm
Alblas Verkeersscholen
GRATIS naar bed mei geBloemen,, planten
itrouwde vrouwen Ihuis. Sexen tuinartikelen
kontaklen 06-95.30 (75 cpm).
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361. Gralis naar bed mei vele
Tuinman biedt zich aan voor
dikke VROUWEN thuis. Bel
bestralen;
gras
leggen,
snel 06-95.90 (75 cpm)
06-Nummers
schuttingen maken etc.
GRATIS naar bed met ge020-6753608, bellen tot 21 u.
trouwde vrouwen thuis. Sex06-320.320.91.
Ik
open
m'n
konlaklen. 06-97.47 (75 cpm)
TUINMAN voor al uw tuinmond voor jou! Ik wil je long
werk, hek- en straatwerk.
GRATIS Sexkonlakl, nu spec.
voelen.
Rijpe
negerin.
1
gpm.
Levering alle materialen.
met hete vrouwen van 40+.
Vraag vrijblijvend prijsANONIEME sexafspraakjes. Bel nu 06-98.11 (75 cpm).
opqave. Tel.: 023 - 380852. Sexkonlakllijn
Amsterdam.
Heerlijk DISCREET apart met
06-320.330.79 (75 cpm)
hete vrouwen uil Amsterdam.
Te koop
Avonluurljes op school! Na 06-320.322.11 (75 cpm)
hel sporten pak je me onder
aangeboden
Hete meisjes (18) Live
m'n shirt en glijdt je hand in
diversen
m'n slipje! Ik wil een hoogtepunl! 06-320.320.42 (1gpm)
Geen wachttijd 1 gpm
*Gratis af Ie halen stoepHomo: jongens (18) onder eltegels en banden.
kaar. Hoor die knullen genieTel.: 02507 - 19653.
in heel Nederland
len! 06-320.330.88 (75 cpm).
GEHEEL PRIVÉ
* Te koop: groot poppenhuis
thuis doorgeschakeld
HOMOKONTAKTEN
ƒ50. Tel.: 02507 - 15817.
Zoek je snel een hele knul?
*T.k.: Zanussi TD50, was06-320.330.18 (75 cpm)
droger, z.g.a.n., ƒ 175.
HOMO-KONTAKTEN
Telefoon: 02507 - 18170.
24 u/p.d. 100 c.p.m.
Direkl apart met een hele
BUITENSEX. Je pikt een lift- hete knul uit Amsterdam!
Te koop
slertje op! Haar rokje kruipl Bel nu 06-96.13 (Nu 50 cpm)
omhoog en je ziel haar slipje.
gevraagd
Haar hand glijdl in haar broek- HOOGTEPUNTEN! Hoor 30
diversen
je. Op de parkeerplaats gaat vrouwen binnen 1 min. klaaralles uit! Kom maar, zegt ze. komen! Ze gebruiken de
vreemdste hulpmiddelen! Je
* Gevr.: resljes wol voor mis- (1 gpm) 06-320.320.34.
siedekenljes: 02507 - 17165. Dikke NEGERINNEN geven kan ook Live! (1 gpm) 06.9858
* Gevr.: scooter in red./goe- tel.nrs voor gratis sex bij hen HUISVROUWEN geven tel.de st., evl. defecl of opknap- thuis. Bel 06-96.62 (75 cpm) nrs voor gratis sex bij hen
pen gn bezw.: 02507-18110. Dikke vrouwen (40+) willen thuis: 06-96.64 (75 cpm).
* Scanner 10 + 10 kan. scoo- vrijblijvende sex. Gratis & dis- HUISVROUWEN geven hun
per 2220 incl. 10 kristallen creel. Bel 06-95.02 (75 cpm). tel.nrs voor gralis sex bij
hen Ihuis. 06-95.01'(75 cpm)
ƒ 125. Tel.: 02507 - 18829.

06-98.57

in 5 dagen

06-9715

Bel Dames Thuis

06-98.50

Natuurgemest Schots
vlees, ambachtelijke
vleeswaren, vers
Hollands wild en

1 kilo

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ:

8EX-DOORSCHAKELLIJN.
Nu kun je hete vrouwen direkt
thuis opbellen 06-9750 75cpm
STUDENTES geven gratis
sex op hun kamer. Bel
nu 06-96.03 (75 cpm).

Exclusive Escort Services Amsterdam

Lekker Snel
Doorgeschakeld

Darling Escort

06-350.10.358
2 Kwartjes p. minuut

Meiden v.a. 18 jr die van
Grieks houden vertellen hun
ervaringen. Je kunt ook Live
met ze! 06-320.320.62 1 gpm

Nieuwe: hele meisjes (v.a.
18) uit Groot Amsterdam. 06350.23.020 (100 cpm)
Nu DIKKE vrouwen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbindl je naar
haar thuis: 06-96.68 (100 cpm)
Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen. Ze willen gratis sex.
De computer verbindl je naar
haar door. 06-97.55 (75 cpm)
Nymfomanes doorschakellijn
direkl apart met opwindende
vrouwen 06-9666 (1gpm).
Op z'n FRANS! Ze doet je
broek uit en slaat haar zachte
lipjes om je ... heen! Haar
hoofd en tong gaan op en
neer en jij zit met je vingers in
m'n slipje. Wij komen tegelijk
tol een HP. 1 gpm. 06.96.46.
Ordi meiden! In hel steegje
botsl ze tegen je aan. Gelijk
legt ze d'r hand pp je kruis. Jij
stroopt haar rokje op en voelt
geen slipje. Ga door, laat je
gaan! (1gpm) 06-320.320.77.

WORDT
De Spar-winkel van de heer L. Bouwens die aan de Celsiusstraat 192 sinds jaar en dag als
lokale supermarkt voor winkelgemak zorgt, gaat binnenkort de bakens verzetten. De winkel
schakelt.over op de Super-formule. Dat betekent niet alleen dat de zaak een ander aanzien
krijgt, maar dat er ook in de winkel veel zal veranderen De Super-formule is in de tien jaar van
zijn bestaan uitgegroeid tot een succesvol winkelconcept Vooral omdat de grote supermarkten
op een unieke manier bewijzen dat de Nederlandse consument service op het allerhoogste
niveau kan vinden in zijn eigen omgeving.

De Super-formule staat voor grote supermarkten met een dynamisch en eigentijdse uitstraling.
De grote kracht van Super ligt in het grote assortiment verse produlcten, de zeer goede
prijs/kwaliteit-verhouding, een groot assortiment aan eigen merk-artikelen gekoppeld aan een
ijzersterk spaarzegelsysteem. Op alle eigen merk-produkten zitten één of meerdere gratis
spaarzegels ter waarde van 5 cent waarmee u leunt sparen voor gratis geschenken uit het Super
Kadoshop Magazine. Wekelijks worden voordeelaktics bekend gemaakt via commercials op
RTL-4 en daarnaast ontvangt u wekelijks de Super-Week Wijzer die huis aan huis wordt
bezorgd. Dit unieke blad combineert harde prijssignalen, achtergrondinformatie, receptuur en
bereiding in één magazine. Op die manier weet iedereen dat kwaliteit bij Super hand in hand
gaat met vriendelijke prijzen.
Naast de gratis zegels zijn er de Super koopzegels. Bij elke gulden aan boodschappen kunt u
voor 10 cent een zegel kopen. Bij een vol zegelboekje (470 zegels) ontvangt u 50 gulden
kontant. U kunt ook kiezen voor een Center Parcs waardeboncheque van 70 gulden.
De nieuw Super-winkel zal op donderdag 25 mei 1995 zijn deuren openen.

NEEM MAAR VAN MIJ AAN
DAT 't VOORDELIG WORDT!
Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MiCRO's

D. van Duyn
Vakman in sierbestrating
en herbestrating van uw
tuin.
Ruim 30 jaar ervaring.

Tel. 0250719593/17833

ONDER
DE PAN N EN

Nieuw! Gluur door de ramen
van Eslher en Peter en beleef
mee wat ze rnet oppas Anja
doen! 1gpm 06-320.323.13.

De Europese aanpak van Brugman kent inderdaad
geen grenzen, ook niet als het om aanbiedingen
gaat. Koopt u nu uw nieuwe keuken van internationale klasse, dan krijgt u er een schitterende
pannenset ter waarde van ƒ 379,-* bij cadeau
(geschikt voor alle typen kookplaten),
ARCHIPEL
Witte softline keuken. Uitgevoerd met fijne houtnerfstructuur
en lichtgrijze bies. Afmeting 270 dm. Compleet met alle
inbouwapparatuur en GRATIS PANNENSET
Van >£95> Voor 4.595,-

En u weet het: bij Brugman
vindt u Europese topmodellen
in de allerbeste prijs/kwaliteitverhouding. Bovendien biedt Brugman het
breedste assortiment. Dus ga snel naar Brugman
voor uw droomkeuken met de gratis pannenset.

Brugman TAMPA

Brugman TORONTO

Lichtgroene kunststof esdoorn keuken. Afgewerkt
met antraciet grijze zijwandbekleding en rondom
kunststof lijsten. Afmeting 320 cm. Compleet met
alle inbouwapparatuur en GRATIS PANNENSET.
Van ^2457- Voor 5.495,-

Nostalgische eiken landhuiskeuken. Uitgevoerd in natuurof rustieke tint. De oven is op ooghoogte ingebouwd.
Afmeting 280 x l 70 cm. Compleet met alle inbouwapparatuur en GRATIS PANNENSET.
Van J4W9ST- Voor 6.795,-

Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexcontact.
06-350.290.53 (75 cpm).

1 kilo

5 mei
Bevrijdingsdag
geopend tot
17.00 uur,
tevens hebben wij
voor u weer een
uitgebreid
barbecuepakket.

OPENINGSTIJDEN:

BOUOHERIE

Sex in het OPENBAAR! Samen in de lift. Jij stopt hem en
begint me gelijk uit te kleden.
Je trekt m'n slipje opzij en
dringt naar binnen. Oh, wat
zalig! 1gpm. 06-320.320.43.

BOUWENS

complete maaltijden uit
eigen keuken. Kortom,
een winkel die zeker een
bezoekje waard is!

Braad- Kiplappen filet
f2,95 12,95
»

SECRETARESSE! Onder het
buro zie je dat ik geen slipje
clraag. Je hand glijdt onder
m'n rokje. Heerlijk, ga door!
Vlugger! 0696.93 (1 gpm).

Oudere HEREN gezocht
SEX-DOORSCHAKELLIJN
gratis sex met lieve dames
Nu hete negerinnen echt op(40+). 06-9539 (100cpm).
bellen. Zoek de leukste en de
STUDENTES willen mannen Oudere HEREN gezocht v. computer verbindt je naar
verwennen. Geen fin. bedoe- gratis sex met lieve dames haar thuis: 06-96.67 (75 cpm).
ingen: 06-350.266.46 (1gpm) (40+)! Bel 06-97.05 (75 cpm) S&M Laat je meevoeren naar
Super LiveDating 500 meiden Oudere vrouwen geven hun de SM kelder van Madam S.
v.a. 18 wachten op jou! Vrou- telefoonnr voor gratis SEX: Aan de ketting in het leer gekleed. Meesteressengenot!
wen bellen gratis 06-4699, 06-9517 (75cpm).
06-320.332.32 (1gpm)
JONGE mannen gezocht die mannen bellen 06-9606 (1gm) Oudere
vrouwen
geven
dames (35+) GRATIS ver- Treknummertjes! Hier hoor je tel.nrs voor GRATIS sex bij S&M-LiveBox! Laat je aan de
wennen. 06-97.09 (75 cpm) vrouwen die jou/zichzelf met hen thuis. 06-95.11 (1 gpm) ketting leggen! Je draagt een
rubberen kap over je hoofd.
de hand tot een hoogtepunt Oudere
Kies nu zelf de leukste
vrouwen
geven
vrouwen, via de corrjputer brengen! 06-320.320.41 (1gm) tel.nrs voor gratis sex bij hen 06-96.26 Top S&M verhalen
bel 06-97.91 (1gpm).
krijg je haar direkt aan de
TRIOSEX: 'n vrouw of man thuis. Bel 06-97.80 (75 cpm).
lijn! Bel 06-96.67 (75 cpm)
Stewardes! Ik buk voorover
extra in bed. Sexkontakten!
BETTY'S ESCORT
en jij grijpt in m'n blouse. Wat
Lady Bizar. Al 5 jaar de first Bel nu 06-98.44 (75 cpm).
020 - 6340507 dag. v.a. 19. u. een borsten hè? kom lekker
Lady in SM. lakleer, bondage, TRIOSEX: 'n vrouw of man
piercing, zweep kettingen. Al- extra in bed. Sexkontakten! • Rubrieksadvertentie? Zie onder m'n rokje, voel ik draag
voor adres en/of telefoonnr. geen slipje. Zalig laat me koles mag! Gralis SM les. 06- Bel nu 06-95.02 (75 cpm)
men lieverd! 06-95.07 (1gpm)
de colofon in deze krant.
320.324.68. (1gpm)
VERPLEEGSTERS! Je kijkt
Langzaam laai ze je broek dwars door m'n witte uniform
Diverse clubs
zakken. Haar hoofd gaat om- heen! Zie ik ben naakt eronhoog en omlaag. Haar tong der! Ik buk, en jij gaat met je
draail kringeljes en jij pakl hand achterlangs! Ik wil je
haar bollen vasl! Standje tong voelen! 06.97.44 (1 gpm)
Frans. 1gpm 06-320.326.22.
Vrouwen (40+) willen snel De leukste jongens of meisjes vanaf 18 jaar bij u thuis of in uw
SEXKONTAKT. Direkt aan de hotel. Escorts vanaf ƒ225.
Wegens drukte nog enkele meisjes en homojongens gelijn! Bel 06-97.57 (75 cpm)
vraagd. Tel.: 020-6638032/06-52831363.
IVrouwen van 35 jr en ouder
NAAR HETE DAMES THUIS! willen DIREKT SEX. Bel haar
FOR LADY'S ONLY! Heb je
thuis op via 06-96.04 (75 cpm) het druk met werk en kom je
Het betrouwbare adres
WELLUSTIGE oudere vrou- niet toe aan een vaste relatie?
v. de liefste meisjes.
Erotisch
plezier
hoef
je
daarwen geven hun tel.nrs voor
Bel: 020-6189577
om
toch
met
te
missen!
Voor
Lesbi Club! 2 vrouwenlicha- gratis sex. 06-96.05 (100 cpm)
Eén telefoontje is genoeg
een
vertrouwde
bedpartner,
men die verwend willen wor- Winkelmeisje! In het kleedom in contact te komen met
den. Lekker mei je hand in hokje grijp je haar. Ze bukt en voor een redelijke prijs, schrijf de persoon van jouw keuze.
ons slipje. Lekker zo'n hoog- jij neernt haar Grieks! Live of je naarTOM's ESCORT, Post- Probeer het eens en bel
bus 11518. 1001 GM A'DAM.
tepunt. 06-320.320.39 (1gpm) Daling! 06-96.25 (1gpm).
06-'350.222.21. (100cpm).
Luister naar gralis Sexoproepen van vrouwen. Maak je
keuze, de computer schakell
je door. 06-96.65 (1 gpm)

UIKKB vrouwen geven tel.nrs HUISVROUWTJE wil gratis bij
voor gratis sex bij hen thuis. haar Ihuis gepakl wordne:
06-96.02 (100 cpm).
06-9690 (1 gprn).
Dikke vrouwen (40+) willen HULPSTUKKEN3EX!
Hier
kontakt mei oudere heren. hoor je hoe je vrouwen zichBel ook! 06-95.43 (75 cpm)
zelf tot een hoogtepunt brenDIREKT apart met gratis vrou- gen met de lekkerste hulpwen, doorverbonden naar stukken. Geef die kaars eens
haar huis. 06-97.10 (75 cpm) schatje. 06-320.325.59 (1gm)

Lessen en clubs

Rijpe Dames Koude Kak! Onder haar kokerrokje draagt ze
geen slipje. Haar BH met halve cups, waar haar borsten
uitpuilen, priemen door haar
blouse heen. Ze wil gepakt
worden! 06-320.320.38 (1g/m)

HaandagVm vrildagnn
9.00 uur tot 18.00 uur

Brugman HYDRA/LIBRA
Moderne kunststof ke>uken met kofferdeur front, vierzijdig
afgerond en gelakt met een glad of essen'structuur oppervlak. In diverse kleuren leverbaar. Afmeting 100 x 280 cm.
Compleet met inbouwapparaluur en
GRATIS PANNENSET.
Van JJU3957- Voor 7.595,-

Brugman
KEUKENS

Brugman RONDO
Moderne witte softline keuken. Uitgevoerd met fraaie houtnerfstructuur en witte of antracietgrijze zijwandbekleding.
Afmeting 165 x 285 cm. Compleet met hoge wandkaslen en
alle inbouwapparatuur en GRATIS PANNENSET.
Ook leverbaar in witte gladde uitvoering
Van J^745-^ Voor 8.495,-

BRUGMAN KEUKENS
ZIJN COMPLEET AF:
4 cm dik werkblad
met waterkering
gaskookplaal met
vonkontsteking
g] krans-en lichtlijsten
jfj verlichting
'~' mengkraan
spoelbak
afzuigkap
electro-oven
_ 160 liter koelkast

Alkmaar, NoorderUdo l 072 156793 Amersfoort, Amstetdamsoweg 10 033613448 Amsterdam,Stadhouderskade74
020 6752956 Arnhem, Venlosingel 17 (Woonboulevard] 085 8 1 2 1 1 2 Beverwijk, Parallelweg 95 (Meubelboulevord], 02510-24299
Capelle a/d IJssel, Hoofdweg 46 OI045850JO Den Bosch, Reilschcweg 38 (Meubclboulevard) 073411595 Den Hoog,
Binckhorstlaon 113,070-3477985 Dordrecht, Arcrumedesslraa! 10,078 146900 Son/ Eindhoven, Ekkersrijl 4024 (Meubelplein),
0499074481 Enschede, Schuttersveld l b IMoubelplein] 053337955 GoesJA van der Gocskade 1,01100-50255 Groningen, Peizer
weg 82. (Meubelboulevard], 050-250553 Heerlen, In de Cramer 166 (Woonboulevard) 045 754240 Hoofddorp, Kruisweg 785o.
0206533462 Hulst, Absdaolse weg 19 01140 20080 Leeuwarden, Franklmstraat 48 (Winkelplein De Centrale), 058 130383
Muiden, Pampusweg 2 (Naast Ma»ii) 0294019718 Numonsdorp, Edisonstraat 4 018653772 Roosendaal, Ooslplem 13
(Woonboulevard] 0165069852 Spijkenissc,t-olkplem 21 (Novicenler] 0188018118 Utrecht, Hollonllaan 14 (Meubel
boulevard], 030-888471 Veenendoal, Kernreodorsrroal 28 0838550025 Zoondam,Pie!erGhi|senlaan 11 C75I57867
Zoeterwoude, Hoge Ri|ndi|k 195,071 892086 Zutphen, Gerr.tsenweg 11 (Woonboulevard Eijerkamp], 05750-17025
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag + de koopa^onden Heerlen maandagmiddag geopend
Hulst zondagmiddag geopend, maandag en dinsdag gesloten

zaterdag van 9.00 uur tot

17.00 uur

BADKAMERVESTIGINGEN II {ALKMAAR«ARNHEM'BEVERWIJK*CAPEUE A/D IJSSEL» DEN HAAG-SOM/EINDHOVEN' GRONINGEN
•HEERLEN* HOOFD »ORP • LEEUWARDEN • NUMANSDORP •ROOSENDAAL» UTRECHT •ZAANDAM'ZOETERWOUDE
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BOODSCHAPPEN

WIJZER

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

= Actie O = Suggestie

O= Nieuw

SUGGESTIE

Voorjaarssalade

van Nelle Fifty Fifty.
bewust
genieten
van het
volle
aroma

Ingrediënten (4 pers.): 200 g
veldsla, appel, 100 g geiten- .
kaas, 25 g pijnboompitten, 2
el wijnazijn. 2 el olie, peper,
stokbrood en mespuntje
suiker.
Bereiding: maak blaadjes
veldsla schoon en snijd appel
fijn. Door elkaar mengen en
verdelen over 4 lage schaaltjes.
Maak van pijnboompitten,
wijnazijn, olie, peper en suiker
een dressing en verdeel dit
over de sla. Kruimel de geitenkaas hier overheen én serveren
met stokbrood. Eet smakelijk!

unieke
koelkastmagneet bij
Casa Fiesta

Koffie speelt een belangrijke rol in ons leven. Voor
veel mensen begint de dag
pas écht met een kopje koff ie en ook na het avondeten
valt een kopje koffie altijd in
de smaak.

-

' o S n t

deprodukte

™itnet

ï™^^^

Crantfltalla. PostbusTSsSnnf^

Van Nelle Fifty Fifty is een
koffie met het volle aroma
van gewone koffie, maar
met de helft cafeïne.
Van Nelle Fifty Fifty is dus
ideaal voor iedereen die van
lekkere koffie houdt en
daarnaast prijs stelt op wat
minder cafeïne.

Het BoodschappenSpe!

Op culinaire
ontdekkingsreis
met Grand'itafia

naar

de f: j
f 17,50 M

Crand'italfa.-de Italiaanse zoin op u w tong!

van Nelle Fifty Fifty: een smaakvol compromis!
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En de
winnaar

SUGGESTIE

Gastrocure zet uw maag
weer aan 't werk
Veel mensen denken dat klachten als zuurbranden, een opgeblazen gevoel en oprispingen
veroorzaakt worden door teveel
maagzuur.
Dat is niet zo. Mensen met
maagklachten produceren
niet meer zuur dan mensen
zonder klachten. In werkelijk-

Gastrocure
;'''':'.' falfmaagijaëRtiiB >

Hoofdprijswinnares
mevrouw Cerritsma

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft mevrouw Cerritsma inmiddels
ontdekt! Dankzij haar deelna_ me aan het Boodschappenspel
mag zij uit vier kwaliteitsprodukten van Electrolux zelf de
hoofdprijs kiezen!

heid doet de maag zijn werk niet
goed meer. Hierdoor blijven
voedsel en onvermengd maagzuur te lang in de maag en veroorzaken een brandend en opgeblazen gevoel.
De oplossing is eigenlijk simpel:
een middel dat de maag weer aan
't werk zet. Dat is precies was
Castrocure doet. Een tabletje
vóór de maaltijd of als de Wachten optreden is meestal genoeg.
Gastrocure is een geregistreerd geneesmiddel en vrij
verkrijgbaar bij drogist en
apotheek.
Gastrocure krijgt
uw maag weer
onder contröle.

Daarna gameren met tomaat,
sla, geraspte kaas en tacosaus.
Koopt u in de maanden mei
'en juni een Casa Fiesta tacodinner* 6-of 12-pack of Casa Fiesta tacoschelpen dan
vindt u een cadeautje in de verpakking: een unieke koelkastmagneet in de vorm van een
taco!
U herkent de actie in de win' kei aan de speciale sticker op de
verpakking.
* een paktacodinnerbevat
tacosichelpen, tacokruiden
en tacosaus.

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

Wilt pok u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!

^^f^^e^^oos
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Sjbaar voor je favoriete blad bij Venz

Met het uitgebreide assortiment Mexicaanse specialiteiten
van Casa Fiesta (Product of
USA) tovert u snel een complete Mexicaanse maaltijd op tafel.
Taco's bijvoorbeeld. Gehakt
braden, tacokruiden er doorheen en hiermee voorverwarmde tacoschelpen vullen.

«^Presh:dem„dehv9iënevooruWbabv.

Je eigen blad gratis op de mat

Fa combineert
zeep met crème
U wilt een schone en verzorgde huid,.maar u heeft niet
veel tijd? Dan biedt Fa de oplossing. Met de nieuwe Bath &
Cream en Soap & Cream slaat u
namelijk twee vliegen in één
klap. Door de extra toevoeging
van huidverzorgende bestanddelen, zoals Provitamine B5 en
cocosolie, wordt uw huid optimaal gereinigd én verzorgd. Na
het gebruik van Bath & Cream
of Soap & Cream voelt uw
huid zacht en glad aan en is duidelijk soepeler dan na het gebruik van traditionele bad- en
zeepprodukten.
Dankzij de aantrekkelijke kennismakingsprijs kunt u deze
nieuwe
kwaliteitsprodukten
goedkoop uitproberen. Bath &
Cream kost tijdelijk f 5,95
(i.p.v. f 8,95) en de duoverpakking Soap & Cream is tijdelijk
voorf2,49bijuwdrogistofsupermarkt verkrijgbaar.

Bij de allerlekkerste hagelslag
kunnen Venz fans nu ook nog
eens sparen voor de allerleukste
tijdschriften.
Vanaf eind april heeft Venz namelijk een grandioze spaaractie. In ruil voor 5 Venz zegels (de
zegels op Venz Caramel en Hazelnoot tellen voor twee!) krijgen
Venz fans een gratis mini-abonnement op hun favoriete jeugdblad. Er kan gekozen worden
voor 3 nummers van Tina of Do-

Cinzano: de authentieke Italiaanse Vermouth!

naldDuck of voor2 nummers vanSjoSji, Zo zit dat, Popfoto of Disneyland. stuur de zegels en een
briefje met naam, adres, woonplaats en de naam van hetjeugdblad naar keuze vóór 1 augustus
1995 naar Venz Bladenactie,
Postbus 7,8170 AA Vaassen.
Het eerste blad valt dan binnen
enkele weken op de mat.

woensdag en
donderdag op AT 5
.17.45.0.15 uur,
do.bchtend 9.50 uur en
ma.ochtend 10.50 uur

Gezonde zuivel

van
vitaal belang
Gezond leven heeft alles te maken met een regelmatig leven,
voldoende lichaamsbeweging
en gevarieerd eten. Gezonde zuivel is hierbij van vitaal belang.

ROTTER

Oo.k Menken van Grieken heeft
uw gezondheid hoog in het
vaandel staan. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een halfvolle
melk verrijkt met extra calcium.
Deze melk is goed voor sterke
botten.
Maar dat is nog niet alles! De
Lekkerste zuivel van -'t Land biedt
ook een Milde karnemelk en een
Milde yoghurt. Verrijkt met actieve bioculturen die zorgen
voor een zachte smaak en bovendien extra gezond en licht
verteerbaar zijn.

donderdag op
Stads-TV Rotterdam
om 17.50,19.50,
21.50, 23.00 uur

Menken van Grieken

woensdag op
Stadsomroep Utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur

Doe mee en maak kans op een mooie luxe
Electrolux wasautomaat, droogautomaat.
afwasautomaat of magnetrpnoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderdste beller of inzender, met
het goede antwoord,
een Electrolux kruimelzuiger klaar!
^ GRATIS

KRUIMEL:
ZUIGER
"

Transpireren doen we allemaal,
maar door inspanning, stress of
sterke emoties kan de transpiratie soms (tijdelijk) toenemen.
Het idee dat u transpiratie met
een normale deodorant kunt tegengaan is echter een misverstand. Ze camoufleren de transpiratiegeur, maar doen niets tegen de transpiratie zélf, dit in tegenstelling tot Deoleen. Deoleen
remt de bacteriegroei, waardoor
het ontstaan van onfrisse geurtjes wordt tegengegaan én ver-

mindert de hoeveelheid transpiratievocht zonder de natuurlijke
vochtbalans te verstoren.
Hierdoor werkt Deoleen 24
uur lang en pakt hinderlijke
transpiratie dus écht aan.
Deoleen is bij drogist en apotheek verkrijgbaar als crème, roller, verstuiver en voetcrème. Alle
vier zijn dermatologisch getest
en hypo-allergeen bevonden.
Deoleen is geurloos, dus uitstekend te combineren met parfum
of aftershave.

Deoleen: dubbele werking, optimaal resultaat!

STADSOMROEP

de Lekkerste zuivel van 't Land!

SUGGESTIE

Geurloze Deoleen pakt
transpiratie écht aan

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

venz hagelslag:, da's dubbel
genieten!

SUGGESTIE
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GRATIS
authentieke
"*
Cinzano glazen
De zuivere kleur, de kruidige
geur en de verf ijnde smaak verraden dat Cinzano de authentieke Italiaanse Vermouth is.
Meer dan 3 eeuwen historie,
traditie en prestige laten zich
niet verloochenen. En dat
proeft u.
Deze maand zijn alle 75 cl f lessen Cinzano Blanco en Rosso
voorzien van het authentieke
Italiaans Cinzano-glas.
Maar dat is nog niet alles!
Bij aankoop van 2 actie- 1
flessen kunt u -zolang de i
voorraad strekt- nog
eens 2 extra glazen ge- i
heel gratis bijbesteüen.
Van Cinzano mag u ^
dan ook gerust zeggen dat 't het merk
met de optimale
prijs/kwaliteitsverhouding is. Meer informatie vindt u op
de actieverpakking in
de winkel.

O 1. Koffie, thee, cacao
O 2. Koffiemelk
O 3. Suiker & suikervervangers
O 4. Conserven
O 5. Kip en gevogelte
O 6. Fruit
O 7,. Vlees
O 8. Vis
O 9. Rijst
.
© 10. Pasta
011. Soep en bouillon
012. Brood, beschuit, toast
013. Ontbijtprodukten
® 14. Broodbeieg
015. Boter, margarine, olie
@ 16. Komplete maaltijden
017. Topping en room
018. Melkprodukten
019. Diepvriesprodukten
@ 20. Alcoholische dranken
O 21. Frisdranken
O 22. Sauzen
, .
O'23. Gebak, koekjes
O 24. Snacks en zoutjes
O 25. Toiletpapier & Tissues
O 26. Persoonlijke verzorging
ü 27. Babyverzorging
H 28. Cosmetica
::; O 29. Gezondheid
n O 30. Reinigingsmiddelen
O 31. Stof zuigers
O 32. Dierenvoeding

A

O M R O E P
AMERSFOORT

woensdag op '•
Omroep Amersfoort
om 17.00.19.00.
21.00 uur

Deelname aan het Boodschappenspel is een• vou'dig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Bij welk produkt krijgt u een gratis
koelkastmagneet?
2, Bij welk produkt krijgt u gratis
authentieke glazen?
en bel uw antwoorden door naar:

De Booclschappenlijn
(75 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut^
inspreken). Of stuur uw oplossing op een brief-l
kaart (voorzien van uw naam, adres, postcode'
en woonplaats) naar: Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam.
Prijswinnaars krijgen binnen 28 dagen schriftelijk bericht.
Met vragen en/of opmerkingen over de
Bood-schappenlijn kunt u terecht bij Teleworld, postbus 59154,3008 PD Rotterdam.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

514.550 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Donderdag 11 mei 1995

Nieuwsblad
Los nummer ƒ 1.85

'Dolfirama uit
handen houden
van criminelen'

ZANDVOORT - Het dolfiharium mag niet in handen
komen van criminele organisaties. Dat zegt het college
van Burgemeester en Wéthouders in een notitie over
het 'Palaceplein'. Als dat wél
gebeurt, wordt de gemeente
met nieuwe problemen geconfronteerd. Daarom moet
. er haast gemaakt worden
met ontwikkelingen die wél
gewenst zijn in dit gebied. In
het uiterste geval moet de
gemeente zelf het Dolfinarium maar kopen.

Door haast te maken wil het
college tegemoet komen aan de
wensen van Bart Schuitenmaker van Hotel Triton, en de ABN-AMRO bv/Matser bv. Zij hebben een plan uitgewerkt voor
de plek van het dolfinarium,
met een hotel, congreszalen,
appartementen en parkeerplaatsen. Al in 1992 waren daarover contacten met het gemeentebestuur, maar daarna is
er flinke vertraging ontstaan.
Dat was onder andere het gevolg van allerlei voorwaarden
die het college stelde, zo moe-

Inspraakavond
centrumplan
ZANDVOORT - Op het
Raadhuis wordt dinsdag 16
mei een voorlichtings- annex inspraakavond gehouden over de herinrichting
van het centrum. Fase een
van dit plan ligt momenteel
al ter inzage bij de gemeente
en de bibliotheek.
Het college van B en W zal op
de inspraakavond (aanvang 8
uur) tekst en uitleg geven over
een gedetailleerd plan voor het
centrum, fase I. Dat heeft betrekking op het Dorpsplein, de
Kerkstraat, het Kerkplein én
de 'aanliggende' stegen. Van dit
gebied wordt één aaneengesloten voetgangersdomein gemaakt. Dat gebeurt met behulp
van straatprofielen, bestratingspatronen en - gewijzigd straatmeubilair.
Deze avond is er ook inspraak mogelijk ten aanzien
van vier onderdelen: het ontwerp in het algemeen, de plaatsing en vormgeving van straatmeubilair en bomen en dërgelijke, de • te gebruiken bestratingsmaterialen, én de gehanteerde bestratingspatronen.
Het ontwerp ligt momenteel
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 4, van maandag t/m vrijdag 9-12.30 uur, en bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg
34, tijdens de openingstijden.

Automaten geleegd
ZANDVOORT - Onbekenden
hebben dit weekend uit vier
parkeerautomaten langs de
Boulevard Paulus Loot ruim
vierduizend gulden gestolen.
Ze hebben de automaten met
behulp van een valse sleutel geopend.
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Vernietigen
Een stuk natuurgebied
*>
in Zandvoort dreigt te
w
worden vernietigd. Dat zeggen omwonenden van het 'Julianaparkje' tussen de Julianaweg en de Kostverlorenstraat.
„Prachtige bomen worden gekapt, unieke en zeldzame beplanting verdwijnt. Bovendien
wordt een groot deel van een
duinheuvelrug afgegraven."

Tranen
De toneelvoorstelling
c
van vereniging Wim Hilö
dering, 'Potasch en Perlemoer', leidde tot ontroerende
momenten. Zelfs op het podium stroomden de tranen: échte tranen.

„We willen niet dat de projectontwikkelaar de krenten
uit de pap haalt, waarna wij zelf
de rest mogen doen," zo verduidelijkte wethouder Plieringa
maandag nog eens in de gecombineerde commissievergadering Ruimtelijke Ordening en
Financiën. .
Eind 1994 legden de initiatiefnemers weer contact met de gemeente, de optie die zij hadden
op het dolfinarium zou per l
maart 1995 aflopen. In februari
vroegen zij het college om een
snelle besluitvorming en garanties. Hoewel de genoemde termijn inmiddels is verlopen,
komt het college deze maand
met het voorstel 'de impasse te
doorbreken'. Dit werd maandagavond aan de raadsleden
voorgelegd. Als redenen npemt
het college de eerder uitgesproken intentie om samen te werken, én het belang dat het plan
kan hebben als 'trekker' van dit
gebied. Daarnaast geeft het de
mogelijkheid om de slechte stedebouwkundige situatie van de
omgeving op te lossen en het
'inzettende verval' te keren.

Op de fiets
Amsterdam stapt op -i gr
de fiets. Niet alleen Am- l O
sterdam overigens, want in de
negende aflevering van 'Amsterdam op de fiets' is een
startpunt in het Amstelveense
Oude Dorp opgenomen. De
route van 36 kilometer (maar
de tocht kan men verlengen of
inkorten) voert door de stad
en natuur. Wie de lange route
kiest, doet via een speciale
fietstunnel Schiphol aan. Dat
past goed in het kader van het
thema van de fietstocht:
Schiphol en energie.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Ontvoerders
„Bovendien dreigt de eigenaar de markt op te gaan," zei.
wethouder Plieringa maandagavond. „Daardoor kan het op
een veiling in verkeerde handen vallen." Maar volgens Van
Leeuwen (D66) was dat niet relevant meer omdat de optie al
vervallen is. Hij vroeg Plieringa
wel wat het college in de notitie
bedoelde met de uitdrukking
'criminele organisaties'. „Nou,
bijvoorbeeld de Heineken-ontvoerders," aldus de wethouder.
Vervolg op pagina 3

ZANDVOORT - Enkele
honderden Zandvoorters
hebben zaterdag een tochtje
gemaakt met de nieuwe reddingboot Annie Poulisse. De
KNRM had dat bij wijze van
uitzondering voor één keertje mogelijk gemaakt ter gelegenheid van de Nationale
Reddingbootdag.

Normaal gesproken is meevaren met de Annie Poulisse verzekerings-technisch een ingewikkelde zaak, maar afgelopen
zaterdag was daar een regeling
voor getroffen. Een unieke gelegenheid dus voor donateurs
van de reddingmaatschappij
om ook op het water eens nader
kennis te maken met de nieuwe
reddingboot. Dat bleek ook wel
uit de belangstelling: zo'n 480

mensen, onder wie negen nieu- Zandvoort, en vertegenwoordiwe donateurs, meldden zich gers van de gemeente.
voor een tochtje.
„Het was zeer geslaagd," zegt
secretaris Chris Kemp achterDe Annie Poulisse voer die af. „Zo druk hadden we het niet
dag maar liefst 32 keer uit om verwacht, dit is beslist voor
alle liefhebbers, ingesnqerd in herhaling vatbaar." De omstaneen zwemvest, een kans te ge- digheden waren ook ideaal
ven.
voor deze dag, prachtig weer en
De eerste tocht was voor taur- een zee als een' spiegeltje. De
gemeester Van der Heijden, roergangers, schipper Guus
voorzitter van KNRM-station van der Mije, Dirk Draaijer en

Harry Faase, lieten de twee Volvo Penta-motoren van elk 450
pk af en toe flink draaien om
alle mogelijkheden van de snelle reddingboot te tonen. Zij gingen niet zover als de maximumsnelheid van zo'n 65 km per
uur, maar gaven een demonstratie van snel optrekken, abrupt stoppen en om de as heen
draaien. De Annie Poulisse liep
als een zonnetje.

Dit seizoen toch feestverlichting in het dorp
ZANDVOORT - Het
dorpscentrum krijgt dit jaar
toch feestverlichting. Deze
wordt waarschijnlijk nog
vóór Pinksteren opgehangen. Ondernemers Veréniging Zandvoort heeft uit
verschillende 'potjes' nog
wat geld bij elkaar kunnen
schrapen voor een tijdelijke
oplossing.

der aan de bel getrokken. Er is gulden per jaar was afgesloten.
ons toch een beetje een rook- Vandaar dat de verlichting een
gordijn voorgehangen."
tijd geleden maar was weggehaald. Deze had trouwens toch
Tijdens de ledenvergadering vervangen moeten worden, de
van twee weken geleden zag het kans op schade en/of storing
er nog somber naar uit, wat de was te groot geworden. Maar
feestverlichting betreft. OVZ die vervangen was al helemaal
heeft hierin de afgelopen jaren onmogelijk geweest.
een kwart miljoen gulden geïnvesteerd, maar het geld voor
deze post was nu op. Bovendien Donker
was het contract met Timmers
„Je kunt de kosten niet meer
Daarnaast is er 'fors onder- afgelopen, dat - in betere tijden - op een beperkte groep laten
handeld' met de vaste leveran- voor vijf jaar a veertigduizend. drukken," waarschuwde Van
cier van de feestverlichting, de
firma Timmers. De feestverlichting komt op veertig plaatsen te hangen in het centrum,
op dezelfde plaats als de oude.
Het wordt dit keer échter 'wat
minder uitbundig', maar het is
„Bovendien zie je nu dat de
ZANDVOORT - Nooit
dan ook een tijdelijke oplos- meer in de verkeerde rij mensen automatisch wat meer
sing. „Het is om de periode te staan. Sinds afgelopen dins- afstand houden van de balie,"
overbruggen, tot het centrum- dag is dat mogelijk in het zegt vestigingsmanager Marinplan wordt uitgevoerd," zegt se- 'postkantoor nieuwe stijl' da Jansen.
cretaris.Peter Tromp.
aan de L. Davidsstraat. Op

Kuijk tijdens de ledenvergadering. „Het is een probleem van
ons allemaal en we moeten dat
dan ook met z'n allen dragen.
Doen we dat niet dan zit het
centrum van Zandvoort de komende twee jaar in het donker." Vandaar dat hij de ondernemers opriep om een financiële bijdrage te leveren of in ieder
geval lid te worden van OVZ.

feestverlichting te kunnen ophangen.
„Er zijn nog steeds onvoldoende middelen," zegt Van
Kuijk, „maar het bestuur wilde
proberen iets te regelen. Dat is
gelukt, al hebben we daarmee
wel een wissel op de toekomst
getrokken. Maar we zijn ervan
uitgegaan dat de leden dit keer
allemaal keurig hun contributie betalen. Bovendien hebben
Het bestuur heeft kort daar- we goede hoop, dat we er een
na besloten toch alvast een tij- aantal nieuwe leden bij krijdelijke oplossing te zoeken om gen."

de openingsdag kwamen Privacy
veel mensen langs, de PTT
„Dat is prettig, in verband
deelde ruim dertig cadeau- met
Bij het centrumplan hoort bonnen
de privacy. Wat dat betreft
uit.
ook een nieuwe verlichting in
is het verdwijnen van de glas-

Gert-Jan van Kuijk: „Tijdens
dat overleg heeft de burgemeester ons gezegd: verleng dat contract met Timmers maar niet,
we komen er op korte termijn
wel uit. Wij voorzagen echter
niet dat de gemeente Zandvoort
het plan zo ver zou doorschuiven. Anders hadden we veel eer-

wand ook een groot voordeel.
Vroeger moesten we wel eens
schreeuwen om ons verstaanbaar te maken, dat is nu gelukkig niet meer nodig."

Het vernieuwde postkantoor
heeft een open balie gekregen,
waar met een nummersysteem
wordt gewerkt. De gebruikelijke 'rijen' zijn daarmee van de
baan, de klanten - die voortaan
een volgnummer moeten trekken - worden geholpen in volgorde van binnenkomst. Daarmee is ook het gevoel van 'in de
verkeerde rij staan' voorbij.
De bezoekers pasten zich
dinsdag makkelijk aan, aan het
nieuwe systeem.

(ADVERTENTIE)

Op zondag 14 mei: Zalmfilet
met peterselie -garnalensaus,
huisgemaakte frites, een frisse
komkommersalade en een
keuze uit ons rijkelijk gevulde
moederdag-dessertbuffet.

19.95
VROOM & DREESMANN
Kalverstraat

„Alleen het beveiligingssysteem zal voor de meeste mensen nog even wennen zijn," zegt
zij. Achter de balie ligt geen
contant geld meer en geldopname gaat alleen nog via de pincode. Bovendien zit daar een tijdvertraging op, waardoor het
'enige secondes langer kan dul

De klanten in
het vernieuwde postkantoor worden
geholpen via
een volgnummersysteem.
De 'verkeerde
rij' is daardoor verleden
tijd
Foto
André Lieberom

ren'. „Maar dat is voor onze veiligheid én voor die van de
klant."
Of de nieuwe plek van de
geldautomaat wel zo veilig is,
moet afgewacht worden. Deze
is noodgedwongen verplaatst
naar de Corn. Slegersstraat,
waar het beduidend stiller is
dan tegenover het busstation.
Daarnaast heeft de verbouwing
nog een nadeel: het aantal telefooncellen is teruggebracht van
twee naar één. „Dat is niet handig in een toeristenplaats," reageerde een klant die dinsdagochtend wilde bellen. De vestigingsmanager geeft dat toe.

Winkelformule
Op andere punten is de service van de PTT wel een stuk
uitgebreid. Onder andere door
de verkoop van ansichtkaarten,
briefpapier, enveloppes, bloc-

notes en meer kantoormateriaal. „Ons uitgangspunt is de
winkelformule," verklaart Marinda Jansen. Binnenkort komt
daar nog meer bij, zoals fietsroutes en andere toeristische
informatie. Helemaal nieuw is
de 'flessepost', die rond de
feestdagen mogelijk is: feestelijke verpakking waarin een
fles drank verstuurd kan worden.
Het interieur is door de veranderingen een stuk 'warmer'
geworden en valt bij veel klanten tot nu toe in de smaak.
„Daar krijgen we hele positieve
reacties op," aldus de vestigingsmanager. Dinsdag had het
postkantoor, dat een werkdag
dicht was geweest, 820 klanten,
bijna het dubbele van een 'normale dinsdag'. ledere 25-e klant
kreeg een cadeaubon van 25
gulden, daarvan werden er
ruim dertig uitgereikt.

ZANDVOORT - Een 25-jarige
Amsterdammer zag donderdag
op de Zandvoortselaan zijn in
augustus gestolen brommer
voorbij komen. Hij herkende
de tweewieler aan een door
hemzelf herstelde beschadiging. De bromfiets werd bestuurd door een 16-jarige j ongen uit Amsterdam. De jongen
verklaarde de brommer van
een kennis te hebben gekocht
voor drieduizend gulden.

(ADVERTENTIE)

Grote
MOEDERDAGSORTERiNG bij

MARCEL SCHOORL'S
BLOEMENKIOSK
Boeketten, tuinplantjes,
bloeiende planten
etc. etc.
Nieuwe openingstijden: donderdag t/m zondag
van 09.00 tot 18.00 uur

Marcel Schoorl

Op postkantoor nooit meer in 'verkeerde rij'

LA PLACE IS 7 DAGEN PER WEEK TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN

Datum
HW
LW HW LW
11 mei 01.09 09.05 13.4022.06
12 mei 02.08 10.16 14.3022.44
13 mei 02.56 11.16 15.1523.34
14 mei 03.38 11.54 16.02 --.-15 mei 04.23 00.04 16.4612.40
16 mei 05.05 00.45 17.3013.30
17 mei 05.49 01.35 18.1714.05
18 mei 06.36 02.20 19.0714.44
19 mei 07.22 03.06 19.5815.34
Maanstand/getij:
VM zond. 14 mei 22.48 uur
Springtij 17 mei 05.49 uur
NAP + 125cm
LK zond. 21 mei 13.35 uur

Gestolen brommer

Annie Poulisse, met een tiental passagiers aan boord, laat door haar hoge snelheid een honderden meters lang spoor achter

MOEDERDAGMENU
l Waterstanden

DEZËWEEK

Krenten

de gemeente was voorge„SYMPOSION" E! met
spiegeld. OVZ-penningmeester
Zeestraat 38. tel. 13758

PI

Oplage: 5.300

Editie 17

ten de projectontwikkelaars
meewerken aan de verbetering
van de omgeving.

ÜE]
dorp, maar de uitvoering
iïl het
daarvan laat lang op zich wachten. Veel langer dan OVZ twee
l
jaar
geleden al in een gesprek
i.'U
i:::

Weekmedia

Spelevaren met Annie Poulisse

Rookgordijn

(ADVERTENTIE)

Grieks
specialiteiten
restaurant

55-e jaargang nummer 19

Hogeweg 2 (naast Shell) Zandvoort. Tel. 02507-14320.
Wij bezorgen ook uw bestellingen van tuingoed en
maken de bakken voor u op.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD l
HOUDTU
IEDERE WEEK OP DE HOOGTE

DRIE MAANDEN
V O O R MAAR ƒ 1 3 , 0 0

Nieuwsblad
l i l l l l
Naam: (m/v) l l l l l
Adres: l l l l l l l
Postcode/Plaats: l l l l l i i
Telefoon: l l l l l l
| Q.v.m.«>niniteb«»)rKinR)
_L
Giro/Banknr.: l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
(16
D kwartaal ƒ 18,00 D half jaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegelte plakken. 8 "710371 "024001"

L
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FAMILIEBERICHTEN

Hiep hiep hoera

op 3 mei 1995
is onze 3e kanjer van een kleinzoon
geboren

De trotse opa en oma Hendriks

Patricia en John
héél veel geluk gewenst
Aart en Elly Veer
Lars en Daniëlle

We hebben nog wat tijd samen doorgebracht
Je bent er niet meer zo onverwacht
Geen vraag en antwoord meer
Het doet zo zeer
Je laat een leegte achter
Alleen tijd kan dit verdriet verzachten.
Rust Zacht Lieve Papa en Opa

Bram de Kruiter
24 november 1924
8 mei 1995
Bram en Erna
Jenneke en Charles
Ellis en Danny
Nick en Remy
Gelegenheid tot afscheid nemen donderdag 11
mei van 19.30-20.30 uur Uitvaartcentrum Watergraafsmeer, Zaaiersweg 2 Amsterdam.
De begrafenis is op vrijdag 12 mei om 12.30 uur
op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, Kruislaan 126
Amsterdam.
Correspondentieadres:
Ellis de Kruiter
v. Lennepweg 65/3
2041 LC Zandvoort

D. van Du/n
Vakman in sierbestrating
en herbestrating van uw
tuin.
Ruim 30 jaar ervaring.

Tel.0250719593/17833

Gevraagd:

schoonmaker/ster
tel. 02507-14882

na 18.00 uur,
ADVERTENTIES
Samen plezier, samen op reis,
samen een eenheid, samen eigenwijs.
Samen kwaad en samen goed.
Samen verdriet en samen weer moed.
Nu verder zonder jou, dat doet pijn
te weten, nooit meer samen met jou te zijn.
Verdrietig, maar dankbaar dat haar een langer
lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis
dat na een leven vol zorgzaamheid en toewijding
voor haar gezin en anderen

Willy Bijster-Halderman
haar rust heeft gevonden, op de leeftijd van 56
jaar.
Roei Bijster
Winnifred en René
Mandy, Brilt, Alyssa
Monique en Chris
Mare
7 mei 1995
Lorentzstraat 18
2041 SB Zandvoort
Willy is thuis, daar is gelegenheid tot afscheid
nemen op donderdag 11 mei van 19.30 uur tot
20.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
12 mei in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld. Tijd van samenkomst aldaar 10.45
uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren in één der ontvangkamers.

06-53280764

1OO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Privé:
Kamerlingh Onnesstraat 5 Kostverlorenstraat 87
2041 CB Zandvoort
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14160
Tel. 02507-14168

Gezocht

toiletjuffrouw
***
part-time
stoelenjongen
Strandpaviljoen 21
tel. 15524

Kroon Mode

Haltestraat 55

Damespantalons
Elastische band
In niéuwe
voorjaarsgeuren

49.95

INSPRAAK
WOONWAGENLOKATIE
HEIMANSSTRAAT
De voorgenomen inrichting van een woonwagenlokatie aan de Heimansstraat is in strijd met
bepalingen van de bestemmingsplannen 'Circuitgebied' en 'Noorderduinweg',
Met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO) kan vrijstelling worden verleend van de bepalingen van voormelde
bestemmingsplannen.
Voordat het plan concreter wordt uitgewerkt en
een procedure als bedoeld in artikel 19 WRO
wordt gestart, wordt overeenkomstig de inspraakverordening aan iedere belanghebbende gelegenheid gegeven te reageren op de voorgenomen
vrijstelling.
Het ontwerp-plan met bijlagen ligt met ingang
van 8 mei 1995 gedurende 30 dagen ter inzage
bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Openingstijden:
ma. t/m yrij. geopend van 09.00 tot 12.00 uur.
Schriftelijke reacties kunnen tijdens de inspraaktermijn worden gestuurd naar het college van
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het ontwerp-plan ligt ook ter inzage in de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort.
Tevens wordt op woensdag 31 mei 1995 om
20.00 uur in de raadzaaf een informatiebijeenkomst georganiseerd. Op deze avond zal
er een nadere toelichting worden gegeven omtrent de voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan. Tijdens deze avond is er de mogelijkheicf mondeling te reageren.

INSPRAAK ONTWERP EERSTE
FASE HERINRICHTING
CENTRUM
Op basis van de gemeentelijke inspraak-verorderiing wordt voor belangrijke en/of ingrijpende
ruimtelijke plannen inspraak gevoerd. Het ontwerp voor fase 1 van de herinrichting van het
dorpshart is een dergelijk belangrijk en ingrijpend plan.
Het ontwerp voor de eerste fase heeft betrekking
op de volgende hoofdstraten: Dorpsplein, Kerkstraaten Kerkplein, endeaanliggende "stegen".
Het gebied zal door het ontwerp omgevormd
worden tot een aaneengesloten voetgangersgebied. Hiertoe zullen de profielen (van rijbaan
met stoepen naar een erfsituatie met alle bestratipg op hetzelfde niveau) en de bestratingspatronen, materialen en situering van straatmeubilair worden gewijzigd.
Op het ontwerp voor fase 1 kan ingesproken
worden voor zover het de volgende aspecten
betreft:
1. het ontwerp in het algemeen (de grote lijn,
autovrij maken);
2. de plaatsing en vormgeving van straatmeubilair, bomen, e.d;
3. de gebruikte bestratingsmaterialen (formaat
en kleur) en

4. de gehanteerde bestratingspatronen per
ruimte.
Met ingang van maandag 8 mei 1995 zal het
ontwerp voor de eerste fase gedurende vier
weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is
geopend van maandag.tot en met vrijdag van
09.00 tot 12.30 uur. Het plan is tevens in te
zien bij de Openbare Bibliotheek aan de
Prinsesseweg.
In de hal van het raadhuis wordt een tentoonstelling ingericht.

Gedurende de termijn dat de plannen ter inzage liggen, kunnen schriftelijk reacties worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort of mondeling bij de afdeling voornoemd.

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
18 mei 1995 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4,
Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezichten Milieu, telefoon 02507-61545.

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 25 april 1995 besloten dat op grond van artikel 21 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen worden voorbereid voor:
-

perceel Kostverlorenstraat 121
perceel de Savornin Lohmanstraat 4
perceel Kennemerweg 78 ged.
perceel Boul. Paulus Loot 69

De besluiten liggen met de bijbehorende teke.ningen, waarop met rode omlijning de betreffenae percelen zijn aangegeven, ter inzage bij
de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, Raadhuisplein 4 te Zandvoort.
De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN
(ART. 19 WRO-PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van art. 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te
verlenen voor:

BORSTCORRECTIE
NIET 100% VEILIG

Uw drukker voor
Huweljkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerkpad 6'
Tel./Fax: 02507-12793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Isabel Allende

Wil
Peter en Margriet
Yolanda en Rob
Christiaan en Romanie

Fa. P. Klein
De Spar

Willy Bijster-Halderman
Ons respect en onze bewondering gaan uit naar
Roei en zijn kinderen voor de bijzonder liefdevolle en onbaatzuchtige zorg die Roei zijn vrouw
en de kinderen hun moeder gedurende de laatste
moeilijke maar intens beleefde jaren hebben gegeven.
Jan en Elly Keizer

Willy Bijster-Halderman
echtgenote van onze medewerker Roei Bijster, na
een lange periode van ziekte is heengegaan.
Wij wensen hem en de overige familie zeer veel
sterkte toe in de komende tijd.
Directie en medewerkers van het
Energiebedrijf Zuid Kennemerland
Heemstede

Weekmedia
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95022B Dr. C.A. Gerkestraat 139
vergroten woning.
95028B Haarlemmerstraat 54
oprichten berging.
95029B J. Snijerplein 6
vergroten berging/keuken.
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.30 uur gedurende
twee weken na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders. Deze bezwaren
worden bii de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, pok al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar
van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Gado Gado
Fricadel
Telor Bali
Daging Rendang
Smoor Daging
• .

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestr. 9, Zandvoort

Haltestraat 34 Zandvoort
tel. 02507-12800 fax 02507-30553
7 dagen geopend 12.00-21.00 uur

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hl Nieuwsblad

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

' ** LA N (i
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Total Beauty Care
Zeestraat 56 2042 LC
Zandvoort Tel. 02507 - 30838

buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor bestellingen vanaf ƒ 20,00.

„STRANDKRANT"

Hogeweg 2, Zandvoort

* VHH L

THUISBEZORGING tussen 17.00 en 19.00 uur
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen Zandvoort en

buureweg 1 - 3 2042 hh zandvoort telefoon 02507 • 15736

Vondellaan 1A, Zandvoort

/""
"

Ajam Pedis
4 stokjes Saté

Gasthuisplein 12, Zandvoort

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

.Aangevraagde bouwvergunningen

Sambal Goreng Boontjes

Kerkstraat 12, Zandvoort

tf 1

Met verslagenheid hebben wij moeten vernemen
dat op 7 mei 1995

De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.30 uur ter
inzage bij de afd. Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de sector'Grondgebied, Raadhuisplein 4. Belanghebbenden kunnen schriftelijk
hun zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. BWT,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. De ontvangen
zienswijze worden bij de beoordeling van de
aanvraag betrokken. Wij wijzen u er echter bij
voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan,
die ons tot de verlening van een vergunning
kunnen verplichten.

Rijsttafel. vanaf 2 personen è ƒ 25,00 p.p.
(min. een half uur van te voren te bestellen)

Celsiusstraat 192, Zandvoort

AKO

Wij hebbén een goede en lieve vriendin verloren
bij het overlijden van

95047B Marisstraat 7
oprichten garage.
95048B Zandvoortselaan 20
plaatsen dakkapel.,

Special Diner
voor moederdag

Borstcorrectie door middel van
operatieve implantatie van
borstprotheses kan niet als 100%
veilig worden aangeduid.
BODY CONSULT te Rotterdam is
op vordering van de
Consumentenbond te Den Haag
door de President van de .rechtbank
te Rotterdam veroordeeld om
eerdere op dit punt misleidende
reclame bij deze te rectificeren.

Zandvoorts Nieuwsblad

We zullen je nooit vergeten.
Dag lieve

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

14 mei moederdag

Willy Bijster-Halderman

„Er is geen dood
Mensen sterven alleen
als we ze vergeten.
Als je aan me blijft denken
zal ik altijd bij je zijn."

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING

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

GEMEENTE

Daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is hef leven goed
Waar men stil en ongedwongen
Alles voor elkander doet
Woorden schieten te kort.
Onze lieve dochter en zuster is heengegaan.
7 mei 1995
J. F. Halderman-Zieck
Johanna Halderman

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt, kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

(rectificatie)

de énige échte drukkerij in Zandvoort

5 januari 1939

Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 12 mei 1995 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te
Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Op dinsdag 16 mei te 20.00 uur zal in de
raadzaal een voqrlichtings- en inspraakavond
worden georganiseerd. Van de zijde van het
college zal een toelichting worden gegeven
over net ontwerp. Tijdens deze avonq zal aan
iedere belanghebbende de gelegenheid gegeven worden hierop mondeling te reageren.

lieve mama,
Bedankt datje er was.
Het gat is groot en wordt nooit meer gevuld.
Liefde, warmte, trots en pijn laatje bij ons.
De pijn slijt langzaam, het andere nooit.
Je blijft meer dan een herinnering.
Wij vinden geen woorden om te zeggen
hoe wij je zullen missen.
Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen.
Het hart spreekt een niet uit te spreken taal.
Winnifred, Monique, Mare

- uitbreiden van het woon-en kantoorpand
op het perceel Kostverlorenstraat 121
- uitbreiden en verbouwen van de woning
op perceel de Savornin Lohmanstraat 4
- het oprichten van een driving-range
(afslagplaats) op het perceel Kennemerweg 78 (golfterrein)
- uitbreiden van de woning Boul. Paulus
Loot 69

RICHE serveert speciaal op moederdag een MOEDERDAGONTBIJT, dus 14 mei geen kruimels in bed
maar
verwennen wij alle moeders met een heerlijk ontbijt.
Vanzelfsprekend bent u ook 's avonds van harte weikom voor het diner.
Tevens is er op DINSDAG 16 mei weer eer^INKOOKAVOND voor de nieuwe menukaart. Op deze avond
zijn alle gerechten voor DE HALVE PRIJS. Wel vragen wij dan uw oprechte mening over deze nieuwe
kaart.
^
Voor informatie en reserveringen kunt u bellen met:

GRAND CAFÉ RESTAURANT RICHE
02507-12553

Op 1 juni, 29 juni en 3
augustus verschijnt een speciale
uitgave, in een extra oplage van
10.000 exemplaren, vol met informatie over recreatieve mogelijkheden in en rond Zandvoort.
Nadere informatie over advertentiemogelijkheden bij Weejkmedia, kantoor Zandvoort
02507-17166 of kantoor Amstel vee n tel. 020-6475393.

Z A N D V O O R T

Moederdag is bij Gran Dorado
wederom speciaal •
dto

's Ochtends hebben wij voor de moeders
een speciale verrassing tijdens de
„moederdagbrunch" (ook gezellig voor
de kinderen).
's Avonds serveren wij een moederdag
diner (4 gangen) voor de speciale prijs
van ƒ 39,50 per persoon.

WeekmediSopicrofiche.
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

Ook hier krijgt moeder nog een extra
verrassing!
Beide aanbiedingen gelden voor het
Boulevard restaurant, en alleen op
reservering.
Bel nu,
want het aantal plaatsen is beperkt.

02507-20000 toestel 1050
«i»
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'Gemeente vernietigt prachtig natuurgebied'
ZANDVOORT - „Wij zullen constant tegen elke stap van
de gemeente procederen," zegt C. Polman uit de Kostverlorenstraat 102. „Voor de geleden en nog te lijden schade in
verband met het nieuwbouwplan zullen wij de gemeente
Zandvoort aansprakelijk stellen." Desnoods kopen de bewoners zelf een gedeelte van de grond op het binnenterrein
van de Julianaweg en de Kostverlorenstraat om zo een
prachtige natuurgebied enigszins te redden.
door Martha Burger

Een aantal bewoners uit de
twee straten is fel tegen de
bouw van 21 woningen op het
binnenterrein. Als dit bouwplan wordt uitgevoerd, gaat een
bijzonder stuk natuurgebied
met prachtige bomen, unieke
en .zeldzame planten en een
deel van de duinheuvelrug verloren. Bovendien vrezen de bewoners voor ernstige aantasting van hun privacy en woongenot plus waardevermindering van hun huizen.
De familie Polman heeft met
nog een aantal bewoners uit de
omgeving schriftelijk aan de gemeente Zandvoort haar bezwaren kenbaar gemaakt. De bewoners maken ernstig bezwaar tegen het toepassen van de artikel 19-procedure (een versnelde
procedure
om
vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan
reeds een bouwvergunning te
verlenen).

Contra-expertise
De bezwaren richten zich
vooral tegen de aanvraag 'voor
een kapvergunning, waarmee
een groot aantal prachtige oude
bomen mogen worden gekapt.
De bewoners eisen dat, voordat
het bestemmingsplan is vastgesteld en een bouwvergunning is
verleend, geen enkele kapvergunning wordt afgegeven. Zelf
hebben zij een boomdeskundige ingeschakeld voor een contra-expertise.
Tevens is een aantal bewoners voornemens om planscha-

de in te dienen wegens waardevermindering van hun huis,
verminderde privacy en vermindering van uitzicht en
woongenot. Voor het opkopen
van grond hebben zij makelaar
Cense ingeschakeld om zonodig tussen hen en de projectontwikkelaar te bemiddelen.
De bewoners hebben hun bezwaren individueel ingediend,
maar komen regelmatig bijeen
om hun ideeën en ervaring te
bespreken. Zij worden ondersteund door advocaten en deskundige adviseurs en deden al
tijdens commissievergaderingen krachtig van zich spreken.

Villa Hortense
Vorig jaar heeft de gemeente
ten aanzien van het binnenterrein Julianaweg-Kostverlorenstraat het ontwerp-bestemmingsplan in procedure gegeven. In het gebied, dat 1,4 hectare beslaat en waarop zich tevens de gekraakte Villa
Hortense bevindt, is woningbouw gepland voor 21 woningen (vier twee-onder-een-kapwoningen en 17 vrijstaande woningen). De inschrijving voor
het plan is reeds gestart. De
prijzen van de woningen zouden tussen de zes en zeven ton
liggen.
Het bouwplan is ontworpen
door architect Van der Zee en
wordt ontwikkeld door De
Hopman Groep, die het stuk
grond kocht van de Joodse
Stichting, een beleggingsfonds
en een particulier. De eerste in-

'College moet visie
tonen inzake dolfinarium'
keld worden, inclusief randvoorwaarden, alvorens afspraken te maken met projectontwikkelaars. En volgens Keur
(GBZ) moet rekening worden
gehouden met de 'overwegingen' voor de huidige structuurschets.
Als het aan WDnPvdA en
D66 ligt, wordt eerst de nieuwe
structuurschets
afgemaakt.
„Er moet een planologisch kader zijn, anders loop je stuk,"
aldus Van Caspel (WD). „Het
is omgekeerd werken, waar
waag je je aan?" reageerde
PvdA-fractievoorzitter
Van
Westerloo. Voor Van Leeuwen
(D66) is de structuurschets
'een neutraal stuk aan de hand
waarvan je verder kunt gaan
praten'. „Bovendien blijkt dat
de provincie de oorspronkelijke structuurschets, waarvan
wij denken dat ie niet meer bestaat, als werkinstrument gebruikt. Als het plan voor het
Structuurschets
dolfirama daarvan afwijkt, zulHet probleem is, dat het plan len ze daar zeggen: dat gaat
eigenlijk moet passen in de niet!"
structuurschets. Die is enkele
jaren geleden gepresenteerd,
maar wordt nu herschreven. Versteege
Het college wil echter liever
CDA-wethouder Gerard Verniet wachten tot de vernieuwde steege hield zich maandag buiversie klaar is, dat kan nog een ten de discussie. Hij is juritijdje duren. Vandaar dat disch mede-eigenaar van het
maandag de raadsleden om dolfinarium. „Dan kan hij toch
hun mening werd gevraagd.
ook voorkomen dat het aan criHet college kreeg 'min of minele organisaties verkocht
meer' groen licht om verder wordt?" riep Van Leeuwen uit.
aan de planontwikkeling te Volgens Plieringa is dat echter
werken, zij het onder allerlei niet mogelijk.
voorwaarden. Volgens BrugDe grootste aandeelhouder in
man (GBZ) en Bluijs (CDA) het dolfinarium is - waarschijnmoet er eerst een plan ontwik- lijk - projectontwikkelaar Thunissen Heemstede BV. Een
woordvoerder zei enkelermaanden geleden al in het Zandvoorts Nieuwsblad van het dolfiZandvoorts
narium af te willen. Het wachNieuwsblad
ten op de voorwaarden van de
gemeente duurde hen veel te
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
lang.
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
Thunissen Heemstede BV is
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing. geen onbekende in Zandvoort:
Hoofd commercie: J.F. Sas.
deze
projectontwikkelaar
bouwt momenteel dé uitbreiRedactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres:
ding van het raadhuis en is al
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
een paar jaar bezig met een
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
plan voor Paviljoen Zuid, waarkantooruren.
bij overigens nog steeds een
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/eindred.), Joan Kurpershoek.
schadeclaim voor de gemeente
Vormgeving/Opmaakredactie: Mero
in de lucht hangt. Daarnaast
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
wilde het ook het bedrijventerRedactiepromotie: Trudy Steenkamp.
rein aan de Prinsesseweg bebouwen, maar dat lijkt voorloAdvertentieverkoop: Gasthuisplein
pig afgeketst: de huidige eige12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
naren van dit terrein willen
Postadres: postbus ' 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 02507geen zaken doen met Thunis30497. M. Oosterveld. Kantoor gesen.
opend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-

'Julianaparkje' tussen de Julianaweg en de Kostverlorenstraat. 'De gemeente volgt maar een belang, dat is het belang van de
projectontwikkelaar'

Foto André Lieberom

spraakmogelijkheid voor de bewoners was van oktober tot november 1994. Dat leverde een
flink aantal bezwaren op.

gen veranderd. Daarbij is tevens door de gemeente een artikel toegevoegd in het bestemmingsplan, waarbij de nieuwe
bewoners worden verplicht het
„Op basis van deze inspraak- duinkarakter van de heuvelrug
ronde heeft de gemeente in sa- zoveel mogelijk in stand te houmenspraak met de projectont- den."
wikkelaar het bestemmingsplan aangepast," aldus M. Kapenga, stedebouwkundige van Belachelijk
de gemeente Zandvoort. „Om
De bewoners van de Kostverde bezwaren van de bewoners lorenstraat en de Julianaweg
tegemoet te komen is het plan vinden echter dat de gemeente
van 22 woningen in 21 wonin- zich
daarmee
belachelijk

maakt. Mevrouw M. Polman:
„Hoezo, het duinkarakter in
stand houden? Met dit bouwplan wordt met toestemming
van de gemeente een schitterend natuurgebied vernield."
Volgens de bewoners wijkt de
gemeente Zandvoort met het
bouwplan af van een - sinds
1980 consequent - gevoerd beleid tot behoud van dit natuurgebied. Indertijd werd door de
gemeente erkend dat er een bijzondere betekenis moest worden gegeven aan dit groenge-

bied binnen de gemeente Zandvoort.
W. van Vliet uit de Julianaweg 31 heeft er zo zijn eigen
mening over: „In 1980 werd de
bestemming juist gewijzigd
naar een groenbestemming:
'Handhaven van het groengebied in de staat waarin het zich
bevindt', werd door de gemeente op 26 augustus 1980 vastgesteld. Vervolgens wordt er plotseling van deze beleidslijn af geweken, zonder dat die belangen
worden gemotiveerd of afgewo-

3 Zandvoorts
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gen. Volgens mij maar om een
belang, het belang van de pr-ojectontwikkelaar."
Mevrouw M. Cense (niet te
verwarren met makelaar Cense) uit de Kostverlorenstraat 96
vult hem aan: „Men doet het nu
voorkomen, alsof het stuk
groengebied - dat in 1980 nog
als zeer waardevol werd taestempeld en behouden moest
worden - nu plotseling een
waardeloos stukje groen is geworden. Het zou haar functie als uitloper van het oostelijk
duingebied - hebben verloren
en te geïsoleerd liggen. Maar
die situatie bestond ook al in
1980. Toen werd er woningbouw aan de Kostverlorenstraat 92 en 94 toegestaan, maar
werd uitdrukkelijk gesteld, dat
het groene terrein achter de woningen diende te worden gehandhaafd. Zo zie je maar, hoe
de feiten opeens worden omgedraaid als er een projectontwikkelaar wil bouwen."
Haar man, W. Cense, stelt het
nog scherper: „Ik vind het een
vreemde zaak, dat tuingrond
van 75 gulden de vierkante meter, binnen twee jaar plotseling
aan een projectontwikkelaar
wordt verkocht voor 250 gulden
de vierkante meter. Dan rijst bij
mij de vraag: waarom schiet
zo'n klein stuk grond, dat een
heel andere bestemming heeft namelijk een groenbestemming in plaats van bouwbestemming - plotseling in prijs
omhoog, als er geen toezeggingen zouden zijn gedaan? Dan
moet er mijns inziens door de
gemeente gesuggereerd zijn,
dat er 'mogelijkheden' zijn.
Want laten we nu eerlijk zijn:
Een projectontwikkelaar koopt
geen grond als hij geen voorkennis heeft, wat moet hij met
tuingrond?"
Zij n buurman C. Polman vult
aan: „Als het bouwplan niet
doorgaat, kan de gemeente om
die reden opnieuw een schadeclaim van miljoenen verwachten. Want laten we nu eerlijk
zijn, daarvan hebben we in
Zandvoort al voorbeelden zat."

Gezamenlijk
Bevrijdingsconcert

Vervolg van voorpagina

Of dat antwoord van Plieringa, Heineken-ontvoerders, serieus genomen' moet. worden,
valt te betwijfelen. Het college
is bang dat een andere koper
het terrein voorlopig 'braak'
laat liggen, wachtend ojT'hët
moment dat verkoop het meeste geld oplevert.
Er kunnen ook andere ongewenste ontwikkelingen optreden, zoals bijvoorbeeld de vestiging van een gokhal wat enkele
ondernemers een tijdje geleden
wilden. Dat plan is afgeketst.
Bij de huidige initiatiefnemers
heeft de gemeente nog de mogelijkheid in de planontwikkeling
flink te sturen, bij 'criminele
organisaties' is dat waarschijnlijk onmogelijk. Laat staan dat
zij meewerken aan het opknappen van de omgeving van het •
dolfinarium.

13, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 18,00 per
kwartaal; ƒ 32,55 per half-jaar; ƒ 56,90
per jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.
Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

Hap-snap
De raadzaal was maandagavond voor de helft gevuld met
omwonenden van het dolfinarium, uitgenodigd door het college. „We willen u volledig op de
hoogte houden van de. gebeurtenissen, en u er in een zo vroeg
mogelijk stadium bij betrekken," aldus Flieringa. Dat was
niet voor iedereen een geruststelling.' Menigeen is bang
straks flink wat uitzicht en mogelijk ook - zonlicht te verHezen. „Het is net een schaakspel," aldus een van hen. „Door
middel van een hap-snap-beleid
worden straks .omwonenden
voor het blok gezet. Het college
kan beter met een visie kömen."

ZANDVOORT - De Agathakerk beleefde afgelopen vrijdag
een bijzondere gebeurtenis. Alle
.Zandyoortse koren, volwassenen en jongeren, traden aan
voor een gezamenlijk concert,
het 'Bevrijdingsconcert', georganiseerd onder auspiciën van
de Stichting Nationale Feestdagen Zandvoort. De koren gingen
vergezeld van hun eigen dirigenten en muzikaal begeleiders,
plus de solisten Jan Peter Versteege, Amand Hekkers, Elly Biben en Marijke Bleekemolen.
Het werd een bijzondere gebeurtenis, deze samenwerking,
die veel indruk maakte. Daarbij
werd het evenement op perfecte
wijze gepresenteerd door Theo
Hilbers, die uiteindelijk ook
voorzitter Jan Brabander van
bovengenoemde stichting in de
bloemetjes zette. Het concert
maakte immers deel uit van de
viering van de bevrijding. De
Canadese bevrijder Gafney, die
te gast was in Zandvoort, werd
nog verrast door het Canadese
volkslied. Burgemeester Van
der Heijden vatte het concert
treffend in een paar woorden
samen: „Het was een geweldig
slot van deze dagen."

Het college van Burgemeester en Wethouders zegt dat het
al in november 1994 heeft beslist en geschreven dat de krakers de woningen moesten verlaten. Daartegen zou geen beroep zijn aangetekend. De advocaat van de krakers bestrijdt
dat. Van een brief uit die periode is niets bekend bij de krakers.
Het college zegt ook dat de
woningen ingrijpend moeten
worden opgeknapt, voor zij
weer verhuurd kunnen worden.
Maar volgens de advocaat is dat
niet in overeenstemming met
berichten van degeen die het
onderhoudswerk zou moeten
verrichten: woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht.
Het gaat om 'enig buitenwerk'.
'Daarvoor hoeft een woning absoluut niet ontruimd te worden
en wordt een woning ook niet
geschikt voor bewoning,' aldus
raadsman mr. J.P. van Vulpen.
Het college had zelf in de brief
gesteld dat de woningen momenteel niet geschikt zijn voor
bewoning.
De gemeente zal eerst een renovatieplan of een onderhoudsplan moeten presenteren. Bovendien moet daar dan overeenstemming over bestaan met
de bewoners. 'Alvorens u bestuurs-dwangaanschrijvingen
en/of dwangsommen kunt gaan
innen.' Hij wijst op het standpunt van de reguliere huurders
van andere woningen in de
straat, 'dat leegstaande woningen niet in het belang zijn van
de bewoonbaarheid van de straten'.
de daden van de gemeente.

Leegstand
Volgens de krakers staan er
al weer verschillende huizen
leeg: aan de Secr. Bosmanstraat, de Hulsmanstraat, Van
Ostadestraat (inmiddels een
jaar lang), Koningstraat, Marisstraat, Metzgerstraat en Potgieterstraat. Ook in de Kanaalweg
stond een woning leeg, maar
die is nu eveneens gekraakt. De •
bewoner hiervan hoeft niet
weg, zeggen de overige krakers.
Van die bewoner wordt wel
'huur geaccepteerd.
Volgens Van Vulpen is er
'volstrekt ongenoegzaam duidelijkheid' over wat het gemeentebestuur van plan is met
de woningen. De aanschrijving
van het college mist dan ook
'iedere grondslag:'.

Bromfietsdieven

'Rapport over pomp onder watertoren rammelt'
ZANDVOORT - De ge- Jongejan, woordvoerder van de
luidsoverlast van een nieu- bewoners.
we waterpomp-installatie
onder aan de watertoren Vier pompen
zou 'nog net toelaatbaar' Ze zijn niet gebaseerd op vijf
zijn voor een woonomge- maar op vier pompen. Jongejan
ving. Dat zegt het Adviesbu- neemt
geen genoegen mee.
reau Peutz en Associes B.V. „Dat isdaar
in
strijd
wet, die
in een rapport dat het heeft voorschrijft datmeterdegemeten
opgesteld voor het Waterlei- moet worden in de meterstand
dingtaedrijf Zuid Kennemer- 'fast'. Dat betekent dus: meten
land (WLZK). Volgens de als alle vijf de pompen in gebewoners uit de Wester- bruik zijn, anders is het onderparkstraat rammelt het on- zoek niet goed verricht."
derzoek echter aan alle kanVolgens de berekeningen van
ten.
de kritische Westerparkstraat-bewoner neemt het geluidsniveau toe tot ruim boven de 35
decibel, zodra de vijf pompen
vol in bedrijf zijn. „En bij een
geluidsbelasting van tenminste
30 decibel (dBA) mag de gemeente de milieuvergunning
weigeren," zegt hij.
Bovendien had het onderzoeksbureau volgens hem ook
voor het aan- en afslaan van de
pompen een 'straffactor' van 5
decibel extra moeten berekenen. „Dat geeft altijd een extra
geluidsbelasting. Dat noemt
men 'impulsvormig geluid'."
Maar de grootste 'misser' vindt
hij nog wel, dat men de metingen heeft verricht op vijf meter
boven het maaiveld. „Dan lees

Meisje betrapt bij winkeldiefstal
ZANDVOOORT - Een 14-jarig Amsterdams meisje is donderdag in een Zandvoortse winkel betrapt bij diefstal van twee
paar sokken. In een andere
zaak bleek ze een zonnebril te

ZANDVOORT - De krakers van de Koningstraat
zijn,niet van plan om hun
huis zomaar op te geven, zoals de gemeente van hen
eist. Zij hebben een advocaat ingeschakeld.

Raadsleden van D66, WD en
PvdA in de commissie RO namen het maandagavond enigszins op voor de krakers, met
name vanwege de voortdurende leegstand van woningen.
Wethouder Versteege bleef
echter bij zijn standpunt dat de
woningen - om allerlei redenen
- leeg moeten.

Foto André Lieberom

Het WLZK wil de vijf pompen die zich nu nog in de watertoren bevinden, laten verplaatsen naar een ondergrondse
pompkelder. Die moet komen
te staan voor de woonhuizen in
de Westerparkstraat op nummer 11 en 13. De toekomstige
hydrofoorinstallatie moet aan
de milieu-eisen voldoen, vandaar dat Peutz en Associes een
akoestisch onderzoek heeft
verricht naar de geluidsbelasting. Daaruit zou blijken dat
het geluidsniveau bij de gevel
van de woonhuizen afneemt tot
29,2 decibel.
Die geluidsberekeningen zijn
echter niet juist, zegt Pieter

Krakers gaan
er niet uit

hebben gestolen. Na haar aanhouding gaf ze naam en adres
pp van haar buurmeisje. De politie kwam daar achter, toen
agenten de ouders in Amsterdam op de hoogte wilden stellen van de aanhouding.

ik dat en lach ik me gewoonweg
rot. Het is gewoon onzinnig.
Onze huizen hebben slechts
twee verdiepingen: men heeft
de gevelbelasting gemeten ter
hoogte van het plafond van
onze slaapkamers."

omwonenden, waterleidingbedrijf en gemeente. Als de milieuvergunning er wel komt en
de pompen worden verplaatst,
kan het WLZK de toren terugverkopen. De gemeente Zandvoort heeft de verplichting de

toren terug te nemen zodra die
haar functie voor het WLZK
verliest. Daarna wordt de toren
vermoedelijk
doorverkocht
aan een projectontwikkelaar
die er 22 appartementen in wil
bouwen.

ZANDVOORT - Twee bromfietseigenaren hebben zondagmiddag bij het fietspad naar
Noordwijk twee jongens betrapt die hun brommers en helmen wilden stelen. De dieven
hadden de sloten van de brommers al vernield en vluchtten
weg, terwijl ze de helmen meenamen. Een van de eigenaren
zette de achtervolging in en de
jongens gaven daarop de helmen terug.
De eigenaren besloten toch
aangifte te doen van de poging
tot diefstal op het politiebureau
in Zandvoort. Aan de hand van
het signalement konden de
twee daders, Amsterdammers
van 13 en 17 jaar, in Halfweg
aangehouden worden. Ze zijn
voor nader onderzoek ingesloten.

Ontoelaatbaar
Het is zinniger om te meten
op 2 of 3 nieter boven het maaiveld, de wet beveelt zelfs aan
om te meten op 1,5 meter boven
het maaiveld, zegt Jongejan.
„Ik vraag mij dan ook af, waarom adviesbureau Peutz van die
aanbeveling is afgeweken. Zou
men op 1,5 nieter hebben gemeten, dan zou het geluidsniveau
waarschijnlijk tot boven de 40
decibel zijn gestegen. Ontóelaatbaar dus!".
Volgens hem is er ook geen
rekening gehouden met de lage-freqentie geluidsproduktie, die
- bijvoorbeeld - ernstige hoofdpijnklachten kan veroorzaken.
Er is geen aandacht besteed
aan het optreden van resonantie-verschillen, het meetrallen
van ramen, én het onderzoeksbureau had een 'veiligheidsmarge onvoorzien' moeten
meenemen in zijn rapport. Jongejan: „Het waterverbruik zal
namelijk in de toekomst sterker en sneller stijgen dan nu
"door het waterleidingbedrijf is
voorzien. Dit in verband met de
recente aansluiting van de
strandtoiletten op het riool. En
ook toekomstige hoogbouw zal
het waterverbruik omhoog jagen."

NNA6HT

Appartementen
Nog deze maand zal er een De locatie 'dolfirama' mag niet in handen van criminelen vallen, zegt het gemeentebestuur
gesprek plaatsvinden tussen
Illustratie Mare de Boer
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DE BETERE LINGERIEZAAK

Wilhelminaweg 42, in zgn. „Groene buurt" van
Zandvoort gesitueerd woonhuis met voor- en achtertuin. Ind.:2 vestibule, gang, toilet, royale woonkamer
(ca. 40 m ) met open haard, open keuken, berging; 1e
et.: 3 slaapkamers, balkon, badk. met wastafel en ligbad, Finse sauna. Zolderverdieping bereikbaar via
vlizo- trap. C.V.
Vr.pr. ƒ 349.000,- k k.
Haltestraat 96, nabij centrum en station gesitueerd
vrijst. woonhuis met parkeergelegenheid op eigen terrein en tuin op het zuiden. Ind. beg.gr.:
vestibule, hal, toilet, woonkamer met
luxe halfopen keuken met mbouwapp.;
souterrain (op tumniveau): hal, 2
slaapk., badk. met badkamermeubel,
wastafel, bad en douche, wasruimte.

SPECIALE
MOEDERDAG
44 ) KORTINGEN

C.V.

Vr.pr. ƒ 329.000,- k.k.

TOT

Aubade

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

30%

TR 565 E

AF 26
draait zelf door
flitst automatisch

KONICA
EU MINI

stelt zelf scherp

draait zelf door

incl. tas, film

flitst automatisch

en batterijen

199,-

batterijen

P A R

139,JÖ.GJM

Passage 18
02507-31196

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

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

Te koop aangeboden:

inlichtingen

tel. 02507-12614

Vrijkomende woningen

Voor doorstromers
3 Noorderstraat 16, kale
huur ƒ 760,-, bruto huur
ƒ 774,60.
5-kamereengezinswomng
met tuin, zonder c.v.
Eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 5.500,- en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.850,minimaal (onvolledig)
gezin met 3 kinderen.
Selectiecriteria:
bewoningsduur. Dit is een
schaarse woning.
Urgenten hebben bij
toewijzing geen voorrang.
Voor vestigers, starters
en doorstromers.
4 Lorentzstraat 83, kale huur
ƒ 730,-, bruto huur
ƒ 895,05 4-kamerwoning
op 2e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,- en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.850,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
vestigers en starters'
hoogste leeftijd
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewoningsduur. Bij de
toewijzing gaan vestigers
voor starters en starters
voor doorstromers.

= 30 jaar.

Dr. Visserstraat 44: toewijzing
op leeftijd 64 + 5 bonusjaren
= 69 jaar.
Keesomstraat 149: toewijzing
op leeftijd 30 jaar.

WONINGBOUWVERENIGING EMM

zwart-wit
fotocopie
20 ct./st.
Ook vergroten
of

verkleinen
LIJSTEN EN PASSE-PARTOUTS VOOR TEKENINGEN EN SCHILDERIJEN
ookop maat gemaakt

Nieuwsblad
Doe mee aan onze

vraagprijs ƒ 110.000,-

m a k e l a a r s o.g.

Sluitingstermijn
inschrijvingen:
Woensdag 17 mei a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij EMM
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen in de
selectieronde.
Informatie over het invullen
van de woningbon:
Weet u niet tot welke
categorie u behoort, heeft u
problemen met het bepalen
van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft
u andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons,
tel. 02507-17741. Wij zijn u
gaarne van dienst.
Toewijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van EMM.
Gerealiseerde toewijzingen
op eerdere advertenties
Keesornstraat 417: toewijzing
op leeftijd 2 6 + 2 bonusjaren
= 28 jaar.
Lorentzstraat 553: toewijzing
op leeftijd 25 + 5 bonusjaren
= 30.
Mr. Troelstrastraat 62-16:
toewijzing op leeftijd 56 jaar +
5 bonusjaren = 61 jaar.
Zandvoortselaan 361 J:
toewijzing op leeftijd 47 jaar.
Flemingstraat 256: toewijzing
op leeftijd 58 jaar.
Nieuwstraat 34: toewijzing op
leeftijd 26 jaar + 4 bonusjaren

7775,-

aan de Boulevard Barnaart, halverwege Bloemendaalse strand en zandvoort. tegenover „Riche"

\LtNGEN

5 Dr. de Visserstraat 42,
kale huur ƒ 546,77, bruto
huur ƒ 566,92.
2-kamerwoning op 1 e
etage met cv, zonder lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
bruto maandinkomen
min. ƒ 3.930,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
vestigers en starters:
hoogste leeftijd.
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewoningsduur. Bij de
toewijzing gaan vestigers
voor starters en starters
voor doorstromers.

bij ontwikkelen
en afdrukken
van kleurenfilm
in onze
1 UUR SERVICE
(v.a. 24 opnames)

Ondernemers Vereniging Zandvoort

CENSE&

Voor starters
1 Lorentzstraat 236, kale
huur ƒ 730,-, bruto huur
ƒ 892,70.4-kamerwoning
op 5e etage met cv en lift.
Eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.250,- en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.850,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
2 Lorentzstraat 533, kale
huur ƒ 570,-, bruto huur
ƒ 748,30.1-kamerwoning
op begane grond met cv,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 4.095,-.
Eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: leeftijd t/m
30 jaar.

draait zelf door
flitst automatisch
stelt zelf scherp
met zoomlens
35-70 mm
volautomatisch
incl. batterij en
film

compact video
24 x 200 m
steady shot
datum + tijd
volautomatisch
incl. accu en
laadapparaat

449,-

SNACKWAGEN
MET STANDPLAATS

Wij zullen het niet wagen
wij wachten nog 4 dagen
Dus plant met verstand
na de IJsheiligen
Daarna volop.
zomerplanten

PENTAX
ZOOM

ovz

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

GRATIS
FILM

SONY

SOLIGOR

incl. film en

TOT ZJENS
BIJ
BIZARRO

GROTE KROCHT 26
ZANDVOORT

FOTO BOOMGAARD

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 BA Zandvoort
Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

M

Wat u doen moet:
Zoek In de advertenties in
deze krant de hartjes en
plaats de gevonden letter
op de aangegeven plaats.
Stuur of breng uw
oplossing uiterlijk 20 mei
a.s. naar het kantoor van
Zandvoorfs Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 J M Zandvoort

Woningbon
12

6 7 8 9 1011 121314

3 4 5

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)
nr

adres

nr

adres

l
l

nr

adrea

l

15 16 17 18 19 20 21
Ondergetekende is D doorstromer

D startor

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

D vestiger

Naam
Geboorte datum

35 36

Naam partner

37 38 39 40

41 42 43 44 45

Geboorte datum

Deze oplossing inleveren vóór 21 mei a.s.
Naam:
Adres:
Postcode + Plaats:

Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar
Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maend

Adres
Postcode

J J_J_J_J_J_J

Plaats

l

Telefoon privé

l

Telefoon werk
Woonsituatie

O inwonend

O zelfstandig

Indien zelfstandig

G huurwoning

D koopwoning

Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot, prijswinnaars
ontvangen persoonlijk bericht.

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?
G ja

HOOFDPRIJZEN: 2 DINERBONNEN

D nee

Zo is. vermeld de waarde van de overgangsregeling

jaar

beschikbaar gesteld door 't Familierestaurant Kerkstraat

Bent u m het bezit van een urgentie verklaring?
G ja

D nee

Prijzen 3 t/m 12

l zo/s, kopie hiervan bijvoegen

10 waardebonnen t.w.v. ƒ 20,-

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

l

l etage

D wel lift

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar

D geen lift

L

L

Kale huurprijs per maand
Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

I

I

i

i

i

i

Onvolledig of foutief Ingevulde bonn«n worden niet behindeld

Handtekening

beschikbaar gesteld door „ROSARITO" Grote Krocht 24, Kerkplein.

'Onze promotiedames delen op zaterdag 13 mei uueer
een lekker geurtje uit verzorgd door
„De Gaper Drugstorë" Kerifclrciat

OVZ

en

Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie
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'Hildering' blinkt uit in Totasch en Perlemoer'
ZANDVOORT - Het doek gaat op. Het decor bestaat uit
een omgevallen stoel en stapels lege kisten. Er heerst
wanorde in de verlaten winkel van de twee joodse compagnons Potasch en Perlemoer. Vier jaar geleden, zo wil het
verhaal, zijn ze kort na het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, vanaf de Haarlemmerdijk in Amsterdam
vertrokken naar een ongewisse bestemming. De door de
nazi's ingestelde Joodse Raad heeft hen opgedragen dat zij
zich moeten melden om op transport gesteld te worden.
Potasch belandt samen met
zijn vrouw Rosie en dochter
Irma m het concentratiekamp
Dachau. Perlemoer heeft 'geluk'. Die weet bijtijds onder te
duiken. De winkel en de woning
van het tweetal wordt nu clandestien beheerd door ene meneer Perlemoer.

geschreven door piek van den
Heuvel. De regie in Zandvoort
was in handen van Gonny Heijerman. Het is een verhaal van
verdriet en humor, de strijd om
het bestaan, van teleurstelling,
van hoop en bovenal van liefde.

De oorlog is inmiddels voorbij en langzaam komt het normale leven weer op gang. De
overlevenden uit de concentratiekampen en de onderduikers
keren naar huis terug. Zo ook
het tweetal waar het vorige
week tijdens het door Toneelvereniging 'Wim Hildering' opgevoerde toneelstuk 'Potasch
en Perlemoer - een tragedie' allemaal om draaide.
Het toneelstuk werd in 1992-

Voor Hildering was dit tpneelstuk, dat gedurende drie
voorstellingen door ruim vierhonderd Zandvoorters werdbezocht, min of meer een toevalstreffer. Vorig jaar kwam de vereniging in contact met het comité Nationale Feestdagen
1995. Zij kwamen tot het standpunt dat behalve de traditionele optochten, aubades en kinderspelen er ook ruimte moest
komen voor een toneelstuk,

Speurwerk

De hoofdrolspelers Ebie Potasch (Paul Olieslagers) en Maurits Perlemoer (Ed Fransen): ...inlevingsvermogen...
geënt op het thema vijftig jaar der beveelt een dag na hun tebevrijding. Uiteindelijk stuit- rugkeer dat zij hun huis weer
ten zij op 'Potasch en Perle- moeten verlaten. Dit in verband
moer', dat de periode augustus met het feit dat volgens de gege1945 tot 1948 beschrijft van de vens van de Kamer van Koop'compagnons in zaken'.
handel hun bedrijf al vier jaar
niet meer actief is en dat daarDe terugkeer van het joodse mee bedrijven met een lopende
deel van de Nederlandse bevol- activa woon- en werkruimte
king viel destijds niet bij ieder- ontzegd wordt.
een in goede aarde. Ook met bij
Pereboom. Die blijkt het pand
van de twee joden de afgelopen Sarcasme
vier jaar onderverhuurd te hebEen treurig staaltje van ambben aan respectievelijk een telijke wetgeving anno 1945.
vrouw van lichte zeden, een rij'Toneelvereniging Wim Hilwielhandelaar, een sleutelma- dering' heeft door het opvoeren
ker en een stel gokkers. De Ne- van juist dit stuk bewezen te
derlandse overheid toont even- beschikken over veel durf en
eens weinig mededogen jegens inventiviteit. De soms beladen
teksten vol sarcasme ten opoorlogsslachtoffers.
Een gemeentelijke deurwaar- zichte van veel toenmalige 'goe-

Verenigingsnieuws

De cast van 'Toneelvereniging- Wim Hildering1 Foto Boomgaard

Weekenddiensten
Weekend:
13/14 mei 1995
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: ~ Die
renbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
'
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid•Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.G.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum Voor
Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen *maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Kerkdiensten
Weekend:
13/14 mei 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Samen-Op-Weg-dienst in Hervormde
Kerk. Ds. C. van de Vate, m.m.v.
jongerenkoor The New Choir
Singers. Collecte Jeugdwelzijn.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: SOW-dienst
in Hervormde Kerk. Ds. C. van
de Vate, m.m.v. jongerenkoor
The New Choir Singers. Collecte Jeugdwelzijn.
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: dhr. v.d.
Smaal/mevr. Dukkers
Zondag 10.30 uur: pastor C. v.
Polvliet, m.m.v. kinderkoor
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag geen dienst
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld,
Oscar Mendliklaan
5
, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg

de' Hollanders laten aan duidelijkheid weinig te wensen over
Het inlevingsvermogen van de
spelers werkte aanstekelijk op
het publiek in de zaal. Vooral
de dialogen tussen de' drie
hoofdrolspelers Ebie Potasch
(Paul Olieslagers), Maurits
Perlemoer (Ed Fransen) en Rosie Potasch (Minke van der
Meulen) zorgden soms voor
veel emotie.
Door het verdienstelijke spel
voelde het publiek zich intens
bij de uitvoeringen betrokken.
Sommige toeschouwers vertelden na afloop van de voorstelling dat zij soms moeite hadden
hun tranen te bedwingen. Ook
de spelers hadden het soms
moeilijk. 'Hildering' heeft,
kortom, kwaliteit geleverd.

bekende rommelmarkt. Voor enkele verzamelobjecten zijn experts aanwezig die gratis taxeen/of bemiddelen bij aan- of verkoop. Voor
ZANDVOORT - Liefhebbers van rommei- ren
meer
inlichtingen kan men bellen: G.H. v.d. Eijmarkten én verzamelaars kunnen zondag ken, tel.
14234, of P.L. Tervelde, tel. 12303.

Verzamelbeurs -

14 mei weer terecht op de Verzamelbeurs
Zandvoort in het Gemeenschapshuis. Het
wordt de laatste beurs van het seizoen
1994/1995.

Toonkunstkoor

De Verzamelbeurs is geopend van 11 tot 17 uur
en de entree is gratis. Het Gemeenschapshuis, L.
Davidsstraat, is makkelijk toegankelijk voor rolstoelrijders. Op de beurs kan gekocht, verkocht
en geruild worden. Voor 'snuffelaars' is er de

Toonkunstkoor Zandvoort geeft 19 mei een
concert in de Hervormde Kerk, aanvang 20.15
uur. Medewerking wordt verleend door sopraan
Valérie Guillorit en pianist Jeroen Sarphati. De
algehele leiding is in handen van Lourens Stuif bergen.

(ADVERTENTIE)

Periode:
2 - 8 mei 1995
Geboren:
Dewi Rachel, dochter van: Van
der Linden, Hendrik Albert, en
Van Roon, Danielle Rinkje
Naomi Tiny Geertruida, dochter van: Lindemans, Richard,
en Daane, Prancis Geertruida
Catherina
Remy Pim, zoon van: Zwemmer, Willem Marie, en Camek,
Radmila
Overleden:
Kloos, Maria Catharina Cornelia, oud 76 jaar
Rijpma geb. De Langen, Helena
Cornelia, oud 90 jaar

de badplaatsdoor
Vijftien jaar geleden

Bornschuit in kerk Naar een eeuwenoude traditie in Nederlandse vissersplaatsen is nu ook de
Hervormde Kerk in Zandvoort verrijkt met een
schaalmodel van een vissersboot, een kleine
taomschuit. Deze is op verzoek van het kerkbestuur vervaardigd door de Bomschuiten Bouwclub Zandvoort.
Eigen stempel Het postkantoor van Zandvoort
heeft met ingang van 16 mei een eigen filatehestempel, met een afbeelding van het raadhuis.
Aan het apart staande filateheloket kan men één
keer per maand zijn post met dit stempel laten
afstempelen.
Lokale omroep VVD, D66 en GBZ willen een
nader onderzoek van de kandidatenlijst die De
Branding heeft opgegeven voor haar programmaraad. Bij deze partijen is twijfel ontstaan over
de juistheid van de gegevens. Aanleiding zijn
berichten in de pers.

Onlusten in Brcdcrodestraat Bezoekers van
een disco-avond in De Krocht hebben op de
avond van 5 mei voor onlusten gezorgd rond het
pand Brederodestraat l, bekend als het voormalige huis van dokter Pliermga. Dit werd twee jaar
geleden gekraakt en is nu m gebruik als doorstrormngshuis voor acuut daklozen. Rond half
elf ging een steen door de ruit van een kamer
waarin een baby lag te slapen. Een 32-jange bewoner ging naar buiten, maar werd daar aangevallen door bezoekers van de disco. In een portiek werd hij dusdanig met messen en knuppels
toegetakeld dat hrj in het Marinehospitaal moest
worden opgenomen De ongeveer honderd jongeren maakten het de politie onmogelijk, de pohtiebus te verlaten. Toen collega's uit Haarlem,
Heemstede en Bloemendaal waren gearriveerd,
werd De Krocht ontruimd. Met enkele charges
slaagde de politie erin de jongeren uit elkaar te
drijven.

'Slordig belegde broodjes'
TT n*

rn h">'
Slager
Gerard
Zwinkels met een
van zijn 'slordig belegde
broodjes': dik
belegd, maar
toch een béétje netjes

H

•*' <t é
SLORDIG
BELEGDE
BROODJES

Foto
Andre Lieberom

ZANDVOORT - Bij slagerij Zwinkels, Haltestraat 30,
worden veelvuldig verbaasde blikken naar binnen geworpen. De oorzaak is een
reclamefolder die aan de
winkelruit is bevestigd. De
tekst? 'Slordig belegde
broodjes'.
Menig voorbijganger blijft
even stilstaan bij de folder,
waarna zich al snel een glimlach om de mond vormt. De
ogen vormen vaak vraagtekens,
want 'Slordig belegde broodjes? Wat is dat nou weer in hemelsnaam?' Die vraag krijgt
Gerard Zwinkels regelmatig te
horen. „Die tekst hebben we
vooral genomen om de mensen
te prikkelen," geeft hij toe, „om
hen nieuwsgierig te maken.
Maar eerlijk gezegd worden de
broodjes toch wel een beetje
netjes belegd."
„Je ziet wel eens 'eerlijk' of
'lekker' belegde broodj'es," zegt
Zwinkels, „maar wij wilden een
tekst die wat meer opviel In
Amsterdam had ik dat 'slordig'
een keer gezien, ik vond dat een
goed idee." In de Verenigde Staten blijkt de term al een flink
aantal jaren m gebruik. Daar
gaat het om dik belegde broodjes waarvan het beleg er aan de
zijkanten bijna uitrolt, zodra je
een hap neemt.
Bij Zwinkels staat het beleg
met van tevoren vast, maar wel
dat het 'heel royaal' is. „Ik
vraag de mensen altijd zelf wat
zij er op willen hebben. Daarna
zeg ik dan meestal: 'We zullen 't
even slordig voor elkaar maken."

O

Het beleg kan varieren van
verse vleeswaren en salades,
broodjes warm vlees, tot en met
kaas en brie, zegt Zwinkels,
compleet met een blaadje sla en
eventueel wat komkommer.
Kaas en sla bij een slager?
„Waarom met, als de mogehjkheden er zijn? De Nederlandse
consument is nog niet gewend
om bij de slager een hapje te
eten, maar in het buitenland,
bijvoorbeeld in de wintersportgebieden, zie je dat al veel langer. Daar heeft elke slager wel
een paar stoeltjes staan. Wij
hebben ook een terrasvergunnmg aangevraagd en we zijn het
hele weekend open."

Traiteur
„De slagers groeien, net als
de bakkers, steeds meer naar
de horeca toe," zegt Zwinkels.
„De laatste tien jaar hebben we
een hele evolutie meegemaakt.
Het gaat de kant op van de traiteur, met kant en klare maaltijden. Wij verkopen bijvoorbeeld
ook satéetjes, én spareribs,
waarvoor ik onlangs nog een
zilveren oorkonde kreeg."
Bij het vlees zijn ook salades
en gepofte aardappels te koop
maar over met al te lange tijd
gaat het nog veel verder, voorspelt Zwinkels. „Het vertrouwde lapje suddervlees zie je
steeds meer verdwijnen, veel
jongeren weten met eens meer
hoe ze dat moeten klaarmaken.
Er is steeds meer vraag naar
gemaksvoeding, vooral onder
de tweeverdieners. En dat is tegenwoordig overal te koop, dus
ook bij de slager."

O

Straatnamen

Jodie Foster

Tekenfilm
naar
een verhaal

en

Vijf jaar geleden

Speelweek van 11 t/m 17 Mei
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nederlands
gesproken

NELL

218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
Zondag 19.00 uur: Gebedsdienst voor Heling (H.A.), ds.
A.W. Snijders

Burgerlijke stand B

met

Dwars op de Swaluestraat, die we vorige week behandelden,
loopt de Prinsenhofstraat. Die naamgeving stamt nog uit de 19e
eeuw, de tijd dat er kennelijk nog aardig wat vissers in deze straat
woonden. ICen Prinsenhof is een 'admirahteitsgebouw' of een
gebouwencomplex waarin de leiding van de vloot was gehuisvest.
Zeevarenden dus, net als het merendeel der bewoners, de vissers,
van het Zandvoortse straatje. Vandaar dat op een gegeven moment iemand de naam 'Prinsenhofstraat' bedacht, die daarna
langzamerhand in gebruik raakte. Overigens blijkt er nog een tijd
geweest te zijn, dat deze straat spottend 'De spekbuurt' werd
genoemd. Dat kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben.
Welke het in dit geval is geweest, daarover hult het gemeentearchief zich in nevelen. Wie een vermoeden heeft... tips/info via
telnr. 18648.

„Ik dacht datje al weg was." Die opmerking
A.L

A.L

A.L

Dagelijks
13.30,15.30

Dagelijks
19.00

Dagelijks
21.30

VERWACHT
lul HORRORTiACHT metv
JDYMAH 2/ BRAiriS
Gasthulsplein 5,2042 JM, Zandvooit tel: 02507-18686

krijgt bloemist Marcel Schoorl de laatste weken veelvuldig te
horen. Een tijd geleden stond in de Zandkorrels een stukje over
het feit dat hij zijn bloemenzaak aan de Hogeweg wilde verkopen.
Het gevolg: iedereen dacht even later dat hij al weg was. Mis dus.
Voorlopig zit Marcel hier nog wel eventjes, zo laat hij weten. „We
zijn gewoon open hoor." Dat is van donderdag tot en met zondag.

ET VALT NIET MEE om
iedereen tevreden te stellen. Ik heb enorme bewondermg voor de mensen die
zich belangeloos hebben ingezet voor de viering van het vijftigjarig bevrijdingsfeest op 5
mei Maar er moet me toch
even iets van het hart. Behoorlijk wat inwoners vonden de 5mei-vienng in Zandvoort een
'regelrechte aanfluitmg'. Vast
weer een kwestie van 'geld'.
Zelf ben ik die dag niet m
Zandvoort geweest. Ik heb
mijn fiets gepakt en besloot
naar Scheveningen te gaan.
Daar was een enorme vhegshow gepland, dus de moeite
waard om naar toe te tuffen
Via het fietspad door de duinen kwam ik langs Noordwijk
en Katwijk. Die dorpen bruisten van gezelligheid. Overal
hingen de vlaggen uit en waren
de straten schitterend versierd.
Optochten (harmoniekapel en
majorettes), muziek uit de jaren veertig, kraampjes, kermis,
kortom, de inwoners hadden
met zijn allen voor een fantastische sfeer gezorgd.
In de loop van de middag
reed zowel door Katwijk als
Noordwijk een flinke colonne
legervoertuigen. Oké, geen
oude Canadezen erop, maar
jonge mensen, leuk gekleed in
de kleren uit die tijd Ze zwaaiden en lachten uitbundig naar
de vele mensen en wisten op
die manier iets van die vreugde
van vijftig jaar geleden op me
over te brengen. Het sfeertje
was echt 'te gek'.
In Scheveningen was het helemaal schitterend. Dat vonden
die andere driehonderdduizend bezoekers ook. Er was
een fantastische vlootschouw
en een groot aantal oude vliegtuigen vloog in formatie laag
door de lucht. Vooral wanneer
ze met zijn allen precies tegelijk de bocht inzetten en je de
zware motoren bijna in je
maag voelde brommen, kon ik
me enigszins indenken, hoe
imponerend deze toestellen in
oorlogstijd moeten zijn geweest. Ook de F-16-vliegtuigen
en de modern uitgeruste helikopters zorgden voor fantastische demonstraties.
Teruggekomen in Zandvoort
zag ik dat de guirlande m de
Haltestraat (de enige imponerende versiering die ik in ons
dorp kon ontdekken) al om zes
uur door de scoutinggroep
werd neergehaald. Wel een afknapper, als je na zo'n tocht
vol belevenissen het dorp binnenrijdt Het zag er kaal, saai,
onverlicht en verlaten uit.
Thuisgekomen stond er op
mijn antwoordapparaat een
rits van teleurgestelde moeders en oma's. Of ik even in de
krant wilde schrijven, dat ze er
die dag geen pest aan hadden
gevonden.
Eén oma was helemaal 'over
de rooie'. Zij heeft namens
haar teleurgestelde kleinzoon
de overgebleven ruimte van
het bandje volgepraat. Vijfjaar
is hij, en hij had zich samen
met zijn vriendjes reuze verheugd op de kinderspelen. Vorig iaar had hij de dag van zijn
leven. Dit jaar mocht het ventje
opeens niet meer meedoen. De
kinderspelen waren dit jaar alleen voor kinderen vanaf zes
jaar.
Het mooiste van alles is, dat
mijn nicht van tien zich daar al
te groot vo'or voelde Samen
met haar vriendin was ze die
dag 'puberaal' naar het strand
vertrokken Maar in de middag
kwamen ze toch kinderlijk verheugd met een prachtige beker
thuis. Er waren niet genoeg
kinderen bij de kinderspelen
dus de prijzen bleven over. Die
hebben ze toen maar weggegeven. Nou moe!
MARTHA BURGER

Live muziek
Café La Bastille, Haltestraat 58, heeft tegenwoordig elke zondagmiddag 'live music' m huis. Het optreden van de artiesten
• In de Openbare Bibliotheek
begint om 4 uur.
hangen momenteel kleine
kunstwerkjes van leerlingen
van de Zandvoortse basisschoDierenambulance
geven hiermee hun mDe leerlingen van de Mariaschool hebben een grooi deel van de len. Zij
van oorlog en bevrijding.
opbrengst van hun sponsorloop m maart, aan de medewerkers druk
Te zien tijdens de openingsuvan de Dierenambulance overgedragen. Dat was een bedrag van ren
van de bibliotheek.
maar liefst 750 gulden. Het geld werd door Stan Bluys, Mitchell • Galerie
verkoopPaardekooper en Pauline Pijpers overhandigd aan het hoofd van expositie Aeckerstijn:
Johan
de ambulance, mevrouw Dams. Daarna mochten alle kinderen Pas, tot enkunstschilder
28 mei. Geopend
een kijkje m de wagen nemen. De rest van de opbrengst van de woensdag met
t/m zondag 14 - 17
sponsorloop wordt gebruikt voor een feestje: volgend jaar ter uur.
gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de school.

INDtSIÏ WASUKOÜhK

SONY HI-8 TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviespnjs"3330 -

1599.-

Lucht afvoerdroger, maximaal 5kg vulgewicht, mstelbare tijdklok tot 120 mm,
temperatuurregeling voor kook- bonte en
fijnwas, zowel links- als rechtsdraaiende
tromm,el, anti-kreukprogramma en
kunststofbovenblad. Adviespnjs*694.-

P'E SLECHTS
N'ET TERUG

INDESIT 800 TOEREN
WASAUTOMAAT

Type KN5402WO; Adv.*849.-

ZANUSSI
KOEL/VRIES KOMBINATIE

800 toeren volwasautomaat, trommel
SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST HI-8 STEADY SHOT roestvrijstaal, traploos mstelbare tempe-

Flat en squar Hi-Black Tnnitron beeldbuis, teletekst enafstandbediening Adv '1660-

999.-

SONY72CMKVS2921
Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogeli|kheden Adviespnjs'4000.-

2279.

SONY72CMKVC2921
2CMKVC295
Stereo en teletekst
sletekst Adv.'225
Adv.*2250-

1399.PANASONIC
ONIC 63 CM
TX1988, Stereo
itereo en teletekst
teletekst

1099.-

SONY55CMKVX2141
CMKVX2141
Stereo en teletekst
iteksl Adv *1650
"l 650--

999.729.
699.-

SONY55CMKVM2100
CMKVM2K
Hi-BlackTnnitron
itron Adv
Adv *1000*1001

SHARP DV5403
5V5403 KTV
KI
55cm, Stereo
eoen
en teletek:
teletekst.

Hi-8, stabilisator, stereo

1949.-

SONY STEADY SHOT

1579.-

SONY HI-FI STEREO
CAMCORDER

1095
PHILIPS 70 CM KTV

STEREO TELETEKST
28ST2471;Adviespnjs*1995.-

BAUKNECHT WA541
1000 toeren wasautomaat

995.-

RVS kuip en trommel. *1 499.-

1045.-

1449.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviespnjs'1499.-

E807, 8mm, 8x
ixzoom.autofocus
zoom, autofocus

949.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviespnjs'999.-

599.-

Uchtgewichtcamcorder
lamcorder *1650.-

MOULINEX DRAAITOP
1000 W. STOFZUIGER

899.-

Slede stofzuiger. Zuigkracht mechanisch regelbaar, accessoiresberging in
de stofzuiger, luchtfilter,
dubbelle
zuigmond.
Adviesprijs*229.-

PHIUPSHWCAMCORDER
8CAMCORDER
M870,16xzoom,
om, stereo. *2495
*2495--

1499.SONY'
'P.s:9oHG'••-''. 3f'
IONY:::-.• ;vHSEi«ov.:;24.
l- . . . . . . U S . E 2 4 0 E O

*•' •

BOSCH 1000 TOEREN

955."
SIEMENS WASAUTOM.
Adviespnjs'1348.-

795.-

Koel/vnes kombi. Adv.M 235.-

649.679.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
BAUKNECHT SUPER
3 laden. Adviesprijs'1199.-

859.-

MIELE K1321S LUXE

979.-

SIEMENS 310 LITER
KOEUVRIESKOMBINATIE
Type KG31; Flexibele indèling van deur en koelkast,
automatische ontdooiing, omdraaibaredeuren. Adv.*1448.-

Type M6137G; 17 Itr
inhoud. Niet alleen snel
koken, verwarmen en
ontdooien maar ook
door de 1000 Watt grill
een heerlijk bruin korstSONY HI-FI VIDEO+PDC je op bijv. het vlees,
SLVE70, Tn-Logici 4 DA-PRO 9 standen en uitneemkoppen, Hi-Fi stereo en PDC. baar draaiplateau.

Adviesprijs. *1780.-

TypeKGS32;Adviesprijs*1649.-

QINDESIT 1200TOEREN

Ook
verkrijgbaar
zonder

179.-

PHILIPS
LADYSHAVE
Voor snel en glad ontharen.
Maximaal
2 per klant. *38.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240, "Beste koop", VHSHQ,TELETEKST/PDC. *1709 -

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs* 1735.-

1198.178.-

WA15; Adviesprijs*245.-

2-DEURS KOELKAST
PHILIPS/WHIRLPOOL

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*849.-

INDESIT 2-DEURS.
Vanabele indeling. Adv.*799.-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts
engeruisarm: Adviespnjs*999.-

899,

1995
PHILIPS 63 CM KTV

948.-

ATAG TURBO-FORNUIS

ZANUSSIWASAUTOMAAT

JVC HI-FI VIDEO

NVSD30; 3 koppen, PDCprogrammermg. *1199.-

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl.gnllenkookwekker.*1510 -

TypeZE400E;Adviespnjs*949.-

999.

1795.-

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO

TypeAWG719; Adv. *1235.-

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM MATCHLINE TURBO-DRIVE HI-FI
28SL5800; Adviesprijs*2695.- STEREO+ SHOWVIEW
PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ

410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixed
gnll-set. Adviesprijs. *1575.-

PELGRIM WASEMKAP

Voorlader, centrifugegang
1 200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviespnjs*1 1 99.-

999.-

Supersnel, hi-fi stereo. *1382.-

498.548.-

ETNA FORNUIS 14.00

999.-

HRJ600,Stereo Adv.*1299-

1195

Gas-eteWrofomuis met gnll. *999.-

SUPER KOOKPLAAT
BOSCH 323 LITER
4-pitsgaskookplaat. *298.KOEL/VRIESKOMBINATIE

SAMSUNG
KOMBI
MAGNETRON
800 W. + GRILL

PHILIPS HI-FI VIDEO

VR632, TURBO-DRIVE,
4 koppen, stereo, longplay,
LCD-afstandbedienmg *1295-

STUNT! GAS-ELEKTRO

PELGRIM SUPERLUXE
WHIRLPOOL ARG647 GAS-ELEKTROFORNUIS

SONY TRAVELLER
RAVELLER

899.-

25GR9760, Flatsquarebeeldbuis, teletekst, stereo en afstandbedienmg.Adv *1795 -

TypeW697LW; Vootlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2299.-

LUXE 1400 TOEREN

TOPMERKCAMCORDER
CAMCORDER

478.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

TR323, Hi-Fi stereo camcorder,
1 OxzoorngroottoeWens *2550 -

KVM1421, Adviespnjs*890
idviesprijs*890 -

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

Type ZFC56/46; Ruime koel/vries
kombinatie met 2 gescheiden motoren
en 2 thermostaten, automatische ontdooiing van koelruimte, 4 diepvriesvakken, omdraaibare deurdraair-ichting
en kontrole lampjes. Adviesprijs*1199.-

ratuur, halve wasknop, 14 basisprogramma's voor katoen, synthetika, fijnwas en
wol, formica bovenblad, zelfreinigende
pomp en zeer zuinig. Adviesprijs*999.-

Met stabilisator' "3100 -

SONY TELETEKST
ELETEKST

499.-

INDESIT
FORNUIS

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv. '799.-

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT' Adviesprijs*749.-

WHIRLPOOL 2-DEURS

799.-

235 liter. Adviesprijs*985.-

BAUKNECHT VW3PR
BOSCH VW SPS2102

PANASONICVIDEO+PDC
PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

25MN1350, AdviespnjsM 445.-

945.-

SLV280; VHS-HQ videorecorder Adviesprijs. *890.-

795.-

599.-

14AA3527, Adviespnjs*745 -

F360,l-HQ.3koppen.*1318.-

495.-

599.-

"BESTE KOOP" Officiële
Philips garantie. Adv.*695.-

VXK326, VHS-HQ, shuttle
afstandbediening Adv.*699.-

Luxe kast. Adviespnjs*1 049.- Type G521 ; Adviesprijs*2099.-

695.^^j===s3^jy

L^^Sifi

37CMTYPE37KV1212 SHOWVIEW VIDEO

qeonzezeergroteor
Smdat wi| een sne^e, zeer
l
Oerdegelijke tabletop. Zeer moderngeoutiUeerdeTech-l
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

255.-

LAV275;1000toeren.*1699.-

479.-

1299.-

aEJrffijs

INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

335.-

^^1 ^^Bo^^^HI^^^^H

VSG21, Afstandbediend. *768.-

in importeurs leveren ons

1-DEURS KOELKAST

AEG BOVENLADER

AKAIVHS-IHQ VIDEO

•

BCCspéenreeds26.jaarop
zekerenverkooptuitsluitend
de allerbèkendstejopmerVenmeiofficiëelNederlands

iianë

PHILIPS TELETEKST AKAIVIDEO+PDC/TXT

1399.RISICO

Type AWG089; Adv. *1435.-

& STEREO TELETEKST SONY VIDEO + PDC
52NA2304,55cm, Off. Philips
garantie Adviesprijs* 1345.-

B AU KNECHT 2-DEURS MIELE VW G521

449.-

uiterlijlidevolgende werkdag.
Bii BCC kopen is een : ve-|
radbming.Vakkundigpersoneelstaatumetraadendaad
terzijde/BCC.waarrnennog
tijd voor.u heeft!

WHIRLPOOL 1-DEURS

4 KOPPEN VIDEO

Topmerki Perfekt beeld. *799

145 LITER KOELER
Topmerk. Adviesprijs*749.-

H^^H

375.-

jjia KTOTBEmüü»:>i'.y;«i
PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; TELETEKST. *1245.-

579.-

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12,Tetetekst Adv.*1679 -

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

SAMSUNG M6135
BOSCH KOELKAST MAGNETRON OVEN
TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviespnjs'495.-

STEREO TELETEKST
63TA4410, Adviespnjs'1995 -

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33, Stereo en teletekst

1198.

GRUNDIG 63 CM

63-630. Teletekst. Adv. *1 579 -

T51-540, Teletekst Adv. *1099 -

499.449.-

••••••^^^Bl ^«ttWffJT*»llKmilL

'^P^^^EuuiU^ffiBffliB

298.-

345.-

20literinhoud. Adviespnjs*649.-

TypeDSO; Adviespnjs*649.-

219.-

MOULINEX FM1315

JVC VHS-HQ VIDEO

SHARP R3G56 KOMBI

259.-

HRD770E,LCD-afst bed *799 -

449,

OPZETVRIESKAST

Sprral^^^SH

Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

KONDENSDROGER

GV401, "Beste koop'" TELETEKST/PDCprog *1099.-

N5000; Geen afvoer nodig

629.-

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger. Adv.*1 549.-

Inkl. afstandbediening *699.-

379.-

WHIRLPOOL AFB594
BOSCH VRIESKAST
TypeGSDI 341 ; Adv. *848.-

WHIRLPOOL 243 LITER

\BEJER EN GOEDKOPER!
@»EKIiL.iF»S HI-FI

AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv.* 1 449.-

FW26, 2x25 Watt versterker, digitale tuner
met 30 pre-sets, dubbel cassettedeck,
CD-speler, boxen, afstandbediening. '910.

PRIJS

WHIRLPOOLAVM610

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

STUNT! VHS-HQ VIDEO
37 CM KLEUREN-TV

Absorptie, 12/220 volt en gas.

ZANUSSI WASDROGER

Supersnel, VHS-HQvKteo *759-

GRUNDIG VIDEO + PDC
GRUNDIG 51 CM KTV

SHARP R2V14 STUNT

ELECTROLUX RC1000
33 LITER KOELBOX

TURBO-DRIVEVIDEO

179.-

495.-

VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfekt beeld' *995.-

629.-

848,
ARISTONA 63 CM

BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaar draailateau. Adviespnjs*279.-

sssrafés^fe

479.-

ÏTiVTiiKiifKAÜaïBHÜ^^ il^^TfiHl»l?V\V

1099 •"

MERKCENTRIFUGE
TRIFUGE

2800 toeren.. Adv.
Adv.*249.*249.-

Electronisch betalen
met uw PIN-code,
. zonder extra kosten

j 9Oi"

STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alle (opmerken leverbaar
in alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

i'CDI AIVir>
bKLAIMU
•"llfcgrTI1lfc^

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUOE
DEN HAAG
HILVERSUM

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

499.549.-

SHARP3IN1KOMBIR7V1

298.

699.-

WHIRLPOOL AVM920
Luxe 32 liter 3 in 1
kombi magnetron. Adv. *1499.-

749.-

l OPENINGSTIJDEN:
l maandagmiddag
.1 tot 5.30 uur l
l dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur !
zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
PI EKTRn.Cl IpCRC l Badhoevedorp vrijdag
••••• 7 tot 9 uur
RT rJV KynTiyiÏASIlWaafSsenbroek vrijdag ...... .... 7 tot 9 uur
IN DE RANDSTAD overigi filialen donderdag ..... 7 tot 9 uur

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAIM NEDERLAND

HAARLEM
„ l BEVERWIJK
^
Winkelcentrum "Schalkwijk" ISUPËRSTORE 1100 m2
Rivièradiecf 37 :
.
l Breestraat 65
v

379.-

MOULINEX KOMBI

1 .40 meter hoog met 6 vries- PANASONIC NN8550
vakkencq laden. Adv. *1 1 65.- Digitale super 3 in 1
kombi magnetron. Adv. *999."7QQ

159.il PIM-CODE |

Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

Weekmedia 17

donderdag 11 mei 1995

Gevraagd:

Jonge enthousiaste verkoopster V j
voor 38 uur per week

VADERS LET OP!

Verwen moeder met een fijne fonduegourmet- of steengrillschotel.

1 kilo

P

TEFALSTEENGRILL

HILIPS BEAUTY-SET ............ r i 4 __
,
CHEF
+8 PERS.'GOURMET
ïïxe L A D Y S H A V E met MOULINEX
MOULINEX CHEF
Komplete, krachtige 500 Watt,| 3942°: Gourmetten, racletten l
iverse hulpstukken voor Komplete.krachtigeSOOWatt,

119.-*

*massage in luxe opberg- CHINE.Sapcentnfuge.citrusAdviesprijs.'SOO.-

.95
f\f*

100 gram

9,95 1,69

'

oC

85.'

'Ladyshave met T
jfiüweelzacht
J
|schéerblad. Ad viesprïjs. *69.-

He( Randstedeli/k qffjeidingen Centrum
verzorgt vooft&i

%Qt)Qyeerlingen

deeltiidberoeasatttetalneen en orientatiecentrum

schakelprogramtrli'Q
^%

Spreekt de financiële
wereld je aan?
Kies dan voor een opleiding met
perspectief en solliciteer bij een bank!

Keukenhulp met snij- en Zowel binnen ais buiten tel•*•
rasplaten, momentschakelaar gebruiken. Adv. *159.- ' I_L_
| en'receptenfolder.
i
Tiïimil f T '

,.

tel. 12989

**•W*.
•««•§.

opleidingen

gevraagd
voor het
weekend.

Grote Krocht 5-7

IADYSHAVE l

Hogeweg 28

randstedelijk

135.-

Kladyshave. 110/220 Volt. *78.-

lEHÏLIPS

ECHT JE PROEFT'T!

Hamlappen Blanke of Parttime
gepaneerde VERKOOR
of
fricandeau schnitzels STER

HELPT
MOEDER VERWENNEN!!!

^^~V - • , •

echte bakker BALK

9.00 uur lot 18.00 uur . •
Zaterdag van 9.00 uur lol

17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

'

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum verzorgt m samenwerking
met de ABN-AMRO, de RABObank en de VSBbank de opleiding
Commercieel Medewerker Bankbedrijf (CMB).
Het gaat hierbij om een combinatie van leren en werken, een zoge-

\PRIJ5A

naamde opleiding in het leerlingwezen. Vier dagen in de week werk je
bij een bank, waar je je praktijkopleiding volgt. Je ontvangt hiervoor

44.95

een salaris. Eén dag'in de week volg je de theorieopleidmg bij het

PHILIPS
STAAFMIXÊR

^„. .

Randstedelijk Opleidingen Centrum. Het diploma CMB is een door de

Pureren, mengen, hakken. TEFAL GRILL .
!•*
jO'Éjj'" '•
Kontaktgrill.uitneembaregrill-l'K'
ÏV « platen, thermostaat. *159.- | •

werkgevers in het bankbedrijf en het ministerie van Onderwijs
landelijk erkend diploma

89.-*

*De, Qutte, Toinz

|BRAUN SILK-EPIL
jtOntharings/epileérapparaat.
tBekehd van de TVi :
•:

Duur opleiding: twee jaar
Tijd: dinsdag van 9 00 tot 16 00 uur

74.95

Neem moeder
mee naar
de mooiste plek
van de wereld

LUXE HANDMIXER
1 50 W a t t ha-ndmixer +
garden en deèghaken.
.

PHILIPS FRITEUSE,

19.95

Rechthoekig; model mét
handige handgreep en permanent filter. Adv."200.-

129.-

ARMEN FÖHN
tSÓO Watt haardroger.

14.95
19.95

contour
Weftjcbrauwe n
Total Beauty Care
Eyelioer

NOVA FRITEUSE FR101
Rechthoekige friteuse met l
permanentfilter, thermostaat. |

iRAUNHAARDROGER LUXETDASTER
Öboo Watt stille haardroger.

-

Broodrooster niet koele wand,
elektronische bnjiningsgraad.

?Q QF5
tm%fm

Zeestraat 56 2042 L.C.
Zandvoort Tel:'02507- 30838

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

Anti-reuk-filter + thermostaat

WW

laanbaklaag.

£ARMEN KRULSET

MOULINEX?
OVEN

^HILIPS
IK3EZICHTS

I

Zelfreinigende grill-bak-l
oven + regelbare ther-J

149.-*

SNOERLÖZE

WATERKOKER; r ,
1,7 liter. Optimaal gebruiksgemak.
Met droogkook-beveiliging.

H L Amsterdam

tel: 020-5161616
Vraag naar de heer Frans Loupias.

Advies van de verfspecialist

De pittigste
actie!

Ï7toiters in 2 matea jnkL dips. *97.-

57.5

Meer informatie over opleiding en werkplekken:
TerheideweglO

Nü buiten aan
'e slag !

69.-J

44.95

VWO met economie 1 of 2 en recht
Leeftijd: 17 tot en met 21 jaar

1062

Boul. Barnaart 14

TEFAL FRITEUSE

PHILIPS

Plaats: Terheideweg 10, 1062 HL Amsterdam
Vooropleiding: HAVO met economie en/of handelswetenschappen

f 7.094,-

j BCC div. solaria in alle maten.

79.95
NEDERLANDS

IÖNNEHEWIELS
|et|phiiips CLEO-lampen,
iyerstëlbaarstatief,KEMA-keur.
||i|diverse rn'aten. Bij BCC
sblarïa beter en goedkoper!

PHILIPS CITRUSPERS
250cc inhoud. Met afneembaar reservoir. Adv. *45.-

19.95

19Ü -

U3M
MËÖm
ELECTROLUX 1100W *
.Type Z186.0; Adv. M09.- " ^,

229.-

KRUPSESPRESSO
KOFFIEZETAPPARAAT

Volkswagen Passat 2.0 liter 85 kW (115 pk) inclusief airbags en ABS.
Deze aanbieding geldt slechts voor enkele modellen 1993.

HR6540; Super draaitop en
automatisch oprolsnoer.
'Adviesprijs *440.-

AlltO Strijder B.V. Burg. van Alphenstraat 102,
2041 KP Zandvoort. Telefoon: 02507-145565

Type 971OJ; Espresso en
koffiezetter in één. *297.-

185V?

l Wndënborsïeï met
i iCbbrstels. Met r-

; Koffiezetter. *65.-

Maximaal 2 per klant.

«f O

OE% S227; Absolute topklassel

p5|41+UNIËK anti-kalkstaafje.
[Drinkt gewoon uit de kraan.'95.-

45.50

Tweewielers
Heeft merk fietsen met
2O TOT 5O % KORTING
Maar ook voor uw
scooter snor of bromfiets

MIELE ^
STOFZUIGER

l W • W O voor bodemprijs. 10 jaar ga-1

pFAL
iiXOOWIBOUT

1600 WATT TURBO
Elektronisch regélbaar. *499.-

THERMOSf
STUNT

NILFISK STOFZUIGER S!
"

''

'

thermôskan. Adv.*1 09.

OPLAADBARE
IKRUIMELZUIGER
LMaximaal 2 per klant.

Paradijsweg 2
(to. politieburo)
Zandvoort
tetefoon 02507-156 02

Pntzcn zi|n nclusefBTWen 6PM C*H jol kcstenr [klaar maLen W|tigngLn ook

PHILIPS 1300 WATT

:[+Bruisbadsysteem.Adv.*145.-

IBRAUN
RtAK CONTROL
jlfETTIMER
l jS§!£?d-^.re.--: •••

PJSA

AEG STUNT TYPE 402 *

JPARMENVOETENBAD

Eén van de geheimen van mooi
strak verfwerk is: op tijd beginnen !
Haal bij ons - voor u aan de slag gaat het gratis magazine MOOI ZO :
vol schilderadviezen, ideeën en tips
van de verfspecialist.

Mechanische zuigkrach- jf
tregeling en extra hulpstuk- ^
ken. Adviesprijs. *240.7

49.95 MOULINEX SUPER

'

THERMOS
FK40
kfrft?
139
"
Met
dubbelwandige warni- UilüJ . .
t\fjU>m
houdkan. Modern design. ELECTROLUX Z99 ;

69.95 L!jj3 1U j."
ZIE HIERBOVEN VOOR VIJFTIG *

*tevens eigen werkplaats
*garantie
*service

LUKON TWEEWIELERS
KOCHSTRAAT 8
NIEUW NOORD
TEL-025O7-165O4

verf / glas / behang / zonwering /interieur

EENDAKKAPELI
IS RUIMTEWINST
• Dakkapellen in alle soorten en maten.
• Van onderhoudsarm en degelijk materiaal zoals:
TROCAL / TRESPA / UNIDEK / KOMO keur.
• Traditionele constructies, zeer goed geïsoleerd.
• In één dag geplaatst d.m.v. prefab elementen.
• Dubbel glas van binnenuit te reinigen.
• Verzorgen van melding of bouwvergunning.
• Doorlopende garantie en financiering mogelijk.

U wilt óók ruimtewinst op zolder?
Bel: 02202 2700, fax: 02202 2730
of post de bon zonder postzegel.
Ik wil graag een vrijblijvende offerte
Naam
Adres . .
Woonplaats .
Telefoon .
Post de bon nur

RUITER DAKKAPELLEN
Antwoordnummer 1751
I620WKURSEM
Ni|verheidsterrem M, l645VXUrsem

donderdag 11 mei 1995
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SCHOENMAKERSWERK IS
HET BESTE UIT DE ELZAS!

iIJSBRECHTVAN
AEMSTEL

PINOT BLANC
BIEHLER1994

j. van campen
schoenreparatie

CORN.SLEGERSSTRAAT 2
TELEFOON 15449

CINZANO
VERMOUTH

BESSEN| JENEVER

BIANCO OF
ROSSO

l HELE LITER 20% alc.

óov

SNEL KLAAR
DE EERSTE ERKENDE
SCHOENHERSTELLER IN
NEDERLAND

VIN D'ALSACE

Wij hebben voor u een klassewijn
geselecteerd: De Pinot Blanc 1994.
Keldermeester Biehler, de wijnkenner en vakman uit het plaatsje
Dambach, van wie we deze voortreffelijke Pinot Blanc betrekken,
gunde ons slechts 30.000 flessen!
Haast is dus geboden, indien u mee
wilt genieten van deze uitstekende
Elzas-wijn. Een fruitige, vrij droge,
zeer elegante 'Elzasser' aanbevolen
bij asperges en alle sporten wit vlees.
ELDERS S*98T

ELDERS

VERGELIJKBARE PRIJS

&9T

0,7 LITER-40% ALC.

ELDERS2235

vïf
e»

KOFFIELIKEUR

.j

PARADE
VIEUX

0,7 LITER

HELE LITER

TIA MARIA

VAT
G»

ELDERS

ELDERS

VÏJT
60*
D RU KT ALLES...
GOED, SNEL & BETAALBAAR !!!

f

Affiches
Menukaarten
Huisorganen
Zetwerk
Lay-outwerk
Advertenties
Ontwerpen
Periodieken
Brochures
Info-bulletins

Briefpapier
Rekeningen
Folders
Visitekaartjes
Stempels
Rapporten
Etiketten
Formulieren
Clubbladen
Jaarverslagen
Memoblokken
Offerte-papier

[jAFFAJUSO'ORANGE

S
S^SF^"1^""
S XrTX«'°^

HELE

e

éü&

PROEFNOTITIES
Kleur: paars •
Bouquet: iruilig
Smaak: rond en
soepel

*m

LfU

7.1 .50

LITER

heeit alle dranken!
HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

^

* En nog
véél meer II!
Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Gasthuisplein 6 - 2042 JM Zandvoort - Tel: 02507 • 16338
En natuurlijk de beste fotocopieën !!!
(vergroten - verkleinen, bijna alles is mogelijk)

Alleen vrijdag
en zaterdag a.s.

MONSTERCOLLECTIE
TRUIEN EN T-SHIRTS
Alles op ons ronde rek:

voor de allerliefste mama's
Verscheidene kleuren, maten en
modellen

. . . is er leuke en aktuele kleding
van CONFETTI
want de kleding van Confet'ti, dat is nog
eens een echte verrassing voor elke
mama . Maak daarom van moederdag
eens een echt feest en trakteer je moeder
of je echtgenote op een keuze uit de
nieuwste en trendy lentecollectie,
van Confet'ti.
Wedden dat het dan een onvergetelijke
moederdag wordt?

Grote Krocht 19, 2042 LT Zandvoort tel. 02507-12450

DMC-garen
Anchorgaren
borduurpakketten
hobby-artikelen
.fournituren
kledingreparatie

lichtgewicht
naaimachines
vanaf

Tot ziens bij Confet'ti in het
hart van het dorp.
REPARATIE ALLE MERKEN

Viscose „Big shirts"
div. kleuren

Voorjaarstrui
50% katoen; div. kleuren

29,95

29,95

Viscose pantalons
div. dessins

Crinkle-rok; div. kleuren
100% katoen

39,95

29,95

WIJ GAAN VERBOUWEN
UITVERKOOP TEGEN AFBRAAKPRIIZENÜ!

STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

Glazenwasser/j
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen ,
schoonmaak van
luxaflex
.
verhuur
tapijtreinigers

ALLES MOET WEG.
MATERIALEN EN HANDWERKEN:
wol, puzzles, kralen, tafelkleden, schorten, poppen
etc.
KOM, KOOP, EN STEUN het werk van de WELFARE van

HET NEDERLANDSE RODE
KRUIS afd. ZANDVOORT!
Zaterdag, 13 mei a.s. van 10.00-16.00 uur.
RODE KRUIS-gebouw, Nic. Beetslaan 14, Zandvoort

tel. 14764-14090

DE BARBECUE HEEFT VOOR DE
TOPSLAGER GEEN GEHEIMEN
Uw Topslager weet alles over gezellige barbecue feestjes.
Grote keus in barbecue vlees, sausjes - salades, enz. Alles voor
een komplete barbecue.
SPEC/AL/TtfT

GEBRADEN

VAN DE WEEK

GEHAKT-

BARBECUE SPECIALITEITEN

BALLEN
vers uit eigen
Ons grote sukses
keuken.

SPARE RIBS
vers gebraden

HALTESTRAAT 11

De nummer l

in mode

Gemarineerde
KARBONADE
KIP SATÉ
SHASLICK

en

Wij staan in de

HAMBURGER

kant en klaar

TOP TIEN van.

BRAADWORST

NEDERLAND
UW TOPSLAGER VREEBURG

GEOPEND 7 DAGEN IN DE WEEK VAN 10.00-22.00 UUR

Haltestraat 54 - Tel. 02507-12451 Zandvoort

>
^

M^^A^A^M^^^^^^M^^

Weekmedia 17

donderdag 11 mei 1995

In de wal van de begraafplaats was een grote hut gebouw*
Op het herdenkingsartikel over de familie Van der Poorten zijn nogal wat positieve reacties gekomen. Daaruit
moge blijken dat deze. mensen en die periode nog lang niet
zijn vergeten. Eén van die reacties, van mijn neef Jan
Zwemmer, wil ik u niet onthouden.

door Jaap Zwemmer

In 1942 werd door de bezetter
de evacuatie van de Zandvoortse bevolking bevolen. Het overgrote deel moest vertrekken,

maar de gemeentelijke diensten en openbare nutsbedrijven
bleven zo goed en zo kwaad as
dat ging, in functie. Hetzij op

hele, hetzij op halve kracht. Zo
bleef ook Publieke Werken het
nodige en mogelijke doen. Wat
nu de Sofiaweg is en de toegang
tot de algemene begraafplaats,
heette voorheen de Noorderduinweg. Deze liep vanaf de
Kostverlorenstraat over de
spoorbaan schuin rechts, jlangs
de toenmalige remise en de algemene begraafplaats. Hij liep
naar de zogenaamde 'modderkommen' (eertijds de riool-effluent vijvers) en de 'Entos' (de
toenmalige varkenshokken en
het vuilstort). Door de uitbreiding van de begraafplaats is
deze weg tot de begraafplaats
ingekort.

Mijnenvelden

'De geruisloze weg'
Vlak na de oorlog was het
ook nog niet zo fijn in Zandvoort, want met de sloop van
de kustbetaouwing hadden de
slopers en passant ook al de
loodleidingen,
kranen,
wc-potten etc. van veel huizen van geëvacueerden ook
maar meegenomen. Als ze 's
avonds na hun sloopwerk
zakken vol de trein inzeulden
en naar huis gingen, lagen die
treinstellen zowat plat op
hun veren van 't gewicht. Ruiten waren vaak vernield. Velen die in 1945 weer zo snel
mogelijk naar Zandvoort wilden, werden met dit ongerief
geconfronteerd en moesten
maar zien hoe ze hun woning
weer bewoonbaar kregen. De
Van Lennepweg bijvoorbeeld, was in een erbarmelij-

ke staat, de ventweg was toen
een zandwoestijn. Ik meen
dat die weg indertijd nog is
aangelegd door de aannemingsfirma met de bijzondere naam 'De geruisloze weg1.
En omdat het toen bij mijn
eten de eerste geasfalteerde
weg in Zandvoort was, werd
hij wel de teerweg genoemd.
Ook was vlak na de oorlog
treinverkeer niet mogelijk
omdat de bezetter alle spoorstaven en bovenleiding had
weggehaald. We moesten het
doen met alleen de tram,
voor zover die reed. Daarna is
het spoor nog jaren enkelspoor geweest. De treinen
moesten in Overveen op elkaar wachten, om elkaar te
kunnen passeren.
J.Z.

Links en rechts van de Noorderduinweg, van de Kostverlorenstraat tot de spoorbaan, was
toen alleen duingetaied. Over
het spoor stond aan.de rechter
kant alleen het rioolgemaal, het
zogenaamde pompstation. Dit
gebouwtje staat er nog, maar is
geheel tot woonhuis omgebouwd. Links en rechts waren
er toen mijnenvelden en er was
slechts een smalle strook vrijgelaten, waarover militair verkeer, de wagens van Publieke
Werken én een enkele begrafenisstoet kon rijden.
Aan de Noorderduinweg over
het spoor woonden nog slechts
drie families, te weten de familie Termaat in het pompstation, de familie Koper, waarvan
Frans Koper de opzichter van
de begraafplaats was, én de familie Zwemmer in het inmiddels gesloopte remisegebouw.
Bij deze families waren drie onderduikers, namelijk Jan Koper, LUC Gerrits en m'n neef

Jan Zwemmer. Jan Koper was (je bent jong en...) trachtten
de zoon van Frans Koper (bij- gaarne zo'n jonge Zandvoortse
genaamd de doodgraver).
deerne tot de hunne te maken.
Het was toen trouwens zo, dat
de achtergeblevenen in ZandPaardestallen
voort niet konden gaan en
LUC Gerrits was in de mobili- staan waar ze wilden. Je had
satietijd als huzaar hier in diverse gebieden die 'gesperrd'
Zandvoort gelegerd, de paar- waren, zoals het strand, het
destallen waren toen in de gara- Kostverlorenpark, de zuidduige Rinko aan de Oranjestraat nen, de golfbanen en de gebieen in de oude stallen van het den over het spoor.
circus op het stationsplein. LUC
Voor de geëvacueerden was
weigerde in krijgsgevangen- Zandvoort als geheel zelfs
schap te gaan.
sperrgebied. Alleen als je daar
functioneel zijn moest, mocht
Jan Zwemmer weigerde in de je die gebieden in. Zo gebeurde
toen verplichte Arbeidsdienst het, dat Aart Waardenburg, pote gaan. Zijn vader, Kees Zwem- litieagent te Zandvoort, Jenny
mer, en Frans Koper hebben achterop de fiets thuisbracht
toen in de hoge wal van de be- en bij de spoorwegovergang
graafplaats een 'grote hut ge- werd aangehouden. Hij was in
bouwd en goed gestut en geca- uniform, dus dat imponeerde.
moufleerd. Met een kwak ruigt Desgevraagd zei hij over Jenny
en hooi werd het verblijf ver- 'dat is de kraamverpleegster
aangenaamd en daarin brach- van m'n vrouw' en dan was het
ten de drie onderduikers hun goed.
nachten - en soms ook wel daBegin '44 hadden Koper, Tergen - door, terwijl Frans Koper maat en Zwemmer een big ge's avonds wat te eten bracht.
kocht en vetgemest. In november was de slachttijd aangebroIn tijden van zogenoemde ken. Nu stond het varken in het
razzia's, die ook in Zandvoort pompstation en het moest naar
werden gehouden, kregen de de 'overkant waar het achterin
drie tijdelijk gezelschap van de remise door slager Krijger
Jaap Tromp, de zoon van domi- zou worden geslacht, 's Avonds
nee Tromp en van Toon Sle- laat werd de big met veel moeigers, de zoon van Cornelis Sle- te in de kruiwagen geladen en
gers, de aannemer. Deze hut dus op naar de remise. Halverwas zo stevig gebouwd, dat hij wege klonk plotseling het gemet camouflage en al na ruim luid van de laarzen van een solvijftig jaar nu nog bestaat.
daat.

Nu bleek die soldaat achteraf
gelukkig een Georgiër te zijn,
want dat slachten was verboden. In een mum van tijd kwam
die op het gegil af, keek even en
zei: 'Ah, ein Hollandisches
Schwein, na?' Waarop Kees

Zwemmer in z'n beste Duits
driftig reageerde: 'Nicht Hollandische aber Deutscher
Schweine'. Even was het stil,
waarop de Rus in een schaterlachen uitbarstte. 'Deutsche
Schweine,' hikte hij en gaf Kees

Theater „NVONOP^
D,R. .OEBR-KOPER
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Georgiërs

Schwein

Mijn nicht Jenny Zwemmer
moest in die tijd regelmatig
worden geëscorteerd door haar
vader, als zij naar en van haar
werk ging. Want zowel de Brits-Indiërs als later de Georgiërs

Snel probeerden ze de kruiwagen in de bosjes langs de weg
te duwen, edoch door de stoeprand kantelde de kruiwagen Na de bevrijding duurde het even voor alles weer voorradig was. Dat blijkt wel uit advertenties
met een gillend varken als ge- van enkele dagen na de bevrijdng
volg.
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E. H. BROKME1ER, HALTESTR. 50

50 jaar bevrijding uitgebreid herdacht in Zandvoort

In de Haltestraat waren
voor de kinderen allerlei
spelen
bedacht
Foto Persbureau
Zandvoort

Zwemmer een dreun op z'n
schouder. Daarna verdween hij
in de nacht. Het had echter heel
wat slechter kunnen aflopen.
Gelukkig heeft het varken meegeholpen de hongerwinter door
te komen.

ZANDVOORT - Zandvoort
heeft vrijdag uitgebreid stilge
staan bij de bevrijding, 50 jaar
geleden.
De dag stond vooral in het
teken van herdenking, zoals tij
dens de bijeenkomst in de Her
vormde Kerk. „Laten onze jon
geren vooral vragen stellen,"
zei burgemeester van der Heij
den. „Het is onze taak om te
vertellen over normen en waar
den in het leven." Daarna sprak
drs. W.K.N. Schmelzer, onder
andere oud-minister van Bui
tenlandse Zaken. Hij drong aan
op waakzaamheid: „De drei
ging van de immorele nazi-idep
logie is onderschat, tot het bij
na te laat was." De Canadees
Hugh Gaffney, te gast als een
van de bevrijders van Neder
land, kreeg een ovationeel ap
plaus. Hij herdacht allen die in
de oorlog waren omgekomen.
Op het Favaugeplein werd op
de plek van de oude watertoren
een monument onthuld, met de
beeltenis van de toren, belange
loos ontworpen en vervaardigd
door Toon Lavertu. Burge
meester Van der Heijden stak
daar het vredesvuur aan, aangevoerd door wielrijders van
Olympia. Op de Grote Krocht
werd onder grote belangstelling
de plaquette van De Kleine Pa
triot onthuld, vervaardigd door
Jac. van den Bos, illustrator
van het illegale oorlogsblad.
Elders konden kinderen ge
nieten van een tekenwedstrijd
en kinderspelen, 's middags in
de Haltestraat. De dag werd afgesloten met een groots vrijheidsconcert in de Agathakerk

Astma Fonds zoekt
nog collectanten
ZANDVOORT - Het Astma Fonds afdeling Zandvoort zoekt collectanten
voor de jaarlijkse collecte
tussen 15 en 20 mei. Een
paar uurtjes is al voldoende.

Dit monument ligt precies op de plek van de oude watertoren, op het Favaugeplein

Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Maaike Cappel, tel.
18269. Zij behoort tot de plaatselijke organisatie van het Astma Fonds. De collecte vindt
vooral 's avonds plaats tussen 6
en 9 uur, de collectanten worden voor enkele avonden gevraagd. Met de opbrengst worden mensen geholpen die astma hebben, chronische bronchitis of longemfyseem. Eén op
de 30 Nederlanders leidt aan
een van deze aandoeningen,
zo'n 300 duizend mensen in ernstige mate. Het geld wordt onder andere besteed aan wetenschappelijk onderzoek, voorlichting aan patiënten en hun
omgeving, en scholing van artsen en verpleegkundigen.
Het Astma Fonds hoopt dit
jaar met 55 duizend collectanten op pad te gaan. Dat is vijfduizend meer dan het gemiddelde van de afgelopen jaren.
Doel hiervan is óók de plaatsen
en straten te bereiken, waar in
het verleden niet werd gecollecteerd.

De onthulling van de gedenksteen De Kleine Patriot. V.l.n.r. Aad Bos (KI. Patriot), Hugh Gaffney,
J. Schuiten (Kl.P.), mevrouw Van der Heijden, Jac van den Bos (Kl.P.), Cor de Vries (Kl.P.) en
burgemeester Van der Heijden

Meningen

Tromp herkozen
in OVZ-bestuur
ZANDVOORT

-

Peter

Tromp is herkozen als bestuurslid van Ondernemers

Recht op een gelijke behandeling

Midnightshopping heeft nadelen
Voor Jan Peter Verste_ege hoeft
'midnightshopping' niet zo nodig. Het heeft allerlei nadelen.
Dat schrijft hij naar aanleiding
van een artikel over dit voorstel
van Leo Heino, vorige week gepubliceerd in deze krant.

Wie zit in Zandvoort te wachten op 'midnightshopping'?
Juist, de ondernemers die een
grotere bedrijvigheid en een
grotere omzet willen. De doorsnee bewoner is er allang aan
gewend, dat hij op een bepaalde
tijd zijn benodigdheden moet
halen. Die zit er vermoedelijk
niet op te wachten, dat de winkels tot middernacht open talijven zoals de Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) nu
wil.
Toch alle begrip voor de ondernemers. Ik heb van mijn va- •
der altijd geleerd: „Niet geschoten is altijd mis." Initiatief kun
je de neringdoenden onder leiding van bedenker van midnightshopping Leo Heino dus
niet ontzeggen. En wat is er mis
Riee, dat ze hun zakken vullen
ten koste van de toerist. Die
komt 's avonds graag naar
Zandvoort. En als dat gecombineerd kan worden met boodschappen doen, waarom niet?
Kassa!
Maar er is ook nog zoiets als
democratie. Niet iedereen leeft
van het toerisme. Ik, en gegarandeerd velen met mij, houd
van mijn dorp. Ik zou het niet
leuk vinden wanneer Zandvoort nog meer dan nu 'zich als
badplaats gaat onderscheiden'
voor de dagjestoerist, zoals Leo
Heino en de OVZ willen. Ik heb
er alle begrip voor dat we ons

dorp moeten delen met toeristen, maar als geboren en getogen.Zandvoorter vind ik dat het
gemeentebestuur ergens een
streep moet trekken.
Hoe meer bedrijvigheid je
aantrekt, des te meer onrust in
de badplaats, tot diep' in de
nacht. Wie spint daar garen bij?
Inderdaad, de ondernemers. De
gemeentereiniging heeft meer
werk, de politie moet intensiever patrouilleren en de dorpelingen zullen vaker beschonkën, luidruchtige en/of agressieve toeristen tegenkomen.
Uit de reactie van het gemeentebestuur op het OVZ-verzoek zal duidelijk worden hoeveel belang ons gemeentebestuur hecht aan de Zandvoorters die niet van het toerisme
leven of er wel (gedeeltelijk)
van leven maar het welletjes
vinden nu. Als ik eerlijk ben:
wat kan mij het schelen dat
Scheveningen badplaats nummer één is? Natuurlijk heb ik
als kind en jongeling, net als
ieder ander een zakcentje verdiend in de toeristen-industrie,
maar ik geloof niet dat we de
OVZ in deze hun zin moeten
geven. Ook voor ondernemers
moet er een plafond zijn.
Mijn haan hoeft overigens
geen koning te kraaien, ik geloof in democratie. Wellicht
moeten we zo'n typisch ingrijpend' fenomeen als midnightshopping dus maar via een referendum voorleggen aan alle
Zandvoorters. Misschien is een
dergelijk besluit te ingrijpend
om via de raad te beslissen.
Voor zover ik op de hoogte ben,
stond het fenomeen niet in de
verkiezingsprogramma's zodat

we onze volksvertegenwoordiging daar niet op hebben
geko?
zen.
Leo Heino, die uiteraard zelf
ook voordeel heeft van meer
mensen in hét centrum, zegt in
Zandvoorts Nieuwsblad, dat
Zandvoort door de nieuwe winkelsluitingswet nu zijn uitzonderingspositie zal verliezen. Is
dat zo erg? Is het oneerlijk dat
nu ook neringdoenden in omliggende gemeenten tot tien uur
's avonds open mogen blijven?
Ik vind van niet, maar ik snap
best dat zoiets omzet kan kosten aan dat deel van de Zandvoortse winkeliers dat met
name in de zomer tot tien uur
openbleef.
Toerisme hoort bij Zandvoort, dat begrijp ik best. Maar
of er via midnightshopping een
groter accent moet komen op
dagjestoerisme? Van mij hoeft
dat niet. Ik zou er niet rouwig
om zijn als Zandvoort minder
dagjesmensen trekt omdat het
voordeel van de winkelopenstelling tot 's avonds tien uur
wegvalt. Geef mij maar een intensiever verblijfstoerisme. Dat
scheelt een hoop verkeer en
troep op mooie dagen.
Als er dan toch geld verdiend
moet worden, laat dus dan het
accent meer liggen op verblijfstoerisme. Het zal de rust en de
gemoedelijke sfeer in het centrum ten goede komen. Dan is
er nog steeds geld te verdienen
maar wordt ook tegemoet gekomen aan de wens van in elk
geval één Zandvoorter die niet
in de toeristenindustrie zijn
brood verdient.

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

Volgens mevrouw Vossen
wordt er met twee maten gemeten in Zandvoort. Dat bleek
haar tijdens een commissievergadering Ruimtelijke Ordening/Flnanciën op het raadhuis.
ledere burger heeft het recht
op een gelijke behandeling,
maar daar kun je nooit zeker
van zijn. Dat is mij maandag j.l.
tijdens de commissievergadering RO/Fin. wel gebleken. Bewoners van flatwoningen rond
het 'palaceplein' waren daar
aanwezig op uitnodiging van
het college, om geïnformeerd te

worden omtrent de plannen
voor het 'dolfirama'. De motivatie was, dat men de bewoners in
een zo vroeg mogelijk stadium
bij de plannen wilde betrekken.
Op het moment dat ik dat
hoorde, zat ik gelukkig klem
tussen twee andere toehoorders, anders was ik waarschijrilijk van verbazing van mijn
stoel gevallen. Want de bewoners van de gemeentewoningen
zijn nooit uitgenodigd of duidelijk geïnformeerd. Integendeel:
de onderhandelingen met
EMM zijn geheim en als bewoner moet je elke commissiever-

gadering bijwonen voor de geringste informatie.
Ook in de behandeling van de
plannen zit een enorm verschil.
Moeten de plannen rond de watertoren er zo snel mogelijk
doorgedrukt worden, bewoners
van gemeentewoningen worden al jaren lang aan het lijntje
gehouden.
Je mag je hier in Zandvoort
dan ook af gaan vragen of het
kapitaal op de eerste plaats
komt. In ieder geval is er van
een gelijke behandeling geen
sprake, hoewel je daar als burger wel degelijk recht op hebt.
Mevr. Vossen
wsZandvoort

Leerkrachten het slachtoffer
Mannenkoor
Mevrouw Bluijs reageert op
een artikel in de krant van vorige week.

Naar aanleiding van het artikel over het Zandvoorts Mannenkoor, met hun 12,5-jarig bestaan, vraag ik mij af waarom
wel een mede-oprichter wordt
genoemd, maar niet dé oprichter, in dit geval de heer Dico van
Putten. Na dit koor vele jaren
geleid te hebben, was dit toch
wel op zijn plaats geweest.
Annette Bluijs
Oprichtster Zandvoorts Vrouwenkoor

Naschrift redactie: mede-oprichter Ton Kaspers werd met name
genoemd omdat hij die dag tot
erelid werd benoemd. Volgens
onze informatie was dat met
Dico van Putten op dat moment
Jan Peter Versteege niet het geval
Zandvoort

De
leerkrachten
van het Noordzeecollege, locatie Gertenbach Mavo, hebben
het weer geweten.
Het eindexamen nadert en dus zijn zij de
klos. Niet met studeren maar als 'slachtoffers' van de eindexamenkandidaten.
Die konden zich kort
geleden op het Raadhuisplein even heerlijk uitleven. Daar
werden de leraren en
een enkele lerares
omgekleed in nachtkleding en dergelijke,
om vervolgens allerlei spelletjes te moeten doen. En dat hebben ze geweten...

Vereniging Zandvoort.

Onder de leuze 'oude kaas is
nu eenmaal het lekkerst' werd
de eigenaar van de Trompwinkel aan de Grote Krocht unaniem, en met veel gejuich en
applaus opnieuw gekozen.
Daarnaast is het bestuur van
OVZ is nog druk op zoek naar
een ondernemer uit de Kerkstraat, die zich als bestuurslid
wil opgeven. Het wordt betreurd dat er nog niemand uit
deze straat zitting heeft genomen in het bestuur. Ook vrouwen worden nadrukkelijk gevraagd zich te melden.
/ADVERTENTIE)

m zu

BEL GRATIS DE HYPOTHEEK
AANBIEDINGEN & ADVIESLIJN

06-0777
VOOR DE HYPOTHEEK
VAN J E LEVEN

Veekmedia 17
Weekmedia 17
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Terug voor de klas?

Sportief genieten in
Limburgs heuvelland

l HOGESCHOOL j
l HAARLEM
l

Nascholingscursus voor herintreders
in het basisonderwijs
Het tekort aan leraren basisonderwijs en speciaal onderwijs neemt toe. De PABO/Hogeschool Haarlem
verzorgt een cursus voor mensen met een onderwijsbevoegdheid die na lange afwezigheid hun werk als
leerkracht in het basisonderwijs/speciaal onderwijs willen hervatten.
Er is een basiscursus waarin met name aandacht wordt besteed aan:
- de uitgangspunten en-de ontwikkeling van het basisonderwijs/speciaal onderwijs in de afgelopen 10 jaar;
- nieuwe methoden en nieuwe vakgebieden;
- schoolorganisatie/vergadertechnieken;
- sollicitatie-vaardigheden.
Deze cursus omvat 10 theoriebijeenkomsten van 3,5 uur (dinsdagochtend) en 10 dagdelen stage.
De cursus begint in september 1995.
Na de basiscursus zijn er keuzemogelijkheden voor een vervolgcursus op het gebied van:
- werken in de onder/bovenbouw;
- verschillende vakgebieden.
Aan het eind van de cursus wordt een certificaat uitgereikt.
De kosten voor de cursus bedragen ƒ 80,-.

In samenwerking met het Golden Tultp Zuid
Limburg hotel biedt Weekmedia haar lezers de
mogelijkheid om gedurende de zomermaanden te
genieten van een 3-daags arrangement in Epen,
Zuid Limburg. Epen is een mooi en rustig dorp
nabij de Belgische grens met een prachtig landschap van heuvels, bossen, weilanden en akkers.
U verblijft in een comfortabele hotelkamer, die
door de vormgeving meer lijkt op een appartement, geschikt voor 2 tot 4 personen. Elke appartement bestaat uit een apart slaapgedeelte en een
woonkamer met kleurentelevisie, radio, telefoon,
kitchenette met minibar, badkamer en eigen terras of balkon.

Informatie: PABO Hogeschool Haarlem
Bijdorplaan 75, 2015 CG Haarlem, tel: 023-27 1219
NAALDVILT TAPIJT!
Sterk geribd naaldvilt tapijt. Verkrijgbaar in
rood, blauw, lila, grijs en antraciet. Foamrug.
Breedte 400 cm. Zulk tapijt verdient een
verrassende prijs!
Per strekkende meter.

DE CONTACTLIJN

De prijs bedraagt f 255,- per persoon en de toeslag voor een eenpersoonskamer is f 55,- per
nacht.

Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
,
Contactlijn. Op de Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingcsproken advertenties van lezers
die een serieuze partner of
gewoon een vriend of vriendin
zoeken.
U kunt als lezer van één van de nieuws- en huis-aanhuisbladen van Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een leuke reactie in te
spreken.

.

Uw arrangement bestaat uit:
° 2x overnachting in luxe appartement, ° 2x uitgcbreid ontbljtbuffet, ° kopje koffie/thee bij aankomst, ° l x 4 gangen diner in restaurant Le
Montagnard, ° l dag de beschikking over hybridefiets met diverse thema fietsroutes (kastelen,
Mergelland, etc.), ° lunchpakket voor tijdens de
fietstocht, "diverse wandelroutes, ° gratis gebruik
van zwembad, sauna en fitnessruimte in hotel, °
gratis gebruik van tennisbanen en midgetgolfbaan (op 2 km afstand), ° entreekaartje voor
liet Casino in Valkenburg.

Uiteraard kunt via 06350.15.15.6 ook zelf anonicm, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de beicomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen
nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties
_....,
kunt u de door u" ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant. Vul hiervoor de bon op de pagina met Micro's in.

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze
al binnen één of twee dagen leuke contacten met
anderen gekregen. (1.00 gpm)

VELOURS TAPIJT!
Heerlijk zacht' velours slaapkamertapijt Verkrijgbaar in drie droomkieuren. Foamrug.
Breedte 400 cm. Raadselachtig laag geprijsd!
Per strekkende meter.

Grote Krocht 22, Zandvoort

Voor meer informatie: Golden Tulip Zuid
Limburg, Julianastraat 23a, Epen, tel. 044551818. Boeken is ajleen mogelijk door middel van
het insturen van de onderstaande volledig ingevulde bon naar: Secretariaat Weekmedia, Postbus
2104. 1000 CC Amsterdam.

3on voor onze lezers
Deelnam^ aan het 3 daagse sportieve arrangement in Epen is alleen mogelijk door het insturen van deze volledig ingevulde bon naar het in
l bovenstaande tekst vermelde adres:

Damesschoenen
mt. 34 t/m 42
al vanaf 39,95

Naam:

LUSSEN TAPIJT!
Bouclé tapijt met fijne lus. Dit tapijt ie geschikt voor huishoudelijk gebruik. Foamrug.
Breedte 400 cm. U raadt het al, ook dit
fraaie tapijt is bijzonder
r «-"^rr^laaggeprijsd.
\/ ^ ^
Per strekkende meter.
ï£ /"~~} i
Gelegd van:
f1
/ /

Herenschoene
mt. 39 t/m 46
al vanaf 39,95

;

Adres:

k

l

Postcode:
Telefoonnr.:

....... Woonplaats:
Aantal pers.;

Keuzedata:

OTEI

geeft u meer!
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WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

KUIFJE PRINTTAPIJT!
Leuk printtapijt voor in de kinderkamer!
Exclusief voor Carpet-land in drie kleuren.
Foamrug. Breedte 400 cm. De bodemprijs?
Voor u een vraag, voor
ons een weet!
Per strekkende meter.
Gelegd van:
Km^,

VRIJDAG 12 MEI OM 17.00 UUR
SLUITEN WIJ ONZE DEUREN OM OP
DONDERDAG 'HEMELVAARTSDAG' 25 MEI
WEER FEESTELIJK TE OPENEN

FRAAI VINYL!

Laat je verrassen, kom je verbazen. Dit zijn ongekend lage prijzen voor zulke
tapijt-, vinyl- en gordijnkwaliteiten! Zo laag zelfs, dat we ze maar beter geheim
kunnen houden voor onze concurrenten. Die maken we maar liever niet wijzer.
Er is er slechts één die er van profiteert en dat bent u, alléén bij Carpet-land!
MODERN KARPET!

EXCLUSIEF VINYL!

Fraai karpet, verkrijgbaar in verschillende
gemêleerde kleuren. Geschikt voor zowel
klassiek als modern interieur. Maat 160 x
240 cm. De prijs??
Vast een drukfout, of
zouden ze echt...
Van:

Prachtig karpet met randdessin. Van 100%
synthetisch materiaal. Verkrijgbaar in meerdere kleurstellingen. Maat 170 x 230 cm.
U raadt het al, ook dit
fraaie karpet is bijzonder laag geprijsd.
Van:

Fantastisch marmervinyl. Exclusief van Forbo
voor Carpet-land. Diverse kleuren. Breedte
400 cm. Aan dit moderne vinyl hangt wel
een zeer ouderwets prijskaartje.

lif /u
pf^ifi
fc^-M

[K-J-^Ï

EiéösiÉS

Gelegd van:

voor

voor

voor L

FORBO MOOI VINYL!

UNI KARPET!

Per strekkende meter.

Fraai vinyl voor licht huishoudelijk gebruik.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren. Breedte
200 cm. De prijs zal u verrassen, die hebben we namelijk flink
laten aanpassen!.
Per strekkende meter.
Van:

Schitterend vinyl van uitstekende kwaliteit.
In o.a. marmer- en tegeldessins. Breedte
400 cm. Laat u verrassen door dit fraaie
vinyl voor een nog
fraaiere prijs!
Per strekkende meter.
Van:

voor

NEEM MAAR VAN MIJ AAN, DAT 'T KLEURIG IS!

Het asperge-arrangement bestaat uit: 2 x overnachting in een kamer met bad/douche én toilet,
,1 radio, KTV, telefoon en minibar, 2 x uitgebreid
ontbijtbuffet, l x een drie gangen aspergediner, l
jx vier gangen aspergediner, welkomstdrankje,
een bezoek aan de aspergeboer met de mogelijkheid zelf asperges te steken en fietshuur en
diverse fietsroutes langs aspergevelden.
De kosten voor dit arrangement bedragen voor
de lezers van de bladen van Weekmedia f 250,00
per persoon. Voor een l persoons-kamer wordt
een toeslag van f 50,- per dag gerekend.
Kinderen tot 12 jaar krijgen 50% korting, mits zij
op de kamer bij de ouders slapen. De aanbieding
is geldig op alle dagen in de periode half april
l/m 24 juni.
^
Voor nadere informatie: Hostellerie "La Ville
Blanche". Hoogstraat 2, 6017 AR Thorn, tel
04756-2341.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het
sturen van onderstaande volledig ingevulde bon
paar:
. 'Ccretariaat Weekmedia
postbus 2104
1000 CC Amsterdam

)n voor onze lezers

Merkartikelen van Desso, Bergoss, Forbo Parade, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaai. Deelname aan het asperge-arrangement in
Aanbiedingen geldig t/m 14 mei a.s. of zolang de voorraad strekt 'norn is alleen mogelijk door het insturen van
peze volledig ingevulde bon naar het in de bovenptaande tekst vermelde adres.
Naam:

Nog 2 weken met de verfroller en
dan heeft Zandvoort een Super
waar je niet omheen kunt.

Super L. Bouwens
Celsiusstraat 192
2041 TR Zandvoort

Asperges eten in
het witte stadje Thorn

In samenwerking
met Hostellerie-"La
Ville Blanche" in
Thorn
biedt
voor
Weekmedia haar
lezers de mogelijkheid om in de
half
: periode van
ZUIVER WOL!
j april t/m 24Juni te
Prachtig natuurprodukt van 100% wol. Ver- genieten van een
krijgbaar in maïskleur. Woonkamergeschikt. tweedaags aspergeJute-rug. Breedte 400 cm. Dit tapijt heeft arrangement.
|Thorn is het witte
wel een zeer verrassend
stadje aan de Maas
prijskaartje!
t V
in Limburg. EeuPer strekkende meter.
wenoude straatjes
Gelegd van:
met' witgekalkte
huisjes.
U
verblijft
in
'Hostellerie "La Ville
j Blanche", met een
voor
gezellige
koffieshop, een intiem restaurant, een middeleeuwse
gewelvenbar. een lounge en diverse terrassen.

NOG 2 WEKEN
Spar gaat sluiten:

Het zijn spannende tijden voor Spar Bouwens. We hebben er alles aan gedaan
om u zo lang mogelijk prettig te laten winkelen.
Nu is dat niet meer mogelijk, want de vloer moet er uit. ....
Maar over 2 weken is de verbouwing ten einde. Dan staat er in Zandvoort een
nieuwe Super aan de Celsiusstraat 192.
Natuurlijk zijn we nog druk bezig met de winkel.
Zo werken de schilders nog om een verrassende kleur aan te brengen. Welke?
Dat houden we nog even geheim. Maar u mag nu best al weten dat uw Super
groter wordt dan de bestaande winkel.
U treft er een schitterende groenteen fruitafdeling, een ambachtelijke
slagerij met het beste vlees en^de
fijnste vleeswaren,
een brood- en kaasafdeling.
Het echte nieuws
bewaren we nog even.
Volgende week verklappen
we nog wat meer.
En omdat wij al weten hoe mooi het
allemaal wordt, krijgen wij er al een
kleurtje van ... 'r.

geeft u meer!

Adres:
'stcode:
Woonplaats:

EUROPA'S GROOTSTE, EUROPA'S VOORDELIGSTE
ZAANDAM

LEIDEN

P. Ghijscnlaan 13
(bij Tuincentrum Kaelemcijer).
Tel. 075- 1751 54
Geopend: Ma. 13.00- 18.00 uur.
'Dinsdag/Vrijdag 9.00- 18,00 uur.
Zaterdag 9.00- / 700 uur.
Koopavond lot 21.00 uur.

HOOFDDORP

HAARLEM

Zocterwoudseweg 9
(naast Bauwvaria en Praxis).
Tet. 071 • 32 23 00
Geopend: Maandag 13.00- 17.30 uur.
Dinsdag t/m vrijdag 9,00-17.30 uur.
(donderdag koopavond).
Zaterdag 9.00- 17.00 uur

Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).
Tel. 020 -653 34 41
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00- 19.00 uur.
Zaterdag 9.00-J7.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Spaarndamscweg 74-76
Tel. 023 -27 27 47
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00- 18.00 uur.
Zaterdag 9.00-} 7.00 uur.
Koopavondtot2l.00uur.

BEVERWIJK

fWfc/ivej99
(meubclboulevard).
M 025 10 • 1 15 89
Geopend: Maandag 13.00- 17.30 uur
Di/vr.9.30-l7.30um
Zaterdag 9.00- 17.00 uur.
Koopavond tot 2'l. 00 uur.

,.„ „„
ZATERDAG
TDATIC
UKANS
BEWAAKT

PARKEREN

f^^^^l " OOK IN: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam (5), j
1 5% 1 Ar"steheen: Apeldoorn, Arnhem, Assen, Capelle a/d Ussd
1 /\ 1 Den Bosch, Den Haag (2), Den Helder, Oordrechl Emmert
tii^g Eindhoven, Enschede, Coes, Groningen/Heerlen (2),
aoudan gidi Hengelo, Hilversum, Hoogeveen, Hoorn, Leeuwarden,
Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2), Spijkenisse,
Utrecht (2), Veenendaal, Weert Zutphen.
,

rclef

°on:
pers

Keuze datum:
Aantal kinderen:

.geeft u meer!

donderdag 11 mei 1995

CCN

Maatwerk in data-entry, detachering,
sales promotion, responsverwerking
en direct mail

Winkelcentrum
Super L. Bouwens
Noord

ERVAREN TELEMARKETING
MEDEWERKER M/V
full-time/part-time
Voor deze functie verwachten wij dat u:
- Algemeen Beschaafd Nederlands spreekt;
- relevante werkervaring heeft;
- klantgericht bent;
- in het bezit bent van een afgeronde middelbare schoolopleiding;
- flexibel inzetbaar bent.

NOG 3 WEKEN
Spar gaat sluiten:

VRIJDAG 12 MEI OM 17.00 UUR
SLUITEN WIJ ONZE DEUREN
OM OP DONDERDAG
'HEMELVAARTSDAG' 25 MEI
WEER FEESTELIJK TE OPENEN

Indien u zin heeft om bovenstaande functie vol
enthousiasme te vervullen, vragen wij zo snel
mogelijk te reageren naar onderstaande. U.kunt
zowel telefonisch als schriftelijk reageren.
CCN DATACOM B.V.
Lisette Kras
Carla Verhoeven
Mangaanstraat 25
2544 DV Den Haag
070-3210105

„De Zeereep"
Mare Buchel
Moederdagaanbieding

QQO.L.T. ANJA V/D VOORT
EFAA. ASH.
ACE. NAFF

HET IS ALTIJD HET QOEDE
MOMENT OM TE QAAN
BEWEQENJ

2 lekkerbekjes voor
Kibbeling menu
met 3 sausjes + salade
voor plm. 4 pers.
plm. 6è8pers.

DROGISTERIJ
TON GOOSSENS

8,—
A

7,50

Verwen moeder met een heerlijke visschotel
55,100,-

bestaande uit salade naar keuze met div. soorten vis

•
•
•
•
•
•
•

Pasteurstraat 2A
tel. 17177

SPIERVERSTEVIGING
STEPS

Venven moeder met
onze overheerlijke
taarten en gebak.

ma ges/.

di t/m zat van 9W tot 17.00

Nieuwe Dames en kinderkleding
tweedehands dames en kinderkleding

PRÉ/J AZZBALLET
voor kinderen
BEL VOOR MEER INFO 19701
Proefles;
gratis

Fournituren
Byouterien
Stoffen
Patronen

Verstelwerk
Handwerkartikelen
Kleding maken
in opdracht

Pasteurstraat 4, tel. 12159/17027
Haltestraat 23 en
Haarlem: de Ruyterweg 9. Tel. 023-24029
-B *
A R-

CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOOFTT
TELEFOON 02507 -16044

-C A F Ó—•
' *
'

Bloemenmagazijn
jj

Grote Krocht 24
Tel. 12301

zelfzorg geneesmiddelen
homeopathie - voedingssupplementen
plm. 40 soorten drop
parfumerieën
tabaksartikelen
staatsloterij - lotto - krasloten spaarmee!,
herenkapsalon - stomerij
Ook voor moederdag zijn wij het juiste adres

TEL: 12305

AEROBICS

Van ma i/m vrij.morgen
•les mét kinderopvang

Winkelcentrum - Nieuw Noord
Tel. 20109

Viskraam

iSHAPE
Studioadres: Oranjestraat 12 tel. 19701

11

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF iaOO UUR.
ZATERDAG GESLOTEN.

ROB TAN

Ruime
parkeergelegenheid
Gratis parkeren
Ook voor moederdag
bent u bij ons
aan het goede adres!

14 mei
MOEDERDAG
Zou l bosje
wel genoeg zijn?

VERKEERSPARK ASSEN

/

Hoe zou je het vinden om eens een dagje zelf acht'er
het stuur te zitten in plaats van een dagje achterbank?
Dat kan in Verkeerspark Assen. Dit park is door zijn
vele attracties en zijn oppervlakte van 80.000 m2 het
grootste en modernste verkeerspark in heel Europa.
Bezoekers kunnen hier op aangename en leerzame
manier kennismaken met heel veel facetten van het
verkeer. In het Verkeerspark leer je ook iets over verkeersregels.

Speciale Moederdag Akties
Gucci no. 3 en eau de Gucci
in een leuke moederdagverpakking
Nu slechts
f39,00

Openingtijden Kartingcircuit l april t/m 29 oktober
1995 van 10.00 - 18.00 uur, echter in de maanden
juli en augustus van 10.00 - 22.00 uur.
Entreeprijzen : t/m 3 jaar gratis
4 en 5 jaar
f. 9,- p.p.
6 jaar en ouder
f. 12,50 p.p.
65+ (op vertoon kaart) f. 9.75 p.p.
Adres: Verkeerspark Assen
De Haar la
Assen

IJubileumcheque

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u
gratis één kop koffie of frisdranken
het
•'•'•"^^sT
'•'••" '
Verkeerspark Assen. Deze cheque is 'geldig;::
t/m 29 oktober 1995. ..,;.£~; '"*

Z A N D V O O R T

Op de nieuwe collectie lingerie in onze
modeshop

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden . . .
het faxnummer is

020-6475449

20% korting
speciaal voor moederdag
(geldig van 9 mei t/m 19 mei)

Heerlijke Moederdagtaart
(6-8 personen) slechts
ƒ ItjvO
Alleen op bestelling verkrijgbaar!!!
U kunt uw bestelling uiterlijk zaterdag
a.s. voor 09.30 uur telefonisch
doorgeven aan de Boulangerie
(tel. 02507-20000).
tegen inlevering van deze advertentie.
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Waarom voor Moederdag naar De Gaper?
Omdat daar de Moederdagkadootjes het goedkoopst zijn
en het mooist ingepakt worden.

O

Anaïs Anaïs eau de toilette spr. 30 ml ƒ 35,- Gaper prijs
j[ 29?95
Anaïs Anaïs eau de toilette spr. 50 ml ƒ 69,50 Gaper prijs
Anaïs Anaïs zeep + miniatuur 7 ml ƒ 19,95 Gaper prijs
Lou Lou eau de parfum spr. 30 ml ƒ 39,95 Gaper prijs
Lou Lou eau de parfum spr. 50 ml ƒ 65,- Gaper prijs
Eden eau de parfum spr. 30 ml ƒ 45,- Gaper prijs
Eden eau de parfum spr. 50 ml ƒ 75,- Gaper prijs
First van Cleef en Arpels eau de toilette 30 ml ƒ 49,50 Gaper prijs
Sun Moon Stars eau de toilette spr. 30 ml ƒ 55,- Gaper prijs
Nina Ricci l'Air du Temps eau de toilette spr. 30 ml
ƒ 37,50 Gaper prijs
Gloria Vanderbilt eau de toilette spr. 15 ml ƒ 14,95 Gaper prijs
Gloria Vanderbilt eau de toilette spr. 30 ml ƒ 19,95 Gaper prijs
+ gratis bodymilk t.w.v. ƒ 9,95 (125 ml)
Gloria Vanderbilt douchegel 150 ml ƒ 14,95 Gaper prijs
Gloria Vanderbilt bodymilk 150 ml ƒ 16,95 Gaper prijs
Gloria Vanderbilt zeep in luxe doos ƒ 14,95 Gaper prijs
Gucci no. 3 eau de toilette spr. 25 ml ƒ 39,95 Gaper prijs
Eau de Gucci eau de toilette spr. 20 ml ƒ 39,95 Gaper prijs
Dune Christian Dior 30 ml spr. ƒ 41,85 Gaper prijs
Giorgio Beverly Hills 30 ml spr. ƒ 59,- Gaper prijs
ƒ 45,95
Roma eau de parfum spray navulbaar 10 ml Gaper prijs
J 19?95
Venezia eau de parfum spray 10 ml Gaper prijs
j 19j95
Gabriella Sabatini eau de toilette 15 ml ƒ 24,95< Gaper prijs
ƒ 19?95

f 16,95
ƒ 32,50
ƒ 54,95
ƒ35,ƒ55,ƒ35,ƒ 40,-

e»

ƒ25,ƒ' 8,95
ƒ 14,95
ƒ 8,95
ƒ 12,95
ƒ 9,95
ƒ 29,95
ƒ 29,95

Lancôme Trésor eenmalige aanbieding
15 ml eau de parfum in luxe navulbare spray nu

ƒ 39,50

Nieuw in ons ass. Montana met de unieke nieuwe geur SUGGESTION
3 super geuren die u zelf naar hartelust kunt combineren.
Kom het bij ons uitproberen "
vanaf
J o4,- 30 ml spray
Ruik en voel nu het gevoel van pure lente met de nieuwe geur van Laura Ashley
L'eauü
Ter introductie eau de toilette spray 30 ml + douche gel 150 ml samen ƒ 97,- nu

ƒ 69,Scarf de nieuwe geur van Marbert.
sensueel en bloemig in schitterende flacon nu bij aankoop van l Scarf produkt
een exclusieve CD kado.
vanaf Eau de toilette 30 ml

ƒ 49,-

En vele vele mooie extraatjes bij uw aankopen zoals luxe miniaturen shawls luxe
zepen etc.
En voor de kinderen ook een super assortiment moederdagkadootjes zoals zeepjes, rieten mandjes met leuke vulling, eau de toilettes, toilettassen etc. al van 5,95
en
kinderen die bij ons hun Moederdag kadootjes kopen en deze bon meenemen
mogen l x grabbelen in onze grabbelton vol keuke kadootjes.
Kinder Grabbelton
Bon
F~
l

j Kindergrabelion
il
bon j
Namens alle medewerksters van De Gaper wens ik alle moeders een onvergetelijke Moederdag

P. Olieslagers

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT - TEL. 02507-12513

Bruisende opening

11 Nieuwsblad

met een hapje en een drankje

„STRANDKRANT"
Op 1 juni, 29 juni en 3
augustus verschijnt een speciale
uitgave, in een extra oplage van
10.000 exemplaren, vol met informatie over recreatieve mogelijkheden in en rond Zandvoort.

L I N G E R I E
Passage 24-26
Zandvoort 02507-16232

A.S. ZONDAG MOEDERDAG!
-ff

•ff
TV
T*

Beha's cup aa-a-b-c-d-dd-E. v.a. ƒ 24,95
Slips v.a. ƒ 12,95
Strings v.a. ƒ 14,95
Bodystockings v.a. ƒ 59,95 - ook als STRINGBODY
Voor de bruidjes BUSTIERS
Tevens beenmode „OROBLU"
SLOGGI
Herenondermode van „HOM"

HEREN ATTENTIE!
Het helpt als u de maten van de dame meebrengt. BH cup . . . omvang . .. slipmt.

WACOAL, BARBARA, GOTTEX, WARNER etc. etc.

Nadere informatie over advertentiemogelijkheden bij Weekmedia,
kantoor Zandvoort
02507-17166 of kantoor Amstelveen tel. 020-6475393.

r- ' TIJPEC

(

(

(

onderging een ware metamorfose en opent
zaterdag 13 mei a.s.
haar geheel vernieuwde
schoenenzaak.
l.v.m. de feestelijke opening hebben wij spectaculaire aanbiedingen op dames- heren- en kinderschoenen.
En .. . bij inlevering van deze advertentie krijgt u 20% korting op
de andere schoenen.

Kerkstraat 1 a
Zandvoort

\
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Nico Huijboom pakt
veteranen-schaaktitel
ZANDVOORT - Eerste-teamspeler van Chess Society
Zandvoort Nico Huijtaoom
is er in geslaagd de Noordhollandse veteranen-titel in
de wacht te slepen. In Beverwijk kwam de onlangs 65
jaar geworden Chess-topper
'tot een score van 5 uit 7.

Samen met de uit Bergen afkomstige Spaan voerde Huijboom met deze score de 23 deelnemers tellende hoofdgroep
aan. In twee korte beslissingspartijtjes versloeg de Chess-speler zijn op papier veel sterkere concurrent met 1,5-0,5,
hetgeen hem niet alleen de
jSfoordhollandse veteranen-titel
opleverde maar ook een plaats
bezorgde voor het nationale
kampioenschap in Oosterbeek.
Olaf Cliteur merkte over
Nico Huijboom al eens op dat
het wel lijkt alsof hij ieder jaar
sterker wordt. „Voor een schaker tussen pakweg tien en veertig jaar is dit inderdaad eeri normale ontwikkeling. Voor een
onlangs 65 jaar geworden speler mag dit echt een bijzonderheid worden genoemd."
Ieder jaar strijden de 60-plus-'
sers, net als bij alle andere sporten, in Beverwijk om het
Noordhollands veteranenkampioenschap. Het toernooi dat
op zeven achtereenvolgende
woensdagmiddagen wordt verspeeld, is verdeeld in drie groepen naar speelsterkte. De
Chess-veteranen Nico Huijboom en Jako Otte blazen al
jaren een partijtje mee in de
sterke hoofdgroep.
Jako Otte bevindt zich doorgaans in de brede middengroep,, doch Nico Huijboom
wist zich reeds eerder enkele

SPORT

malen in de top acht van het
toernooi te melden. Dit jaar
was de deelname weer bijzonder sterk en stond Nico Huijboom vooraf als twaalfde geplaatst.

Goed handbalspel
Holland Casino

Korte metten
Reeds in de eerste ronde
maakte Huijboom korte metten met Heemstedenaar Van de
Bos. De tweede ronde remiseerde Huijboom met Schaaps om
vervolgens in de derde ronde de
Castricummer Holsteijn te verschalken. Middels een zege in
de vierde ronde op de uit Alkmaar afkomstige Hildama
kwam de sterke Chess-veteraan
op een gedeelde eerste plaats
terecht met Spaan uit Bergen.
In de vijfde ronde hielden de
twee koplopers het tegen elkaar op remise. In de zesde en
zevende ronde trof Huijboom
nog twee zware jongens in de
vorm van Rot en Kaiser. Beide
spelers stonden immers hoger
op de plaatsingslijst. Met twee
fraaie remises overleefde hij
echter ook dit geweld en daar
ook concurrent Spaan niet verder kwam dan twee remises,
eindigden de beide kemphanen
beiden op 5 uit 7. In de verlenging sloeg Huijboom toe en
won de titel.
Behalve Huijboom kon ook
Jako Otte terugkijken op een
behoorlijk toernooi. Hij eindigde met een score van 3 uit 7 op
een keurige dertiende plaats,
hetgeen hoger was dan hij vooraf geplaatst was. Al met al een
nieuw succes voor Chess Society, dat al reikhalzend uitkijkt
naar de landelijke finale in Oosterbeek.

Bridgewinst voor koppel
Emmen/Van der Meulen
ZANDVOORT - In. de
A-lijn van ,de Zandvoortse
Bridgeclub zetten de héren
Emmen en Van der Meulen
de toon en wonnen met
overmacht de derde wedstrijd van de laatste competitie.
. .•

wijl de derde plaats ging naar
de heren Groenewoud en Smit.
Dit duo blijft door de derde
plaats aan de leiding in. het totaalklassement, gevolgd op de
tweede plaats door de dames
Heidoorn en De Leeuw. Door
de overwinning van de heren
Emmen en Van der Meulen neIn de eerste twee wedstrijden men zij nu de derde plaats in.
was het koppel Emmen/Van
der Meulen niet aanwezig. Nu
echter, in de derde wedstrijd B-lijn
In de B-lijn blijven de dames
maakten de heren veel goed
van hun opgelopen achterstand Van Os en Saueressig het goed
door maar liefst met 71,13 pro- doen. In deze wedstrijd werden
cent de wedstrijd winnend af te zij eerste met 60,42 procent. De
tweede plaats was voor het
sluiten.
De dames Heldöorn en Van echtpaar Hendrikse en de daLeeuwen speelden goed maar mes Van den Nulft en Scipio
werden op afstand tweede, ter- Blme waren met een derde
plaats heel goed op dreef. Het
koppel Van Os/Sauressig heeft
stevig de eerste plaats in handen. Het echtpaar. Hendrikse
ZANDVOORT - De duiven veroverde de tweede plaats en
van Postduiven Vereniging de dames Van Mancius en VeltPleines kregen zaterdag een man handhaafden zich op de
vlucht van 221 kilometer te derde plek.
In de C-lijn boeken de dames
overbruggen. Dit keer sloeg de
duif van H. Gaus toe en werd Dekker en.De Vries steeds betere resultaten. Nu werden zij
als eerste geklokt.
Reeds vrijdagavond werden eerste met 59,29 procent. De hede duiven vervoerd naar het ren Van Duuren en Hoogland
Belgische St.Ghislain Hornu. willen graag terug naar de
261 Zandvoortse duiven ver- B-lijn en als zij zo doorgaan
trokken zaterdagmorgen om gaat dat zeker lukken. In deze
tien over acht om zo snel moge- wedstrijd werden zij tweede
lijk terug te vliegen naar de voor de dames Janssen en Vrohokken in de badplaats. Het lijk. De dames Van Duijn en
werd een mooie en snelle Windt behielden net aan hun
vlucht met een goed verloop. eerste plaats in de C-lijn. Vlak
Om twee minuten over elf klok- daarachter op de tweede plaats
te H.Gaus zijn eerste duif in en staan de heren Van Duuren en
Hoogland en de derde positie
won de wedstrijd.
wordt ingenomen door de heUitslag: H.Gaus l, 15. R. en ren Van Leeuwen en Verburg.
Inlichtingen over de ZandTh. Sinnige 2. H.Heiligers 3, 4,
6, 7, 10,19, 21, 25. R.Driehuizen voórtse Bridgeclub zijn te ver5, 12, 13, 14, 22. P.Bol 8, 11, 18, krijgen bij de wedstrijdleider
23. F.Spronk 9. J.Heeremans H.Emmen: 18570, alleen 's
avonds.
16. J.Romkes 17, 20, 24.

Duif Gaus wint

ZANDVOORT - Voor de velclhandbalcompetitie kwam alleen het damesteam van Holland Casino-ZVM in actie. En
dat team speelde een heel aardige partij handbal tegen Aristos
en won niet 9-3.

Foto Arnold van der Zee

Weinig publiek bij spectaculaire races
ZANDVOORT - Training
én races op zaterdag bleek
niet aan te spreken bij het
publiek. Slechts 1200 toeschouwers waren naar de
Zandvoortse racepiste gekomen, maar kregen wel waar
voor hun geld. Veel spektakel en in bijna alle races felle gevechten om de overwinning.
Zo ging het er hard aan toe in
de strijd om de Trofeo Alfa Romeó. Routinier Hans Deen had
zich voor deze wedstrijd inge-

schreven en liet zien de wagen
nog steeds uitstekend te beheersen. Vanaf de start vloog
Deen erin en nestelde zich in de
kopgroep, die vaak driedik de
Tarzanbocht in dook. Maar
door de stuurmanskunst van
Deen, Van der Sluis en Simons
werden geen brokken gemaakt.
De drie kemphanen wisselden vrijwel elke ronde als leider
van het veld. De Eindhovenaar
Simons raakte achterop, toen
hij zich in de Tarzanbocht verremde. Van der Sluis en Deen
zetten de titanenstrijd onver-

droten voort. Autopech betekende het einde van de race
voor Deen. Amsterdammer
Van der Sluis kon toen ongehinderd de overwinning opeisen. Simons werd toch nog derde. In de strijd om het Nederlands kampioenschap gaat Van
der Sluis aan de leiding.

met Bolderheij uit Amstelveen
en Dekkers uit Helvoirt. Tot
aan de streep bleef het onduidelijk wie met de zege ging strijken. Uiteindelijk drukte Bolderheij zijn wagen iets meer
dan een halve seconde eerder
dan Vossen over de finishlijn.
Dekkers werd uiteindelijk derde.
Bij de Youngtimers was
Ronald Vossen
Haarlemmer Bijster, in een
In de Vege Sierra Cup was Ford Escort, veruit de snelste.
plaatsgenoot Ronald Vossen Wassink eindigde op ruim 17
erg goed op dreef. De Zandyoor- seconden als tweede. De Newtiter vocht een verbeten strijd uit mers-klasse was spannender.

Schaaktoernooi in zalen van Gemeenschapshuis

ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaak Club organiseert op Hemelvaartdag,
donderdag 25 mei, het 15-e
Louis Bloktoernooi. Reeds
nu heeft de schaakclub vele
aanmeldingen
genoteerd
van deelnemers aan dit befaamde schaaktoernooi dat
gehouden wordt in de zalen
van het Gemeenschapshuis.
Aan dit landelijk bekende
toernooi nemen niet alleen
schakers uit de hoogste regionen deel, maar ruim
tachtig procent bestaat uit
gewone club- en huisschakers. Dit voornamelijk omdat iedereen zoveel mogelijk op gelijke sterkte wordt
ingedeeld in groepen van
zes deelnemers. Bovendien
wordt in dit toernooi geen
jacht gemaakt op het grote
geld. Wel zijn er per groep
drie fraaie verzilverde prijzen te winnen.
In totaal speelt een deelnemer over de gehele dag
vijf partijen met een bedenktijd van 25 minuten per
persoon. Geïnteresseerde
schakers, in het bijzonder
de vele huisschakers uit
Zandvoort, worden aangespoord zich op te geven om
deel te nemen aan dit toer-

nooi. Dat kan via de telefoonnumers 15023, 14441 en
17272.
De aanvangstijd van de
eerste partij in het Gemeenschapshuis is om half. 11
maar de schakers dienen
om tien uur aanwezig te
zijn. Voor de kosten hoeft
men niet weg te blijven. Het
inschrijfgeld van tien gialden mag geen bezwaar zijn.
Het bestuur van de Zandvoortse Schaak Club verwacht evenals vorige jaren,
dat het aantal deelnemers
zo rond de honderd zal liggen.

Jeugd
Voor de interne jeugdcompetitie werd de tiende ronde gespeeld. Zes partijen stonden op
het programma. Na verwerking
van de resultaten kwamen er
echter geen noemenswaardige
veranderingen op de ranglijst
voor. Met nog een ronde te gaan
blijft Florian van der Moolen"
bovenaan de ranglijst, op de
voet gevolgd door Remco de
Roode. Rebecca Willemse staat
tot nu toe op een zeer fraaie
derde plaats als eerste dame.
Uitslagen tiende ronde: Florian van der Moolen-Rick van der
Meij 1-0, Henk Willemse-Ed-

Mede door het stralende weer
werd een uiterst gezellig.toernooi afgewerkt. De deelnemende elftallen bestonden uit twee
teams van TZB, een team uit
Schoonhoven en een elftal uit
jKopenhagén. De Deense deelnemers waren nu op tegenbezoek in Zandvoort. Nadat vorig
aar TZB een toernooi had gespeeld in Denemarken, waren
de Denen nu te gast bij TZB. De
spelers en sponsor Gran Doraöo hadden een toeristisch programma voor de Denen georganiseerd.
Vrijdagnacht waren de spelers per auto uit Kopenhagen
aangekomen. Zaterdag werd
|het ontbijt door TZB verzorgd,
arna het vrijzwemmen was
Gran Dorado. Na een volledig verzorgde lunch zijn de gasten
door een delegatie van TZBs
ï>elers meegenomen voor een
uitstapje in Amsterdam. Daar
Werd onder meer een rondvaart
gemaakt door de Amsterdamse
grachten,
het Leidse Plein be2
ocht en 's avonds ging het naar

Op het zon overgoten veld
van de Zandvoortse handbalvereniging was het heerlijk toeven. Bovendien speelden de
teams een aantrekkelijke partij
handbal. Holland Casino-ZVM
beheerste de strijd van het eerste tot het laatste fluitsignaal.
De Zandvoortsen speelden in
de eerste helft eigenlijk te fanatiek. Het fanatieke spel en de
warmte brak Holland Casino-ZVM in de tweede helft op.
Ze behielden een veldmeerderheid maar de nauwkeurigheid
in het spel ontbrak.
Nadat het team van coach
Jan van Duijn in de eerste helft
een 6-2 voorsprong had genomen, ging het in het tweede gedeelte wat stroever. De verdediging van Holland Casino-ZVM
gaf geen kans weg maar aanvallend werden de mogelijkheden,
door vermoeidheid, te vaak gemist. De uiteindelijke 9-3 zege
was terecht en is ook niet in
gevaar geweest.
„Ik had helemaal niet gek opgekeken als het 15-3 was geworden," stelde Jan van Duijn. „De
zuiverheid werd in de tweede
helft minder, maar toch is het
een prachtig resultaat. Aanvallend had het beter gekund,
maar slechts drie doelpunten
tegen is erg mooi."
Doelpunten: Mireille Martina
4, Danille Blom 2, Claudia Paap
2, Wendy van Straten 1.

Schaakprobleem

(ADVERTENTIE)

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informatie over het schaakprqbleem is
te krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemeenschapshuis, of
via de telefoonnummers 15023,
17272, of 14085.

ward Hendrikse 0-1, Dmitri
Herders-Remco de Roode 0-1,
Mare Habets-Dominique van
Eldik 0-1, Janneke Scheffer-Rebecca Willemse 0-1, Maarten
Scholder-Bart Timmermans
0-1.

Senioren
In de seniorencompetitie is
de strijd met nog slechts een
ronde te gaan gestreden; Dennis van der Heijden is clubkampioen geworden en op de
plaatsen twee, drie en vier eindigden John Ayress, Edward
Geerts en Lindeman. Voor de
competitie werden zeven partijen gespeeld met als resultaat:
Pimentel-Parys 0-1, Gorter-Van
Eijk 0-1, Dommeck-Lindeman
0-1, Geerts-Franck 1-0, Ayress-Berkhout 1-0, Van der Meijden-Manshande 1-0. De partij
tussen De Oude en Verheijen
eindigde in remise.
De volgende clubavond van
de Zandvoortse ,Schaak Club
staat in het teken staan van het
snelschaken. In een serie van
ongeveer tien partijen, met een
bedenktijd van slechts vijf minuten per persoon, zullen de leden van de schaakclub uitmaken wie zich snelschaakkampioen van het jaar 1995 mag noemen.
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Schaakdiagram 16. Opgave: mat
in twee zetten, wit aan zet.
Oplossing schaakdiagram 15
(mat in een zet, wit of zwart aan
zet): Dc6 en mat, of: Pd2 en mat.

Live bij Yanks
ZANDVOORT - In Yanks
Dance Club aan het Dorpsplein
treedt vanavond de elfkoppige
formatie Too Hip for the Room
op. Aanvang 21.00 uur. Het is
een funky, rythm & blues en
soulband, opgericht in 1991,
met 'veel power en een swingende uitstraling', aldus de organisator. Yanks Dance Club
wil zo elke donderdagavond
een live-optreden organiseren.

Zeven weken zaalvoetbal
in jubileumtoernooi ZVM

de bruine kroegen in de Jordaan.

ZANDVOORT - Het grootste zaalvoetbaltoernooi van
Nederland, georganiseerd
door Zandvoortmeeuwen,
begint maandag aan zijn 25e editie. De organiserende
commissie heeft er alles
aangedaan iets groots te maken van dit jubileumtoernooi.

TZB-fmale
Op zondag moest er gevoetbald worden onder een strakblauwe hemel en in een prima
temperatuur. In de eerste wedstrijd werd de Deense selectie
met 2-0 verslagen door TZB 2.
Ook Schoonhoven, waarmee
TZB al langer sportieve banden
onderhoudt, moest het onderspit delven tegen TZB 2. Aangezien ook het derde team van
TZB beide wedstrijden won,
werd de finale een TZB-aangelegenheid.
Verrassend nam TZB 3 de leiding in deze finale. De reserves
van TZB gaven het niet op en
kwamen door F. Geusenbroek
op gelijke hoogte. Strafschoppen moesten de beslissing
brengen. Na een aantal missers
van beide teams wist TZB 2 uiteindelijk de winst te pakken.
Schoonhoven werd derde en de
Denen eindigden als vierde.
De afsluiting van het toernooi
bestond uit een gezamenlijke
maaltijd, waaraan maar liefst
vijftig mensen deelnamen. Kopenhagen sprak nadrukkelijk
de wens uit zich volgend jaar op
eigen veld te revancheren. Al
met al kan TZB terugkijken op
een, sportief zeer geslaagd,
maar vooral zeer gezellig toernooi.

Wesselink was met zijn BMW
M3 iets sneller dan de Mercedes van Den Hartog, terwijl
Van der Moolen ver daarachter
als derde finishte.
De Squadra Bianca-rijders
trokken eveneens fel van leer.
Leerdam uit Schilde en Van de
Wilt uit Wijk bij Duurstede
hadden het constant aan de
stok met elkaar. Beide coureurs gaven elkaar niets toe. Op
de finishlijn was het verschil
nauwelijks waar te nemen
maar Leerdam bleek toch iets
sneller te zijn.

Honderd deelnemers verwacht
bij 15-e Louis Bloktoernooi

TZB 2 wint eigen
voetbaltoernooi
ZANDVOORT - Op de
sportvelden van TZB aan de
Kennemerweg werd afgelopen zondag een internationaal voetbaltoernooi gehouden. Na een spannende finale werd uiteindelijk het
tweede team van TZB winnaar door de strafschoppen
beter te nemen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

De twee Zandvoortse meisjes Daniëlle Kuling (links) en Claire Sepp (midden) komen vanavond
op voor de finale

Kans op titel 'Miss Leidseplein'
eerste voorverkiezing plaatsvond. Ook Diana
Riemersma deed daar aan mee, maar voor haar
was, als gevolg van de hevige concurrentie, geen
finaleplaats weggelegd. Op'die avond dongen 11
meisjes naar vijf finaleplaatsen. De selectie ging
over twee rondes: vrijetijdskleding en badmode.
De finale, vanavond in de Amsterdamse discoIn totaal deden er drie Zandvoortse meisjes theek 'Level 26', gaat de competitie over drie
mee met de verkiezingen, waarvan 27 april de rondes: galamode, badmode en een vragenronde.

ZANDVOORT - Twee Zandvoortse meisjes> Claire Sepp en Daniëlle Kuling, zijn
doorgedrongen tot de finale van de Miss
Leidseplein verkiezing in Amsterdam. Vanavond strijden zij samen met acht andere,
jonge vrouwen om de hoogste eer.

De 42 deelnemende teams
hebben zeven weken zaalvoetbal voor de boeg in de Zandvoortse Pellikaanhal aan de
A.J. van der Moolenstraat. De
grote finale is op l juli. De organisatie heeft helaas moeten
constateren dat dit jaar zes
teams minder zijn ingeschreven. Vakanties en andere voetbalverplichtingen waren hier
debet aan.
Dat neemt echter niet weg
dat de organisatie een waar
spektakel verwacht voor zowel
spelers als publiek. Zandvoortmeeuwen rekent op veel toeschouwers, mede omdat er een
aardig randgebeuren is georganiseerd. .
De organisatie heeft een aantal avonden vrijgehouden. Op
woensdag 24 mei (finale Europacup Ajax-AC Milaan), donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en de vrijdag daarna wordt
niet gevoetbald. Dat- gebeurt
ook niet op maandag 5 juni,
Tweede Pinksterdag en woens-

dag 28 juni. Op donderdag 29
juni en vrijdag 30 juni worden
de halve finales gespeeld.
Het randgebeuren bij dit 25e
toernooi speelt een grote rol.
Elke dag kan men loten kopen
met interessante prijzen. Elke
vrijdagavond is er muziek met
een zanger of een zangeres. Ook
demonstratiewedstrijden zijn
in het programma verwerkt.
Tevens wordt een fraai jubileumboekje uitgegeven, waarin
onder andere de groei van het
toernooi wordt beschreven. In
1971 deden negen teams mee en
in 1995 dus 42 ploegen.
De 42 teams zijn verdeeld in
een Forza-liga en een Amiga-liga. Deze zijn weer verdeeld in
poules van zes teams, die in vijf
wedstrijden uitmaken in welke
poule ze uitkomen voor de
play-off-wedstrijden. Dan ontstaat er een kampioenscompetitie en een promotiecompetitie. De eerste drie plaatsen zich
voor de kampioenscompetitie
en de nummers vier, vijf en zes
spelen de promotiecompetitie.

op. Sportief gezien levert dit
systeem veel spanning op voor
de spelers, maar ook het publiek komt niets te kort.
Met een weekbulletin houdt
de commissie iedere belangstellende op de hoogte van dit
toernooi.

Dat zegt verder nog niets,
want elk team heeft nog kans
om de finale te halen, wat in de
play-offs wordt bepaald. Hierin
speelt elk team nog eens twee
wedstrijden. Dat levert uiteindelijk 16 teams op voor de halve
finales. En deze halve finalisten
leveren tenslotte acht finalisten

Woensdagavond: 18.45 ' uur
Banana 2 - Café Bluijs, 19.30
uur Steakhouse Establo - G arage Content, 20.15 uur PontMeyer - Café Neuf, 21.00 uur Shell
Sation Boulevard - Play In,
21.45 uur Pim Janssen Sport Casino Zandvoort, 22.30 uur
Harlekijn - Gran Dorado.

Programma
Maandagavond: 18.45 uur Sabra - Fred Hehl Ster Occ., 19.3.0
uur Lou-Lou - TYBB, 20.15 uur
Aurora'75 - Reproproof, 21.00
uur Pim Janssen Sport - HB-Alarmsystemen, 21.45 uur Maclu
Auto's - Rabbel Boys, 22.30 .uur
Casino Zandvoort - Strandpaviljoen De Wurf.
Dinsdagavond: 18.45 uur Café
Basta - Klassiek, 19.30 uur YB/Vogel - II Mondo Produktions,
20.15 uur Bakkerij Paap - Duvak, 21.00 uur De Klikspaan De Stal/Spaarnwoude, 21.45
uur Banana l - Peugot Cobussen, 22.30 uur Corodex - Café de
Kater.
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SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.80. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131", Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ
8,80
ƒ 10,40

Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Daihatsu

Suzuki

Family Cars

Algemeen

DAIHATSU OCCASION SHOW BIJ
AUTOBEDRIJF NIEROP

Amstelstein - Suzuki

Family Cars

AUTO SERVICE WETTER

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Doe nu uw VOORDEEL; Het gaat goed met de verkoop van
onze nieuwe VALERA, v.a. ƒ 26.995,- en de kleine rappe
CUORE, v.a. /15.495,-. Dus willen (moeten) wij wegens
plaatsgebrek deze week minstens TIEN DAIHATSU
OCCASIONS verkopen. NU scherpe prijzen, hoge inruil,
Saab 90 C, dec. 1988, prima
Voor een goede SAAB
Bovag-garantie-bewijs en GRATIS 500 AIR MILES.
APK-gekeurde auto, Ipg aanw.,
99, 90 of 900
inruil mogelijk. 023 - 423906.
ook ROYAL CLASS
CUORE TS rood, km 11.500, bj 3-'93
ƒ 14.250
CUORE TG wit, km 50.000, bj. 11-'91
ƒ 11.500
naar
CUORE TX rood, km 70.000, bj.>1-'91
ƒ 11.500
CUORE TS zwart, km 70.000, bj. 1-'89
ƒ 8.250 SAAB SERVICE MOLENAAR
CUORE TS aut. wit, km 40.000, bj. 1-'90
ƒ 11.000
HOOFDDORP
CUORE TX Life Style groen/mica, km 20, blanco kent./ 18.900
CHARADE 1.3 inj. TX Shiga rood, km 75.000, bj. 1-'91/ 13/750
Onderhoud, reparatie
CHARADE 1.0 TS rood, km 88.000, bj. 9-'90
ƒ 11.000
APK, met eigen
HARADE 1.3 inj. SG Sedan wit, km 36.000, bj. 3-'92/ 16.750
V W G o l f , 1.4 CL-1993,
revisiewerkplaats voor SaabHARADE 1.3 inj. SG Sedan LPG 90.000, bj. 11-'92 ƒ 15.750
Dusty Mauve,
motoren en versnellingsbakken
HARADE TR (nw model) rood, km 30.000, 2-'94 . . ƒ 22.950
74.079 km, 60 pk.
Tel. 02503 • 14097.
licht metalen velgen
VANCOUVERSTRAAT 2-12 AMSTERDAM-WEST
(Valschermkade)
(achter Jan van Galenstraat)
020-6183951 - 020-6183850

Saab

Volkswagen

ƒ 24,950.-

Toyota

Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
T.k. Daihatsu Rocky DX wagon
diesel, 4 cilinder, 2/1/'92
60.000 km, vr.pr. ƒ22.500. Tel.
02230-25067, 's avonds 18006.

BMW
BMW 318 l, nw. model, wit,
11/91, ƒ22.900.-.
Tel.: 035 564444 / 561842.

Ford

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

13-12

Escort 1.8 CLD 9/91 .ƒ11.200
Orion 1.8 D CL, 3/91 ƒ11.800
Scorpio 2.3 D CL, 2/90/ 10.900
Sierra 1.61 CL 3-d. 7/92/10.900
Sierra 2.0 CL; HB 1/92/ 14.900
Tel.: 035 - 564444 / 561842.

Mazda

Honda
HONDA
AUTOKROOIJ
Occasion
ACCORD 2.0 i S
bouwjaar 1993
1e eig. 30.000 km
ƒ33.950
TT. Vasumweg 32
(a/d Klaprozenweg)
Amsterdam Noord
020-6310615
Vanaf ringweg afslag S 118

Camry 2.2. l XL 6/92 ƒ21.700
Carina II 1.6 XLI 1/91 ƒ10.900
Corollo 1.6 XLI 7/92 ƒ14.200
Tel. 035 - 564444 / 561842
Toyota Tercel ƒ800,- APK t/m
jan. '96, bj. 1982, goede vakantie-auto! 020 - 6684687.

Volvo
340 1.4 GL aut. 10/90ƒ 7.800
440 GL P.S. 9/90 '
ƒ 12.900
440 GL 7/92
ƒ 14.800
740 DL 11/91
ƒ17.900
Tel.: 035 - 564444 / 561842.

ƒ 33.950.-

'VWGolf, 1.8 Gl,
Atlanta, 1994,
brilliant zwart metallic.
19.000 km, 90 pk.
15 inch licht metalen velgen,
trekhaak met afneembare
kogel, alarm en c.v.,
electr. ruitbediening etc etc.
(Valschermkade)

ƒ 32.950.-

Audi 80, 2.0 E,
90 pk.' 1992,
Honda Civic 1.5 DXI Sedan
940
GL
2.0
3/92
Indigo pearl
4-drs., 5/92
ƒ20.400
740
GL
2.3
12/86
40.000 km
Tel.: 035 564444 / 561842.
440 Sport 2.0i
10/94
(Aalsmeer)
440 DL 1.8
9/91
440 Comfort 1.6
1/95
480 ES 18i
3/89
De Meteor, nieuw en gebruikt
340 GL 1.7
6/88
Defender Discovery. Joh. Sie360 GL 2.0
1/88
Audi 100, 2.8 E,
gerstr 18, A'dam: 020-6945205.
Automaat, 1993,
BMW 520 i
6/88
smaragd groen metallic,
Citroen XMi 2.0 L ...... 1/92
66.164 km, 174 pk. V6
Renault 21 GTL 1.7.... 4/92
LANCIA DEDRA 1.6ie, bj. 8-'90, Lancia Thema Turbo 16V 9/90 metalen licht metalen velgen,
wortelnoten hout, open dak,
LPG, km 113.000, APK-gek.,
AUTOBEDRIJF DICK MUHL stereo, etc. etc. Zeer speciaal,
vr.pr. ƒ 8700: 020-6834584.
OFF. VOLVO DEALER
(Valschermkade)
Thema 2.0 IE 16V 3/91 ƒ 14.600
Nijverheidslaan 1, WEESP
Thema 3.0 6 V 4/91 .ƒ 14.800
Tel. 02940
18200/18008
Tel.: 035 564444 / 561842.
940 GL Estate, km 150.000, '92;
Adverteren in deze rubriek
940 GL Sedan, aut., airco, km
Tel. 020 - 665.86.86
145.000, '91; 240 DL Sedan,
FAX 020 • 665.63.21
Ipg, km 170.000, '90; 460 GL,
Postbus 156, 1000 AD A'dam aut., st.bekr., km 90.000, '91;
AUTOMOBIELBEDRIJVEN
340 GL, 5-drs, km 60.000, '89;
440 GL Inj., km 130.000, '88; • Valschermkade 16
360 GL 2.0, 3-drs, '88. VOLVO
Amsterdam tel. 020 - 6174934
NIEROP, Vancouverstr. 2-12, • Amsteldijk 10
A'dam-West. Telefoon: 020Amsterdam tel 020 - 6734666
6183951. LET OP!!! Nu GRATIS
•
Ruysdaeikade 243
AIRMILES bij onderhoud, repaAmsterdam lel. 020 - 6768033
raties en schade-herstel.
• Ophelialaan 92
Aalsmeer tel. 02977-24550

Land/Rangerover

ƒ 59.950.-

Lancia

323 1.7 LX D. 10/91 .ƒ11.400
626 1.81 16 V LX 8/92/ 19.500
626 1.8 GLX Sed. 1/91 ƒ 11.400
Tel.: 035 564444 / 561842.

Hyundai
T.k.
Lantra 1.6 GLS, '91
st.bekr., achter spoiler, elec. ra
men, aut. deurvergr., kleur:
bl.-gr. ƒ 18.000,-020-6371374.

KOST

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Opel Kadett HB 12S '82 in, prima staat, APK 5-'96, ƒ1650,-.
Tel. 020 - 6436438.
Volvo 240 GL automaat, stationcar met 3e bank, bj. 1984,
ƒ 6.500.
VOLVO
NIEROP,
A'dam-West. Tel. 020-6183951.

Fiat Panda 1000 CLI, 1992,
blauw, aktie-uitvoering, zien is
kopen
ƒ8.250.
Garage Econoom 020-6232505
Mitsubishi Colt 1200,1988, Wit,
94.000 km. APK en VVN gekeurd, Nieuwe auto ƒ 8.250.HEERE. Tel.: 020-6719154

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

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

Mitsubishi Galant 1.8 GL, 1989,
mooie auto, Ipg, inruil mogelijk,
Nissan Sunny 1.6i Hatchback, ƒ8.950. Tel.:023-423906.
aut., 1989, APK gekeurd, inruil
mogelijk, ƒ 8.950: 023 • 423906.

Nissan

Opel

Volvo Occasions

940 Sedan
'91-'93
850 T5 airco
'94
850 GLE autm
'94
740 GL automaat
'90
740 2.3 Sedan
'90
460 GL
'92
440 DL-GL .... '90/'91/'93/'94
440 GL, autom.'90 -'93
340 automaat
'88/'89
240 Sedan
'87/'90

• Gooilandseweg 2
Weesp lel. 02940-12517
Ds VWSAUDI-DEAlER.
voor Amsterdam en ourgfvtMg

3
6
1
2
1
2
3
2
1

biedt aan:
x Voyager 2.5 SE ... 91/92
x Voyager 3.0 SE '89/90/91
x Voyager 3.0 LE
'89
x Voyager 3.3 SE .. .'92/93
x Grand Voyager SE ... '90
x TransSport 3.8 V6 .'93/94
x Lumina APV . . . '91/92/94
x Space Wagon GLXi'90/93
x Previa 2.4 GL aut. ... '93

Meidoornweg Badhoevedorp
Tel.: 020 - 6599221.

SUBARU en LADA dealer/
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
Subaru 1.8 GL
1987
Subaru Mini Jumbo SDX 1992
Subaru Mini Jumbo DL .. 1986
Lada Samara 1.5
1990
Lada Samara 1.3
1991
Lada Samara 1.3
1989
Rat Uno75 IE
1989
Renault 11 GTX
1984
Ford Sierra 2.3 diesel .. .1990
Volkswagen Jetta
1988
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel.: 02907-6572

Aanhangwagens(boot)trailers
Aangeb. BAGAGEWAGEN in
pr.st. ƒ 1250. Tel.: 023-327255.
Tussen 17-19 uur.
•Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan

± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
70 BESTELAUTO'S en pers. Haarlemmerweg bij 'molen.
busjes v.a. ƒ3500. Garage 020-6844079. Tevens Inkoop.
Rijsenhout, lid Bovag.
Stationwagen 10x w.o.:
Meer dan 50 jaar gevestigd: Peugeot 305, Opel Kadett,
Bennebroekerweg 17, Rijsen- Opel Omega, Nissan Sunny,
hout bij Aalsmeer, 02977- Ford Escort. Inruil mogelijk.
24229. Ook t.k. gevraagd.
Voor inlichtingen: 023-423906.

Bedrijfsauto's

Klassiekers en Oldtimers

T.K RENAULT 8
Bouwjaar 19.71, i.g.st.

Vraagprijs ƒ2.500.Overdag: 020-5623071
s' avonds: 020 - 6160447
Mooie DS Pallas, oude neus,
b.j. '66, APK 4-'96, prijs
ƒ22.500. Tel.:01883- 18230.

Accessoires en Onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
Klaar terwijl u wacht.
merken, alle bouwjaren.
Ruilstarters en dynamo's.
GEBR. 'OPDAM B.V.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 02502-45435.
Tel.: 020-6240748.
Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom
Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Service en
Reparatie

Automaten

GARAGE ECONOOM
Repareert
Wij hebben keus uit
uw Koppeling en Remsysteem
meer dan 10 Automaten
snel & vakkundig
v.a. ƒ 3.500.Informeer naar onze prijzen
GOLDCAR B.V; Amstelveen,
AARZEL NIET, BEL NU !!
Tel. 020 - 6433733.
Uw Bovag-Autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.

Campers

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

Camper Rat 242D. verl. bovenbouw, gen. ger., nwe inbouw in
1994, vele extra's/voortent,
LPG enz. Meijer: 020-6459258.
LAST MINUTE
'n'Amerik. Dolphin-camper
incl. automaat en airco.
Adventure Cars 02990-30613.

Van Vloten

Amsterdam
uw Volvo-dealer

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Autofinanciering
en verzekering

Custombike met sportief karakter Yamaha XJ 550 Maxim,
'84, ƒ2.750, 020-6815961.
Motoraanhanger E2S, ivoorwit,
compl. Vr.pr. ƒ1.200,-.
Tel. 080 - 237069.

Rijscholen

T.k. Harley Sportster 883, '88,
28.000 km. Supertrap uil SCR
Eagle carb spaakw. wijntood.
ƒ 10.500,- Tel. 020-6927218.

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

, Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
NU OOK GEVESTIGD IN
NIEUW-SLOTEN
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ 1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00
MOTORRIJLESSEN
ƒ 50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ 37,50 per les
THEORIE OP CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOQP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen vcorrijkosten
'
020-6198691
023-353685
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Auto's te koop
gevraagd

R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.
Kempenlaan 90
Gevraagd jonge auto's vanaf
Tel. 020-6140005.
1991 a contant. Belt u voor inl.
AUTORIJSCHOOL La Mirage 03410 -19354 of 0652 - 977028.
studentenspoedcursus ƒ 975, DE HOOGSTE PRIJS voor elk
de eerste 10 rijlesssen ƒ27,50 merk auto a cont. met vrijwar.
per les, in 3 weken uw rijbewijs
bewijs. Tel.: 020-6105478.
halen voor slechts ƒ 1575. Wij
zijn Rijksgediplomeerd en ge- RIO. T.k.gevr. gebruikte auto's
yen onze lessen zoveel moge- + schadeauto's. Contant geld
lijk in het examengebied. Tel. + vrijwaring. 020-6370711.
020 - 4222683 of 06 - 52836303.
Te koop gevraagd AUTO'S a
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
contant met vrijwar.bewijs
Theoriecursus gratis. Tel. 06Tel.: 02908 - 24640
52821994 b.g.g. 020-6932074.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.
Vóór de zomer al je rijbewijs?
Met .extra korting? Ja dat kan!
1e 4 lessen voor ƒ 100, of ƒ 50
korting op een pakket, of gratis
theorieboek + cursus. Bel Ferry
voor informatie: 020 - 6932074.

Autoverhuur

OUKEBAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

APK'KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
RENT A BRIK
Te huur VW camper type
Garage West-Center:
Personenbus ƒ 89,- p. dag
020-6122476 (zonder afspraak) CALIFORNIA 2+2 pers. va. Voorkom onzekerheid in uw rijopleiding en vraag de gratis rij- Opel Kadett v.a. ƒ39, p. dag
ƒ850.- p.wk., all in,
2e Helmersstraat 15, A'dam.
les-info-gids voor A'dam e.o.
All-in. KM vrij!
Autobedrijf Veldhuizen,
A.P.K. KEURINGSSTATION
Tel.: 020-6922930
A'dam - ZO., 02940 - 17316. aan: 020 - 6633773 of 6922612.
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
de Nieuwe
Asterweg 24A A'dam 6364702
Amsterdams
j UUecsper. —
Stadsblad .—
Autobedrijf CRYNSSEN
Amsterdams
Amstelveervs -.
Crynssenstraat 10-14
StadsbSad -...„_•
:: Weekblad
Amstelveens
:: Weekblad
Tel.: 020-6184402.
Amsterdams
APK-keurstation, reparaties
StadsMad...
alle merken en schaderegeling.
Amsterdams •>
de Ronde
StadsbEad.. „_
5 Vener
Garage RIO snelservice alle
ler-der
Amsterdams
int:
merken, apk -i-laswerkzaamh.
StarisbEad.
en schadeherstel. 020-6370711
Zandvoorts
Buitenvcldcrtse .
•f Nieuwsblad
Courant K=GARAGE ECONOOM
_ Diemer
S Courant =rVoor al uw SERVICE BEURTEN
Jluimi,i.\o.injm<il,rtl
en ONDERHOUD
deNleuwc
t<rv.,hi uri'iiUl"H,H-j
Bijlmer ~
Schadetaxatie en -herstel
Gratis leenauto's beschikbaar
Nieuwsblad
Gaasperdam».
APK-KEURING,
klaar terwijl u wacht.
Advies voor 'n goede Occasion
Wij bieden u een snelle
en vakkundige service
Frederiksplein 6, 020-6232505.

Golf 1.6 D CL Van 5/90/ 8.500
Golf 1.6CLMad. 7/90^0.900
Astra 1.4 l 1/92
ƒ15.200
Golf 1.6 CL 5/90
ƒ11.200
Corsa 1.2 l Hb 3/91 ƒ10.200
Golf 1.6 CL 7/89
ƒ 9.800
Corsa 1.4 l Hb 7/91 ƒ10.400
Passat 1.8 CL8/89 ƒ12.400
Kadett 1.6 l Expr/2/92/ 12.600
Pass. 1.9 CL, Lpg 7/92/ 17.900
Kadett 1.6 Life Hb 1/91/ 10.900
Tel.: 035 - 564444 / 561842.
Kadett 1.6 l, 10/90
ƒ10.200
Hyundai Sonato 2.0 GLS,
Kadett 1.8 GT.St. 3/91/12.900
PASSAT VARIANT 1.8 CL
5/91 ƒ 9.800.
MGB CABRIO '74, gerestau- Tegen hand.pr.: Sunny Florida Omega 2.0 l GL 1/91 ƒ 14.800
11/'91 donkerblauw metallic,
Tel.: 035 564444 / 561842.
Vectra
1.6
l
Gl
5/90
ƒ12.900
reerd, groen, dubb. carb., 5-drs. Station 1.6i, LPG-o.b., 6105.000 km, i.z.g.st. vele acƒ11.900
Mitsubishi Lancer 1.8 GLD
ƒ 14.500. VISA GARAGE,
'91, ƒ10.500. Sunny 1.6i SLX Vectra 1.7 D 2/90
cess. (incl. dakrailing). Vr.pr.
Vectra
1.8
l
3/91
ƒ14.100
Wagon 1/88 ƒ 5.900.tel. 020 - 6596264.
GT 4-drs., 1-'90,'ƒ9250. Sunny
ƒ21.500. Inl. 020- 6763233.
met persoonlijke service
Galant 1.8 GL 4/88 ƒ 6.500,1.4 L, 3-drs., LPG, 3-'92, Tel. 035 564444 / 561842
Tel. 020 - 6369222, MeeuwenTel:: 035 564444 / 561842.
ƒ14.500. Nw. mod. Sunny 1.4 Opel Kadett 20 stuks, 1984 t/m laan 128, Amsterdam-Noord. Te koop Volkswagen Golf 1.6,
4 deurs, b.j. 1985, prijs
LX, 3-drs., 10-'91, ƒ10.950.
1989, benzine-diesel-lpg, 3-4-5 Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Nissan Micra, 1989, prima auto,
ƒ4.750,-. Tel.: 02975 - 66184.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,020
deurs,
ook
station.
023-423906.
inruil mogelijk, prijs ƒ7.950.
Te koop Volvo 940 2.3GL Est.,
6627777. Zondag 7/5 open.
Voor inlichtingen: 023 - 423906.
Pontiac TransSport 3.8 V6, T.k.: Nissan Micra DX, apr. '86, Opel kadett Caravan, 1985,b.j. 9/'93, 78.000 km, ƒ47.500.
Renault 5 L First '87, wit
'Bouwjr. 93, LPG, alle opties,metallic blauw, vr.pr. ƒ3700. APK gekeurd, inruil mogelijk, Tel.: 03440 - 22889.
ƒ4.950. Tel.: 023 -423906.
56.000 km, ƒ 6.600,-.
groen met. ƒ 48.900.-.
Teg. handelspr.: Volvo 460i GL,
COBUSSEN Baarsjesweg 249 Family Cars. Tel.: 020-6599221. Tel.: 02972 - 61140.
T.k. Kadett coupé 1200, b.j.
wit, LPG, 1-'92, ƒ 16.500. Volvo
AUTOVERZEKERING
Amsterdam: 020 - 6121824.
'78 Opknapper, ƒ 1500.
240 GLi, 5 drs. Stationcar, laagste bet. p.mnd/kw.
TRIUMPH TR4 A '66, wit,
Tel. 05160 -13480.
stuurbekr., c.v., 4-'85, ƒ7250. Focwa/Schadegarant serv.
Subaru
Legacy
1.8 DL, overdrive,
gerestaureerd,
BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020- Celie Tel.: 020:6416607
4/91
ƒ9.800- ƒ 30.000. VISA GARAGE,
T.k.
tegen
handelspr.:
Astra
COBUSSEN AMSTERDAM
6627777. Zondag 7/5 open.
Tel. 035 - 564444 / 561842
tel. 020 - 6596264.
1.8i Club 5-drs. Station, LPGGeldlening
met
laagste Zelf sleutelen of auto spuiten
sinds 1930
o.b., zwart met., st.bekr., 7-'92, Volvo 240.Diesel, 1988, APK maandlasten. Doorlopend
.doe je bij HEINING HOBBYPeugeot-dealer
ƒ25.500. 2x Kadett 1.4i Sedan, gekeurd, 5 versn., mooie auto, beschikt u over geld.
HAL 02907-6999 A'dam, •
Sloterdijk 3.
106 1.1 Accent 7/94 ƒ21.900 LPG, 7-'91,va./11.500. BERE- inr.mog., ƒ 8.950:023-423906. Celie int. 020-6416607
205 XR 1.6 aut. 3/93 ƒ23.800 BEIT, Amsteldijk 25, A'dam 020
Chrysler - Amstelveen
205 XL 4/90
ƒ11.500 - 6627777. Zondag 7/5 open.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
205 Accent 1.1. 8/90 ƒ12.700
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen 309 GR 1.4, 4 / 9 0 . . . . ƒ 13.750
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
306 SR 1.4, sed. 10/94/30.600
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
405 GLX 1.6, 3/92
ƒ 14.500 19 TS 3-drs. 7/89
ƒ 8.500
Chrysler Voyager 2.5 l SE,
505 GLD Break 2/87 .ƒ 8.800 19TR Chamade 11/90/ 9.800
Honda Civic 5/88 ....{ 9.800 19 GTD 3-drs, 10/90 ƒ 9.400
LPG, OB 4/92 ƒ 26.500
Tel. 0335 564444 / 561842
VWGolf CL 2 / 9 3 . . . . ƒ 23.500 19
1.4
RL
nw.mod.
6/92
ƒ 12.400
COBUSSEN
21 GTL Hb 6/90
ƒ 8.000
Baarsjesweg 249-253
21 GTS Nev. 6/92
.ƒ 16.900
Amsterdam 020 - 6121824.
BX 1.4 E Cannes, 4/91 ƒ 9.000 Tegen handelspr.: BX 1.6 TGi
21 GTD sed. 11/90 ƒ10.600
BX 1.6TGI, 5/90 . .. .ƒ 8.400 Progres, LPG-o.b., grijs met. Peugeot 106 XN Trophy ES b.j. 25 TX 10/89
ƒ10.400
BX 1.9TZI 4/90
ƒ 9.800 sportint., Lm. win., 2-'92, '92, groen met., l.m. velgen, 25 TS 1/88
ƒ 6.000
ƒ13.500.
BX
1.4,
LPG,
1-'86,
28.000
km.st.
01686
3143.
BX 1.9 TZI Break, 5/90/ 12.700
25 TX airco 7/92
ƒ16.200
ƒ2950.
BX
1.4
TE,
blauw
met.,
BX 1.9 TZD
Peugeot 305 GL Break Station, Tel. 035 - 564444 / 561842
o.
dak,
LPG-o.b.,
3-'90,
ƒ
9250.
Turbo 10/91
ƒ 13.900
1986, keurige auto, inruil moge- Renault 21 TL, 1986, APK 1996,
BX 1.9 D, 5/88
ƒ 5.400 BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020- lijk, ƒ 2.950. 023 - 423906.
prima auto, inruil mogelijk,
6627777.
Zondag
7/5
open.
XM 3.0 V6 aut, 1/93 ƒ32.500
Peugeot 405 GR, 1988, APK ƒ 2.950. Tel.: 023 - 423906.
Tel.: 035 564444 / 561842.
CITROENSPECIALIST
gekeurd,
inruil
mogelijk, Renault 25 GTS- automaat,
TIMO DE BRUYN
BX 16 TRI, c.v.p., i.z.g.st., el.
ƒ 7.950. 023 - 423906.
blauw metallic, in goede staat,
Occasions,
reparaties,
APK,
ramen, trekhaak, 160.000 km,
schade en laswerk.
Peugeot 405 GRD Référence, fabrieks-nieuwe versnellingsAPK, ƒ 6250: 02975 - 69646.
Verkoop onderd. nwe/gebr. rood, 1-'92, cv, st. bekr., el. bak voor ƒ 4.200,-. Inlichtingen:
Ruime keuze in 2 CV occasions Tel. 020-6320190 fax 6343433. ramen, spoiler, ond. boekje, 020 - 6225127.
alle leeftijden. De Eendenspecompl. ƒ 16.000:05210-18760.
RENAULT AMSTERDAM
cialist Leende. Tel. 04906-1528. T.k. Citroen BX 1600Biarritz, kl.
Top occasions met 1 jaar
Peugeot 505
rood, b.j. 1990, APK jan. '96,
garantie
Familiale '88. ƒ 10.500.
XM Comf. Br. D. '93 ƒ 34.500 km 95.000, pr. st. v. onderh.,
Wibautstraat 224
Tel.: 04979-1579.
XM Turbo D'92
ƒ29.900 trekh. e.d., over wegens lea020 - 561 96 11
XM Diesel '92
ƒ24.500 sen, uiterste pr. ƒ 9800. Tel. na
Schrijf hier in blokletters
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
XM D Amb. '91
ƒ22.500 20.30 u.: 020 - 6360689.
21
Renault Clio 1.4 RN, zwart
uw tekst, l letter per
Voor nieuwe en gebruikte
XM 20i Comfort '91 ƒ 17.500
met., 9-'91, van 1e eig., 56.000
3
hokje. Cijfers, leestekens
CX 25 GTI Turbo '87 ƒ 7.500 T.k. CX-GTI '82, uitstekende Peugeot's tot 2 jr. voll. garantie! km, ƒ 14.500: 020-6738924.
en tussenruimten tellen -S 4 Ma. t/m vr. 09.00-17.30 uur.
ZX 1.6 Aura 5 d. '92 ƒ17.500 staat, APK 4-'96, ƒ 2650,-.
T.k. Renault 25 GTD bouwjaar
voor l letter. Minstens 3 t 5,
Zaterdag 10.00-17.00 uur.
ZX Diesel '93
ƒ 18.500 Tel.: 055 - 224175.
Inruil-Financiëring-Verzekering. 1908. ƒ 6500. tel. 020 -6737371.
BX TGD Turbo '93
ƒ 27.500
regels beschrijven. Aan 1: 6 :
Minervalaan 86, Amsterdam-Z.
BX TGD Br. '92
ƒ 17.500 V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
de hand van de daarnaast *' 7 .
BX TGD Break '91
ƒ 14.500 op druk brengen bij de Citroen Tel 020-6629517/fax 6750941.
geplaatste tarieven kunt u
8
BX TZD '92
ƒ 16.500 Spec. in Zaanstad Garage.
zelf uitrekenen wat uw
BX TZD Turbo '92
ƒ 17.500 RENE SPAAN, 075-281193. T.k. PEUGEOT 405 GR,
Rover
820
Tl
4/92
9
^
advertentie kost.
BX 19 D '88
ƒ 5.500 Vraag tevens naar onze inrui- metallic groen, b.j. '93, 35.000 Rover 820 SI
6/92
10
km, 1e eig. Tel. 020-6472187.
BX 19 GTI leren bekl., ABS, lers en aantr. rep. prijzen.
Rover 827 SI aut. •
8/94
elektr. schuifd. '93
ƒ24.500
T.k. Peugeot 505 Turbo inj., '84, Rover 620 SI aut. 9/93, 10/94
Naam:.
Telefoonnummer:
BX 19 TZI, Ipg, '91
ƒ 14.750
4/94
l.bl. metallic, met centr. vergr., Rover 620 l
BX 19 GTI s.dak '91 ƒ 14.750
5/93
electr. dak, APK jan. '96,Rover 216 GSI
Adres:.
BX 19 TZI Ipg '91
ƒ 14.500 Fiat Panda 1000 CLX, skyline ƒ 3.750: 02977-28148 na 17 u. Rover 261 GSI 19.000 km 2/94
BX 19 TZI '91
ƒ 14.500 cabriotop, b.j. '92, met. borHandtekening:
Postcde + Plaats:.
en diverse andere Rovers
BX 16 TZI '92
ƒ 16.500 deaux, ƒ 10.000,-. 01686-3045. 205 1.8 XRD 4/90
ƒ 9.800
MINOR MOTORCARS B.V.,
BX 16 Progr. Ipg '92 ƒ 16.500
205 1.6 GTI, 5/90
ƒ13.900
ROVER DEALER
BX 16TGI Br. Ipg '92 ƒ 17.500 Tempra 1.6 I.E. 4/91 . ƒ 10.700 309 1.4 XE, 1/90
ƒ 8.900
Tempra
1.9
DS
SX8/91/
11.900
BX 16 RS Br. Ipg '87 ƒ 4.950
Auto's vliegen nu de deur uit!
Sloterkade 40-44
309 1.9XLD Hb, 5/91 ƒ 10.400
BX 16 TZI '90
ƒ 12.750 Tempra 2.0 D. St., 2/92/ 14.900 405 1.6 GLI 2/90
AMSTERDAM .
ƒ10.400
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,||
Tipo
1.7
D.
AGT4/90/
9.000
BX 16 Concorde '89 ƒ 7.950.
405 '1.6 Break 4/90
ƒ 9,600
020 • 6177975
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam. •
BX 14 Deauville '92 ƒ 14.500 Tel.: 035 564444 / 561842.
405 1.6 GLI, 3/92
ƒ 13.200
BX 14 TE '89
ƒ 7.500
•
Bewijsnummers
van
een
Afgeven
kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
405
1.6
GLXI
1/92
ƒ14.400
C15 D bestel'92
ƒ12.500 T.k aangeb. Fiat 127 bj. jan '85 4051.616/92
ƒ14.200 geplaatste advertentie in deze
APK
'96
prijs
ƒ1500,-.
Info:
Amstelveen:
kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
C15 E '87
ƒ 2.500
405 1.9GRI br. 2/90 ƒ12.400 rubriek krijgt u alleen
02507 - 17135.
Zandvoort: Gasthuisplein 12.
toegezonden
als
u
dat
bij
de
405
1.9
GLD
Br.
3/92
ƒ
17.200
VISA GARAGE BV
T.k. Rat 127, 1986, APK april 405 1.9 GLD 3/89
ƒ 10.800 opgave van de advertentie
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.
Houtmankade 37, A'dam.
'96, i.z.g.st. Pr. nader overeen 605 3.0 V6 SV 7/90 ƒ 15.200 kenbaar maakt. De kosten
Tel.: 020-6278410.
te komen tel. 020 - 6933207. Tel. 035 - 564444 / 561842
daarvoor bedragen ƒ4,50

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

Primera 2.01 Sed. 8/91/ 12.400
Primera 2.01 Hb, 10/91 ƒ 15.400
Prim. 1.6 LX Sed. 3/93/15.400
Ford Sierra 2.3 Diesel, met veel Prim. 2.0 D 7/92
ƒ 15.200
accessoires,
1990, prijs Sunny 1.6 LX 5/91
ƒ10.700
ƒ 14.250,-. Auto Service Wetter Sunny 1.7 D. Flor. 6/87/ 4.600
Zwanenburg. 02907 - 6572.
Tel.: 035-564444 / 561842.

Motoren/Scooters

WEEKMEDIA. ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS.

Peugeot

Chrysler

Renault

is de

Citroen

van uw auto een

vaneen

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
•
/eun)C n<sq[u e.
i

Rover

Prijs incl.
B.T.W.

_/

49,35
66,04
82,72

99,41
116,09
132,78
149,46
166,15

Fiat

L-----..

020-6658686
faxnr. 020-665632Ï

Weekmedia
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Amsterdam op de fiets' start ook in Amstelveen

R u!";":!-v:.: ,;;;;;:,; BHHlIliHlB:. *JHI
i USTIG
USTIG EN
EN ontspannen
ontspannen •^•K^^mW^gfljV': ^r
fietsen is elk|;:|jaar het
motto van 'Amsterdam op de fiets'. Op zondag
21 mei tussen tien en één
uur kan iedereen op vijf verschillende punten de routebeschrijving ophalen en genieten van de stad, natuur
(onder andere het Amsterdamse Bos) en enkele nieuwe fietsroutes.

HK\

** 1^n&iL_J!HHRiffiilg<M@

De kosten zijn drie gulden
per persoon voor volwassenen
en kinderen tot 12'jaar onder
begeleiding mogen gratis mee.
De hele route is zo'n 36 kilometer lang. Wie rustig fietst, doet
daar zo'n 'drie a vier uur over.
Men kan ook kiezen voor een
kortere route van 24 kilometer
of een wat langere tocht van 44
kilometer door de oeverlanden
van De Nieuwe Meer en langs
Schiphol.
Bij de startpunten op de
Nieuwmarkt, Dorpsstraat Amstelveen en bij het Amstelstation zijn terrassen ingericht en
kan men een verfrissing kopen.
Daar zijn ook toiletten. Op station Zuid/WTC is de stationskiosk open voor een hapje en
een drankje. Deelnemers aan
de tocht van 44 kilometer kunnen nog voor een pauze terecht
in Sloten en Badhoevedorp, 15
minuten na het startpunt.
Oeverlanden.

,, : :':-::-'

't Oude Dorp
in Arnstelveen is, met
de typerende
witte huisjes,
een nieuw
sfeervol startpunt van
'Amsterdam
op de fiets'
Archief WM
Foto Lu u k
Gosewehr

Tijdens de tocht komt men
over een aantal recent aangelegde fietspaden. Speciale thema's van deze fietsroute, georganiseerd door de Fietsersbond
enfb, Stedelijk Beheer Amster-

dam, RTC Olympia en het Amsterdams Stadsblad (Weekmedia) zijn Schiphol en 'energie'.
Op de Nieuwmarkt staat in dat
kader onder andere informatie
van Milieucentrum Amster-

dam en het Energiebedrijf Amsterdam. '
Nieuw tijdens de (negende)
tocht van 'Amsterdam op de
fiets' is het startpunt in 't Oude
Dorp van Amstelveen. Tijdens

de fietstocht kan men daar een
bezoek brengen aan museum
Van der Togt. In de Amstelveense Dorpsstraat is verder
potterie/gallerie 't Oude Dorp
open en ook de even verderop

Dartvereniging 'Jes' hoopt
Guinness Record te kraken
NDER DE SLOGAN
'Gooi darts voor een
arts' zullen twee teams
van de Amsterdamse Darts
Vereniging 'Jes' een poging
doen om het Guinness Record van 24 uur nonstop darten te verbeteren. De gehele
opbrengst van deze speciale
actie zal ten goede komen
aan Artsen zonder Grenzen.
Het Amsterdams Stadsblad
(Weekmedia) stelt een beker beschikbaar voor het
team dat uiteindelijk het
Guinness Record verbetert.

Cor Wals en Martin Nees en
Steven van Diermen en Jitze
Bungert.
Organisator Karel Samolski,
zelf amateur-dartsspeler, is razend enthousiast over de actie.
„We zijn al weken bezig met
de
training
voor deze recordpoging. Je
moet niet vergeten wat voor
inspanning
zoiets kost. In
'
die 24 uur mag
je maximaal maar 55 minuten
De poging van Darts Vereni- pauzeren en nooit langer dan
ging Jes vindt plaats tijdens een vijf minuten achter elkaar."
grote braderie op vrijdag 19 en
zaterdag 20 mei op Tussenmeer
in Amsterdam-Osdorp (vlakbij Serieus
de Meervaart). Twee teams
Samolski heeft een duidelijstarten vrijdag 19 mei om vier ke reden waarom hij zich zo
uur en de bedoeling is dat ze bezighoudt met deze actie.
pas stoppen op zaterdag 20 mei „Het wordt tijd dat mensen "het
om vier uur 's middags.
woord darts niet gelijk met bier
In 24 uur moeten de twee associëren. Darten is een seteams boven de 748 partijen rieuze sport. Natuurlijk drin(het oude record tot nu toe) uit- ken we wel eens een biertje
komen. De teams bestaan uit maar we zijn op de trainingsa-

O

vonden sportief bezig."
Voor alle dartverenigingen
was het dan ook een prettige
bijkomstigheid dat de Nederlander Raymond Barneveld onlangs tweede is geworden bij de
wereldkampioenschappen
darten. „Zo
zien de mensen tenminste
dat darten ook
een serieuze
sport kan zijn.
Het is echt
niet alleen het
even pijltjes gooien in een
café," aldus Samolski.
Publiek is van harte uitgenodigdbij de Guinness Record poging van Dartsvereniging Jes.
In een grote tent naast de Amsterdamse kerk De Opgang op
Tussenmeer gaan de teams van
start. Buiten de tent komen
twee banen waar het publiek
voor 2,50 gulden drie darts mogen gooien, 's Avonds is er een
baan in de tent waar gegooid
kan worden. Bij het gooien van
minimaal 31 punten ontvangt

in
in het
het
stationnetje
stat
: voormalige
:
van de Haarlemmermeerspoorlijn (route Haarelmmermeerstation-Uithoorn/Aalsmeer) gevestigde Boetiek is geopend.
Een winkel met onder andere
een bijzondere collectie vingerhoeden.
Wie voor de langere route
kiest, komt terecht op een deel
van de fietsroute 'de ronde van
Schiphol'. Men kan dan, via een
gloednieuwe fietstunnel, tevens
een bezoek brengen aan Schiphol Centrum. Van twee tot vijf
uur vindt daar die middag een
manifestatie plaats van Milieugroepen tegen de uitbreidingsplannen van Schiphol.
Aan de tocht is een prijsvraag
verbonden. Bovendien is er
voor iedere deelnemer, na afloop van de rit, een aandenken.
Met een afgestempelde kaart
kan men meedingen naar één
van de vele prijzen, waaronder
een fiets en een diner voor twee
personen, beschikbaar gesteld
door de respectievelijk Rijwielshop en Stationsrestauratie van het Amstelstation. De molen bij de Kalfjeslaan
Houd echter wel de tijd in de
gaten, want de controleposten
sluiten om vijf uur.
Er kunnen fietsen gehuurd
worden op station Zuid/WTC
(reserveren 020-673.1513, tweehonderd gulden borg + legitimatie) en het Amstelstation
(020-692.3584, honderd gulden
Peter van Klaveren is kok
borg + legitimatie).
in een restaurant. Hij doet in
een serie artikelen suggesties
voor niet-alledaagse recepten
en legt uit wat er bij het
bereiden van de maaltijd zoal
komt kijken. Vandaag:
konijn uit Toscane.
r/O WE ZITTEN gezellig
op een zonnig terrasje
voor de imposante uit
groen, wit en rose marmer
opgetrokken Dom van
Florence. Een kruikje witte wijn er bij en kijk daar
komt de kelner met een
grote schaal antipasta.

Konijn uit
Toscane

Opbrengst gaat
naar Artsen
zonder Grenzen

(ADVERTENTIE)

Organisator Karel Samolski (darts gooiend) tijdens één van de trainingsavonden van Darts
Vereniging Jes in buurthuis Osdorp
Foto Bram de Hollander
men een lot waarmee prijzen,
beschikbaar gesteld door Winkeliersvereniging Osdorp centrum, te winnen zijn.
Ook kan er geboden worden
op reserve-dartsshirts (eventueel met handtekening van Raymond Barenveld) en op reserve
darts. Zaterdag 20 mei van tien
tot één uur komt Rob van Hulst

met twee andere collega's van
Medisch Centrum West. Raymond Barneveld is er van één
tot drie uur en zangeres Carla
Field sluit het programma af
van drie tot vier uur.
Voor degene die niet in de
gelegenheid is om tijdens de
braderie langs te komen maar
toch de actie van Dartsvereni-

ging Jes willen steunen, is er
een speciaal gironummer geopend. Men kan een bijdrage
storten
op
gironummer
713.5700 ten name van D.V. Jes
steunt Artsen zonder Grenzen,
Koos Vorrinkweg 4/2, 1069 JR
Amsterdam.
Voor informatie: Karel Samolski, telefoon 610.1G34.

Hazeltje houdt veel van Grote Haas

NPAKKEN

wegwezen!

Florence ligt in het hart
van het wonderschone Italiaanse Toscane. Olijfboomgaarden, heuvels, landhuizen
en overal wuiven de cypressen als pluimen in de warme
bries. De zon op het pastei
van de huizen. Overal glimlacht het leven je toe.
De Toscaanse olijfolie staat
bekend als behorende tot de
beste ter wereld. Als u ergens
op een menukaart de term
'op florentijnse wijze bereid'
aantreft wil dit zoveel zeggen
als bereid met spinazie en
kaas.
De kunstliefhebber kan in
Florence z'n hart ophalen, de
prachtige David van Michelangelo Buonarroti, de kleurrijke schilderijen van Sandro
Bottecelli, de onschuld in de
ogen van de engeltjes van
Raffael, werken van Leonardo da Vinci en de prachtige
fresco's van Fra Angelico.
Maar ook de liefhebber van
lekker eten ontdekt hoe lekker de sandwiches zijn die
overal voor een paar gulden
te koop zijn en geniet van pizza; gebakken in ovens gestookt op walnoothout en
druivenstokken. De essentie
van de Toscaanse keuken is
soberheid en smaak, produkten van goede kwaliteit op
eenvoudige wijze bereid.
Het volgende konijnenstoofje getuigd van die simpelheid, het konijn kan ook

5 Daagse excursievakantie naar
Duderstadt in de Harz!
Een vakantie naar het Harz-gebergte is er één vol variatie en
hoogtepunten. Een uniek natuurgebied en uitermate geschikt
voor het maken van de mooiste excursies. U verblijft in landhuishotel Rosenthalerhof op basis van halfpension en op de
eerste en laatste dag krijgt u een lunch aangeboden. 5 Dagen
inclusief excursies, halfpension en een kamer met do/to.
Vertrekdata: Mei: 22 (de laatste plaatsen) fl. 498,Juni: 05,12,19
fl.498,COUPON-DUDERSTADT
Opsturen naar: De Harde's Tours,
Antw.nr 308, 2130 VB Hoofddorp
Naam:
Adres:
Poste.:
Woonpl.:

De Harde's Tours

Boek nu! BEL 020-6541100

xö-KS
Archieïïbto WM/F. Busselman

eventueel door kip worden
vervangen. Verkort de stooftijd dan wel anders valt het
helemaal uit elkaar. Als de
poelier de konijnenlever niet
meer heeft neem dan een onsje kippelever.

Benodigdheden
Konijn met lever of kip met
lever, winterwortel, grote ui,
goede olijfolie, bloem, witte
wijn, paar tomaten,, peper en
zout.
Snij de wortels en ui in zeer
fijne stukjes. Verwarm een
laagje olijfolie in een zware
gietijzeren pan en voeg het
groente garnituur toe. Een
paar minuten zachtjes laten
fruiten. Hak het konijn in
stukjes of laat de poelier dit
doen en wentel de stukken
door de bloem. Voeg het konijn er aan toe en bak de stukken aan alle zijden aan. Snij
de lever nu in hele kleine
stukjes en voeg deze ook toe,
even laten bakken. Een paar
slagen met de pepermolen erover en wat zout toevoegen.
Overgieten met een scheutje
witte wijn en dit laten inkoken. Voeg de gesneden tomaten toe en laat het geheel met
de deksel op de pan anderhalf a twee uur rustig stoven.
Serveren met andijvie-salade
met plakjes mozarella, hard
gekookte eieren en stokbrood.
Peter van Klaveren

geeft u meer!
Amsterdam op de fiets
zondag 21 mei 1995

LLE KINDEREN DIE
met moederdag willen
vertellen hoeveel ze
van hun moeder houden,
maar niet weten hoe ze dat
duidelijk kunnen maken,
moeten het ontroerende
prentenboek Raad eens hoeveel ik van je hou maar eens
lezen.

Doe mee en ontdek Amsterdam op de fiets!

A

Hazeltje wil voor het slapen
gaan laten zien hoeveel hij van
Grote Haas houdt. Hij strekt
z'n armen zo hoog als hij kan.
Hij springt zo ver als hij kan en
hij gaat zelfs op z'n handen
staan, zoveel houdt Hazeltje
van Grote Haas. Het eenvoudige verhaal van Raad eens hoeveel ik van je hou heeft een
speels herhalingseffect, waardoor het al door hele jonge kinderen begrepen en gewaar-

Illustratie Anita Jeram

deerd kan worden. De spreken- van alles. Er zit zelfs een echte
de illustraties in pasteltinten rits in het boek!
geven een sfeervol beeld van de Help. mama help! Shen Roddy en
gebeurtenissen.
Frances Casy. Uitgegeven door uitgevcKaad eens hoeveel ik van je hou, door
Sam Mc Bralncy en Anita Jeram, uitgegeven door uitgeverij Lemniscaat
22^50 gulden. Voor kinderen vanaf twee
jaar.

rij Wildenoer. 2-1,90 gulden. Voor kinderen vanaf drie jaar.
Eerder verschenen van Kuiken de volgende verhalen: Kom uit het ei, Kleintje en Een kuiken niet waterpokken.

Speelzaal
Kamperen
In Help mamma, help heeft
Kuiken haar moeder al hele'maal niet meer nodig. Ze vindt
dat ze groot genoeg is om te
gaan kamperen in de tuin. Kuiken vindt kamperen heel leuk,
totdat het donker wordt. Dan
besluit ze toch maar weer veilig
naar haar moeder te gaan.
Dit boek is niet alleen leuk
om te lezen. Er beweegt ook
(ADVERTENTIE)

Het prinsesje Liselotje is al
groot genoeg om naar de speelzaal te gaan. Op haar eerste dag
daar vermaakt ze zich dan ook
prima. Dan komt haar vader
ook naar de speelzaal. De koning voelt zich niet zo goed
thuis. Hij verveelt zich en
maakt ruzie om een fiets. Gelukkig is Liselotje er om een
beetje op hem te letten.
Het verhaal van Liselotje
wordt in goedlopende rijmpjes
verteld. De grappige illustraties
zijn zwart-wit.
Liselotjes naar de speelzaal door Marlanne Busser en Kon Schrüder, met illustraties van Jan Jutte, 12.50 gulden.
Voor kinderen vanaf ± drie jaar.
Eerder verschenen over Liselotje de
volgende verhalen:
Liselotje op het potje, Liselotje gaat
logeren, Liselotje krijgt een zusje.

In Amsterdam en omgeving zijn veel goede fietsroutes. De
Gemeente Amsterdam en de stadsdeelraden werken hard
aan het verbeteren van het fietsroutenct. Tijdens
"Amsterdam op de fiets" maakt u kennis met enkele nieuwe
fietsroutes en tegelijkertijd krijgt u een gevarieerd beeld van
al het moois, dat Amsterdam te bieden heeft; de historische
oude stad. nieuwe wijken en veel groen.
Dit jaar fietst u een deel van de net gerealiseerde "ronde van
Schiphol". Ook komt u door het Amsterdamse Bos en
Amstelveen. Verder wordt tijdens de tocht aandacht
geschonken aan het thema "energie".
U kunt kiezen uit een tocht van 24 kilometer (ruim 2 uur
fietsen). 36 kilometer (ruim 3 uur) of 44 kilometer (ruim 4
uur). Aan de tocht is een prijsvraag verbonden. Bovendien
is er voor iedere deelnemer een aandenken.
U kunt uitsluitend inschrijven bij één van de vijf startpunten tussen 10.00 en 13.00 uur. U ontvangt dan de routcbeschrijving en een dcclnemcrskaart. Kosten ƒ 3,- p.p. en kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis.
Startpunten:
* Nieuwmarkt, bij café Post Modern
* Station Zuid/WTC. bij de fietsenstalling
* Oeverlanden Nieuwe Meer. bij de veerpont
(alleen 36 en 44 km.)
* Dorpsstraat Amstelveen, museum Van der Togt
(alleen 36 en 44 km.)
* Amstelstation. bij het busplein
U kunt een fiets huren op station Zuid/WTC (reserveren
020-6731513. ƒ 200,- borg/lcgltimatic) en het Amstelstation
(reserveren 020-6923584. ƒ 100.- borg/legitimatie).
De prijsvraag wordt dit jaar gesponsord door de
RUWIËLSHOP en de STATIONSRESTAURATIE van het
AMSTELSTATION.

Sinione Ilultenhcek

De

oodschappen
Krant
voor nieuwe produkten

en acties

/f/'efp?rs/o)ond enfb
Deze vrije-tljdsuagina verschijnt
wekelijks in alle edities van
Weekmedia. Coördinatie: Trudy
Steenkamp, postbus 2.104,1000
CC Amsterdam, telefoon 020 •
563.2840 (niet op vrijdag).

Stedelijk Beheer
Amsterdam

16

donderdag 11 mei 1995

Weekmedia 17

STRIJDER VERHUURSERVICE
TEL 02507- 14565
Eigen auto
Periode 15/5 tot 30/6 (p.p.p.n.)
(Minimaal 3 nachten)
5-daagse busreis
Vertrek 15/5, 5/6 en 12/6
3-daagse vliegreis
Periode 15/5 tot 30/6

43,-

420,599,-

Alle prijzen zijn vanaf-prijzen o.b.v. logies in hotel bij 2-persoons bezetting.

PïOERKOOPIReisburo Zonvaart
Grote Krocht 20

02507-12560

Er gaat een wereld voor u open.

AART VEER

Moederdagtip

1-7

7-14

14-21

21 -28

dagen

dagen

dagen

dagen

dagen

1/2 dag

Type

vanaf 28 over KM weekend

Polo

27,00

42,00

36,00

34,00

32,00

30,00

0,20

65,00

B

Golf B

35,00

55,00

49,50

46,75

44,00

41,25

0,23

80,00

C

Golf Cabr.

*

70,00

125,00

110,00

107,00

105,00

0,30

200,00

D

Golf Autom.

*

40,00

62,50

56,25

53,00

50,00

47,00

0,23

90,00

E

Vento B

40,00

67,50 ,

58,50

55,25

52,00

48,75

0,25

110,00

F

Passat B

*

45,00

80,00

71,00

66,00

60,00

55,00

0,27

125,00

G

Passat Var. B *

55,00

87,50

78,75

74,50

70,00

65,50

0,27

135,00,

H

Audi 80 B.

*

55,00

87,50

78,75

74,50

70,00

65,50

0,27

135,00

l

Audi 100

*

67,50

125,00

112,50

106,25

100,00

93,75

0,32

220 ;oo

J

Taro4x4DC *

60,00

90,00

80,00

78,00

0,35

150,00

K

Bestel D

47,50

67,50

60,75

57,50

0,32

'110,00

50,50

ƒ 7,50
ƒ 5,00
ƒ 7,50
ƒ 100,00
ƒ 10,00

Autotelefoon éxcl. gesprekskosten
in combinatie met huurauto per dag

ƒ 21,00

Bovenstaande prijzen zijn inclusief B.T.W.
Inzittende verzekering per dag

A

54,00

Allesdragers per dag
.
Ski-houder
Sneeuwkettingen per dag
Skibox 4 paar per week
Skibox bij meer dan 7 dagen per dag

ƒ 4,00

HUURVOORWAARDEN

.

Auto's worden verhuurd volgens standaard bepalingen van
de Bovag.
Alle auto's zijn voorzien van radio/cassette.
Reis en kredietbrief is zeer a'an te bevelen.
Huurder c.q. bestuurder(ster) van dé auto dient minimaal 1/2
jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
De auto's zijn All-Risk verzekerd met een eigen risico
van ƒ 1000,= per schade-gebeurtenis.
Mogelijkheid tot afkopen van het eigen risico naar
/ 200,= a/10,= per dag.
Onder de 21 jaar naar ƒ 350,= a ƒ 10,= per dag.
Bij autoverhuur meer dan 7 dagen af 7,50 per dag.

= Stuurbekrachtiging
Borgsom vanaf/ 500,=.
Alle vermelde tarieven zijn exclusief B.T.W. en brandstof.
Extra reinigingskosten worden in rekening gebracht.

Per dag 100 KM vrij. Gedurende het weekend 250 KM vrij.

Heerlijke Hollandse

Bij diefstal of inbraak altijd politierapport overleggen en
volledig ingevuld schadeformulier.

Betaling uitsluitend a contant, Girocheque, Euro Cheque of Credit Card.

ASPERGES

Auto Strijder B.V.

Auto - STRIJDER BV zal voor zover mogelijk de
gereserveerde auto verhuren, doch behoudt zich
het recht voor een andere auto beschikbaar te stellen.'

Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort, Telefoon: 02507-14565

gratis geschild

Halve dagen huren is mogelijk.

die halen we weer bij

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

Groente en Fruit
Grote Krocht 25, tel. 14404

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

Lamihaat parket
opbinnenkem van waterwerendMDF. dikte8mm.

DIVERSE DESSINS
• vanaf 24,^ .tot 31 ^ per m2 excLBTW

Lame! parket

normaal 64,-per m2

(beuken, eiken en ahorn) 4 mm.
/Toplaag (hout kern) • :
:

Eén tientj e, 7 miij oen!

PARKETGRÖOTHANDEL .
Kollenbergweg 2
Amstérdam-Z.O. (BuHewiik)
Tel. 020-6917554.

De specialist in
al uw bloemwerken

excl. BTW

EURO-FLOOR

Deze maand gaat de Mega Jackpot eruit!

Voor de liefste
moeder hebben wij
de mooiste bloemen
laten plukken

BUOBMSIERKUNSr
openingstijden:
•:
donderdag
10.00 tot21.00 uur
yrijdag
10.00 tot 18.00 uur
zaterdag
10,00 tot 16.00 uur

Haltestraat 65

JölujjS Zandvoort, tel. 12060

de bon invult en opstuurt, bent u
nog op tijd voor de trekking van
mei en dingt u dus mee naar de
ZEVEN MILJOEN.

Voor mens en natuur
Maar er is meer: u maakt voortaan ook elke maand kans op de
meer dan honderdduizend andere prijzen in de Postcode
Loterij! Bovendien steunt u zeven goede doelen die zich inzetten voor mens en natuur.
Die goede doelen winnen altijd,
en u dus eigenlijk ook. Speel
mee in de Postcode Loterij, dan
kunt u niet verliezen! B
"Wie weet sta ik aan'het eind
van deze maand by u op de
stoep met 'nfeestontbgt én
7 miljoen!"

De Mega Jackpot van de Nationale Postcode Loterij staat
weer op ZEVEN MILJOEN
GULDEN. Dat betekent dat
hij er deze maand uit gaat,
want hoger kan de Jackpot
niet klimmen. Stuur dus nog
vandaag de bon in om mee te
doen. Wie weet bent u over
twee weken de nieuwste miljonair van Nederland!
De Mega Jackpot van de Postcode Loterij is de spannendste
prijs van Nederland. Elke maand

trekt de notaris een winnend
nummer uit alle beschikbare
loten van de loterij.
Als het winnende lotnummer
niet verkocht is, blijft de Mega
Jackpot staan en komt er minstens een miljoen gulden bij.
Alleen als er 7 miljoen in de pot
zit, trekt de notaris net zolang
verder tot hij een deelnemer
tegenkomt.
Deze maand is het weer zover.
En het is alweer de vierde keer

DE UITSLAGEN VAN 7 MEI

dat deze onvoorstelbaar grote
prijs zal worden uitgereikt door
Henny Huisman. Als u vandaag

[fej'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D / 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
n / 10,- (één lotnummer)

Stand Mega Jackpot: 7 miljoen

Naam:

De overige Bingoprijzen
Als u bij 22 Vm 36 getallen een volle
kaart heeft, valt u ook in de prijzen.

Adres:

getal 22 t/m 36

Plaats:.

POSTCODE

BINGO
JACK
POT
De Bingocijfers
getal 1 t/m 21

39 29 06 41 12 32 31
20 22 25 27 13 05 45
17 15 37 28 09 23 19
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Bingo Jackpot

ƒ100.000,-

40
14
38
16
01
33
30
08

/ 15.000,ƒ5.000,ƒ 3.000,ƒ2.500,ƒ1.000,ƒ 500,ƒ 100,ƒ 50,-

03 ƒ 40,
10 ƒ30,
26 ƒ 25,
18 ƒ20,
36 ƒ10,
21
ƒ7,50
11
ƒ5,-

Nüof nooit!
Stuur de bon in
vóór 17 mei

_•

Qdhr. G mevr.

Banknummer:

1742 AR 053

De BMW: 5631 AH 060, te Eindhoven

2. APK + WN gekeurd
3. 14 dagen omruilgarantie
4. Gratis servicebeurt voor
aflevering
5. Renault Route Service in
bijna geheel Europa

Bepaal uw eigen
voordeel.
, U minimaal f 3.000,- voor uw
inruilauto** of
U uitgestelde betaling tot
2-1-1996*** of
" f 2.000,- aan accessoires naar '
keuze (incl. montage) of
Ga op zeker, koop een Top Occasion.
Q f 1.000,- kontante korting
Op zoek naar een andere auto? Denkt u
dan eens aan een occasion. En dan
Bon voor gratis calculator
niet zomaar een occasion, maar
Als u tussen 10 en 15 mei deze bon bij de
Renault-dealer inlevert, krijgt u een credit card
een Top Occasion.
calculator* cadeau. Kunt u meteen uw voordeel
bij
Renault uitrekenen.
Die vindt u bij de Renault-dealer.
Dhr./mw.
Naast goede gebruikte Renaults
heeft hij ook andere merken. Elke
Straat:
Renault Top Occasion is aan een
Plaats:
Postcode:
strenge keuring onderworpen.
Type:
Werk huidige auto:
Vandaar dat we u ook met een
Aantal
kilometers:
Bouwjaar:
gerust hart de zeven zekerheden aanbieden...

EENEIGEN MANItR
Renault Nederland N.V., Postbus 94160. 1090 CD Amsterdam. Renault adviseert Elf Oliën. Voor een in olie opzichten aantrekkelijk leasetarief belt u Renault Leasing: 030 - 477422. —VANÜVEN

Datum:
Handtekening:

150.95.05

* Zolang de voorrnad strekt. Vult u dezo bon volledig in en lever deze tussen t O on 15 mei In bij de Renault-dealer. Deelname stanl vrij voor personen van 18 jaar en ouder. Kopieën van de bon worden niet geaccepteerd.
** mits minimaal drie maanden op uw naam en APK-gokeurd "' maximaal f 10.000,-, op 2-1-1996 te betalen, o.v.v. BKR-toetsing. Vraag uw dealer naar de exacte voorwaarden.

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

Nr.:

De Ga Op Zeker Dagen:
van 1O t/m 15 mei bij de Renault-dealer.RENAULT

Straatprijs/ 3.000
Extra Prijs/ 25.000

1. Een jaar garantie (met een
maximum van 30.000 km)

7. Vervangende auto bij
reparatie van 24 uur of meer

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

1742 AR

De 7 zekerheden
vaneen
Top Occasion.

6. Aangesloten bij de
Nationale Autopas

Postcode:

Postbanknummer:

een
Top Occasion van Renault
Runt u altijd rekenen.

M NATIONALE •

POSTCODE
•LOTERIJB

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507,12424.

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
10/11 mei 1995
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Delta HPE biedt
net iets meer
De al eerder aangekondigde
Lancia Delta HPE 3-deurs is nu
clan toch leverbaar. Hij onderscheidt zich door zijn gewelfde
wielkasten, achterpoiler, onopvallende zijskirts en Ilchtmetalen velgen. Een aardige verrassing is nog de prijs van de 2.0
turbodiesel: 39 mille.

V

OOR VERWENDE automobilisten die prijs stellen op stijl en comfort
voegt Lancia een nieuw
topmodel toe aan de twee jaar
oude Delta-reeks .en natuurlijk
draagt deze de befaamde letters
HPE.
Het gaat om een 3-deurs uitvoering die leverbaar is in combinatie met een 2.0 liter benzinemotor of 1.9 dieselmotor. De
vormgeving is net even bekoorlijker en expressiever dan de 5deurs en heeft een strakkere
lijn. Hij is niet opzichtig maar
toch springt hij eruit.
Het vlotte karakter van de
HPE wordt nog eens geaccentueerd door de uitgeklopte
wielkasten en het spoilertje op
de achterklep. De kracht van
deze Delta's schuilt natuurlijk
onder de motorkap.

De dieseluitvoering heeft een
prijs van ongeveer 39 duizend
gulden en dat valt alleszins
mee. Wat krijgt je daarvoor?
Een turbo met intercooler, een
vermogen van 90 pk bij vierduizend toeren en een hoog koppel
van 186 Nm bij 24 honderd toeren.
Het is dezelfde motor waar
Lancia de nieuwe Dedra mee
uitrust en zijn prestaties liegen
er niet om. Een top van 180
km/uur, een acceleratietijd van
12 seconden naar 100 km/uur
en voor een tussenspriht van
één kilometer vanaf 60 km/uur
heeft hij 37 seconden nodig.
Als we dit laatste eens vergelijken met de topkanon van de
reeks, de HPE 2.0 HF Turbo,
dan is het verschil niet eens zo
groot, nog geen zeven seconden. Een speciale vermelding
voor het door Lancia opgegeven gemiddelde brandstofverbruik van de turbodiesel: ruim
1:16.
De HPE 2.0 HF Turbo met
186 pk kost 20 duizend gulden
meer dan de diesel met turbo.
De HPE 2.0 16V zit er met een
prijs van rond de 48 duizend
gulden tussenin. De prijs van
de twee benzine-versies komt
hiermee ongeveer overeen met
de 5-deurs Delta's zonder HPEtoevoeging. Het zijn dezelfde
motoren die we ook bij de 5deurs al tegenkwamen. De beide benzine-versies beschikken
standaard over ABS en de HF
Turbo voegt daar nog de Viscodrive aan toe.

Vlotte diesel

De HPE 2.0 HF is verder
Er zijn drie benzine- en één voorzien van elektronisch geredieselmotor leverbaar die alle gelde schokdempers die op 2
zeer verdienstelijk presteren.
manieren kunnen worden inge-

Motoren

'De geur van 9
olie is parfum
Stoomauto's zijn onbetrouwbaar, vrouw-onvriendelijk, gevaarlijk voor wie er geen verstand van heeft en komen langzaam op gang. Maar de geur van
olie in je neus maakt veel goed.
Volgende week zijn ze voor het
eerst te zien in deze regio tijdens de Historische Stoomdagen.

De nieuwe Lancia Delta HPE 3-deurs.
steld. Hij verbruikt iets meer
Behalve de andere carrosse- deze bij een frontale aanrijding
dan de 2.0 16V maar heeft wel rie zit het verschil van de HPE beduidend minder de cabine
een grotere brandstof tank aan voor een belangrijk deel in de binnendringt.
boord. •
uitrusting die voor dit segment
De bestuurdersstoel heeft
uiterst royaal is.
een traploos instelbare rugleuning, een lendesteun en een verRoyaal
Om te beginnen staan de nieuwde hoogteverstelling.
De
taenzine-uitvoeringen HPE's op het gebied van veiligOm de instap naar achteren
staan op laagprofiel banden heid hun mannetje met een te vergemakkelijken schuift de
rond 15-inch velgen, de diesel standaard airbag en een brand- rechtervoorstoel automatisch
heeft een bescheidener maat preventiesysteem. De stuurko- naar voren als de rugleuning
rond 14-inch velgen.
lom is samendrukbaar zodat wordt gekanteld. De achterban-

kleuning is in ongelijke delen
neerklapbaar.
De ventilatie van de 3-deurs is
ook verbeterd in vergelijking
met de 5-deurs want voor de
achterpassagiers zijn er uitstroomopeningen aangebracht.
Lancia ontwikkelde verder nog.
een speciaal programma aan
accessoires voor de HPE-serie.
Daartoe behoren een verlagingsset en een kledingslijn.

Seat onthult nieuw model
Het Spaanse merk Seat grijpt voor personenvervoer en wordt
de autotentoonstelling in Bar- door Seat bestempeld als famicelona aan om een nieuw model lie-auto.
op de markt te introduceren, de
Hij biedt het comfort, de beInca. Hij wordt zowel als perso- diening en uitrusting van een
nen- als bedrijfsauto op de personenauto met als toegemarkt gebracht.
voegde waarde zijn grote laadvolume. Kenmerkend voor de
Inca zijn de asymmetrische
achterdeuren die voordeel bieden bij het laden en lossen in de
stad.
Seat biedt de Kombi aan in
twee versies, de Basis en de
Plus. De laatste heeft als toevoeging een in hoogte verstelbaar stuur, elektrisch bedienET DE Inca, een verwij- bare ramen, centrale deurverzihg naar het gelijkna- grendeling met afstandsbediemige plaatsje op Mal- ning, een achterruitewisser, gelorca, maakt Seat een tint glas en van binnenuit
comeback binnen het segment verstelbare spiegels. Beide vervan bedrijfswagens die zijn af- sies zijn voorzien van stuurbekrachtiging.
geleid van personenauto's.
De Inca wordt leverbaar met
De auto komt in twee uitvoeringen op de markt, als Van en twee benzine- en één dieselmoKombi. De Van met zijn laadvo- tor. De 1.4 multipoint injectielume van 29 honderd liter en motor is voor Seat een nieuwe
laadvermogen tot 625 kg is be- motor. Hij heeft net als de taestemd voor de professionele ge- kende 1.4 motor 60 pk maar
bruiker. De Kombi is bestemd meer souplesse. Het maximum

M
Op de autotentoonstelling in Barcelona wordt de nieuwe Seat Inca geïntroduceerd.

Zomerkoninkje

rend glas, speciale bekleding en
dito wieldoppen. De Chipie is
leverbaar is 4 metallic-kleuren.
De meerprijs voor de 3-deurs
bedraagt 6 honderd gulden en
voor de 5-deurs 950 gulden.

In navolging van de gewone
Astra heeft Opel haar zomerkoninkje Astra Cabrio op enkele
punten aangepast aan de huidige tijd. Het front oogt breder en
de wegligging is verbeterd door
Sportieve
de montage van gasgevulde
schokdempers. Aan de achterLaguna
zijde is de vernièuwe Astra CaVanaf
eind
juni is er een sporbrio voorzien van rookglas en
standaard krijgt hij voortaan 2 tieve Renault Laguna leverde RTI 2.0S 16V. Hij is
airbags mee. De prijs is 45 dui- baar,
voorzien van een door Renault
zend gulden.
en Volvo ontwikkelde 2.0 liter
16-kleppenmotor met een verTelefoon
mogen van 140 pk. Het koppel
bedraagt 182 Nmbij 45 honderd
in huurauto
en 90 procent daarvan is
Hertz biedt als extra service toeren
tussen 2 duizend
voortaan de mogelijkheid om beschikbaar
6 duizend toeren. In de vereen Phone Rent zaktelefoon en
zijn .de overbrenvan 2 honderd gram te huren. snellingsbak
verkort.
Hij wordt geleverd in een kof- gingsverhoudingen
top ligt rond de 205 km/uur
fertje en heeft een eigen num- Zijn
hij sprint binnen 10 seconmer. Hij is te huur vanaf l dag. en
den naar
100 km/uur. Het sportieven karakter wordt onderstreept door kuipstoelen, een
Modieuze
lederen sportstuur, een spoiler
op de achterklep en 15-inch
Chipie
velgen met 195/60
Renault breidt haar Clio-pro- lichtmetalen
Over het comfort kan
gramma uit met de modieus ge: banden.
eigenaar van een Laguna
tinte Chipie, een Frans kleding- een
klagen en bij een RTI al
merk. Hij is gebaseerd op de niet
niet, want hij is stanRL-versie en biedt uiteraard zeker
een aantal extra's, zoals zonwe- daard onder meer voorzien van

vermogen bereikt hij bij 45 honderd toeren en het koppel bedraagt 115 Nm bij drieduizend
toeren. Seat geeft een gemiddeld brandstofverbruik op van
ruim 1:12.
De tweede benzinemotor betreft de 75 pk sterke 1.6 motor.
De dieselmotor is ook geen onbekende in het Seatprogramma, namelijk de 1.9 motor met
64 pk.
In andere Europese landen,
vooral in Spanje, zijn auto's als
de Kombi redelijk succesvol. In
Nederland moeten er, mede
door het belastingregime, geen
wonderen van verwacht worden en biedt de Van meer perspectief. Dat veel particulieren
in een rijk aangeklede Kombi
willen rijden, trekken wij in
twijfel omdat hij teveel aan een
bedrijfswagen doet denken en
daarmee sta je onder vrienden
al snel bekend als de pizzabezorger. De schrijver hiervan
rijdt meer dan regelmatig in
een Renault Expresse van recent bouwjaar en kan het dus
weten.

airconditioning met automatische
temperatuurregeling.
Bumpers en spiegels zijn in de
kleur van de carrosserie gespoten. De prijs van deze nieuwe
Laguna is nog niet bekend.

Prijsverlaging
Xantia

De 100.000
Honda civic
Citroen verlaagt tijdelijk de op de band in
prijs van de Xantia 1.9D X en het Engelse
SX (71 pk). Beide dieseluitvoe- Swindon
ring zijn voorlopig 33 honderd
gulden goedkoper. De X komt
hierdoor honderd gulden onder
de 40 duizend gulden, de SX
kost 43.400 gulden.
Ze zijn dankzij de prijsverlaging nog maar duizend gulden
duurder dan de gelijke versies
met 1.8 benzinemotor.

Honda viert
feest
Honda heeft onlangs in haar
fabriek in het Engelse Swindon
feest gevierd ter gelegenheid
van de 100 duizendste auto die
van de band rolde. Het ging om
een Civic l .41 5-deurs, l van de
415 auto's die daar dagelijks
worden geproduceerd. Behalve
deze Civic maakt Honda in

Swindon ook de Europese Accord Sedan. In het jaar 2000 wil
Honda jaarlijks 150 duizend auto's waaronder nieuwe modellen in Swindon bouwen. Die
zijn dan ook bestemd voor Afrika en het Midden-Oosten. Voor
de Civic die in het middelpunt
stond heeft Honda overigens
een produktietijd nodig van
12,5 uur.

ken klassieker nodigt de organisatie dit keer niet alleen
Duett-eigenaren uit maar ook
bezitters van de Amazone Kombi. Behalve de tentoongestelde
auto's zijn er stands met onderdelen en miniaturen en worden
ongeveer 50 klassieke Estates
te koop aangeboden. De pu-

bliekstrekker is de Volvo 850
T5R waarmee Jan Lammers
voor het Engeland kampioenschap reed. Voor de kinderen
zijn er oud-Hollandse spelen en
een poppenkast. Kempen Car is
te vinden aan De Run 2168 te
Veldhoven, afslag 32 langs de
A2.

Duettendag
Volvo-dealer Kempen Car uit
Veldhoven organiseert in samenwerking met de Volvo V44Vereniging en de Katterugclub
de tweede landelijke Duettendag op 14 mei. De Volvo Duett,
of PV445 en P210, is in diverse
varianten geproduceerd van
1953 tot 1969 en was de voorloper van alle Estate-modellen.
Gezien de populariteit van de
Volvo als dagelijks te gebrui-

De nieuwe modieus getinte
Renault Chippie

Oude Volvo's op de landelijke
Duettendag op 14 mei te Veldhoven.

Kempen

I

K VERZAMEL al meer
dan 30 jaar auto's,
liefst uit het Koperen
Tijdperk, en zoek altijd iets wat een ander niet
heeft. Het is een soort ziekte en
eigenlijk is het niet realistisch
want je werkt op gegeven moment alleen maar om auto's te
financieren. Toen ik deze
stoomwagen kocht, vroeg ik me
al na een half uur af waar ik aan
begonnen was. Ik realiseerde
me niet wat ik me op de hals
haalde", vertelt Wim Laarman
uit Zandvoort.
Hij is een van de deelnemers
aan de Historische Stoomdagen die 20 en 21 mei gehouden
worden op het Kennemerstrand te IJmuiden en eigenaar
van een Locomobile uit 1900,
één van de drie Stoomauto's die
Nederland rijk is terwijl er in
Engeland ruim 80 geregistreerd
staan. De vorige eigenaar van
zijn stoomauto was er bang
voor en durfde er niet eens op
te rijden.

Bom
Laarman: „Je zit op 13 atmosfeer en je speelt dus met een
bom. Als je nog nooit een'ketel
hebt aangemaakt, kun je er beter van afblijven. Met stoom
moet je relaxed zijn en geen
haast hebben. Het kost een half
uur om weg te komen en druk
in de ketel op te bouwen. Omstanders begrijpen vrijwel
nooit waar je mee bezig bent en
het kost heel wat moeite om ze
uit de buurt te houden. Als het
fout gaat slaan de vlammen eruit. Ik ben al vaak de haren op
mijn arm en mijn wimpers
kwijtgeraakt. De brandblusser
gebruik ik regelmatig want
Stoomauto's zijn gewoon niet te
vertrouwen."
„Ik durf er ook niet even bij
weg te lopen want als iemand
iets verkeerds aanraakt rijdt
die auto vanzelf weg. Daar
komt bij dat mensen het koper
vaak zo mooi vinden dat ze het
willen aanraken, maar de temperatuur van het koper bedraagt soms vijfhonderd graden Celcius. Het ergste is als ze
op een twee-baansweg voor je
komen rijden en afremmen om
te kijken. Maar dan hebben ze
er geen idee van dat je met een
stoomauto niet of nauwelijks
kunt remmen, dat was rond
1900 niet nodig. Rijden doen ze
nog wel, maar remmen niet."
De stoomauto van Laarman
heeft een actieradius van 40 kilometer, daarna moet hij water
bijvullen. Maar waar? Bij
pompstations mag hij niet komen omdat hij open vuur heeft.
Veel meer dan 60 kilometer per
dag rijdt hij daarom niet. Laarman: „Ik schat dat 99 van de
honderd mensen er niets van
begrijpen. Ze denken allemaal
dat je voor stoom altijd kolen
nodig hebt. Ik ben weieens door
een agent van de weg gehaald
omdat hij niet geloofde dat
mijn auto waterdamp uitstootte, hij dacht dat ik hem belazerde. Je weet met een stoomauto
ook nooit of je dezelfde dag op

je plaats van bestemming aankomt. Het lukt niet altijd om
hem brandend te houden en
dan kun je maar beter ophouden."
„Tijdens het rijden moet je
alles voortdurend in de gaten
houden, het is echt werken.
Stoomauto's zijn ook nogal
vrouw-onvriendelijk want het
is gevaarlijk en je krijgt er vieze
handen van."

Fascinerend
Toch is het een vrouw die het
initiatief nam voor de Historische Stoomdagen. Carolina
Schriever (26) uit Velserbroek
is al 15 jaar gefascineerd door
stoom. Schriever: „Mijn ouders
werkten in een modelbouwwinkel en reisden beurzen af en ik
was verplicht om mee te gaan
omdat ik niet alleen thuis
mocht blijven. Ik liep als meisje
van 11 jaar de hele dag over die
beurs rond want achter zo'n
kraam staan was ook niks. Tijdens een van die beurzen kwam
ik contact met een Engelse
dame die een stoommachine
had. We ontmoetten elkaar bij
elke beurs en ik hielp haar dan
met het poetsen van het koper."
„Het is op'die manier langzaam uitgegroeid tot een hobby. Ik was in toen een van weinige meisjes die zich hiermee •
bezighielden. Op die beurzen
deed iedereen ook heel beschermend en vonden ze het
wel leuk, zo van: ach, dat kleine
meisje..."
Vorig jaar mei werd ze tijdens
een stoomevenement door een
Engelsman uitgedaagd om zelf
iets te organiseren. Ze nam de
handschoen op en richtte de
Stichting Historische Stoomdagen op. Op het Kennemerstrand te IJmuiden is op 20 en
21 mei een groot aantal werkende stoommachines uit binnenen buitenland te bewonderen,
waaronder veel rijdend materieel zoals de stoomauto van
Laarman.
Schriever hoopt op tenminste tienduizend' bezoekers
maar gezien de belangstelling
voor dergelijke evenementen
elders in het land ligt het dubbele aantal eerder voor de
hand. Om het evenement wat
aantrekkelijker te maken is er
tevens een braderie en antieke
kermis met als publiekstrekker
een carrousel uit Engeland.
Haar eigen ideaal is een
stoomtractor op kolen. Een
klein stoommachientje wil ze
niet in huis hebben. Ze gaat liever af en toe een week naar Engeland om bij vrienden te rijden. Schriever: „Ik hou van gepoetst koper en vind het heerlijk om met zo'n stoomauto te
rijden. Maar je moet niet bang
zijn om vieze handen te krijgen." Laarman over zijn Locomobile: „Hij moei rijden en niet
in een museum staan. Ik vind
het leuk om ermee te spelen en
doe graag gevaarlijke dingen.
Want als je die 13- atmosfeer in
de ketel overschrijdt, ril je in je
tuig. En dan alleen al de geur
van olie in je neus, dat is voor
mij parfum."
De Historische Stoomdagen
zijn geopend op 20 mei van
10.00 tot 18.00 uur en op 21 mei
van 10.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs voor volwassenen
bedraagt 6 gulden, voor kinderen 4 gulden. Het Kennemerstrand is bereikbaar door in IJmuiden de borden Marina/Strand te volgen.
Everhard Hebly
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Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

VERHUIZEN?

Diverse clubs

„Sunshop"
Zandvoort

Exclusive Escort Services Amsterdam
De leukste jongens of meisjes vanaf 18 jaar bij u thuis
f in uw hotel Escorts vanaf ƒ225 Nog enkele meisjes en
omojongens gevraagd Tel 020 6638032/06 52831363
20 6328686 Amber Escort
harmante dames, dagelijks
a 19 uur (Geen chauffeur Sexy boys bezoeken u
d deur geen extra kosten ) discreet aan huis/hotel Heel
NI 24 u 020 6226920
GEVRAAGD voor Esc serv
Het betrouwbare adres
spontane cleane, goed
v de liefste meisjes
gemotiveerde meisjes van
Bel 0206189577
18 25 jr nat onbelangrijk
voor info 020 4001909
'.en telefoontje is genoeg
i m in contact te komen met SEXSCHOMMELSHOW met
Ie persoon van jouw keuze 8 exotische meisjes, onbe
'robeer het eens en bel
perkt in salon, ƒ 150,
6 35022221 (100cpm)
1024 u 0206869264
Bestevaerstr 215 hs, A'dam

GAY-ESCORT

BUITENSEX Je pikt een lift
stert|e op1 Haar rokje kruipt
omhoog en je ziet haar slipje
Haar hand glijdt in haar broek
je Op de parkeerplaats gaat
alles uit1 Kom maar zegt ze
(1 gpm) 0632032034

Ervaren Vrouwen1 Wij zoeken
onge jongens om mee te
spelen Lekker boven op me
en dan tussen m n borsten Ik
ga heen en weer tot t einde1
Heb cup DD 06 96 94 1 gpm

GRATIS naar bed met ge
Dikke NEGERINNEN geven rouwde vrouwen thuis Sex
tel nrs voor gratis sex bij hen <ontakten 06 95 30 (75 cpm)
thuis Bel 06 96 62 (75 cpm)
iratis naar bed met vele
Dikke vrouwen (40+) willen dikke VROUWEN thuis Bel
vrijblijvende sex Gratis & dis snel 06 95 90 (75 cpm)
creet Bel 06 95 02 (75 cpm)
GRATIS naar bed met ge
Dikke vrouwen geven tel nrs rouwde vrouwen thuis Sex
voor gratis sex bij hen thuis kontakten 06 97 47 (75 cpm)
069602 (100 cpm)
GRATIS Sexkontakt nu spec
Dikke vrouwen (40+) willen met hete vrouwen van 40+
kontakt met oudere heren Bel nu 06 98 11 (75 cpm)
Bel ook' 06 95 43 (75 cpm)
Heerlijk DISCREET apart met
DIREKT apart met gratis vrou hete vrouwen uit Amsterdam
wen doorverbonden naar 06 320 322 11 (75 cpm)
haar huis 06 97 10 (75 cpm)
Hete meisjes (18) Live
Dominante vrouwen geven
tel nr voor Gratis SM kontakt
Geen wachttijd 1 gpm
0632032580 (100 cpm)

ESCORT 2000

24 uur 7 dagen per week
meisjes vanaf 18 jr
Tel 020 6911030

UW VERHUIZING, ONZE ZORG l

voor al uw zonwering, markiezen,
vertikale jalouzieën, rolgordijnen
(nwst. B & C collectie).
Schoonmaken en opslag markiezen.
Het adres voor uw zonnigste
verduistering!

Darling Escort

06-Nummers

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat net
over aan de vakman.
vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

06 Wit Verhuizingen

Tel.: 02507-30955 of 14443

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

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

HANDIGE
STOELKUSSENS

KUNSTSTOF
DIEPVRIESDOZEN

•ssnSSS,

in diverse ruit of
bloemmotieven

06-9715

Homo jongens (18) onder el
DOORSCHAKELLIJN
kaar Hoor die knullen genie
Nu kun je vrouwen direkt
opbellen Direkt naar haar ten' 06 320 330 88 (75 cpm)
thuis Bel 06 98 92 (75 cpm)
HOMOKONTAKTEN
DOORSCHAKEL LIVESEXi Zoek je snel een hete knul?
200 Vrouwen willen thuis ge 06 320 330 18 (75 cpm)
beid worden 1 gpm 06 96 98
HOMO KONTAKTEN
Effe vlug Live' Comp draait t Direkt apart met een hele
pnvenr van een hete meid hete knul uit Amsterdam!
Geen wachttijden of visitek Bel nu 069613 (Nu 50 cpm)
Elk type tel 1 gpm 06 97 93 HOOGTEPUNTEN! Hoor 30
vrouwen binnen 1 mm klaar
ELKE DAG NIEUWE
<omen' Ze gebruiken de
DAMES PRIVÉ
vreemdste hulpmiddelen' Je
Laat je snel
kan ook Live' (1 gpm) 06 9858
doorverbinden via
HUISVROUWEN geven tel
nrs voor gratis sex bij hen
24 u/p d 110 cpm
thuis 06 96 64 (75 cpm)
Oudere
vrouwen
geven HUISVROUWEN geven hun
tel nrs voor gratis sex bij hen
tel nrs voor gratis sex bij
thuis Bel 06 97 80 (75 cpm) hen
thuis 069501 (75 cpm)

06-98.57

Privé
doorschakelen

06-96.88

24 u/p d 100 c p m

HUISVROUWTJE wil gratis bij
laar thuis gepakt wordne
069690 (1 gpm)

ERKENDE

ELDERS JA9T
AARDEWERK POMPFLACON
Nu ook in fruitmodel
leuk als reep ol
sauspompje
diverse modellen

T A FT

STYLING
geeft het haar
een extra sterke
glans

CHINEES

PORSELEINEN
KOPEN

rrrx»

SCHOTEL

DECORATIEVE
AARDEWERK
KABOUTER
CA 15 CM GROOT

KIES UIT:
HAIRSPRAY
300 ML of
FOAM 200 ML

HANDIG
DROOGREK

KINDER STOEPKRIJT

ELDERS

498-

m vrolijke kleuren

MAXELL CASSETTE
BANDJES Ferro, type UR 60

ca. 25 x 80 x 58 cm
makkelijk op
te hangen

SET 6

ELDERS

HUISVROUWTJES
THUIS!

15.95

Rijpe Dames Koude Kak' On
der haar kokerrokje draagt ze
Direkt Doorgeschakeld
geen slipje Haar BH met hal
ve cups waar haar borsten
uitpuilen, priemen door haar 2 KWARTJES P MINUUT
blouse heen Ze wil gepak
Hier
worden' 06 320 320 38 (1g/m HULPSTUKKENSEX'
hoor je hoe je vrouwen zich
Schooljuf' De lerares geeft zelf tot een hoogtepunt bren
thuis sexles' Daar stond ze in gen met de lekkerste hulp
haar bodystockingi Kom bin stukken Geef die kaars eens
nen laat m zien Op z n Frans schatje 0632032559 (1gm)
lieverdi 069508 (1gpm)
JONGE mannen gezocht die
SECRETARESSE! Onder het dames (35+) GRATIS ver
buro zie je dat ik geen slipje wennen 06 97 09 (75 cpm)
draag Je hand glijdt onder1
m n rokje Heerlijk ga door Kies nu zelf de leukste
vrouwen, via de computer
Vlugger' 069693 (1 gpm)
krijg je haar direkt aan de
Sex in het OPENBAAR' Sa lijn' Bel 06 96 67 (75 cpm)
men in de lift Jij stopt hem en
1
begint me gelijk uit te kleden Lady Bizar Al 5 jaar de firs
Lady
in
SM
lakleer
bondage
Je trekt m n slipje opzij en
dringt naar binnen Oh wat piercmg zweep kettingen Alles magi Gratis SM les 06
zalig' 1gpm 0632032043
32032468 (1gpm)
SEX DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je hete vrouwen direkt Langzaam laat ze je broek
thuis opbellen 06 9750 75cpm zakken Haar hoofd gaat om
hoog en omlaag Haar tong
SEX DOORSCHAKELLIJN draait kringetjes en jij pak
Nu hete negerinnen echt op haar bollen vast' Standje
bellen Zoek de leukste en de Frans 1 gpm 0632032622
computer verbindt je naar
haar thuis 06 96 67 (75 cpm) Lesbi Clubi 2 vrouwenlicha
men die verwend willen wor
S&M Laat je meevoeren naar den Lekker met je hand in
de SM kelder van Madam S ons slipje Lekker zo n hoog
Aan de ketting in het leer ge tepunt 0632032039 (1gpm'
kleed
Meesteressengenot'
Luister naar gratis Sexoproe
0632033232 (1gpm)
pen van vrouwen Maak je
S&M LiveBoxi 1Laat je aan de keuze de computer schakel
ketting leggen Je draagt een je door 069665 (1 gpm)
rubberen kap over je hooid
069626 Top S&M verhalen Meiden v a 18 jr die van
Grieks houden vertellen hun
bel 069791 (igpm)
ervaringen Je kunt ook Live
Stewardes' Ik buk voorover met ze' 0632032062 1 gpm
en jij grijpt in m n blouse Wat
een borsten hè' kom lekker Nieuw' Gluur door de ramen
onder m n rokje voel ik draag van Esther en Peter en belee
geen slipje Zalig laat me ko mee wat ze met oppas Anja
men lieverd1 06 95 07 (1gpm) doen' 1gpm 06320323 13
STUDENTES geven gratis Nieuwe hete meisjes (v a
18) uit Groot Amsterdam 06
sex op hun kamer Bel
35023020 (100 cpm)
nu 069603 (75 cpm)
STUDENTES willen mannen Nu DIKKE vrouwen echt op
verwennen Geen fin bedoe bellen Zoek de leukste en de
lingen 06 35026646 (1 gpm) computer verbindt je naa
haar thuis 06 96 68 (100 cpm
Super LiveDating 500 meiden
1
va 18 wachten op jou Vrou Nu kun je hete vrouwen ech
wen bellen gratis 064699 opbellen Ze willen gratis sex
mannen bellen 06 9606 (1gm) De computer verbindt je naa
haar door 06 97 55 (75 cpm
Treknummertjes1 Hier hoor je
vrouwen die jou/zichzelf me; Nymfomanes doorschakellij
de hand tot een hoogtepun direkt apart met opwindend
brengen' 06 320 320 41 (1gm' vrouwen 069666 (1gpm)

06-350.10.358

TRIOSEX n vrouw of man
extra in bed Sexkontakten
Bel nu 06 98 44 (75 cpm)
TRIOSEX n vrouw of man
extra in bed Sexkontakten
Bel nu 06 95 02 (75 cpm)

Op zn FRANS' Ze doet j.
broek uit en slaat haar zacht
lipjes om je
heen' Haa
hoofd en tong gaan op ei
neer en jij zit met je vingers in
m n slipje Wij komen tegelij
tot een HP 1 gpm 069646

VERPLEEGSTERS' Je kijk
dwars door m n witte uniform
heen' Zie ik ben naakt eron
deri Ik buk, en jij gaat met je
hand achterlangs' Ik wil je
tong voelen' 06 97 44 (1 gpm

Ordi meiden' In het steegji
botst ze tegen je aan Gelij
legt ze d r hand op je kruis J
stroopt haar rokje op en voe
geen slipje Ga door laat ji
gaan' (1gpm) 0632032077

Vrouwen (40+) willen sne Oudere ERVAREN vrouwe
SEXKONTAKT Direkt aan de van 35+ zoeken sexcontac
lijn' Bel 06 97 57 (75 cpm)
06 350 290 53 (75 cpm)
'Vrouwen van 35 jr en oudei Oudere HEREN gezocht
willen DIREKT SEX Bel haai gratis sex met lieve dame
thuis op via 06 96 04 (75 cpm; (40+) 069539 (100cpm)
WELLUSTIGE oudere vrou Oudere HEREN gezocht
wen geven hun tel nrs vooi gratis sex met lieve dame
gratis sex 06 96 05 (100 cpm (40+)i Bel 069705 (75 cprn
Winkelmeisje1 In het kleed Oudere vrouwen geven hu
hokje grijp je haar Ze bukt en telefoonnr voor gratis SEX
jij neemt haar Grieks' Live o 069517 (75cpm)
Datinq' 069625 (1gpm)
Oudere
vrouwen
geve
• Zie de colofon voor
tel nrs voor GRATIS sex b
vp van uw rubieksadvertentie hen thuis 0695 11 (1 gpm)

een lichtzoete l
mousserende
muskaatwijn
FLES 0,75 L.

MOEDERDAG

LUXE
SOEPEN

IN ONZE GROENTE & FRUIT AFD.

qe gvan

""

vacuüm vers
verpakt,
dus altijd
vers brood
op tafel

SLAGROOMTAART

DIRK VAN

BANANEN
HEEL POND1.49
LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook - O O S T Z A A N Winkelcentrum Hannie Schaltplem -HOOFDDORP Markllaan (centrum) Toolenburg • NIEUW VENNEP Hooldvreg • VOLENDAM Hyacinlenstraal -ZWANENBURG Dennenlaan -ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsslraal • AMSTELVEEN - NOORD Kostverlorenh<
•AMSTERDAM Belgieplein 106 INieuw Stolen) Molukkenslraat 111 (oost) EN NU OOK Marie Helnekenplein (centrum) volop GRATIS parkeerruimte'

donderdag 11 mei 1995

Weekmedia 17

MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Min o-adverlentiea voor /akcnmun en particulier kiinncn worden ge/cl over l of 2 kolommen biccdtc in diverse Icltci grootten.
Particulieren vcrwijycn wij mmi cl« speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,48 per millmictei
Sluitingstijd dinsdag 15 00 uur.
U kunt uw lek&l telefonische opgeven 02507-17166 of
afgeven/benden aan.
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gabthm*>plein 12, 20-12JM
Znndvoort,

Plaatsing ih ook mogelijk m de volgende combinatie *
X Zandvoorts Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad,
Uilboonise Courant, de Ronde Vcncr, Aiilsmeerdcr
Courant, alle edities van liet Amsterdams Stadsblad, de Nieuwe Weespcr ƒ5,52 per millimeter
Sluitingstijd, maandag I'S 00 uur.
~fa Informatie over on?e overige aantiekkebjkc advertenliecomhinaties in de Micro's /ijn op aanvraag op
on/e kantoren verkrijgbaar.
"A" Voor blieven onder nummer wordt l regel extra in
rck« nmg gebracht, alsmede ƒ8,-- adm kosten
it Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnnmmcrs verstuurd Op verzoek woidt aan advertterders buiten hel verspreidingsgebied écn krant verstnurd Hiervoor wordt ƒ6 50 in rekening gebracht
Alle prijzen excl 17,57o BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecomlimalie Z
telefonisch opgeven

020-562 62 71

(du nummer is niet voor bezorgklachtcn) of/enden aan.
Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Aniatcrdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde
week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

kunnen bij

T. Deiers, Amsterdam

Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.

H. Rotgans/ Amsterdam

Gewonnen door: Terol, Zand voort

Geugies, Zandvoort

S. Middelkoop

Tuincentrum

Radio VU is de huisomroep van het Academisch Ziekenhuis
Vrije Universiteit te Amsterdam en zendt 's avonds radioprogramma's uit In de nabije toekomst zal er ook regelmatig
op zaterdag worden uitgezonden De omroep beschikt over
een moderne studio en verzorgt de programma's voor de
patiënten Het ziekenhuis beschikt over 727 bedden en telt
circa 3500 medewerkers Radio VU werkt uitsluitend met
vrijwilligers Radio VU is op zoek naar
i

enthousiaste vrijwilligers m/v
voor presentatie, techniek en
onderhoudstechniek
De avonden waarvoor wij mensen zoeken zijn wat betreft de
presentatie maandag-, dinsdag-, woensdag en donderdagavond Voor techniek zoekt Radio VU vrijwilligers voor de
dinsdagavond Voor onderhoudstechniek is geen vaste
avond

patientenbezoeker m/v

die als taak heeft verzoekplatenformulieren op te halen bij
Borduurpakk Beatr Potter, patiënten op de verpleegeenheden
Paddington Bear, DMC, Anchor, hobby art, naaimach Heeft u belangstelling voor een van de functies bij Radio VU,
rep , scharen slijpen Smger, bel dan naar Radio VU ziekenhuis omroep, bereikbaar van
Prinsenhofstr 7 Tel 20072 maandag tot en met vrijdag tussen 1900 en 2200 uur,
telefoon (020) 444 4888

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

* Tk
dameszomerkleding
z g a n mt 42/44 Tel 31053

Al niet nieuw meer'.-'.
DE KLUSSENBUS
gehoord heel erg duur???

Hobby's en
verzamelingen

NEE

* Gevr pi alb Verkade, Pig
gelmee, Flipje, voetb , hoen

.

' gewoon bellen,
ders Avicultura 02503 14727
altijd gratis prijsopgave
RADIO PEETERS
GOED SNEL VOORDELIG'
heeft t v 's en video's
tegen goede prijzen voor U
; tel 13780.
(dringend?) 06-59595301: l Haltestraat 62a, 02507 19892

Zin in iets nieuws?

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 43,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnurnmer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 43,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v
5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia belt
u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw advertentie
afluisteren
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)
(m blokletters invullen, 1 letter is één vakje Een spatte geldt ook als één vakje)

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week

Wat moet u doen:
1 Kies een leuke advertentie, ƒ1 p m
2 Bel met 06-350 15 156 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Een telefoontje is genoeg
om in contact te komen
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06-35022221 (100cpm)
GESCHEIDEN en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen
zijn ook op zoek
Bel 06-350 290 J5 (100 cpm)

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaari
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste) 24 Uur per dag,
7 dagen per week Cupido
erkend, voordelig en een van
Nederlands grootste relatieorganisaties
CUPIDO zorgt snel voor resul
taat' Folder 03451 11486 (au
tomatisch) of 03451-31364
(telefoniste) Erkend, voordelig en een van Nederlands
grootste relatie organisaties

Kunst en antiek

Kasten

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer m dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
Het boxnummer is:
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:

antiek, groot, klein, dik, dun,
banken, vitrines, bureaus, decoratie enz JAN BEST, Kei
zersgr 357, tel 020 6232736
Showr Mr J Takkade 30,
Aalsmeer tel 0206412137

TAFELS
antiek, klem,
groot, dik, dun

Jan Best
Keizersgracht 357,
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30,
Aalsmeer 0206412137

Adres:
Postcode/plaats:

Computerapparatuur
en software

Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden
geplaatst.

* Phil XT mon + modem +
pnn m prima staat 5 25 inch,
weg overk ƒ300,- T 17532

Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 43,- bij te sluiten.

RADIO PEETERS
kan u alles leveren op cd i
gebied Hardware en software voorradig Haltestraat
62a Tel 02507 19892

Lessen en clubs

SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk Vnjbl
prijsopgave
Bellen na 18 00 uur 19800

HE YOU, JA JIJ!

•

Elke week het dagelijks nieuws!

Kleding

Lange termijn- en zomerwerk

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?

oj-dorp

De Harde^ Tours

Vakkundig schilderwerk door
Verloren en
Schrijven kan ook Stuurt u uw schriftelijke reactie naar de kl schildersbedrijf Bel voor
020 dienst personele zaken van het VU ziekenhuis, postbus 7057, vrijbl prijsopgave
gevonden
*ANBO Koor, gezellig hoor'
1007 MB Amsterdam, onder vermelding van vacaturenum 6917762
ledere wo midd m Gemeenmer RV 01 E
Voor al uw metselwerken Te
schapshuis Komt u ook''
* Wie heeft vrijdagavond een
gel Stucadoren Dakbedekverkeerde
licht-bl
regenjas
* Meiden van dames jun A,
king Nieuw en reparatie
Divers
personeel
gevraagd
meegenomen"?
Tel
15413
zondag goed gespeeld Op
Vern oude schoorsteen
naar kampioenschap J + M
Tel 020 6938153
Felicitaties
* Oproep
tentoonstelling
Wasmachine defect? Bel
**
Maria school, oude school0206816308 Tel propg
spullen Tel 02507 - 19106
vooraf, geen voorrijkosten
* Hoera, vandaag is opa
*
13
mensen
nodig
GROTE VLOOIENMARKT
zwemmer 65 jaar geworden
*
Verschillende
funkties
RADIO PEETERS
Zat 20 mei Haarlem Schalk- Kusjes van Cmdy en Kelsey
* Geen ervaring vereist
heeft alle audio en video
wijk, Het Schalkererf, 100
onderdelen en accessoires
kramen, van 9 16 uur, alleen •*•Mirjam en Willem gefeliciteerd met de geboorte van
Bel nu 020 - 6003023
voorradig Test ons
2e-hands Toegang ƒ 2,50 Romy Martin en Mariska
Haltestraat 62a, 02507-19892
020 - 6156856
** STUDENTEN WELKOM **
Mirjam en Willem van harte
* Help de Polen Stuur 'n gefeliciteerd met de geboorte
Schoonheid en
1
medewerker
m/v
voedselpakket Wij hebben van jullie lieve, kleine
Gevr jongeman ± 18 jr voor Gevr
verzorging
evt 'n adres 02907-5235
meisje Romy Heel veel liefs min 20 uur p week m sport- Vlaams Fnethuis Haltestraat
Tel 02507 30002 na 12 00 u
Pap
en
Mam
Bogaart
zaak
te
Z'voort
02507-31869
* Kathy, Marjon, Herman,
HAIR-WEAVING
Nico, toi toi toi 145, tot de
100% echt lang vol haar
Met spoed gezocht verkobarbecue Rmi, Wim
v a ƒ125,- tot max ƒ475,pers tussen 1830 jr 100% Zie je er leuk uit, heb je
Huishoudelijk
Tel 02507 - 14606
prov basis 0206820639
* Marjon, Kathy Herman,
een
vlotte
babbel
en
wil
je
personeel
Nico, succes met het golfen
veel
geld
verdienen'
Full-time
ZONNEHEMELVERHUUR
QF zkt intermediairs die hun
gevraagd
m z Spanje Rini, Liet, Wim
SUN RENT
eigen uitzendbureau willen promotie verkoopteams Lft
18-30
jr
Geloof
je
het
niet?
Huurprijs ƒ 100, 1e week
starten, geen mvest, Postbus
Check it outi Tel 023-296190,
Verlenging ƒ 75,- p w
3040, 2301 DA Leiden
13-17 uur of antw apparaat
Gevr huish hulp voor 1
02507-30183/0652812146
ochtend per 2 weken
Tel 02507 - 13966
Huwelijk en kennismaking
Ben je tussen 18 30 jr en wil je
*Wie wil voor mij de was leren verkopen, bel dan voor
doen? Nadere informatie,
info en/of individueel gesprek
telefoon 02507 30257
tel 020 6820639

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

Een viertal waardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:

' VU ziekenhuis,
VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
zorg voor nog beter

Radio VU is ook op zoek naar een

RADIO PEETERS
op prompte service en
levering rekenen
Haltestraat 62a,
tel 02507 - 19892

Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:

ziekenhuis

Werkzaam zijn in het VU ziekenhuis betekent werken in een
professionele, vernieuwende ziekenhuisorganisatie met een
algemeen christelijk karakter Persoonlijke aandacht voor
patiënten en medewerkers staat centraal Als academisch
ziekenhuis bieden wij een veelzijdige werkomgeving door de
combinatie van patiëntenzorg met onderwijs en wetenschappehjk onderzoek Er zijn goede mogelijkheden voor verdere
ontplooiing Het VU ziekenhuis streeft naar continue kwaliteitsverbetenng, onder andere door een grootschalig kwali
teitsprogramma "Zorg voor nog beter" is daarbij het motto
Elke medewerker levert hieraan een eigen bijdrage

Oproepen - Mededelingen
Alle horecabedrijven

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

Vrijwilligers gevraagd

VU
aoademisoh

19

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507 14534

* Dames city bike / 175
z g a n damesfiets m handrem en versn ƒ75 18192

Woningruil

* Damesfiets om te stallen of
krantewijk o i d , compl ƒ 40
Tel 02507 15808 na 18 u

750 RUILADRESSEN
T k jongensfiets 20 me ƒ 75
in A'darn Inform bij WBV Het Tel 02507 16258
Oosten Tel 0204873315
Yamaha Mint zwart bouw
AANGEB 4 k flat, 1 hg Enge jaar 1992, in zeer goede staat,
landlaan Haarlem, huur ƒ 680 f 1 750, Tel 02507 18139
Gevr 3 k flat of woning in
Zandvoort Tel 023 402550
Zandvoort 3-kmrflat of etage,
centraal gelegen, voor rustig
persoon, niet in Noord Ruilen
m dezelfde plaats Br o nr
764-19038 v d blad

PIANOLESSEN
door gedipl lerares
Tel 02507-18486

Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 02507 18812/15619
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705 b g g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A J v d Moolen,
Gemeenschapshuis
tel
02507-14085 of 19652

Rijwielen,
motoren,
•» bromfietsen

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507 14534
GELD NODIG'
Lage rente/lage aflossing
Kroon Kredit
(ook met BKR problemen)

01608 - 83559
Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724 8361

Verhuizingen

ANNULERINGEN van uw
advèrtentieopdrachten kunt u
X Y Z B V verhuizingen en UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
kamerverhuizingen Voll verz richten aan Centrale Orderaf
Dag nachtserv 020 6424800 deling Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam

Tegen inlevering van dqze
advertentie krijgt u

.

een: hele week
vóór slechts

Beeld en geluid

RADIO PEETERS
heeft cd's en cd i's
voor goede prijzen in huis

(geldig v/a heden tot 25 mei)

Haltestraat 62a, 02507 19892
06-Nummers
0632032091 Ik open m'n
mond voor jou' Ik wil je tong
voelen Rijpe negerin 1 gpm
ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06 320 330 79 (75 cpm)
Avontuurtjes op school i Na
het sporten pak je me onder
m'n shirt en glijdt je hand in
m'n slipje' Ik wil een hoogte
punt' 06 320 320 42 (1gpm)

Bel Dames Thuis
m heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

06-98.50

VIDEOTHEEK DOMBQ
0ofri;Slegersstraat 2B
ZaridVÖört. TeL 12070

24 u/p d 100 cpm
DIREKT SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste
vrouwen, via de computer
wil ze gratis sex aan de
lijn Bel 06 97 88 (75 cpm)

Zie voor meer micro's
elders in de krant

Bloemen, planten
en tuinartikelen
TUINMAN voor al uw tumwerk, hek en straatwerk
Levering alle materialen
Vraag vrijblijvend prijs
opgave Tel 023 380852

voor de particulier

Te koop
gevraagd
diversen

Woninginrichting

* Gevr scooter m red /goede st, evt defect of opknapFRANCIS nieuw in West en pen gn bezw 02507 18110
nog steeds de goedkoopste
in gebruikte koelkasten,
Onroerend goed
wasmachines, drogers, gas
en woonruimte
fornuizen, kachels en ktv s
Alles ± ƒ250,- Jan v Ga
te huur
lenstr 43 (naast Kwantum),
aangeboden
6898142 Dotterbloemstr 2
(A dam-N), 6370845
T h centr Z'vrt; per 1 juni, 2
* T k notehouten secrétaire kam woning + ruime badcel
ƒ175, 2 pers matras ƒ 25 Te Tel na 18 00 u 02507 - 20315
lefoon 02507 15817
T h gestof kamer met eigen
• Zie de colofon voor opga k/d/t, aparte ingang, centr
ve van uw rubieksadvertentie Z v r t , / 7 0 0 p m 0250718009

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2B, Zandvoort
,
Tel. 02507-12070 ; ;

PRpfÉRSlLMS : : S^a
FILMS

3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
geplaatst onder de
navolgende voorwaarden
* geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend
via de bon (niet telefonisch) e aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden • \\ eg/aan
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij Schrijf per regel hele w ooi den of lettergrepen.

Bne\en onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o nr.... bur v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.

Videotheek

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

Zandvoorts Nieuwsblad

pk5,-7,50

5 FILMS
25,-EEN HELE WEEK
MOVIEBOXEN:

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

lOrp.d.
40,-p.w.
100,-p.mnd.
•'-.'De NIEUWSTE dagfilms

When a man loves a woman
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Coiour of nïght
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The Specialist

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels/ 15,23
10 regels/ 16,92

••*•••*"*.-, - , : . , .. i ' ; : - - ' '

Threesome /^
***
v i
Airheads
\^
.' • •; • \ . ,.-•. -.V*:.-*: '. , V ••:•..' '.
Blownaway
•

Osdorperweg 247
Amsterdam-Osdorp
Tel. 020-6193271

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

:

Postcode:

Plaats-

Telefoon'

S v.p in rubriek

Abonnee Ja/Nee

donderdag 11 mei 1995

Wppkmedia 17

Mmi

Maatwerk In data-entry, detachering,
sales promotion, responsverwerking
en direct mail

Voor de uitbreiding van een bestaand project in
Amsterdam (omgeving Amstelstation) hebben
wij per direct vacatures voor de functie:
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
5 dagen per week
06.00-11.00 uur
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- afhandeling binnengekomen post;
- uitsplitsing van diverse formulieren;
- bediening voor daarvoor gespecialiseerde
apparatuur.
Wat verwachten wij van je:
- een positieve instelling om van dit project
een groot succes te maken;
- een opleiding op MAVO-niveau;
- goede kennis van de Nederlandse taal;
- dat je gewend bent aan routinematig werk.
Tevens zijn wij per direct op zoek naar:
ERVAREN DATA-ENTRY TYPISTE M/V
5 dagen per week
17.00-22.00 uur
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- invoeren van numerieke gegevens;
- relevante werkervaring.
Wat verwachten wij van u:
- een enthousiaste instelling en een houding
om van dit project een succes te maken;
- bereidheid om tijdens de opleiding en' in
drukke tijden 5 avonden per week te werken;
- waarna u voor minimaal 3 dagen beschikbaar bent om de werkzaamheden te doen;
- dat u voor minimaal een jaar beschikbaar
bent.

i^ff-a sWrsJïnpf^s^^miww

de duplftlj auronde 1000
+1 handverstelbaar spiraal
80x200 1035,90x200 1075,90x210 1095,90x220 1115,100x200 1115,120x200 1170,140x200 1225,-

auronde achterwand
bedmaat '

auping matrassen:

(met automaat spiralen, meerprijs: 260,-)

POCKETVERING

16 cm

17 cm

afzonderlijk
verpakte veertjes
met komfortzones

.

LATEX

hoogwaardig
schuimrubber
met komfortzones

16 cm

830,70x200 590,850,925,80x200 655,89597590x200 690,89580x210 690975940102590x210 7251025,1120,90x220 790,1095,100x200 775,1315,120x200 925,1505,140x200 1060,De auping matrassen bieden u een
bijzonder ligkomfort en
[aanhaaktafeltje 175,-| een uitstekende
lichaamsondersteuning.
voor informatie bel:
De auping matrassen zijn leverbaar in:
-een
soepele uitvoering: tot 80 kg
023^313039
-een stevige uitvoering : boven 80 kg

de auping auronde 1000
+ 2 handverstelbare spiralen
1505,1560,1590,1615,1645,1675,1670,-

REFLEX

speciale
binnenvering
met komfortzones

hoogte:

(met automaat spiraal, meerprijs: 130,-)

140x200
160x200
160x210
180x200
180x210
180x220
200x200

120br. 1580,140br.,1585,160br. 1590,180br. 1595,200 br. 1600,-

[liet auronde bed Is ook leverbaar
fin een verhoogde uitvoering
[de AüRONDË 2QOO:ffieerpriJs 14

Indien u zin heeft om bovenstaande functies vol
enthousiasme te vervullen, vragen wij zo snel
mogelijk te reageren naar onderstaande. U kunt
zowel telefonisch als schriftelijk reageren.
CCN Datacom B.V.
Lisette Kras
Carla Verhoeven
Mangaanstraat 25
2544 DV Den Haag
070-3210105

slaapkamer, alpine wit, compleet met achterwand
inclusief twee plateau's
(excl. bodem)
160x200 1208, nu voor
180x200 1208, nu voor

slaapkamer, alpine wit, compleet met achterwand
inclusief twee nachtkastjes, met
spiegel,(excl. bodem)
140x200

trïfon

schitterende slaapkamer, zwart mdf,
gekombineerd met een beuken decor, inclusief
achterwand en practisch verrijdbare nachtkastjes
(excl. bodem)
140x200 1466, nu voor
160x200 1606, nu voor
180x200 1636,' nu voor

nu uw voordeel 340,-

e

** *
Hotel - Café - Restaurant

,

"Zuiderstraat 3
2042 GA Zandvoort
Tel.: 02507-19105
Fax: 02507-18613

BABY GEBOREN?
Ziet u ook 20 op tegen wekenlange kraamvisite?
Laat ons uw roze of blauwe babyfeestje 'verzorgen!

van 1000,

nu voor

IPRIJSKNALLER
ledikant met mooie
afgeronde hoeken
inclusief 2 hoofden voeteneinde
verstelbare
lattenbodems + 2
kwaliteits polyether
matrassen S.G. 40

ZOEKT U EEN
VERSTELBAAR

wit M.D.F, achterwand
2 kastjes nu 698,-

uw voordeel 500,-

ongemonteerd
140x200

Ledikant ook verkrijgbaar met
dwarsgesgannen handverstelbare

nu

aupmg SPIRALEN

geeft u meer!

Breughel en Bosch
in België

T 2 kwaliteits polyether
1 60x200 1408, nu voor ^7 O ^7 • ""
matrassen sg. 40
160x200 compleet nu voor 1429,1 80x200 4498r nu voor y O 9 . ™
180x200 compleet nu voor 1499,-

Tweede dag
Na het heerlijke ontbijtbuffet wordt het
werk van Breughel
bekeken
in
het
Museum voor Schone
Kunsten in Brussel. U
krijgt ook de gelegenheid om de antiekmarkt rondom de Zavelkerk te bezoeken. In de loop
van de namiddag rijdt u terug naar Nederland.
Vertrekdata (steeds op zaterdag) en kosten:
20 mei. 17 juni. 8 juli, 5 augustus en 28 oktober
1995.
De kosten van deze weekendreis bedragen f299.- per
persoon in een tweepersoonskamer. toeslag eenpersoonskamer f 70.-. Dit bedrag is inclusief vervoer in
een royal class bus, kunsthistorische reisleiding,
overnachting in Sheraton Hotel. 3 gangen diner in
Brugge, ontbijtbuffet en entrees museum.
* De reis kan alleen doorgaan bij minimaal 20 deelnemers.
Voor meer informatie: Fokus Reizen B.V.. 020663.48.30.
Reserveren is aïleen mogelijk middels het insturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia. Postbus 2104. 1000 CC
Amsterdam.

Bon voor onze lezers
Wij nemen deel aan de weekendreis Breughel en
Bosch in België a f 299.- per persoon.
Naam:

Adres:
Postcode:' ....

(nachtkastje
jnu voor 180,-

1 40x200 êSSr-

blank houten ledikant
inclusief een stevige
houten lattenbodem

nu

1 60x200 5967-nu 498,1 80x200 e^-nu 529,-

Aantal personen: .
Tweepersoonskamer of eenpersoonskamer aangegeven s.v.p.

geeft u meer!

deze combinatie is
normaal 1908,
nu compleet voor
ZOEKT U EEN
VERSTELBAAR

LEDIKANT ALPHA
een mooi betaalbaar
designbed,
compleet met:
2 handverstelbare spiralen
+ 2 s.g.40 polyether
matrassen

ongemonteerd

wit ledikant JAZZ compleet met
2 handverstelbare lattenbodems +
2 polyether matrassen sg. 40 soft
140x200 1608, nu voor 1139,160x200 1726, nu voor SiJTfcB

180x200 2010,- nu voor

180x200 47697- nu voor 1229,-

180x210 2 j 65,- nu voor

nu uw
160x200 1026,- nu voor

voordeel 225,-

1798,1950^-

kleuren: zwart, grijs metallic,
blauw, groen, róód of wit
ahorn(houtkleur) meerprijs: 250,-

BEDBAK MET LADEN

kwaliteits SCHUIMRUBBER MATRAS
van een zeer bekend MERK
blank houten ledikant
inclusief een stevige
houten lattenbodem
MASSIEF HOUT

van

nu voor

WIT M.D.F. LEDIKANT van 448r nu voor
LEDIKANT IN DE MAAT:
80x190+ 2 LADEN
80x200 + 2 LADEN
90x200 + 2 LADEN

LEDIKANT IN DE MAAT:

80x190+ 2 LADEN
80x200 + 2 LADEN
90x200 f 2 LADEN

HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN
speciale maten ook leverbaar,
LEVERTIJD. 2 DAGEN.

een hoogwaardige polyether matras, sg. 40,
±14 cm. dik.hoog soortelijk gewicht,
extra duurzaam, comfortabel,beiden slaapzijden doorgestikt.
120x190 3?&r nu 298,80x190 3€«r nu 198,- 130x190 388r nu 319,80x200 SS&r nu 209,- 140x190 438;- nu 349,90x190 8887- nu 229,- 140x200 438r nu 349,90x200 38&r nu 229,- 160x200 4ê&r nu 398,
nu 449,90x210 338r nu 259,- 180x200

Kom naar

Datum:

SENIORENLEDIKANT 90x200 compleet met een
hoofd- en voeteneinde verstelbare lattenbodem +
een kwaliteits polyether
matras sg. 40 1180,
nu uw voordeel 500,- nu voor

2 van: 70x200,80x200,90x200

HOUTEN.LEDIKANT
HOOFDDORP

Woonplaats:
Telefoon:

leverbaar in de maten:

ü t f c
dS^^

In samenwerking met Fokus Reizen B.V. biedt
Weekmedia u een kunsthistorische reis* aan met als
thema Breughel en Bosch.
Eerste dag
Vertrek vanuit Nederland vanaf een opstappunt.
waarover u later wordt geïnformeerd. Via Zeeland
rijdt u naar Brugge waar het Van Groeningen-museum onder deskundige
leiding uitgebreid zal
worden bezocht. U
maakt tevens een
stadswandeling langs
de
Begijnhofjes.
Daarna volgt het diner
in Brugge en vervolgens reist u naar
Brussel voor de ovérnachting
in
het
Sheraton Hotel in
Brussel (5*****).

leverbaar in de kleuren:
-BLANK EIKEN -DONKER EIKEN
-ALPINE WIT
-KERSEN

2 kwaliteits MERKBOXSPRINGS("HOTELBED")
+ 2 kwaliteits BINNENVERING MATRASSEN

90x200 266,- nu voor
90x210 34-ôr nu voor
90x220 349r- nu voor

SUPER POLYETHER MATRASSEN
j SPECIALE
i .. _ .

nu voor

90x200 7§ër

nu voor

498,598,-

nu voor

898,-

ongemonteerd

198,249,275,-

140x200.1165,

slechts enkele stuks! OP=OPÜ

LICHTGEWICHT BINNENVERING MATRASSEN

KWALITEITS SCHUIMRUBBER MATRASSEN
speciale maten ook leve
LEVERTIJD: 2 DAGEN

fefel

...j. ."**•** "

kwaliteits polyether matras, sg. 44, ±16 cm dik.
hoog soortelijk gewicht dus extra duurzame,
comfortabele stramheid, beiden slaapzijden
120x190 439r nu 379,doorgestikt.
80x190 388r nu 259,- 130x190 4€&r nu 409,80x200 34£r nu 279,- 140x190 ë88r nu 449,90x190 338r nu 298,- 140x200 688r nu 449,90x200 338r nu 298,- 160x200 ë68r nu 498,90x210 3ê8r nu 329,- 180x200 608r nu 549,-

comfortabele, duurzame, lichtgewicht binnen 15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende
vering matras, beiden slaapzijden voorzien van slapers, soepele, duurzame comfortabe volschuim '
een slijtvaste afdekking. ± 17 cm dik.
rubber matras geschikt voor verstelbare bedbodems.
120x190 4S8r nu 339,- 100% katoenen overtrek. 120x190 O88r
729,80x190 SëOr nu 219,- 130x190
nu 369,- 80x190 ë&ftr nu 429,749,130x190 808^
nu 239,- 140x190 ë88r- nu 419,- 80x200 629r nu 439,80x200 3?Sr nu
759,140x190 868r
nu 419,- 90x190 S8Sr nu 489,90x190 388;- nu 259,- 140x200
759,140x200 888;nu 459,- 90x200 688r nu 489,90x200 388r nu 259,- 160x200
869,160x200 1008,
90x210 44-er nu 298,- 180x200 738,-. nu 519,- 90x210 TSôr nu 549,180x200 4488r
989,-

Slaapkamer 22

openingstijden: •:•;;
;
; • , • : ••. • •
maahdjag 13.00 tot 18.00 uur '••\
dinsdag .t/m vrijdag. .9.00 tot 18.00 uu r
donderdag koppavond i 91.00 tot 21.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

67§r-

80x200

AMERSFOORT
Kamp 44
tel:033-721295

UW

UTRECHT
Mariaplaats 3
tel :030-310248

auping specialist HAARLEM
HILVERSUM
Havenstraat 43
tel :035-218975

voor zetföuten zijn wij niet aansprakelijk en prijswijzigingen onder voorbehoud.

H put plein 6
tel 1023-313039

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

Donderdag 18 mei 1995

Zandvoorts
Nieuwsblad

Los nummer f 1.85

'Chaos' in raad
door twee
D66-fracties

55-e jaargang nummer 20

Oplage: 5.300

Editie 17

Weekmedia

Minder banken, meer klapstoeltjes

DEZEWEEK
Open plekken

ZANDVOORT - VVD-fractievoorzitter Van Caspel vreest
voor 'chaos' in de Zandvoortse gemeenteraad. De raad
krijgt deze maand mogelijk twee D66-fracties binnen de
gelederen: een 'fractie D66-Termes en Van Leeuwen' en een
'fractie D66-Koper'. Dat is het resultaat van het overleg met
de D66-raadsleden met burgemeester Van der Heijden.
Volgens Van Caspel is zoiets 'belachelijk'.
D66-raadslid Lou Koper werd
eind vorige maand door voorzitter Jan Termes en Han van
Leeuwen, een meerderheid, uit
de D66-fractie gezet. Volgens
Koper is en blijft hij echter nog
steeds vertegenwoordiger van
deze partij in de gemeenteraad.
Vandaar dat hij zich gewoon
D66-fractielid wil blijven noemen. Dat geldt ook voor zijn
twee partijleden Termes en
Van Leeuwen. Gevolg: twee
D66-fracties.

Afsplitsing
Volgens burgemeester Van
der Heijden is er in dit geval
sprake van een nieuwe fractie:
volgens het Reglement van
Orde heeft een 'feitelijke afsplitsing' plaatsgevonden. 'En
daarmee is direct een probleem
ontstaan. Immers, zowel de
heer Koper als de heren Ter.mes en Van Leeuwen wensen
als D66-vertegenwoordiger in
de raad zitting te blijven houden.' Dat schrijft Van der Heijden deze week aan VVD-fractievoorzitter Van Caspel. Deze
heeft vorige week in een brief
aan de burgemeester felle kritiek geuit op de naamgeving
van beide 'fracties'. Volgens
Van der Heijden is de naamsvoering echter een zaak van de
raadsleden zelf. De Vereniging
van Nederlandse Gemeenten
heeft hem dat bevestigd.
Volgens Van Caspel had burgemeester Van der Heijden er
alles aan moeten doen om te
voorkomen dat ook Lou Koper
als D66-fractie doorgaat. Van
Caspel: „Ik denk dat het heel
simpel is. D66 heeft aan het begin van deze raadsperiode een
fractie gevormd. De meerderheid van die fractie besluit nu
een van de leden te verwijderen.
Dan is het heel logisch datje als
voorzitter van de gemeenteraad
probeert te voorkomen dat de
ander zich ook D66 gaat noe-

MEDEDELING
In verband met Hemelvaartsdag
verschijnt het
Zandvoorts Nieuwsblad
niet op donderdag 25 mei, maar op
woensdag 24 mei.
Wij verzoeken u uw
advertentiemateriaal maandag
22nei voor 17.00 uur aan te
leveren en uw redactiekopij
maandag 22 mei om 15.00 uur op
ons kantoor in Zandvoort.
Redactie en hoofd commercie
WEEKMEDIA

Ongeluk met kart
ZANDVOORT - Op het circuit is donderdagmiddag rond
half drie een ongeluk'gebeurd
met een kart. Van een 22-jarige
Overveense die in het voertuigje reed, kwam de sjaal in de
achteras terecht. Daardoor
werd haar nek naar achteren
getrokken. Voor behandeling
werd ze naar een ziekenhuis in
Haarlem overgebracht. Daar
bleek het letsel beperkt tot
brandwonden. Na behandeling
kon ze naar huis.

Parkeercontrole
ZANDVOORT - De politie
heeft vrijdag tijdens een parkeercontrole 12 bekeuringen
uitgedeeld. Dat gebeurde aan
het Roemer Visscherplein en
de Zandvoortselaan.

j Waterstanden j
Datum
HW
LW HW LW
18 mei 06.36 02.20 19.0714.44
19 mei . 07.22 03.06 19.5815.34
20 mei 08.19 03.56 21.0616.35
21 mei 09.29 04.45 22.0517.35
22 mei 10.46 05.50 23.1618.44
23 mei '11.56 07.05 --.-19.54
24 mei 00.25 08.10 13.0621.16
25 mei 01.24 09.14 13.5422.16
26 mei 02.25 10.36 14.5522.54
Maanstand/geti]:
LK zond. 21 mei 13.35 uur
Doodtij 24 mei 00.25 uur
NAP + 65cm
NM maand. 29 mei 11.27 uur

';,

Vragen over bezorging?
>'i
do/vr 9-17 uur .. .tel. 613.6919 ii
Advertenties: ... .tel. 562.3071 :».
Redactie:
tel. 562.9111 M •\
rjx. :."•- KW» <ws»ï.-3rv:»a:ïw •'',

men. Want daardoor ontstaat
een enorme onduidelijkheid
binnen de gemeenteraad," aldus Van Caspel.

Politie houdt
Israëliër na wilde
achtervolging aan

Chaos
Het argument van Van der
Heijden dat een raadslid zelf de
naam van zijn fractie magbepalen, kan volgens de WD-fractievoorzitter bijna niet opgaan.
„Stel dat Koper wel geroyeerd
wordt als lid van D66, dan zou
hij zichzelf dus alsnog D66-f ractie kunnen noemen? Of misschien noemt hij zichzelf wel
VVD-fractie, of CDA-fractie..."
Daarmee dreigt 'politieke chaos' aldus Van Caspel. „De voorzitter van een gemeenteraad
moet met alle middelen die hij
heeft proberen dat te voorkomen."
De nieuwe Strandsprinter, inclusief versieringen, die maandag in gebruik is genomen voor het traject Zandvoort-Haarlem
Vervolg pagina 3
ZANDVpORT
De treinen van dit formaat, zegt
Strandsprinter heeft meer Herman Gelissen, NS-routestaanplaatsen en vijf a tien manager Noord-Holland. Maar
procent minder zitplaatsen in de periode tussen 28 mei en
dan gemiddeld. Dat zei een 27 augustus wordt extra verwoordvoerder van de NS voerscapaciteit ingezet. „Als
maandag bij de ingebruik- het warm wordt, verdubbelen
de capaciteit, als het heet
name van de nieuwe trein, we
de frequentie. Wordt het
die voortaan tussen Zand- wordt
dan zetten we daarvoort en Haarlem gaat rij- tropisch,
overheen nog eens treinen in,
den.
„Maar
op
een
gewone
ZANDVOORT - „In en hij gesommeerd werd de moest opnieuw bestraat worrechtstreeks tussen Amsterdag kan iedereen zitten."
dam en Zandvoort."
1989 lagen er sierstenen in zaal te verlaten. Tates: „Vol- den. Een auto heeft ook af en
In verhouding bestaat een
Deze regeling is uitsluitend
de Bakkerstraat, die zijn gens Versteege 'snapte ik de toe een onderhoudsbeurt nogroter deel van die zitplaatsen afgestemd op de stroom badopgerold en in de tuin van 'ethiek van het gemeentehuis' dig. We hadden de klinkers in
uit klapstoeltjes. Volgens bur- gasten: 's morgens vanuit Amde burgemeester neerge- niet. Maar zoiets gebeurt alleen die straat toch niet zes jaar
gemeester Van der Heijden sterdam naar Zandvoort, 's
legd. Dus maak de nieuwe in het parlement van Suriname schots en scheef kunnen lain de gemeenteraad van ten liggen? Bovendien is dit
gaat Zandvoort er op achteruit, middags de andere kant op.
sierbestrating niet te en
Tates bleef zitten kleine straatje maar een onZandvoortse forensen zijn daar
wat het treinvervoer betreft.
mooi, want die verdwijnt Zandvoort."
en wachtte tevergeefs op ant- derdeel van het CentrumOp 28 mei gaat de nieuwe niet mee geholpen, zij moeten
zo weer."
woord van zijn vragen.
plan."
dienstregeling in tussen Zand- zich aanpassen aan een verminvoort en Haarlem. Dat betekent derd aantal zitplaatsen en overW.W.S. Tates vroeg zich
dat de lange intercitytreinen uit stappen in Haarlem. „Maar het
Commentaar
dinsdagavond tijdens de in- Onbeschoft
Zuid-Limburg de badplaats aantal zitplaatsen is voldoende
formatie- en inspraakavond
Versteege was op zijn beurt
niet meer aandoen. De verbin- voor het gebruikelijke passaDe burgemeester zelf, die
ding Zandvoort-Haarlem wordt giersaanbod," zegt Gelissen.
over het Centrumplan ver- kwaad. „Ik heb Tates het woord na de aantijgingen van Tates
baasd af waarom de burgers ontnomen, omdat zijn opmer- meteen de zaal verliet, wil
verzorgd door de zogenaamde Dat geldt volgens hem ook voor
'sprinter', een kleine trein die de 'spits' 's morgens vóór negen
opnieuw hun mening moes- kingen niet ter zake deden en graag commentaar geven.
ten geven over sierbestrating. de burgemeester werd bescha- Van der Heijden: „Dit geop korte afstanden hoge snelhe- en 's middags na vijf uur.
digd. Hij is hier nu al maanden rucht circuleert al sinds de
den kan bereiken. De reistijd
„De burgemeester zal die au- mee bezig. Het is onbeschoft bouw van mijn woning in
duurt maximaal tien minuten,
thentieke steentjes best be- Van der Heijden van fraude te 1989 en steekt steeds weer de
officieel wordt zelfs gesproken Strandballen
Ook op deze tijdstippen
taald hebben, daar gaat het betichten. ledere inwoner van kop op, maar is volkomen uit
over acht minuten.
niet om. Maar hier weer een Zandvoort kan stenen bij de ge- de lucht gegrepen. Ik heb
wordt de dienst verzorgd door
een sprinter, die maandag geinspraakavond over houden, meente kopen. Dus de burge- toen net zoals zoveel andere
Klapstoeltjes
doopt is als 'Strandsprinter'.
hoeveel kost dat wel niet. Ik m'eester ook. En hij heeft daar Zandvoorters stenen van de
vind dat krankzinnig. Hoe ik de normale prijs voor betaald." gemeente gekocht. Die steDe reistijd Zandvoort-Am- Een trein met - volgens Gelisnen zijn besteld, geleverd en
sterdam duurt ongeveer even sen - een 'uitstraling van zon,
weet dat diezelfde stenen in
de tuin van de burgemeester
Maar is het niet vreemd dat betaald. Ik heb mij nooit aflang als nu, doordat de passa- zee en zomer'. De naam is groot
terecht zijn gekomen? Ik ben zes jaar geleden de sierbestra- gevraagd of die stenen uit
giers voortaan in Haarlem moe- aan de buitenkant aangebracht,
ten overstappen. De sprinter inclusief wat opvallende lijnen
toch verdorie zelf achter die ting wordt weggehaald en er nu straat x of y komen. Als ik een
bevat minder banken dan ge- en afbeeldingen van strandbalwagen met stenen aangere- weer een inspraakavond wordt keuken koop, verdiep ik mijmiddeld, een deel van dat ver- len. Die zijn ook aan de binnenden." Tates werd kwaad toen gehouden over nieuwe tegels? verder ook niet in de herlies wordt opgevangen met kant te vinden. De banken hebde voorzitter, wethouder Ver- „Er lagen geen sierstenen in de komst van die keuken. Ik kan
klapstoeltjes. In totaal is het ben een in het oog vallend
steege van ruimtelijke orde- Bakkerstraat. Dat waren ge- iedereen recht in de ogen kijaantal zitplaatsen tussen de 5 kleurtje en verder is het meest
ning, hem het woord ontnam woon oude klinkertjes. De'weg ken."
en 10 procent lager dan andere opvallende de brede doorgang

'Sierstenen uit Bakkerstraat
liggen in tuin burgemeester'

ZANDVOORT - Strandpaviljoen Het Trefpunt zat
dinsdagmiddag
bomvol.
Meer dan zo'n honderd bekenden kwamen - bij verrassing - afscheid nemen van
Jaap Paap, als voorzitter
van de Zandvoortse Strandpachtersvereniging. Van de
36 jaar dat hij lid is van de
vereniging, heeft hij 35 jaar
deze functie bekleed.

ZANDVOORT/HAAELEMMERMEER - Een 37-jarige
man uit Leidschendam is vorige week donderdagochtend na
een wilde achtervolging door de
politie aangehouden. De man,
die de Israëlische nationaliteit
heeft, wordt verdacht van autodiefstal.
De politie in Zandvoort controleerde aan de Boulevard
Paulus Loot een geparkeerde
auto met Duits nummerbord.
Deze bleek door de Duitse politie als gestolen te zijn opgegeven. In afwachting van een takelwagen, bleef de politie de
auto observeren.
Korte tijd later stapten een
man en een vrouw in de wagen
en reden weg. Toen de bestuurder daarop een stopteken kreeg
vanuit de politiewagen, reed hij
vol gas achteruit en maakte na
een slip rechtsomkeert. Daarop
begon de achtervolging waarbij
de verdachte man gevaarlijke
stunts uithaalde door af en toe
over het weggedeelte voor het
tegemoetkomende verkeer te
rijden.
Hij slaagde er ook, tot driemaal toe, in op pblitie-wegversperringen te ontwijken. Dat
gebeurde aan de Kop van de
Zeeweg in Overveen, op de Westelijke Randweg ter hoogte van
de Leidsevaart en langs de
Ringvaart ter hoogte van de
brug naar Hillegom.
Uiteindelijk reed de man zich
klem op een fietspad in Beinsdorp waar hij en zijn uit Amsterdam afkomstige passagier
werden aangehouden. Toen de
politie de verdachte bij zijn aanhouding tegen de auto zette,
bleek deze niet op de handrem
te staan, waardoor het voertuig
met de neus in een sloot terechtkwam. De Leidschendammer bleek de Israëlische nationaliteit te hebben en ongewenst
vreemdeling te zijn. Hij is overgedragen aan de Vreemdelingendienst. De Amsterdamse
vrouw taleek met de strafbare
zaken niets te maken te hebben
en werd na verhoor vrijgelaten.

Foto André Lieberom

tussen de verschillende rijtuigen. Gezinnen met kinderen en
grote tassen badgoed, ze kunnen er gemakkelijk doorheen.
Volgens burgemeester Van
der Heijden is er flink wat heen
en weer gepraat tussen NS en
gemeente, voor het zover is gekomen. De aangekondigde veranderingen kwamen onverwacht voor het gemeentebestuur: „Voor ons was het niet
zo vanzelfsprekend dat de NS
nieuwe stijl ook de verbinding
Zandvoort-Amsterdam onder
handen zou nemen. Er valt immers geld te verdienen op deze
lijn." Over het resultaat is hij
'niet alom tevreden, maar ook
niet geheel en al ontevreden'.
„Maar je kunt niet altijd overal
resultaat in bereiken. Het belangrijkste is, dat Zandvoort
goed bereikbaar blijft."

Rover
De belangenvereniging voor
passagiers van het openbaar
vervoer, Rover, is niet blij me:
de veranderingen op het traject. Er is te weinig rekening
gehouden met passagiers uit
Zandvoort en Overveen'Bloemendaal. Zij stoort zich aan de
vermindering van het aantal
zitplaatsen maar vooral ook
aan de gedwongen overstap in
Haarlem voor passagiers die
verder door willen reizen richtins Amsterdam.
' '.'*«•••^""^"'"*C, "•"••

Een feest om te•<\dragen!
r ^
Zie er stralend uit met
deze ring van 14 krt. goud
bezet met echt saffier en
briljant geslepen zirconia.
De prijs maakt het
feest compleet!
Van 175,voor 95,-

'We zullen nog vaak bij jullie aankloppen'

liurg.ck'Vlugtlaan 194 (020-613 23 71)

Kinkerstraat 28-i (020 - 618 30 70)
Maandag gesl. - Donderdag koopavond

nusselein
DE JUWELIER DIE BLIJ MAAKT

Jaap Paap heeft het geweten,
toen hij destijds een keer flink
commentaar leverde tijdens
een
strandpachtersvergadering. 'Die kan zijn mondje goed
roeren,' zeiden de andere bestuursleden, die toevallig een
voorzitter zochten. Voor hun
was het een uitgemaakte zaak.
Voor Jaap het wist, zat hij achter de bestuurstafel. Zijn huidige opvolger als voorzitter, Gert
Toonen, prees de inzet van
Paap gedurende al die jaren,
waarbij een waslijst volgde van
heikele
onderwerpen:
de
strandstoelbelasting, de strandriolering, de pachtcontracten
en zo nog veel meer.

Natuurlijk,
De nieuwe
strandpachtersvoorzitter
Gert Toonen
bedankt Jaap
en Sien Paap
voor hun inzet gedurende 36 jaar

Foto
And ró Lieberom

Bergen werk
„Je hebt bergen werk verricht. Namens ons, maar vooral
ook vóór ons. En ik ben nu 15
jaar strandpachter, maar in die
tijd heb ik je nog nooit echt
kwaad of sjagrijnig gezien."
Jaap en zijn vrouw Sien kenmerken zich door hun sociale
bewogenheid, aldus Toonen.
„Je stopt als voorzitter, en eigenlrjk ook een beetje rnet je
strandtent, die je zo langzamerhand gaat overdragen aan je
kinderen. Maar we zullen nog
vaak genoeg bij jullie aankloppen voor advies."

\

Zandvoort is gedwonn ij
gen een 'open-plekkenO ';
beleid' te voeren. Dat zeggen q
Sandbergen en Kapenga, [j
ambtenaren die zich bezig 'j
houden met de toekomst van (|
Zandvoort op het gebied van j
Ruimtelijke Ordening. 'Wo- ;>
ningbouw is, buiten de ge- i'
meentegrenzen niet mogelijk.' "j

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich
in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,00

Zandvoorts
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l

l
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Postcode/Plaatsl
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Telefoon: l

l
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Giro/Banknr.:

Paap kreeg van Toonen een
gouden
voorzittershamertje
.opgespeld, een uniek exem'plaar dat speciaal voor deze gelegenheid door Rob Sipkes was
gemaakt. Daarnaast kreeg het
echtpaar een volledig verzorgde Rijnreis aangeboden. „Plus
zakgeld, want er zijn net wijnfeesten als je daar aankomt."
Daarnaast kreeg Paap een fotoalbum aangeboden, en werd hij
benoemd tot erë-voorzitter van
de strandpachtersvereniging.

Jaap Paap was geëmotioneerd.
„Het gebeurt weinig dat ik niet
weet wat ik zeggen moet... Maar
in elk geval bedankt voor alles."

Samenspraak
Behalve collega-strandpachters waren er ook vertegenwoordigers van alle andere ondernemers-branches, plus van
allerlei andere instellingen die
ook maar op een of andere manier met het strand te maken
\

hebben. Namens de gemeente
waren burgemeester Van der
Heijden en wethouder Versteege aanwezig.
„De strandpachtersorganisatie is nooit de meest makkelijke
gesprekspartner geweest," zei
Van der Heijden. „En eerlijk gezegd hebben jullie óns af en toe
ook wel een beetje het bloed
onder de nagels vandaan gehaald. Maar uiteindelijk kwamen we tot een samenspraak
die ik wel kan waarderen, ook

al was het niet altijd even makkelijk. Maar het gemeentebestuur van een badplaats is a£hankelijk van de bereidheid
van de partners om te overleggen." Van het college kreeg
Paap een collage van oude
strandfoto's.
Na deze voor hen'onverwachte receptie werden Jaap en Sien
in een open limousine van Jaap
Kroon naar een restaurant gebracht voor een etentje.

l

l

l

l

-Li.
i i

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l (i.v.m. controle bezorging)

L

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18.00D half jaar ƒ 32,53

jaar ƒ 56,90

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 17093

Half mei ijsheiligen voorbij.
Groot assortiment

ZOMERPLANTEN
Potterie
Speciaal mengsel voor
het vullen van
bloembakken

Robert Draver
kleinzoon van
Cor de Kokkert
en
Gerrit Muis
zal vrijdag 19 mei 1995
om 15.00 uur
in het huwelijk treden met

Kroon Mode
Haltestraat 55

Frangoise Zut

19 mei - 21 mei

Damespantalons
Elastische band
Alle maten

laa

m

van 10.0-16.00 uur

19 + 20 MEI

Mei 1945 - 18 Mei 1995

18

10.00-17.00 uur

(0)Pa en ( 0 ) M a
van Bavelgem - v. d. Mi j e

op de Gaasper Camping Amsterdam
nabij Metrostation Gaasperplas
Per auto: via A9 afslag Gaasperplas,
campingborden volgen

50 jaar getrouwd
Dat krijg je als je
van elkaar houdt.

;

~~>T!

49,95

OOK OP ZONDAG 21 MEI

M\ Wij willen graag samen
GS> l! met U klinken
C;J:ï! Dus kom een glaasje drinken
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Op zaterdag 20 Mei van l tot 5
Het,adres is C.Huygensstr. 5
Laat U niet verhinderen
Namens hun dankbare
(Klein-)Kinderen.

INTER
SPQStf

EEF RAADHUISSTRAAT 30-40 - TEL 020-6230024

Zandvaorte
'< Nieuwsblad

GEMEENTELIJKE
AFDELINGEN GESLOTEN;
WIJZIGING
HUISVUILOPHAAL
In verband met Hemelvaartsdag zijn alle gemeentelijke afdelingen op donderdag 25 mei
en vrijdag 26 mei gesloten.
Op vrijdag 26 mei is de afdeling Dienstverlening
Bevolking (Plesmanschool) van 09.00 tot 10.00
uur uitsluitend geopend voor aangifte van geboorte en overlijden.
Het huisvuil van de donderdagwijk wordt op
vrijdag 26 mei opgehaald, evenals het huisvuil
van de vrijdagwijk.

INSPRAAK ONTWERP
EERSTE FASE
HERINRICHTING CENTRUM
Voor de herinrichting van het centrum is een
globaal ontwerp opgesteld. Het ontwerp geeft in
hoofdlijnen de nagestreefde inrichting per straat
weer. Deze inrichtingen worden vervolgens per
fase nader uitgewerkt.
Het globaal ontwerp voor de eerste fase is uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp. Het ontwerp heeft betrekking op het Dorpsplein, Kerkstraat en Kerkplein en de aanliggende 'stegen'.
Het gebied zal omgevormd worden tot een aaneengesloten voetgangersgebied. Hiertoe zullen
de profielen, de bestratingspatronen, -materialen en de situering van straatmeubilair worden
gewijzigd.
Op het ontwerp voor de eerste fase kan ingesproken worden voor wat betreft:
- het ontwerp in het algemeen (de grote lijn, het
autovrij maken);
- de plaatsing en vormgeving van straatmeubilair,
bomen e.cf;
- de gebruikte bestratingsmaterialen (formaat
en kleur);
- de gehanteerde bestratingspatronen per ruimte.
Met ingang van 8 mei 1995 zal het ontwerp voor
de eerste fase gedurende vier weken ter inzake
liggen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te
Zandvoort. Openingstijden: ma. t/m vrij.: 09.0012.30 uur.
Het plan is ook in te zien in de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort.
Gedurende de termijn dat de plannen ter inzage
liggen, kunnen schriftelijk reacties worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
In de hal van het Raadhuis is een kleine
tentoonstelling ingericht met voorbeelden
van het eventueel te gebruiken materiaal en
met schetsen van de voorgestelde herinrichting. Deze is op werkdagen de gehele dag
te bezichtigen.

INSPRAAK
WOONWAGENLOKATIE
HEIMANSSTRAAT
De voorgenomen inrichting van een woonwagenlokatie aan de Heimansstraat is in strijd
met bepalingen van de bestemmingsplannen
'Circuitgebied' en 'Noorderduinweg'.
Met toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO) kan vrijstelling
worden verleend van de bepalingen van voormelde bestemmingsplannen.
Voordat het plan concreter wordt uitgewerkt
en een procedure als bedoeld in artikel 19 WRO
wordt gestart, wordt overeenkomstig de
inspraakverordening aan iedere belanghebbende gelegenheid gegeven te reageren op de
voorgenomen vrijstelling.
Het ontwerp-plan met bijlagen ligt met ingang
van 8 mei 1995 gedurende 30 dagen ter inzage
bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Openingstijden:
ma. t/m vrij.: 09.00-12.30 uur. Schriftelijke
reacties kunnen tijdens de inspraaktermijn worden gestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Het ontwerp-plan ligt ook ter inzage in de
Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te
Zandvoort.
Tevens wordt op woensdag 31 mei 1995 om
20.00 uur in de raadzaal een informatiebijeenkomst georganiseerd. Op deze avond
zal er een nadere toelichting worden gegeven
omtrent de voorgenomen afwijking van het
bestemmingsplan. Tijdens deze avond is er de
mogelijkheid mondeling te reageren.

- Wilhelminaweg 7
- Regentesseweg 7

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer,
afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat
20 te Zandvoort. Belanghebbenden kunnen
tegen dit besluit tot 6 weken na publikatie van
bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
95049B Vondellaan 4
vergroten woning.
95050B A.J. v/d Moolenstraat
veranderen sportschool.
De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.30 uur ter
inzage bij de afd. Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Belanghebbenden kunnen schriftelijk
hun zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. BWT,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. De ontvangen
zienswijzen worden bij de beoordeling van de
aanvraag betrokken. Wij wijzen u er echter bij
voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan,
die ons tot de verlening van een vergunning
kunnen verplichten.

Rectificatie
VOORGENOMEN VRIJSTELLING
(ART.18AWRO)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van artikel 18A van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor:
- het oprichten van een kelderruimte op het
terrein aan de Westerparkstraat nabij de watertoren.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van
19 mei 1995 gedurende 14 dagen ter visie bij
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Openingstijden ma. t/m vrij.: 09.00-12.30
uur.
Gedurende de termijn dat het bouwplan ter
inzage ligt, kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij het college van Burge'meester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebeen een kapvergunning verleend voor:

GEMEENTE

-3 bomen
-1 boom

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN

De op 11 mei onder nummer 95022B, 95028B
en 95029B vermelde aangevraagde bouwvergunningen moeten worden aangemerkt als
verleende bouwvergunningen, zoals hieronder
aangegeven:
95022B
95028B
95029B

Dr. CA Gerkestraat 139
vergroten woning.
Haarlemmerstraat 54
oprichten berging.
J. Snijerplein 6
vergroten berging/keuken.

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00-12.30 uur gedurende twee
weken na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders. Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken. In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze
zijn wefyia het Openbaar Register op te vragen.
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

H O G E S C H O O L H A A R L- E M

Pedicure
Heden is van ons heengegaan onze lieve vader en
mijn opa

Jan Molenaar
in de leeftijd van 81 jaar.
Jan en Caty
Sanne

,

, ,

Pedicurebehandeling
ook aan huis

de cSchelp 1AO
103
2042 DX Zandvoort
Tel.: 02507-19071

8 mei 1995

Correspondentieadres:
A. J. van der Moolenstraat 72
2041 NG Zandvoort
Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft de crematie inmiddels in stilte plaatsgevonden.

ii willen wc; iebetee* 6e

be

DOKTERSBERICHTEN

P. A. H. Wijands
tandarts
v. Fenemaplein 16 flat 2
afwezig van ma. 22 mei t/m vrij. 26 mei
Voor dringende spoedgevallen: tel. 15832

ADVERTENTIES

uitvaartverzorging
kennemerland bv

NOG 2 WEKEN
Spar is gesloten
Wij hebben onze deuren gesloten
om op donderdag 'Hemelvaartsdag' 25 mei
weer feestelijk te openen
Het zijn spannende tijden voor Spar Souwens. We hebben er alles aan gedaan
om u zo lang mogelijk prettig te laten winkelen.
Nu is dat niet meer mogelijk, want de vloer moet er uit.
Maar over 2 weken is de verbouwing ten einde. Dan staat er in Zandvoort een
nieuwe Super aan de Celsiusstraat 192.
Natuurlijk zijn we nog druk bezig met de winkel.
Zo werken de schilders nog om een verrassende kleur aan te brengen. Welke?
Dat houden we nog even geheim. Maar u mag nu best al weten dat uw Super
groter wordt dan de bestaande winkel.
U treft er een schitterende groenteen fruitafdeling, een ambachtelijke
slagerij met het beste vlees en de
fijnste vleeswaren,
een brood- en kaasafdeling.
Het echte nieuws
bewaren we nog even.
Volgende week verklappen
we nog wat meer.
En omdat wij al weten hoe mooi het
allemaal wordt, krijgen wij er al een
kleurtje van ...

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

HOERKM IK DIE KOFFIEPOTTEN

KWIJT
DIE l K ZO VOORDELIG HEB
INGEKOCHT

ZET HET IN
DE KRANT
DAN BEN JE ER ZO
VANAF

't staat in de krant
iedere week weer

Nog 2 weken met de verfroller en
dan heeft Zandvoort een Super
waar je niet omheen kunt.

Super L Bouwens
Celsiusstraat 192
2041 TR Zandvoort
NEEM MAAR VAN MIJ AAN, DAT 'T KLEURIG IS!

Terug voor de klas?
Nascholingscursus voor herintreders
in het basisonderwijs
Het tekort aan leraren basisonderwijs en speciaal onderwijs neemt toe. De PABO/Hogeschool Haarlem
verzorgt een cursus voor mensen met een onderwijsbevoegdheid die na lange afwezigheid hun werk als
leerkracht in het basisonderwijs/speciaal onderwijs willen hervatten.
Er is een basiscursus waarin met name aandacht wordt besteed aan:
- de uitgangspunten en de ontwikkeling van het basisonderwijs/speciaal onderwijs in de afgelopen 10 jaar;
- nieuwe methoden en nieuwe vakgebieden;
- schoolorganisatie/vergadertechnieken;
- sollicitatie-vaardigheden.
Deze cursus omvat 10 theoriebijeenkomsten van 3,5 uur (dinsdagochtend) en 10 dagdelen stage.
De cursus begint in september 1995.
Na de basiscursus zijn er keuzemogelijkheden voor een vervolgcursus op het gebied van:
- werken in de onder/bovenbouw;
- verschillende vakgebieden.
Aan het eind van de cursus wordt een certificaat uitgereikt.
De kosten voor de cursus bedragen ƒ 80,-.

Informatie: PABO Hogeschool Haarlem
Bijdorplaan 75, 2015 CG Haarlem, tel: 023-27 12 19
H O G E S C H O O L

H A A R L E

Braadlappen 1

14,95

of

of

Borstlappen
Shoarma
of

1

Schouder

Rundergehakt 1

Sukadelappen 16,95
1 kilo

Parttime

VERKOOPSTER

Reepjesvlees f2,95
met gratis roerbaksaus

gevraagd
voor het weekend
Grote Krocht 5-7

AMBACHTELIJKE KWAÜTEITSSLAGERIJ
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OPENINGSTIJDEN:

Maandag Vrnv^ildag van.
9.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 uur lol.
'17.00 uur
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Ambtenaren reageren op bezwaren bouwplan bewoners Kostverlorenstraat en Julianaweg

4

0ok Zandvoorters hebben geen recht op uitzicht'

ZANDVOORT - „We zitten hier in Zandvoort met een
beperkt aantal mogelijkheden voor woningbouw," zegt Johan Sandbergen, juridisch medewerker van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Zandvoort.
„Door een ministeriële aanwijzing uit 1977 mag Zandvoort
niet meer uitbreiden buiten haar huidige bebouwingsgrenzen. Dat is de reden waarom er zoveel aandacht wordt
besteed aan het opvullen van open plekken met woningen."
door Martha Burger

Met deze opmerking reageert
Sandbergen op het artikel van
vorige week in het Zandvoorts
Nieuwsblad. Hierin stelt een
aantal bewoners van de Kostverlorenstraat en de Julianaweg, dat het binnenterrein tussen deze wegen, inmiddels omgedoopt tot 'Julianapark', niet
bebouwd mag worden met 21
villa's. Volgens hen wordt er
een prachtig natuurgebied vernietigd ten faveure van de kas
van een projectontwikkelaar en
niet in het belang van Zandvoort.
Volgens Sandbergen is Zandvoort genoodzaakt om een
'open-plekkenbeleid' te voeren.
Er kan namelijk niet meer worden gebouwd buiten de huidige
grenzen. Sandtaergen: „In 1977
stelde minister Gruyters van
het ministerie van Ruimtelijke
Ordening: 'Zandvoort, zoek het
maar binnen je huidige betaouwingsgrenzen uit', en daar kónden we het meedoen. De ministeriële aanwijzing was indertijd
een grote klap voor het woningbouwbeleid in Zandvoort. Er
waren grote plannen gemaakt
voor een wijk van 1300 woningen in de Zuidduinen. De gemeente heeft indertijd beroep
aangetekend, maar men zag
geen aanleiding de aanwijzing
in te trekken. Ons dorp ligt omgeven door duinen. De minister
wilde dat natuurgebied juist beschermen."
. Volgens Sandbergen moest
sinds die tijd worden gezocht
naar andere locaties binnen de
huidige grenzen. Een daarvan

is het binnenterrein Julianaweg.

'Vierde nota extra'
Samen met stedebouwkundige Maurits Kapenga is Sandbergen werkzaam op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de gemeente Zandvoort.
Voortdurend houden beide heren zich bezig met het opstellen
en veranderen van (ontwerp) bestemmingsplannen. Tevens
begeleiden zij de gehele inspraakprocedure als er een
bouwplan wordt ingediend. Kapenga: „Wij werken voortdurend met elkaar samen. Sandbergen kijkt vooral naar de juridische aspecten. Ik bekijk alles
meer vanuit stedebouwkundig
oogpunt. Uiteindelijk wil de gemeente Zandvoort er binnen
het dorp zoveel mogelijk taouwen."
„Er is een landelijke nota opgesteld, de zogenaamde 'vierde
nota extra', waarin speciaal
aandacht wordt besteed aan het
'open-plekkentaeleid'.
Deze
nota geldt niet alleen voor onze
badplaats, maar voor heel Nederland. Als binnen de dorpsgrenzen wordt gebouwd, komt
men tevens in aanmerking voor
subsidie, een bijdrage in de
grondexploitatie."

Zandvoortmeeuwen
Johan Sandbergen wijst op
de gevolgen voor Zandvoort:
„Na de aanwijzing van de minister zat de gemeente behoorlijk omhoog met haar woning-

Maurits , Kapenga (links)
en
Johan
Sandbergen
bij
nieuwe
ontwerpen .
voor
het
Kerkplein. In
Zandvoort is
sterk behpefte aan sociale
woningbouw
en aan duurdere woningen

ONTWERP-DETAÏLS

Foto
André Lieberom

bouwplannen." Met wat creativiteit werden de Zandvoortmeeuwen-voetbalvelden
bebouwd. In 1985 wees de minister een verzoek om de Zuidduinen alsnog gedeeltelijk te bebouwen af, maar stemde toe in
verplaatsing van de voetbalvelden naar het binnenterrein van
het circuit. Bebouwing van de
velden ving in die tijd een deel
van de gemiste woningbouw uit
Zuid weer op."
Volgens beide heren is er in
Zandvoort nog altijd sterk behoefte aan sociale woningbouw
en aan duurdere woningen. Dat
blijkt uit een rapport over de
Zandvoortse woningmarkt dat
begin 1992 door de Nationale
Woningraad is opgesteld. De
gemeente en woningbouwver-

Vera Lynn te gast bij Lions
ZANDVOORT - Lions
Club Zandvoort ontving vorïge week in Treslong de bekende Engelse zangeres
Vera Lynn. Aan haar werd
de Prix d'Humanité uitgereikt.

eniging . Eendracht
Maakt straat, Eurotel, Suyderduyne,
Macht waren de opdrachtge- Stationsomgeving, het cenvers van het onderzoek. Een trumplan noodzakelijk? Daardeel van de bevolking, in de over verschillen in Zandvoort
leeftijdsgroep tussen 35 en 55 zeer veel mensen van mening."
jaar, heeft belangstelling voor
koopwoningen in de duurdere
Boulevard
klasse vanaf 250.000 gulden.
Kapenga: „Dat blijkt trouSandbergen: „Het individuewens ook uit de vele inschrij- le belang komt sterk naar voren
vingen, in totaal negentig, voor als mensen hun uitzicht op een
het plan-Julianaweg, terwijl de stuk grond zien verdwijnen.
prijzen boven de zes ton liggen. Kijken we dan naar het bouwpok in de Max Euwewijk zijn plan voor het gebied achter de
indertijd alle woningen ver- Julianaweg, dan zie je hier ook
kocht aan Zandvoortse ingeze- heel duidelijk dat mensen pratenen."
ten over andermans stukje
„Duurdere woningen bevor- grond. Het is niet hun eigenderen weer de doorstroming en dom, het is ook geen eigendom
trekken koopkrachtige nieuwe van de gemeente, maar van een
bewoners aan. Het is echter een particulier. Er kunnen zich alvoortdurend afwegen van be- tijd omstandigheden voordoen,
langen. Aan de ene kant indivi- dat een bestemming wordt geduele bewoners, aan de andere wij zigd en dat er plotseling een
kant de gemeente Zandvoort. appartementengebouw of een
Hebben we als gemeente be- aantal woningen neergezet
hoefte aan verdere uitbreiding? wordt. De merisen uit de omgeZijn projecten als de Fleming- ving kijken dan misschien wel

ZANDVOORT - Bewoners
van het dorpsplein vrezen
voor lawaaioverlast, als de
terrassen daar worden uitgebreid. Dat bleek afgelopen
dinsdagavond op de inspraakavond in het Raadhuis, toen stedebouwkundige M. Kapenga het 'ontwerp
eerste fase herinrichting
(winkel) centrum' presenteerde. Dit betreft het gebied: Kerkstraat, Kerkplein,
Dorpsplein en omliggende
'stegen'.

van de bewoners ten opzichte
van de horecagelegenheid. Na
bestudering van het ontwerpplan merkten de bewoners tot
hun grote schrik, dat de terrassen van de horeca daar tot drie
a vier meter van hun voorgevels
af komen te liggen.

Keihard

„We hebben op het dorpsplein al te veel geluidsoverlast
van de horecabedrijven. Dat varieert van keiharde muziek tot
schreeuwende nïensen," aldus
Van Dam. Daarnaast worden
Woordvoerder Van Dam van bomen en banken te dicht tede bewoners van het Dorps- gen de gevels van hun huizen
plein merkte op, dat er in het geplaatst.
ontwerp sprake was van 'verkeerde verhoudingen': er was
Winkeliers uit de Kerkstraat
volgens hem onvoldoende reke- hebben ernstig bezwaar tegen
ning gehouden met de belangen het autovrij maken van hun

MENINGEN

'Bevrijdingsdag best gezellig in Zandvoort'

De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. U kunt uw
brief opsturen naar de redactie
van deze krant, Postbus 26, 2040
AA Zandvoort of afgeven op het
De heer J. Brabander, voorzitredactiekantoor, Gasthuisplein
12 in Zandvoort.De redactie is ter van de Stichting Viering Natelefonisch bereikbaar via num- tionale Feestdagen Zandvoort,
reageert op de column van Marmer 02507-18648.
tha Burger, in het Zandvoorts
Nieuwsbladvan 11 mei jongstleden. In de column stonden kritische op- en aanmerkingen ten
Zandvoorts
aanzien van de viering van bevrijdingsdag, naar aanleiding
Nieuwsblad
van klachten die zij van een anOnafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
dere inwoners had gekregen.
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
Onder andere dat de 's middags
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharing. alleen voor kinderen voor ouder
Hoofd commercie: J.F. Sas.
dan 6 jaar waren.

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.: woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-64,75393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: M. Christiaanse.
Abonnementsprijzen: ƒ 18,00 per
kwartaal; ƒ 32,55 per half jaar; ƒ 56,90
per jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
02507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.
Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

Sandbergen en Kapenga gaan
ondertussen door met de uitwerking van het 'open-plekkenbeleid'. Na de zomer wordt het
plan bekend over de bebouwing
van het NS-terrein, nu zijn ze
bezig met de nieuwe bouwlocatie op de plek van het opleidingsgebouw van de Woodbrookers in Bentveld. Plannen
zijn er voor dit stuk grond al
volop. Sandbergen: „Het geldende bestemmingsplan laat
op dit moment hoogbouw toe."

'Kerkstraat moet minstens half uur open'

De zangeres, .'Dame ofrthe
British Empire', kreeg de prijs
voor haar activiteiten ten bate
van kansarme kinderen, vooral
via de Dame Vera Lynn Charitable Trust. Dit is een organisatie die hulp verleent aan kinderen met hersenbeschadigingen.
Lions steunt deze Trust met
een geldbedrag, verbonden aan
de Prix.
Vera Lynn bracht uiteraard
een klassiekers ten gehore,
waarmee zij tijdens de Tweede
Wereldoorlog optrad voor de
Engelse troepen, zoals 'We'll
meet again' en 'From the Time
you say goodbye'. Later op de
avond bracht sopraan Carla
Vermeer haar een ode met het
bekende 'Land of Hope and Vera Lynn ontvangt uit handen van Lions-voorzitter Bob van
Foto Arnold van der Zee
Glory', wat de Engelse vanuit Cassel de Prix d'Humanité
haar ereloge graag meezong.

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 -18648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/eindred.), Joan Kurpershoek.
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.

uit op dat stuk groen, maar
men kan daar geen eigenöomsrechten aan ontlenen."
„Hetzelfde geldt voor mensen die aan de boulevard wonen. Krijgen ze opeens een gebouw voor hun neus, dan is
daar in veel gevallen niets aan
te doen. Uitzicht op zee staat
nergens juridisch geregeld. Er
bestaat geen recht op uitzicht."
Kapenga: „Waar we wel belang aan hechten: sluit het
bouwplan aan bij de buurt. Wij
kijken of het type woning past
in de wijk. Of naar gebouwen
die eventueel moeten verdwijnen. Neem villa Hortense, die
zich op het betreffende gebied
Julianaweg/Kostverlorenstraat
bevindt. Onze eerste voorkeur
was om de woning te behouden,
op te knappen en er appartementen in te bouwen. Maar de
bouwkundige staat was heel
slecht. Er zijn onderhandelingen geweest met de architect en
de projectontwikkelaar. De

provincie vond het pand niet
monumentaal-waardig."
„Ook hebben we een boomchirurgisch en bodemonderzoek laten verrichten. 'Aan alle
aspecten wordt aandacht geschonken. De bewoners krijgen
inspraak en mogelijk leiden
hun reacties tot aanpassing van
dé plannen, zoals dus ook is
gebeurd bij het bouwplan Binnenterrein Julianaweg. We leggen alles vast in de inspraaknota, die op haar beurt weer ter
inzage wordt gelegd aan de bevolking."
Sandbergen: „Voor het terrein Julianaweg bestond een
oud bestemmingsplan, dat
voorzag in het doortrekken van
de Emmaweg naar de Kostverlorenstraat plus woningbouw.
Later werd er, om doortrekking
te voorkomen, een groenbestemming aan gegeven. Het gebied zou belangrijk zijn als oostelijke uitloper van het duingebied. Maar het stuk grond is nu,
door de bebouwing in de Max
Euwestraat, geïsoleerd komen
te liggen en heeft zijn functie
als uitloper van het oostelijk
duingebied verloren. Vandaar
dat
het
bestemmingsplan
wordt veranderd van groen- in
bouwbestemming. Overigens
dient om de tien jaar een bestemmingsplan te worden herzien."
Op 24 mei worden de bewoners die opnieuw bezwaren
hebben ingediend, uitgenodigd
om deze toe te lichten. Dat
wordt dan weer opnieuw verwerkt in de inspraaknota. Hierna spreekt de gemeenteraad en
de provincie zich uit over het
ingediende bouwplan. De Provinciale Planologische Commissie van Noord-Holland
heeft over het plan positief geadviseerd.

Beste Martha. Je hebt wat gemist op bevrijdingsdag in Zandvoort. Terwijl jij op je fiets richting andere badplaatsen ging.

waren de kinderen tussen de 4
en 6 jaar al aan het straattekenen. Ieder kind kreeg een beker.
Toen jij reed tussen Noordwijk en Katwijk, hadden wij
hier een prachtige herdenkingsplechtigheid in de Nederlands Hervormde Kerk, een
onthulling van een gedenksteen op het Favaugeplein en
een herinneringsplaquette op
de Grote Krocht. Misschien zat
je aan een lekker glaasje op een
terras in Scheveningen, terwijl
zeer véél Zandvoortse kinderen
meededen aan de kinderspelen,
terwijl de kleinere kinderen
gratis geschminkt konden worden. Om geen enkel kind teleur

te hoeven stellen, hadden we
voldoende bekers in voorraad,
daardoor konden we wat gul
zijn voor kinderen die nog om
een beker vroegen, het lag zeker niet aan het aantal deelnemers, want dat was hoger dan
vorige jaren.
Toen jij thuis zat uit te rusten, vond een prachtig Bevrijdinpsconcert plaats in de Agathakerk, alle koren namen daaraan deel. Het was een happening waaraan 331 koorleden
deelnamen en waar wel 520 gasten in de kerk bij aanwezig waren.
De Haltestraat was ruim
voorzien van kleurige versieringen, onder andere etalages,

de pui van Moerenburg en de
waranda van Neuf waren zelfs
uitbundig in oranje gestoken.
De terrassen waren zeer druk
bezet en het was een gezellige
drukte in ons Zandvoort.
Martha, alvorens je commentaar levert, lijkt het mij nor- '
maal als je de informatie die bij
jullie op de redactie aanwezig i
is, bestudeert. Als je dan de !
veelheid van activiteiten te be- i
ginnen bij Koninginnedag tot
en met Bevrijdingsdag zag, dan
was je zeker niet op de fiets
weggegaan, want het was best
gezellig in Zandvoort!
Met vriendelijke groet.

winkelstraat. Hoewel zij het
plan mooi vinden (de stoepen
in de Kerkstraat verdwijnen en
er komt een prachtige waaiervormige sierbestrating), zien
zij het liefst dat de verkeersregeling blijft zoals die nu is. Volgens de heer Rosmalen is 50
procent van de ondernemers
erop tegen dat de Kerkstraat
autovrij wordt gemaakt. Ondernemer Drommel bestreed dat
verhaal.
Mevrouw van Dam stelde
voor om de Kerkstraat in ieder
geval in de winter bereikbaar te
houden voor auto's, zoals ook
in Egmond gebeurt. Sommigen
vinden dat, als dat niet kan,
toch op z'n minst een half uur
autoverkeer per dag moet worden toegestaan.

drie
winkel-assen
(Grote
Krocht, Kerkstraat en Haltestraat) moet versterkt worden.
De herinrichting van het centrum wordt in vijf fases gepresenteerd en uitgevoerd, in de
periode van 1996 tot 2002.

Kosten

De totale kosten voor hè: gehele centrumgebied bedragen
22,5 miljoen gulden, inclusief
de eventuele aanleg van een
bufferkelder voor overtollig regenwater. Voor de eerste fase:
Kerkstraat. Kerkplein. Dorpsplein en aanliggende stegen is
1,8 miljoen begroot. De gemeente wil ir. 1996 starten met de
werkzaamheden. Het gebied
zal volgens het ontwerp worden
omgevormd tot een aaneengesloter.
voetgangersgebied.
Leveranciers
Daarvoor zullen de straatproVolgens bewoners van de ::eler_. cie bestratingspatronen,
Bakkerstraat en het Schelpen- r.-.atenalen en situering van
plein worden er met dit plan strsatmeubilair worden gewijveel parkeerplaatsen opgeoiferd en is het creëren van nieuwe parkeerruimte onvoldoende
Tot 6 juni ligt het plan ter
geregeld. Zij voorzien grote pro- inzage op de afdeling Ruimtelijblemen voor henzelf, hè: wm- ke Ordening of in de openbare
kelend publiek, de onderne- bibliotheek. Schriftelijke reacmers, maar ook voor de leve- ties kunnen tijdens de inzageranciers. die door te nauwe termijn worden ingediend bij
straatjes zullen moeten rijden het college van Burgemeester
als de Kerkstraat wordt afge- en Wethouders. Tevens is er in
sloten.
de hal van het raadhuis een tenDoelstelling van de plannen toonstelling
ingericht • met
is het centrumgebied te verbe- voorbeelden van het - eventueel
teren en daarmee ook het ima- - te gebruiken materiaal en met
go van Zandvoort. De - gebrek- schetsen van de voorgestelde
kige • samenhang tussen de herinrichting.

D66-fracties
Vervolg van voorpagina
,,Als dat juridisch niet mogelijk
is, dan moet hij'er in ieder geval
geen steun aan geven." Die indruk wekt Van der Heijden wel,
zegt Van Caspel. „Uit de brief
concludeer ik dat de burgemeester zelf al deze conclusie
had getrokken, nog vóór hij het
gesprek met de raadsleden aanging. Hij moet in deze kwestie
niet optreden als scheidsrechter maar als lijnrechter."
Beide 'fracties' van D66 willen zitting 'hebben in de verschillende raadscommissies,
volgens burgemeester Van der
Heijden hebben zij daar recht
op. Maar Van Caspel spreekt in
dat geval van een 'oververtegenwoordiging' van D66. „D66 is nu
met één lid vertegenwoordigd
in elke commissie. Door deze
splitsing en naamgeving zouden er nu twee vertegenwoordigers van deze partij in de commissies komen. Dat is niet in
overeenstemming met de verhoudingen binnen de gemeenteraad. D66 heeft drie zetels,
wij, de VVD, vier. Maar wij hebben ook maar één vertegenwoordiger in de commissies.".
Burgemeester Van der Heijden kan die oververtegenwoordiging 'niet onderschrijven' en
wijst op de regelgeving: als
voorzitter van de gemeenteraad
mag hij hierover geen oordeel
vellen, zegt hij. Vandaar dat hij
in de raadsvergadering van 30
mei toch met het voorstel
komt, om met de twee D66-fracties door te gaan.

Politiek café
ZANDVOORT - Info-Yanks
houdt dinsdagavond om half
negen politiek café. Op de bijeenkomst houdt Henk Dekker
(universitair hoofddocent van
de vakgroep politieke wetenschappen aan de Universiteit
van Leiden) een inleiding over
de politieke stand van zaken in
Nederland. Verder gaat hij in
op de vraag: 'Hoe is het gesteld
met onze democratie?'
Daarna zullen twee vragenstellers de Zandvoortse fractieleiders van PvdA, VVD en CDA
ondervragen over de politieke
verschillen in de gemeenteraad
en de actuele politieke gebeurtenissen. De ingang van InfoYanks is aan de Kosterstraat in
Zandvoort. Meer informatie is
te verkrijgen via 02507-16636.

Spookrijder
ZANDVOORT/OVERVEEN
- Een spookrijder heeft zaterdagavond rond zes een aanrijding op de Zeeweg veroorzaakt.
Een 61-jarige automobilist uit
Den Helder sloeg vanaf de
Brouwerskolkweg linksaf de
Zeeweg op, maar zag niet dat de
rijbanen door de middenberm
waren gescheiden. Een kilometer verder in een flauwe bocht
kwam hij een- 32-jarige Zandvoortse automobilist tegen.
Beiden weken uit, maar kónden niet vermijden dat ze elkaar schampten. De Zandvoorter botste vervolgens in de
berm tegen een lichtmast,
waardoor zijn auto totaal vernield raakte. De auto van de
spookrijder moest worden losgetrokken door een takelwagen.

Postzegelclub
ZANDVOORT - De Zandvoortse Postzegelclub houdtzondag 21 mei in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat een postzegelverzamelbeurs. Deze is geopend van
11.00 tot 16.00 uur. Behalve
postzegels vindt men er ook
stadspostzegels, poststukken,
brieven, telefoonkaarten en filatelistische
ansichtkaarten.
Voor inlichtingen en reserveringen: tel. 13241 of 16456.

Toonkimstkoor
Toonkunstkoor Zandvoort
geeft 19 mei aanstaande een
concert in de Hervormde Kerk,
aanvang 20.15 uur. Hieraan
wordt medewerking verleend
door sopraan Valérie Guillorit
en pianist Jeroen Sarphati. De
algehele leiding is in handen
van dirigent Lourens Stuifbergen.

Jan Brabander
Zandroort

Steeds meer verzet tegen Zandvoort-methode
De heer Hendriks constateert
bij raadsleden steeds meer verzet tegen de 'Zandvoort-methode'. Dat zegt hij naar aanleiding
van de gemeenschappelijke vergadering vorige week, van de
commissies Ruimtelijke Ordening en Financiën. Onderwerp
was het dolfirama-gebied.

stuur nu door te slaan naar de
andere kant. Het vroeg de leden
van de commissie Financiën en
de commissie Ruimtelijke Ordening een kernbeslissing te
nemen over een renovatie van
het Dolfirama-gebied. Van wéthouder Flieringa, die dit prpject voorlopig in zijn portefeuille heeft omdat de RO-portefeuillehouder Versteege een van
de juridische eigenaren van het
erfpachtcontract van Dolfirama is, hoefde de notitie, waarin
om de kernbeslissing werd gevraagd, niet naar de raadsvergadering. Want het ging, aldus
de aan de omwonenden van het
gebied gestuurde brief, slechts
om het hernieuwd opstarten
van de planvorming.

Gelukkig beginnen steeds
meer gemeenteraadsleden zich
te verzetten tegen de zogeheten
'Zandvoort-methode'. Deze methode houdt in dat in alle stilte
op ambtelijk niveau plannen
worden ontwikkeld, al dan niet
samen met derden, en als de
plannen eindelijk naar buiten
komen er nauwelijks nog een
terugkeer mogelijk is. Dat heeft
in Zandvoort al menig keer geHet college en zijn ambtenaleid tot een schadeclaim (poren willen namelijk het overleg
ging).
Gewaarschuwd door het ver- hervatten met ABN/AMRO
leden begint het dagelijks be- Projectontwikkeling bv en J.

Matser Projectontwikkeling
bv, die op de plek van het Dolfirama een hotel annex congrescentrum en appartementengebouw willen neerzetten. Een
plan dat al veel commotie heeft
veroorzaakt bij omwonenden,
die o.a. vrezen voor uitzicht belemmerende hoogbouw.
Haast was ineens geboden, aldus wethouder Flieringa, omdat de eigenaren van het erfpachtcontract hebben gedreigd
hiermee op de markt te zullen
gaan en de kans groot is dat
grondspeculanten er beslag op
leggen. Hij sprak zelfs over 'criminele belangstelling, zoals
bijv. de Heineken-ontvoerders'.
Die uitlating ging een deel
van de commissieleden echter
te ver. En zij drongen, wijs geworden, aan op eerst een snelle
voltooiing .van het structuurplan ter plekke en behandeling

van de notitie in de voltallige
gemeenteraad. Uiteindelijk zegde wethouder Flieringa dit laatste toe.
Maar natuurlijk hebben de
commissieleden gelijk als zij
eerst het structuurplan aangepast willen zien. Dat is de juiste
weg. Iedereen weet dat er met
het Dolfiramagebied, in ambtelijk jargon ineens Palaceplein
genoemd, iets moet gebeuren.
Maar eerst zal de raad middels
een structuur- en bestemmingsplan moeten vaststellen,
wat er, rekening houdend met
de wensen van omwonenden,
maximaal mag worden gebouwd. En als dat is gebeurd,
zal de belangstelling van projectontwikkelaars aanzienlijk
afnemen. Mits de raad dan inderdaad voor de belangen van
omwonende
medeburgers De nieuwe Strandsprinter van de Nederlandse Spoorwegen, tussen Zandvoort en Haarlem , heeft
blijkt te zijn opgekomen.
minder zitplaatsen dan gemiddeld
Toni Hendriks
Zandvoort

Illustratie Mare de Boer

donderdag 18 mei 1995
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SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

Dagblad D e Telegraaf

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

vraagt

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

BEZORGERS
*De, Qutte \Loine,

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

Te koop gevraagd

Huis in

PAROOL

Parool TV, de kabelkrant van Het Parool,
brengt dagelijks via de kabelnetten van
Amsterdam en Amstelveen bij 454.000 gezinnen een voortdurende stroom actuele
berichten uit regio, binnen- en buitenland.

it

Tel.
02507-19628

Waar U uit
en thuis bent

023-364942
^ De natuur kent de mens. ^

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

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

Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

v Oranjestraat 7 zwart, Zandvodrt. Tel. 02507-12327.,

Boul. Barnaart 14

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

„STRANDKRANT'
Op 1 juni, 29 juni en 3
augustus verschijnt een speciale
uitgave, in een extra oplage van
10.000 exemplaren, vol met informatie over recreatieve mogelijkheden in en rond Zandvoort.
Nadere informatie over advertentiemogelijkheden bij Weekmedia, kantoor Zandvoort
02507-17166 of kantoor Amstelveen tel. 020-6475393.

VOOR FRISSE ZOMERSE
DAGEN

De kabelkrant Parool TV, onderdeel van de Multi Media
Groep van Perscombinatie B.V. is, ten behoeve van de
kabelkrant Parool TV, op zoek naar een

creatieve
advertentieverkoper
(m/v)

voor vast en/of vakantie
prima verdienste
leeftijd v.a, 15 jaar
aanmelden

Nieuwsblad

HALTESTRAAT
ZANDVOORT

Gauw. Holteh!"

in principe voor de periode van één jaar.
Het betreft een functie in de buitendienst.
Nadat de verkoper via telefonische verkoopgesprekken de
eerste contacten heeft gelegd met potentiële adverteerders,
wordt in een bezoek door middel van een
videopresentatie verder geadviseerd en begeleid bij het
uitvoeren van haar advertentie op Parool TV.
Bij het adviseren staat een optimaal plaatsingsadvies
centraal. Hierbij wordt een beroep gedaan op gevoel voor
creativiteit en op communicatie, in beeld en gesproken
tekst, hetgeen nodig is om door middel van ad-hoc
voorstellen tot de meest doelgerichte vorm van adverteren
bij Parool TV te komen.

POLOVEST
PANTALONS
DIV. SHIRTS
ROKKEN ETC.

Het begeleiden van de klant is vooral gericht op een
optimale voorbereiding en uitvoering van de met de klant
gemaakte afspraken en een klantgerichte follow-up.
De kandidaten voor deze functie moeten ervaring hebben
als mediaverkoper gecombineerd met de nodige
creativiteit en kennis van en gevoel voor vormgeving van
advertenties. Opleiding op minimaal MEAO/HAVO
niveau, aangevuld met SR M mediaplanning of reclame.
Kandidaten met verkoopervaring bij kabelkranten hebben
bij de selectie een voorsprong.
Om in ons zelfstandig werkend team van vier mensen te
kunnen functioneren is teamgeest en collegialiteit een
belangrijke voorwaarde.
Het maximale salaris voor deze functie bedraagt ƒ 4.598,bruto per maand. Voor de uitoefening van deze functie
stelt Perscombinatie B.V. een auto ter beschikking.
Kandidaten tot circa 35 jaar, kunnen informatie inwinnen
bij de verkoopmanager, de heer M. van den IJssel,
telefoonnummer 020-562.2298.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 24 mei 1995
richten aan Perscombinatie B.V. ter attentie van de heer
N. Burgers, personeelschef, Wibautstraat 150, 1091 GR
Amsterdam, onder vermelding van vacaturenummer
NB/95.01.

Vakantiewerksaai?

Niet als je als LTS-er met pit bij
Kwik-Fit komt werken, want daar
kom je dagelijks in kontakt met de
meest uiteenlopende werkzaamheden aan alle voorkomende merken auto's. Kwik-Fit is de specialist op
het gebied van banden, uitlaten,
schokdempers, trekhaken, remmen
en APK-keuringen.

Voor de vakantieperiode zijn wij op
zoek naar kandidaten' vanaf l6 jaar
die hun, op school opgedane, ervaring nu wel eens in de praktijk willen
gebruiken. De beloning voor deze
werkzaamheden ligt ver boven het
wettelijk minimumloon. Als het aan
beide kanten bevalt, rolt er misschien
wel een part-time baantje uit.

Heb jij interesse in dit leuke werk, vul dan de onderstaande antwoordcoupon volledig in blokletters in en stuur deze vóór 31 mei a.s. in een
enveloppe zonder postzegel naar:
Kwik-Fit Nederland B.V.
ta.v. Afdeling Personeelszaken
Antwoordnummer 13
3840 WB Harderwijk
Naam:

DIE ZIJN GEK!

Voorletters:.

Zolang de voorraad strekt.

Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:

Leeftijd:..

..m/v

Sleutel-/Werkervaring:

Beschikbaar van:

tot:.

Vakantie van:

tot:.

Dtetfnfekft

Voorkeur Kwik-Fit filiaal/Opmerkingen:

Kwik-Fit
OP ALLE ONDERDELEN BETER

o

7 dagen per week open van
W. 00-22.00 uur.

:<;

VVeekmedia 17

Zanger Armand
in Yanks Club
ZANDVOORT - In Dance
Club Yanks treedt vanavond een oude bekende uit
de jaren 60 en 70 op: de zanger Armand.

donderdag 18 mei 1995

Fontein Raadhuis gaat spuiten

m

'Ben ik te min...' welke 'oudere jongere' herinnert zich niet
deze hit uit die tijd? Het was
een van zijn grootste, er zijn
ruim twee miljoen platen van
verkocht. Het optreden van
vanavond staat helemaal in het
teken van de jaren zestig. De
bezoekers worden dan ook uitgenodigd om te verschijnen in
'gepaste kleding', kleding uit
die jaren. Er zijn ook prijzen te
winnen voor de 'tofste man' en
de 'te gekste vrouw' in flower-power kleding én uitstraling.
De prijs wordt uitgereikt door
Armand zelf. Dance Club
Yanks, ingang Kosterstraat, rekent op een grandioze happening Back to the Sixties.
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Voorjaarsmarkt

Binnenkort gaat de kraan weer open

ZANDVOORT - De fontein van het Zandvoortse
Raadhuis wordt binnenkort
weer in ere hersteld. De kosten, die neerkomen op ruim
40.000 gulden, worden betaald door 'De Vereniging
Vrienden van Zandvoort'.
Dat is een groep anonieme,
gulle gevers, die zeggen
Zandvoort een warm hart
toe te dragen. De vereniging
is opgericht om toeristische
en culturele activiteiten in
Zandvoort te bevorderen.

Foto Archief' Gemeunte 7.;inclvoort

maar aarde in storten en er een
oerwoud van maken', aldus de
woordvoerder van de vereniging.

De Stoel en werd de dorpsomroeper in ere hersteld. Tevens
betalen zij voor het verlichten
van de top van de watertoren.

Weekend:
of alarmnummer 023-334323 (24
Siliconen
uur per dag), ook voor melding
20/21 mei 1995
De Vrienden van Zandvoort
POLITIE: Alarmnummer 06-11. van zoekgeraakte of gevonden
zijn niet bang voor herhaling
In andere gevallen: tel. 13043. dieren.
BRANDWEER: Alarmnummer Vrijwillige hulpverlening: Cenvan deze vorm van vandalisme.
Stiekeme grappenmakers kun06-11. In andere gevallen trum Voor Vrijwillige Hulpvernen de flessen met het schui023-159500 of - voor info over- lening: Voor informatie, advies
dag - (02507) 61584.
en hulp tel. 17373, op alle werkmende goedje net zo goed thuis
AMBULANCE: Alarmnummer dagen van 10,30-12.30 uur.
laten. Er valt namelijk niets
meer te lachen. Tegenwoordig
06-11. Anders: tel. 023-319191Schriftelijk: Postbus 100, 2040
(ongevalllen), Centrale Post AC ZandvooEt.
bestaat er een siliconen-vloeisAmbulancevervoer (CPA) Ken- Stichting Welzijn Ouderen
tof, die de werking van zeepsop
tegengaat. Het spul wordt al janemerland.
Zandvoort: Koninginneweg l,
ren gebruikt in de grafische inDIERENAMBULANCE: Die- tel. (02507) 19393. Open voor door Martha Burger
renbescherming
023-246899 alle vragen van ouderen op
dustrie.
(gratis),' Regionale Dierenam- maandag 09.15 - 12.15 uur, en
Voor het herstellen van de
bulance
alarmnummer dinsdag t/m vrijdag van 09.00
„De fontein zal binnenkort fontein, hebben 'De Vrienden'
023-334323
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
HUISARTSEN: De volgende dat de coördinator aanwezig is? weer als vanouds gaan werken, eerst een uitgebreid onderzoek
huisartsen hebben een geza- Of bent u niet zelf in staat om maar dan zonder bellen," zegt laten verrichten. De leidingen,
menlijke
waarnemingsrege- langs te komen? Bel dan voor een woordvoerder lachend. de pompinstallatie en de filters
Twintig jaar geleden werd er van de fontein zijn - door de
ling: J. Anderson, B. van Ber- een afspraak tel. 19393.
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Belbus: Om van de belbus (voor door vandalen constant zeep- jarenlange stilstand - in zeer
Paardekooper, H. Scipio-Blü- bewoners van 55 jaar en ouder) sop in het water gegooid. Dat slechte staat van onderhoud.
me, F. Weenink. Informatie gebruik te kunnen maken, kostte de gemeente ontzettend Alles moet worden vernieuwd.
Al eerder deden 'De Vrienden
daarover tijdens
weekend, dient men zich 24 uur van te veeltijd, ergernis én geld. Bij de
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én voren op te geven bij Huis in de gemeente moeten ze vervolgens van Zandvoort' van zich spretijdens feestdagen via telefoon- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 gedacht hebben 'Laten we d'r ken. Vorig jaar financierden zij
nummer 30500. De spreekuren en 17.00 uur. De kosten per pervan de dienstdoende arts zijn soon bedragen vanaf l juli 1991:
(ADVERTENTIE)
zowel op zaterdag als zondag ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,van 11.30 tot 12.00 uur en van voor een retour.
17.00 tot 17.30- uur. Een af- Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen 13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, 9.00-10.00 uur. Verder volgens
J.W. Neutel, tel. 13073, ope- afspraak. Deze hulpverlening,
ningstijden (alleen voor recep- beschikbaar voor iedere inwoten): zaterdag 11.00-13.00 en ner van Zandvoort, is gratis.
17.00-18.00
uur, zondag Telef. Meldpunt Sexueel Ge11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. weid: tel. 023-340350 op werkdaBuiten de openingstijden infor- gen 12.00-14.00 uur en maandagmatie over de regeling via + donderdagavond 19.00-21.00
uur.
• •
tel nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Telef. meldpunt Ouderen Misvallen is het Kruiswerk Zuid- handeling: 023-159700, van 08.30
-Kennemerland 's avonds, 's tot 17.00 uur.
nachts en in het weekend te tae-. Zandvoortse Vereniging van
reiken via de doktersinforma- Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
tiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A. elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
de Boer-Burgh en/of mevr. uur: 19562 .(Secretariaat ZVH).
A.C.M. Gombert en/of P.J. van Schriftelijk: Postbus 287, 2040
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Klachtentèlefoonnummer
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. technische dienst: 17577.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver- 61500.
eniging v.h. welzijn der dieren Taxi: tel. 12600.
DE GROTE
(02507) 14561, Vermissings- Openbare bibliotheek: Prinsesdienst 023-383361, Asiel Zand- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
VRIENDELIJKE
voort
(tevens
pension) 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
REUS
023-244443. Stichting Regionale 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
Dierenambulance: 023-363476 10-14 uur.

„Binnen enkele weken zal
ook het stuk braakliggend
grond op het badhuisplein worden bestraat," aldus de woordvoerder. „De heer Schale van
Eurotel en de gemeente hebbén
hiervoor toestemming gegeven.
Er komt een poffertjeskraam
en horecagelegenheid en we
willen er ook een muziektent
laten plaatsten."
'De Vrienden' bruisen van de
nieuwe ideeën om oude gebruiken in Zandvoort. opnieuw te
doen herleven. Dat dit' soms
ook nog wel eens tot komische
situaties kan leiden, bemerkten
ze onlangs op het gemeentehuis. Toen ze een gemeenteambtenaar vragen stelde over
het opknappen van de fontein,
bleek deze droog te hebben geantwoord: Fontein? We hebben
hier in Zandvoort helemaal
geen fontein. Maar het personeelsblad van diezelfde ambtenaar heet... juist u raad het al
'De fontein'!

B Weekenddiensten

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Bomscluiil vernoemd De bomschuit in de Hervormde Kerk is vernoemd naar een historisch
schip: de Ora et Labora (ZV II) van reder Jan
Koesman (1825 -1888). In veel zeedorpen werden
vroeger vissersscheepjes in de kerk opgehangen:
vrouwen en kinderen baden hier voor hen die op
zee waren.

Gemeente op woningjachl De gemeente Zandvoort onderneemt pogingen om woonruimte te
vorderen, met name tweede woningen oftewel de
recreatiewoning. Dat melden Fa. Verhoog & Van
Asperen en Cense Makelaars o.g. in een brief aan
eigenaars van flats in Zandvoort. Zij stoelen hun
verontrusting op een 'misleidende' brief van de
gemeente aan de eigenaar van een flatwoning
aan de Boulevard Barnaart/Van Galenstraat.
Burgemeester en wethouders schrijven in de
brief dat 'aangezien de woning Van Galenstraat
reeds sinds 31 maart 1974 niet meer bewoond
wordt, wij overwegen deze woning ingevolge de
Woonruimtewet 1974 te vorderen ten behoeve
van een Zandvoortse woningzoekende.'

K K M Toerisme Trofee Zandvoort is met tachtig
andere Nederlandse gemeenten de strijd aangegaan om de KLM Toerisme Trofee. Deze, genoemd naar sponsor KLM, wordt uitgereikt aan
de gemeente die van haar cultuur-historie het
beste 'toeristisch produkt' weet te ontwikkelen,
in samenwerking met organisaties gericht op
cultuur of toerisme. De inzendtermijn sluit op l
juni 1990. Het accent hoort te liggen op het be- Stencil over vechtpartij Bewoners van het pand
vorderen van het cultuur-historisch toerisme. Brederodestraat l, die op bevrijdingsdag door
jongeren met geweld zijn bedreigd, hebben over
Financieel beleid Het financiële beleid van de dat gebeuren een stencil aan omwonenden uitgegemeente wordt niet omgegooid. Wel worden er reikt. Zij zeggen in dat opvangcentrum voor onnieuwe aandachtspunten aan toegevoegd. Wét- behuisden ruim twee jaar vreedzaam met elkaar
houder Ingwersen heeft dit maandagavond in de te wonen, met medeweten van de gemeente. 'Wij
commissie voor Financiën gezegd, naar aanlei- werden uitgerekend op bevrijdingsdag, de dag
ding van PvdA-raadslid Kuijken. Deze had zich die ons moet herinneren aan de bevrijding van
nogal verbaasd over een bericht in deze krant. het fascisme, opgeschrikt door vandalisme en
„Het woord 'omgooien' is of ten onrechte door geweld.
mij gebezigd of verkeerd begrepen," aldus IngWij vinden het verschrikkelijk dat ook omwonenden overlast hiervan ondervonden.'

iV <"|iiir J s

ZANDVOORT - Op zondag 28
mei wordt van 9 tot 6 uur in het
centrum de jaarlijkse voorjaarsmarkt
gehouden.
De
markt telt 200 kramen en een
groot aantal kinderattracties
en een echte kinderboerderij.
Op het pleintje bij de Kleine
Krocht verschijnt een karaokeshow.

met

Erehaag voor bruidspaar
H

John Schilder en Patricia Bluijs worden verrast met een 'erehaag' van collega's en jonge voetballers

ZANDVOORT - Het was
een drukte van belang, vorige week vrijdag in de Zandvoortse raadszaal. Twee bekende Zandyoorters traden
met elkaar in het huwelijk:
John Schilder en Patricia
Bluijs.

Speelweek van 18 Mei t/m 23 Mei

Hoe het tweetal elkaar heeft
ontmoet, is niet bekend gemaakt, maar feit is dat zij op
een steenworp van elkaar hun
werkplek hebben. Op de Grote
Krocht. John Schilder (25) is
medewerker van groente- en
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Van Polvliet
Weekend:
Vrijzinnige
Geloofsgemeen20/21 mei 1995
schap NPB, Brugstraat 15:
en Hemelvaartdag
Zondag 10.30 uur: dr. A. Dicou,
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. vari Purmerend
Religieuze Kring AerdenhoutLeeuwen
Donderdag 25 mei Hemelvaart- -Bentveld, Oscar Mendliklaan
dag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- 5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d.
wen'
Gereformeerde Kerk, Juliana- Meer, dg., Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
weg 15:
218, Haarlem.
Zondag 10.00 uur: dr. M.E.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. SnijBrinkman, de Bilt
Roomskatholieke Kerk, Grote ders (H.A.)
Zondag 19.00 uur: dhr. Fred
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Lodder
Woensdag 09.30 -11.30 uur: Van
Duijves
Zondag 10.30 uur: deken L. vrouw tot vrouw (crèche aanwezig)
Timmermans
Donderdag
Hemelvaartdag Donderdag 10.30 uur: Hemel10.00 uur: pastores Duijves en vaartdienst, ds. A.W. Snijders
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Brugstraat naar oude brug
Deze week de Brugstraat, die loopt van de Zeestraat naar de
Prinsenhofstraat, die we vorige week behandelden. Volgens het
gemeentearchief is de naam Brugstraat ontleend aan een brug,
die omstreeks 1888 - 1900 op de Zeestraat moet hebben bestaan.
Deze brug was aangelegd over de spoorlijn die vanaf het oude
spoorwegstation (nabij de Passage, in gebruik genomen in 1881)
voerde naar de Prinsenhofstraat. 'Aldaar was de schelpenopslagplaats: langs genoemde spoorbaan werden de schelpen vervoerd.'

• In de Openbare Bibliotheek
hangen momenteel kleine
kunstwerkjes van leerlingen
van de Zandvoortse basisscholen. Zij geven hiermee hun indruk van oorlog en bevrijding.
Te zien tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
• Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b. Expositie 'Bevrijding 50 jaar geleden', met een overzicht van onder andere unieke kranten, foto's en andere voorwerpen uit
die tijd. De expositie is te zien
tot en met 25 juni. Het Cultureel Centrum is van woensdag
t/m zondag geopend, van 13.00
tot 17.00 uur. Er is hier ook een
expositie van Jenny Eleveld•Withaar, met schilderijen.

OVZ deelt uit
ZANDVOORT - Het winkelend publiek is zaterdagverrast met 'lekkere geurtjes'.

Burgerlijke stand
Huig, en Kleijn, Marjon
Thomas, zoon van: Brune, Pieter, en Gefferie, Victoria
Patrick, zoon van: ter Wolbeek,
Ronald, en Dargel, Sandra
Valentijn Alphons Sebastian,
zoon van: Trossel, Alphonsus
Martinus Hyacinthus, en Honingh, Catharina Ida Elisabeth
Stijn Bernardus Franciscus,
zoon van: Mulder, Johannes
Rudolphus Augustinus, en Kuipers, Anita Gezina Maria
Overleden:
Bijster geb. Halderman, Willy,
oud 56 jaar
Vinke geb. De Wolf, Wilhelmina Bartaara Margaretha, oud 46
jaar
Molenaar, Jan, oud 81 jaar
Koper, Jacoba, oud 83 jaar
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Ondertrouwd:
Van Gorkom, Peter André, en
Jansen, Annemieke
Gehuwd:
Dicker, Antonius Jacobus, en
Nijman, Valentina Josephina
Vuil den Elshout, Antonius Johannes Petrus Maria, en Lageman, Marjan
Goezinne, Floris, en Van der
Heul, Linda Daniëlle
Schilder, Jphannes Simon, en
Bluijs, Patricia
Geboren:
Romy, dochter van: Borstel,
Willem Frederik, en Bogaart,
Mirjam Elizabeth
Kiki, dochter van: Blaauboer,
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Periode:
9 - 15 mei 1995
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j Kerkdiensten

Het aanstaand echtpaar werd
opgewacht door een tiental jonge voetballertjes van sportvereniging TZB die. gestoken in
hun TZB-tenues. op de trappen
van het raadhuis een ereboog
omhoog hielden. John is immers hun (jeugdHrainer.
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fruitzaak Aart Veer. Patrcia
Bluijs (24) werkt bij brood- en
zuivelwinkel Tromp. Vrijdag
beloofden zij elkaar de eeuwige
trouw, ten overstaan van arnbtenaar van de burgerlijk stand
Minke van der Meulen.

ULDIGINGEN met bloemen, cadeautjes, onderscheidingen en erelidmaatschappen. Je komt het
heel vaak tegen in Zandvoort.
Toch heb ik maar zelden dat ik
denk: dat is wat overdreven.
Vreemd toch: in een dorp waar
aardig wat 'afgekankerd'
wordt, daar loopt menigeen
zich toch de benen uit het lijf
voor een ander.
Dan heb ik het over al die
vrijwilligers in de badplaats.
Met die term denk je automatisch aan mensen - onder andere - in de hulpverlening, de
zorg voor ouderen, het Rode
Kruis, collectanten, het reddingwezen. Maar er zijn er nog
veel meer. Vele honderden
moeten het er zijn. Dat bedacht
ik dinsdag toen ik in het
strandpaviljoen 't Trefpunt
was. Daar werd Jaap Paap in
de bloemetjes gezet, en terecht.
Vijfendertig jaar lang was hij
voorzitter geweest van dé
Zandvoortse Strandpachtersvereniging. En da's geen makkelijk baantje, die strandpachters zijn felle jongens. Dus als
je 't niet goed doet, krijg je de
wind van voren.
Nou zal dat een Jaap Paap
niet zo snel deren, een strandpachter houdt immers altijd
rekening met storm. Maar wat
ik maar wil zeggen, is dat er
nog zoveel mensen rondlopen
die onopvallend vele uren stoppen in vrijwilligerswerk. Bij
ondernemers kun je dan misschien wel zeggen dat het om
hun broodwinning gaat, maar
uiteindelijk heeft iedereen in
Zandvoort daar baat bij. Mag u
ook niet graag een bezoekje
brengen aan een goed draaiend
en gezellig strandpaviljoen of
ander horeca-bedrijf? Bij Jaap
Paap gaat het overigens veel
verder hoor. Dat zei Gert Toonen dinsdag ook. 'Sociaal bewogen' noemde hij Jaap en Sien.
Hij heeft Paap nooit kwaad
meegemaakt, maar ik wel! Als
er iets gebeurt dat volgens hem
onrechtvaardig is of een onveilige situatie op strand veroorzaakt, nou dan weet ie de juiste
woorden wel te vinden. Alleen
.met complimentjes heeft ie het
wat moeilijk. JOAN KURPERSHOEK

A.L.
Dagelijks
13.30 en 15.30
Ned. gesproken

12 Jaar
Dagelijks 19.00

A.L
Dagelijks 21.30

VERWACHT

-/ME HARD

i HORRORMACHT
2/ BRAIMSjj

Qastfauispleln 5. 2042 JM, Zancivoort, tel; 02507-18686

Die werden uitgedeeld door
het promotieteam van Ondernemers Vereniging Zandvoort/Zandroorts Nieuwsblad. De
lekkere geurtjes waren beschikbaar gesteld door drogisterij De Gaper in de Kerkstraat.
Met de actie werd ook de aandacht gevestigd op de puzzelactie van OVZ/ZN in de krant van
11 mei. Daarmee zijn twee dinerbonnen te winnen en tien
waardebonnen van 20 gulden,
beschikbaar gesteld door respectievelijk 't Familierestaurant in de Kerkstraat en kledingzaak
Rosarito, Grote
Krocht/Kerkplein. Oplossingen moeten voor aanstaande
maandag binnen zijn op het Het OVZ/ZN promotieteam niet tussen hen in (vlnr) Gerlie
kantoor van het Zandvoorts Olieslagers (De Gaper), Simone Schoemaker ('t FamilierestauFoto André l.ieberom
Nieuiüsblad, Gasthuisplein 12. rant) en Else Blankenstein (Rosarito)
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LET OP
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Aangeb. in C. van Zandvoort, m. keuken,
douche, toilet, zonnige plaats, geheel gestoffeerd.
Dit geheel moet nog verbouwd worden en
wij zoeken een iets oudere serieuze
huurder/ster voor minstens l jaar, die nu
nog inspraak heeft op de indeling.
Huur 850,- p.m. borg 3 mnd.
Br. ond. nr. 556 795.

Je theoriecertificaat is tot
31 december '95 3 jaar geldig,
daarna 1 jaar.
Theorie in één week
Zaterdag 27 mei
van 09.00 tot 17.00 uur.

Gemeenschapshuis Zandvoort

WEEKMENU
Smoor Daging

Inlichtingen:

rundvlees in zoete ketjapsaus
c
5ambal Goreng Tahoe Taotjo met boontjes
Met witte rijst, bami of nasi

13,50

Woensdag 24 mei

CULTUREE)L

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

Het Theaterprogramma
1995-1996 is uit!
Profiteer van de voordelen

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

van het keuze-abonnement.

Autorijscholen:

Stuur vóór 1 juni het bestelformulier in.

Bert Hoogendijk
Tel. 14946
Spoedcursus
30 lessen + ex.aanvraag ƒ 1.700,- incl. b.t.w.
30 lessen + ex.aanvraag
Theoriedag + ex.kaart ƒ 1.775,- incl. b.t.w.

Phil Waaning
Tel. 12071

Bel voor een gratis gids
020 5475161

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen

maak er een gezellige avond van.
Bestel nu een Bittergarnituur
al vanaf 1 7,50

Fa. Gansner & Co.

-

Haltestraat 34 Zandvoort
tel. 02507-12800 fax 02507-30553
7 dagen geopend 12.00-21 .00 uur
-I:

THUISBEZORGING
tussen 17.00 en 21.00 uur
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50
binnen Zandvoort en buiten Zandvoort
ƒ 5,00 voor bestellingen vanaf ƒ 20,00.

HANDIGE LICHTGEWICHT

MELAMINE
KWALITEIT
3.DEÜGKINDERONTBUTSET

v

ELDERS

met diverse
grappige
DISNEY FIGUREN

ELDERS

PER
STUK

JEU DE BOULES
HET FRANSE BALSPEL

SANEX DOUCHE-GEL
FLACON 250 ML

T

?K!»gpe
^98

j

STERKE PLASTIC BAL

98

Bestaande uit:
BEKER, KOM en
3VAKSBORD

ELDERS

STUK

met dermaprotector.irri teert
de huid niet

ELDERS

VEEL GOEDKOPER!

m
m

alwt.
ülha t

V

gebruiksklare ZAKLANTAARN

STERKE

HOKTEN KLAPSTOEL
KINDER WATERPISTOOL

98

lange levensduur,
in diverse kleuren

met groot
waterreservoir,
schiet 6 meter

ELDERS
ELDERS

ELDERS

KEUKENPAPg

ELDERS

CHEFS DOG DINER complete
HONDEMAALTIJD

;ANT&
;LAAR

PER
SET

ELDERS

ALWAYS
ULTRA DAMESVERBAND

PAK

FRAAI GEDECOREERDE
KEUKENROLLEN -

ZOEK UITnormaal
ol plus

2 ROLLEN
ELDERS

ELDERS
PER
PAK

ettx/et
ELKE WEEK VERRASiliS^KÖOPJES
VRIENÖELIJKE BED|||i|l
ROYAAL UITGEKIENll^ORTlMENT
DOOR GROTE ÖMZEtimD VERS
SENSATIONEEL INGERICHTEWINKELS

YO!
DRINKYOGHURT
heerlijke
drinkyoghurt,
zoek uit:
aardbei of perzik

lichte siroop

ZEEUWS MEISJE JOHN WEST TONIJN DEXTRO ENERGY
MARGARINE
in plantaardige olie
SINAS DRINK
.,. BLIK 185 GRAM

PAK 250 GRAM

ELDERSJT^T

ELDERS Jï89F

MORAKIPIN
^CHINESE KETJAPSAUS
*^

LITERFLES

MWJCVf,

OOK OM TE BAKKEN
OF TE BRADEN

BAKJE 160 GRAM

[FELIXVARIATIEPAK
3 verschillende soorten m
"and,ge2OOgramsp°o°Skken

KEY
FRUITCOCKTAIL

BLIK 0,25 LITER

LITERBUK

ELDERS \M

ELDERS 1<99
HONIG MIX
VOOR VLAAI

NORMAAL

"CHAMBOURCY"

- ORIGINELE WESTFMLSE

Tftettwtet

Hollandse röQmkaas met een Franse allure

400 GRAM ~'""

.• è VSGRAM:

PAK
100 GRAM

PetitPaüts
even in de oven en dan vers warm op tafel

ZAK
8 STUKS

ELDERS&05r\

SCHOUDER-

KARBOMAOE

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

.
l II

""^^ OMNIBUS
liefst 5 succesvolle
afleveringen m een
set, diverse titels

PER
STUK

PER
STUK

PER
STUK

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

aiiuays
ultra

CCNSC &

OPEN HUIS
Burg. van Fenemaplein 19/2, zat. 20/5 van
12-14 uur. Zeer luxe appartement met zeezicht. Opp. 110 nf. Ind.: ruime L-vormige
woonk. met open haard, luxe eetkeuken met
inb.app., luxe badk. met bidet, toilet, douche
en wastafel, 2 si.k., balkon oost en west.
Vr.pr. ƒ 329.000,- k.k.

diverse heerlijke
geuren

, TM^

Inlichtingen

Stationsplein 17/1, goed gesitueerd tweekam.app. pp beg. grondverdieping. Parkeergelegenheid op eigen terrein. Ind.: hal, badk.
met toilet, wastafel en douche, woonk. met
parketvl., witte keuken met inb.app., slaapk.
met kurkvloer.
Vr.pr. ƒ 139.000,-k.k.
Hogeweg 54/6, tweekam.app. gelegen in het
centrum. Ind.: hal, slaapk., badk. met wastafel, ligbad en toilet, woonkamervopen keuken
met inb.app., balkon zuid.
Vr.pr. ƒ 159.000,-k.k.
Dr. J. G. Mezgerstraat 37, nabij strand en
station gelegen driekam.app.
op 1e et. met
riant zonneterras (20 m2) op het zuidoosten.
Berging en garage in het souterrain. Ind.: hal,
toilet, badk. met ligbad, wastafel en douche,
woonk. met parketvl., moderne open keuken,
2 slaapk.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.
Nic. Beetslaan 44, in kindvriendelijke woonomgeving gelegen eengezinswoning met vrij
uitzicht, ind.: vestibule, woonk. met parketvl.,
open keuken met inbouwapp., douche/toilet.
1e et.: 2 si.k., balkon zuid; 2e et.: slaapk.,
luxe badk. met hoekbubbelbad, wastafel, bidet en wandcloset. Vliering bereikbaar via vlizotrap. Grotendeels v.v. thermopane begl.
C.V.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

LUX OF PALMOLIVE
TQILETZEEP

ORIGINELE AXE AFTERSHAVE
FLACON 50 ML.

£95;

KONINGSTftftfIT 34

tel. 02507-12614

)//Vê

o-eens

ideaal voor op de camping
ol aan het strand

\llNGCN
m a k e l a a r s o. g.

u

ZACHTE
KAMPEERMAT
180x50 cm

Uitstekend onderhouden woonhuis in centrum dorp.
Indeling: beg.gr.: entree/gang, toilet, trapkast, kelder, L-vormige living met openslaande deuren naar plaats, nette witte keuken met plavuizen vloer.
1e verd.: 3 slaapkamers, moderne badkamer met ligbad en 2e toilet.
Vliering.
* nieuwe kozijnen met dubbel glas
* dak en muren geïsoleerd
* geen wateroverlast
* c.v. gas (Nefit turbo)
* grondopp: 88 m2
ƒ 259.000,-

-\»t

ELDERS

13.98

98
•

VWL.

\jr-n

2KHO

DIRK VAN DEN BROEK

geldig van
woensdag
l/m zaterdag

ELDERS

3.98

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannic Schallplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum). Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacintenslraal • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
• AMSTERDAM: Belgiëplcin 106 (Nieuw Sloten). Molukkenstraal 131 (oost) EN NU OOK: Marie Heinekenplein (cenlrum). volop GRATIS parkeerruimte!
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$ieuw van VSM: Cardiflor

ast van huidirritatie?

Niezen, loopneus, jeukende
ogen
hooikoorts!

Elk jaar ziet een groot aantal mensen het voorjaar
Dit stilt de jeuk en vermin- met gemengde gevoelens tegemoet. Want wat voor de
dert huidontstekingen.
één een heerlijk vooruitzicht is (mooi weer!), kan
voor de ander een kwelling betekenen. Dan heeft u
last van hooikoorts. Hooikoorts is op zich geen
Goede resultaten
gevaarlijke, maar wel een vervelende aandoening.
De werkzame stof in deze
homeopathische crème is Cardiospermum
halicacabum, Oorzaak hooikoorts?
u overgevoelig bent voor
een geneeskruid van tropistuifmeel.
sche oorsprong. Deze plant In het lichaam zitten bepaalde Maar als het gebeurt, dan
staat in de homeopathie cellen met daarin stoffen die komen de stoffen vrij die
Berucht is uitslag in de luier- bekend om de anti-allergi- hooikoortsverschijnselen ver- ervoor zorgen dat uw ogen
rood worden en gaan jeuken
streek en in de ellebogen en sche, ontstekingsremmende oorzaken.
knieholten. Natuurlijk is en jeukstillende eigenschap- Deze zogenaamde "mest- en tranen. Ook gaat uw neus
het raadzaam om de stofpen. Met Cardiflor zijn ver- cellen" zijn een soort "hooi- lopen en zult u regelmatig
schillende
onderzoeken koorts-bommetjes", die kun- moeten niezen en snotteren.
fen waar u (of uw kind)
gedaan, waarbij het middel nen openbarsten als u in aan• uitslag van krijgt, te
vermijden. ,
door een groot aantal patiën- raking- komt met het stuif- Lomusol
ten is uitgetest. Daaruit is meel van bloemen, bomen,
Gebruik
daargebleken dat de jeuk bij 80% struiken en grassen. Of die Vijftien jaar geleden kwam er
naast Cardi-r, A
van de personen binnen enke- "mestcellen"
openbarsten, een middel op de markt, dat
flor crème.
,' •?,;%-. ^
le minuten vermindert. Is de hangt af van de mate waarin vele miljoenen mensen van
huid ontstoken, dan nemen
gemiddeld binnen 24- uur de
ontstekingsverschijnselen af.
De crème kan door 'volwassenen én kinderen veilig
l OM U SOL
gebruikt worden.

Velen van ons hebben last van huidirritatie: rode
lekken met kloofjes en schilfers of blaasjes, die
icestal flink jeuken. Voor de behandeling van deze
iervelende klachten is er een nieuw homeopathisch
reneesmiddel op de markt: Cardiflor crème van VSM.
tij allerlei vormen van huidirritatie met roodheid en
>uk, bijvoorbeeld bij uitslag door de zon, is dit een
j oeltreffend middel. Krabben tegen deze kriebels is
dus niet meer nodig.
()orzaken
llerlei stoffen kunnen de
irzaak zijn van huidirritae. Bekende boosdoeners zijn
hoonmaakmiddelen, cosmeca en metalen (denkt u aan
ieraden). Dit verschijnsel
oemen we 'contactallergie'.
ik veel baby's en kinderen
ebben last va'n uitslag

j Cardiflor
crème

Cardiflor herstelt de huid en vermindert jeuk.

Nu zonder recept
Sinds kort is Cardiflor van
VSM zonder recept te koop bij
apotheek, drogist en reformzaak. Daar kunt u ook informatie krijgen, bijvoorbeeld de
nieuwe produktfolder. Of bel
met de VSM Homeopathielijn:
06-0996662 (gratis, binnen
kantoortijden).

Hygiënische oplossing voor
lastig probleem
Vïenig vrouw in de overgang heeft last van verschillende klachten. De meest bekende zijn opvliegers,
[weetaanvallen, onregelmatige menstruaties en een
Iroge schede. Gelukkig zijn er al veel medicijnen
mtwikkeld die vrouwen de helpende hand bieden, bij
liet bestrijden van al dit ongemak.
jvergangsklachten ontstaan
loordat het lichaam van de
«der wordende vrouw steeds
minder oestrogenen
(het
•rouwelijk
geslachtshornoon) produceert. Een van de

gevolgen van dit tekort is een
droge, soms zelfs ontstoken
vagina.
Ongeveer 40% van de vrouwen boven de 60 jaar kampt
met dit lastige verschijnsel,
dat vooral tijdens het vrijen
een schrijnen-,
de pijn kan
veroorzaken.
De gangbare
therapie hiervoor is een
plaatselijke
behandeling
met oestrogenen in de vorm
van een vaginaalcrème of
vaginaaltabletten die soms
nogal
groot
zijn.
Het
nadeel
• van
deze behandeling is dat er
vaak lekkage
optreedt
tijdens
het
gebruik.

er een totaal nieuwe behandelingsmethode
verschenen.
Vagifem bestaat uit zeer kleine
vaginaaltabletten
die
afzonderlijk in een slanke,
zeer gladde applicator zitten.
Deze applicator met tablet
wordt zover mogelijk in de
schede gebracht, waarna door
een lichte druk op liet knopje
de tablet wordt'losgelaten. In
het tablet zit het lichaamseigen oestrogeen dat nadat het
ingebracht is, direct en op de
juiste plaats zijn gunstige
werking kan uitoefenen. Het
tabletje is zo klein dat u geen
last krijgt van afscheiding of
lekkage, wat bij grote vaginaaltabletten of vaginaalcrème nogal eens het geval kan
zijn. De applicator s zijn
bedoeld
voor
eenmalig
gebruik en worden direct
daarna weggegooid. Als u de
instructies van de arts nauwkeurig opvolgt, kunt u erop
vertrouwen dat u al binnen 2
weken baat heeft van de
behandeling. Tweemaal per
week l tabletje is doorgaans
voldoende om de klachten
effectief te bestrijden. Vagifem biedt dus hygiëne en
gemak voor vrouwen na de
overgang.
Het nieuwe preparaat is uitsluitend verkrijgbaar op
recept. Lees voor het gebruik
de bijsluiter.

VaginaalVoor meer informatie kunt u
tabletten
kontakt opnemen met uw
Kortgeleden is huisarts.

Speciale inlegzolen garanderen
vermindering voettranspiratie
Zweetvoeten zijn lastige onderdanen. Het idee dat ze hun aanwezigheid kenbaar
bunnen maken, is verschrikkelijk oncomfortabel. Veel mensen die last hebben
'an zweetvoeten kiezen blindelings voor gesloten schoeisel.
)ver ons hele lichaam zitten de voetzool komen ze in grote niet goed verzorg-t, kan naast
•weetkliertjes. Met name op getale voor. Wie de voeten voettranspiratie ook last krijgen van voetschimmel. In de
volksmond wordt dit kwaaltje
'zwemmerseczeem' genoemd.
Deze benaming is niet hélemaal juist, omdat de infectie
zich niet alleen beperkt tot
zwemmers. Overigens zijn
zwembaden meestal wél de
bron van dit kwaad. De
schimmel heeft behoefte aan
een vochtige, warme en alkalische omgeving. Die wordt
voornamelijk aangetroffen bij
de voeten. Schimmelinfecties
zijn hardnekkig. In dit geval
is voorkomen beslist beter
dan genezen.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

t"
02507-17166

Geurvreters
Geurvreters inlegzolen zijn
een simpele maar doeltreffende manier om deze voetproblemen te bestrijden. Ze
absorberen zowel de geur als
het zweet en zijn ideaal in de
strijd tegen voettranspiratie
en voetschimmel. De inlegzool bestaat uit een toplaag
en een foamlaag. Beiden hebben een vochtabsorberend
vermogen waardoor de voe-'
ten droog blijven. De toplaag
is geïmpregneerd met een
schimmel werend middel, terwijl de foamlaag- is voorzien-

die vervelende hooikoortsverschijnselen heeft verlost:
Lomusol. Dit geneesmiddel
legt als het ware een beschermend laagje rond de mestcellen, zodanig dat de stoffen die
de hooikoortsverschijnselen
veroorzaken niet vrij kunnen
komen.
De behandeling
Als u met Lomusol begint
voordat er te veel stuifmeel in
de lucht zit, bereikt u het
meest optimale effekt. U zult
dan geen hooikoortsklachten
hebben. Maar als met Lomusol wordt begonnen op het
moment dat de hooikoortsklachten al wel aanwezig
zijn, werkt het óók prima,
alleen duurt het wat langer
voor u hiervan het effekt
merkt.
Weerman
Dus als de weerman een paar
dagen mooi weer voorspelt,
begin dan maar vast met
Lomusol
Neusspray
of
Lomusol Neusdruppels. En
hou het gebruik vol totdat de
stuifmeelconcentratie in de
lucht weer voorbij is. Dan
bent u er zeker van dat de
hooikoortsklachten niet optreden. Lomusol is sinds kort
zonder recept van de arts verkrijgbaar bij drogist en apotheek. Voor meer informatie:
Vemedia B.V., tel.: 0294065905.
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Oplossing voor
pijnlijke, prikkelende
benen en spataderen
Veel mannen en vooral vrouwen hebben dagelijks
last van hun benen. Deze klachten variëren van
dikke, opgezette benen, kramp, 'kriebels' tot zelfs
pijn. Ook spataderen geven vaak last. Hierdoor is het
moeilijk veel te lopen of rustig te zitten. Door pijnlijke prikkelende benen wordt ook dikwijls de nachtrust verstoord. Gelukkig is er nu Plavénol waarmee
u zelf veel klachten kunt verhelpen. Flavénol kan in
de praktijk snel verlichting geven.
Oorzaak bekend

60% van de gebruikers werd
de pijn duidelijk minder.

De oorzaak van veel van deze
klachten is een verminderde
doorbloeding van de benen.
Door vernauwing van de
bloedvaten is het mogelijk dat
er een tekort aan zuurstof en
.voeding in de benen ontstaat.
Afvalstoffen kunnen zo in de
benen achterblijven.
Door verzwakking van de
vaatwanden en stuwing in de
bloedvaten ontstaan gemakkelijk dikke benen en spataderen. Bij een betere doorbloeding en versteviging van
de vaatwand kunnen veel problemen opgelost worden.
Daarvoor bestaat nu Flavénol.
Betere doorbloeding

Met Colon Clean eindelijk weer
een normale stoelgang
Eén op de drie Nederlanders heeft regelmatig problemen met de stoelgang, zoals een te trage of juist een
te snelle stoelgang en gasvorming. Vaak wordt dit
veroorzaakt door een combinatie van een vezelarme
voeding, te weinig drinken, roken en te weinig bewegen. Andere factoren die van invloed kunnen zijn
zijn: zwangerschap, onregelmatig leefpatroon, veelvuldig gebruik van bepaalde laxeermiddelen of
geneesmiddelen.
peler. Hierdoor krijgt u een
Grote vochtopname
regelmatige stoelgang. Het
van Colon Clean
Voor een effectieve natuurlij- gebruik
ke oplossing is er een speciaal geeft ;geen darmkrampen en
produkt verkrijgbaar: Colon zorgt voor een controleerbare
Clean. Dit zorgt namelijk op stoelgang.
een natuurlijke manier voor
een regelmatige stoelgang.
Goede bacterieën
Het bevat voedingsvezels die
Daarnaast
zijn er aan Colon
afkomstig zijn uit psyllium,
ook wel vlozaad genoemd. Clean natuurlijke bacteriën
Deze nemen maar liefst 25 toegevoegd die er voor zorgen
maal hun gewicht aan vocht dat het natuurlijke bacterieop (bij zemelen is dit 3 maal). milieu in de darmen in evenDat houdt de darmen aktief wicht blijft. Dit voorkomt
en maakt de darminhoud soe- klachten als een opgeblazen

Het werkzame bestanddeel in
Flavénol is de stof OPC. Deze
natuurlijke stof verbetert de
doorbloeding en verstevigt de
vaatwanden.
Onafhankelijk
onderzoek
heeft uitgewezen dat, na
gevoel en winderigheid. Het gebruik van Flavénol 75%
resultaat is een normale stoel- van de gebruikers snel een
gang en een evenwichtige verbetering bemerkten. Bij
darmflora. 1
Colon Clean is verkrijgbaar
bij drogist, apotheek en
reformhuis. U kunt voor een
proefsachet en folder met
kortingsbon bellen naar de
afdeling
Consumentenvoorlichting van Pharmafood, tel:
06-0995522 (gratis).

Frans onderzoek
Dr. Claire Beylot van het Academisch Ziekenhuis in het
Franse Bordeaux:
"Mijn
patiënten hebben er echt veel
baat bij.
Grote spataderen gaan er niet
mee weg, maar bij allerlei bijkomende beenklachten zoals
pijn, kramp, kriebels en
gezwollenheid geeft het zeer
goede resultaten."
Tevreden gebruikers
Flavénol kent veel enthousiaste gebruikers, zo ook
mevr. M. uit Ootmarsum: "Ik
werd iedere nacht meerdere
malen wakker van rusteloze
benen en kramp. Na een aantal weken Flavénol te hebben
gebruikt ben ik zeer tevreden."
,
Voor meer informatie en verkoopadressen kunt u bellen
naar Compact Nutrients, tel.
02940-30612.

Muggenmelk: geen last meer
van muggenplaag
Muggen beschikken over een griezelig perfect systeem om mensenbloed op te sporen. Ze voelen het
kloppen van het hart als luchttrillingen en aan de
hand van de geur die de mens afscheidt, bepaalt de
mug of het juiste voedsel is gevonden.
Muggen zijn dol op mensen lent die -in tegenstelling tot
met 'zoet bloed'. Hoe zoet dat dodende insecticiden- de mug
is, is afhankelijk van het ami- afweert. Jaico Muggenmelk
nozuurgehalte van het bloed. is niet giftig bij normaal
Wanneer ze de juiste persoon gebruik en kan ook worden
hebben gevonden, zoeken ze gebruikt door kinderen vanaf
het lichaam af naar een 4 jaar. Naast de -handige rolonderhuids adertje. Met hun ler (6-8 uren werkzaam) en de
gevoelige pootjes is dat mak- gel (8-12 uren werkzaam) zijn
kelijk te vinden, want de er nu twee nieuwe applicatielichaamstemperatuur is bij vormen. De flacon met spray
een adei- eentiende graad is handig voor de grote huidoppervlakten, terwijl ook
warmer.
huisdieren hiermee hygiënisch kunnen worNieuw: spray en tissues
den behandeld. De
Met de grote vakantie in het spray bevat gewone
verschiet zullen opnieuw veel lucht als drijfmidmensen warme (sub)tropische del en voelt niet ijsgebieden bezoeken. In het koud aan tijdens
aanbrengen
vakantieland zijn ook mug- het
gen iets waar de vakantiegan- Daarnaast is er ook
ger terdege rekening mee een doosje met tien
moet houden. Muggen staan tissues in sachetbekend als verspreiders van vorm. De tissues
tropische ziekten. Ze kunnen zijn door de gerinnamelijk hevige, allergische ge afmeting ideaal
reacties veroorzaken. Om de voor onderweg, in
mug op afstand te houden de auto of op het
ontwikkelde Jaico een repel- terras. Zowel de

van geaktiveerde koolstof,
Die breekt de geurmoleculen
af waardoor de penetrante
transpiratielucht verdwijnt.
Serie
De serie bestaat uit drie soorten. Comfort is bestemd vóór
de dagelijkse schoen, zoals
pump, moccasins, veterschoenen; Super Sterk is voor laarzen en werkschoenen en
Sportschoen Special voor
sportschoenen. Het verschil
tussen de drie varianten is
dat iedere opeenvolgende

soort, een hogere dosering
aktieve koolstof (10%) bevat,
Geurvreters zorgen voor een
algemene conditieverbetering

spray als de tissues zijn 6-S
uren werkzaam.
Effectiviteit
'De produkten van Jaico Muggenmelk hebben een effectiviteit van 96°o en werken uitstekend tegen steekmuggeii
(o.a. malaria), teken, dazen,
steekvliegeii. paardevliegen,
wandluizen, mijtachtigen en
vlooien. Door officiële instanties wordt het aanbevolen aan
reizigers naar tropische
gebieden. Jaico Muggenmelk
is verkrijgbaar bij apotheek,
drogist en reformzaak. Voor
meer informatie: Imgroma
b.v., tel.: 043-687581.

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

t> u r g
Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER DRUGSTORE
van de voeten. Hun doeltreffendheid is te danken aan
een uniek en gepatenteerd
procédé. Bovendien wordt
drie- maanden garantie
gegeven op geurvermindering yan voeten, kousen en schoenen. Wie
niet tevreden is, krijgt
direct zijn aankoopbedrag terug.
Stuur in zo'n geval de
zolen naar: Tendem
B.V., Postbus 190, 8000
AD Zwolle. Voor meer
informatie: tel.: 038217747

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

DE TELEFOONDIENST LEVERDE ] ER ZIJN NOG I20S2
AFGELOPEN JAAR EEN
/ WWHTENOEN VOOR U^
HOGERE PRODUKTIE

^-S

't staat in de krant
iedere week weer

SONY HI-8 TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviesprijs'3330.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Flat en squar Hi-Black Trinitron beeldbuis, teletekst en af standbediening. Adv. "1660.-

999.-

SONY72CMKVS2921
Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviesprijs*4000.-

SONY72CMKVC2921
Stereoen teletekst. Adv."2250.-

P A N A S O N I C 63 CM
TX1988; Stereo en teletekst.

SONY55CMKVX2141
Stereoenteletekst. Adv.*1650.-

SONY55CMKVM2100
Hi-BlackTrinitron. Adv.*1000.-

1599.-

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8, stabilisator, stereo.

1949.-

i i v/r rvi-fiooL. i u-ri miwo i o i i-civi
MHC2900; 2x60 Watt versterker met digitale surround,
karaoke-funktie, zeer komplete equalizer met spectrum
analyzer; Digitale tuner met RDS-EON, 30 pre-sets en
timer; 1-Bit CD-speler met optische uitgang; Dubbel
auto-reverse cassettedeck met dolby B/C; 3-weg bassreflex luidsprekers; Afstandbediening. Adviesprijs*1540.FORNUIS
Type KN5402WO; Adv.*849.-

SHARP 3 IN 1 KOMBI MAGNETRON
1000 Watt magnetron met 3 volwaardige kookfunkties:
Bakken (hete-lucht), grillen en magnetron. 24 liter
inhoud, 1200 Watt Quartz grill, digitale eenvoudige
bediening en uitneembaar keramisch draaiplateau.
Adviesprijs*999.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W697LW; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2299.-

SONY STEADY SHOT
Met stabilisator! '3100.-

BAUKNECHT WA541
1000 toeren wasautomaat

995.-

1549.SONY HI-FI STEREO
CAMCORDER
TR323; Hi-Fi stereo camcorder,
1uxzcom,groothoeklens.*2550.-

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel. «1 499.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs*1 499.-

TOPMERKCAMCORDER
E807; 8mm, 8xzoom,
zoom.autofoci
autofocus.

899.-

899.-

PHIUPSHWCAMCORDER
ICAMCORDER
>m,stereo.*2495.M870; 16xzoom,stereo.
'2495.-

1499.-

•Pull l ^^ ,^^^^^B^^

PHILIPS TOPKLASSE
l 70 CM MATCHLINE
| 28SL5800; Adviesprijs*2695.-

1795.-

PHILIPS TOPKLASSE
[ 70 CM 100 HERTZ

1995.-

SONY HI-FI VIDEO+PDC
SLVE70;Tri-Logic! 4 DA-PRO
koppen, Hi-Fi stereo en PDC.
Adviesprijs. '1780.-

795.495.-

949.-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
Type KG31; Flexibele indeling van deur en koelkast,
automatische ontdooiing, omdraaibare deuren. Adv.*1448.-

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

TURBO-DRIVE HI-FI
STEREO+ SHOWVIEW
Supersnel, hi-fi stereo. *1382.-

799.-

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*849.-

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts
en genjisarm: Adviesprijs*999.-

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling. Adv.*799.-

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT! Adviesprijs*749.BAUKNECHT V W 3 P R

RISICO

1000 TOEREN BOVENL.

pTgsi 7QO
Ijaft? f *)«*•"

^^^MiluBJi^l| BHP^MtrviFFPl'^^^^^MP'^r^r^

AEG TURNAMAT

•Ëini

AEG BOVENLADER
LAV275; 1000toeren.*1699.-

1299.-

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21; Afstandbediend. '768.

1399.BCCspeeltreeds26iaarop
zekerenverkooptuitsluitend
de allerbekendste topmerkeh met off iciëel Nederlands
glrantiebewijs-Fabrikanten
!en importeurs leveren^ons

P7?4| ono _
I-WKT o«K9»

599.599.-

MIELE VWG521
Type G521 ; Adviesprijs*2099.-

695.-

TOEREN
BOVENLADER
Type AWG089; Adv. *1435.-

SONY VIDEO + PDC
SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviesprijs. *890.-

BOSCH VW SPS2102

pTgfr 7QQ _
ijafcr i*****

BAUKNECHT2-DEURS
Luxe kast. Adviesprijs*1049.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL

850

479.429.-

178.-

WHIRLPOOL2-DEURS
235 liter. Adviesprijs*985.-

PANASONICVIDEO+PDC
NVSD30; 3 koppen, PDCprogrammering. *1199.-

385.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat. '298.-

1199.-

E3K7 599M1"

899.-

S H O W V I E W VIDEO
VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv.*699.-

1198.-

999.-

LUXE 800 TOEREN

JVC HI-FI VIDEO
HRJ600; Stereo. Adv.*1299.-

I37CMTYPE37KV1212
"BESTE KOOP" Officiële
Philips garantie. Adv.*695.-

948.-

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro |
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis l
kookboek. Adviesprijs'1735.-1

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
Type KGS32; Adviesprijs*1649.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
TypeAWG719; Adv. *1235.-

999.-

AKAIVIDEO+PDC/TXT
F360; I-HQ, 3 koppen. *1318.-

GARANTIE

BAUKNECHT SUPER
3 laden. Adviesprijs'1199.-

SIEMENS WASAUTOM.
Adviesprijs*1348.-

749 •"

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240; "Beste koop", VHSHQ,TELETEKST/PDC.*1709.-

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviesprijs*745.-

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektrischeoven,
inkl. grill en kookwekker.'1510.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
TypeZE400E; Adviesprijs'949.-

[PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350;Adviesprijs*1445.-

STEREO TELETEKST
| 52NA2304;55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs'1345.-

649.679.859.979.-

INDES1T1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1 200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig.Adviesprijs*1199.-

899,

1195.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS j
410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set.Adviesprijs.*1575.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

MIELE K1321S LUXE

mm ^^^^ffccrTjxT wti
PHILIPS HI-FI VIDEO
VR632; TURBO-DRIVE,
4 koppen, stereo, longplay,
LCD-afstandbediening. "1295.-

PHILIPS 70 CM KTV
l STEREO TELETEKST
| 28ST2471;Adviesprijs*1995.-

599.-

BOSCH 1000 TOEREN

^ *•

498.548,

WHIRLPOOL ARG647
Koel/Vries kombi. Adv.'1235.-

S O N Y T RI A V E L L E R
Lktitgewichtcamcorder.'1650.imcorder.'1650.-

SONY TELETEKST
KVM1421; Adviesprijs"890.-

1095.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met ETNA FORNUIS 14.00
3 laden. Adviesprijs*999.-

1045.-

1449.
;AMCORDE

SHARP DV5403 KTV
55cm, Stereo en teletekst.

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760;Flatsquarebeeldbuis, teletekst, stereo en af| standbediening.Adv.*1795.-

478.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-etektrofomuismetgrill/999.-

.geonzezeergrote
omdat wij een snene,_zeer
1-DEURS KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer ImoderngeoutmeerdeTechfraaie uitvoering met formica lhetberiSERVICEwerkel.|kl
bovenblad. Officiële garantie.
uiterliikdévoigendewerkdag.
INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

pTg^ QOC
la?jfey OO3."
WHIRLPOOL 1-DEURS

145 LITER KOELER
Topmerk. Adviesprijs*749.-

Jteletekst|

BOSCH KOELKAST

PHILIPS VIDEO-i-PDC
VR223;TELETEKST.'1245.-

579.-

grra^ OOÖ
rmff 3SÖ«"

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33; Stereo en teletekst.

prg54
1-^OQ _
Ifnlw l IÏJÖ.

GRUNDIG 63 CM
T63-630;Teteleksl. Adv. '1579.pTg«|,
IJ'JIA?

QOQ
£|£7Q»

GRUNDIG 51 CM KTV
J51-540; Teletekst. Adv. '1099.-

rrg^ CCQ
WM Oöö.

37 CM KLEUREN-TV

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfekt beeld! *995.-

IGNIS DROGER AWF020

n^pi OQQ
L^fcf £.9«fi

TURBO-DRIVE VIDEO
Supersnel.VHS-HQ video. *759.|r*7*Tfr^r

H&^^D^'H

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

179.219.-

ELECTROLUX RC1000
33 LITER KOELBOX
Absorptie, 1 2/220 volt en gas. WHIRLPOOL AVM610
2pliterinhoud. Adviesprijs*649.-

PTjra^ OOQ
L:^fc? «p/b«li

"

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

MOULINEX FM1315

259.-

INDESITWASDROGER
Ijfjf^
449n"
JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E;LCD-afst.bed.*799.-

BAUKNECHT TRA961

p^ 499.-

449,

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV401; "Beste koop!" TE
LEJEKST/PDC prog.'1099.

KONDENSDROGER
N5000; Geen afvoer nodig

nrgi^ C/IQ
t^fef D*tïl."

629.-

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger. Adv.*1 549.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afslandbediening. '699.-

~~ 379.BETER EN GOEDKOPER.'

MIELE DROGER T349

*HQQ

l |Ï|«|M-

JVC HI-FI STEREO
VIDEORECORDER MET
SHOWV8EW EN F>DC

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

pTcp^
ono
1JM& OUO."

WHIRLPOOL AFB594

398.-

HRJ618; 4-(-2 videokoppen voor

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. *249.-

949.-

nwk
C/IQ
ünM 3*40B "
WHIRLPOOL 243 LITER
1.40 meter hoog met 6 vriesvakkencq laden. Adv. *1165.-

798.

STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alle (opmerken leverbaar
in alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

159.-

Si PIN-CODE i

kirm Aliir>

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen I HAARLEM
met uvy PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
zonder extra kosten l Rivièradieef 37

.~"~~" "•' ~~"

BEVERWIJK
l SUPÊRSTORE 1100 m2
IBreestraat 65

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUbE
DEN HAAG
HILVERSUM

.

'

i '

SHARP R3G56 KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

379.-

MOULINEX KOMBI
FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.

499.-

BOSCH VRIESKAST
TypeGSDI 341; Adv. *848.-

AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv.*J449.

optimaal beeld en geluid! JogShuttle, afstandbecJiening. *1319.-

\PRIJS

BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaar draaiilateau. Adviesprijs*279.-

SHARP R2V14 STUNT

629.-

ÜJ3& ÖJ©
nm? O*ïö."

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST
63TA4410; Adviesprijs*1995.-

f ademing. Vakkundig pers<
neelstaatumetraadendaad.
terzijde. BCC, waarmennog
tijd voor u heef t!
'• ;

nre«i OCR
|j?»j>y 033."

4 KOPPEN VIDEO
Topmerk! Perfektbeeld. '799.-

|iM«V OTPR
I^JiA-? . Of 3."

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12;Tetetekst. Adv.'l 679.-

1

SHARP3IN1 KOMBI R7V1

549.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1
kombimagnetron.Adv. *999.-

699.-

WHIRLPOOL AVM920
Luxe 32 liter 3 in 1
kombi magnetron. Adv. *1499.-

298.-

l OPENINGSTIJDEN:
l dinsdag t/m vrijdag

. ~*~*^*-"H zaterdag .9 tot 5 uur.

749.......1 tot 5.30 uur
...: 9 tot 5.30 uur '
KOOPAVOND:

ELEKTRO-SUPERS
l ?,adhoevedorp. Ur'ida9 •«.••••
IM nc .D AlVinCTAn l ™?aïssenbroek vrijdag

7 tot 9 uur

7 tot 9 uur
IIM Up KAIMUOTAD l overige filialen donderdag ...... 7 tof 9 uur
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Handbalteams hebben
titel voor het grijpen

SPORT

ZANDVOORT - De hand- bestaan, over wie de sterk- de rust was zonder meer verbalteams van Holland Casi- ste was, in de confrontatie diend.
no-ZVM staan op het punt
om grote successen binnen
te halen. Zowel het vrouwen- als mannenteam kan
bij een overwinning volgende week het kampioenschap
vieren. Het team van coach
Jan van Duijn boekte een
keurige 9-6 overwinning op
de reserves van TOG. De
equipe van coach Joost
Berkhout liet geen twijfel

tegen Lacom'91, gezien de
26-12 zege.

Defensief speelden de Zandvoortse dames een uitstekende
partij. Slechts tweemaal was er
succes weggelegd voor de aanvalsters van TOG in de eerste
helft. Boyendien draaide Holland Casino-ZVM aardige aanvallen en de 2-5 voorsprong bij

Veel doelpunten bij
jubileumtoernooiZVM
ZANDVOORT - De kop is
er af, van het 25e Zandvoortmeeuwen zaalyoetbaltoernooi. En dat ging gepaard
met bijzonder veel doelpunten. In de goed gevulde Pellikaanhal waren de krachtsverschillen op de eerste
twee speelavonden aardig
groot. Desalniettemin kwamen de toeschouwers aan
hun trekken met bijzonder
aardig zaalvoetbal.

Programma
Donderdagavond: 19.30 uur
De Zeereep - Job Support, 20.15
uur Seat - EDO/Jacro, 21.00 uur
HB-Alarmsystemen - TYBB,
21.45 uur Bad Zuid/ZVN - Sensemillia, 22.30 uur Big Mouse Beek Riolering.

Vrijdagvaond: 18.45 uur Maclu - Sabra, 19.30 uur Reproproof - Fred Hehl Ster, 21.00 uur
De Wurf - Lou Lou, 22.30 uur
Boys - Aurora. Tussen
Zo schoot in de klasse 2B Rabbel
de wedstrijden door optreden
Fred Hehl Ster met scherp. Het van
een artiest.
arme Sabra werd totaal van de
sporthalvloer gespeeld, 18-0.
Maandagavond: 18.45 uur
TYBB deed het iets rustiger Café
Neuf - Harlekijn, 19.30 uur
aan in IC. Echter de 8-0 over- Garage
Bad
winning op Lou-Lou mag er Zuicl/ZVN, Content
20.15 uur Café Bluys
zijn. Vervolgens was Reprop- - PontMeyer,
uur Play In roof aan de beurt en dat team Sensemillia, 21.00
21.45 uur Steakkreeg ook een pak slaag van house Establo
- Shell Station
Aurora, 8-3.
Boulevard, 22.30 uur Banana 2 Dezelfde uitslag was er in de GrandDorado.
Dinsdagavond: 18.45 uur Dustrijd tussen Maclu Auto's en vak
Peugeot Cobussen, 19.30
Rabbel Boys. Maclu won met 8- uur -Corodex
- De Klikspaan,
3. Te veel krachtsverschil was 20.15 uur Klassiek
er ook in de strijd tussen Casi- Paap, 21.00 uur Café -DeBakkerij
Kater no Zandvoort en Strandpavil21.45 uur Café Basta
joen De Wurf. De Wurf scoorde YB/Vogel,
Banana l, 22.30 uur II Mondo
er lustig op los en won met 2-11. -Produktions
- De Stal.
Spanning was er alleen in de
wedstrijd tussen Pim Janssen
Sport en HB-Alarmsystemen.
Heel goed zaalvoetbal, waarbij
de strijd .geheel in evenwicht
bleef, 4-4.
Ook de tweede speelavond
kende enige grote uitslagen.
Veel doelpunten en dus erg aantrekkelijk voor het publiek. In
20 haalde Klassiek mét 12-5 uit
tegen Café Basta. Meer evenwicht in de strijd tussen Bakkerij Paap en Duvak. De bakkers
ZANDVOORT
- De
bleken de betere schutters te schaakcompetities bij de
hebben en wonnen met 4-1.
Zandvoortse Schaak Club
Peugeot Cotaussen leek in de naderen het einde. Zowel de
beginfase tegen de kampioen jeugd als de senioren traden
van vorig jaar Banana l voor aan voor de laatste confroneen verrassing te zorgen. Met taties die echter geen grote
verrassend sterk voetbal werd verschuivingen meer teeen 2-0 voorsprong genomen. weegbrachten. Dat betekent
De Zandvoortse veteranen ble- geen schaakstilte, want volken een te hoog aanvangstempo te hebben gespeeld en gin- gende week donderdag, Heorganiseert
gen alsnog ruim met 9-2 ten on- melvaartsdag,
der. Aan dit 25-e toernooi doet de schaakclub het traditioeen speler voor de 25-e keer nele Louis Bloktoernooi.
mee. Teun Vastenhouw liet in
De jeugdafdeling van de
het team van Peugeot Cobus- Zandvoortse Schaak
Club
sen zien in 25 jaar weinig aan speelde de laatste wedstrijd om
snelheid te hebben ingeboet en het clubkampioenschap. In die
bovendien is zijn schijnbewe- laatste ronde vielen een paar
ging nog flitsend.
spectaculaire uitslagen te noteHet lijkt er op dat de strijd in ren, die van belang waren voor
1B spannend wordt. YB/Vogel de eindstand. Zo wist Dmitri
won, na. veel spanning, met 3-2 Herders zijn laatste partij tegen
van II Mondo Produktions, ter- Rebecca Willemse te winnen
wijl De Stal met 5-2 won van het wat hem uiteindelijk de derde
jeugdige De Klikspaan. De Co- plaats opleverde.
rodex hield lang stand tegen _ Maarten Scholder besloot
Café De Kater. Na een 2-1 voor- zijn eerste schaakseizoen bij de
sprong bij de rust ging de Coro- schaakclub met een verrassende overwinning op Remco de
dex toch ten onder met 5-2.

Even stokte het ritme in de
tweede helft en kwam TOG terug tot 5-6. De Zandvoortsen
herstelden zich echter knap en
liepen weer vlot weg naar een
veilige marge. De' 9-6 voorsprong werd keurig vast gehouden en de zege is niet meer in
gevaar gekomen. „We vielen
even terug," meldde Jan van
Duijn. „Toch bleven we koel
ons eigen spel spelen. We wonnen dan ook met attractief
handbal."

Duif Heiligers wint
ZANDVOORT - De duiven
van Postduiven Vereniging
Pleines werden zondag vanuit
het Franse Eoye gelost voor
een vlucht over 225 kilometer.
Hans Heiligers had wederom
de snelste duif.
Door het slechte weerbericht
voor het weekend werden er
maar weinig duiven ingekorfd.
Het bleek dan ook dat de vlucht
voor zaterdag werd afgelast en
verschoven naar de zondag.
Toen was het redelijk weer en 's
morgens vroeg om tien voor
half acht werden de duiven gelost. De duif van Hans Heiligers
was reeds om negen minuten
voor half twaalf op het hok.
Uitslag: H.Heiligers l, 2, 3, 6,
8, 10, 12, 15. R. en Th.Sinnige 4,
5, 14, 23, 24, 25. J.P.Heeremans
7, 16. R.Driehuizen 9, 11, 13,. 17,
18, 22. G.Koper 19. F.Spronk 20,
21.

Mannen
Ging het in de zaal gemakkelijk voor Holland Casino-ZVM,
bij het veldhandbal wordt het
nog eens dunnetjes over gedaan. De tegenstander van af gelopen zondag was de grootste
concurrent, als daar van gesproken mag worden. Gezien
de einduitslag werd het eenrichtingsverkeer. Bij de rust
leidden de badgasten al met 4- Golfleden van ZHC hadden een bijzonder geslaagd weekend
13.
De tweede helft werd een formaliteit. De Zandvoorters hoefden zonodig niet meer en Lacom kon niet beter. Het klasseverschil was te groot blijkens
de 26-12 overwinning. Holland
Casino-ZVM snakt dan ook
naar meer tegenstand en promotie kan niet meer worden
ontgaan. „We hebben de titel
voor het grijpen," aldus Joost
Berkhout.
„Bij een ruime voorsprong
wordt de concentratie minder,
maar het klasseverschil bleef
toch te groot."

Koene en Boom winnen golf-wedstrijd

ZANDVOORT - Het golfweekend van de golf afdeling
van ZHC is een ongekend
.groot succes geworden. Onder ideale weersomstandigheden werden zowel op zaterdag als op zondag geweldige golfprestaties geleverd.
Bij de dames zegevierde Anneke Koene, terwijl bij de
heren Fred Boom het nauwDoelpunten vrouwen: Daniël- keurigst was.

le Blom 4, Mireille Martina 4,
Janna ter Wolbeek 1. Mannen:
Cor van der Koekelt 8, Goran
Bogojevic 8, Patrick Terpstra 3,
Gerard Damhoff 2, Ronald Vos
2, Nik Grijakovic 2, Martijn
Hendrikse 1.

'gespeeld en wel in teamverband. Holes die over het gehele
hockeyveldcomplex en de voetbalvelden waren uitgezet.

Met enorm lange slagen maar
ook met zeer subtiel putten
werd het team bestaande uit
Hans van Brakel, Marijke Herben, Marcel Verdonkschot en
Willem van der Kuijl eerste. Op
deze dag werd de longest drive
bij de dames gemaakt door Tineke van der Bergen en bij de
Volgens voorzitter Erna heren door Jan Zwemmer. De
Meijer verdiende vooral Fred neary kwam op naam van Fred
Boom een groot compliment. de Graaff.
„Hij had alle holes uitgezet en
heeft dat grandioos gedaan.". De individuele strijd werd
Op zaterdag werden 14 holes zondag uitgevochten. Deze

Louis Bloktoernooi op Hemelvaartsdag wordt groots

Laatste schaakronde verandert
niets aan stand van competitie
Roode. Maarten Scholder viel
daardoor, met zijn vijfde plaats,
net in de prijzen. Remco de
Roode eindigde ondanks zijn
nederlaag op de tweede plaats.
Ook koploper Florian van der
Moolen verloor van Manon van
Eldik, maar handhaafde zich
aan kop en is daarom opnieuw
clubkampioen.
Ook bij de senioren werd de
laatste competitieronde gespeeld om het clubkampioenschap van de Zandvoortse
Schaak Club. Om de drie ereplaatsen ging het niet .meer,
want die waren al verdeeld.
Dennis van der Meijden werd
clubkampioen, op de tweede
plaats gevolgd door John Ayress, terwijl Edward Geerts de
derde plaats pakte.
De strijd ging nog om de resterende plaatsen in de top-tien.
Ter Bruggen, Jack van Eijk en
Wim Gude consolideerden hun
verworven vijfde, zesde en zevende plaats. Doordat John Atkinson en Jons Dommeck wonnen van Geerts en De Oude stegen beiden twee plaatsen naar

Foto Arnold v;m der Zee

(ADVERTENTIE)

WE ZIJN
WEER
GEZAKT:
5,5%

de achtste en negende positie.
Over het aantal deelnemers
wat zich tot nu toe heeft aange^
meld is het bestuur van de
Zandvoortse Schaak Club meer
dan tevreden. Het aantal aanmeldingen is, vergeleken met
vorige jaren, al groter en pas op
de paar laatste dagen voor het
toernooi staat de telefoon roodgloeiend. Het bestuur rekent er
dan ook op dat aan dit 15-e
Louis Bloktoernooi het maximale aantal van 120 deelnemers
gehaald zal worden. Duidelijk
BEL GRATIS DE HYPOTHEEK
blijkt dat dit schaakevenement
een niet meer weg te denken
AANBIEDINGEN & ADVIESLIJN
gebeuren is in het regionale
schaakleven.
06-0777
Opgave aan dit schaakfestijn
VOOR DE HYPOTHEEK
is nog steeds mogelijk. Dat kan
uiterlijk tot en met woensdag
VAN JE LEVEN
24 mei tot zes uur 's avonds via
de telefoonnummers 15023,
14441 en 17272. Op de dag van
het schaaktoernooi, donderdag
25 mei, dient men om tien uur 's
morgens aanwezig te zijn in het De wekelijkse schaakrubriek
Gemeenschapshuis aan de wordt
door de ZandLouis Davidsstraat. Het toer- voortseverzorgd
Schaak Club.
nooi begint om half elf.
Informatie over het schaakprobleem is te krijgen op de wekelijkse clubavond, op donderdagavond in het Gemeenschapshuis, of via de telefoonnummers 15023,17272, of 140S5.

Schaakprobleem

Paap topscorer met twintig goals

strijd ging over achttien schitterende holes en ging tussen
zestig deelnemers. De strijd
verliep perfect. Zowel bij de dames als bij de ' heren werd
prachtig golf gespeeld. Uiteindelijk ging de zege bij de dames
naar Anneke Koene. De tweede
plaats was voor Marjon van der
Kruys, terwijl Els Claessens op
de derde plek beslag legde.
Tegen het fijne spel van Fred
Boom was geen kruid gewassen. De zege ging naar Boom,
maar de tweede plaats van Michiel Kramer was niet minder
fraai. Cor van Koningsbruggen
eiste de derde positie voor zich
op. Voor een bijzondere presta-

tie zorgde Jan van der Bergen.
Hij sloeg namelijk een prachtige hole in one. Het leverde Van
Bergen een fraaie aquarel op.
De prijs voor de longest drive
ging bij de dames naar Erna
Meijer en bij de heren was die
prijs voor Klaas Jacobs. De neary prijs was voor Fred Boom.
De inmiddels 165 leden tellende
golfclub kan terug zien op een
geweldig geslaagd weekend.
„Het was grandioos," vertelde
Erna Meijer. „De sfeer en de
prestaties waren geweldig goed.
Met het nieuwe bestuur en veel
mensen achter de schermen is
er enorm veel enthousiasme in
de club."

Handbaltoernooi
voor basisscholen
ZANDVOORT - ZVM-handbal organiseert zaterdag het
jaarlijkse
handbaltoernooi
voor de Zandvoortse basisscholen. Het voor de 27-e keer op het
programma staande toernooi
wordt verspeeld aan de Duintjesveldweg op de verharde velden van de handbalvereniging.
De handbalstrijd geldt voor
zowel de meisjes als de jongens.
De zes Zandvoortse basisscholen staan altijd garant voor fanatieke maar sportieve handbalwedstrijden. Het toernooi,
dat mede tot stand kwam door
een financiële bijdrage van de
Rabobank-Zandvoort, begint
om tien uur. De prijsuitreiking
zal 's middag om ongeveer
kwart over drie plaatsvinden.

Hans Drost beste snelschaker
ZANDVOORT - Hans
Drost is de nieuwe kampioen in het snelschaken
van Chess Society Zandvoort. In korte schaakpartijtjes, waarbij de spelers
slechts vijf minuten per persoon per partij tot hun beschikking hebben, behaalde
Drost het beste resultaat. In
de over acht schaakavonden
verspreide schaakstrijd behaalde Hans Drost maar
liefst 72,5 punten.
Dat Drost de titel op de laatste snelschaakavond zou grijpen, was voor niemand een verrassing. Doordat hij al drie
avonden winnend had weten af
te sluiten en ook nog eens twee
tweede plaatsen had bemachtigd, was de concurrentie op
ruime achterstand gezet.
Op de laatste avond zette Drost
nog eenmaal zijn beste beentje
voor. Met een schitterende score van 9,5 punt uit elf partijen,
won hij ook deze speelavond.
De 'non-playing captain' van
het eerste team van Chess Society bewees daarmee dat de titel alleen hem toekomt.
Mare Kok deed het dit seizoen ook zeker, niet slecht. De
regerend kampioen van de interne competitie sprokkelde
door onder andere een avondoverwinning en een drietal
tweede plaatsen, ook de nodige
punten bijeen. Met een totaal
van 58 punten werd Mare Kok
onbedreigd tweede in een deelnemersveld van maar liefst
twintig schakers.
Voor de derde plaats in het
eindklassement was echter nog

volop strijd. Peter van de Beek,
Simon Bosma en Kees Koper
waren nog in de running voor
de laatste podiumplaats. Peter
van de Beek die de laatste paar
maanden zeer goede resultaten
behaalde, had deze keer zijn
dag niet en viel als eerste van
.dit drietal af. Kees Koper, die
op de laatste avond de moeilijke opdracht had meegekregen
om vier plaatsen boven Simon
Bosma te eindigen, leek in eerste instantie dé beste papieren
te hebben.
Na vijf ronden had Koper namelijk een 100-procentscore
van vijf uit vijf. Simon Bosma
verzamelde slechts een schamel puntje. Na de vijfde ronde
kwam er echter een kentering
in de strijd. Kees Koper liep
tegen twee nederlagen op, terwijl Bosma al zijn resterende
partijen winnend afsloot. Hierdoor pakte Bosma de bronzen
medaille vlak voor de teleurgestelde Koper. Peter van de
Beek bemachtigde uiteindelijk
de vijfde positie, vlak voor Willem Brugman, die via een goede
prestatie op de laatste avond
oprukte naar een zesde plek.

Interne competitie
Nu de rap'id- en snelschaaktitels van dit seizoen vergeven
zijn, resteert er nog één kampioenschap en dat is de interne
competitie. Er zijn nog twee
ronden af te werken en er zijn
nog zes gegadigden voor de titel, die nu nog in het bezit is van
Mare Kok. De koppositie is
vooralsnog in handen van Simon Bosma, terwijl Kees Ko-

per en Mare Kok hem zeer kort
op de hielen zitten. Boudèwijn
Eijsvogel heeft samen met Peter van de Beek en Hans Drost
ook nog kans op een hoge klassering.
Op hetbevrijdingstoernooi in
Wageningen heeft Chess-speler
Olaf Cliteur vorige week een
fraaie achtste plaats behaald in
een groep met 78 spelers. De
Zandvoorter startte middelmatig op dit rapidtoernooi met 2,5
uit 5. Door de laatste drie partijen winnend af te sluiten, werkte
Olaf Cliteur zich van de 35e
naar de achtste plaats op, waardoor hem een kleine geldprijs
ten deel viel.

Reünie jarige
scoutinggroep
ZANDVOORT - De jubilerende Scoutinggroep Stella Maris
(40 jaar) - Willibrordus (50 jr)
houdt aanstaande zaterdag 20
mei een grootse reünie.
Oud-leden/leiding zijn weikom vanaf 20.00 uur bij het
clubhuis aan de Heimansstraat. Entree 12,50 gulden.
Heel wat oud-scouts, waaronder ook de 'stuwende' krachten
van het eerste uur Martin
Bluijs en Wil Hoogenbosch,
zijn aanwezig. Verder veel oude
foto's in logboeken vanaf 1946,
films vol oude en nieuwe glorie
en speciaal jubileumbier plus
-wijn. Bezoekers kunnen zichzelf nog eens vereeuwigd zien
in een scouting-uniform, of
even testen hoeveel zij nog van
scouting afweten. Mag niet gemist worden, aldus de leiding.

(ADVERTENTIE)

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennerrierland N V

Let op!
Schaakdiagram 17. Opgave: mat
in twee zetten, wit aan zet.
Oplossing schaakdiagram 16
(mat in twee zetten, wit aan
zet): 1. Dg3 - g2 e4 x f5; 2. D x f3 en
mat.
(ADVERTENTIE)

Barry Paap met de trofee. 'Dat ik zoveel kon scoren kwam mede door het goede werk van het gehele team'
Foto André Lieberom

dens het winnen van de prijs voor de beste Zandvoortse schutter,
promoveerde hij ook nog eens met zijn team van de eerste klasse
HVB naar de vierde klasse KNVB. „Het was een leuk en goed
seizoen," aldus Paap. „Dat ik zoveel kon scoren kwam mede door
het goede werk van het gehele team. Volgend jaar moet ik zeker
weer zoveel kunnen scoren. Dit jaar heb ik nog veel kansen
Het seizoen '94-'95 werd voor Paap een dubbelsucces. Behou- gemist, dus volgend jaar moet het maar gebeuren."

ZANDVOORT - De trofee voor de beste schutter is, zoals
verwacht, gewonnen door Barry Paap. De 22-jarige spits
van het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen, was vanaf
de eerste wedstrijd de grootste kanshebber. Paap scoorde
twintig doelpunten.

SMAAKVOL
INTERI0R

Bericht bestemd voor de inwoners»
van de gérnèëritén:
Blbemendaal - Vèlsën - Zandvóart
Deze week ontvangt u een opnamekaart in uw brievenbus
met het verzoek om daarop zelf de stand van uw watermeter
in te vullen.
Deze meterstand wordt gebruikt voor het maken van de
jaarafrekening van uw waterverbruik.
Het is voor uw en ons gemak als u de kaart invult en aan ons
terugstuurt.
Indien u de kaart niet terugstuurt komen wij rond half juni de
watermeterstand alsnog opnemen.

Skandlnavischc meubelen en kunstnijverheid

Meubelboulevard Diemen
Sniep 5 Diemen
Telefoon 020^6956409

Rijksweg 501, Postbus 2113, 1990 AC Velserbroek, telefoon (023) 20 1300
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'DE 5 UURSHOW' EEN WEEK LANG IN TEKEN VAN UNICEF
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KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste mei edelhout gefineerde panelen vindt u
bij De Graal. Juweeltjes in o.a. Essen, Eiken, Anegré,
Mahonie, Beuken en Kersen. Naturel, getint of in
dekkende kleur gelakt. Met ronde of rechte kanten.
In diverse breedtes, waaronder de royale
.paneelbreedte van 30 cm. Vanaf EH per m!

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar liefst
5.50 m. In verschillende breedtes en afwerkingen
(zelfs in gefineerd Essen). Met rechte of ronde kanten.
In vele tinten. Vanaf EH per m!

Kies uit meer dan 100 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon programma
kunt u alle kanten uit. De aluminium lamellen (in
verschillende breedtes en profielen) worden op maat
geleverd tot zelfs 6 meter lang. Dus praktisch altijd
kamerbreed! Vanaf EHper m:

ONGEKENDE KEUZE IN
Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

de Gra éif ilafond

Jarmuiden 47, Amsterdam, tel. 020-6134775.
Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

Catherine Keijl: „In deze tijd hebben we het veel over het einde van
de oorlog in ons land, vijftig jaar
geleden. Toen kwam onze bevrijding en konden we gaan werken
-aan de wederopbouw. Nu wij
inmiddels een welvarend land zijn
geworden is het onze beurt om
anderen te helpen en dat begint
met de kinderen. Want als je kinderen allereerst een kans geeft, dan
geef je een heel land weer toekomst."
Catherine Keij! zag overal in het
Afrikaanse land Mozambique nog
de gevolgen van de burgeroorlog

ƒ 1.000 BELONING
voor degene die inlichtingen kan verstrekken
die leiden tot het terug verkrijgen van
1 IVOREN UITGESNEDEN SLAGTAND OP
STANDAARD (CA. 80 CM)
1 BRONZEN BEELD
OP GROEN MARMEREN CONSOLE
ENKELE ANTIEKE BOEKEN
EN ANDERE VOORWERPEN
Deze zaken zijn ontvreemd op donderdag 4
mei 1995 tussen 14.00 en 16.00 uur uit het
pand Thorbeckestraat 46 te Zandvoort. Op
deze dag werd het pand door mij, R. C.
Kallenbach, overgedragen aan L. S. Kool. De
ontvreemding vond plaats tussen twee
transporten, waarbij ik de resterende
persoonlijke eigendommen
uit het pand haalde.
Inlichtingen te verstrekken aan de politie te
Zandvoort of per fax aan
R. C. Kallenbach, 020-6254081.

Daar doe je toch aan mee
Voor 25 gulden per maand,
nog geen gulden per dag,
.bent u donateur van 'Kans
voor een Kind' van UNICEF.
Met dat geld voert UNICEF
projecten uit voor kinderen
in Mozambique. Het is hulp
dte de problemen op lange
termijn oplost. Door gézondheidscentra op te zetten,
inentingsprograrrima's uit te
voeren, traumabegeleiding
en het bouwen van scholen.
'Doe ook mee en word dona-.
teur van 'Kans voor een
Kind' van UNICEF. Vul de
bon in en stuur, die op. Dan
krijgen dé kinderen van
Mozambique wéér een kans!
U kunt pok bellen: 063Q0.121
'•-.••

„ledere keer als ik weer in een ver, vreemd
land kom, dan ben ik zeer onder de indruk
wat een organisatie als UNICEF voor deze
kinderen kan betekenen," zegt Catherine
Keijl. Vanaf 15 mei staat 'De 5 Uurshow' een
week lang in het teken van UNICEF. Daaryoor bracht Catherine een bezoek aan projecten in Mozambique, het Afrikaanse land
dat na een lange oorlog nu aan de wederopbouw gaat beginnen.

PLAFONDS EN WANDEN!
DECOR PANELEN

KANS VOOR EEN KIND

Catherine Keijl:
'Die kinderen in Mozambique
moeten we een kans geven!'

GEFINEERDE PANELEN

Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met fantasiedecors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in
prachtige midden-tinten; teveel om op te noemen.
Uitgevoerd met ronde kanten. Tussen dé panelen
kunnen strips in gelijke kleur, contrasterend of -heel
apart- spiegelstripsl Vanaf yMa per m-

UNICEF

die daar twintig jaar
heeft gewoed. „De
situatie is niet best.
De mensen hebben te
weinig voedsel, de
kinderen gaan vrijwel
niet naar school en
veel gezinnen hebben
geen inkomen. De
kindersterfte
onder
baby's is'heel hoog
omdat ze niet worden
ingeënt."

„ Wy hebben liet echt goed
als je het met daar vergelijkt"

•Hulpprogramma
UNICEF, het Kinderfonds van de
Verenigde Naties, heeft nu een uitgebreid hulpprogramma opgesteld
dat de nood moet verhelpen. „Dat
is echt hard nodig," zegt Catherine. „Ik heb in Mozambique heel
veel kinderen gezien die lijden aan
oorlogstrauma's. Ze hebben verschrikkelijke dingen gezien, denken dat oorlog heel gewoon is en
kennen eigenlijk geen vrede. Nou,
als je weet dat nu i n. Nederland
nog mensen 's nachts gillend wakker worden door
hetgeen zij vijftig jaar
geleden in de Tweede
Wereldoorlog
hebben
meegemaakt, dan kun je
nagaan hoe het in
Mozambique nu is. Dat
moet worden voorkomen
en
daarom besteedt
UNICEF zoveel aandacht
aan de traumabestrijding
bij kinderen."
Dat wordt gedaan door de
kinderen te laten tekenen,
schrijven, toneelstukjes te
laten opvoeren over wat
ze hebben gezien. „Dat
helpt enorm: er over praten, er mee bezig zijn. Je
moet het niet wegstoppèn..."

Portie narigheid
De kinderen in Mozambique kunnen wij
een kans op een betere toekomst geven

sterft geen kind van de honger of
door gebrek aan gezondheidszorg.
Dat is daar allemaal wel zo."
In 'De 5 Uurshow' laat Catherine
uitgebreid een aantal kinderen aan
het woord. „En dan zie je dat over
de hele wereld kinderen eigenlijk
gelijk zijn. Ze hebben allemaal
hun dromen en idealen. En
ondanks hun dagelijkse portie
narigheid kunnen ze toch nog spelen en hebben ze hoop op een betere toekomst."
UNICEF wil al die kinderen in
Mozambique een kans geven op
een betere toekomst. „Daarom
vraag ik u: kijk deze week naar
'De 5 Uurshow' en-doe mee met
UNICEF ('Kans voor een Kind').

Het valt Catherine altijd
weer op hoe goed wij het
in Nederland hebben.

„Het is natuurlijk een vreselijk cliche, maar we hebben het echt goed
in vergelijking met daar. Natuurlijk, ook in Nederland zijn er mensen die het niet breed hebben en de
eindjes aan elkaar moeten knopen.
Maar er hoeft in Nederland niemand op straat te slapen en er

Ja,

••-*e Unicef

ik word donateur
van 'Kans voor een Kind'

Kinderfonds der. Verenigde Naties •

Naam:

^

.Straat:
Postcode:

De opleiding duurt circa 2 jaar en leidt op
tot monteur in de vakrichting Monteur Elektrische
l Bedrijfsinstallaties (MBI) via het leerlingstelsel VEV. Je sluit de opleidjng af met
een landelijk erkend, waardevol diploma. Je wordt
gedeeltelijk opgeleid in de praktijk. Daarnaast
breng je l dag per week door op een streekschool
(theorie) en krijg je professionele ondersteuning
in de vorm van een taakbespreking en praktijkoefeningen op de bedrijfsschool van Croon.
Tijdens de opleiding via de SMO-Rijndelta
ontvang je een vergoeding van ƒ 600,- bruto per
maand in het eerste jaar en ƒ.900,- bruto per
maand in het tweede jaar. Daarnaast kun je
rekenen op een vergoeding van de studie- en
reiskosten. Volgens de CAO-Metaalindustrie ontvang je een diplomatoeslag van ƒ 2.200,- na het
behalen van je diploma.
[ERKEND lEERBEDRUFJ

Je mogelijkheden als VBO-er of MAVO-er
VBO-ers en MAVO-ers starten met een
opleiding waarin leren, werken en verdienen
samen gaan. De opleiding wordt verzorgd door
de Stichting Metalektro Opleidingen - Rijndelta.

CROON
elektrotechniek

Belangstelling?
Wil je meer weten? Vul dan nu de bon in
en stuur deze naar Croon Elektrotechniek BV,
t.a.v. de Bedrijfsschool, Spaklerweg 14, 1096 BA
Amsterdam.

Ik ontvang graag informatiemateriaal en een
sollicitatieformulier.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Leeftijd:
Opleiding:

:M/V

Voorletters.
' Huisnr....

:.

Postbanknr:

Plaats:...:....
• , Bankreknr:.

Datum:
Handtekening....:
.*.'
Aankruisen wat van. toepassing is. Wanneer u'met de op grond van
deze machtiging verrichte boeking niet akkoord *gaat, dan heeft u het
recht binnen 30 dagen uw bank/giro opdracht te geven tot terugstorting van het bedrag op uw rekening. Desgewenst kunt u^uw;
ondersteuning altijd stopzetten.
', ' >
'"" •',.,
Uitknippen en in gesloten enveloppe opsturen naar: *
- .""
UNICEF, Antwoordnummer 10650, 2501 WB Derf.Haag!
Postzegel hóef t niet, maar mag wel!
'•
•
'
|0295|

Ontdekkingsreis p er fiets door Nederland

Nederland Fietsland
OP 23 MEI VALT

DE 7 MILJOEN!
de loterij gaat immers naar goede doelen voor mens en natuur.
In de Postcode Loterij kunt u
dus eigenlijk niet verliezen. Deze maand maakt u weer kans op
de Mega Jackpot waar dit keer
ZEVEN MILJOEN GULDEN
in zit. Op deze stand wordt hij
gegarandeerd uitgekeerd! De
Postcode Loterij is er voor u en
voor ons allemaal. Vul daarom
vandaag nog de bon in en speel

ook mee. •
Weer of geen \veer:Nederland Fietst.

U vindt de Roadshow op:
Afgelopen zaterdag konden
honderdduizenden
mensen
hun tweewielers uit de schuur
halen voor de Landelijke Fietsdag 1995. De Postcode Loterjj
financierde dit initiatief en
trapte een rondje mee. Want
vooral op de flets kunt u genieten van de vele natuurprojecten die geld krijgen via uw
eigen loterij.

de fiets is het meest milieuvriendelijke en gezonde vervoersmiddel. Bovendien kunt u
met de fiets in de prachtige natuurgebieden terecht die Nederland nog rijk is. Gebieden
die onder andere met steun van
de Stichting DOEN van de Nationale Postcode Loterij in
stand kunnen worden gehou-

Elk jaar opnieuw is de Landelijke Fietsdag een doorslaand
succes. En gelukkig maar, want

Nooit verliezen

den.
De projecten van Stichting
DOEN horen net zo bij de Post-

DE UITSLAGEN VAN 14 MEI
Binnenkort haal je je diploma VBO-E of
MAVO (met exact vakkenpakket). Wordt het
werken, verder leren of kies je voor de
combinatie: met je diploma op zak aan
de slag, direct ervaring opdoen en praktijkgericht
verder leren.
Als die keuze je aanspreekt, maak dan
eens kennis met Croon Elektrotechniek B.V. Een
bedrijf waar je kunt rekenen op prima begeleiding, interessant werk, een goede werksfeer en
prima collega's. Een bedrijf dat je niet alleen nu,
maar ook in-de toekomst iets te bieden heeft.
Croon Elektrotechniek B.V is een van de
grote elektrotechnische aannemers in Nederland en
groeit nog steeds. Met zo'n 1350 medewerkers,
verspreid over het hoofdkantoor in Rotterdam en
kantoren in heel Nederland brengen én houden
wij de spanning erin. Elke dag opnieuw. Voor
klanten en medewerkers.

(ander bedrag) '
, • "

Q en machtig UNICEF om éénmalig mijn bijdrage van ƒ
:.
van mijn rekening af te schrijven- .
•>'''.;,' ,'~'

Indien door meer dan een persoon rechtens op de uitkering van'de beloning aanspraak
wordt gemaakt, zal een elk van hen een deel van de beloning worden uitgekeerd in
evenredigheid met de waarde van de verstrekte informatie.

SCHOOLVERLATERS VBO-E EN MAVO VINDEN BIJ CROON
EEN STARTFUNCTIE OP MAAT

Q ƒ..:...;.;.-!..'
.
. ' . . , ' , - > " •'<

Q en machtig UNICEF om maandelijks,Q fl 25,(ander bedrag) van mijn rekening af té schrijven
Q en betaal elke maand ƒ 25,Q ƒ '...„
met een acceptgiro die ik krijg toegestuurd' {

Stand Mega Jackpot: 7 miljoen
POSTCODE

De overige Bingoprijzen

BINGO

Als u bij 22 t/m 36 getallen een volle
kaart heeft, valt u ook in de prijzen.

code Loterij als de wekelijkse
en maandelijkse geldprijzen. De
volledige netto opbrengst van

ECOFESTATIE
Jaarbeurs Utrecht
19-21 mei

WIN^TOT-7-MIUOEN-BÖN
, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.
O f 40.- (vier lotnummers)

D ƒ 20,- (twee lotnummers)

D / 30,- (drie lotnummers)

D ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:_______________________________________Q dhr. Q mevr.
Adres:______________________________:___________________, ______
Postcode: __________________________________

<#&&

JACK
POT
De Bingocijfers
getal 1 t/m 21

09 38 32 14 25 18 15
01 40 03 11 07 36 10
41 33 28 34 27 12 29
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Bingo Jackpot

Plaats:

getal 22 t/m 36
02 ƒ15.000,24
ƒ 5.000,05
ƒ 3.000,44
ƒ 2.500,30
ƒ 1.000,-

43
21
39

/ 500,/ 100,ƒ 50,-

08
13
04
45
23
31
35

ƒ 40,ƒ30,ƒ25,ƒ 20,ƒ 10,-5
ƒ 7, °
ƒ 5,-

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

Banknummer:

Datum:
Handtekening:

150.95.05

Straatprijs/3.000
1051 ND

Extra Prijs ƒ 25.000

ƒ150.000,1051 ND 167
De BMW:7413 TR 034, te Deventer

n.j-i."<^
Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
• 2501 ZV Den Haag.

**?<•?.

'«K**"

• NATIONALE
LOTERIJ

Actief • Tips • Vrije tijd
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Experimenteren met thuis werken

ERKEN NAAST JE
woning, in een eigen
bedrijfsruimte. Of
misschien een werkruimte
in je huis? In Amsterdam
wordt volop geëxperimenteerd met nieuwe, flexibele
woonvormen waarbij wonen en werken geïntegreerd
kunnen worden. De argumenten: het remt de verkeersdrukte, dus de files, af,
én de kleine zelfstandige
zou de Amsterdamse economie op peil.kunnen houden:
geef hem de ruimte.

Volgens architect Caro Niestijl wordt een mens veel gelukkiger als hij in zijn eigen vertrouwde omgeving kan werken,
en niet in een onpersoonlijk
kantoorgebouw. Niestijl: „Ik
zie om mij heen dat er steeds
meer mensen als kleine zelfstandigen vanuit hun huis gaan
werken. Alleen de huidige sociale woningbouw biedt daar weinig mogelijkheden voor. Veel
architecten ontwerpen zo rigide, dat je de woningindeling
maar moeilijk kan veranderen.
Echte hokjesbouw." Architecte
Caro Niestijl spreekt uit ervaring. Ze werkt zelf thuis, in haar
huiskamer. Veel te klein.
Dat thuiswerken of een praktijk c.q. bedrijfje aan huis een
groeiende ontwikkeling is in
Amsterdam, weten projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen allang, zegt gemeentevoorlichtster Janneke Zv.ro.pblle. „Amsterdam is al zo'n
acht jaar geleden gestart met
het nieuwe beleid van geïntegreerd wonen en werken." Ze
noemt als succesvolle voorbeelden het voormalige Wilhelminagasthuis en de graansilo's
langs het Westerdok. Bestaande gebouwen die na leegstand
werden gekraakt en waar de bewoners, voordat de gemeente
überhaupt op de gedachte zou
zijn gekomen, al op eigen houtje een woon/werk-vorm reali. seerden.
Woningbouwvereniging
Nieuw Amsterdam heeft in de
Bijlmer sinds kort een achttal
woon-werkwoningen in de aanbieding in Hoogoord. Sociale
woningbouw. De woningen zijn
gesubsidieerd met overheidsgeld, de bouw van de bedrijfsruimten is uit eigen zak betaald. Rayonhoofd K. Edam:
„In de Bijlmer is vraag naar
kleinschalige bedrijfsruimten,
vooral bij startende ondernemers. Voor administratiekan-

slaapkamer als werkkamer
met eigen entree vanuit de hal?
Het kan. Maar ook wel weer in
de vrije sector. De prijzen variëren van twee tot drie ton. Volgens Goede worden de projectontwikkelaars stukje bij beetje
over de streep getrokken. „Het
beeld van het doorsnee gezin
met standaardeisen begint te
slijten. Flexibiliteit, daar draait
het om. Mensen willen zelf-wat
te zeggen hebben over hun
woonvorm."
Comfortabel werken in een
eigen honk. Niet meer ópeengepakt in grote onpersoonlijke
kantoren. Ook ideaal voor mensen met kinderen. De crèche
wordt overbodig. Maar is dit De sterkste snoeken zwemmen in de Ierse meren
ook een toekomstbeeld voor
Foto
kantoorpersoneel, dat voortaan
met een on-line computerverbinding thuis kan blijven? Caro
Niestijl is ervan overtuigd dat
dit geen toekomstmuziek is
maar realiteit wordt.
E PADEN OP, de lanen

Fietsen door Finland
D
in, het vakantiegevoel
vakantiegevoel

toortjes, door kunstenaars."
In de bestaande flat zijn op de
eerste twee verdiepingen acht heid vast te houden," zegt Zumwoningen gebouwd met een . polle. „Ten eerste remt het de
werkruimte eraan vast: één verkeersdrukte. Mensen die
voordeur dus. Het bedrijfsver- werken waar ze wonen, ontlastrek beslaat 30 vierkante meter, ten de wegen. Bovendien zijn
de
woning
zo'ri 120 vier- kante nieter.
Voor 1150 gulden
per
maand plus
250
gulden
servicekosten
zijn ze te -----huur. Edam:
„We hebben er nu vier opgele- dit toch ook mensen die wat te
verd waarvan er inmiddels besteden hebben en dus mede
twee zijn verhuurd. Het gaat helpen de economie van de stad
niet zo snel. Veel belangstellen- op peil te houden. Het realiseden haken af omdat de werk- ren van bedrijfsruimten op woruimte geen aparte ingang ningbouwgrond is een stanheeft." Door bedrijfjes de ruim- daardbeleid geworden."
De
variaties
op
het
te te geven hoopt Nieuw Amsterdam weer wat leven in de woon/werkthema zijn legio.
buurt te krijgen.
Vooral in de vrije sector. In de
„Er is de stad veel aangelegen Planciusstraat en de Spaarnom de kleinschalige bedrijvig- dammerbuurt in Amsterdam,

Tekening Mare de Boer

worden half juli 26 koopwoningen opgeleverd waarvan er vijf
aan een werkruimte zijn gekoppeld. Zijn deze vertrekken normaliter altijd op de begane
grond van een
blok te vinden, de architecten Van der
Waals en Zeinstra hebben de
kantoortjes
verdeeld over
verschillende
verdiepingen,
telkens tussen twee woningen
in.
„Dat betekent," zegt Marjan
van der Waals, „dat één van beide woningen de bedrijfsruimte
erbij kan trekken. En eventueel
een verbinding kan maken om
binnendoor naar de woning te
gaan." Net zo als in Hoogoord
in Amsterdam-Zuidoost, zijn
ook deze combi-woningen voorzien van één entree. Volgens

'Beeld van doorsnee gezin met
standaardeisen begint te slijten.
Flexibiliteit, daar draait het om'

Amsterdam op de fiets
• Zondag 21 mei 1995

riilrr.
hii mooi
mnni voor\rrtnr„De telecommunicatie-techrukt nr>
op bij
nieken worden steeds geavan- jaarsweer. Ver weg, dichtceerder. De milieubelasting bij? De keuze is groter dan
door het verkeer is enorm. We ooit.
kunnen toch zo niet doorgaan?
Thuiswerken is dé oplossing.
Bovendien vind ik dat een huis Fietsen wordt jaarlijks pópueen centrum moet zijn, waarin lairder en een land dat zich uialle vormen van zelfexpressie termate voor leent (vlak, vrijruimte krijgen. Dan heb ik het wel geen heuvels en puur naover liefhebben, werken en tuur) is Finland. Bij Pirola vervriendschappen onderhouden: scheen hierover het boek 'Finvoor mij de basiswaarden van land, een fijn fietsland' waarin
het leven. 'Een huis wordt dan onder meer 11 fietsroutes van
een plek die jou op alle punten Lapland tot Aland-eilanden.
Van der Waals zijn dit voor- vertegenwoordigt. De bron van Prijs 34,95 gulden. Voor meer
schriften van de brandweer. je creativiteit, waar werken ook informatie: telefoon 02209-3131.
„In een woonblok moeten de onder valt."
Kuren in Epe op de Veluwe.
bedrijfsruimten vrij toegankeVoorlichtster Zumpolle ge- Je komt er niet zo gauw op,
lijk zijn in geval van nood." De looft er niet in dat het zo'n vaart maar bij Kuur en Natuur in
premiekoopwoningen moeten zal lopen met deze manier van Winterswijk (05430-19999) kun
zo'n 190 duizend gulden opleve- werken. „Mensen blijven'toch je 'theevasten, kle^baden neren en zijn medio oktober 1995 graag naar een werkplek gaan men en je bewust worden van je
gereed.
waar ze contact hebben met eetpatroon', zo meldt de folder.
Het architectenduo tekent collega's. Thuiswerken vanach- Gewoon wandelen en suffen in
ook de plannen op voor het Am- ter je .computer is een ge'ïso- de bossen van Epe mag natuursterdamse Westerdokseiland, leerd bestaan. Daar moet je te- lijk ook.
en ook hier hetzelfde uitgangs- gen kunnen. Deze woonvormen
Folkestone is meer dan zopunt: werken integreren. De zijn meer geschikt voor kleine, maar een Engelse plaats waar
woningen moeten een multi- i zelfstandige ondernemers."
ferryboten aankomen. Wie met
functioneel karakter krijgen, Voor meer informatie: Caro Niestijl, P&O vanauit Calais naar Dover
zodat dat bewoners zelf kunnen Ruslenburgerstraat 94b, Amsterdam, rijdt, moet zeker een dagje
beslissen over de indeling. Van telefoon/fax (020) 671.4119
doorbrengen. De hoofdstraat
der Waals: „De bewoners geven
heeft veel antiekzaken die onaan of de ruimten willen benutMonique Lindeboom der supervisie staan van Lapaten voor wonen, werken of een
combinatie daarvan. Ze worden
(ADVERTENT/E)
dus als casco's opgeleverd."

Een toertocht door de oude binnenstad, langs parken en verrassende plekjes. Dit jaar gaat de
tocht onder meer langs Schiphol.
Ook komen we in het
Amsterdamse Bos en door het
oude dorp Amstelveen.

Informatie
U kunt kiezen uit 24, 36 of 44
kilometer. Aan de tocht is een
prijsvraag verbonden. Bovendien
is er voor iedere deelnemer een
aandenken. Kosten ƒ 3,- p.p.
(kinderen tot 12 jaar onder
begeleiding gratis).

Prijzen worden beschikbaar
gesteld door de Rijwielshop en de
stationsrestauratie van het
Amstelstation.

Startpunten:

DeBoodschappcnKiant

Foto Bram de Hollander

BOES

Starten tussen 10 en 13 uur op de volgende punten:
• Nieuwmarkt, bij café Post Modern
• Station Zuid/WTC, bij de fietsenstalling
• Oeverlanden Nieuwe Meer, veerpont (alleen 36 en 44 km)
• Amstelveen, museum van der Togt (alleen 36 en 44 km)
• Amstelstation, bij het busplein

fietjers[o)ond enfb

Zie ook

^*- f

_^ -•~-\ -r-^ >->
J M

1-^ l-y

>| ^.

da, de landelijke organisatie die toezicht houdt op prijs en kwa-'
liteit. Van spotgoedkoop tot
heel duur en weer eens wat anders dan een mini-Towerbridge
of ander wegwerp-souvenir. Informatie: Lapada, telefoon 00
44 1718233511. Tevens gratis
verkrijgbaar bij Brits Toersitenbureau (020-685.5051) Lockson's Guide to Antiques.

Snoekvistrips onder deskundige begeleiding in nog schone
meren en rivieren kan in Ierland. Volgens de experts zwemmen daar de sterkste snoeken
ter wereld. BBI Shamrock en
SNB-Ierland organiseren visspeciale reizen naar dit gebied.
Voor meer informatie: telefoon
050-136000.
Architect Siem Goede van
Vier landen rond de BodenCASA heeft ook een streep gesee (Duitsland, Zwisterland,
haald door de standaardwoLiechtenstein en Oostenrijk)
ning, ofwel confectiebouw zohebben de Bodenseepas ingeals hij het noemt. „Mensen hebvoerd. Een sterk gereduceerd
ben er behoefte aan een woning
ticket waarin voor een zacht
Met alle nieuwtjes, akties en
zelf in te kunnen delen. De starprijsje van spoor, bus, boot en
ideeën
om
goed
en
voordelig
re indeling van huiskamer, keubergliften gebruik kan worden
ken, slaapkarrier kinderen en
gemaakt.
Milieuvriendelijkboödschapjpen
tédoen.
één voor ouders is voorbij."
heid staat hierbij hoog in het
Voor de Borneokade heeft
vaandel. Naast cultuur (BerKIJK SNEL IN DEZE
CASA een plan ontworpen met
genzer Festpiele) is er natuur
;
KRANT!
zeer uiteenlopende woningen.
(eiland Mainau) en gastronoEn 'your wish is my command'.
mie (wijngaarden op zachtEen doka in de badkamer? Een
glooiende .berghellingen). Informatie bij de diverse verkeersbureaus.
Legoland blijft een Deense
publiekstrekker. Dit jaar is er
een nieuwe attractie bij. Een
complete
miniatuuruitgave
van een.internationale luchthaven van tweeëneenhalf miljoen
Legosteentjes. Legoland is nog
open tot l oktober, van tien tot
acht uur 's avonds. In het hoogseizoen is Legoland tot negen
uur open. Voor meer informatie: telefoon 071-211544.
Champagne. We doelen niet
op de bubbelende feestdrank,
maar op de op enkele uren van
Nederland gelegen streek waar
je naast de beroemde kathedraal van Reims veel natuurschoon, verstilde dorpjes (Verzy), meren zoals die van Forêt
d'Orient en gastronomie. Wie
ooit at bij Jean Pierre Lallement van l'Assiette Champenoise in Tigneux/Reims zou alleen al hiervoor terugkomen
naar la belle Champagne. Voor
meer informatie: telefoon 020620.3141.
Hooi. Al eens in het hooi geslapen de laatste jaren? Het kan
als je in september een avontuurlijk wandel-arrangement
boekt met zeven overnachtingen in het Oostenrijkse Pinzgau. Voor al het tegenvalt, zo'n
hooi-ervaring is er altijd een kaRuim 250 belangstellenden wandelden afgelopen weekend door pittoresk Sloten op initiatief mer achter de hand. Voor meer
van het Comité Behoud Weilandje Vrije Geer, in samenwerking met deze krant (Weekmedia). informatie: telefoon 00 43
Aanleiding- voor de wandeling was het Amsterdamse referendum. De route voerde via het 654.226.000
Dorpsplein, het oude politiebureautje en het voormalige schoolgebouw naar het omstreden
weilandje.
Leni Paul
De gidsen maakten van de gelegenheid gebruik om een warm pleidooi te houden voor het
behoud ervan. De wandeltocht werd vervolgens voortgezet door het oude deel van de Sloterweg.
Men bezichtigde onder andere de tweehonderd jaar oude Banpaal en het oudste huis van de
Slotenveg. Een kort bezoek brachten de wandelaars aan het mooiste steegje van de Sloterweg
Deze vrlje-tljdspaifina
met de, plaatselijk zeer bekende, 'pleeënhoek'. Na een wandeling van ruim een uur kon men de
verschijnt wekelijks in alle
dorst lessen in dorpscafé Kerkzicht. Daar kregen de wandelaars aanvullende informatie over de
edities vun Weekmedia.
oprukkende bebouwing van de stad.
Coördinatie: Trudy Steenkamp.
postbus 2104." 1000 CC
Na afloop was een bezoek aan de Molen van Sloten mogelijk. Daar zijn onder meer schilderen en
Amsterdam, telefoon 020 •
tekeningen te zien van het Weilandje de Vrije Geer, het dorpje Sloten en de molen
562.2840 (niet op vrijdag).

Wandelen naar Weiland

Doe mee en ontdek
Amsterdam op de fiets!

Stedelijk Beheer
Amsterdam

Leni Paul
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CITROEN DEALER

SHOWROOM/AUTO l-IN 3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dag verschi|nt m Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Bui
lonveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe ESi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstel
veens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorls Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206658686 Fax 020-665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gast
huisplem l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 18 00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws- en
huisaan-huisbladen van Weekmedia
Tolale oplage 1,1 mil|oen exemplaren

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

ƒ 42,00
f 14,20
ƒ
8,80
J
8,80
ƒ 10,40

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

!0-665 86 86

AX 11 TE 3 drs '90 56 000 km
AX TGE 3 drs '92 50 000 km
A X 1 1 T E 5 - d r s ' 8 B 58 000 km
BX 14 Pal Lpg'90 185000 km
BX 14Toulouse 91 84 000 km
BX 16 TRI Lpg87 187 000 km
BX 19 Diesel 90 134000 km
BX 19 Diesel '93 149000 km
BX 19 TZI
'91 87 000 km
Xantia 2 Oi SX '92 37 000 km
'91 102000
XM 20i schuifd

V a ƒ 85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec m Zaanstad Garage
RENE SPAAN, 075281193
Vraag tevens naar onze mruilers en aantr rep prijzen

Suzuki

Pontiac

Pontiac 4 Fierro, kl rood, b j
'84, motor gerev , 4 cil, airco ,
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
m prima staat, vrpr ƒ 9 5 0 0 Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Tel 04454 63506
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 - 62055
Van part t k Citroen BX 14 TE,
(Op afspraak gratis halen en brengen)
b j 6'90, APK, zwart, get glas,
spoiler, LPG, ƒ8900 , i z g s t
Suzuki Swift, 1 3 GL, wit
Tel 02990 43625
o v verz mij verkopen wij (te 78000 km '5/91 Jan Wals
rug van weggeweest) Renault Tel 02902 • 61697
XM 20i, Break ABS, 7'92,
AUTO SERVICE WETTER
83000 km groen
ƒ36900 5 GTL, 1985 90000 km, van
1e eigen Vermeire Expertise
XM 20i Break, schuifdak, 12
SUBARU
en LADA dealer
ZX Avant 1 4 92 42 000 km '92, 43000 km, groen ƒ 38 500 020 - 6440092
Subaru Legacy 2 2 4-wd 1991
XM
V6
Ambiance,
1
90,89000
ZX Reflex Dsl '93 103 000 km
RENAULT AMSTERDAM
1987
440 16 Inj, dnkr groen, km Subaru 1 8 GL
km, rood
ƒ23600
Top occasions met 1 jaar
3 12 maanden Bovaggarantie BX 1 6 TZi schuifdak, 1-'91,
13000, 9'94, 940 GL Estate, Subaru Mini Jumbo SD.X 1992
garantie
Hogeweyselaan 21 Weesp
km 150 000, '92, 460 GL aut, Subaru Mini Jumbo DL' 1986
68000 km grijs
ƒ14850
Wibautstraat 224
1990
02940 16661
km 89 000,'91,340 DL aut,'86 Lada Samara 1 5
ZX 1 4i Avantage, 1-'94,
0 2 0 - 5 6 1 96 11
Lada Samara 1 3
. .1991
Volvo-Nierop, Vancouverstr
12000
km
blauw
ƒ24950
^uirne keuze m 2 CV occasions
Lada Samara 1 3
. 1989
Renault CLIO 1 2 RL, blauw, 2-12 A'dam-W 020 - 6183951
alle leeftijden De Eendenspe AX 1 1iTE, 11 '90,
Lada Samara 1 3 .
1989
36000
km,
rood
ƒ
11
850
5
deurs,
maart
1993,34
000
km
cialist Leende Tel 04906 1528
iat Uno 75 IE
1989
AUTOBEDRIJF DORLAND
ƒ16500,02979- 83466
1984
940 GL 2 O,
. 3/92 Renault 11 GTX
T k Citroen AX TGE 1990 v
02903 1908
1990
Renault GTL, 1986, 4-drs, 740 GL 2 3,
12/86 Ford Sierra 23 diesel
part 1e eig
76000 km,
Broek m Waterland
1988
mooie auto, inruil mogelijk, 440 Sport 2 Oi
10/94 Volkswagen Jetta
ƒ8250 Tel 0206277712
Zwanenburgerdijk 503
ƒ3950 Tel 023-423906
440 DL 1 8
9/91
440 Comfort 1 6
1/95 Zwanenburg, tel 02907-6572
Te kp Renault 5 APK '95,
480 ES 18i
3/89
± 50 auto's APK gek Den
i z g s , bj '88
340 GL 1 7
6/88
18, A'dam, zijstraat
Tel 03495 - 35779
360 GL 2 O
1/88 Bnelstr
Chrysler - Amstelveen
Haarlemmerweg bij molen
BMW 324 Diesel
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
1/90 D20 6844079 Tevens Inkoop
Dealer voor A'veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
BMW 520 i
6/88
Auto Westpoort
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297561212
Citroen XMi 2 O L
1/92
Voor een goede SAAB
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Renault 21 GTL 1 7
4/92
'een echte garage'
99, 90 of 900
Lancia Thema Turbo 16V9/90
ook ROYAL CLASS
Kom bij ons maar eens kijken '
AUTOBEDRIJF DICK MUHL Alle occasions APK-gekeurd &
naar
OFF VOLVO DEALER ' nagezien m eigen werkplaats
:harade TX 1 3 Inj Sport, '93, Fiat Cinquecento, rood met,
Onderh boekjes aanwezig
Nijverheidslaan 1, WEESP
:harade TR (nw model), 94, 11-93, 17000 km, div ace, SAAB SERVICE MOLENAAR
Wij rullen in voor de hoogste
Tel 02940
18200/18008
:uore TS/TX, v a 89 t/m '94, perf s t , ƒ 13500 0206107527
HOOFDDORP
waarde en regelen snel
Parade Sedan
Ipg, km
uw financiering
80 000, '92 Nierop Daihatsu, Fiat Panda 1000 i e , in goede
Onderhoud,
reparatie
staat, 1990, 62 000 km, ƒ 8 000
Vancouverstr 2-12 A'dam-W
APK,
met
eigen
020 6183472
Polo 1 3, 3-drs , '89, ƒ 9950
Telefoon 020 6183951
revisiewerkplaats voor Saabƒ11950
940 Sedan
'91-'93 Golf 1 6 cl '89
motoren
en
versnellingsbakken
Daihatsu
OTOPLAZA Hilversum FIAT
ƒ13450
850 T5 airco
'94 Golf 1 3 cl '90
't AMSTERDAMMERTJE
ƒ 5950
Rat
850 GLE autm
'94 Jetta 1 6, 4drs '87
Tel 02503 14097
Amstel 340 342
740 GL automaat
'90 Rat Panda
Punto
'94,
20
000
km
ƒ
21
999
tegenover Carré
ƒ 9280
740 2 3 Sedan .
'90 1000 CLX '91
Tipo '92, 46 000 km ƒ 20 950
A'dam C Tel 0206236491
ƒ11500
460 GL
'91-'92 Rat Uno aut '91
Tipo '94, 23 000 km 22ƒ 26 950
440 DL-GL
90/'91/'93/'94 Huyndai Scoupe
Panda '92, 68 000 km ƒ 11 250
ƒ18500
440 GL, autom
'93 GLXI '91
Uno'93, 22 000 km ƒ17500
ƒ16750
Ren Clio RL '91
340 automaat
'87/'88/'89
Lancia
240 Sedan
AUTO WESTPOORT
'87/'90 Ford Clipper 1 4 '91 ƒ14900
ƒ16800
Alfa 164 TS '91
Dedra '94 17500 km ƒ32500
Voor uw eerste
Nissan Micra 1 2 '89 ƒ 7950
Delta '94 22 000 km ƒ28950
DAEWOO
ƒ 21 880
Audi 80 1 8 S '91
Speciale aanbieding
Audi 80 '85
ƒ 4950
Panda
Tachinni,
blauw
'90,
Condensatorweg/Schakelstr
Ford Onon 1 8 D '91 ƒ11500
40
000
km
ƒ
8
950
Sloterdijk l
Mitsubishi Galant
Herenstraat 40 • 73 Hilversum
Tel 020 - 6813410
GLS 4WD '91
ƒ12750
achter hotel Hof van Holland
met persoonlijke service
Citroen AX kway '89 ƒ 9950
035 - 244244 Dond koopavond
Tel 020 - 6369222, Meeuwen- Mazda 626 2 O GLX
laan 128, Amsterdam-Noord
ƒ 6950
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf
Resta 1 1 Cheers
3/93
Tel 020 - 6813410
Escort 1 6 CLX, 16V
10/93
Tegen handelsprys Volvo 460i
Condensatorweg/Schakelstr
Escort 1 6 16V, Tropical 8/93 Lada 2104 1 5 Station, 1987,
GL, wit, Ipg, 1-'92, ƒ16500
Sloterdijk l
Escort 1 6 CLX
2/95 rijdt prima, rood, inruil mogelijk,
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
Mondeo 1 8 CLX 5 drs 11/93 ƒ3450 Tel 023- 423906
A'dam Tel 020 - 6627777
WESTDORP
Mondeo 1 8 CLX 5 drs
7/94
Volvo 240 GLD Diesel, 1988, in
LADA en KIA dealer
Mondeo 1 8 CLX 5 drs 02/94
goede staat, APK gekeurd, mr 1x Lada stationcar
'88
Mondeo 1 8 CLX stat
10/94
mog, ƒ7950 023-423906
3x Lada 2105 1 5
'87-'93
Scorpio 2 O CLX stat
7/92
Probe 24 V GT
3/94
VOLVO 340 DL 1 4, 5-drs, km 5x Samara 3-drs'89, '91, '92 '94
CASPARUS WEESP
4x Samara 5 drs '91, '92, '93
ALBERS, OUDERKERK
68500, b j 6/89, ƒ 7500,Aanbevolen
door
LANCIA
1x Samara Diva 4 drs
'94
Ford Service Dealer
Tel 020-6974148/4207935
Politieen
Verzekenngsmij
3x Kia Sephia 1 6 4-drs'93-'94
Tel 02963 - 1767
Dedra '94, 46 000 km ƒ 34 950
Geschikt voor alle auto's
1x Toyota 24 D, Hilux
'91
Delta '94, 22 000 km ƒ 31 450
IN SECONDEN GEPLAATST
Adm de Ruijterweg 396-398
Thema '93,69000 km ƒ41 750
NU te koop bij
A'dam 020 - 6825983
FIAT
Halfords, V & D, Brezan, Carlife
VW
Jetta
18,
benzine-lpg,
VW/Audi/Citroen-dealers,
Uno'93, 22 000 km ƒ18950
mooie auto, inruil mogelijk,
Uno'91, 64 000 km ƒ12950 Bovag-garages en autoshops
ƒ7950 Tel 023-423906
Panda '92,51 000 km ƒ 10500 Prijs ƒ 129-Info 020-6846226
VW Jetta Diesel, 1986,5 versn ,
Occasion
Speciale aanbieding
APK gekeurd, inruil mogelijk,
Panda 1000 LL '91,
ƒ5950 Tel 023-423906
66 000 km ƒ 7 950
AUTOVERZEKERING
Skoda 105 S, 1989, 50 000 km,
bouwjaar 1993
laagste bet p mnd/kw
Autobedrijf CASPARUS
m nieuw staat, inruil mogelijk,
Focwa/Schadegarant serv
1e eig 30000 km
Amstellandlaan 1, Weesp
ƒ2950 Tel 023-423906
Celie Tel 0206416607
ƒ33950
Tel 02940 15108

Amstelstein - Suzuki

Algemeen

Volvo

Chrysler

Saab

Daihatsu

Volvo Occasions

Stoplock

Daewoo

voorkomt
autodiefstal

Van Vloten

Lada

Lancia

CITROEN OLTHOF BV
BMW 518, 1982, ƒ 2 400, BMW
520 1977, ƒ1250
Isolatorweg 40, 020 6823520
Audi 100 23, 98 kw 8/91,
115000 km, blauw metall
BMW 316, ƒ2750, Renault
Fuego autom ƒ2500 Renault Jan Wals Tel 02902 - 61697
11 TL ƒ 3 250, Renault 11 diesel
86 ƒ 3 500, Renault 5 TL v a
ƒ3250, Renault 4 F6 2 500,
Citroen BX v a ƒ 3 250, Nissan Alfa Romeo GT 1600 junior,
bouwjr 1975, m goede staat
diesel 2 liter ƒ4950,
Vrpr ƒ12950 02990-29436
RONDAY RENAULT
Plantage Middenlaan 19-21
Tegen handelspr 1e eig Alfa
Amsterdam 020 6237247
33 1 4 IE Imola, rood, ± 60 000
km, 1-93, ƒ 16 750 BEREBEIT
T k RENAULT 4 F6,
Amsteldijk 25 020 6627777
bouwjaar 1983, ƒ500,Te! 020 6251075

Audi

Alfa Romeo

Volvo 340 DL, 5 deurs, bouwjaar 1988 prijs ƒ4500
Volvo Nierop, 020 6183951

Citroen

Voor een goede occasion
VOLVO 340 DL, LPG + tre.k- Autobedrijf WIM van AALST
haak, bj '83 Vr pr ƒ 2750
Hommumcatieweg 6, Mijdrecht
Tel na 18 00 u 0206799465
Tel 02979 - 84866

Honda

Volkswagen

HONDA
AUTOKROOIJ

TT Vasumweg 32
(a/d Klaprozenweg)
Amsterdam Noord

Mercedes-Benz

020-6310615

T k Mercedes 230 CE coupé
b j '82, nwe banden, Mercedes
sportvelgen, elektr schuifd
Honda Prelude 23i, bj 8/92, enz apk tot 1 '96, mooie auto
(inruil Ford Escort XR 3i v a
rood, 54000 km, ƒ32000,1986 mogelijk) 04163 - 80251
Tel 0049-5482-6492

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI

voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Nissan
300 ZX, Americ uitv , kl rood,
CD/alarminst, bj 91, ƒ48500
020-6453851/06 52834702

Peugeot

Opel

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

Rover

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Subaru
Subaru Justy, 1986, klein, zuinig en betrouwbaar, APK, mr
mog, ƒ 2 950 Tel 023423906

Vanaf ringweg afslag S 118

Isoiatorweg 40,
Nissan Micra 1 2, 1989, in topBLUEBIRD 2 O DLX, bj '90, wit,
conditie blauw metallic, inruil A'dam-Sloterdijk (afslag S 102)
stuui b , geen roest ƒ 5400 APK
020 6823520
mogelijk prijs ƒ 8 950 Voor
tot 3-'96 Inl 02159 - 35688
informatie tel 023 423906
CHYPARSE, Soesterberg vult 106 XN 1 1 2/94 15 000 km
uw Citroen veerbollen voor 106 XN 1 1 4/92
76 000 km Nissan Micra, 5 speed, kleur
Renault 21 GTS nov '8f
f 20, p st Testen is GRATIS 205 XL 1 1 3/90 89 000 km blauw metall, 86, ƒ4950
ƒ 6 500 RONDAY BV
Jan Wals Tel 02902 • 61697
Tel 0346351150
309 GL 1 4- 3/90
80 000 km
PI Middenlaan 19, A'dam
309 XL 14 3/93
32 000 km Tegen handelspnjs Sunny
020 - 6237247
Citroen BX 19 TRD Diesel, '86,
405 GLI 1 6 1/91 70 000 km Flonda Station 1 6i, 5-drs,
APK gekeurd, prima auto, mr
Renault 5 L First 87, wit
405 GLT 1 6 8/92 78 000 km Ipg-ob, 6'91, ƒ 10500
mog
,
ƒ
2
950
Tel
023
423906
56 000 km ƒ 6 600,
RCIio 14 RT1/93 24 000 km Sunny 1 6i SLX GT, 4 drs, 1 '90,
COBUSSEN Baarsjesweg 249 Citroen CX GTI 2400 mj b j CBX 16 TGI9/90 132 000 km
ƒ 9 250 Sunny 1 4 L, 3-drs, Ipg,
Amsterdam 020 - 6121824
1981, goede staat, apk okt '95
3 92, ƒ 14500 Nwmod Sunnv
PEUGEOT v d POUW
14 LX, 3 drs 10'91, ƒ10950
Suoaru Mini Jumbo SDX 1989, 071 131865
Hogeweijselaan 93
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
wit 71 000 km APK en VVN
CITROENSPECIALIST
Weesp 02940 15110
Adam 020 6627777
gekeurd, nieuwe auto ƒ 9500TIMO DE BRUYN
COBUSSEN AMSTERDAM
HEERE Tel 0206719154
Occasions, reparaties, APK,
sinds 1930
schade en laswerk
Subaru Mini Jumbo 1990, rood,
Peugeot dealer
Verkoop onderd nwe/gebr
5drb 70 000 km APK en VVN
gekeurd ƒ10250
Garage Tel 0206320190 fax 6343433 106 1 1 Accent 7/94 ƒ 2 1 900 Astra Tailcate GLI bj '92, rood
Econoom Tel 0206232505
205 XR 1 6 aut 3/93 ƒ 23 800 met, 50000 km, schuifdak,
ƒ 10 700 alarm radio etc 03410-21978
XM Comf Br D '93 ƒ34500 205 XL 1 1 3/89
XM Turbo D ' 9 2
ƒ29900 205 Accent 1 1 8/90 ƒ12700 Opel Monza 3 OE, aut, airco
ƒ13750
XM Diesel '92
ƒ24500 309 GR 144/90
enz, 1983, APK gekeurd, mr
XM D Amb '91
ƒ22500 306 SR 14 sed 10/94/30600 mog .ƒ5950 Tel 023423906
405
GLX
1
6
3'92
ƒ
14
500
XM 20i Comfort'91 ƒ17500
ZX 1 6 Aura 5 d '92 ƒ17500 505 GLD Break 2/87 ƒ 8 800 Opel Omega Station Turbo
ƒ 9 800 Diesel 1987, dnk grijs met, mr
ZX Diesel 93, v a
ƒ17500 Honda Civic 5'88
hord Sierra 2 3 Diesel, met veel BX TGD Turbo Br '93/ 27 500 VW Golf CL 2/93
ƒ 23 500 mog,ƒ9950 Tel 023423906
accessoires
1990,
prijs BXTGD Br '92
ƒ17500
COBUSSEN
T k Opel CorsaTR 1,2, kl wit,
ƒ 14 250 Auto Service Wetter BX TGD Break 91
ƒ 14 500
Baarsjesweg 249-253
okt 84, i z g st vr pr ƒ 2750
Zwanenburg 02907 6572
BX TZD '92, 3 st v a ƒ 14 500
Amsterdam 020 - 6121824 020 6118907, (garage) 6445595
MGB CABRIO '74, gerest, BXTZDTurbo'92,2st/17500 Moet weg Peugeot 205 Td
ƒ 5500
dubb carb groen, als nieuw, BX 19 D '88
aug '93, overcompleet, rood
ƒ 14 500 VISA GARAGE, tel BX 19 GTI leren bekl, ABS met schuif/kanteidak, geel
elektr schuifd 93
ƒ24500
020 6596264
BX 19 TZI, Ipg, 91 ƒ14750 kent, 42000 km, prijs n o t k Rover 820 Tl
4/92
BX 19 GTI s dak '91 ƒ14750 Telefoon 0206169443
Rover 820 SI
6/92
BX 19 TZI Ipg'91
ƒ14500 PEUGEOT 309, 1986, APK mrt Rover 827 SI aut
8/94
BX 19 TZI '91
ƒ14500 '96, goed onderhouden Vr pr Rover 620 SI aut 9/93, 10/94
BX 16 TZI'92
ƒ16500 ƒ3750, Tel 05456 • 1592
Rover 620 l
4/94
BX 16 Progr Ipg '92 ƒ16500
Rover 216 GSI
5/93
BX 16TGIBr Ipg 92/17500 **PEUGEOT ZUIDWIJK** Rover 216 GSI 19000 km2/94
Mitsu Colt l 3 Eli, 93 ƒ 19900 BX 16 RS Br Ipg 87 ƒ 4950
en diverse andere Rovers
Voor nieuwe en gebruikte
Ren Clio 14 RT, '91, ƒ 16750 BX 16 Concorde '89 ƒ 7950
1
MINOR MOTORCARS B V ,
Autobedr Dorland, Broek m BX 14 Deauville '92 ƒ 14 500 Peugeot'stot2jr voll garantie
Ma t/m vr 0900 1730 uur
ROVER DEALER
Waterland 02903 1908
BX 14 TE '89
ƒ 7 500 Zaterdag 1000-1700 uur
BX 14 TE,'89, Ipg
7500 Inruil Financiering-Verzekering
Sloterkade 40 44
BX 14 E, '86
2950 Mmervalaan 86, Amsterdam-Z
AMSTERDAM
C15 D bestel '92
ƒ12500 Tel 020-6629517/fax 6750941
020 6177975
C15D'91
9950
Peugeot
ROVER GARAGE BOOM
C15 E '87
ƒ 250C Tegen handelspr
Dealer voor Hoofddorp
205 1 4 GT, 5 drs, Ipg, rood,
ƒ 2 4 9 5 0 VW Golf, 14 CL 1993,
VISA
GARAGE
BV
Amstelveen, Uithoorn en
1e eig , ± 80000 km, 2-'91,
74 079 km 60 pk licht metalen
Aalsmeer 02977 25667
Houtmankade 37 A'dam
ƒ14750 BEREBEIT, Amstel
u'lgen Kost B V , ValschermTel 0206278410
dijk 25 Adam 020 6627777 Aangeb div Rover Estates
l'arie 16 Tel 020 6174934

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

Autofinanciering
en verzekering

Skoda

ACCORD 2.0 i S

CITROEN OLTHOF
AX 11 TGE 9/91
ƒ13750
AX Rrst Class 9/92 ƒ15850
AX Escapade 2/93
ƒ14250
BX 19 TZI 8/91
ƒ 16 950
BX16Chic1/92
ƒ16750
Rat Uno 75 SX, 4 deurs, '90, BX Routiere 1/93
ƒ22500
70000 km, met deukjes, ZX Reflex 1 4 3/93 ƒ 22 250
ƒ 8 500 VISA GARAGE,
ZX Avantage 1 4 5/93 ƒ 22 750
tel 020 6278410
ZX Avantage 1 4 2/92ƒ 18750 Mitsubishi Colt 1500 GLX bj '87
ZX Avantage 1 6 10/92/ 21 500 APK april 96, goed onderLada stationcar '88
ƒ5950
houden, ƒ 3900. 075 704087/
Lada<i1051 5,4 drs '93/9 950 12 mnd Eurocasiongarantie
Samara 13 3 drs '91 ƒ9750 6 mnd renteloze uitgestelde 020 6412694
Westdorp-Tel 020-6825983 betaling van max ƒ 10 000 -

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

alle kleuren
ook m spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152
Tel 0206240748

Toyota

KOST
AUTOMOBIELBEDRUVEN

• Valschermkade 16
Amsterdam tel. 020-6174934
• Amsteldijk 10
Amsterdam tel 020 - 6734666

Geldlening
met
laagste
maandlasten Doorlopend
beschikt u over geld
Celie int 020-6416607

Motoren/Scooters

Klassieke Honda CB 500T, '76,
CAMRY 2 O TD, bj '88, 4 drs , • Ruysdaelkade 243
v v windscherm, i g st ƒ 4 000
wit, stuurb, APK tot 2-'96,
Amsterdam tel. 020 - 6768033 Na 19 uur 02522 - 17104
ƒ5400 Inl 02159 -35688
K
• Ophelialaan 92
T k Kawasaki KZ1100 '82, kofAalsmeer tel 02977-24550
fers + kuip, 13 000 mijl, i z g st.
vrpr ƒ6500 0206685964
• Gooilandseweg 2
Weesp
tel
02940-12517
T ka Yamaha XV' 250 cc
Wij hebben keus uit
spoedverkoop, schadevrij,
meer dan 10 Automaten
bj 1993 Pr n o t k
va ƒ3500
vóór
Amsterdam
e»
omgtYJHg
Tel 020 - 6811279
GOLDCAR BV Amstelveen,
Tel 020 - 6433733

Automaten

Service en
Reparatie
GARAGE ECONOOM
Repareert
uw Koppeling en Remsysteem
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
AARZEL NIET, BEL NU "
Uw Bovag-Autospecialist
Fredenksplein 6, 020 6232505
APK + grote beurt v a ƒ 299 DIESELSERVICE
brandstofpompen, verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel 0206980639
APK IN DE BIJLMER
Klaar terwijl u wacht
Reparaties en servicebeurten
Koppeling en koprevisie
GARAGE ZUIDOOST
Bullewijkpad 23
Tel 020 - 6915759
Afslag Heesterveld

Rijscholen

APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht
Garage West Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam
APK KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A dam 6364702
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel 0206184402
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling
GARAGE ECONOOM
Voor al uw SERVICE BEURTEN
en ONDERHOUD
Schadetaxatie en herstel
Gratis leenauto's beschikbaar
APK-KEURING
klaar terwijl u wacht
Advies voor n goede Occasion
Wij bieden u een snelle
en vakkundige service
Fredenksplein 6, 020-6232505
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL 02907-6999 A'dam
Sloterdijk 3

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
NU OOK GEVESTIGD IN
NIEUW-SLOTEN
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

ƒ 1 000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor

ƒ 775,00
MOTORRIJLESSEN
ƒ 50,00 per 60 mm
AUTORIJLESSEN
ƒ 37,50 per les
THEORIE OP CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk
R de Beerenbrouckstr 157-159
Tel 020-6138473
Kempenlaan 90
Tel 020-6140005
AUTORIJSCHOOL La Mirage
studentenspoedcursus ƒ 975,
de eerste 10 njlesssen ƒ27,50
per les, m 3 weken uwnjbewijs
halen voor slechts ƒ 1575 Wij
zijn Rijksgediplomeerd en geven onze lessen zoveel mogelijk m het examengebied Tel
020 - 4222683 of 06 - 52836303
BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,Theonecursus gratis Tel 0652821994 bgg 0206932074

Voor de zomer al je rijbewijs''
Met extra korting'' Ja dat kan'
1e 4 lessen voor ƒ 100, of ƒ 50
korting op een pakket, of gratis
theorieboek + cursus Bel Ferry
voor informatie 020 - 6932074
Voorkom onzekerheid m uw rijopleidmg en vraag de gratis
RIJLES-INFO-GIDS
voor Amsterdam en omgeving
aan 020-6633773 of 6922612

Autosloperij De Liede
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R D W vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685

Camper Merc 508'78omb '90
compl mger grijs APK gek 2
volw-2 k 050-264033
LAST MINUTE
'n Amerik Dolphin-camper
mcl automaat en airco
Adventure Cars 02990-30613
Hanomag camper met Knaus
opbouw 2 Itr D Merc motoi
65 000, v. 5 pers , comf mger
Vrpr ƒ15000 0206227572
Te huur VW camper type
CALIFORNIA 2+2 pers va,
ƒ850- p wk , all m,
Autobedrijf Veldhuizen,
A'dam - ZO , 02940 - 17316

Autoverhuur

VAN AALST
AUTO'S

niet duur!!!

DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl BTW
Tel 020 6161388 of 6890374
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens
RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89, p dag
Opel Kadett v a ƒ 39, p dag
All-m KM vriji
Tel 0206922930

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd jonge auto s vanaf
1991 a contant Belt u voor ml
03410 19354 of 0652 977028
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vrijwar
bewijs Tel 0206105478
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vnjwar bewijs

Tel 02908 • 24640
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
m deze krant

Hobby caravan 370
ZX 1 4 Reflex
BX1.9TZTeldak
BX1.6T2I
BX 1.6121 Br. LPG
BXUREGTIsp
AX1.1 veel extra's
AX 1.1 GTE
Switt 1.0 Spint

Allo
Allo GTI Look
Renault 1 9 Europa
Galant 1 8 GL

De Luxe
5drs
5drs
5drs
5drs
5drs
3drs
5drs
Mrs
3drs
3drs
5drs
4drs

Brussel voor de over-

nachting

in

Sheraton Hotel
Brussel (5*****)

het
in

Vertrekdata (steeds op zaterdag) en kosten:
20 mei, 17 juni, 8 juli. 5 augustus en 28 oktober
1995.
De kosten van deze weekendreis bedragen f 299,- per
persoon m een tweepersoonskamer, toeslag eenpersoonskamer f 70,- Dit bedrag is inclusief vervoer m
een royal class bus. kunsthistorische reisleiding,
overnachting m Sheraton Hotel. 3 gangen diner in
Brugge, ontbytbuffet en entrees museum.
* De reis kan alleen doorgaan bij minimaal 20 deelnemers.
Voor meer informatie: Fokus Reizen B.V., 020663.48.30.
Reserveren is alleen mogelijk middels het insturen
van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC
Amsterdam.

Bon voor onze lezers
Wij nemen deel aan de weekendreis Breughel en
Bosch m België a f 299,- per persoon
Naam:
AdresPostcode
Woonplaats:
Telefoon:
Datum
Aantal personen . ..
Tweepersoonskamer of eenpersoonskamer aangegeven s.v.p.

WEE

geeft u meer!

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier in
tensief les en nog leuk ook1
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ35 p u
Tel 020-6868063/6332405 P S
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rij
den is vanzelfsprekend

70 BESTELAUTO'S en pers
busjes va ƒ3500 Garage
Rijsenhout, lid Bovag
Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229 Ook t k gevraagd

Studenten 10% korting
bestel-, vracht en
personenauto's, -bussen
020 6794842, 020 6908683
Zie ATS telet pag 888

Eerste dag
Vertrek vanuit Nederland vanaf een opstappunt,
waarover u later woidl geïnformeerd. Via Zeeland
rijdt u naar Brugge waar het Van Groemngen-museum onder deskundige
leiding uitgebreid zal
worden bezocht. U
maakt tevens een
stadswandeling langs
de
Begijnhofjes.
Daarna volgt het diner
in Brugge en vervol-

Tweede dag
Na het heerlijke ontbijtbuffet wordt het
werk van Breughel
bekeken
in
het
Museum voor Schone
Kunsten in Brussel. U
krijgt ook de gelegenheid om de antiekmarkt rondom de Zavelkerk te bezoeken. In de loop
van de namiddag rijdt u terug naar Nederland.

Campers

QUKEBAAS

In samenwerking met Fokus Rei/.en B.V. biedt
Weekmedia u een kunsthistorische reis* aan met als
thema Breughel en Bosch.

Missot specialist REM en
FRICTIE-MATERIAAL
Bosboom
Toussaintstr
43
A'dam Tel 020-6180443

Autosloperijen

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
BMW 1602, '74, voor liefh , APK
Tel 02502-45435
febr '96, vr pr ƒ 2400, v
nazaat 1e eigen 020 - 6253771 Het HOOGSTE BOD'''' Be
voor vrijblijvende prijsopgaaf
T k Rat 500,1970, blauw numLoop-, sloop- en schadeauto's
merbord, in goede staat,
m vrijwaring Tel 020 6754193
ƒ6500 Tel 05905-91674

Breughel en Bosch
in België

gens reist u naar

Bedrijfsauto's

Klassiekers
en Oldtimers

geeft u meer!

\OTEI

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 02502-45435

Fiat

Ford

Scorpio 2 O CLX station 6/92,
schuifdak, lm velgen,
trekhaak, ƒ 36 990 Tel 02963 - 1767

AUTOLAK

Renault

Amsterdam
uw Volvo-dealer

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Accessoires
en Onderdelen

niet gebr.
29300 km
88000 km
70000 km
135000 km
98000 km
2001! km
42500 km
13600 km
62300 km
32750 km
47300 km
81200 km

bj
b|
bj
b|
bj
b|
bj
b)
bj
b|
bj
b|
b|

3-94

11-91
02-90
01-90
12-88
02-89
03-95
4-92

02-94
12-90
07-89
02-92
05^8

12.990,17.900,14.900,13.900,10.900,11.900,19.999,14.900,18500,9 950,8 500,1899010.900,-

Inruilgarantie en financiering mogelijk

Communicatieweg 6
Tel. 02979-84866/72828
Mijdrecht

geeft u meer!
5 dagen recreatie
en gastronomie
in Zoutelande
Hotel Willebrord is
gelegen m het dorpje
Zoutelande aan de
Zeeuwse rivicra aan de
zuidkant van Walcheren tussen Vhssingen en
Westkapelle Deze streek staat erom bekend de meeste zonuren van Nederland hebben.
In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel
Willebrord voor liefhebbers van strandwandelmgen
en fietsen een gevarieerd 5-daags arrangement in de
periode t/m 15 juni 1995 (uitgezonderd het weekend
van Hemelvaart) Dit arrangement biedt u de mogelijkheid al wandelend en fietsend de streek te ontdekken. Tijdens uw verblijf heeft u twee dagen naar
keuze de beschikking over een fiets, waarbij u enkele
mooie fietsroutes krijgt
Het arrangement is op basis van half-pension en
inclusief
- kamer met douche en toilet
- 2 dagen naar keuze beschikking over een fiets met
fietsroute
- wandelroutes m de omgeving van Zoutelande
- op één van de avonden een gastronomisch 5-gangen
diner of het uitgebreide "Rivicra" buffet
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de
lezers van de kranten van Weekmedia ƒ 365.00 p.p.
Toeslagen: l pers. kamer ƒ 10.- per dag, kamer met
balkon ƒ 7.50 p.p per dag. verlenging (op basis half
pension) ƒ 80.- p.p. per dag.
Voor nadere informatie. Hotel Willebrord, Smidsstraat 17. 4374 AT Zoutelande. tel. 01186-1215.
Boeken is alleen mogelijk door middel van het insturen van onderstaande volledig ingevulde bon naar:
Secretariaat Weekmedia. Postbus 2104, 1000 CC
Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan het 5-daags airangement in
Zoutclande in de periode t/m ISjuni 1995 (uitgezonderd het weekend van Hemelvaart) is alleen mogelijk
door het insturen van de/ie volledig ingevulde bon
naar hel in de bovenstaande tekst vermelde adres.
NaamAdies:

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

Postcode:

Woonplaats- ...

Telefoonnummer
Aantal personen

Periode:

geeft u meer!

Weekmedia

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

16-15

18 mei 1995

Lancia presenteerde eerder dit
jaar de opvolger van de 10 jaar
oude Thema. Hoog tijd, want de
interesse begon aardig terug te
lopen voor het vroegere topmodel. De stijlvolle Kappa is de
overtreffende trap van de Thema.

kE

1ANCIA Kappa bindt
onder meer de strijdt
aan met Duitse en
Zweedse toplimousmes
waarvan de achterbank niet zeiden gebruikt wordt door de
captains of industry. De Thema
bekleedde een bescheiden
plaats m het zakelijk segment
maar je kon hem toch niet echt
aanmerken als een directieauto.

Lumina slaat aan
De nieuwe Chevrolet Lumma en Monte Carlo doen het wonder
wel goed m Amerika Kortgeleden werd het 100 duizendste exemplaar van de Lumina verkocht en van de Monte Carlo zijn er al
meer dan 42 duizend verkocht. In juni begint m Nederland de
verkoop van de Lumina die ti|dens de AutoRAI zijn Europese
debuut beleefde.

De Kappa wel want deze
heeft veel meer m huis om eens
goed voor de dag te komen. Op
het eerste gezicht is hij niet
oogstrelend maar welke auto
uit de topklasse ziet er nu wel
zo onderscheidend uit dat je
even langer blijft kijken. Van de
koetswerken van BMW, Mercedes, Volvo of Saab moet je ook
maar net een liefhebber zijn.

APK Opel goedkoper
Kortgeleden verklaarde Kwik-Pit de oorlog aan dealeii. die
auto's van hun eigen merk keurden De kwikfitter dumpte de
prijs naar 49 gulden. Opel overwoog al langer de prijs van een
APK'tje voor Opel-njders te verlagen naar 50 gulden In reactie op
Kwik-Fit is nu besloten om ook maar op 49 gulden te gaan zitten

Even stoom afblazen

De Kappa ziet er in elk geval
stijlvol uit met zijn bijna 'ouderwetse' verchroomde deurgrepen, grille, raamstijlen en
sierstrip op de achterklep. De
grille vormt het uitgangspunt
voor de twee lijnen die over de
motorkap lopen en die de wigvorm benadrukken. De ogenschijnlijk hoge achterkant
wordt gekenmerkt door de grote horizontale achterlichtumts.
Het zijaangezicht is even wennen.

Jaloers
De Kappa kreeg van Lancia al
vanaf het instapmodel, als we De nieuwe Lancia Kappa 2.0 20VE LE
het zo mogen betitelen, een
meer dan luxueus interieur
waar menig concurrent weieens jaloers op kan zijn. Het
dashboard gaat fraai over in de
portieren en lijkt je door zijn
ronde vorm op te slokken. Hij
biedt alle comfort die je wensen
kan, met uitzondering misschien van een airco.
chique zijn, maar een gewone een topvermogen van 145 pk bij
draaiknop of schuif is veel 61 honderd toeren en een kopDe achterbank is niet neer- praktischer.
pel van 185 Nm bij 45 honderd
klapbaar, maar heeft wel een
toeren.
skiluik. Het notehout van het
In het middenconsole is het
middenconsole is helaas nep, Infocenter gemonteerd. Dit is
Het meest opvallende is dat
maar zorgt wel voor een gedis- een soort elektronisch hart dat je de motor niet hoort. Als je de
tingeerde aanblik. De ideale zit onder meer de motorfuncties kluisdeur achter je dichttrekt
vind je altijd wel want stoel en voortdurend controleert en in en de contactsleutel omdraait,
stuur zijn optimaal verstelbaar. de gaten houdt wanneer er pe- blijft het stil. Ook bij hogere
Het stuur dus ook in de lengte- riodiek onderhoud nodig is.
snelheid dringen er nauwelijks
richting.
motor- of rijgeluiden de cabine
in. Prettig voor de directeur die
Toch heeft hij een heel groot Stil
achterin met de benen over elVoor deze impressie maak- kaar, dat kan in de Kappa, een
manco en dat is dat je veel te
snel een probleem hebt met het ten we gebruik van een LE-ver- krantje wil lezen en dankzij de
aflezen van de klokken. Als je sie met een vijf cilinder 2.0 liter leeslampjes kan dit ook 's
de stoelzitting te ver omhoog met 4 kleppen per cilinder. Lan- avonds.
zet of als je gewoon een beetje cia levert de voorwielaangedreDe 2.0 vijfpitter is vooral een
lang bent, zie je de bovenste ven Kappa ook nog met een vijfrand van de klokjes niet meer. cilinder 2.4 liter, een 2.4 turbo- motor om lekker rustig mee te
Het dashboard zit dus te laag. diesel en een 3.0 V6. De 2.0 liter kruisen en beslist geen asfaltEn tiptoetsen voor onder meer is een compacte motor die wei- killer. Met een tijd van ruim
de temperatuurregeling zal wel nig ruimte inneemt. Hij heeft tien seconden naar 100 km/uur

Stijlvolle klasse van Lancia

'9to*^£2&*&
^m^'A^ièfi*

en een top van dik 200 km/uur
is hij niet lui, maar het houdt
allemaal niet over. De tussensprints van 80 naar 120 km/uur
vergen aardig wat tijd en je
moet al vrij snel terugschakelen naar zelfs de derde versnelling.

enigszins mee overeen maar
een knappe jongen die op de
1:10,5 volgens fabrieksopgave
uitkomt. Wij bleven bij een redelijk rustige rijstijl steken op
1:9,3. ,
Op het nieuwe ANWB-schuifkaartje met daarop de verbruikscijfers van een groot aantal auto's kwam de Kappa 2.0
Fatsoenlijk
LE als slechtste van 33 auto's m
In die versnelling heeft hij de prijsklasse van 45 duizend
overigens best wel iets in huis tot 65 duizend gulden uit de
want je kunt er zonder haperen bus.
mee door het stadsverkeer rijden. Maar als je haast wilt maHet rij comfort is zoals te verken moet je flink doortrekken wachten. De wielophanging is
in de diverse versnellingen. rondom onafhankelijk en door
Heerlijke versnellingsbak ove- middel van een hulpframe aan
rigens, dat wel. Hij valt er bijna de carrosserie bevestigd. De
automatisch in. De Kappa is wegliggmg wordt nog eens posigeen auto om mee te blazen en tief beïnvloed door de grote
nodigt uit tot een fatsoenlijke stijfheid van de carrosserie. De
rijstijl. Het verbruik stemt daar torsiestijfheid is volgens Lan-

Nieuwe Rover 400 op komst
Na de zomer introduceert Rover de compleet nieuwe 400-serie. In eerste instantie brengt
Kover alleen de vijfdeurs 416Si
op de markt. Volgend jaar volSen de andere motorversies en
de sedanmodellen.

E VORMGEVING, de
uitstraling, het mterieur, en de rijkwahteiten liggen bij de nieuwe
400-serie op een hoger niveau
dan bij zijn uit 1990 stammende
voorganger. Hij is, voorlopig
als laatste Rover, gemaakt in
samenwerking met Honda en
öat zie je er ook wel een beetje
aan af.
Rover presenteert hem als

het compactere broertje van de
succesvolle 600 en dat zegt voldoende maar je kunt hem evengoed typeren als een bloedverwant van de Civic. De door Rover ontwikkelde K-motoren
worden speciaal voor de vernieuwde 400 uitgebreid met een
1.6 liter waarin tal van wijzigingen zijn aangebracht.
De 111 pk sterke 1.6 beschikt
over een nieuw motormanagementsysteem dat de brandstofinjectie voor elke cilinder apart
regelt. De motor presteert hierdoor aanmerkelijk beter dan
veel vergelijkbare krachtbronnen. Het koppel bedraagt 145
Nm bij diieduizend toeren en
hij haalt een top van rond de
190 km/uur.
De 16-klepper haalt een gemiddeld verbruik van ongeveer
1:14. In later stadium komt er
nog een gewijzigde versie van
de T-serie 2.0 liter zoals die ir
de Rover 800-serie dienst doét.
Verder maakt pok de direct ingespoten 2.0 liter dieselmotor
zijn opwachting in de 400-sene.

D

E TOEKOMST van de
Tjaffer ziet er volgens
importeur Jaap van den
Broek gunstig uit. De
lichtgewicht ontlokte tijdens
de laatste AutoRAI heel wat positieve reacties en de komst van
een versie op grijs kenteken
kan die goede ontvangst alleen
maar verstevigen.
De Tjaffer is zoals dat heet
onverwoestbaar. Hij heeft een
gegalvaniseerd chassis en een
onderhoudsvrije kunststof carrosserie. Er valt dus weinig aan
stuk te maken en het moet ge-

zegd: het materiaal is beresterk. Tijdens de AutoRAI hebben we bijvoorbeeld met twee
man op de achterklep staan
'dansen' zonder schade aan .te
richten.
Voor de ombouw tot Pick-Up
is een polyester tussenschot
ontwikkeld dat zowel met als
zonder ruit wordt geleverd. De
laadvloer heeft een lengte van
bijna 1,3 meter bij een wagenlengte van 3,5 meter. Boven de
hoofden van de inzittenden bevinden zich twee uitneembare
dakpanelen die achter de stoelen kunnen worden weggeborgen.
De Tjaffer Pick-Up is leverbaar met de bekende 1.1 (60 pk)
en 1.4 (Y5 pk) benzinemotor en
1.5 (58 pk) dieselmotor van de
Citroen AX. Bovendien komt er
binnenkort een vierwielaangedreven uitvoering in combinatie met de 1.4 motor op de
markt.
Voor onderhoud en reparaties kun je terecht bij elke Citroen-dealer. Het gewicht van
730 kg resulteert met alleen in
een laag belastingtarief maar
ook in een zeer zuinig brandstofverbruik. De prijs van de
Pick-Up bedraagt zo'n 27 duizend gulden inclusief BTW.

De carrosserie van de toekomstige 400 biedt een 20 prpcent grotere stijfheid dan zijn
voorganger. De cabine is bijvoorbeeld versterkt om extra
bescherming te bieden bij een
koprol of aanrijdingen van achter. De zogenaamde offset-botsproef doorstaat hij volgens Rover eveneens glansrijk.
Dit woordje glansrijk is
enigszins misplaatst, want het
gaat om een botsing bij een
vaart van 55 km/uur waarbij
slechts een gedeelte van het
front de klap opvangt. De airbag aan bestuurderszijde is
standaard en voor de passagier
is hij tegen meerprijs verkrijgbaar.
Van binnen is hij verder in
alle opzichten op en top Rover
en dus rijkelijk aangekeed met
accessoires zoals een alarm en
startonderbreker, vier elektnsch bedienbare ramen. Gezien de prijs van ongeveer 38
duizend gulden voor de 416Si
gokt Rover vooral op de zakelijMega Tjaffer Cabrio (links) en de Mega Tjaffer Pick-Up (rechts)
ke autorijder.

Schriever uit Velserbroek. Ze
heeft zelf geen stoommachine,
dus neemt ze af en toe de wijk
naar Engeland om bij vrienden
wat stoom af te blazen. Maar
Zandvoort is dichterbij huis.
Schriever: „Heerlijk om met
zo'n auto te rijden, zolang je
maar niet bang bent voor vieze
handen."
De Historische Stoomdagen
in Umuiden zijn zaterdag en
zondag vanaf 10.00 uur geopend.
Volwassenen betalen voor toegang 6 gulden en kinderen 4 gulden.

foto Bram de Hollander

(ADVERTENTIES)

-AL DE ZON DOOR UW AUTODAK ZIEN SCHIJNEN? NEEN?!—j
Dan wordt het SNEL tijd voor een open
dak van SNEL BEKLEDING, want een
open dak van SNEL BEKLEDING is al
snel gemonteerd
ƒ QQA "k
vanaf

ƒ 380,-

Kleinste auto met
grijs kenteken
Speciaal voor de Nederlandse
markt heeft MEGA Automobiles Hollande een pick-up van de
Ij'affer ontwikkeld. Hij is daarmee de kleinste en lichtste auto
die verkrijgbaar is met een grijs
kenteken. Per jaar hoef je er
slechts 330 gulden belasting
voor te betalen.

De nieuwe Rover vijfdeurs 416 Si die na de zomer geïntroduceerd wordt

Dit weekeinde vinden aan het
Kennemerstrand van Mmuiden
de eerste Historische Stoomdacia zo'n 15 procent hoger dan gen plaats, een uniek en interdie van zijn concurrenten. De nationaal evenement voor de
ruim 1400 kilo's liggen als een regio.
blok op de weg en leveren voor
de bestuurder geen noemensEr zijn allerlei rijdende, werwaardige problemen.
kende, draaiende, fluitende en
De prijslijst van de Kappa va- puffende stoommachines te
rieert van 60 duizend tot 96 dui- zien waaronder de stoomauto
zend. De goedkoopste uit de Locomobile uit 1900 van Wim
reeks straalt veel klasse uit, Laarman uit Zandvoort. „Je zit
heeft veel aan boord dat het le- op 13 atmosfeer en je speelt dus
ven draaglijk kan maken en met een bom," aldus Laarman,
verdient een stevige plaats in voor wie de geur van olie alles
zijn klasse.
goed maakt. Het evenement is
Everhard Hebly een initiatief van Caroline

En voor net even iets meer rijdt u al met
het allernieuwste schuif/kanteldak van
Vermeulen/Hollandia elektrisch of
handbediend binnen 1 dag compleet
gemonteerd in uw auto voor de zonnige
prijs vanaf

ƒ 775,

i-iini.1 livi t.
KUIPERBERGWEG 6 A'DAM Z/O
informeer dan gelijk even naar onze soepele betahngsmogelijKheden

020-6911981

(ADVERTENTIE)

eg w e z e n
Extra ingekocht, extra voordelig!
5 Dagen naar Winterberg in Duitsland!

Iedere streek of gebied heeft zo z'n eigen charmes, het
Sauerland laat zich kenmerken door zijn grilligheid, vcrschicdenheid in natuur en oude liistorie. 5 Dagen naar
Winterberg, halfpcnsion en enerverende excursies!
Juni: 05,19 n. 398,- Juli: 03,17, 31 fl. 398,Inclusief: *vervoer per luxe tourbus * lunches heen- en terugreis *welkomstdrankje *halfpension *logies in hotel Rötz*2ps.kamer met do/to *excursies* reisbegeleiding
l""""" ~v7mTÈRBÉRG"~CÖL5p"5iv"

Deze bon ingevuld opsturen nanr
De Harde's Tours, Antwoordnr. 308,
2130 VB Hoofddorp (geen postzegel)
Naam:
Adres:
__
Poste.:
__
Woonpl.:

'

De Harde's Ifeors

Boek nu! BEL 020-6541100
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Wat een meubels. En wat een stijlen.
De best gemeubileerde boulevard van
't land is die van Amsterdam-Diemen.
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9 30 tot 17 30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur,
maandag van 13 00 tot 17 30 uur
Vrijdagavond koopavond
tot 21.00 uur

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bi) alle zaken
TRAM

9

Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur
Eicluild en betaalt»» littoirtort ^

>VIOMEl

mijhclers

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-.itUerleiitie:* \oor yakenmmi en paiticulier kunnen
uorcicn gc/ct over l of 2 kolommen biredle in cii\ci>c
Icttngrooucn.
Particulieren \erw ij/en wij naar de .speciale bon op de
pagina ..MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de \olgcnde edilie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD j 0.-18 per miNimelei.
Sluitingstijd: maandag 15.00 u u i .
U kunt uu lekhl ielctoms.clu' opgeven: 02507-17166 of
afgc\cn//-cnden aan:
* ZancUoortb Nieuusblad. Gasihuisplcin 12.
2(M2 JM ZancKoort:
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z. Zandvoorts Nieimsblad. Arnstelvcens Weekblad. Ulthoonibc Courant, de Ronde Vencr, Aalsmeerder Courant. alle edities \an liet Amsterdams Stadsblad, de
Nieimc Vt'ccsper. ƒ 5.52 pci millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 15.00 uur.
* Informatie over on/c overige aantrekkelijke aclverletiticcombinaties m de Micro's zijn op aanvraag op onze
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 8.-- ad m. kosten.
•k Bij plaatsing in de Micro's worde» geen bewïjsnumniers
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders builen
hel verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hicivoor
wordt ƒ 6.50 in rekening gebracht.
Alle prij/cn e\cl. 17.5% BTW
a
U kunt de tekst van uw Micro-advertcntiecombinalie Z
telefonisch opgeven:

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71
(dil nummer is niet \oor bcxorgklaclitcn) of zenden aan:

Micro's Wcckmcdia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in de/elfde ucck.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

l.v.m. Hemelvaartsdag afwijkende sluittijden
Oproepen
Mededelingen
'-

f en pruik als het
nodig is!

* aparte
pa s ruimte
* ruime
sortering ïn
haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis of in
hei

ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(mgat)werken
JMEBEOSM
Heemstedeslraat 28
b h. Hoofddorpplein.
Amsterdam

Inscopie
Homeopathie
Bloesemremedie's

* 19/5 muziekav. H. Kerk
aanv. 20.15 u. Toonkunstk.
Zandv. olv dhr.L.Stuifbergen
Alle horecabedrijven
kunnen bij
RADIO PEETERS
op prompte service en
-levering rekenen.
Haltestraat 62a,
tel. 02507 - 19892,
Borduurpakk. Beatr. Potter,
Paddmgton Bear, DMC, Anchor, hobby-art., naaimach.
rep., scharen slijpen. Singer,
Pnnsenhofstr. 7. Tel. 20072.

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?

De Gaper Drugstore

Hoi, ik ben Chantal, 26 jr jong
en pas gescheiden. Zoek
nieuw kontakt voor de eenzame uurtjes. Tel. 06-350.
202.00, toets 'n 3 en dan keuGESCHEIDEN en toe aan 'n zenr. 816. (100 pcm).
nieuwe start? Veel vrouwen
k ben goeduitz. jeanstype
zijn ook op zoek.
Bel 06-350.290.15 (100 cpm) van 44. Laat wat horen als je
ook van popmuziek houdt.
Gezonde, fitte vent van 60 Boxnummer 347073 (1 gpm).
zoekt vrouw, ca. 53, om nog
een tijdje gezellig-mee door Ik ben Jessica, 16 en blond,
te gaan. Boxnummer 346764 gek op house. Ik wil graag
een leuke gozer leren ken(1 gpm).
nen. Boxnr 981389 (1 gpm).
Hallo. Ik ben Ellen, een leuke,
spontane meid van 30 jr en k ben Kees en teken en schilzou graag in kontakt willen der als hobby en werk. Wil jij
toekomen met 'n leuke spontane een schilderachtige
man. 06-350.202.00 toets 'n 3, komst? Boxnr 347092 (1gpm).
dan keuzenr. 333 (100 cpm). Ik ben Loes, 38 lentes jong en
Hallo, ik ben Sandra, 24 jr. bi-sexueel. Wil je meer van
Rood krullend haar, groene me weten bel me dan!
ogen en sproeten. Ben vrijge- 06-350.202.90 en toets 'n 3 en
zel en op zoek naar 'n leuke dan keuzenr 673 (1 gpm).
vent. 06-350.202.00 toets 'n 3 Ik ben op zoek naar een leudan keuzenr. 030 (100 cpm). ke, liefst geb. vent, met
Hallo jongens, dit is Debbie humor en warmte. Ik ben een
met lang, bruin haar. Waar zit romantische vrouw en lekker
dat stuk voor mij? Boxnum- volslank. 06-350.202.90 en
toets 'n 3 en dan keuzenummer 346024 (1 gpm).
mer 383 (1 gpm).

r
Ga je mee genieten van mooi
zoekt voor bemiddeling in de gehele regio Zuid Amsterdam weer, grand café's bezoeken
enz.? Kontakt dan Rob van
30. Boxnr 331472 (1 gpm).

r

alpha helpenden (m/v)

Het betreft hier met name het zwaardere huishoudelijke werk
bij thuiswonende cliënten.
U KOMT VOOR BEMIDDELING IN AANMERKING INDIEN U:
* minimaal 18 jaar oud bent
* ervaring heeft met huishoudelijk werk
* minimaal 3 en maximaal 12 uur per week wilt werken.
De bruto uurvergoeding bedraagt ƒ 14,60 (vanaf 23 jaar).

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?

1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

020 - 683.04.05.

Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.

Lessen en clubs
Wat moet je doen?

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd
Gevraagd ervaren assistent
bedrijfsleider met kennis van
wijn, in wijn/delicatessenzaak, voor alsnog tijdelijk t/m
december. Tel. 020 - 6620023

HE YOU, JA JIJ!

Zie je er leuk uit, heb je
AMSTELVEEN, 150 kramen een vlotte babbel en wil je
Sporthal de Escapade.
veel geld verdienen? Full-time
Zo. 21 mei, 10-17 uur.
promotie-verkoopteams Lft.
Midland BV: 033-751167. 18-30 jr. Geloof je het niet'
Check it out' Tel. 023-296190,
13-17 uur of antw apparaat.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard Zin in iets nieuws?
je tussen 18-30 jr en wil je
Grote Krocht 26 Ben
leren verkopen, bel dan voor

Tel. 13529

VLOOIENMARKT

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!

GROTE VLOOIENMARKT
Oppas gevraagd/
Zat 20 mei Haarlem-Schalkaangeboden
wijk, Het Schalkererf, 100
kramen, van 9-16 uur, aileen
2e-hands. Toegang ƒ 2,50. Gevr. oppas ± 1 8 jaar vooi
020 - 6156856.
Martijn 6 jaar voor zomerva
* Help de Polen. Stuur 'n kantie. Tel. 19536 na 6u.
voedselpakket' Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
Divers personeel
gevraagd
* In ondertrouw op 19 mei, nu
nog 5 maanden dan de grote
dag. Madeleine/Junaan/Mam
Dames opgelet11
06-thuiswerk
* Oproep:
tentoonstelling
(live gesprekken)
Maria school, oude schoolspullen. Tel.: 02507 - 19106. Hoge verdienste mogelijk.
Meer weten?
* Ronde van Texel1 Wellicht
Bel 010-4296047 of
plaatsje vrij op trailer? Ge
010-4298408.
deelde kosten! Chris 17994.

Vlooienmarkt

Huwelijk en kennismaking

Adrie v.d. Ven
v. Speijkstraat 108 hs, A'dam

PIANOLESSEN
door gedipl. lerares.
Tel 02507-18486

info en/of individueel gesprek
tel. 020 - 6820639.

Op de Sniep, Diemen
HpKiiiiii.r S(H(.!iml/«Ui.i

Wat moet u doen:

Tel.020-6157107
* Wordt het Frangois of Jacqueline? In 1996 zullen we het
zien. Geluk oma Sugar x.

van|<eeuwi|k

25 mei Ijsbaanterrein Zuiderdreef 1 te Nieuw-Vennep; 18 juni
buitenmarkt met Hawaiaanse en Javaanse dansshow op
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
circuit Zandvoort; 25 juni buitenmarkt Weerlaan 1 te Hillegom;
24 uur per dag, 7 dagen per week.
22 juli buitenmarkt p.p. Leeuwenhorst te Noordwijkerhout;
23 juli buitenmarkt met live muziek en buitenlandse dansshow
Malieveld te Den Haag. ORG. HENSEN tel. 023 - 402334. 1. Kies een leuke advertentie, ƒ 1,- p.m.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets m het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Winkelpersoneel gevraagd
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Ben je 35-40 en zijn kids geen Heb dochter van 13 en als jij
probleem' Vertel Marian dan een zoon idem hebt, dan zijn
snel iets over jezelf. Boxnum- we een harmonieus gezin.
zoekt per direkt voor de zondag medewerksters,
Boxnummer 346139 (1 gpm).
leeftijd 16-18 jr, en schoolverlaters voor de zomerperiode. mer 346480 (1 gpm).
Sollicitatie na tel. afspraak. Tel.: 02507-12513
Bijna zomer en dus tijd voor Heb jij zin m iets anders
vragen naar mw. of hr. Olieslagers.
een leuke blind date. Laten dan anders, iets opwindends,
l me dan gauw! Groetjes
we samen m het park gaan
wandelen.
Boxnummer van Mandy. 06-350.202.90 en
Huishoudelijk personeel gevraagd
oets 'n 3 en dan keuzenum306417 (1 gpm).
mer 552 (1 gpm).
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met Hoi, dit is Sandro. Ben 26
de persoon van jouw keuze. en heb zwart haar, donkere
ogen. Kom je mee op de moProbeer het eens en bel
or? Boxnr 333379 (1 gpm).
Thuiszorg amsterdam zuid 06 - 350.222.21. (100cpm).

Therapieën
PRAKTIJK VOOR
NATUURGENEESKUNDE

•••«

Uitgaan

Een sollicitatieformulier kunt u telefonisch opvragen bij
de afdeling personeelszaken op maandag t/m donderdag
Felicitaties
ussen 11.30 en 12.30 uur; telefoon (020) 573 25 11.
J kunt zich ook schriftelijk aanmelden, onder vermelding van
Fred van harte met je verjaar- 'sollicitatie alpha". Vossiusstraat 6, 1071 AB Amsterdam.
dag. Op naar 32»! Veel liefs 3evr. huish. hulp, 1 ochtend
SchoonmaakCobie + kids en ma +• oma. p.w. Tel.: 02507 - 14287.
person.ee!
* Junaan, Madeleine we komen op de koffie nu jullie in
gevraagd
Personeel
ondertrouw gaan. Dirk, Gees.
aangeboden
Gevraagd: jongen, ± 18 jaar,
* Madeleine, Junaan van harvoor
glazenwassen]
en
te met de 19 mei. Nog even
en we hebben feest. Henk
onge vrouw zoekt huish. schoonmaakwerkzaam'erk voor woensdagochtend, heden. Weber Schoonmaak* Nelly, gefeliciteerd met je el.: 02507 - 12632.
bedrnf, tel. 02507 - 14764.
verjaardag. Groetjes en liefs
uit New York van Debby.
* Papa van harte gefeliciteerd met je 31 verjaardag, je
zoons Richard en Bo Freddy.

"•"*V

1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia belt
u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw advertentie
afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)
(in b/okletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)

Ik heet Luuk en berl daas van
film. Je mag dus 3x raden
waar wij naartoe gaan! Boxnummer 310869 (1 gpm).
Ik heet Sandra, 19, 1.73 en
zwarte krullen. Ik val voor
jongens met donker haar.
Boxnummer 316749 (1 gpm).
Ik wil met leuk meisje naar de
bios of uit eten. Bel eens
RobertJan van 22. Boxnummer 933751 (1gpm).
Jeugdige creatievelinge van
50+ is romant. en muzikaal
Ben jij een lange vent ca. 52?
Boxnummer 324110 (1 gpm)
Lange, blonde Sander is op
zoek naar een meisje om te
stappen en hopelijk klikt het
Boxnummer 326390 (1 gpm)
Meisje van 17 is op zoek naai
jongen die zin heeft m alles
wat leuk is; dansen, stranc
enz. Boxnr 346682 (1 gpm).
Meisje van 20 lentes zoek'
leuke, spontane en lieve jon
gen om eens mee uit te gaan
Boxnummer 346931 (1 gpm)
Mijn liefde is vervlogen, zach
tjes uitgeblust. Ben jij mooi
ca. 30? Reageer dan hoor je
meer. Boxnr 324184 (1 gpm)
Mijn naam is Patrick en ik wi
hevig aan de rol met een leu
ke meid van ca. 24. Boxnum
mer 313477 (1 gpm).

A/ie wil er met mij, een Suriaamse vrouw van 22 jr, een
lezellige tijd
tegemoet?
l.v.p. niet ouder dan 40 jr!
56-350.202.90 en toets 'n 3 en
dan keuzenr 220 (1 gpm).
Zijn er nog leuke mannen die
/an huiselijkheid en romanlek houden? Ik 31, jij breed.
Boxnummer 961350 (1 gpm).

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

Het boxnummer is:
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden
geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

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

Kasten
antiek, groot, klein, dik, dun,
banken, vitrines, bureaus, decoratie enz. JAN BEST, Keizersgr. 357, tel. 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, tel. 020-6412137.

MiCRO's

TAFELS
antiek, klein,
groot, dik, dun.

UPIDO brengt u bij elkaar!
ndien gewenst reeds binnen
week uw eerste contact.
/raag gratis en vrijblijvend
Keizersgracht 357,
de folder aan: 03451-11486
020-6232736.
automatisch) of 03451-31364
Showroom:
telefoniste). 24 Uur per dag,
Mr. J. Takkade 30,
dagen per week. Cupido:
Aalsmeer, 020-6412137.
erkend, voordelig en één van
Veilinggebouw
Amstelveen
\lederlands grootste relatieHeden inbreng: Spinnerij 33
organisaties.
Tel. 020 - 6473004.
JUPIDO zorgt snel voor resulaat! Folder: 03451-11486 (auomatisch) of 03451-31364 Computerapparatuur
en software
telefoniste). Erkend, voordeg en één van Nederlands
grootste relatie organisaties.
RADIO PEETERS
kan u alles leveren op cd-i
gebied. Hardware en softBeeld en geluid
ware voorradig. Haltestraat
62a. Tel.: 02507 - 19892.
RADIO PEETERS
*Te koop: .Super Nintendo,
heeft cd's en cd-i's
voor goede prijzen in huis. zo goed als nieuw, ƒ 175.
Haltestraat 62a, 02507-19892. Telefoon: 02507 - 12536.

Jan Best

*T.k. ITT kleuren-t.v., teleext, afst. bed., stereo, vr.pr.
375. Tel.: 02507 - 30355.

Baby-artikelen
.k. babybed + matras +
dekbed ƒ150; box-wit ƒ50;
dlg. baby-uitzet 'Dombo'
50. Tel. 02507-19536, na 6 u.
*T.k.: Koelstra combi-wagen, kl. grijs + voetenzak +•
akenset, ƒ 150. 02507-30012.

Schoonheid en
verzorging

Woninginrichting
FRANCIS nieuw in West en
nog steeds de goedkoopste
in gebruikte koelkasten,
wasmachines, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's.
Alles ± ƒ250,-. Jan v. Galenstr. 43 (naast Kwantum),
6898142. Dotterbloemstr. 2
(A'dam-N), 6370845.

ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p.w.
02507-30183/06-52812146

Welke leuke vrouw gaat me
m ij, Hans, 47, naar de Phan
torn en wie weet wordt hè
nog wat. Boxnummer 33117!
( 1 gpm).
Welke serieuze hr tot 40 j
met goede baan, zoekt ken
nismaking met Russische vr
29 )., acad. niv., si., blond
eerlijk Hobbies: reizen, huis
dieren, kunst, verzorging, hui
en kinderen. Reacties in En
gels. Boxnr 348796 1 gpm

Wasmachine defect? Bel:
020-6816308. Tel. pr.opg.
vooraf, geen voorrijkosten.

Dieren en
dierenbenodigdheden

Verhuizingen

Geen tijd om de hond
uit te laten. Ik doe
het graag voor u. Bel voor
nadere info: 02507-1984.

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-na'chtserv. 020-6424800.
• Rubrieksadvertentie? Zie
*Gratis af te halen: jonge voor adres'en/of telefoonnr.
katjes. Tel.: 02507 - 30051.
de colofon in deze krant.

3 regels
Gratis!

voor de particulier

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
• inzenden uitsluitend via
bij uw tekst meegerekend wordt).
de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch woropgegeven • verloren/gevonden « weg/aan koden opgegeven.
men lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
voor particulier gebruik • het aangebodene mag
brief) met vermelding van uw postcode naar:
niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Of afgeven bij:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
grepen.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave vdn redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Let op de afwijkende sluittijden i.y.m. de feestdagen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
vrijdag rtot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

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

Rubensvrouw met zoon geef
trefwoorden:
openheic
zelfst.heid, monogaam, knul
felen, delen. Boxnumme
949722 (1 gpm).
Vlotte, sportieve, gebonden
vrouw van 25 jr, 1.70 m, me
bl. haren en blauwe ogen, zk
'n erotisch ingestelde man
06-350.202.00, toets 'n 3 en
dan keuzenr. 189 (100 cpm)
Voor mij komen vnendschaj
en .wederz. respect op di
eerste plaats. Voor jou ook'
Boxnummer 953738 (1 gpm)

Ga voor Histor verf „monodek", glas, behang, klompen,
petroleum naar Keesman,
Jansteenstraat 1. Tel. 12425.

RADIO PEETERS
heeft alle audio en video
en accessoires
Te koop rotan bank met uit- onderdelen
voorradig. Test ons.
klapbaar 2 p. bed ƒ 100,-.
Haltestraat 62a, 02507-19892.
Tel.: 02507 - 18946.
T.k. antieke donkereiken eet- SCHILDER heeft nog tijd v.
tafel met gedraaide poten en binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
kruis, afm. 91x91, uitklapbaar prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 19800.
tot 1.52 m, ƒ450.
Tel. 020 - 6907163.
Vakkundig schilderwerk door
*T.k. eikehouten secrétaire kl. schildersbedrijf. Bel voor
prijsopgave: 020 m. glazen bovenkast ƒ250. vrijbl.
6917762. •
Tel. 02507 - 18946.

HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ 125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 02507 - 14606.
Manicure ƒ 12,50; Gel, zijde of
fiberglass ƒ90, Amstelveen,
6450635, ook aan huis.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

SSfes

Remco wil weten of er noc
leuke meiden zijn die van
uitgaan, muziek en goed ge
sprek houden. Boxnumme
346541 (1 gpm).

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomp'uter hebt gekregen.

Kunst en antiek

1

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding' vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Weekmedia 17

donderdag 18 mei 1995
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DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige v/eek zijn:

Een viertal waardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:

Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.

J. E. Leibbrandt, Diemen

Gewonnen door: R. Keiser, Duivendrecht

Bogaart, Zandvoort

S. Prins, Amsterdam

Voor de divisie Patiëntenzorg in regio 3, team Rembrandtweg
zoeken wij-per 30 mei 1995

EEN ENTHOUSIASTE
(WIJK)ZIEKENVERZORGENDE M/V (52,11%)

P. H. v.d. Grint, Kudelstaart

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

MICRO'S

Osdorperweg 247
Amsterdam-Osdorp

Ervaren Vrouwen! Wij zoeken
jonge jongens om mee te
spelen. Lekker boven op me
en dan tussen m'n borsten. Ik
Kies nu zelf de leukste
ga heen en weer tot 't einde!
vrouwen, via de computer Heb cup DD. 06.96.94 1 gpm
krijg je haar direkt aan de
Lady Bizar Al 5 jaar de first
lijn! Bel 06-96.67 (75 cpm)
J;, Al nietnieuW meer
Te koop
Lady in SM. lakleer, bondage,
| DE KLUSSENBUS
JONGE
mannen
gezocht
die
piercing, zweep kettingen. Algevraagd
dames
(35+)
GRATIS
verles mag! Gratis SM les. 06Igehoord heel erg duur???
diversen
wennen. 06-97.09 (75 cpm)
320.324.68. (1gpm)
06-320.320.91. Ik open m'n Langzaam laat ze je broek
£; • gewoon bellen, . .. T k gevr.: wit mdf commode mond voor jou! Ik wil je tong zakken. Haar hoofd gaat omvoor
baby.
Tel.:
02507-13521.
ï;altijd gratis prijsopgave
voelen. Rijpe negerin. 1 gpm hoog en omlaag. Haar tong
ANONIEME sexafspraakjes. draait kringetjes en jij pakt
Onroerende
f;; .':• . tel. 13780
:
Sexkontaktlijn
Amsterdam. haar bollen vast! Standje
Frans. 1gpm 06-320.326.22.
06-320.330.79
(75
cpm)
goederen
te
koop
Indringend?) 06-59595301.
gevraagd
Avontuurtjes op school! Na
het sporten pak je me onder
Doorgeschakeld
Zalenverhuur
m'n shirt en glijdt je hand in
GARAGE
m'n slipje! Ik wil een hoogte- NAAR HETE DAMES THUIS!
TE KOOP GEVRAAGD
punt! 06-320.320.42 (1gpm)
Tel. 02507-14534
Oudere HEREN gezocht v.
gratis sex met lieve dames 2 Kwartjes p. minuut
PELIKAAN.
Onroerend goed
(40+). 06-9539 ClOOcpml.
Lesbi Club! 2 vrouwenlichauw adres voor koud buffet
en woonruimte.
men die verwend willen woren bittergarnituur.
Bel
Dames
Thuis
te huur
den. Lekker met je hand in
Tel.: 02507-18812/15619.
in heel Nederland
aangeboden
ons slipje. Lekker zo'n hoogVERENIGINGSGEBOUW
GEHEEL PRIVÉ
tepunt. 06-320.320.39 (1gpm)
thuis doorgeschakeld
Luister naar gratis SexoproeTe huur: gestoff./gemeub. kapen van vrouwen. Maak ]e
Grote Krocht 41, Zandvoort, mer met gebr. k/d/t, aparl
keuze, de computer schakelt
tel. 02507-15705 b.g.g 19932, ing., per 1-6-'95, ƒ550 p.m.
Z'vrt. Tel.: 02507 - 30051.
je door. 06-96.65 (1 gpm)
24 u/p.d. 100 c.p.m.
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES Zomerhuis t.h. per direct v. BUITENSEX. Je pikt een lift- Meiden v.a. 18 jr die van
KOFFIETAFELS
perm. voor werkende alleen- stertje op! Haar rokje kruipt Grieks houden vertellen hun
Zoekt u ruimte voor vergade- staande. Tel. 02507 - 13946. omhoog en je ziet haar slipje. ervaringen. Je kunt ook Live
Haar hand glijdt in haar broek- met ze! 06-320.320.62 1 gpm
ring, feest, club of partij?
je. Op de parkeerplaats gaat Nieuw! Gluur door de ramen
Komt u dan eens praten met
Onroerend goed
alles uit! Kom maar, zegt ze. van Esther en Peter en beleef
mij, A.J. v.d. Moolen,
en woonruimte
(1 gpm) 06-320.320.34.
Gemeenschapshuis,
tel.:
mee wat ze met oppas Anja
te huur gevraagd
02507-14085 of 19652.
Dikke NEGERINNEN geven doen! 1gpm 06-320.323.13.
tel.nrs voor gratis sex bij hen Nieuwe: hete meisjes (v.a.
T.h. gevr. stalling voor motor- thuis. Bel 06-96.62 (75 cpm) 18) uit Groot Amsterdam. 06Hobby's en
fiets in de omgeving van de Dikke vrouwen (40+) willen 350.23.020 (100 cpm)
verzamelingen
M. Nijhoffstr. 02507-12965.
vrijblijvende sex. Gratis & dis- Nu DIKKE vrouwen echt opcreet. Bel 06-95.02 (75 cpm). bellen. Zoek de leukste en de
RADIO PEETERS
BedrijfsDikke vrouwen geven tel.nrs computer verbindt je naar
heeft t.v.'s en video's
onroerend goed
voor gratis sex bij hen thuis. haar thuis: 06-96.68 (100 cpm)
tegen goede prijzen voor U.
Haltestraat 62a, 02507-19892.
te koop - te huur 06-96.02 (100 cpm).
Nu kun je hete vrouwen echt
Dikke vrouwen (40+) willen opbellen. Ze willen gratis sex.
*T.k. ansichtkaarten Zandv,
De computer verbindt je naar
jaren 50, 25 st. ƒ7,50.
T.h. per 15 juli a.s., sfeervolle kontakt met oudere heren. haar door. 06-97.55 (75 cpm)
Tel: 02507 - 17193.
lichte 2 bedrijfs/kantoorruimte Bel ook! 06-95.43 (75 cpm)
32 m , 4 m hg, 1e verd. in DIREKT apart met gratis vrou- Nymfomanes doorschakellijn
Bedrijvencentrum voor Vrou wen,
doorverbonden naar direkt apart met opwindende
Muziekwen, A'dam. ƒ870,36 p.mnd haar huis. 06-97.10 (75 cpm) vrouwen 06-9666 (1gpm).
instrumenten
(incl. servicekosten, GEB
Op z'n FRANS! Ze doet je
DIREKT-SEXKONTAKT
BTW). Tel. 020-6932309.
broek uit en slaat haar zachte
Kies nu zelf de heetste
lipjes om je ... heen! Haar
vrouwen, via de computer
Woningruil
hoofd en tong gaan op en
wil ze gratis sex aan de
neer en jij zit met je vingers in
lijn. Bel 06-97.88 (75 cpm)
m'n slipje. Wij komen tegelijk
750 RUILADRESSEN
Dominante vrouwen geven tot een HP. 1 gpm. 06.96.46.
in A'dam. Inform. bij WBV He tel.nr voor Gratis SM-kontakt.
Ordi meiden! In het steegje
Oosten. Tel.: 020-4873315.
06-320.325.80 (100 cpm).
botst ze tegen je aan. Gelijk
U kunt. bij ons al
AANGEB. 4 k.flat, 1 hg Enge
DOORSCHAKELLIJN
legt ze d'r hand pp je kruis. Jij
v.a. ƒ 270,- voor
landlaan Haarlem, huur ƒ 680 Nu kun je vrouwen direkt
stroopt haar rokje op en voelt
het eerste halfjaar
Gevr. 3 k.flat of woning in opbellen. Direkt naar haar geen slipje. Ga door, laat je
een goede piano '
Zandvoort. Tel.: 023 - 402550 thuis. Bel: 06-98.92 (75 cpm) gaan! (1gpm) 06-320.320.77.
huren.
DOORSCHAKEL-LIVESEX! Oudere ERVAREN vrouwen
Informeer NU al
Financiën en
200 Vrouwen willen thuis ge- van 35+ zoeken sexcontact.
voor komende
beld worden. 1 gpm 06-96.98. 06-350.290.53 (75 cpm).
handelszaken
schoolseizoen bij:
Effe vlug Live! Comp. draait 't
privénr. van een hete meid.
VAN KERKWIJK
Geen wachttijden of visitek.
Amsterdamseweg 202,
V.A. ƒ75 -DORSMAN
Elk type tel. 1 gpm. 06.97.93
AMSTELVEEN
blijft toch goedkoper!
020 - 6413187
ELKE DAG NIEUWE
Bel nu: 02507-14534.
DAMES PRIVÉ
*Te koop houten muziekGELD NODIG?
Laat je snel
meubeltje met uitschuifplaaflossing
doorverbinden via
teau ƒ35. Tel. 02507 - 15817. Lage rente/lage
Kroon Kredit
(ook met BKR problemen)
VERHUUR van PIANO'S
24 u/p.d. 110 c.p.m.
al v.a. ƒ 50 per mnd
01608 - 83559.
Bel voor onze voorwaarden:
Oudere HEREN gezocht v.
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.
gratis sex met lieve dames
Sportartikelen
(40+)! Bel 06-97.05 (75 cpm)

ff. NEE,:/;:

IGOED SNEL VOORDELIG

Lekker Snel

06-350.10.358

Party-service

De Krocht

Tel.

Elke week het dagelijks nieuws!
06-Nummers

06-98.50

PIANO
SPELEN

Amstelland
Meerlanden

S&M-LiveBox! Laat je aan de
ketting leggen! Je draagt een
rubberen kap over je hoofd.
06-96.26 Top S&M verhalen
bel 06-97.91 (1gpm).

HULPSTUKKENSEX!
Hier
hoor je hoe je vrouwen zichzelf tot een hoogtepunt brengen met de lekkerste hulpstukken. Geef die kaars eens
schatje. 06-320.325.59 (1gm)

Oudere vrouwen geven hun
telefoonnr voor gratis SEX:Stewardes! Ik buk voorover
en jij grijpt in m'n blouse. Wat
06-9517 (75cpm).
een borsten hè? kom lekker
Oudere
vrouwen geven onder m'n rokje, voel ik draag
tel.nrs voor GRATIS sex bij geen slipje. Zalig laat me kohen thuis. 06-95.11 (1 gpm) men lieverd! 06-95.07 (1gpm)
Oudere
vrouwen geven STUDENTES geven gratis
tel.nrs voor gratis sex bij hen sex op hun kamer. Bel
thuis. Bel 06-97.80 (75 cpm). nu 06-96.03 (75 cpm).

. Privé
doorschakellijn

06-96.88

STUDENTES willen mannen
verwennen. Geen fin. bedoelingen: 06-350.266.46 (1gpm)

Super LiveDating 500 meiden
v.a. 18 wachten op jou! VrouRijpe Dames Koude Kak! On- wen bellen gratis 06-4699,
der haar kokerrokje draagt ze mannen bellen 06-9606 (1gm)
geen slipje. Haar BH met hal- Treknummertjes! Hier hoor je
ve cups, waar haar borsten vrouwen die jou/zichzelf met
uitpuilen, priemen door haar de hand tot een hoogtepunt
blouse heen. Ze wil gepakt brengen! 06-320.320.41 (1gm)
worden! 06-320.320.38 (1g/m)
TRIOSEX: 'n vrouw of man
Schooljuf! De lerares geeft extra in bed. Sexkontakten!
thuis sexles! Daar stond ze in Bel nu 06-98.44 (75 cpm).
haar bodystocking! Kom binnen, laat 'm zien. Op z'n Frans TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
lieverd! 06-95.08 (1gpm).
Bel nu 06-95.02 (75 cpm)
SECRETARESSE! Onder het
buro zie je dat ik geen slipje VERPLEEGSTERS! Je kijkt
draag. Je hand glijdt onder dwars door m'n witte uniform
m'n rokje. Heerlijk, ga door! heen! Zie ik ben naakt eronder! Ik buk, en jij gaat met je
Vlugger! 06.96.93 (1 gpm).
hand achterlangs! Ik wil je
Sex in het OPENBAAR! Sa- tong voelen! 06.97.44 (1 gpm)
men m de lift. Jij stopt hem en
begint me gelijk uit te kleden. Vrouwen (40+) willen snel
Je trekt m'n slipje opzij en SEXKONTAKT. Direkt aan de
dringt naar binnen. Oh, wat lijn! Bel 06-97.57 (75 cpm)
zalig! 1gpm. 06-320.320.43. Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt aan de
SEX-DOORSCHAKELLIJN.
Nu kun je hete vrouwen direkt lijn! Bel 06-9757 (75 cpm).
thuis opbellen 06-9750 75cpm IVrouwen van 35 jr en ouder
SEX-DOORSCHAKELLIJN willen DIREKT SEX. Bel haar
Nu hete negerinnen echt op- thuis op via 06-96.04 (75 cpm)
bellen. Zoek de leukste en de WELLUSTIGE oudere vroucomputer verbindt je naar wen geven hun tel.nrs voor
haar thuis: 06-96.67 (75 cpm). gratis sex. 06-96.05 (100 cpm)
S&M Laat je meevoeren naar Winkelmeisje! In het kleedde SM kelder van Madam S. hokje grijp je haar. Ze bukt en
Aan de ketting in het leer ge- jij neemt haar Grieks! Live of
kleed. Meesteressengenot! Daling! 06-96.25 (1gpm).
06-320.332.32 (1gpm)

Wegens het vervangen van een zwangerschapsverlof heeft de aanstelling een
tijdelijk karakter vooralsnog voor een half jaar.
Functie-informatie:
- de standplaats is Amstelveen, Rembrandtweg;
- Het betreft een functie voor 20 uur in de week.
Werktijden nog overeen te komen (ook weekenden)
Wij vragen:
- net diploma MDGO-VP of ziekenverzorgende;
- een zelfstandige en methodische wijze van werken;
- kunnen werken in teamverband;
- goede sociale vaardigheden;
- rijbewijs B en de beschikking over een auto;
- liefst ervaring in de extramurale zorg.
Wij bieden:
- een inwerkprogramma door team- en regiomanager;
- het werken in een collegiaal en enthousiast team;
- ondersteunende leiding door de regiomanager;
- salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Thuiszorg.
Informatie:
Nadere informatie wordt verstrekt door Julia Wilms/Caroline Gaaf,
regiomanagers, tel. 020-5451579.
Sollicitatie:
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 26 mei 1995 richten aan Marjan Bijzet,
Stichting Thuiszorg Amstelland en Meerlanden e.o., Kruiswerk, Laan van de
Helende Meesters 431,1186 DK Amstelveen, o.v.v. vacaturenr. 95/05/23.

24 u/p.d. 100 c.p.m.

Diverse clubs

Exclusive Escort Services Amsterdam
De leukste jongens of meisjes vanaf 18 jaar bij u thuis
of in uw hotel. Escorts vanaf ƒ225. Nog enkele meisjes en
homojongens gevraagd. Tel.: 020-6638032/06-52831363.
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 dag. v.a. 19. u.

Darling Escort
Indiase, Thaise, Indonesische
en Ned. meisjes, v.a. ƒ200
p.u. tot 00.2 uur, Credit cards
welkom. Bel: 020-6189577

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21. (100cpm).
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Amstelland
Meerlanden

Energie over?
Kinderen naar school of zelfs al de deur uit?
Geen vaste baan?
Tijd over?
Zin om iets te doen?
Bent u een ervaren en redelijk inzetbare kraamverzorgende of A-verpleegkundige?
Kunt u invulling geven aan wat wij gezinnen bieden zoals dagkraamzorg, 5-uurs zorg en
kraamzorgbezoeken?
Dan bent u welkom als:

OPROEP KRAAMVERZORGENDE
i

bij de Stichting Thuiszorg Amstelland en Meerlanden.
Wij hebben u heel wat te bieden zoals:
•*• mogelijkheden voor een inwerkprogramma en bijscholing
•k u wordt toegevoegd aan een team kraamverzorgenden waarbij het mogelijk is om teambesprekingen bij te wonen
* een oproepovereenkomst met kans in de toekomst op een flexi-contract
* een salaris conform de CAO Thuiszorg
•*• een goede kilometervergoeding conform de CAO Thuiszorg
•k regelmatig gelegenheid tot werken
Naast oproep kraamverzorgenden hebben wij ook dringend behoefte aan:
kraamverzorgenden specifiek voor de vakantieperioden
Wilt u meer informatie, bel dan naar een van de teamleidsters kraamzorg, telefoon 0205454150
U kunt uw schriftelijke reactie vóór 28 mei 1995 richten aan de Stichting Thuiszorg Amstelland en Meerlanden e.o., Kruiswerk t.a.v. mevr. M. Bijzet, afd. P & O, Laan van de Helende
Meesters 431, 1186 DK Amstelveen o.v.v. vacaturenr. 95/05/22.

Autoverzekering

06-98.57

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Gratis afhalen uit onze tuin
mooie gewassen grindtegels,
grijs-wit met grijze vierkant)es. Tel. 02507 - 16252.

* Tennisracket, John MC
GRATIS naar bed met geEnroe Pro, nieuw ƒ235,-, nu trouwde vrouwen thuis. Sexƒ35,-. Tel. 15808, na 18 u.
kontakten 06-95.30 (75 cpm).

Vaar/surfsport

Kajuit- en open zeilbotenverh
* T.k. witte kunstst. tuinbank, Uitwellingerga, P. Bruinsma
nw ƒ100, nu ƒ50, ± 4 sta- 05153 - 9901/ 06 - 52917157
pelb. tuinst. ƒ5 p.st. 13962.
Te koop Elan toerspeedboo
TUINMAN voor al uw tuin- 4x1.62 m, 35 pk, Johnson Eist
incl. trailer en toebehoren
werk, hek- en straatwerk.
Levering alle materialen.
prijs ƒ5500. 02507 - 13051.
Vraag vrijblijvend prijsopgave. Tel.: 023 - 380852.
Rijles auto's
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Te koop
aangeboden
diversen '•

en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
Zondag 21 mei van 12-17 uur
gratis kennismaken en
GRATIS PROEFLESSEN
auto/motor/vrachtautorijles
en theorieles
voor iedereen vanaf 18 jaar.
Verkeersschool Nelen,
Wibautstraat 133 Amsterdam
Tel info: 020 - 6633773.

Gratis naar bed met vele
dikke VROUWEN thuis. Bel
snel 06-95.90 (75 cpm)
GRATIS naar bed met getrouwde vrouwen thuis. Sexkontakten. 06-97.47 (75 cpm)
GRATIS Sexkontakt, nu spec.
met hete vrouwen van 40+.
Bel nu 06-98.11 (75 cpm).
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75 cpm)
Hete meisjes (18) Live

06-9715

Geen wachttijd 1 gpm
Homo: jongens (18) onder elkaar. Hoor die knullen genieten! 06-320.330.88 (75 cpm).

HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete knul?
Te koop: gietijzeren open
06-320.330.18 (75 cpm)
haard ƒ500; herent iets ƒ 200;
damesfiets ƒ 150; kruiwagen
HOMO-KONTAKTEN
/30; gr. gasbarbecue m. fles
Direkt apart met een hele
/ 200; Black en Decker electr.
hete knul uit Amsterdam!
tuinschaar
ƒ 75; nwe wasemBel nu 06-96.13 (Nu 50 cpm)
a
* P ƒ75; electr. verw.app.
HOOGTEPUNTEN! Hoor 30
Rijwielen,
(50; ventilator/30; tel. ƒ75;
vrouwen binnen i mm. klaar
Mielesteelstofz./50;BenO
motoren,
komen! Ze gebruiken de
beocsnter 7007 m. speakers
bromfietsen
vreemdste hulpmiddelen! Je
{700; Sony cd-speler ƒ 10; 3
kuipen Bravaputz nr. 2, 25 kg Te koop: twee goede bromtiet kan ook Live! (1 gpm) 06.9858
structuur piaster, ƒ 25 p.st.
sen Puch Maxi, ƒ 600 per stuk HUISVROUWEN geven tel.Al
deze artikelen nieuw of bij- Tel.: 02507 - 19742.
nrs voor gratis sex bij hen
n
a nieuw. Tel.: 02507 - 30119.
thuis: 06-96.64 (75 cpm).
Auto's en
*T.k. mooi houten bureau,
HUISVROUWEN geven hun
140 x 70 m, 7 laden, kleur
tel.nrs voor gratis sex bij
auto-accessoires
2[uin/70. Tel.: 02507 -16202.
hen thuis. 06-95.01 (75 cpm)
* T k. Philips ktv m. afst.bed T.k. Opel Kadett 16 GT, '86 HUISVRpUWTJE wil gratis bij
vr
'Pr. ƒ 175,-; ktv, kleinbeeld zwart, APK mei '96, ƒ5500,- haar thuis gepakt wordne:
vr
Tel.: 02507 - 17973.
Pr. ƒ110. 02507-31003.
06-9690 (1 gpm).

servieskast.: KonftóeVme}koelkast, ftmkpaït/ ^; f^!«>ali
ovei»,af ' ' " *"
- ' » • - - - *••?•"<

Luxe vormgegeven keuken met fraaie greeplijsten. Met glas-,
korven- en ladenkast. Kompleet met koelkast, kookplaat,
kombi-magnetron, schouw, vaatwasser, werkblad en spoelbak.
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LEVERANCIER VAN EIGEN IMPORT. S eMStlC EN ]
MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
ZEEBURGERPAD 1-10 (Naast de molen) • Amsterdam Oost - Tel. 020 - 6 63 0666

Afbeeldingan kunnen afw|kan. Prijs-

GARNEER-TIP

" ' i \ ' r '"(
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De

IODSCHAPPEN

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

= Actie

B(l)oeierfde
garnering
Als u de maaltijd een feestelijk tintje wilt geven, verdient de
garnering de nodige aandacht.
Zo zijn radijsjes uitstekend ge;
schikt als decoratie. Het maken
van radijsbloemen is eenvoudiger dan het lijkt.
Snijd de wortel en blaadjes
weg en maak voorzichtig zes of
acht insnijdingen (niet hélemaal tot de onderkant).
Leg de radijsjes vervolgens in
een kom koud water en laat deze kom een uur in de koelkast
staan.
De partjes zullen van elkaar af
gaan staan en omkrullen als
bloemblaadjes. Succes verzekerd!
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Toveren met
Jordan's Magie
tandenborstel

Het lekkerste
sap uit de
koeling
van uw
supermarkt
dien gezond is. «gwj^ van Spec,aa|
coolBest bevat het neenijKe w v

)sap

Dit

i

de «^f^SSS^» smaasappelsap , ,
cooiBesi w^=; H

maakt

En de
winnaar

Maïtre Paul trakteert u wéér
op heel veel voordeel!

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft de
heer K. Kerrebijn inmiddels
ontdekt! Dankzij zijn deelname
aan het Boodschappenspel
mag hij uit vier kwaliteitspfodukten van Electrolux zelf de
hoofdprijs kiezen!
De winnaars van de handige
Elextrolux kruimelzuiger krijgen hun prüs zo snel mogelijk
toegezonden.

Wilt pok u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!

Unieke
koelkastmagneet bij
Casa Fiesta

nra.3£SS£üiw33ffil

weer vol informatie, tips en
ideeën én geeft u een (laatste)
kans op het winnen van prachtige prijzen, zoals koffiezetters,
diepvriezers, verrassingsmanden
en diner-cheques.
Het gebak van Maitre Paul met
de Onwaarschijnlijk Lekker Krant
vindt u in het vriesvak van uw supermarkt.

Maitre Paul: onwaarschijnlijk lekker!

Met Honig Mix voor Vlaai bakt
u de lekkerste vlaaien zélf!
Door de eeuwen heen is de vlaai
uitgegroeid tot hét feestgebak
bij uitstek: liefst 93% van alle Nederlanders geniet wel eens van
deze oorspronkelijk Limburgse
specialiteit. Het zelf bakken van
een vlaai was echter slechts voorbehouden aan de ervaren bakster.
Honig heeft hiervoor een oplossing gevonden: Mix voor Vlaai.
Met Honig Mix voor Vlaai kan
voortaan iedereen thuis snel en
gemakkelijk een 'echte Limburgse' vlaai maken!
Een pak Mix voor Vlaai bevat alIe benodigheden voor het maken
van twaalf flinke vlaaipunten: mix
voor vlaaibodem, mix voor banketbakkersroom en vlaaigelei.
Met vers fruit van het seizoen
,of fruit uit glas of blik is iedere

Electrolux
absorptie koelb
geruisloos
koelcomfort
overal en altijd

Voor een optimale mondverzorging raden tandartsen een
poetsperiode van minstens 2.
minuten aan. Om kinderen te
stimuleren meer tijd aan het
tandenpoetsen te besteden,
heeft Jordan de Junior Magie
tandenborstel in het assortiment.

• 9* • •••

Hoofdprijswinnares
de heer K. Kerrebijn

SUGGESTIE

Bent u van plan er deze dagen
eens lekker op uit te trekken?
Neem dan een Electrolux koelbox meeomuwdrankjesenhapjes koel te houden. Bijvoorbeeld
de RC 1600, een koelbox met een
inhoud van 33 liter en met een
hermetisch afdichtend en magnetisch sluitend deksel, zodat alles lekker koel en fris blijft.
Deze koelbox heeft een aantal
belangrijke voordelen ten opzichte van de gebruikelijke 'koeltassen': geen ventilator of motor,
geen omvormer, maakt zelf ijsblokjes en er zijn geen losse koelelementen nodig.

«?=SE=£3S=-

U denkt dat er in een gebaks-.
doos van Maitre Paul alleen onwaarschijnlijk lekker gebak gaat?
Mis! Er gaat ook heel veel voordeel in. Met kans op duizenden
guldens aan prijzen.
Maitre Paul heeft bij haar gebak
uit de diepvries nu namelijk de
tweede onwaarschijnlijk Lekker Krant verpakt.
Ook deze tweede editie staat

©= Nieuw

Fruitig
toetje
Benodigdheden (4 pers):
2 sinaasappels, 50 g blanke
amandelen, 25 g boter, 50 g
bruine basterdsuiker, 1/8 l
slagroom en 3 dl vanille-ijs.

Bereiding: Schil de sinaasappels tot op het vruchtvlees en
snijd de partjes tussen de vliezen uit; snijd ze in stukjes.

Tijdens het tandenpoetsen ondergaat de Jordan
Magie een spectaculaire
kleurverandering: van rood
naar geel, van donkergroen
naar lichtgroen, van paars naar
lila en van oranje naar rose.
Hierdoorwordtdepoetsduur
met maar liefst 57% verlengd!
De Jordan Junior Magie is onlangs in Frankrijk onderscheiden als 'Produktvan het Jaar
1994'.
En u weet: vier Jordans per
jaar!

Hak de amandelen grof. Verwarm de boter met de amandelen en de suiker al roerende
in .een steelpan':en laat het
mengsel ca. 3 min. zachtjes
pruttelen.. Roer de slagroom
door dit notenmengsel en laat
de saus enkele minuten inkoken;

Om het helemaal gemakkelijk te
maken, kan dit model op 3 manieren van energie worden voorr
zien: 12/24 V gelijkstroom, 230 V
wisselstroom en gas.
voor meer informatie over
het Electrolux assortiment of
het aanvragen van een brochure kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling,
tel. 01720-80555.

BJ Electrolu

Spaar voor je favoriete blad bij Venz

Je eigen blad gratis op de mat
Bij de allerlekkerste hagelslag
kunnen Venz fans nu ook nog
eens sparen voor de allerleukste
tijdschriften.
Vanaf eind april heeft Venz namelijk een grandioze spaaractie. In ruil voor 5 Venz zegels (de
zegels op Venz Caramel en Hazelnoot tellen voor twee!) krijgen
Venz fans een gratis mini-abonnementop hun favoriete jeugdblad. Er kan gekozen worden
voor 3 nummers van Tina of Do-

Daarna gameren met tomaat,
sla, geraspte kaas en tacosaus.
Koopt u in de maanden mei
en juni een. Casa Fiesta tacodinner* 6-of 12-pack of Casa Fiesta tacoschelpen dan
vindt u een cadeautje in de verpakking: een unieke koelkastmagneet in de vorm van een
taco!

1. Koffie, thee, cacao
2. Koffiemelk
3. Suiker & suikervervangers
4. Conserven
5. Kip en gevogelte
6. Fruit

O 8. Vis
O 9. Rijst
O 10, Pasta,
O 11. Soep en bouillon
O 12. Brood, beschuit, toast
O 13. Ontbijtprodukten
@ 14. Broodbeleg
O 15. Boter, margarine, olie .
@> 16. Komplete maaltijden
O 17. Topping en room
O 18. Melkprodukten
% 19. Diepvriesprodukten
O 20. Alcoholische dranken
® 21. Frisdranken
O 22. Sauzen
@> 23. Bakprodukten
O 24. Snacks en zoutjes
O 25. Toiletpapier & Tissues
® 26. Persoonlijke verzorging
O 27. Babyvoeding
O 28. Cosmetica
O 29. Wasmiddelen
@ 30. Mondverzorging.
O 31. Koel- en vriesapparatuur
O 32. Dierenvoeding

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

naldDuck of voor2 nummers van
SjoSji, Zo zit dat, Popfoto of Disneyland. Stuur de zegels en een
briefje met naam, adres, woonplaats en de naam van hetjeugdblad naar keuze vóór'1 augustus
1995 naar Venz Bladenactie,
Postbus 7,8170 AA Vaassen.
Het eerste blad valt dan binnen
enkele weken op de mat
Venz hagelslag: da's dubbel
genieten! •

woensdag en
donderdag op AT 5
17.45,0.15 uur,
do.ochtend 9.50 uur én
ma.ochtend 10.50 uur

&Perrins.ROTTER

Verdeel het ijs en de stukjes
sinaasappel over 4 coupes of
schaaltjes, schep de warme
saus hierover en....eet smakeliik!

donderdag op
stads-TV Rotterdam
om 17.50.19.50,
21.50,23.00 uur

zelfgebakken vlaai steeds weer
een nieuwe verrassende traktatie!

STADSOMROEP

Bel voor het gratis vlaaienreceptenboekje: 06-8998320.

1 Lea

;

* Perrlns: niette Imitereni

Doe mee en maak kans op een mooie luxe
Electrolux wasautomaat, droogautomaat,
afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderdste beller of inzender, met
het goede antwoord,
een Electrolux kruimelzuiger klaar!

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Waar vindt u Coolbest in uw supermarkt?
2. Met welke tandenbortsel kunt u toveren?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijn

U herkent de actie in de winkel aan de speciale sticker op de
verpakking.

(75 c/m)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken). Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam; adres, postcode
en woonplaats) naar: Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam.
Prijswinnaars krijgen binnen 28 dagen schriftelijk bericht.

* een pak tacodinner bevat
tacoschelpen, tacokruiden
en tacosaus.

Met vragen en/of opmerkingen over de
Bood-schappenlijn kunt u terecht bij Teleworld, Postbus 59154,3008 PD Rotterdam.

woensdag op
Stadsomroep Utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur

O M R O E P

AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00,
21.00 uur

KRUIMEL
ZUIGER
Met het uitgebreide assortiment Mexicaanse specialiteiten
van Casa Fiesta (Product of
USA) tovert u snel een complete Mexicaanse maaltijd op tafel.
Taco's bijvoorbeeld. Gehakt
braden, tacokruiden er doorheen en hiermee voorverwarmde tacoschelpen vullen.

O
O
O
O
O
O

O 7. Vlees

Model RC 1600 EG: f 429,Model RC 1600 ECP (met automatische
vonkontsteklng): f 469,-

iftdeKwaHreiiupuii.™.-"-

Het Boodschappenspel

O = Suggestie

In 1935 ontwikkelde de dermatoloog Dr. van der Hoog een 4stappenplan om de huid optimaal te verzorgen; reinigen (met
• reinigihgsmelk of -crème), verfrissen (met lotion), beschermen
(met dagcrème) en herstellen
(met nachtcrème). Dit 4-stappenplan is nu, 60 jaar later, nog
steeds een begrip in de huidverzorging. Elke stap -en elk bübehorend produkt- is zorgvuldig
afgestemd op de andere. Door
deze regelmaat bluft de huid in
goede conditie.
Aangezien geen enkele huid

Naam:

Als lezer van de BoodschappenKrant kunt u 'Op de Hoogte'
'gratis aanvragen door onderstaande coupon' volledig in te
vullen en op te sturen naar De
BoodschappenKrant, t.a.v. Op
de Hoogte, antwoordnummer
1980,3000 VB Rotterdam.

,

l Adres:
Postcode: ..
Woonlaats:

hetzelfde is, is er veel te vertellen
over huidverzorging. Het Dr. van
der Hoog magazine 'Op de
Hoogte' geeft niet alleen antwoord op de meest gestelde vragen over huidverzorging, maar
biedt ook veel informatie en tips.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

514.550 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN •
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Verklaring college B en W.

4

Stenen gekocht
van aannemer

Editie 17

Oplage: 5.300

Tisherman Friend' bedekt braak liggend terrein

DEZEWEEK

55-e jaargang nummer 21

Weekmedia

Spanning
De spanning was te
<j
snijden,
afgelopen
O
week op de Gertenbach
Mavo, Noordzeecollege. De
vierde klassers moesten er
weer aan geloven: het eindexamen. Menigeen vond de
opgaven flink lastig.

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden heeft
geen misbruik gemaakt van zijn positie, bij de aankoop van
de sierstenen voor zijn tuin. Dat zegt .het college van Burgemeester en Wethouders 'na onderzoek' rond deze stenen,
afkomstig uit de Bakkerstraat. Volgens het college heeft
de VVD-er Tates 'getracht de goede naam van de burgemeester in diskrediet te brengen'.

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

De voormalig VVD-fractie
voorzitter suggereerde vorige
week dat burgemeester Van der
Heijden op een twijfelachtige
manier in het bezit was gekomen van de sierstenen. Dat gebeurde op de informatieavond
over het centrumplan, vorige
week dinsdag. Burgemeester
Van der Heijden liep toen
kwaad de zaal uit. „Hoe ik dat
weet? Ik ben zelf achter die wagen met stenen aangereden,"
meldde Tates later aan deze
krant. Volgens Van der Heijden
is 'dit gerucht uit de lucht gegrepen'.

voort door de grondaarinemer
de bestrating rond het huis aangelegd. De hiervoor benodigde
materialen werden door de
grondaannemer aan de opdrachtgever (de burgemeester,
red.) geleverd en in rekening
gebracht. In-1988 heeft de gemeente opdracht gegeven tot
grondwerkzaamheden, zowel
in de Zuidbuurt als in het caravankamp De Zeereep, waardoor een grote hoeveelheid stenen, waaronder sierstenen, is
vrijgekomen.
De laatste partij is opgekocht
door twee aannemersbedrijven.
Ten tijde van de bouw van de
woning van de heer Van der
Verklaring /
Heijden heeft deze bij een van
Tates' uitlatingen waren voor beide bedrijven stenen aangehet college aanleiding tot een kocht ten behoeve van de be- Het braakliggende terrein naast het casino verdwijnt deze zomer onder het tijdelijke visrestau'onderzoek'.
strating.'
rant (foto boven), een initiatief van Frenk van Teeseling (1.) en Michel Demmers (foto rechts)
'Het college is na onderzoek
Foto Persbureau Zandvoort
tot de conclusie gekomen dat
de burgemeester van Zand- Diskrediet
ZANDVOORT - Op het in de Haltestraat. Hij heeft, sa- zee. '„Verder hebben we veel
voort als inwoner van de geHet college 'stelt vast dat de Badhuisplein bij de Roton- men met
mede-exploitant steun gekregen van Ondernemeente, op geen enkele andere heer Tates met de door hem de is afgelopen week een Frenk van Teeseling, zijn nek mers Vereniging Zandvoort,
wijze heeft gehandeld als ande- geplaatste opmerkingen heeft groot paviljoen verrezen. uitgestoken om de kale plek voor het verkrijgen van de nodire inwoners dit kunnen doen,' getracht de goede naam van de Dit wordt ingericht als vis- naast het casino, waar eens de ge vergunningen en dergelijke,"
zo luidt een verklaring die deze burgemeester in diskrediet te restaurant en Grand Café, Eurotel toren moet verrijzen, aldus Demmers. Voor de naam
week is afgegeven.
brengen. Zij neemt met overtui- met als naam 'Fisherman te benutten voor iets aantrek- Pisherman Priend is speciale
ging en nadruk afstand van de Priend'. „Het speerpunt kelijkers. „Als je nooit iets goedkeuring verkregen van het
• Het gemeentelijk bureau gewraakte opmerkingen, als wordt
waagt, gebeurt er ook niets."
gelijknamige Engelse bedrijf.
kreeft."
Voorlichting zegt hierover het mede van de methodiek waarResultaat is het grote Grand Het complex moet een dezer
volgende. 'In 1989 is tijdens de van de heer Tates zich heeft beCafé annex visrestaurant, met dagen de deuren openen en verbouw van het huis aan de Kost- diend,' aldus het bureau VoorDat zegt Michel Demmers, ei- een gigantisch terras dat uit- volgens de hele zomer blijven
verlorenstraat 125 a te Zand- lichting.
genaar van restaurant Albatros kijkt op Rotonde, boulevard en staan.

Tates stapt naar Nationale Ombudsman
ZANDVOORT Oud
WD-fractievoorzitter Tates
stapt met een klacht over
het Zandvoortse college van
Burgemeester en Wethouders naar. de Nationale Ombudsman! Dat zegt hij in een
brief aan het college. Via
een tweede brief dient hij
. (ADVERTENTIE)

HEROPENING
vanaf heden bent u weer
welkom in onze totaal
vernieuw'de zaak

FEI3D
Kerkplein 5, Zandvoort

Voorjaarsmarkt
in centrum dorp
ZANDVOORT - ' In het
centrum wordt zondag 28
mei de jaarlijkse voorj aarsmarkt gehouden, met ruim
200 kramen.
Zandvoort Promotie geeft de
markt het motto 'Ontdek Zandvoort' en benadrukt het plaatselijke karakter, doordat de
markt midden- in het dorp
wordt gehouden. Voor de kinderen zijn er tal van attracties,
met mini-coopers, een clown
die van ballons dieren maakt,
plus een kinderboerderij. Naast
de gebruikelijke artikelen kan
het publiek genieten van onder
andere de humor van standwerkers, van exotische eetenswaren en kunstnijverheid, ambachtelijke produkten en 3-dimensionale schilderijen.

Waterstanden
|
Datum
HW
LW HW LVV
24 mei 00.25 08.10 13.0621.16
25 mei 01.24 09.14 13.5422.16
26 mei 02.25 10.36 14.5522.54
27 mei 03.16 11.36 15.3523.34
28 mei 03.51 12.26 16.15 --.-29 mei 04.29 00.20 16.5512.44
30 mei 05.01 00.50 17.2513.07
31 mei 05.35 01.26 17.5813.34
1 jun
06.09 01.50 18.3514.10
Maanstand/getij:
Doodtij 24 mei 00.25 uur
NAP + 65cm
NM maand. 29 mei 11.27 uur
Springtij 1 juni 06.09 uur
NAP + I07cm

ook bij het gemeentebe- der Heijden ontkende dat, en ik op geen énkele wijze de sugénkele dagen later kwam het gestie heb gedaan, dat burgestuur zelf een klacht in.

college met een verklaring van
dezelfde strekking. Daarin
Een en ander heeft te maken werd Tates ervan beschuldigd,
met de reacties van het college, gepoogd te hebben 'de goede
na Tates - indirecte - beschuldi- naam van de burgemeester in
gingen vorige week aan het diskrediet te brengen'.
adres van de burgemeester. De
WD-er leek te suggereren, dat
Van der Heijden op een onei- Onjuistheden
Volgens Tates 'wemelt het
genlijke manier aan de sierstenen in de Bakkerstraat was ge- van onjuistheden' in uitlatinkomen, voor de aanleg van be- gen van het college naar de
strating rond zijn woning. Van pers. 'Ik stel nadrukkelijk dat

meester Van der Heijden fraude heeft gepleegd. Ik heb
slechts opgemerkt dat in 1989
de sierbestrating uit de Bakkerstraat naar de tuin van de burgemeester is verhuisd. En dat
feit is juist.'
'Als bewoner van de Bakkerstraat, waar ik bovendien tot
1990 een bedrijf heb gehad, heb
ik het recht om bij een inspraak
over het voornemen van het
college om wederom sierbestrating aan te leggen, mijn
misnoegen over het door de gemeente gevoerde beleidt te uiten. De reactie van enkele van
uw leden en overigens gesteund
door het voltallige college heeft
tot nu toe bestaan uit grote verwarring, pure leugens, vele onjuistheden en zelfs een bedreidag, woensdag en vrijdag. De ging met een proces wegens lasrijders zijn er een uurtje mee ter,' aldus Tates.
kwijt, van ongeveer 11.15 tot
Verder voelt hij zich 'bele12.15 uur. De inzetbaarheid kan
variëren van een keer per digd' door wethouder Versteemaand tot twee keer per week, ge, die een 'feitelijk juiste opdaarover worden afspraken ge- merking' zou hebben ontkend.
maakt. De vrijwilligers worden Verder heeft Versteege hem op
automatisch goed verzekerd en de informatieavond het woord
krijgen een onkostenvergoe- ontnomen en is hij niet ingeding. Voor informatie en opga- gaan op vragen en opmerkinve kan men terecht bij Nathalie gen van Tates rond het cenLindeboom, tel. 19393.
trumplan.

Gebruik Tafeltje Dekje
neemt steeds meer toe
ZANDVOORT - Het aantal Zandvoorters dat gebruik maakt van de maaltijden van Tafeltje Dekje, is de
afgelopen jaren méér dan
verdubbeld. Het neemt nog
steeds toe. Dat maakt ook
de komst van nieuwe vrijwilligers nodig.

Maakten in 1990 nog 30 personen gebruik van Tafeltje Dekje,
tegenwoordig zijn dat er zo'n
75. Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort, dat de maaltijdvoorziening verzorgt, heeft diverse verklaringen voor die toename. Het komt 'doordat Zandvoort vergrijst, er mensen eerder uit het ziekenhuis worden
ontslagen, ouderen minder snel
naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis gaan en langer thuis
blijven wonen'. Degeen die niet
(meer) in staat is zelf zijn eigen
warme eten klaar te maken,
kan terugvallen op deze maaltijdservice.

Diefstal uit
auto's neemt af
ZANDVOORT - Het aantal diefstallen uit auto's is in
Zandvoort in 1994 flink gedaald. Dit in tegenstelling
tot elders in de regio.

„Het is een fantastisch bouwwerk van De Boer," zegt Demmers, verwijzend naar de tentenbouwer. Het paviljoen is
verankerd met 13 betonblokken van elk 1500 kilo. „Het is
gegarandeerd tot windkracht
12." Het terras krijgt een
'Noordzee-uitstraling' en wordt
bedekt met schelpen en vlonders.

Omwonenden Heimansstraat
tegen woonwagencentrum
ZANDVOORT - Dertig be- woonwagencentrum op het
woners van de omgeving Keesomplein. De beide families
Heimansstraat hebben be- leven in onmin met elkaar.
Volgens sommige bewoners
zwaar aangetekend tegen de
komst van een woonwagen- van de omgeving •Heimansstraat komt het nieuwe kamp
centrum in hun buurt. Het zowat
in hun achtertuin te
gemeentebestuur wil het 'il- staan. Bovendien
moet er een
legale' kamp op het yerleng- stuk duin voor worden
afgegra-^
de van de J.P. Thijsseweg ven. Vandaar dat zij bezwaar
hier naartoe verplaatsen.
hebben aangetekend.
Het kamp op de oude circuitbaan, in het verlengde van de
J.P. Thijsseweg, moet verplaatst worden. Het staat er illegaal. De provincie heeft er al
diverse keren op aangedrongen
dat er maatregelen genomen
worden. De bewoners kunnen
echter niet terug naar het

Volgens het college van Burgemeester en Wethouders is dit
de meest voor de hand liggende
plek voor de woonwagens. Onder andere in Zuid en in het
centrum, zoals aan de Corn.
Slegersstraat. Er is al eens een

Nieuw gebouw Raadhuisplein opgeleverd

Autodiefstal

Het aantal diefstallen van auonderzoek geweest naar tien lo- to's zelf is gestegen van 211 in
caties in het dorp, maar deze 1993 tot 250 in 1994. Een spewas het meest geschikt, aldus ciaal projectteam kon wel vijf
het college.
verdachten aanhouden, waarna
in de regio onderdelen van zo'n
Voor de belanghebbenden is 40 personen- en vrachtauto's.
op 31 mei een informatiebij een- werden ontdekt. Daarvan kónkomst georganiseerd op het den 16 auto's worden geïdentifiRaadhuis. Daarnaast hebbén ceerd. De autodieven waren
zij tot 6 juni de gelegenheid om professioneel te werk gegaan.
schriftelijk bezwaar aan te te- In totaal werden in het district
kenen.
18 verdachten aangehouden.

Onderzoek

(ADVERTENTIE)

Interesse in 20.000 m
klanten per weekend? l

H

Verwacht bij Darling Marker, de nog te openen wereldmarkt
in Rijswijk. Dus binnen- en buitenlandse ondernemer, pak die
kans en bezoek de Open Dag op 28 mei, 10-16 uur, Volmerlaan 12, Rijswijk Z-H, Plaspoelpolder. Tel. (070) 319 49 02.

H
B
M
ü

ZONDAG 28 MEI: OPEN DAG

M

VOOR STANDHOUDERS DARLING MARKET

m

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

Inzetbaarheid

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

„Tafeltje Dekje is daarom een
heel belangrijke voorziening
voor de inwoners van Zandvoort," aldus SWOZ-coördinator Nathalie Lindeboom. Zij is
op zoek naar nieuwe vrijwilligers, om de maaltijden rond te
brengen. „Voor de meeste vrijwilligers is het,eigenlijk meer
dan alleen maar een maaltijd
afleveren. Het praatje met de
mensen of even ergens mee helpen, maakt het werk wel zo aardig."
Tafeltje Dekje rijdt op maan-

13 weken voor maar ƒ 13,00
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* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Het nieuwe ABN/AMRO gebouw op het Raadhuisplein is deze week gereed gekomen. De bank is maandag al opengegaan. De
officiële opening volgt later deze week. Behalve de bank bevat het pand ook een aantal appartementen.

1

1

1

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal f 18,00 D half jaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90

ABN-AMRO

1

1

Giro/Banknr.:

(ADVERTENTIE)

Zie al onze informatie
betr. de opening in de
adv. elders in deze
krant.

Het aantal aangiften in Kennemerland-Zuid is gedaald van
850 in 1993 naar 806 in 1994. De
grootste daling kwam tot stand
in Zandvoort, waar het aantal •
met 95 verminderde. Bloemendaal en Heemstede/Bennebroek gaven echter een stijging
te zien. In totaal werden 61 diefstallen uit auto's opgelost, 28
verdachten werden aangehouden.
De vermindering in Zandvoort wordt toegeschreven aan
een aantal specifieke maatregelen, zoals onder meer preventief toezicht van de politie, de
inzet van Parkingwatchers en
van de reservepolitie. Verder de
kluisjes bij verschillende strandexploitanten en een goede verwijzing naar de terreinen voor
bewaakt parkeren, wat ook 's
nachts tot de mogelijkheden
behoort. Via een radiocommercial en een mededeling op de
circuitkaarten werden de burgers opgeroepen om zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te
nemen.
Gelet op het succes zal deze
aanpak in 1995 worden voortgezet en uitgebreid. Naast de eerder genoemde toezichthoudende maatregelen zal er ook meer
projectmatig worden gewerkt
om daders aan te houden. Dit
met behulp van door de afdeling recherche-informatie regelmatig te maken analyses
naar mogelijke daders en de
meest voorkomende plaatsen.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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1
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FAMILIEBERICHTEN

You're in good hands.
Op zondag 21 mei 1995 is van ons heengegaan
mijn man en mijn zorgzame vader

Hendrik Age van Heeringen

Hoera!
op 17 mei is onze 2e kleindochter geboren

Pascalle
Engel en Wil Koper

Na een lang en zinvol leven is overleden

Maria Catharina (Mies)
Sterrenburg-van de Sande
weduwe van Gerard Jan Sterrenburg
's-Gravenhage
Zandvoort
10 juli 1899
22 mei 1995
Wij danken alle medewerkers van Zorgcentrum
Zandvoort Huis in de Duinen voor de liefdevolle
verzorging.
Zandvoort:
Gies en Elly Sterrenburg
Huizen:
To Sterrenburg
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Correspondentieadressen:
Brederodestraat 122
2042 BK Zandvoort
Pr. Irenestraat 2
1271XV Huizen
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 24 mei van 19.00 uur tot 19.30
uur in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort.
De Afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 26 mei om 15.00 uur in het Gebouw Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15 te
Zandvoort, waarna de crematieplechtigheid zal
plaatsvinden in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst aldaar 16.15 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één van de ontvangkamers.
Geen toespraken.

t

ft kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U_ ben ik geborgen.
Gij doet mij ritsten in de morgen
en wonen in een veilig huis.

Psalm 4
Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in
ons midden mochten hebben, geven wij U kennis
dat, voorzien van de Sacramenten der Zieken, op
99-jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn lieve
moeder en onze oma

Rosalia Katharina
Drommel-Hafher
•k Darmstadt,
t Zandvoort,
13 maart 1896
20 mei 1995
Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van
„Huis in de Duinen" te Zandvoort, voor de goede
verzorging en begeleiding.
Nellie Allis-Drommel
André
Hans en Ingrid
Erik
Correspondentieadres:
Lorentzstraat 16
2041 SB Zandvoort
Mijn moeder is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar
geen bezoek.
De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 24
mei om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort.

Met gevoelens van droefheid om het gemis, maar
ook van dankbaarheid omdat pijn en ongemak
haar verder bespaard zijn gebleven, geven wij u
kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame mamma, schoonmoeder en allerliefste oma

Hendrika Petronella
de Wolff-van Oort
Zandvoort,
Amsterdam,
16 mei 1995
24 april 1919
J. de Wolff
M. J. Landman-de Wolff
J. Landman
Kim, Milan
R. de Wolff
M. M. de Wolff-van Berkel
Remco, Martijn
Celsiusstraat 3
2041 TB Zandvoort
Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft de crematieplechtigheid in besloten kring
plaatsgevonden.

Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden
hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis
van het toch nog onverwachte overlijden van mijn
man, onze vader, schoonvader en opa

Evert Pellerin
13 november 1920
19 mei 1995
Zandvoort:
A. M. Pelle'rin-Weij
Alphen a/d Rijn:
Erna en Jan van Dam
Yvonne en Ruud
Margriet en René
Niagara Falls (Canada):
Henk en Jean Pellerin
Maria, Erik
Zandvoort:
Jan en Sophie Pellerin
Sonja, Marleen, Patrick
Helmersstraat 42
2041 PH Zandvoort
Ingevolge de wens van mijn man heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

op de leeftijd van 59 jaar.
Henny van Heeringen-Jansen
Jacqueline
Keesomstraat 229
2041XI Zandvoort
Henk is overgebracht naar het Uitvaartcentrum
van de Associatie Kennemerland, Herenweg 180
te Heemstede, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
26 mei in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld. Tijd van samenkomst 10.45 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
van de ontvangkamers.
Geen toespraken.

(JJJ uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

2 A N D V O O R T

VAKANTIEKLEURTJE!
Gaat u niet op vakantie, duurt het nog even
voordat u gaat of wilt u een verantwoorde on-

dergrond voor uw vakantiebruin, kom dan naar
ons subtropische malibubad.
Kuur 1 0 x 1 6 min. supersnelbruiner ƒ 99,-

Gratis 20 ml. Sachet Australian Gold
Komt u na 20.00 uur dan betaalt u bij gebruik
van de supersnelbruiners géén entree voor het

zwembad.

**•*•

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij U kennis van het geheel onverwachte overlijden van mijn lieve zorgzame vrouw
en onze geweldige moeder

Ans Hilders-Veerbeek

J. G. Anderson, arts
afwezig van 30 mei tot 19 juni
Waarneming:
Dr. Jagtenberg, Thorbeckestraat 44
Tel. 13355
Dr. Weenink, Kostverlorenstr. 70A
Tel. 12499
Spreekuren volgens afspraak

Supernintendo spelcassette
Gameboy spelcassette
Supernintendo computer

op de leeftijd van 55 jaar.
Jan Hilders
Jacqueline en Ben
Bianca en René
Annemieke en Arie
20 mei 1995
Weteringstraat 18
2023 RV Haarlem
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in het Uitvaartcentrum van de Associatie
Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem, dinsdag
23 mei en woensdag 24 mei van 19.30 uur tot
20.00 uur en donderdag 25 mei van 14.00 uur tot
14.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
26 mei in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld. Tijd van samenkomst 13.15 uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren in een van de ontvangkamers.

DOKTERSBERICHTEN

VIDEO GAMES

Nu te huur bij Gran Dorado

ƒ 7,50 per dag
ƒ 5,00 per dag
ƒ 15,00 per dag

Game Boy computer
ƒ 7,50 per dag
Na overleg van een geldig legitimatiebewijs ontvangt u tegen betaling van ƒ 5,- een lidmaat-

schapspas.
Wij vragen een borgsom van resp. ƒ 50,- en
ƒ 100,- voor de Gameboy- en de Supernintendo
computers.

Voor informatie***
of reserveringen:
tel. 02507-20000

1OO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU

ƒ 1.000 BELONING
voor degene die inlichtingen kan verstrekken
die leiden tot het terug verkrijgen van
1 IVOREN UITGESNEDEN SLAGTAND OP
STANDAARD (CA. 80 CM)
1 BRONZEN BEELD
OP GROEN MARMEREN CONSOLE
ENKELE ANTIEKE BOEKEN
EN ANDERE VOORWERPEN
Deze zaken zijn ontvreemd op donderdag 4
mei 1995 tussen 14.00 en 16.00 uur uit het
pand Thorbeckestraat 46 te Zandvoort. Op
deze dag werd het pand door mij, R. C.
Kallenbach, overgedragen aan L. S. Kool. De
ontvreemding vond plaats tussen twee
transporten, waarbij ik de resterende
persoonlijke eigendommen
uit het pand haalde.
Inlichtingen te verstrekken aan de politie te
Zandvoort of per fax aan
R. C. Kallenbach, 020-6254081.
Indien door meer dan een persoon rechtens op de uitkering van de beloning aanspraak
wordt gemaakt, zal een elk van hen een deel van de beloning worden uitgekeerd in
evenredigheid met de waarde van de verstrekte informatie.

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

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Privé:
Kamerlingh Onnesstraat 5 Kostverlorenstraat 87
2041 CB Zandvoort
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-14160
Tel. 02507-14168

p,N
Restoplan is een groot,

Te huur
gevraagd:

landelijk cateringbedrijf.

200 restaurants in

Bedrijfsruimte
±100m2

gen ontvangt onze

Tel, 02507-14634

zo'n 40,000 gasten.

organisatie dagelijks

800 medewerkers levert

In verband met Hemelvaartsdag zijn alle gemeentelijke afdelingen op donderdag 25 mei
en vrijdag 26 mei gesloten
Op vrijdag 26 mei is de afdeling Dienstverlening
Bevolking (Plesmanschoo.l) van 09 00 tot 10 00
uur uitsluitend geopend voor aangifte van geboorte en overlijden
Het huisvuil van de donderdagwijk wordt op
vrijdag 26 mei opgehaald, evenals het huisvuil
van de vrijdagwijk

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 30 mei
1995 in het openbaar De vergadering wordt
gehouden m de raadzaal m het Raadhuis vanaf
20.00 uur.
Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)
- Benoeming van de leden voor de raadscommissies
- Benoemingen algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio
- Reactie pp kabinetsnotitie 'Uitgangspunten vernieuwing bestuurlijke organisatie'
- Krediet voor vervanging materieel
Zandyoortse Reddingsbrigade
- Jaarlijks krediet voor aanschaffen module
GIDAB-Mr Rijbewijzen
- Invoering centrale balie
- Vaststelling voorjaarsnota 1995
- Planvorming rond Palaceplein
- Delegatie bevoegdheid nemen van verkeersbesluiten en verlenen ontheffingen
- Invoering betaald parkeren C. v.d. Lindenstraat en beschikbaar stellen krediet
- Instemming met advies commissie Beroepen Bezwaarschriften over subsidie zwemen poloclub 'De Zeeschuimers'
- Krediet ten behoeve van herinrichting
Algemene Bijstandswet
- Representativiteit lokale omroep
- Huurovereenkomst perceel grond ten westen van Rioolwaterzuivering Kamerlingh
Onnesstraat
- Instemming met verkoop perceel nabij de
watertoren aan de Westerparkstraat
- Voorbereidingsbesluit voor perceel Duinrooslaan 13
- Voorbereidingsbesluit voor perceel aan
oostzijde Taxuslaan
- Vrijstelling art. 19, lid 3 Wet Ruimtelijke
Ordening
N B ! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting (02507-61492) kunt u terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda Beschikbaar

GROENBAKKEN
SCHOONGEMAAKT
De GroenBakken worden in de komende week,
(week 22, 29 mei t/m 2 juni) op de ophaaldag
schoongemaakt
Nadat de bakken door de ophaaldienst zijn geleegd, komt een speciaal remigingsvoertuig door
de straat om ze schoon te spoelen Van de

GEMEENTE

Nadere informatie 02507-61510

KERMIS OP PRINSESSEWEG
21 T/M 30 JULI 1995
De burgemeestervan Zandvoort heeft het voornemen om op grond van artikel 2 2 2 van de
APV Zandvoort toestemming te verlenen om
van 21 tot en met 30 juli 1995 een kermis te
organiseren op de Prmsesseweg in Zandvoort
Tevens hebben Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort het voornemen om op grond van
art 2 1 5 1 van de APV een vergunning te
verlenen voor gebruik van het weggedeelte
anders dan overeenkomstig de bestemming
daarvan en op grond van art 4 1 7 van de APV
een ontheffing te verlenen op het verbod voor
geluidweergave
In de concept-vergunning zijn voorwaarden
opgenomen o a wat betreft het geluidsniveau,
het plaatsen van toiletunits en het schoonhouden van het terrein
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na publikatie in dit blad een bezwaarschrift
indienen tegen de vergunningverlening
U kunt uw reactie indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort Het bezwaarschrift dient tenminste uw naam en adres te bevatten en voorzien te zijn van de verzenddatum
De concept-overeenkomst ligt ter inzage bij
bureau Voorlichting, ingang Haltestraat
Openingstijden 09 00 - 17 00 uur, voor meer
informatie tel 02507-61492

INSPRAAK WOONWAGENLOKATIE HEIMANSSTRAAT
De voorgenomen inrichting van een woonwagenlokatie aan de Heimansstraat is in strijd
met bepalingen van de bestemmingsplannen
"Circuitgebied" en "Noorderduinweg" Met
toepassing van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO) kan vrijstelling
worden verleend van de bepalingen van
voormelde bestemmingsplannen
Voordat het plan concreter wordt uitgewerkt
en een procedure als bedoeld in artikel 19 WRO
wordt gestart, wordt overeenkomstig de
inspraakverordening aan iedere belanghebbende gelegenheid gegeven te reageren op de
voorgenomen vrijstelling
Het ontwerp-plan met bijlagen ligt met ingang
van 8 mei 1995 gedurende 30 dagen ter inzage
bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort Openingstijden
ma t/m vrij geopend van 09 00 tot 12 00 uur
Schriftelijke reacties kunnen tijdens de inspraaktermijn worden gestuurd naar het college van
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het ontwerp-plan ligt ook ter inzage m de
Openbare Bibliotheek, Prmsesseweg 34 te
Zandvoort
Tevens wordt op woensdag 31 mei 1995 om
20.00 uur in de raadzaal een informatie-

bijeenkomst georganiseerd Op deze avond
zal er een nadere toelichting worden gegeven
omtrent de voorgenomen afwijking van het
bestemmingsplan. Tijdens deze avond is er de
mogelijkheid mondeling te reageren

goed produkt: dienstverlening met een glimlach, vakbekwame en
betrouwbare bediening

VERKEERSBESLUITEN

en catering op maat.

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van besluiten als bedoeld in art 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde m de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot.
- het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats ter hoogte van het
perceel Thorbeckestraat 34 te Zandvoort.
Tegen het besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na publikatie schnftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040
AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekening
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het
bezwaar

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvraag is ontvangen
- Wikkelaan 5 - Bentveld - 2 bomen
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad termzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlingh Onnesstraat 20, te Zandvoort De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
09 00 tot 12 00 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
by het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
95051B C v/d Lindenstraat 12
plaatsen dakkapel
95052B Schuitegat 57/75
samenvoegen 2 appartementen
95053B Strand
plaatsen aantal beachwatch-posten
De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 0900 tot 1230 uur ter
inzage bij deafd Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4
Belanghebbenden kunnen schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, t a v BWT, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort De ontvangen zienswijze
worden bij de beoordeling van de aanvraag
betrokken Wy wijzen u er echter bij voorbaat al
op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons tot
de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn wefvia het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4

W
UI

Voor onze bedrijfsrestaurants in AMSTERDAM
en omgeving zijn wij op zoek naar een

CATER1NGWIANAGÊR m/v
(20 tot 40 Uur per week)

Met de inzet van ruim

opdrachtgevers een

bewoners wordt verlangd dat ze de GFT-emmers na het legen aan de straat laten staan,
totdat het schoonmaken heeft plaatsgevonden
De vuilnisman zal na het legen de emmer voorzien van een kaartje, dat weer wordt ingenomen door de schoonmaakploeg na het schoonmaken van de bak Men dient er rekening mee
te houden dat het reinigen van de rolemmers
mogelijk kan uitlopen tot na 17 30 uur

Ondernemer
in eigen restaurant?
Dat kan - bij Restoplan!

bedrijven en instellin-

Restoplan haar

GEMEENTELIJKE
AFDELINGEN GESLOTEN;
WIJZIGING
HUISVUILOPHAAL

^
4,
±

Verdeeld over meer dan

Om deze dynamische baan goed te kunnen
'invullen vragen wij het volgende van u.
Opleiding op MBO-mveau en minimaal 2 jaar
ervaring In de catering Het leidinggeven aan een
team catenngmedewerkers ziet a als een uitdaging U bent communicatief en cijfermatig goed
onderlegd en u heeft inzicht m de totale bedrijfsvoermg Flexibel werken en creatief danken is voor
u vanzelfsprekend Ervaring in de keuken is een
pré
Restoplan biedt u een goed salaris volgens de
Catenng-CAO en uitstekende secundaire voorwaarden.
Heeft u interesse in deze baan dan kunt u uw
schriftelijke sollicitatie vóór 1 juni a s sturen naar
Restoplan B V , Postbus 451,
2260 AL Leidschendam,
t a v . Mw. L Groote Woortmann.

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145,Sluit een nalma-uitvaartv^
bij Uitvaartcentrum Haarlem.
r""--

CBEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'n f 5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
.
:
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt
hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:,
straat:.
postcode/woonplaats:
telefoon:
leertijd(cn):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.
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Examentijd: Coco Chanel, stress op de weg, én racisme
ZANDVOO&T - Maandagmorgen 10.55 uur. De examenweek is al yatiaf clinsclag aan de gang. Op het Noordzeecollege, locatie Ctertentoacft-Mavq, sporten de lagere klassen
uitgelaten op pet grasveld. Binnen zitten, verdeeld over
twee klassen, 32 Jongeren te blokken op het laatste deel van
de examenopggive Frans- Sommigen zijn al klaar, anderen
gebruiken de laatste minuten om nog even snel alles te
checken. Eet} aantal antwoorden is welbewust gekozen,
andere zijn r^er een gokje.
door IMartha Burger

tig. Sandra kijkt hem hoopvol
aan. Het is duidelijk te merken,
dat deze discussie zich eerder
heeft voorgedaan. „Jij kunt net
zo goed D-niveau doen. Je ziet
het veel te somber in," zegt hij
vervolgens. Lucienne valt in: „
Je bent op zo'n examen ook zo
zenuwachtig. In een kort moment kun je de hele boel verknallen. Heb je vervolgens het
hele jaar voor Jan .... gewerkt."
Volgens Hokke is het nog te
vroeg voor paniek. Als een
soort 'vader' sust hij de gemoederen een beetje. „Als echt
blijkt dat het examen te zwaar
is, dan wordt het cijfer landelijk
ook weer gecompenseerd,"
troost hij. Daar weet Saskia
over mee te praten. Uit haar
hoofd lepelt ze procenten op
van examens die landelijk te
zwaar bleken. Gelezen in de
krant.
'Heb je 't al nagekeken?' wil
een aantal leerlingen weten
over voorgaande vakken. Hokke schudt z'n hoofd. Daarvoor
is het nog te vroeg. Helaas, ze
hadden er zo graag wat over
gehoord, en de echte uitslag
krijgen ze pas over drie weken
binnen. Die zelfde middag heeft
een aantal leerlingen nog exameri natuurkunde. De volgende
dag is het landelijk tekstverklaren Nederlands aan de beurt,
maar daarover maakt niemand
van de aanwezigen zich echt
zorgen. Van de week kozen ze
met Nederlands al voor het opstel. De onderwerpen vonden ze
ook wel grappig: het zakmes,
tatoeage, buitenbeentjes of de
titel 'Nederland is vol'. De andere keuzemogelijkheid
was
'functioneel schrijven', dan
krijg je opdracht om een brief
en een kranteartikel te maken.
Alle vier zijn zé best wel moe,
maar met de zenuwen in het
lokaal viel het wel mee. Volgens
de leerlingen, doordat het gewoon in een klaslokaal werd gehouden.

zeggen ze eensgezind. Nancy
zag er nog wel enige nuances in:
„Nou ja, 'de apen' vond ik nog
wel meevallen."
Lucienne kan er achteraf gezien nog wel om lachen: „Ik zat
er echt zo bij van: apen? Ja,
ahum leuk. Eerlijk gezegd lag
dat onderwerp me helemaal
niet zo. Ik heb de tekst gelezen
en maar zoveeL mogelijk antwoorden aangekruist, die me
het beste leken. Geef mij dan
maar het examen Engels. Dat
was véél makkelijker. De anderen zijn het allemaal met haar
eens. 'Inderdaad véél makkelijker. Dat Engels leest veel lekkerder weg, Frans is altijd zo
Apen
moeilijk'. Het examen Duits
Boven in de leraarskamer vonden ze ook niks. Hartstikke
verzamelen vier meiden zich, saaie onderwerpen.
die me willen Vgftellen hoe de
week tot nu toe yOQr hen is verlopen. Nancy van Kleef, Lucièn- Dip
Sandra lijkt er af en toe niet
ne Paap, Sandr^ CJooyer
en Saskia Paap. Ze zien er een beetje helemaal bij. Ze zit in een bebedrukt en witjeS Uit. Het was hoorlijke dip.: „Ik heb Frans op
Examentijd op de Gertenbach
ze vanochtend cjg,n ook behoor- C-niveau gedaan. Dan is de
lijk tegengevallen- Saskia: „We vraagstelling wat makkelijker
kregen Frans, rfou, dat was dan op D-niveau. Maar ik denk
maal niet'...." Iedereen brult nu
hartstikke moeilijk. De onder- toch dat ik het verknald heb."
van het lachen.
werpen waren ook een beetje Sandra wil net als Saskia en
Hokke lacht mee. Dan vertelt
raar: Apen, Coc0 Chanel, stress Luciene hierna naar het MMO
hij nog wat over wiskunde. Die
op de weg en racisme. Leuk??? (detailhandel)
opgave heeft hij zelf ook geNancy ziet het minder somNou, zo leuk vood IK het nelemaakt, toen zijn leerlingen
maal niet." De aiacleren vallen ber in. Ze doet alle examenvakerop zaten te ploeteren. Hij
vond het best te doen. Ook ecohaar bij: 'Waardeloos, Veel te ken op D-niveau. Een vereiste,
zwaar, viel hartstikke tegen', voor als je naar de HAVO wilt.
nomie hadden ze volgens hem
Ze vond het examen tot nu toe
zo kunnen maken: „Tenminste,
nog wel gaan. Behalve dat ene
als jullie goed de krant hebben
'rotvak' dan... wiskunde, 'vresegelezen."
volgens Nancy: „Volgens
De vier kijken hem verbijsHollandse Nieuwe lijk'
mij heb ik niet meer dan een
terd aan. Blijkbaar zijn ze het
Gebroken
^
in reddingfeoot
twee, nou ja mischlen hooguit
helemaal niet met hun leraar
een drie. Nou, dat vak laat ik op
Nancy: „Vorige week was het eens. „Heeft u het wiskunde
de HAVO mooi vallen. Geluk- voor mij heel zwaar. Op één dag dan al nagekeken?" vragen ze
ZANDVOO^'J' - Dinsdag- kig ging het met economie wel had ik Duits en Economie. Ik hoopvol. Hokke schudt opmiddag 30 mej \tfordt de eer- goed." Sandra hoort het ver- was echt gebroken toen ik nieuw zijn hoofd. Jammer! Verste 'Hollandse Nieuwe' per haal van Saskia gelaten aan. Ze thuiskwam. Sandra: „Had je bij volgens barsten de gesprekken
schip Zandvooft binnen ge- kijkt ondertussen steeds ver- mij thuis moeten zien. M'n over dat examen ook weer los.
varen. Dat gebeurt met de drietiger: „Volgens mij haal ik moeder vond dat ik op een gege- De een na de ander stelt vragen
reddingboot An^ie Poulisse het deze keer wéér niet," mom- ven moment wel genoeg had ge- over formules en parabolen.
studeerd. Ik zat 's morgens nog „Nooit meer wiskunde," zegt
van de KNRM station Zand- pelt ze bedrukt.
Geaard Hokke, directeur van aan mijn wiskunde, dat moest Nancy een beetje dromerig.
voort.
de school en docent Neder- ik 's middags maken. 'Haal die „Toe jongens, nu niet meer zo
Traditiegetro^ wordt de lands, mengt zich nu in het ge- boeken weg', zei ze maar somber," zegt Hokke. „Als ik
eerste haring cUnsdag gerst sprek. „Toe Sandra, natuurlijk steeds. Ik gilde alleen maar: zak, geef ik u de schuld," pest
door de vissers jn Schevenin- haal je het wel," zegt hij krach- 'Nee, mam. Dat kan nog hele- Sandra hem een beetje.
gen afgeleverd. 00 2andvoortse
vishandelaar Jaap tCroon heeft
(ADVEftTENTIE)
de bemanning v&n de reddingboot bereid gev0fiden daarvan
drie 'kantjes' Hol^ndse Nieuwe op te halen, rjeerboot wordt
rond half vier a vi uur op het
strand verwacht, ter hoogte van
het casino. Belangstellenden
die in de buurt ?yp, maken een
klein kansje al even. te kunnen
proeven van de nieUwe vangst.
De haring gaat iia,ar het Casino
en Café Neuf, >&ar die avond
eveneens al geproefd, kan vrorden. De officiële verkoop begint
Officiële opening
op woensdag 31
Vrijdag 26 mei a.s. zal de heer M. R. van der Heijden, Burgemeester van Zandvoort, de
officiële opening verrichten van het geheel nieuwe ABN AMRO kantoor aan de
Raadhuisplein 6.

A B N*AM R O ZANDVOORT
OPENT HAAR NIEUWE PAND

Lintje voor Korver

ZANDVOORT - De Zandvoorter Cees K°*ver
heeft
dinsdag uit hancJen vantmrgemeester Van der Heijden
een koninklijke onderscrieiding gekregen.
Korver werd gisteren zeventig jaar en werd gehuldigd
vanwege zijn bijzondeïe verdiensten op sportgebied. Hij ontving de eremedailie verbonden
aan de Orde van Oranje jsfassau, in goud.

Ter gelegenheid van de officiële opening zal de burgemeester een cheque worden
aangeboden waarvan de bestemming die middag bekend wordt gemaakt.

Privacy
De inrichting van het nieuwe-kantoor is aangepast en voldoet aan de eisen die u in deze
tijd aan De bank mag stellen.
In de ruime cliëntenhal kunt u uiteraard terecht voor al uw kashandelingen.
Voor overige bankzaken kunt u zich wenden tot onze informatiebalie waar permanent
iemand aanwezig zal zijn om u, al naar gelang uw wensen, door te leiden naar één van
onze adviseurs die u in een rustige omgeving advies zal geven, waarbij alle privacy is
gewaarborgd.

Open Huis
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Op zaterdag 27 mei zal een Open Huis worden gehouden waarbij iedereen in de
gelegenheid wordt gesteld het nieuwe moderne kantoor te bezichtigen en kennis te
maken met de directie en medewerk(st)ers.
Om de opening een feestelijk tintje te geven zal het Open Huis, dat van 10.00 uur tot
14.00 uur zal duren, worden opgeluisterd met een grandioze Karaoke show, die zijn
weerga niet kent.
Ook zal er tijdens het Open Huis een Ajax-fotowand voor ons nieuwe kantoor worden
opgesteld; hier kunt u gratis met uw favoriete Ajax-spelers op de foto en wordt u in de
gelegenheid gesteld mee te doen aan een Ajax-prijsvraag waarmee u het schitterende
boek „De klassieker" kunt winnen.

Beach Volleybal op
Rotonde en strand
ZANDVOORT - Op de Rotonde oftewel het Badhuisplein
wordt dit weekend het Nederlands Kampioenschap Beach
Volleybal geopend. Ook bij watersportcentrum Tim Khjn, op
het noorderlijke strand, wordt
een aantal wedstrijden gespeeld.

'Vader'

Om elf uur stomen piotseling de twee 'e#artienlokalen'
leeg. Druk battende
kiasgenoten verspreide*1 zich over het
gebouw. Antwoorden \vorden
vergeleken en briefjes gaan van
hand tot hand- Zichten Vafl opluchting worcleri afgewisseld
door kreten van schrik. Langzaam maar zeker vullen
de vele
stemmen de lgge aula. Niemand gaat echter nog zitten. De
ervaringen AvorcJen
liever
staand uitgewisseld. 'Twee uur
met de spanning in je iyf op
zo'n houten stoelde zitten, dat
is wel meer dan genoeg!'

*"

3 ! Zandvoorts
Nieuwsblad

Naast het m aanbouw zijnde
visrestaurant op de Rotonde
wordt speciaal een volleytaalveld aangelegd, waar de belangrijkste wedstrijden en de finales worden gespeeld. De
TV-omroep Veronica maakt
opnameb van de wed&tiijden,
zo mogelijk wordt een deel
hiervan zaterdag en zondag
rechtstreeks uitgezonden.
Het toernooi kent verder m
het seizoen nog een aantal wedstnjden m andere kustplaatsen. De opening m Zandvoort is
opmerkelijk, voorheen was dat
altijd in Schevenmgen. Een
succesje voor Stichting Zandvoort Promotie en gemeente
Zandvoort, die de orgamsatoren alle ruimte hebben gegeven.
(ADVERTENTIE}

Mavo, Noordzeecollege: 'Twee uur met de spanning in je lijf op zo'n houten stoeltje zitten..'
Foto Andre Liebeiom

Jeugd Hildering gaat zelfstandig
ZANDVOORT - De jeugdgrpep van toneelvereniging
Wim Hildering treedt aanstaande-zaterdagavond voor
het eerst geheel zelfstandig
voor de schijnwerpers. Dat
gebeurt met een toneeluitvoering van het stuk 'Jan
Rap en z'n maat', van Yvonne Keuls.
De jeugdgroep bestaat al een
aantal jaren en kan ook wel
worden gezien als een soort
'kweekvijver' van Wim Hildermg voor het volwassenentoneel. „De toneelvereniging investeert in de jeugd," zegt Sonja

Rijnders-Koper, al een jaar of
vier regisseuse van de jeugdgroep. „En dat heeft er onder
andere al in geresulteerd, dat
twee jeugdleden laatst ook opgetreden hebben m Potasch en
Perlemoer." De gemiddelde
leeftijd van de groep ligt rond
de 14 jaar, de jongste is 12 en de
oudste 18 jaar. „'Jan Rap en z'n
maat' gaat over een stel pubers,
dat betekent dus dat de inhoud
heel dicht bij deze spelers
staat."
Het toneelstuk gaat over een
opvanghuis voor jongeren, onder andere voor kinderen die
door hun ouders de deur uit

geschopt zijn. Voor hen is het
de enige plek waar zij terecht
kunnen. Er dreigt echter sluitmg van het opvanghuis, waardoor alle problemen weer van
voren af aan beginnen.
In totaal dertien jongeren nemen zaterdagavond deel aan
deze première, die om 8 uur begint. De entreekaarten kosten
7,50 gulden per stuk en zijn verkrijgbaar bij de kassa. Het gaat
om een éénmalige voorstelling,
al vindt er vrijdagavond ook
een openbare generale repetitie
plaats in gebouw De Krocht,
eveneens vanaf 8 uur.

I/I/E ZIJN
IA/EER
GEZAKT:
5,5° O
BEL GRATIS DE HYPOTHEEK
AANBIEDINGEN & ADYIESLIJN

06-0777
VOOR DE HYPOTHEEK
VAN JE LEVEN

MENINGEN

Woonwagenbewoners moeten integreren in gewone huizen
J.A. van den Bos verbaast zich
over het voornemen van het gemeentebestuur, om het 'illegale' woonwagenkamp op het
oude stuk circuit, in het verlengde van de Jac.P. Thijsseweg,
te verplaatsen naar de Heimansweg.

woonwagenlokatie aan de Heimansstraat alhier. Een en ander in strijd met enkele bestemmingsplannen. Voordat vrijstellingen hiervoor worden verleend, is er eerst voor iedere
belanghebbende gelegenheid
tot reageren op deze voorgenomen vrijstelling.

plein blijft bestaan (dat is - terecht - kennelijk toch de bedoeling) dan is zo'n nieuwe lokatie
waarschijnlijk bestemd als alternatief voor het tweehonderd
meter verder gelegen illegale
kampje, op een deel van de
voormalige circuitbaan bij de
voormalige 'Oosttunnel'. De beIn het Zandvoorts Nieuwswoners daarvan zijn mijns mblad van 11 mei stond de aanMijn vraag is, wie dit heeft ziens best in staat m gewone
kondiging van de voorgenomen voorgenomen en waarom? Als woningen in deze gemeente te
inrichting van een nieuwe de vestiging aan het Keesom- integreren. Financieel lijkt dit
voor hen geen probleem te zijn.

Tates brengt VVDin diskrediet
De beschuldiging van W. Tates dat in de tuin van burgcmeester Van der Heijden steentjes uit de Bakkerstraat liggen,
is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Een reactie van Wil
Couvreur en J.B.L. Canjels.
Beste Wilfred, je hebt de
voorpagina weer gehaald. Zowel in het regionaal dagblad durft men dit nog journalistiek
te noemen? - als ook in de
plaatselijke pers. Ik kan me
voorstellen, dat je zeer aan de
Waalse steentjes m de Bakkerstraat was gehecht. Die steentjes hebben - als ze konden
spreken - heel wat te vertellen
gehad, wellicht ook over Wilfred Tates. Maar goed, die
steentjes zijn in 1989 weggehaald en in de tuin van onze
burgemeester terechtgekomen,
dus punt uit, daar praten wij
met meer over.
Zes jaar later ga je naar een
presentatie van de plannen
voor het hermrichten van het
dorpscentrum en plotseling
denk je weer aan je geliefde
Waalse steentjes. Verdikkeme,
ik ga die Versteege vanavond
eens lekker onderuit halen en
lekker stoorzendertje spelen.
Lekker botertje op het hoofd,
Versteege laten zweten en ook
nog onze burgemeester m een
kwaad daglicht stellen.
Maar goed, nu gaan we terug
naar 1989. Wie was toen de verantwoordelijke Wethouder die
de zogenaamde siersteentjes m
de Bakkerstraat liet verwij deren? Dat was Frits van Caspel
van de VVD. Wie was toen voorzitter van de VVD? Dat was jij
Wilfred. Heb jij Frits van Caspel toen tijdens een ledenvergadering van de VVD - je was nog
net geen fractievoorzitter - ooit
ter verantwoording moeten
roepen over je geuite beschuldigingen. Je hebt als 'gewoon'
VVD-lid - je hebt geen enkele
functie meer - de VVD, afdeling
Zandvoort/Bentveld in diskrediet gebracht

dering van de VVD zich dienen
te verantwoorden! Ook zal
Frits tijdens de eerstvolgende
raadsvergadering opening van
zaken dienen te geven, waarom
hij de sierbestrating in de Bakkerstraat liet verwijderen.
Kien Couvreur
Oud-voorzitter VVD,
afdeling Zandvoort-BenUeld

VVD-engeltjes
Uitgerekend de heer Van Caspel stoort zich aan de tweespalt
in D66 en de heer Tates maakt
zich ernstig zorgen over de
steentjes m de tuin van de burgemeester. Het is net alsof ik
engeltjes hoor zingen.
J.B.L. Canjels
Zandvoort

Waarom dan toch zo'n voornemen tot een nieuwe, dure lokatie? En waarom is niet m
Zandvoort-Zuid of in Bentveld
zo'n voorgenomen lokatie
denkbaar? Is de buurt daar niet
geschikt voor of zijn de bewoners daar te goed voor? De bedoelde lokatie ligt zichtbaar
aan de enige toegangsweg naar
de grootste Zandvoortse nieuwbouw- en industriewijk Nieuw-Noord en ligt pal achter bestaande woningen. Kan dat de
bedoeling zijn? 't Beroerde is,
dat als m de politiek maar iets
of iemand iets gaat voornemen
of van plan is, dat daarna zo'n meestal expres onlogisch en
discutabel - voornemen met bijna geen mogelijkheid is terug te
draaien.
De inspraakmogelijkheid bestaat uit schriftelijke reacties
naar het college van Burgemeester en Wethouders, en op

woensdag 31 mei aanstaande
om 20.00 uur mondeling in het
gemeentehuis alhier. Zo'n mondelinge gelegenheid heeft mijns
inziens alleen maar zin, als tevoren de mogelijkheid bestaat,
dat bij collectieve afwijzing
door betrokkenen van dit voornemen alsnog wordt afgezien.
Als die mogelijkheid - zoals
vaak wordt gedemonstreerd toch niet bestaat, dan is zo'n
inspraak ook een complete en
trieste farce.
Helaas en in dat geval m feite
bijzonder moeilijk voor het publiek om nog enig geloof in de
betrouwbaarheid van de politiek te bewaren!
J.A. \.m den Bos
Ziind\oort

De rubriek meningen staat
open voor uw reacties. U kunt
uw brief opsturen naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of
afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. Vermeldt svp uw telefoonnum-

mer.
Inzendingen zonder-juiste naam en/of adres worden niet
geplaatst. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

/l/t

Ik neem aan, dat Frits van
Caspel, de huidige fractievoorzitter, zich tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering van jouw uitspraken zal
distantieren. Zo niet, zal ook hij VVD-er Wilfred Tates is zelf achter de 'authentieke steentjes' uit de Bakkerstraat aangegaan
tijdens de komende ledenvergaIlUistiaUe Mare de

Hoe

woensdag 24 mei 1995

HORECA-ONDERNEMERS OPGELET: ONZE PRIJZEN ZIJN INCL B.T.W.
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WEEKMENU
DAGING BALI
met (pittig gekruid rundvlees)

;

ftwnH"

OERAP-OERAP
(groente *met kokos)

JOHNNIE
WALKER
RED LABEL
0,7 LITER
ELDERS

*-*•

TELOR BALI PEDIS
(Heet ei)
+ WITTE RIJST

ƒ 13,50
Haltestraat 34 Zandvoort
tel 02507-12800 fax 02507-30553
7 dagen geopend 12 00-21 00 uur

NAPOLEON
BRANDY 1804

RESERVE MELNIK
DAMIANITZA 1987

HOLLANDSE

V.S.O.P.

Dertig jaar geleden werden m Bulgari|e
uit Frankrijk geïmporteerde druive
soorten geplant Hierdoor maakt men
nu wi|nen die internationaal worden
geroemd Voor een nadere kennis
making selecteerden wi| «oor u de
Reserve Melnik 1987 afkomstig uit het
zuiden van Bulgarije een schitterende
wyn gerijpt op Amerikaanse eike
houten vaten Overtuig u zeil van de
voortreffelijke kwaliteit Zelfs de
Fransen zijn er jaloers op'

VERGELIJKBARE PRIJS '

NAPOLEON

THUISBEZORGING

HELE LITER-35% ALC.

tussen 17 00 en 21 00 uur
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort
ƒ 5,00 voor bestellingen vanaf ƒ 20 00

SAFARI

u

VERGELIJKBARE PRIJS
"

AFRICAN DRINK

ELDERSj^

BHK

PROEFNOTITIES

181

Kleur
diep rood
Bouquet kruidig
Smaak
heerlijk krachtig

r/*

0,5 LITER

1987
MELNK

VERHUIZEN?

CRODINO

Verhuizen is vakwerk l
Neem daarom geen risico, maar laat net
over aan de vakman
vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips
UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

APERITIVO NON-ALCOHOLICO

».-. - , .

SAFARI

ELDERS

DENTERGEMS
U

WIT BIER

1994 >

Ö^so;«c*n^e:
PHOEFNOTITIES

OS Wit Verhuizingen

heeft alle dranken!

\NCHEI

HAARLEM: Californieplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21

LESJES

A e aanpecinqenzpqeiilgL r3|un zolang de voorraad sireH

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

Voor diverse vakbladen
verzorgen wij advertenties,
tevens zijn wij uitgever van een
vakblad.
Op korte termijn zoeken wij een

Wij gaan met vakantie
van Q'iunl tot 19 juni

administratieve kracht m/v
voor plm. 3 middagen per week
die ons wil assisteren met o.a.
- het verwerken van opdrachten op
de computer
- telefonische kontakten met
adverteerders, uitgevers en
drukkers
- het opbergen van de administratie
Leeftijd 30-40 jaar, goede kontaktuele eigenschappen, goede typevaardigheid, werktijden in overleg.

POSTAGENTSCHAP IS ELKE
MORGEN OPEN VAN
9.00 TOT 10.00 UUR
Alleen voor postbussen
Poststukken, girobetaalkaarten enz.
tijdens onze vakantie af te halen
Postkantoor Zandvoort
L. Davidsstraat

Telefonische reakties te richten aan:
Retra PubliciteitsService B.V.
Passage 5, 2042 KS Zandvoort
Tel. 02507-18480
Vragen naar Marlou den Drijver

AANGEBODEN: VAKANTIEWERK
.
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Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel 14764-14090

Ten behoeve van de verspreiding van

zoeken wij

met sofinummer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste
bezorgers van het Zandvoorts Nieuwsblad op vakantie. Voor wie
dit werk in de eigen omgeving een paar weken wil overnemen
hebben wij een goede beloning.
Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed gebruiken
voor een vaste wijk bij u in de buurt.

Tjerk Hiddesstraat 123, 3-kamapp. (in gebruik
als 2) op 8e et met balkon zuidoost (opp app 70
m') Schitterend uitzicht over Zandvoort Ind hal,
royale L-vorm woonk met balkon, open keuken,
toilet, badk met hgbad en wastafel, slaapkamer
Vrpr ƒ 189 000,-k k
Dr. J. G. Mezgerstraat 31, modern en stijlvol verbouwd dnekam app met balkon zuidoost Ind
hal, woonk met balkon, luxe open keuken met
inb app, slaapk met kastenwand, werk/studeerruimte, badk met wastafel en douche, aparte toilet, bergkast
Vr pr ƒ 239 000,- k k
TE HUUR
Max Planckstraat 31, representatieve kantoorruimte op 1e et Opp 100 m2
Huurprijs ƒ 1 300,- p m

Vul snel de bon in en stuur deze naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort
of bel. 02507-17166

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van Zandvoorts
Nieuwsblad in de vakantieperiode.
Naam

SCHAIK

Adres:
Postcode

Plaats

Ik ben beschikbaar van

Bouquet heerlijk Ins
Smaak zacht

j

De bank van Zandvoort
Open Huis
Op zateidag 27 mei 1995 van
10 00 tot 14 00 uui wordt een
Open Huis gehouden waarbij
ledeieen welkom is om het
nieuwe kantoor te bezichtigen
en kennis te maken met de
directie en medewerkeis van
ons kantooi
Uiteraaid woidt u een kopje
koffie, thee of frisdrank aangeboden. Voor iedere bezoekei
is er een aaidige attentie

Zandvoort meer dan strand alleen
Ook m Zandvooit wil ABN AMRO de
beste zijn De bank ABN AMRO blijit alert op
nieuwe ontwikkelingen, waaibij de wensen van
on/e cliënten centiaal staan
Daaiom hebben wij de inlichting van ons
nieuwe kantooi aan het Raadhuispjem 6 aangepast aan de eisen die u als cliënt van De bank,
in deze tijd mag stellen In de cliëntenhal van
ons kantooi \indt u de kasafdeling waai u
tciecht kunt vooi al uw kashandelingen
In dc?e hal tiett u tevens onze peimanent

bezette Intoimatiebahe aan Bij deze balie kunt
u vooi alle ovenge bankzaken teiecht Al naai
gelang uw wensen biengen onze leceptionistes
u icchtstreeks m contact met één van onze
adviseuis die u in een i Listige omgeving advies
zal geven, waaibij alle privacy is gewaarboigd
De combinatie van lokale kennis en het
/ijn van een bank van weieldloimaat toont u in
de piaklijk wat het betekent om /aken te doen
met met /o maai 'een bank', maai met De bank
van Zandvooi t

ABINhAMRO A?bank
ABN AMRO Bank N V Raadhuisplem 6. Zandvoou Tclcloon 02507 - 60500. lax 02507 - 18604
Openingstijden maandag tot en met vnjdag van 9 00 tot 16 00 uiii
avondopenslellmg vii)dagavond van 18 30 tot 20 00 uui

MAKELAAR O.G.

Telefoon:
Mijn leeftijd is

VAN

Kleur goud met
groenige glans

jaar
t/m

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

is nu geopend in ZfiNDVOORT-NOORD
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Sfeervol
concert

met

ANDVOORT - Toonkunstkoor Zandvoort heeft Concentratie
vrijdag voor een sfeervol bij de zangers
concert gezorgd m de Her- van TOZ
vormde Kerk
In een behoorlijk bezette
kerk trad
Toonkunstkoor
Zandvoort aan in de nieuwe samenstelhng, met als begeleider
en dirigent Lourens Stuifbergen Dit koor, zo'n vijftig man
en vooral vrouw sterk, had
ook al opgetreden bij het bevnj
dingsconcert in de Agathakerk
Afgelopen vrijdag werd het ge
zelschap versterkt met sopraan
Valerie Guillorit Jeroen Sarp
hati nam plaats achter de vleugel Uitgevoerd werd een klas
siek programma met werken
van onder andere J Brahms, A
Bruckner, P Mendelssohn en
WA Mozart

Vijf jaar geleden

Toto
And re
Lieberom

Vijftien jaar geleden

MUui.ischool 70 jaar Precies 70 jaai geleden
wei d de eerste steen gelegd v oor de Manasehool
voor het voormalige schoolgebouw aan de Ko
nmginneweg Dat leit is deze maand op beschei
den wijze gevleid Die eerste steen weid ae
plaatst door pastooi M C M Boni, zo valt te
lezen op de plaquette m de hal van het vooi mah
ge schoolgebouw Dit gebouw van de 'R K By/
School L O ' was ontworpen dooi ai chitect Piei
re Cuypers en gebouwd dooi de f u m a Corn
Slegers Opzichtei was D Amesz jr
Sectorenspettakel Alb er een gewonnen heeft,
afgelopen woensdag met het gemeentelijk becto
renspectakel, dan is het wel degeen die het be
dacht heeft Het wei d een dag die spoi tief gezien
als fantastisch wei d ervaren maar die bovendien
de ambtenaren een btuk dichtei tot elkaar heeft
gebracht
Centium 12,5 |.i,u Het Centrum voor Vnjwilh
ge Hulpverlening heeft een jubileum te vieren
Afgelopen maandag was het exact 12,5 jaar °ele
den dat de eerste vrijwilligers achter de teletoon
kropen Het Zandvoortse echtpaai An en Chrib
Braun heeft indeitijd de eerste belangrijke stap
pen genomen voor het tot stand komen van het
centrum De allereerste aanzet schijnt op naam
van dokter Anderson te staan In de tussentijd is
de dienstverlening op allerlei terreinen flink uit
kans via het Rode Kruis zijn gebreid
geboorteplaats op te zoeken
Hij trok m bij zijn ouders in de
l'Amistraat en kreeg een baan
tje bij de gemeente als helmste
ker Later liet hij Stefania en <A£Xï&f:tö? /*;
zijn zoon Statislav overkomen
Het echtpaar heeft er hier nog .!:3£&'J
ILS
een zoon en een dochter bij ge- 27550
ixu^ïu* «a-t- y.
kregen, plus enkele klemkmde
ren

Stefania verpleegde Kors in Duits werkkamp
ZANDVOORT - Korstiaan, beter bekend als Kors,
Zwemmer en Stefania Belezywska ontmoetten elkaar
tijdens de oorlog in een
Duits werkkamp in Stuttgart Nog geen twee jaar later beloofden zij elkaar eeuwige trouw

zerne in Ludwigsburg waren
getrokken
Kors gaf zich in de oorlog op
voor een Duits werkkamp, om
te voorkomen dat zijn vader,
die voor zeven kinderen moest
zorgen, op transport gesteld
zou worden Uiteindelijk be
landde Kors in een werkkamp
in Stuttgart, samen met nog
Dat moment is nu alweer vijf een groot aantal Nederlanders,
tigjaar geleden De trouwplech- Belgen en Fransen Zij werden
tigheid vond plaats onder toe- te werk gesteld onder andere in
ziend van een aantal Ameri- fabrieken en op boerderijen
kaanse soldaten, die in een ka Kors werd op een gegeven mo

ment ziek en vervolgens opge
nomen in een ziekenhuis Zijn
amandelen moesten worden ge
peld Met flinke koorts kwam
hij terug op de barak
Aan de andere kamp van het
kamp, gescheiden van de West
-Europeanen,
zaten Polen,
waaronder Stefania Belezywska en haar familie Zij en Kors
hadden elkaar daar al eens ge

zien Toen Stefania hoorde dat
de Zandvoorter ziek was, zocht
zij hem 's nachts stiekem op
om hem te verzorgen
Na de bevrijding besloot het
tweetal te trouwen, met de
Amerikaanse soldaten als ge
tuigen Ze besloten naar Polen
te gaan, maar twee jaar later
kreeg Kors heimwee naar
Zandvoort In 1947 kreeg hij

A-sotual irfdiiii; De gemeente Zandvooi l on
dei neemt pogingen om tweedt woningen ofte
wel lecieatiewoninaen te voi dei en Het teit dat
Fa Vcihooi^ & Van Aspei en en Cense Makelaai s
o o dit vei tellen in een buel aan eigenaars van
üats ib volgens de PvdA een voi m van volstrekt
a sociaal uedia»' Het komt ons vooi dat dit een
voi m van clielstal is ' /ou m de bi lef gestaan
hebben De ipaelie van de PvdA daaiop luidt
'Omdat m een demoeiatie het senieentebebtuui
ons allen vetteoenwooidiat mogen wij ons
voortaan als mibdadiaeis beschouwen In de
kranten hebben wi) kunnen Ie/en hoe de eige
naai s van lanadui is; leeu;sta inde woningen tot de
bedelstaf aebiacht /uilen woulen als het de ge
meente lukt om tot voideimi, ovci te yaan
H K.umdoi p 1,2 'ï )<iai in ZancUooit Sober en
indrukwekkend was de heidenMngsdienst dit
zondagmorgen ] 1 weid aehoucU n m de paro
chiekeik St Agatha, btaande mhet teken vanhet
feit dat pastooi H J Kaanden p 12 ï jaar geleden
zijn entree maakte m Zandvooit De kerk was
stampvol en op met mis te vei stane v. ij/e hebben
de parochianen van hun medeleven met dit jubi
leum getuigd en hun aanhankelijkheid jegens
hun pastooi met ondei stoelen of banken gesto
ken

o
*&.»*<%, 1.^1 o
Straatnamen

#*#*!£»• £*•$*.•'"*•*' S"—

~'

Weekenddiensten
Weekend
27/28 mei 1995
POLITIE
Alarmnummer
06 11 In andere gevallen tel
13043
BRANDWEER Alarmnummer
06 11 In andere gevallen
023-159500 of voor info over
dag (02507) 61584
AMBULANCE Alarmnummer
0611 Anders tel 023319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE: Die
renbescherming
023 246899
(gratis), Regionale Dierenam
bulance
alarmnummer
023 334323
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemmgsregeling J Anderson, B van Ber
gen, C Jagtenberg, G Mol, P
Paardekooper, H Scipio-Blume, F Weenink Informatie
daarover tijdens
weekend,
avond/nacht vanaf 16 30 uur, en
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500 De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11 30 tot 12 00 uur en van
17 00 tot 17 30 uur Een afspraak is niet nodig
Tandarts Hiervoor de eigen
tandarts bellen
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H B A Mulder, tel
13185 Openingstijden (alleen
voor
recepten)
zaterdag
11001300 en 1700-1800 uur,
zondag
1130-1230
en
17 00 18 00 uur Buiten de ope
mngstijden informatie over de
regeling via tel nr 13185
Wijkverpleging Voor spoedge
vallen is het Kruiswerk ZuidKennemerland 's avonds, 's
nachts en m het weekend te be
reiken via de doktersinformatiedienst tel 06-8460
Verloskundigen: Mevrouw E A
de Boer Burgh en/of mevr
A C M Gombert en/of P J van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand
voort, tel 02507 14437
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel
15847
Dieren: (Overige diensten) Ver
emgmg v h welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissmgsdienst 023 383361, Asiel Zand
voort
(tevens
pension)
02507 13888, Asiel Haarlem
023 244443 Stichting Regionale

Dierenambulance 023 363476
of alarmnummer 023 334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren
Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening Voor mformatie, advies en hulp tel 17373, op
alle werkdagen van 10 30-12 30
uur Schriftelijk Postbus 100,
2040 AC Zandvoort
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09 15 12 15. uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09 00
tot 17 00 uur Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is Kors Zwemmer en Stefania Belezywska, inmiddels vijftig jaar getrouwd
Of bent u zelf niet
m staat om
langs te komen9 Bel dan voor
een afspraak tel 19393
(ADVERTENTIE)
Belbus Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis m de
Duinen, tel 13141, tussen 11 00
en 17 00 uur De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,
voor een retour
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel
13459 bgg 023 320464 Spreekuur
op werkdagen
van
9 00 10 00 uur Verder volgens
afspraak Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld tel 023 340350 op werkda
gen 12 00 14 00 uur en maandag+ donderdagavond 19 00 21 00
uur
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08 30
tot 17 00 uur
Zandvoortse Vereniging van
Huurders Gratis advies voor
leden Telefonisch spreekuur
DE GROTE
elke dinsdagavond 19 00 21 00
uur 19562 (Secretariaat ZVH)
VRIENDELIJKE
Schriftelijk Postbus 287, 2040
AG Zandvoort
REUS
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst 17577
Storingsdienst Gasbediijl tel
61500
Taxi: tel 12600
Openbare bibliotheek: Prinses
seweg 34, tel 14131 Open ma
14 17 30/18 30 20 30 uur, dl
14 17 30, woe 10 17 30, vrij
10-12/14-17 30/18 30 20 30 u , zat
10 14 uur

Agneta 'geestelijke dochter'
In de noordbuurt is vlakbij het Gasthuishofje de Agnetastraat
te vinden, tussen de Kruisstraat en de Noorderstraat Dez<=> is
genoemd naar Agneta van Ackersloot, 'geestelijk dochter' te Haar
lem Zij vermaakte bij haar testament, gepasseerd op 8 november
1663 voor notaris M de Kyser te Haarlem, haar vermogen aan de
gasthuizen te Zandvoort en Wijk aan Zee Het aandeel van Zand
voort bedroeg 5432 gulden Zij bepaalde ook, dat jaarlijks op haar
sterfdag, 7 januari, ter harer gedachtenis aan de bewoners van de
stichting 'een recreatie van een half konijn en een pint wi]n'
gegeven zou worden
(Bron archief gemeente Zandvoort)

Foto Andre Lieberom

Speelweek van 24 Mei t/m 31 Mei

Kerkdiensten
Hemelvaartdag en
weekend 27/28 mei 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Donderdag 25 mei Hemelvaart
dag 10 00 uur ds J A van Leeuwen
Zondag 10 00 uur ds J A van
Leeuwen
Gerefoi meerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10 00 uur mw E Hulsman uit Amsterdam
Roomskdtholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Donderdag
Hemelvaartdag
10 00 uur pastores Duijves en
Van Polvhet
Zaterdag 19 00 uur pastor D

Duijves
Zondag 10 30 uur pastoi A
Knijff
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag geen dienst
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendhklaan
5, Aerdenhout
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener Zijlweg
218, Haarlem
Donderdag 10 30 uur Hemel
vaartdienst, ds A W Snijders
Zondag 10 30 uur ds Dan Po
wers, 12 15 uur Agapè maaltijd
Zondag 19 00 uur zendmgs
dienst, Ciska Vei woerd

Burgerlijke stand
Pciinrio-

Remders, Andy, en Van der
!G • 22 mei 1995
Phgt, Laila Anuska
Ondertrouwd:
Marie Valerie, dochter van
Petter, Juriaan, en Koper, Ma Remders, Andy, en Van der
öeleme Magdalena
Phgt, Laila Anuska
öoot,
Johannes Cornehs, en Overleden:
v
an Laer, Adriana
De Wolff geb Van Oort, Hen
Gehuwd:
drika Petronella, oud 76 jaar
Verbeek van Mounk, Guido, en Drommel geb Hafner, Rosalie
Vriens, Petronella Johanna
Katharma, oud 99 jaar
°raijer, Robert, en Zut, Pran- Zwagerman geb Klmkenbijl,
coise
Anna Hendrika, oud 84 jaar
Geboren:
Van Heermgen, Hendrik Age,
Josephine, dochter van oud 59 jaai

m
VAN

ROAL DAHL

lfflRENCOTMAN
Mw.mntiui ontnam At. <

A. L.

Dagelijks
13.30 en 15.30
ried. gesproken

12 Jaar
Dagelijks 19.00

Gratis keuringen in de
Week van het Huisdier
ZANDVOORT - Huisdieren kunnen woensdagmiddag 31 mei gratis gekeurd
worden bij dierenarts Anneke Dekker Daarmee springt
zij in op de 'V/eek van het
Huisdier' die voor het eerst
wordt gehouden
Tussen 2 en 4 uur is iedereen
welkom om zijn of haar huis
dier te laten keuren „Dat kan
van wandelende tak of spring
muis tot en met dwerggeit," al
dus Anneke Dekker (Er blij
ken aardig wat wandelende tak
ken te leven m Zandvooi t ) De
praktijk van de dierenaits is te
genwoordig gevestigd aan de
Lijsterstiaat nummer 7 De
keuring is gericht op een alge
mene indruk van het dier,
waarbij ook nog adviezen over
voeding en huisvesting worden
gegeven De baas of bazin kan
die middag met allerlei vragen
terecht Bovendien krijgt hij of
zij een keuringsrapport mee,
plus een button van De Week
van het Huisdier

Dierenarts Anneke Dekker
keurt woensdag huisdieren
(\ichiclloto Weekmedn)

houden om mensen te genegen
door puppies tegen zieke men
sen aan te drukken, zou de ziek
te oveigaan in het diei

Vrienden

Gezelschapsdier

Deze week, met als motto
'Vrienden voor het leven', is een
initiatief van het Voorhchtmgs
bureau Huisdieren Het is een
landelijke campagne die dit
jaar voor het eei st woi dt gehou
den Centraal staat het belang
van een goede relatie tussen
mens en huisdier, evenals de
bevordering van 'verantwoord
huisdierbezit'
Naast de gratis huisdieren
keuring woiden er nog allerlei
andere activiteiten georgani
seerd, zoals een teken en op
stelwedstrijd op de basisscho
len Maar ook een ronde tafel
conferentie waarbij politici en
beleidsmakers
discussiei en
over het bezit van huisdieren in
verzorgingstehuizen Deze lan
dehjke campagne dient als pa
raplu voor de lokale activitei
ten
Huisdieren worden al sinds
de prehistorie gehouden, zo
blijkt uit een verhaal van dr N
Endenbuig voor het voorheb,
tingsbureau Bi] de Romeinen
bijvoorbeeld werden diei en ge

In plaats van de teim huis
dier woidt tegenwoordig ook
steeds meer gesproken van ge
zelschapsdieien' Die voldoen
op de een of andeie wijze aan
behoeften van mensen, om die
ren bij zich te hebben zoals
honden, katten
konijnen
knaagdieren, vogelt, en \ issen
In het leven van veel mensen
vervullen zij een wezenlijke
functie 'Het op een veiant
woordelijke wijze houden \an
deze diei en maakt dat menb en
dier vi lenden vooi het leven
worden aldub het v o 11 lic h
tinabbui eau
In Nedeiland heett 51% van
de huibhoudens een of meei
huisdieien Uit een ondeizoeK
van NIPO uit 1995 blijkt dat ei
zo'n twee miljoen katten rond
lopen en ongeveei l 4 miljoen
honden Verdei 560 duizend Ko
mjnen en even^ovele andeie
knaagdieien Het aantal vissen
bediaaatviei miljoen Het aan
tal vogels als huisdiei bpant
echter de kroon in Nedeiland
6,4 miljoen

AL.
Dagelijks 21.30

Luilakfeestjes in Stekkie

LET OP

[VRIJDAG 26 MEI; J
lEILMVOORSTELli
15.30
Qasttmlspleln 5,2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686

Activiteitencenti um 't Stekkie m Zandvoort NieuwNooi d heeft
dolle plannen voor de Luilakvierma Op '2 juni om 11 uui b avondb
gaan de deuien open vooi een luilakbfeebt dat vooitduuit tot d
uui m de ochtend Het is vooi jongeien van 12 tot en met 18 jaai
Entiee 10 gulden (legitimatie vei plicht) ot 7 50 gulden \ooi hou
dei b van een pasje Om half dl ie 'b nachtb gaat de dein dicht dan
kun je e: alleen nog maai uit
Vooi de jeugd van 6 tot en met 12 jaar ib het op zateidaaochtend
feebt een pyjamapaity (dibco) die b moigens om 7 uui begint en
twee uui duuit, tot 9 uui De bedoeling ib dat ledeieen in pyjama
of andere nachtkleding komt Vooi de \olhoudeib is het goed te
weten, dat de disco die zatei dagavond komt te vei vallen Enti ee 3
gulden vooi kindei en met dibcopasje, 4 gulden zondei pasje Meei
info bij Monique van Stiaaten, tel 17115 maandag t/m vnjdaa

ROTE BEROERING on
der de groep bijstands
moedeib die ik ken Via
een zakelijk briefje kregen ze
deze maand van de gemeente
te horen dat hun geld m de
toekomst tien dagen later
woidt uitbetaald Schijnt te
moeten van het rijk Heeft alles
te maken met nieuwe regeltjes
die zijn vastgelegd m de 'Nieu
we Algemene Bijstandswet'
Nu zal ik u met vermoeien
met deiedenen Alb u zich
daarin wilt verdiepen, dan
kunt u dat doen bij de afdeling
voorlichting Maai de beslis
bing is al genomen dus protes
teren heeft geen zin meer' Ie
dereen die een bijstandsuitke
ring heeft, gaat eraan geloven
En dat het een hoop mensen in
de problemen brengt hebben
ze bij de gemeente ook wel
door Tot zover ga ik dus nog
niet tekeer al voel ik de adre
nahne alweer dooi m'n bloed
kolken
Maai nu komt het Vervol
gens heeft een aantal 'lichten'
op de afdeling Bewonerszaken
een zogenaamde oplossing be
dacht, om het leed van deze
mensen te verzachten' Hoe ze
dat doen' Ze gaan 'de executie'
lang/aam uitvoeren ze betalen
de uitkering vanaf nu ledei e
maand een dagje later uit Valt
de ellende met zo op' denken
ze vast
Ik zal het belachelijke plan
nog eens duidelijk uitleggen
Krijgt iemand zijn uitkering
normaal op l juni nu vvoi dt
dat 2 juni De maand ei op 3
juli, 4 augustus 5 beptembei
enz Net zolang totdat de tien
dagengiens is bereikt op 10 fe
bruan 199G 'Dat doen wij om
dat het u anders in financiële
pi oblemen zou kunnen bren
aen', staat er lieftallig dooi de
gemeente °eschi e\ en
Volgenb mij v mdt de ge
meente Zandvoort het plan zelf
echt schitterend Mijn referen
tiegroepje moedeib inmiddels
uit nood halve economen
en
boekhoudkundigen 1 geworden
geeft het plan een dikke paal
En neemt u v an mij aan die
een ib enkel en alleen v ooi de
moeite Want a l b j e z o n c o n
sti uctie bedenkt en wilt dat ie
wei kt dan zullen de v aste las
ten van al deze mensen toch
ook mee moeten opschuiven
Want de lekenmaen van ham
gas licht en v. atei die moeten
nog bteedb op de eei bte \ an de
maand betaald v. 01 den Op 2
juni en 3 juli /al het noa v el los
lopen maai tegen 4 augustus
1915 begint het lekenmaenbe
talen al knap spannend te v 01
den
De bijstandsmoeder zien de
bui al aankomen Ze weten dat
ei tegen die tijd maai een op
lobbin«is hun vakantiegeld in
v ebteren om /odoende toch
nos, op tijd de huur en alle ie
kemnaen te kunnen betalen
Dat betekent vei volgens dat de
i epai atie van de v. asmachme
opmei w op /ich moet laten
wachten
En de bedenkei b \ an het
plan' Die hebben tegen die tijd
al een nota aeschieven o\ei het
inmiddelb opaedane i entevooi
deel van de memve leaehna Of
ze zijn inmickkls allemaal lek
kei op vakantie
MARTHABURGER

o Ciiltuieel Centitim
Zand
vooi t Gabthuibplem l)b E\po
bitie Beviijdina 30 jaai gele
den met een ovei zicht van on
dei andeie unieke klanten, lo
tos en andeie vooi wei pen uit
die tijd De expobitie ib te zien
tot en met 2~t juni Het Cultu
teel Ccntium ib van vvoeiibdag
t/m /onclau aeopend van 13 00
tot 17 00 uui
Ei ib hiei ook een expositie
van Jennv Eleveld Withaai
met bchildeiijen m oheveif,
pabtel en aquaiel Daai naast
tot eind auaubttib
Aange
bpoeld in Zandvooi t , een ten
toonstelhna van üebbenpobt
veizameld dooi Wim Kiuib
wijk

MICRO'S

Super LiveDating 500 meiden
v a 18 wachten op jou' Vrou
wen bellen gratis 064699
mannen bellen 06 9606 (1gm)
GRATIS Sexkontakt nu spec
met hete vrouwen van 40 +
Bel nu 06 98 11 (75cpm)

Voor de liefste
moeder hebben wij
de mooiste bloemen
laten plukken

SECRETARESSEi Onder het
Duro zie je dat ik geen slipje
draag Je hand glijdt onder
m n rokje Heerlijk ga door'
Vlugger' 069693 (1 gpm)

Sex m het OPENBAAR' Sa
men in de lift Jij stopt hem en
Degint me gelijk uit te kleden
Heerlijk DISCREET apart met Je trekt m n slipje opzij en
hete vrouwen uit Amsterdam dringt naar binnen Oh wat
06 320 322 11 (75cpm)
zalig1 1gpm 0632032043
Hete meisjes (18) Live
SEX DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt op
06-9715
oellen Zoek de leukste en de
Geen wachttijd 1 gpm
computer verbindt je naar
Homo Jongens v a 18 onder haar huis 06 9667 (75cpm)
elkaar Hoor die knullen ge
nieten' 06 320'330*88 75cpm S&M Laat je meevoeren naar
de SM kelder van Madam S
* * HOMOKONTAKTEN ""
Aan de ketting in het leer ge
Zoek je snel een hete knul' kleed
Meesteressengenot1
06320'330*18 (75 cpm)
0632033232 (1gpm)

BtOGMSIERKUNSr

Fa. Gansner & Co.

't Familierestaurant

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

zoekt

part-time medewerkers
(m/v)
voor de bediening. Erv. gewenst.
Leeftijd tot plm. 23 jaar.
Inl. 0250Z-12537

De specialist in
al uw bloemwerken

e» Haltestraat 65
O Zandvoort, tel. 12060

J.ÖIuj'

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

MOOIE STERKE
THEEDOEKEN

FELIX
KATTEVOEDING

65 x 65 CM
100% KATOEN

06-35010358
2 KWARTJES P MlfMUUT
HULPSTUKKENSEXi
Hier
hoor je hoe je vrouwen zich
zelf tot een hoogtepunt bren
gen met de lekkerste hulp
stukken Geet die kaars eens
schatje 0632032559 (1gm)

t

Ordi meiden1 In het steegje
botst ze tegen je aan Gelijk
legt ze d r hand op je kruis Jij
stroopt haar rokje op en voelt
geen slipje Ga door laat je
gaan' (1gpm) 0632032077

HANDSCHOEN

PER

r '•t^Ji'J STUK

TRIOSEX n vrouw of man
extra m bed Sexkontakten'
Bel nu 06 9844 (75cpm)
TRIOSEX n vrouw of man
extra in bed Sexkontakten'
Bel nu 06 9502 (75cpm)

AIR-POT
THERMOSKAN

fraaie zonnebloem
DRIJFKAARSJES
PAK 6 STUKS

met hand g pompnechan sme

INHOUD 1,9 LITER
IDERS/^vJ^'
\c ^z.

'^

STERKE
ZWEM/DUIKBRIL
leuk voor de kinderen

ELDERS6

1

LICHTGEWICHT
LUCHTBED

STRAND/CAMPING
SPEELGOEDSET

diverse kleuren ca 110x60 cm

zoek uit beachball set waterpistool etc

•*sr

A/ ^
AL

WIPP EXPRESS

onmisbaar voor de vakantie

STERKE DAMES Of HEREN

voor dat handige wasje tussendoor

HEUPTAS

ZOMER SLIPPERS

TUBE 200 ML

met veel opbergruimte

diverse maten en kleuren

ELDERS
, PER
(STUK

Lj-3%)

NESCAFE CAPPUCCINO

DEL MONTE

alleen heet
water opgieten
en genieten

VRUCHTEN
SAUS

PINOT BLANC
VIN D' ALSACE

IN TERRACOTTA POT,
ideaal voor gebruik buitenshuis
m d verse kleuren

ELDERS

ELDERS

ELDERS »*v

-&8TS,

TUINPARTY-LIGHTS

PAK 10

met extra veel fruit,
zoek uit aardbei of
tropical

SACHETS

FLES 250 GRAM

IMPALA
MEXICAANSE
GROENTEMIX
BLIK
400 GRAM

GOUDA'S GLORIE

SAUZEN

een heerlijke milde lichtdroge
witte Elzas wijn, fles 3/4 liter

knoflook.mayonaise of f ntessaus

ST A-TUBE 750 ML.
ER IS GOED BIER
IS BETER BIER
ER IS MAAR ÉÉN

HEERLIJKE
ZACHTE
ZOETE DROP

ELDERS 2.98

GROTE ZAK

Diverse clubs
i\

ï't

v

\
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2 SEXY tienerstudentes (18)
mass relax trio Overtoom
443 Adam Tel 0206186165

Xi.. -i, nLt>' ^v^£«

2 WARME studentes privé
mass relax ook trio Midden
weg 89 A Tel 020 6925207

SLECHTS

HELE KRAT 24 FLESSEN

BETTY S ESCORT
020 6340507 dag v a 19 u
Een telefoontje is genoeg
om m contact te komen me
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06 35022221 (100cpm)

Nieuwsblad
t!

FRAAIE OVEN/BARBECUE

•M.TIJJI 'l

Privé

Op z n FRANS' Ze doet je
broek uit en slaat haar zachte
lipjes om je
heeni Haar
hoofd en tong gaan op en
neer en jij zit met je vingers in
m n slipje Wij komen tegelijk
tot een HP 1 gpm 069646

SET 2 ROLLEN

ELDERS

Treknummertjes1 Hier hoor je
vrouwen die jou/zichzelf met
de hand tot een hoogtepunt
brengen' 06 320 320 41 (1gm)

Twee buurmeisjes (18 jr) voe
JONGE mannen gezocht die len onder eikaars rokje Zalig
dames (35+) GRATIS ver slipje 0635011163(1 gpm)
wennen 06 9709 (75 cpm)
vtHHLbEGSTERS' Je kijkt
Kies nu zelf de leukste vrou dwars door m n witte uniform
wen via de computer krijg je heen' Zie ik ben naakt eron
haar direkt aan de lijn1
der' Ik buk en jij gaat met je
Bel 06 9667 (75cpm)
hand achterlangs' Ik wil je
Lady Bizar Al 5 jaar de first tong voelen' 06 97 44 (1 gpm)
Lady in SM lakleer bondage 'Vrouwen 35 jaar en ouder
piercing zweep kettingen Al willen DIREKT SEX Bel haar
les magi Gratis SM les 06 thuis via 06 9604 (75cpm)
32032468 (1gpm)
WELLUSTIGE oudere vrou
Langzaam laat ze je broek wen geven hun telnrs voor
zakken Haar hoofd gaat om gratis sex 06 9605 (100cpm)
hoog en omlaag Haar tong
draait kringetjes en jij pakt Winkelmeisje' In het kleed
haar bollen vast1 Standje hokje grijp je haar Ze bukt en
jij neemt haar Grieks' Live of
Frans 1 gpm 06320326 22
Datmg' 069625 (1gpm)
Lesbi Club1 2 vrouwenlicha
Oudere ERVAREN vrouwen
men die verwend willen wor
den Lekker met je hand in van 35+ zoeken sexkontakt
ons slipje Lekker zo n hoog 06 350 290 53 (75cpm)
tepunt 0632032039 (1 gpm) Oudere HEREN gezocht v
Luister naar gratis SEXoproe gratis sex met lieve dames'
pen van vrouwen Maak je (40+) bel 069705 (75cpm)
keuze de computer schakelt Oudere
vrouwen
geven
je direkt door 069665 1gpm tel nrs voor gratis sex bij hen
Meiden va 18 jr die van thuis Bel 06 9511 (100cpm)
Grieks houden vertellen hun Oudere
vrouwen
geven
ervaringen Je kunt ook Live tel nrs voor gratis sex bij hen
met ze' 06 320 320 62 1 gpm thuis Bel 06 9780 (75cpm)
NEGERINNEN geven tel nrs
voor gratis plezier bij hen
thuis Bel 06 9662 (75 cpm)
doorschakelen
Nieuw' Gluur door de ramen
06-9688
van Esther en Peter en beleef
24 u/p d 100 c p m
mee wat ze met oppas Anja
Rijpe Dames Koude Kak1 On
doeni 1gpm 06320323 13
der haar kokerrokje draagt ze
Nieuw hete meisjes (18)
geen slipje Haar BH met hal
uit Groot Amsterdam"
ve cups waar haar borsten
0635023020 (100cpm)
uitpuilen priemen door haar
blouse heen Ze wil gepakt
Nu DIKKE vrouwen echt op
bellen Zoek de leukste en de worden' 06 320 320 38 (1g/m)
computer verbindt je naar Schooljuf' De lerares geeft
haar thuis 06 96 68 (100cpm)
thuis sexles' Daar stond ze in
Nu kun je hete vrouwen echt haar bodystocking' Kom bin
nen laat m zien Op z n Frans
opbellen Ze willen gratis sex
De computer verbindt je naar lieverd' 069508 (Igpm)
haar door 06 9755 (75cpm)
Nymfomanes doorschakelen
direkt apart met een oudere
vrouw Bel 06 9504 (75cpm)

scheuren en
pluizen niet

BLIK
400 GRAM

S&M LiveBox1 Laat je aan de
ketting leggen1 Je draagt een
rubberen kap over je hoofd
069626 Top S&M verhalen
HOOGTEPUNTEN! Hoor 30 bel 069791 (1gpm)
vrouwen binnen 1 min klaar Stewardes' Ik buk voorover
komen1 Ze gebruiken de en jij grijpt in m n blouse Wat
vreemdste hulpmiddelen1 Je een borsten hè' kom lekker
kan ook Live' (1 gpm) 06 9858 onder m n rokje voel ik draag
geen slipje Zalig laat me ko
HUISVROUWEN geven tel
nrs voor gratis sex bij hen men lieverd' 06 95 07 (1gpm)
thuis 06 9664 (75cpm)
STUDENTES geven
iratis sex op hun kamer
HUISVROUWEN geven tel
nrs voor gratis sex bij hen lel nu 06 9603 (75cpm)
thuis 06 9501 (75cpm)
GRATIS naar bed met ge
trouwde vrouwen thuis Sex
HUISVROUWTJES kontakten 06 9747 (75cpm)
Direkt Doorgeschakeld

SCHIJFJES

hapklare brokjes
diverse smaken

*' HOMO KONTAKTEN "
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam1
Bel nu 069613 (Nu SOcpm)

THUISi

BRISE
CONTINUE

DU PAIN, DU VIN, DU

IBwüstit
ELDERS

een luxe, romlg dessert met een heerlijke saus

ZAK200GRAM
ELDERS

GESNEDEN EN VERPAKT
HEEL BROOD

ELDERS

SET 2(KUIFJES
CAffUCC//i/0
OF VANILLE ROOM

ELDERS

Z49-

. ,

j

GROTE
CHOCOLADE
BOLLEN
t£ier?éó r°yaa' gevuld met slagroom

l STUKS /

i, VOOR r

STRANDKRANT t r

Op 1 juni, 29 juni en 3
augustus verschijnt een speciale
uitgave, in een extra oplage van
10 000 exemplaren, vol met mformatie over recreatieve mogehjkheden in en rond Zandvoort.
Nadere informatie over advertentiemogelijkheden bij Weekmedia, kantoor
Zandvoort
02507-17166 of kantoor Amstelveen tel. 020-6475393.

GAUA
HEEIKH.0

w

' t&

ELDERS

DIRK VAN DEN DROEK

|89

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook • OOSTZAAN Winkelcentrum Hanme Schaltplcin • HOOFDDORP Markllaan (centrum) Toolenburg • NIEUW VENNEP Hoofdweg • VOLENDAM Hyacmlenslraat • ZWANENBURG Dennenlaan • ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN
•AMSTERDAM Beloieplein 106 (Nieuw Sloten) Molukkenstraal 131 (oost) EN NU OOK Marie Hemekenple n (centrum) volop GRATIS parkeerruimte

NOORD Kostverlorenhc

DMC-garen
Anchorgaren
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie

lichtgewicht
naaimachines QQQ
vanaf O\7ï7j"

VARKENSHAAS

16,95

Maandags gesloten

M,

BOERENACHTERHAM

Pnnsenhofstr 7
Zandvoort

Tel 02507-20072

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoon
Fax 02507-l 49 24
Telefoon 02507-17741

3,99

2 kilo voor 29,90

HEMELVAARTSDAG
zijn wij van 11.00 tot 17.00 uur geopend
Grote Krocht 5-7
.
.
T__J..___*
£3nÜVOOrt
'

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU

REPARATIE ALLE MERKEN

M

2 ons

BOUCHERIE

STOKMAN

O
lER

19,95
l kilo
SUKADELAPPEN

m

.

OPENINGSTIJDEN:

Maandag t/m vrijdaj van
S.00uurt»t1*.00uur
Zatertas van 9.00 uurtot
'17.00 uur- . ' • : ' . •

Woningbouwvereniging E M M
is de vrijdag na
hemelvaartdag gesloten

11 appartementen + 2 pentho uses aan de Brederodestraat.
Op deze dag kunnen wij u niet van dienst zijn
Op alle andere werkdagen bent u
van harte welkom

Voor dringende technische klachten zijn wij
echter altijd bereikbaar onder het volgende
telefoonnummer
Drogisterij "BOUWMAN"
G Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort Tel 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

van MEEUWEN

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag Donderdag koopavond

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-5622485

WONINGBOUWVERENIGING

EMM

Alleen met uw hulp kan het
Rode Kruis dit werk voortzetten. Elk bedrag wordt
goed besteed en betekent
ergens ter wereld hulp aan
iemand die niet zonder kan.
Zonder het Rode Kruis zou
de wereld er anders uitzien.
Zonder uw hulp is er geen
"Ergens vanuit de brokstukken
Rode Kruis. Geef!
kwam nog stemgeluid."
Aardbevingen, overstromingen, vulkaanuitbarstmgen. Situaties waarin
elke seconde telt. De aanwezigheid
van het Rode Kruis is dan van levensbelang. Voor de eeiste noodhulp
zoals de medische zoig tenten en
voedsel. Maar ock daarna helpt het
Rode Kruis bij de wedeiopbouw

LET OP
Je theoriecertificaat is tot
31 december '95 3 jaar geldig,
daarna 1 jaar.
Theorie m één week
Zaterdag 27 mei
van 09.00 tot 17.00 uur.

Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen

Autorijscholen:
Phil Waaning
Tel. 12071

Bert Hoogendijk
Tel. 14946
Spoedcursus
30 lessen + ex.aanvraag ƒ 1 700,- mcl. b.t.w
30 lessen + ex aanvraag
Theonedag + ex.kaart ƒ 1 775,- mcl b t w

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort

Tel. 17093

ZOMERPLANTEN
Groot assortiment

geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums
Speciaal mengsel
voor het vullen van
plantenbakken

" p. zak
Potterie
Tuinaarde- Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

DRINGENDE TECHNISCHE KLACHTEN
02507-17577

En zee, strand en duinen binnen nandbereife voor uu; vrijetijdsbesteding
Appartementencomplex Brederode biedt
13 fraaie kansen op luxueus tuonen m
Nederlands bekendste badplaats
De keus is aan u

Prijzen vanaf f. 305.000,- uo n.
Voor informatie

DERAAD
BOUW BV

t

VAN ft

SCHAIK
t MAKELAAR OG. t

Sandtlaan 36
2223 GG Katwijk
Tel 01718 - 514 14

Hogeweg 56a
2042 GJ Zandvoort
Tel 02507 129 44

We kunnen
niet zonder,
geen minuu

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAI

Speciale mest voor
geraniums
en bloeiende zomerplanten

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

Appartementencomplex Brederode combineert op harmonieuze U7i;ze luxe, privacy
en ueihgheid Op de begane grond mndt u
een luxueuze entree en 3 appartementen
Op 2 en 3 huizen elk 4 appartementen en
de derde verdieping bestaat uit 2 schitterende penthouses Aan de achterzijde
beuinden zich 7 a/geschermde parfeeerplaatsen en 6 boxen voor auto's
Door de stijlvolle architectuur en de natuurlijfee tinten past het complex perfect
in zijn omgeving van Zandvoortse pensions, ivoonuilla's en appartementen
De lofeatie is top. U woont stijlvol m het
rustige deel van Zandvoort
Alle voorzieningen van het mondaine
badcentrum profetisch om de hoek

"Je dochter zit
achter vijandelijke linies. Een
nachtmerrie."
Het is nauwelijks
voor te stellen wat
het is om niets
meer te horen van
n dierbaar famihehd. Dankzij het mteinationale netwerk
van het Rode KIUIS woiden jaaihjks
vele tienduizenden famiheberichten
verzonden Voor veel mensen een
lichtpuntje in de duisternis

GIRO 6868
of het bank/gironummer van uw plaatselijke afdeling

"Eenzaam
achterblijven.
Voor velen
een schrikbeeld."
Niet
gemist
worden
Voor
veel eenzame
en hulpbehoevende mensen
is dat de realiteit. Dankzij de telefooncirkels van
het Rode Kruis hebben veel van deze
mensen toch weer dagelijks contact.

"Onbeschrijfelijk. Je redt een
mens. Omdat er bloed is."
Ernstige ongelukken kunnen vaak
alleen nog goed aflopen als er onmiddellijk bloed beschikbaat is Het
Rode Kruis maakt dat mede mogelijk
Elke dag opnieuw.
Collecte: 21 t/m 27 mei • 4 t/m 10 juni.
Het Nederlandse Rode Kruis J-

woensdag 24 mei 1995

17

KURKVANSANTANA:
Echt HEM.

!

v' ;c\'?\ ƒ£h INvi l]|f*

Aanbiedingen geldig van 26 mei t/m 3 juni 1995..
Zo lang de voorraad strekt.
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WIST U DAT U OOK UW
WASGOED KUNT WASSEN
EN DROGEN BIJ
GRAN DORADO ZANDVOORT

db

Alle inwoners van Zandvoort willen wij graag de
gelegenheid bieden Om gebruik te maken van
onze wasserette.

NIEUWE HARING

De prijs voor onze wasserette:
wasmunten
droogmunten
waspoeder
wasverzachter

gratis te proeven
dinsdag 30 mei
tussen 16.00-22.00 uur
in samenwerking
met:

1

geschikt voor één hele was
geschikt voor één hele was
geschikt voor één hele hoofdwas
geschikt voor één hele hoofdwas

ƒ8,00
ƒ4,00
ƒ2,00
ƒ 1,00

U kunt de was/droogmunten en/of het
waspoeder/verzachter verkrijgen bij de bungalowreceptie Vondellaan 60.

Gran Dorado Zandvoort
niet alleen voor bungalow/kamerverhuur maar
ook voor tennis, squash, zwemmen, badminton,
biljart, bingo en aerobic.
Voor informatie of reserveringen:
telefoon 02507-20000

Heerlijke Hollandse

ASPERGES

ten van de vele prachtige
kleuren en verschillende
dessins of onderlinge comMexico
binaties in kurk.
President!
Voor' de duurzaamheid van
80 kleuren!
Plavuis met
uw kurkvloer is het noodkaderstroken
P.M-'
f- ,(->.
zakelijk deze met slijtVanaf
'7
vaste lak te behandelen.
Deze lak bieden wij u tijHexa
del ijk gratis aan!
Rialta!
Snel tot ziens in de
40 kleuren! Zeshoekig plavuis
verrassende
wereld van
met facet-kanten.
P.M'
,
Santana!

Marmer
Multi lamel!
40 kleuren!
Marmer
structuur.

gratis geschild

P.M''

Vanaf

die halen we weer bij:

Ibiza

Groente en Fruit
Grote Krocht 25, tel. 14404

Stichting DOEN helpt hulp op weg

Motherhood op de bres
voor Tsjetsjeense j eugd

A

Drie vrachtwagens vol hulpgoederen voor de slachtoffers
van de oorlog in Tsjetsjenië.
Dat was de oogst van een actie
van Nicolien Smit en Lidy
Bootsman, de drijvende moeders achter de Stichting Motherhood. Stichting DOEN van de
Nationale Postcode Loterij betaalde mee aan het vervoer van
al die goederen.

goed en knuffels. Daarmee gin- gehoor bij vele moeders in het
gen drie vrachtwagens op weg hele land en ook bij de Postcode
naar de Kaukasus, waar wreed Loterij. De Stichting DOEN beoorlogsgeweld honderdduizenden burgers van huis en haard
heeft verdreven. Eind maart
kwam het transport aan in Tsjetsjenië. De hulpgoederen werden
verdeeld onder de bewoners van
Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
vluchtelingenkampen en ziekende bingoprijzen en de Jackpot.
huizen.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenrnaal per maand het
Nicolien en Lidy van Stichting
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Zestig ton hulpgoederen: ver- Motherhood konden het geweld
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
bandmiddelen, medicijnen, me- niet langer aanzien en besloten
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.
dische apparatuur, kleding, speel- iets te DOEN. Hun initiatief vond
ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

DE UITSLAGEN VAN 21IVIEI

Stand Mega Jackpot: 7 miljoen
POSTCODE

De overige Bingoprijzen

BINGO
«*

Als u bij 22 t/m 36 getallen een volle
kaart heeft, valt u ook in de prijzen.

POT
De Bingocijfers
getal 1 t/m 21

09 07 16 35 01 18 11
25 02 29 41 H 40 32
45 19 31 39 33 44 22
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Bingo Jackpot "

ƒ200.000,-

38
24
37
04
20
05
26
13

getal 22 t/m 36
ƒ 15.000,- 08 ƒ 40,ƒ 5.000,12 ƒ30,ƒ 3.000,17 ƒ25,ƒ 2.500,- 06 ƒ 20,ƒ 1.000,- 28 ƒ 10,ƒ 500,10
ƒ7, 50
ƒ 100,ƒ50,-

30

ƒ 5,-

Naam:

O ƒ 20,- (twee lotnummers)
G ƒ 10,- (één lotnummer)

•

D dhr. D mevr.

Adres:

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

150.95.05

Straatprijs/3.000
2321 RB

Extra Prijs/ 25.000
2321 RB014

De BMW: 2235 CG 090, te Valkenburg Z.H.

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

Benelux. En dat kurk alleen
maar in de kleur bruin
verkrijgbaar zou zijn, is
een misverstand. '
Bij Santana kunt u genie- EENNIEUWEKIIK

OP KURKVLOEREN

** *

Hotel - Café - Restaurant

Zuiderstraat 3
2042 GA Zandvoort
Tel.: 02507-19105
Fax: 02507-18613

om

BABY GEBOREN?
Ziet u ook zo op tegen wekenlange kraamvisite?
Laat ons uu; roze of blauwe babyfeestje verzorgen!

Appie en
Flappie

Waar U uit
en thuis bent
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

in
1111

1MMHIS

OP MAAT GEMAAKT

ALUMINIUM SCHUIFDEURSYSTEEM VAN lftMM SPIEGEL DEUREN

CIRCUS ZANDVOORT
Op zondag 28 mei
eerste voorstelling van 11.00 uur tot 12.00 uur
tweede voorstelling van 12.00 uur tot 13.00 uur

Plaats:.

Datum:
Handtekening:

kurk! Santana heeft exciusieve kontrakten met kurkplantages in Portugal en
koopt massaal in voor alle
Santana vestigingen in de

A. Fokkerwcg (tussen Carpet-land en Praxis),
Amsterdam. Tel. 020 - 669 58 23

Er zijn 2 voorstellingen

Postcode:

Postbanknümmer:

6 of 8 hoekig

triton

Meespelen in de Postcode Loterij? Vul de bon in en stuur hem
op! Doe het vandaag nog. Terwijl ü kans maakt op mooie prijzen wint het goede doel altijd! |

WINT U 7 MILJOEN?
KIJK VOLGENDE
WEEK IN DIT BLAD

P-M'

Vanaf <

l geweest bij Santana,
Europa's grootste specialist in kurkvloeren?
U vindt er kurk zover het
oog reikt, de riante showroom bevat maar liefst
15.000 mogelijkheden met

taalde graag mee aan de actie. In
de overtuiging dat uw geld goed
terecht komt. Want door mee te
spelen in de Postcode Loterij
maakt u het mogelijk dit initiatief
én vele andere activiteiten, te
financieren.

Tsjetsjeense kinderen zijn
bezig de hulpgoederen uitte
laden. De Postcode Loterij
hielp mee.

Maxi/Mini!
80 kleuren!
Plavuis met 10/10
inset.

Elke 9 jaar wordl de kurkeik ontdaan van
z'n schors. Het schillen brengt de boom
niet de minste schade toe. De boomschors
groeit binnen enkele jaren weer aan.

NATIONALE
LOTERIJ

Het programma is bij uitstek geschikt voor de leeftijd van 4 tot ca. 12 jaar.
Het is enorm gevarieerd en de jeugd wordt zeer intensief bij het optreden
betrokken.
Het optreden bevat een zeer succesvolle (meer dan 30 jaar) inhoud, zoals:
komisch-goochelen-muziek (trompet)-wedstrijdjes-echte clownerie enz.
Naast Flappie is hij ook nog een goed acteur, grote bekendheid verkreeg hij
in de serie Ti Ta-Tovenaar. Flappie ook bekend van de t.v. serie „de avonturen van clown Flappie". Flappie de liefste clown van Nederland.
Kaartverkoop aan de balie van Circus Zandvoort
Kinderen:
fl.. 7,50
Volwassenen:
n. 10,00
Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen naar:
Circus Zandvoort, Gasthuisplein 5, Zandvoort, tel.: 02507-18686
Bel snel want vol is vol.

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel- en l paneeldeur kamerfioog
f. 1145?
Een hang-en leg-indeling
f. 520.-

f. 1665.Uw kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de malen van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

Voor documentatie en prijzen tob 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en Ookmwrweg)

l

Handbalteams
beide kampioen
ZANDVOORT - Voor de
handbalvereniging Holland
Casino-ZVM is het seizoen
1994/1995 ongekend succesvol. Na het behalen van de
zaalhandbaltitel door de
mannen, grepen bij het buitenhandbal zowel de dames
als de heren de titel. De
handballers wonnen met 1916 van CSV en de dames
klopten Kombij met 8-4.
De Zandvoortse mannen hebben in deze competitie alleen
behoorlijk tegenspel gekregen
van CSV. CSV moest winnen
van de badgasten om nog uitzicht te houden op de titel. Holland Casino-ZVM liet er echter
geen gras over groeien en onder
aanvoering van schutter Cor
van der Koekelt en de uitstekende doelman Aschwin van
der Mije werd een 9-6 voorsprong genomen.

Geconcentreerd
De Zandvoprters konden in
deze wedstrijd weinig gas terugnemen en bleven geconcentreerd aan het werk. De drie
punten voorsprong werd bekwaam vastgehouden en de
zege kwam niet meer in gevaar,
16-19. „We hebben de strijd gedicteerd," meende coach Joost
Berkhout. „In deze wedstrijd
bleef het wel spannend, maar
we zijn terecht kampioen en
moesten eigenlijk naar een hogere klasse. We draaien nog
mee in de bekerstrijd, maar dit

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 24 mei 1996

Weekmedia 17

. .

' '

t,

*-~

Duif Heiligers
in blakende vorm
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ZANDVOORT - Dat Hans
Heiligers, van Postduiven Vereniging Pleines, de vorm op het
hok heeft is al enige weken bekend. Maar afgelopen weekend
wist hij geheel Noord-Holland
een slag voor te zijn door Etampes te winnen.

seizoen kan niet meer stuk."
De Zandvoortse dames
den het niet gemakkelijk tegen
de reserves van Kombij. Kombij had, bij winst, nog kans op
de titel, zodat een zeer spannend handbalgevecht te zien
was. Vooral defensief speelde
Holland Casino-ZVM een ijzersterke partij. Bovendien werden de aanvallen in hoog tempo
opgezet waardoor een attractieve partij handbal ontstond.
Komtaij kreeg tegen de zeer solide spelende Zandvoortse defensie geen kans, ruststand 3-1.
In de tweede helft bleef Holland Casino-ZVM de strijd dieteren. Door een. goede pressie
liep de Zandvoortse aanval beter en was de strijd snel beslist.
Wat Komtaij ook probeerde de
Zandvoortsen hielden stand en
wonnen fraai met 8-4 waardoor
het kampioensfeest kon beginnen.
„Dit was een van de beste
wedstrijden van dit seizoen,"
stelde coach Jan van Duijn.
„We waren een team en als
team kan je veel bereiken. Ik
heb vandaag genoten van
prachtig handbal. Het is
heerljk om te zien met wat voor
een inzet er wordt gespeeld."
Doelpunten heren: Cor van
der Koekelt 9, Goran Bogojevic
3, Peter Pennings 3, Nik Grijakovic l, Bonald Vos l, Patrick
Terpstra l, Gerard Damhoff 1.
Dames: Janna ter Wolbeek 3,
Claudia Paap 3, Mireille Marti- Een spelmoment uit het geslaagde schoolhandbaltoernooi
na l, Susanne Bruijnzeel 1.

Dit is een jaarlijks terugkerende vlucht waarvan de opbrengst geheel ten goede komt
aan de Kankerbestrijding en
bovendien zijn er fraaie prijzen
te winnen. De duiven werden
om 's morgens zeven uur gelost
met een zuid-westen wind en
om vijf voor half één in de middag klokte Hans Heiligers zijn
eerste duif, die de 470 kilometer
zeer snel aflegde.
De uitslag van de eerste 25
Zandvoortse duiven was als
volgt: H.Heiligers l, 4, 17, 19.
R.Driehuizen 2, 7, 10, 15, 22. R.
en Th. Sinnige 3, 6, 9, 11, 14, 21,
23, 24. P.Bol 5. J.Heeremans 8,
12. G.Koper 13. F.Spronk 16, 20.
J.Harteveld 18, 25.

Emmen-Van der
Meulen aan kop
ZANDVOORT - Met nog
slechts één wedstrijd te gaan zit
de competitie er voor de leden
van de Zandvoortse Bridge
Club er bijna op. De bridgers
gingen er vorige week nog eens
stevig tegen aan.
In de A-lijn gingen de heren
Emmen en Van der Meulen er
nog even goed voor zitten, hetFoto Arnold van der Zee geen resulteerde in een eerste
plaats met maar liefst 69,64 procent. Mevrouw De Kruijff en de
heer Kleijn konden aardig in de
buurt blijven en werden met
ruim acht procent minder goehout. „Mede door de sponsors de tweede. Op afstand werden
was het een haalbaar gebeuren. mevrouw Klinkhamers en de
Bovendien werd er goed ge- heer Heidoorn derde.
speeld en behoudens een paar
Emmen en Van der Meulen
kleine schaafwonden waren er
geen blessures. Het liep heel hebben de koppositie nu in
handen, terwijl de dames Heivlotje."
doorn en De Leeuw naar de
tweede plek werden verwezen.
De heren Groenewoud en Srnit
zakten naar de derde positie.
De heren Bakker en Brandse
waren in de B-lijn na vier wedstrijden in de onderste regioresultaat. Ook Van de Klas- nen beland en hieraan moest
horst, De Vries en De Boer kwa- wat worden gedaan. Dat lukte
ook goed gezien de eerste
men rond dit resultaat uit.
plaats met een score van 61,73
Chess eindigde door dit resul- procent. De dames Verhage en
taat onderin de middenmoot. ViSser volgden op niet al te groHet deelnemersveld eindigde te afstand op de tweede plaats,
echter dusdanig dicht bij el- terwijl de dames Lemmens en
kaar, dat wanneer de Chess- Menks als derde eindigden.
Het echtpaar Hendrikse
spelers in plaats van 8,5 uit 17,
ieder 10,5 uit 17 gescoord had- handhaafde zich nog steeds op
den, het erepodium bereikt de eerste plaats, maar de dames
was. „Ook in deze klasse kan Van Mancius en Veltman rukhet dus makkelijk, als de vorm ten op naar een stevige tweede
van de dag er is," was het nuch- plek. De derde plaats is nu in
tere commentaar van Ben de het bezit van de dames Van Os
Vries na afloop. Chess zal zich en Saueressig.
echter volgend jaar eerst weer
In de C-lijn vormden de damoeten kwalificeren voor deze
mes Van Duijn en Slegers een
groep tijdens de provinciale gelegenheidspaar
en dat pakte
kampioenschappen.
goed uit. Met 64,43 procent werden zij riant eerste. De dames
Polm en Stocker doen er van
alles aan om uit de C-lijn te promoveren. Met een tweede
plaats zijn zij aardig op weg. De
een gewicht van 1.106 gram wat heren Van Duuren en Hoogeen nieuw clubrecord is. Bo- land willen hetzelfde en werden
vendien is het een speciman, derde. Aan kop blijven de dadat wil zeggen, dat deze vis mes Van Duijn en Windt, gedicht bij het Nederlands record volgd door de heren Van Duurligt. Maar als klap op de vuur- en en Hoogland. De dames Van
pijl werd een visje gevangen dat Leeuwen en Slegers veroverden
groot genoeg was voor een Ne- de derde plaats.
derlands record. Het oude reInlichtingen over de Zandcord, van de Kleine pieterman,
stond sinds september 1989 op voortse Bridge Club zijn te vereen lengte van 13 centimeter en krijgen bij de wedstrijdleider
woog 18 gram. Het nieuwe re- de heer H.Emmen, telefoon
cord werd gevangen door Henk 18570, alleen 's avonds.
Bluijs en werd gezet op een
lengte van 15 centimeter met
een gewicht van 24 gram.
Op deze succesvolle visdag De wekelijkse schaakrubriek
werden 237 vissen gevangen, wordt
door de Zandwaarvan 124 steenbolken, 111 voortseverzorgd
Schaak
Club.
Informakabeljauwen, l kleine pieter- tie over het Schaakprobleem
is
man en een makreel. Rob Demkrijgen op de wekelijkse
mers werd winnaar met 713 te
op donderdagavond
centimeter en de tweede plaats clubavond,
het Gemeenschapshuis, of
was voor Jochen Visser met 622 in
de telefoonnummers 15023,
centimeter. Op een knappe der- via
de plaats eindigde Robert 17272, of 14085.
Zandvoort met 614 centimeter.
De meeste vis werd gevangen
door Jochen Visser en Wim
Krijnen, ieder 13 stuks.

Jack van Eijk beste Oranje Nassauschool schoolhandbalkampioen
snelschaker van ZSC
ZANDVOORT - Zestig
schaakpartijen waren er nodig om uit te maken wie zich
snelschaakkampioen van
de Zandvoortse Schaak
Club mocht noemen. Uiteindelijk bleek Jack van Eijk
de beste snelschaker te zijn.
Met een score van negen punten uit tien partijen, met een
beperkte bedenktijd van slecht
vijf minuten per perspon, hield
Van Eijk op fraaie wijze zijn
tegenstanders van zich af. Jack
van Eijk verloor zijn enige partij tegen de op de zevende
plaats eindigende Willem van'
Esveld. Buiten, mededinging
voor de prijzen deed bovendien
mee het oud-lid van de Zandvoortse Schaak Club, Louis
Dambrink.
. Dat Jack van Eijk het ka-mpioenschap toekomt bleek uit het
onderlinge treffen tussen de
twee kemphanen. Van Eijk
won en wist op weerstandspunten en het systeem SonnebornBerger, Damtarink achter zich
te houden. Op de tweede plaats
eindigde Ter Bruggen en de
derde plek werd ingenomen
door Lindeman. De enige remise-partij van de avond was die
tussen Willem van Esveld en
Gorter.

Jeugd
Zaterdag 27 mei aanstaande
gaat er een uitgebreide delegatie jeugdleden van de Zandvoortse Schaak Club deelnemen aan het 3-Stedentoernooi.

Ditmaal is gastheer de Hillegomse Schaak Club, De Uil. Ongeveer tien jeugdige schakers
zullen in Hillegom uitkomen.
Volgende week donderdag is
de grote dag voor de jeugdige
schakers uit Zandvoort. Dan
worden in het Gemeenschapshuis de officiële examens van
de Koninklijke Nederlandse
Schaak Bond afgenomen en
daarom zal er vanaf kwart voor
zeven een serene stilte heersen.
Na ongeveer een uur weet eenieder of dit positief is afgelopen. Zp'n vijftien jeugdige schakers, die de afgelopen maanden
schaakles hebben ontvangen
van John Ayress en Dennis van
der Meijden, nemen deel aan
deze examens.

Louis Blok
Morgen vangt het 15e Louis
Blok Rapidtoernooi aan. Vanaf
ongeveer half tien zullen de
deelnemers, uit bijna alle windstreken van Nederland, zich bij
de toernooileiding melden om
het startbewijs in ontvangst te
nemen. Om ongeveer half elf
worden de klokken ingedrukt.
Het is al weer het derde lustrum van dit landelijk bekende
schaaktoernooi, ooit begonnen
bij het 50-jarig bestaan van de
Zandvoortse Schaak Club in
1980.
Volgens de wedstrijdleiding
belooft het weer, evenals de afgelopen jaren, weer een gezellig
en sportief toernooi te worden.
De gehele dag staan de zalen
van het Gemeenschapshuis
open voor belangstellenden.

ZANDVOORT - Het 27schoolhandbaltoernooi, georganiseerd door Holland
Casino-ZVM, is een spannend en sportief evenement
geworden. Bij de meisjes
won de Hannie Schaftschool, bij de jongens was
de NicolaasschooL de sterkste, maar de totaal winnaar
werd de Oranje Nassauschool.

Opvallend dit jaar was het
minieme krachtsverschil tussen de Zandvoortse basisscholen. Slechts een enkele wedstrijd werd met een grote score
beëindigd, maar over het algemeen waren de wedstrijden ongemeen spannend. Zo was de
strijd tussen de jongens van de
Beatrixschool en de Nicolaasschool tot aan het laatste fluitsignaal zeer eneverend. Het
ging om de titel en uiteindelijk
wist de Nicolaasschool nipt
met 3-1 te winnen. Deze school
werd ongeslagen kampioen gevolgd op de tweede plaats door
de Beatrixschool. De Oranje
Nassauschool werd derde en de
vierde plaats ging naar de Mariaschool. De Hannie Schaftschool werd voorlaatste en
puntloos eindigde De Duinroos
op plaats zes.
Ook de strijd bij de meisjes
was zinderend. Door de geboekte resultaten moest de strijd
tussen de Hannie Schaftschool
en De Duinroos de beslissing
brengen. De Duinroos moest
winnen om eerste te worden,
maar het prima spelende team
van de Hannie Schaftschool
hield stand. Door het 3-3 gelijkspel werd de Hannie Schaft eerste en de Duinroos moest genoegen nemen met de tweede
plaats. Ook hier was de derde

plaats weggelegd voor de Oran- voldoende te zijn voor het algeje Nassauschool. De Beatrix hele kampioenschap. De Hanspeelde zich naar de vierde po- nie Schaftschool behaalde
sitie voor de Mariaschool en de evenveel punten, maar het doelNicolaasschool.
saldo was minder waardoor geDe twee derde plaatsen van noegen moest worden genomen
de Oranje Nassauschool bleken met de.tweede plaats. De Nico-

laasschool werd derde en de
Beatrixschool pakte de vierde
plaats. De Mariaschool en de
Duinroos werden respectievelijk vijfde en zesde.
„Het was een zeer geslaagd
toernooi," aldus Dirk Berk-

Chess zakt terug na goed begin
ZANDVOORT - Het snelschaak-viertal van de Chess
Society Zandvoort detauteerde zeer verdienstelijk in
de eerste klasse, tijdens de
landelijke kampioenschappen in Beverwijk. Vooral
voor de pauze gooiden de
Zandvoorters hoge ogen,
met een derde plaats. Na de
lunch ging het minder en
eindigde Chess onder in de
middenmoot.
Het inmiddels bekende snelschaakviertal van Chess Society bestaande uit, Pred van de
Klashorst, Olaf Cliteur, Ben de
Vries en Jacob de Boer mocht
vorige week zaterdag in de klasse aantreden waar het in de normale competitie al drie jaar
naar op jacht is. In een zeer
grote groep van maar liefst 18
teams, moest Chess wegens
tijdgebrek met verkorte bedenktijd spelen en kregen de
spelers slechts acht minuten
per persoon.
De eerste ronde moest tegen
het sterke Almere aangetreden
worden, een wedstrijd waarin
alleen Olaf Cliteur tot scoren
kwam. Tegen Putten ging het in
de tweede partij heel wat beter.
Met 4-0 werden deze schakers
teruggewezen. De derde ronde

tegen de Rode Loper uit
Utrecht ging met 1,5-2,5 nipt
verloren en tegen titel-favoriet
De Straffe Hendrik werd verrassend met dezelfde cijfers gewonnen. Toen ook DCSV uit
Delft in de vijfde ronde verslagen werd met 2,5-1,5 meldde
Chess zich in de*top-vijf.
Dordrecht maakte in de zesde ronde een eind aan de
droom, door de Zandvoorters
met 0-4 te verschalken. In de
laatste twee ronden voor de
pauze revancheerden de Zandvoorters zich sterk door respectievelijk Haren en Hoevelaken
met 3-1 te verslaan. Het was in
deze fase van de strijd vooral
Olaf Cliteur, die met een schitterende score van 6,5 uit 8 zijn
team de juiste weg wees, hetgeen resulteerde in een keurig
derde plaats tijdens de lunch.
Het hele deelnemersveld
stond echter vlak bij elkaar, zodat winst in iedere ronde absoluut noodzakelijk was. In de negende ronde werd ZSC/Seande
nog weliswaar met 2,5-1,5 verslagen, doch echt goed werd er
niet gespeeld. In ronde 10
kwam de ommekeer. Tegen
Het Probleem uit Amsterdam
won alleen Fred van de Klashorst nog, waardoor met 1-3
werd verloren. Tegen het Hil-

versumse HSG werd nog een 22 uit het vuur gesleept, doch
daarna werden er drie wedstrijden op rij tegen achtervolgers
Tal, Krommenie en De Pioniers
onnodig verloren.
In ronde vijftien werd tegen
het sterke De Uil nog even een
kleine opleving gemeld, middels een fraai 2-2 gelijkspel. De
laatste twee ronde gingen eehter met 1,5-2,5 verloren. In de
slotronde was wederom een
hoofdrol weggelegd voor Olaf
Cliteur, alleen ditmaal een negatieve. De topscorer van voor
de pauze scoorde in de laatste
vijf partijen geen enkel punt
meer, waardoor zijn fraaie score veranderde in een 50 procent

Visrecords sneuvelen
ZANDVOORT - De viswedstrijd op de Noordzee voor
de leden van de Zeevis Vereniging Zandvoort was een
groot succes. Oude record
sneuvelden en twee nieuwe
clubrecords en een nieuw
Nederlands record waren de
oogst van de vis wedstrijd
van afgelopen zondag.

Eindelijk was de wind de
ZVZ goed gezind om op de
Noordzee te gaan vissen. Sinds
de laatste wedstrijd van 4 december 1994 stond er steeds te
veel wind op de dagen van een
geplande wedstrijd. Maar liefst
Het komend weekend wordt 32 Zandvoortse vissers hadden
ra heeft tweemaal winst geboekt. De Rabtael Boys boden er niet gevoetbald. Volgend er zin in om menig vis te verfel tegenstand maar werden week maandagavond gaat de schalken. Dat was niet de getoch ruimschoots verslagen, 7- bal weer rollen in de Pellikaan- wenste kabeljauw maar hoofdhal.
zakelijk steenbolk. Het idee dat
3.
er weer eens gevangen werd gaf
De cafés doen het goed in 2 C.
de vissers echter een goed geZowel Café Neuf als Café Bluijs Programma
voel.
behaalden twee overwinningen.
Maandagavond: 18.45 uur Job
De schipper van de MS MerBluijs ging het gemakkelijk af
door een 10-2 overwinning op Support - Beek, 19.30 uur Bad cuur vond dat er niet genoeg
PontMeijer en een 5-0 winst op Zuid - Establo, 20.15 uur EDO- kabeljauw gevangen werd en
Banana 2. Neuf. had meer moei- /Jacro - De Zeereep, 21.00 uur verkaste naar een ander wrak.
te maar won toch met 3-1 van Play In - Garage Content, 21.45 Dit was niet erg succesvol en
Harlekijn en 6-0 van PontMeij- uur Seat - Big Mouse, 22.30 uur ook het bezoek aan andere
wrakken bleek weinig vangst
er. Grand Dorado blijft in de Shell Sation - Sensemillia.
Dinsdagavond: 18.45 uur Ma- op te leveren. Echter het bebuurt door eveneens twee overwinningen te laten aantekenen. clu Auto's - Reproproof, 19.30 zoek aan een volgend wrak
Na Harlekijn (5-3) werd vervol- uur Lou-Lou - Hb Alarm, 20.15 bracht de vissers geluk. Daar
gens Banana 2, in een doelpunt- uur Rabbel Boys - Sabra, 21.00 werden de meeste en grootste
uur De Wurf - Pim Janssen kabeljauwen gevangen. De
rijk duel, met 11-6 geklopt.
In de klasse 2 D gaf De Zee- Sport, 21.45 uur Aurora - Fred grootste kabeljauw werd door
reep haar visitekaartje af door Hehl, 22.30 uur TYBB - Casino Rob Demmers gevangen en had
Job Support met 11-2 weg te Zandvoort. Woensdagavond: een lengte van 85 centimeter.
spelen. Big Mouse had moeite 19.30 uur Peugeot Cobussen - Met deze vangst won Demmers
met Beek, maar won toch met Bakkerij Paap, 20.15 uur Café de pool, die elke wedstrijd ge6-3 en de strijd tussen Seat en Basta - Duvak, 21.00 uur YB- houden wordt en waar 29 visEDO/Jacro was spannend. Na /Vogel - De Stal, 21.45 uur Klas- sers aan mee deden.
Hans Elstgeest ving een maeen goed voetbalgevecht won siek - Banana l, 22.30 uur Corodex - II Mondo.
kreel van 50,5 centimeter met
Seat met 5-4.

Meer spanning in zaalvoetbalstrijd
ZANDVOORT - Ook in de
tweede week is er lustig op
los gescoord in het ZVMzaalvoetbaltoernooi. Na zes
speelavonden is reeds 250
keer gescoord. Op een enkele uitslag na lijkt de krachtsverhouding wat minder geworden waardoor meer
spanning.

Bad Zuid gewonnen. In deze
wedstrijd scoorde Bob Brune
de 250e treffer. Bad Zuid had
eerder al kansloos verloren van
Sensemillia, 2-12. In deze klasse is Play In de grote favoriet.
Eerst werd Shell Boulevard
met 6-1 verslagen en vervolgens
ging Sensemillia met 4-1 ten onder.
In l C boekte De Wurf de
tweede overwinning. Lou Lou
Zo was Garage Content in l A bood knap verweer maar vernet iets beter dan Establo (5-3) loor toch van het strandpavilen vervolgens werd in de twee- joen met 4-1. In een spannend
de wedstrijd nipt, met 4-3 van duel hielden HB Alarm en

TYBB elkaar in evenwicht. Beide teams waren dicht bij een
overwinning maar met het uiteindelijke 4-4 gelijkspel moest
genoegen worden genomen. .
In 2 B lijkt Fred Hehl Ster
veel te sterk. Na de eerste wedstrijd al ruim gewonnen te hebben werd ook de volgende con-1
frontatie een formaliteit. Re
proproof werd kansloos met 101 weggespeeld. Maclu doet het
eveneens goed in deze klasse
gezien de tweede overwinning.
Nu op Sabra met 6-2. Ook Auro-
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Schaakprobleem

De punten voor de grootste
vis gingen naar Rob Demmers,
Frits Stiekel en Henk Bluijs.
De makreel van Hlans Elstgeest
was wel een geweldige vangst,
maar deze vissoort doet niet
mee in wedstrijdverband. Komende zondag vist de Zeevis
Vereniging Zandvoort een wedstrijd vanuit Scheveningen, op
9 juni wordt er een avondwedstrijd op de Zuidpier gehouden
en op 18 juni staat de volgende
Noordzeewedstrijd op het programma.

Schaakdiagram 18. Opgave:
mat in acht zetten, wit aan zet.
Oplossing schaakdiagrani 17
(mat in drie zetten, wit aan zet):
1. Th5- h2, Kf6- g5; 2. Th2- £2, Kg5
- e4; 3. Dfl en mat.

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende. Tel. 04906-1528,

OTO//ICI
CITROEN DEALER

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubnek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-605.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen' kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplem 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

16-10

woensdag 24 mei 1995

Weekmedia 11-12-13-14-15-16-17

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ 8/80
ƒ 1 0,40

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

020-665 86 86

bj. km.stand
prijs
AX 11 TRE'88 63.000 ƒ 8.600
AX RE
'88 58.000 ƒ 9.500
AX 11 E '89 85.000 ƒ 9.950
AX11Plaisir'91 90.000 ƒ 10.950
AX Plaisir '91 41.000/12.750
AX 11 T&GE'9250.000/ 14.500
AX.Escap.'9344.500 ƒ14.950

Volvo 340DL, bj. '85, APK 9/95,
trekhaak, 187.500 km, roestplekjes, ƒ 1750. 020-6730208.

Suzuki

Peugeot

Amstelstein - Suzuki

106 XN 1.1, 2/94 15.000 km
Tegen handelspr.: BX 1.6TGI 106 XN 1.1. 4/92 76.000 km
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Progress, LPG-o.b., grijs met. 205 XL 1.1 .3/90 89.000 km
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
sportint., l.m. wielen., 7/92, 309 GL 1.4 .3/90 80.000 km
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
ƒ13.500. BX 1.4, LPG, 1/86,309 XL 1.4 .3/93 32.000 km
(Op afspraak gratis halen en brengen)
70.000 km
ƒ2950. ZX 1.6i Aura, 5-drs., 405 GLI 1.6 1/91
kleur zwart 10/91 ƒ 14,500
405 GLT 1.68/92 78.000 km
Suzuki Swift, 1.3 GL, wit
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
R.Clio 1.4 RT1/93 24.000 km
78.000 km. '5/91. Jan Wals.
Amsterdam, 020-6627777.
C.BX 1.6 TGI 9/90 132.000 km
12 maanden Bovaggarantie
Tel. 02902 - 61697.
PEUGEOT v.d. POUW
Hogeweyselaan 21 Weesp
Citroen BX 16 TRS aut. el. ra02940 - 16661
Hogeweijselaan 93
men, centr. lock, b.j. '86
Weesp 02940 - 15110.
Oud Legervoertuig. 40 jaar ƒ2.950. inr. mog.:'023-423906.
oud. DAF YA 328 6 tons vrachtCOBUSSEN AMSTERDAM
Starlet 13 DX aut. '85, bl. met., Toyota Corolla diesel, 3 deurs,
wagen, geen houderschapbel., CITROEN XM, antraciet, 80.000
sinds 1930
88.000 km, vr.prijs ƒ4.600., Hatchback, 10-1986, APK gek.,
km.,
2-93,
LPG,
ƒ28.000.
rij klaar, APK gek. Ned.kent.
APK '95. Tel.: 020 - 6439560. inr. mog., ƒ 3.950.: 023-423906.
Peugeot-dealer
Tel.
072-330901.
ƒ3.500. 020-6921444/6932750.
106 1.1 Accent 7/94 ƒ21.900
Ren. Clio 14 RT, '91 ƒ 16.750 Citroen ZX 1.8 i Furio 3/'93, 205 XT 1.6 aut. 3/93 ƒ23.800
Mits. Colt 1.3 ELi '93 ƒ19.900 19.000 km, extra citroengaran- 205 XL 1.1 3/89
ƒ10.700
Autobedr. DORLAND, 02903 - tie tot 3/'96, incl. extra's, 205 Accent 1.1.8/90 ƒ12.700
ƒ21.500. Tel.:030-940482.
1908, Broek in Waterland.
309 GR 1.4 4/90
ƒ13.750
306SR.1.4sed. 10/94/30.600
405 GLX 1.63/92
ƒ13.500
505 GLD Break 2/87 / 8.800
VW Golf CL 2/93
ƒ23.500

Toyota

Volkswagen

VW Golf 1.6, wit

Chrysler

Chrysler - Amstelveen

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Tegen handelsprijs: Chrysler
Voyager SE 2.5i personenbus,
grijs met., LPG-o.b. 6/90
MAZDA 626 glx, 2.0, 4 deurs,
ƒ 15.500.'90,58000 km, inruil 323 mogeBEREBEIT, Amsteldijk 25,
lijk. Prijs i.o. 03417-51314.
Amsterdam, 020-6627777.
T.k.: MAZDA 323 F 1.6I-16V
GLX, bj. 9/91, kleur blauw/
groen, 82.000 km, APK tot 9/95,
i.g.st., 5 versn.bak, 4-drs, prijs
Daihatsu
ƒ 16.000. Na 18 u: 02977-22581.
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
Wegens auto vd zaak Mazda
tegenover Carré
3231.5, benzine, '88, apk4-'96.
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Prijs ƒ 7350. 075-280480.
NIEROP
Vancouverstraat 2-12
A'dam West, 020 - 6183951.
voor uw nieuwe en gebruikte Diverse 240D, '80 tot '85.
Tel. 058 - 159402.
DAIHATSU

Mazda

Daihatsu

Mercedes-Benz

Te koop Daihatsu HiJet 1000 Mercedes bus L407D hoog,
HR VAN i.z.g.s., 35.000 km dubb. lucht, kl. rijbew./grijs,
stand, 1989, prijs ƒ 6250,-Tel. geïsoleerd, veel extra's/te
gebr. als camper, 112.000 km,
020 - 6159527/6175442.
gar. papieren ter inzage vr.pr.
ƒ 12.500,-. 015 - 121085.

COBUSSEN
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 - 6121824.
Peugeot 205 GL, 1984, APK
gekeurd, ƒ2.950, inruil mogelijk, Tel. 023 - 423906.
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
Voor nieuwe en gebruikte
Peugeots tot 2 jr. voll. garantie!
Ma. t/m vr. 09.00-17.30 uur.
Zaterdag 10.00-17.00 uur.
Inruil-Financiering-Verzekering.
Minervalaan 86, Amsterdam-Z.
Tel. 020-6629517/fax 6750941.

b.j. sept. '86. VAG-onderhouden
met Necam-LPG

Vr.pr. ƒ 5750,Tel. 02975 - 67058.

Corrado 2.0 liter
16-klepper, smaragdgroen, in verband met auto van de zaak te
koop aangeboden. Model '93 (dec. '92) , 46.000 km. In zeer
goede conditie. Vraagprijs ƒ 36.500,-.
Tel. 01725 - 79433 (na 19.00 uur en in het weekend).

T.k. Golf.Gp» b.j. 10-'87, l.m.v.
T.k. Peugeot 305 break, b.j. '83, div. extra's i.z.g.st. ANWB gek.
ƒ9950,-. Tel.: 020 - 6460220.
blauw, APK mei '96, DSL,
ƒ 2000,-. Tel.: 030-422769.
VW Passat Station, '89, trekhaak, 1 jaar garantie, APK,
ƒ 11.000 tel. 020-6184402.

Saab

Voor een goede SAAB
99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS
naar

Algemeen
AUTO SERVICE WETTER

Volvo

Volvo 740 Estate grijs metal,,
LPG 10/91. Jan Wals.
Tel. 02902 - 61697.

Aanhangwagens(boot)trailers
Westwind. Wilt u een aanhangwagen, wij maken hem voor u,
nieuwe v.a. ƒ 650.05995 - 4495.

Automaten
Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten
v.a. ƒ 3.500.GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 020 • 6433733.

Autoverhuur

OUKEBAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888

Autofinancïering
en verzekering
AUTOVERZEKERING
laagste bet. p.mnd/kw.
Focwa/Schadegarant serv.
Celie Tel.: 020-6416607

DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Geldlening
met
laagste Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.
maandlasten. Doorlopend
70 BESTELAUTO'S en pers. beschikt u over geld.
RENT A BRIK
busjes v.a. ƒ3500. Garage Celie int. 020-6416607
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Rijsenhout, lid Bovag.
Opel Kadett v.a. ƒ39, p.dag
Meer dan 50 jaar gevestigd:
All-in. KM vrij!
Bennebroekerweg 17, RijsenTel.: 020-6922930
hout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

Bedrijfsauto's

Rijscholen

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
. Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

Klassiekers
en Oldtimers
DSuperö '72, .groen/wit dak,
APK 04/96, veel vern. sinds '92
ƒ8.500,-. Tel. 02977 - 26467.

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
NU OOK GEVESTIGD IN
NIEUW-SLOTEN

V. part. FIAT SPIDER 2000, '79,
autom., l.bl.met, cabrio, hardtop + linn. kap, i.z.g.s., APK
mei '96, ƒ 12.000. 015 -130314.

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ 1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00

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

960 2.5 Pres
10/94
940 GL 2.0
3/92 Grote sortering ONDERDELEN
740 GL 2.3
12/86 van schade-auto's, alle
740 Estate Diesel
1/88 merken, alle bouwjaren.
440 Sport 2.0i
10/94 GEBR. OPDAM B.V.
440 DL 1.8
6/89 Tel.: 02502-45435.
440 Comfort 1.6
1/95
Missot. specialist REM- en
480 ES 18i
3/89
FRICTIE-MATERIAAL.
340 1.4 DL
6/87
Bosboom
Toussaintstr. 43
340 GL 1.7
6/88
A'dam. Tel.: 020-6180443.
BMW 324 Diesel
1/90
Adverteren in
BMW 520 i
6/88
deze rubriek
Citroen XMi 2.0 L
1/92
Tel. 020 • 665.86.86
Renault 21 GTL 1.7 . . . . 4/92
Lancia Thema Turbo 16V 9/90

Campers

Huis op wielen, verbouwd. Volvo touringcar, '80,11 mtr. Prijs
n.o.t.k. Tel. 033 - 802043.
Kampeerauto citroen HY, 1975,
eenv. inger. voor 2 pers. Vr.pr
ƒ4.500,-. Tel. 01725-71012
LAST MINUTE
'n Amerik. Dolphin-camper
incl. automaat en airco.
Adventure Cars 02990-30613.
Te huur VW camper type
CALIFORNIA 2+2 pers. va.
ƒ850.- p.wk., all in,
Autobedrijf Veldhuizen,
A'dam - ZO., 02940 - 17316.
T.k. Mercedes Benz type L
406D. Geheel inger. + keuken/
toilet div. ace. Vr.pr.n.o.t.k.
na 18 uur. Tel. 02291 - 1552.

MOTORRIJLESSEN
ƒ 50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ 37,50 per les
THEORIE OP CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk. •

T.k. VW-camper model Clipper,
'78, met nwe motor '92,4 pers.,
vast verhoogd dak, y.v. gas, el.
en water, Westfalia inrichting +
voortent, alles in prima Staat.
Vr.pr. ƒ 6950. Tel. 075 - 284089.

VW/Audi dealer A-POINT, ook
R.de Beerenbrouckstr. 157-159 voor verhuur, occasions en
Tel. 020-6138473.
nieuwe campers. 020-6964964
Kempenlaan 90
Tel. 020-6140005.

SUBARU en LADA dealer
Subaru Legacy 2.2 4-wd 1991
Subaru 1.8 GL
1987
HOOFDDORP
Subaru Mini Jumbo SDX 1992
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Autosloperij De Liede.
Subaru Mini Jumbo DL .. 1986
Theoriecursus gratis. Tel. 06Onderhoud, reparatie
INKOOP
Probleem met
schakelen?
Daihatsu
Cuore
1992
52821994
b.g.g.
020-6932074.
APK, met eigen
Loop -t- Sloop auto's
Neem een automaat. Rat Uno
LadaSamara
1.5
1990
revisiewerkplaats voor SaabAUTOBEDRIJF DICK MUHL
Verkoop onderdelen
RIJSCHOOL ROLF
Selecta-automat 88/3. Prijs T.k. Mini 1000 HLEbj. '84, rood, motoren en versnellingsbakken Lada Samara 1.3
1991
OFF. VOLVO DEALER
R.D.W. vrijwaring
Rijden bij Rolf is een begrip in
APK 6-'95, velgen + houten
n.o.t.k. Tel. 020-6334400,
Lada Samara 1.3
1989
Geen voorrijkosten
Amsterdam. Met een goed
Nijverheidslaan 1, WEESP
dashbord, i.z.g.st., 90.000 km.
na 18.00 uur.
Tel. 02503 - 14097.
Lada 2104 1.5
1987
Gevraagd jonge auto's vanaf team instructeurs geven wij pp
020-6198691
Tel. 02940
18200/18008
Vr.pr. ƒ3250. 01828- 11803.
Rat Uno 75 IE
1989
1991 a contant. Belt u voor inl. een psychologische manier inTegen handelsprijs: Tempra
' 023-353685
Renault 11 GTX
1984
03410 -19354 of 0652 - 977028. tensief les en nog leuk ook!
2.0 SX Diesel, zwart, st.bekr.,
Ford Sierra 2.3 diesel .. .1990
Grote sortering ONDERDELEN
el. ramen, c.v., 9/91, ƒ 11.950.DE HOOGSTE PRIJS voor elk Hoog slagingspercentage en van alle schade-auto's, alle
Volkswagen Jetta
1988
Tempra 2.0 SX Turbo Diesel,
toch
1e
10
lessen
ƒ35
p.u.
Skoda
135
Favorit
5
drs.
1989.
merk
auto
a
cont.
met
vrijwar.
Zwanenburgerdijk
503
merken, alle bouwjaren.
5-drs., Station, roofr. el. dak pi. Ik verkoop mijn bloed-mooie keurige auto, APK gek., inr. Zwanenburg, tel.: 02907-6572 940 Sedan
'91-'93
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
bewijs. Tel.: 020-6105478,
GEBR. OPDAM B.V.
ramen, st.bekr. 6/92 ƒ 16.500.- rode NISSAN 100NX 921e eig. moq., ƒ3.950. 023-423906.
850
T5
airco
'94
Wij
verzorgen
ook
8-weekse
vraagpr. ƒ 25.900. 02979-87274
Tel.: 02502-45435.
± 50 auto's APK gek. Den850 GLE autm
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
'94 Te koop gevraagd AUTO'S a cursussen en examenroutes rijCITROEN OLTHOF
contant met vnjwar.bewijs
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat 740 GL automaat
Amsterdam, 020-6627777.
Nissan
Micra,
5
speed,
kleur
'90
den
is
vanzelfsprekend.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
AX 11 TGE9/91 ..../13.75C
Tel.: 02908 • 24640
Haarlemmerweg bij molen. 740 2.3 Sedan
'90
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
AX First Class 9/92 .. ƒ 15.850 T.k. PANDA 1000CL, rood, blauw metall., '86, ƒ4.950.
Vóór
de
zomer
al
je
rijbewijs?
020-6844079. Tevens Inkoop.
460 GL
'91-'92 •Auto te koop? Plaats in deze
Loop-, sloop- en schadeauto's
AX Escapade 2/93 . .ƒ 14.250 b.j. '89, 26.000 km, 1e eig., Jan Wals. Tel.: 02902 - 61697.
440 DL-GL . . . . '90/'91/'93/'94 rubriek. U zult verbaasd staan Met extra korting? Ja dat kan! m. vriiwarino, Tel. 020-6754193.
SUBARU
BX 14 9/87
ƒ 5.00C prima staat, tel. 020 - 6263604. Tegen handelsprijs: Sunny
***Te koop: inruil-auto's ***
1e
4
lessen
voor
ƒ
100,
of
ƒ
50
CITROEN-OLTHOF BV
440 GL, autom
'93 over het resultaat.
SHOW
BX 14 E 3/88
ƒ 7.25C
Adverteren in
2.0 LX D, 5-drs.," stuurbekr.,
korting op een pakket, of gratis
Mazda 323 1.7, D, 7/86,/ 2750,- 340 automaat
BMW 518, 1982, ƒ2.400, BMW BX 14 RE 3/89
'87/'88/'89
bij
ƒ 7.75C OTOPLAZA Hilversum RAT
deze rubriek
3/93,
ƒ
17.950.
Sunny
Rorida
theorieboek + cursus. Bel Ferry
Volvo
244
GLE
5/82
ƒ2750.• Bewijsnummers van een
520, 1977, ƒ1.250.
240
Sedan
'87/'90
BX 19TZI8/91
/16.95C Rat Panda's:
FAX: 020 - 665.63.21
5-drs., Station 1.8 LPG, 6/91Automobielbedrijf HEERE B.V BMW 315, 6/83,
ƒ3250.geplaatste advertentie in deze voorinformatie: 020 - 6932074.
Isolatorweg 40, 020-6823520.
BX Routiere 1/93 . . . . ƒ 22.500
Ceintuurbaan 225, A'dam
Golf Memphis 7/85 ƒ7250.rubriek krijgt u alleen
1000 CL
3/90 ƒ 9.950 ƒ10.500. Sunny 1.61 SLX GT
Voorkom onzekerheid in uw rij
Renault Fuego autom. ƒ2.500 ZX Reflex 1.4 3/93 . . ƒ 22.250 1000 S
4-drs., 1/90 ƒ 9250. Sunny 1.4 L Tel. 020-62325036622204 Renault 5 TL 5/85
ƒ4500.toegezonden als u dat bij de opleiding en vraag de gratis
1/92
ƒ
11.250
Renault 11 diesel '86 . ƒ 3.500 ZX Avantage 1.45/93/22.750 1000 CL
3-drs.,
LPG,
3/92,
ƒ
14.500.Alfa
Guilietta
2.0
4/82
ƒ2950.De keiharde SUBARU all-in
opgave van de advertentie
9/91 ƒ 9.950
RIJLES-INFO-GIDS
SUZI GSX400 1985 in goede
Renault 5 TL v.a
ƒ3.250 ZX Avantage 1.42/92/18.750 1000 CL
Citroen BX1,4 Lpg 1/86/ 2950.formule tijdens de
kenbaar maakt. De kosten voor Amsterdam en omgeving staat + schrm + 2 koff.341.
8/89 ƒ 6.950 Nw. mod. Sunny 1.4 LX, 3-drs.,
Citroen BX v.a
ƒ3.250 ZX Avantage 1.6 10/92/ 21.500
10/91 ƒ 10.950.Kadett 1.3 S, aut. 6/83/2750.voorjaarsshow t/m 27 mei
daarvoor
bedragen
ƒ
4,50
aan:
020
6633773
of
6922612.
Vr.pr. ƒ2850. 020-6121352.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
Ford Sierra stat
ƒ4.750 Peug. 205 1.1 1/87 . .ƒ 3.500 Rat Uno:
Kadett 1.7 D, Van, 2/90/ 7250.* Extra hoge inruilprijs
Peug. 205 XR 1.4 1/92/ 15.500 1.1. Elegant ... 1/92/14.950 A'dam. 020 - 6627777.
RONDAY RENAULT
met persoonlijke service
*
Super
Accessoire-pakketten
Suz. Swift 1.3GTI '92/18.500 1.4 Skyline . . . . 2/92/18.950
BEREBEIT, Amsteldijk 25.
Plantage Middenlaan 19-21
Tel. 020 - 6369222, MeeuwenNissan Sunny 1.3 1/89/ 9.250 Ritmo 70 CL ... 3/88 ƒ 6.950 T.k. Nissan Sunny 1.4LX 5d., * Ultra voordelige financiering
Amsterdam
Amsterdam 020-6237247
laan 128, Amsterdam-Noord.
'90, 67.000 km., APK 4/96, * Gratis AWD op de Impreza
Tel. 020-6627777
Tempra 1.4 SW 8/93/26.950
ANWB/BOVAG
GARANTIE
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Volvo NIEROP voor uw
ƒ 10.000,-. 020 - 6947292.
1.8 & Legacy GL en GX
6
mnd.
renteloze
uitgestelde
Lancia:
gebruikte Volvo o.a.:
Let
op! 47 x Volvo 440 DL, b.j.
betaling
van
max.
ƒ
10.000.Let op
Ypsilon JR .... 3/94 ƒ 18.500
460 GL aut. st. bekr.
91
'90 tot '92, Ipg/benz., alle kleuWagenpark Johan Boom
Delta
1.6
3/94/28.950
440 1.6i, st.bekr. km 13.000,94
ren, ± 100.000 km. Boekjes ter
Isolatorweg 40,
+ 300 auto's
940 GL Est, km 150.000,
91 A'dam-Sloterdijk (afslag S 102) Dedra 1.6 . . . . 10/94/32.500 15 stuks Opel Kadett 1984 t/m
inzage. Keurige auto's, v.a.
v.a. ƒ 600.-tot ƒ 20.000.340 GL 5-drs aut. km 70.00091
Speciale aanbieding:
ƒ7.950 tot ƒ9.500 incl. BTW.
020-6823520
1989, benzine, diesel, Ipg.
Oranje Hek
Vancouverstraat 2-12
Tipo 1.4 Special rood met., i.g.st. Inr. mog., 023-423906.
Tel.: 01713 - 15770.
Zuiderakerweg 83
AX 11 RE '87, 3d. .. .ƒ 7.000 electr. ramen; centr. vergr.
A'dam-W. 020 - 6183951.
biedt aan:
Amsterdam - Osdorp
AX 14 TRS '88, 3d. . .ƒ 7.500 18.000 km. radio/cass. 12/93, Kadett 1.8, 4-drs., sedan '90, 3 x Voyager 2.5 SE ... 91/92
Met bloedend hart: Volvo 240
Tel. 020 - 6105478.
GLi stat. aut. 7/'83. Stuurb., niv.
AX 11 RE '88, 3d. .. .ƒ 7.500 nu voor ƒ 24.000.rood, APK, 2/96, trekhk., 79.000 4 x Voyager 3.0 SE ...90/91
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur reg., alu velg. Gerev. bak, nwe
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
AX Axion '90 3d
ƒ11.500
km. Tel. 03465 - 67231.
1 x Voyager 3.0 LE
'89
Herenstraat
40
73,
Hilversum
Garantie al v.a. ƒ 1.000.AX Rrst '93 5d
ƒ 15.000
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
2 x Voyager 3.3 SE .. .'92/93 Bekend door heel Nederland motor. Luxe uitv. APK 9-'95. De
Opel
Corsa
1.3
GL,
b.j.
'88,
nw
achter
hotel
Hof
van
Holland
mooiste, de beste! Prijs
AX Impres. '94 3d. .. ƒ 17.750
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
1 x Grand Voyager SE ... '90
ƒ7.500. Tel.:020-6947463.
AX 11 TGE '91 5d. ..ƒ13.750 035 - 244244. Dond.koopavond APK, vele extra's, evt. met ra- 1 x TransSport 3.8 V6 ... '94
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
Ook filiaal in Den lip 55
dio/cd
speler.
Inl.:
02977-44210
BX Progress '92 . . . .ƒ 14.200
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
3 x Lumina APV ... '91/92/94
tussen
Rode 240 GL, 2.3.I., Estate,
Opel Kadett 1.3S, 4 drs., b.j. 2 x Space Wagon GLXi'90/93
Audi 100 AVANT station auto- BX Dauville '92 ......f 14.250
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
Landsmeer & Purmerend
okt.'90, 160.000 km, 1e eig.,
ƒ 4.950
'83, APK 9/95, prijs ƒ 1300.
maat, 10-1987, in nieuw staat BX 14E '87
1 x Previa 2.4 GL aut. ... '93
Tel. 02908 - 24640
leder bekl., l.m. velgen, RDSTel.
020
- 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
BX
14
'85
ƒ
1.750
Escort
automaat,
'89,
incl.
RSTel.
020
6904519.
ƒ8.950. Inruil mogelijk, tel.
1 x Prairie 2.0 SLX aut. .. '90
stereo, ƒ 21.000: 020-6684745.
Adverteren in deze rubriek
BX 19 GTI 4 WD. '90 ƒ 19.500 pakket, sunroof, APK, 1 jaar
023-423906.
Tel. 020 - 665.86.86
XM V6 AMB. '90 . . . .ƒ 19.500 garant, ƒ12.500. Autobedrijf Opel Kadett station diesel, Meidoornweg Badhoevedorp
Volvo 245, '78, met Rack, o.a.
1987, 5 drs. ƒ 6.950. Inr. mog.
Fiat Uno 75 SX, 4-deurs, '90, Opel Record '85 ....f 3.500 CRIJNSSEN: 020-6184402.
FAX 020 - 665.63.21
Tel.: 020 - 6599221.
door roestschade geen APK,
ƒ5.950. Tel.: 023-423906.
70000 km, met deukjes, Ford Escort Estate '81 ƒ 1.000
Postbus 156, 1000 AD A'dam ƒ 1500. Tel.: 020-6621093.
Ford Escort 1.8 diesel, GL, 5
ƒ7950. VISA GARAGE,
Ringdijk Garage BV
drs, '90, blauw metal. ƒ 10.950, Opel Vectra 1.8i GL, 10-1991
tel 020 - 6278410.
Tel. 020-6921444.
LPG, APK, ƒ 14.950. Inruil moInr. mog.: 023 - 423906.
gelijk, 023-423906.
Renault 5 L First '87, wit
CITROENSPECIALIST
56000 km, ƒ6.600,-.
T.k. tegen handelsprijs: Astra
TIMO
DE
BRUYN
GARAGE ECONOOM
COBUSSEN Baarsjesweg 249
1.4 GL, wit, LPG, 3-drs., 4/93,
Occasions, reparaties, APK,
Amsterdam: 020 - 6121824.
Repareert
ƒ 19.500.- Astra 1.7 GL, 5 drs.
HONDA
schade en laswerk.
uw Koppeling en Remsysteem
Station, 3/92, ƒ 16.500.- Astra
AUTOKROOIJ
Verkoop onderd. nwe/gebr.
snel & vakkundig
1.8i Club 5-drs„ Station, LPG Tel. 020-6320190 fax 6343433.
Occasion
Informeer naar onze prijzen
ob.,
zwart
met.,
st.bekr.
1.81
CRX 1.6ESi
7/92, ƒ22.950. Astra 2.0 GLS, AARZEL NIET, BEL NU !!
V.a. ƒ85: 5 veerbollen
b.j. 1994
5-drs., Station, rood, LPG.,
op druk brengen bij de Citroen
Uw Bovag-Autospecialist
1e
eig.
22.000
km
stbekr., 2/92 ƒ21.950. Vectra
Spec. in Zaanstad Garage.
Frederiksplein 6, 020-6232505.
ƒ45.950
Ford Sierra 2.3 Diesel, met veel RENE SPAAN, 075-281193.
1.8i GL, 4-drs., LPG, 6/91
T.T. Vasumweg 32
ƒ 15 500.-2x Kadett, 1.4i
accessoires,
1990, prijs Vraag tevens naar onze inruiAPK + grote beurt v.a. ƒ 299.ƒ 14.250,-. Auto Service Wetter lers en aantr. rep. prijzen.
(a/d Klaprozenweg)
Sedan,
LPG, 7/91, v.a
DIESELSERVICE
Zwanenburg 02907 - 6572.
Amsterdam Noord
ƒ10.950.- Kadett 1.7 D. Sedan brandstofpompen; verstuivers
s
~^lvV i ^ f
-k.'j~
.' TT^ j;Vï^ *<«'~
*'*'.^Vjj^
»^Vn ~
^ ^t^f'vr tf ^t<^^ ? °,^>r^ï"*'^«^*<^*.'^.«^r^ *^' ^ïx^^vj^^^*.^^^ wf^\;^'Jr* (*4^!|vsj£&
XM 2.0i, Break ABS, 7-'92,
020-6310615
4/89, ƒ 7250.-Kadett 1.3 S.,
cil.koppen vlakken. Garage/
^f^löop'vnjd^ jn^HetParool?'-op-2ateraag,in»Trouw en^de yote«^t]eii5iiir4e;Wf«k;daSüf^jop|r(^saag ga?&s^*u:$$ô|!SV „.
Mitsubishi Galant 2.0 GLX 83.000 km, groen
ƒ36.900
3-drs., autom. 6/83/2750.Vanaf ringweg afslag S 118
motorenrevisie
FEENSTRA
l^l/fedoiader^ m^'iüea^r^
1990, Bruin, APK en VVN ge- XM 2.0i Break, schuifdak, 12BEREBEIT,
Amsteldijk 25, Industrieweg 27, Duivendrecht
keurd Nieuwe auto ƒ 12 000.- '92, 43.000 km, groen ƒ 38.500
A'dam. 020 - 6627777.
Tel. 020-6980639
HEERE. Tel.' 020-6719154.
"*-jl^VC*"* *"* "s.™
il4/ *'*'*' '*'s'T^fiV^S";**"
XM V6 Ambiance, 1-'90,89.000
SAAB SERVICE MOLENAAR

Fiat

Mini

Nissan

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Autosloperijen

Auto's te koop
gevraagd

Skoda

Volvo Occasions

Subaru

Van Vloten

Motoren/Scooters

Amsterdam
uw Volvo-dealer

Opel

JE EIGEN AUTO VERKOQP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Family Cars

Family Cars

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

Ford

Service en
Reparatie

Honda

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

ateöi^ei$el&^^

Lancia

km, rouge Mandann ƒ23.600
APK KEURINGEN ƒ 70,
Renault 19 GTS, '91, blauw, 3CASPARUS WEESP
BX 1.6 TRi, rood
ƒ9650
klaar terwijl u wacht.
drs, 67.000 km APK en VVN. ZX 1.4i Avantage, 1-'94
LANCIA:
Keurige auto ƒ 14.500.- Garage
l.o.v. verz.mij. verkopen wij (te- Garage West-Center:
12.000 km, blauw
ƒ24.950
020-6122476 (zonder afspraak)
Econoom Tel 020-6232505
Dedra '94, 46.000 km ƒ34.950 rug van weggeweest) Renault
AX 1.1i TE, 11-'90,
2e Helmersstraat 15, A'dam.
5 GTL, 1985, 90.000 km., van
Delta
'94,
22.000
km
ƒ
31.450
36.000 km, rood
ƒ11.850
Thema '93,69.000 km ƒ41.750 1e eigen. Vermeire Expertise
A.P.K. KÈURINGSSTATION
020 - 6440092.
Keuren zonder afspraak
AUTOBEDRIJF DORLAND
FIAT:
Feenstra & Jimmink
02903 - 1908
MOOIE RENAULT 5 TR 1.4 '89
Uno
'93,
22.000
km
ƒ
18.950
Asterweg 24A A'dam 6364702
Broek m Waterland.
Uno'91, 64.000 km ƒ 12.950 grijs metallic, sunroof, APK
Autobedrijf CRYNSSEN
XM Turbo D'92
ƒ29.900 Panda '92,51.000 km ƒ 10.500 05/96, ƒ7500,-. 020 - 6248932.
Renault 19 TXE aut. '92, 55.000 XM Diesel'92
Crynssenstraat 10-14
ƒ24.500 Speciale aanbieding:
Renault
21
Nevada
Famiciale
km, ABS CD-wisselaar, opend. XM D Amb. '91
Tel.: 020-6184402.
ƒ 22.500 Panda 1000 LL '91,
GTS,
wit,
juli
1988,
117.000km,
ƒ 19 800. RONDAY BV, PI. Mid- XM 20i Comfort '91 ƒ 17.500
APK-keurstation, reparaties
66.000
km
ƒ7.950
trekhaak,
in
goede
staat,
denlaan 19: 020 - 6237247.
ZX 1.6 Aura 5 d. '92 ƒ17.500
ƒ 10.500,-. Tel. 04180 - 16047. alle merken en schaderegeling.
Autobedrijf CASPARUS
Volvo 240 DL, Sedan, L.p.g., ZX Diesel '93, v.a. ƒ 17.500 Amstellandlaan 1, Weesp
GARAGE ECONOOM
RENAULT AMSTERDAM
turbo velg., radio km. 170.000 BX TGD Turbo Br. '93/ 27.500
Tel.: 02940-15108
Top occasions met 1 jaar
ƒ17.500
Voor al uw SERVICE BEURTEN
1990
ƒ16.300. B X T G D B r . ' 9 2
garantie
BX TGD Break '91
ƒ 14.500
en ONDERHOUD
Volvo-Nierop, 020 • 6183951.
Wibautstraat 224
BX TZD '92, 3 st. v.a./ 14.500
Schadetaxatie en -herstel
020 - 561 96 11
BX TZD Turbo'92,2 st./17.500
Gratis leenauto's beschikbaar
BX 19 D '88
ƒ 5.500
APK-KEURING,
De Meteor, nieuw en gebruikt Renault Laguna, '94, 21.000
BX RD Break '86
ƒ 4.900
klaar terwijl u wacht.
Defender Discovery. Joh. Sie- km., garantie tot 3 jr of 100.000
BX 19 GTI leren bekl., ABS,
Advies voor 'n goede Occasion
gerstr 18, A'dam: 020-6945205 km. Tel. 020 - 6648295.
ƒ24.500
Wij bieden u een snelle
Nissan Prairie 2 O SLX autom. elektr. schuifd. '93
BX
19
TZI,
Ipg,'91
ƒ14.750
bj '90, alle opties, zilv. met.
en vakkundige service
BX
19
TZI
'91
ƒ
14.500
ƒ 26.900.- Family Cars.
Frederiksplein 6, 020-6232505.
BX
GT
'85
ƒ
2.750
Tel. 020-6599221.
BX 16 TZI '92
ƒ16.500
Zelf sleutelen of auto spuiten
BX 16 Progr. Ipg '92 ƒ 14.500
doe je bij HEINING HOBBYBX 16 TGI Br. Ipg '92/ 16.500
HAL. 02907-6999 A'dam,
BX 16 RS Br. Ipg '87 ƒ 3.950
Sloterdijk 3.
Audi 100 23, 98 kw. 8/91,
BX
14
Deauville
'92
ƒ
14.500
115000 km, blauw metall.
ƒ 7.500
Jan Wals. Tel.: 02902 - 61697. BX 14 TE '89
BX 14 TE, '89, Ipg
7.500
BX 14 E, '86, L.P.G.
2.950
AX 11 TGE'92
ƒ13.500
ƒ 12.500
Citroen AXEL, 1100, '87,50.000 C15 D bestel '92
9.950
km, keurige auto, APK gek. C15 D '91
T.k. Lancer 1.3 GL, Wmdsorred
ƒ 2.500
/ 1 950 Inr. mog.: 023-423906. C15 E '87
Mitsubishi Galant 1.8 GL, 1989, met., sunroof, radio-cass., b.j.
VISA GARAGE BV
Citroen BX 1.4 L '86, 126.000
mooie auto, Ipg, inruil mogelijk, nov. '90', ANWB-rapp. ter inzage. Vr.pr. ƒ9750.
km, i.z.gst. van part., ƒ3400.
Houtmankade 37, A'dam.
ƒ8.950. Tel.:023-423906.
Tel. 075 - 165094.
Tel 02984 - 1170.
Tel • 020-6278410.

Renault

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tpt ƒ 20.000,-

"Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Land/Rangerover

Mitsubishi

Audi

Citroen

"Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eurocneque.
i
Schrijf hier in blokletters
Prijs incl.
B.T.W.

2
uw tekst, l letter per
3
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen •S 4
voor l letter. Minstens 3 S? 5
regels beschrijven. Aan a 6
de hand van de daarnaast * 7
geplaatste tarieven kunl u
S
zelf uitrekenen wat uw
9
advertentie kost.
10

Naam: -

49,35
66,04
82,72
99,41
116.09
132,78
149.46
166,15

Telefoonnummer:.

Adres:.
Postcde + Plaats: -

Handtekening:

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

020-6658686
faxnr. 020-6656321

GOLDCAR MITSUBISHI

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

st de krant altijd en overal, iedereen leest de krant

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant
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MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Mirro-mlvcrlf'ntir.s voor zakenman rn pnrliriilii'i' knniH'ii w o n U'n gc/.cl over l of '2 kolommen liirrdtc in iiivrr.sr k'IU-rgroolU'n.
Partictilirrrn verwij/rn wij iiaar <l<* speciale I ion op de
piigina „MlCItO'S".
Plaatsing is mogelijk in ik* volgende editie:
XANDVOORTS NIEUWSBLAD /M» per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur,
U kunt uw leksl lelefonihrhe opgeven: 02507-17K>6 «f
afgeven/brilden ann:
"A: /andvoort.s Nienw.shlnd, Gusllinisplein 12, 2042.1 M
Zand voort;
FMaathing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z, Zand voort t> Nieuwsblad, AmMelveriib Weekblad,
Uillioorn<;c Courant, «Ie Koude Vener, Aülhineenler
Courant, alle edities van hel Amsterdams Sliid»blad, de Nieuwe Weesper, ƒ5,52 per millimeter.
Sluitingstijd: maandiig 15.00 uur.
"^T Informatie over onze overige aantrekkelijke adverlentiecombinalies in de Miero's zijn op ;iiinvni:ig op
on/e kantoren verkrijgbaar,
T*r Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede /J!,- adm.kosten.
"if Bij plaatsing in de iMiero'.s worden geen bewijsnnminers verstuurd. Op M;r/oek wordl aan jidverteerdei-h buiten het verspreidingsgebied één krant verstiiurd. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gehrarht.
Allo prijzen cxcl. 17,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advertenlierombinalie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71
nummer is niel voor bezorgkliicliten) of zenden iian:

(dit
Micro's WeekiiH'ilia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, pelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen
Mededelingen
Alle horecabedrijven
kunnen bij
RADIO PEETERS
op prompte service en
levering rekenen.

Haltestraat 62a,
tel. 02507 - 19892.
Borduurpakk. Beatr. Potter,
Paddington Bear, DMC, Anchor, hobby-art., naaimach.
rep., scharen slijpen. Singer,
Prinsenhofstr. 7. Tel. 20072.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.

Felicitaties

PC STUNTDAG
zaterdag 03-06, Expohal, Hilversum, open 10-17 uur
Demonstraties en verkoop van hardware, software en
supplies tegen absolute BODEMPRIJZEN. Info: 071-144915.

Financiën en handelszaken

Budget rendement winstdeling bureau
15% winstdeling vast looptijd 12 maanden
Deelname in Ned. kleinbedrijven
Info telefoon en fax 020 - 4210403
Schriftelijk nr. 12-NL-73

PRAKTIJK VOOR
NATUURGENEESKUNDE
Iriscopie
Homeopathie
Bloesemremedie's

Autoverzekering
VA ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu: 02507-14534.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
fl ANNULERINGEN van uw l
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Ordèrafdeling Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.

videotheek

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 12070 v

van Rhee, Zandvoort

De Harde's Tours
Horecapersoneel
gevraagd

.,

Gevraagd: handige jongen
(scholier, ± 18 jr) voor de
1. Kies een leuke advertentie, ƒ 1,- p.m.
afwas en keukenwerkzaam2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. heden. Brasserie Harocamo,
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie Kerkstraat 14, 02507 - 12102.
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21. (100cpm).
Ga jij spannende dingen met
mij beleven? Mij = vrouw/18
en houd van stappen en veel
lol
maken.
Boxnummer
357582 (1 gpm).

Ik ben 45, gesch. en zoek
prins; wit paard hoeft niet.
Wel beetje breed en lief. Boxnummer 356448 (1 gpm).
Ik ben Bianca, beetje mollig,
19 en blond en wil graag een
avond uit maar niet naar disco. Boxnr 357966 (1 gpm).
Jonge, gezonde man van 43
zoekt
kennismaking
met
meisje of jonge vrouw. Box| nummer 355194 (1 gpm).
Maken we een babbel of meteen een date? Ik heet Femke
en hou van stijldansen en zingen. Boxnr 358354 (1 gpm).

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?

{

1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b. v.
5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weeknriedia belt
u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw advertentie
afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

DOMBO
"•••'•' : • ! ' : *••*•*••'• '.•• • . • • . • .
. De nieuwste dagfilms

Thesjiiadow
•..•'".• .'.•*•*•* •
TheGüardingtess

•.'• ; :*.*•*. • ' • . '

Beyond back LAM
•'.''•'... ' .'".*'•*>'.••' '"..':-'

Man of war;

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden
geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

HE YOU, JA JIJ!
Zie je er leuk uit, heb je
een vlotte babbel en wil je
veel geld verdienen7 Full-time
promotie-verkoopteams. Lft.
18-30 jr. Geloof je het niet?
Check it out! Tel. 023-296190,
13-17 uur of antw.apparaat.

Zin in iets nieuws?

Blownaway
Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070

Oppas gevraagd/
aangeboden

Met welke vlotte, gezellige,
humor.- man tot 44 kan ik, 39 Zelfst. oppas gevr. tijdens de
& kids, maatjes worden? Box- grote VAKANTIE voor mijn
zoon van 6 jaar. Tel.: 15626.
nummer 358795 (1 gpm).
Mijn hobbies zijn: motorrijden,
sauna en kamperen. Zoek
een vriendin van ca. 25-45.
Boxnummer 341558 (1 gpm).

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Mijn (man) hobbies: duiken
en lachen. Trefw.: eerlijkheid
en trouw. Heb veel te bieden.
Boxnummer 359011 (1 gpm).

Ronald en Frans zoeken twee
leuke dames om te gaan housen. Wij zijn slanke en 1.80.
Boxnummer 359319 (1 gpm).

.••-.- Al niet nieuw, meer '

DE KLUSSENBUS
gehoord heel erg duur???

NEE
:

GOED SNEL VOORDELIG

:

Vakkundig schilderwerk door
kl. schildersbedrijf. Bel voor
vrijbl. prijsopgave: 020 6917762.

Schoonheid en
verzorging
ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p.w.
02507-30183/06-52812146

Ik ben Ruud, hou van reizen
en stappen en heb hekel aan
dansen. Wil spontane vrouw,
ca.
35-48.
Boxnummer
359198 (1 gpm).

HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar

v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 02507 - 14606.

Manicure ƒ 12,50; KUNSTNAIk (man) ben 50 en geen bar- GELS, gel, zijde of fiberglass
type. Hou wel van lekker dme- ƒ90, Amstelveen, 6450635.
ren met een goed glas na
strandwandeling.
BoxnumWoninginrichting
mer 975650 (1 gpm).

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 Uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

U ook?
Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 02507-12070
Kunst en antiek

A. Vos, Amsterdam

FRANCIS nieuw in West en
nog steeds de goedkoopste
in gebruikte koelkasten,
wasmachines, drogers, gasfornuizen, kachels en ktv's
Alles ± ƒ250,-. Jan v. Galenstr. 43 (naast Kwantum),
6898142. Dotterbloemstr. 2
(A'dam-N), 6370845.
* POEF A PORTER *
TOCTSTOOL''zelf maken op
een eendaagse workshop:
02943-4058/020-6239173.

* Te koop: salontafel, messmg + hoektafel, i z.g.st,
CUPIDO zorgt snel voor resul- ƒ 150 p.st. Tel.: 02507-16185.
taat! Folder: 03451-11486 (automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). Erkend, voordelig en één van Nederlands
grootste relatie organisaties.

Videotheek

DOMBO

Schoonmaakpersoneel
gevraagd

Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 02507:12070
Geopend dagelijks van
13.00-21.00 uur
•:

Medewerker gevraagd, ± 20
jaar, voor Weber Schoonmaakbednjf en Glazenwasserij. Tel.: 02507 - 14764.
• Wij behouden ons het |
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op tte nemen.

Altijd de nieuwste
premièrefilms, tevens,
veruit de grootste
keuze in .Zandvoort.:
.

•Verhuur van
movieboxen.'

.Corn. Slegersstraat 2b
'
• Zandvoort
. Tel. 02507-1-2070

Osdorperweg
^
a
usaorperweg 247
LUI
AJ*O Q fô Amsterdam-Osdorp
^

Kasten

TAFELS
antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng: Spinnerij 33
Tel. 020 - 6473004.

Beeld en geluid

RADIO PEETERS
heeft t.v.'s en video's
tegen goede prijzen voor U.
Haltestraat 62a, 02507-19892.

Te koop
aangeboden
diversen
*Gratis af te halen: + 250
stoeptegels: 02507 - 18765.
RADIO PEETERS
kan u alles leveren op cd-i
gebied. Hardware en software voorradig. Haltestraat
62a. Tel.: 02507 • 19892.

Onroerend
goed te koop
aangeboden

AANGEB. 4 k.flat, 1 hg Engelandlaan Haarlem, huur ƒ680.
Gevr. 3 k.flat of woning in
Zandvoort. Tel.: 023 - 402550.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Lessen en clubs
PIANOLESSEN
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486

Dans- en
balletlessen
Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRE
Info 02510-50092

Zalenverhuur

*T.k. 3 kinderfietsen pst. BUITENSEX Je pikt een liftvr.pr. ƒ 60. Tel.. 02507-31003. stertje op1 Haar rokje kruipt
*T.k. heren- -t- damesfiets omhoog en je ziet haar slipje.
Haar hand glijdt n naar broekmet versnelling, vr.pr. ƒ 225,-.
je. Op de parkeerplaats gaat
Tel.: 02507 - 30355.
alles uit! Kom maar zegt ze.
(1 gpm) 06-32032034

Vaar/surfsport

Dikke vrouwen (40-) willen
vrijblijvende sex. Gratis & disKajuit- en open zeilbotenverh. creet Bel 06-9502 (75 cpm).
Uitwellingerga, P. Bruinsma,
05153 - 9901/ 06 - 52917157. Dikke vrouwen geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis
MOTORBOOTVERH. A'DAM 06-9602 (100cpm).
Per dag en p.w. 020-6640555.
Dikke vrouwen (40+) willen
*Te koop: Dufor surfplank kontakt met oudere heren
met toebehoren ƒ 150. Tel.: Bel ook' 06-9543 (75cpm).
02507 - 16548.
DIREKT apart met gratis vrouwen,
doorverbonden naar
Rijles auto's
haar huis. 06-9710 (75cpm)

en motoren

Bel Dames Thuis

boffibo
•'/... 5 films
hele week

>

Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 12070
'J'
Geopend dagelijks
13.00-21 .00 uur

DOORSCHAKEL-LIVESEX!
200 Vrouwen willen thuis gebeld worden. 1 gpm 06-96.98.

m heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

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

06-98.50

MiCRO's
fes.
voor de particulier

24 u/p.d. 100 c.p.m.'

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient ,er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worvia de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
den opgegeven.
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • albrief) met vermelding van uw postcode naar:
leen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Of afgeven bij:
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterGasthuisplein 12,
grepen.
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.

1 regel ƒ 5,08
2 regels ƒ 5,08
3 regels ƒ 5,08
4 regels ƒ 6,77

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

5 regels ƒ 8,46

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Videotheek

in 5 dagen

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! « geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend

Party-service
PELIKAAN

Zoekt u ruimte voor vergade
ring, feest, club of partij'
Komt u dan eens praten mei
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.
02507-14085 of 19652.

OM.A1Q,«rl

DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je vrouwen direkt opTe koop: brommer Citta Funny,
bellen. Direkt naar haar thuis.
3 jaar oud, ƒ 650.
Bel: 06-9892 (75 cpm).
Telefoon: 02507 - 16185.

RADIO PEEJERS
heeft t.v.'s en video's
tegen goede prijzen voor U.
Haltestraat 62a, 02507-19892.

Geen tijd om de hond
uit te laten. Ik doe
het graag voor u. Bel voor
nadere info: 02507-19841.

.

06-98.57

Hobby's en
verzamelingen

Dieren en
dierenbenodigdheden

f»-

DIREKT-SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste vrouwen, via de computer wil ze Effe vlug Live! Comp. draait 't
Alblas Verkeersscholen
pnvénr van een hete meid.
gratis sex aan de lijn.
Geen wachttijden of visitek.
Bel 06-9788 (75cpm).
Elk type tel. 1 gpm. 06.97.93
UW RIJBEWIJS
Dominante vrouwen geven
Nieuwkoop, 01724-8361.
ELKE DAG NIEUWE
tel.nr voor Gratis SM-kontakt.
DAMES PRIVÉ
06-320.325.80 (IQOcpm). ,
Onroerende
Laat je snel
06-Nummers
GESCHEIDEN en toe aan 'n
doorverbinden via
goederen te koop
nieuwe starf Veel vrouwen
gevraagd
06-320.320.91. Ik open m'n zijn ook op zoek: Bel 06mond voor jou! Ik wil je tong 350.290.15 (100cpm).
24 u/p.d. 110 c.p.m.
voelen. Rijpe negerin. 1 gpm.
Ervaren Vrouwen! Wij zoeken
Gratis naar bed met vele
GARAGE
ANONIEME
sexafspraakjes Dikke VROUWEN thuis.
jonge jongens om mee te
TE KOOP GEVRAAGD
Sexkontaktlijn
Amsterdam Bel snel 06-9580 (75 cpm).
spelen. Lekker boven op me
Tel. 02507-14534
06-320.330.79 (75cpm).
en dan tussen m'n borsten. Ik
Gratis naar bed met vele ge- ga heen en weer tot 't einde!
Avontuurtjes op school! Na trouwde vrouwen thuis. SexWoningruil
Heb cup DD. 06.96.94 1 gpm
het sporten pak je me onder kontakten 06-9530 (75 cpm).
m'n shirt en glijdt je hand in
750 RUILADRESSEN
m'n slipje! Ik wil een hoogtein A'damJnform. bij WBV Het punt! 06-320.320.42 (1gpm) .
Oosten. Tel.: 020-4873315.

* Koelstra combi kinderwagen kompleet, netjes onderhouden ƒ200: 02507-13690.

RADIO PEETERS
kan u alles leveren op cd-i
gebied. Hardware en software voorradig. Haltestraat
62a. Tel.: 02507 - 19892.

VW»

Elke week het dagelijks nieuws!

HEILOO uniek: vnjst. villa riant
gelegen, 180° uitzicht op vijantiek, groot, klem, dik, dun, verpartij, div. terrassen op het
banken, vitrines, bureaus, de- zuiden en het westen, grencoratie enz. JAN BEST, Kei- zend aan bos, inh. 650 kub op
zersgr. 357, tel. 020-6232736. 1100 m2, ± 7 km van zee.
Showr.: Mr. J. Takkade 30, Vr.pr. ƒ795.000,-. 072-338785
Aalsmeer, tel. 020-6412137.

Baby-artikelen

...'
gewoon bellen,
altijd gratis prijsopgave

" . : . • ' . tel.13780

Ik ben Nicole, blonde en
slanke horecavrouw. Wil geen
vaste rel. wel leuke man, ca.
30. Boxnr 359150 (1 gpm).

Ik heet Hans en zoek Surin. of
Indon. slanke den, voor wie
liefde een begrip is. Boxnummer 354544 (1 gpm).

DOMBO

RADIO PEETERS
heeft cd's en cd-i's
voor goede prijzen in huis.

(dringend?) 06-59595301
Spirituele Waterman zoekt
dame, 35-50, voor gesprek
Installatiemet diepgang, kunst, cultuur Elektrotechnisch
en
humor!
Boxnummer bureau UNETO voor al uw
elektrowerk, vrijbl. off., geen
278618 (1 gpm).
voorrijkosten: 020 - 6979097.
Woon je ook op jezelf en ben
RADIO PEETERS
je ook alleen en heb je beheeft alle audio en video
hoefte om te praten? Bel mij,
vrouw,
21.
Boxnummer onderdelen en accessoires
voorradig. Test ons.
941722 (1 gpm).
Haltestraat 62a, 02507-19892.
Ik ben Elly, een operafan van
51, die ook graag fietst en SCHILDER heeft nog tijd v.
danst. Zoek een lieve leeftijd- binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
genoot. Boxnummer 358795 prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 19800.
(1 gpm).
Ik ben Hanneke en wil graag
een lieve, romant. jongen
leren kennen. Hou van katten
en
muziek.
Boxnummer
358916 (1 gpm).

Bijna iedereen in
Zandvport huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Haltestraat 62a, 02507-19892.

Mijn naam is Sjon, 42, 1.74,
d.bl. en serieus op zoek naar
leuke, vooral eerlijke relatie.
Boxnummer 351596 (1 gpm).

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

Het boxnummer is:

Commerciële medewerkers
voor leidinggevende functie
gezocht, 20-40 jaar, i.b.v. njb.
+ auto. Tel.: 03200-81456 of
06-52760857.

Ben je tussen 18-30 jr en wil je
leren verkopen, bel dan voor
info en/of individueel gesprek
tel. 020 - 6820639.

-,- ••

(in blokletters invullen,, 1 letter /s één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen. "

Divers personeel
gevraagd

Videotheek

; • ' •. . *.*••*•;

C. Faber, Kudelstaart

Tuincentrum

Wat moet u doen:

Baardmans van 1.84 m. staat
stevig op de grond. Zoekt
vlotte jongedame van 28-39.
Meer weten? Boxnummer
303880 (1 gpm).

K. Vinke, Diemen

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

Dat kan nu heel simpel, snej en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Hier Mike, 30, vrij en vrolijk,
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en met gezond beetje hersens.
kamerverhuizingen. Voll. verz. Heb je voorstel voor wat
Dag-nachtserv. 020-6424800. leuks? Boxnr 333088 (1 gpm).

TE KOOP
NIEUWEEN
GEBRUIKTE
VHS FILMS

Gewonnen door: M. Hupsel, Amsterdam

Hoge financieringslasten?
Zet nu uw lening om!
Kroon Kredit
(ook met BKR problemen)
01608 - 83559.

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?

020 - 683.04.05.

25/5 buitenmarkt op het Usbaanterrein met live-muziek,
Zuiderdreef 1 te Nieuw-Vennep. Org. Hensen 023-402334

Een viertal waardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:

Huwelijk en kennismaking

Adrie v.d. Ven
* Jan en Ans al 20 jr 'n paar.
Op naar de 25 met gemak. v. Speijkstraat 108 hs, A'dam Gitaarspelend,e zangeres m
Liefs Herke, Lyanne + kids.
band valt voor
jongens
> 1.80m. Hou ook erg van
* Oproep:
tentoonstelling
knuffelen.
Boxnummer
Maria school, oude schoolVerhuizingen
358295 (1 gpm).
spullen. Tel.: 02507 - 19106.

VLOOIENMARKT

Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe rouringbus, excursies en deskundige begeleiding.

Partner

Rapenburgerstraat 85
1011 VK Amsterdam

Ben je relaxed en niet te oud
Brian, gefeliciteerd met je en ga je graag uit je dak? Ga
broertje. Kusjes van Michelle dan uit met Cindy van 22.
Boxnummer 330200 (1 gpm).
en Natasha Luyk
* Hiep Hiep Hoera, Juriaan is Black is beautiful! Kom je uit
jarig 25 mei, bel hem. Van ver trop. land en wil je aardige, witte man leren kennen?
harte Jur., fijne dag. Mam
Boxnummer 359260 (1 gpm).

Therapieën

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

Computerapparatuur en software

T.C.

12

6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23

'

10 regels ƒ 16,92

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs-(artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam: . ..

TUINMAN voor al uw tuin
werk, hek- en straatwerk.
Levering alle materialen.
Vraag vrijblijvend prijsopgave. Tel.: 023 - 380852.

Adres: . . .

• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant.-

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Abonnee Ja/Nee

Week media

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
23/24 mei 1995

1-17

Scharff knapt oude auto's op:

*Deze Simca
is een
ander verhaal'
Hij las het artikel over de Tigra en zag enkele gelijkenissen
met zijn eigen autootje, het
enigste exemplaar in Nederland. Het leek hem daarom wel
aardig zijn in 1936 onder licentic van Fiat gebouwde Simca 81200 Coupe eens terug te vinden
op deze pagina. Graag, meneer
Scharff uit Amstelveen.

H

ENK SCHARFF lokte
ons met een brief over
een Fiat/Simca met torsiegeveerde
stoelen,
een 1200 cc kopklepmotor met
40 pk en een top van 100
km/uur, vier gesynchroniseerde versnellingen, een onafhankelijke geveerde voorwielophanging en vier hydraulische
remmen maar ook met een bagageruimte waar je 'U' tegen
zegt.
Een beoordeling van die laatste kwalificatie: hij heeft wel
enigszins gelijk maar de ellende is dat deze auto geen kofferklep heeft. Laden en lossen doe
je via het portier. De afwerking
van de wagen bestempelen we
als keurig, zeker na de behandeling door Scharff, en hij is

}

uto s
Motoren

voorzien van de nodige accessoires die we bij hedendaagse
soms vergeefs zoeken.
Wat dacht je van het originele
rolgordijntje voor het piepkleine achterruitje? Of van de uitschuifbare buitenspiegel m verband met de ook al originele
trekhaak? Of van de verborgen
hoofdschakelaar om de complete stroomvoorziening buiten werking te zetten? Of van de
voorruit van veiligheidsglas die
bovendien kan kantelen om
frisse lucht binnen te laten?
Om de trekhaak van de Simca
te benutten overweegt Scharff
zelf een aanhangwagen in de
stijl van de auto te bouwen.

Om zo'n klus te klaren
moet je een ervaren
doe-het-zelver zijn
'Ik
zou
graag
meer
over de
auto willen weten
maar
zelfs in de
Simcaclub kennen
ze
hem nauweüjks'
foto Bram de
Hollander

Onbekend
Het is een Simca maar ook
een Fiat. De Franse Italiaan Pigozzi, die zich rijk werkte met
oorlogsmaterieel, startte in
1936 met de import van Fiat. De
naam die hij de wagens gaf, Fiat
Francaise, deed de harten van
de chauvinistische Fransen
met sneller kloppen waarna hij
de naam veranderde in Simca,
een afkorting van veel Franse
woorden. Pigozzi bouwde zijn
auto's onder licentie van Fiat
zodat er enige tijd sprake was
van het dubbelmerk Fiat/Simca.
De 8-1200 Coupé die nu bij
Henk Scharff staat was er een
van. De auto stamt waarschijn-

deren was. Scharff zegt niet stil
te kunnen zitten en dus verruilt
hij 's morgens na de koffie de
woonkamer voor zijn werkplaats.

lijk uit 1936 of 1937, hij is niet
zeker over het exacte bouwjaar.
Voor de oorlog is dit type namelijk nooit officieel geïmporteerd. De oorlog legde de fabriek stil maar in 1950 en 1951
startte Simca de produktie van
de 8-1200 Coupé weer.
Scharff is ervan overtuigd
dat zijn Simca van voor de oorlog dateert en later door een
particulier naar Nederland is
gehaald. De na-oorlogse 8-1200

was namelijk op enkele punten
aangepast. „Deze heeft de spatborden, schokbrekers en koplampen die Simca voor de oorlog gebruikte. Maar de grille en
motorkap zijn van 1950. Ik ben
nog op zoek naar de originele
kap en grille. Ik zou graag meer
over de auto willen weten maar
zelfs in de Simca-club kennen
ze hem nauwelijks. Er schijnt
in de buurt van Tilburg nog een
auto te staan die er op lijkt,

maar daar houdt het mee op.
En hij heeft wel wat weg van de
Fiat Topolino. Deze Simca 81200 Coupe is voor zover bekend het enige exemplaar in
Nederland."
„Vorig jaar ben ik er toevallig
tegenaan gelopen in Mourik. Ik
kwam bij een fruitteler naar
een andere auto kijken en hij
had deze al een jaar of 20 in zijn
schuur staan. De achterkant
zat in elkaar maar verder was
Renault gaat de zomer met
nieuwe cabrio's tegemoet. Van
de 19 verschijnt naast de al eerder leverbare Aria een nieuw
topmodel, de RSI. De 2 moeten
de oude 19 Cabriolet definitief
doen verbleken. Het belangrijkste is waarschijnlijk dat de prijs
fors omlaag gaat.

hij strak. Er is weieens aan gewerkt want de remmen en motor waren al gereviseerd. Hij
miste alleen de originele bumpers, een strip op de motorkap,
het houtbeslag aan de binnenkant van de deuren en het bandendeksel. Ik ben er nog steeds
verbaasd over hoe compleet hij
was na al die jaren."
Sinds augustus vorig jaar
was hij 5 dagen per week in zijn
garage te vinden om de 8-1200

Bugatti

weer rijklaar te krijgen. Inmiddels is de wagen gekeurd en
staat hij weer op het originele
kenteken. Scharff deed de geneIe restauratie zelf. Om zo'n klus
te klaren moet je een ervaren
doehetzelver zijn. Maar het was
dan ook nummer 42 die hij de
afgelopen 30 jaar in zijn vrije
uurtjes onder handen nam.
De eerste die hij restaureerde
was een Fiat 1100 Balilla die
later in het Autotron te bewon-

En daar werkt hij niet alleen
aan oldtimers. Hij bouwt bijvoorbeeld ook eigenhandig ontworpen Bugatti's voor kinderen. Trapauto's om precies te
zijn.
Scharff: „Auto's uit de dertiger jaren hebben wat mij betreft de mooiste uitstraling. Ik
heb weinig Engelse auto's gehad omdat die zóveel elektrische rotzooi en bedrading hebben. Ik doe alle restauraties
zelf. Laten doen is er niet bij
want dat is onbetaalbaar.. Wat
ik in handen krijg moet ik'zelf
kunnen restaureren anders taegin ik er niet aan. Ik heb „die
auto's nooit lang gehouden, omdat ik er geen ruimte voor heb.
Maar deze Simca is een ander
verhaal. Het is een lekkere twositter en hij is zo uniek dal ik
hem zelf houd."
Everhard Hebly

Renault
maakt
cabrio's
goedkoper

D

Op 2 juni staat de publieksintroductie van de Alfa Romeo 146
op het programma. De opvolger
van de 33 is een ruime en vooral
luxueuze middenklasser die samen met al eerder gepresenteerde 145 een nieuwe doelgroep moet gaan aanspreken.

D

E VRAAG naar de ruim
11 jaar oude 33 is vorig
jaar flink teruggelopen
van 38 honderd in 1993
tot 22 honderd in 1994. Niet dat
hij niet meer voldeed aan de
huidige normen, want het had
ongetwijfeld alles te maken met
de aankondiging van een opvolger. Of moeten we zelfs spreken
van ofvolgers?
Eerder dit jaar bracht Alfa
namelijk al de appetijtelijke 145
op de markt. En nu dus de echte opvolger genaamd 146. Geen

E NIEUWE open blikvangers heten
RSI en Aria. Die laatste werd al in
februari tijdens de AutoRAI aan het
publiek getoond. Hij wordt afgeleverd in.dondertalauw metallic met een marine-blauwe kap. Hij is uitgemonsterd met
de 95 pk"sterke 1.8 motor van de Clio Baccara en 19 Latitude.
Hij heeft iets minder luxe voorzieningen
aan boord dan zijn voorganger maar dat
vinden we terug in de prijs. Overigens beschikt hij best over de nodige accessoires.
Dit blijkt wel uit het feit dat er maar twee
fabrieksopties leverbaar zijn, een airbag
voor de passagier en een Renault-radio. In
februari gold voor de Aria nog een prijs van
De rode draad bij het ontwerpen van de 146 is rijden in comfort ruim 58 duizend gulden. Nu echter hangt
geweest
er een prijskaartje aan van 54.095 gulden.
De tweede nieuwkomer heet RSI en vervangt de vroegere 16V. De RSI wordt aangedreven door de 110 pk sterke 1.8 motor
van de Clio RSI en 19 Elysee. Ten opzichte

hatchback maar een zogenaamde 5-deurs notchback. Opvallende aspecten zijn de licht uitgebouwde zijkanten, de nogal
populaire wigvormige carrosserie, de scherpe hoek van de
voorruit en de 'afgehakte' achterpartij die met zijn geintegreerde spoiler wat doet denken aan de nieuwe Alfa GTV.
Het interieur is ruim bemeten en voorzien van de benodigde extra's. Het dashboard van
146 heeft evenals de 145 een gebogen vorm waardoor de bijrij- ging, centrale portiervergrender veel ruimte beschikbaar deling, elektrisch bedienbare
heeft. •
ramen, een in hoogte verstelbaar stuurwiel, een airbag voor
De rechterstoel kan ver naar de bestuurder, gordelspanners
voren geschoven zonder dat je en diefstalbeveiliging.
benen m de knel komen. Ook
op ellebooghoogte biedt hij wat
Alfa levert de 146 m een zeprecies waar je prijs op stelt. vental versies en met een drieEen rode draad bij de 146 is tal verschillende boxermotoren
comfort, wat bijvoorbeeld tot (1.4, 1.6 en 1.7 16V) of met een
uiting komt in de ventilatieka- 2.0 turbodieselmotor, varirend
nalen naar de achterpassagiers- van 90 pk tot 129 pk. De nieuwe
en het gescheiden verwar- 1.6 motor is met zijn 103 pk
mingssysteem voor boven en bijna net zo sterk als zijn voorbeneden.
ganger met een inhoud van 1.7
Standaard is de Alfa 146 voor- liter, maar is tegelijk zuiniger
zien van zaken als een snelheid- dan de 1.4 motor.
safhankelijke stuurbekrachtiAlfa wil de zakelijke rijders

Introductie van
de Alfa Romeo 146
staat voor de deur

Suzuki dumpt prijs Vitara
Voor wie zich wil onderscheiden biedt Suzuki een nieuw altcrnatief in de vorm van de Vitara Villager met V6-motor. Een
luxe 4x4 waarmee je goed voor
de dag kunt komen. Bovendien
heeft Suzuki de prijs van de Vitara JA en JX met vierduizend
gulden verlaagd.

sis- en spoorbreedte.
Het ladderchassis is wat stijver en speciaal afgestemd op de
karakteristiek van de V6-motor. Onder de motorkap van de
Villager huist een nieuwe 2.0
liter V6-motor met vier kleppen
per cilinder. Het koppel bedraagt 172 Nm bij vierduizend
toeren en het vermogen 136 pk
bij 65 honderd toeren. Het is
Suzuki's eerste in eigen huis
ontwikkelde V6-motor.

Gewicht

H

IJ WAS al veel eerder
aangekondigd, maar nu
is hij leverbaar. Het uitgangspunt voor de Villager V6 was de vijfdeurs Villager maar hij heeft toch een ander karakter gekregen.

Ohi het comfort te verhogen
is bijvoorbeeld het onderstel
.aangepast met een andere chas-

Het blok onderscheidt zich
door zijn compacte bouw en geringe gewicht. Dit laatste is te
danken aan het gebruik van
aluminium. Hij is standaard gekoppeld aan een vijfbak, maar
er is ook een elektronisch geregelde viertraps automaat verkrijgbaar. Indien de omstandigheden het vereisen kan de vierwielaandrij ving eenvoudig worden ingeschakeld want de Suzuki
is
uitgerust
met
automatische vrij loopnaven.
De Villager V6 is zoals te verwachten riant voorzien van ac-

aanspreken met een 90 pk sterke 2.0 turbodiesel, een motor
die niet verkrijgbaar was bij de
33-serie. Een leuke motor overigens, want hij laat de 1.4 benzine-uitvoering op de sprint naar
100 km/uur enkele tienden van
een seconde achter zich en
heeft net zoveel tijd nodig om
vanuit stilstand zo snel mogelijk een kilometer af te leggen.
En in het verbruik laat hij
natuurlijk al zijn boxervrienden achter zich: gemiddeld volgens de Euromix ruim 1:16. De
prijslijst van de benzineversies
varieert van 31.750 tot 40.300
gulden. De turbodiesel is verkrijgbaar vanaf 37.900 gulden.

De nieuwe blikvangers
van Renault
van de 16V levert de RSI dus zo'n 27 pk in.
De topprestaties liggen daarom iets lager,
maar wie maakt zich er nu druk over of
zijn auto 208 of 198 km/uur haalt.
Evenals de Aria is de RSI voorzien van
zaken als elektrisch bedienbare zijruiten

De openingstijden zijn op 3
juni van tien tot zes uur en op 4
en 5 juni van 12 tot zes uur. De
toegangsprijs bedraagt 12 gulVan 3 tot en met 5 juni staan den 50. Kinderen van drie tot 12
de Hobaho-hallen te Lisse in jaar mogen voor zes gulden
het teken van het Super Oldti- naar binnen.
mer Festival. De belangstelling
voor klassiekers is toegenomen
Alfa-record
nu' auto's van 25 jaar en ouder
in Stedelijk
zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting.
De tentoonstelling 'Alfa RoIn Lisse zijn meer dan 250 meo. La Bellezza Necessaria' in
automobielen te bewonderen het Stedelijk Museum heeft
en te koop. Enkele voorbeel- ruim 126 duizend bezoekers geden: de miljoenste geprodu- trokken. Dat is veel meer dan
ceerde Cadillac, een Citroen DS men oorspronkelijk verwachtCabrio Chapron, een Mercedes te.
Dora en een 1956 Cadillac EldoHet succes van de tentoonrado Biarritz Convertible. Ver- stelling is in andere landen niet
der zijn er tal van stands met ongemerkt voorbijgegaan. Dionderdelen en automobilia. verse musea in het buitenland
Het festival is de laatste jaren hebben belangstelling getoond
uitgegroeid tot een drukbe- voor een herhaling.
zocht evenement voor groot en
klein.

en centrale vergrendeling met afstandsbediening. De 19 Cabriolet 16V stond in de
boeken voor bijna 68 duizend gulden. Het
nieuwe topmodel RSi is een ander verhaal
want die blijft een paar honderd gulden
onder de 60 duizend gulden.
over kan men terecht bij de
Daewoo-dealer of bellen met 068681 (40 cpm).
Het Koreaanse merk heeft
nog ander nieuws. Allereerst de
zogenoemde omruilgarantie..
Wie een Daewoo heeft aangeschaft en ontevreden is kan zijn
auto binnen drie maanden of
drieduizend kilometer omruilen of inleveren. Dat je hierbij
grondige redenen moet aanvoeren is duidelijk.
Verder introduceert Daewoo
'tot eind juni een speciale financieringsvorm waarbij je het eerste jaar geen rente of aflossing
betaalt. Bovendien kan de auto
voor 100 procent worden gefinancierd.

Oldtimer
Festival

Amerikaans
succes

paar goedkopere alternatieven
achter de hand waarvan de pnjzen drastisch verlaagd zijn. Het
De bestelwagens van Chryseerste alternatief voor de V6 is ler, Dodge en Jeep hebben in
de Vitara 16-klepper.
het eerste kwartaal van dit jaar
goed gescoord. Importeur
De goedkoopste uitvoering Chrysler Import Holland boekhiervan staat nu voor 40 dui- te een verkoopstijging van 248
zend gulden in de showroom en procent ten opzichte van dedat is drieduizend gulden min- zelfde periode vorig jaar. Prpder dan voorheen. De prijs van centueel is dit de grootste stijde Villager 16V bleef ongewij- ging op de markt van auto's
zigd, namelijk 45 duizend gul- met een grijs kenteken, die van
den.
januari tot april ruim 15 duiDe grootste prijsverlaging zend nieuwe exemplaren omvinden we terug bij de goed- vatte.
koopste uitvoeringen. De VitaDe stijging is vooV een deel
ra Cabrio JA en JX zakten vier- toe te schrijven aan de introduizend gulden. De JA kost nu ductie van de Dodge Ram Van
33 mille, de JX 34 mille.
en Jeep Cherokee Turbo Diesel.
Wie genoeg pecunia beschikbaar heeft, adviseren we echter
minimaal de JLX 16V aan te
schaffen omdat die heel wat
meer motorisch genoegen verschaft dan' de gewone JA en
JLX. Suzuki hoopt met de prijsverlagingen de 4WD-versies
weer aantrekkelijk te maken
De Villager V6 is riant voorzien van accessoires
voor een groot publiek. De
wetswijziging op het gebied van
cessoires, zoals twee airbags, meerprijs leverbaar. De prijs auto's met grijs kenteken
elektrische raambediening en van de V6 bedraagt 54 duizend maakte vorig jaar een einde aan
kaartleeslampjes. ABS is tegen gulden. Suzuki heeft nog een de jarenlange grote afzet.

Seat sloopt
zonder kosten
In navolging van Peugeot
kunnen automobilisten sinds
deze maand hun sloopauto kosteloos bij de Seat-dealer achterlaten, die zorg draagt voor een
milieubewuste aftocht van de
auto.
Ook Seat werkt hiervoor samen met het sloopbedrijf in
Hendrik Ido Ambacht, dat ver-

Van 3 tot en met 5 juni staan
de Hobaho-hallen te Lisse in
het teken van het Super Oldtimer Festival

antwoordelijk is voor het scheiden en sorteren van de vloeistoffen en onderdelen. Overigens geldt het initiatief niet alleen voor Seat-rijders. Iedereen
die een auto via de Seat-dealer
aanschaft kan zijn afdankertje
van welk merk dan ook achterlaten.

Daewoo
Test Drive
Een jaartje gratis rijden in
een Daewoo, dat klinkt aardig.
De Daewoo-importeur gaat
honderd mensen die kans bieden om hiermee het voor Nederland nieuwe merk nog nadrukkelijker op de markt te
brengen.
De Test Drive actie vraagt wel
een tegenprestatie van de gelukkigen, namelijk dat ze elke
maand keurig rapport uitbrengen van hun bevindingen over
auto en dealer. De brandstof is
overigens wel voor rekening
van de bestuurder. Daewoo verwacht dat zich de komende
maand vijftigduizend personen
melden om mee te dingen naar
een van de honderd gratis modellen. Voor informatie hier-

Pedaalklem
tegen dieven
De firma Rho-Delta uit Rotterdam heeft de alleenvertégenwoordiging verkregen voor de
Bullock Pedaalklem die het autodieven onmogelijk moet maken er met een auto vandoor te
gaan. De Bullock is een soort
tang die het rem- en koppelingspedaal vastklemt.
De klem is gemaakt van carbonitride-staal dat op een chemische manier behandeld is.
Doorzagen, doorboren of verbuigen is zo goed als onmoge*
lijk. Belgische politiediensten
hebben onlangs de proef op de
som genomen, maar slaagden
er niet in de Bullock te kraken.
Uiteindelijk moest er een buizensnijder aan te pas komen
waarmee een deel van het mechanisme werd doorgezaagd.
Het gevolg was dat alles blokkeerde maar dat het slot het
niet begaf.
Het niet te doorboren slot is
voorzien van een fluoriserende
rand zodat je in donker niet
naar het sleutelgat hoeft te zoeken. Hij wordt geleverd inclusief een opbergclip en reservesleutel. De Bullock is er in is
drie verschillende maten en
kost 159 gulden. Er komt ook
een op de markt voor auto's
met een automatische transmissie.
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Dartrecord
gekraakt

J De brochure 'Fietsen In Zwitser-'
j land' is aan te vragen b(] Zwitser- <
j land Toerisme, Koningsplein 11,
11017 BB Amsterdam, telefoon
i 020-622.2033.
l

Koksmaatje
Een bekend probleem:
waar laat je tijdens het koken de 'gebruikte' lepels en
deksels als je bijvoorbeeld
even door de pan moet roeren? Op het aanrecht? Dat
kan soms een flinke knoeiboel opleveren. Brabantia
heeft hiervoor een 'koksmaatje' op de markt gebracht.
Een handig plateau van
hoogwaardige kunststof
waar men tijdens het koken de deksels en het be[stek even in kwijt kan. De
deksels kunnen rechtop gezet worden zodat ruimte op
|het toch al vaak overvolle
aanrecht wordt bespaard.
Het koksmaatje is verkrijgbaar in trendwit, granito en
antraciet en verkrijgbaar
bij alle goede huishoudeüjke artikelenzaken en warenhuizen voor 12,95 gulden.

Tandems
Hoeveel bagage kun je op
een tandem kwijt? Kan ik
mijn kind op een tandem
meenemen? Mag een tandem mee in de trein? Antwoorden op dergelijke vra;en over tandems staan in
brochure 'tandems' die
.e Fietsersbond enfb, saien met de Tandem Club
'ederland heeft uitgegeen. De brochure biedt onIer andere informatie over
eigenschappen, bagageagers en vering. De brohure is te bestellen bij de
"ietsersbond te Woerden
ioor acht gulden over te
naken op gironummer
;0255 met vermelding van
' irochure tandems'.'

IOES

Het Guinness Record darts is
zatermiddag om vier uur op de
braderie in Amsterdam-Osdorp
gebroken. Een team, bestaande
uit Steven van Diermen en Jitze
Bungert van Dartvereniging
'Jes' uit Amsterdam, speelde in
24 uur 771 partijen.
Het oude record stond op 748
partijen. Het team kreeg uit
handen van organisator Karel
Samolski de beker die beschikbaar werd gesteld door het Amsterdams Stadsblad (Weekmedia). In totaal wist de vereniging
ook nog eens een bedrag van
drieduizend gulden op te halen
voor Artsen zonder Grenzen

Meer dan tweeduizend mensen hebben zich zondag, onder
meer op de Amsterdamse
Nieuwmarkt, aangemeld voor
'Amsterdam op de fiets'. „We
zijn zeer tevreden. Dit jaar hebben we ruim vijfhonderd deelnemers meer dan vorig jaar. Dat
komt natuurlijk ook omdat we
vreselijk hebben geboft met het
weer. Vooral ook omdat er weinig wind stond," aldus André
Guit van de Eerste Echte Nederlandse Fietserbond, Enfb. De
Enfb is, samen Stedelijk Beheer,
RTC Olympia en Amsterdams
Stadsblad (Weekmedia), de grote organisator van de fietstocht

Foto. Bram de Hollander

Foto Bram de Hollander

Weten wat je aan cosmetica smeert

Fietsbrochure
Zwitserland richt zich de
komende j aren met een uitgebreide promotiecampagne op de f ietstoerist. Om de
vakantieganger op weg te
helpen, is begin mei de eerste Nederlandstalige brochure 'Fietsen in Zwitserland' verschenen.
Volgens directeur Klaus
Oegerli van Zwitserland
Toerisme (de nieuwe naam
van het Zwitserse Verkeersbureau) denken veel
mensen alleen maar aan
zware klimtochten over Alpenpassen als het over f ietsen in Zwitserland gaat.
Hij vindt dat onterecht en
wil aan de hand van de
nieuwe fietsbrochure duidelijk maken, dat er in dit
echte bergland ook talloze
mogelijkheden voor recreatiefietser zijn.
De brochure 'Fietsen in
Zwitserland' geeft algemene informatie over;onder
andere fietshuur, vervoer
van fiets per trein, verkrijgbaar kaartmateriaal en
dergelijke. Diverse toeristengebieden zijn apart vermeld met hun fietsaanbod.
Het landschap komt aan
bod en er staan ook fietsroutes beschreven,' zoals
die in de omgeving van het
Bodenmeer, langs de rivier
de Aare en door de Zwitserse Jura. De routes kunnen
individueel worden' verkend, maar een aantal is
ook als arrangement 'fietsen zonder bagage' te boeken.
De fietsbrochure meldt
welke Nederlandse reisorganisaties fietsvakanétes in
Zwitserland aanbieden.

\ Tweeduizend
op de fiets

Ooit geweten wat er eigenlijk allemaal in je gezichtscrème
zit? Heb je last van huidallergieën of heb je gewoon
besloten datje van nu af aan (milieu) bewuster wil gaan
leven? Of ben je mateloos geïnteresseerd in cosmetica? De
markt voor zelfgemaakte produkten, afgestemd op
individuele wensen, is groeiende. 'Weten watje smeert,' is
het motto van Monica Ungheretti die een winkel heeft waar
je grondstoffen kunt kopen en cursussen kunt volgen voor
cosmetica op maat.

O

Monica Ungheretti: 'Je moet
weten wat je smeert. We doen
toch maar, op aanraden van
de reclame?'
Foto Bram de Hollander

gemaakt en het is zo ontzettend

ten waarin de nieuwste

kost tussen de negen en 16 gulden. En de tijd? Hooguit vijf
minuten." Het meest waardevolle vindt Ungheretti dat zelfgemaakte cosmetica is afgestemd op jouw specifieke behoefte. Een produkt op maat
dus.
Weten watje smeert. Het procédé voor het maken een gezichtscrème klinkt eenvoudig.
Men neme: gedistilleerd water,
een basisolie bijvoorbeeld jojoba, een emulgator (bindmiddel) om het goedje te kunnen
vermengen en een stabilisator
die het vervolgens ook bij elkaar houdt, dan nog een conserveringsmiddel, een zachtmakertje voor de huid als bijvoorbeeld shea- of cacaoboter
en al naar gelang de specifieke
behoefte van de huid: vitaminen, essentiële oliën, liposoompjes of wat oplosbare collagenen. C'est ca.
De oude Egyptenaren en
Grieken wisten al hoe ze pommades, zalfjes en lotions kónden maken. Is er echt zoveel
veranderd? De technologie is
natuurlijk veel verfijnder én
wetenschappers hebben geleerd hoe ze de natuur kunnen
nabootsen.
Elk natuurlijk produkt kan
tegenwoordig worden vervangen door een nagemaakt chemisch produkt. „En daarbegin-

ties van cosmeticaproduk- veel goedkoper. Een pot crème
technieken zijn toegepast.
Fruitzuren, liposomen, vitaminen.'DHA, zuurstof, driedubbele werkingen. Waar

blijft

het

cosmeticawoor-

dentaoek voor de leek?

Het is zoiets van door de bomen het bos te zijn kwijtgeraakt. Ungheretti: „We doen
toch maar wat, op aanraden
van de reclame?". Eenjaar geleden startte ze haar bedrijfje
Pura Natura Cosmetics. Eerst
als postorderservice,
later
kwam de winkel en tegenwoordig staat ze ook op de Boerenmarkt op zaterdag op de Amsterdamse Nieuwmarkt. Ze was
sieradenontwerpster, werd visagiste en grimeuse voor onder
andere televisie (Koffietijd) en
tijdschriften.
In haar winkel vind je alle
grondstoffen die nodig zijn om
huidverzorgingsprodukten en
make-up te kunnen maken. En
al naar gelang de vraag organiseert ze cursussen waarin je
dus leert hoe het moet, met die
cosmetica.
-Ungheretti laat er geen gras
over groeien, ze zegt: „Zelfgemaakte cosmetica ontbeert de
illusie die de grote merken weten te creëren waardoor de consument de produkten gaat kopen. Zelfgemaakte cosmetica is

nen steeds meer mensen van
terug te komen," vertelt Alice
Versloot, eigenaresse van Body
& Nature Care. Versloot heeft
niet alleen opleidingen,
genoten in de Kosmetiek, Parfumerie en Aromatherapie. Ze is ook ervaringsdeskundige.
Zelf opgescheept met
een zeer moeilijke, allergische huid, besloot ze
haar eigen cosmetica te
gaan maken. De nood
werd hobby, de hobby
het inkomen. Met behulp van STEW (Steunpunt Eigen Werk) zette ze drie jaar geleden haar bedrijf op.
Huidallergieën komen steeds
vaker voor, weet Versloot.

(ADVERTENTIE)

„Ook niet zo verwonderlijk met
Versloot pleit voor plantaarde huidige ontwikkelingen in dige produkten. Voor haar vasde cosmetica. Er wordt teveel te klanten maakt ze vooral 24gebruikt gemaakt van agressie- uurs crèmes: één pot voor zowel overdag als 's
nachts. En nu het zomer wordt, gaan daar
ook weer UV-filters
in en voor wie het wil,
een zelfbruinend bestanddeel. Want dat
laatste is weer hélemaal in, zegt ze.
Alice
Versloot
heeft een opmerkelijk aantal Amerive conservingsmiddelen, zware kaanse en Duitse klanten in
parfumeringen - noodzakelijk haar bestand. „In deze landen
omdat chemische crèmes van zijn de bewegingen die zich met
zichzelf echt stinken - en paraf- 'bewust leven' bezig houden
fine-achtige stoffen die de huid veel groter dan in Nederland.
afsluiten, waardoor dit orgaan Wij zijn echt een kant-en-klaar
niet meer kan ademen."
volkje. Kijk maar naar de

'Zelfgemaakte cosmetica is
nuchter, eenvoudig. Je weet
wat er in zit, je hebt het zelf
gemaakt en het is goedkoper'

NPAKKEN

wegwezen!
5 Dagen Oostende, de Belgische Kust!
Oostende biedt u veel vakantievermaak. Lange, ruime
stranden, een prachtige promenade met diverse etablissementen en vele winkelmogelijkheden. U verblijft in het
centraal gelegen hotel Bero met luxe faciliteiten.
Juni: 05, 19 fl. 498,-

Juli; 03,17 fl. 498,-

Inclusief: *vervoer per tourbus * koffie/cake bij vertrek *lunches heen- en terugreis *halfpension *logies in hotel Bero
*2-ps.kamer do/to *excursies* leuk geschenk* begeleiding
Deze bon ingevuld opsturen naar
De Harde's Tours, Antwoordnr. 308,
2130 VB Hoofddorp (geen postzegel)
Naam:
Adres:
Poste.:
Woonpl.:

Het veertig pagina's tellende blad
is te koop voor 5,95 gulden en ligt
vanaf 9 juni In de schappen van*
de supermarkt, kiosk en tijdschriftenwinkel.

trends in eten, in de supermarkt. We hebben geen tijd, we
hebben geen zin. Ook mijn
kant-en-klare crèmes verkoop
ik het beste. Boyendien heerst
er hier nog altijd een mening
dat zelf cosmetica maken iets
'geitewollen-sokkerigs' is, of
een beetje heksachtig. Van die
belegen jaren zeventig denkbeelden. Maar er is ook veel onwetendheid. Een crème kun je
toch niet zelf maken?"

P DE TV EN IN de bla- nuchter, eenvoudig. Je weet
den word je over- wat er in zit, je hebt het zelf
spoeld met adverten-

Tour de France
Liefhebbers van de wielersport kijken uit naar de
Tour de France. Voor iedereen die in de stemming
wil komen en zich vooraf
wil oriënteren, is er het
tijdschrift 'Tour de France
1995'.
In de algemene voortaeschouwing wordt alle relevante informatie verstrekt
rondom de Tour, met daarbij een stukje historie. Ook
staat het hele programma
van de Tour van dag tot dag
beschreven. De redactie
stelt alle deelnemende
ploegen voor zodat de liefhebber zijn favoriet al kan
kiezen.
De kern van het magazine bestaat uit een ATB Special met pagina's vol informatie over de actuele stand
van zaken. Verder een interview met Pantim en
Uganov en een aantal noviteiten pp wielergebied op
de pagina 'Gesignaleerd'.
Voor wie in de prijzen
hoopt te vallen, is er een
prijsvraag met als hoofdprijs een, inderdaad, racefiets.

Foto K Laan

Culinair genieten in
Candlelight Express

De Harde's Tours

Boek nul BEL 020-6541100

O

P DE VRIJDAG- EN tram kijkt naar het voorbijtzaterdagavonden

rijdt

rekkend

Westfriese land-

de schap kan men genieten van

het hoofdgerecht. .De tocht
gaat verder naar Medemblik.
Hier kunnen de gasten een
door het Bakkehet sfeervolle 'wagonres- rondleiding 'de
Oude Bakketaurant', dat getrokken rijmuseuni
wordt door een stoomlo- rij' bijwonen.
Museumstoomtram
Hoorn-Medemblik met de
Candlelight Express. In

comotief, reist de gast als
Op de terugrit naar Hoorn
in een vervlogen periode. wordt
het grand dessert en
Tijdens de rit kan men een
koffie met bonbons geserculinair keuzemenu ge- veerd. De tram arriveert om
bruiken.
ongeveer kwart voor 11 's

De avond begint om kwart
over vijf met een rondleiding
door het historische seinhuis
en de werkplaats van de Museumstoomtram. Na een uur
wordt men verzocht om
plaats te nemen in het restauratierijtuig, waar het voorgerecht klaar staat. De soep
wordt vervolgens tijdens een
korte tussenstop opgediend
bij het station Wognum.
Terwijl men uit de stoom-

In de Verenigde Staten zijn
fabrikanten verplicht de ingrediènten op de verpakking te
vermelden. Hierdoor worden
consumenten ook bewuster
van wat zij kopen, en kunnen
fabrikanten zich indekken tegen forse schadeclaims van gedupeerden. In Nederland kennen we deze verplichting nog
niet, hoewel we nu onder druk
van de maatschappelijke opinie
wel steeds vaker en uitgebreidere informatie op verpakte
etenswaren terugvinden.
Zuiver plantaardig te werk
gaan, is niet altijd mogelijk in
deze business. Dat heeft immers consequenties voor de
houdbaarheid.
Ungheretti:
„Vooral de emulgatoren zijn
vaak van dierlijke afkomst omdat die het beste te verwerken
zijn in crèmes. En wat dacht je
van bijenwas? Dat is ook niet
plantaardig hoor."
Om jezelf te verzekeren van
een zuiver biologisch produkt
wordt er in Europa met het
SKAL (eco) keurmerk gewerkt.
Ook handelaren die op de Amsterdamse
Boerenmarkten
staan, mogen louter produkten
met dit keurmerk verkopen.
Wil je verzekerd zijn van een
dierproefvrij-produkt: de stichting Proefkoneen registreert
produkten en handelsmerken
die dit predikaat verdienen.
In De Verleiding, de winkel
van magnetiseur Cor Hieselaar,
kun je verdwalen in een zee van
geuren. Essentiële oliën (geurstoffen die door middel van distillatie uit planten gewonnen
worden), plantaardige oliën
van amandel, jojoba, tarwekiem enzovoorts. Waters voor
gezichtslotion, groene klei,
geurverdampers, mengflesjes
en boeken.
Bij De Verleiding geen cursussen in het zelfmaken van ...,
maar wel een uitgebreid advies
over het samenstellen van massageolién, geurmengsels die
passen bij je stemming van het
moment (volgens het principe
van hoofd-, hart- en basisnoten). Ook weer zo'n concept
voor de consument van de jaren '90: ik zoek zelf uit wat ik
prettig vind. Een concept dat
zich onderscheid door zijn individuele benadering. Zelf doen,
bewust worden van wat wil ik,
waar ben ik mee bezig.
Hieselaar verwijst natuurlijk
naar de milieuproblematiek en
zegt ook: mensen verlangen
steeds vaker naar dingen die
echt zijn, dus écht natuurlijk.
Cor Hieselaar neemt de tijd
voor je en sleept je langs het
hele assortiment: „Samen aan
die flesjes ruiken en dan de reactie van de mensen zien. Soms
raken ze helemaal verdoofd,
moeten ze even naar buiten om
lucht te happen. Dit raakt je
gewoon."
Monique Lindeboom
Pura Natura Cosmetlcs, Krom Boomsloot 4a, Amsterdam, telefoon 02062U.G:U9; Body & Nature Care, Prinsengracht 420, Amsterdam, telefoon 020624.0203; De Verleiding, Eerste Boomdwarsstraat 10, Amsterdam, telefoon
020-624.3381

Tuinmarkt Slot Zeist
Voor het derde achtereenvolgende jaar houdt de
VW Zeist een tuinmarkt
bij Slot Zeist. De markt
vindt plaats op Hemelvaartsdag, donderdag 25
mei. De tuinmarkt is gratis
te bezoeken van tien tot vijf
uur.
Tijdens de Zeister Tuinmarkt worden allerlei zaken gepresenteerd die te
maken hebben met tuinen
en tuinieren. Zo is er een
groot aanbod van plantmateriaal,
tuindecoraties,
tuinmachines, potterie en
tuinaccessoires. Voor het
opknappen, veranderen of
aankleden van de tuin of
balkon kan men veel originele ideeën opdoen.
De tuinmarkt wordt gehouden op een passende locatie. De tuin van Slot Zeist
heeft van oorsprong een
Frans classicistische opzet
en is aangelegd door Daniël
Marot. De centrale hoofdas
is nog steeds te onderscheiden, al is de 17-e eeuwse
tuin inmiddels veranderd
in een landschapspark met
fontein en sculpturen. De
slottuin en de trappen van
het slot zijn tijdens de tuinmarkt prachtig aangekleed.

'Hoilandia'
In het Nationaal Reddingsmuseum. 'Dorus Rijkers' is tot en met 10 september de tentoonstelling
'Schatten uit de diepte' te
zien. De expositie laat opgedoken voorwerpen zien
uit het wrak van het in 1698
voor de kust van Den Heider gezonken oorlogsschip
'Hoilandia'. Duikers uit de
omgeving van Den Helder
hebben enkele jaren geleden het wrak bij toeval ontdekt en zorgden er voor dat
de voorwerpen boven water kwamen. Veel wapentuig maar ook lepels, tinnen borden en kruiken
kwamen uit de diepte.
Het museum is geopend
van maandag tot en met zaterdag van tien tot vijf uur
en zondag van één tot vijf
uur. Het adres is Bernhardplein 10 in Den Heider, telefoon 023-183.20.

Deze vrlje-tljdspaglna
verschijnt wekelijks in alle
edities van Weekmedia.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 562.2840 (niet op vrijdag).

(ADVERTENTIE)

avonds op het stoomtramstation te Hoorn, waar de historische
perronverlichting
brandt. De kosten voor dit
speciale arrangement bedragen 125 gulden per persoon,
exclusief drankjes.
Uitbreiding van het arrangement is mogelijk met een
overnachting in het Bastion
Hotel te Hoorn.

Boodschappen
Ivrant

Voor nadere Inlichtingen en rescrveringen, telefoon U22!)0-192:U

k

voor nieuwe produkten
en acties

SONY 63CM GROOTBEELD
KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
Type KVX2541, 63cm Flat en Square Hi-Black
Trinitron beeldbuis, 60 voorkeuzezenders, programmeerbaar via infrarood afstandbediening,
teletekst met geheugens, Hi-Fi stereo met
SONY HI-8 TRAVELLER 30 Watt totaal vermogen, automatisch
Topklasse beeldkwaliteit, zenderzoeksysteem, 2 euro-scart aansluitingen,
HiFi stereo Adviespnjs*3330 - stereo camcorder aansluiting aan de voorzijde.
Adviespnjs* 1999 SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Flat en squar Hi-Black Trimtron beeldbuis, teleteksten afstandbediening Adv '1660-

999.-

SONY72CMKVS2921
Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden Adviesprijs'4000 -

2699.-

SONY72CMKVC2921
!CMKVC2921
letekst Adv'2250Stereo en teletekst

1399.PANASONIC
DNIC 63 CM
TX1988, Stereo
tereo en teletekst

1099.-

SONY55CMKVX2141
ÏMKVX2141
Stereo enteletekst
:ekst Adv *1650
*1650--

999.-

SONY55CMKVM2100
:MKVM2100
Hi-BlackTrinitron
ron Adv *1000*1000 -

699.-

SHARP DV5403
V5403 KTV
55cm, Stereo
en teletekst
oen

699.-

1599.-

[STEREO

teletekst

SONY HI-FI STEREO 4 KOPPEN
VIDEORECORDER
MET PDC
1

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8, stabilisator, stereo

102 Nieuws '
200 programma
300 Omroep
40O Vrije Tijd, Teletekst
50O Consument, financier
600 Sport
700 Weer en verkeer.
800 Landbouw en regio .

SLVE70, Trilogie 4 DA-PRO koppen voor fantastische beeld en Hi-Fi Stereo geluidskwaliteit, dubbele speelduur (max 8uur) PDC
SONY STEADY SHOT
Met stabilisator' *3100 - waarmee de recorder precies op tijd start en
stopt Perfekt stilstaand beeld, Dual Mode
Shuttle voor hoog bedieningsgemak. Inkl afstandbedienmg met LCD-display en shuttle
SONY HI-FI STEREO
Adviespnjs* 1780 CAMCORDER
TR323, Hi-R stereo camcorder,
1Oxzoom,groothoektens '2550 -

1949.-

laatsteInformatie::

t n d e l i ng

1549.-

1Öi

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO, Adv '849 MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W697LW, Voorlader, RVS
trommel EN kuip Adv *2299 -

Publieks
informatie:

.

Z01

201 (allen in
301 kantoor-

401 «M
501
6O1
701
8O1

.

!
BAUKNECHT WA541
1000 toeren wasautomaat

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel *1499-

1095.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28ST2471,Adviespnjs'1995 -

1195.-

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM MATCHLINE
28SL5800,Adviespnjs*2695 -

1795.-

PHILIPS TOPKLASSE
l 70 CM 100 HERTZ

1995.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbiedmg? Type
LAV536, Adviespnjs'1499 -

TOPMERKCAMCORDER
E807,8mm, 8x zoom, autofocus

899.-

899.-

BOSCH 1000 TOER EN

vraag, opmerking, probleem?
••••' BeldeBCC

PHILJPSHr-SCAMCORDER
8CAMCORDER
M87u,16xzoom,s1ereo
om.slereo *2495
'2495 -

CHEF 955."

INFOLIJN
020-6474939

SIEMENS WASAUTOM.
Adviespnjs*1348 -

Geen prljsinlo l.v.m. concurrentie
i V Aid. consunientenbelangen
[una. t/m vr. van 10.00 lot 16.00
Tijdstip van levering? •
Bel de BCC

1499.-

795.-

BEZORGLIJN

OHG
> 5 - SEI,V
„

24"24.

i mWiffiwBB l

^Hktaaflo^rfHHi^n^^

*

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR632, TURBO-DRIVE,
4 koppen, stereo, longplay,
LCD-afstandbedienmg *1295-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
TypeKGS32,Adviespnjs*1649 -

lÜaKy

rTg% CQQ .
tfulw U^SIi
INDESIT PROMOTIE
Type 2596, Adv *799 -

TURBO-DRIVE HI-FI
STEREO+ SHOWVIEW
Supersnel, hi-f i stereo *1382-

799.-

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling Adv *799-

495-"

7

'

9

e k e l

PHILIPS/
WHIRLPOOL

nr

SONV

SONYWALKïW ••••_

599.599.-

v^r^raTIlT* 1^3.

.gabass,

lsets.'20Q.-

1399.RISICO
l BCC speelt reeds 26 jaar op
de allerbekendste topmer-|

1000 TOEREN BOVENL.

^^ 799."

AEG BOVENLADER
LAV275; 1000 toeren *1699 -

PHILIPS

1299.

stom edit,
-ldv.*390.-

219.-

?n importeurs leveren ons,
géonzezeergrotéL
I omdat wij een snelle.zeer
1-DEURS KOELKAST
Oerdegelijke tabletop Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad Officiële garantie w a a .
^n-enbuitendegarantietiid
uiterlijkdevolgendewerkdag.
INDESIT KOELKAST
2-sterren vnesvak Adv *699 -

nden Bass5 JAAR

WHIRLPOOL 1-DEURS

279.

• ï-1. ^. . ni ^. R n

37

' "229.- T

^Sr

BOSCH KOELKAST

yji !\**». —

^_^

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs*495 -

BAUKNECHT KAST
3-sterren vnesvak. Adv.*749 -

dubbel reverse,
panaromicSurrr

IGNIS DROGER AWF020

TURBO-DRIVEVIDEO
Supersnel VHS-HQvideo *759 -

37 CM KLEUREN-TV

~ 298.-

ZANUSSI WASDROGER

345.-

INDESIT WASDROGER
JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E,LCD-afstbed *799-

BAUKNECHTTRA961

449.-

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV401, "Beste koopi"TELETEKST/PDCprog '1099-

629.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl afstandbediening *699-

KONDENSDROGER
N5000, Geen afvoer nodig

diverse ac
Philip
versl

CLEÖ-lampen,

UI 649.-

145.-

Met

GRILL

379.-

regeling

\MI&

7QQ _

mrw 1199. •

KoMiezetter

WHIRLPOOL AFB594

398.-

\'jtii& 1099."
MERKCENTRIFUGE
2800 toeren Adv *249 -

548.-

WHIRLPOOL 243 LITER
1.40 meter hoog met 6 vriesvakkencq laden Adv. *1165-

J;l

k C Dl
AIVIIY
ItKLMIMLJ
h-l ••.«-ftlMh^
•
'

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

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

BEVERWIJK
ISUPËRSTORE 1100 m2
Breestraat 65

BADHOEVeXIRP
AUOVIAAR|
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

798

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

159.
piN-CODE j

SHARP R3G56 KOMBI
Digitale 2 m 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

379.-

MOULINEX KOMBI
FMA925C, Luxe 3 m 1 kom- l
bi magnetron Inkl hete-lucht- j
oven en grill Adv.*849 -

499.549.-

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1341, Adv *848.-

AEG TYPE 520
Kondensdroger Adv *1449 -

599.Meer budget.door de gratis l l"jp J ï\l

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje Adv.*595 -

j £)«!•

MIELE DROGER T349

Type 21PT161; Adviesprijs*995.-

Aanvraag-fólder in de winkel!

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger. Adv *1 549 -

pTgfr

OPLAAD'

[PRIJS

249.259.-

MOULINEX FM1315

BETER EN GOEDKOPER!

[BCC

179.219.-

ELECTROLUX RC1000
33 LITER KOELBOX
Absorptie, 1 2/220 volt en gas. WHIRLPOOL AVM610
20literinhoud Adviespnjs*649 -

Type TD50, Adviespnjs'649 -

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33, Stereo en teletekst

568.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adviespnjs*279 -

SHARP R2V14STUNT

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG 51 CM KTV
| T51-540 Teletekst Adv *1099 -

terzijde. BCC, waar men nog
i tijd voor u heeft!
|

145 LITER KOELER
Topmerk Adviespnjs*749 -

579.-

998.-

rademing. Vakkundig pers

449.-

479.-

GRUNDIG 63 CM
T63-630, Teletekst Adv '1579-

"7QO _
§&&*"

695.-

TOEREN
BOVENLADER
Type AWG089; Adv '1435-

AEG TURNAMAT

4 KOPPEN VIDEO
Topmerk' Perfekt beeld *799-

BOSCH VW SPS2102

MIELE VW G521
TypeG521; Adviespnjs*2099 -

gr^Superwal^n.do'

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21,Afstandbediend *768

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts
engeruisarm Adviespnjs*999 -

BAUKNECHT2-DEURS
Luxe kast Adviespnjs*1049-

•sK-»s-*jió j iS^ 899.•

429.-

1198.-

178.-

BAUKNECHT VW3PR

499.-

AKAIVIDEO+PDC/TXT
F360.I-HQ, 3 koppen. *1318 -

629.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat "298 -

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT' Adviespnjs*749 -

850

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR332, TURBO-DRIVE,
Stoppen, perfekt beeld1 *995 -

1198.-

pTgii
IfM?
5

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223, TELETEKST *1245-

948.-

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452, Luxe gas-elektro j
fornuis'met hete-luchtoven,
grill, kookwekker en gratis l
kookboek Adviespnjs* 1735 -

KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv '849 -

WHIRLPOOL 2-DEURS
235 liter Adviespnjs*985 -

PANASONICVIDEO+PDC
NVSD30, 3 koppen, PDCprogrammering '1199-

479.-

ARISTONA63CM
STEREO TELETEKST
63TA4410, Adviespnjs*1995 -

699."

LUXE 800 TOEREN

89-

899.-

385.-

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A, Elektrischeoven,
mkl gnllenkookwekker *1510 -

PELGRIM WASEMKAP
WA15, Adviespnjs*245 -

999.-

tJ'Wf
j *Kjm
PHILIPS/WHIRLPOOL
Type AWG719, Adv *1235-

JVC HI-FI VIDEO
HRJ600,Stereo Adv '1299 -

S H O W V I E W VIDEO
VXK326, VHS-HQ, shuttle
afstandbediening Adv '699 -

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12, Teletekst Adv *1679 -

SIEMENS 310 LITER
KOEUVRIESKOMBINATE
Type KG31, Flexibele indeImg van deur en koelkast,
automatischeontdoonng, omdraaibare deuren Adv *1448 -

2-DEURS
régifr "JJIO
.

37CMTYPE37KV1212
i "BESTE KOOP' Officiële
Philips garantie Adv *695 -

GARANTIE^

MIELE K1321S LUXE

949.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240, "Beste koop", VHSHQJELETEKST/PDC *1709-

SONY VIDEO + PDC
SLV280, VHS-HQ videorecorder Adviespnjs *890 -

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410, Gas-elektro fornuis
mkl grill, draaispit en mixed
grill-set Adviespnjs *1575 - l

ZANUSSIWASAUTOMAAT
TypeZE400E,Adviespnjs*949 -

'J^li-«ra.

495.-

859.979.-

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm , rvs trommel,
zeerzuinig Adviespnjs* 1199 -

SONY HI-FI VIDEO+PDC
SLVE70,Tn-Logici 4 DA-PRO
koppen, Hi-Fi stereoen PDC
Adviespnjs *1780 -

945

795.

679.-

BAUKNECHT SUPER
3 laden Adviespnjs* 1199 -

999.-

l wgpmj +^g^Êll^B^9$B'^^^^^*& \ Af C l

OA

PHILIPS TELETEKST
14AA3527, Adviesprijs*745 -

649.-

498.548.-

ETNA FORNUIS 14.00

ZANUSSI KOEL/VRIES

SONY T R A V E L L E R
Lichtgewichtcamcorder
*1650 amcorder*1650-

PHILIPS 63 CM KTV
l 25MN1350,Adviespnjs*1445-

STEREO TELETEKST
52NA2304,55cm,Off Philips
j garantie Adviespnjs'1345 -

599.-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi Adv '1235 -

1045."

1449

899.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760, Flatsquare beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbedienmg Adv "1795 -

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
kosl/vries kombinatie met
3 laden Adviespri]S*999

995.-

Omroep-overzicht:
"...
_'^__-.
NOS 304 AVRO 310 VARA 32O KRO 330
s 35O VOO 360 EO
370
<»1 Educatief
392-399

SONY TE
ELLE
ET
TE
EK S T
KVM1421 Adviesprijs"890
dviesprijs"890 -

499.-

478.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-etektrofomuismetgnll *999-

SHARP3IN1KOMBIR7V1

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

699.-

WHIRLPOOL AVM9201
Luxe 32 liter 3 in 1
kombi magnetron Adv *1499 -1

298.OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag...:
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag .9 tot 5 uur.

749.-

.1 tot 5.30 uur
9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
7 tot 9 uur
.... 7 tot 9 uur
IN DjE RANDSTAD overige filialen donderdag ..... 7 tot 9 uur

S^BS^-VfiJEfi sssirSto-1^.-^

De komende maand
komt u bij ons voor
verrassingen te staan

Als u de komende maand een bezoekje brengt aan Holland Casino Zanclvoort is cle kans groot dat u verrast wordt door alles wat wij te
bieden hebben.
Maandagavond is toernooiavoncl in Holland Casino Zandvoort waarbij u zich kunt plaatsen voor cle finale welke op 3 juli
aanstaande plaatsvindt en een reis naar Las Vegas kunt winnen.
Alle reden dus om op één van cle volgende maandagen een plaats te reserveren aan cle toernooitafel en uzelf een kans te geven
binnenkort op kosten van Holland Casino Zanclvoort uw koffers te pakken.
Elke dinsdag is er in de avonduren een proeverij van een hapje of een drankje, gasten van Holland Casino Zandvoort parkeren
deze dag gratis in cle ondergrondse parkeergarage.
Op woensdag is het Ladies Day. Iedere dame ontvangt gratis entree en een gratis welkomstdrankje. Elke 50e vrouwelijke
bezoeker ontvangt bovendien een aardige attentie. In de avonduren is er live entertainment.
Bent u jarig dan levert een bezoek aan Holland Casino Zandvoort u in ieder geval een leuke verrassing op. Ook vaderdag wordt
niet vergeten. Dan ontvangen alle heren die het casino bezoeken een vaderdagattentie (zolang cle voorraad strekt).
Nog nooit van Bob Helsloot gehoord? Dan is een bezoek aan het casino op donderdagavond zeker cle moeite waard. Deze allrouncl musicus verzorgt het entertainment op deze avond.
Op cle zondag is het snoepen geblazen in de Serre.
Tussen 14.00 en 18.00 uur kunt u het Sweet en Bitter arrangement bestellen. Dit arrangement bestaai uit zoete en/of hartige lekkernijen
in combinatie met diverse soorten thee.
Er is live entertainment terwijl het uitzicht op strand en zee ook niet is te verwaarlozen.
Zondagavond speelt een pianist in cle bar van Holland Casino Zanclvoort.
De hele maand is het ten slotte meer clan cle moeite waard om 'n kansje te wagen in de Jackpotclub waar u verrast kunt worden met
de Mystery Jackpot.
U moet wel 18 jaar of ouder zijn, 'n geldig legitimatiebewijs meenemen en correct gekleed aan cle receptie verschijnen.

i. A,,IPSJÜ>

In de Holland Casino's kom je ogen tekort,
BADHUISPLEIN 7, TEL.: 02507-18044.

ISlieuweblad
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Zandvoort staat voor
zee, strand en duinen,
én voor tientallen
andere vormen van
vertier in en rond de
badplaats zelf.
Jaarlijks brengen
enkele miljoenen
mensen een bezoekje
aan de kustplaats. Op
zomerse topdagen zijn
het er wel eens
honderdduizend
tegelijk.

Foto Bram de Hollander

Vertier aan Zand voorts Noordzee
ET
ZANDVOORTSE
STRAND is wijd en zijd
befaamd in Nederland en
in andere landen van Europa.
Vooral vanwege de breedte ervan, het fijne zand en de vele
voorzieningen: behalve een tiental viskramen en andere vormen
van ambulante handel zijn er
zo'n veertig strandpaviljoens
waar men voor van alles terecht
kan. Voor de huur van een stoel
of ligbed, voor het gebruik van
toilet of douche, én om te eten en
te drinken, hier en daar zelfs voor
zeer luxe diners.
Daarnaast zijn er tientallen
mensen, zowel vrijwilligers als
betaalde krachten (politie), actief om op de veiligheid van de
badgasten te letten.
Behalve zonnebaden en afkoeling zoeken in de Noordzee kan
er ook gezeild en gesurfd worden,
al is het natuurlijk altijd uitkij-

H

ken met (oosten)wind en stroming. Bij twijfel zijn de reddingsposten, de strandpolitie en de
meeste strandpaviljoens het juiste adres voor advies. Bij Watersportcentrum Tim Klijn, op het
noordelijke strand, vlak voor
post-Noord van de Zandvoortse
Reddings Brigade, is het mogelijk om lessen te volgen in catamaranzeilen,
windsurfen,
golfsurfen of
wave-skiën op
open kano's.
Als het zeewater nog wat -----kil is, geen
nood: Zandvoort heeft twee overdekte zwembaden. Sonneveld
Sporting, Burg. Van Fenemaplein 2, ligt vlak achter de boulevard (achter Palacehotel); Gran
Dorado, met een subtropisch
zwembad en een 25-meterbad, is

te vinden aan de Vondellaan 60.
Beide hebben ook een sauna en
zonnebanken.
Op wat minder warme dagen
biedt Zandvoort nog een scala
aan mogelijkheden. Zoals wandelen in de Waterleiding Duinen of
fietsen over de vele fietspaden in
de omgeving. Of een bezoekje aan
de tentoonstelling in een van de

den uit het oude Zandvoort te
zien zijn.
Hier tegenover bevindt zich
Circus Zandvoort, alleen al een
bezoekje waard vanwege de architectuur, met tientallen speelautomaten en - voor de kinderen spelletjesautomaten. Tevens is er
een theaterzaal van honderd
stoelen, waar films worden gedraaid. Vertier
in de avonduren is te vinden in Circus
Zandvoort, in
Gran Dorado,
---^- in Holland Casino Zandvoort
aan het Badhuisplein, in de tientallen cafeetjes en in andere horecabedrijven.
In de weekenden biedt Circuit
Park Zandvoort geregeld spektakel. Daarnaast organiseert de
Stichting Zandvoort Promotie re-

Ook op minder warme dagen is
er in Zandvoort veel te doen
kunstgalerieën, in de Openbare
Bibliotheek (Prinsesseweg34), of
natuurlijk in het Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein
9b ('s middags geopend van
woensdag tot en met zondag)
waar tevens bezienswaardighe-

gelmatig allerlei evenementen,
zoals jaarmarkten en muziekfestivals (24 juni Midzomernachtfestival). Meer informatie over
een en ander vindt u in het Zandvoorts Nieuwsblad,' dat iedere
week op donderdag verschijnt en
onder meer te koop is in de tijdschriftenwinkels of op het kantoor van deze krant: Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
Voor inlichtingen over de verschillende activiteiten en bezienswaardigheden in Zandvoort
en omgeving kunt u ook langs
gaan bij het kantoor van de Regionale WV Zuid-Kennemerland, Schoolplein l, geopend van
maandag t/m zaterdag, van tien
tot 12.30 uur en van 13.30 tot vijf
uur. Hier is ook informatie te
krijgen over het 'Zandvoort-aan-Zet'-spel, voor toeristen die hier
een paar dagen logeren.

Een knus, creatief dorp met karakter

Z

ANDVOORT IS MEER
dan strand. Zandvoort
is ook een knus en creatief dorp met karakter en geschiedenis, ingesloten door
de mooiste duingebieden.
Hier in Zandvoort kunnen
we elke dag weer toeschpuwer zijn van de ontmoeting
van de zee met het mooiste
strand van Nederland.
'Ontdek Zandvoort' is dit jaar
de boodschap voor onze gasten.
We willen gastvrij zijn en u, bezoeker, graag laten kennis maken met al die andere goede zaken in en rond ons dorp. Voel u

thuis en start de ontdekkingsreis. Onze VVV verstrekt u alle
toeristische informatie en onze
ondernemers maken u graag
wegwijs.
Zandvoort moet je proefen,
letterlijk in alle horecabedrijven, maar je kunt ook de sfeer
ervaren, de ambiance van het
oude vissersdorp. De toerist en
recreant hoeven niet meer zo nodig ver te reizen om 'de wereld'
te ontdekken. Niets is mooier,
dan in de winter uitwaaien op
het strand, niets is mooier dan
windkracht negen in de rug, de
partner in de hand op een eindeloos strand. En de meeuwen

maar schreeuwen.
Als je het leert kennen, is
Zandvoort een dorp om lyrisch
van te worden. Ik ken het. Ik ben
hier geboren. Ik zou willen dat
meer mensen zich bewust gaan
worden van de inspirerende
werking van onze badplaats.
Het wordt dit jaar weer heerlijk om met mooi weer in Zandvoort te zijn. En steeds meer
mensen zullen ook gaan houden
van Zandvoort bij minder zonnig weer. We zullen in 1995 zien
dat steeds meer mensen terugkomen naar Zahdvoort om even
op adem te komen, misschien
ook juist buiten het zomersei-

zoen. Dit zijn gasten die zich
aangesproken voelen door de
'muziek van de zee en de wind';
gasten die het kleinschalige en
het eigene van Zandvoort waarderen, maar daarbij wel eisen
stellen aan de kwaliteit van de
voorzieningen. Die gasten zijn
zeer welkom in Zandvoort.
Eendrachtig werken ondernemers en gemeentebestuur aan
een verdere verbetering van de
kwaliteit van Zandvoort. Er is al
veel, maar er kan natuurlijk nog
veel meer worden gedaan. Werken aan kwaliteit is een doorlopend proces. De bestaande zaken dienen op niveau te blijven

en je moet met je aanbod bijblijven, liefst voorop lopen. Als geen
andere badplaats in ons land
heeft Zandvoort nu reeds een
breed aanbod. Dat is tevens de
basis voor de toekomst. Zandvoort zal ook in 1995 smaakmakend zijn. Er zal dit jaar veel
worden voorbereid voor een verdere ontwikkeling.
Dit jaar zal de bezoeker ontdekken dat Zandvoort nog wel
wat meer is dan 'strand alleen'.
Welkom in 'de badplaats Zandvoort', in alle jaargetijden.
Floris Faber
Voorzitter stichting
Zandvoort Promotie
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De Noordzee: voor de een een broodwinning; voor de ander een
strandwandeling bij windkracht 8, surfen in de branding of zandkastelen bouwen op het strand. Maar wat ook tiw invalshoek mag
zijn: voor alle Nederlanders is de Noordzee letterlijk van levensbelang. Ook al is niet iedereen zich dat elke dag bewust. Wanneer de
zee in nood is, moet Nederland zich zorgen maken.

Adembenemend
De Noordzee is bepaald geen eentonige watermassa. De zee houdt
haar voornaamste schat -duizenden
dieren en planten- voor het grootste
deel verborgen. Tientallen walvisen dolfijnsoorten komen nog altijd
in de Noordzee voor. Zes soorten
zeehonden, meer dan zeventig verschillende zeevogels en ruim 170
soorten vis. Een zee om trots op te
zijn. En zuinig.

Vuilnisbak
Want de Noordzee is ook: schuim
op het strand, met olie besmeurde
vogels en zeehonden die het moeilijk hebben. En dat zijn dan nog

Gelukkig hebben onze acties regelmatig'resultaat. Zo werd in 1993
besloten dat er geen radioactief
afval meer in zee mag worden
gedumpt, een succes dat mede aan
Greenpeace te danken is.
Een paar jaar eerder stopten -mede
onder druk van Greenpeace- alle
Noordzeelanden (behalve Engeland) met het dumpen van industrie-afval in zee. Al eerder kwam er
een eind aan het zeer vervuilende
verbranden van afval op zee aan
boord van de zogenaamde verbrandingsschepen.
Er is dus al heel wat bereikt en hier
en daar zijn tekenen van herstel
zichtbaar. Reden te meer om door te
gaan. voor een écht schone
Noordzee.

goed met de visstand. Sommige
soorten worden ernstig overbevist.
Ook hier geldt: we zullen zuinig
moeten zijn op wat de zee biedt.
Wanneer we de zee als een gigantische vuilnisbak beschouwen en
tegelijkertijd leegvissen, komt het
evenwicht tussen alle levende'
wezens in en om het water in
gevaar.

Chloor is overal
Een van de grootste vervuilers van
de Noordzee: de industrie. Dag in
.dag uit lozen fabrieken overal in
Europa hun afvalwater-soms enigszins gezuiverd, soms helemaal nietop rivieren en uiteindelijk in zee. De

Wat kunt u doen?
U kunt meehelpen aan een gezonde
Noordzee door zuinig te zijn met
energie, door te kiezen voor chloorvrije produkten en biologisch
Noordzee, mei 1995: Greenpeace-actievoerders bezetten het Shellolieplatform Brent Spar, in de buurt van de Shetland Eilanden.
Shell is van plan het complete, zwaar vervuilde olieplatform in zee
te dumpen.
•
GREENPEACE/SIMS

Wat chloor aanricht

Groot-Brittannië, oktober 1990: Greenpeace-actievoerder sluit een
lozingspijp af bij een pesticiden-fabriek die dagelijks chloorstoffen en zware metalen loost in Je rivier de Mersey.
GREENREACE/HODSON

maar de dingen die we onmiddellijk grootste boosdoeners zijn de chloormet het blote oog kunnen waarne- stoffen, een groep van meer dan
men. De Noordzee is vuil en de 11000 verschillende stoffen op basis
meeste vormen van vervuiling zien van chloor. Chloor is werkelijk overal. We vinden chloorstoffen terug in
we niet in een oogopslag.
De grootste problemen worden ver- 1001 dagelijkse produkten, van een
oorzaakt door het land dat de zee l'VC-douchegordijn tot een flesje
-fomringt. Daar zijn de laatste tiental- U'C-reiniger. Al tijdens de produktie
len jaren enorme fabrieken verre- van al deze artikelen komt er chloor
zen, daar is de veeteelt en de land- in het milieu. En ook later, tijdens
bouw steeds intensiever geworden het gebruik, en ten slotte, wanneer
en daar komen de grote rivieren we het chloorhoudende produkt
vandaan, die elke dag weer enorme weggooien en het verbrand wordt
hoeveelheden schadelijke stoffen of terechtkomt op een vuilnisbelt.
naar zee brengen.
Bekende chloorstoffen: PCB's, DDT
Ook de vissers merken dagelijks dat en dioxinen.
er problemen zijn. Het gaat niet

A Aangetaste bot uit de Noordzee.
De zweren zijn een gevolg van infecties, die steeds vaker voorkomen bij
Noordzeevis.
•« Een van de vele slachtoffers van
de ramp met de olietanker Braer, die
in januari 1993 bij de Shetland
Eilanden op de rotsen liep.
•^ Een heel gewoon beeld uit najaar
1988: een dode zeehond op het
FOTO'S: CREENPEACE
strand.

Over de effecten van al dat chloor in
het milieu is inmiddels aardig wat
bekend. Zo weten we al langer dat
planten en dieren ernstige schade
lijden door chloorstoffen in hun
voedsel en leefomgeving. De zeehondensterfte aarvhet eind van de
jaren tachtig bij voorbeeld, heeft met
chloorstoffen te maken. Sinds kort
weten we dat ook de mens gevaar
loopt. Een hele reeks ziekten en
afwijkingen wordt met chloorstoffen in verband gebracht: verminderde vruchtbaarheid, gedragsstooniissen, allerlei vormen van kanker, een
kleinere penis en minder sperma...
Zelfs chloorstoffen die al enige tijd
verboden zijn rond de Noordzee,
vinden we nog terug in vetweefsel
van mensen en dieren, in bloed en
moedermelk. Chloorstoffen hebben
een lang leven: ze zijn niet of nauwelijks afbreekbaar en stapelen zich
op in ons lichaam, grond en water.
En dat terwijl er voor vrijwel alle
toepassingen van chloorstoffen uitstekende, chloorvrije alternatieven
zijn.

Olie en schepen
De Noordzee is een van de drukst
bevaren zeeën ter wereld en al die
schepen brengen een hoop vervuiling met zich mee. Veel schepen vervoeren olie. De afgelopen 25 jaar is
de zee uitgegroeid-tot één van de
drukste offshore-gebieden ter
wereld. Honderden produktieplatforms produceren enorme hoeveelheden olie en gas. Aan de wal
zorgen raffinaderijen voor verdere
bewerking. Al deze activiteiten
hebben grote invloed op het Noordzeemilieu. Elk jaar sterven er tienduizenden vogels door olielozingen. Regelmatig gaat er olie overboord, zowel bij schepen als bij
boorplatforms. Er zijn zelfs plannen
om complete, zwaar vervuilde olieplatforms, zoals de Brent Spar bij
de Shetland Eilanden, te laten zinken, wanneer ze onbruikbaar zijn
geworden.
Wat er kan gebeuren wanneer een
olietanker op de rotsen loopt, weten
we allemaal. Hoe lang het duurt
voordat al die olie verdwenen is uit
het milieu, weten we nog op "geen
stukken na.

Reden genoeg om over te schakelen
op schone energie die minder
milieuvervuiling met zich meebrengt.

Nucleaire waanzin
Er is een vorm van vervuiling die je
absoluut niet ziet: de nucleaire.
Soms zou je willen dat je radioactiviteit wél kon zien, want dan zouden we er waarschijnlijk wel wat
voorzichtiger mee omspringen. In
het Noordzeegebied is liet atoomcomplex Sellafield aan de Britse
westkust de grootste nucleaire lozer.
Rond Sellafield hebben opvallend
veel mensen kanker. Uit onderzoek
is gebleken dat het sperma van
werknemers van Sellafield door
blootstelling aan hoge doses radioactiviteit van samenstelling verandert. Hun kinderen krijgen vaker
kanker en leukemie dan andere kinderen. Greenpeace strijdt al meer
dan vijftien ja.ir voor een stop op de
nucleaire waanzin, voor sluiting
van Sellafield. Tot nog toe tevergeefs. Maar we gaan door. Want
kernenergie is een achterhaalde
zaak; bovendien is er nog geen
oplossing gevonden voor het probleem van het radioactief afval. Ook
hier is ons motto: schone energie
heeft de toekomst!

In de zomer van 1989 sluit Greenpeace ,een lozingspijp af van
kunstmestfabriek Kemira.
GREENPEACE/DORREBOOM

Wat doet Greenpeace?
Ons hart heeft altijd gelegen bij de
zee en alles wat daarin leeft en daarvan afhankelijk is. Het is dan ook
geen wonder dat Greenpeace zich al
vele jaren inzet voor een gezonde
Noordzee. Ons werk bestaat uit
opvallende acties -misschien het
onderdeel van Greenpeace dat u het
beste kent- maar ook uit onderzoek
en overleg. Deze maand zijn we
extra actief: begin juni is er weer een
Noordzee-ministersconferenliewaar
belangrijke beslissingen worden
genomen. U hoort dus nog van ons!

geteelde groente en fruit waaraan
geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen te pas zijn gekomen. Wilt u
meer weten? Vul dan onderstaande
bon in.
En u kunt Greenpeace financieel
steunen. Want van u moeten wij het
hebben. Greenpeace accepteert geen
subsidies; onze donateurs maken
ons werk mogelijk. Steun ons. Want
een gezonde Noordzee is van
levensbelang. Zonder uw hulp zijn
wij nergens!

Ja, ik wil meer u'eten. Stuur mij svp:
J informatie over de Noordzee (gratis)
-J
J
J
-l
V

informatie over chloor, mei tips voor chloorvrij inkopen (gratis)
intormatk' over de nucleaire camp.igne v(in Greenpeace (gratis)
informatie over liet werk van Greenpeace (gratis)
liet rapport 'De schone schijn v,in de .Voord/ee', een samenvatting van de milieuproblematiek (/7,5Ü)
kunt meerdere folders tegelijk aanvragen

J.i, ik wil Creenpeace steunen, l lierbij machtig ik Greenpeace om ƒ .

af te schrijven van mijn (post)bankrekeiling:

Ik betaal dit bedr.ig:
J per maaml J per kwartaal J per halfjaar J per jaar

Xaanv.
Adres:
Posicode/I'laals:
Geb. datum:
Handtekening:

.

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: Stichting Greenpeace \ r ederland
Antwoordnummer 10734
11)01) RA AMSTERDAM
U KUXT OOK BEL1.EX: 020 - 422 33 44

020 - 422 33 44
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'Ook niet-gasten zijn
welkom in Gran Dorado'
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RAN DORADO trekt
jaarlijks vele
toeristen naar
Zandvoort. Vandaar dat
het ook allerlei
mogelijkheden biedt voor
ontspanning en vertier.
„Ook badgasten die niet in
Gran Dorado logeren, zijn
van harte welkom," zegt
directeur Jos Drion.
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door Joan Kurpershoek
Veel Zandvoorters zelf komen al regelmatig bij Gran Dorado over de vloer. Vooral vanwege het subtropisch zwembad inclusief golf slagbad en allerlei glijbanen, plus het 25 meter-binnenbad. Hier zijn ook
nog een whirlpool, sauna en
zonnebanken te vinden.
Gasten van het park hebben
in principe voorrang, wat de
entree betreft, maar er is vrijwel altijd ruimte voor liefhebbers van buiten. Daarnaast
maakt menigeen gebruik van
één van de vele sportfaciliteiten in de grote sporthal, die
grenst aan het boulevardgebouw van Gran Dorado. Hier
bevinden zich onder andere
bowling-, kegel, tennis- en
squashbanen.
„En natuurlijk niet te vergeten, onze winkeltjes en onze
restaurants," zegt Gran Dorado-directeur Jos Drion, „daarin hebben we eveneens een uitgebreid aanbod." Voorbeelden
van dat laatste, zijn het Boule-

Het zwembad van Gran Dorado. 'Op de Gran Place heerst altijd een heerlijk subtropisch sfeertje, ook als het buiten regent'
Foto: Bram de Hollander

vardrestaurant, Time-Out, het
pannekoekenrestaurant, Rigoletto en Gran Burger.
„En 's avonds kun je hier
gezellig een biortje drinken.
Op de Gran Place heerst altijd
een heerlijk subtropisch sfeertje, ook als het buiten regent.
Het is niet seizoengebonden,
zelfs een koude januari-avond
zou je hier binnen ervaren als
een warme zomeravond. Het
mediterrane idee van 's avonds

wat rondlopen en eventueel
winkelen, is hier al gecreëerd.
En er gebeurt elke avond wel
iets in de entertainment-sfeer,
van live muziek tot Miss-verkiezingen."
Gran Dorado Zandvoort telt
440 luxe bungalows met alles
erop en eraan, van een openhaard tot en met een taadkamer, de grote zelfs twee badkamers. Het boulevardgebouw

telt 118 hotelkamers, met als
bijzonderheid dat elke kamer
uitzicht op zee heeft.
Het is een van de parken van
Gran Dorado die het meest in
trek zijn bij de toerist. Waarom? „Zandvoort heeft bij de
toerist nou eenmaal de naam
als een bijzondere badplaats,"
aldus Drion. Het woord 'extravagant' gaat hem wat te ver.
„Tenzij je het helemaal in de
positieve zin bedoelt. Maar het

heeft in z'n totaliteit natuurlijk heel veel te bieden." De
prospectes van het bungalowpark wijst daar uitgebreid op:
'Het dorp Zandvoort is een van
de gezelligste badplaatsen aan
de kust. 's Zomers zijn de winkels tot 's avonds laat open, net
als op zondag.
En wat is er heerlijker dan
voor het eten of bij ondergaande zon nog even langs het
strand te lopen?'

Viskarren aan de vloedlijn zijn uniek
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Hoe warmer het weer des te meer behoefte heeft de badgast aan zout
r

'H

ARING, LEKKERRR waarin zich dertig tot vijftig verschillende soorten vis bevinden.
ZOETZUURRR,"
De viskarren zijn gekoeld en hebwerd vijf tig j aar
ben zelfs een diepvriezer. Ze volgeleden luid over het strand
doen allemaal aan de hoogste eigeroepen. Vervolgens kwam
er een Zandvoortse visventer sen, geregeld volgens de horecalangs met een houten juk op -milieuwet.
Andere tijden, andere gebruizijn nek. Aan de uiteinden
van het juk hingen twee
zwaar geëmailleerde
emmers. Daaruit verkocht de
man zuur en haring aan de
badgasten.

Zandvoort telt
twintig viskarren

door Martha Burger
Nu, anno 1995, rijden er zo'n 12
moderne tractoren over het
Zandvoortse strand. Elke wagen
trekt een grote, zware viskar,

ken. De klank van de bel is echter
in vijftig jaar nog niet veranderd.
En menig visventer vindt het nog
steeds heerlijk over het strand te
schallen. Precies zoals zijn opa

Foto Bram de Hollander

vroeger deed: „Haring, lekkerrr
zoetzuurrrr!"
Er zijn twintig viskarren in
Zandvoort, 12 op het strand, de
rest voornamelijk op de boulevard. Viskarren die hun waar
langs de vloedlijn venten zijn
uniek. Zandvoort is namelijk de
enige badplaats in Nederland en
de rest van de wereld, waar dit
voorkomt.
Veel badgasten beseffen niet
dat de viskarren helemaal geen
bodem bezitten. Achter de rubberen flappen staat de visverkoper
met zijn schoenen gewoon op het
zand. Het strand is namelijk
overal ongelijk en zonder bodem
kan de kar zich beter aanpassen
aan het strand. Bovendien rijden
de wagens vaak door het water.

Met het opkomen van de vloed,
zou de kar - als deze wel een
bodem bezat - spoedig gaan drijven.
De visventers verkopen niet alleen prima waar, ze beschikken
tevens over rally-talent. Behendig rijden zij met de logge karren
over het vaak moeilijk begaanbare en overvolle strand. Vooral als
de vloed komt opzetten, kan het
strand behoorlijk smal worden
en drommen de badgasten samen. Dan is het de kunst de \vagen zo neer te zetten, dat hij de
mensen niet hindert of irriteert
en dat er genoeg ruimte overblijft
om de vis te verkopen.
Er is veel veranderd de afgelopen vijftig jaar. Een ding is gelijk
gebleven: hoe warmer het wordt
des te meer behoefte heeft de
badgast aan zout. Op snikhete dagen gaan de haringen nog altijd
het hardst. Vooral met uitjes en
zoetzuur is de vis niet te versmaden. De klant kan tegenwoordig
kiezen: in stukjes of zoals vanouds... staartje tussen de vingers
en de rest in zijn geheel 'naar
binnen laten glijden'. De oude
Zandvoorters doen het nog altijd
zo. Is het kouder dan kiezen de
mensen eerder voor gefrituurde
vis.
Met frituren hoefden de Zandvoorters zich vijftig jaar geleden
niet bezig te houden. Wel gingen
zij gebukt onder het juk der emmers. Wie het zich kon veroorloven, stapte snel over op de driewielige trekkar. Daarna kwamen
paard en wagen, de 'motorcarrier' (een bakfiets met een motor) en na de oorlog verschenen
de karren met leger-jeeps. Maar
nu kan alleen een tractor de zware viskarren nog van en naar hun
plaats trekken.
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Foto Boomgaard
Z A N D V O O R T

ƒ 1,-per stuk
gratis film bij
ontwikkelen en afdrukken

foto's vanaf

ƒ

Ook bij slecht weer schijnt bij ons
de zon!!

0,59

per stuk 10x15 glans
3 dagen service
(geen gratis film)
GROTE KROCHT 26 - ZANDVOORT

IN/I iVI E R EXCURSIONS

Subtropisch zwembad,
tennis- en squashbanen,
solaria,
een keur aan restaurants,
gezellige winkels en

iedere avond
FÜR INFO / BUCHUNCEN

H. <kJoNq

entertainment op de
Gran Place.

TOUROPERATOR
SckoolsTRAAT 4

2042 VA ZANdvooRT
TEl. 02507-15502

ZANDVOORT

PKRMANENT
j~
.

i- 1 1 !

Nooit ijtcer af

Voor Informatie of reserveringen:
telefoon 02507-20000

Boekhandel de Krocht
Grote Krocht 18, Zandvoort
Boeken, books, Bücher, livres
kranten, newspapers, Zeitungen,
journaux, tijdschriften, magazines,
lllustrierten, magazines
telefoonkaarten
Turkish, Arabic, Spanish newspapers

> Windsurf boards
> Surf boards
> Wave ski's

> Skim boards

Lip- contour
\\cnkhr.iu\\ en
Total Beauty Care
Zeestraat 56, 2042 LC
Zandvoort Tel. 02507-30838

> Body boards

• Skate boards
• Inline skates
• Video's
• Test boards
• Verhuur

PASSAGE 44, 2042 KV ZANDVOORT
TEL: 02507-18600, 7 DAGEN P.W. GEOPEND
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Willkommen in Zand voort

ANDVOORTIST vor
allem bekannt um
seinen Strand, ob sie
nun Sonnenbaden oder die
Abkühlung suchen an der
Nordsee. Das ist aber nicht
alles was der Badeort zu
bieten hat. Sondern im
kulturellen (zum Beispiel
Ausstellungen) so auch im
sportlichen Bereich werden
viele Aktionen
unternommen.

Für Spazierganger ist das Gebiet um
Zandvoort mit seinen
Naturschönheiten wunderbar geeignet
'Bomschuiten Bauclub Zandvoort' hat Gebaude, alte Trams,
Boote und viele andere Sachen
aus vergangenen Tagen als Mimaturen nachgebaut. Ein Teil
der Samrnlung ist hier zu sehen.
Gegemiber des kulturellen
Zentrums befindet sich der 'Circus' der schon wegen seiner
ausgefallenen Architektur auffallt. Darin sind verschiedenste
Spielautomaten
anzutreffen,
im Untergeschoss Spezielle für
Kinder. Vielleicht reizt es sie
mal, ihr Glück bei einem Spielchen zu versuchen. Ansonsten
besteht im selben Gebaude
auch die Möglichkeit im 100platzigen Kino eine Filmvorführung zu besuchen.

Bleiben wir noch kurz am
Strand... Wem in der Sonne Hegen und schwimmen nicht genug ist, der kann auch Windsurf- und Catamaran-SegelKurse besuchen oder Wellenreiten. Palls sie an diese Sportarten interessiert sind, wenden
sie sich an das Wassersportzentrum Tim Klijn am nördlichen
Strand, am Boulevard Barnaart, in der Nahe des nördlichen Postens der Zandvoorter
Rettungsbrigade.
Ist das Seewasser (noch) zu
kalt? Besuchen sie das beheizte
Hallenbad, auch für Sauna und
Sonnenbank: Sonneveld Sporting, Burgemeester Van Penemaplein 2. Oder bei Gran Dorado, Vondellaan 60. Im Gran Dorado FerienparK gibt es auch
die Möglichkeit Tennis- und
Squashplatze oder Bowlingbahnen zu mieten.
Fur noch mehr Sportivitat
empfehlen wir ihnen den Circuitpark Zandvoort. Neben
dem Besuch von Rennen, die
regelmassig stattfinden, ist es
auch möglich, selber ans Steuer
zu sitzen, sowohl in einem GoKart als auch in einem echten
Sportwagen. Falls sie den Rennwagen bevorzugen, mussen sie
erst einen Tag 'Fahrschule' besuchen bei der 'Dutch Racing
School'. Zu bestimmten Zeiten
kann der Circuit auch mit dem
eigenen Auto befahren werden.

Zandvoort ist vor allem bekannt um seinen Strand

Foto Archief Weekmedia

Es besteht auch die Möglichkeit, Schleuderkurse in Rob
Slotemakers 'Anti-Slipschool'
mitzumachen, zu finden hinter
dem Eingang des Circuits.
Diej enigen, die es etwas ruhiger mogen, werden es interessant finden die verschiedenen
Ausstellungen in den diversen
Galerien zu besuchen wie auch
die óffentliche Bïbliothek am
Prinsesseweg 34, die sehr sehenswert ist. Und naturlich das

Kulturelle Zentrum Zandvoorts am Gasthuisplein 9b,
welches von Mittwoch bis und
mit Sonntag jeweils Nachmittags gratis zu besichtigen ist.
Dort werden sie neben abwechslungsreichen Ausstellungen allerlei interessante Dinge
über Zandvoorts Geschichte erfahren. Zum Beispiel ein Zimmer von fruher mit antiken Mobeln und damaligen Gebrauchsgegenstanden, die Emblick ins
frühere Leben gewahren. Der
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Kaas-, Boter- en Eierhandel

Deze hele maand

alle pinda's
250 gr.
500 gr.

2,
3,

René LAARMAN
Noten - Zuidvruchten
ZIJLSTRA FOURNITUREN

Wessel Kos
Driftweg 6
1271 BX Huizen (NH)
Tel.:02152-60093

Bij aankoop van

1 kg KAAS
pakje roomboter
a 250 gram

horeca groothandel

ƒ1,00

Vishandel Ruizendaal

+*

gekoeld van kwaliteit

juni'aaribieding
GAREN

Fur Spazierganger ist das Gebiet um Zandvoort mit seinen
Naturschönheiten wunderbar
geeignet. Sei es nun am Strand
oder in den weiten Dunen. Zum
Beispiel durch die Amsterdamer Wasserleitungsdünen, deren Eingang sich an der Zandvoortselaan gegenüber 'Nieuw
Unicum' befindet. Dort sind
markierte Fussgangerwege von
einer Stunde und mehr angegeben. Eintrittskarten sind im
Büro des VW's (Fremdenverkehrsverein) am Schoolplein
erhaltlich, zusammen mit einer
Karte des Gebiets. Dort sind
auch allerlei Informationen
über Fahrradwege der Umgebung vorhanden.
In der Wasserleitungsdünen
sind Fahrrader nicht erlaubt. In
den Kennemerdünen, nördlich

von Zandvoort, darf beliebig geradelt werden. Die beiden Eingange finden sie am Zeeweg in
Richtung Overveen.
An vergnüglichen Abendstunden soll es nicht fehlen, dank
der reichen Auswahl von Cafés
in Zandvoort, dem Circus, Gran
Dorado, oder dem Holland Casino Zandvooit. Im Casino
kann sowohl nut Automaten
oder traditionellen Spielen
(Blackjack, Roulette) das
Glück versucht werden.
Regelmassig werden Musikfestivals und vergleichbare Aktivitaten organisiert. Informa-^
tionen darüber finden sie inï'
Zandvoorts Nieuwsblad, das jeden Donnerstag in ihrem Zeitschriftenhandel erhaltlich ist,
oder direkt im Büro dieser Zeitung: Gasthuisplein 12 in Zandvoort. Für mehr Informationen
über die verschiedenen Aktivitaten und Sehenswürdigkeiten
wenden sie sich bitte an das Regionale Fremdenverkehrsburo
VW
Zuid-Kennemerland,
Schoolplein 1. Die Offnungszeiten sind von Montag bis Samstag von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr,
und Nachmittags von 13.30 Uhr
bis 17.00 Uhr. Es gibt auch eiri
spezielles Spiel für unsere
Gaste, die langere Zeit bleiben.
Das Spiel heisst 'ZandvoortAan-Zet' und so spielen sie: In
verschiedenen Geschaften finden sie Buchstaben, die - in der
richtigen Reihenfolge - ein
Sprichwort bilden. Mit der richtigen Lösung. können sie einen
schonen Preis gewinnen.
Übersetzung Stefan Murer

FOUBMtTUREN

SIERBAND

SPECIALIST

l persoons
JitS'juiiieaüx
Wij hebben alles voor u om uw zelfgemaakte
kleding een sukses te laten worden.

voor al uw verse
en gebakken vis
tegen sportieve prijzen
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Woensdag - visdag ^
bij Blokhuis op de markt

LET OP!

VERSE

elke week
3 warm
gebakken
KABELJAUW

KIPFILET
03499 - 85602

1 KILO

De Jong's Drop

12,95

Elke week volop aanbiedingen.
Groot assortiment drop en snoep.
Prachtige Belgische roombonbons plm. 25 soorten.
Vele soorten
chocolade en volop kinderzakjes

*****M«***' ƒ5,alle soorten verse en gerookte vis bij
onze kraam

POEUERSBEDRIJF

Ton Overes

TOT ZIENS OP WOENSDAG

FALLATI
JEANS diverse modellen

van

1,-, 1,50 en 2,50
Kom. Kijk en Profiteer!

VOOR VERSE BLOEMEN
TEGEN EEN LAGE PRIJS
KUNT U TERECHT BIJ

ARIE KLUFT'S
U vindt ons aan de centrumkant
van de weekmarkt

iedere woensdag bij U op de markt

Ook in Zandvoort
geldt:

KMSEXPRESSE.
'•ODJGRAVEN
de lekkerste

GRASKAAS
uit de weide omgeving

8,90

p. kilo.

Enorme sortering 20+ en boerenkaas tegen scherpe prijzen.
Kom proeven!

Op de markt is
uw gulden een
daalder waard!

GOUDSE STROOPWAFELS
Iedere woensdag op de weekmarkt van Zandvoort
verse Goudse stroopwafels.
MM stroopwafels
Appel stroopwafels
Kaneel stroopwafels
Suikervrije stroopwafels
Super stroopwafels
Zakjes snippers
Fa. C. Tuinenburg
Goudse stroopwafels
2805 JL Gouda
Tel: 01820-20838

stroopwafeis

Tip voor een heerlijke stroopwafel's winters op kamertemperatuur
's zomers koel bewaren

ABRATEX TEXTIEL
Ook jonge mode en
voor grote maten.
Alle soorten leggings
o.a. fiets en 3/4
2 voor 10,"

ledere woensdag vanaf
9.00 uur staan wij voor
u klaar op de
Princesseweg
(bij het busstation)
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'De kick is tarten van het geluk'

4-9

CD

E MEGA-JACKPOT STAAT
op 691 duizend gulden en
nog wat. Wel een gokje
waard. Maar behalve wat sinaasappels en trosjes kersen zijn de
mega-vruchten niet van plan zich
op ooghoogte in een rijtje van vier
op te stellen. De maximale winst
bedraagt veertig, het uiteindelijke
verlies 35 gulden. Enigszins bedremmeld verlaat de verslaggever
Casino Zandvoort. Wie de hand
drukt van een eenarmige bandiet,
loopt een groot risico te verliezen.
Ofwel de bank wint altijd.
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door Ton van Doorn
„Logisch," zegt H.B.J. in het Veld,
directeur van Holland Casino Zandvoort/Schiphol Airport, „hoe moet je
anders je bedrijf continueren. Wij strevon overigens niet naar winstmaximalisatie. Holland Casino's is een stichting. Alle nettowinst gaat naar de schatkist. In 1994 droegen de Holland Casino's 130 miljoen gulden af aan de staat.
Wij hebben een hoog uitkeringspercentage: 97,3 procent van de totale inzet op
de roulettetafels wordt weer uitbe"
taald; 1/37 deel, 2,7 procent, gaat naar
de bank. Bij speelautomaten zijn de
percentages 91-9. Wij zitten ver boven
het wettelijk minimum van 60 procent.
Dus bijna alle inzet wordt weer uitbetaald. De vraag is natuurlijk: aan wie?"
Casino-bezoek moet ook niet gezien
worden als een mogelijkheid tot het
spekken van de beurs, aldus In het
Veld. „Na een avondje casino ben je
geld kwijt, daar moet je rekening mee
houden. Uitgaan kost namelijk altijd
geld. Je hebt alleen kans dat als je honderd gulden op nummer 15 zet en dat
valt, je 3500 gulden rijker bent."
Bij uitgaan horen geen problemen,
dus een casino hanteert strakke regels.
Een badgast op slippers en in zwembroek komt niet langs de portier, evenmm als een vakantieganger in joggingpak. Werk-, sport- en strandkleding
zijn taboe. „Een stropdas is niet verplicht en tegen eigentijdse kleding, zoals jeans, hebben we geen bezwaar. Wij
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kreeg daar overigens geen speciaal gevoel bij."
„Wat de kick is van het spel? De
spanning van het geluk tarten. Elke
keer weer de vraag of het geluk of het
toeval met je is. Geluk hebben geeft nu
eenmaal een plezierig gevoel."
Wie het geluk heeft de megajackpot
(waar alle Nederlandse casino's op
aangesloten zijn) te winnen of een andere grote vis aan de 14 speeltafels of
166 automaten in het Zandvoortse casino vangt, wordt niet aan zijn lot overgelaten. „Als iemand een paar ton wint,
vieren we een feestje. Dan schenken we
champagne en gaan de hapjes rond. We
nemen de gelukkige ook altijd even
apart. Hoe wil hij over het gewonnen
geld beschikken. Wij raden ook altijd
aan een adviseur in de arm te nemen.
Want je moet met zoveel geld verstandig omgaan."
„Iedereen die een fors bedrag wint,
Het casino in Zandvoort. 'Als iemand een paar ton wint, schenken we cham- reageert weer anders. De een gaat hélemaal uit zijn dak, de ander is beduusd
pagne'
en zeker niet in hoera-stemming. Somzorgen dat het casino er perfect uitziet, iemand een spiegel voor. Stellen voor mige mensen hebben tijd nodig het
dus wij stellen ook eisen aan de kleding de bezoekfrequentie te verminderen, of winnen van een vermogen te verwervan de gasten. Bij een sfeervolle ambi- een half of een heel jaar helemaal niet ken."
ance horen bepaalde kleren. Met een te komen. Meestal lossen we dit samen
Het casino in Zandvoort, waartoe
overall kom je er niet in. Spontaan be- wel op. Probleemspelers waarderen
overigens deze aandacht. Zelden moe- ook de satellietvestiging op Schiphol
zoek kan dus niet altijd."
Bezoekers moeten behalve vijf gul- ten wij iemand om deze reden de toe- („speciaal voor vertrekkende passagiers") behoort, is met 210 werknemers
den entree betalen zich ook legitime- gang weigeren."
„Hoe wij dwangmatige spelers op- het grootste bedrijf in de badplaats.
ren. „Aan kansspelen zitten bepaalde
risico's. De verslaving onder jongeren sporen? Het personeel, dat is getraind 1994 was een goed jaar. De resultaten
is groot. Daarom moeten onze bezoe- bij de Jellinekkliniek, vangt signalen waren beter dan in 1993, maar In het
kers 18 jaar of ouder zijn. Van alle ver- op. Is iemand ongedurig, dringt hij Veld spreekt nu toch van stabilisatie.
slavingsvormen maakt het gokken 12 voor bij een tafel, wil hij geld lenen, „In het zomerseizoen krijgen we 10
procent uit. Daaronder vallen bingos- speelt hij aan twee tafels tegelijk? Vaak procent meer bezoekers. Als je weet
pelen, de draf- en rensport, gokhallen, kun je het aan iemand zien. De uiterlij- dat op topdagen vijftig- tot zestigduizend dagjesmensen Zandvoort aanstaats- en postcodeloterijen, speelauto- ke verzorging loopt terug."
„Maar begrijp mij goed: wij gaan me- doen, is dat niet echt veel meer. Met
maten en de casino's. In snackbars is
de drempel te laag. Jongeren worden mand bemoederen. Als een speler op extreem warm weer, zoals vorig jaar in
hier geconfronteerd met speelautoma- een avond tienduizend gulden verliest, juli, zijn wij ook niet gebaat. Mensen
ten. Als je naar een casino gaat, doe je zeggen wij niet: moet u niet eens stop- recreeren dan toch liever buiten."
„Maar wij ondervinden steeds meer
dat bewust. In een cafetaria kom je pen. Want hij zal als antwoord geven:
mag ik dan niet proberen mijn verlies concurrentie. Niet alleen van andere
voor de snacks."
mogelijkheden tot vertier en andere
De tien casino's in Nederland hebben terug te winnen."
in 1994 m totaal 1698 personen een en- In het Veld speelt zelf niet. „Casino- kansspelen, maar ook van het illegale
treeverbod opgelegd. In Zandvoort personeel mag zelf niet spelen. Dat is circuit. En dat is natuurlijk oneerlijke
gaat het om 85 'problematische' spe- bij wet verboden. Er is immers fraude- concurrentie. Wij hebben niet de inlers. „Op een totaal van 290 duizend risico. Maar ik heb in het verleden wel druk dat het openbaar ministerie voorbezoeken is 85 natuurlijk een uiterst incidenteel m andere casino's ge- rang geeft aan de bestrijding van de
klein aantal. Met probleemgevallen speeld, want je moet weten wat een illegale wereld. Maar daar gaat wel
gaan we eerst praten. We houden zo speler ondergaat bij winst of verlies. Ik enorm veel geld in om."

DRUGSTORE

de zomerspecialist
LANCASTER

DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

BIODERMAL

db
De hele zomer hebben de restaurants
van

BIOTHERM

DROGERIE
PARFUMERIE SPEZIALGESCHAFT

Gran Dorado

LANCOME

auch für lh re Artzneimittel

ook voor u speciale zomeraanbiedingen.

JUVENA

DRUGSTORE AND PERFUMERYSHOP

Kom gezellig met de hele familie langs
en geniet van de vele voordelen.

also foryour medicins

ROG

DE ZONNECRÈMESPECIALIST
VAN ZANDVOORT

MARBERT
AMBRE
SOLAIRE

U vindt ons
midden

DELIAL

De Gran Festivals worden deze zomer ook
weer gehouden, te beginnen op 12 juli a.s.,
iedere woensdag in de maanden juli en
augustus.

in het
NIVEA

gezellige
centrum

CLARINS
DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

ZWITSAL

PIZ
BUIN

'

Kerkstraat 31
Zandvoort

Dus:
Gran Dorado, plezier voor iedereen.

Info. tel. 02507-20000
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BEfiCH FC1N
STRANDPAVILJOEN 21

SON3INI J

SSF
Speciaal Menu

Voor feesten en partijen
een caribisch plekje
op het Zandvoortse strand

„JAC. DR1EHU1ZEN"
Telefoon 02507-15524
Zandvoort.

WOENSDAG 21 JUN11995
AANVANG: 23.00 uur tot 01.00 uur
Strand-aurant 12

deWurf

(Noorderlljke strindafrlt bi) "Rotonde'

Wij wensen u een
gezellig seizoen bij
paviljoen Driehuizen

Reserveren & Inlichtingen:

deWurf

TELEFOON- 02507 • 14558

club ooaritinoe
STRANDPAVIUOEN 9 - ZANDVOORT
TELEFOON: 02507-18888

PAVIIJOEN

Voor een gezellig
terrasje
en lekker eten

BBO? FEESTJE?
Gewoon of ongewoon!;,
v.'ZON in de ZEE act zakken!
Strandpaviljoen U ZandvoortTEL: 02507^15203

Poule Tafel
Beach Volleybal

ook voor feesten
partijen en B.B.Q

Strandpaviljoen

« Strandpaviljoen
^ Trefpunt <Xp. 8
Zandvoort

ld. 02507 - 16406

De gezelligste strand tent
met de lekkerste vis,
vlees en vegetarische menu's

tot Z-'Ó'-NS ...
'/r

begrip
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Vlinders
In bezoekerscentrum
De Oranjekom van de Am- Cü
sterdamse Waterleidingduinen, bij ingang De JxÉ
Oase in Vogelenzang, is T3
tot en met 29 juni een ten- C
toonstelling over vlinders CD
te vinden.
Het bezoekerscentrum
is geopend van dinsdag
t/m donderdag, van half
tien tot vier uur, zaterdag
en zondag van negen tot
vijf uur. Vanuit Zandvoort is het via Bentveld
en Vogelenzang per auto
te bereiken, of wandelend
door de Waterleidingduinen, bijvoorbeeld vanaf de
ingang Zandvoortselaan.

'Gewone' .weekmarkt trekt veel toeristen
Groente en fruit,

Waar kun je beter

een indruk krijgen
van het dagelijks

brood, vleeswaren,
kip en vis, kaas,
fournituren

leven in dit dorp?

Diverse
evenementen
Zomervliegerfeest: 3 en
4 juni op het evenemèntenterrem
Houtrak,
Spaarnwoude.
Molen- en dorpentocht: 'S
boottocht met rederij (6
Noord Zuid te Haarlem,
kaarten a 25 gulden verkrijgbaar bij de VVV
Haarlem en Zandvoort.
Haarlemmerhoutfestival: 4 en 5 juni multi-cultureel festival met muziek, dans, toneel en informatiemarkt, in Haarlemmerhout te Haarlem.
Camping ruilbeurs: 11
juni op camping Weltevreden Spaarnwoude. Inl.
023-383726.
Schaapscheerdag:
11 (A
juni van 11 tot vier uur op 4J
recreatieboerderij Zorgvrij, Spaarnwoude. Inlichtmgen 023-383876.

f

Q)

z
O

Mars der Muzikanten:
drum- en showbands, 11
juni om half twee op Grote Markt te Haarlem.
Avondvlerdaagse Haarlem e.o.: 13 t/m 16 juni.
Twintig, veertig of 65 km.
Inl. 023-363900, 023-312194
of 023-353150.

§
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ENT U OP VAKANTIE
in Zandvoort of zomaar
een woensdagje in de
buurt? Dan is het misschien
een leuk idee om de gezellige
weekmarkt van Zandvoort te
bezoeken. Want op die dag
biedt de Prinsesseweg plaats
aan zo'n veertig
marktkramen met hun vaste
crew.
3t,„

door Martha Burger

De markt ligt zeer centraal,
vlakbij het postkantoor, de VVV
en het centrum van Zandvoort
en er is voldoende ruimte om de
auto te parkeren.
Om half negen hebben de
meeste kooplui hun spullen uitgepakt en schrapen zij alvast hun
keel. Vervolgens laten ze u graag
weten wat ze allemaal voor koopjes in huis hebben.
Hun humoristische en kooplust-bevorderende teksten schallen vervolgens de gehele dag op
een plezierige wijze over het
plein.

'A,

De weekmarkt aan de Prinsesseweg. Een mooie plek om de bevolking
van Zandvoort te ontmoeten
Foto André Lieberom

De weekmarkt van Zandvoort
is niet speciaal voor de toeristen
opgezet en is misschien juist
daarom wel zo'n leuke toeristische attractie. Want waar kun je
beter een indruk krijgen van het
dagelijks leven in dit dorp? Hier
komt men de Zandvoortse bevolking namelijk steevast tegen.
Ze zijn gehecht aan de markt
en nemen daar - tijdens het snuffelen naar koopjes - met elkaar
nog even graag de gebeurtenissen
van de afgelopen week door. Het
moet dan ook wel gek lopen, willen ze een woensdag overslaan.

De weekmarkt heeft een afwisselend assortiment. De marktlui
verkopen namelijk juist die produkten, die de Zandvoorters en
ook de toeristen voor hun dagelijks bestaan nodig hebben. En
laten we eerlijk zijn, wie betaalt
er voor dezelfde kwaliteit niet liever wat minder? Groente en fruit,
brood, vleeswaren, kip en vis,
kaas, fournituren, sokken, schoenen, ondergoed, tassen, dekbedden, kleding, bloemen en planten
en niet te vergeten lekkere snoeperijtjes.

markt echt een feest. Wie van
hen is er niet dol op de gefrituurde Vietnamese loempiaatjes en
de ambachtelijk gebakken (nog
warme)
reuzen-stroopwafels?
Andere kinderen kiezen liever1
voor het 'lekkere kliederwerk':
zij kopen bij de stroopwafelstand
graag een zak koekkruimels, die
vervolgens met een flinke schep
warme stroop wordt overgoten.
Het resultaat laat zich raden.
De meest gelukkige kinderen
mogen ook nog even een bezoek
brengen aan de grote snoepwagen. Hier liggen zoveel lekkernijen dat het je gewoon duizelt van
de kleuren en de daarbij behorende luilekkerland-geuren. Met al
dat lekkers zijn ze echt wel een
tijdje 'zoet'. En dat is voor ouders
op vakantie weer even mooi meegenomen.

Dan kunt u eindelijk eens ongestoord neuzen in de boekenkraam en heeft u misschien ook
nog net even tijd om in alle rust
dat leuke bloesje, die trui of die
mooie broek te kopen. Want het
is vakantie. En daar hoort jezelf
een mooi cadeautje geven toch
Ook voor de kinderen is deze gewoon bij?

DRUKKERIJ

wenst iedereen die moet werken
een perfect seizoen toe...
en diegene die met vakantie gaan
een fantastische vakantie !!!

K.

BO

Zoals u weet is drukkerij REPROX
ook in de vakantieperiode
gewoon GEOPEND !!!

bij inlevering van deze bon m

GASTHUISPLEIN 6 - 2042 JM ZANDVOORT
TELEFOON: 02507-16338

CIRCUS ZANDVOORT
maakt u DIRECT !! kans op een

PRACHTIGE BEER
Circus zandvoort

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort
Telefoon: O25O7 - 18686
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QKZ/LLLIQ
STEENGRILL & FONDUERESTAURANT

„DE VUURBOET'kv
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Grieks
specialiteiten
restaurant

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort
Telefoon: 02507-12092

(De Qutte,

J."-

De „ lekkerste "plek
aan zeef
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

j'3 j
......

ü:
i!
l'tl

Kom eens gezellig
steengrillen of fonduen
in ons sfeervol restaurant.

hl......

JJw gastvrouw en -heer:

ledere dinsdag en woensdag gesloten

//

SYMPOSION"

Zeestraat 38, tel. 13758
*••••

DE
\ï.

Nu ook VOOR
GROTE PARTIJEN.

nn* »*••

***t
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VAN

Ei
• •• •

l 7.00-2J.00 UUR.

i".V.Ï

VOOR RESERVERJNQEN TEl.

nIJ
4

02507-15758

r
• •

U bENT
VAN hARTE

™

Maar vuist u dat u
ons heertijfifant eten op
het (verwarmde) terras.
Wij serueren onze bekende specialiteiten,
zoals spareribs, gebakken tong etc. etc.
Wij heten u van harte welkom in
Het Wapen, Gasthuisplein l o
telefoon O25O7-14638 Zandvoort

ETEN
EN
DRINKEN

l
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Winny en Rob Pietèrs
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HSHiRMANiERMNP
Hef adres voor

Kreeft

aan Zee

Badhuisplein - Zandvoort - Holland - Tel. 06 - 52 87 88 01
(naast casino zandvoort)

ESSEN
UND
TRINKEN
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Pinksterraces
Op Circuit Park Zandvoort
worden op maandag 5 juni de
internationale Pinksterraces
gehouden onder auspiciën van
de Nederlandse Autosport Vereniging. De trainingen vinden
plaats op zaterdag 3 juni. Op
beide dagen duren de activiteiten van .tien tot zes uur. Gedurende de training kost de entree
12,50 gulden, waarvoor men ook
toegang tot het rennerskwartier
heeft. Wil men dat gedurende,
het hele weekend of alleen tijdens de officiële racedag, dan
betaalt men 37,50 gulden. .Een
kaartje tribune of duinen kost
op 5 juni 17,50 gulden.

Met eigen auto racen op circuit

c
CD

tö

Z

ANDVOORT KENT een
lange traditie van
autoraces. Eind jaren
veertig werden hief al de
eerste wedstrijden
gehouden, al was het toen
nog op een eenvoudig
stratencircuit. Roemruchte
jaren volgden, met grote
evenementen waarvan de
Formule I races voor

Flessenpost
In Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b, is momenteel een bijzondere exposities te zien. 'Aangespoeld in
Zandvoort', is een tentoonstelling van flessenpost, verzameld
door Wim Kruiswijk. In de vitrine zijn tientallen briefjes te
zien. De afzenders variëren van
zeelui op verre zeeën tot toeristen op de pont naar Engeland.
Deze expositie is te zien tot eind
augustus, op woensdag t/m zondag van één tot vijf uur.

>

CD

autosportliefhebbers het

hoogtepunt vormden.

•o

door Joan Kurpershoek

Sindsdien was het circuit niet
meer weg te denken uit Zandvoort. De Grand Prix is een paar.
(8 jaar
geleden weliswaar verdwenen, maar dat is maar voor tijdelijk. Dat is tenminste het uitgangspunt. Momenteel wordt er
achter de schermen hard gewerkt aan de nodige vergunningen en financiering voor een uitgetareide renovatie van het circuit. De racebaan wordt daarExposities
mee weer geschikt gemaakt
Behalve de flessenpost-expovoor de Formule I races. Onder_sjtie,jworden in het Cultureel
tussen worden, er nog/volop raCentrum ook nog andere tences
gereden en andere evenetoonstellingen gehouden. Bijmenten georganiseerd.
voorbeeld 'Bevrijding 50 jaar geOok het publiek zelf kan er
leden', te zien tot en met 25 juni.
met de eigen auto rondjes rijDeze geeft een overzicht van onden. Onder het motto 'Voel je
der andere unieke kranten, focoureur op Zandvoort' wordt de
to's en andere voorwerpen uit
racebaan tot eind september
die tijd. Daarnaast is er een tenelke dinsdagavond vanaf zes
toonstelling van Jenny Elevelduur voor het publiek openge-Withaar, met schilderijen in
steld. Kosten 25 gulden per
olieverf, pastei en aquarel. Zij
kwartier, informatie: 18284.
neemt de toeschouwer 'mee in
Les nemen in rijvaardigheid
de verloren gewaande sferen
of anti-slipvaardigheid kanook.
van ons eigen bos- en waterKort achter de toegangspoort
land'. Het Cultureel Centrum
bevindt zich Slotemakers AnZandvoort is van woensdag t/m
ti-Slipschool (14423). Daar leer
zondag geopend, van één tot vijf
je de basistheorie van het tegen-
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Een races met louter Fiatjes

Archieffoto Weekmedia

gaan of opvangen van een slip, sussen waarbij liefhebbers zelf nen kruipen. Voor degeen die
waarna je onder begeleiding eens achter het stuur van een het liever iets rustiger aan doet,
van een instructeur zelf achter echte sport- of racewagen kun- is er een kartbaan.
het stuur stapt. Op de spekglad-CU? baArj kun je hst geleerde zelf
in praktijk brengen. Slotemakers Autorijschool geeft een alEvenementen
gemener opleiding in rijvaarOp
de
agenda
van
Circuit Park Zandvoort staan onder
digheid.
andere de volgende evenementen:
The Dutch Racing School
- Maandag 5 juni NAV Internationale Pinksterraces
(15034), onder leiding van Hans
- Zaterdag 24 en zondag 25 juni Italia a Zandvoort: Met
Deen, en de Ren Sportschool
bekende Italiaanse automerken uit dat land, waaronder PerZandvoort
(023-272676
of
rari, Lamborghini, Maserati, en Alfa Romeo, zowel antiek als
020-6429292) richten zich evennieuw. Sportief hoogtepunt vormen de twee races in de Ferraeens op het vergroten van de
ri 348 Challenge. Verder is er een Concours d'Elegance, met
rijvaardigheid. Daarnaast orgade mooiste zestig auto's van alle merkenorganisaties.
niseren zij van begin november
tot begin maart racecursussen
- Zondag 9 juli NAV Trophy of the Dunes.
voor toekomstige coureurs of
- Zondag 16 juli Marlboro Masters of Formula 3.
diegenen die hun rijvaardigheid
- Zondag 23 juli Historische Grand Prix.
willen verhogen. De Dutch Racing School heeft ook dagcur-
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Rve
strandpaviljoen 5
Zandvoort - Holland
Telefoon O25O7-16119

De meest swingende strondtent
uon Zancluoort!
De gelegenheid bij uitstek uoor
barbecues, feesten of gewoon
strandpaviljoen 4
zandvoort O25O7 - 13431

reserveringen

Restaurant ~ Strandpauiljoen la

Freddii & Paul

•

Maarten Keislair

ïgjQÈ?

STRflNDPflVILJOEN 23
forsea, sun andfun

een gezellig etentje.

ook het adres voor feesten,
partijen, barbecues

Sheila & Gert Toonen

tel. 02507-15707

Gewoon doen!
ledere dag geopend
08.00 tot 24.00 uur
Boulevard Paulus Loot ZANDVOORT Tel. 02507-16959

ï DG 1993
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PROGRAMMA

BOCKCC/

Op zaterdag 24 juni is het weer zover, dan gaat in Zandvoort voor de
lle keer het gratis MIDZOMER FESTIVAL van start.
Dit gratis festival wordt door de Zandvoortse horeca georganiseerd omdat
de dagen op zi|n langst zijn en de
zomer begonnen is.
Dit feestelijk buitengebeuren gaat qepaard met live muziek op buitenpoaia
van verschillend kaliber met o.a.:
Podium Haltestraat
(gesponsord door Café Neuf en Chin
Chin)

swingende band
5-mans formatie.

THE CHEVY ROCKERS & SPECIAL ACT
Bezetting
Jaapjan de Back
Bob Vuyk
Ed Engelen
Ted Overgaauw
Arnoud Bergman
Cees Koeleman ....<«
Kees Spendel

drums, zang
bas, zang
gitaar
gitaar
piano, synthesizer, zang
tenorsaxofoon
altsaxofoon

Grace van der Eijk

nr^......-zang, percussie -

Jan Dobbe

zang, percussie

Podium Haltestraat eind
(gesponsord door La Bastille)
HURRICANE JOY
Podium Kerkplein
(gesponsord door Café Arie Koper,
Scandals, Febo en Beregoed)
„Middernacht Verrassing"
Podium Gasthuisplein
(gesponsord door_ wapen v._ Zandvöort, Sesto 'Sënsö en circüsTZalïd"
voort)

BLUES

Rob, Ronald, Coco en Frank de Geus

i
l

gesponsord door:

Podium Dorpsplein
(gesponsord door Yanks)
Swingende Band „JAMENTO"
Er staan vijf buitenpodia verspreid opgesteld in het centrum van het dorp
waar veel cafés en restaurants hun interieur naar buiten uitbreiden met o.a.
tappunten en houtskoolgrills.

en

Het gebeuren speelt zich 's avonds
tussen 18.00 en 14.00 uur af.

PODIUM HALTESTRAAT
HK. PAKVELDSTRAAT

PODIUM DORPSPLEIN
gesponsord door:

Discotheek
Chin-Chin
PODIUM KERKPLEIN
PODIUM
GASTHUISPLEIN

H1D20M6Z

Rob, Ronald
Coco en
Frank de Geus

gesponsord:
CAFÉ ARIE KOPER
SCANDALS
en
BEREGOED

PODIUM
EINDE HALTESTRAAT
gesponsord door:
haltestraat zandvoort

IKZIEJEINIABASTILLE

gesponsord:

Wapen van Zandvoort
Sesto Senso
en
Circus Zandvoort
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Midzomernacht
De langste dag van het jaar
wordt in Zandvoort iets later gevierd: op een zaterdag namelijk,
op 24 juni. Dan wordt in het
dorpscentrum het Midzomernachtfestival
georganiseerd.
Een groot muziekfestijn met
podia verspreid over het dorp,
waarop in totaal een tiental
bands zal optreden. Alle optredens zijn gratis bij te wonen. De
Zandvoortse horeca zorgt ervoor dat het publiek op straat,
vlak bij de podia, een hapje en
een drankje kan krijgen.
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NKELE
KILOMETERS ten'
oosten van Zandvoort
ligt Haarlem, een oude
provinciestad, bevolkt door
de mensensoort 'houten
Haarlemmer'. Het stoffelijk
bijvoeglijk naamwoord
verwijst naar het karakter
van de ingezetenen: stug,
stijf, conservatief en
krenterig. Na een
kortstondige bloeiperode in
de 17-e eeuw heeft de stad
aan het Spaarne zijn imago
van sufheid nooit meer
afgelegd. Of zoals een lid
van de Kamer van
Koophandel halverwege de
vorige eeuw over Haarlem
opmerkte: „...de pruiken
regeerden en het gras
tusschen de straatstenen
groeide."

Italia a Zandvoort
Circuit Park Zandvoort wordt
in het weekend van 24 en 25 juni
in Italiaanse sfeer gehuld met
Italia & Zandvoort. Twee dagen
lang is alles wat men er kan
ontdekken, van Italiaanse afkomst. Oude, antieke en nieuwe
auto's uit dat land, waaronder
de bekende merken Ferrari,
Lamborghini, Maserati, en Alfa
Romeo. Sportief hoogtepunt
vormen de twee races in de Ferrari 348 Challenge. Verder is er
een Concours d'Elegance, met
de mooiste zestig auto's van alle
merkenorganisaties. Deze worden op de baan te pronken gezet, zodat de autoliefhebbers
deze eens van dichtbij kunnen
bekijken. 'Zandvoort wordt op
24 en 25 juni een klem stukje
Italië,' belooft de circuitdirectie.

door Ton van Doorn
Godfried Bomans, een van
Haarlems grootste zonen die
overigens in Den Haag werd
geboren, strooide graag wat
zout in deze anti-mythe.
Tijdens een lezingjn Bonn op
-tte~Algëmenë~Landdag der
Europese steden zei Bomans:
„Haarlem is bovenal een stille
stad. Wie op straat fluit of
lacht, wordt de volgende dag op
het stadhuis ontboden en
ontvangt van de burgemeester
een berisping. (...) Fluit men na
een tijdje weer, dan wordt men
niet opnieuw ontboden. Men
verdwijnt geruisloos uit het
stadsbeeld. Ook de
nabestaanden horen niets meer
van hen. Willen zij nochtans
zijn stoffelijke
resten nog
eenmaal
begroeten,
dan doen zij
goed met naar
een
vuilnishoop te
gaan even
^-^-^^^buiten de
veste, waar zij hem aan zijn
bretellen nog zeer goed
herkennen kunnen." (Uit: Op
de keper beschouwd)

Riddertoernooi
Op de Grote Markt in Haarlem wordt van 22 t/m 25 juni een
Middeleeuws weekend gehouden. Het plein is gedurende
deze dagen het toneel van riddertoernooien, wagenspelen en
middeleeuwse muziek. De premièrevoorstelling van de riddertoernooien vindt plaats op
donderdagavond 22 juni om
acht uur; de overige voorstellingen op vrijdag 23 en zaterdag 24
juni om drie uur en acht uur, en
op zondag 25 juni om drie uur.
Kaarten: première veertig gulden, overige 25 gulden of twintig
gulden voor kinderen, 65+, CJP
en Haarlem Pas. Verkrijgbaar
bij de VVV (06-32024043). Tegelijkertijd ook middeleeuws
weekend in het Stoomgemaal
Halfweg.
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Paulus Loot
In galerie Paulus Loot, Boulevard Paulus Loot 21 in Zandvoort, exposeert Annet Splinter.
De galerie is in het weekend geopend, bij mooi weer tot zonsondergang. Annet Splinter
schildert met olieverf primaire
beelden in primaire kleuren, figuratief en non-figuratief. Daarnaast kan er een kijkje genomen worden in de tuin met mozaïken en beeldhouwwerken.
Bezoekers kunnen rekenen op
een gedegen uitleg over kunst.
De tentoonstelling is te zien tot
en met 18 juni

De Amsterdamse Poort, geschilderd tussen 1780-'85 door een anonieme meester. In het Frans
Halsmuseum ter gelegenheid van de expositie 'De trots van Haarlem'
museum en hier komen, het
spijt mij dit te moeten zeggen,
vrij veel mensen. Dit is de
schuld van de directeur, de heer Baard, Amsterdammer
van geboorte. De heer Baard
verkeert in de mening dat men
vreemdelingen moet
aantrekken en hieraan ziet
men al, dat hij niet uit Haarlem
komt. Hij kan dit niet helpen;
hij heeft zichzelf niet gemaakt.'
Deze twee musea plus het
Archeologisch Museum, het
ABC Architectuurcentrum, het
Historisch Museum ZuidKennemerland en een zaaltje

van de Haarlemmer: hij klopt
zich gaarne op de houten borst.
Wie daar getuige van wil zijn,
ka&ook-nog een wandeltocht
maken tussen 'Teyler en Hals',
waar 'de stad zelf aan het
woord is als een levende
topografie'.

men de trots van
Kennemerland?

De NederlandseJSpoorwegen
hebben na zoveel jaren
misschien wel terecht de
indruk gekregen dat de
vooruitgang bij de
Amsterdamse Poort halt houdt
Een Haarlemmer ziet graag
en laten daarom de Intercityin bewondering om, hij doet
treinen in Haarlem stoppen.
eigenlijk niet anders. Dé
Wie vanuit Zandvoort Haarlem
sensatie van de 750-e
toch wil bezoeken en niet in de
verjaardag van de stad is
file wenst te staan, heeft een
daarom het 'Middeleeuws
redelijk alternatief: hij kan met
Spektakel' van donderdag 22
de 'strandsprinter' naar de
tot en met zondagmiddag 25
stad. Hij blijft echter staan,
juni op de Grote Markt. Tussen want de meeste zitplaatsen zijn
opgeheven.
In het
weekeinde
van 15 en 16
juli kan men
zich zelfs
laten
vervoeren in
historische
treinstellen,
de barbiers en kwakzalvers zal waarschijnlijk nog eigendom
Frans Hals himselj schilderles
van de Hollandsche Ijzeren
geven aan zijn leerlingen. De
Spoorweg Maatschappij, die
bezoeker kan zelfs getuige zijn tussen Zandvoort en Haarlem
van een zitting van een
gaan rijden. Verder is er dat
middeleeuwse rechtbank en
weekend in de stad niet veel te
zich tegoed doen aan een
doen. Daarvoor moeten
Breugheliaanse kaasfondue.
Zandvoorters toch misschien
Tevens geeft het beroemdste
eerder de overtocht wagen. De
riddergezelschap ter wereld,
volgende evenementen staan
'Les Cascadeurs Associés',
op stapel: zangmanifestatie 'De
zesmaal een riddertoernooi ten klokken van Haarlem' op de
beste. Kaartjes zijn te
Grote Markt (l juni),
verkrijgen bij de VVV (06openluchtmusical 'De zwarte
32024043).
tulp' op de Grote Markt (2, 3 en
4 juni), Vlaamse dagen (3 en 4
De Zandvoorter of de
juni), Haarlemmerhoutfestival
strandtoerist kijkt, gewend als op het Vlooienveld (4 en 5
hij is aan het weidse uitzicht
juni), Grachtenloop (9 juni),
over zee, natuurlijk liever
Mars der Muzikanten op de
vooruit, maar op een
Grote Markt (11 juni).
regenachtige dag is een bezoek
aan de Spaarnestad misschien
Dat er in zo'n overvol
wel de moeite waard, al is het
programma wel eens een foutje
alleen maar om dit curieuze
sluipt, komt in de mooiste
volkje te bekijken. Hoe bereikt wereldsteden voor. Het
animatie-vuurwerk op 2 juni
tussen 11 en 12 uur 's avonds
bij de Buitenrusttarug valt
samen met een evenement op
een brug verder. Enkele
Zimbatawaanse kunstenaars uit
de zusterstad Mutare Haarlem voert ook een
buitenlands beleid - onthullen
die avond hun schilderwerk op
de onderkant van de
Langebrug. Het festijn wordt
luister bijgezet door een
'concert voor brug;boot en bus'
op een tijdstip dat het
vuurwerk de lucht ingaat. De
vrees dat het mannenkoor
Zang en Vriendschap door
vliegende keukenmeiden de
juiste toonsoort niet kan
vinden, is groot. Een houten
Haarlemmer die daar oplet.

Op een regenachtige dag is een bezoek aan de Spaarnestad
misschien wel de moeite waard, al is het alleen
maar om de curieuze inwoners te bekijken

Beeckestijn Pop
Op landgoed Beeckestijn in
Velsen-Zuid treden zaterdag 10
juni in totaal 11 bands op, verspreid over twee podia. Het
popfestival begint 's middags
om één uur en duurt tot negen
uur 's avonds. Het wordt geopend door de jonge Grunge
band Sellfish, winnaar van de
Festivalprijs, een voorronde
van het popconcours Noordhollands Glorie. Verder staan op
het programma de bands: Shine, David Thomas & The 2 Pale
Boys, Beeswamp, Thee Hypnotics, Cobraz, Hammerhawk, Visons of Johanna, Groovin' Piet
en Space Marines. De laatste
deelnemer wordt later bekend
gemaakt. De entree is gratis.

Voetjes houten Haarlemmers
komen langzaam van de vloer

4-3

van de Eijks Geologische
Dienst zijn van 21 mei tot 3
september ingeruimd voor
deze expositie. De speciale
tentoonstellingskrant is echter
Deze stad bestaat nu 750 jaar. niet zonder ironie te lezen:
Geen wonder dat de
„Haarlem heeft zich in de loop
festiviteiten wat moeilijk op
van de geschiedenis willen
gang kwamen. De manifestatie propageren en promoten als
'Geest van Haarlem', een
een Hollandse stad met een
sponsoractie om de stad te
uitzonderlijk bezit aan stadsprofileren, mislukte faliekant.
en landschapsschoon, met een
Rota Wetenweerder van de
bloeiende economie en rijke
stichting Haarlem 750 laat
cultuur, met belangrijke
weten dat het project meer
burgers en vooral ook met een
gekost dan opgeleverd heeft.
eerbiedwaardige historische
herkomst. Uitvoerders van
„Het bedrijfsleven liet het
deze Haarlem-promotie waren
massaal afweten," aldus
de kunstenaars. In literatuur,
Wetenweerder. „Typisch
architectuur, schilderkunst,
Haarlems. Ergens niet aan
tekenkunst, grafiek en
meedoen, maar achteraf, als
kunstnijverheid schalt de
het publiek toch belangstelling loftrompet de trots van
toont, zeggen 'wat jammer dat
Haarlem."
wij dat niet wisten, anders
hadden we het twee keer zo
Want dat is een ander facet
mooi kunnen maken'."

Terwijl het verkeer in de stad
weer geregeld vastloopt wegens
de openstaande bruggen die de
bootjes van plezier moeten
doorlaten, lijken de voetjes van
de houten Haarlemmmers
eindelijk een beetje van de
vloer te komen. Het feest
begint beschaafd los te b;n sU-n
Zeer opmerkelijk ib dnai om de
tentoonstelling 'De (rols v.m
Haarlem', waai sillo musea m
de stad aan meewerken. Uniek,
zeker met de lezing van
Bomans in het achterhoofd.
'Aan het Spaarne ligt het
Teyler's museum. Ook hier
komt geen sterveling. De
laatste bezoeker dateert van 4
september 1928 en de huidige
directeur weet zich de
gebeurtenis nog zeer wel te
herinneren'
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Bomans vervolgt' 'Wij
hebben ook een Frans Hals

Kenau op de Wallen, door J.H. Egenberger en B. Wijveld (1854).
Te zien op de tentoonstelling 'De Trots van Haarlem'

Voor inlichtingen o\er de festh iteiten.
VVV Kennemerhind (023-3190ÖSJ) of de
stichting Haarlem l.ïO (-113750)
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Voortaan twee fracties 'D66' in Zandvoortse gemeenteraad

DEZEWEÈK

'Dit schept een hele hoop onduidelijkheid'

ZANDVOORT - D66 Zandvoort gaat, ondanks proteslen van VVD en PvdA, door
in de gemeenteraad met
twee fracties onder deze politiek naam. Raadslid Koper, die door zijn D66-collega's Termes en Van Leeuwen was uitgerangeerd,
vormt nu 'D66, Lou Koper'.
„Ik heb geen enkele reden
gehoord waarom ik de
naam zou veranderen," zei
hij dinsdagavond na een
langdurige discussie in de
gemeenteraad. Volgens zijn
tegenstanders geeft
de
naam verwarring.
WD en PvdA hebben grote
moeite met het feit dat er nu
twee fracties met het predikaat
'D66' zijn. „Het is gebruikelijk
dat de meerderheid van de fractie onder dezelfde naam doorgaat en de minderheid een andere naam aanneemt," aldus

PvdA-fractievoorzitter
Van een brief aan burgemeester
Westerloo. „Dit schept een hele Van der Heijden. Volgens hem
hoop onduidelijkheid."
ontstaat er zo een oververtegenwoordiging van D66 in de raadscommissies. Bovendien verHelder houden
weet hij de burgemeester dat
Dat
laatste had
ook hij wat al te gemakkelijk was
VVD-fractievoorzitter Van Cas- meegegaan met het voorstel
pel al uitgebreid geschreven in van de D66 raadsleden om deze
twee fracties te vormen. 'Van u
had een bijdrage mogen verwacht aan het helder houden
van de politieke structuur.'

Nieuwste fractie: D66-Lou Koper

Volgens Van der Heijden zelf
echter, wijzend op het Regiement van Orde, mag hij zich
niet in deze kwestie mengen.
„De voorzitter van de gemeenteraad mag nimmer politieke
ontwikkelingen beïnvloeden,
ook al dragen die bij tot onduidelijkheid. Hij mag wel stimuleren om tot duidelijkheid te
komen."
Achteraf blijken ook Termes
en Van Leeuwen met blij met
de naamgeving 'D66, Lou Koper'. „De D66-fractie kan zich

hier niet in vinden, omdat het
de helderheid .binnen de gemeenteraad in de weg staat,"
aldus Termes. „Wij zullen dit
niet ondersteunen." „Maar dat
gaat alleen om de naam," zei
Van Leeuwen daar later over.

aan burgemeester Van der
Heijden, benadrukken zij wel
'de enige fractie van de politieke partij D66 te vertegenwoordigen in de gemeenteraad van
Zandvoort.' Het Zandvoortse
afdelingsbestuur van deze partij bevestigt dat in een andere
brief aan het college. Daarbij
'Enige fractie'
wijst het op het feit dat op 20
„We waren er niet op uit, om april op de partijvergadering
Lou het functioneren verder een motie van wantrouwen teonmogelijk te maken."
gen Koper is aangenomen. KoIn een brief van 29 mei 1995 per heeft dat toen naast zich

Kleurrijk
De muur van Graftdyk
n
aan het Raadhuisplein
O
is er dit weekend een stuk
kleurrijker op geworden On
der leiding van de Zandvoort
se kunstenares Mananne Re
bel namen dertien jongeren
de kwast ter hand

neergelegd, in afwachting van
een 'onafhankelijk' onderzoek
Die kwestie ligt nu bij het
hoofdbestuur van D66. Dat wil
nog voor de zomermaanden
een commissie van goede diensten instellen, om het gesprek
tussen beide partijen te heropenen

me stemming toegang tot alle
vier de gemeenteraadscommissies. Koper kreeg de steun van
de helft van de raadsleden. In
feite was de stemming een formahteit: „Elke fractie heeft
recht op een plaats in de commissies," benadrukte Van der
Heijden.
Ook h ij is overigens weinig
gelukkig met de nieuwe naamOnwenselijk
geving: „Persoonlijk vind ik
De twee 'D66-fracties' kregen deze situatie uitermate onwendinsdagavond via een anonie- selijk "

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

Strandkrant

Wat kun je allemaal in
Zandvoort
doen
op
mooie zomerse dagen en
wat als het zonnetje verstek laat gaan? Of hoe
kun je de avonden op
een gezellige manier
doorbrengen? Deze en
andere
onderwerpen
staan centraal in de
'Strandkrant', waarvan
het Zandvoorts Nieuwsblad deze week in een
oplage van 15 duizend
stuks de eerste editie
verspreidt. Daarna volgen er nog twee, op 29
juni en op 3 augustus. De
Strandkrant is te verkrijgen bij de strandpaviljoens en op tal van andere punten in het dorp,
waar veel toeristen ko-

Hollandse Nieuwe razend snel opgehaald

Meldingsformulier unicum in Nederland

Politie start onderzoek naar
kleine criminaliteit op strand
ZANDVOORT - De politie
verspreidt dit jaar op het
strand voor het eerst formulieren voor het melden van
'kleine criminaliteit' en/of
baldadigheid. Dat is een
uniek initiatief voor Nederland. Het gaat met name om
zaken die meestal niet worden aangegeven, omdat het
slachtoffer het de moeite
niet waard vindt. „Aan de
hand van die gegevens kunnen we - indien nodig - ons
beleid aanpassen," aldus
projectleider Paul Tromer.
Kleine vernielingen en lichte
diefstallen in het duin of op
strand,, bijvoorbeeld het stelen

Kettingbotsing
ZANDVOORT - Op de
Zandvoortselaan heeft zich
'zaterdagmiddag een kettingbotsing voorgedaan. In
totaal waren er zeven auto's
bij betrokken.
De botsing vond plaats op het
gedeelte in Heemstede. In drie
'fases' reden de bij de aanrijding betrokken automobilisten
van achteren op hun voorganger. Daardoor werden de auto's
telkens als een harmonica verder in elkaar geschoven.

van een handdoek, worden
vaak niet gemeld op het politiebureau. De algemene teneur
onder de badgasten is, dat het
weinig zin heeft om daarvoor
naar de politie te lopen en aangifte te doen. „Daardoor blijft
een deel van dit soort zaken onbekend voor ons," zegt Paul
Tromer, projectleider Integrale
Strandzorg van de Politie Kennemerland-Zuid.
Verborgen
„Als er zo'n honderdduizend
mensen op strand liggen dan
zal er heus wel wat gebeuren.
Maar als er dan nul aangifte is
van kleine criminaliteit, dan
weetje dat er een en ander verborgen blijft. Maar wij willen
juist wél graag weten wat er gebeurt, zodat we er iets mee kunnen doen. Als wij bijvoorbeeld
de indruk krijgen dat op bepaalde punten bepaalde zaken
vaker voorkomen, dan kun je
daar tegen gaan optreden of andere, preventieve maatregelen
nemen."
Vandaar dat het 'Meldmgsformulier' is ontwikkeld, dat
overal op het strand te verkrijgen is, bij de strandpaviljoens,
de reddingsbrigade, de watersportvereniging en de kampeerverenigingen. „Wij zijn van hun
medewerking afhankelijk," al-

ZANDVOORT - De kantinebeheerder van Camping
de Branding is dinsdagavond gewond geraakt, toen
een onbekende man enkele
schoten op hem loste. De dader is nog voortvluchtig.
Het slachtoffer is inmiddels
weer thuis.
Dinsdagavond rond kwart
over tien kwam een onbekende
man de kantine binnen en
richtte zonder enige verklaring
een pistool op de beheerder,
een 64 jarige inwoner van Amsterdam. Vervolgens loste hij
enkele schoten, die de beheerder in zijn been troffen. Daarna
vluchtte de dader de camping
af. Het slachtoffer werd ijlings

De vaste lezers vinden
uiteraard een exemplaar in hun eigen Zandvoorts Nieuwsblad.

dus Tromer. „Wij hebben hen
gevraagd het formulier aan te
bieden, als mensen zich melden
met zaken van kleine criminaliteit of baldadigheid."
Uniek
De slachtoffers of getuigen
weten vermoedelijk - vooral in
de beginfase - niet dat dit bestaat, verklaart hij. Na het mvullen kan het formulier gratis
opgestuurd worden. „Dat kost
ons wel wat geld, maar dat hebben we er graag voor over. Met
een antwoordnummer proberen we de drempel zo laag mogelijk te houden."
Invoering van een dergelijk
formulier is voor zover bekend
uniek in Nederland. Met name
omdat het om het 'melden' van
zaken gaat, zodat er een overzicht ontstaat van wat er allemaal gebeurt. Dat is wat anders
dus, dan 'aangifte'. Dat laatste
blijft nodig voor zaken waar direct werk van gemaakt moet
worden.

Politiepost
Daarvoor kan de badgast onder andere terecht op het pohtiebureau aan de Hogeweg en
de strandpolitiepost in Bloemendaal aan Zee. Deze post is
sinds kort weer in gebruik. Van
hieruit houdt een stranddetachement, bestaande uit de politiemannen Ruud Luttik en Roy
Keur plus drie politiesurveillanten, het strand van Zandnaar het ziekenhuis gebracht, voort en Bloemendaal m de gamaar de verwondingen leken ten.
mee te vallen. De man mocht na
behandeling weer naar huis.
De dader is onbekend gebleven. Hij is niet herkend als gast
van de camping. Hoe hij is gevlucht is niet bekend. De politie
is dan ook op zoek naar getuigen, die de man rond dat tijdstip op of in de buurt van de
Boulevard Barnaart hebben gezien. Zijn signalement luidt:
leeftijd ongeveer 23 jaar, stevig
postuur, lengte plm. 180/185
cm, bol gelaat, kort donker
haar. Hij was gekleed in gebleekte spijkerkleding, bestaande uit broek en jack. De
politie is te bereiken via het telefoonnummer 13043.

Schietpartij op camping

men.

'Laffe' overval
op invalide man
ZANDVOORT - Op het
kruispunt bij Nieuw Unicum is zondagavond een invalide man overvallen en beroofd van zijn portefeuille.
De politie spreekt van een
'laffe' overval.
De overval vond plaats rond
tien voor tien en werd gepleegd
door drie overvallers van tusVishandelaar Jaap Kroon en casino-directeur In 't Veld laden samen de eerste haring uit, die met de reddingboot Annie Poulisse sen de 16 en 18 jaar oud. Zij
ÏS Opgehaald
Foto Arnold ^.an der Zee waren eerder op de avond m
een automatenhal in Zandvoort, waar de 21-jarige bewovoort, die samen met Kroon en
ZANDVOORT - De 'Hol- hoger geworden."
ner van Nieuw Unicum op dat
'Boterzacht, lekker vet, per- de KNRM een en ander had gelandse Nieuwe' is weer in
(ADVERTENTIE)
moment 160 gulden won. Later
Zandvoort. De nieuwe ha- fect!' luidden de reacties onder orgamseerd.
hebben zij hem in de bosjes
ring is sinds gisteren volop de Zandvoorters die dinsdaglangs de Zandvoortselaan opgein het dorp te krijgen. De middag dit speciale transport Ludiek
wacht en overvallen. Zij gingen
Zandvoortse vishandelaar op liet strand verwelkomden.
er vandoor met een portemon„Een prima samenwerking
Jaap Kroon had een dag eer- Allemaal werden zij getracnee met 350 gulden, enkele
op enkele nieuwe harin- die tot een leuke, ludieke actie
der, dinsdag, een primeurtje teerd
bankpasjes en een paspoort.
die ter plekke waren heeft geleid," aldus In 't Veld.
met de aanvoer van de eer- gen,
De politie is op zoek naar geschoongemaakt. Desgewenst „En we hebben een primeur na- 9r van de maand
ste drie kantjes haring.
tuigen van de overval, of menmet een korenwijn, naar goed, tuurlijk, haring rechtstreeks
sen die het drietal elders heeft
Kroon had deze samen met oud gebruik aldus Kroon 'Hol- uit zee .." De Hollandse Nieuwe
gezien. Volgens het slachtoffer
de reddingboot Annie Poulisse lands glorie' werd omschreven is volgens hem 'voortreffelijk'.
hadden zij een Zuideuropees
'opgehaald uit Scheveningen'. met superlatieven. „Hij is echt „Een beetje dikke rug en blank
uiterlijk. Een van hen droeg
Fraaie modieus
„We zochten een manier om de heel goed," bevestigde onder vlees, kortom: mals!"
een rood/wit tramingsjack, de
De eerste haring was dinsdagnieuwe haring zo snel mogelijk andere D. van de Werff. „Je
\ormgege\en massief
andere twee vermoedelijk
uit Scheveningen hier te krij- kunt proeven dat wij 'm opge- avond al te proeven in Holland
gouden armband
zwarte leren jassen. Allen droegen," zo verklaarde hij deze ac- haald hebben," luidde het com- Casino Zandvoort en in Café
gen een spijkerbroek en witte
tie. De kwaliteit van de Hol- mentaar van Chris Kemp, se- Neuf. De verkoop in de winkel
met \eilige ( artier ,
gympen. Voor inlichtingen, tel
landse Nieuwe is volgens hem cretaris van de KNRM Zand- en aan de viskraam is gisteren
sluiting liicolor
13043.
'gigantisch goed'. „De vangst is voort. „Dat komt de kwaliteit ingegaan Kroon zelf heeft daar
een spaaractie aan verbonden,
uitgevoerd
een week verlaat, zodat de ha- ten goede."
Onder de fijnproevers be- met kans op een reis naar Gran
ring nog wat meer tijd kon krijOnder invloed
Alleen de/e
gen om zich vol te eten. Daar- vond zich ook directeur In 't Canana. (Zie ook elders in dit
ZANDVOORT - Op de Boulemaand \ oor de
door is het vetgehalte nog wat Veld van Holland Casino Zand- blad).
vard Barnaart zijn zaterdagaantrekkelijke
ochtend even voor half twaalf
bij een botsing twee auto's
(ADVERTENTIE)
prijs \an
zwaar beschadigd. Een 23-jarige man uit Essen reed met te
hoge snelheid door een bocht,
waardoor hij op de verkeerde
weghelft belandde. Daar kwam
hij in botsing met een tegenligUur); ik Muuiliin l')l l>)s kinktiNiriii Js
ger. De Essenaar, die dronken
bleek te zijn, raakte licht gewond.

Juweel
f-fa-i-y

H

KANS OP GRATIS REIS EN GRATIS HARING

Zoon eist winst moeder op
ZANDVOORT - In het
centrum is zaterdag een
22-jarige inwoner van Amstelveen aangehouden, wegens vernieling en mishandeling.
De man had in een uitgaans-

Waterstanden B
Datum
1 jun
2 jun
3 jun
4 jun

HW
LW
HW LW
06.09 01 50 18.3514.10
06.46 0225 19.0514.35
07.1503.0619.3915.15
07.48 0345 20.1616.06

5 jun ' 08.30043621.0516.50

6 jun
09.19 0516 22.1017.46
7 jun
10.45 06.15 23.2018.34
8]un
11.56 07.04
-.--19.44
9 jun
00.28 08.14 12.5821.04
Maanstand/getij:
NM maand. 29 mei 11.27 uur
Doodtij 7 juni 23.20 uur
NAP + 62cm
VM dmsd. 13 juni 06.03 uur

gelegenheid aan het Badhuisplein een medewerker een
bloedneus geslagen en met behulp van een staande asbak een
speelautomaat vernield. De
man ontstak in woede, toen hij
de speelwinst van zijn moeder,
1650 gulden, niet kreeg. Die
werd volgens de regels aan de
vrouw uitgekeerd. Tegen haar
zoon wordt procesverbaal opgemaakt.
(ADVERTENTIE)

LASER
PRINTER
CANON 41 HP PCL 5
HP 4L MET 2 MB
BESTEL NU OF NOOIT

NU f 999
Ö IMPROVEMENTf^l
020-6187566 Ui
SCHEUR UIT EN BESTEL

Wij hebben ze weer, de

595-

nusseleiri

DRIE MAANDEN
V O O R MAAR ƒ 13,00

Hollandse Nieuwe!!
en als u er 4 koopt ontvangt u een
„Reismaatje" en krast u ook nog eens

voor gratis haring.

Naai"1 Cm/vl l

Spaarkaarten voor

Postcode/Plaats:!

10 Reismaatjes verkrijgbaar bij de drie
mobiele vitrinerestaurants.

Tplpfnnn- 1

1

I

1

1

ArlrPS-

KRAS
AKTIE
LOOPT

Misschien is onze

Hollandse Nieuwe
wel uw ticket
naar de zon!

WIN EEN REIS NAAR DE ZON MET GRATIS 'REISMAATJES' /
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8'"71 Ö37Ï"024Öu"l'
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FAMILIEBERICHTEN

24 mei
Is onze eerste kleindochter
L€RH
geboren.
De trotse grootouders
Frils en Hennu Hoge

'Deze. brandweerman wordt 3$jaar
geinig hé

Dag lieverd, we gunnen je alle rust.
Na heel veel moeite heeft onze sterke, dappere
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

ovz

en

Ondernemer» Vereniging Zandvoort

GEMEENTELIJKE
AFDELINGEN GESLOTEN;

organiseren 15 juni a.s. weer een
gezellige

VADERDAGPCIZZEL

1e prijs 2 dinerbonnen
t.w.v. 100,- p. stuk
aangeboden door
Chin. Rest. „Hong-Kong"
hk. Haltestraat/Zeestraat
Troostprijzen:
2 staatsloten t.w.v. 25,=
20 Lucky 10 loten
beschikbaar gesteld door
Sigarenmagazijn LISSENBERG
Haltestraat
Onze promotiedames delen zat. 17 juni weer een geurige
attentie uit verzorgd door
Parfumerie Moerenburg, Haltestraat

Catharina Helena
Koome-Rijbroek
weduwe van Kornelis Koome
ons eindelijk los kunnen laten op de leeftijd van
97 jaar.
Tine Koome

en
Ondernemers Vereniging Zandvoort

Jacqueline
Mare

WIJZIGING

IMïeuwsblad

Nieuwsblad

HUISVUILOPHAAL
In verband met de viering van Pinksteren zijn op
maandag 5 juni alle gemeentelijke afdelingen
gesloten
Het huisvuil van de maandagwijk wordt op dinsdag 6 juni opgehaald

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissies vergaderen volgende
week in het Raadhuis
- dinsdag 6 juni 20.00 uur commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 7 juni 20.00 uur commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 8juni20.00 uurcommissieRuimtelijke Ordening
De stukken voor_ de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie in de hal van het Raadhuis BIJ het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda
staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren
POLITIE CONTROLEERT OP FOUT
PARKEREN MOTOREN
De parkeerpohtie is weer begonnen met het
controleren op het fout parkeren van motoren
De regel is dat motoren op een parkeerterrein
geparkeerd worden Het is niet toegestaan en
motor op het trottoir of op een bemeterd parkeervak -te plaatsen
Omdat met name op het Badhuisplein het parkeerverbod regelmatig wordt overtreden, zal de politie daar strikt toezicht houden
HUWELIJKSVOLTREKKINGEN
TIJDELIJK BEPERKT MOGELIJK
Vanwege de nieuwbouw aan het Raadhuis en de
noodzakelijke werkzaamheden in de bestaande
bouw, zijn huwelijksvoltrekkingen slechts beperkt mogelijk
Daarbij kan het zijn dat deze werkzaamheden
voor enige overlast bij een huwelijksplechtigheid

De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlmgh Onnesstraat 20, te Zandvoort De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
09 00 tot 12 00 uur

INSPRAAK ONTWERP EERSTE
Voor de herinrichting v3n centrum is een globaal ontwerp opgesteld Het ontwerp geeft in
hoofdlijnen de nagestreefde inrichting per straat
weer Deze inrichtingen worden vervolgens per
fase nader uitgewerkt

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

Het globaal ontwerp voor de eerste fase is
uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp Het
ontwerp heeft betrekking op het Dorpsplein,
Kerkstraat en Kerkplein en de aanliggende
"stegen" Het gebied zal omgevormd worden
tot een aaneengesloten voetgangersgebied
Hiertoe zullen de profielen, de bestratmgspatronen, -materialen en de situering van
straatmeubilair worden gewijzigd

AANGEVRAAGDE
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
95054B Haarlemmervergroten berging
straat 54
met kelder
95055B Dumdoornlaan 14 vergrotenwoonhuis

Op het ontwerp voor de eerste fase kan ingesproken worden betreft,
- het ontwerp m het algemeen (de grote lijn, het
autovrij maken),
- de plaatsing en vormgeving van straatmeubilair, bomen, ed ;
- de gebruikte bestratmgsmatenalen (formaat
en kleur),
- de gehanteerde bestratingspatronen per
ruimte

De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 0900 tot 1230 uur ter
inzage bij de afd Bouwtoezicht„Milieu en Bouwkunde van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 Belanghebbenden kunnen schriftelijk
Run zienswijze kenbaar maken bij het college
van burgemeester en wethouders, t a v BVVT,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De ontvangen
zienswijze worden bij de beoordeling van de
aanvraag betrokken Wij wijzen u er echter bij
voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan,
die ons tot de verlening van een vergunning
kunnen verplichten

Met ingang van 8 mei 1995 zal het ontwerp
voor de eerste fase gedurende vier weken ter
inzage liggen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort Openingstijden ma t/m
vrij 09 0 0 - 1 2 30 uur
Het plan is ook m te zien m de Openbare
Bibliotheek, Pnnsesseweg 34 te Zandvoort

Verleende bouwvergunningen
95030B Kochstraat27
plaatsen dakkapel
95031B Kochstraat 23
plaatsen dakkapel

Gedurende de termiin dat de plannen ter inzage
liggen, kunnen schriftelijk reacties worden
ingediend bii het college van Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09 00 -12 30 uur gedurende twee
weken na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting

In de hal van het Raadhuis is een kleine tentoonstelhng ingericht met voorbeelden van het eventueel te gebruiken materiaal en met schetsen
van de voorgestelde herinrichting Deze is op
werkdagen de gehele dag te bezichtigen

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

GEMEENTE

Onze dank gaat uit naar Dr. Anderson en de liefdevolle verpleging in het Huis in het Kostverlo-

ren.
26 mei 1995
De cremalieplechtigheid heeft op woensdag 31
mei in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld plaatsgehad.

Medewerker
gevraagd, ± 20 jaar

voor
Weber
Schoonmaakbedrijf
en Glazenwasserij.
Tel.:02507-14764

t
Bedroefd, maar blij voor haar dat ze eindelijk
naar haar man mag en rust zal hebben bij hem,
geven wij U kennis van het plotseling overlijden
van onze moeder, schoonmoeder en oma

MOMERVERKOOP
Nieuwe Kinderkleding

Culemborg,
29 juni 1921

28 mei 1995

Nolly
Monique
Hanneke en Theo
Sandra, Jos
Henry en José
Mare, Evelien
Ronny en Willy •

„Tutti Frutti

Correspondentieadres:
R. A. Zantvoort
Stationsplein 17-18
2041 AA Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort op donderdag l juni van 19.00 tot 19.30 uur.
De Uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 2 juni om 13.00 uur in de R.K. parochiekerk
H. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort, waarna
de bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben
op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort, omstreeks 14.00 uur.
Tevens gelegenheid tot condoleren na afloop van
de plechtigheid in de ontvangkamer van de begraafplaats.

WEEK VAN HET HUISDIER
29 mei-3 juni 1995

gratis geschild

Werkdagen: ma. t/m vr. werktijden: 17.30-19.30.
Ervaring en een fiscaal nummer zijn vereist, alsmede
het spreken van de Nederlandse taal.
Voldoet u aan het bovenstaande en heeft u interesse,
belt u ons dan. tel.nr.: 02507-19292. Antwoqrdapparaat? Spreek dan duidelijk uw naam en tel.nr. in.

,,No-Excess"
INKOOPPRIJS!
bij

Zandvoort,

ASPERGES

SCHOONMAKER M/V

alles voor de

(Annie)
weduwe van
Hendrikus Cornelis Petrus Zantvoort

Heerlijke Hollandse

HEIERMAN
SCHOONMAAKBEDRIJF
vraagt voor een pand in het centrum van Zandvoort
een

Johanna Antonia
Zantvoort-van der Bruggen

die halen we weer bij:

ToUo

Groente en Fruit
Grote Krocht 25, tel. 14404

WEEKMENU

99

• Lunch

Corn. Slegersstraat 2/2
ZANDVOORT
Geopend woe. t/m zat
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uw

• Diner
• Snacks

a.s. Zaterdag Rad van Fortuin

H .

• Catering service
Haltestraat 34 Zandvoort
tel. 02507-12800 fax 02507-30553
7 dagen geopend 12.00-21.00 uur

Gesponsord door Sm01ke
Exclusief Deens
hondevoer.

THUISBEZORGING
tussen 17.00 en 21.00 uur
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort
ƒ 5,00 voor bestellingen vanaf ƒ 20,00.

Qutte,

bestuursverkiezing
Tijdens de ledenraadsvergadering van 15 juni
1995 zal er een bestuursverkiezing worden
gehouden.

Ma hield van bloemen.

Naar aanleiding van het overlijden van onze moe-

der

is onze zaak op vrijdag 2 juni de gehele dag gesloten.
Ijzerhandel Zantvoort
Swaluestraat 7
2042 KA Zandvoort

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

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

>v

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
De Spar

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

UJ| uitvaartverzorging
kennemerland bv

Bindende voordracht: het Bestuur stelt voor
mevrouw M. A. Koper te herbenoemen als
bestuurslid van E M M en mevrouw mr I. R.
Herlaar en de heer H. E. Kopmels te benoemen
als bestuurslid van E M M

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

Weekmedia

ADVERTENTIES

Volgens het rooster treden af de dames M. A.
Koper en J. M. Voolstra-de Rooij. Mevrouw M.
A. Koper stelt zich herverkiesbaar.
Tussentijds treedt de heer R. G. B. Segerink af.

^ De natuur kent de mens. "\

Al eens een

Annie Zantvoortvaii der Bruggen
(mede-oprichtster van ons bedrijf)

AKO
Sig.mag. De Krocht

Haltestr. 9, Zandvoort

Ristaurante Pizzeria

Kerkplein 11, Zandvoort

„La Rondine"

Grote Krocht 18, Zandvoort

Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk

Het doen van een bindende voordracht(en) kan
ook geschieden door leden. Van deze
voordracht(en) moet tenminste drie dagen vóór
de vergadering van de Ledenraad melding zijn
gemaakt aan de Ledenraad, door middel van
een door tenminste twintig leden ondertekend
voorstel, dat vergezeld dient te gaan van een
bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat
met handtekening.

Wij gaan met vakantie
van 6 juni tot 19 juni

ledere dinsdag en woensdag gesloten

Haltestraat 22, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling

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

Gasthuisplein12, Zandvoort

T. Goossens

Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-

Boul. Barnaart 14

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-14924
Telefoon 02507-l 7741

M

• Vegetarische maaltijden
• Vismaaltijden

Dierenspeciaalzaak Dier-Plezier
Grote Krocht 28, Zandvoort.

i

- Dumdoornlaan 29 - Bentveld - 8 bomen

De verwachting is dat eind september de verbouwing geheel is afgerond

FASE HERINRICHTING CENTRUM

Een ijzersterke combinatie!

Pim en Debby

zorgen
Tevens is door de werkzaamheden de lift buiten
gebruik- bij tijdige melding kunnen voor
rolstoelgangers maatregelen worden getroffen
Vanzelfsprekend wordt getracht de overlast tot
een minimum te beperken.

POSTAGENTSCHAP IS ELKE
MORGEN OPEN VAN

De voordracht(cn) vanuit de leden dient naast
twintig handtekeningen ook de volledige
namen en adressen van de ondertekenaars te
bevatten.

9.00 TOT 10.00 UUR
Alleen voor postbussen

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

Poststukken, girobetaalkaarten enz.
tijdens onze vakantie af te halen

Hogeweg 2, Zandvoort

Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.

Vondellaan 1A, Zandvoort

Tevens om mee te nemen.

Postkantoor Zandvoort
L. Davidsstraat

De ledenraad heeft domicilie ten kantore van de
woningbouwvereniging.

woningbouwvereniging E M M

in NOO RD grat is parkeren

: • ' • ; : - ^- : • • • . , : /

-

H .: .

..

•

«J

.-

:

- -

' ~ •

l'

:

•

. -..V,"' '

/

V^:

.

vrijdag koopavond tot 20.00 uur zonder avondsluiting
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ZANDVOORT - Het zelfstandig voortbestaan van de
Regionale VVV Zuid-Kennemerland komt onder zware druk te staan. Dat schrijft
bestuursvoorzitter Kraak
aan het College van B en W
en de raadsfracties van de
gemeente Haarlem. Aanleiding is het voorstel van dit
college om drie ton te bezuinigen op de subsidie voor de

VVV.

De Haarlemse subsidie voor
de Regionale VVV Zuid-Kennemerland zou volgend jaar terug
gebracht moeten worden van

VVV zwaar
onder druk
732 naar 432 duizend gulden.
'Blijft er wel voldoende basis
over om als VVV te kunnen
functioneren?' Die vraag legt
Kraak, zelf ook voorzitter van
de WD-fractie in die gemeente,
voor aan het Haarlemse gemeentetaestuur. Hij heeft berekend wat de gevolgen zouden
zijn. Minimaal zes arbeidsplaatsen zouden er verloren
gaan, maar ook de A-status. Dat

laatste betekent, dat de VVV
Zuid-Kennemerland geen zelfstandige instantie blijft. Als het
zo ver komt, gaat het alleen
maar verder bergafwaarts, vermoedt het bestuur.
De VVV is wel bereid in te
leveren, maar niet zoveel als in
het voorstel van het Haarlemse
gemeentebestuur: hooguit twee
ton, gelijkelijk verdeeld over de
jaren 1997 en 1998. Daartegenover wil zij wel een groter deel
van de opbrengst van de stijgende toeristenbelasting, een
ton meer dan in voorgaande jaren. Daarmee zou het verlies
alsnog beperkt blijven tot één
ton, de komende drie jaar.

ZAKELIJK BEKEKEN

'Allermodernste' ABN/AMRO
Tf

r-/

, 1,5.000,-

Foto Persbureau

„<

cretaris Kemp van station
Zandvoort toonde zich erg blij
met de schenking, de KNRM is
immers afhankelijk van donaties. Dit bedrag wordt gebruikt
om drie overlevingspakken te
kopen.

Ajax
De open dag, afgelopen zaterdag, trok tussen de 500 en duizend bezoekers. „We hadden
duizend Ajax-posters, die zijn
allemaal weg," aldus Van
Kuijk. De foto-wand van Ajax,
waar men elkaar kan fotograferen tussen drie vedettes van
deze voetbalclub, staat er nog.
Hier is - en wordt nog steeds veel gebruik van gemaakt. De
opendag ging vergezeld van een
karaokeshow op het Raadhuisplein, gezien de belangstelling
bleek ook dat een schot in de
roos.

Spaaractie bij
Hollandse Nieuwe
ZANDVOORT - Kroon Vis
heeft aan de verkoop van de
Hollandse Nieuwe een
spaaraktie verbonden, met

kans op een gratis reis naar
Gran Canaria.
Bij aanschaf van vier stuks
ontvangt de klant een 'reismaatje', een kartonnen muntje
dat op een spaarkaart moet
worden geplakt. Bij tien muntjes is de kaart vol en hoeft er
alleen nog een slagzin op origi-nele wijze worden afgemaakt.
Degeen die de mooiste slagzin
heeft bedacht, vliegt over enige
tijd de zon tegemoet. De actie
loopt tot l oktober aanstaande.
Bovendien wordt tot en met zaterdag bij vier haringen een
kraslot weggegeven, waarmee
men de kans heeft dat men een
of twee haringen niet hoeft te
betalen.
„De start van het haringseizoen is traditiegetrouw het
jaarlijkse hoogtepunt voor iedereen die van vis houdt," aldus Jaap Kroon. „Ook dit jaar
is het weer aanleiding tot tal
van festiviteiten. De haven van
Scheveningen is zaterdag 3 juni
weer het decor van Vlaggetjesdag. Ook Kroon Vis wil het begin van de verkoop van de Hollandse Nieuwe een feestelijk
tintje geven ." Als reisdoel is
voor Gran Canaria gekozen,.

(ADVERTENTIES)

DE JAZZ ORGANISATIE
nodigt u uit om het festival van 1995 te bespreken

Het kantoor is vorige week
vrijdagmiddag geopend door
burgemeester Van der Heijden,
die wees op de historische binding van de ABN/AMRO met
Zandvoort, maar ook op het feit
dat tachtig jaar geleden op dezelfde plek al een bank werd
geopend. Dat was de Twentsche
Bank. Van der Heijden legde
het laatste stukje van een puzzel waarmee het logo van de
bank werd voltooid en waarmee de opening een feit was.
Aan de achterkant bleek zich
een cheque te bevinden, ten behoeve van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. De burgemeester en secretaris Chr. Kemp van de KNRM
station Zandvoort onthulden
samen het bedrag: vijfduizend
gulden.
„Als bank heb je ook een
stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid," zo verklaart Van Kuijk deze gift. Se-

Het festival wordt gehouden op de dagen:
- Donderdag 3 augustus
(opening in nieuw unicum)
- Vrijdag 4 augustus
Jazz behind the beach
- Zaterdag 5 augustus

Jazz behind the beach & jazz on the beach
- Zondag 6 augustus
Jazz at the church, jazz on the beach &
Jazz behind the bar
De vergadering zal worden gehouden op dinsdag
6 juni om 15.00 u in het gemeenschapshuis. Daar
zal de nieuwe jazz organisatie zich aan u
voorstellen. Het is de bedoeling dat ondernemers
die mee willen doen aan het festival zich dan
aanmelden. En nieuwe ideeën en/of suggesties
meenemen.

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op donderdag m Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelhanng
Hoofd commercie: J.F. Sas.

FITNESS

db

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.
Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

ZANDVOORT - De VVD
afdeling Zandvoort neemt
met nadruk afstand van de
uitlatingen van oud-fractievoorzitter Tates, met betrekking tot de tuinkeien
van burgemeester Van der
Heijden. Die opmerkingen
hebben niets met de WD te
maken, aldus het bestuur.

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

Erna Meijer vraagt als hondebezitster aandacht voor een letterlijk
'wederkerend probleem'.
Ik heb een hond van 15 jaar
en woon sinds een paar jaar in
het centrum van het dorp.
Daarvóór was ik in noord
woonachtig en vormde het uitlaten van de hond geen enkel
probleem. Zowel toen als nu
heb ik altijd de verplichte hondenbelasting betaald (thans
ruim 100 gulden per jaar), wat
ik een normale zaak vind. Ik
neem tenminste aan dat dit
geld mede gebruikt wordt voor
het schoonhouden van ons
dorp, want een andere reden
kan ik niet bedenken.
Het dichtstbijzijnde 'officiële' hondentoilet voor mij is aan
de Prinsesseweg en dat is, zeer
zeker gezien de leeftijd en conditie van mijn hond, te ver om
'veilig' over straat te gaan. Als
ik nu mijn hond in de buurt

ter kennismaking

10% korting
op onze dag/week of maandkaart
(bij inlevering van deze advertentie
Inkl. sauna gebruik, medio juli: zonnebank, snelbruiner,
sportmassage, deskundige begeleiding en kinderopvang.

Openingstijden:

zondag:

baar. In totaal 41 jongeren uit
Zandvoort, merendeels van de
Gertenbach Mavo, leverden de
ontwerpen waarvan er dertien
werden uitgekozen. De bedenkers daarvan werden uitgenodigd om hun schets te komen
uitwerken. Dat gebeurde afgelopen zaterdag, na uitstel van
twee weken in verband met het
weer. „De belangstelling was
enorm," zegt Marianne Rebel,
„en iedereen was wild enthousiast." Onder de belangstellen-

09.00-22.00 uur
10.00-18.00 uur
12.00-18.00 uur

den bevonden zich onder andere het burgemeestersechtpaar
Van der Heijden en diverse
raadsleden. Sommige kinderen
kwamen zelf zondags terug om
het aan hun vriendjes te laten
zien. Rebel heeft zondag zelf
nog een stukje beschilderd, met
een ontwerp van kinderen van
asielzoekers. Door een misverstand over de datum waren zij
er zaterdag niet bij. De overgebleven verf is aan de Gertenbach Mavo geschonken.

ter' gebruikte, zou een bepaalde
indruk kunnen ontstaan,' aldus
Van Liemt. 'Om eventuele misverstanden te voorkomen,
wenst het bestuur van de WD
afdeling Zandvoort/Bentveld
nadrukkelijk afstand te nemen
van uitlatingen, gedaan door leden, welke een strikt persoonlijk karakter dragen.'
Het bestuur van de afdeling
'respecteert de mening van iedere burger,' zegt Van Liemt,
'echter zodra hierbij al of niet
opzettelijk de verbinding met
de WD afdeling Zandvoort/Bentveld wordt gelegd, meent
het bestuur in het belang van de
objectiviteit duidelijkheid te
moeten scheppen'.
Burgemeester Van der Heijden zelf heeft geenzins ontkend

dat de stenen m zijn tuin liggen.
Volgens hem heeft hij ze gekocht van aannemer Nelis.
Deze was in het bezit ervan gekomen toen de Bakkerstraat
een nieuwe bestrating kreeg.
Het college van Burgemeester
en Wethouders kwam vorige
week met een verklaring dat
het de kwestie onderzocht had:
burgemeester Van der Heijden
trof geen blaam, zo concludeerde het. Daarentegen zou Tates
getracht hebben de goede naam
van de burgemeester in diskrediet te brengen.
Deze, op zijn beurt, ontkent
dat en beweert dat er m de verklaring van het college onjuistheden staan. Tates dreigde vorige week naar de Nationale
Ombudsman te stappen.

(ADVERTENTIE)

Spuugzat als paria
beschouwd te worden

BODYBUILDING

maandag tlm vrijdag:
zaterdag:

len in de pers over de opmerkingen van Tates tijdens een informatie-avond over hermrichting van het centrum. Hij constateerde dat de oude sierstenen uit de Bakkerstraat nu in
de privétuin van burgemeester
Van der Heijden liggen.

Het WD-bestuur heeft met
name bezwaar tegen het verband dat gelegd wordt tussen
Vice-voorzitter Van Liemt re- Tates en de WD. 'Daar de pers
ageerde deze week met een verschillende keren de toevoepersbericht op diverse artike- ging 'oud VVD-fractievoorzit-

een sportschool voor iedereen

Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271
Faxnummer: 020 - 665 6321.
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse.

cus Zandvoort. „Het is voor
honderd procent geslaagd,"
zegt een blije Rebel na afloop.
Onder hun leiding waren eerder enkele houten schotten beschilderd, voor de ingang van
het Circus. Toen dat klaar was,
ontstond het idee voor 'de
muur van Graftdijk'.
Dankzij de enthousiaste reactie van Graftdijk en dankzij de
medewerking van de gemeente
en het Zandvoortse bedrijfsleven werd het plan levensvat-

Strandpolitie
is weer terug
ZANDVOORT - De politie is
terug op het strand van Zandvoort en Bloemendaal. Deze
opereert nu vanuit de politiepost in Bloemendaal aan Zee,
die kort geleden weer in gebruik is genomen.
De post is in ieder geval in de
weekenden bemand, op doordeweekse dagen - met name in het
voorjaar - hangt het ook een
beetje af van het weer. Het
stranddetachement bestaat uit
de twee Zandvoortse hoofdagenten Ruud Luttik en Roy
Keur, plus drie politiesurveülanten. Vanwege de beperkte
bezetting is een aantal taken afgestoten. Zo worden vergunningen >roor boten en voor het benjden van de strandafgangen
niet meer door de politie uitgegeven maar door de gemeente.
Het team houdt vanuit de politiepost aan de kop van de Zeeweg in Bloemenaal de hele kust
van deze gemeente en Zandvoort in de gaten. In totaal is
dat 14 kilometer strand, vandaar dat er - naast de jeep - een
snelle boot is aangeschaft. Deze
is sneller dan de oude, die meer
voor reddingswerk was ingencht. Dat wordt nu echter hélemaal overgelaten aan de reddmgsbrigades en de KNRM. De
nieuwe boot zal voornamelijk
gebruikt worden voor surveillances, met name bij grote
drukte en hoog water, als het
moeilijk wordt om met de jeep
over het strand te rijden.

VVD neemt afstand van uitspraken Tates Luilakfeestjes
in 't Stekkie

NIEUW GEOPEND
IN ZANDVOORT

Zandvoorts
Nieuwsblad

Abonnementsprijzen: ƒ 18,00 per
kwal taal, ƒ 32,55 per rtalf jaai; ƒ 56,90
per jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

ZANDVOORT - De muur
van 'Graftdijk', aan het
Raadhuisplein, toont sinds
enkele dagen een kleurrijke
beschildering.
Dertien
Zandvoortse kinderen zijn
hiervoor uren lang druk in
de weer geweest, rond de
thema's vrijheid en discriminatie.
Het initiatief tot deze actie
lag bij kunstenares Marianne
Rebel en Masha Heino van Cir-

Zandvoort

Reddingmij

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648 Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/emdred), Joan Kurpershoek.
Vormgeving/Opmaakredactie: Mero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.

Marianne Rebel beschildert samen
met een aantal jongeren
de muur van
Graftdijk aan
het Raadhuisplein
Foto André Liebe-

;r."

Burgemeester Van der
Heijden
en
KNRM-secretaris Kemp
onthullen het
donatiebedrag voor de
reddingmaatschappij
ZANDVOORT - Het nieuwe ABN/AMRO kantoor
aan het Raadhuisplein is de
modernste van alle vestigingen van dit concern in Nederland. De belangstelling
voor de opening was enorm,
vorige week.
Opvallend is onder andere
dat de ABN/AMRO bedrijfskleding heeft ingevoerd, die aansluit bij de kleuren en uitstraling van het bedrijf. „Verder is
vooral de indeling van ons nieuwe kantoor bijzonder," zegt directeur G.J. van Kuijk. „Zo is'
deze nog niet eerder toegepast,
behalve dan in Zeist, maar dat
is een proefopstelling."
Nieuw is onder andere de
'cliëntenhal', waar de kasafdeling te vinden is maar ook een
permanent bezette informatiebalie. Daar kan men terecht
voor safebezoek, het afhalen
van cheques en passen, creditcards, pincodes en alle'gewenste informatie. De receptionistes
achter deze balie verwijzen de
klanten desgewenst door naar
een van de adviseurs. Deze balie vormt een duidelijke scheiding met de erachter liggende
afdelingen. „Dat waarborgt alle
privacy," aldus Van Kuijk. Hier
bevinden zich aparte gespreksruimten, waar de klant ongestoord persoonlijk advies betreffende geldzaken kan krijgen.

*Iedereen was wild enthousiast

Zandvoorts
Nieuwsblad

Burg. Fenemop/e/n 2 7o
2042 TH Zandvoort
Tel. 02507-31289
rechts naast Dirk v.d. Broek

uitlaat, heb ik steevast een zogenaamde 'kakzak' (zo heet dat
ding nu eenmaal) bij mij voor
het geval dat zij voor iemands
deur haar behoefte doet. Ik ben
mij zeer bewust van het ongerief dat hondepoep kan veroorzaken en ik weet ook dat helaas
niet iedere hondenbezitter zich
hiervan bewust is of hiermee
rekening houdt.
Tot mijn stomme verbazing
werd ik op maandagavond jl.
aangesproken door een bewo-'
ner van het Voermanderijpad.
Hij zei dat dat geen uitlaatplaats voor honden was. Ik
toonde hem mijn 'opruimgereedschap', waarop hij zei: 'Ja,
maar die hond piest ook'.
Uiteraard kan ik wijzen op de
verschillende soorten ongemakken die er vooral in het
centrum van Zandvoort bestaan (groot parkeerprobleem,
drukte, herrie - met name van
de motoren die met een hels
lawaai door de Haltestraat rijden -, vandalisme, urineren
door cafébezoekers tegen muren), doch nu blijkt ook het
plassen van honden de goedwillende eigenaars in een kwaad
daglicht te stellen. Als deze gedachte bij meer mensen leeft,
resten er slechts de volgende
(drastische) alternatieven:
a) alle honden in het centrum
zijn verboden (ook die van toeristen!), respectievelijk moeten
worden afgemaakt;
b) alle eigenaars worden verplicht de uitwerpselen (waar
dan ook) terstond op te ruimen.
Maar hoe doe je dat dan met de
urine?
c) als voor b) wordt gekozen:
direct afschaffen van de hondenbelasting!
Mijn hond loopt letterlijk op
haar laatste pootjes, maar ik
ben het spuugzat om als een
soort paria beschouwd te worden, ondanks al mijn voorzorgen!
Ik wacht met belangstelling de
reacties af. Met vriendelijke
°roet
0
'
Erna Meijer
Zandvoort

ZANDVOORT - Activiteiten centrum 't Stekkie in
Zandvoort-NieuwNoord
heeft allerlei plannen voor
de Luilakviering. Die worden komend weekend uitgevoerd.
Op 2 juni om 11 uur 's avonds
gaan de deuren open -voor een
luilaksfeest dat voortduurt tot
6 uur in de ochtend. Het is voor
jongeren van 12 tot en met 18
jaar. Entree 10 gulden (legitimatie verplicht) of 7,50 gulden
voor houders van een pasje.
Om half drie 's nachts gaat de
deur dicht, dan kun je er alleen
nog maar uit.
Voor de jeugd van 6 tot en
met 12 jaar is het op zaterdagochtend feest: een pyjamaparty
(disco) die 's morgens om 7 uur
begint en twee uur duurt, tot 9
uur. De bedoeling is dat iedereen in pyjama of andere nachtkleding komt. Voor de volhouders is het goed te weten, dat de
disco die zaterdagavond komt
te vervallen. Entree 3 gulden
voor kinderen met discopasje, 4
gulden zonder pasje. Meer info
bij Monique van Straaten, tel.
17113, maandag t/m vrijdag.

In regio honderd
bekeuringen

Veil.enit'u. huitkttmci nut ilc/i iol>nnM,niiMi o/ostc'ilt/L'L modetnebtnk
Mooi daMcmi'[/'np>ij> ook it'u. halt icwu'tt1

2 l/2+2-siti /

De Bank van Nederland
Mantel bij van Reeuwiik - Sniep 7 Meitbelboitlevard Diemen - Tel. 020-6994111

ZANDVOORT - De politie
Kennemerland-Zuid heeft
de afgelopen week in de regio diverse controles gehouden op snelheid en het negeren van rood licht. Op één
dag werden honderd bekeuringen uitgedeeld.
Op de Zeeweg werden van 350
passerende autombolisten er
18 bekeurd vanwege het overschrijden van de maximum
snelheid. De hoogste gemeten
snelheid was 112 km per uur.
De controle werd 's middags gehouden tussen half twee en
twee uur. Tussen kwart voor
twaalf en één uur was een controle gehouden op de Sparrenlaan in Aerdenhout. Van de 680
passanten werden er 72 bekeurd. De hoogste gemeten
snelheid was hier 79 km per
uur.
De rood-lichtcontrole werd
gehouden op de Herenweg m
Heemstede, 's morgens tussen
8 en 9 uur. Hier werden tien
bekeuringen uitgedeeld.

Muur Graftdijk

Het volgende briefje spreekt
voor zich.
Een compliment aan Marianne
Rebel en de kinderen voor de
frisse, gezellige muurschüdering op het Raadhuisplein. Een
vrolijke noot!
J. Wesscls De gemeente weigert tot nu toe de zandvlakte rond restaurant Fisherman's Friend op het
Zandvoort Badhuisplein te betegelen
Illustratie Mare de Boer

donderdag 1 juni 1995
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in NOORD gratis parkeren
vrijdag koopavond tot 20.00 uur zonder avondsluiting
KANSEN KRIJG JE NIET,
DIE MOET JE CREËREN

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

EEN HEAO AVONDSTUDIE AAN DE HES AMSTERDAM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

'

•

.'

NOVILON MARMOLEUM

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Kroon Mode
Haltestraat 55
Dansen, muziek, sfeer en gezelligheid
iedere zaterdagavond voor ongeb. mensen in

AKTIE SLOGGI

Soc. De Manege, Zandvoort

damesslips

4 halen 3 betalen

V.a. 30 jaar
Corr. gekleed, geen spijkerkleding
Cntree ƒ 15,STUOEËR AAN DE HES AMSTERDAM,

Lct Op!
Reserveer reeds nu voor

HOGESCHOOL VOOR ECONOMISCHE STUDIES
«PostBUS 295 • 1000 AG A&fsbRDAM. • JüiEFQQX 020 - 52 36 311 • FAX 020

Gevraagd

interieurverzorg(st)er
voor 7 dagen per week
in de ochtenduren
(horecabedrijf)
Tel. 19563

tevens
Sloggi herenslips
bij 2 stuks

***

Personeel

J öj" korting

De Nacht van het Licht ***
op zaterdag 8 juli

Oproepbare

Dus die avond iedereen in het wit of
avond/cockta i l kled i ng
Info of reserveren: 16023

gevraagd

voor de vishandel
op
Circuitpark Zandvoort
voor de
zomermaanden (m/v)

afwashulp

Tel. 02507-15490
of
02507-30471

4 Dr. de Visserstraat 32, kale
huur ƒ 546,77, bruto huur
ƒ 566,92. 2-kamerwoning op
1e etage met cv, zonder lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen: bruto
maandinkomen max.
ƒ 3.930-,
éénpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: leeftijd t/m
30 jaar.
Voor doorstromers,
starters en vestigers
5 Keesomstraat 55, kale huur
ƒ 600,00, bruto huur
ƒ 757,10.4-kamerwoning op
2e met cv en lift, eigenaar
EMM. Voorwaarden om in
aanmerking te komen: bruto
maandinkomen max.
ƒ 4.300,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewoningsduur.
Selectiecriteria voor starters
en vestigers: hoogste
leeftijd.
Bij de toewijzing gaan
doorstromers voor starters
en starters voor vestigers.

Parkeerplaats Troelstrastraat K,
huur ƒ 26,38 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing
hebben huurders van de
woningen Mr. Troelstrastraat
62-1 t/m 62-27.
Sluitingstermijn
inschrijvingen:
woensdag 7 juni a.s. om 13.00
uur. Alleen volledig ingevulde
en op tijd bij EMM ingeleverde
woningbonnen worden
meegenomen in de
selectieronde.

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-17741

M

Toewijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van EMM.
Gerealiseerde toewijzingen
op eerdere advertenties
Van Lennepweg 101 zw:
toewijzing op leeftijd 68 jaar + 5
bonusjaren = 73 jaar.
Keesomstraat 55: toewijzing op
leeftijd 53 jaar + 5 bonusjaren =
58 jaar.
Hogeweg 60-1: toewijzing op
leeftijd 46 jaar + 5 bonusjaren =
51 jaar.
Kruisstraat 22: toewijzing op 11
doorstroomjaren + 5
bonusjaren = 16 jaar.

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G EMM

",

deeltijdberôepso'pleld/ngen en oriëntatie'
\j *
schakelprogramma's,

Wil je verder
in de bouw?
Beschik je over leidingevende kwaliteiten?
Kies voor een opleiding met perspectief!

Assistent-Uitvoerder B&U.
Vooropleiding: diploma voortgezette opleiding timmeren en metselen en het diploma
aanvullend onderwijs. Bij onvoldoende vooropleiding bestaat de mogelijkheid om in te
stromen in een schakelklas.
Duur: 2 jaar
Tijd: maandag en donderdagavond van 18.00-22.00 uur. Bij voldoende aanmeldingen
kan deze cursus ook'overdag gegeven worden. •
" Plaats: Plantage Doklaan 8-12,1018 CM Amsterdam
Meer informatie:
Plantage Doklaan 8-12,1018 CM Amsterdam
telefoon: 020-6270806
Vraag naar de heer Wïllem la Grauw
of de heer Rutger Ruizendaal
Meer informatie over contractactiviteiten:
Voor informatie over contractactiviteiten en specifieke
cursussen in de bouw kunt u contact opnemen met
de heer W. La Crouw of de heer C. Roozendaal
(stichting ROCON), telefoon 020-5279393.

DE

: .

oon

2e en 3oPitiks(erdaf£ geopend
.

van 11.00 uur. tol 17.00 uur

Tevens .10% l'inksicrkorüng

Zuideinde 63A, l-andsmecr, lcl:''02(>'-<i33tiS(>2
Ringvveft Al () afslafj I-andsniecr

Woningbon

bestaat 3 juni f J3dT
Dat vieren wij met een
SPECIALE AANBIEDING
voor onze klanten.
XXXXXXX3XJOOOOOOOOOOOOOOOOC

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)

3 broodjes halen
de goedkoopste niet betalen

adres

Ondergetekende is P doorstromer
Naam

D .starter

D vestiger

Geboorte datum

l

Naam partner

l

Geboorte datum

j

Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

l

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

t f

IMPERIVM

Postcode

The only Nightclub in Town
iedere maand diverse artiesten
met exclusieve shows.

Telefoon privé

Woonsituatie

C] inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?
Ü ja

- G nee

Zo ja. vermeld de waarde van de overgangsregeling

t

jaar

Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

Vanaf vrijdag 9 juni dagelijks geopend tot 02.30 uur
Haltestraat 7
Tel. 02507-16836
2042 LJ Zandvoort
Fax 02507-19025*

l

Telefoon werk

Informatie over het invullen
van de woningbon:
weet u niet tot welke categorie
u behoort, heeft u problemen
met het bepalen van uw
inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons. tel.
02507-17741.
Wij zijn u gaarne van dienst.

centrum

MOOISTE
Loodsverkóop | MEUBELEN
geloogd grenen
TEGEN DE
|SCHERPSTE
. OPENINGSTIJDEN": .
PRUZEN!
.M;t.l/nii vrij. Viin'.lO.nO lot 18.00 uur
Vrijdagavond.kmipavcmd lot 21.00 uur
Antiek van oud hout, gemaakt en nieuw

adres

GARAGE EN
PARKEERPLAATS VOOR
LEDEN
Garage Celsiusstraat dd, huur
ƒ 102,96 per maand. Voorkeur
bij de toewijzing hebben
huurders van de woningen
Celsiusstraat 82 t/m 182.

f

verzorgt voor ca pOOO leerlingen
opleidingen

Tel. 19563

Vrijkomende woningen
6 Celsiusstraat 128, kale huur
ƒ 600,00, bruto huur
ƒ 723,45,4-kamerwoning op
2e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 4.300,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewoningsduur.
Selectiecriteria voor starters
en vestigers: hoogste
leeftijd.
Bij de toewijzing gaan
doorstromers voor starters
en starters voor vestigers.

Het Randstedeli/k^Opteidingen Centrum

gevr. fot 18 jaar.

A&E antiek :

Voor starters
1 Lorentzstraat 381, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur
ƒ 902,70.4-kamerwoning op
4e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,-en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.600,00
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
'2 Keesomstraat 427, kale
huur ƒ 740,00, bruto huur
ƒ 896,75.4-kamerwoning op
2e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,-, en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.600,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
3 Keesomstraat 395, kale
huur ƒ 740,00, bruto huur
ƒ 896,75. 4-kamerwoning op
6e etage met cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarde
om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,-en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.600,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

O

randstedelijk

G nee

Dagelijks geopend van
22.00-03.00 uur
corr. kleding gewenst

l zo /a, kopie hiervan bijvoegen

Kerksteeg 2
Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
| etage

wel lift

D geen lift

tel. 02507-20318
voor reserveringen

TWEE DAGEN DEN BOSCH
Dat gaat naar Den Bosch toe zoete lieve Gerritje
Treedt zelf in de voetsporen van Zoete Lieve Gerritje en
ontdek hoe veelzijdig deze Bourgondische stad is.
Gezellige terrasjes, mooie antiek-winkeltjes, een keur
aan restaurants, 4e winkelstad van Nederland, de
prachtige gerestaureerde binnenstad, talrijke musea en
galerieën; kortom alle ingrediënten voor een paar ontspannende dagen er even helemaal tussenuit!
U verblijft in het luxe 4-sterren Golden Tulip Hotel
Central, gelegen aan het middeleeuwse marktplein in
het hartje van 's-Hertogenbosch. In de maanden juni,
juli tot en met 15 augustus 1995 kunt u van dit.speciale arrangement gebruik maken. Dit arrangement
omvat een overnachting in een luxe twee-persoonskamer, uitgebreid ontbijtbuffet in onze 14e eeuwse
Gotische gewelvenkelder "de Hoofdwacht" en een heerlijk diner.

Jubileumcheque

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar
Kale huurprijs per maand

f

Datum waarop u op uw huidige adres in.het bevolkingsregister
staat ingeschreven
i
i
t
i
i
i
.
-•—l
1
1
l
l
l
Onvolledig of foutief Ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekening

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

Tegen inlevering van deze cheque, bètaalt u
voor 2 DAGEN DEN BOSCH in Golden Tulip •„„
Hotel Central slechts f. 99,- per persoon op
basis van een tweepersoonskamer. Voor informatie of reserveringen kunt u bellen 073 125151. De cheque is geldig in de maanden
juni, juli t/m 15 augustus 1995 op basis van
beschikbaarheid.
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Jeugd Wim Hildering heeft de toekomst
ZANDVOORT - Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst. Deze spreuk doet zeker opgeld bij de jeugdafdeling van de Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering. Zaterdagavond brachten in gebouw De Krocht
zo'n dertien kinderen met
veel enthousiasme het toneelstuk 'Jan Rap en z'n
maat' op de planken.
De bewerking van het gelijkluidende boek van de hand van
Yvonne Keuls werd dankzij een
voortreffelijke regie van Sonja
Rij riders en subliem toneelspel
een uitvoering vol humor,
agressie, wanhoop, ontroering
en uiteindelijk liefde, ontstaan
uit lotsverbondenheid.

Opvanghuis
Het verhaal speelt zich af in
een opvanghuis voor jongeren.
.De bewoners zijn een stelletje
pubers van allerhande pluimage. De meesten zijn door hun
ouders de deur uitgeschopt, het
opvanghuis is voor hen de enige plek waar zij zich veilig voelen. Sommigen zijn een beetje
wereldvreemd. Daarom is het
niet zo verwonderlijk dat zij
niet passen in de 'normale'
maatschappij. Het verhaal
wordt ontroerend als ze te horen krijgen dat het opvanghuis
moet worden gesloten. Ondanks alle tegenstellingen in
karakters kunnen zij elkaar
niet missen.
De volledige 'cast' van 'Hilderings Jeugdtoneel', na afloop van het spannende debuut
Met name de agressieve Gemma, gespeeld door Alexandra
Benning, maakte diepe indruk
op het ademloos toekijkende
publiek. In een weergaloze ver-

tolking uitte zij in soms choquerende bewoordingen haar
verzet tegen het onbegrip haar
aangedaan. Met een 'grote bek'

Weekenddiensten
Pinksterweekend:
3/4/5 juni 1995
POLITIE: Alarmnummer 06-11'.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemlngsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00 uur, zondag en
maandag (Eerste en Tweede
Pinksterdag) 11.30-12.30 en
17.00-18.00 ,uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdiehst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook Voor .melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Vrijwillige hulpverlening: Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies
en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is?
Of bent rU niet zelf in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik 'te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse

Vereniging

verhulde zij haar frustraties
over haar moeder die haar in de
steek liet, aan mensen die haar
niet begrijpen.

flessen gooiende woesteling
Louis, en Sjoert Rovers, als de
malloot Edje die met zwemvliezen en duikbril constant de
doucheruimte in het opvanghuis bezet houdt.
Verslaafd
Vertederend was het spel van
Lenny (Janine de Ridder), zo de kleine Roderick Fransen als
levensecht als de aan pillen ver- Klaasje. Verknocht aan zijn caslaafde vrouw. Vol angstcom- via en aan zijn medebewoners.
plexen en schuldgevoelens. Bij- Roderick veinst geen vriendena beangstigend toonde zij haar lijkheid, hij is de vriendelijkacteertalent in scènes waarin heid.
zij zichzelf naar het leven
stond. Ali, voortreffelijk vertolkt door Carla Meyer. De gil- Ervaring
lende hystericus die niet alleen
En dan de homosexuele j onmet zichzelf maar ook met. an- gen Derek (Robert Schmidt).
deren overhoop ligt.
Deze vijftienjarige stond al eerder op de planken met het 'groOok Kees Rutgers als de stotte- te' toneel. De ervaring die hij
rende Charrie verdient een onlangs opdeed bij Potasch en
compliment voor zijn acteer- Perlemoer, kwam hem nu goed
prestatie, evenals de beide van pas. Dat bewees hij wel met
broers Wiebe Rovers, als de zijn vertolking.
(ADVERTENTIE)

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. Hervormd
Kerkkoor en Muziekgroep,
Pinksterzendingscollecte '
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor D.

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Belbus staat stil De belbus, waarmee 55-plussers in Zandvoort zich kunnen laten vervoeren,
staat vanaf morgen stil. De chauffeurs vinden
het onverantwoord nog verder te rijden met het
tien jaar oude voertuig. Het Gecoördineerd Ouderenwerk heeft nog geen mogelijkheid om een
nieuwe auto te leasen. „We staan met de rug
tegen de muur," aldus ad-interim voorzitter
Joke van Dorsten. De bus is wel APK gekeurd en
kan dus nog wel als veilig worden beschouwd.
Het grote bezwaar van de chauffeurs, vier vrijwilligers, is echter dat er bijna constant wat aan
mankeert.
Gran Dorado bijna klaar Fase I van het Gran
Doradopark, met bijna 280 bungalows, is al weer
geruime tijd in gebruik. Gisteren werden de eerste huisjes van fase II voltooid. Margaretha de
Boer, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, was uitgenodigd om de laatste dakpannen
te leggen, op bungalow nummer 256. Van de 163
bungalows van fase II zal binnen enkele weken
al meer dan de helft in gebruik genomen worden.
De tweede helft volgt na de bouwvak met een
tempo van zo'n twintig per week.
Legpenning voor Klaas Koper Afgelopen weekend werd 'het weekend van Klaas Koper'. De
toerfietsmatador maakte samen met een groot
aantal andere randonneurs zijn jutaileumtocht
naar het Belgische Zandvoorde, in de nabijheid
van Brugge. Van de eerste Schepen van Brugge
ontving hij de legpenning van deze stad. De
tocht, een jubileumrit vanwege het 40 jaar actief
zijn in de toerfietssport, werd een grandioos
feest.

Nico Bouwcs overleden Vorige week woensdagavond, 21 mei 1980, overleed in het St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem de heer
Nico Bouwes aan de gevolgen van een hartaanval die hem op maandag trof. In Zandvoort is het
bericht van het overlijden met verbijstering ontvangen. Nico Bouwes was een dynamische persoonlijkheid en kan worden beschouwd als de
promotor en grondlegger van het na-oorlogse
toerisme van de badplaats. Vlak na de oorlogbegon hij met de bouw van het bekende Bouwes
Hotel aan de kop van de Kerkstraat. Later vond
in dit pand ook het casino onderdak. De mens
Nico Bouwes, die met hart en ziel aan Zandvoort
was verknocht, zal hier een grote leegte achterlaten, want tot aan het eind van zijn leven is hij op
de bres blijven staan voor de badplaats.
Krediet voor carillon De gemeenteraad heeft
een krediet van 49.100 gulden beschikbaar gesteld, als voorschot voor de aanschaf van een
carillon voor in het torentje van het raadhuis.
Uiteindelijk worden de kosten terugbetaald uit
een speciaal fonds. Dit is ingesteld nadat oud-burgemeester Nawijn te kennen had gegeven
het geschenk van de burgerij niet voor zichzelf te
willen houden, maar te bestemmen voor de aanschaf van een carillon. Dat fonds heeft 14.100
gulden opgeleverd, inclusief rente. Een comité
bestaande uit de heren J.H. van Droffelaar, M.F.
Vuisting en N. Wertheim heeft met verschillende acties nog een bedrag vergaard van 7.900 gulden. Het resterende bedrag moet uit de 'reserve
kunstzinnige verfraaiing dorpsbeeld' komen.

Inzet voor oprichting
sporthal gewaardeerd Z

Uitstekend
Ook mede dankzij hun uitstekende spel werd deze uitvoering van 'Hilderings Jeugdtoneel' een succes. Daarvan getuigde de staande ovatie van
het publiek na afloop van de
voorstelling. De bloemen waren dan ook welverdiend.
Souffleuse: Ria Driehuizen.
reikte aan Cees Korver een
Grime/kap werk: Sonja van Burgemeester Van der Heijden
Soolingen en Lotus van de Mije. koninklijke onderscheiding1 uit
Foto André Lieberom
Requisiten: Sylvia Holsteijn.
Persbureau Zandvoort
ZANDVOORT - De Zand- melijk door zijn inzet kon de
voorter Cees Korver heeft Pellikaanhal gebouwd worvorige week uit handen van den," aldus gemeentevoorlichburgemeester Van der Heij- ter Egon Snelders, „een volden een koninklijke onder- waardige accommodatie en stischeiding gekregen. Korver mulans voor de zaalsport. In
de beheersfunctie
werd die woensdag zeventig 1984 dewerd
Pellikaanhal overgenojaar en werd gehuldigd van- van
maar Korver bleef tot
wege zijn bijzondere ver- men,
1990 aan als administrateur.
diensten op sportgebied. Hij Vanaf
is hij penningmeesontving de eremedaille ver- ter van1992
de Stichting Sporthal
bonden aan de Orde van Zandvoort, waarvan hij ook het
Oranje Nassau, in goud.
secretariaat beheert.

LET OP!!!!

van

Huurders: Gratis advies voor

Korver was begin jaren '50
mede-oprichter en jarenlang
voorzitter van volleybalvereniging De Molenwiek in Zaandam. Verder was hij penningmeester van volleybalbond NeVoBo, afdeling Zaanstreek.
Toen hij in 1956 in Zandvoort
kwam wonen, bleef hij deze
functies vervullen. In het dagelijks leven was hij kassier bij de
belastingdienst en van het gemeentelijk slachthuis in Haarlem. Tot Korver in 1968 werd
benoemd tot beheerder/administrateur van de Pellikaanhal.
Al drie jaar, sinds 1965, had
hij ingezet als secretaris en penningmeester van de Stichting
Sporthal Zandvoort. „Voorna-

Sporting Club
Korver heeft in het verleden
de omni-vereniging Sporting
Club opgericht, waaruit nog
steeds bestaande zaalsportverenigingen zijn voortgekomen.
In de jaren zeventig had hij een
adviserende rol bij de diverse
plannen voor sportaccommodaties, waaronder het zwembad De Duinpan. Vanaf 1985
heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed op sportgebied. Als
lid van de Sport raad Zandvoort
is hij initiatiefnemer van de
huldiging van de Zandvoortse
jeugdkampioenen en de koersbalactiviteit in twee verzorgingshuizen.

leden. Telefonisch spreekuur

elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.

'Strandstation van Nederland'

Storingsdienst Gasbedrijf: tel.

61500.

Op het NS-station vindt morgen, vrijdag 2 juni, een uniek
optreden plaats. Op.het perron zingt het Haarlemse vrouwenkoor
Hoor Haar delen van de opera Dido and Aeneas. Dit optreden
begint om 19.30 uur en is voor het publiek gratis bij te wonen.
Vanaf 's middags half vijf is er een terrasje op het perron, waar de
bezoekers ook al kunnen genieten van een opera-zangeres op
rolschaatsen. Zij zal 'strandverrassingspakketjes' uitdelen.
De NS hebben dit georganiseerd in verband met de opening van
het 'Strandstation van Nederland'. Zo wordt de Strandshop in de
stationshal geopend, waar vroeger een lectuurwinkeltje zat. Die
ruimte is jaren lang ongebruikt geweest. De Strandshop verkoopt
- zoals te verwachten - allerlei strandartikelen. Op het perron zijn
pasfotoVvisitekaartjes automaten geplaatst, er is een weegschaal
en een 'kiddy-ride', evenals douchegelegenheid en een plek om
baby's te verschonen.

Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinses-

seweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30
uur,
di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.

10-14 uur.

Duijves, doopviering m.m.v.
beide koren
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15: .
Zondag 10.30 uur dienst verzorgd door eigen leden
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. P.A.P.E.
Kattenberg,
rem.predikant,
Oegstgeest
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
Zondag geen avonddienst

Burgerlijke stand
Periode:
23 - 29 mei 1995
Ondertrouwd:
Matkovic, Alen, en Mijas, Agnieszka
Van der Werf, Pranciscus Bonifacius, en Pistor, Paulien Maria
Geboren:
Wessel Ruben Valentijn, zoon
van: Vossen, Patrick Albertus,
en Castien, Helena Petronella
Elisabeth

de badplaats door

Als laatste maar daarom niet
de minste acteurs moeten genoemd worden Mariecke Fransen als Klaas de klusjesman en
de stafleden Lana Lemmens,
Linda Schmidt, Saskia Demoed
en Kim Koper, als respectievelijk Elly, Tymen, Conny en politieagent.

Speelweek van 01 Juni t/m 07 Juni

8 JUNI 1995

Kerkdiensten
Pinksterweekend
3/4/5 juni 1995

Foto Persbureau Zandvoort

met

Pascalle, dochter van: Koper,
Peter, en Van Ravensberg, Joyce
Dee Dee, dochter van: Kolijn,
Piet, en Been, Anna Maria
Hugo Lauren, zoon van: Huisman, Richard David, en Smit,
Jessica
Overleden:
Sterrenburg geb. Van de Sande,
Maria Catharina, oud 95 jaar
Pellerin, Evert, oud 74 jaar

FHPPÜILANGKOtUS

Geregiseerd door:
Roland Emmerich
met
KURT RUSSELL
JAMES SPADER

. naar een verhaal
van:
ASTRID LINDGREN

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30
Ned. gesproken

o

o

16 Jaar.
Dagelijks 21.30

VERWACHT

DIE HAKÜ l
iHORRORNACHT

Qasöiulspleln 5,2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686

Gelukkig zijn er, naast de
burgemeester, ook steeds meer
ondernemers die er zo over
denken en er ook daadwerkelijk iets aan doen. 'Een betere
wereld begint bij jezelf', zullen
zij wel denken. Eén van hen is
Michel Demmers, eigenaar van
restaurant De Albatros. Hij
heeft deze maand voor anderhalve ton zijn nek uitgestoken
om het Badhuisplein te ontdoen van een stuk braak liggend terrein. Hij heeft er voor
vier maanden een paviljoen
neergezet, inclusief groot terras, dat dienst doet als Grand
Café annex restaurant. Een
hele verbetering dus op dit
plein.
Dat vinden ook leden van het
college van Burgemeester en
Wethouders, Demmers heeft
er al de nodige complimentjes
voor gekregen. Dit plein, vanuit het dorp de belangrijkste
toegang tot het strand, zou eigenlijk hét visitekaartje van
Zandvoort moeten zijn. Maar
zolang er al gepraat wordt over
nieuwbouw op dit punt, zo lang
ligt het er al bij als een vuilnisbelt. Al jaren dus. Door het initiatief van Demmers is daar nu
verbetering in gekomen. Alleen.... het plaatje is nog niet
compleet: het restaurant beslaat ongeveer de helft van het
braak liggende terrein, dat ziet
er dus keurig uit, maar de andere helft... dat is nog steeds
een puinhoop.
Demmers heeft zeven weken
geleden voor het eerst bij de gemeente aangeklopt, met het
verzoek om dat stuk te betegelen. „Ik kan niet in m'n eentje
tweeduizend vierkante meter
opknappen," zo liet hij weten.
En terecht. Maar tot nu toe is
er nog steeds niets gebeurd.
Wethouder Versteege wil wel,
maar zijn collega Flieringa
houdt de hand op de knip.
Dat zijn onbegrijpelijke dingen. Een ondernemer die zijn
nek uitsteekt, wat uitstekend
past in de 'upgrading' van
Zandvoort, waarna de gemeente het laat afweten. En dat, terwijl het Beach Volleybaltoernooi er voldoende zand heeft
achtergelaten. De (tweede
hands) tegels hoeven er alleen
maar 'ingejast' te worden.

Volgens Demmers zijn de
voorbijgangers nu gedwongen
in een wijde boog om zijn horecabedrijf heen te lopen. Dat
vermindert de kans van slagen
van zijn waagstuk en dat heeft
natuurlijk weer invloed op anZahdvQÖrts Nieuwsblad
dere ondernemers. Die zullen
het wel laten om zelf iets te
proberen waarbij zij de hulp
van de gemeente nodig hebben.
Bovendien is het een gemiste
kans. Het Badhuisplein, waar
komend Pinksterweekend
weer tienduizenden toeristen
overheen zullen lopen, is voor
de helft opgeknapt voor dit seiVoor de andere helft is
In het zuidelijk deel van de 'Noordbuurt' bevindt zich de Kos- zoen.
nog steeds geen gezicht.
terstraat, tussen Kerkplein en Dorpsplein, parallel lopend aan de het
Kerkstraat. De verklaring van de naam is eenvoudig. Deze straat Upgrading?
werd zo genoemd omdat hier vroeger koster Jan Snijer woonde.
Zandvoort Europese badAan het eind van de Kosterstraat bevindt zich ook de Bodeweg, plaats?
Als we zo verder moetussen Kerkstraat en Dorpsplein. Oorspronkelijk heette dit de ten, vergeet
het dan voorlopig
Bodeslop. Op de hoek van dit straatje en de Kerkstraat, dreef maar.
omstreeks 1880 Grietje van Duivenboden een water-, vuur- en
kruidenierswinkel. In de 'wandeling' werd zij destijds Grietje de
JOAN KURPERSHOEK
Bode. Vandaar dat al spoedig het slop naast haar huis 'Bodeslop'
werd genoemd.

Straatnamen

12 Jaar
Dagelijks 19.00

ANDVOORT moet mee in
de vaart der volkeren. Dat
horen we al jaren lang in
deze gemeente. Termen als 'upgrading' en dergelijke zijn niet
van de lucht. Zandvoort zou
zelfs een 'Europese badplaats'
moeten worden, verkondigde
burgemeester Van der Heijden
een paar jaar geleden zelfs. Tot
nu toe is er echter weinig van
terecht gekomen. Helaas, want
'upgrading' van Zandvoort is
ook goed vo.or de bewoners.
(De geplande torenflat op het
Badhuisplein dan even buiten
beschouwing gelaten.) Debedoeling is immers, dat het dorp
er een stuk aantrekkelijker uit
gaat zien.

Slop naar 'Grietje de Bode'

donderdag 1 juni 1995

Weekmedia 17

Natuurgemest Schots
vlees, ambachtelijke
vleeswaren, vers
Hollands wild en
•

toplaag 4 mm dik (houtkern)

normaa

op binnenkern van
waterwarend WIDF, dikte 8 mm

5

exclusief BTW

EURO-FLOORLüü

'ARKETGROOTHANDEL
• Openingstijden:
donderdag van T 0.00-2.1 ;QO uur
!ïi.*'~r ' •' ' • • . t '
'"• • ' " i 1 " '
|<voisf(?raarri-Z: O. (Bulley/ijk)
: vrijdag van l0.00-7 8.00 uur
V. zaterdag van 70.00-16.00 uur
JÏIe/Ji 020-09^75 54 - .

2e Pinksterclag geopend van 11.00-17.00 uur

Dat gaat naai Den Bosch toe ^oetc lieve Gerntje
Treedt, zeil in de voetsporen van Zoete Lieve Gerntje en
ontdek hoc vccl/ijdig de/e Bouigonchsche stad is
Ge/elhgc teirasjes mooie antiek-winkeltjes een keur
aan restant ants, 4c winkelstad van Nederland de
prachtige gerestaureerde binnenstad talrijke musea en
galeneen koitom alle ingrediënten voor een paar ontspannende dagen ei even helemaal tussenuit'
U verbhjit in het luxe 4-sterren Golden Tuhp Hotel
Cential gelegen aan het middeleeuwse maiktplem m
het hartje van s-Hci logcnbosch In de maanden juni
juli tot en met 15 augustus 1995 kunt u van dit spe
ciale anangemcnt gebiuik maken Dit arrangement
omvat een overnachting in een luxe twee-persoonskamer uitgebreid ontbijtbuffet in orue 14e eeuwse
Gotische gewelvcnkeldei de Hoofdwacht en een heerlijk diner

complete maaltijden uit
eigen keuken. Kortom,
een winkel die zeker een
bezoekje waard is!

Het adres voor fondue,
steengrill en barbecue
Schotse
lamsrocks of
Lams chops

Schotse
Texelse
lamsboutjes zuiglamsbout
per kilo

TWEE DAGEN DEN BOSCH

Is uw camera
klaar voor
vakantie!

Zy,!?!)

per kilo

OOj- per kilo

of ribroast «.

UtfjiJv)

per kilo

OOi™ per kilo

De mooiste en
Gevr.
lekkerste paté
part-time
alle soorten nu
verkoopsters
t, Do
en/of slagers vanaf

BÖUCHÉFUE

met lente ui en
verse rozemarijn

4y,9ö

per kilo

Originele
kalfsoesters of
kalfsschnitzel

Schotse ribeye Schotse
T. Bonesteak
of entrecote
per kilo

Heerlijke
lamsrollade's

De lekkerste
boerenham voor
bij de asperges
1 00 gr

lÉjilö

Heerlijke
Schotse kippen

wilt u die mooie momenten vastleggen
Vci velend als tijdens uw vakantie de battci i)
van uu cameia op ih of uvv toestel blijkt
sterk v ei vuikl te /ijn

Neem geen risico, tijdens
het Capi Foto Spektakel
controleren wij
gratis uw camera
op eventuele
gebreken.

0,&0

De mooiste
handgeknoopte
rollade's

waar nog smaak

aanzit
per kilo

t4,v/0

?
De vakantie staat vvcci v ooi de dcui en n a t u u i l i j k i

van originele Gelderse
per kila

JAQJ- varkens
IL, C/0 vanaf

löjÖD

Grote Krocht 5-7

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU

•

8.00 üür lot ItOO.uur:
:
Zaterta§vanS.OOuurtot
tt.oouur
, . • : • • ' • -'.

Jubileumcheque

Kroon Mode
Tegen inlevering van deze cheque betaalt u
voor 2 DAGEN DEN BOSCH in Golden Tulip
Hotel Central slechts f. 99,- per persoon op
basis van een tweepersoonskamer. Voorlnformatie of reserveringen kunt u bellen 073 125151. De cheque is geldig in de maanden
juni, juli t/m 15 augustus 1995 op basis van
beschikbaarheid.

Haltestraat 55

Damespantalons

Amsterdams
StaUsbEad
Bmtenveldeifse
Courant >•*—
Dienter
- Courant =

erder
int
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Elastische band

Alle maten

6 weken spektakel:
Fotowedstrijd met als hoofdprijs een Minolta D\nax 300Si
Gratis Camera Controle. Neem geen risico \ooi de \akantie

Spektaculaire inruilaktie. Extra hoge mi uilpnj/en
Camera's en accessoires tegen spektakel pnj/cn

CAPI

brengt /even In beeld

Haarlem Winkelcentrum SchalknijU RiMciacliccf 32 Hoofddorp kruisucg 656
Heemstede Binnenweg 151

BENT U EEN VAN DE KOPERS VAN HET
APPARTEMENTENCOMPLEX BREDERODE
ONZE PROJEKT-RENTETARIEVEN
ZIJN:
* STAKIBYPOTHEEK vanaf 5,6%
(eff. 5,8%)
,
* 3 JAAR VAST vanaf 6,4%
(eff. 6,7%)
* 5 JAAR VAST vanaf 6,9%
(eff. 7,2%)
* ANDERE RENTE-LOOPTÜDEN
MOGELUK

BEL NU VOOR INFORMATIE
02507-16941
EN VRAAG NAAR
ONZE HYPOTHEEKADVISEURS:
DE HEER M. SCHEEFHALS
DE HEER R. MATHOT

(pciccntages ondci vooi behoud van lentewijxigingen)

DAN DOET DE Rabobank EEN UNIEKE
RENTE-AANBIEDING!
VOORDELIG WONEN BEGINT BIJ... Rabobank HEEMSTEDE-ZANDVOORT
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Geslaagd beach-volleybaltoernooi
Wat de Nederlandse Volleybalbond (NcVoBo) In zes maanden
niet lukte, trok de Bond Voor
Strandvolleyballers (BVS) blnnen tien dagen van de grond,
een circuit van negen strandvolleybaltoernoolen en geldschieters. Het eerste toernooi
vond afgelopen weekeinde in
Zandvoort plaats. Bij de dames
won het Martinus-duo Claire
Paterson/Mascha van Wijnen.
Het koppel Bas van Rossem/Viktor Artamonov was bij de
heren het sterkst. De tweede
editie van de DoelandBeachseries wordt op 10 en 11
juni naast de Emergohal in Am"
stelveen gespeeld.
door Frank van Rooijen

V

ERLEDEN JAAE stond
de firma Beachcompany
borg voor een flitsende
organisatie van alle zandtoer
nooien die door heel Nederland
werden gespeeld Aan het eind
van de reeks wedstrijden bleek
echter dat diverse rekeningen
nog open stonden, die leidden
tot een faillissement van het be

voort telde een ruime afvaardi
ging bij zowel de dames als de
volleybal
heren Van de 16 damesduo's,
het maximale aantal, gingen
drijf van de gebroeders Bakker uiteindelijk Claire Paterson en
Afgelopen winter maakten de Mascha van Wijnen met de eer
BVS en de NeVoBo de afspraak strijken Zij versloegen in de fi
dat de volleybalbond zijn best nale met gemak het verrassen
zou doen om een nieuw circuit de duo Dennis Kraan en Jaline
van de grond te trekken en het Hart Kraan en Het Hart
sponsors zou gaan werven waren eerder m het toernooi
Toen de temperaturen begin verantwoordelijk voor de ehmimei begonnen te stijgen bleek natie van de Nederlandse kam
dat de NeVoBo nog geen con pioenen Lisette van de Ven en
crete dingen had bereikt De Deborah Schoon, die derde
BVS nam daarop het heft in werden
eigen handen en bleek wel m
Bij de heren streden 27 kop
staat om een circuit te starten pels, er waren maximaal 32
Binnen tien dagen waren er ne plaatsen, voor de hoofdprijs De
gen speellocaties, een hoofd torenhoge favorieten Michel
sponsor en enkele kleinere Everaert en Sander Mulder, als
geldschieters gevonden
duo druk bezig om zich voor de
Olympische Spelen m Atlanta
De verwijten tussen de twee te kwalificeren, verloor de fina
bonden zijn nog met uitgespro- Ie tegen de routimers Bas van
ken De BVS wil, nu ze de Rossem en Victor Artamonov
Beachsenes zelf heeft georganiseerd, ook het afsluitende NeVan Rossem, voorzitter van
derlandse kampioenschap in de BVS, wist de besognes tijdig
eigen beheer houden De NeVo van zich af te zetten en speelde
Bo voelt daar echter niks voor een goede wedstrijd Samen
Gesprekken over een eventueel met alleskunner Artamonov is
i.
compromis zijn nog bezig
dit duo een goede kanshebber De openingswedstrijden van het nationale Beach Volleybal-toernooi werden dit weekend op het Badhuisplem gehouden
Het eerste toernooi in Zand voor een Nederlandse titel

Foto Andrc Liebtrom

'Heerlijk als Zandvoorters ook mee gaan'
ZANDVOORT - „Een ritje
langs de Amstel, winkelen
m Amsterdam, of een bezoek brengen aan de kaasmarkt Iedereen kan mee in
de mooiste bus, met een pnma gids " Dat zegt Hans de
Jong, kersverse directeur
van Sommers Excursions
aan de Schoolstraat 4 Het
excursiebureau
opende
twee weken geleden zijn
deuren voor toeristen, maar
uiteraard kunnen ook Zandvoorters gebruik maken van
zijn diensten
door Martha Burger

Hans de Jong reed zelf jaren
lang als buschauffeur op 'tours'
naar Londen en Parijs Daarom
weet hij maar al te goed het
verschil tussen een 'goede' en
een 'slechte' bus Bovendien
moest hij ook nog regelmatig
functioneren als gids, een echte
duizendpoot dus Vorig jaar
kreeg hij plotseling zin om zelf
dagtochten te gaan organise
ren „Ik had nog geen excursie
bureau, maar benaderde ge
woon alle hotels en pensions m
Zandvoort Ik organiseerde al
leen dagtochten naar Amster
Hans de Jong en Anneke van den Berg voor hun nieuwe dam, maar voordat ik het wist
excursiebureau aan de Schoolstraat
had ik al bussen vol met Duitse
Foto Andre Lieberom gezinnetjes "

„Die genoten echt van de
tocht, ze vonden het heel leuk
Ook de reactie van de Zand
voortse hoteliers en de VVV
was bijzonder positief 'Prima
dat we eindelijk zoiets in Zand
voort hebben', zeiden de meesten Het bleek, dat ze vaak te
gen hun gasten moesten zeg
gen 'Neem maar de bus of de
trein, meer mogelijkheden zijn
er niet in Zandvoort' Uiteinde
lijk bleek, dat er in Zandvoort
veel behoefte is aan excursie
mogelijkheden "

2 30 's nachts weer in Zand
voort terug Eventueel kunnen
ze ook nog een rondleiding
krij
gen over de Walletjes1"

Hans heeft dit jaar opnieuw
alle hotels en pensions bena
derd Die hebben nu op de balie
een prachtige standaard met
folders in kleurendruk staan
Ook heeft hij mooie posters la
ten drukken m de Zandvoortse
kleuren blauw en geel Het ziet
er in een woord 'gelikt' uit De
jong „Het waren hoge kosten,
maar ik heb er bewust zoveel
werk van gemaakt Het moet
Folders
professioneel overkomen Dat
Dit jaar opende Hans de Jong geeft de toeristen een ver
met alleen een mooi kantoor, trouwd idee "
ook het aanbod van zijn excur
„Ik denk dat ik het vooral
sies is behoorlijk uitgebreid
„Er zijn mooie folders gedrukt,
waarop alle tochtjes staan ver
meld m het Nederlands, Duits
en het Engels Zo kunnen de
toeristen kiezen uit verschillen
de dagtochten Volendam/Mar
ken, Delft/Den Haag/Scheveningen, Alkmaar en de Zaanse
Schans, of ze kunnen een ex
cursie maken naar Amsterdam"

leermiddelen is men aangewe
zen op ondersteuning van parti
culieren Het hoofd van de
school, de collega's en de kinde
ren reageerden dan ook zeer
verheugd op de bijdragen uit
Nederland Van de stichting m
Heiloo was ook het echtpaar
Hartog in Polen aanwezig Zy
overhandigden 1200 gulden
voor leermiddelen voor het
schooljaar 1995/1996

van de gemeente Zandvoort
overgedragen
aan
het Particulieren
schoolbestuur van de Szko
De burgemeester vertelde,
la Podstawona nr 4 in Swie- dat de overheid slechts uitsluitochlowice Rien Couvreur tend over financiële middelen
Urszula Raczka, één van de
doet verslag
beschikt voor het uitbetalen leraressen, vertelde dat haar
Je kunt je in Nederland wat
hebben wij het hier goed niet

van de salarissen van de leer
krachten Voor aanschaf van
boeken, schriften en andere

moeder eind jaren twintig
reeds op de haast versleten
schoolbankjes m de Poolse

parkeergelden moet betalen
dan kom je na een flinke reken
som al aardig in de buurt"
De Jong spreekt zelf van een
uitdaging en blaakt van enthou
siasme om deze aan te gaan Hij
ziet in Zandvoort een grote
kans van slagen Daarbij hoopt
hij op een goede samenwerking
met de Zandvoorters Iedereen
kan voor informatie bij Som
mers Excursions binnenlopen
Vanaf 8 uur 's morgens tot 2100
uur 's avonds is het kantoor
aan de Schoolstraat geopend
Hans wordt geassisteerd door
de Zandvoorste Anneke van
den Berg, die het overgrote deel
van de kantoorwerkzaamhe
den voor haar rekening neemt

Geconcentreerd spel bij
Zandvoortse Bridge Club

'Stappen'
„Ook aan de jongeren is ge
dacht Zij kunnen iedere vrij
dag en zaterdagnacht mee om
te 'stappen' op het Leidseplem
in Amsterdam De bus vertrekt
om 20 00 uur en komt pas om

ZANDVOORT - De wintercompetitie van de Zandvoortse Bridge Club zit er
op In deze laatste wedstrijd
werd door verschillende paren nog extra geconcentreerd gespeeld om, indien
mogelijk, alsnog te promo
veren danwei degradatie te
voorkomen

Schoolbankjes veilig gearriveerd in Polen
ZANDVOORT - Mia Paap voorstellen hoe blij alle betrok
en Rien Couvreur, bestuurs kenen waren We werden offi
leden van de Stichting een cieel op het gemeentehuis door
Hart voor Polen, zijn afgelo- burgemeester Krystyna Rawspen maand per lijnbus naar ka met koffie en gebak ontvan
Polen heen en weer gereden gen Zij was door het hoofd van
school van onze komst op de
Daar hebben zij een aantal - de
overtollige - schoolmeubels hoogte gesteld

moet hebben van de zomer
maanden en van de Duitsers
Maar wat mij betreft, gaan de
Zandvoorters ook lekker mee,
dat zou ik eerlijk gezegd heel
erg leuk vinden De prijzen heb
ik bewust zeer laag gehouden
Ze varieren zo rond de dertig
gulden per tocht Niet te duur,
dat vind ik belangrijk Veel van
mijn klanten zijn de 'standaard
gezinnetjes' Zij vinden het
vaak heerlijk, zo'n georgam
seerde tocht Voor hun kinde
ren krijgen ze 50% korting Dat
maakt het voor hen nog aan
trekkelyker om mee te gaan
Maar uiteindelijk zijn de dag
tochten voor iedereen voorde
lig Als je kijkt wat je tegen
woordig met een auto al aan

In de A lijn werd rustig ge
speeld Mevrouw Spiers en de
heer Emmen speelden als gelegenheidspaar, maar werden
school had gezeten Deze taank- wel eerste met 55,36 De dames
jes als ze konden praten moe- Heidoorn en De Leeuw bleven
ten daarna zeer onprettige tij het onveranderd goed doen en
den hebben meegemaakt
eindigden op een tweede plaats
Mevrouw Khnkhouwers en de
heer Heidoorn werden goede
Vier klassen
derde
Ongeveer vier klassen kunnen met het meubilair uit
Zandvoort worden gevuld en Echtparen
De heren Emmen en Van der
als het even meezit, hoopt ons
bestuur dat het overtollig meu Meulen wonnen deze laatste
bilair van de Nicolaasschool competitie terwijl de tweede
binnenkort ook naar dezelfde plaats was voor de dames Hel
school m Polen mag vertrek doorn en De Leeuw De derde
ken Op 7 juli aanstaande zul plaats ging naar de heren Groe
len de Poolse kinderen die via newoud en Smit Naar de B lijn
de stichting een Hart voor Po degradeerden de dames Ruden
len hier op vakantie komen, ko en Rudolphus, de echtparen
een muzikale groet brengen Smink en Van der Werff en de
aan de Duinroos en aan de
groep bewoners van Nieuw Uni
cum, die hebben meegewerkt
het meubilair weer in goede
staat te brengen

dames Hoogendijk en Snellens
Ook in de B lijn werd met al
te wild gescoord De heren Bak
ker en Brandse behaalden 58,21
procent hetgeen goed genoeg
was voor de eerste plaats Goe
de tweede werden de dames
Van Mancius en Veltman en
mevrouw Van Gellekom en de
heer Veldhuizen werden derde
Gepromoveerd naar de A lijn
zijn de dames Van Mancius en
Veltman, het echtpaar Hen
(ADVERTENTIE)

'S LANDS GROOTSTE
MEUBELSPECIALIST
IN
GRENEN
BEUKEN

*J~^ Skandmavischc meubilen en kunstnt|urhud
Meubelboulevard Diemen
Sniep 5 Diemen

.. Telefoon 020 6956409

dnkse, de heren Bakker en
Brandse en de dames Verhage
en Visser
Degradatie was er voor de da
mes Lemmens en Menks, me
vrouw Koper en de heer De
Vries, mevrouw Roest en de
heer Santoro en de dames Kive
ron en Rooymans
De dames Polm en Voolstra
speelden m de C lijn een prach
tige wedstrijd hetgeen maar
liefst 63,69 procent opleverde
Ondanks deze score kwamen
zij een procent te kort om te
promoveren Tweede werd het
gelegenheidspaar van de dames
Rooymans en De Vries en goe
de derde werden de dames Ha
vinga en Vis Gepromoveerd
zijn de dames Van Duijn en
Windt, Van Leeuwen en Sle
gers, Dekker en De Vries en de
heren Van Buuren en Hoog
land
In de zomermaanden wordt
door de Zandvoortse Bridge
Club een zomercompetitie ge
speeld Ook niet leden zijn dan
welkom m het Gemeenschaps
huis op de woensdagavonden,
aanvang kwart voor acht In
lichtingen over de bridgeclub
zijn te verkrijgen bij de wed
strijdleider de heer H Emmen,
telefoon 18570 alleen s avonds

Bijdragen
Voor bijdragen van lezers
staat nog steeds het gironummer 60185 open, ten name van
de Stichting een Hart voor Polen te Heemstede Ondanks toe
zeggingen ook van bevriende
relaties is nog praktisch geen
enkel bedrag binnengekomen
Het Nederlandse gezelschap wordt ontvangen door de burgemeester, mevrouw Krystyna RawsEr blijft niets aan de zoge
ka (midden). Links van haar mevr. Hartog, lerares Urszula Raczka en dhr. Hartog. Rechts Rien naamde strijkstok hangen De Marktkramen in de Zandvoortse winkelstraten een geslaagde opzet voor de voorjaarsmarkt van
Couvreur en Mia Paap
bestuursleden en gastgezinnen afgelopen zondag
betalen alle kosten zelf

Het gemiddelde crjfer dat de
beachwatchers van het pu
Wiek kregen, was een 7/8 Ver
der was het strand van Bloe

Beach Watchers dit jaar
ook actief in Zandvoort
mendaal voor het eerst honden
en vlieger-vrij, bleek uit het evaluatierapport, dat Klemsman
uitvoerde m opdracht van de
Stichting B V V C en de regio
politie Kennemerland Een eer
ste exemplaar van ditrapport is
gisteravond in strandpaviljoen
Koper in Bloemendaal overhandigd aan de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken, J

Kohnstamm
Een ander opmerkelijk resul
taat was, dat de beachwatchers
de gemiddelde tijd dat ver
dwaalde kinderen van hun ouders gescheiden waren, terug
brachten van twee uur naar 15
minuten
In één geval kon het kind onmiddelhjk na de melding worden getraceerd, omdat het juist

bij een andere strandpost voorbrjliep De bij het project ge
bruikte onentatiepalen zijn
door 79,8% van de ondervraag
den als 'goed' gezien Van hen
vond 76% de palen leuk, men
wist ook dat de versiering van
Dick Bruna was
Het project zal mede gelet
op het succes van het afgelopen
seizoen in Bloemendaal wor
den uitgebreid Ook op hec
strand van Zandvoort worden
vijf bemande posten ingericht
Daarnaast worden de bekende
onentatiepalen weer in gebruik
genomen

Verplaatsing jaarmarkt naar
winkelstraten slaat goed aan
ZANDVOORT
Een
maj&t op de manier als de
voorjaarsmaikt, is zeker
een herhaling waard Die
conclusie wordt aan diverse
kanten getrokken, na het
succes van afgelopen zondag
Bijzonder aan de voorjaars

ZANDVOORT Het Zandvoorts Mannenkoor heeft
zondag de festiviteiten rond
het 12,5 jarig bestaan af ge
sloten met onder andere een
gastoptreden in de Maria
kerk in Volendam Schei
dend voorzitter Karel Kras
kreeg later op de dag een
oorkonde
Na het jubileumconcert eer
der m de Hervormde Kerk in
Zandvoort, volgde afgelopen
zondag een magistrale uitvoe
ring van de Deutsche Messe
van Frans Schubert (1797
1828) Die vond plaats tijdens
een hoogmis m de Manakerk m
Volendam een gemeente waar
het zangersbloed rijkelijk voor
handen is maar waar het Zand
voorts Mannenkoor grote waar
dering oogstte Vooral het me
lodieuze en ingetogen 'Zum
Eingang' van Schuberts Deut
sche Messe en als slot het
volumineuze 'Schafers Sonn
tagslied' van C Kreutzer be
zorgden menigeen in de met
700 a 800 personen gevulde Ma
riakerk 'van emotie kippevel'
Een spontaan, warm en waar
derend applaus na afloop was
m dat opzicht tekenend
Koorleden, echtgenotes en
genodigden sloten het jubi
leumfeest 's avonds af met een
drankje en een koud buffet in
het Gemeenschapshuis 'Een
bijzonder koud buffet m een
feeneke sfeer', zo wist iemand
het te omschrijven In de grote
zaal stonden tafels en kramen
opgesteld met vele, prachtig op
gemaakte schalen 'Nee' was
niet te koop
Een en ander was gereali
seerd door de evenementen
commissie Namen die met mo
gen ontbreken, zijn Henk
Baars Willem van Duyn, Corry
van Duyn, Lien en Kick Battel
jee, Grietje Baars, Nico Knap
en Michel Kaspers Deze men
sen zijn zonder het zogenaam
de voorwerk
gezamenlijk
maar liefst 168 uur voor hun
vereniging in touw geweest"
Verder kwam er onbaatzuchti
ge hulp van de gebroeders
Smits van gebouw De Krocht,
die voor de kramen zorgden, en
van Peter Tromp van de gelijk
namige winkel op de Grote
Krocht, die voor een 'bokkewa
gen' zorgde, uiteraard zonder
bok
Tijdens het feest, waaraan
zo'n honderd personen deel na
men, werd scheidend voorzit
ter Karel Kras geëerd met een
oorkonde, als blijk van waarde
ring voor zijn vele werk „Hope
lijk gaat het koor de volgende
12,5 jaar onder de bezielende
leiding van dirigent Frans
Bleekemolen m dezelfde stij
gende lijn verder," zo luidt het
commentaar van een van de
koorleden „Daarbij zou het hè
lemaal fantastisch zijn als het
mannenkoor zich mag verheu
gen in een groei van het aantal
leden Want hoe groter het
koor, hoe imposanter de klank
Mannen van Zand\ oort die zich
aangesproken voelen kunnen
zich gerust aanmelden de sfeer
is voortreffelijk De grondleg
ger van het koor, Dico van Put
ten kan trots zijn op datgene
dat hij 12,5 jaar geleden heeft
geëntameerd "

Strijd nationale
titel windsurfen
ZANDVOORT Windsur
fers varen dit weekend voor
het noordstrand voor het
Nederlands
Kampioen
schap Windsurfen 1995,
7UP Serie A Het is de vierde
wedstrijd,
die gevaren
wordt op 3 t/m 5 juni, aan
vang 10 30 uur
Deze editie wordt georgam
seerd door de Zandvoortse
Windsurfveremging m samen
werking met de KNWV en
vindt plaats nabij Watersport
centrum Tim Klijn Deze wed
strijd, in de hoogste afdeling
van de nationale wmdsurfcom
petitie, is de laatste voorberei
ding op de Europese Kampi
oenschappen, vanaf 24 juni op
Texel De beste zeven heren
drie dames drie jeugdsurfers
(t/m 18 jaar), plus drie masters
(35+) selecteren zich voor deel
name namens Nederland aan
dit EK Peter Volwater, de i ege
rend Europees Kampioen, is
zeker van plaatsing en zal ei
alles aar doen om zijn titel te
handhaven
De volgende wedstrijden in
de 7UP Serie A 1995 vinden
plaats op 2 en 3 septembei in
Schevemngen en op 30 septem
ber/1 oktober m Hoek van Hol
land

Burgemeester Rawska heeft
ons verzocht het gemeentebe
stuur van Zandvoort te bedan
ken Zij hoopt dit begin septem
ber ook persoonlijk te kunnen
doen, omdat zij m deze periode
een congres in Den Haag over
internationale samenwerking
bijwoont Op 7 mei keerden wij
vermoeid maar zeer voldaan in
Zandvoort terug En wij maar
mopperen

ZANDVOORT - Het Beach Watch-systeem dat vong jaar in Bloemendaal
heeft gefunctioneerd, is bijaonder gewaardeerd door
het publiek Dat blijkt een
enquête, uitgevoerd rtnor
student H Klemsman van
de Erasmus Universiteit te
Rotterdam
Het project
wordt uitgebreid naar Zandvoort

Mannenkoor te
gast in Volendam

markt was, dat vrijwel alle kra
men een plaatsje kregen m de
winkelstraten m het centrum
van het dorp Dat kwam ten
goede van de sfeer, zeker met
tussendoor de terrasjes van de
desbetreffende cafe's en restau
rants Dat was ook de wens van
Plons Paber, van de Stichting
Zandvoort Promotie, die de
markt het motto mee had gege

Politie zoekt nog
naar bromfietser
ZANDVOORT De politie
is nog op zoek naar de brom
fietser die vorige week dins
dag op de Brederodestraat
in botsing kwam met een
auto Zijn duopassagier, een
15 jarige Zandvooitse, raakte hierbij gewond

De bromfietsei was na het on
ven 'Ontdek Zandvoort' De be geval weggereden zonder zich
doeling van deze opzet was, het bekend te maken Zijn gewonde
plaatselijke karakter te bena passagieie liet hij achter Het
meisje veiklaarde later aan de
drukken
politie, met te weten bij wie zij
Ook kinderen hoefden zich achterop had gezeten
Het ongeval ontstond toen de
met te vervelen, voor hen wa
ren er tal van attracties zoals de automobilist een iniit wilde m
clown die van ballons dieren rijden Hij had hiervoor rich
maakte, plus de kmderboeide tmg aangegeven, maar werd
vervolgens toch door de brom
rij op het Gasthuisplem
fietser ingehaald

PIONEER MINI HI-FI SYSTEEM MET
CD-SPELER EN BOXEN
N33; 2x25 Watt versterker, super-bass; Digitale
tuner, 24 voorkeuzezenders; Dubbel auto-reverse
cassettedeck, dolby B; Uitgebreide CD-speler;
Kompleet met afstandbediening en
SONY HI-8 TRAVELLER 2-weg bass-reflex
Topklasse beeldkwaliteit, luidsprekers.
HiFi stereo. Adviesprijs*3330.- Adviesprijs*999.-

1599.-

TOPMERK
CAMCORDER

BAUKNECHT
1400 TOEREN WASAUTOMAAT

VPE807; 8mm videocamera, 3 lux lichtgevoeligheid, 8x motorzoom,
automatische focus,
titel-generator, fader en
afstandbediening.
Adviesprijs*1499.-

Type WA9840; Luxe 1400 toeren wasvolautomaat,
trommel roestvrijstaal, traploos instelbare temperatuur, regelbare centrifugesnelheid, spaartoets,
meervoudige waterbeveiliging, vele
programma's (o.a. twee snel-programma's), eenvoudige bediening en super
zuinig. Adviesprijs*1899.-

Type W697LW; Vooriader, RVS
trommel EN kuip. Adv.'2299.-

Hi-8, stabilisator, stereo.

SONY STEADY SHOT
SONY72CMKVS2921
Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviesprijs'4000.-

2279.-

SONY72CMKVC2921

M

BAUKNECHT WA541

Met stabilisator! '3100.-

1000 toeren wasautomaat

1549.-

995.Hl 1045.-

SONY HI-FI STEREO
CAMCORDER

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel. '1499.-

TR323; Hi-Fi stereo camcorder,
1Oxzoom.gnoothoeklens. '2550.-

Stereo enteletekst. Adv.*2250.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs'1499.-

TOPMERKCAMCORDER
PANASONIC 63 CM
TX1988; Stereo en teletekst.

1099.
M SONY55CMKVX2141
[M Stereo en teletekst. Adv.*1650.ë
M
M SONY55CMKVM2100
Hi-BlackTrinitron. Adv.*1000.-

999

'ype KN5402WO; Adv.'849.-

E807; 8mm, Sxzoom, autofocus.

899.-

995.955.-

SONY TRAVELLER
Lichtgewicht camcorder. "1650.-

899.-

M870; 16xzoom, stereo. '2495.-

1499.-

699.

320 LITER SUPER
Gas-elektrofómuismetgrill. *999.KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 Iiter2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviesprijs"999.-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi. Adv.'l 235.-
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ZANUSSI KOEL/VR"ES
BAUKNECHT SUPER
3 laden. Adviesprijs'1 1 99.-

SIEMENS 31 0 LITER
KOEUVRIESKOMBINAT1E

795.-

PELGRIM SUPERLUXE
iAS-ELEKTROFORNUIS
410; Gas-elektro fornuis
nkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.'1575.-

898.-

FK055/52A; Elektrische oven,
nkl. grill en kookwekker. "1510.-

948.-

ATAG TURBO-FORNUIS

SIEMENS WASAUTOM.
Adviesprijs*1348.-

498.548.-

ETNA FORNUIS 14.00

ATAG GAS-ELEKTRO

MIELE K1321S LUXE

liBill ^-A^^É^^^^^^^

55cm, Stereo en teletekst.

STUNT! GAS-ELEKTRO

BOSCH 1000TOEREN

PHILJPSHtóCAMCORDER

SHARP DV5403 KTV

478.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST HI-8 STEADY SHOT
Flat en squar Hi-Black Trinitron beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adv.'1660.-

NDESIT
FORNUIS

Type KG31; Flexibele indeling van deur en koelkast,
automatischeontdooiing, omdraaibare deuren. Adv.*1 448.-

<FF452; Luxe gas-elektro
ornuis met hete-luchtoven,
grill, kook'wekker en gratis!
<ookboek. Adviesprijs*1735.-

1198.-

999.-

SONY TELETEKST

UPER KOOKPLAAT
BOSCH 323 LITER
4-pits gaskookplaat. '298.KOEL/VRIESKOMBINATIE

KVM1421; Adviesprijs*890.

TypeKGS32;Adviesprijs*1649.-

499.-

1199.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR632; TURBO-DRIVE,
4 koppen, stereo, longplay,
LCD-afstandbediening. '1295/

INDESIT1200TOEREN

899.-

Vooriader, centrifugegang
1200trn/min., rvstrommel,
zeerzuinig.Adviesprijs'1199.-

SONY HI-FI VIDEO+PDC
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25G R9760; Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv." 1795.-

1095.-

PHILIPS 70 CM KTV
l STEREO TELETEKST
28ST2471; Adviesprijs"1995.-

1195

ZANUSSIWASAUTOMAAT
TypeZE400E;Adviesprijs*949.-

949.-

749.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

PHILIPS/WHIRLPOOL

GV240; "Beste koop", VHSHQJELETEKST/PDC. '1709.-

Type AWG719; Adv. *1-235.-

999.-

699.-

JVC HI-FI VIDEO

LUXE 800 TOEREN

HRJ600; Stereo. Adv.*1299.-

599.-

899.-

PHILIPS TOPKLASSE
l 70 CM MATCHLINE TURBO-DRIVE HI-FI
| 28SL5800; Adviesprijs"2695.- STEREO + SHOWVIEW
Supersnel, hi-fistereo. '1382.-

1995.-

NVSD30; 3 koppen, PDCprogrammering. *1199.-

PHILIPS TOPKLASSE
! 70 CM 100 HERTZ

INDESIT PROMOTIE
PROMOTIE
Type 2596;; Adv.*799.-

469.-

799

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

25MN1350; Adviesprijs*1445.-

945.-

52NA2304;55cm,Off. Philips
garantie. Adviesprijs"1345.-

795.495.-

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*849.-

395.495.-

INDESIT 2-DEURS

Variabele indeling. Adv.*799.-

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT! Adviesprijs*749.-

6 programma's, 12 couverts
ingeruisarm: Adviesprijs'999.-

sSÊr 599.-

535.-

235 liter. Adviesprijs*985.-

BOSCH VW SPS2102

WHIRLPOOL 2-DEURS

699.-

799.-

BAUKNECHT 2-DEURS MIELE VW G521
Luxe kast. Adviesprijs*1049.-

TypeG521; Adviesprijs*2099.-

695.-

1399.RISICO

BCC speelt reeds26 jaar op

899.-

SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviesprijs. *890.-

NDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

BAUKNECHTVW3PR

Type AWG089; Adv. *1435.-

SONY VIDEO + PDC

de allerbëkendste topniet

1000 TOEREN BOVENL

PHILIPS TELETEKST

AKAIVIDEO+PDC/TXT

14AA3527; Adviesprijs*745.-

F360; I-HQ, 3 koppen. '1318.-

37CMTYPE37KV1212

SHOWVIEW V I D E O

"BESTE KOOP" Officiële
Philips garantie. Adv.*695.-

VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv.*699.-

385.-

2-DEURS KOELKAST

PANASONICVIDEO+PDC

PHILIPS 63 CM KTV

STEREO TELETEKST

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

749.-

SLVE70; Tri-Logic! 4 DA-PRO
koppen, Hi-Fi stereo en PDC.
Adviesprijs. *1780.-

1795.-

178.-

799.-

AEG TURNAMAT

AEG BOVENLADER

en importeucs leveren ons

1-DEURS KOELKAST

iqeonzezeergroi-,
omdat wij een snelle^zeer

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

LAV275; 1 000 toeren. *1 699.-

1299.-

-M.rH, _'118,11 jl4JJa||'lb|

AKAIVHS-IHQ VIDEO

INDESIT KOELKAST

Bii BCC kopen .iSj_een ve-

2-sterren vriesvak. Adv.*699.terzijde- BCC.waarmennog
tijd voor u heeft!
• • .j .J

VS621 ; Afslandbediend. '768.-

WHIRLPOOL 1-DEURS
4 KOPPEN VIDEO
Topmerk! Perfekt beeld. *799.

145 LITER KOELER
Topmerk. Adviesprijs*749.-

CZD
PHILIPS VIDEO + PDC

415

VR223; TELETEKST. *1245.-

579.

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12; Teletekst. AoV.*1679.-

AR1STONAS3CM
STEREO TELETEKST
63TA4410; Adviesprijs'1995.-

m BLAUPUNKT 70 CM

m
'

GRUNDIG 63 CM

T63-630; Teletekst. Adv. * 1579.-

BAUKNECHT KAST

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

249.299.329.359.-

VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfekt beeld! *995.-

IGNIS DROGER AWFÖ20
TURBO-DRIVE VIDEO
Supersnel, VHS-HQ video. *759.-

GRUNDIG51 CM KTV
T51 -540; Teletekst. Adv. * 1099.-

479.-

298.-

Absorptie, 12/220 voltengas.

WHIRLPOOL AVM61 0
20literinhoud.Adviesprijs*649.-

^ 249.MOULINEX FM1s"l5

INDESIT WASDROGER
JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E; LCD-afst.bed. *799.-

BAUKNECHT TRA961

449,

499.-

SHARP R3G56 KOMBI
OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

308.398

KONDENSDROGER

GV401; "Beste koop!" TELËTEKST/PDC prog. *1099.-

N5000; Geen afvoer nodig

~~ 649.-

599.-

WHIRLPOOL AWG912

STUNT! VHS-HQ VIDEO
37 CM KLEUREN-TV

SHARP R2V14 STUNT

TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaar draaiplateau. Adviesprijs*279.-

495.-

ELECTROLUX RC1000
33 LITER KOELBOX

ZANUSSI WASDROGER

GRUNDIG VIDEO + PDC

m

TOPMERKWASDROGER

IS70-33; Stereo en teletekst.

1198.-

V

SAMSUNG M6135 °"'
BOSCH KOELKAST MAGNETRON OVEN

Kondensdroger. Adv.*1549.-

Inkl. afslandbediening. '699.

— 799.1199.-

379.-

MIELE DROGER T349

SETER EN GOEDKOPER!
SONY AUTO-RADRO
IV!ET CD-SREL.ER

AEG TYPE 520

~~ 1099.-

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1341; Adv. *848.-

PIN-CODE l

BEVERWIJK
_
ISUPËRSTORE 1100 m2
l Breestraat 65

1.40 meter hoog met 6 vriesvakken cq laden. Adv. * 1165.-

PANASONIC NN8550

798.-

STUNT!! VRIESKIST!!

2800 toeren. Adv. *249.-

159.-

298.-

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
l AWISTCLVEEIM
ZOETCRWOUDE
l DEN HAAG
HILVERSUM

499.549.-

548.-

WHIRLPOOL 243 LITER

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

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

bi magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

SHARP3IN1 KOMBI R7V1

Bijnaalletopmerken leverbaar
in alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf;

MERKCENTRIFUGE

379.-

MOULINEX KOMBI

WHIRLPOOL AFB594 FMA925C; Luxe 3 in 1 kom-

Kondensdroger. Adv.*1449.-

Digitale tuner, 30 pre-sets, 4x20 Watt,
1-Bit CD-speler met shuffïe play en
repeat. Adviesprijs*1030.-

Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.
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i
'
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Digitale super 3 in 1
kombi magnetron. Adv. *999.-

699.-

WHIRLPOOL AVM9201
Luxe 32 liter 3 in 1
kombi magnetron.Adv.*1499.-1

749.-

maandagmiddag...
...1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot S uur.
KOOPAVÓND:
Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
Maarssènbroek vrijdag
7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ..;... 7^^tot 9 uur
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Zandvoorts
Nieuwsblad

Ferrari en Porsche
strijden op circuit
ZANDVOORT - De Neerlandse
Autorensport
ereniging houdt op Tweee Pinksterdag (maandag 5
ani) 'haar vierde evenement
an dit seizoen. Op het Ciruit Park Zandvoort kunen de dames en heren autooureurs weer wennen aan
e traditionele ambiance op
n rond het duinencircuit
a het debuterende uitstap2 op Assen, twee weken ge?den.

De Pinksterraces op de raceiste van de Noordzeebadla.ats zijn traditioneel druk beocht, zeker als de klimatologishe omstandigheden de orgaisatoren niet in de steek laten.
(jircuitbezoekers wordt aangeladen de trein te nemen. Het
IfS-station in Zandvoort ligt
iechts op tien minuten lopen
Tan de hoofdingang van het cirait. De autoraces tijdens de
weede Pinksterdag op Zandoort tellen alleen mee voor de
iverse Nederlandse titels en
uren van half elf tot half vijf.
De volle startvelden van de
epsi Citroen AX Cup, waar

maar liefst twaalf dames de
strijd met de heren aangaan en
de Marlboro Elf Renault Clio
Cup zijn altijd goed voor veel
spektakel op de Zandvoortse
racepiste. De Clio's rijden zelfs
twee races direct achter elkaar,
met slechts vijftien minuten
pauze om de auto's in de pitsstraat weer in hernieuwde raceconditie te brengen.
Een bijzonder goed gevuld
startveld heeft de Formule
Ford. In de 1600- en 1800-klasse
tevens met een aantal buitenlandse deelnemers, waaronder
Belgen en Denen. De titels zijn
in beide klassen op nationaal
en Benelux-niyeau te verdelen.
Smaakmaker in de snelle Zetec-divisie is de België wonende
Nederlander Sepp Koster, die
de eerste twee races in de 1800categorie overtuigend wist te
winnen.
Bij de compact Cars zijn
hoofdrollen weggelegd voor Suzuki en Rover. De 1400cc-motoren spelen de hoofdrol in deze
Britse/Japanse confrontatie.
Compact is zeker aan te rekenen aan de in deze groep deelnemende Mini's. Circa 100 cc

minder en rijdend voor hun eigen kampioenschap, (de Mini
Challenge Holland)' zijn wagens toegelaten die zijn uitgerust met BMC A dwarsgeplaatste krachtbron.
Hoofdnummer tijdens de
Pinksterraces op Zandvoort is
de Ferrari-Porsche Challenge.
In deze titanenstrijd tussen de
legendarische sportwagenmerken Porsche en Ferrari, komen
naast veel buitenlandse coureurs zoals Duitsers, Zwitsers,
Engelsen en Denen tevens vijftien Nederlandse rijders aan de
start waaronder de kampioen
van verleden jaar Rini van de
Velde.
Bij de Supertoerwagens verwacht de organisatie in ieder
geval een deelnemersveld van
vijftien racewagens, waaronder
BMW, Ford Mustang, Ferrari,
Porsche en de Marcos. Het
Marcos Mobil I Challenge-debuut met ondermeer meervoudig Nederlands kampioen Cor
Euser aan de start vindt plaats
op Zandvoort tijdens de Pinksterraces met zes Marcos
LMSOO's in GT-trim. 'The Great
British Sportscar' zoals de

SPORT

Marcos ook wel genoemd
wordt, is voorzien van een speciaal geprepareerde Rover V8
krachtbron, goed voor 350 pk.

Platvisvangsten
overweldigend

Entree
De toegangsprijs voor zaterdag 3 juni bedraagt ƒ 12,50 (alle
plaatsen) en voor maandag 5
juni/ 17,50 (duinen/tribune) en
ƒ 37,50
(duinen/tritaune/rennerskwartier). Kinderen tot
twaalf jaar betalen de helft. Het
full-colour
programmablad
met allerlei wetenswaardigheden over de racerij, tijdschema
en deelnemerslijsten, is gratis
op de toegangsweg van het circuit verkrijgbaar evenals enkele dagen voorafgaand aan de
Pinksterraces bij de filialen van
Brezan automaterialen.

ZANDVOORT - De tien leden van de Zeevis Vereniging Zandvoort vingen in
Scheveningen geweldig veel
vis. Deze platvisdag werd
dus een groot succes voor
de Zandvoortse vissers.
-

Programma
10.30: Formule Renault/Opel (20
ronden); 11.15: Compact Cars (20 ronden); 12.00: Marlboro Elf Eenault Clio
Cup, Ie heat (15 ronden); 12.45: Marlboro Elf Renault Clio Cup, 2e heat (15
ronden); 13.30: Ferrari-Porsche Challenge (20 ronden); 14.00: pauze; 14.30:
Formule Ford (20 ronden); 15.15: Pep- Op het circuit van Zandvoort strijden Ferrari en Porsche op Tweede Pinksterdag om de hoogste
si Citroen AX Cup (20 ronden); 16.00:
eer.
Foto Circuit Zandvoort
Supertoerwagens (20 ronden).

Profvoetballers in actie bij zaaltoernooi

ZANDVOORT - Vanavond
wordt het jubileum zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen opgeluisterd
met een demonstratie-wedstrijd.

[et Louis Blok toernooi van de Zandvoortse Schaak Club was een groot succes
Foto Arnold van der Zee

roots Louis Bloktoernooi
ZANDVOORT - Het derde
! astrum van het Louis Blok
&chaaktoernooi is een groot
:ucces geworden. De Zand•oortse Schaak Club ont• ing op Hemelvaartsdag
:ieer dan zeventig deelneners in de twee grote zalen
'an het Gemeenschapshuis.
Opmerkelijk was dat de
ïandvoortse schakers zeer
ped voor de dag kwamen.
Ondanks het zeer fraaie weer
aren toch ruim zeventig schalers present. Enkele deelnelers, voornamelijk uit Amsteram, kwamen ondanks hun
ezegging niet opdagen. Ver.oedelijk was het Europacupuel van Ajax, de avond voor
et schaaktoernooi, daar debet
in.

cht jaar

zitter Jan Berkhout aan 36
prijswinnaars de zwaar verzilverde prijzen uit. De wedstrijdleiding, Ruud Schiltmeijer,
Martien Bijlsma, Wil Reijer en
het bestuur van de Zandvoortse
Schaak Club konden weer tevreden terugzien op een zeer
geslaagde schaakdag.
Jeugd: vorige week zaterdag
werd de derde sessie verspeeld
van het Driestedentoernooi.
Een
sportuitwisseling
op
schaakgebied, speciaal voor de
jeugd tot ongeveer 15 jaar, die
gaat tussen vier schaakverenigingen uit Haarlem, Hillegom
en Zandvoort. Ditmaal was
gastheer de Hillegomse Schaak
Club De Uil.
Een sterke afvaardiging uit
Zandvoort toog naar Hillegom
om daar de andere schaakverenigingen te ontmoeten. Voor de
Zandvoortse schaakjeugd werd
het een groot succes. Na verwerking van de uitslagen, totaal
werden er per deelnemer tien
partijen gespeeld, bleek dat bij

de eerste tien, op de ranglijst,
vier jeugdige schakers uit
Zandvoort voorkomen. Florian
van der Moolen en Remco de
Roode staan tweede en derde,
terwijl Rebecca Willemse en
Maarten Scholder de zevende
en. achtste plek innemen. Totaal doen veertig schakers aan
dit evenement mee.
Examens: vanavond is het de
grote dag voor de jeugdige schakers uit Zandvoort. Dan worden in het Gemeenschapshuis
de officiële examens van de Koninklijke Nederlandse Schaak
Bond afgenomen. Na ongeveer
een uur weet een ieder of dit
examen met goed gevolg is afgelegd. Vijftien jeugdige schakers
zullen aan de examens deelnemen. De schaaklessen werden
de afgelopen maanden gegeven
door John Ayress en Dennis
van der Meijden. Nadat de diploma's zijn uitgereikt worden
.de prijzen voor het clubkampioenschap en de laddercompetitie uitgereikt door voorzitter
Berkhout.

Een team bestaande uit voornamelijk profvoetballers van
Heerenveen treedt dan in het
strijdperk tegen een selectieteam van de beste Zandvoortse
zaalvoetballers. De wedstrijd
begint om half negen in de Pellikaanhal.
Ex-Heerenveen voetballer en
Zandvoorter Piet Keur (nu onder contract bij AZ) zal eveneens zijn zaalvoetbalkunsten
vertonen. Het profteam wordt
verder gevormd door de Heerenveen spelers Marco Roelofsen, Michel Doesburg, Wilco
Hellinga en Leroy Echteld. Van
de voetbalvereniging Haarlem
doet Herman van Eekeres mee
en uit Eindhoven komt Radjih
de Haan. Het doel wordt verdedigd door Arnold .Nijkamp,
Zandvoorter in dienst bij Den
Bosch.
De profvoetballers kunnen
rekenen op stevig Zandvoorts
verzet. Het Zandvoortse team
wordt gecoacht door Guus
Marcelle. In het doel staat Serge van Lent en John Keur, Rob
van der Bergh, René Paap, Dennis Keuning en Edwin Ariesen
vormen de rest van het team.
Op papier moet dit ,een bijzonder aantrekkelijke zaalvoetbalstrijd worden. Beide teams zijn
in staat het beste zaalvoetbal
van Nederland te spelen.
Het toernooi zelf draait op
volle toeren. In IA gaat Play In
onverdroten voort. De Zandvoorters boekten de derde overwinning. Nu werd Garage Content met 6-2 teruggewezen. Sensemillia boekte een fraaie 9-2
zege op Shell Boulevard en Bad
Zuid verloor wederom, nu van
Establo met 6-5. In l B gaat de
strijd tussen De Stal en Café de
Kater. De Kater klopte Vogel
met 3-1 en De Stal bleef II Mondo de baas met 4-1. De Corodex
sluit aan door de Klikspaan
met 5-2 te verslaan. In IC is de
.strijd volledig open. De toppers
De Wurf en Pim Janssen Sport
hielden elkaar, na een spannende strijd, in evenwicht, 1-1. Ver-

De jongste deelnemer, Hielke
^an der Berg, pas acht jaar oud,
on op een geweldige wijze in
: ijn groep'. Dit j onge talent bleef
ngeslagen. De oudste deelneler, de 86-jarige oud direkteur
an het Hoogovenschaaktoerooi, Piet Veldheer, speelde een
eer verdienstelijk toernooi.
De Zandvoorters scoorden
oortreffelijk. Zo eindigde de
oormalige
wereldkampioen
3t tien jaar, inmiddels tegen de
wintig, Jeff Sarwer, op een zeer
aaie tweede plek in de hoofdZANDVOORT - De dames van handbalvereni- veel te sterk voor OSC. Coach Jan van Duijn
roep. In de tweede groep kwa- ging Holland Casino-ZVM, reeds vorige week keek vol genoegen terug op het afgelopen seilen Olaf Cliteur en Louis Dam- kampioen, sloten de competitie af met een fraaie zoen en' ziet zijn team volgend jaar best goed
rink uitstekend voor de dag zege op OSC. De Zandvoortsen waren met 13-8 meedraaien in de hogere klasse.
oor respectievelijk tweede en
erde te worden.

Zandvoortse handbalsters
sluiten prachtig seizoen af

ucces
Hans Jansen en Edward
eerts werden in groep 6 fraai
veede en derde en Henk en
tebecca Willemse completeeren het plaatselijk succes door
veneens beslag te leggen op de
weede en derde plaats. Zo rond
e klok van half vijf reikte voor-

Vrijdag: 19.30 uur Seat - Job
Support, 20.15 uur Beek - De
Zeereep, 21.00 uur Sensemillia Establo, 21.45 uur Garage Content - Shell Boulevard, 22.20
uur EDO/Jacro - Big Mouse.
Dinsdag: 18.45 uur Sabra - Reproproof, 19.30 uur Rabbel
Boys - Fred Hehl, 20.15 uur Pim
Janssen Sport - Lou-Lou, 21.00
uur HB-Alarm - Casino Zandvoort, 21.45 uur Maclu Auto's Aurora'75, 22.30 uur De Wurf TYBB.
Woensdag: 19.30 uur Beek EDO/Jacro, 20.15 uur De Klikspaan - II Mondo, 21.00 uur Jota
Support - Big Mouse, 21.45 uur
Corodex - YB/Vogel, 22.30 uur
Seat - De Zeereep.

Zeilevenement geslaagd ondanks wind
ZANDVOORT - Afgelopen weekend organiseerde de Watersport Vereniging Zandvoort voor de achtste keer de Tweedaagse
van Zandvoort.
Hoewel de wind het soms liet afweten keek de
organisatie terug op een gezellig en geslaagd
zeilevenement. Aanvankelijk lag het in de bedoeling, net zoals voorheen, er een driedaagse van te
maken' door de vrijdag er bij te trekken. De
organisatie ging er van uit dat de zeilers in de
gelegenheid waren vrij te nemen. De eerste jaren
lukte dat ook en werden ook activiteiten georganiseerd op het strand voor het hele gezin. Door te
weinig animo werd het evenement teruggebracht tot twee dagen, in de hoop, dat dit uit zou
groeien tot een flink, door enthousiaste zeilers,
bezocht gebeuren. De Nederlandse wedstrijdkalender voor Catamarans is echter zo vol met vele
evenementen op één weekend op diverse locaties, dat de keuze voor de zeilers steeds moeilijker wordt. Daardoor trok de wedstrijd van afgelopen weekend slechts 36 catamarans. De Nacraklasse had dit weekend gekozen voor de Pointregatta, die meetelt voor het Nederlands kampioenschap, zodat er twee starts werden

gehouden. Een wedstrijd voor Nacra en een wedstrijd voor alle klassen, de zogenaamde open
klasse. De weersverwachtingen voor zaterdag
was windkracht 3, net genoeg om vooruit te
komen, en voor zondag werd verwacht een windkracht 4-6 Bft. Op zaterdag zouden twee wedstrijden worden gevaren waarvan de eerste start
om één uur. Echter na de start van de tweede
wedstrijd viel de wind weg, waardoor veel catamarans moesten worden teruggesleept met medewerking van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Zondag stonden drie wedstrijden op het programma. De eerste twee verliepen zonder problemen, maar de derde zou misgaan. Bij het
startsein gingen de boten niet over de startlijn,
door de stroming. Na nog vijftien minuten gewacht te hebben, werd de wedstrijd afgeblazen.
Doordat twee races niet doorgingen kon er geen
sprake zijn van zogenaamde 'aftrekraces'.
In de open klasse was Hans Klok met zijn Acatamaran de snelste, terwijl plaatsgenoot Chris
Sas met fokkemaat Stef Nielen, met de Tornadosport, beslag legden op de tweede plek. Door dit
resultaat werd Hans Klok in het overall-klassement tweede. In dit klassement ging de zege naar
D. en E. Pool uit Texel.

ZANDVOORT - Voor de tweee maal dit jaar vlogen de duien van Postduiven Vereniging
'leines een wedstrijd vanuit
et Franse Roye.
Om half negen werden de duien gelost en met een zuid-oosen wind keerden de duiven raend snel terug. De duiven taeeikten snelheden van bijna
londerd kilometer per uur en
•e eerste duif werd om 12 minuen voor 1,2 ingeklokt. De duif
an F. Spronk was dit keer de
nelste. '
Het succesvolle Zandvoortse handbalteam met staande van links naar rechts: Janna ter
Wolbeek, Daniëlle Blom, Wendy van Straaten, Mireille Martina, coach Jan van Duijn en
Margreet Bogojevic. Zittend van links naar rechts: Corry van der Burg, Anita Reumann,
Mariëlle Peet en Claudia Paap
Eigen foto

Schaakrubriek
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. Informatie over het schaakprobleem is
te krijgen op de wekelijkse
clubavond, op donderdagavond
in het Gemeenschapshuis, of
via de telefoonnummers 15023,
17272, of 14085.

'mi
Schaakdiagram 19. Opgave: Mat
in 3 zetten, wit aan zet.
Oplossing schaakdiagram 17
(mat in acht zetten, wit aan zet:
1. Kcl2 Ke4; 2. Pcô Kf4; 3. Pe6 fe6;
4. f7 Ke4; 5. f8L Kf4; G. La3 Ke4;
7. Lel Kf4; 8. Kd3 en wit wint.

Glansrijk seizoen
Holland Casino-ZVM
ZANDVOORT - De Holland Casino-ZVM handballers maakten een ongekend
succesvol seizoen door. Nadat de zaalcompetitie glansrijk werd gewonnen was er
ook bij de veldcompetitie
geen team opgewassen tegen de manschappen van
coach Joost Berkhout.

heeft. Promotie naar een hogere divisie komt dan ook als geroepen en ook volgend jaar
moet rekening worden gehouden met dit Zandvoortse handbalteam.

In de strijd tegen Dirkshorn
was Cor van der Koekelt wederom topscorer met elf doelpunten. Goran Bogojevic scoorde
De laatste wedstrijd tegen acht treffers, Peter Pennings
Dirkshorn werd een demon- zes, Patrick Terpstra vier, Nik
stratiewedstrijd. De Zandvoor- Grijakovic vier, Gerard Damters leefden zich heerlijk uit en hoff drie en Ronald Vos drie.
wonnen zoals zij wilden met
maar liefst 39-9 na een ruststand van 18-6.
Uit deze uitslag bleek eens te De heren van Casino ZVM zijn
meer dat Holland Casino-ZVM met overmacht kampioen gein deze klasse niets te zoeken worden. Foto Arnold van der Zee

Koper kampioen
bij Chess

)uivensport

F.Spronkil, 6, 14. R.Driehuizen 2, 3,
, 8, 13, 19, 20, 21, 23, 24. J.Harteveld 4.
I.G-aus 7. H.Heiligers 9, 11, 15, 17, 18,
•i- R. en Th. Sinnige 10, 12, 25.
l -Heeremans 16.

de Rabbel Boys. Big Mouse
heeft de beste papieren in 2D.
Big Mouse won met 7-5 van
Seat en gaat ongeslagen aan
kop. De Zeereep leed puntverlies door met 3-3 gelijk te spelen
tegen EDO/Jacro. Weinig
krachtsversch.il was er in de
strijd tussen Job Support en
Beek Rioleringsservice. Laatstgenoemd team won nipt met 43.
Programma
Donderdag: 19.00 uur Café
Bluijs - Harlekijn, 19.45 uur
PontMeyer - Banana 2, 20.30
uur Profvoetballers - Zaalteam
Zandvoort, 21.30 uur Café de
Kater - De Klikspaan, 22.15 uur
Café Neuf - GranDorado.

ZANDVOORT - Kees
Koper is de nieuwe
schaakkampioen in de interne competitie van
Chess Society Zandvoort
geworden. Koper bleef in
deze zeer spannende competitie zijn concurrenten
maar net voor en werd
In de 21e ronde viel de beslisvoor de eerste keer in zijn sing.
Koper won op enigsschaakcarrière kampioen zins Kees
gelukkige wijze van
van Chess Society.
Alexander Enthoven, terwijl al

l

'itslag

rassend was de 4-3 winst van
Casino Zandvoort op TYBB.
HB Alarm draait goed mee,
mede door een 5-4 zege op LouLou.
In 2A laat Banana l er geen
gras over groeien. Dit team lijkt
veel te sterk en speelde Café
Basta met 9-1 van de sporthalvloer. Klassiek volgt goed door
een 3-1 winst op Bakkerij Paap,
terwijl Peugeot Cobussen met
moeite van Duvak won, 5-4. Maclu Auto's en Fred Hehl maken
de dienst uit in 2B. Maclu
kwam tot de derde overwinning. Slachtoffer werd Reproproof, 10-4. Fred Hehl schudde
Aurora van zich af (3-1) en Sabra bleek met 6-3 te sterk voor

Alhoewel er meer wijting dan
schar (platvis) werd gevangen
was het een bijzonder geslaagde viswedstrijd. 708 wijtingen,
25 scharren, 3 gullen en l taotje
was het resultaat. Het is zeker
vier jaar geleden dat de leden
van de Zeevis Vereniging Zandvoort zoveel schar hadden gevangen. Dit kwam niet omdat
de vissers niet kunnen vissen,
maar de schar was er gewoon
niet. Tot afgelopen zondag in
Scheveningen, waar tussen de
enorme hoeveelheid wijting regelmatig een schar werd verschalkt. Ruim zevenhonderd
vissen in totaal door slechts
tien Zandvoortse vissers. Veel
leden waren niet gegaan omdat
ze dachten dat er toch niets gevangen zou worden, maar zij
kwamen bedrogen uit.
Arnold Bluijs werd de grote
winnaar met 2571 centimeter
vis en 104 vissen. Henk Bluijs
werd tweede met 76 vissen, die
een lengte hadden van totaal
2010 centimeter. Goede derde
werd Frans Castien met 78 vissen en een lengte van 1965 centimeter.
De grootste vis werd gevangen door Theo van der Tooren
en Arnold Bluijs met respectievelijk een gulletje van 41 centimeter en een wijting van 41 centimeter. De volgende viswedstrijd is op zondag 18 juni aanstaande en die geldt voor de
Noordzeecompetitie.

Twee ronden voor het einde van de competitie waren
er nog maar liefst zes kanshebbers om het kampioenschap van titelverdediger
Mare Kok over te nemen. Na
de twintigste van de in totaal
22 te verspelen partijen had
Simon Bosma de leiding.
Bosma, die bijna het gehele
jaar de toon aangaf werd echter op zeer korte afstand gevolgd door Koper, Mare Kok,
Boudewijn Eijsvogel, Peter
van de Beek en Hans Drost.

verliezen en kwam daarom om
tactisch redenen niet opdagen.
Hij stelde hier mee wel zijn
kampioenschap veilig. Een
kampioenschap wat hij echter
meer glans had kunnen geven,
als hij op de laatste vrijdagavond van het seizoen nog éénmaal zijn beste beentje had
voorgezet.

zijn concurrenten niet tot scoren kwamen. Eijsvogel en Van
de Beek waren niet aanwezig en
Bosma, Kok en Drost liepen tegen een teleurstellende nederlaag op. Koploper Bosma verloor in een zeer ingewikkeld
eindspel van Willem Burgman
en Kok kwam niet uit de voeten Koning
met de zwarte stukken. Drost
De strijd om de overige podikwam er niet aan te pas tegen umplaatsen was nog in volle
de laatste tijd erg sterk spelen- gang. Bosma, Kok en Drost wade Ton Marquenie.
ren de grootste kanshebbers op
Koper mocht door deze re- deze plaatsen. Mare Kok wist
sultaten in de laatste ronde niet in het onderlinge duel met Si-

mon Bosma al snel zijn stukken te richten op de vijandelijke koning. Op de 23e zet
was de druk op de stelling
van zwart zo groot geworden,
dat Kok het seizoen met een
'mat-in-zeven-combinatie' op
mooie wijze afsloot. Hierdoor werd Kok tweede en
Bosma derde.
Hans Drost revancheerde
zich van de nederlaag van de
vorige ronde. In zijn partij tegen Alex Enthoven maakten
beide kemphanen er een
waar spektakel van, wat uiteindelijk in een overtuigende
winst voor Drost eindigde.
Ook Ton Marquenie zette
zijn goede reeks voort door
opponent Willem van Esveld
geen schijn van kans te geven. Nico Handgraaf, die de
.laatste tijd sukkelde met zijn
gezondheid, gaf zijn rentree
kleur door zijn partij tegen
Hetty Sandbergen winnend
af te sluiten.
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Goede
doet't beter!

Auto-of
motorrijles?

AANBOD
moet toch niet

025O7 1442O

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

Bloemen
een „geslaagd" idee.

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 17093

BtOOMStCRKUNST

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65

JölujjS Zandvoort, tel. 12060

Vrpèjgé Vogels f
van 07.00 tot 1 Ó.OOüuf precies
:':7,:,^.; -••'"• krijgtu
•••,'•-'•

^A'

#*£>$

10% KpRtÏN
op alle tuin en zomerplanten

ZOMERPLANTEN

Groot assortiment
geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

Speciale mest voor
geraniums
en bloeiende zomerplanten

ï&i!
m*<>

Speciaal mengsel
voor het vullen van
plantenbakken

j" p. zak
Potterie
Tuinaarde • Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

Trompstraat 19/6, driekam.app. (vh 4) op 3e
et. met uitzicht over zee. Balkon ZW en NO.
Ind. hal; ruime woonk. met balkon; toilet; badk.
met ligbad en wastafel; 2 slaapk.; keuken. Het
app. is geheel v.v. kunststof kozijnen en dubb.
beglazing.
Vr.pr. ƒ 210.000,- k.k.

*i™*8S°™™~
De 19 Europa 1.4 Energy met stuur e

. stuurbekracht^ng • ,n hoogte ver-tal^-;-J^^ neerklapbare achterbank.
. verstelbare lendesteunen • rondom zon

bochtenwerk,

Burg. van Fenemaplein 22/9, uitstekend gesitueerd driekam.app. (vh 4) op 5e etage. Weids
uitzicht over zee en dorp. Ind. ruime hal met
marmeren vloer; riante woonk. met open haard;
2 slaapk.; luxe keuken met hoog gekwalificeerde app.; luxe badk. met ligbad; toilet; balkons aan voor- en achterzijde.
Vr.pr. ƒ 425.000,- k.k. Garage ƒ 25.000,- k.k.

maar stevige 14 80 pk motor.
5.
En dat staat allemaal voor f 29.245,
voor u klaar. Dus kom snel even b,, ons langs,
en maak'ns een proefrit'

P u s

uu

^^^^

Autobedrijven Rinko

Strandpaviljoen
Calypso
vraagt

2-kamer etage

toiletjuffrouw

nabij het strand
1250,-p. mnd.

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

tel. 18766

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-129447Fax 02507-17596

keuken,
douche, toilet

RENAULT

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-12424.

geeft u meer!

geeft u meer!

dat W,]ft

aen,eten Vooral met de stuurbekrachtg.ng op
genieten, v
Fnerav Maar stuur-

specificatiewijzigingen v

Inl.
tel. 15287-18954.

^ ^^

Vr.pr. garage ƒ 25.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

„ yn 245 -.
e bestuurdersstoei

EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

geeft u meer!

geeft u meer!

Scdland en Twente op nog geen twee uur reisafstand

Met de trein een paar dagen naar
Overijssel, de tuin van Nederland
W

EEKMEDIA, de Vakantie Boekings Centrale
Overijssel en de Nederlandse Spoorwegen stelLen u in de gelegenheid om geheel verzorgd te
genieten van een bijzondere vakantie in 'de Tuin van
Nederland', zoals de provincie Overijssel ook wel wordt
genoemd.
Speciaal voor u, lezers van deze
krant, is een geselecteerd aantal
aanbiedingen bijeen gebracht
waaruit u een keuze kunt maken
korte hotelvakanües. fictsvakantics
met bagage nabrengservice, luxe

appartementen en ruime bungalows in een fraaie omgeving.
Inbegrepen is: tremrctour eerste
klas naar Overijssel, vervoer
naar/van uw hotel of bungalow en
het verblijf ter plekke. U wordt met

stemmmg in Salland of Twente. Nu
nog sneller dan voorheen.
Amsterdam Zuid/Amstelveen heeft
per 28 mei vanaf NS-station
Amsterdam Zuid/WTC namelijk
een nieuwe directe intercity-verbinding met Oost-Nederland gekregen: Apeldoorn - Deventer - Almelo
- Hengelo - Enschede. Ieder uur
gaat vanaf Schiphol /AmsterdamZuid/WTC rechtstreeks, dus zonder overstap, een intercity-trein
naar Salland en Twente. Binnen
twee uur bent u in Enschede, een
afstand over de weg van ca. 160
kilometer. Comfortabel, want een
groot deel van de dag komt er
regelmatig iemand langs met verse
koffie, broodjes en (warme) snacks.
Als u in zo'n trein ook nog de luxe
van een Ie klas stoel wordt aangeboden, begint uw vakantie op het
moment dat u in de intercity-trein
stapt: de treinreis is een aangenaam onderdeel van de vakantie
naar Salland en Twente. Het landschap verandert onder uw ogen.

hartvenvarmende gastvrijheid ontvangen. En... de prijzen zijn al
even vriendelijk.
Met uw bezoek aan Overijssel
betreedt u een wereld van afvvissehng. Zowel landschappelijk, cuhnair. sportief als cultureel.
Overijssel is een bonte lappendeken van meren en rivieren, bossen,
heidevelden, heuvels en romantische landgoederen. Maar ook van
historische Hanzesteden, gezellige
boerendorpen en karakteristieke
grcnsplaatsen. Overijssel biedt veel
onverwachte ontmoetingen, fraaie
doorkijkjes en vergezichten. Maar
daarvoor moet u de Tuin van
Nederland wel zelf actief betreden.
Op de fiets, te voet, per huifkar, m
een kano
U bent m de gelegenheid op een bijzondere manier
eens nader kennis te maken met
Salland en Twente. Twee fraaie
Overijsselse streken gelegen tussen
Deventer en de Duitse grens.

Salland

Een blik op de kaart verraadt dat
Salland niet bepaald symbool staat
voor het vlakke Nederland. De
Holterberg, Noetselerberg.
Hcllendoornsc Berg, en
Lcmelerberg maken deel uit van de
Sallandse Heuvelrug; één van de
grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland. De vriendelljke zachlglooiende heuvels hcrbcrgon de erfenis van een rijke
landadel. Kastelen en buitenhuizen
koesteren zich in de luwte van de
bosrand. Rust en stilte heersen
alom. Gezellige plaatsen als Holten
en Hcllendoorn nodigen uit tot een
bezoek. U kunt er aan de hand
van de vele uitgezette routes naar
hartelust wandelen en fietsen.

Twente

Dat geldt zeker ook voor Twente.
Hier hangt de mystiek waaruit
oude sagen en legenden zijn voortgckomcn. Waar wind- en watcrmolens. fraaie Saksische boerderijen
en een kleinschalig landschap als
een magneet aan je trckkkcn. Een
streek met een geheel eigen sfeer,
dialect en cultuur. Vele eeuwen
van de rest van ons land geïsoleerd
gebleven. De bereikbaarheid van

geeft u meer!

WEI

Lezersaanbiedingen

Duitse kant was veel beter.
Vandaar dat men zowel in taal als
bouwstijl de Duitse invloed kan
herkennen. Met name de vele kerken. opgetrokken uit Bentheimer
zandstenen, de eeuwenoude watermolens en kastelen met hun fraaie
tuinen zijn karakteristiek voor de
streek.

Per trein

U kunt in de regio Amsterdam
opstappen op het NS-station van
uw keuze. Rechtstreekse, comfortabele en snelle intercity-treinen
brengen u binnen anderhalf a twee
uur uitgerust op uw vakantiebe-

geeft u meer!

Zoals gezegd is speciaal voor u een
aantal vakantie-aanbiedingen geselecteerd. De beste manier om
Salland en Twente beter te leren
kennen. En de prijzen liggen
gemiddeld f 50,- p.p. lager dan u
normaal zou moeten betalen. Als
extraatje ontvangt u per boeking
een uitgebreid informatiepakket en
handige fietstas ter waarde van
ƒ 15.- . Een handige dienstregeling
van de intercity-treinen en ook de
treinen die de kleinere stations
bedienen met preciese vertrek- en
aankomsttijden treft u hierin eveneens aan. De aanbiedingen gelden
in de periode juni tot en met september. Enkele tips uit het aanbod:
Een rijke schare Saksisische
boerderijen: een zesdaagse fietsvakantië door Twente van hotel
naar hotel, mcl. apart bagagetransport, op basis van halfpension voor ƒ 599,- p.p.
Gastronomisch arrangement: een
tweedaags verblijf in één van de
fraaist gelegen hotels boven op de
Holterberg. Een exquise vijfgan-

gendmer wordt voorafgegaan door
een bruisende champagnecocktail:
ƒ 235,- p.p.
Resort Hotel Bad Boekelo: lekker
uitrusten in zeer ruime en luxe
ingerichte appartementen; temidden van 25 hectare eigen bos,
omringd door het schitterende
Twentse landschap. Week, weekend of midweek vanaf ƒ 120,- p.p.
(bij zes personen).

Zoals gezegd, is inbegrepen: treinretour eerste klas naar Overijssel,
vervoer naar/van uw hotel of bungalow en het verblijf ter plekke.
Vul onderstaande coupon in en u
ontvangt een overzicht van alle
aanbiedingen. Voor nadere informatie over de aanbiedingen kunt u
contact opnemen met de Vakantie
Boekings Centrale Overijssel in
Almelo, tel. 0546 - 828345.

Bon voor onze lezers
Ja, stuurt u mij geheel vrijblijvend een overzicht met de
lezersaanbiedingen in Salland en Twente.
Naam:
Straat:
Postcode:

Woonplaats:.

De volledig ingevulde coupon sturen naar: Secretariaat
Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam.

geeft u meer!
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Action Man op missie
TjlABRIKANT HASBRO mX? troduceert Action Man
Mission Extreme. Een dertig
centimeter grote actiepop die
evenals alle andere poppen in
deze serie, volledig beweegbaar is dankzij meer dan 12
buig- en draaipunten. De
avontuurlijke Action Man is,
zoals zijn naam aangeeft, gespecialiseerd in 'survivals';
zogenaamde overlevingstochten. Zelfs de meest barre
weersomstandigheden
schrikken hem niet af, want

Bietensalade
met haring
Peter van Klaveren is kok
in een restaurant. Hij doet
in een serie artikelen
suggesties voor nietalledaagse recepten en legt
uit wat er bij het bereiden
van de maaltijd zoal komt
kijken. Vandaag:
bietensalade met haring.
•p EGELMATIG TREKKEN
XV WE deze dagen er met de
fiets op uit. We stoppen
voor een kop koffie in Durgerdam, een dorpje aan het IJsselmeer vlak bij Amsterdam. Vervolgens stappen we weer op het
ijzeren paard en genieten van
een Hollands landchap; weide
met speelse lammeren, wuivend riet langs de plassen, palingfuiken en een botter met
bruine zeilen. Op de terugweg
nog een borreltje en een broodje kroket en thuis maken we
haringsalade met bietjes. We
voelen ons gelijk de jongens
van Johan de Wit.
Benodigdheden: haringfilets,
zure appel (Granny Smith), gekookte rode bietjes, dille, ui,
wat mayonaise en eventueel
wat augurken en een citroen.
Snij de haringfilets in kleine
blokjes. Schil de appel en snijd
deze ook in blokjes. Hetzelfde
geldt ook voor de bietjes. Snipper de ui en hak de dille fijn.
Verwijder het zaad uit de augurken en snipper deze. Vermeng alle ingrediënten en
maak de salade aan met wat
mayonaise, wat augurkenvocht
en zout en peper. Afgarneren
met wat citroen en een pluimpje dille. Serveren met roggebrood.

in zijn totaal uitgeruste 'Missie-koffer' zitten alle dingen
die hij nodig heeft om zijn opdracht succesvol te laten verlopen. In de koffer zit onder
andere een klimtouw, verrekijker en satellietschotel. Ingesloten is een missiekaart,
zodat men precies weet aan
welke opdracht de Action
Man moet werken. Het assor- poppen, kledingsets en accestiment kent vier thema's: Ad- soires.
venture, Special Forces, Ur- Action Man Is er v.maf 1»,!)5 gulden.
ban en Spionage. Elk thema is De Action Man Mission Extreme Is
volledig uitgewerkt met actie- 50,95 gulden.

Internationale Campinggids

N DE DERTIG jaar van zijn
Ipinggids
bestaan is de ACSI Camuitgegroeid tot een

gedegen kampeernaslagwerk.
De gids beschrijft zevenduizend goede campings in Europa die elk jaar worden bezocht en gecontroleerd op
honderdvijftig punten. De
gidsgebruiker kan de selecteur bellen en over de campings vragen stellen.
Per camping wordt een
prijsindicatie gegeven voor
twee personen met de auto en

caravan in het hoogseizoen.
Zo kan men al snel zien in
welke prijsklasse een auto
ligt.
Ook vindt men m de gids
per land de meest-actuele
reisinformatie en routebeschrijvingen bij elke opgenomen camping. Verder bevat
de gids speciale selecties van
etappecampings langs de routes onderweg, wmtersportcampmgs en naturistenterreinen. Ook van campings die geschikt zijn voor gehandicapte

ABC van EHBO

kampeerders is er een aparte
lijst.
De gids is voor 32,50 gulden
te koop bij de boekhandel,
boekenclubs, warenhuizen,
ANWB reiswmkels en caravan bedrijven.

De Flevopolder kleurt g

IVEN TEN OOSTEN
van de stad Amsterdam ligt de Flevopolder. Wonen en werken ver
onder het waterniveau, Hollandser kan het niet. Wie
vanaf de A l richting Almere

de Hollandse Brug opgaat
en de A 6 oprijdt, ziet aan de
linkerkant een grote akker
met bloeiend koolzaad; verpletterend geel.
Koolzaad (Brassica napus) is
een pioniersgewas, de eerste
plant die in de net drooggevallen polder in cultuur gebracht
kan worden. Voordat deze akkerbouwplant in groten getale
werd uitgezaaid, was er riet. In
de natte klei, waar grote graaf machines brede vaarten en
sloten getrokken hadden,
was dat de eerste aanplant.
Riet onttrekt
namelijk heel
vee) water aan
de grond en
geeft onkruid
geen kans te
ontkiemen.
Het riet zorgde ervoor dat ---^het drooggevallen
land
enigszins
(land) bouwrijp werd gemaakt.
Koolzaad houdt van natte,
voedselrijke grond en wortelt
zich als pioniersgewas graag op
omgeploegde aarde. Kijk maar
naar opgehoogde of vers aangelegde wegbermen, die staan in
een mum van tijd vol met koolzaad.

ge hulp nodig. Die wordt geleverd door de bijen. Wie de koolzaadvelden van dichtbij bekijkt, ziet talloze bijenkasten
staan. De bijen verzamelen
koolzaadnectar en in het voorbijgaan bestuiven ze dé boel. De
koolzaadvelden worden eind
juni gemaaid en de bloemen
blijven dan nog een week of
drie op het land liggen om te
drogen. Het zwarte koolzaadzaad dat met grote combines in
juli/augustus geoogst wordt, is
rijk aan plantaardig vet en
wordt onder anderev gebruikt
voor de produktie van margarine.
Koolzaad is een echt wisselgewas, dat in de jaren verbouwd wordt dat de akker even
'tot rust' moet
komen, alvorens men weer
verder
gaat
met tarwe. Of
aardappels. Of
iets anders.
Een rendabele
teelt is koolzaad niet. Je
moet er heel
wat van verbouwen. Boeren die minder dan zestig
hectare koolzaad hebben staan, zitten al
gauw op heel ander soort zwart
zaad...
In de Flevopolder zijn steeds
minder koolzaadvelden te zien;
de polder is immers al een tijdje
in gebruik, pioniers heeft men
niet meer nodig. De totale oppervlakte 'onder koolzaad'
wordt tegenwoordig nog maar
op zo'n driehonderd hectare geschat. Genoeg evenwel om de
nu nog geelgevlekte polder eens
met een bezoek te vereren. Doe
tijdens zo'n tocht het Natuurinformatiecentrum De Trekvogel
aan. Er is daar heel veel te zien
over wat de natuur in en rond
de Oostvaardersplassen te bieden heeft. Speciaal de vogelliefhebbers komen in de Flevopolder aan hun trekken.
Probeer de fietsen mee te nemen: in 1993 is er een 'fietsroute

Figuurzaagtafel
Wolfcraft brengt een
nieuwe decoupeer- en figuurzaagtafel die met gebruik van een adapter geschikt is voor elk merk decoupeerzaag. De tafel kan
eenvoudig op een werkbank worden bevestigd.
Uniek is dat deze tafel het
mogelijk maakt met een
decoupeerzaag te figuurzagen. De tafel is in een handorndraai om te zetten naar
figuurzaaggeleiding door
slechts een deel te verwisselen. De tafel kan gebruikt
worden voor het decoupeerzagen van werkstukken van 35 mm dik en voor
het figuurzagen van maar
liefst 50 mm dik.

Wie de
koolzaadvelden
van dichtbij
bekijkt,
ziet talloze
bijenkasten staan

En nat en voedselrijk is het
Peter van Klaveren wel in de polder. Bovendien is
de poldergrond nog niet zo vervuild als de rest van ons 'schone' landje aan de zee: de akkers
van de Flevopolder behoren tot
Deze vrlje-tljdspagina
de minst vuile van Nederland.
verschijnt wekelijks in alle
Koolzaad wordt eind april,
edities van Weekmedia.
begin mei gezaaid. De miljoeCoördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
nen koolzaadbloemen moeten
Amsterdam, telefoon 020 natuurlijk wél bestoven wor562.2840 (niet op vrijdag).
den. Koolzaad is namelijk geen
windbestuiver, maar heeft eni(ADVERTENTIE)

Een neusbloeding, verstuikmg, hyperventilatie of
ademstilstand. Iedereen
wordt van tijd tot tijd wel
eens geconfronteerd met
een, meer of minder ernstig, ongeluk of ongemak.
Snel en goed reageren is
dan van grootbelang, soms
zelfs van levensbelang.
Een handzaam geheugensteuntje kan goed van
pas komen. De Koninklijke
Nederlande
Vereniging
EHBO heeft zo'n geheugensteuntje samengesteld
in de vorm van een klein
boekje: 'Het ABC van de
EHBO'.
Puntgewijs wordt in het
ABC opgesomd wat u moet
doen in grotere of kleinere
noodgevallen, die alfabetisch zijn gerangschikt.
Ook is een aantal illustraties opgenomen. Van de A
van ademnood, via de O
van ontsmetting en de V
van verbanddoos tot de Z
van zijligging: dankzij het
boekje weet men precies
wat je (wel en niet) moet
doen.
Wie een gratis exemplaar
van het ABC toegestuurd
wil krijgen, kan een briefkaart sturen naar de Koninklijke Nederlandse Veremging EHBO, Kapelweg
34,3951 AD Maarn. Ook bij
de drogist ligt een gratis
exemplaar van het ABC.

Koolzaad is een akkerbouwgewas van het eerste uur. Koolzaad houdt van natte, voedselrijke gronden. De bijen uit de kasten op
de voorgrond houden van de honingrijke koolzaadbloemen
Foto De Groot
Oostvaardersplassen'
aangelegd die door zeer uiteenlopende landschappen voert. Het
fietspad loopt langs uitgestrekte grazige weiden die aan de
Oostvaardersplassen grenzen
en waar regelmatig grote aantallen Heckrunderen en Komk-

i

paarden te zien zijn. Voor een
goed uitzicht over de graslanden is het fietspad op sommige
plaatsen verhoogd, zodat het
hoge riet dat langs het fietspad
in de brede poldersloot groeit
het fraaie uitzicht met wégneemt. Ook voert de route door

De decoupeer- en Bguurzaagtafel
type 6198 kost 98 gulden.

het Kotterbos, dat begin jaren koolzaadvelden genieten.
negentig werd aangelegd. VerWolthoorn & De Groot
derop leidt de route door een
De Trekvospontaan opgeschoten bos van Natuurinformatiecentrum
aan de Oostvaardersdijk, ter hoogte
wilgen. De route is 34 kilometer gel
van Almere-Buiten en tegenover het
lang en wie de rit dezer dagen gemaal de Block van Kuffeler open:
rijdt, kan nog van het schreeu- alle dagen van de week van 12-17 uur
(van november tot en met maart is De
wend geel van de bloeiende Trekvogel
in de weekeinden gesloten).

Textielmuseum toont Beatles-stoffen

N HET NEDERLANDS
Textielmuseum is van 3

juni tot en met 24 sep-

tember de tentoonstelling
'The Beatles, populaire stof'

te zien. De expositie gaat
over de relatie tussen het fenomeen The Beatles, textiel

NPAKKEN

wegwezen

8 Dagen Zuid-West Engeland, LeeBay
Engeland, en met name het Zuidwestelijk deel van dit
prachtige land, is bijzonder rijk aan schilderachtige
natuur en pittoreske dorpjes! Nu 8 Dagen naar Lee Bay
met een uniek excursieprogramma! Adembenemend!
Juni: 24 fl. 798,- Juli: 15, 29 fl. 798,Inclusief: *vervoer per luxe tourbus * halfpension *overnachting heen- en terugreis*logies in Lee Bay Hotel *2-ps.kamer
met do/to/tv *excursies* reisbegeleiding *afscheidsdiner
MM MM MM MM MM MM *M M» MM MM MM MM MM MM M» MM HM

Deze bon ingevxild opsturen naar
De Harde's Tours, Antwoordnr. 308,
2130 VB Hoofddorp (geen postzegel)
Naam:.
Adres:.

De Harde's Tours

Boek nu! BEL 020-6541100

en mode.

Begin 1994 kreeg conservator
Ingeborg de Roode een serie
Nederlandse
'Beatles-stoffen'
onder ogen. De stoffen, die verzamelaar Hans Roosenbrand
haar toonde, waren in 1964 gemaakt door het gerenommeerde bedrijf N.V. Stoomweverij
Nijverheid in Enschede. Voor
het museum was deze ontdekking aanleiding om op onderzoek te gaan. De speurtocht, die
naar tal van Beatles-verzamelaars leidde, bracht een enorme
hoeveelheid van de Nijverheidstoffen boven water.
Medewerkers van het museum stuitten ook op een groot
aantal andere Beatles-souvenirs. Een aanzienlijke hoeveelheid bleek van textiel gemaakt
te zijn. The Beatles zijn afgebeeld op onder andere sjaals,
zakdoeken, kussens en dekens.
Het Nederlands Textielmuseum toont meer dan honderd
van deze Beatles-memorabilia,
voornamelijk uit de jaren zestig. Verder zijn er enkele 'relikwieén' te zien, zoals een deel
van een overhemd van John
Lennon en een stukje van het
laken waar Ringo Starr op
heeft geslapen.

Beatles-sneakers
Foto Textielmuseum

Beatles dresses
Pepper's pakken en van het
grijze, door Pierre Cardin ontworpen, jasje.
De meeste commotie ontstond begin jaren zestig over
het kapsel van The Beatles.
Daarom zal ook aan de ontwikkeling van de haarmode en de

Stukje overhemd
van John Lennon
Foto Henk Brusse

rol van de groep daarin aandacht worden besteed.
Elke zaterdag wordt in het
museum een film over The
Beatles gedraaid. Het betreft
afwisselend de films 'Let it be'
en 'Yellow Submarine'. De aanvangstijd is twee uur 's mid-

dags. Zaterdag 16 september Stage-jacket
houdt het Textielmuseum een
themadag over 'De jaren zestig
prijs 7,50 gulden
mode'.
Het Textielmuseum is, geopend van
dinsdag tot en met \ rljdag \ an tien tot
vijf uur. Zaterdag, zondag en 2-e Pink.sterdag van 12 tot vijf uur, 1-e Pinksterdag Is liet museum gesloten. Toegangs-

Foto Vassile

voor volwassenen:
kinderen \an zeven tot en met U jaar
2,50 gulden; jongeren van l.i tot en met
18 j,iar: 3,75 gulden.
Het adres van het museum: Goirkestraat 96 in Tilburg.

Zeven Tantes gaan bramen plukken
Mieke Tillema schetst - in
dichtvorm - een raak beeld van
de zeven Tantes, die eerst hard
ouderwetse liederen zingen om
hun angst te overwinnen, maar
die het langzamerhand toch
leuk beginnen te vinden om
verboden dingen te doen en aan
het eind van de dag alweer uitkijken naar het nieuwe bramenseizoen.
Zeven Tantes en een kat is een
prentenboekje in paperbackuitgave. Een vorm die wonderhjk genoeg heel goed bij het verhaal past, nog ondersteunend
door de eenvoudige zwart-wif
illustraties van Patsy Backx.

Behalve op de muziek hadden The Beatles ook invloed op
de mode. In de tentoonstelling
wordt kleding van The Beatles
zelf getoond, bijvoorbeeld een
origineel 'stage jacket' van
John Lennon uit 1963/64 en getrouwe kopieën van de Sgt.

I

EDEREEN KENT vast wel
een tante zoals die beschreven wordt m Zeven tantes
en een kat.
'Er waren zeven Tantes, het waren zeven zusjes, ze aten altijd
taartjes en ze gaven altijd, kusjes De Tantes waren Dames
Hun salon stond vpl antiek Er
was geen plaats voor Heren,
avontuur of romantiek'
De Tantes leiden een gezapig
bestaan, totdat tante Nel op een
dag opstandig roept: „Ik wil
bramensap!" De andere tantes
zijn ontzet, want bramen plukken is verboden. Toch overwinnen ze hun angst en trekken de
volgende dag met zeven emmers de duinen in om bramen
te plukken.

Daarna ruimt hij het hele huis
op en zet alle rotzooi bij het
vuil. Net op het moment dat hij
zijn ouders begint te missen,
merkt Peter op dat hij alles bedacht heeft en de hele tijd naar
een la vol rommel heeft staan
staren.
Toch komt zijn dromerigheid
hem ook weieens heel goed van
pas. Op een dag heeft het idee
bij Peter postgevat dat het hele
leven maar een droom is. Als de
grootste pestkop van de klas
Peter te grazen wil nemen,
deelt Peter hem dan ook dood-

leuk mee dat hij met bestaat
De pestkop is zo verbaasd dat
hij vergeet dat hij Petei een
klap wilde geven..
lan McEwan beschrijft op
een beeldende manier de avonturen die Peter beleeft en de
ontwikkeling die hij doormaakt De Dagdromer is een
mooi boek, waarmee lan McEwan blijkt geeft van een groot
inlevingsvermogen
De Dagdromer, geschreven door lan
McEwan. uitgegeven door uitgeverij
De Harmonie. ISBN: !)U(i Ui') 1811 Geschikt voor kinderen vanat ongeveer
negen jaar.

Zeven Tantes en een kat. geschreven
door Mieke Tillema en geïllustreerd
door Patsy Back\. Uitgegeven door uitgeverij
De
Harmonie.
ISBN:
qO<i.l(i9.4884. Geschikt voor kinderen
vanaf vijf jaar (maar ook leuk voor
oudere kinderen).

In De dagdromer beleeft Peter hele andere avonturen, die
zich met name in zijn hoofd afspelen. Als hij op een avond
voor de haard naast kat Willem
ligt bijvoorbeeld, ruilen ze meens van lichaam. Peter trekt er
op uit in het lichaam van de kat
en levert een zwaar gevecht met
de grote kat van de buren. Gelukkig keert hij heelhuids in
zijn eigen lichaam terug.
Een andere keer bedenkt hij
dat hij zijn hele familie laat verdwijnen met verdwijncrème.

Tekening P,its\ Backx

donderdag 1 juni 1995

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
'(Op afspraak gratis halen en brengen.)
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autofubriek die op vrijdag verschijnt in Hel Parool, op zalerdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraal 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren. '

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1 -IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 42,00
voor elke extra regel
ƒ 14,20
mm-prijs
ƒ
8,80
mm-prijs met vignet
ƒ
8,80
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 10,40
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen], tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Audi

Ford

Audi 100, CD-uitv. 7/87, i.z.g.st.
adio cassette
ƒ9.450.-.
Tel. 023-286659

Autobedrijf "DE MEER",
Konnetlaantje 8, Rijsenhout
Telefoon: 02977-22193

Audi 80 L.S '89, LPG onder- Fiesta 1.1 i C .. . 91 ƒ 14.250
DOUW, keurige, auto ƒ 13.950. Fiesta 1.3.1 — .92 ƒ 17.800
nruil mogelijk. Tel. 023-423906. Fiesta 1.3 i
.94 ƒ 21.500
Escort 1.8 XLD . 91 ƒ 14.800
Escort 1.8 CLX .92 ƒ23.950
Sierra 1.8 Laser .86 ƒ 6.250
Sierra 2.0 CL aut. 89 ƒ 13.650
Daihatsu
Sierra 2.0 i CL
. 89 ƒ 10.250
't AMSTERDAMMERTJE
Scorpio 2.0 ...
90 ƒ 17.750
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491. Citroen BX 16 RS 86 ƒ 2.500
Lincoln Cont. aut. 91 ƒ55.500
Niss. Blueb. 2.0 .. 85 ƒ 5.250

Daihatsu

NIEROP
DAIHATSU

OCCASION Tip:
Orion 1.4

Applause li km 30.000,
'93
Charade TR rood
'94
Charade TX 1.3 inj. sport91/93
Charade Sedan LPG
'92
Duore TS/TX
'88 t/rrj '94
Vancouverstraat 2-12

A'dam West

020-6183951.
Fiat

92 ƒ 18.500

CITROËN-OLTHOF BV
BMW 518, 1982, ƒ2.400, BMW
Ford Sierra 2.3 Diesel, met veel
520, 1977, ƒ1.250.
1990.
Prijs
Isolatorweg 40, 020-6823520. accessoires,
ƒ 14.250,-. Auto Service Wetter
Zwanenburg: 02907 - 6572.

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

Algemeen

GOLDCAR MITSUBISHI

343 DL DIESEL 5-drs, nieuwe
APK, 11/87, tegen elk aannemelijk bod. Tel.: 023-286659.

AUTO SERVICE WETTER

voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Opel
Nissan
Micra 1.2 Trend, 3-d., 06-'91,
rood, 7600 km, prijs ƒ 10.500.
020-5523065 / 02984-4684.
NISSAN FLORIDA D, juni '89,
zonnedak, trekhaak, APK mei
'96, ƒ 9000. Tel. 033 - 941559.
Nissan Micra 1.2 GL 1989,
blauw metallic, heel mooi,
ƒ8.950inr. mog. 023-423906.
Tegen handelsprijs: Sunny
2.0 LX D, 5-drs., stuurbekr.,
3/93, ƒ 17.950. Sunny Florida
5-drs., Station 1.6i LPG, 6/91
ƒ10.500. Sunny 1.6i SLX GT
4-drs„ 1/90 ƒ 9250. Sunny 1.4 L.
3-drs., LPG, 3/92, ƒ 14.500.Nw. mod. Sunny 1.4 LX, 3-drs.,
10/91 ƒ 10.950.BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A'dam. 020 - 6627777.

Rover

Rat Panda 750I 12-'88 d.bl. Ford Escort 25 stuks benzine of
64.000 km, perfecte staat diesel 1984 t/m 1990. Inruil mogelijk. Tel.: 023 - 423906.
5750. Tel. 01820 - 81394.
'anda-Tacchini 1991, grijs me- Ford Scorpio 2.4 GL aut. LPG,
tall., 1000 cc, 46.000 km, b.j., 1991, i.g.st. ƒ 12.950. Inruil
mogelijk. Tel.: 023 - 423906.
ƒ7950. Tel.: 020-6753467.
Tegen handelsprijs: Tempra
2.0 SX Diesel, zwart, st.bekr.,
el. ramen, c.v., 9/91, ƒ 11.950.BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020-6627777.

Sierra Azure 2.0 L inj. 5-'91,
centr. port.vergr., stuurbekr.,
sch.dak, l.bl. met., 77.600 km,
ƒ16.000. Tel.: 02975-62107.

Tegen handelsprijs: Sierra 1.6
CL, sedan, LPG, 2/91, ƒ 9.950.T.k. Fiat Uno 45S, b.j. '85,
bordeaux rood, in zeer goede BÊREBEIT, Amsteldijk 25,
staat, ƒ 1600,-. 020 - 6721652. Amsterdam: 020-6627777.

Mercedes-Benz

T.k. PANDA 1000CL, rood,
b.j. '89, 26.000 km, 1e eig.,
prima staat, tel. 020 - 6163604. Mercedes 200D '85, APK mrt
T.k.a. van dame Fiat Cinque- '96 opt., i.pr.st. ƒ12.300. Tel.
040 - 427322 of werkt. 667712.
cento b.j. '93, kl. rood, altijd
garagegestald, in absolute Zien is kopen, Mercedes-Benz
nieuwstaat, 7.300 km. Vr.pr. 300E, bouwjaar '86 in uitmunƒ 12.750. Tel.: 075 - 218836.
tende staat verkerend, kleur
blauwm., airco, CV etc., prijs
ƒ 18.500. Bellen v.a. zo.
Tel: 020 - 6999943.
'
HONDA
AUTOKROOIJ
Occasion
Renault 5 TL, 2-drs, '86, metall,
CRX 1.6 ESi
bl., APK + o.a. geen roest,
b.j. 1994
ƒ3750. 020-6197845.
1e eig. 22.000 km
RENAULT AMSTERDAM
ƒ45.950
Top occasions met 1 jaar
T.T. Vasumweg 32
garantie
(a/d Klaprozenweg)
Wibautstraat 224
Amsterdam Noord
020 - 561 96 11
020-6310615
Vanaf ringweg afslag S 118 Renault Express 1.6 D, '88,
geel kent. Slechts 110.000 km.,
trekhaak. Tel. 085-423880.

Renault

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

Volvo

Fiesta 1.1 Cheers
3/93
Escort 1.6 CLX, 16V
10/93
Escort 1.6 16V, Tropical 8/93
Escort 1.6 CLX
2/95
Mondeo 1.8 CLX 5-drs 11/93
Mondeo 1.8 CLX 5-drs 7/94
Mondeo 1.8 CLX 5-drs 02/94
Mondeo 1.8 CLX stat. 10/94
Scorpio 2.0 CLX stat.
7/92 T.k. Nissan Cherry 1500 GL auProbe 24 V GT
3/94 tom., '84, APK april'96, ƒ 1800.
Tel.: 020 - 6956754.
ALBERS, OUDERKERK
Ford Service Dealer
Tel.: 02963 - 1767

Honda

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Mitsubishi

Isuzu

Rover 820 Tl
4/92
Rover 820 SI
6/92
Rover 827 SI aut
8/94
Rover 620 SI aut. 9/93, 10/94
Rover 620 l
4/94
Rover 216 GSI
5/93
Rover 216 GSI 19.000 km2/94
en diverse, andere Rovers
MINOR MOTORCARS B.V.,
ROVER DEALER
Sloterkade 40-44
AMSTERDAM
020 - 6177975

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
Peugeot-dealer
106 1.1 Accent 7/94 ƒ21.900
205 XT. 1.6 aut. 3/93 ƒ23.800
205 XL 1.1 3/89
ƒ10.700
205 Accent 1.1. 8/90 ƒ12.700
309 GR 1.44/90
ƒ13.750
306 SR 1.4 sed. 10^ 30.600
405 GLX 1.6 3/92
ƒ13.500
505 GLD Break 2/87 ƒ 8.800
VW Golf CL 2/93
ƒ 23.500
COBUSSEN •
. Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 - 6121824.

Volvo Occasions
940 Sedan
'91-'93
850 T5 airco
'94
850 GLE autm
'94
740 GL automaat
'90
740 2.3 Sedan
'90
460 GL
'91-'92
440 DL-GL . . . . '90/'91/'93/'94
440 GL, autom
'93
340 automaat
'87/'88/'89
240 Sedan
'87/'90

Van Vloten
Amsterdam
uw Volvo-dealer

VOLVO
NIEROP

SUBARU en LADA dealer
Subaru 1.8 GL
1987
Subaru Mini Jumbo SDX 1992
Subaru Mini Jumbo DL .. 1986
Daihatsu Cuore
1992
Lada Samara 1.5
1990
Lada Samara 1.3
1990
Lada Samara 1.3
1989
Lada 2104 1.5
1ü87
Fiat Uno 75 IE
1989
Renault 11 GTX
1984
:
ord Sierra 2.3 diesel .. .1990
Volkswagen Jetta
'.1988
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel.:. 02907-6572
± 50 auto's APK gek. Den
3rielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.
* * T e koop: inruil-auto's ***
Vlazda3231.7, D, 7/86J2750.
V1azda626 1.8 DX,
4-drs Ipg 1/89,
ƒ7450.Volvo 244 GLE 5/82 ƒ2750.BMW315, 6/83,
ƒ3250.~iOlf Memphis 7/85
ƒ7250.Renault 5 TL'5/85
ƒ4500.
Alfa Guilietta 2.0 4/82 ƒ2950.
Citroen BX 1,4 Lpg 1/86/ 2950.<adett 1.3 S, aut. 6/83/2750.<adett 1.7 D, Van, 2/90? 7250.BEREBEIT, Amsteldijk 25.
A'dam. 020-6627777
Let op
Wagenpark Johan Boom
± 300 auto's
v.a. ƒ 600.-tot ƒ 20.000.Oranje Hek
Zuiderakerweg 83
Amsterdam - Osdorp
Tel. 020 - 6105478.
eopend van 9.00 tot 19.00 uur
Garantie al v.a. ƒ1.000.Bekend door heel Nederland

Ook filiaal in Den lip 55
tussen
Landsmeer & Purmerend
Tel. 02908 - 24640

Accessoires
en Onderdelen
AUTOLAK

Suzuki

Amstelstein - Suzuki

020-6183951.

Suzuki Alto GL autom., 1988
APK gek. ƒ6.950, inruil mog.
Tel. 023- 423906.

Volkswagen

VW Golf 1.6, wit
b.j. sept. '86. VAG-onderhouden
• met Necam-LPG

Vr.pr. ƒ5150,Tel. 02975 - 67058.

Mazda

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Peugept

Peugeot 305 GL break (stationw) 1986, in nw st. ƒ2950,
met persoonlijke service
inr. mog. Tel. 023 - 423906.
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
Voor nieuwe en gebruikte
Peugeots tot 2 jr voll. garantie!
Ma. t/m vr. 09.00-17.30 uur.
ROVER GARAGE BOOM
Zaterdag 10.00-17.00 uur.
Dealer voor Hoofddorp
Inruil-Financiering-Verzekering.
Amstelveen, Uithoorn en
Minervalaan 86, Amsterdam-Z. Vóór uw gebruikte Volvo o.a.:
Aalsmeer 02977-25667
Aangeb.: div. Rover Estates Tel. 020-6629517/fax 6750941. 940 GL Estate
'92
940 GL Sedan aut.
'91
460 GL, inj. aut.
'91
340 GL, 5-drs., aut..
'91
440 DL 1.8
' '91
440 GL 1.8
'90
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Vancouverstraat 2-12
Dealer vooc A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
A'dam West
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

MGB Cabrio 1975, nw. kap, nw.
kent. ƒ 12.500. VISA GARAGE,
tel. 020 - 6596264
Isuzu Campo 2500 '90, dubb,
Renault 19 GTS, 1991 blauw, 3- cab/zilv. met./dsl, trekh.+roofOpel Omega automaat decem- drs. 67.000 km. APK en VVN rack V.p. ƒ 15.500:02518-55199
Voor een goede SAAB
ber 1990, LPG, ƒ7.950. Inruil gek. Keurige auto ƒ 13.000.99, 90 of 900
mogelijk. Tel.: 023-423906.
ook ROYAL CLASS
HEERE. Tel.: 020-6719154.
Renault 5 L First '87, wit
naar
Subaru Justy 1.2 S II, Zilver,
T.k P'ASSAT GL station bj. '87
56.000 km, f6.600,-.
3-drs. 1990, APK en VVN ge- T.k.a.: weg. vertr. buitenl.
COBUSSEN Baarsjesweg 249 keurd, 80.000 km ƒ10.950.-.
MAZDA 323 HB, 1.6, rood, mrt SAAB SERVICE MOLENAAR perfekt onderhouden, ƒ7250,Tel. 020 - 6240401.
Amsterdam: 020 -.6121824. Heere. Tel.: 020-67129154.
'94, 10.000 km, Mazda-gar. tot
HOOFDDORP
mrt '97, ƒ 22.000. 020-6234684,
Ford Escort 1.4 CL, 1988, groen
Onderhoud, reparatie
met., 3 -drs., APK en VVN geAPK, met eigen
keurd. Zien is kopen ƒ6.950.-.
revisiewerkplaats voor SaabEconoom. Tel.: 020-6232505.
AUTOVERZEKERING
Skoda 105 S, 1989, 1e eig. motoren en versnellingsbakken laagste bet. p.mnd/kw.
Adverteren in deze rubriek
Scorpio 2.0 CLX -station 6/92, heel mooi, ƒ2.950, inr. mog
Focwa/Schadegarant serv.
Tel. 02503 - 14097.
Tel. 020 - 665.86.86
schuifdak, l.m. velgen,
Tel.: 023 - 423906.
Celie Tel.: 020-6416607
FAX 020 - 665.63.21
trekhaak, ƒ36.990.-.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel.: 02963 - 1767

Saab

960 2.5 Pres
10/94
940 GL 2,0,
3/92
740 GL 2.3
12/86
740 Estate Diesel
1/88
440 Sport 2.0i
10/94
440 GLE autom
10/93
440 Fleet
4/94
1/95
Handelsprijzen: Astra 1.4 GL, 440 Comfort 1.6
3/89
wit, LPG, 3-drs., 4/93, ƒ 19.500.- 480 ES 18i
6/87
Vectra 1.8i GL, 4-drs., LPG, 340 1.4 DL
6/88
6/91, ƒ 15.500.- 2x Kadett, 1.4i 340 GL 1.7
Sedan, LPG, 7/91, va. ƒ 10.950. BMW 324 Diesel
1/90
Kadett 1.7 D. Van 2/90 ƒ 7250.- BMW 520 i
6/88
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Citroen XMi 2.0 L
1/92
A'dam, 020 • 6627777.
Renault 21 GTL 1 . 7 . . . . 4/92
Opel Ascona 16 S 4 drs. 1986, Lancia Thema Turbo 16V 9/90
11/89
mooie auto Apk gekeurd, Seat Marbello 900
6/88
ƒ3.950, inr. mog. 023-423906. Fiat Uno 45
AUTOBEDRIJF
DICK
MUHL
Opel Kadett 20 stuks 3-4-5 drs,
OFF. VOLVO DEALER
benzine/diesel of Ipg, ook stationw., inr. mog. 023-423906.
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008

Bedrijfsauto's

alle kleuren
ook in spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
70 BESTELAUTO'S en pers.
Klaar terwijl u wacht.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Ruilstarters en dynamo's.
Rijsenhout, lid Bovag.
Valkenburgerstraat 152.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Tel.: 020-6240748.
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 02977- Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's,.alle
24229. Ook t.k. gevraagd.
merken, alle bouwjaren.
T.k. aangeb. Toyota Lite-Ace £BR. OPDAM B.V.
D. bj. 11-'87, geen roest, Tel.: 02502-45435.
i.z.g.st. reklame vrij. Inruil D.
bus met dubbele cabine mog. Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
035 - 218853.
Bosboom Toussaintstr.
4
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Auto's te koop
gevraagd

Autosloperijen

T.k. VW Polo '88, i.g.st., d.bl.
Gevraagd jonge auto's vanaf
82.000 km; Prijs ƒ. 4.950.
1991 a contant. Belt u voor inl. Grote sortering ONDERDELEN
Tel. 02979 - 87467.
03410 -19354 of 0652 - 977028. van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk GEBR. OPDAM B.V.
merk auto a cont. met vrijwar. Tel.: 02502-45435.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Geldlening
met
laagste
Het HOOGSTE BOD?? Be
maandlasten. Doorlopend
Te koop gevraagd AUTO'S a voor vrijblijvende prijsopgaaf.
beschikt u over geld.
contant met vrijwar.bewijs
Loop-, sloop- en schadeauto':
Celie int. 020-6416607 '
Tel.: 02908 - 24640
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193

Autofinanciering en verzekering

Skoda

QUKEBAAS

Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691

niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888
DE LUGT luxe en bestel van;
ƒ50,- per dag excl, BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374
Peugeot 106/306, Renault Li
guna, Vracht + bestelwagen:

023-353685

Rijscholen
5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Opel Kadett v.a. ƒ 39, p.dac
All-in. KM vrij!
Tel.: 020-6922930
CAMPERSHOW bij CAMPC/
RE bv vr 2/6, za 3/6 en ma 5/
met 75 occasions en nieuw
Dfithleffs modellen. Vele sche
pe aanbiedingen! Ned.'s grop
ste Occ.-Centrurrii Noordersit
gel 102, BERKEL & RODEf
RIJS 01891 - 16060. Inbren
jonge fabriekscampers mog.

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
NU OOK GEVESTIGD IN
NIEUW-SLOTEN
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

ƒ,1.000,00

of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00

LAST MINUTE
'n Amerik. Dolphin-camper
incl. automaat en airco.
Adventure Cars 02990-3061 c

MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
. ƒ37,50 per les
THEORIE OP. CD-I GRATIS

T.k.: Mercedes 206 Diesel,
fabrieksopbouw 1985, vele ai
cessoires, APK gekeurd,
4-p., ƒ12.000. 020-6278341.

Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.

VW/Audi dealer A-POINT, oc
voor verhuur, occasions en
nieuwe campers. 020-696496

R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.
Kempenlaan 90
Tel. 020-6140005.

Automaten
Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten

Voorkom onzekerheid in uw rijv.a. ƒ 3.500.opleiding en vraag de gratis
GOLDCAR B.V. Amstelvee
. RIJLES-INFO-GIDS
Tel. 020 - 6433733.
voor Amsterdam en omgeving
aan: 020 - 6633773 of 6922612.
Bereikbaar ma.-do. v. 9.00.20.00 uur. Vr. v. 9.00-17.00 uur.
Za. 9.00-16.00 uur.
GARAGE ECONOOM
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
• Repareert
Theoriecursus gratis. Tel. 06- uw Koppeling en Remsystee
52821994 b.g.g. 020-6932074.
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzer
ïsther, Martin, Henk en Peter
AARZEL NIET, BEL NU !!
nebben hun keus voor de rijopleiding bepaald. Zij kunnen
Uw Bovag-Autospecialist
ook u die keuze aanbevelen.
Verkeersschool Trendy Oos- Frederiksplein 6, 020-623250
tenburgergracht 5 A'dam.
APK + grote beurt v.a. ƒ 29J
020-4205386. Bereikbaar
DIESELSERVICE
ma.-do. v. 9.00-20.00 uur,
brandstofpompen; verstuiver
vr. v. 9.00-17.30 uur,
cil.koppen vlakken. Garage
za. v. 9.00-14.00 uur.
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrec
RIJSCHOOL ROLF
Tel. 020-6980639
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed APK KEURINGEN ƒ70,
team instructeurs geven wij pp klaar terwijl u wacht.
een psychologische manier in- Garage West-Center:
;ensief les en nog leuk ook! 020-6122476 (zonder afspraa
Hoog slagingspercentage en 2e Helmersstraat 15, A'dam
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
A.P.K. KEURINGSSTATIOrx
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Keuren zonder afspraak
Wij verzorgen ook 8-weekse
Feenstra & Jimmink
cursussen en examenroutes rijAsterweg 24A A'dam 636471
den is vanzelfsprekend.
Autobedrijf CRYNSSEN
Vóór de zomer al je rijbewijs?
Crynssenstraat 10-14
Met extra korting? Ja dat kan!
Tel.: 020-6184402.
1e 4 lessen voor ƒ 100, of ƒ 50
APK-keurstation, reparaties
<orting op een pakket, of gratis
theorieboek + cursus. Bel Ferry alle merken en schaderegelin
voor informatie: 020 - 6932074.
GARAGE ECONOOM
Voor al uw SERVICE BEURTE
en ONDERHOUD
Schadetaxatie en -herstel
Te huur VW camper type
Gratis leenauto's beschikba
CALIFORNIA 2+2 pers. va
APK-KEURING,
ƒ850.- p.wk., all in,
klaar terwijl u wacht.
Autobedrijf .Veldhuizen,
Advies voor 'n goede Occasi
A'dam - ZO., 02940 - 17316.
Wij bieden u een snelle
en vakkundige service
T.k.: Volkswagen kampeerauto
Frederiksplein 6, 020-62325C
1977, volledig ingericht, moto
prima onderhouden, nieuwe Zelf sleutelen of auto spuit
accu, APK tot mei '96, ƒ 5000 doe je bij HEINING HOBB
Tel.: 020-6735976 (na 19 uur) HAL. 02907-6999 A'dam,
Weekend: 020-6238553.
Sloterdijk 3.

Service en
Reparatie

Autoverhuur

Auto's te koop van
/ 15.000,- tot ƒ 20.000,Volvo 240 GL Sedan 1990 Mercedes 230 TE '88 ƒ 22.000
antr.m., 89.000 km, schuifd.
Autobedrijf "DE'MEER",
ƒ 19.500. Van Vloten Meeuwen- Konnetlaantje 8, Rijsenhout
laan 128. Tel.: 020 - 6369222.
Telefoon: 02977-22193

Citroen
T.k. 2 CV 6 club, b.j. 10-'87
Voor een goede occasion:
Autobedrijf WIM van AALST APK 12-'9S, ± 35.000 km
Communicatieweg 6, Mijdrecht i.g.st., m. imperial en 4 nwe
bdn, trekh. 020-6387893 o
Tel.: 02979 - 84866
04930-14161.
CITROEN OLTHOF
XM 2.0i, Break ABS,
AX 11 TGE9/91 ....ƒ13.750 7/92, 83.000 km, groenƒ 36.900
AX First Class 9/92 ..ƒ15.850 XM 2.0i Break, schuifdak,
AX Escapade 2/93 . .ƒ 14.250 12/92, 43.000 km, gr. ƒ38.500
BX 14 9/87
ƒ 5.000 XM V6 Ambiance, 1/90, 89.000
BX 14 E 3/88
ƒ 7.250 km, rouge Mandarin ƒ 23.600
BX 14 RE 3/89
ƒ 7.750 BX 1.6TRi, rood
ƒ 9.650
BX Routiere 1/93 ....ƒ22.500 ZX 1.4i Avantage,
ZX Reflex 1.43/93 ..ƒ22.250 1/94, 12.000 km, bl. ƒ24.950
ZXAvantage 1.4 5/93ƒ 22.750 AX 1.1i TE, 11/90,
ZX Avantage 1.6 10/92/ 21.500 36.000 km, rood
ƒ11.850
Peug. 205 XR 1.4 1/92/ 15.500
AUTOBEDRIJF
DORLAND
Suz. Swift 1.3 GTI '92ƒ 18.500
02903 - 1908
Nissan Sunny 1.3 1/89/ 9.250
Broek in Waterland.
ANWB/BOVAG GARANTIE
6 mnd. renteloze uitgestelde XM Turbo D '92
ƒ 29.90C
betaling van max. ƒ 10.000.XM Diesel '92
ƒ 24.50C
XM D Amb. '91
ƒ 22.50C
Isolatorweg 40,
XM 20i Comfort '91 ƒ 17.50C
A'dam-Sloterdijk (afslag S 102)
ZX 1.6 Aura 5 d. '92 ƒ17.50;
020-6823520
ZX Diesel '93, v.a.
ƒ 17.50
ƒ 17.50C
Aangeb. Citwën BX b.j. sept. BX TGD Br. '92
BX TGD Break '91
ƒ 14.50C
'85. 180.000 km, ƒ3000,-.
BX TZD '92, 3 st. v.a.f 14,50
Tel.: 020 - 6949993.
BX TZD Turbo '92,2 stf 17.50
CHYPARSE, Soesterberg vult BX 19 D '88
ƒ 5.50C
uw Citroèn-veerbollen voor BX RD Break '86
ƒ 4.90
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS. BX 19 GTI leren bekl., ABS
Tel.: 03463-51150.
elektr. schuifd. '93
/24.50C
Citroen BX 1.6 TRS bj. '85, APK BX 19 TZI, Ipg, '91 ƒ 14.75C
ƒ 14.50C
dec. '95, nieuwe uitlaat, prijs BX 19 TZI '91
BX GT '85
ƒ 2.75C
ƒ 1800. Tel.: 075 - 700642.
BX 16 TZI '92
ƒ 16.50C
Citroen BX 1.6 TRI, 8/88, stuur- BX 16 Progr. Ipg '92 ƒ 14.50C
bekracht. Nieuwe APK. Rood, BX 16TGI Br. Ipg '92 ƒ 16.500
ƒ4.850.-. Tel.: 023-286659.
BX 16 RS Br. Ipg '87 ƒ 3.95:
Citroen BX 1984 t/m 1989, 15 BX 14 Deauville '92 ƒ 14.500
ƒ 7.50C
stuks benzine uitv. Inruil moge- BX 14 TE '89
BX 14 TE, '89, Ipg
ƒ 7.50C
lijk. Tel.: 023-423906.
BX 14 E, '86, L.P.G. ƒ 2.950
CITROËNSPECIALIST
AX 11 TGE '92
ƒ 12.75C
TIMO DE BRUYN
C15 D bestel '92
ƒ 12.500
Occasions, reparaties, APK, C15 D '91
ƒ 9.95C
schade en laswerk.
VISA
GARAGE
BV
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Tel. 020-6320190 fax 6343433,
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende. Tel. 04906-1528.

Chrysler

V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruiIers en aantr. rep. prijzen.
V

Tegen handelsprijs: Chrysle
Voyager SE 2.5i personenbus
grijs met., LPG-o.b. 6/9T
ƒ 15.500.-.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam: 020-6627777.

ƒ 1.000

AANGEBODEN: VAKANTIEWERK

BELONING

IntGrLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

voor degene die inlichtingen kan verstrekken
die leiden tot het terug verkrijgen van
1 IVOREN UITGESNEDEN SLAGTAND OP
STANDAARD (CA. 80 CM)
1 BRONZEN BEELD
OP GROEN MARMEREN CONSOLE
ENKELE ANTIEKE BOEKEN
EN ANDERE VOORWERPEN

Deze zaken zijn ontvreemd op donderdag 4
mei 1995 tussen 14.00 en 16.00 uur uit het
pand Thorbeckestraat 46 te Zandvoort. Op
deze dag werd het pand door mij, R. C.
Kallenbach, overgedragen aan L. S. Kool. De
ontvreemding vond plaats tussen twee
transporten, waarbij ik de resterende
persoonlijke eigendommen
uit het pand haalde.
Inlichtingen te verstrekken aan de politie te
Zandvoort of per fax aan
R. C. Kallenbach, 020-6254081.
Indien door meer dan een persoon rechtens op de uitkering van de beloning aanspraak
wordt gemaakt, zal een elk van hen een deel van de beloning worden uitgekeerd in
evenredigheid met de waarde van de verstrekte informatie.

Ten behoeve van de verspreiding van:

Nieuwsblad
zoeken wij

BEZORG(ST)ERS
met sofinummer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste
bezorgers van het Zandvoorts Nieuwsblad op vakantie. Voor wie
dit werk in de eigen omgeving een paar weken wil overnemen
hebben wij een goede beloning.
Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed gebruiken
voor een vaste wijk bij u in de buurt
Vul snel de bon in en stuur deze naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort
of bel: 02507-17166
Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van Zandvoorts
Nieuwsblad in de vakantieperiode.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

Plaats:
'.

Mijn leeftijd is:
Ik ben beschikbaar van

;

.jaar
t/m

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
1 juni 1995

Daewoo voor
de spekkopers
Zoals elk Korcaans automerk is
ook Daewoo zeer ambitieus.
Nog dit jaar hoopt de nieuweing op de Nederlandse markt 4
duizend exemplaren van de
«Jexia en Espero de weg op te
{rijgen. En laat niemand verlaasd zijn als de groot-indusricel daarin slaagt. Een dubbeljortret.

K

OREAANSE
AUTOPRODUCENTEN veroveren nog niet de
markt zoals de Japanse
collega's dat deden maar zijn
wél bezig aan een onmiskeribare opmars en gaan voortvarend
te werk. Hyundai behoort al tot
de gevestigde orde en scoorde
vorig jaar flink met de nieuwe
Excel.
Kia kwam 2 jaar geleden en
hoor je niet klagen de afzet van
de Sephia. SsangYong is onderweg met luxueuze terreinwajens en sinds kort doet Daewoo
ernstig van zich spreken met de
Nexia en Espero. Het merk is
weliswaar nieuw voor de Nederlandse markt maar bestaat
al een paar jaartjes.
Daewoo mocht zich de eerste
weken graag het grootste merk
noemen waarvan wij nog nooit
gehoord hebben.
De geschiedenis gaat terug
:ot 1937. Sinds die tijd veranderde de naam van het merk
;eregeld. Ruim tien jaar geleden werd de naam Daewoo genroduceerd. Lange tijd werkten
de Koreanen nauw samen met
eneral Motors, maar niet geheel tot hun eigen vreugde. Ze
waren de conservatieve mana;ementstijl beu en wilden een
groei van 30 tot 50 procent realieren. Zoiets paste niet in de
visie van GM.
In 1992 maakte Daewoo zich
daarom los van GM maar hier
moest zoveel geld voor op tafel
tomen dat het bedrijf bijna
leugellam was. het ontwikke-

uto's

len van een nieuw model kost al
snel vijf en vooral veel geld.
Toch staan er drie later twee
nieuwe modellen in de Europese showrooms. Met de onbekend is snel afgerekend dankzij
miljoenen verslindende reclame-campagnes.
Daewoo gunt zich weinig tijd
om tot de top door te dringen
en spaart kosten noch moeite.
Je moet toch flink ambitieus en
van jezelf overtuigd zijn als je
direct in het eerste jaar al vierduizend auto's op de Nederland
wil afzetten. Het belangrijkste
hierbij is natuurlijk het produkt en Daewoo werpt twee ijzers in het vuur: de Nexia en
Espero.
De Nexia is verkrijgbaar als 3of 5-deurs hatchback en als sedan, de Espero alleen als sedan.
Voor dit dubbelportret stonden
het instapmodel van de Nexia,
de 3-deurs 1.5 GL, en de Espero
1.8 CD model.
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Motoren
*

Nexia
Om kritische monden te
snoeren maakt Daewoo er zelf
maar melding van dat de Nexia
een doorontwikkeling is van de
vroegere^ Opel Kadett. Dat is
hem in veel opzichten aan te
zien, maar het oogt allemaal
veel sjieker. ,
De voorzijde ziet er veel
knapper uit met zijn platte koplampen en grote bumper, de
achterzijde roept weinig herinneringen op aan de Kadett van
weleer. Het interieur van de Kadett (of Astra) kan niet tippen
aan dat van de Nexia die veel
completer is uitgerust. De 1.5
GL staat voor 26 duizend gulden in de catalogus en daarvoor
krijg je aardig wat standaardvoorzieningen, zoals een airbag, stuurbekrachtiging, een in
3 standen verstelbaar stuurwiel, 4 hoofdsteunen, in hoogte
verstelbare koplampen, een
van binnenuit te ontgrendelen

-••.

Bram de Hollander

benzineklep en achterklep, een
toerenteller en gereedschapset.
De duurdere versies voegen
daar onder meer nog centrale
portiervergrendeling en elektrisch bedienbare ramen aan
toe. Je mist ook wel enkele dingen in de GL, bijvoorbeeld
hoogteverstelling van de bestuurdersstoel of een achterbank die in ongelijke delen
neerklapt.
In het testexemplaar rolde de
gordel niet terug waardoor hij
steeds tussen de deur kwam en
bovendien voor problemen
zorgde bij de instap naar achter. De afwerking van de deurpanelen doet wat goedkoop aan
maar dat is de Nexia dan ook.'
Voorin is het goed uit te houden. Hij heeft voldoende berg-

ruimte op en in het dashboard.
Als minpuntje" kun je aanvoeren dat het rechterportier geen
bergvak heeft. Achterin is het
behelpen met de beenruimte
als de voorstoelen een beetje
ver naar achteren staan en omdat de stoelen niet automatisch
naar voren schuiven is vooral
het uitstappen vanaf de achterbank niet eenvoudig. De GLversie is voorzien van een 1.5
motor met twee kleppen per cilinder. Hij levert een vermogen
van 75 pk bij 54 honderd toeren
en een koppel van 123 Nm bij 32
honderd toeren. De 8-klepper
komt aardig weg maar voor 15
honderd gulden extra ben je de
eigenaar van een sterkere 16klepper en daar is veel voor te
zeggen. Hij schakelt en remt

naar behoren en voorspelbaar.
De standaard stuurbekrachtiging is prettig in de stad, maar
op snelheid resulteert het in
een wat ongevoelige besturing.
Bij normaal gebruik is een
brandstofverbruik van 1:14 zeker mogelijk. In de test kwam
hij uit op 1:13,5.

Espero
De Espero is de eerste auto
die Daewoo onafhankelijk van
GM ontwikkelde. Voor de techniek zorgden de Koreanen zelf,
voor het ontwerp deden ze een
beroep op de Italiaan Bertone.
Deze gaf de Espero een gladde
neus en duidelijk wigvorm die
aan de basis staat van een lage
Cw-waarde van 0,29.

Bertone? Was die man soms
betrokken bij de ontwikkeling
van de Citroen Xantia, de neuzen van de Xantia en Espero
lijken namelijk nogal op elkaar? Ja dus, er zal eens iets
nieuws ontworpen worden.
Maar ere wie ere toekomt,
Bertone maakte van de Espero
een fraaie gestroomlijnde sedan. Daewoo deed de rest en op
het eindresultaat mag er best
zijn. Zeker als je de prijs in aanmerking neemt. Aan de 1.8 CD
hangt een prijs van nog geen 35
duizend gulden en voor dat geld
biedt Daewoo een ruime en
comfortabele auto met veel
standaardvoorzieningen. We
noemen:.hoogteverstelling van
de bestuurdersstoel en het
stuurwiel, elektrisch bedienba-

re ramen en spiegels, een airbag, een skiluik met skihoes,
een gereedschapset, airconditioning en stuurbekrachtiging.
Op sommige punten kan het
natuurlijk beter. Bij het testexemplaar trilde de airco door
in de voorstoelen, de opening
van de kofferbak is wat krap, de
claxon maakt weinig indruk en
klinkt een beetje lullig, de asbak is slecht bereikbaar en het
stuur is niet traploos verstelbaar.
Eigenlijk komt alleen de
hoogste stand in aanmerking,
maar dan zijn de 6 schakelknopjes weer verborgen achter
het stuur. Met met die minpunten valt te leven, maar Daewoo
doet er wel verstandig aan een
wijziging aan te brengen in het
onderstel want als je op snelheid door een bocht gaat hoor
je klapperende geluiden, vooral
op klinkerwegen. Hij gaat wel
goed door de bocht, maar het
geluid is alarmerend. Ik ben
zelfs een paar keer uitgestapt

om te kijken of er soms iets los
hing.
Verder geen klachten. De Espero voldoet prima. En wat een
zee aan ruimte voor de achterpassagiers. Daarin overtreft de
Espero menig concurrent. Dit
geldt eveneens voor de gigantische bagageruimte van zo'n 550
liter. De Espero is leverbaar als
1.5 GLX, 1.8 CD of 2.0 CD. De 1.8
CD 8-klepper levert 95 pk bij 54
honderd toeren en 145 Nm bij
28 honderd toeren. Bij hogere
toerentallen is de motor wat rumoerig maar het blijft zeker
binnen de perken. De Espero
en Nexia hebben genoeg in huis
om een plaats te veroveren op
de Nederlandse markt. Niemand moet verbaasd zijn als
Daewoo dit jaar meer dan vierduizend auto's in Nederland
verkoopt. De prijskoper kan
zich wellicht spekkoper noemen, want je krijgt veel auto
voor weinig geld. Nu maar afwachten hoe de inruilprijzen
zich gaan ontwikkelen.
Everhard Hcbly

Aparte achterkant Laguna Break
Renault heeft de wereld deze Sr-."--,
maand kennis laten maken met
het definitieve uiterlijk van de
Laguna Break. De opvolger van
de Nevada, de enige stationcar
van Renault, komt in oktober
beschikbaar voor de Nederlandse markt.
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De Break
maakt de
Xantiaserie
compleet

on
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OOR DE Franse markt
kiest Renault voor een
voortzetting van de succesvolle naam Nevada.

V

itroën maakt Xantia-serie compleet

P*
J

ie jaar na de komst van de Break (zie elders op deze pagiantia kondigt Citroen dan cin- na) en de Xantia Break. De eerlelijk de introductie van een ste foto die Citroen de wereld
Jreak aan. In september debu- instuurt, toont, een homogeen
cert hij tijdens de autosalon en uitgebalanceerd ontwerp dat
jan Frankfurt. Hij is 22 centi- wat ons betreft geslaagder is
ïneter langer dan de berline.
dan dat van de Laguna.

A DE zomer kunnen we
2 nieuwe stationversies
vanuit Frankrijk tegemoet zien. • De Laguna

Amstelvener
over Chevy
Van de hand van de Amstel'eense schrijver Frank H.M.
an der Heul is een nieuw boek
erschenen: Chevrolet - Van
/lassic Six tot Corvette. Hij bejchrijft niet alleen de ont'taansgeschiedenis van Cherolet maar ook de activiteiten
v
an de in 1924 in Antwerpen
'Pgerichte General Motors
•ontinental.
Het 178 pagina's tellende
'oek bevat een schat aan infor'atie. Met behulp van veel fo|°'s en advertenties-van-toen
'fengt Van der Heul het merk

deels op de carrosserie en deels
op de klep geplaatst. Het interieur is ruim bemeten en heeft
een maximale laadvloer van 1,7
meter. De achterpassagier krijgen meer hoofd- en beenruimte
tot hun beschikking. De hydraulische of hydractieve vering staat garant voor een constante wagenhoogte. De Break
veert stugger naarmate het gewicht van de lading toeneemt.
Voor het rijcomfort speelt de
meesturende achteras verder
een belangrijke rol.

Aan de voorzijde natuurlijk
weinig verschil met de gewone
Xantia, behalve dan de iets grotere maar niet zichtbare spoorbreedte. De zijkant is tot de
middenstijl ongewijzigd en het
dak heeft een enigszins naar
achteren aflopende lijn. De achCitroen brengt de Xantia Breterportieren zijn nieuw ontwprpen en de achterlichten zijn ak in zeven uitvoeringen op baverder tot leven. Voor het
beeldmateriaal putte hij voor
een belangrijk deel uit zijn eigen foto-archief. Tijdens de reizen die hij maakt en de autoevenementen die hij bezoekt
houdt hij altijd zijn camera in
de aanslag. Op deze manier
heeft hij een archief van vele
duizenden negatieven kunnen
samenstellen. De Amstelvener
publiceerde eerder boeken over
onder meer Citroen, Renault en
de Kever. Het Chevroletboek
kost 55 gulden en kan rechtstreeks bij uitgever Van Soeren
& Co. worden besteld.

sis van drie uitrustingsniveau's
en met vier verschillende motoren op de mar.kt. Nieuw in het
programma is de 150 pk sterke
2.0 liter turbomotor die ook gebruikt wordt in de XM en Evasion. Hierdoor komt het totale
Xantia-programma voor Nederland op 17 versies.
De komst van de Break past
in de modellenpolitiek van Citroën. Na de XM en ZX was het
zaak ook van de Xantia een break-uitvoering uit te brengen om
daarmee in te spelen op de nog
steeds toenemende vraag naar
dit type auto.

Hertz verlegt
grenzen

Autoverhuurbedrijf
Hertz
gaat het internationaal verkeer
wat gemakkelijker maken. De
kosten van het achterlaten van
een huurauto in het buitenland
sijn namelijk aanmerkelijk verlaagd. Het gaat om zo'n 30 Europese steden waar Hertz vestigingen heeft. Voor een eenheidstarief van 100 gulden kun
je de huurauto nu achterlaten
in een ander land. Voorheen betaalde je bijvoorbeeld voor het
in Milaan achterlaten van een
in Amsterdam gehuurde auto
Het telefoonnummer luidt: 500 gulden.
020-6446458.

Ford-meeting
Verkooprecord Jaguar
De verkoopresultaten in het eerste kwartaal van 1995 zijn voor
f
aguar nog nooit zo goed geweest sinds 5 jaar. Op alle belangrijke
|markten ging de verkoop met sprongen vooruit. In Nederland re"tiseerden de dealers een stijging van 69 procent ten opzichte van
de eerste 3 maanden vorig jaar. Jaguar-topman Nick Scheele
sprak al voorzichtig de hoop uit de dat de wereldwijde doelstelling van 38 duizend exemplaren weieens overschreden kan worden. Het nieuwe succes is te danken aan de nieuwe XJ-serie.

Audi A4
De nieuwe Audi A4 is in Nederland goed van start gegaan. Sinds
|öe introductie in januari zijn al 35 honderd exemplaren verkocht.
De meeste belangstelling gaat zoals verwacht uit naar de 1.6 mptor met 101 pk, maar de sterkere motoren met 5 kleppen per cilinder zijn eveneens veel gevraagd. Het aandeel van de basisversie is dan ook laeer danbii de Audi 80 het geval was.

In het kader van het 10-jarig
bestaan van de Engelse Ford
Club Nederland en het 5-jarig
bestaan van de XR/RS Club organiseren zij voor zaterdag 10
juni een internationale autosportdag op het Midland Circuit van Lelystad. Fords van diverse bouwjaren van '72 tot '94
geven demonstraties op het gebied van slaloms, sprints en circuitrijden met 4 auto's tegelijk.
Wie zijn eigen Ford niet aan dit
geweld wil blootstellen kan
deelnemen aan de behendigheidsproeven. Verder is er natuurlijk een onderdelenmarkt
waaraan enkele in Ford gespe-

cialiseerde bedrijven meewerken. Tot slot vindt rond het circuit een concours d'elegance
plaats en dit staat open voor
alle Fords, ongeacht type of
bouwjaar. De auto's worden op
10 punten en per klasse beoordeeld. De toegangsprijs bedraagt 5 gulden.

Aanbiedingen
Toyota
Toyota heeft goed nieuws
voor kopers van een nieuwe Carina E, Camry, Celica of HiLux: extra accessoires tegen
een lage prijs of zelfs gratis. De

In alle overige landen gaat de
auto de showroom in als Laguna Break. De nieuwe stationcar,
van Renault vertoont veel gelijkenis met de Laguna Evado die
als ontwerpstudie al in maart
ten tonele verscheen.
De Break heeft een vormgeving die in enkele opzichten
breekt met tradities. Vanaf de
voorbumper tot en met de achterportieren is de auto in vrijwel elk detail een Laguna. De
achterpartij is op zijn minst opmerkelijk. De achterste zijruiten lopen hoog door, bijna tot
op het dak. Of dat mooi is mag
uzelf beoordelen, maar er is zeker geen sprake van een vloei- en doet met de eveneens vertiende lijn.
caal geplaatst lichtunits wel
wat denken aan de Twingo.
Behalve de 3.0 liter V6-motor
Niet dat dit per se nodig is,
maar het is gewoon even wen- biedt Renault voor de Laguna
nen. De Laguna is ogenschijn- Break alle motoren aan die ook
lijk doorgeknipt na de achter- voor de gewone Laguna leverportieren waarna er een stuk baar zijn. Dit betekent dus drie
carrosserie aangezet lijkt te benzinemotoren en één dieselzijn. De achterzijde is verticaal motor. Door gebruik te maken

van hetzelfde onderstel be- ondanks dat de totale lengte
schikt hij over dezelfde kwali- van de wagen zeven centimeter
teiten als de hatchback. Ook korter is. Evenals de Nevada is
het comfort, de veiligheids- de Laguna Break leverbaar is
voorzieningen en de afwerking een zeven-persoons uitvoering.
zijn identiek.
De tweede bank is bestemd
voor kinderen en staat voortVergeleken met zijn voorgan- aan tegenovergesteld aan de rijger Nevada heeft de Laguna richting, op dezelfde manier zoBreak een grotere laadruimte, als Volvo dat doet.

ben, dan geeft Toyota een kor- net dat nu uit 25 bedrijven be- overeenkomst met Mercedes.
ting op de nieuwprijs van 2 dui- staat. Een groot aantal daarvan Dit keer voor de produktie van
zend gulden.
is tevens dealer van Asia dat de Mercedes .220 voor het Middoor dezelfde importeur naar den-Oosten en Zuid-Afrika. De
Nederland wordt gehaald. Dis- auto's die nu in Nederland beBOVAG maakt
trimotor streeft uiteindelijk schikbaar komen vertonen dan
reclame voor huurauto
naar 45 Tata Telco-dealers. Op ook sterke gelijkenis met het
De BOVAG start een landelij- de thuismarkt is Tata Telco ui- merk met de ster op de kap.
ke campagne om de huurauto terst succesvol en concurreert Tata Telco werd eerder al geïnmeer in de belangstelling te het zonder problemen met Ja- troduceerd in Frankrijk, Engekrijgen. Het doel van de cam- panse en Duitse merken. Niet land en Spanje en met name in
pagne is consumenten aan de zo verwonderlijk, want al in Frankrijk is het merk goed ontmoedigen vaker gebruik te ma- 1954 ging de organisatie een sa- vangen. De kracht van Tata Telken van een huurauto. De BO- menwerkingsovereenkomst
co schuilt niet alleen in het proVAG richt zich op mensen die voor 15 jaar aan met het Duitse dukt, maar ook in de prijs. Vangeen auto bezitten maar er wel Daimler Benz voor de produk- daar ook de slogan: Tata Telco,
af en toe een nodig hebben en tie van dieselvoertuigen. In dat is iedere kilometer verdieop autobezitters. De campagne 1994 sloot Telco opnieuw een nen.
wordt gevoerd op NS-stations
in heel Nederland en via rijdende billboards. De BOVAG-verhuurbedrijven verlenen onderCarina E wordt voor 990 gulden steuning met een uitgebreid
voorzien van een airco of een aanbod van nieuwe huurmogeschuifdak in combinatie met lijkheden.
een Clarion cd-speler. De Camry wordt voor hetzelfde.bedrag
Eerste Tata
.
uitgevoerd met een airco. Voor
Telco op kade
de Celica en Hi-Lux is het aanbod eigenlijk nog leuker, want
Deze week zijn de eerste Tata
voor deze auto's zijn de acces- Telco's in Antwerpen ontsoires gratis. Zonder bijbeta- scheept. Tata Telco is een voor
ling monteert de dealer onder Nederland nieuwe Indiase aueen Celica lichtmetalen velgen. toproducent van pick-up's,
,„_ ,;gr,., . . i. „-TT"". - - ••
Wie een Hi-Lux 2WD met enke- combi's, terreinwagen en. klei™*j*"v *
*^*ï"******~*^•*** ^ j "« - J ""- v "'*."*"**
le cabine aanschaft krijgt er ne vrachtwagens. Importeur
gratis een Polytop laadbak-op- Distrimotor Nederland uit
bouw ter waarde van 4 duizend Apeldoorn heeft zich de afgelogulden bij. Mocht de klant daar pen maanden sterk gemaakt
echter geen behoefte aan heb- voor de opbouw van een dealer-
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De boulevard presenteert De Pinkstershow. In de hoofdrollen: verrassend
veel meubels. Komt dat zien!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9 30 tot 17 30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur,
maandag van 13 00 tot 17 30 uur
Vrijdagavond koopavond
tot 21 00 uur

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken
TRAM

9

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

mljncJers
Oppas gevraagd/
aangeboden
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-atKcrlcntics voor «keilman m particulier kunnen
woulen ge/el uier l of 2 kolommen lnccdtc in diverse
letleigroolten.
Particulieren \erwij/cn wij naar de speciale bon op de
p.iRin.1 ..MICRO'S".
Plaatsing i» mogelijk in de \olgcndc editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD J 0/18 per millimclcr.
Sluitingstijd: dinsdag 15.OU uur.
U kunt u« lokit tclcfonisclie opgeicn: 02507-17166 of
afgcven//endcn aan:
* X.andvoorls Nieuwsblad. Gastliuisplein l 2,
20-12 JM Zamkoort:
Plaatsing ib ook mogelijk in de \olgende combinalie:
'/.. Zand\oorls Nieuwsblad. AmstcKccns Weekblad, Uillioomsc Courant, de Ronde Vencr. Aalsmeerder Couranl. alle edities »an liet Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wcesper. ƒ 5,52 per millimeter.
Sluitingstijd: irijdag 15.00 uur.
* Informatie over on/.c overige aantrekkelijke advcrtcnticcombinatics in de Micro's xijn op aanvraag op onze
kantoien \crkiijgbaar.
•*• Voor brieven onder nummer uordt l regel cxlra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 8.- adm.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnuminers
verstuurd. Op ver/ock wordt aan adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 6.50 in rekening gebracht.
Alle prijrcn excl. 17,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advcrtentiecombinalie Z
telefonisch opgeven:

020- 5626271
(dit nummer is niet voor bczorgklachtcn) of zenden aan:

De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

l.v.rri. feestdagen afwijkende sluittijden
Oproepen - Mededelingen
Nederlands Grootste
Veemarkthallen Utrecht
3-4 juni, 9-17 uur
1300 stands. Org. van
Aerle 04920-25483
15.000 m2 Bomvol!

f en pruik a/s het
nodig is!

•*• Fnts v. Loenen
Vakantieman

PC STUNTDAG

Van Marsbergen
Trouwauto's
Video trouwreportage
Luxe personenvervoer
Tel./fax: 020 - 6904667
*Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
* Oproep:
tentoonstelling
Maria school, oude schoolspullen. Tel.: 02507 - 19106.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
Verloren en
gevonden
•*• Gevonden: klein horloge
met zwarte band. Tel. 19020

Felicitaties
* Edward Geerts, proficiat m.
het behalen v.d. 3e plaats
Louis Blok Toernooi. A + R

het

ziekenhuis,
* ziekenfondsleverancier

NIKS TE DOEN

Kasten

TAFELS

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?

Geen tijd om uw hond uit te
laten. Bel de Uitlaatservice:
tel. 02507 - 19841.
Hulp i.d. huish. biedt zich aan
voor enkele ochtenden p.w.
Br o. nr. 717-22116 v.d. blad.

1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

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

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.

Ook gespecioliseerd in
/jerenfmgpfJwerJcen
Dmsdoos gesb'en
Heemstedestrcat 28
bh Hoofddorpplein
Amsleidom

| Tel. 0206157107

Therapieën
PRAKTIJK VOOR
NATUURGENEESKUNDE
Inscopie
Homeopathie
Bloesemremedie's
Adne v.d. Ven
v. Speijkstraat 108 hs, A'dam

Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 25,- (incl. brw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia belt
u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw advertentie
afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)
(in blokletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)

020 - 683.04.05.

Ben 28 met een dochtertje en
zoek een eerlijke, leuke man.
Denk jij dat jij het bent?
Boxnummer 371025 (1 gpm).
Ben geen Chippendale maar
heb wel goed karakter. Wie
maakt mijn dromen waar?
Boxnummer 339861 (1 gpm).
Blond, vrouw en soms wat
verlegen. Mis een gezellig
maatje dat niet gelijk over
trouwen begint. Boxnummer
370286 (1 gpm).
Blonde Marjolijn van 18 lentes
zoekt een leuke jongen om
een zwoele, zotte zomer te
beleven. Boxnummer 370050
(1 gpm).
Dit is Gijs, fors postuur,
korte snor en 51. Ben verzot
op tuinieren en zoek net zo'n
partner. Boxnummer 373616
(1 gpm).
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21. (100cpm).
Freddie is dol op leuke dingen
doen. Liefst niet alleen, dat
spreekt voor zich. Boxnummer 937310 (1 gpm).
Geloof jij in het spipokje van
de ware? Dan ben jij de kanjer van ca. 30 die ik (vrouw)
zoek. Boxnr 324184 (1 gpm)

3 regels
Gratis!

Budget rendement winstdeling bureau

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

15% winstdeling vast looptijd 12 maanden
Deelname in Ned. kleinbedrijven
Info telefoon en fax 020 - 4210403
Schriftelijk nr. 12-NL-73

T.C. Partner
Rapenburgerstraat 85
1011 VK Amsterdam

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
Het boxnummer is:
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden
geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156,1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
:

Al niet nieuw meer
DE KLUSSËNBUS
gehoord heel érg duur???

NEE
gewoon bellen; •
altijd gratis prijsopgave
GOED SNEL VOORDELIG-i teli 13780: •:.:;.•(dringe;nd?)(,06-595953Ö1,
SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 19800.
Vakkundig schilderwerk door
kl. schildersbedrijf. Bel voor
vrijbl. prijsopgave: 020 6917762.
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.
Ga voor Histor verf ,,monodek", glas, behang, klompen,
petroleum naar Keesman
Jan Steenstraat 1. Tel. 12425

Foto - Film

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.

De Krocht

PIANO
SPELEN

U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor _ _
het eerste" halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

Baby-artikelen
* Te koop hoge kinderwagen
Knorr d.bl., l. besch. ƒ 100,-.
Tel.: 02507 - 12846.

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Tuinman b.z.a. voor het leggen van alle^soorten terrassen, grasjeggen, schuttingen
plaatsen etc. 020-6753608.
Amsterdamseweg 202,
TUINMAN
voor al uw tuinAMSTELVEEN
werk, hekken straatwerk.
020-6413187
Levering alle materialen.
Vraag vrijblijvend prijs'VERHUUR van PIANO'S
.opgave. Tel.: 023 - 380852.
al v.a. ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:" • Zie de colofon voor opga02946-4292, Fa. Holla-firZoon. ve van uw rubieksadvertentie.

VAN KERKWIJK

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

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

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 5,08
2 regels ƒ 5,08
3 regels ƒ 5,08
4 regels ƒ 6,77
5 regels ƒ 8,46

Ik ben Bep, 40, en hoop
vriend van zelfde leeftijd te
vinden, die rijk alleen heeft.
Boxnummer 348687 '(1 gpm).

6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

Ik ben Katja, 24, en op zoek
naar een vrolijke knapperd
die niet op z'n mondje is gevallen. Boxnr 945147 (1 gpm).

Ik (man) ben 30, hou van muziek, computers en film en
zoek meisje van eigen leeftd.
Uiterl. onbel. Boxnummer
371528 (1 gpm).
Ik (man) ben 36, eerlijk en
introvert. Hobbies: motor,
tekenen, gitaar, musea, kunst
etc. Wie? Boxnummer 373483
(1 gpm).

Party-service
PELIKAAN

VERENIGINGSGEBOUW
Pentax P30 fotocamera +
28-80 zoomlens, Hanimex
flitser + combitas + div ace. Grote Krocht 41, Zandvoort,
ƒ400. Tel.: 02507 - 16428.
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
MuziekKOFFIETAFELS
instrumenten
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Gratis op te halen: elektr. or- Komt u dan eens praten met
gel, i.pr.st. Tel.: 02507 -12659! mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemèenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.

Hier is Henk, HBO-man van
56. Wil met goeduitz. vrouw
gaan genieten van wat het
leven biedt. Boxnummer
941253 (1 gpm).

Ik heet Michael, ben 21 en
blond met blauwe ogen. Wil jij
een afspraakje met mij? Boxnummer 942004 (1 gpm).

Zalenverhuur

voor de particulier

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

Hallo, hier Els, 44. Hobbies:
bridge, sauna- en dansen.
Zoek die ene voor de lach en
de traan. Boxnummer 321767
(1 gpm).

Huishoudelijk
personeel
gevraègd

Gastgezmnenhulp vraagt
GASTOUDERS
(max. 45 rnin. reistijd van
A'dam) die geregeld een
weekend hun huis en har
openstellen voor een kinc
met een lichamelijke en/of
verstandelijke handicap.
Wij bieden onkostenvergoe
ding en intensieve begelei
ding. Informatie en aanmel
ding: tel. 020 - 5732403

Verhuizingen

Volksuniversiteit
Amsterdam

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
* bezoek aan
huis of in

Financiën en handelszaken

HE YOU, JA JIJ!

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?

* Johan 35 jr. nu komen toch
je grijze haren! Veel liefs Sandra, Roy, Jenny de Beeste. Gevr. huish. hulp die zelfst
•*• Johan, je hoeft niet op de kan werken, voorl. voor 4 uur
kabelkrant te kijken. Eindelijk p.w. later meer. Tel.: 17353.
kipdmges. Super. Groen.
Gevr. hulp in de huish. 1x 14
Natasha, gefeliciteerd met je dgn. Tel.: 02507 - 19880.
tweede verjaardag. Kusjes Spoed: opgeruimde werkster
van papa, mama, Michelle. gevr. voor mijn 4-k.flat, 1 ocht.
of middag p.w. Goede hono•*• Opa Johan 35,
renng. Bel: 02507 - 31032.'
ouwe teut hé!
Veel liefs Charlene, Renate.
Vrijwilligers
* Yippyao Yippyee
gevraagd
Frank Tichelaar 40 jaar!
Gef. daarmee An, De, Fje, Ni.

Personeel
aangeboden

Ik (man) zoek een lieve, eerlijke en oprechte dame om serieus iets mee op poten te
zetten. Boxnr 306270(1 gpm).
Ik (vrouw) ben dol op stijldansen, vissen en ben charmant
en slank. Hoop wat te horen.
Boxnummer 370993 (1 gpm).

Zelfst. scholiere gevr. als op- Ben je een doorzetter, heb je
ias tijdens de zomervakantie een vlotte babbel en ben je
zaterdag 03-06, Expohal, Hilversum, open 10-17 uur
oor de avonden. Tel.: 15626. bereid om 's avonds te werDemonstraties en verkoop van hardware, software en
ken van 16.00- 22.30 uur? Dan supplies tegen absolute BODEMPRIJZEN. Info: 071-144915.
kun je veel geld verdienen. *T.k. gevr.: Super Nintendo. T.k.a. Nintendo 8 bit mcl. Duck Ik (vrouw) ben gek op Pearl
Woninginrichting
Jam, Doors etc. en zoek toffe
Bel: 020 - 6652498.
Tel.: 02507 - 19011.
Hunt en Mand ƒ 75 + 6 spellen knul op dezelfde golflengte.
ƒ25 p.st., event. 2 joysticks en Boxnummer 363000 (1 gpm).
« Zie de colofon voor opga- pistool. Tel.: 02507 - 13213.
RANCIS nieuw in West en.
ve van uw rubieksadvertentie.
og steeds de goedkoopste
Leuke meid, heeft 't naar haar
Zie
je
er
leuk
uit,
heb
je
i gebruikte koelkasten,
zin, zoekt toch willige schoueen
vlotte
babbel
en
wil
je
vasmachines, drogers, gas- veel geld verdienen? Full-time
der voor als 't mis gaat. BoxLessen en clubs
ornuizen, kachels en ktv's.
nummer 910056 (1 gpm).
promotie-verkoopteams.
Lft.
Jles ± ƒ250,-. Jan v. Ga- 18-30 jr. Geloof je het niet?
Olaf is de naam en ik lijk op
enstr. 43 (naast Kwantum), Check
it out! Tel. 023-296190,
een Viking met 1.90 m. Heb
)898142. Dotterbloemstr. 2 13-17 uur
of antw.apparaat.
zin om met jou te stappen.
A'dam-N), 6370845.
Boxnummer (1 gpm).
* Wegens overcompleet 5
Waterman Nico zoekt dame,
Zomerprogramma
mod. eetkamerstoelen a ƒ 50.
35-50, voor een goed gesprek
in de maanden
'el.. 02507-17720 na 19 uur. Bel nu, geen ervaring vereist,
juni - juli - augustus
met diepgang bij een glaasje
in snelgroeiend bedrijf.
wijn. Boxnr 278618 (1 gpm).
020 - 6003023
Kunst en antiek
Doe-Zelf cursussen,
Ik (man) tel 21 lentes en zoek
Word
RIJINSTRUCTEUR
tekenweken, creativiteit,
iemand om waanzinnig mee
(m/v) of start rijschool.
kunst- en cultuur.
te stappen. Boxnummer
Al onze cursisten krijgen
975720 (1 gpm).
Vraag de folder.
ntiek, groot, klem, dik, dun, een baan. Ook u kunt al na
' Inlichtingen en inschrijven:
janken, vitrines, bureaus, de- 5 maanden aan de slag als
Volksuniversiteit Amsterdam
oratie enz. JAN BEST, Kei- auto-, motor- of brommerErkende relatie/
Rapenburgerstraat 73
ersgr. 357, tel. 020-6232736. instructeur. Een rijschool
bemiddelingbureaus
1011 VK - tel. 626.16.26
jhowr.: Mr. J. Takkade 30, beginnen mag ook na deze
opleiding die overal in het
Aalsmeer, tel. 020-6412137.
PRIVE-LES Engels, Latijn,
land gegeven wordt. Heeft u
PIANOLESSEN
Grieks, Dutch lessons, J. Bak- CUPIDO brengt u bij elkaar!
rijbewijs, MAVO of VBO? Bel
door gedipl. lerares.
ker, Botticellistr. 38", A'dam Indien gewenst reeds binnen
dan nu (24 uur per dag) voor
Tel.: 02507-18486.
antiek, klem,
(bii Olvmpiapl.) 020 - 6751664. 1 week uw eerste contact.
gratis nieuwe studiegids:
Vraag gratis en vrijblijvend
groot, dik, dun.
De Kaderschool, telefoon
de folder aan: 03451-11486
04998-99425 of 020-6226173.
(automatisch) of 03451-31364
Huwelijk en kennismaking
(telefoniste). 24 Uur per dag,
Keizersgracht 357,
• Zie de colofon voor opga7
dagen per week. Cupido:
020-6232736.
ve van uw rubieksadvertentie.
Showroom:
erkend, voordelig en één van
Mr. J. Takkade 30,
Nederlands grootste relatieSchoonheid en
Aalsmeer, 020-6412137.
organisaties.
verzorging
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
CUPIDO zorgt snel voor resulVeilinggebouw Amstelveen
24 uur per dag, 7 dagen per week.
taat! Folder: 03451-11486 (auHeden inbreng voor veiling
Gespannen?
Stijve
spieren?
tomatisch) of 03451-31364
26 en 27 juni: Spinnerij 33
Gedipl.
sportmasseuse
geeft
Tel. 020 - 6473004 '
(telefoniste). Erkend, voordemassage. Geen " sex. Tel.: 1. Kies een leuke advertentie, ƒ 1,- p.m.
lig en één van Nederlands
02507 - 19676 na 18.00 uur. 2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. grootste relatie organisaties.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Beeld en geluid
HAIR-WEAVING
• Rubrieksadvertentie? Zie
van uw keuze.
100% echt lang vol haar
voor adres en/of telefoonnr.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
* Eindversterker Sony TA- v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
de colofon in deze krant.
3120,2x 50 Watt, incl. serviceTel.: 02507 - 14606
Welke leuke man, 55, wil met Aardige, bescheiden knul van
doc., f250. 15808, na 18 u.
mij (vrouw) een avondje uit? 38 zoekt leuke vrouw voor
ZONNEHEMELVERHUUR
Ben 45 met groene ogen ontmoeting en wie weet wat
SUN RENT
Wij behouden ons het
Boxnummer 370842 (1 gpm) er komt. Boxnr 373898 1 gpm
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
echt voor zonder opgave van
• Zie de colofon voor opga- Als je Rona, 19, iets meer van
Verlenging ƒ75,- p.w
edenen teksten te wijzigen
if niet op te nemen.
ve van uw rubieksadvertentie. jezelf vertelt wil ze vast wel
02507-30183/06-52812146
met je uit. Boxnummer
370518 (1 gpm).

Garageverkoop donderdag
en vrijdag van alles wat, o.a.
poppen, speelgoed, rieten
wieg, auto's enz. Hofdijkstraat 21. Tel.: 02507 - 15817.

Happy Days

Computerapparatuur en software

Wat moet' u doen:

VLOOIENMARKT

* aparte
pasruimte
*• ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

Op de Sniep, Diemen
S1lM|lhumi.TS|M.I,itlHlf l lhill

Jan Best

Micro's Weekmedin
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

Borduurpakk. Beatr. Potter,
Paddmgton Bear, DMC, Anchor, hobby-art., naaimach.
rep., scharen slijpen. Singer,
Prmsenhofstr. 7. Tel. 20072.

Divers personeel
gevraagd

vanReeuwijk

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet b'oven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:

:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek: .

donderdag 1 juni 1995

\Veekmedia 17
GESCHEIDEN en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen
Nieuw vanaf nu maandelijks zijn ook op zoek: Bel 06te koop in de kiosk
350.290.15 (100cpm).
'PINCODE TELEFOON-SEX'
2 uur (10x bellen) sexplezier Gratis naar bed met vele
voor ƒ 10,- Abonnement; 13 x Dikke VROUWEN thuis.
per jaar ƒ 102,-. Storten op gi- Bel snel 06-9580 (75 cpm).
ronr. 6411531, t.n.v. N.VC., Gratis naar bed met vele gePostb. 2392, 1000 CJ A'dam. trouwde vrouwen .thuis. SexANONIEME sexafspraakjes kontakten 06-9530 (75 cpm).
Sexkontaktlijn
Amsterdam GRATIS naar bed met ge06-320.330.79 (75cpm).
trouwde vrouwen thuis. SexAvontuurtjes op school! Na kontakten. 06-9747 (75cpm).
het sporten pak je me onder GRATIS Sexkontakt, nu spec.
m'n shirt en glijdt je hand in met hete vrouwen van 40+.
m'n slipje! Ik wil een hoogte- Bel nu 06-98.11 (75cpm).
punt! 06-320.32042 (1gpm)
GRATIS 't bed m met geVaar/surfsport
trouwde vrouwen. Direkt sex
contact. 06-9566 (75 cpm).
in heel Nederland
MOTORBOOTVERH. A'DAM
GEHEEL PRIVÉ
Heerlijk DISCREET apart met
Per dag en p.w. 020-6640555
thuis doorgeschakeld
hete vrouwen uit Amsterdam.
Met en zonder schipper
06-320.322.11 (75cpm).
T.k.a. nwe STALEN ROEIBOHete meisjes (18) Live
TEN 4 m lang, met spanen.
Prijs ƒ 995. Tel.: 02158 - 23978.
24 u/p.d. 100 c.p.m.

15 CT. P/TIK

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

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:

MiCRO's
Te koop
aangeboden
diversen
k aangeb. een Canon Laer Copier CLC 350 incl. diaroi., b.j. '94 z.g.a.n. Nieuwnjs ƒ42.000,- nu ƒ21.350,-.
;ITO. Tel.: 020-6241190.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

W o o n w e r k
Op zoek naar een
huurwoning in Amsterdam?
Vraag nu uw abonnement
jan voor de Woonwerkkrant:
iedere twee weken de
Woonwerkkrant met 250
rijkomende huurwoningen in
Amsterdam bij u in de bus.

Tel. 020 - 5244566
'e huur kamers,
el.: 17084.
".h. aangeb. studio boven
:
EBO, Kerkplein 5, Zand'oort, ƒ850,- p.m. incl.
el.: 020 - 6733330.

Woningruil

15

Bel Dames Thuis

Een viertal waardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:
A. Ligtenberg, Abcoude

Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.

T. Mummelen, Amsterdam

Gewonnen door: Th. Leeman, Aalsmeer

B. Bouwmeester, Amstelveen

P. Diele, Zandvoort

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN

06-98.50

06-9715

Geen wachttijd ,1 gpm
BUITENSEX. Je pikt een liftRijwielen,
stertje op! Haar rokje kruipt Homo: Jongens v.a. 18 onder
omhoog en je ziet haar slipje. elkaar. Hoor die knullen gemotoren,
Haar hand glijdt in haar broek- nieten! 06-320*330*88 75cpm
bromfietsen
je. Op de parkeerplaats gaat
alles uit! Kom maar, zegt ze. ** HOMOKONTAKTEN **
Zoek je snel een hete knul' Schooljuf! De lerares geeft
Uw motor verkopen? Bel de (1 gpm) 06-320.320.34.
thuis sexles! Daar stond ze m
Motormakelaar 02230 - 80286. Dikke vrouwen (40+) willen06-320*330*18 (75 cpm).
haar bodystpckmgi Kom binvrijblijvende sex. Gratis & dis- ** HOMO-KONTAKTEN **
nen, laat 'm zien. Op z'n Frans
creet. Bel 06-9502 (75 cpm). Direkt apart met een hele lieverd! 06-9508 (1gpm)
Auto's en
hete knul uit Amsterdam!
auto-accessoires
Dikke vrouwen (40+) willen Bel nu 06-9613 (Nu SOcpm). Lesbi Club! 2 vrouwenlichakontakt met oudere heren.
men die verwend willen worHOOGTEPUNTEN' Hoor 30 den. Lekker met je hand in
Br. Opel Corsa 1.2 TR, '83, Bel ook! 06-9543 (75cpm).
vrouwen binnen 1 min. klaar- ons slipje. Lekker zo'n hoogAPK + weg.belast, aug. '95, DIREKT apart met gratis.vrou- komen! Ze gebruiken de
ƒ700. Tel.: 02507- 17968.
wen, doorverbonden naar vreemdste hulpmiddelen! Je tepunt. 06-320.320.39 (Igpm)
haar huis. 06-9710 (75cpm). kan ook Live! (1 gpm) 06.9858 Luister naar gratis SEXoproeTe koop
ANWB-fietsdrager
DIREKT-SEXKONTAKT
HUISVROUWEN geven tel.- pen van vrouwen. Maak je
voor op een trekhaak,
Kies nu zelf de heetste vrou- nrs. voor gratis sex bij hen keuze, de computer schakelt
je direkt door. 06-9665 1gpm.
voor 2 fietsen, z.g.a.n.,
wen, via de computer wil ze thuis 06-9664 (75cpm).
nw.prijs ƒ375, nu voor ƒ 150. gratis sex aan de lijn.
NEGERINNEN geven tel.nrs
HUISVROUWEN geven tel.Tel.: 020 - 615.19.01.
Bel 06-9788 (75cpm).
nrs. voor gratis sex bij hen voor gratis 'plezier bij hen
thuis. Bel 06-9662 (75 cpm),
T.k. wegens omst. Opel Cor- Dominante vrouwen geven thuis 06-9501 (75cpm).
sa 1.3 1988, APK mrt '96, kl. tel.nr voor Gratis SM-kontakt.
Nieuw! Gluur door de ramen
HULPSTUKKENSEX!
Hier
rood, i.z.g.st., vr.pr. ƒ8300. 06-320.325.80 (100cpm).
hoor je hoe je vrouwen zich- van Esther en Peter en beleef
Tel.: 02507-14020 na 17.30 u.
DOORSCHAKELLIJN
zelf tot een hoogtepunt bren- mee wat ze met oppas Anja
Nu kun je vrouwen direkt op- gen met de lekkerste hulp- doen! 1gpm 06-320.323.13.
Rijles auto's
bellen. Direkt naar haar thuis. stukken. Geef die kaars eens Nieuw: hete meisjes (18)
en motoren
Bel: 06-9892 (75 cpm).
schatje. 06-320.325.59 (1gm) uit Groot Amsterdam!!
Effe vlug Live! Comp. draait 't JONGE mannen gezocht die 06-350.23.020 (100cpm).
pnvénr. van een hete meid. dames (35+) GRATIS ver-Nu DIKKE vrouwen echt opAlblas Verkeersscholen
Geen wachttijden of visitek. wennen. 06-9709 (75 cpm). bellen. Zoek de leukste en de
Elk type tel. 1 gpm. 06.97.93
Jongemannen gezocht die computer verbindt je naar
UW RIJBEWIJS
ELKE
DAG
NIEUWE
dames (35+) GRATIS ver- haar thuis 06-96.68 (100cpm).
Nieuwkoop, 01724-8361.
DAMES PRIVÉ
wennen. 06-9666 (1 gpm). Nu kun je hete vrouwen echt
Laat je snel
Kies nu zelf de leukste vrou- opbellen. Ze willen gratis sex.
Caravans
doorverbinden via
wen, via de computer krijg je De computer verbindt je naar
haar door. 06-9755 (75cpm).
Vouwwagens
haar direkt aan de lijn!

De Harde's Tours

in 5 dagen

06-98:57

Tuin/zomerhuisjes

T.k. caravan Burstner 1989, 5
750 RUILADRESSEN
pers., met toiletr. + voortent en
n A'dam. Inform. bij WBV Het luifel. Tel. 020 - 6433356.
Oosten. Tel.: 020-4873315.
Aangeb.: 4-k. flat in Noord.
Gevr.: huis nabij Centrum.
Tel.: 02507 - 18826.

06-Nummers

o Rubrieksadvertentie opjeven? Zie voor adres en/of
elefoonnummer de colofon
n deze krant.

Treknummertjes! Hier hoor je
vrouwen die jou/zichzelf met
de hand tot een hoogtepunt
brengen! 06-320.320.41 (1gm)

24 u/p.d. 110 c.p.m.
Ervaren Vrouwen! Wij zoeken
jonge jongens om mee te
spelen. Lekker boven op me
en dan tussen m'n borsten. Ik
ga heen en weer tot 't einde!
Heb cup DD. 06.96.94 1 gpm
Langzaam laat ze je broek
zakken. Haar hoofd gaat omhoog en omlaag. Haar tong
draait kringetjes en jij pakt
haar bollen vast! Standje
Frans. 1gpm 06-320.326.22.

il

DE 7 MILJOEN
ERUIT!
e Jackpotmeter op de Euromast
de hoogste geldmeter van het
and!) glijdt weer terug naar de
miljoen, voor de volgende Jackxjt. We gaan weer met z'n allen
-en spannende zomer tegemoet!

a, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
i G ƒ 30,- (drie lotnummers)

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
O ƒ 10,- (épn lotnummer)

Naam:

D dhr. D mevr.

Adres:
Postcode:.
Plaats:
[ Bel mij bij een prijs
boven / 10.000,-Tel..
Postbanknummer:

i Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.95.06

G D

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

1011
1012
1012
1013
1013
1013
1013
1015
1016
1023
1024
1024
1025
1031
1032
1035
1051
1052

1077
1077
1079
1081
1081
1091
1095
1095
1097
1097
1097
1098
1103
1107
1112
1112

WIN-TOT^^MILJOEN-BON

LOTERIJ

Ordi meiden! In het steegje
botst ze tegen je aan. Gelijk
legt ze d'r hand op je kruis. Jij
stroopt haar rokje op en voelt
geen slipje. Ga door, laat je
gaan! (1gpm) 06-320.320.77.
Oudere en jonge mannen gezocht v. gratis SEX met dames (35+): 06-9620 (75cpm).
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt.
06-350.290.53 (75cpm).
Oudere HEREN gezocht v.
gratis sex met lieve dames!
(40+) bel 06-9705 (75cpm).
Oudere
vrouwen
geven
tel.nrs. voor gratis sex bij hen
thuis. Bel 06-9511 (100cpm).

Oudere vrouwen (40+) geven S&M Laat je meevoeren naar
hun telefoonnr voor gratis de SM kelder van Madam S.
SEX: 06-9517 (75 cpm).
Aan de ketting in het leer gekleed. Meesteressengenot!
06-320.332 32(1 gpm)
doorschakelen
S&M-LiveBox! Laat je aan de
ketting leggen! Je draagt een
rubberen kap over je hoofd.
24 u/p.d. 100 c.p.m.
06-96.26 Top S&M verhalen
Rijpe Dames Koude Kak! On- bel 06-97.91 (1gpm).
der haar kokerrokje draagt ze
geen slipje. Haar BH met hal- Stewardes! Ik buk voorover
ve cups, waar haar borsten en jij grijpt in m'n blouse. Wat
uitpuilen, priemen door haar een borsten he^ kom lekker
blouse heen. Ze wil gepakt onder m'n rokje, voel ik draag
worden! 06-320.320.38 (1g/m) geen slipje. Zalig laat me komen lieverd! 06-9507 (1gpm)
SECRETARESSE! Onder het
buro zie je dat ik geen slipje
Diverse clubs
draag. Je hand glijdt onder
m'n rokje. Heerlijk, ga door!
020 - 6328686. Amber Escort
Vlugger! 06.96.93 (1 gpm).
charmante dames, dagelijks
Sex in het OPENBAAR! Sa- na 19 uur. (Geen chauffeur
men m de lift. Jij stopt hem en a.d. deur - geen extra kosten.)
begint me gelijk uit te kleden.
Je trekt m'n slipje opzij en 2 SEXY tienerstudentes (18)
dringt naar binnen. Oh, wat mass., relax, trio. Overtoom
443, A'dam, Tel. 020-6186165.
zalig! 1gpm. 06-320.320.43.

Postcode Ambassadeur Henny Huisman vindt het maar wat leuk om ook
ü te verrassen met de Mega Jackpot!

Altijd winnen!
Bent u nog geen deelnemer? Doe
dan mee met de Postcode Loterij. U
maakt dan elke maand kans op de
Mega Jackpot, die kan oplopen van
2 tot 7 miljoen. Dan heeft u nog de
maandelijkse hoofdprijs van een
ton, en duizenden andere prijzen,
van vijfentwintig tot duizend gulden. Plus nog eens elke week kans
op de Straatprijs van 3.000 gulden
en de Extra Prijs van 25.000 gulden.
En natuurlijk speelt u dan ook mee
voor de Bingo Jackpot!
Maar even fijn is om te weten dat
uw deelname het ons mogelijk
maakt om mens en natuur te helpen. Met uw inleg steunt u organisaties als Artsen zonder Grenzen,
Wereld Natuur Fonds, Novib en
Natuurmonumenten. En dat is erg
belangrijk.
Daarom: vul de bon hieronder in,
knip hem uit en stuur 'm op. Voor
slechts één tientje per maand kunt u
al meedoen. Dat is te geef, nietwaar? Zeker met een kans op de
rijkste prijs in Nederland: de Mega
Jackpot! •

DE CONTACTLIJN

Privé

Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren naar tallo/.e serieus ingesproken advertenties van le/ers
die een serieuze partner of
gewoon een vriend of vriendin
zoeken.
U kunt als lezer van één van de nieuws- en huis-aanhuisbladcn van Wcekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een leuke reactie in te
spreken.

06-96.88

Uiteraard kunt via 06350.15.15.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnunimcr en PIN-code van de beicomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen
nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant. Vul hiervoor de bon op de pagi•
na met Micro's in.

2 WARME studentes privé,
mass., relax, ook trio. Middenweg 89 A. Tel. 020-6925207.

Dading Escort
Indiase, Thaise, Indonesische
en Ned. meisjes, v.a. ƒ200
p.u. (Meisjes gevr. v.a. 18 jr).
Bel: 020 - 6189577
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21. (100cpm).

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze
al binnen één of twee dagen leuke contacten met
anderen gekregen. (1.00 gpm)

GAY-ESCORT. Sexy boys bezoeken u discreet aan huis.
Heel NL., 24 u. 020-6226920.
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van mei verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezeffde
postcode wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

1060
1061
1065
1065
1066
1068
1069
1069
1072
1072
1074
1076

™l

Op z'n FRANS! Ze doet je
broek uit en slaat haar zachte
lipjes om je ... heen! Haar
hoofd en tong gaan op en
neer en jij zit met je vingers m
m'n slipje. Wij komen tegelijk
tot een HP. 1 gpm. 06.96.46.

UITSLAG TREKKING MEI 1995

1053
1053
1053
1055
1055
1057
1057

Hoera! De Mega Jackpot van
7 MILJOEN GULDEN is eruit!
En de gelukkige eigenaar van het
winnende postcodelot in Rotterclam mag zich zevenvoudig miljonair noemen. De zesde Jackpotmiljonair! Natuurlijk wensen wij
ook de winnaar van de honderduizend gulden geluk. En ook de
innaars van de bijna 150.000
rijzen die gevallen zijn.

s

Elke week het dagelijks nieuws!

Oudere
vrouwen
geven
tel.nrs. voor gratis sex bij hen SEX-DOORSCHAKELLIJN
thuis. Bel 06-9780 (75cpm). Nu hete negerinnen echt opbellen. Zoek de leukste en de
VERPLEEGSTERS! Je kijkt computer verbindt je naar
dwars door m'n witte uniform haar huis. 06-9667 (75cpm).
heen! Zie ik ben naakt eronder! Ik buk, en jij gaat met je STUDENTES geven
Bel 06-9667 (75cpm).
Nymfomanes doorschakelen hand achterlangs! Ik wil je gratis sex op hun kamer.
tong voelen! 06.97.44 (1 gpm) Bel nu 06-9603 (75cpm).
Laat je eens lekker doorver- direkt apart met een oudere
binden met zo'n OUDERE vrouw. Bel 06-9504 (75cpm). IVrouwen, 35 jaar en ouder, STUDENTES geven tel.nr.
vrouw thuis: 06-9650 (1 gpm). TRIOSEX: 'n vrouw of man willen DIREKT-SEX. Bel haar voor gratis sex bij hen thuis.
06-9695 (slechts 75 cpm).
extra in bed. Sexkontakten! thuis via 06-9604 (75cpm).
Lady Bizar. Al 5 jaar de first Bel nu 06-9844 (75cpm).
WELLUSTIGE oudere vrou- STUDENTES willen mannen
Lady in SM. lakleer, bondage,
piercing, zweep kettingen. Al- TRIOSEX: 'n vrouw of man wen geven hun telnrs. voor verwennen. Geen fin. bedoeles mag! Gratis SM les. 06- extra in bed. Sexkontakten! gratis sex. 06-9605 (100cpm). Imgen: 06-350.266.46 (1 gpm).
320.324.68. (1gpm)
Bel nu 06-9502 (75cpm).
Winkelmeisje! In het kleed- Super LiveDating 500 meiden
Dikke vrouwen geven telnrs Twee buurmeisjes (18 jr) voe- hokje grijp je haar. Ze bukt en v.a. 18 wachten op jou! Vrouvoor gratis sex bij hen thuis. len onder eikaars rokje. Zalig jij neemt haar Grieks! Live of wen bellen gratis 06-4699,
mannen bellen 06-9606 (1gm)
slipje. 06-350.111.63(1 gpm). Dating! 06-96.25 (1gpm).
06-9602 (100cpm).

Mega Jackpot Postcode Loterij gevallen

Osdorperweg 247
Amsterdam-Osdorp
Tel. 020-

CT
CZ
LS
ET
LB
VX
XE
CD
BZ
CS
BA
TK
ZN
AS
CM
SL
BB
AM

25,
100,
25,
25.
25,
50.
100,
100,
25,
25.
100,
500,
25,
50,
50.100.100,
25.DR
25,
GE
50.TZ
1000.CD
25,JW
25,AV
50.NS
25,NP
25,CB
50,EP
100,JC
25,XM
50.ND
50,CW
100,ND
25,HP
100,LL
50.VB
25,JA
25,VS
100,XR
25,VK
25.CM
25,
JV
25,AP
25,DA
25,JS
25,HC
25,
TA
50.WL
25,BV
25,
HK
25.LK
25,PL
500,25,RR
25,XW
VR
100,DA
100.25,DB
100,PT
AT
25,100,BK
50,BS
50,EB
100.HN
25.HX
25,KL
100.LV
25.PP
1000.RZ
500,GM
500,TJ
100.GR
1000.PT
50,PB
LT
25,50.MC
25.AV

1131
1135
1181
1181
1186
1187
1212
1213
1213
1215
1215
1215
1215
1216
1216
1217
1217
1221
1223
1231
1251
1261
1271
1272 AH
1274 SW
1312 PX
1323 EX
1323 HL
1324
MR
1333 PP
1354 EW
1356 BR
1391 AJ

1402
1402
1402
1405

HD
NS
XB
AL

1411
1412
1422
1432
1433
1438
1441
1441
1442
1442
1443
1443
1444
1446
1446
1452
1452
1461
1461
1462
1464
1483
1483
1501
1503
1503
1509
1509
1531
1562

RL
HS
VS
EP
BJ
AR
GD
PB
BA
VD
HX
LN
W
BK
EM
PL
PV
AM
GR
PH
NG
BD
CE
VA
BK
LE
AM
HP
BB
BT

50,100,50.50.50.-

1566
1619
1621
1621
1641
1645
1645
1684
1688
1703
1703
1704
1713
1713
1715
1716
1735
1736
1738
1738
1749
1756
1757
1771
1775
1779
1781
1785
1785
1788
1788
1792
1813
1814
1815
1816
1817
1821
1824
1825
1827
1851
1851
1861
1865
1901
1906
1911
1941
1945
1947
1951
1963
1965
1966

1971
1971
1972
1981
2011
2012

2013
2014
2014
2023
2025
2026
2033
2033
2041
2041
2042
2065
2105
2105
2105
2116
2116
2131
2132
2133
2135
2141
2141

100,-

500,- 2161
25.- 2161
50.162
50,172
50,- 2182
100,50,25,50.500.25,500,50,50,50,25,500,100,50,25,25,50,100,50,25,25,-

500,50,25,1000,100,50,50,25.-

'201
202
211
215
215
225
225
!241
!242
!243
I243
243
244
244
253
!264
265
271
274
274
274
275
285
285
287
288
312
312
312

CB

500.
50,
50,
25.
50,
25,
25,
25.
25,
50,
25,
50.
100,
25,
25.
25,
25,
25,
1000,
50,
25,
50.
1000,
100,
50,
25,
50,
25,25,50,
25,
100,
25,
50,
25,
100,500.50,
50.100,50,
25,
25,100.
100.500.25.
25,50.25,25.50,50,50,50,25,100,100,50,25.100.500,500,25,TM
1000,EC
500,XB
25,BE
25,MA
50,TV
25,VE
XJ
25,25,EH
500,AE
RN
25,50.SP
XW
25,VN
500.TD
500.25,TL
WB
25,EM
25.JH 1 25,50,PM
TE
25,VR
50,XG
25.JP
50,XL
1000,VN
100,100.BP
50,EV
RL
50,25,BZ
GN
100,50,CS
1000,NP
500,CP
SJ
25,RD
100,50,VE
AW
50,50,HB
50,HB
AA
25,25,EH
25,SB
DM
25,WV
100,RA
SO.BW
. 50,GB
100,1000,HP
VM
?5.AC
25,25,ES
25,ES
50,CR
50,AN
25,BR
1000.NZ

JR
GA
JR
LD
PH
SB
ND
DD
BT
PC
WE
HG
VG
EM
MA
HC
KB
CR
ZG
BV
TD
PV
CP
GE
XK
BS
GJ
RP
EE
WJ
AC
JX
TK
DS
CT
CL
AP
KJ
LP
CM
JD
MR
CD
AK
KR
EN
EA
HB
TD
HK
EP
SH
AC
XD
DL
HK
WJ
AE
TV
GH
RB
RG

2312
2314
2315
2315
2317
2317
2318
2324
2324
2331
2331
2352
2353
2361
2361
2371
2382
2391
2391
2396
2401
2402
2402
2403
2403
2411
2411
2421
2441

SV
AP
EC
LA
WZ
XB
AK
HZ
JK
KZ
NX
XB
NL
BX
TE
NV
XD
AJ
XJ
BD
JS
AR
ZM
AJ
DA
BW
CH
MD
BM

100.25,25.25.1000,100,100.50.50,25.25.50.500,50,25.50,100,50,25.50,50 25,500,1000,25,25,50,50.25,-

2801 ZV
2802 GC
2803 HP
2804 CL
2806 PL
2806 RS
2807 LB
281 1 EC
281 1 HH
2821 XE
2841 • AN
2871 SX
2912 EA
2980 AB
2982 XR
2987 AD
2987 SX
2989 AW
3008 AT
3012 LB
3023 RK
3025 PD
3028 AR
3035 KE
3036 KX
3037 LM
3038 GA
3051 KG
3051 KJ

50.500,25,25,25,100.100,500 50,100,50.25,25,500,50,50,25.100,1000,50,25,1000.50,50,25.25.1000.25.50,-

3335
3343
3351
3361
3361
3362
3363
3371
3371
3381
3401
3402
3405
3411
3431
3431
3432
3432
3433
3436
343?
3438
3448
3448
3448
3454
3465
3471
3481

WC
BD
TH
AR
XC
JN
GB
AL
TJ
DJ
RN
GC
BB
EN
SN
TR
CC
XT
AX
RX
CT
VK
TL
TM
VR
SK
JR
CP
DB

500.100,50.50.25,100.100.50.50.50,25,25,25,25,500,25.100,50,50,25,50,25,50,25.50,50.25,25.25,-

MEGA JACKPOT

ƒ7.000.000
GEVALLEN IN

ROTTERDAM
2500
2507
2515
2516
2517
2518
2518
2518
2526
2542
2542
2542
2543
2545
2545
2551
2551
2555
2561
25G2
2564
2572
2574
2574
2581
2582
2582
2584
2584
2586
2593
2596
2611
2611
2612
2612
2613
2614
2614
2623
2623
2624
2624
2625
2625
2628
2631
2636
2641
2641
2641
2641
2641
2645
2661
2661
2665
2665
2671
2675
2675
2681
2681
2691
2718
2728
2742
2743
2801

CX
AK
JA
W
CR
CV
SN
TK
AM
AR
LS
XW
TR
AR
ER
KP
VK
MN
SC
KX
SB
CH
BT
PC
VW
GW
HM
TS
XX
VH
VH
HH
EL
MP
KL
SJ
ZW
AW
BW
CB
PJ
PJ
ZC
AK
SP
DR
BJ
EL
BA
BH
DL
LG
ZH
NA
BK
EA
BL
DG
ZD
AL
RA
MH
SJ
ZR
GN
AR
BN
HM
NC

50.25,25,25.25,25.25.100.50.50,50.25,500.100.25,100,50,50,500,25,50,25,50,25,25,50.100.100,50.25,50,25,50,50,25.50,100.50,25,100,500,25,50,25.50.25.50,25,100,25.500,25,50,25.25,25,25,25,100,50,100,100,50,50,25,25,25.50,25.-

3051
3053
3053
3055
3061
3062
3063
3063
3063
3066
3067
3067
3063
3071
3072
3072
3072
3073
3074
3075
3075
3077
3078
3083
3085
3086
3086
3112
3112
3114
3117
3123
3132
3132
3132
3135
3135
3137
3141
3161
3192
3194
3194
3205
3214
3221
3221
3224
3224
3225
3232
3233
3255
3257
3261
3273
3281
3286
3286
3291
3312
3313
3314
3315
3315
3318
3328
3328
3334

PN
50.CP
50.TJ
50.NC
25,XX
25.EJ
100,AG
25,AV
100.BD
500,XA
25.AG
500,PS
25,KA
1000.PL
500,EN
100,KN
25.KR
50,LE
100,GJ
50.AJ
50,VC
25,KJ
25.ZL
50,CX
25,AP
25.PK
100.RM
50.CM
50.VS
25,VA
100,EE
25.PD
100.BE
100,KA
50,TB
100.JH
25.2N
25,ZD
500.KK
50.LB
25,CE
25,CJ
50.VK
100.BG
100,VJ
25,XN
25,XS
100.TP
25,VL
25,SH
50,EB
25,EV
50.AD
25.KE
25.TK
50.XC
25,VB
1000.AL
50,XL
25,AA
25,JK
50,TG
100,KS
100,BW
25,RE
25,EV
500,EH .
100,KN
25,EA
25.-

3481
3512
3513
3522
3527
3531
3531
3533
3533
3533
3551
3553
3554
3555
3572
3572
3572
3573
3581
3581
3583
3601
3602
3607
3645
3703
3705
3/06
3706
3707
3722
3732
3732
3732
3741
3741
3742
3743
3752
3755
3762
3762
3762
3765
3765
3768
3771
3771
3772
3811
3815
3815
3816
3816
3818
3818
3844
3852
3853
3863
3871
3881
3892
3902
3905
3905
3945
3951
3958

TR
PB
XV
TB
AB
EN
EP
CV
HE
TM
XV
RB
VR
TK
AB
LA
PP
BZ
VH
VW
AT
CC
ZC
HZ
TC
AE
PH
GC
HH
HN
WH
BH
CJ
DT
BV
HN
GL
GB
GM
VC
BB
TC
XP
AE
CG
HX
BL
SK
SG
NJ
JW
LG
EL
WE
LN
PD
BL
XK
SH
XX
BD
ZK
XL
SE
BA
LD
CS
BH
BR

500,25,100.25,50.100.50,100,50,100.100.25,500.25,25.25.100,50,25.25.100.50.25.500,100.100.25.25.500.25.50.100,500,50,100,100.50,100,1000,50.25,50,25.50.1000,25,25,25,50,25,50,25,50,100,25,50,25,25,50.1000,50.25,50,25,25,100,50,50.100.-

3991 BJ
3992 RP
3998 JS
4001 RA
4007 ZZ
4041 CM
4043 KW
4043 NH
4051 AG
4101 WP
4115
RP
4128 SR
4131
ZE
4132 VA
4133 TB
4142
EB
4147 AD
4171 AB
4191 DD
4196 AK
4204 VJ
4207 ND
4211
CA
4231 DE
4264 SB
4331 ES
4353 BA
4373 AN
4374 BB
4374 BH
4381 GB
4382 LZ
4384 BH
4385 KJ
4386 AP
4401
AT
4411
BL
4421
DS
4444 SL
4451
HE
4463 VP
4465 AG
4471 PK
4493 AV
4521
BB
4524 AN
4532 GJ
4536 EZ
4537 PN
4551 BB
4551
EX
4561 LE
4566 AN
4568 AM
4571 ME
4575 NC
4613
CN
I625 AL
1631 AA
:631 PE
,635 DA
1641
EB
645 CM
664 RJ
681 BN
691 RJ
698 RP
701 JJ
702 XB
711 LG
721 PA
724 DZ
731 LC
741 BH
751 HR
761 LA
761 MA
813 AG
BP
JH
815 AB
815 CT
819 ES
«24 EM
«35 NM
837 AG
841 AZ
.841 SK
•847 HG
871 VC
872 WR
873 CA
875 CL
902 NN
904 KB
907 DK
921 EB
941 GA
011 KH
012 KJ
018 CW
022 AZ
025 JE
025 MK
037 ET
038 BR
041 DE
043 MX
044 BT
046 AC
046 NA
046 RK
052 VA
061 DP
066 AE
066 EM
066 MJ
071 VT
091 R J
102 ZD

1000,
50,
50,
1000,
50,
25,
500,
25,
100,
50.
50.
500.
50.
50,
100.
50,
50,
100.
25,
100,
25.
25,
100,
500.
25,
50.
25,
25,
25,
25,25.100,25,25.50,25.50,500,100,25.25.50.25.
50.50.100,500,50,25,100.50,50,50.50.500.25.50,25,25,25,25,50,50.25.500.25.50.25.25,25.50.25,25,100,25.25.50.25,50,100,100,50,25,500,25,25,25,25.100,100,50.50.50,500,25.50,25,50.25.100.50.50.25.25.50.100.50,25,25,25,25,25,50,50,25,25,50,50,50,50-

5103
5104
5141
5145
5161
5161
5171
5171
5175
5213
5216
5224
5224
5231
5232
5235
5235
5235
5261
5268
5275
5283
5283
5301
5301
5306
5306
5315
5342
5344
5345
5351
5351
5367
5384
5388
5388
5388
5397
5400
5406
541 1
5421
5421
5421
5451
5461
5466
5467
5473
5482
5482
5502
5505
5508
5521
5527
5529

CM
AH
AL
PW
HA
HS
BB
TM
AZ
GL
BK
AJ
GT
SC
JW
BD
CP
VB
EH
CK
HX
AR
SB
SR
ZX
AN
XT
AV
TH
SM
MR
AX
GA
AH
NC
AC
AL
RH
AL
AS
TM
VC
BJ
SM
TA
GJ
AK
PL
DN
CW
KA
TA
VB
NW
EK
PA
GE
AL

1000,25,25,25.25,25,25.50,25.25.25."
500,25.50.50,25.25,50.25.1000.500.100,500,25,100.50.50.100,25.25.25.50.25.25.25.25.50.25,50,25.100,50.25.25.50,50,100,25.50.500.25,50.50,50.25.25.100,50,-

5853
5865
5911
5913
5914
5927
5931
5932
5962
5966
5988
5988
5995
6001
6003
6004
6004
6006
6019
6021
6026
6035
6039
6039
6042
6043
6045
6049
6051
6051
6061
6071
6074
6077
6082
6085
6095
6109
6116
6132
6135
6162
6171
6171
6176
6191
6211
6211
6212
6216
6216
6217
6217
6217
6218
6218
6221
6227

AJ
100.BD
25,AM
25.AJ
50,RM
50,NT
100.PP
100,XE
25.NT
25.PT
25.EA
500,KJ
25.AP
100.KE
25 BC
50.CL
25,XV
25.BB
25,AV
25.AN
100.XM
50.RH
50.AV
25.RC
25.BG
25.AR
100.XX
25,ES
100.GG
25 LS
100,BB
50,BH
25.DH
100.HJ
50.AV
50.DL
25.AW
50.AT
25.AC
25.BR
1000.EH
50.XG
25.LV
50,NB
25,BT
25.SL
25,AX
25,LT
500,CG
25,BT
25,CE
25,EL
25.GH
100.LA
1000.TM
50.TR
50.SX
25.SW
50,-

6601
6602
6621
6641
6658
6662
6669
6678
6687
6717
6717
6721
6733
6814
6823
6824
6832
6836
6845
6852
6882
6882
6909
6916
6921
6941
6942
6961
6981
6999
7006
7006
7007
7009
7011
7021
7031
7036
7051
7091
7091
7101
7101
7107
7122
7123
7132
7151
7161
7207
721 1
7213
7221
7223
7241
7241
7242
7251

GK
VN
AR
NN
XH
JA
AR
AS
BG
ES
MS
BM
AT
CP
DM
LA
EK
EE
DM
MK
CR
GW
DM
AJ
KT
XG
CX
LX
JW
CN
JJ
KZ
AT
DS
CK
AW
AA
AJ
WN
BA
WX
EC
NP
BA
MA
CA
AE
AG
WG
HC
LM
AD
BP
LJ
CX
HH
KC
KG

25,50,25,50.25 50.50 •
25.25 100.10025.50.5050.50 •
25 10050.50.500.50.50.25.25.50.500.25,25,25.100.25.50,25,500,25.25.25.50.500.50.25.500.25.25.50,50.25.25.100,50.25.50.25,100.100.50.50.-

3992 NT 001

HOOFDPRIJS

f100.000
en voor iedere deelnemer in de postcode
3992 NT een troostprijs van ƒ 1.000,5541
5551
5551
5551
5554
5571
5583
561 1
5612
5612
5616
5623
5641
5643
5644
5644
5653
5653
5654
5672
5673
5683
5684
5691
5694
5701
5703
5706
5707
5711
5712
5712
5724
5735
5737
5741
5751
5768
5809
5835

VJ
100.CH
25,CH
25,HP
25,PJ
500.EE
500.XN
25.CH
50,CT
50.MH
50,SR
50,PA
500,AW •
25.LL
100,ER
50,PJ
25,BK
25,EW
100,GE
25.XA
1000,AS
25.LG
25.LB
25.TT
50.AK
50.MG 1000,GM
25,BB
50.ER
25,VX
100,JJ
25,SG
100,PJ
100,AP
25.RJ
25,BT
100AW
25,VN
500,AS
50,BN
100.-

6228
6241
6270
6271
6286
6325
6372
6374
6417
6418
6419
6431
6433
6436
6443
6444
6445
6446
6461
6462
6462
6463
6500
6511
6522
6523
6524
6531
6533
6533
6534
6534
6535
6537
6538
6542
6543
6543
6546
6562

CZ
NX
AA
NZ
BP
CN
BP
ML
GR
HW
XT
DE
JV
EJ
CB
VE
CJ
XA
VX
BJ
XG
DH
AJ
SK
GS
BH
KT
GD
JV
LT
TN
ZR
WP
JW
BB
ZG
JS
MX
XE
NA

25.- 7251
25.- 7261
25.- 7271
100.- 7311
50.- 7314
25,- 7316
25,- 7321
25.- 7322
50,- 7322
25,- 7322
1000.- 7323
1000.- 7328
25.- 7331
25.- 7335
50,- 7361
25,- 7361
25,- 7371
25.- 7412
25.- 7414
25.- 7416
50.- 7423
100.- 7437
25,- 7437
50,- 7437
25,- 7437
50,- 7437
25,- 7441
50.- 7442
25,- 7443
50.- 7443
100,- 7448
25.- 7451
50.- 7482
25,- 7482
25.- 7511
50,- 7513
50.- 7521
100,- 7522
25.- 7524
25.- 7531

XN
WN
KC
KD
HC
KN
CW
DM
JL "
NE
JN
DD
HM
JF
AT
GP
CC
ZB
GC
BL
CK
BD
BN
RX
SB
VX
JD
WR
LM
MA
PT
NH
RR
WB
CW
CE
XD
AJ
CV
KX

100.25,50,50,25,500.25,25,50,100,500.50.50.100,100,25,50,25.25.25.25.100.50.50,25,25,50.1000,25.100.25.100,25.25,500,25,50,500.50.100.-

7541
7543
7544
7545
7548
7548
7552
7552
7556
7558
7575
7582
7591
7504
7608
7625
7641
7641
7665
7671
7671
7671
7676
7678
7701
7701
7702
7722
7737
7761
7761
7772

ZN
DN
DV
TP
BA
CD
GW
WN
LV
AG
AA
GV
ED
GJ
PG
DS
SC
RB
CT
GJ
PM
CN
BE
GD
VJ
AK
PB
PC
AD
BX
BN

7772 ET
7772 JT
7783 CA
7812 RE
7823
7824
7826
7833
7841
7884
7887
7891
7891
7891
7921
7936
7941

7943
7944
7963
7975
7991
8014
8014
8014
8028
8032
8033
8042
8051
8061
8081
8081
8081
8084
8091
8091
8091
8096
8121
8121
8131
8162

8172
8181
8223
8224
8225
8225
8231
8232
8244
8251
8256
8262
8265
8265
8276
8304
8304
8309
8321
8326

8331
8331
8331
8331
8334
8356
8370
8375
5384
3388
3401
3401
3411
3413
3431
3432
3435
3442
3443
3463
3471
3471
3474
3491
3495

KB
RA
CC
JL
CE
RB
BA
EW
GB
KV
DL
TR
CX
KJ
HP
AS
RP
CK
AE
LP
TL
PG
LB
GA
CC
EA
MC
AB
GC
VH
HL
DR
DX
VR
CC
ES
PS
RE
PT
BV
NE
CD
JR
DD
KH
GE
LG
BE
JZ
DZ
VE
AM
AZ
AC
DC
JC
PT
EZ
AP
BJ
LH
MV
PA
RW
DV
AA
BP
EN
MN
PM
RL
XV
NA
HR
PD
WV
GN
EM
TL
DT
LH
CT
CZ
JT

50.
50.
50
50
50
25
500,
25,
50,
50.
25,
50,
50.25,
50.500.100,
' 50.25.25.25.100.100.500.25,
50.25.25.
500,
25.25,
50.
500.25.25,
100.50,500,
500,
100.25.500.
25,50,25.
25,25.25
50.50.
25,
50.25.50,
500,25.
25.50.25.
25.25.
50,
25,50.
25.
25..
25.25.25,
25.50.
2525.
25.
100.25.50.
25.
50..
50.
100,
50.25.25100,bO,
100,
5025.25,50,100,25,25,25.50.25.500.25.50.25.50.25.50.50.25.25.100.25,25.25.50,1000.25.25.100.50,25,25,25-

8501
8561
8571
8601
8607
8608
8611
8621
8625
8651
8723
8742
8771

8801
8861

8922
8922
8924
8925
8926
9003
9026
9036
9036
9074
9104
9134
9142
9146
9217
9249
9269
9271
9288
9321
9321
9367
9403
9403
9403
9404
9406
9411
9421
9431
9468
9501
9501
9503
9520
9531
9581
9591
9602
9602
9602
9611
9615
9615
9628
9628
9635
9642
9645
9648
9648
9648
9648
9654
9663
9665
9665
9665
9675
9679
9679
9682
9695
9711
9711
9713
9714
9714
9715
9718
9722
9725
9726
9727
9742
9751
9751
9752
9752
9756
9761
9765
9781
9804
1821
1853
9863
1864
1865
5919
9932
1933
1933
936
951
977
982
989
991

KX
HA
RM
AA
DH
BL
JK
BK
JB
EL
EA
KS
RR
BZ
HG
GK
GS
BP
LE
LT
MD
BL
JD
LV
AB
BN
DB
VL
CH
RM
NV
W
CJ
AS
AS
KD
TH
KL
PA
VL
KV
GG
EL
RT
CS
HP
SB
SC
BN
AB
GS
EK
BG
CP
PG
WC
JD
AM
AP
AB
BC
CG
CT
EE
AK
BB
BN
LD
PM
CZ
EP
JT
ML
NP
BH
ER
VH
CK
LD
RP
LC
EV
JT
GX
DL
AG
BE
CW
JR
XL
BN
RL
ER
NC
CD
KP
TB
LC
RP
PD
PG
TP
PP
BW
HC
LH
EL
PB
CV
CG
SC
HD
EN
AN

50.100.25,25,25,-

100.50.25,25,25.25.25.25.25,25,25.25.100.25.1000.25.50.50.100,100.50.25.25.100.100.50.25.1000.50.
25.25.25.25.25.50.50.
100.
50.
25.
25.
25,1000.
85.100.
25.
100.
25,25.

100.
25.
50.
K.
50,
50
50.
50.
25.
25.
500
25.
1000.
50.100.
25,25.

500.
25.
1000.
25.
25.
2ï.
50.
50.25,
50.
100..
25.
100
50.
100
100..
50.25.

25.-

25.100,25.10005oi1005o!10050.25.-

25,25,-

25.100.-

25,-

25,100,25.25.50.100,25,50,100.25.-

Toveren met
Jordan's Magie
tandenborstel

ÏIeB

BOODSCHAPPEN
^

WIJZER
ORVUbv

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

= Actie O = Suggestie O = Nieuw

Braun silk-épfi cosmetic voor wekenlang
een gjadöe.zachte
huid
g
Voor een optimale mondverzorging raden tandartsen een
poetsperiode van minstens 2
minuten aan. Om kinderen te
stimuleren meer tijd aan het
tandenpoetsen te besteden,
heeft Jordan de Junior Magie
tandenborstel in het assortiment.
Tijdens het tandenpoetsen ondergaat de Jordan
Magie een spectaculaire
kleurverandering: van róód
naar geel, van donkergroen
naar lichtgroen, van paars naar
lila en van oranje naar rose.
Hierdoor wordt de poetsduur
met maar liefst 57% verlengd!
De Jordan Junior Magie is onlangs in Frankrijk onderscheiden als 'Produkt van het Jaar
1994'. En u weet: vier Jordans per jaar!

Maaslander heeft voor u een
speciale CD vol romantische zomerhits samengesteld. Voor
maar f 9,95 en twee Maaslander
aankoopbewijzen haalt u maar
liefst 14 favoriete songs van beroemde sterren in huis:

SUGGESTIE

Niet alleen
voor het
feestseizoen

BBHUfl

Win een reis naar
Sunny Mexico!

Julien clerc - Venlce * Michel sardou une fllle aux yeux clairs * Charles Aznavour - She * The Fortunes - Seasons in
the sun • sam cooke - Wonderful World
• Mamas & Papas - Callfornla Dreamin' •
The Walker Brothers - The sun aln't gonna shine anymore * Pat Boone - Love letters in the sand * Louis Amstrong & Ella
Fitzgerald - Summertime • Michel Fugain - viva la vlda * Rose Laurens • Afri-

^W^m7^^«*«B^sa.
«-eneentoSSn^l!"Il»nl{-/8''onurnDe SoodschapSant ASe"smf °-n naar:
m

ca * Adamp • C'est ma vie • Francesco
IMapoli - Viva l'amore • Adriano celentano - Basta.

Vul onderstaande bestelstrook
in en bevestig hieraan de kassabonnen of weegetiketten van
twee Maaslander aankopen.
Stuur dit naar Maaslander CDactie, Antwoordnummer 573,
1270 VB Huizen (geen postzegel
nodig). Betalen doet u door
Westland Kaasspecialiteiten éénmalig te machtigen. U heeft de
CD dan binnen enkele weken in
huis. Heeft u vragen? Bel dan de
gratis informatielijn: 06-0220677.

Odorex geeft nieuwe dimensie aan
bestrijding van transpiratiegeur

Naam.-

Postcode & woonplaats:
Telefoon overdag:.
Handtekening:

Hierbij machtig ik éénmalig Westland
Kaasspecialiteiten tot afschrijving van
f 9.95 van mijn bank- of girorekeningnr.

Aangezien we niet alleen onder de oksels,
maar over het hele lichaam transpireren, introduceert Odorex nu Odorex Deo-Douche.
Odorex Deo-Douche heeft een deodoriserende werking, dat transpiratiegeur over je hele lichaam helpt voorkomen.
Odorex Deo-Douche is Ph-neutraal voor de
huid, dermatologisch getest én bevat vochtinbrengende bestanddelen die je huid zacht en
soepel houden.
Het assortiment bestaat uit twee geuren, Cool
Marine en Active, in een meeneemformaat van
250 ml (f 4,99) en een gezinsflacon van 450 ml
(f 6,99). Naast Deo-Douche is er ook Odorex
Deo-Zeep, verkrijgbaar in een duopak van 2 x
100 gram (3,49).

Adres:

22

O 7. Vlees

*^ïïiïfSSÏÏSF^***»
9 aaankoop
de SHk-épfl cosmeffc
°
™

Maaslander brengt beroemde sterren bij u thuis

Odorex Deo-Douche houdt je hele lichaam
langer f ris!

Twee originele Mexicanen willen u graag hun vaderland laten
zien. Datzijn natuurlijk Casa Fiesta *, de originele Mexicaanse
tortilla chips, en Corona Extra,
Mexico's no. 1 bier.
Stel u voor! U vliegt naar de
spectaculaire badplaats Cancun, waar u kunt ontspannen
op de wereldberoemde parelwitte stranden. Daarna gaat u
de rest van Mexico verkennen!
Heeft u er al zin in? Doe dan
snel mee en win die reis..of
één van de 500 exclusieve Fiesta Mexicana T-shirts.
Kijk voor meer informatie op
de actiesticker op alle Casa Fiesta tortilla chips verpakkingen
en op het Corona Extra draagkarton.

Gratis
orilletje1 bij
Karvan Cévitam
Als u uw gerecht een extra
smakelijke tintje wilt geven, is
Ocean Spray Cranberry compote zeker het proberen waard!
Deze heerlijke fruitige compote, gemaakt van NoordAmerikaanse cranberries, is bereid volgens het originele recept van Ocean Spray. De unieke bitter-zoete smaak van cranberries is kenmerkend voor deze compote en smaakt daardoor voortreffelijk bij wild,
gevogelte en de barbecue.
U kunt Ocean Spray Cranberry compote ook gebruiken in of
op taarten en vlaaien, op pannekoeken, ijs, pucfding enz. Zowel warm als koud te serveren.
Na opening kunt u de compote in de koelkast nog circa 3 weken bewaren.

Ocean spray Cranberry
maakt van iedere maaltijd
een feest!

joekeSs
uw

kinderen tydelijk

maal twe
Karvan CévltamJoekels: voor een sma- °" »'^mine c!

doos Joekels

kunt u

Het Boodschappenspel

En de
winnaar is...

Hoofdpriiswinnares
Lotte Hubner

keliike zomert

Hoe gemakkelijk en snel kunt u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft Lotte Hubner inmiddels ontdekt! Dankzij haar
deelname aan het Boodschappenspel mocht
mevrouw Hubner uit vier kwaliteitsprodukten
van Electrolux zelf de hoofdprijs kiezen en is ze
nu de nieuwe eigenaresse van de schitterende
Elextrolux wasautomaat. De winnaars van de
handige Elextrolux kruimelzuiger krijgen hun
prijs zo snel mogelijk toegezonden.Wilt ook u
een prijswinnaar zijn? Doe dan mee aan het
Boodschappenspel op deze pagina!

Ratatouille nicoise is een verrukkelijke groentemelange, bereid volgens.traditioneel Frans
recept: tomaten, aubergines,
courgettes, groene en rode paprika en diverse kruiden. Bonduelle heeft deze melange vermengd met een basissaus en
verpakt in een handig half-literblikje.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Vlinders in je buik vla: om
verliefd op te worden!
Menken van Grieken viert het
voorjaar met de Vlinders in je
buik vla. Een heerlijk romige
smaak met de volle smaak van
passievruchten..
Deze vla is echter niet alleen
heerlijk om zélf van te genieten!
De unieke actie 'Beetje verliefd
en weet je niet hoe je het
moet zeggen?' biedt namelijk
de mogelijkheid om een pak Vlinders in je buik vla gratis bij ie' mand anders te laten bezorgen!
Op een speciaal 06-nummer
(zie verpakking) staat Donald Jones u te woord en kunt u op een
originele manier iemand opgeven. ledere week worden de 50
meest originele berichten geselecteerd en het pak vla bij de persoon naar keuze afgeleverd.
• Met zo'n litertje Passievrucht
komt^ie boodschap wel over!
Een beetje verliefd? Zeg het
met Vlinders in je buik vla!

woensdag en
donderdag op AT 5
17.45,0.15 uur,
do.ochtend 9.50 uur en
ma.ochtend 10.50 uur

ROTTER

Menken van Grieken
de Lekkerste zuivel van 't Land!

r g-. i

Recept-idee (voor 2 pers.):
verwarm de inhoud van een
blikje Ratatouille nicoise (niet laten koken). Snij eventueel een
halvecourgette in stukken, kort
blacheren en aan de Ratatouille
toevoegen. Warm serveren op
een bedje van witte rijst.

STADSOMROEP

V

Friesche Vlag Toefjes nu in
drie verrassende variëteiten

KRUIMEL:
ZUIGER

Bonduelle: de verrassende
groente van vandaag!

donderdag op
stads-TV Rotterdam
om 17.50,19.50,
21.50, 23.00 UUr

Ratatouille nicoise kan ook uitstekend koud gegeten worden

Doe mee en maak kans op een mooie luxe
Electrolux wasautomaat, droogautomaat,
afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderdste beller of inzender, met
het goede antwoord,
een Electrolux kruimelzuiger klaar!
_
^ GRATIS

O 8. Vis
O 9. Rijst
O 10. Pasta
O 11, Soep en bouillon
O 12. Brood, beschuit, toast
O 13. Ontbijtprodukten
O 14. Broodbeleg'
O 15. Boter, margarine, olie
<§> 16. Kaas
© 17. Topping en room.
® 18. Melkprodukten
d>19.Waterijs
© 20. Alcoholische dranken
O 21. Frisdranken
O 22. Sauzen
O 23. Gebak, koekjes
® 24. Snacks en zoutjes
O 25. Toiletpapier & Tissues
© 26. Persoonlijke verzorging
O 27. Babyvoeding
® 28. Cosmetica
O 29. Gezondheid
© 30. Mondverzprging
O 31. Huishoudelijke apparatuur
O 32. Dierenvoeding

• Product of U.S.A.

SUGGESTIE

Bonduelle
Ratatouille:
Franse
delicatesse
uit

O l Koffie, thee, cacao
O- 2. Koffiemelk
O 3. Suiker & suikervervangers
O 4, Conserven
O 5, Kip en gevogelte
O 6. Fruit

Als u het dessert, ijs, gebak of
een kopje koffie een feestelijke
'finishing touch' wilt geven,
heeft u sinds kort extra veel keuze. Friesche Vlag heeft namelijk
niet alleen de bekende Toefjes
Naturel vernieuwd, maar introduceert ook twee nieuwe smaken met een vleugje alcohol:
Toefjes Advocaat en Amaretto.

De drie spuitroom-varianten
zijn gemakkelijk in gebruik én bieden u waarvoor uw geld. Meteen
bus Toefjes Naturel (ƒ 3,69), Toefjes Advocaat en/of Amaretto (ƒ
4,29) kunt u vele'nagerechten in
een handomdraai omtoveren tot
iets héél bijzonders. Friesche
vlag Toefjes: voor een feestelijke 'finishing touch'!

"
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woensdag op
Stadsomroep utrecht
vanaf 18.00 uur
elk uur

O M R O 'E P
AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort

om 17.00,19.00,

29

21.00 uur

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Welke kaas brengt beroemde sterren bij
u thuis?
2. Hoeveel korting krijgt u op de Braun
Silk-épil?
en bel uw antwoorden door naar:

'S*.

De Boodschappenlijn
ES

(75 c/m)
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken). Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode
en woonplaats) naar: Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam.
Prijswinnaars krijgen binnen 28 dagen schriftelijk bericht.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Met vragen en/of opmerkingen over de
Bood-schappenlijn kunt u terecht bij Teleworld, Postbus 59154, 3008 PD Rotterdam.

514.550 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van
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Planontwikkeling locatie dolfinarium van start
ZANDVOORT - De voortaereidingen voor de bouw
van een hotel annex congrescentrum op de plek van
het dolfinarium kunnen beginnen. De gemeente is bereid mee te werken aan de
totstandkoming ervan, al
zal de eerste steen niet eerder dan in mei 1996 gelegd
kunnen worden. Dat kan
pas gebeuren als de nieuwe
structuurschets gereed is,
zo staat vermeld in een motie die donderdag in de.gemeenteraad op tafel kwam.
De
projectontwikkelaars
zijn tevreden.

maker van Hotel Triton. Hij is
een van de initiatiefnemers van
het nieuwe complex, samen
met ABN-AMRO Projectontwikkeling b.v. en J. Matser Projectontwikkeling b.v. „Met zo'n
groot project houd je rekening
met zulke termijnen," aldus
Schuitenmaker.

len', die de boel verder laten
verpauperen.
Het college van Burgemeester en Wethouders is met de
motie enigszins onder druk gezet. Als de structuurschets volgend jaar mei niet klaar is,
loopt de bouw van het hotel annex congrescentrum vertraging

Criminelen

op. De stedebouwkundigen"zul- lijk een groot deel van het dorp,
len zich dus strak aan het sche- de kans dat ergens bewoners of
ma moeten houden.
ondernemers bezwaar aantekenen, is niet ondenkbaar.
Als bijvoorbeeld bewoners
Vertraging
van het Stationsplein bezwaar
De kans dat mei 1996 niet ge- aantekenen tegen de plannen
haald wordt, is echter reëel. De voor hun plein, kan de projectstructuurschets beslaat name- ontwikkeling voor de locatie

DEZEWEEK
Tuinproject
De meeste bewoners
n
vinden het een hele
<&
aanwinst, het T(D)uinproject
op Nieuw Unicum. Afgelopen
donderdag is dit officieel in
gebruik genomen.

dolfinarium vertraging oplo- minstens elke drie maanden
pen. Ook als de omwonenden met hun plannen naar de gedaarvan akkoord zouden gaan. meente te stappen. Nieuwe
Schuitenmaker: „In dat geval stappen in het ontwikkelingszullen wij zeker bij de gemeente proces worden daar voorgelegd
aankloppen met de vraag of wij en besproken, om te voorkoalvast kunnen beginnen." De men dat de gemeenteraad in
projectontwikkelaars zijn vol- mei voor verrassingen komt te
gens hem sowieso van plan staan.

Camping
Kamperend Nederland •* -4
koestert een voorkeur l l
voor de tent, gevolgd door
tourcaravan, vouwwagen en
sta-caravan. Wie dat wil. kan
op terreinen van Staatsbosheer nog de tent opzetten in
een gebied met rust en ruimte.

'Zo zie ik Zandvoort...'

Voor de deelnemers in het
project is de uitspraak van de
gemeenteraad voldoende houvast om een serieus bod te doen
op het bestaande complex, ook
al is de optie die zij erop hadden, inmiddels verlopen. „We
gaan het alsnog proberen," alHet bouwplan moet passen dus Schuitenmaker.
binnen de nieuwe structuurschets. Deze geeft aan welke De huidige eigenaren hadden
ontwikkelingen er wel of-niet gedreigd het dolfinarium op de
gewenst zijn in Zandvoort, op veiling te brengen, één van hen
het gebied van bouwactivitei- heeft dringend geld nodig. Vanten, bestemmingen en wegen en daar dat het college eigenlijk
dergelijke. Volgens wethouder voorstelde, de ontwikkeling
Flieringa is die nieuwe struc- van het nieuwe project met een
tuurschets volgend jaar mei on- snelle procedure te steunen.
geveer klaar. Voor de project- Burgemeester en Wethouders
ontwikkelaars is dat geen pro- zijn immers bang dat de grond.
taleem. Dat zegt Bart Schuiten- in handen komt van 'crimine-

Vragen over bezorging?

vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 17166
Advertenties:
Redactie:

Schoten wellicht
'waarschuwing'
ZANDVOORT - De schietpartij vorige week dinsdag
op camping De Branding betrpf mogelijk een waarschuwing of afrekening. De politie vermoedt dat de dader
voortkomt uit een kleine
kring rond de 64-jarige Amsterdamse kantinebeheerder.

Festivals mogelijk zonder Kerkplein

'Ik verdom het om
geld voor te schieten'
ZANDVOORT - Op het
Kerkplein komt tijdens de
muziekfestivals dit jaar
waarschijnlijk geen podium
met live-optredens. De prganisator van vorige jaren
krijgt nog geld van zijn collega's.

„Ik krijg nog 20 duizend gulden van de andere horecabedrijven op het plein," zegt Fred
Paap, van Café Koper aan het
Kerkplein. „Daarom verdom ik
het om nu weer wat te gaan
organiseren en voor te schieten. Dat heb ik vorig jaar ook
gedaan, ik zit nu nóg op m'n
geld te wachten." Paap overtijdens de komende festiAuto's omgeduwd weegt
vals zelf maar bandjes te conZANDVOORT - In Zand- tracteren, om binnen in zijn
voort, Aerdenhput en Bloe- café te spelen.

mendaal zijn in de nacht
van 31 mei op l juni diverse Advertentie
auto's omver geduwd. De
Paap was boos over een addaders zijn gepakt.
vertentie in de Strandkrant van

3

Op de Koninginneweg in
Zandvoort werd een grijze Suzuki Alto op z'n kanf gezet,
waarbij het voertuig behoorlijk
beschadigd raakte. Dat geldt
ook voor auto's in de regio. Op
de Zwarteweg in Aerdenhout
werd een rode Nissan Micra
omver geduwd, op de Buys de
Perezlaan een Peugeot 205 en
op de Hoge Duin en Daalseweg
in Bloemendaal een Toyota Corolla.
De daders werden later tijdens diefstal uit een personenauto op heterdaad betrapt en
aangehouden. Dat waren een
20-jarige Spaarndammer en
twee Haarlemmers van respectievelijk 20 en 17 jaar oud. Tijdens latere verhoren bekenden
zij met een groep van in totaal
zeven jongens de auto's omver
te hebben geduwd. Het zevental
was onder invloed van alcohol.

Jeugdige joyrider
ZANDVOORT - Een 15-jarige jongen uit Zandvoort is
met een auto tegen vier bomen aangereden. De auto
was van zijn vriendje z'n vader.

het Zandvoorts Nieuwsblad.
Daarin werd wel een podium
aangekondigd op het Kerkplein, tijdens het komende Midzomernachtfestival op 24 juni
aanstaande, met als organisatoren Café Koper, Scandals en
Beregoed. De advertentie was
geplaatst onder verantwoordelijkheid van de festival-organisatie. Omdat de band nog niet
bekend was, werd gesproken
over een 'midzomer verrassing'.

Deze raakte licht gewond,
toen een onbekende man binnen kwam lopen en zonder ook
maar iets te zeggen een pistool
op hem richtte en vijf schoten
loste. De dader vuurde vanuit
de hal en raakte de kantinebeheerder in zijn benen. Het
slachtoffer had door een snelle
beweging kunnen voorkomen
dat hij in het bovenlichaam
werd getroffen.
De dader ging er daarna vandoor via de campinguitgang
aan de noordboulevard. Het rechercheteam van Kennemerland-Zuid, geholpen door de politie Zandvoort, is nog zoek
naar hem. De kantinebeheerDuinen, strand en zee, een collage van zand, schelpjes en stukjes katoen: de winnende inzending van Ans Schweinsbergen voor 'Zo zie ik Zandvoort', der, die sinds dit voorjaar op de
georganiseerd door het Zandvoorts Nieuwsblad
Foto LUC Gosewehr camping werkzaam is, heeft tegenover de politie verklaard de
ZANDVOORT - Ans Schweinsber- om tot een beslissing te komen. „Het duinen. „Ik loop daar vaak," zegt zij, gens mevrouw Van Elteren nog een schutter niet te kennen.
gen uit de Oosterparkstraat is win- was heel moeilijk," verklaart Marianne „vooral-de ondergaande zon vanaf het hoop goede en fijne kanten waarvan je
kunt genieten. Dat laat zij volop merken
nares geworden van de lezersactie Rebel, die op uitnodiging van de redac- strand vind ik prachtig."
De tweede prijs ging naar Jelle Atte- in haar gedicht.
van het Zandvoorts Nieuwsblad, on- tie zitting had genomen in de jury. „Er
Het twintigtal inzendingen bestaat Winkeldievegge
der de titel 'Zo zie ik Zandvoort'. zaten hele leuke en originele inzendin- ma, met een collage van teksten en een
ZANDVOORT - In een winkel
Haar werk en dat van een twintigtal gen tussen en eigenlijk hadden we veel heel klein schilderijtje. Centraal daarin verder uit schilderijen, aquarellen, bemeer mensen wel een eerste of tweede staat de 'regionalisering' van Zand- werkt speksteen, klei-reliëf, foto's, ge- aan het Raadhuisplein is vorige
anderen is vanaf morgen te zien in prijs
gegund. Maar ja, dat kon natuur- voort. Het lijkt een waarschuwing van dichten en brieven. In het Zandvoorts week een 23-jarige Haarlemse
het Cultureel Centrum Zandvoort. lijk niet,
we moesten.een keuze maken." de oud-politicus: alles wordt maar regio- Nieuwsblad van volgende week donder- aangehouden, op verdenking
naai, als je niet uitkijkt, gaat het eigen dag komen deze uitgebreid aan bod. van winkeldiefstal. De vrouw
De ingezonden werken zijn beoorkarakter van Zandvoort verloren.
Een en ander is vanaf morgen drie we- werd betrapt toen zij goederen
deeld door een jury bestaande uit de
ken lang ook te zien in het Cultureel probeerde weg te nemen ter
Zandvoortse kunstenares Marianne Re- Zand
Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b, waarde van 90,85 gulden. Haar
Uiteindelijk kwam het werk van Ans
bel, Ton van Doorn, adjunct-r edactiegeopend op woensdag t/m zondag 's is een schikkingsvoorstel gechef van Zandvoorts Nieuwsblad en Schweinsbergen als winnaar naar vo- Gedicht
De derde prijs gaat naar Lenie van middags van één tot vijf uur.
Trudy Steenkamp van redactie-promo- ren. Zij maakt kleine collages met zand,
daan van 200 gulden.
Zie ook interview met winnares Ans
tie Zandvoorts Nieuwsblad/Weekme- schelpjes, takjes of bloemetjes, én stuk- Elteren, voor haar gedicht 'Ode aan
dia. Zij hadden er een hele dobber aan jes katoen, voorstellende strand, zee en Zandvoort'. Deze badplaats heeft vol- Schweinsbergen op pagina 3.
(ADVERTENTIE)

Horeca pakt organisatie jazzfestival op
ZANDVOORT - Een klein
groepje
horeca-ondernemers heeft woensdagmiddag de organisatie van Jazz
Behind the Beach op zich
genomen. Dat gebeurt in samenwerking met de stichting Zandvoort Promotie.
Na het vertrek van de vorige
directeur van de stichting
bestond er geen jazz-organisatie meer en moest er een
schuld van 40 duizend gulden weggewerkt worden.
Dit probleem is nu bijna opgelost.

is onder bepaalde voorwaarden
bereid water in de wijn te doen.
Zo moeten drie podia een Heineken-'uitstraling' krijgen en
moet de band ingehuurd worden die vorig jaar de Heineken
Award heeft gekregen.
Wat rest, is een schuld van
tienduizend gulden, aldus Filmer. Daarvan kan achtduizend
vergoed worden uit de 400 gulUitstraling
den bijdrage die terrashouders
Daarnaast lijkt de schuld aan aan het jazzfestival betalen.
Heineken niet zo'n groot pro- Het restant is dan 2000 gulden.
bleem meer. De bierproducent „Misschien houden we nog wel
steun van andere collega's om
de organisatie op poten te zetten, in samenwerking met Floris Faber, voorzitter van Zandvoort Promotie. Naast zijn persoonlijke inzet, werkt hij met
twee stagiaires die een aantal
uren per week voor de stichting
werkzaam zijn.

wat over van Tropicana of het
Midzomernachtfestival," aldus
Filmer. Volgens de aanwezigen
was dat bedrag geen onoverkomelijk probleem meer.
Heineken moet echter wel
met de handen afblijven van
het hoofdpodium op het Gasthuisplein, zo was de stemming
dinsdagmiddag. „Ik ben niet gewend aan de leiband van een
sponsor te lopen," aldus Leo
Heino, directeur van Circus
Zandvoort.
„Bovendien heeft Heineken

altijd maar mondjesmaat meegedaan. We moeten de kwaliteit
bewaken. We bepalen zelf wel,
samen met Het Wapen van
Zandvoort en Cesto Censo, wat
we voor onze deur krijgen."
Toonen bevestigde dat: ,;Heineken heeft jarenlang voor een
dubbeltje op de eerste rij gezeten. Ze kunnen geen claim leggen op het Gasthuisplein. Als ze
dat toch willen, moeten we het
conflict maar aangaan."

Het ongeluk gebeurde zondagmiddag in Aerdenhout, de
Vervolg1 op pagina 3
woonplaats van het 16-jarige
vriendje. Het tweetal had de
auto stiekem weggenomen, de
Het jazzfestival heeft vorig
jonge Zandvoorter op de bestuurdersplaats. In een bocht jaar het beschikbare budget
op de Oosterduinweg verloor met 40 duizend gulden overhij echter de macht over het schreden. Dat tekort is onder
stuur, waarna hij vier jonge bo- andere ontstaan door een
'BTW-truc' die is toegepast in
men omver reed.
samenwerking met sponsor
Heineken en de - toenmalige Rustige Luilak
Stichting Zandvoort Promotie.
ZANDVOORT - Dé Luilak- Het tekort is echter ook opge-viering in Zandvoort, Bentveld vangen door de bierbrouwer,
en de rest van de regio is vol- omdat deze zich garant had gegens de politie 'rustig' verlo- steld.
pen. Wel werden er enkele auto's vernield, evenals een aantal Recht trekken
buitenlampen, een verkeers„We hebben nu met Heinebord en een enkel bushokje.
Van een woning in Heemstede, ken afgesproken, dat we dat
aan de Rosa Spierlaan, werd recht zullen trekken." Dat zei
Andries
een aantal ruiten ingegooid. In hpreca-ondernemer
het centrum van Zandvoort wa- Filmer van Café Neuf dinsdagren tal van auto- en grote win- middag in het Gemeenschapskelruiten 'traditiegetrouw' met huis. Hij had dinsdagmiddag
collega's opgeroepen, waaronboter ingesmeerd.
der ook strandpachters, om sa'
men de organisatie van het
jazzfestival aan te pakken.
„Achter deze tafel had een jazzDatum
HW
LW HW LW •organisatie moeten zitten,
8 jun
11.56 07.04 -.-19.44 maar die is er niet." Leden van
9 jun
00.28 08.14 12.5821.04 de voormalige jazzorganisatie
10 jun 01.25 09.14 13.5622.10 waren wel benaderd, maar zon11 jun 02.26 10.15 14.4822.54 der resultaat. Volgens hen zijn
12 jun 03.16 11.30 15.4123.34 zij indertijd door de voormalige
13 jun 04.03 12.17 16.29 -.- directeur van Zandvoort Pro14 jun 04.4600.2517.1613.04 motie, Paagman, aan de kant
15 jun 05.35 01.15 18.0715.46 gezet. Vandaar dat zij er nu wei16 jun 06.19 02.06 18.5616.29 nig voor voelen om het roer
Op het strand zijn deze week de eerste Beach Watch uitkijkpos- coördinator Rini Cappel. De pachters zijn, na aanvankelijke beweer over te nemen.
Maanstand/getij:
Toch zei een van hen, strand- ten geplaatst. In totaal komen er vijf te staan voor de Zandvoortse zwaren, akkoord gegaan met het project.
VM dinsd. 13 juni 06.03 uur
pachter Toonen, dinsdag wel boulevards: twee ten zuiden van de rotonde, drie ten noorden
Springtij 15 juni 05.35 uur
Met andere instanties, waaronder de Zandvoortse Reddings Briweer enige hulp toe. Daarnaast ervan. De post op de foto staat voor paviljoen 11 (Boom). „De
NAP + 125cm
gade, wordt nog gesproken.
plaats
wordt
bepaald
in
overleg
met
de
strandpachters,"
aldus
kreeg
Filmer
ook
voldoende
LK dinsd. 20 mei 00.01 uur

B Waterstanden

tel. 17166
tel. 18648

ELKE ZONDAG OPEN
7 DAGEN PER WEEK TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN

Op zondag 11 juni:
Kalkoenbiefstukjes, voorjaarsgroente in roomsaus,
huisgemaakte frites
en een roomkwarkdessert
met vers fruit. 14.95
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VROOM & DREESMANN
Kalverstraat

L

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

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar f 56,90
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen ix>stzegel te plakken. 8 "710371 M7003
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FAMILIEBERICHTEN

Ja,
echt waar

ONS
CARELTJE
wordt
maandag
50 jaar

A&E'antiek

Loodsverkóop
geloogd grenen
,

OPENINGSTIJDEN:
Ma. t/m vrij. van

DE
MOOISTE
| MEUBELEN
TEGEN DE
| SCHERPSTE
PRIJZEN!
Antiek van oud hout, gemaakt en nieuw

10.00 tot 18.00 uur
Vrijdagavond koopavond tot 2i;00 uur

Za. van 10.00 tot 17.00 uur
Zuideinde 63A, Landsmeer, tel. 020-6336802
Ringweg AIO afslag Landsmeer
;

AANKOMEN LOPEN

wie is zijn lapjespoes
Geheel onverwacht is overleden onze allerliefste
zoon, broer en mijn kleinzoon

Harry Bloem

Kroon Mode

Haltestraat 55
Nu bij aankoop
van ƒ 25,of meer
T-shirt kado

al enige tijd kwijt? Zwarte band om nek.
Voor inl. Zeestraat 37 sout.

Bedienend
personeel
gevraagd.

Tel. 15524

Strandpaviljoen 21

op 20-jarige leeftijd.
We houden van je en we zullen je nooit vergeten.
Harry en Ludwien
Julian
Jenntfer
Truus
5 juni 1995
Schoolstraat 15
2042 VA Zandvoort
Harry is opgebaard in het uitvaartcentrum aan de
Poststraat te Zandvoort, waar donderdag gelegenheid is tol condoleren en afscheid nemen
19.00 tot 20.00 uur.
De begrafenis zal vrijdag 9 juni plaatsvinden om
10.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de
Tollensstraat te Zandvoort.
Tevens zal er gelegenheid zijn tot condoleren na
afloop van de begrafenis in de ontvangkamer van
de begraafplaats.

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw gratwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschnjving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN WIET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Nooit meer: „sjasja"
Nooit meer: „hallo"
Nooit meer: „nou dag hoor"
Nooit meer:
Lieve

Harry

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

om in contact te komen
met de man of vrouw
van jouw keuze. Het
maken van een afspraak
is een fluitje van een
cent. Je geeft je eigen
criteria op en achter
elkaar stelt een aantal
personen zich aan je
voor. Lijkt het je wat,
dan kun je direct een
afspraak maken.
Een effectieve manier
om contacten te leggen.
En nog leuk ook!

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

We zullen altijd van je blijven houden.

Probeer het maar eens
en bel de

Jan, Lydia, Patrick en Geoffrey

Het bestuur van de voetbalvereniging ZSV Zandvoortmeeuwen geeft met verslagenheid kennis
van het plotseling overlijden van ons lid

Eén
telefoontje
is genoeg...

CONIACIIJJN

15 JUNI GEMEENTE
GESLOTEN
In verband met de jaarlijkse sportdag
voor medewerkers van de gemeente
- het zogeheten Sektorenspektakel - zijn op
donderdag 15 juni alle gemeentelijke afdelingen
gesloten De afdeling Dienstverlening Bevolking
(locatie Plesmanschool) is 's ochtends tussen
09 00 en 10 00 uur geopend uitsluitend voor
aangifte van geboorte en overlijden

Op donderdag 22 juni a s te 20 00 uur zal m de
raadzaal een voorhchtmgs- en inspraakavond
worden georganiseerd Van de zijde van het
college zal een toelichting worden gegeven
over het ontwerp-bestemmingsplan Tijdens
deze avond zal aan iedere belanghebbende de
gelegenheid gegeven worden hierop mondeiing te reageren

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING
De volgendecommissie vergadert volgende week
in het Raadhuis
- maandag 12 juni, 20.00 uur, commissie
Financiën

De stukken voor de commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage DIJ
de receptie in de hal van het Raadhuis BIJ het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda
staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren
INSPRAAK ONTWERPBESTEMMINGSPLAN CENTRUM
Op basis van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening betrekt het gemeentebestuur
de ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden bij de voorbereiding en herziening van
ruimtelijke plannen (o a bestemmingsplannen)
en stelt zij hier een inspraakverordening vast Op
basis van de gemeentelijke inspraak-verordening
wordt voor belangrijke en/of ingrijpende ruimtelijke plannen inspraak gevoerd Het ontwerpbestemmmgsplan voor het CENTRUM is een
dergelijk belangrijk en ingrijpend plan
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking
op het gebied gelegen binnen de ring die wordt
gevormd door de Koninginneweg, Kostverlorenstraat/Zeestraat, Burg Engelbertsstraat/Badhuisplem/Thorbeckestraat en de Hogeweg
Voor het gebied zal door het ontwerp-bestemmmgsplan een soort regels met betrekking tot
het gebruik van gronden en gebouwen en de
bebouwingsmogelijkheden gaan gelden
Op het ontwerp-bestemmingsplan CENTRUM
kan ingesproken worden voor zover het de volgende aspecten betreft
1 het plan in zijn algemeenheid (opzet en structuur),
2 de inhoud en de tekst van de beschrijving in
hoofdlijnen;
3 de grenzen en de doelemdenomschrijving van
bestemmingen,
4 de bebouwingsmogelijkheden binnen de bestemmmgen

06-350.222.21
Z A N D V O O R T

Met ingang van maandag 12 juni 1995 zal het
ontwerp-bestemmingsplan gedurende vier weken ter inzage liggen DIJ de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de sektor Grondgebied,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort Deze afdeling is
geopend van maandag tot en met vrijdag van
09 00 tot 12 30 uur. Het plan is tevens m te zien
bij de Openbare Bibliotheek aan de Pnnsseseweg In de hal van het raadhuis wordt een
(beperkte) tentoonstelling ingericht

Bestuur ZSV Zandvoortmeeuwen
Zandvoort, 5 juni 1995

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
13 juni 1995.
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 15 - 09 00 uur
Schuitengat
09 1 5 - 1 0 00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
10 15 - 11 00 uur
Tolweg
11 15- 1200 uur
Sophiaweg
12 45 - 13 30 uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
13 45 - 14 30 uur
Prof v d Waalstraat
1445-1530uur
Bramenlaan (Bentveld) 15 45 - 16 30 uur

Harry Bloem
Harry was de Benjamin van ons elftal.
Wij zullen hem blijven herinneren als een fijne
sportvriend, waar we altijd op konden rekenen.
Teamgenoten 3e zaterdagelftal
Zandvoortmeeuwen
Zandvoort, 5 juni 1995

(driegangenmenu)
Uitsluitend tegen inlevering van deze advertentie.

Bovengenoemde aanbieding
is geldig tot l juli 1995.

Gran Dorado
is plezier voor iedereen!

Harry Bloem

Direktie en medewerkers
Dirk van den Broek Supermarkten B.V.

ToU o
WEEKMENU
Ajam smoor met sajoer lodeh met
nasi goreng, witte rijst of
bami goreng

ƒ13,Met grote ontsteltenis namen wij kennis van het
overlijden van onze medewerkster, mevrouw

M. Roose-Dietz
op de leeftijd van 59 jaar.
Bijna 12 jaar heeft zij met grote inzet voor ons
bedrijf gewerkt. Wij zullen haar blijven herinneren als een zeer betrokken en gewaardeerde cpllega. Ons medeleven gaat uit naar haar familie.
Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Direktie en medewerkers
Dirk van den Broek Supermarkten B.V.

DOKTERSBERICHTEN

Haltestraat 34 Zandvoort
tel. 02507-12800 fax 02507-30553
7 dagen geopend 12.00-21.00 uur
THUISBEZORGING
tussen 17.00 en 21.00 uur
De bezorgkosten bedragen f 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

ZRT6RDRG l O JUNI fi.S.

W. B. Weenink,
arts
afwezig van 16 juni t/m 5 juli
Waarneming overdag tot 17.00 uur
Dr. Jagtenberg,
tel. 13355
Dr. Anderson,
tel. 12058
na 17.00 en tijdens weekend
tel. 30500

ADVERTENTIES

Van 09.30 tot 16.00 uur
Eindelijk volop
van jullie woning

Poststukken, girobetaalkaarten enz.
tijdens onze vakantie af te halen

in en rondom
de kantine van

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Sportlaan - Rmstelveen

95052B

(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeftop 1 juni 1995 besloten
dat op grond van artikel 21 van de Wet op de

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
Dumdoornlaan 28 het vergroten van
een woning
Ebbmgeweg 6
het oprichten van
een woonhuis
Keesomstraat
het oprichten van
paardenstallen en
bijgebouwen
A J v d Moolen- het veranderen van
straat 47
een sportschool
Schuitengat 57/75 het samenvoegen
van twee appartementen

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
BouwtoezichtenMiheuvandesectorGrondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09 00 -12 30 uur gedurende twee
weken na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders Deze bezwaren
worden bij de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting

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

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Fa. Gansner & Co,
Dank aan diegene welke ons
twee jaar lang geholpen
hebben bij de verbouwing
van ons huis. *
Aldo en Lieske

U Nieuwsblad

1e prijs 2 dinerbonnen
t.w.v. 100,-p. stuk
aangeboden door
Chin. Rest. „Hong-Kong"
h k. Haltestraat/Zeestraat
Troostprijzen:
2 staatsloten t.w.v. 25,=
20 Lucky 10 loten
beschikbaar gesteld door
Sigarenmagazijn LISSENBERG
Haltestraat
Onze frromotiedames delen zat. 17 juni weer een geurige
attentie uit verzorgd door
Parfumerie Moerenburg, Haltestraat

en

95034B

VOORBEREIDINGSBESLUITEN

VfïDERDflGPUZZEL

OVZ

95026B

95050B

organiseren 15 juni a.s. weer een
gezellige

Ondernemers Vereniging Zandvoort

V.V. flMSTClVKN • OSCARS

en

94064B

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
15 juni 1995 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4,
Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sektor Grondgebied, afdeling
Bouwtoezichten Milieu, telefoon02507-61545

9.00 TOT 10.00 UUR

Alleen voor postbussen

Postkantoor Zandvoort
L. Davidsstraat

Verbijsterd zijn wij door het plotseling overlijden
van
op de leeftijd van 20 jaar.
Bijna 2 jaar heeft hij voor ons bedrijf gewerkt. Wij
zullen hem herinneren als een waardevolle collega.
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.

POSTAGENTSCHAP IS ELKE
MORGEN OPEN VAN

Deze week zijn geen aanvragen om bouwvergunning ingediend

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

(lOOcpmj

Wij gaan met vakantie
van 6 juni tot 19 juni

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt kunnen schriftelijk gemotiveerde bezwaren
worden ingediend DIJ het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

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

De hele zomer hebben de restaurants van Gran
Dorado ook voor u speciale zomeraanbiedingen.
Kom gezellig met de hele familie langs en geniet
van de vele voordelen.

„zomermenu"
«, ƒ 29,50

Voormeld bouwplan ligt met ingang van 9 juni
1995 gedurende veertien dagen ter inzage bij
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort Deze afdeling is geopend van maandag
tot en met vrijdag van 09 00 tot 12 30 uur

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

GEMEENTE

In het Boulevard Restaurant serveren wij het

Geschokt geven wij kennis van het plotseling
heengaan van onze zeer gewaardeerde teamgenoot

De besluiten liggen met de bijbehorende tekenmgen, waaropmet rode omlijning de betreffende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort Deze afdeling is geopend van maandag
tot en met vrijdag van 09 00 tot 12.30 uur
VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN
(ART. 19 WRO-PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om rnet toepassing van art 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bouwvergunningen te
verlenen voor
- het uitbreiden van de woning op het perceel
Dumrooslaan 13 "

Gedurende de termijn dat de plannen ter inzage
liggen, kunnen schriftelijk reakties worden mgediend bij het college van Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort of mondeling bij de afdeling
voornoemd

Hany Bloem
Wij zullen hem blijven gedenken als een enthousiast en trouw lid van onze sportvereniging.

Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen worden voorbereid voor
- het perceel Dumrooslaan 13,
- het perceel grond gelegen ten oosten van de
Taxuslaan

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

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f SvléS,Shiit een natura-iut^
bij Uimartcditnim Haarlem,
BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd,
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie. .
.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
f* Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartvcrzckcring
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

itt

naam:
straat:

Nieuwsblad

Eén ijzersterke combinatie!

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

postcode/woonplaats:.
telefoon:
O lceftijd(en):
i rr,

Bon in envelop zonder post/cegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

donderdag 8'juni 1995
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Wielrijdster
zwaar gewond
ZANDVOORT/BENTVELD - Bij een verkeersongeval op de hoek Zandvoortselaan/Duindoornlaan in
Bentveld is vrijdagnacht
een 19-jarige taromfietsster
uit Aerdenhout zwaar gewond geraakt.

4

Als kind maakte ik al allerlei gekke kleren'
ZANDVOORT - „Ik had
het als kind al een beetje in
me."
Dat
zegt
Ans
Schweinsbergen, winnares
van de actie van het Zandvoorts Nieuwsblad 'Zo zie ik
Zandvoort'. Lezers werden
uitgenodigd om hun kijk op
Zandvoort te laten zien, in
wat voor creatieve vorm dan
ook. De inzending van Ans
Schweinsbergen bestaat uit
een aantal collages van
zand, katoen, schelpjes en
gedroogde bloemetjes.

Het ongeval gebeurde rond
kwart over drie, toen een 39-jange vrouw uit Bentveld met
haar auto van richting veranderde, maar daarbij geen voorrang verleende aan de bromfietsster. Het meisje is met gebitsletsel en verschillende botbreuken in het ziekenhuis opgenomen.

Gewond
ZANDVOORT - Op het
NS-station is woensdag een
67-jarige vrouw uit Nijverdal
tussen een treeplank en het
perron gevallen. Daarbij liep zij
een dusdanig grote beenwond
op, dat zij voor behandeling Ans Schweinsbergen 'schildert' met zand, katoen en gedroogde bloemetjes
naar een ziekenhuis in HaarFoto Andre Lieberom
lem moest worden vervoerd.

„Als kind maakte ik al gekke
kleren," zegt Ans Schwemsbergen. „Één ding stond voor mij
daarbij al vast: het moest heel
weinig geld kosten. Het was
echt een sport voor me om het
zo goedkoop mogelijk te nouden. Dus het liefst gebruikte ik
er oude kleren voor." Haar
handvaardigheid werd destijds
ook door familieleden ontdekt
én benut. Zo werd zij op 14 jarige leeftijd door haar oudere
broer aan het werk gezet om

'NS genoodzaakt kosten tedrukken'
ZANDVOORT - De veranderingen betreffende de
spoorlijn van en naar Zandvoort houden verband met
maatregelen van de rijksoverheid. Dat zegt routemanager Gelissen van de Nederlandse Spoorwegen. „De
overheid betaalt al jaren een
forse financiëele bijdrage
voor de dekking van het exploitatietekort, maar daar
komt binnen afzienbare tijdeen einde aan. Voor NS is
het dus noodzaak te komen
tot een dienstverlening met
lagere kosten en méér gericht op de mogelijkheden
van
de
commerciële
markt."
door Joan Kurpershoek
De invulling daarvan kan in
feite van alles inhouden. Zo kon
Gelissen bij de presentatie van
de Strandsprinter zelfs geen zekerheid geven over het voortbestaan van de intercity Haarlem
- Maastricht, de enige rechtstreekse verbinding nog met
Zuid-Limburg. Peer Sips, directeur van de Regionale VW
Zuid-Kennemerland,
voelde
Gelissen daarover aan de tand.

Hij maakt zich zorgen over
deze treinverbinding tussen
Haarlem en het achterland.
Verdwijnen daarvan zou de positie van Zuid-Kennemerland
nog verder ondermijnen, zo
lijkt de redenatie van Sips.
„Het is al jammer dat Zandvoort haar naam verliest, als
énige badplaats die rèchtstreeks vanuit het zuiden met
de trein is te bereiken." Gelissen kon geen garantie geven
voor het voorbestaan van de
lijn Haarlem-Maastricht: „De
markt moet het uitmaken."

Onhaalbaar
De NS-medewerker wees ook
op het beleid van de rijksoverheid, 'de verantwoordelijkheid
voor het vervoerbeleid in de
toekomst meer te regionaliseren'. „Contracten voor maatschappelijk nodig maar commercieel onhaalbaar openbaar
vervoer, kunnen dan door regionale en lokale overheden
worden afgesloten met - en uitbesteed worden aan - operibaar-vervoerbedrijven. Hoe dit uiteindelijk vormgegeven gaat
worden is nog met duidelijk
omlijnd, maar de trend is ingezet."
Volgens Gelissen hebben de
NS en de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal en Haar-

lem 'alvast een voorschot genomen op het toekomstperspectief'. „Dat betekent een testcase
voor de nog niet uitgekristalhseerde maar wel duidelijk veranderde verhoudingen tussen
NS en overheid." De NS praten
daardoor niet meer met Den
Haag maar 'regionaal NS', oftewel NS Reizigers Randstad,
praat met regionale overheden.

ling noemt, kan uiteraard volgens de overtuiging van de ander beter chantage worden genoemd.
Spraakverwarringen
zijn echter niet ongewoon in
een badplaats van internationale allure, evenmin als het
spreekwoordelijke 'zand erover'."

Direct

Volgens hem is er een vruchtbare samenwerking ontstaan.
Een voorbeeld daarvan is de gezamenlijke promotie van de
Strandsprinter. Er is een speciale informatiefolder ontwikkeld, waarin aandacht wordt
gevraagd voor de treinverbinding met Zandvoort en waarin
ook wat extra informatie is te
vinden over de badplaats zelf.

Daarmee wordt het regionale
vervoersaanbod optimaal afgestemd op de regionale vervoersmarkt én de regionale -behoefte, aldus de routemanager. „Zo
is de voorgestelde dienstregeling aangepast naar aanleiding
van de wens van de gemeente
Zandvoort om directe vertaindingen met Amsterdam te hebben in de perioden dat dat nodig is voor deze belangrijke toeristisch-recreatieve
bestemming."
Ook op andere trajecten
komt een nieuwe dienstregeImg. Tegen de voorstellen hebben veel gemeenten bezwaar
gemaakt, geeft Gelissen toe.
„Het is allemaal nog even wennen. De nieuwe rollen van zowel NS als gemeenten hebben
in het begin tot Babylonische
spraakverwarringen geleid: wat
de .één «zakelijke onderhande-

Zandvoorts
burgemeester
M.R. van der Heijden hoopt op
een toekomst waarin steeds
meer badgasten de auto in
Haarlem laten staan en vervolgens de trein naar Zandvoort
nemen. Die passagiers zouden
dan in Zandvoort opgevangen
kunnen worden. „We onderzoeken momenteel of het mogelijk
is een busje of iets dergelijks in
te zetten." Daarmee moet de
passagiers vervoer aangeboden
kunnen worden naar punten
langs de hele boulevard.

Spar Nieuw-Noord voortaan een 'Super'-winkel
Het vernieuwde bedrijf is geopend op Hemelvaartdag, dat
zal vrijwel geen inwoner van
noord ontgaan zijn: die dag trok
een drumband door de wijk, samen met majorettes die grote

Super-vlaggen droegen. Gevolg:
het liep storm. Maar daarnaast
mag de nieuwe supermarkt
zich ook verheugen in een toenemende belangstelling van bewoners elders uit het dorp. Een

Ondernemer Bouwens heeft
zich na 25 jaar Spar aangesloten bij de Nederlandse supermarktketen Super. Dat ging gepaard met een ingrijpende verbouwing en modernisering. Zo
zijn er aparte afdelingen voor
onder _ andere brood, vlees,
groente en dranken.
Verder, naast het uitgebreider assortiment, heeft de nieuwe Super een nieuw spaarsysteem met zegels. En de Super
weekwijzer, een eigen weekblad dat 's woensdags huis aan
huis wordt verspreid. Nieuw is
ook de koopavond: de Super is De nieuwe Super is dynamischer en goedkoper dan de voormaop vrijdagavond geopend tot lige Spar, zegt bedrijfsleider Bouwens (1.)
Foto Persbureau Zandvoort
20.00 uur. Dat geldt uiteraard
ook voor een aantal andere zaken in Winkelcentrum Noord.
(ADVERTENTIE)
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Royale jongen, deze leien 'hockzit'-bank Genoeg plaats voot uzelf

en alle visite En leci kost Irij Mantel met:, meet, zo blijkt!
2-zas

1400,-

Poppen
„Later ben ik over gegaan op
poppen, inclusief het zelf maken van bijvoorbeeld de hoedjes en tasjes." Die tijd is eigenlijk ook al weer achter de rug
Ans Schweinsbergen houdt
zich nu vooral bezig met gedroogde bloemetjes, die zij samenvoegt tot complete schilde
rijen, met als onderwerp meestal.... bloemen. „Ik gebruik er
van alles voor, uit het duin
neem ik regelmatig takjes mee,
of bloemetjes. Maar soms neem
ik gewoon blaadjes van de heg
bij ons in de voortuin, of stukjes gras...."
Dagelijks besteed zij wel enkele uren aan haar hobby. „Ik
droog alle plantjes en bloemetjes zelf. Maar dat wordt op een
gegeven moment zoveel, dat ik
in allerlei boeken moet gaan
speuren waar ik het ook al weer
gelaten heb." De 'schilderijtjes'
worden meestal ingelijst in

groot voordeel blijft namelijk
ook de ruime, gratis parkeergelegenheid in de nabije omgeving.

Aanbiedingen
Zijn zaak, die 23 werknemers
telt, is 'dynamischer en goedkoper' geworden, aldus Bouwens.
Uiteraard kan de klant meepronteren van de wekelijkse aanbiedingen, van de Super-supermarktketen, die vaak ook nog
tijdens de Ster op de televisie te
zien zijn. Een betere reclame
kan Bouwens zich bijna niet
wensen.

Vervolg van voorpagina
De deelnemende café's moeten zelf achter de te contracteren bands aan, maar dat was al
Zij moeten wel binnen
Haar inzendingen op 'Zo zie gebruik.
drie
weken
de organisatie
ik Zandvoort' kwamen in pas- doorgeven aan
welke bands het
se-partouts: kleine composities worden, anders
is het te laat om
bestaande uit zand, katoen, deze nog op te nemen
in posters
schelpjes en gedroogde taloeme- en dergelijke. Een specialejazztjes. Van alles een beetje. Stuk- krant zit er dit jaar niet m. Voor
jes katoen en gedroogde bloe- een brede verspreiding wordt
metjes voor de duinvegetatie, het programma echter uitgezand en een enkel schelpje voor
opgenomen in de Strandhet strand. Op een ander werk- breid
krant
van het Zandvoorts
je is het katoen weer gebruikt Nieuwsblad,
die in een oplage
voor de golven van de zee, of van 15 duizend
stuks wordt gevoor de ondergaande zon.
drukt.

Strand
Hoezo strand als inzending?
„Ik kom er regelmatig, en vooral die ondergaande zon vind ik
schitterend. Maar Zandvoort
heeft natuurlijk nog meer gezichten, zoals het dorp met de
terrasjes en het winkelende pubhek. Heel gezellig. Met dit
werk, het strand en de duinen,
heb ik een keuze gemaakt. Ik
heb gekozen voor het rustige
stukje Zandvoort."

NS-station 'heropend'

Bij de gemeente zal aangedrongen worden op een vergunning om de bands tot een uur 's
nachts te laten spelen. „We willen de kwaliteit van het jazzf estival garanderen, maar daar zit
een prijskaartje aan," aldus
Heino. „Kwaliteit maakt het
noodzakelijk dat de muziek tot
één uur kan blijven spelen, zodat de mensen ook wat langer
blijven." Ondernemers Veremgmg Zandvoort heeft deze wens
ook op de agenda staan voor
overleg met het gemeentebestuur op 4 juli aanstaande.

ZANDVOORT - Komende
week vinden in Zandvoort
diverse culturele activiteiten plaats.

Muziekschool
ZANDVOORT - Stichting
New Wave oftewel de Muziekschool Zandvoort geeft zaterdagavond 10 juni m het Gemeenschapshuis twee uitvoeringen: 19.00 - 20.00 uur leerlingen 4 - 9 jaar, 20.30 - 21.30 uur 10
jaar en ouder. Iedereen weikom, entree gratis

Hobby-Beurs
Hobby-beurs dinsdag 13 juni
in Dance Club Yanks, m.m.v.
Foto Andre Lieberom van postzegelclub, paardensport, zeevisvereniging, Harleyspektakel. De sfeer werd verder -Davidsonclub, gehandicaptenvervolmaakt met een terrasje, sport en vele anderen. Vanaf
waar hapjes en drankjes ver- 20.00 uur, entree gratis, ingang
knjgbaar waren. Het station Kosterstraat.
'nieuwe stijl' bevat onder andere douchegelegenheid, een ba- Cabaret
by-verschoonplek en diverse
In Circus Zandvoort treedt
automaten.
vrijdag- en zaterdagavond
(20.00 uur) en zondagmiddag
(14.30 uur) de jonge cabaretier
Jeroen van Hemert op. Volgens
kenners een 'natuurtalent'.

Hoor Haar brengt op het NS-station Dido and Aeneas tot midden in het publiek
ZANDVOORT - De Nederlandse Spoorwegen hebben
vrijdag met veel 'vlagvertoon'
het vernieuwde station Zandvoort geopend.
Zo werden 's middags treinreizigers opgewacht door een
operazangeres op rolschaatsen,

die kleine cadeautjes uitdeelde,
's avonds was het de beurt aan
het Haarlemse koor Hoor
Haar. Dit gaf een verrassend
optreden van de opera Dido
and Aeneas, van Henry Purcell.
Zoals beloofd: het was een

Ontwerp
voor
plein

Zomerschaak
Schaken in strandpaviljoen
De Zomer (Bloemendaal): 12
juni Simultaan (Herman Grooten, deelname 10 gld, overige
gratis), 26/6 snelschaak, 3/7
doorgeefschaakteams (2 pers.),
10/7
Rapid.
Aanmelden:
023-260029.

Manfred de
Leerman lanceerde deze
week
een
nieuw
plan
met drie winkeltjes voor
het Raadhuisplein, aan de
kant
van
Graftdijk. „Ik
heb al hele
enthousiaste
reacties gehad"

Poppenbeurs
ZANDVOORT - In het Gran
Dorado
boulevardgebouw
wordt zondag een Poppen- en
Berenbeurs gehouden, van
10.30 tot 17.00 uur. Entree 5,gld., 65+ 4 gld., kinderen tot 12
jaar gratis.

Demonstratie ZRB

'Een stinkende zak met drollen in je garage'

Zeer geachte mevrouw Meijer en ander hondenbezitters in
het centrum. Als bewoners van
het Voermanderijpad ergeren
wij ons inderdaad aan de hondenbezitters die hun hond uitlaten in het Voermanderijpad
en op de parkeerplaats van garage Versteege. Wat mensen
niet weten, is dat wij het pad
onderhouden. De gemeente
doet hier niets aan! Een stinkende zak met drollen in je ga-

Uur langer

Culturele
activiteiten

MENINGEN

Mevrouw Loning-Wilmink reageert op de ingezonden brief
van Erna Meijer, vorige week in
het Zandvoorts Nieuwsblad.
Volgens Erna Meijer worden
hondebezitters in het dorpscentrum bekeken als paria's, ook
degeen die de poep van z'n eigen
hond meteen opruimt. Er wordt
immers ook 'geplast', werd haar
toegevoegd. Mevrouw Loning-Wilmink verklaart een en ander.

Jazzfestival

oude lijstjes. „Die vind ik het
mooist hiervoor."

Busje

Zakelijk Bekeken
ZANDVOORT - De Spar
in Zandvoort-NieuwNoord
is voortaan een 'Super'-winkel. Niet alleen qua inhoud
en uitstraling: het bedrijf
heet voortaan ook. Super.

nieuwe bekleding te maken
voor de zittingen van zijn auto.

Zandvoorts
Nieuwsblad

rage is het resultaat! Wat wij
ons altijd afvragen: denken
hondenbezitters er nooit over
na, waar de drol gebleven is die
er de vorige dag lag?!
Wat het plassen betreft: wij
proberen met planten het pad
voor omwonenden een vriendelijk aanzicht te geven. En als er
weer een hond tegen alles watje
aangeplant hebt, z'n poot optilt,
en als na een paar maanden
weer alles dood is, krijg je goed
de pest in.
Waarom een hond niet uitlaten in de goot en daarna opruimen, zoals in het buitenland gebeurt? Want ik verzeker u, dat
het geen pretje is zo'n kledder
drol op te ruimen!
Wat het parkeerterrein van
Versteege betreft, dit is geen
openbaar hondentoilet. Het is
een particulier terrein, wat duidelijk aangegeven staat met een
bordje 'Verboden toegang'.

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

ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddings Brigade heeft
vorige week ter hoogte van Riche twee demonstraties gegeven voor ruim 300 - niets vermoedende - KLM-medewerkers, als afsluiting van een bedrijvenspel over dienstverlenmg. Het reddingswerk is een
specifieke vorm daarvan. De
ZRB voer uit met zes boten,
maakte een zoekslag en 'redde'
een 11-jarige 'drenkeling': de
zoon van een Arabische sheikh,
die ook eerder op de dag al had
opgetreden. Het bedrijf gaf als
dank een donatie van 3000 gulden.

E.M. Loning-Wllmink
Zandvoort

Gewoon 'poep' aan hebben
Ook volgens Chris de Joode, bewoner van het centrum, wordt
menig hondebezitter verkeerd bekeken.

yMONTEL

De Bank van Nederland

Montèl bij van Reeuwiik - Sniep 7 Meiibelboulevard Diemen - Tel. 020-6 99 41 11
\tonhLindtttm -fc.nr tytMoow WJCK 4u/ tfraiu;/( Diemi» Giwmigtri Huiifa r//u

l Rottudtm So«/f /H<//J(U n S

i i tucht ?oitti *ottdc

Beste Erna Meijer
De man die jou aansprak in het Voermanderijpad is zo'n man die
over alles en iedereen klaagt. Daar staat deze man wel bekend om.
Maar het is inderdaad waar, als je een hond bezit, word je aangekeken als zijnde 'paria'. Dat heb ik ook vaak meegemaakt. Ook ik
betaal het volle pond aan hondenbelasting en ik heb een Yorkshire-terriër die nog kleiner is dan een gemiddelde kat.
Mijn hond(je) poept netjes in de goot en tóch word je aangekeken alsof je een moord pleegt. Mijn tip is: daar moet je gewoon
'poep' aan hebben.

Chris de Joode
Zandvoort

Begin juli worden de vijf Beach Watch posten op het Zandvoortse strand bemand
Illustratie Maic de Boor/
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Bloemenmagazijn

PAS

yy
Fa. P. Klein
De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

AKO

_
_
Z-4.7Ü

l D. /O

f4
O Diverse speciale vaderdagkado's vanaf
In onze boulangerïe;
9 5 overheerlijke saucijzenbroodjes
voor slechts

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling

5.95

De Vonk

5 voor

5-drs.
5-drs

45300 km
70000 km

5-drs

73000 km

5-drs
3-drs.

98000 km

5-drs
3-drs.
3-drs.

AX1.1 GTE
Swi ft 1.0 Spirit
Allo
Allo GTI Look
Renault 1.9 Europa
Galant 1.8 GL
Charade1.3TX
Peugeot 309 XL

PIOENROZEN

Op zoek nanr de besle bijverdienste? Word (vokonlie)bezorger voor de Volkskronl/Trouw
en/o( Hel Parool. Dal is de snelsle manier om bij lo verdienen. In een uurlje is hel
gepiept. Kun je de resl van de dag lekker je eigen gong gaan. Bovendien belaall hel
primo. Ben je 15 joor of ouder dan kun JB aan de slag. Zodrn er een wijk vrij is kloppen we
bij je aan. Meld je snel non, don heb je de meeste kons. Bel voor meer inlormolie en
aonmdding: 023 355 434 (lussen 09.00 en 16.00 uur).

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

_

AX 1.1 veel extra's

Haltestr. 9, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

19.95

BX 1.6TZI
BX 1.4lnj. V. Exlra
BX1.6REGTIsp.

Gasthuisplein12, Zandvoort

Weekmedia
In onze bijouterie:
9 Nieuw! Galileo aftershave
• Caucho aftershave
(in leuke kadoverpakking
met gratis deodorant)
O Amando aftershave
(in leuke kadoverpakking
met gratis aftershave balsem

ZX 1.4 Reflex

Grote Krocht 24
Tel. 12301

Kerkstraat 12, Zandvoort

VAN AALST
AUTO'S

AUTO

3 drs.
5-drs.
4-drs.
3-drs.
3-drs.

200 II km
42500km
26000 km
62300 km
32750 km
47300 km
81200 km
74500 km
65000 km

b|. 05-92

/ 19.900,-

bj. 1-90
b|. 2-91
bj. 2-89
b]. 3-95
b). 4-92
b). 4-93
bj. 12-90
bj. 7-89
bj. 2-92
bj. 5-88
bj. 10-89
bj. 1-91

/ 13.900,/ 15.500,/ 11.900,/ 19.999,/ 14.900,ƒ 16.750,/ 9.950,/ 8.500,/ 18.990,ƒ10.900,ƒ10.900,/ 12.900,-

Inruil-garantie en financiering mogelijk

Communicatieweg 6

ƒ4,95

t'Koplopers! m/Q

Hogeweg 2, Zandvoort

Tel. 02979-84866/72828
Mijdrecht

Vondellaan 1A, Zandvoort

7.50

. Al onze winkels zijn 7 dagen per week geopend
\.
(ook op feestdagen).

>/

FRAAIE

Martinus Nijhoffstraat 93, prima onderhouden
tussenwon. met voor- en achtertuin. Bouwj.
1991. Ind. beg.gr.: hal; toilet, woonk.; open keuken; tuin op het zuiden; 1e et. 3 sl.k.; badk. met
wastafel, douche, toilet en wasmachineaansluitng; 2e et. zolderk. met bergruimte. De
beg.gr.yloer is v.v. tegelvloer, de slaapk. op de
1 e et. zijn v.v. laminaatvloer.
Vr.pr. ƒ 289.000,- k.k.
OPEN HUIS
Spaarndam
Spaarndammerdijk 71, zat. 10/6 van 12-14
uur. Ruime sfeervolle authentieke Spaarndarnse dijkwoning met fraai uitzicht over de
sluis en het water. Ind. roy. woonk.; luxe open
keuken met inb.app.; 1e et. 3 sl.k.; ruime luxe
badk. met douche, dubb. wastafel, ligbad en toilet, souterrain: 2 hobbykam.; ruime woonkeuken
met schuifpui naar terras (zuid); wasruimte; toi-

let.

WITTE REUS
OF COLOR REUS

VAN

GHAIK

mooie kwaliteit, goed gevuld, in diverse
decoratieve kleuren, ca. 35 x 35 cm

COMPACT wast een berg, kost een beet|e

/7&

RIETEN
STRANDMAT

ELDERS

ZEER FRAAI

60 x l 80 cm, fraai afgebiesd
rrr diverse vrolijke kleuren

BASKETBALSPEL

kan aan elke
deur gehangen

STERKE

BADMINTONSET

OPVOUWBARE

WATERZAK
MET KRAAN

muggen op
afstand, brandduur ca. 36 uur

ANDRLON

SCHUIMVERSTEVIGER

Vr.pr. ƒ 398.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

SIERKUSSENS

POPLA 3000
TOILETPAPIER

HUISHOUDDOEKJES

TISSUE KWALITEIT
voordeelpak

KANT en KLARE

12 ROLLEN

STERKE KUNSTSTOF

SCHEERMESJES

meerdere malen te gebruiken,
ZAK Ilte3alvoor°preis

SJORBAND
voor alles wat stevig vastgezet
moet worden

LIEFST
5 STUKS

DOVE
CREMEZEEP

STUKKEN
VOOR

MAKELAAR O.G.

CHEBELLA SHAMPOO
OFDOUCHESCHUIM
in handige
Vakantietube,

5 METER
ELDERS

DAMES EN/OF HEREN

T-SHIRTS
diverse uni-

HANSAPLAST
PLEISTERS

(leuren, 100%
toen. Maten:
,M, Lof XL

100 ml

LDERS -

AankoopA/erkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer

Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

geeft u meer!
Dagtocht Harderwijk
In samenwerking met Rederij Naco biedt Weekmedia
haar lezers iedere zaterdag van 8 juli t/m 26 augustus (m.u.v. 12 augustus i.v.m. Sail 1995) een vaartocht naar Harderwijk aan. U gaat dan niet alleen
met de boot. maar ook met de bus. Het is aan u de
keus met welke van de twee u het eerst gaat. De vaartocht zal via hel Umeer. het Gooimeer en het
Eemmeer naar Harderwijk gaan.

CALVE
SLA-SAUS
EXTRA
GROTE
FLES 750 ML

NUTELLA HAZELNOOTPASTA

DIAMANT FRITUURVET

KANIS & GUNNIN

NUTRICIA
CHOCOMEL

LEKKERE KOFFIE VOOR
EEN BETAALBARE PRIJS!

LITERPAK

J.P. CHENET
- 'BLANC
DE BLANCS

halfvol

In Harderwijk zijn er verschillende mogelijkheden om
uw tijd goed te besteden. Harderwijk staat natuurlijk
bekend om zijn Dolfinarium. Een dagkaart kost voor
volwassenen f 20.00 (i.p.v. l' 22.50) en voor kinderen
van 4 t/m l l jaar f 17.00 (i.p.v. l' 19.50). Graag bij uw
reservering vermelden.
Harderwijk is ook een van de belangrijkste Hanzesteden geweest. Aan deze glorietijd herinneren vele
monumenten en bezienswaardigheden, zoals de
Grote of OLV-kerk. het oude stadhuis, kloosters, de
synagoge, de markten, de huizen en poorten, de
Vanghen-toren en de oude muren. De beste manier
om dit alles te zien is het maken van een stadswandeling onder leiding van een deskundige gids van de
stadsrondleidingsdienst. De rondleiding kost f 5.00
extra i.p.v. de normale prijs van f 6.00 (s.v.p. bij
reservering melden). U kunl ook een bezoek brengen
aan het Veluwse museum, waar u o.a. de vroegste
geschiedenis van deze streek in een lang diorama
vindt samengevat vanaf de Ustijd tot aan het begin
der Middeleeuwen.

FONDSPAK
SPA ROOD OF REINE
NATUURLIJK MINERAALWATER

IGLO GEHAKTE SPINAZIE

bÜITSEBIEFSTUK

*• >*'ï
\ l!u (:1
1

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij
Naco. De Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam en na
telefonische 'reservering (tel. 020-6262466) betalen
onze lezers slechts f 44.00 i.p.v. f 49.00 (incl. vaartocht en bustocht, schipperskind! en consumptie).
Vertrek: 9.00 uur met de boot of 10.00 uur met de
bus.
Aankomst: 18.00 met de bus of 19.00 met de boot.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze tocht naar Harderwijk is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel. 0206262466. Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden op cl c dag van vertrek aan de kassa van Rederij
NACO. De Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam.
Naam:

f

Woonplaats:

Datum:

Aantal personen:

geeft u meer!

•*•'V

ELDERS

4M

l ELDERS

M"»iT

WORSTEN
GOUDSALAMI, PEPER OF FIJNE
CERVELAAT

250 GRAM i
ELDERS

RIJK OPGEMAAKTE

ANANAS-SCHNITTE
bestaat nietl

&£#?•

BOTERMALSE

OSSEHAAS
lÖÖGRAIIl,
ELDERS &3
geldig van
IN ONZE GROENTE & FRUIT AFD. woensdgag,/mTalerdag

EXPORT.KWAL.TEIT

Postcode:

]

NATUREL -KUIP100 GRAM- •^^™2^^' GESNEDEN EN VERPAKT
GRATIS STRIPBÖEK BlJskuiPJES! SET
12 KUIrJcS
HEEL BROOD
'•
~~~~
'•:•-•
•'— - -

ELDERS

HOLLANDSETOMATEN

Adres:

lies 0.25 liter

HEEL POND 119

VAN DEN BROEK

89

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN- Winkelcentrum Hannie Schaltplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum). Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyaclntenslraal • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorcn
• AMSTERDAM: Belglëpleln 106 (Nieuw Sloten). Molukkenstraat 131 (oost) EN NU OOK: Marie Helnekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte!
•
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'Het is genieten als je ernaar kijkt'
ZAND VOORT - Onder de'
gezellige klanken van 'The
Anywhere Jazzband' werden donderdagmiddag in
Nieuw Unicum het 'Duin en
tuinproject' en het 'Kunstpad' geopend. Een prachtige, natuurlijk aangelegde
duintuin, een schitterende
vijver én een 500 meter lang
glooiend ' en slingerend
duinpad, zijn door de inzet
en financiële steun van zeer
veel 'vrienden van Nieuw
Unicum' in een jaar tijd gerealiseerd.

Casper Wildbret en Kees Horseling (met bril) op de steiger, die samen met de nieuwe vijver, deel
uitmaakt van het t(d)uinproject op Nieuw Unicum
Foto André Lieberom

bewoners, personeel en genodigden enthousiast toe via de
megafoon. „Het is genieten als
je ernaar kijkt," waren zijn
woorden. „Dat geldt niet alleen
voor de tuin, maar ook voor het
Kunstpad, een speciaal voor de
bewoners van Nieuw Unicum
aangelegd pad door de duinen,
ontworpen door kunstenaar
John Körmeling."

Uniek
Volgens Voorn is dit -een
unieke mogelijkheid om 'geza-

Weekenddiensten
Weekend:
10/11 juni mei 1995
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323. .

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtentaerg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens
weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, enJ tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
itandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo|theek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
|zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de opeIningstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
iWijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
Inachts en in het weekend te be'eiken via de doktersinformaiedienst: tel. 06-8460.
crloskundigen: Mevrouw E.A.
e Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Ver•niging v.h. welzijn der dieren
:02507) 14561, Vermissingslienst 023-383361, Asiel Zand'oort
(tevens
pension)
507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum
Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: - Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt. u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel .dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

iondag 10.00 uur: Samen-op•weg-dienst in Gereformeerde
"erk, mevr. ds. H. Honderd uit
aarlem, m.m.v. Pluitensem'le. Viering Heilig Avondmaal.
Roomskatholieke Kerk, Grote
"rocht 45:
iaterdag 19.00 uur: pastor C.
an Polvliet
"ondag 10.30 uur: pastor C. van

Polvliet. Drievuldigheid ,
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: mevr. J. Broström-Bruin,
Roelofarendsveen
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders/ds. J. Smink
Zondag 19.00 uur: ds. A.W. Snijders-doopstudie,
20.15 uur
doopgesprek.

Burgerlijke stand
Periode:
5 - 5/6/'95
*ehuwd:
?

ieters, Willy Perdinand PeJnis, en Baars, René Marty Corly
'an Gasteren, Johannes Geraren' Bouwman, Elizabeth
j
eeske
r, Richard, en Beerepoot,
josé
geboren:
•>ebastiaan Valentijn, zoon van:

flexibele houding van de Mondriaan Stichting. Deze organisatie moest eerst haar goedkeuring geven aan het aparte
'kunstproject'. De directie en
de bewonersorganisatie van
Nieuw Unicum waren zeer blij,
dat de Stichting het belang van
de bewoners niet uit het oog
had verloren.
Maar daarmee was men er
nog niet. Qmdat 'het traject
moest worden aangelegd in 'waterwingebiecf, kreeg Nieuw
Unicum ook nog te maken met
strenge milieu-eisen. „Maar
door de welwillende houding
van de overheid, kon het traject
met een natuurlijke schelpenlaag (schelpen vermengd met
kleigrond), toch nog worden
aangelegd," aldus directeur
Voorn.

menlijk of in je eentje te kunnen genieten van de prachtige
natuur'. Het pad stijgt in verband met de rolstoelen maximaal 8 procent en eindigt taovenop een duintop. Daar biedt
het detiezoeker een schitterend
panorama van de omgeving van
Zandvoort.
Dat de natuur hier al meteen
haar gang gaat, is mischien wel
het meest te merken aan de witmotvlinder. Deze heeft haar
kraamkamer al rijkelijk ingericht in de vele struiken langs
het pad. Toch werd de overijverige. gezinsuitbreiding meteen al door alle aanwezigen gerespecteerd. Een deel van de
openingsroute is spontaan verlegd naar een beter begaanbaar
stuk van het pad. Binnen enkele weken zullen hier vele vlinders de bezoekers van het pad
begeleiden.
Het Kunstpad kreeg deze
naam, omdat het gefinancierd
is door de overheid. Bij elk
nieuwbouwproject van de ove'rheid wordt een bedrag beschikbaar gesteld om kunst te kunnen realiseren.

Het idee om het project te
realiseren, werd vorig jaar gelanceerd. Toen sprak men de
wens uit een tuin aan te leggen,
die paste in de woonomgeving
en de duinen rondom Nieuw
Unicum. Helaas paste dit plan
echter niet in de basisfinanciering van Nieuw Unicum. Zodoende moest er gezocht worden naar financiële mogelij kheden. Door de actie 'Gooit u er
ook een schepje bovenop' en de
fantastische inzet van de Stichting Steunfonds van Nieuw
Unicum, werden de kosten van

Mondriaan Stichting
Toen de directie- en bewonersorganisatie van Nieuw Unicum van dit geld een duinpad
wilden aanleggen, moest een
beroep worden gedaan op de

Het was de eerste keer, dat
het Steunfonds een dergelijk
project heeft gefinancierd, al is
bekend dat zij zich regelmatig
inzet voor Nieuw Unicum.
„Vergezeld van een zakje duinzand, is er een flink aantal brieven de deur uitgegaan," aldus
Riet van Leest, belast met de
geldwerving van de Stichting.
„Fondsen, bedrijven, verenigingen, leveranciers en inwoners
van Zandvoort en omliggende
gemeenten, iedereen deed enthousiast met de actie mee. Bijna niemand stak z'n 'kop in het
zand'."
„Op de Brink op Nieuw Unicum was de maquette verbouwd tot spaarpot, met als gevolg dat veel bezoekers er spontaan geld in deponeerden. Daarnaast stond een glazen pijp met
schaalverdeling. Doordat er iedere keer schepjes zand in werden gegooid, kon men. steeds
zien hoeveel geld er in totaal al
bij elkaar was gebracht." Riet
van Leest spreekt over een
enorme betrokkenheid onder
de medewerkers en de bewoners van Nieuw Unicum. „Zij
hebben met enthousiasme en
goede ideeën, voortdurend
meegeholpen. Als je die sup- Mies Sterrenburg (toen nog mej. M.C. van de Sande) rond 1920
port niet hebt, dan slaagt geen in School A, rechts zittend in de bank. Met v.l.n.r. meester A.
Olree, juf. H. Citroen, dhr. J.W. Werkhoven en juf. Schoppen.
enkel project."
(Naam derde onderwijzer is onbekend)

Inzet
Maar naar haar mening is de
actie vooral zo'n groot succes
geworden door de fantastische
inzet van Casper Wildbret en
Kees Horseling. Deze energieke bewoners van Nieuw Unicum stonden voortdurend voor
iedereen klaar. Ook zij werden
donderdag even extra in het
zonnetje gezet.
Aan het project hebben verder meegewerkt: Toni Zwenne
(voorzitter van de Stichting
Steunfonds), Joop van der Werken (uitvoering), Stichting
VSB-fonds, Stichting Willemijntje, Stichting Prinses Beatrixfonds, Bridgeclub Zandvoort, mevrouw de Bruijn
(voorzitter Bewonersorganisatie Nieuw Unicum) en vele anderen.
Riet van Leest spreekt van
een succes. Ze heeft er bijna
geen woorden voor. „Het was
ongelooflijk, de actie liep zo
goed. De offerte gaf aan dat we
72.000 gulden nodig hadden. Bij
de 80.000 dachten we opeens:
Ho, ho, hoe moeten we dat hou
stoppen?"

Mies Sterrenburg overleden H
ZANDVOORT - Mies Sterrenburg-Van de Sande is
kort geleden op 95 jarige
leeftijd overleden. Zij was
vroeger onderwijzeres op de
Zandvoortse scholen A en B
en later initiatiefneemster
tot de Zandvoortse Vrouwen Contact Commissie,
waar onder andere de oorsprong ligt van Tafeltje-Dek-Je. ,

gericht, met als doel: met
woord en daad behulpzaam
zijn bij het herstel van verloren
gegane voorzieningen. Zij
sprak erover in de Vrouwengroep van De Kring, waar besloten werd contact op te nemen
met politieke verenigingen,
vrouwenverenigingen en de
plaatselijke kerken. Voorzitster werd mevrouw Van Alphen, echtgenote van de toenmalige burgemeester.

Maria Catharina Sterrenburg, geboren Van de Sande,
kwam - als dochter van Zeeuwse ouders - op haar achtste in
Zandvoort wonen. Haar vader
was bedrijfsleider van de Zandvoortse Terrein- en Hotelmaatschappij
geworden. Toen
kwam zij voor het eerst, als
leerling dus, op School B, waar
zij in de jaren dertig lerares zou
worden. Voor die tijd nog, in de
jaren twintig, had zij gewerkt
op School A en als invalster op
scholen in de regio. Op 11 april
1922 was zij getrouwd met collega Geert Sterrenburg, onderwijzer op School D. In 1936
moest zij het onderwijs echter
vaarwel zeggen: gehuwde onderwijzeressen wier echtgenoot
een baan had, werden ontslagen.
Mies Sterrenburg was initiatiefneemster tot de oprichting
in 1947 van de Zandvoortse
Vrouwen Contact Commissie.
Zij had gehoord hoe in Deventer een dergelijk comité was op-

Tafeltje-Dek-Je
De commissie verleende onder andere medewerking aan
de actie Open het Dorp, aan
Vrienden van de Hartstichting
en de NOVIB. In 1968 werd met hulp van vele vrijwilligers begonnen met 'Tafeltje-Dek-Je,
om driemaal per week - waar
nodig - een warme maaltijd
thuis te bezorgen. De burgemeestersvrouwen Van Fenema
en Nawijn leidden niet alleen
als voorzitster de vergaderingen maar waren ook actief bij
het werk betrokken.
Haar vader was beroepsmilitair, maar Mies liep op haar negentiende al met een gebroken
geweertje op haar jas. Dat vertelde zij in een interview voor
het Zandvoorts Nieuwsblad, dat
mevrouw C.E. Kraan-Meeth in
juli 1989 met haar hield, ter gelegenheid van haar 90-ste verjaardag. „Ik heb eigenlijk nooit
verwacht dat er voor mijn dood
vrede op aarde zou zijn."

O

Straatnamen

Speelweek van 08 Juni t/m 14 Juni

Zandvoorts Nieuwsblad

Van Poeliersslop naar Buureweg
Vorige week de Bodeweg, deze week het straatje er tegenover:
de Buureweg. Dit straatje ligt aan de andere kant van de Kerkstraat, aan de zuidkant, in de 'zuidbuurt' dus. Het komt uit op het
Schelpenplein. Waar de naam vandaan komt, is helaas niet bekend, maar desondanks valt er toch nog wel iets over het straatje
te vertellen.
Vroeger heeft het namelijk nog een andere naam gehad: het
Poeliersslop. Waar dat vandaan komt, laat zich raden. In 1934
werd echter weer de naam Buureweg ingevoerd, waarmee men
terugkeerde naar het verre verleden. In stukken uit de 17e eeuw
had het straatje ook al de naam Buureweg.

8 JUNI 1995

Kerkdiensten
^Veekend
10/11 juni 1995
"lervormde Kerk, Kerkplein:
tondag 10.00 uur: SOW-dienst
Gereformeerde Kerk
«ereformeerde Kerk, Juliana-

de badplaats door

het project, ruim 72.000 gulden
ruimschoots bijeengebracht.

door Martha Burger

De opening van de tuin, ontworpen door Paul van Baër, hovenier van Nieuw Unicum, gebeurde pp een wel heel bijzondere wijze. Door het uitzetten
van een groot aantal goudvissen in de speciaal aangelegde
vijver, het laten opstijgen van
ballonnen en het ingraven van
verschillende soorten waterplanten, werd de realisering
van dit project, tot in de puntjes
vervolmaakt. Vanaf nu kunnen
bewoners -en bezoekers van
Nieuw Unicum dagelijks genieten van een schitterende omgeving.
Het project is mogelijk gewo.rden dankzij de inzet van de
Stichting Steunfonds Nieuw
Unicum, een groot aantal andere fondsen, particulieren, bedrijven en inwoners van Zandvoort. Op de - vóór rolstoelen
aangepaste - steiger naast de
vijver, sprak Kees Voorn, directeur van Nieuw Unicum, alle

met

Simmers, Johannes, en Pas,
Sandrina Lucienne
Overleden:
Van Velzen, Johannes, oud 70
jaar
Koome geb. Rijbroek, Catharina Helena, oud 97 jaar
Zantvoort géb. Van der Bruggen, Johanna Antonia, oud 73
jaar
Groenewoud, Theodorus, oud
65 jaar
Bloem, Harry, oud 20 jaar

PWH HA1MC0IUS'

Geregiseerd door:
Roland Emmerich
met
KURT RUSSELL
JAMES SPADER

naar-een verhaal
van:
ASTRID LINDGREN

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30
Ned. gesproken

12 Jaar
Dagelijks 19.00

ET VALT niet altijd mee
om fatsoenlijk te wezen.
Vooral wanneer je het
idee hebt, dat je zeer onrechtvaardig behandeld bent. Neem
nu meneer Buursema uit de
Marisstraat. Ja, u kent hem
wel, de 'Don Quichotte' van het
billboard aan het Friedhofplein. Weet u het weer...? Hij
had de rechtzaak bij de Raad
van State gewonnen, dus hing
de vlag al bij hem uit. Eindelijk
moest dat afschuwelijke billboard weg. Maar binnen de
kortste keren had de gemeente
Zandvoort weer een slimmigheidje bedacht om toch haar
zin door te drukken en dus
bleef het bord staan.

Buursema is nog steeds niet
over de schrik heen en is nog
steeds zeer teleurgesteld in de
gemeente Zandvoort. Zoveel
onrecht kan een fatsoenlijk
mens dan ook maar net verkroppen. Maar wat moetje?
Het enige wat de goede man
nog rest, is zich eens even flink
te uiten over deze smerige
streek, want dat lucht misschien nog iets op. Onlangs
sprak ik hem ergens in een gezellig koffietentje. Buursema
houdt het beschaafd. Waar ik
spreek over een 'smerige
streek', praat hij liever over
een 'onrechtmatige daad',
maar voor de rest is de strekking van zijn verhaal gelijk aan
dat van mij. Maar je hebt pit, of
je hebt het niet...
Ze zijn nog niet van hem af.
De gemeente Zandvoort kan
binnenkort een schadeclaim
verwachten. Die is hij nog zorgvujdig aan het berekenen,
maar het komt in ieder geval
neer op zo'n twintigduizend pegels. Hij claimt een vergoeding,
vooral voor de ellende die ze
hem tot nu toe hebben bezorgd, vier jaar lang administratie- en ergerniskosten, a
raispn van vijfduizend gulden
per jaar. Toen enkele meeluisterende lui in de koffietent
over de 'Billboard-story' hoorden, vielen ze zowat van hun
stoel. Het is mijns inziens dan
ook absoluut geen pr-verhaal
voor de gemeente Zandvoort.
„Zouden ze mij moeten flikken," riep iemand dreigend
vanachter een bakkie koffie.
De anderen waren het gloeiend
met hem eens „Wat een rare
gemeente is dat bij jullie, wat
een hufters," riep een Mokummer.
Nou zaten we gewoon in een
net tentje hoor, maar in een
mum van tijd kreeg Buursema
vier aanbiedingen van mensen,
die hem wel even wilden helpen met een 'snelle oplossing'.
De één koos voor elke dag een
flinke pot zwarte verf over het
bord, de ander zag meer in de
'ijzerzaagmethode'. De volgende had al bijna z'n koffer met
steeksleutels uit de auto genaald, (het schijnt dat je met
het losdraaien van een paar
bouten en moeren al een heel
eind komt) en de vierde zag
meer in de p.k.'s van z'n tractor. Buursema werd er hélemaal verlegen van. Zoveel van
dit soort 'verleiding' kan een
fatsoenlijk man dan ook maar
net verwerken.
Hij sloeg verlegen en geschrokken alle aanbiedingen af
en stamelde: „Hou op zeg, nee
dank je hoor, dat is niet mijn
stijl, straks denken ze nog dat
ik het gedaan heb." De aamvezige 'hulptroepen' verklaarden
hem voor gek en taaiden af.

16 Jaar.
Dagelijks 21.30

En Buursema ?
Volgens mij hoopt de fatsoenlijke man toch nog wel
stiekum, dat hij op een nacht
plotseling wakker wordt en
keihard hoort gillen 'van onderen...'

/egens een theatervoorstelling van:|

op 9 en 10 Juni de avondvoorstel.
) en 21.30 uur en op 11 Jun1||
' ''oorstellingen van 13.30,enf
feSfaJ-'.V-•-.-. .••-.-••••:^li.^l

Qasttiulspleln 5,2042 JPt Zandvoort, tel; 02507-18686

Slager Cees Vreeburg, Haltestraat 54, reikte onlangs een echte
'Ferrari' uit aan de winnares van de actie 'Autoburgers'. Dit zijn
een soort hamburgers, gepaneerd in Ferrari-kleur. Bij 4 stuks werd
een lot overhandigd (momenteel een klein Ferrari-tje). Winnares
werd mevrouw Bluijs uit de Patrijzenstraat. Zij wist een goede
bestemming voor de trapauto. Die kon rechtstreeks overhandigd
worden aan haar kleinzoon.
Foto Persbureau Zandvoort

MARTHA BURGER

donderdag 8 juni 1995

Weekmedia 17

IISII (l

l
Dansen, muziek, sfeer en gezelligheid
iedere zaterdagavond voor ongeb. mensen in
HOPPE
JONGE
JENEVER

Soc. De Manege, Zctnclvoort
V.a. 30 jaar
Corr. gekleed, geen spijkerkleding

HOPPE

JOSEPH

MONTAGNE SI EMILION

GUY

CHATEAU
DUHAUTMONT1992

FRANSE
*** COGNAC

HELE l ITER

TEACHER'!

ELDERS

ELDERS

€ntree ƒ 15,-

De wijnen uit het hoger gelegen gebied
van Montagne Saint Emilion zi|n vol van
smaak en kleur terwijl die uit de lagere
gebieden wat lichter en soepeler zijn
Onze wijninkoper stuitte in laatst
genoemd gebied op Chateau du Haut
Mont en kwam onder de indruk van deze j
meer dan plezierige 1992 er
Elegant niet zwaar en een fruitig
bouquet Kortom een perfekt glas wijn

SCHOTSE WHISKY
0,7 LITER

Let Op!
Reserveer reeds nu voor

*** De Nacht van het Licht ***
COINTREAU

op zaterdag 8 juli

FEIST
PORT

LIKEUR

Dus die avond iedereen in het uuit of
avond/cochtailkleding

0,7 LITER

m^8

TAWNY, RUBY
OF WHITE

ELDERS

Info of reserveren: 16023

PROEFNOTITIES
Kleur rood
Bouquet Iruilig
Smaak zacht en elegant
heerlijk bij rood vlees en kaas

ELDERS n#5

ELDERS

CHATEAU

DUHAUT-MONT
MOVTAGNE SAINT EMJOV

ofOW

262

iSCC

NIERSTBNERKABINETT

DUVEL BIER
MET GRATIS GLAS

stalFoon

iettiidens

pttltelecom

i

II

Nieuw in Zandvoort

INSTALFOON IS OFFICIEEL DEALER •
•
•
•

l PROEFNOTITIES

heeft alle dranken!

Kleur lichtgeel
\ Bouquet bloem g

HAARLEM: Califormeplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bi] Dirk v/d Broek Supermarkt)

PTT NETAANSLUITINGEN
MOBIELE TELEFONIE
FAXEN
SEMAFONIE

Al e aanb ed ngenz ini geld gj/m_ 17 |un zolang de voorraad slreki

TEVENS INSTALFOON VOOR
• TELEFOONTOESTELLEN
• FUNNYPHONES
• TELEFOONCENTRALES
• BROTHER PRINTERS
• COMPUTER ACCESSOIRES
• STANDAARD EN LUXE SCHAKELMATERIAAL
• MODERN SCHAKELEN VOOR BEDRIJF EN WONING
• BRAND- EN INBRAAK BEVEILIGING
« DOORMELDING NAAR ALARMCENTRALE
• FAXSERVICE
• ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIEMATERIALEN
INSTALFOON HEEFT DE BESCHIKKING OVER GEDEGEN VAKKENNIS
EN ERVARING OP HET GEBIED VAN ELEKTROTECHNIEK, TELE- EN
DATACOMMUNICATIE EN BEVEILIGINGSTECHNIEKEN
VANAF HEDEN DUS VOOR o a NIEUWE PTT TELEFOONAANSLUITINGEN, VERHUIZINGEN EN EVENTUEEL
OPZEGGINGEN NAAR DE TOLWEG 6
AANBIEDING
PTT Pocketlme Da Vinci (GSM) van ƒ 849,- nu voor ƒ 637,- *1
PTT Pocketlme Emstem (ATF) van ƒ 999,- nu voor ƒ 889,- *1
*1 geldt tot 30 juni 1995 prijzen excl btw en uitsluitend bij nieuw abonnement
PTT telefax type 318 van ƒ 849,- nu voor ƒ 764,- *2
PTT telefax type 319 van ƒ 1099,- nu voor ƒ 999,- *2
'2 geldt t/m 17 juni 1995 prijzen excl btw
Leuk voor vaderdag
Funny phones o a Harley Davidson, Locomotief, Hot lips en Lamborghini
10% korting t/m 17 juni 1995 zolang de voorraad strekt
INSTALFOON: EEN BEDRIJF VAN G ROLLENBERG EN E ZWEMMER
TOLWEG 6, TELEFOON 02507-15711
TELEFAX 02507-16311

Uw oude camera
is geld waardj
Op /older ligt misschien nog die oude,
gxbruiksomi icndelijke,tc oiotc, te moeilijke
foto camci a Kom dan nu naai Capi \\ ant
\ a n 29 mei t/m S juli ge\en
\\ ij exti a hoge mi uilpi ij/en
Tijdens het Capi Foto
Spektakel krijgt u

ƒ 1.000 BELONING
voor degene die inlichtingen kan verstrekken
die leiden tot het terug verkrijgen van
1 IVOREN UITGESNEDEN SLAGTAND OP
STANDAARD (CA. 80 CM)
1 BRONZEN BEELD
OP GROEN MARMEREN CONSOLE
ENKELE ANTIEKE BOEKEN
EN ANDERE VOORWERPEN

Deze zaken zijn ontvreemd op donderdag 4
mei 1995 tussen 14.00 en 16.00 uur uit het
pand Thorbeckestraat 46 te Zandvoort. Op
deze dag werd het pand door mij, R. C.
Kallenbach, overgedragen aan L. S. Kool. De
ontvreemding vond plaats tussen twee
transporten, waarbij ik de resterende
persoonlijke eigendommen
uit het pand haalde.
Inlichtingen te verstrekken aan de politie te
Zandvoort of per fax aan
R. C. Kallenbach; 020-6254081.
Indien door meer dan een persoon rechtens op de uitkering van de beloning aanspraak
wordt gemaakt, zal een elk van hen een deel van de beloning worden uitgekeerd in
evenredigheid met de waarde van de verstrekte informatie.

minimaal ƒ25,- retour
voor uw oude camera
bij aankoop \ a n een
nieuwe camera*
Hul tl ni t umi

KIPFIl€T
Rundergehakt
l kilo

6 weken spektakel:
Fotowedstrijd met als hooldpi ijs L en Minolta D \ n a \ 300Si
Gratis camera Controle. Neem geen nsico NOOI de \akantie

9,95

t

Speklapjes
l kilc

0,95

Vanaf heden
iedere
zondag
geopend

Va r kensf i l et
of filetlapjes

Shoarmarollade
of Zeeuws spek

l kil

150 gram

div. smaken •* M f\ i-

\~

lichtgewicht
naaimachines QQQ
vanaf O%?ï/j"

Kroon Mode
Haltestraat 55
Nu bij aankoop

van ƒ 25,of meer
T-shirt kado

LfimGER
REPARATIE ALLE MERKEN

DMC-garen
Anchorgaren
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledmgreparatie
STOKMAN
Prmsenhofstr 7
Zandvoort
Tel 02507-20072
Maandags gesloter

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF
Van -Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel.

17093

ZOMERPLANTEN
Groot assortiment
geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums
Speciale mest voor
geraniums
en bloeiende zomerplanten

Speciaal mengsel
voor het vullen van
plantenbakken
5,- p. zak

Potterie
Tuinaarde- Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

Korting

12,95 f

Spektaculairc inruilaktic. E \ t i a hoge m i u i l p u j / c n

1,49

Camera's en accessoires tegen spektakel p n j / e n

CAPI

vlees maar c
de zomermaanden

25

Op onze héle kollektie
Zerres - Finn Karelia - Barucci Oui Set - Joye - Funn enz. enz.
m.u.v. enkele hoogzomerartikelen
I

Grote Krocht 19
Zandvoort, tel. 02507-124

brengt leven in beeld

!l.inrlitn \ \ i n U U u n i u n i Si l i i l k u i j k Kmu «ln.il 5' llookldorp
I kernstuk liiniKiuM^ H l

656

BOUCHERIE

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU

Grote Krocht 5-7
9.00 uur ttt 11.00 uur
ZaterdigvanlOOuunot
. 17;00uür
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U overweegt een huis te kopen?
Laat u dan goed voorlichten.
Bezoek onze informatieavond.
Dan krijgt u gratis en vrijblijvend
informatie over o.a. financieringen,
geldverstrekkeis, maandelijkse
woonlasten (loonstrookje mee
s.v.p.!), maximale hypotheek en
koopsom, hypotheekmogelijkheden, aanvraag Nationale
Hypotheek Garantie, subsidies en
juridische aspecten. Dat geeft u de
nodige zekerheid. U bent welkom
op de:

INFO-AVOND
VOOR
HUIZENKOPERS

NNIEUW

De nieuwe Clio Chipie:
to drive.
'

De best aangeklede

VOORLICHTINGSAVOND
m

dinsdagavond 13 juni a.s.

rfe

HIJ is met zomaar aangekleed de

TOEGANG GRATIS

nieuwe Clio Ch.pie maar helemaal t,p
top Voorzien van extra's ter waarde van
maar liefst f 1 675 waarvoor u slechts
f 600 betaalt' En dan hebben we het
over • zonwerend glas - uitzetbare z,j
ruiten achter C3 deurs uitvoering) • metaa
kleur • speciale bekleding • luxe wiel
doppen U njdt al een Clio Chipie voor
f 23 495 Kom dus snel een vrijblijvende
proefrit maken Bovendien ontvangt u in
l jun, en ,ul, bij aankoop van een
Cho Chipie een uniek en exclusief Clio
Chipie-horloge **

aanvang programma 20.00 uur
ontvangst met koffie 19.30 uur

O N A F H A N K E L I J K H Y P O T H EE K A DV l E S

-5="

Restaurant de Bosrand aan de
Amstelveenseweg 764 m
Amsterdam

Clio Chipie

EEN EIGEN HUIS BEGINT BIJ HUIS & HYPOTHEEK
Huis & Hypotheek Amsterdam Z O , Hettenheuvelweg 16, 1101 BN AMSTERDAM, telefoon 020-6 91 96 56, fax 020-6 91 96 71

VERHUIZEN?

verw ^^Bti^^e^^^^^^^Sd^ " Zolang

Verhuizen is vakwerk!

Renault advis

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

*De, Qutt

UW VERHUIZING, ONZE ZORG l

Al eens een

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

Auto-of
motorrijles?

Goede
doet't beter!

Postcode Loterij: Meer loten, meer kans

Rotterdammer
van 7 miljoen!

AANGEBODEN: VAKANT1EWERK

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

Kroon
Damespantalons

49,95

zoeken wij

met sofinummer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste bezorgers van het
Zandvoorts Nieuwsblad op vakantie. Voor wie dit werk in de eigen omgeving een
paar weken wil overnemen hebben wij een goede beloning.
Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed gebruiken voor een vaste wijk
bijj u in de buurt.
t»
Vul snel de bon in en stuur deze naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort
of bel: 02507-17166
Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van Zandvoorts Nieuwsblad in
de vakantieperiode.

Adres:
Postcode:

50

Inl. tel. 12537

Kroon Mode
Haltestraat 55

t/m

Een 24-jarige Rotterdammer
kocht drie loten extra voor de
trekking van de Mega Jackpot van de Nationale Postcode
Loterij. Raak! Eén van die
drie loten leverde hem 7 miljoen gulden op.
Remout Oerlemans en Henny
Huisman maakten een groot
spektakel van de uitreiking door

korting

Heeft u zich wel eens voorgesteld hoe dat moet zijn, zo'n
Mega Jackpot winnen 9 Probeer

POSTCODE

De overige Bingoprijzen

BINGO
JACK
POT

Als u bij 22 t/m 36 getallen een volle
kaart heeft, valt u ook in de prijzen

04 43 22 20 02 40 25
34 16 12 30 44 10 05
01 11 27 32 17 35 31

ƒ5,"

Extra kans!

Stand Mega Jackpot: 2 miljoen

damesslips

bij 2 stuks

de niets vermoedende winnaar
een helikopter m te lokken en
hem zo naar de Euromast te
brengen Daar kreeg hij zijn
7 miljoen en een zee van tijd om
na te denken over de toekomst

DE UITSLAGEN VAN 4 JUNI

AKTIE SLOGGI

Sloggi herenslips

.jaar

9 juni
in Monnickendam
10 juni
in Harderwijk
11 juni
in Tilburg

Bovenop de Euromast toont
Remout de schat. Zeven miljoen gulden voor de gelukkige winnaar uit Rotterdam

De Bingocijfers
getal 1 t/m 21

tevens

Telefoon:
Mijn leeftijd is:
Ik ben beschikbaar van

't Familierestaurant
zoekt
enth.
medewerker(ster)
voor de bediening
Erv. gewenst
Leeftijd tot ±23 jaar
Tevens
afvvashulp
gevraagd tot 20 jaar

4 halen 3 betalen

Plaats:

8 juni
in Drachten

het maar eens, want volgende
maand kan het uw beurt zijn
Dan staat de Mega Jackpot weer
op 2 miljoen en zijn er ook nog
vele duizenden andere prijzen
te winnen Aarzel niet, vul de
bon in en stuur hem op' Speelt u
al mee9 Gebruik de bon dan om
extra loten te bestellen U zag
het zelf m Rotterdam meer
loten, meer kans' •

Haltestraat 55

Alle maten

BEZORG(ST)ERS

Roadshow

Radio Noordzee
rijdt met ons mee

Elastische band

\

Postcode Loterij

13 juni
in Geleen

O25O7-1442O

Naam:

EEN EIGEN MANIER

Boul. Barnaart 14

ERKENDE

H Nieuwsblad

RENAULT

Curiestraat 8-10, 2041 CDZandvoort Tel 02507-12424

(Je Wit Verhuizingen

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

Autobedrijven Rinko

Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Bingo Jackpot

ƒ50.000,-

15
28
39
23
09
36
33
13

getal 22 t/m 36
ƒ15.000,- 03 ƒ 40,ƒ 5.000,- 38 ƒ 30,ƒ 3.000,- 45 ƒ 25,/ 2.500,- 26 ƒ 20,/ 1.000,- 19 ƒ10,ƒ 500,- 08
ƒ 7,5«
ƒ100,- 29
ƒ 5,ƒ50,-

GÈ'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bmgopnjzen en de Jackpot
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletters
Deelname houdt m aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel 020 - 679 56 56
D / 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30, (drie lotnummers)

G / 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10, (een lotnummer)

Naam

[J dhr D mevr

Adres ___
Postcode
Plaats
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10 000,-Tel
Postbanknummer

Datum
Handtekening

Banknummer

1509506

Straatprijs/ 3.000
4161 BS

Extra Prijs/ 25.000
4161 BS 044

De BMW: 5653 BC 045, te Eindhoven

Bon uitknippen en m een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
i 2501 ZV Den Haag

NATIONALE
LOTERIJ

SONY 37CM KLEUREN-TV TELETEKST
KVM1421; 37cm Black Trinitron Flat & Square beeldbuis,
softline design, dubbele camcorder-aansluiting,
60 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem,
teletekst met 4 pagina's geheugen en infrarood afstandbediening. Adyiesprijs*830.-

teletekst

SONY HI-8 TRAVELLER
opklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo, Adviesprijs*3330.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Flat en squar Hi-Black Trinitron beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adv. "1660.-

999.-

SONY72CMKVS2921
| Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviesprijs'4000.-

High-Quality! 2 videokoppen, stilstaand beeld, picture
search, timer, 8 programma's tot 1 maand vooruit,
elektronische bandteller, kabeltuner, scart-aansluiting,
HI-8 STEADY
EADY SHOT afstandbediening.
Hi-8, stabilisator,
ailisator, stereo. Adviesprijs*599.-'

1599.-

j TX1988; Stereo
tereo en
enteletekst.
teletekst.

1099.-

SONY55CMKVX2141
:MKVX2141
Stereo en teletekst.
ekst.Adv.*1650.Adv.*1 650.-

999.-

SONY55CMKVM2100
:MKVM2100

TypeW697LW; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2299.-

BAUKNECHT WA541
1000 toeren wasautomaat

1549.-

995.-

SONY HI-FI STEREO
CAMCORDER

m 1449.-

478.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Vlet stabilisator! *3100.-

Stereoenteletekst.Adv.*2250.letekst.Adv.*2250.-

1399.-

Type KN5402WO; Adv.*849.-

iONY STEADY SHOT

TR323; Hi-Fi stereo camcorder,
Oxzoom,groothoektens.*2550.-

PANASONIC
DNIC 63 CM

INDESIT
FORNUIS

1949.-

2279.-

SONY72CMKVC2921
ICMKVC2921

VHS-HQ VIDEORECORDER

LUXE 1400
00 TOEREN
'1499.RVS kuip en trommel. *1499.-

1045.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs'1 499.-

TOPMERKCAMCORDER

E807; 8mm, 8x zoom, autofocus.

899.SONY TRAVELLER

STUNT! GAS-ELEKTRO
320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

899.-

M870; 16xzoom, stereo. *2495.-

1499.-

Hi-BlackTrinitron.
ron.Adv.~1000.Adv.*1 000.-

699.SHARP DV5403
V5403 KTV

599.-

Koel/vries kombi. Adv.M 235.-

649.679.-

SIEMENS WASAUTOM.

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

G
899.-

INDESIT 1200TOEREN

749.-

/=&

949.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

TypeZE400E;;Adviesprijs*949.Adviesprijs*949.-

749.-

tfïïïïS»

•m

Uïf

GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELEfEKST/PDC. *1709.-

999.-

SS

PHILIPS/WHIRLPOOL
Type AWG719; Adv. *1235.-

[O^Jj

«CQ -

STEREO TELETEKST
52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs*1345.-

795.-

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviesprijs*745.'

495.-

37CMTYPE37KV1212
| "BESTE KOOP" Officiële
Philips garantie. Adv.*695.-

385.-

8030; Stereo^'

303 •;.,'

HRJ600; Stereo. Adv.*1299.-

899.-

ie di9'

lale

met

l

pvotgervan^^ornP^;

LUXE 800 TOEREN

GD-speler-

pTg-%
tam-9

^T~«mrP

«Knf!~

INDESIT PROMOTIE

^'^cp-spe^

Type 2596; Adv.*799.-

NVSD30; 3 koppen, PDC- IM.» i
programmering. '11"" fP

i j
nittt
set inkl.

OB9.- mm

''sóuY.w/vtKMAN--:

SONY VIDEO + PDC

-.-_^

- - - _ . - « 549
*.r. *>•«?T*r j_ i^L) : -

F360; I-HQ. 3 koppen. '1318.-

r,

SA"per
tSs^O.
autoreverse, ITie9 'S AQ _ .

•7A9.u

n->

k^^n,Viiu KMAN

qabass

:O

AKAIVIDEO+PDC/TXT

599.-

.vp.v.lnW.accesso1ces.'

2-w eg

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

PTgifr

BAUKNECHT VW 3PR

535.-

l

B AU KNECHT 2-DEURS MIELE VWG521

Type G521 ; Adviesprijs*2099.-

Luxe kast. Adviesprijs'1049.-

1399.RISICO
BCC speelt reeds 26 jaar op
Skerwvertooptuits uitend,
de allerbekendste topmerSenmetofficiëelNederlands

1-DEURS KOELKAST

|'aeonze'zeergroteoiii«".~---|
Imdat wij een sneMe zeer.

Oerdegelijke tabletop.'Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

iberip SERVICE werkhik

LAV275; 1 000 toeren. *1 699.-

SONY CD-

1299.-

°o/e '® lOg

l^arnr» 199 "

ox

m 565.695.-

L;jfc? ff 99.

AEG BOVENLADER
209; Shuttle, <

AKAIVHS-IHQ VIDEO

BOSCH VW SPS2102

PTg% "7ÜO _
toifcy f 9I9.

pTg«iV 7OO _
AEGTURNAMAT

\ «O^»-

VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv.*699.-

Topmerk! Perfektbeeld.*799.-

STUNT! Adviesprijs*749.-

QQG _

_ ^ . K > « * in l A l i

SHOWVIEW VIDEO 1^

4 KOPPEN VIDEO

GARANTIE-

495.-

t-Jm-f
Oif-Zfn
1000 TOEREN BOVENL

' sSEl.2"75.Wi'

kleuren-tv's

6 programma's, 12 couverts
en geaiisarm: Adviesprijs*999.-

ZANUSSI 2-DEURS

Type AWG089; Adv. *1435.-

. ^ »i. rt""i— -*

VSG21; Afstandbediend. *768.-

3

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

Variabele indeling. Adv.*799.-

235 liter. Adviesprijs*985.-

PANASONICVIDEO+PDC

599.-

~~ 395.-

WHIRLPOOL2-DEURS

4QQ

SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviesprijs. *890.- l

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*849.-

CQQ

Supersnel, hi-f i stereo. *1

| 25MN1350;Adviesprijs*1445.-

2-DEURS KOELKAST

INDESIT 2-DEURS

JVC HI-FI VIDEO

PHILIPS 63 CM KTV

PELGRIM WASEM KAP
WA15; Adviesprijs*245.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
ASAUTOMAAT

PHILIPS TOPKLASSE
|70 CM MATCHLINE TURBO-DRIVE HI-FI
28SL5800; Adviesprijs*2695.- STEREO + SHOWVIEW

1795.1995.945.-

178.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min.,rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs'1199.-

SLVE70; Tri-Logic! 4 DA-PRO
koppen, Hi-Fi stereo en PDC.
Adviesprijs. '1780.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

1199.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

VR632; TURBO-DRIVE,
4 koppen, stereo, longplay,
LCD-afstandbediening. *1295.-

SONY HI-FI VIDEO+PDC

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ

1198.-

Type KG31; Flexibele indeing van deur en koelkast,
automatische ontdooiing, omdraaibare deuren. Adv.*1448.-

TypeKGS32;Adviesprijs*1649.-

1195.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekkeren gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

979.-

KVM1421; Adviesprijs'890.dviesprijs*890.-

28ST2471; Adviesprijs*1995.-

ATAG TURBO-FORNUIS

999.-

ELETEKST
SONY TELETEKST

1095.-

948.-

859.-

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

| 25G R9760; Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en af| standbediening. Adv.*1795.-

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl.grill enkookwekker. *1510.-

3 laden. Adviesprijs*1199.-

699.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO

BAUKNECHT SUP*ER

55cm, Stereo
o en teletekst.

499.-

410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixed •
grill-set. Adviesprijs. *1575.-1

ZANUSS! KOEL/VRIES

MIELE K1321S LUXE

795.-

ETNA FORNUIS 14.00

PELGRIM SUPERLUXE
WHIRLPOOL ARG647 GAS-ELEKTROFORNUIS

BOSCH 1000 TOEREN

Adviesprijs*1348.-

generator, fader en
afstandbediening.
Adviesprijs*1499.-

498,

ieen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 Iiter2-deurs
«oei/vries kohnbinatie met
3 laden. Adviesprijs*999.-

Jchtgewicht camcorder. '1650.-

VPE807; 8mm videocamera, 3 lux lichtgevoeligheid, 8x
PHIUPSHWCAMCORDER motorzoom, auto-

Gas-etektrofomuismetgrill.*999.-

lru-~Ti----

380

• .... •« o i\n i r

2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

. Vakkundig persoterzijde. BCC, waarmennog
tijd voor u heeft!
J

WHIRLPOOL 1-DEURS

i

c°^!!^
^Qa.." 0-öaa^ï®'-"OIÖZgö.^T: JVC CD-SPB-ER ,

nerliikdevplgendewérkdag.

INDESIT KOELKAST

-

WALKMAN

^ V ? U J-„«rttel(

•*«lIPBiMBll
l

|

•|IlfV '

145 LITER KOELER

'

Topmerk. Adviesprijs*749.'.LASSE CD__i, ; coarcn.

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; TELETEKST. *1245.-

SAMSUNG M6135
BOSCH KOELKAST MAGNETRON OVEN

PHILIPS

^.^^-ÖK; l^ontv^e;;^^
l shuWePlaV-1:

,uto-reverse,afn.fron^

719.'

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12; Teletekst Adv.*1679.-

VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, perfekt beeld! '995.-

629.-

848.-

t

i«i

PHILIPS VHS-HQ VIDEO !E

JVC Wvv;--uner, g^p,
' cD-spelef. l Q»; Ptiid

IS70-33; Stereo en teletekst

BAUKNECHT KAST

Wasdroger. Adviesprijs*495.

3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

JSf

pTgi4

/jfÖ
Ij'jif;? ^-/ö."

" ' ^^ipi"AQ5?v'i.Viii'--il TDK
dio casse

i^.- .--.- ^ '

429.-

69"-

33 LITER KOELBOX

WHIRLPOOL AVM610

345.-

20nterinhoud.Adviesprijs*649.-

0-90

TypeJDSO; Adviesprijs*649.

XL-1190

MOULINEX FM1315

259

INDESIT WAS DROGER

SHARP R3G56 KOMBI

HRD770E; LCD-afst.bed.'799.T63-630; Teletekst. Adv. *1 579.-

998.-

t GRUNDIG 51 CM KTV
j T51 -540; Teletekst. Adv. '1 099.-

nwi
CCQ _
CHÈf UUO.

37 CM KLEUREN-TV

599.STUNT! VHS-HQ VIDEO

BETER
EN GOEDKOPER.'
ARISTONA Hi-Fi STEREO
TURBO-DRIVE 4-KOPPEN
VIDEORECORDER MET
PDC EN SHOWVIEW

$j$ 499.-

FR101

TOPNIEBK

p,^

ZONNEHEtjELSampen,
•-- ^ .

aiverseaocesso,--

^^33!^

tiKEtJlA-

,.Bi|BCC

,

"-; '.MM*

W-

jf£^*
<j

WHIRLPOOL AWG91 2
. „ogeUiK. Adv.

GRILL

MIELE DROGER T349

ELECTR'
KofliezeHer

MOULINEX
OVEN

229.- g^B3!Ö

Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

WHIRLPOOL AFB594

. ELECTl

Adviesprils *

849

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

469,

SHARP3IN1KOMBIR7V1

AEG TYPE 520

1 .40 meter hoog met 6 vries- PANASONIC NN8550
vakken cq laden. Adv. *1 1 65.- Digitale super 3 in 1
kombi magnetron. Adv. *999.-

Kondensdroger. Adv.*1 449.

Electronisch betalen B HAARLEM
.
met uw PIIM-code.
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
zonder extra kosten | Rivièradreef 37

llFXSSÏ'iüic ,inn
2
ISUPËRSTORE 1100 m z
IBreestraat G5.\

798.-

Bijna alle (opmerken leverbaar
MERKCENTRIFUGE in alle maten en soorten. Er
2800 toeren. Adv. "249. is al een vrieskist vanaf:

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOITDE
DEN HAAG
HILVERSUM

549.-

WHIRLPOOL 243 LITER

159.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
i Meer budget door de gratis l l~L~>TTNl
s
JBCC-card!
~
Aanvraag-folder in de winkeü

379.

MOULINEX KOMBI

BOSCH VRIESKAST
JypeGSDI 341 ; Adv. *848.-

STUNT!! VRIESKIST!!

PHIUPS

Type 6SB47; Adviesprijs*1445.-

[PRIJS

Kondensdroger. Adv.*1 549.

Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

thermostaat.

^a^èlérengoex

OPLAAD'

OPZETVRIESKASr

KONDENSDROGER
N5000; Geen afvoer nodig

NEDÈRtANDS^

Inkl. afstandbediening. *699.-

298.- ~~ 379.-

BAUKNECHT TRA961

Jö

449.
GRUNDIG VIDEO + PDC
GV401; "Beste koop!" TELETEKST/RDC prog. *1099.-

179.-

SHARP R2V1 4 STUNT

Absorptie, 12/220 volt en gas.

ZANUSSI WASDROGER

JVC VHS-HQ VIDEO
| GRUNDIG 63 CM

Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs*279.-

7 5 • IGNIS DROGER AWF020 ELECTROLUX RC1000

RllDlO-Cftb:

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
BLAUPUNKT 70 CM

TOPMERKWASDROGER

495.-

_~..-

PanaromicSurro

TURBO-DRIVEVIDEO
ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST Supersnel, VHS-HQvideo.*759.| 63TA441 0; Adviesprijs'1 995.

S%ornpaKl mo^^^

415.-

699.-

WHIRLPOOL AVM920
Luxe 32 liter 3 in 1
kombi magnetron. Adv. * 1499.-

298.-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag.......
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag .9 tot 5 uur.

749.
..1 tot 5.30 uur
. 9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
7 tot 9 uur
i
7 tot 9 uur

Si-l!yS9^.fJK rs£ïï±a^ffg"±i::77r
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- 7 tot

donderdag 8 juni 1995

Weekmedia 17

Autoraces boeien publiek van begin tot eind
ZANDVOORT - Circa
achtduizend toeschouwers
kregen waar voor hun geld
tijdens de Internationale
pinkersterraces op het Circuit Park Zandvoort. Vooral
de Supertoerwagens en de
race in de Ferrari-Porsche
Challenge werden boeiende
en spectaculaire wedstrij-

den.

In de strijd bij de Supertoerwagens nam Cor Euser in een
Marcos meteen afstand van de
concurrentie. Euser had echter
pech. De organisatie besloot
om onduidelijke redenen de
wedstrijd te neutraliseren. Er
zou iets in de Tarzanbocht zijn
gebeurd, omdat er wat rommel
op de baan lag, maar de coureurs waren verbaasd dat de pacecar in de baan verscheen.
Het
uiteengereden
veld
schoof daardoor na de herstart
ineen. Euser werd het toen
door de concurrentie veel moeilijker gemaakt en kwam er niet
meer aan te pas. Porsche-coureur Bert Ploeg won na een hevig gevecht met de Duitser
Schrey, die eveneens een Porsche bestuurde. De BMW van
Haarlemmer Pred Krab raasde
als derde over de finish.

Op de banken
De strijd in de Perrari-Porsche Challenge klasse werd een
Duitse aangelegenheid. Deze
auto's zorgden voor veel spektakel en spanning waarvoor de
toeschouwers op de banken
klommen. De Ferrari P40 van
piek Waaijenberg moest de

strijd met pech staken. Hij gaf
de Duitse Porsche rijders Wolfgang en Daniël Schrey tot dan
toe goed partij. Na het uitvallen
van Waaijenberg ging de zege
naar Schrey.
Eveneens zinderende spanning in de strijd om de Pepsi
Citroen AX Cup. Karst, Van der
Sloot en Van der Berkt vochten
twintig ronden lang een verbeten gevecht uit. Bumper aan
bumper bleven de kemphanen
voor de zege strijden. Met nauwelijks waarneembaar verschil
werd Karst winnaar, op de
tweede en derde plaats gevolgd
door Van der Sloot en Van der
Berkt.

II

Marl bon)
»

*

•*•

Harlboro ' * >

Fractie
Van spanning was in de Formule Ford klasse 1800 geen
sprake. Van af de start nam
Koster het heft in handen en
bouwde een ruime voorsprong
op. Deze stond Koster niet
meer af. Hij won, op ruime afstand gevolgd door de Belgen
Willems en Svensson. In de
klasse 1600 was er wel strijd. De
Amsterdammer Flor ie wist zijn
wagen een fractie van een seconde eerder over de finish te
sturen dan Van Kalmthout uit
Hoofddorp.
In de Marlboro Elf Renault
Clio werden twee races gereden. In de eerste race stuurde
Jansen zijn'wagen naar de overwinning, terwijl Molenaar kort
daarachter als tweede finishte.
De tweede race werd bepaald
door De Vos, die dan ook zege- Zandvoorter Sebastiaan Visser (op de voorgrond met nr.3), doet nu nog mee in de Formule Ford bij de Pinksterrace op het circuit Zandvoort, maar zal later in de
vierde met op een tweede plaats grindbak belanden
Foto Persbureau Zandvoort
Verschuur.

ZANDVOORT. - Het was
tobben geblazen voor de
surfers het afgelopen Pinksterweekeinde. De wind liet
het lelijk afweten waardoor
slechts een paar wedstrijden gevaren konden worvan tien knopen ren. Gelukkig trok de wind laat
den. Bij de mannen zege- windkracht
en dat werd bij lange in de middag behoorlijk aan
vierde Ron Ruiter uit Oost- vereist
gehaald. Om de vele toe- waardoor de vierde wedstrijd
huizen en bij de vrouwen niet
schouwers toch niet teleur te om het Nederlandse Kampiging de overwinning naar stellen werd er gesurfd maar • oenschap Windsurfen 1995
Erna Driessens uit Heerhu- dan in team wedstrijden.
toch mee kon tellen.
gowaard.
Het leek de organiserende
Zandvoortse WindsurfvereniDe organisatie slaagde er in
Zaterdag koh pas laat in de ging niet mee te zitten toen op toch nog aantal course races te
middag gesurfd worden. Voor tweede Pinksterdag eveneens laten varen. En het werden best
een geldige wedstrijd is een de wind niet wilde aanwakke- wel aantrekkelijke en spannen-

Surfers missen de wind
de races. Ron Ruiter werd uiteindelijk de grote man van de
middag. Ruiter won geen wedstrijd, maar de plaatsen 2,3,3,5
en 9 waren voldoende om het
overall-klassement te winnen.
De tweede en derde plaats werden gedeeld door Hans Knipscheer uit Wieringerwerf en
Stefan Gideonse uit Veere. Europees kampioen Peter Volwa-

ter kwam met een zevende
plaats matig voor de dag.
Na het weekeinde Zandvoort
zijn er in totaal vier slalomraces en zestien course races gehouden. In de strijd om het Nederlands kampioenschap staat
Edwin Junge bovenaan.
Ook de vrouwen kregen met
de matige wind te maken. Na
het opmaken van de ranglijst
werd Erna Driessens een sterke winnares. Cornelia van der
Schilden uit Alphen aan de Rijn
volgde op de tweede plaats, terwijl Lucienne Ernst uit Reeuwijk op de derde plaats eindigde.

Bekerfinales voor
Holland Casino/ZVM
ZANDVOORT - Na de
kampioenschappen hebben
zowel de dames als de heren
van handbalvereniging Holland Casino-ZVM zich geplaatst voor de finale van de
afdelingsbeker van het Nederlandse Handbal Verbond.
Vorige week dindagavond
was het een belangrijke dag
voor de handbalvereniging. Zowel de dames als de heren verschenen namelijk in het veld
voor het spelen van de halve
finale om de afdelingsbeker. Bij
winst zouden beide teams zich
plaatsen voor de finale. Na twee
spannende wedstrijden bleek
Holland Casino-ZVM inderdaad de sterkste te zijn, wat inhoudt dat beide teams zich
plaatsten voor de finale.
Deze finales worden op zondagmiddag 11 juni aanstaande,
op de handbalvelden van
Vriendschap in Amsterdam, ge-

speeld. De heren bijten om
kwart over twee de spits af tegen de Amsterdamse ploeg Heracles en de dames volgen om
kwart over drie tegen De Meer.
Deze dubbele finale kan een bekroning zijn voor een sportief
gezien geweldig verlopen jaar
voor Holland Casino-ZVM.
In de zaal is het eerste heren
seniorenteam
overtuigend
kampioen geworden, hetgeen
op het veld nog eens dunnetjes
werd overgedaan. Ook het eerste dames seniorenteam pakte
het kampioenschap op het veld
evenals de meisjes adspiranten
en de heren junioren. Gelet op
de kampioenschappen van de
jeugd kan de Zandvoortse
handbalvereniging de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Jeugdleden zijn nog
altijd welkom. Nieuwe jeugdleden hoeven door sponsoring
slechts de helft van de contributie te voldoen. Ook de kleding wordt door Holland Casino-ZVM verzorgd.

Zeer succesvolZHC
jeugdhockeytoernooi

De wind liet het lelijk afweten tijdens de wedstrijden van de Zandvoortse Windsurfvereniging

Schaakprobleem

(ADVERTENTIE)

Duif
Heiligers

De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zand^
voortse Schaak Club.
In verband met de zomerstop is
informatie over de schaakproblemen In te winnen via de volgende telefoonnummers: 02507 17272, 14441 en 15023.
De eerst volgende clubavond
in het Gemeenschapshuis Is op
donderdag 7 september 1995.

snelste

START VANAF 10.00 UUR 2E PINKSTERDAG:

LEOLUX IN DE AANBIEDING!
25 TOT 5O%KORTING
OMDAT WIJ RUIMTE MOETEN MAKEN VOOR DE NIEUWE
LEOLUX-COLLECTIE, KUNT U ENORM PROFITEREN VAN EEN
EENMALIGE STUNTVERKOOP VAN ONZE GROTE COLLECTIE
LEOLUX ZITMEUBELEN. TOT DUIZENDEN GULDENS KORTING.
MODELLEN:
DOLCINEA
YATANA
COLIBRI
BORA BORA
EXCALIBUR
TITANIA

GIACOBINI
VINJA
CADIZIA
BELLELAINE
DECADA
CACHUCHA
LAPITA

BOBO
SARAFINA
CLIO
F1ABO
PINACO
CATALPA
JACARANDA

Schaakdiagram 20. Opgave:
mat in 3 zetten, wit aan zet.
Oplossing schaakdiagram 19
(mat in 3 zetten, wit aan zet): 1.
Ta2 - Dg3; 2. Ta2 - a4 + Dg7; 3. Ta8
x Dg4 en mat.

ZANDVOORT - Het vierde A-jeugdhockeytoernooi
van ZHC is wederom een
ongekend groot succes geworden. Het Jo van Pagee
Garnaeltoernooi werd uiteindelijk bij de meisjes gewonnen door de organiserende vereniging de ZHC en
bij de jongens bleek Mop uit
Tilburg de sterkste.
Het was in het Pinksterweekeinde een drukte van belang bij
de Zandvoortsche Hockey Vereniging. In totaal dertig teams,
verdeeld over vijftien meisjes
en vijftien jongens teams, kwamen uit heel Nederland naar
Zandvoort toe om te strijden
om de fraaie bekers. Daar bleef
Foto Arnold van der Zee het niet bij, want gezelligheid
staat hoog in hè: vaandel bij
ZHC.
Zo'n
vierhonderd spelers,
speelsters en begeleiders verbleven in tenten op het Duintjesveld. Strijd op het veld om de
punten, maar daar buiten werd
gefeest en verorberde men goede maaltijden. Maaltijden die
verzorgd werden door Floris
Goezinne. Bovendien had de
Zandvoortse A-jeugd een belangrijke rol gespeeld in het slagen van het geheel door veel in
ZANDVOORT - De
te springen bij de organisatie.
zaterdag voor het PinkZoals vermeld beschikten de
sterweekend vlogen de
Zandvoortse meisjes over de
duiven van Postduiven
grootste talenten door fraai de
Vereniging Pleines vaneerste plaats te bemachtigen.
af het Franse plaatsje La
Forte Bernard. Het traject had een lengte van
hemelsbreed 542 kilometer en opnieuw bleek
ZANDVOORT - De politie
een duif van Hans HeiliKennemerland-Zuid
gaat
gers het eerste het hok
onvesminderd voort met
teruggevonden te hebverkeerscontroles in de reben.
gio. Afgelopen week werden
De duiven gingen 's mor389 bekeuringen uitgedeeld.
gens om half zeven de
Maar liefst 225 bekeuringen
lucht in met een behoor lijwerden uitgedeeld.tijdens een
ke zuidelijke wind. De snelsnelheidscontrole op de Leidseheid was hoog, want om
vaartweg, en 111 op de Heemacht minuten over half één
steedse Dreef in Heemstede. De
meldde de duif van Heilihoogst gemeten snelheid was
gers zich als eerste op het
hier 99 km per uur.
hok.
In totaal veertig automobilisUitslag: H.Heiligers l, 4,17. R. en
ten werden betrapt bij roodTh. Sinnige 2, 7, 10, 12, 13, 25.
-lichtcontroles op het WipperR.Driehuizen 3, 6. E.Paap 5.
F.Spronk 8, 9, 18. H.Gaus 11, 15,
plein en de kruisingen van de
21, 22, 23. J.Heeremans 14. P.Bol
Zandvoortselaan met de Leid16. J.Harteveld 19, 20. G.Koper
sevaart' en de Herenweg in
24.
Heemstede.

vanlleeiiwiik 1

MEUBELBOULEVARD AMSTERDAM/ DIEMEN
RINGVVEG AIO AFRIT 5-1 13/DIEMEN (020) 69941 11

389 bekeuringen

Bij de jongens zegevierde MOP,
terwijl de ZHC beslag legde op
de vijfde plaats. Het blijkt dat
het toernooi inmiddels bijzonder populair is, want diverse
teams moesten afgezegd worden omdat de ZHC-accommodatie niet meer dan dertig
teams kan bergen. Een vijfde
toernooi, volgend jaar Pinksteren, staat op het programma bij
de ZHC.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zaalvoetballers
zijn er nog niet
ZANDVOORT - De
strijd in het 25e ZVMzaalvoetbaltoernooi
gaat onverdroten voort.
Spanning en doelpunten genoeg, maar het is
nog te vroeg om definitief een afscheiding te
maken in de teams die
zich plaatsen voor de
promotie- of kampioenscompetitie.
In IA lijkt Sensemillia
zich wel te gaan plaatsen.
Dat kwam mede door een
afgetekende 11-2 overwinning op Establo. Play In
gaat zich ook wel plaatsen
in deze klasse. De Stal
zorgde in l B voor een
fraaie 5-1 overwinning op
YB/Vogel en de Klikspaan
verloor nipt van Café de
Kater met 3-2.
De Wurf en Pim Janssen
Sport maken voorlopig de
dienst uit in IC. Pim Janssen had geen moeite met
Lou-Lou, 5-1 en De Wurf
behaalde een regelmatige
4-2 overwinning op TYBB.
Beide teams zijn er nog
niet, maar plaatsing in de
kampioenspoule is bijna
zeker. HB Alarm volgt echter goed door een 6-4 overwinning op Casino-Zandvoort.
Het eerste team van Banana maakte in de strijd
met concurrent Klassiek
duidelijk wie de beste is.
Met 6-0 won Banana. Peugeot Cobussen verraste
Bakkerij Paap met een 6-5
overwinning en staat op
een gedeelde tweede plaats
met Klassiek. Duvak behaalde de eerste overwinning. Café Basta ging met
8-4. ten onder.
Voor Fred Hehl is er
geen vuiltje aan de lucht in
2B. Dit team is zeer sterk
en veegde ook het arme
Rabbel Boys van het veld,
11-3. Maclu Auto's is ook
nog ongeslagen maar de 6-5
zege op Aurora was moeizaam. Reproproof kwam
tot de eerste punten door
Sabra met 5-3 te kloppen.
Café Bluijs en Gran Dorado zijn de favorieten
voor de bovenste plaats in
2C. Bluijs versloeg Harlekijn met 5-3 en Gran Dorado was met 6-3 te sterk voor
Café Neuf. Banana 2 haalde
uit tegen PontMeyer gezien
de 8-1 overwinning. In 2D
behaalde Big Mouse de
derde overwinning. Nu
werd EDO/Jacro geklopt
met 4-3. De Zeereep gaat
steeds beter draaien. Dat
ondervond Beek Rioleringsservice, 10-1. Doordat
Job Support met 5-2 de
baas bleef over Seat blijft
de strijd om de derde
plaats spannend.
Programma

Donderdag: 19.30 uur PontMeyer - Harlekijn, 20.15 uur Bakkerij Paap - Café Basta, 21.00 uur
De Stal - Café de Kater, 21.45 uur
Banana 2 - Café Neuf, 22.30 uur
Café Bluijs - Gran Dorado. Vrijdag: 18.45 uur Klassiek - Peugeot
Cobussen, 19.30 uur Banana l Duvak, 20.15 uur Artiest, 21.00
uur Play In - Bad Zuid/ZVN,
21.45 uur Artiest, 22.30 UUT De
Klikspaan - YB/Vogel. Maandag:
18.45 uur Pim Janssen - CasinoZandvoort, 19.30 uur Beek - Seat,
20.15 uur De Zeereep • Big Mouse, 21.00 uur De Stal - Corodex,
21.45 uur Job Support - EDO/Jacro, 22.30 uur Café de Kater - II
Mondo. Dinsdag: 19.30 uur Peugeot Cobussen - Café Basta, 20.15
uur Banana l - Bakkerij Paap,
21.00 uur HB Alarm - De Wurf,
21.45 uur Lou-Lou - Casino Zandvoort, 22.30 uur TYBB - Pim
Janssen. Woensdag: 19.30 uur
Klassiek - Duvak, 20.15 uur Pred
Hehl - Maclu, 21.00 uur Sensemillia - Garage Content, 21.45 uur
Sabra - Aurora, 22.30 uur Rabbel
Boys - Reproproof.

JEUGDPARK NIENOORD
Het recreatiepark Nienoord is gevestigd op het
Landgoed Nienoord (14 ha. groot). In het park vindt u
een recreatieboerderij met Nederlands grootste verzameling zeldzame huisdieren, een grote veilige speeltuin,
diverse modelspoorbanen (Ho, LGB, schaal 1:5, 1:7)
met stoomtreinen. Op het landgoed zijn verder te vinden een subtropisch zwemkasteel met 50 m. buiteiibad, een kinderbad en een zonneweide, het Nationaal
Rijtuigmuseum, een schelpengrot, rondvaartboot,
museumkerk en een watersportcentrum. Er worden
huifkartochten georganiseerd over het landgoed (wel
vooraf reserveren). U kunt gebruik maken van een
trekkershut, een slaapgelegenheid voor 5 personen
voor f. 50,- per nacht per hut (met gratis toegang tot
het recreatiepark).
Openingstijden: vanaf l april tot het einde van de
herfstvakantie dagelijks van 9.30 uur tot 18.00 uur.
Entreeprijzen: individueel f. 4,25, inclusief treinrit
f. 5,-. Daarnaast kunt u gebruik maken van diverse
arrangementen (inlichtingen bij de kassa).
Adres: Jeugdpark Nienoord
Nienoord 10
Leek (Groningen)

Jubileumcheque
Tegen inlevering van deze cheque ontvangt
u bij de kassa van Jeugdpark Nienoord gratis een dierenkleurboek (a f. 3,-per stuk;
geldt voor maximaal 2 kinderen, van één
gezin). Deze cheque is geldig tbt„het einde
herfstvakantie.
5»
•.«~~•».
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CRO's

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

liifdi-nlalit' over oll/.r o\frif;r aanlrckkclijkr advrrliMili
inliiiiiilii'n in <lf Mimi's /ij" op aanvraag op
nu/.c katiliin'n vrrkrij»l»aar.

ir

Voor ln-ir\rn onder nuininrr wonll I r«'»rl r\lra in
rrkrning ficbraclil. aKincilc/H.— ailin.koMrn.

020-562 62 71

(<lit nuininer i* niel voor Itezor^klaehten) of y.emlen aan:
Miero'» W«M>kiiH*(li:i
l'o-lhil- 156 - 1000 Al) Aiilfttrnluin
l)c shlitin^tijilen. gelden voor plaalMng in «ie/.elfde
week.
Voor de l>elalin^ omvangt n een aeeeplprokaarl.

Financiën en handelszaken

Budget rendement winstdeling bureau
15% winstdeling vast looptijd 12 maanden
Deelname in Ned. kleinbedrijven
Info telefoon en fax 020 - 4210403
Schriftelijk nr. 12-NL-73

Oproepen - Mededelingen

T.C. Partner

Grote treinenbeurs te Amstelveen-Zuid
op zaterdag 10 juni, van 10-15 uur in Keizer Karelcollege,
Elegast 5, 170 tafels. Komt u kijken, ruilen, (ver)kopen.
Inlichtingen: 02990-40354.
tentoonstelling
Borduurpakk. Beatr. Potter, * Oproep:
Paddington Bear, DMC, An- Maria school, oude schoolchor, hobby-art., naaimach. spullen. Tel.: 02507 - 19106.
rep., scharen slijpen. Singer,
Prinsenhofstr. 7. Tel. 20072.
Sporthal de SCHEG
Frank en Kirsty weer samen. Uithoorn,
A. van Schendellaan 100
Voor hoe lang dit keer?
Zo. 11 juni, 10-17 u.
Midland BV: 033-751167.
* Gezellig hè Frits, met de
schudder achter je auto aan
op vakantie.

Rapenburgerstraat 85
1011 VK Amsterdam

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Vlooienmarkt

Hoge financieringslasten?
Zet nu uw lening om!
Kroon Kredit
(ook met BKR problemen)
01608 - 83559.

Huwelijk en kennismaking

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?

Voor trouwfoto's
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
Foto Boomgaard
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat
moet
doen:
Grote Krocht 26 1. Kies een leukeu advertentie,
ƒ 1,- p.m.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
Tel. 13529
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie

van uw keuze.
Wie kan mij inl. verstrekken
INFORMATIE-AVOND
over Jezusbeeld, gestaan op 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Psychosynthese. Wo. 14 juni, plek flatgebouw» „Sterre der
19.30 uur, Emmastraat 26. Zee". Ben geïnteresseerd. Artistieke peer, lang haar, Eén telefoontje is genoeg
geen macho, zoekt lieve
in contact te komen met
Toegang vrij. Inst. voor
Manfred Leershop op Raad- vrouw, 35-40, voor zichzelf en om
de persoon van jouw keuze.
Psychosynthese Amsterdam. huisplein.
dochter. Boxnummer 386471 Probeer het eens en bel
Tel.: 020 - 6765171.
(1 gpm)..
06-350.222.21. (100cpm).
Lang gedacht, stil gezwegen,
Felicitaties
Ben jij dat sensuele en goed- Hallo, ik ben Anita, dol op
nooit gedacht, en na 50 maanden toch mijn eigen huis gekreuitziende meisje dat ik,
stappen en lekker eten. Als
gen? Frank, hartstikke bedankt! *Hiep hiep hoera, Sandro brede (vlartin, al tijdje zoek? jij heel romantisch bent,
Hansje.
Boxnummer 357662 (1 gpm). reageer dan.
werd gisteren 18 jaar.
* Na 2 jr. eindelijk voor elkaar Dikke kus llona
Blonde Titia houdt wel van Boxnummer 386890 (1 gpm).
Aldo Lies veel geluk, jullie lief- * Lieve Oma Moes, gefelici- wat humor. Ben jij spontaan Hier is Ruud; ik ga voor een
de kan niet stuk.
teerd met uw 90-ste verjaar- dan liggen we dus samen in leuke vriendschap en wie
weet heel veel meer. Box
* Nu eindelijk na 2 jaar eens dag. Herke, Lyanne en kids. een deuk.
Boxnummer 386969 (1 gpm). nummer 213610.
tijd voor elkaar. Wander
Wat nu te doen? (0)pa HonTruus en Ria ma. 5 juni van + derdos gaat met pensioen! Bolide met dinkytoy van 4 Ik ben Audrey en wil graag
16.00 tot ± 20.00 uur bij zon- Dikke zoen. Bob, Trui, Serge. zoekt lieve, charmante chauf- in kontakt komen met hele
neschijn op nr. 30 bij regen/- • Zie de-colofon voor opga- feuse om samen schitterend leuke jongen, ca. 24. Doe je
paar te vormen. Boxnummer best!
geen tuinweer 200.
ve van uw rubieksadvertentie. 383332 (1 gpm).
Boxnummer 375442 (1 gpm).

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia belt
u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw advertentie
afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)
(in blokletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.

L

Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:
Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.

HE YOU, JA JIJ!

liij plaat.>.in^ in cli- Micro'» wonlrn (•«•rn l>rwij*niiinincrï. vrrMimrtl. Op v<-r/ork wonll aan ailvi-ru-cr(!<•!> Iniilrii hel vi-rspri-iilinghgcbiiMl iV-n krant vrrMtiiiril. Hiervoor wonll ƒ6.50 in rekening feurai-lil.
Allepl'ij/.ell,exi-l. IT-.ï'/r BTW
li kunt lic lfk*l van uw Miero-a<lvertcntieeoml>inalie Z
lelefoniseli opgeven:

Het boxnummer is:

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

Beddenshop
Nederland
vraagt met spoed flinke
enthousiaste jongens, die
graag willen werken.
Heb je interesse, bel dan
02507-15661 of 06-52847157.

Gevr. oppas voor baby overdag/'s avonds. Tel. 02507 - Zie je er leuk uit, heb je
een vlotte babbel en wil je
18763.
veel geld verdienen? Full-time
promotie-verkoopteams. Lft.
Woninginrichting
18-30 jr. Geloof je het niet?
Check it out! Tel. 023-296190,
Aangeb.: eiken wandkast met 13-17 uur of antw.apparaat.
ruimte voor tv, video, stereo Word
RIJINSTRUCTEUR
etc., t.e.a.b. 02507 - 30979. (m/v) of start rijschool.
FRANCIS nieuw in West en Al onze cursisten krijgen
nog steeds de goedkoopste een baan. Ook u kunt al na
5 maanden aan de slag als
in gebruikte koelkasten,
wasmachines, drogers, gas- auto-, motor- of brommerfornuizen, kachels en ktv's. instructeur. Een rijschool
Alles ± ƒ250,-. Jan v. Ga- beginnen mag ook na deze
lenstr. 43 (naast Kwantum), opleiding die overal in het
6898142. Dotterbloemstr. 2 land gegeven wordt. Heeft u
rijbewijs, MAVO of VBO? Bel
(A'dam-N), 6370845.
dan nu (24 uur per dag) voor
*T.k.a. tafelmodel koelkast gratis nieuwe studiegids:
+ vriesvak., i.z.g.st. ƒ 175,-; De Kaderschool, telefoon
afzuigkap ƒ60,-. Tel.: 16019. 04998-99425 of 020-6226173.

•k

*Gratis af te halen partij
stoeptegels (rode en grijze).
Tel. 02507 - 17669.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.

Divers personeel
gevraagd

Verdien wat u waard bent!
Onafhankelijke zakelijke buitenkans bij een vooraanstaande internationale organisatie. Bel 020 - 6681382.
Ben je een doorzetter, heb je
Help & Beauty International. een vlotte babbel en ben je
bereid om 's avonds te werken van 16.00- 22.30 uur? Dan
Oppas gevraagd/
kun je veel geld verdienen.
aangeboden
Bel: 020 - 6652498.

MiiTo-HilKTlrntics. v • /.akrnniHii i-n purtiriilu-r kimMI-II \vonlrti fif/rl ovrr l of '2 knloimnrn lirccdlt' in tli\rl><' Irltrr^niotlm.
l'arliciilirn'li verwijzen wij uuur dr .N|MM-iiilr IMUI op ilc
p.i|!iiiii ..MICHO'S".
l'liiul-in)! i- timp-lijk in ilr viilpcnil
lilir:
V..\\»\'(lOKTS MKIAVSHLAI) ƒ».•!« per millin.rt.-r.
Sluilinptijil: dillxla- l.'i.OO uur.
l knul uw ii'k»l IrlcfoTii.-clii- n|>i!<-vrn: ()25()7-17l66 of
;if^rvrn//nnlrn ann:
* Zmich
-t» Nicii»»hl!i.l. (Jiii-llnii-plfin 12. 2IM2.IM
Xamhonrl:
l'l.uil-in^ is nuk mogelijk in <!<• voljjcmlc rniuliinalic:
/. Xanihoni-tv Niriuv^lilail. AmstrlvnMls \\Vrkbhul.
l'illloorrisr Ooliranl, i!t' lïondr Vi'lirr. Aalhinfi-rdrr
Ilimnml. allr cclilii1» van In-I Aiiislcnluins Stiiil*liluil. ilc Nirmtc \Vcc.spcr. ./T).."]2 per niillimclrr.
.Sluilingilijili niaanilag 15.00 uur.
"Ar

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd

J

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
. Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let pp! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden
geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
, En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

Gewonnen door: J. N. de Jong. Muiden

Een viertal waardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:
B. lepma/ Abcoude
M. Stultiens, Amsterdam
M. v. Hooff, Uithoorn
S. Prins, Zandvoort

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Kante's Tours
Deze gevoelige blonde boy,
18, doet aan waterpolo en uitgaan. Wordt dat verkering?
Boxnummer 384337 (1 gpm).
k ben Karin, blonde gabberin
met blauwe ogen, en wil stapDen met een leuke gabber.
3oxnummer 386247 (1 gpm).

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

Elke week het dagelijks nieuws!

Baby-artikelen

Rijles auto's
en motoren

Te koop gevraagd
nette BABYBOX.
Tel. 020-6993301
(evt..antw.app. inspr.)

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

*T.k. paraplu buggy, niet
verstelbaar ƒ 10,-, redelijke
staat. Tel.: 02507 - 17165.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Muziek-

CUPIDO brengt u bij elkaar!
instrumenten
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
* Gratis af te halen: elekde folder aan: 03451-11486 trisch orgel: 02507 - 19785.
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 Uur per dag,
Boeken
dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Tijdschriften
Nederlands grootste relatieorganisaties.
*Te koop: 16-delige OostUPIDO zorgt snel voor resul- hoek encyclopedie 6e uitgataat! Folder: 03451-11486 (au- ve ƒ 100,-. Tel.: 02507-16548,
tomatisch) of 03451-31364
(telefoniste). Erkend, voordeLessen en clubs
lig en één van Nederlands
grootste relatie organisaties.
PIANOLESSEN
door gedipl. lerares.
Onderhoud,
Tel.: 02507-18486.
reparatie,

doe-het-zelf
• Al niet nieuw meer .
DEKLUSSENBUS
gehoord heel erg duur???

NEE
.

gewoon bellen,." ' • .
'altijd gratis prijsopgave
GOED SNEL VOORDELIG
:'•-.
tel. 13780 : '•:
(dringend?) 06-59595301
SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 19800.
Vakkundig schilderwerk door
kl. schildersbedrijf. Bel voor
vrijbl. prijsopgave: 020 6917762.

Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN

Osdorperweg 247
Amsterdam-Osdorp
Tel. 020-6193271

*T.k. damesfiets 3 yersn.
vr.pr. ƒ110; racefiets i.g.st.
vr.pr. ƒ160. Tel.: 30355.
*T.k. dames-vouwfiets ook
als kinderfiets ƒ 75,-. Tel. na
19.00 uur: 02507 - 16516.

Auto's en
auto-accessoires
*T.k. Toyota Starlet spec.
'82, goed berijdbaar, APK
7sept. ƒ300. 02507 - 16174.

06-Nummers
ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06-320.330.79 (75cpm).

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW -

De Krocht

Bel Dames Thuis
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ '
thuis doorgeschakeld

06-98.50
24 u/p.d. 100 c.p.m.

Grote Krocht 41, Zandvoort, Dikke vrouwen (40+) willen
tel. 02507-15705 b.g.g 19932 vrijblijvende sex. Gratis & discreet. Bel 06-9502 (75 cpm).
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES Dikke vrouwen geven lelnrs
KOFFIETAFELS
voor gratis sex bij hen thuis.
Zoekt u ruimte voor vergade' 06-9602 (100cpm).
ring, feest, club of partij? Dikke vrouwen (40+) willen
Komt u dan eens praten met kontakt met oudere heren.
mij, A.J. v.d. Moolen,
Bel ook! 06-9543 (75cpm).
Gemeenschapshuis, - tel.:
DIREKT apart met gratis vrou02507-14085 of 19652.
wen, doorverbonden naar
haar huis. 06-9710 (75cpm).

Dominante vrouwen geven Jongemannen gezocht die
tel.nr voor Gratis SM-kontakt. dames (35+) GRATIS verwennen. 06-9666 (1 gpm).
06-320.325.80 (100cpm).
Kies nu zelf de leukste yrouDOORSCHAKELLIJN
Nu kun je vrouwen direk't op- wen, via de computer krijg je
bellen. Direkt naar haar thuis. haar direkt aan de lijn!
Bel 06-9667 (75cpm).
Bel: 06-9892 (75 cpm).
Laat je eens lekker doorverELKE DAG NIEUWE
binden met zo'n OUDERE
DAMES PRIVÉ
vrouw thuis: 06-9650 (1 gpm).
Laat je snel
doorverbinden via
Luister naar gratis SEXoproepen van vrouwen. Maak je
keuze, de computer schakelt
24 u/p.d. 110 c.p.m.
je direkt door. 06-9665 1gpm.
GESCHEIDEN en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen NEGERINNEN geven tel.nrs
zijn ook op zoek: Bel 06- voor gratis plezier bij hen
thuis. Bel 06-9662 (75 cpm).
350.290.15 (100cpm).
Nieuw: hete meisjes (18)
Gratis naar bed met vele
uit Groot Amsterdam!!
Dikke VROUWEN thuis.
06-350.23.020 (100cpm).
Bel snel 06-9580 (75 cpm).
Gratis naar bed met vele ge- Nu DIKKE vrouwen echt optrouwde vrouwen thuis. Sex- bellen. Zoek de leukste en de
kontakten 06-9530 (75 cpm). computer verbindt je naar
haar thuis 06-96.68 (100cpm).
GRATIS naar bed met getrouwde vrouwen thuis. Sex- Nu kun je hete vrouwen echt
kontakten. 06-9747 (75cpm). opbellen. Ze willen gratis sex.
De computer verbindt je naar
GRATIS Sexkontakt, nu spec. haar door. 06-9755 (75cpm).
met hete vrouwen van 40+.
Nymfomanes doorschakellijn
Bel nu 06-98.11 (75cpm).
direkt apart met een oudere
GRATIS 't bed in met ge- vrouw. Bel 06-9504 (75cpm).
trouwde vrouwen. Direkt sex
Oudere en jonge mannen gecontact. 06-9566 (75 cpm).
zocht v. gratis SEX met daHeerlijk DISCREET apart met mes (35+): 06-9620 (75cpm).
hete vrouwen uit Amsterdam.
Oudere ERVAREN vrouwen
06-320.322.11 (75cpm).
van 35+ zoeken sexkontakt.
Hete meisjes (18) Live
06-350.290.53 (75cpm).
Oudere HEREN gezocht v.
gratis sex met lieve dames!
Geen wachttijd 1 gpm
(40+) bel 06-9705 (75cpm).
Homo: Jongens v.a. 18 onder
elkaar. Hoor die knullen ge- Oudere vrouwen geven
nieten! 06-320*330*88 75cpm tel.nrs. voor gratis sex bij hen
thuis. Bel 06-9511 (100cpm).
** HOMOKONTAKTEN **
geven
Zoek je snel een hete knul? Oudere vrouwen
tel.nrs. voor gratis sex bij hen
06-320*330*18 (75 cpm).
thuis. Bel 06-9780 (75cpm).
** HOMO-KONTAKTEN *'*•
Direkt apart-'met een hele Oudere vrouwen (40+) geven
hete knul uit Amsterdam! .- •hun telefoonnr voor .gratis
Bel nu 06-9613 (Nu SOcpm). SEX: 06-9517 (75 cpm).

06-98.57

06-9715

HUISVROUWEN geven tel.nrs. voor gratis sex bij hen
thuis 06-9664 (75cpm).

Privé
Bel dames Thuis!

STUDENTES geven
gratis sex op hun kamer.
Bel nu 06-9603 (75cpm).
STUDENTES geven tel.nr.
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9695 (slechts 75 cpm).
STUDENTES willen mannen
verwennen. Geen fin. bedoelingen: 06-350.266.46 (1 gpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9844 (75cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9502 (75cpm).
Twee buurmeisjes (18 jr) voélen onder eikaars rokje. Zalig
slipje. 06-350.111.63(1 gpm).
IVrouwen, 35 jaar en ouder,
willen DIREKT-SEX. Bel haar
thuis via 06-9604 (75cpm).
WELLUSTIGE oudere vrouwen geven hun telnrs. voor
gratis sex. 06-9605 (100cpm).

Diverse clubs
2 SEXY tienerstudentes (18)
mass.,. relax, trio. Overtoom
443, A'dam. Tel. 020-6186165.
2 WARME studentes privé,
mass., relax, ook trio. Middenweg 89 A. Tel. 020-6925207.
BETTY'S ESCORT
020 • 6340507 dag. v.a. 19. u.

Darling Escort
Indiase, Thaise, Indonesische
en Ned. 'meisjes, v.a. ƒ200
p.u. (Meisjes gevr. v.a. 18 jr).
Bel: '020 - 6189577
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06 - 350.222.21. (100cpm).
GAY-ESCORT. Sexy boys bezoeken u discreet aan huis.
Heel NL., 24 u. 020-6226920.

Diversen

06-96.88 .

HUISVROUWEN geven tel.Zeer erv. kaartl. helderz.
24 'u/p.d. 100 c.p.m.
nrs. voor gratis sex bij hen
voorsp. Toek. nauwk., res.
thuis
06-9501
(75cpm).
DIREKT-SEXKONTAKT
SEX-DOORSCHAKELLIJN
verz. Tel.: 6648995.
Kies nu zelf de heetste vrou- JONGE mannen gezocht die Nu hete negerinnen echt opGepens. schilder heeft nog
wen, via de computer wil ze dames (35+) GRATIS ver- bellen. Zoek de leukste en de Zeer ERVAREN kaartl., helwat tijd over, ook voor klein TUINMAN voor al uw tuin- gratis sex aan de lijn.
computer verbindt je naar derz., voorsp. toek. nauwk.
wennen. 06-9709 (75 cpm).
Bel 06-9788 (75cpm).
Ik ben een pittig vrouwmens onderhoud. Tel. 02507-18248. werk, hek- en straatwerk.
haar huis. 06-9667 (75cpm). Result. verz. 020-6648995.
en hou van uitgaan, sporten
Levering alle materialen.
en lezen. Welke hele leuke
Vraag vrijblijvend prijsKunst en antiek
man ook?
opgave. Tel.: 023 - 380852.
Boxnummer 386784 ( 1gpm).
Deze lange meid, dol op spor
Te koop
ten, dansen en lol maken is antiek, groot, klein, dik, dun,
aangeboden
op zoek naar een hele leuke banken, vitrines, bureaus, dediversen
boy.
coratie enz. JAN BEST, KeiBoxnummer 386003 (1gpm). zersgr. 357, tel. 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30, * Aang. bolderkar met huifje
Ik ben Mike van 19, bruin haar Aalsmeer, tel. 020-6412137.
en op luchtbanden, i.z.g.st
en blauwe ogen, en ik val voor
ƒ100. Tel.: 02507 - 16080.
leuke, spontane meisjes.
TAFELS
Boxnummer 381790 (1gpm).
Flipperkast te koop ƒ1.500,antiek, klein,
Tel. 02507 - 30580.
Ik ben Petra, 21, en zoek gogroot, dik, dun.
GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
zer die van een beestachtige
*T.k. witte langwerpige sa
geplaatst
onder
de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opavond stappen houdt.
lontafel ƒ35; nw 2-p. matras
navolgende voorwaarden:
Keizersgracht 357,
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
Boxnummer 930117 (1 gpm).
140x200m ƒ 50,-. 02507-15817
020-6232736.
• geabonneerd zijn op het bij uw tekst meegerekend wordt).
Ik ben sportief gebouwde
Showroom:
Zandvoorts
Nieuwsblad
• inzenden uitsluitend
meid van 22 en zoek moderTe
koop
Mr. J. Takkade 30,
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worne mannelijke man ca. 11.85
via de bon (niet telefonisch) o aan balie kantoor
Aalsmeer, 020-6412137.
gevra'agd
den opgegeven.
als maatje.
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
diversen
Boxnummer 991179 (1 gpm). Veilinggebouw Amstelveen
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alHeden inbreng voor veiling
Ik heet Joke en mijn hobby is 26 en 27 juni: Spinnerij 33
brief) met vermelding van uw postcode naar:
leen
voor
particulier
gebruik
•
het
aangebodene
Te koop gevraagd
gitaar spelen, tuinieren en
Tel.: 020 • 6473004
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
nette BABYBOX.
Micro's Weekmedia,
met de hond lopen. BoxnumTel. 020-6993301
mer 386783 (1 gpm).
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
Beeld en geluid
(evt. antw.app. inspr.)
Ik heet Sjon en ben aardige
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Of afgeven bij:
man van 36 die uitkijkt naar
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
* Sony radiotoren, grammoOnroerende
een leuke vrouw voor fijne
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterfoon, compact disk, 2 spearelatie. Boxnummer 386442
Gasthuisplein 12,
goederen te koop
kers ƒ lOO,-.Thorbeckestr. 26.
(1 gpm).
grepen.
- 2041JM Zandvoort
Wasmachine defect? Bel:
020-6816308. Tel. pr.opg.
vooraf, geen voorrijkosten.

Bloemen, planten
en tuinartikelèn

Kasten

voor departiculier

3 regels
Gratis!

Jan Best

gevraagd

Ik, man, ben een sportieve
weegschaal van 27 op zoek
naar een leuke meid voor mijn
balans. Boxnummer 316096
(1 gpm).
Ik: man, frank en vrij, veel
gezien en veel te ontdekken.
Jij: ca. 38, rossig en innerlijk
knap. Boxnummer 375143
(1 gpm).
Jongeman met karakter, humor en nivo wil met jou kennismaken. Dat wordt dus
lachen! Boxnummer 385557
(1 gpm).
Jongen met diepgang, zonder matje of snor, reageer
svp op vrolijke studente
Manon van 21.
Boxnummer 37,3378 (1 gpm)
Kees, 33 en leuk om te zien
zoekt vlot, vrouwelijk meisje
Gewoon een tof mens. Box
nummer 370640 (1 gpm).
Lieve, huisel. bijna 65+stei
houdt o.a. van klaverjassen
Welke leuke man doet mee?
Boxnummer 387060 (1 gpm)

Computerapparatuur
en software

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

* T.k. spelletjes voor Supernintendo
ƒ50.-.
Tel.
Woningruil
02507-12536
T.k. Super Nes met 16 spel750 RUILADRESSEN
cass. in één koop ƒ 750,-.
in A'dam. Inform. bij WBV He
Tel. 02507 - 15622.
Oosten. Tel.: 020-4873315.
T.k.a. Nintendo spelcomputer
incl. 2 spellen, 2 joysticks en
Vakantie
pistool ƒ 60 + 6 spellen ƒ 20
buitenland
p.st. Tel.: 02507 - 13213.
Aktieve vakantie nog enkele
plaatsen vrij. ZANGWEEK in
Zuid-Tsjechie
8-15
juli
Telthuis' verhuizingen met Info.: 020 - 6712934.
een lift, voll. verz. ZandvoortAmsterdam en omstreken.
Vaar/surfsport
Tel. 06 - 52855869.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz. T.k. 1 springboard plus 1 Mi:
Dag-nachtserv. 020-6424800. tral incl. toebehoren ƒ 3.000,Tel. 02507 • 30580.

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

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

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

Verhuizingen

Schoonheid en
verzorging

Welke leuke man weet hè
goede gezelschap van een
goodlooking lady van 50 te
waarderen?
Boxnummer 387060 (1 gpm)

HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ 125,- tot max. ƒ475,Tel.: 02507 - 14606.

Welke lieve vrouw komt naas
mij, Jaap 47, op de brug
staan. Hou van zon, zee
strand. Boxnummer 387052
(1 gpm).

ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ 75,- p.w.
02507-30183/06-52812146

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
T.k. caravan Burstner 1989;
pers., met toiletr. + voortent en
luifel. Tel.: 020 - 6433356.
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant.

6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11, 84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
.Adres:
Postcode:

Plaats:

„-.

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

,
..Abonnee Ja/Nee

Actief • Tips • Vrije tijd

Weekmedia
1-19

7/8 juni 1995

Tent blijft in Nederland populair

Hotelgids
Onder de titel 'De 100
, leukste hotels' is een nieuwe hotelgids verschenen.
De hotels die vermeld
staan in deze gids zijn geselecteerd op bijvoorbeeld de
bijzondere sfeer, de mooie
locatie, een bewogen geschiedenis of de culinaire
specialiteiten. Vervolgens
.zijn alle honderd door de
auteurs persoonlijk bezocht om zich een goed en
•objectief beeld te kunnen
vormen.

Curver Maestro
Curver heeft een produkt
ontwikkeld waarmee het
schoonmaken, snijden en
wassen van groenten een
stuk eenvoudiger wordt:
'de Maestro'.
De onderbak wordt gevormd door een groot vergiet dat zowel in een ronde
als in een vierkante gootsteenbak kan worden 'opgehangen'. Daarbovenop
ligt een kunststof snijplank waarop groenten gemakkelijk kunnen worden
gesneden.
Het afval dat hierbij ontstaat, wordt in een speciaal
afvalbakje gedaan dat direct naast de snij plank is
geplaatst. Als het afvalbakje wordt geleegd, kunnen
de gesneden groenten eenyoudig in het vergiet worden geschoven. Na het afspoelen lekt de groente uit
in het vergiet zonder dat
het overtollige water over
het aanrechtblad loopt.

Kamperen in Nederland. De ervaringen en herinneringen
zijn gevarieerd. De een kan nog lyrisch spreken over het
eitje dat hij op een junidag in 1988 bakte aan de oever van
een zonovergoten beekje op een door eeuwenouwde bomen
omgeven camping. Hij zal voorgoed zijn ingelijfd bij het
gilde van de fervente kampeerders. De ander denkt met
afschuw terug aan een geheel verregend verblijf in een
klamme tent op een zompig terrein en hij zal zijn heil
voortaan zoeken in pension, appartement of hotel.

H

OE STAAT HET anno
1995 met de belangstelling voor de Nederlandse camping? We staken ons licht op bij een aantal deskundingen.
„Het oplopen van de barometer loopt parallel met de bezetting op de Nederlandse campings. Slecht weer in het voorafgaande jaar heeft zijn invloed.
Is de voorgaande zomer goed
dan zijn de perspectieven voor
het lopende jaar ook goed," zegt
Bob Taanman, hoofd Voorlichting van de Vereniging van Recreatie-ondernemers Eecron.
Zo'n 1250 yerblijfs- en dagrecreatiebedrijven (doorgaans de
grotere) zijn aangesloten bij
Eecron en daarmee is deze vereniging de representatieve organisatie van deze sector in Nederland: zeventig miljoen bezoekers aan dagrecreatiebedrijven, samen goed voor een omzet van twee miljard gulden en
een werkgelegenheid voor
18.500 personen. Wat campingbezetting betreft, toont Taanman, met de tropische zomer
van 1994 nog in het achterhoofd, zich optimistisch.
„Je hebt een aantal categorieën campingbezoekers," zegt
hij. „Bungalowmensen die van
tevoren reserveren, mensen
met een tourcaravan, die voor
het hele jaar een plekje vastleggen en mensen met jaarplaatsen voor een tent. Dit zijn vaste
gegevens en die zijn goed voor
zo'n 70 procent van het totale
aantal overnachtingen." De
spontane bezoekers zijn vol-

'De 100 leukste hotels' Is verkrijgbaar In de boekhandel en kost
24,50 gulden.

Grasscharen
Gardena brengt drie
nieuwe grasscharen op de
markt. Ze zijn speciaal ontworpen voor het nauwkeurig knippen van graskanten. Daartoe zijn de messen
voorzien van een antikleef.
coating. Nieuw is ook de
golfsnede in het mes, die.
het gras binnen knipbereik
"houdt. Knippen op de
moeilijkste plaatsen is een
stuk eenvoudiger doordat
-de messen tweezijdig versteld kunnen worden tot
' een hoek van negentig gra...den. Met speciale steunlagers kan de schaar zó worden ingesteld dat het gras
'• overal op één lengte wordt
geknipt.
De nieuwe grasscharen zijn verkrtigbaar vanaf 29,95 gulden.

gens Taanman' 'het zout in de
pap' voor campingbeheerders.
„Dat is 30 procent die kijkt naar
de lucht en denkt: laten we eens
naar een camping gaan."
In totaal kent Nederland 4250
recreatiebedrij ven en daaronder vallen naast kampeerterreinen ook jachthavens. 1800 campingbeheerders zijn dit van
professie. „Bij de anderen denk
.ik aan kamperen op een
boerenerf, op een plaatsje achter het café, dus camping niet
als hoofdberoep."
Jacques van 't Riet is redactiechef van de Campinggids
ANWB. Hij spreekt over de vele
soorten kampeerterreinen die
Nederland heeft.
„Grote
kampeerterreinen,
kleine terreinen, landgoed- en
kasteelcampings, boerencampings, noem maar op. Campings waar veel jongeren komen, waar je kunt paardrijden,
waar alleen vrouwen zijn, het
kan allemaal. Je moet zoeken
wat bij je past. Er ontstaat meer
specialisatie, keuze voor iedereen."
Er zijn „toeristische kampeerders, die dus trekken van
camping naar camping, kampeerders op zoek naar rust en
cultuur. Er zijn kampeerders
die zoeken naar vertrouwdheid
en gezelligheid, zij gaan doorgaans altijd naar de zelfde campings, de vaste kampeerder die
een vaste jaarplaats heeft."
Van 't Riet zegt dat de voorkeur van de Nederlander uitgaat naar de tent: „De tent
scoort het hoogst, gevolgd door

Het lievelingsboek van...

De Maestro kost 29,95 gulden (,«lviesprljs). Voorverkoopadressen:
Curver, afdeling Cosumentenserylce. telefoon 013-310.329.

Een eenvoudig tentje, het simpele maal bereid op de spiritusbrander en een taboe op Radio 3

de tourcaravan, de vouwwagen
en de sta-caravan. Veel tenten
dus, maar daarbij worden ook
de kleine bijzettentjes geteld
waarin kinderen naast de oudertent overnachten."
Vooral gezinnen met jonge
kinderen bezoeken kampeerterreinen. Van 't Riet: „Een positief punt wat betreft de campings in Nederland is dat we als
slechtweerland in vergelijking
met bijvoorbeeld Duitsland,
Denemarken, Oostenrijk en
Frankrijk veel overdekte accommodaties bij de kampeerterreinen hebben. Nederland
heeft ook een grote zwembaddichtheid. Als het dagen achter
elkaar regent in Frankrijk en je
staat op een camping dan heb je
daar weinig te doen. In Nederland zijn er dan veel mogelijkheden om je op de camping te
vermaken."
Hij vervolgt: „Ook is het kamperen in Nederland goedkoop.
Hier betaal je zo'n 25 tot dertig
gulden per nacht, maar in
Spanje zo'n tachtig tot negentig

gulden. Dat land heeft zich dan
ook uit de markt geprijsd. En
boodschappen-doen" is hier
doorgaans ook goedkoper dan
elders."
Vaker dan vroeger gaan Nederlanders naar campings ver
weg. „Men is beter opgeleid.
Men wilde vroeger bijvoorbeeld
niet naar Frankrijk vanwege

maal in of aan de rand van bosen natuurgebieden gelegen.
Volgens Kuiper is kamperen
tussen geurende bloemen en
fluitende vogels, in een gebied
met rust en ruimte, mogelijk op
de terreinen van Staatsbosbeheer. „Kleine terreintjes waar
nog puur gekampeerd kan worden op royale staanplaatsen.

'Kleine terreintjes waar nog
puur gekampeerd kan worden'
het taalprobleem. Nu trekt men
gemakkelijker weg."
Van 't Riet noemt de huidige
jeugd niet meer 'kampeerminded'. „Jongeren gaan liever met
een bus naar de Spaanse kust."
Over de specialisatie van
kampeerterreinen spreken we
met Jan Kuiper, hoofd Voorlichting en PR Staatsbosbeheer. Deze organisatie kent de
natuurkampeerterreinen, alle-

Men moet wel een natuurkampeerkaart hebben, uitgegeven
door de Stichting Natuurkampeerterreinen en te koop bij de
ANWB."
Wie Kuiper hoort praten,
krijgt een idee van de ware
kampeerder: een eenvoudig
tentje, het simpele maal bereid
op de spiritusbrander en een
taboe op Radio 3.

Foto Staatsbosbeheer

„Stacaravans zijn op onze
terreinen niet toegestaan. Er
zijn terreinen waar alleen tenten mogen staan, op andere
kun je ook met caravan of camper terecht. Schetterende radio's en luide tv's zijn ook niet
welkom."
De namen van de natuurkampeerterreinen van Staatsbosbeheer zijn passend. Zo kan men
naar De Kwartelkoning, Zonnegloren, De Pomp, Achter de
Beukenhegge, Mooi Drenthe,
De Dassenburcht en nog vele
andere terreinen waar stilte en
natuur voorop staan.
Kamperen blijft populair. En
gedachtig de zomer van 1994
met zijn tropische temperaturen, mag worden verwacht dat
ook dit jaar weer veel Nederlanders de tent zullen pakken, op
zoek naar een Plek Onder De
Zon.
Leni Paul
Voor Inlichtingen: Recron, telefoon
085-591.111 en Staatsbosbeheer, telefoon 03404-26214.

Magisch penseel
Jonge kinderen vinden
het vaak erg leuk om te
schilderen, tekenen of zelf
te ontwerpen. Speciaal
hiertoe heeft MB twee
creatieve spellen bedacht
die zeer compact zijn en
daardoor
gemakkelijk
kunnen worden meegenomen.
Met het 'Magische Penseel' kan zonder knoeien
overal worden geschilderd.
Ook daar waar niet direct
water bij de hand is. Dit
komt door het waterreservoir dat in de kwast zelf zit.
Een simpele, druk op de
knop zorgt voor meer of
minder water om de verf te
verdunnen. Bovendien is
het penseel makkelijk
schoon te maken met een
bijgevoegde spons.
De consumentenrichtprijs van
het Magische Penseel is 29,95 gulden.

Feeling krijgen voor sfeervol tuinieren

Lindy en Marlieke Noord
zijn twee zusjes uit Kudelstaart. Lindy is negen en
Marlieke is zes. Het lievelingsboe_k van Lindy is 'De
jongensjaren van Dik Trom'.
Ze vindt het zo'n leuk boek
omdat Dik Trom allerlei
domme en ondeugende stre-

ken uithaalt. Zelf haalt ze niet
zulke domme dingen uit, maar1
ze vindt de verhalen wel grappig. Marliekes lievelingsboek
is 'De mooiste vis van de zee'.
Het is een prachtig prentenboek over een vis met schubben die wel van echt zilver lijken. Marlieke houdt, vooral zo

van het boek omdat het visje
zo mooi is. Toen de juffrouw
'De mooiste vis van de zee' op
de kleuterschool voorlas, werd
het Marliekes lievelingsboek.
Dat is het nog steeds en inrniddels kan Marlieke het al bijna
zelf lezen
Foto Bram de Hollander

(ADVERTENTIE)

N PAKKEN

wegwezen!
l O-daagse zon- en cultuurvakantie in
Hongarije, Budapest en Balatonmeer!
10 Daagse reis waarbij u eerst geniet van de bruisende
stad Budapest en daarna van de rust aan het prachtige
Balatonmeer! Inclusief excursies en prima hotels!
Juli: 10, 24,31 fl. 848,- Aug.: 07,14, 21, 28 fl. 848,Inclusief: *vervoer per tourbus * halfpension *overnachting
heen- en terugreis*logies in prima hotels *2-ps.kamer met
do/to *excursies *gidsservice* begeleiding *afscheidsdiner
HONGARUE-INFORMATIE-COUPON

Deze bon ingevuld opsturen naar
De Harde's Tours, Antwoordiir. 308,
2130 VB Hoofddorp (geen postzegel)
Naam:
Adres: —
Poste.: —
-WoonpL:.

l

De Harde's Tours

Boek nu! BEL 020-6541100

6TK ZIE DE TUIN als een
l verlengstuk van de
-*- huiskamer, 's Zomers
breng je er toch heel wat tijd
in door. Een tuin geeft
rust," zegt de Buitenveldertse tuinadviseuse Metha Parson. Sinds vier jaar helpt ze
toute Buitenveldert en daarbuiten (waar de tuinen
groot zijn) aan sfeervolle
zithoekjes, een ornament en
een andere kijk-op planten
en kleuren. Haar eigen tuin
dient als showroom.
Metha Parson spreekt liever
over het aanbrengen van accenten als ze haar advieswerk zou
moeten omschrijven. „Sfeerverbetering van, meestal, bestaande tuinen. Vooral door hét
maken van terrasjes en het werken met potten en beelden."
Parson levert Engels teakhouten meubilair ('het mooiste
wat er is, vooral als het grijsgroen verkleurt, zo natuurlijk')
en ornamenten, bijvoorbeeld
Griekse vazen, op bestelling.
Volgens Metha, dé trend van
het moment. Evenals de
Buxus, die typisch Engelse
struikgewassen waarin je van
die creatieve figuren kunt
snoeien. „En neem dan niet
vier kleintjes, maar één of twee
grote planten, dat geeft veel
meer volume."
Het begon voor Parson als
een uit de hand gelopen hobby.
Ze verhuisde naar Buitenveldert en zat daar ineens met die
grote tuin. Haar smaakvolle inrichting trok zoveel belangstelling van buurtgenoten, dat Metha besloot een soort in-houseparty te organiseren. Decoratie-

Deze vrlje-tljdspagina verschijnt
wekelijks In alle edities van
Weekmedia. Coördinatie: Trudy
Steenkamp, postbus 2104,1000
CC Amsterdam, telefoon 020 •
562.2840 (niet op vrijdag).

'Sfeerverbetering van tuinen door het maken van
terrasjes en het werken met
potten en beelden'
Foto's Metha Parson

ve spullen haalde ze bij een
groothandel, stalde ze thuis
leuk uit - het was november,
dus vooral kerstspul. Metha
Parson: „Het was gewoon vol in
mijn huis. Ik had een mailing
verstuurd aan vrienden, familie,
buren,
zelfs aan de
ouders' van
van de kinderen uit mijn
zoontjes klas.
Binnen een
paar uur was
ik
uitverkocht. Het seizoen daarop hebben we een grote tent in de tuin gezet."
In februari van dit jaar mocht
ze in VT-Wonen haar verhaal
vertellen over tuindecoratie.
Volgens Parson krijgt de Nederlander langzaam aan meer

feeling voor sfeervol tuinieren.
En ze verwijst naar België en
Frankrijk. Idolaat is ze van de
Franse tuinen, het bourgondische sfeertje. „Wij zijn nog altijd geneigd de tuin vol te proppen met veel bloemen in te veel

donkerrood accent. Bloemen hoog achter van zo'n twee vierzijn nu een beetje uit. Gelukkig kante meter, te beginnen?
gaat het grasveld met bloemen- „Ach, daar kun je ook zoveel
perkje eruit. Steeds meer men- leuks mee doen. Er zijn bijvoorsen kiezen voor terrasjes met beeld allerlei boompjes: Priaparte grindtegels en potten mus, Amandel-, Laurier- of Semet planten. Het voordeel van ringenboompjes die lang klein
potten is dat je blijven en dus prima in een pot
elk seizoen je op het balkon kunnen. En leuassortiment
ke, opgemaakte, potten met
planten kunt planten. Als je ze maar goed
veranderen." verzorgt, elke dag, en bijmesten
Plastic of ge- natuurlijk, dat vooral. Het is
glazuurde pot- een kwestie van alles goed op
ten vindt Par- elkaar afstemmen. Je propt je
---^- son uit den
huis toch ook niet vol met vanboze. „Neem alles en nog wat?"
het echte terracotta, dat staat
heel natuurlijk."
Monique Lindeboom
Ze heeft zojuist een opdracht
van een klant uit Bentveld aan- Een tulnaccent-advlcs van Metha Pargenomen. Vast met een gróte
kost 75 gulden per uur. Ze is betuin. Is er nog wat met balkon- son
relkbaar op telefoonnummer 020 •
netjes in de binnenstad, drie- G61.0G08, Groot Blankenberj; 70, Am-

'Wij zijn geneigd de tuin vol te proppen
met veel bloemen in te veel kleuren die
niet op elkaar zijn afgestemd'

BOES

kleuren die niet op elkaar zijn
afgestemd. Zoals rood, wit,
geel, blauw en roze bij elkaar.
Ik vind op dit moment zachtgeel met zacht-oranje en gebroken wit erg mooi. Of veel grcene planten met hier en daar een

sterdam-Bultenvelclert.
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschi|nl in Het Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w.. Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Couranten Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20 00 uur Tel. 020-665.80 86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk Vul de bon in en zeqd deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren'
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp1 Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 42,00
voor elke extra regel
ƒ 14,20
mm-prijs
ƒ 8,80
mm-prijs met vignet
ƒ 8,80
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 10,40
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. !7,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Tegen handelspr.. BX 1 6 TGi
van 1e eig. kl rood, elektr.
schuifd. 6/91 ƒ12.000.- BX 14,
LPG, 1/86, ƒ 2950. ZX1.6 Aura,
5-drs , zwart 10/91 ƒ 14 500.ZX 1.6i Aura, 5-drs., wit 10/91
ƒ14950.- BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam. 020-6627777.

BX 1.4 E Cannes4/91/ 9.000
BX 1 4 E 1/92
•
ƒ 10.600
BX 1.6TGI5/90
ƒ 8.400
BX 1.6 TZI 2/92
ƒ11.200
BX 1.6 TGI 8/91
ƒ 9.600
BX 1.9 4/90
ƒ 9.800
BX 1.9 Break 5/90
/ 12.700
BX 1.9 D 3/90
/ 8.900
BX 1 9 TZD 10/90
ƒ 9.600
XM 3.0 V6 Amb. 9/91 ƒ 21.800
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
ZX l Avantage 12/91 ƒ 12.400
op druk brengen bij de Citroen Tel.: 035 564444 / 561842
100 NX 1.6 SLX 9/91 ƒ17.800
Spec. in Zaanstad Garage.
Pnm. 2.0 D Hb, 4/92 ƒ16400
RENE SPAAN, 075-281193. Citroen BX 19 TR D., el.ramen, Pnm. 1.6 LX Sed. 3/93/15.400
Vraag tevens naar onze inrui- centr. lock enz. b.j. 10/89, Prim. 1.6 LX HB 4/92 ƒ 13.900
lers en aantr. rep. prijzen.
ƒ 7.950. Inr. mog. 023-423906, Prim. 2.0 SLX 10/91 ƒ 13.900
Sunny 1 6 LX HB 10/91 ƒ 9.800
CITROENSPECIALIST
VAKANTIE AANBIEDING'
Sunny 1.7 D. Flor. 6/87/ 4.600
RIJKLAAR
TIMO DE BRUYN
Tel.' 035-564444 / 561842.
Occasions, reparaties, APK,

GOLDCAR MITSUBISHI

voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Nissan
Renault

schade en laswerk.
AX Prest. 4/95,35 km ƒ 20.700
AX Allure 4/95, 36 km ƒ 19.400 Verkoop onderd. nwe/gebr.
AX Imprs 4/95, 30 km ƒ20.495 Tel. 020-6320190 fax 6343433.
ZX Allure 4/95, 22km ƒ 28.250
Ruime keuze in 2 CV occasions
Ook zeer gunstige financiering
alle leeftijden. De EendenspeRingdijk Garage 020-6921444.
ciahst Leende. Tel. 04906-1528

23-5 Tilb. student wint Nissan
Micra LX in staatslotlshow.
Tel. 013 - 423802.

Chrysler

Nissan
Pnmera stationcar
1600, b.j. 11-'91, 88.000 km,
5-drs, ƒ 16.750: 020-6792110.

Nissan Micra 1.2, d.blauw, 0389, 5-versn., APK 06-96, prijs
ƒ7.950,- Tel. 020- 6333640.

Chrysler - Amstelveen

Tegen handelsprijs: Sunny
1.6 SLX, 3-drs. stuurbekr. LPG.
12/91 ƒ14500.- Sunny 2.0 LX
D, 5-drs., stuurbekr., 3/93,
ƒ 17.950.- Sunny Ronda
5-drs, Station 1.6i LPG, 6/91
ƒ 10.500. Sunny 1.6i SLX GT
4-drs., 1/90/9250 Sunny 1.4 3Applause li km 26000, 10/93 Weg. ziekte, FSO '91, APK gek. drs., LPG, 3/92, ƒ 14.500Amsteldijk
25,
m. radio cass., 35.000 km., BEREBEIT,
Charade 1.3 inj. sport
A'danv 020 - 6627777.
km. 40.000
'91 Vr.pr. ƒ6000: 020-6715992.
Charade 1.3 inj, sedan
'92
Cuore TS/TX
'88 t/m '94
NIEROP DAIHATSU
A'dam West 020 - 6183951.
HUYNDAI AMSTELLAND
Astra 1 4 l, 1/92
ƒ 15.200
Astra 1.4 l stat., 5/92 ƒ15.200
Daihatsu
Huyndai Dealer
Astra 1.7GLD, 3/92 ƒ15.200
't AMSTERDAMMERTJE
voor groot Amsterdam
Astra 1.7 D GL, 9/92 ƒ15.900
Amstel 340-342
Corsa 1.4 l HB, 7/91 ƒ 10.400
tegenover Carré
Schepenbergweg 11,
Kadett 1.4 l stat. 5/91 12.400
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
A'dam - nabij AMC
Kadett 1.5 TD, 11/89 ƒ10.600
T.k. Daihatsu Charade TX turbo
Tel. 020 - 6799100.
Kadett 1.6 l stat., 6/91/12.900
benz. Model '88 snel, zuinig
Kadett 1.6 HB, 1/91 ƒ10.900
i.z.g.st. ƒ 6999. 02975 - 65192. Hyundai Lantia 1.6 Gü apr. '91, Kadett 1.6 LS, 2/90 ƒ 9.400
LPG, schuifd. stuurbekr. achKadett 1.6DHB, 3/84/ 1.200
tersp. ƒ 15.950: 023 - 423906.
Kadett 1.61 stat., 11/90/ 7.800
Lantra 1.5 l GLS 5/93 ƒ 14.200 Kadett 1.7 D stat., 6/90/10.700
Tegen handelsprijs: Tempra Scoupe 1.5 GSI 9/90 ƒ 9.700 Kadett 1.7 D sed.,2/90/ 8.900
2.0 SX Diesel, zwart, st.bekr., Sonata 2.0 GLS 5/91 ƒ 9.800 Kadett 1.7 D stat., 2/91/11.400
Omega 2.0 l, 6/90
ƒ 9.800
el ramen, c.v., 9/91, ƒ 11.950.- Tel.' 035 564444 / 561842.
Omega 2.0 GL, 2/92 ƒ 17.800
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Omega 2 3 D, 1/92 ƒ17.900
Amsterdam, 020-6627777.
Vectra 1.6 l GL HB ƒ14.000
Vectra1.6IGLSE5/91/14.400
Tempra 1.6 SX 4/91 ƒ10.400
WESTDORP
Vectra 1.7 D GL, 3/92/15.400
Tempra 1.9 DS SX 8/91 ƒ 11.900
LADA en KIA dealer
Vectra 1.8 l sed., 3/91/14.100
Tempra 2.0 I.E. 1/91 ƒ11.600 3x Kia Sephia 1.6 4-drs'93-'94 Vectra 2.0 l GL, 2/92 ƒ 15.900
Tempra 2.0 D. 6/91 ƒ 10.800 1x Kia Sportage 2.0 16V '95 Tel 035564444/561842
Tipo1.7D. AGT 10/88/ 7.000 1x Kia Besta 2.2 D
'95
Uno 45 9/86
ƒ 2.600 Adm. de Ruijterweg 396-398 CORSA Joy Cabno-Top 1.4
inj ,3 drs. Wit, 34.000 km, bj. juli
Tel.: 035 564444 / 561842.
A'dam. 020 - 6825983.
'90 ƒ 13.500. Tel 0206768318.
T.k. aangeb. zeer mooie Rat
Corsa Swing 1.2, aug. '88,
Tipo 1.4 I.E. met sport. velg.
blauw, 3-drs, APK '95, 1e eig.,
achterspol. Pionier rad. bj. juni
ƒ8000 Tel.:00-32-9-2340312.
'91, 65.000 km. ƒ12.500. Tel.
WESTDORP
020-6138599. na 18.00 uur.
Kadet Sedan gi, LPG, goedkoLADA en KIA dealer
T.k. CINQUECENTO, b.j. 5/94. 1x Lada stationcar
'88 per na 15.000 km pj Uitstekend
Div. ace. ƒ 13.900,-. Nieuw'! 1x Lada 2105 1.5
'93 onderhouden Bel 03438-15023
Tel.: 02260 - 20035.
7x Samara 3-drs . '89 t/m '94 Kadett 1.6i, 6-89, i.z.g.st.,
5x Samara 5-drs . '91 t/m '95 zwart, o.a. nwe uitl., wat.pomp.
1x Samara Diva 4 drs ... '94 ANWB keur. toegest., 117.000
Adm. de Ruijterweg 396-398 km, ƒ10.950. 020-6187461.
A'dam: 020 - 6825983.
Escort 1.6 XR-31 10/89/10.700
Kadett Caravan, '91, trekhaak
Escort 1.68/83
ƒ 1900
+ dakrails, rood, inruil rnog.
Escort 1.8 XLD 4/92 ƒ12.700
ƒ13.750 Tel 04102-24960.
Escort 1.8 CLD 9/91 ƒ ƒ 11.200
Orion 1.8 D CL 5/91 ƒ 9200
Opel Kadett 1.6i 1989 GSi lock
Scorpio 2.0 l CLX 4/92/ 15.700 De Meteor, nieuw en gebruikt kleur zwart, LPG, ƒ 9.950, inruil
Scorpio 2.5 D CL 2/90/ 10.900 Defender Discovery. Joh. Sie- mogelijk. 023-423906.
Sierra 1.61 CL 3-d 7/92/10.900 gerstr 18, A'dam: 020-6945205.
Opel Kadett 5 drs. 1986 APK
Sierra 1.8 CLXT 10/92/17400
gekeurd, prima auto, ƒ4.950,
Sierra 1.8 D CLT 2/93ƒ 15.200
inruil mogelijk. 023-423906.
Sierra 2.0 CL; HB 1/92/ 14.900
Sierra 2.0 I.S. 12/87 ƒ 4000
OPEL KADETT, bord.rood,
Sierra 2.0 l CLX 3/91 ƒ11.800 323 1.5 LX Sedan 8/87ƒ 5.600 1.3 L, 5-drs, + Sunroof + CarSierra 2.0 CL Sed. 2/89/ 8.400 323 1.7 LX D 10/91 ƒ11.400 lock, 1986, APK 10-1995, i.v.m.
Tel.: 035 - 564444 / 561842.
6261.81 16 V LX 8/92/19.500 auto van de zaak ƒ 5.950.
Besta 1.3 FLASH . . . . 3/93 626 1.8 GLX Sed 1/91/11.400 Tel.: 020 - 6933726.
ƒ 16.500
Escort 1.6 CLX, 16V
10/93 626 2.0 l LX 2/92
Escort 1.6 16V, Tropical 8/93 626 2.0 GLXD HB 1/85/ 3.600
Escort 1.6 CLX
2/95 Tel.. 035 564444 / 561842.
Mondeo 1.8 CLX 5-drs 11/93 MAZDA 66 Sedan, Ipg, sun- 205 XE Accent 1/92 ƒ11.900
Mondeo 1.8 CLX 5-drs 7/94 roof, aug. '90, 1e eigenaar, 205 1.1 Accent 3/92 ƒ 12.900
Mondeo 1 8 CLX 5-drs 02/94 ƒ8.950. Ede, 08380 - 23189.
205 1.3 1/85
ƒ 4.200
Mondeo 1.8 CLX stat. 10/94
205 1.4 XR 2/91
ƒ 9.800
OCCASIONS
Scorpio 2.0 CLX stat.
7/92
205 1.6 GTI, 5/90
ƒ13.900
MAZDA DEALER
Probe 24 V GT
3/94
309 1.4 XE, 1/90
ƒ 8.900
VAN VLOTEN CAR
ALBERS, OUDERKERK '
405 1.6 GRI 6/93
ƒ18.400
TELEFOON: 020 - 6365052. 405 1.9 GLD 3/93
Ford Service Dealer
ƒ19.200
Tel. 02963 - 1767
405 1.6 GLI 2/90
ƒ10.400
323 HB 3d Solid 1.3i-16v '94 405 1.6 GLI 1/91
ƒ10.900
323 F5d GLX 1.6i-16v '94
405 1.6 GLI, 3/92
ƒ 13.200
323 F 95 5d GLX 1 5i-16v '95 405 1.6 GLXM/92
ƒ14.400
626 Wagon 5d LX 2.0i '94
405 1.6 l ref. 3/92
ƒ 14.100
405 1.6 GLS 4/94
ƒ26.500
121 Sed 4d GLX 1.3i-16v '91 405 1.6GRR 1/92
ƒ13.300
121 Sed 4d YOOH 1.3i-16v '93 405 1.9 GLD 6/91
ƒ16.400
Resta 1300 flash
07/94
405 1.9 GLD 3/89
ƒ10.800
Resta1100ICL
,
10/90 323 HB 3d ENVOY 1.3 '88
405 1.9 SR 6'89
ƒ 7.900
Escort 1600 Laser
04/94 323 HB 3d GLX 1.6i '91
405 1.9 D. Ref 3/92 ƒ16.400
Escort 1600 Laser
11/1994 323 HB 3d GLX 1.3i-16v '92
405 1.9 GRD Pres. 6/93/ 19.800
Escort 1600 CLX .
10/93 323 HB 3d GLX 1.6i-16v '93
4051.9GRDRef 10/91/14.900
Escort 1600 CLX
03/93 323 Sed 4d LX 1.6i '92
405 2'.0 SRI 11/92
ƒ22.900
Escort RS 2000
02/92 323 F5d GLX 1.6i '90
505 1.9 Grd 6/85
ƒ 3.900
Escort 1400 CL
09/91 323 F 5d GLX ps 1.6i-16v '92 605 3 O V6 SV 7/90 ƒ15.200
Escort 1600 CLX
01/91 323 F 5d GLX 1.6i-16v '93
605 3 O SV 5/91
ƒ 18.400
Escort 1600 Sport
05/91 323 F 5d GLX 1.8i-16v '91
Tel. 035 - 564444 / 561842
Escort 1600 CL
11/89 323 F 5d GLX 1.8i-16v '93
COBUSSEN AMSTERDAM
Escort 1400 C
01/88
sinds 1930
Escort 1400-CL
04/87 626 Sed 4d Xeno LPG 2.0i '91
Escort 1400 CL
06/86 626Sed4dglxaut1.8i-16v'92
Peugeot-dealer
Scorpio 2.9i GL
03/92 626 HB 5d GLX Ipg 2.0-12v '88
106 1.1 Accent 7/94 ƒ21.900
Mondeo 1800 CLX
06/93 626 HB 5d GLX 2.0-12v '89
205 XT 1 6 aut. 3/93 ƒ 23.800
Sierra 2000 GT
10/92 626 HB 5d LX 2 Oi '90
205 XL 1.1 3/89
ƒ10.700
Sierra 2000 CLX
01/92
DRAAIERWEG 10
30aGR 144/90
ƒ13.750
Sierra 2 O CL LPG
07/90
AMSTERDAM - NOORD
306 SR 1.4 sed 10/94/30.600
Sierra 2000 CL
01/87
405 GLX 1.63/92
ƒ13.500
Renault 21TL LPG
09/90
405 GR 1.9 aut '90/14.500
Citroen 1 4 BX
03/87
505 GLD Break 2/87 ƒ 8.800
Peugeot 205 XE
02/86
VW Golf CL 2/93
ƒ 23.500
AUTO
H.
DUYKERS
BOVAG-FORD-GARANTIE-A1
COBUSSEN
Pmkstershow
Hogeweyselaan 97
Baarsjesweg 249-253
190 D, zwart
'87 ƒ 15.950
Amsterdam 020 - 6121824.
190 D nieuw
. '88 ƒ 17 950
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Daihatsu

FSO

Hyundai

Opel

Fiat

Kia

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Audi

Audi 100 2.3, 98 kw. 8/91,
115.000 km, blauw metall.
OtroenCX2.0RE'84/ 1750.
Jan Wals Tel.: 02902 - 61697.
CX 2 O RE '85 ƒ 1.9500VISA GARAGE,
tel 020 - 6596264

BMW

Peugeot 205 XR 5-speed, rood
T k. BMW 316, groen metallic,
met. km 170.000 km. '85 bj '82, trekhaak, alarm, i.z.g.st.,
ƒ2800.- NIEROP DAIHATSU f950. Tel. 02507- 13566.
A'dam West. 020 - 6183951

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Honda Accord Aerodeck 2.0
EX wit 7/88
Tel: 035 564444 / 561842.

Chevrolet
Camaro 5.4, 8 cil., wit, b.j. '79,
i.z.g. ong. s t , 2e eig., binnenslaper, ƒ 7500. 01719-15012.

Citroen

2 CV, bouwjaar 1969. Moet opLada stationcar '88 .. ƒ 4.950 geknapt worden, kleur rood.
Samara 1 3, 3 drs. '91 ƒ 8 950 Prijs ƒ3.750. Tel. 020-6903615.
Samara 15, 5-drs. '91 ƒ9.950
CITROEN OLTHOF
Westdorp - Tel.: 020 - 6825983
AX 11 TGE 9/91 .. ƒ13.750
Renault 5 L Rrst '87, wit
AX Escapade 2/93 .. ƒ 14 250
56 000 km, ƒ 6 600,AX 11 TE 6/90
ƒ 9.750
COBUSSEN Baarsjesweg 249 BX 149/87
ƒ 5.000
Amsterdam. 020 - 6121824. BX 14 E 3/88
ƒ 7.250
ƒ 7.750
V W. Golf 1 3 benzine 10/87, BX 14 RE 3/89
APK gekeurd, ƒ6.950, Inruil BX Routiere 1/93 .... ƒ 22 500
BX Deauville 8/92 . . ƒ 16.250
mogelijk. Tel 023-423906.
ZX Reflex-1 4 3/93 ..ƒ22250
ZX Avantage 1.4 5/93/22.750
ZX Avantage 1 6 10/92/21.500
Peug 205 XR 1 4 1/92/ 15.500
Suz Swift 1 3 GTI '92/18.500
Nissan Sunny 1 3 1/89/ 9.250
ANWB/BOVAG GARANTIE
Alfa Romeo 33 1.5 P.S CV. 6 mnd. renteloze uitgestelde
10/92 ƒ 11 800 - Alfa Romeo 75 betaling van max. ƒ 10.000.20 Twm spark 3/92/13400.Isolatorweg 40,
Tel 035 - 564444 / 561842
A'dam-Sloterdijk (afslag S 102)
Fiat uno 1.1 1991, 50.000 km,
020-6823520
zwart, ƒ 14.950. VAN VLOTEN
AX 10 E '88, 3 d. .. .ƒ 5.500
CAR BV Tel: 020-6365052
AX 11 RE '87, 3d. .. ƒ 7.000
Ford Sierra 2 3 Diesel, m veel AX 14 TRS '88, 3d.. .ƒ 7.500
access. en weinig km, 1990 AX 11 RE '88, 3d . './ 7.500
ƒ 13 995,- Auto Service Wetter AX 11TE '90 3d
.ƒ 9.750
Zwanenburg 02907 - 6572.
A X G T chique'91, 3 d./15 000
LADA SAMARA 1300 S, 1992, AX First'93, 3 d... ƒ15000
28500 km, trekh kl grijs AX Impres '94 3d. . ƒ17.750
ƒ10500 VAN VLOTEN CAR BX Palmera '88 . . ƒ 6.500
BX Progress '91
. / 14 500
BV Tel- 020-6365052
BX Progress'92
..ƒ14200
Lancia Thema 2.8 V6 Airco, BXDauville '92 LPG . ƒ 14 250
groen met apr 1991, ƒ 14800 • BX19GTI 4WD '90 . ƒ19500
Tel 035 564444 / 561842
XM V6 AMB '90 .. ƒ 19.500
C 15 Benz '85
.
ƒ 3.250
C 15 Diesel '86 . . . . ƒ 6.500
Opel Rekord '85 . . . ƒ 3.500
Ringdijk Garage BV
Tel 020-6921444

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

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

AX 11 TGE, zr goed en sportief,
Volvo 240 GL Sedan 1990 5 versn, 5 drs, rood, okt. '90,
antr m , 89 000 km, schuifd. nwe band , rad./cass., 65 000
ƒ 19 500 Van Vloten Meeuwen- km V r p r ƒ9000 020-6268953
laan 128 Tel 020 - 6369222.
XM Turbo D ' 9 2
ƒ29.900
CITROEN-OLTHOF BV
XM D Amb '91
ƒ 22.500
Audi 100 2.3, met grijs, 1/90, XM 20i Aut. airco '93 ƒ 29 500
147200 km, i.zgst., ƒ15850. XM 20i Comf. '92
ƒ 20.500
Isolatorweg 40, 020-6823520. ZX 1 6 Aura 5 d '92 ƒ 17.500
ZX Diesel'93, v a
ƒ17500
Audi 80 1 9 D, d blauw,
BX TGD Br. '92
ƒ17500
mei 1991 ƒ16200.BX TGD Break '91
ƒ 14 500
Tel 035 - 564444 / 561842
BX TZD '92, 3 st. v a ƒ 14 500
BX TZD Turbo '92,2 st./ 17.500
BX 19 D '88
ƒ 4950
BX R D Break '86
ƒ 4.900
BX 19 TZI, Ipg, '91 / 14.750
BX 19 TZI '91
ƒ 14.500
Excel Challenge, zeer veel
BX 16 TZI '92
ƒ15500
extra's nieuw ƒ 24.995 BX 16 Progr Ipg '92 ƒ 14.500
Schepenbergweg 11, A'dam - BX 16TGI Br Ipg '92/16500
nabij AMC 020 - 6799100
BX 16 RS Br. Ipg '87 ƒ 3950
BX 14 Deauville '92 ƒ 13.500
Honda Civic 1.5 DXI Sedan
ƒ12500
4-drs , 5/92
ƒ 20 400 BX 14 TE, LPG.
BX 14 TE '89
ƒ 7 500
Tel 035 564444 / 561842
BX 14 TE, '89, Ipg
ƒ 7.500
Nissan Sunny 3 drs. 1.6 SR, BX 14 E, '86, L.P.G ƒ 2.950
groe met. 1993, 32.000 km, AX 11 TGE'92
ƒ12.750
/ 24 950. VAN VLOTEN CAR AX 11 RE '87
ƒ 4 500
BV Tel: 020-6365052
C15 D bestel '92
ƒ 12.500
C15 D '91
ƒ 9 950
Adverteren in deze rubriek
VISA GARAGE BV
Tel 020 - 665 86 86
FAX 020 - 665 63 21
Houtmankade 37, A'dam
Poètbus 156, 1000 AD A'dam
Tel. 020-6278410.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-
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Lada

Ford

Land/Rangerover

Mazda

Peugeot

FORD
VAN NES

Mercedes-Benz

Tel. 02940-15443

WEESP
Ford Escort 1.8 GL D 1989, keu
nge auto, pas gekeurd ƒ 8.950.
Inr. mog Tel 023 - 423906
Ford Orion Diesel, b.j. '87, APK
5/96, absoluut vrij van schade
en roest, metallic blauw, mst.
van nieuw, km stand 60.000, vr.
pr. ƒ 4.500 tel. 035-218853

Honda

190 E, 1800 CC. 92 ƒ 27.950
190 E, 5-bak . '90 ƒ 23950
200 E Aut . . . . '90 ƒ 28.750
250 D veel ace '91 ƒ 34.950
300 D leder, aut '91 ƒ 36.950
300 SE alle opt '92 ƒ 79.950
300 SL 24-kl.
'92 ƒ 149.950
300 TE Stat, air '87 ƒ 23.950
300 D aut
'89 ƒ 28.750
Jeep 230 GE
alle opties . . . '87 ƒ 27.500
+ 125 super auto's
H DUYKERS Autobedrijven
Den Brielstraat 25, A'dam
Tel. 020-6865441/6823315

Civic 1.3, sept. '87, APK '95, wit
ƒ8000 Tel. 00-32-9-2340312. •Auto te koop7 Plaats in deze
rubriek U zult verbaasd staan
HONDA
over het resultaat.
AUTOKROOIJ
Occasion
Civic Coupe
1 5 DXi; bjr. 1994
2.0 GSR Saporro 7/83/ 3.900
1e eig. 21.000 km
Galant 1.8 GLSI 9/90 ƒ11.400
ƒ31.950
Tel. 035 - 564444 / 561842
T T. Vasumweg 32
(a/d Klaprozenweg)
Mitsubishi Colt 1500 GLX bj '87
Amsterdam Noord
APK april '96, goed onder020-6310615
houden, ƒ 3500. 075-704087/
Vanaf ringweg afslag S 118 020-6412691

Mitsubishi

NU-OF-NOOIT
**PEUGEOT ZUIDWIJK**
Nieuwe en gebruikte
Peugeots tot 2 jr voll. garantie!
Ma t/m vr 0900-17.30 uur.
Zaterdag 10.00-17.00 uur.
Inruil-Financiering-Verzekermg.
Minervalaan 86, Amsterdam-Z.
Tel. 020-6629517/fax 6750941.
Peugeot 309 XL Profil, 1 4 mei
1989, blauw met. ƒ6.950, mr.
mog Tel. 023 - 423906.

19 GTR, 8/90
ƒ 8.900
19 TS, 7/89
ƒ 8.500
19 TR, 3/91/ 10.900
19Chamade, 11/90 ƒ 9.800
19 1.7 RL, 1/93
ƒ16.600
19 GTR, 7/89
ƒ 7.900
19 GTD, 10/90
ƒ 9.400
21 TL Sedan, 11/90 ƒ 7.500
21 TL Nevada, 7/90 ƒ11.200
25 TX, 10/89
ƒ10.400
25 TX, 7/92
ƒ16200
25 GTX, 10/89
ƒ 8.900
25 TX, 6/89
ƒ 8.500
25 IX, 3/91
13.700
25 GTS, 5/85
ƒ 2.900
Safrane 2.2 IRN 11/92/28.500
Tel. 035 - 564444 / 561842

Motoren/Scooters

Amstelstein - Suzuki

Te koop wegens vertrek buitenland:
HONDA CB 750 CUSTOM, bouwjaar
1983, leuke (goed onderhouden) toermotor, dit type zie j'e niet veel. Heeft
slechts 57.000 km. gelopen, ƒ3900.
Tel. 030 - 322455. (gaarne tel. nr.
inspreken in antwoordapparaat).
MOTOR HONDA GOLDWING
Autofinanciering
GL 1200 ASP., b.j. '84 met
trekh. en ace. Tel. 08879-1221.
en verzekering

Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Vener
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Suzuki Alto autom., 52.000 km,
i.z.g.st., ƒ3800,-. 02987-4664.

Saab

Suzuki Swift, 1.3 GL, wit
78.000 km. '5/91. Jan Wals.
Tel. 02902 - 61697.

Voor een goede SAAB
99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS

T.e.a.b. Suzuki Swift, okt. '89,
model '90. 1e eigenaar, apk
okt. '95. 075-165094 na 18 uur.

naar
SAAB SERVICE MOLENAAR

Talbot

Te koop Kawasaki GPZ550 b.j.
HOOFDDORP
'89; zwart; 26000 km, m nwe
Onderhoud, reparatie
staat; ƒ 5500,-Tel. 075-159821
T.k. Talbot Samba, bwjr '81,
APK, met eigen
leuk boodschappenwagentje, revisiewerkplaats voor Saab- T.k. Honda CRX.bj.'91,50.000
vr.pr. ƒ 1250. 020-612.09.02.
motoren en versnellingsbakken km, pr. ƒ14.000, ex. b.p.m.,
RDW gek. Tel.: 072-153481.
Tel. 02503 - 14097.
Yamaha Virago 700, b.j. '84,
Saab 900, nov. 1989, LPG, import '92, zwart -t- chroom,
Renault 5 TL, 2-drs„ '86, metalGolf
1j3
C
6/90
ƒ
9.800
stuurbekr.,
190.000
km,
ƒ
6.950.
gaaf geluid, i.gst, ƒ7000.
lic blauw, APK, geen roest,
ƒ17.900 Inr. mogelijk. Tel.: 023 - 423906. Telefoon: 020-6836383.
vaste prijs ƒ 3500.020-6197845. Golf 1.4 l CL 4/92
Golf 1.6 D CL Van 5/90/ 8.500
RENAULT AMSTERDAM
Golf 1.6 D CL 4/90 ƒ11.600 Te koop: Saab 96, bouwjaar
'78, kleur rood, 21-XL-58, prijs
Top occasions met 1 jaar
Golf 1.6 D CL 1/92 ƒ13.900
garantie
Golf 1.6 CL 5/90
ƒ11.200 n.o.t.k. Tel.: 030 - 204752.
Wibautstraat 224
Golf 1.6 CL 7/89
ƒ 9.800
020-561 96 11
Jetta 1.6 D 4/92
ƒ 12.400
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Passat 1.8 CL 8/89 ƒ12.400
Klaar terwijl u wacht.
Passat 1.8 CL 12/92 ƒ17.400
Ruilstarters en dynamo's.
Passat 1.8 CL aut. 2/92/ 16.900
Valkenburgerstraat 152.
Passat 1.9 Tb D 7/85 ƒ 4600
Tel.: 020-6240748.
Rover 820 Tl
4/92 Vento 2.0 GT 2/93
ƒ26.300
Rover 820 SI
6/92 Tel.: 035 - 564444 / 561842.
Grote sortering ONDERDELEN
biedt aan:
Rover 827 SI aut
8/94
van schade-auto's, alle
Rover 620 l
4/94 Golf Cabno, '91, met. bl., sp. 3 x Voyager 2.5 SE ... 91/9?. merken, alle bouwjaren.
4
x
Voyager
3
O
SE
.
.
90/91
Rover 114 GTI
8/91 vlg., rad./cd alarm, 50.000 km,
GEBR. OPDAM B.V.
1 x Voyager 3.0 LE
'89
Rover GTA 16 v
11/92 ƒ28.500. Tel.. 08819-76674.
Tel.: 02502-45435.
2 x Voyager 3.3 SE .. .'92/93
en diverse andere Rovers
V.W.- en AUDISPECIALIST
1 x Grand Voyager SE ... '90 Missot. specialist REM- en
BAAS
2 x TransSport 3.8 V6 ... '93
MINOR MOTORCARS B.V.,
FRICTIE-MATERIAAL.
Voor nieuwe en gebr. auto's 3 x Lumma APV ... '92/93/94 Bosboom Toussaintstr. 43
ROVER DEALER
Jacob van Lennepkade 295
1 x Space Wagon GLXi .. '90
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Sloterkade 40-44
Tel. 020 - 6183855
AMSTERDAM
Meidoornweg Badhoevedorp
VW Passat station, diesel,
Tel.: 020 - 6599221.
020 - 6177975
APK, ƒ 3500. Tel.. 020-6640782.
-

Volkswagen

Accessoires
en Onderdelen

Family Cars

Rover

Family Cars

Rijscholen

Seat
Seat Fura GL, december 1985,
rood, klein, zuinig, ƒ2.950. Inr.
mogelijk. Tel.: 023 - 423906.

Toyota
Camry 2.2. l XL 6/92 ƒ21.700
Carina II 1.6 XLI 1/91 ƒ10.900
Tel. 035 - 564444 / 561842
Tegen handelsprijs: Toyota HlLux 2.4 D 4-WD, 11/88/17.500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020-6627777.
Toyota Starlet 1.0 XL, mei 1986
APK gek., leuke zuinige autc
_ƒ 7.950, inr^mog., 023-423906

Volvo
340 1.4 GL aut. 10/90 ƒ 7.800
440 GL P.S. 9/90
ƒ 12.900
440 DL 2/92
ƒ11.500
440 DL 1/93
ƒ 16.400
440 DL 12/92
ƒ13.900
740 DL 11/91
ƒ17.900
Tel: 035 • 564444 / 561842.
340 GL, 5-drs. aut. km. 75.000
'91; 940 GL Sedan aut. '91;
460 GL 1.8 inj. aut. '91;
440 DL 1.8 10/91; 240 DL
Sedan L.P.G. '90;
940 GL Estate km. 150.000 '92;
VOLVO NIEROP,
Vancouverstraat 2-12; A'dam
West. 020-6183951.

940 GL 2.0
3/92
740 GL 2.3
12/86
440 GLE autom
10/93
440 Fleet
4/94
440 Comfort 1.6
1/95
480 ES 18i
3/89
340 GL 1.7
6/88
BMW 520 i
6/88
Citroen XMi 2.0 L
1/92
Renault 21 GTL 1.7 .... 4/92
Lancia Thema Turbo 16V 9/90
Fiat Uno 45
6/88

VW Polo, b.j. '86, APK 10-'95, m
goede staat. Prijs n.o.t.k. 0206811087.

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

Algemeen
AUTO SERVICE WETTER

SUBARU en LADA dealer
Subaru 1.8 GL
1987
Subaru Mini Jumbo SDX 1992 T.k. Mazda Pick-up B1600, b.j.
Subaru Mini Jumbo DL 1987 '76; Landrover 109, b.j. '75.
Subaru Mini Jumbo DL.. 1986 Tel. 058 -138831/05106 - 9814.
Daihatsu Cuore
1992
Lada Samara 1100
1993
Lada Samara 1.5
1990
Lada Samara 1.3
1990
Lada Samara 1.3
1989
Lada 2104 1.5
1987
GARAGE ECONOOM
Rat Uno 75 IE
1989
Renault 11 GTX
1984
Repareert
Ford Sierra 2.3 diesel ...1990 uw Koppeling en Remsysteem
Volkswagen Jetta
1988
snel & vakkundig
Zwanenburgerdijk 503
Informeer naar onze prijzen
Zwanenburg, tel.: 02907-6572
AARZEL NIET, BEL NU !!
± 50 auto's APK gek. Den
Uw Bovag-Autospecialist
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Fredenksplein 6, 020-6232505.
Haarlemmerweg bij molen.
020-6344079. Tevens Inkoop.
APK + grote beurt v,a. ƒ 299.DIESELSERVICE
Citr Visa 11. RE 1/86 ƒ2950
brandstofpompen; verstuiversQtr. BX 14 E 2/86
ƒ2950
cil.koppen vlakken. Garage/
VW Golf 1.3 C 3/85
ƒ3950
motorenrevisie FEENSTRA
Suz. Alto gl 7/87
ƒ4950
Industrieweg 27, Duivendrecht
Suz. Alto 1/89
•
ƒ8500
Tel. 020-6980639
Citr. BX 14 Lpg .1/90 ƒ9900
Suz. Alto GL 12/90
ƒ9950
Autobedrijf WIM van AALST
APK KEURINGEN ƒ 70,
Communicatieweg 6, Mijdrecht klaar terwijl u wacht.
Tel.: 02979 - 84866
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
***Te koop: mruil-auto's ***
Mazda 323 1.7, D, 7/86,/ 3750.- 2e Helmersstraat 15, A'dam.
Mazda 626 1.8 DX,
A.P.K. KEURINGSSTATION
4-drs Ipg 1/89,
ƒ7450.Keuren zonder afspraak
Volvo 244 GLE 5/82 ƒ2750.Feenstra & Jimmink
BMW 315, 6/83,
ƒ3250.- Asterweg 24A A'dam 6364702
Golf Memphis 7/85
ƒ 7250.Autobedrijf CRYNSSEN
Alfa Guilietta 2.0 4/82 ƒ2950.Crynssenstraat 10-14
Citroen BX 1,4 Lpg 1/86/ 2950.Tel.: 020-6184402.
Kadett17D, Van, 2/90/7250.APK-keurstation, reparaties
BEREBEIT, Amsteldijk 25.
Amsterdamdam: 020-6627777 alle merken en schaderegeling.

Service en
Reparatie

Volvo Occasions

Amsterdam
uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
KEVER CABRIO SPEEDSTER
Ferranrood, b.j '74, ƒ 9950.
075-705104.

Volvo 340 GL automaat, mei
1984, APK gekeurd ƒ 1.450. In'
ruil mogelijk, 023 - 423906.

Volvo 740 Estate grijs metal.,
T.k.: FIAT 124 SPORT SPIDER LPG 10/91. Jan Wals.
(cabriolet). B.j. 1978. Kleur fel Tel. 02902 - 61697.
rood Zwarte kap en voll ong. Weg. auto v.d. zaak t.k.a.
beige interieur. Amer. uitvoe- VOLVO 340 DL, LPG, 1988,
ring, 1800 cc. Auto m uitst st. APK mrt '96, i.z.g.st.: nieuwe
Tax. rapp beschikb. Vr.pr. carburator + banden ƒ4700.
ƒ14500. Tel.' 01725-74677
Tel: 020-6172635

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00
MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 min.
-

AUTORIJLESSEN
ƒ 37,50 per les
- THEORIE OP CD-I GRATIS
'Speciale spoedcursussen
'«•, " 'theorie -r praktijk.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473
Kempenlaan 90
Tel. 020-6140005.

Geldlening
met ( laagste
maandlasten. Doorlopend
beschikt u over geld
Celie int. 020-6416607
• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf varl redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD1?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant. Belt u voor ml.
03410 -19354 of 0652 - 977028.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
T.k. gevr. loop/sloop en schade
auto's met contant geld en vrijwaring Tel: 020 - 6370711.
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vnjwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

Autoverhuur

QUKEBAAS
niet duur!!! .
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888

BIJ Ferry alle rijlessen ƒ35,-. DE LUGT luxe en bestel vanaf
Theoriecursus gratis. Tel. 06- ƒ 50,- per dag excl. BTW.
52821994 b.g.g 020-6932074. Tel.: .020-6161388 of 6890374.
Esther, Martin, Henk en Peter Peugeot 106/306, Renault Lahebben hun keus voor de rij- guna, Vracht + bestelwagens.
opleiding bepaald. Zij kunnen
ook u die keuze aanbevelen.
Verkeersschool Trendy Oostenburgergracht 5 A'dam.
020-4205386. Bereikbaar
ma.-do. v. 9.00-20.00 uur,
vr. v. 9.00-17.30 uur,
za. v. 9.00-14.00 uur.

RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Opel Kadett v.a. ƒ 39, p.dag
All-m. KM vrij!
Tel.: 020-6922930

Campers
Bijzonder: CARAVAN Solifer
Artic 45, res-wiel, voortent,
gasfl., accu, toilet, absolute
nieuwst, ƒ9750. 03480-15427.
CITROEN C 2500, verlengd en
verhoogd, 1984, ingericht als
camper, niet mooi wel technisch perfect 020-6101303.
Last Mmute voordeel, te huur
'n Amenk. Dolphin-camper
incl. automaat en airco
Adventure Cars 02990-30613.

1e 4 lessen voor ƒ 100, of ƒ 50
korting op een pakket, of gratis Te huur VW camper type
theoneboek + cursus. Bel Ferry CALIFORNIA 2+2 pers. va.
voor informatie- 020 - 6932074. ƒ 850.- p.wk., all in,
Autobedrijf Veldhuizen,
Voorkom onzekerheid in uw nj- A'dam - ZO., 02940 - 17316.
• Bewijsnummers van een opleiding en vraag de gratis
T.k.: Volkswagen kampeerauto
RIJLES-INFO-GIDS
geplaatste advertentie m deze
voor Amsterdam en omgeving 1977, volledig ingericht, motor
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de aan. 020 - 6633773 of 6922612. prima onderhouden, nieuwe
opgave van de advertentie Bereikbaar ma.-do. v. 9.00.- accu, APK tot mei '96, ƒ 5000.
kenbaar maakt. De kosten 20.00 uur. Vr. v. 9.00-17.00 uur. Tel.: 020-6735976 (na 19 uur).
Weekend: 020-6238553
Za. 9.00-16.00 uur.
daarvoor bedragen ƒ 4,50

v.a. ƒ 3500.GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 020 - 6433733.

Met een advertentie in SHQ1R
is de verkoop vaiï uw autoreen fluitje van een cent...
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINTS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordeHge'prijs!

Let op! 47 x Volvo 440 DL, b.j.
'90 tot '92, Ipg/benz., alle kleuren, + 100.000 km. Boekjes ter
inzage. Keurige auto's, v.a.
ƒ7.950 tot ƒ9.500 incl. BTW.
Tel.: 01713 • 15770.
Tegen handelsprijs: Volvo 460i
GL, wit, Ipg, 1-'92, ƒ16.500.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
A'dam. Tel.' 020 - 6627777.

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
NU OOK GEVESTIGD IN
NIEUW-SLOTEN

AUTOVERZEKERING
laagste bet. p.mnd/kw.
Focwa/Schadegarant serv.
Celie Tel.: 020-6416607

Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.

Automaten

Van Vloten

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
GARAGE ECONOOM
team instructeurs geven wij op
Voor al uw SERVICE BEURTEN een psychologische manier inen ONDERHOUD
tensief les en nog leuk ook!
Schadetaxatie en -herstel
Hoog slagingspercentage en
Gratis leenauto's beschikbaar' toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
APK-KEURING,
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
klaar terwijl u wacht.
Wij verzorgen ook 8-weekse
Advies voor 'n goede Occasion cursussen en examenroutes rijWij bieden u een snelle
den is vanzelfsprekend.
en vakkundige service
Vóór de zomer al je rijbewijs'
Frederiksplem 6, 020-6232505 Met extra korting'' Ja dat kan!

Let op
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Wagenpark Johan Boom
OFF. VOLVO DEALER
+ 300 auto's
Nijverheidslaan 1, WEESP
v.a. ƒ 600.- tot ƒ 20.000.Tel. 02940
18200/18008
Oranje Hek
Zuiderakerweg 83
Amsterdam - Osdorp
Tel. 020 - 6105478.
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
940 GL 2.3 '91
ƒ23.950
Garantie al va. ƒ1.000.740 GL 2.3 autm. '90/23.750 Bekend door heel Nederland
740 2.3 '90
ƒ 19.950
460 GL 41000 km '92/24.750
Ook filiaal in Den lip 55
440 aut. 17000 km '93/28.950
tussen
440 DL aut '92
ƒ23.500
Landsmeer & Purmerend
440 GLE aut. Ipg '90 19.500
Tel. 02908 - 24640
440 Sunray 25000 k '91/ 19.750
440 D. grijs '90
ƒ15.750
340 GL autm. sed '89/11.500
340 DL autm. 5 drs. '88/ 7.950
Wij hebben keus uit
340 1.4 3 drs. '87 . . . ƒ 7.950
meer dan 10 Automaten

T k. Peugeot 505 turbo inj., '84, VOLVO 480ES '92. Two-tone,
l.bl. metallic met centr. vergr., maar 50 st. geprod. voor de
electr. dak, apk jan. '96 ƒ 3250. Ned. automarkt, 61.000 km,
Tel. 02977-28148 na 17.00 uur. APK juni '96: Alle gar.handb.
aanw. Onderh. heeft altijd bij
Volvo plaats gev. Pr. 'ƒ 32.500.
Tel.: 020-6470791/6713367.

Klassiekers
en Oldtimers

Suzuki

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/(?u n)Cn< [ue.
Schrijf hier in blokletters
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
VI
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
ra
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

v

3

Naam:

1

Prijs incl.
B.T.W.

^

2
3
4
5
6
7
8
9
10

49,35
66,04
82.72
99,41
116,09
132,78
149,46
166,15

Telefoonnummer:

Adres:
Postcde + Plaats:

Handtekening:
mym •

Weekmedia
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Nieuwe actie WN:
}

Hardrijders
aanpakken
Lopen en fietsen zijn ideale vervoersvormen: gezond, geen milieu-verontreiniging,
weinig
ruimtebeslag, geen geluidshinder, weinig parkeerproblemen.
Maar veilig? Nee, want voetgangers en fietsers zijn vaker bij
verkeersongevallen betrokken
dan automobilisten. Veilig Verkeer Nederland en de Voetgangersvereniglng gaan samen actie voeren voor een veiliger verkeer. Ze richten de aandacht
vooral op de hardrijder.

H

ET LEVEN van een
voetganger of fietser in
Amsterdam gaat niet
over rozen. Drukke
straten oversteken, voorbij flitsende (vracht) auto's, veel te
hard rijdende brommers en
motoren, opengebroken trottoirs of winkeluitstallingen op
de stoep maken het er niet veiliger op. Het lijkt ogenschijnlijk
veilig, maar voetgangers en fietsers zijn veel vaker bij verkeersongevallen betrokken dan
automobilisten. Dit blijkt uit
onderzoek van De Voetgangersvereniging, dat gepubliceerd is
in 'Het Voetgangers Cijferboek
- De cijfers achter de voetganger in het verkeer.'
Als aanleiding van het onder-

uto s
•~-. ^^ ~••" ^

Motoren

zoek noemt de Voetgangersvereniging de onderschatting van
het belang van verplaatsing te
voet en per fiets in de officiële
mobiliteits- en ongevalstatistieken. Het doel was om correct
cijfermateriaal te verzamelen
van de mobiliteit te voet in relatie tot de algehele mobiliteit in
ons land.
Volgens De vereniging dienen deze cijfers door alle overheden te worden gehanteerd
om de juiste maatregelen te nemen bij de uitvoering van het
verkeersveiligheidsbeleid. Het
in 1993 geregistreerde aantal
slachtoffers (doden en gewonden) onder fietsers en voetgangers, ruim 32 honderd, staat in
schril contrast tot het aantal
slachtoffers dat de Voetgangersvereniging in kaart bracht,
ruim 70 duizend. Onder auto- procent van de ongevallen
mobilisten en hun inzittenden plaats.
werden 46 duizend doden en gewonden geteld tegen ruim 19
duizend geregistreerde slacht- Hardrijders
offers.
De
Voetgangersvereniging
Kinderen zijn de kwetsbaar- staat al ruim 40 jaar op de bres
ste groep weggebruikers: het voor voetgangers en andere
aantal verkeersslachtoffers per kwetsbare verkeersdeelnemers
duizend inwoners in de leef- en werkt aan obstakelvrije trottijdsgroep van 5 tot vijftien jaar toirs, veilige schoolroutes,
ligt twee keer zo hoog dan ge- oversteekvoorzieningen, poepmiddeld. In gebieden waar de loze stoepen, straatverlichting.
snelheidsgrens 50 km/u be- Maar ze richt haar aandacht tedraagt kwamen bijna duizend genwoordig vooral op de harbotsingen tussen motorvoer- drijder.
tuigen en voetgangers voor. In
De te hoge snelheden van
gebieden met een lagere snel- sommige verkeersdeelnemers
heidsgrens lag dit aantal op hebben grote invloed op het onslechts 56 botsingen. Overste- veiligheidsgevoel van alle overiken is voor voetgangers het ge- ge verkeersdeelnemers. Te
vaarlijkst: hier vindt ruim 73 hard rijden is nog altijd de be-

Citroen en
recycling
En weer viel er een persbericht op de deurmat van de zoveelste auto-importeur die gaat
samenwerken met het Industrieel Autodemontagebedrijf
(IAB)
te Hendrik-Ido-Ambacht.
Dit keer gaat het om Citroen

Samara
voordeliger
Lada heeft de prijzen van enkele Samara-modellen bijgesteld. Het betreft de carburatieversies met een motorinhoud
van 1.1, 1.3 en 1.5 liter. De reducties variëren van vijfhonderd gulden voor de 1.5 liter tot
duizend gulden voor de 1.3 liter.
Volgens de importeur heeft het
te maken met de goede ontvangst van de 1.5 injectiemotur.
Het prijsverschil tussen beide motorseries bedraagt nu 18
honderd gulden. De goedkoppste Samara staat voor 16 mille
'n het boekje.

Astra Supreme
De Opel Astra is nu ook leverbaar in de Supreme-uitvoering.
Het pakket accessoires' wordt
door
de Opel-dealer gratis gelev
erd bij de aanschaf van een

langrijkste oorzaak van verkeersongevallen. In de strijd tegen de verkeersonveiligheid
gaat de vereniging de komende
tijd nauwer samenwerken met'

ligheidsbeleid decentraliseert
naar lagere overheden, is dit
voor de burger de kans om zijn
stem te laten horen.
Het beleid, aldus VVN, is er-

Te hard rijden is
de belangrijkste oorzaak
van verkeersongevallen
Veilig Verkeer Nederland. In
een gezamenlijke campagne
richten ze zich met name op te
hard rijden in de bebouwde
kom en op procinciale wegen.
Nu het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat het verkeersvei-

mee gediend als de burger
wordt geprikkeld, initiatief
toont en zijn verantwoordelijkheid neemt. Vooral omdat verkeersveiligheid niet alleen bestaat uit cijfers van de ongevalstatistieken, maar ook op ande-

Laat de zomer maar komen.
La dolce vita is aangebroken.
Met de barchetta voegt Fiat eindelijk weer eens nieuw hoofdstuk toe aan zijn geschiedenis
van spider-fabrikant. De eerste
exemplaren zijn net afgeleverd,
maar nu al spreekt men van een
klassieker.

re gronden is gebaseerd. De verkeersonveiligheid in de eisubjectieve beleving van ver- gen buurt. VVN en De Voetgankeers (on) veiligheid valt niet in gersvereniging kunnen met
cijfers uit te drukken, maar hun plaatselijke afdelingen
maakt wel deel uit van hoe juist hier een belangrijke rol
mensen het verkeer ervaren.
vervullen.
Voetgangers, fietsers en ouderen hebben in de optiek van
Mobiliseren
de beide organisaties 'goede anVVN en de Voetgangersvere- tennes' voor het opmerken van
niging gaan daarom verkeers- verkeersonveilige
situaties.
deelnemers mobiliseren bij het Soms ervaren zij letterlijk aan
signaleren van verkeersonveili- den lijve dat de verkeerssituage situaties en vervolgens bij de ties te wensen overlaten. Zij
betrokken wegbeheerders aan kunnen dus goed constateren
de bel gaan trekken. Onveilige hoe het met de (on) veiligheid is
verkeerssituaties roepen veel gesteld.
emoties op. Met name bij verkeerd of asociaal weggedrag raken de gemoederen nogal eens 06-lijn
verhit. Veel mensen blijken
Om de gevoelens van het puproblemen te hebben met de bliek te peilen heeft VVN een

Barchetta is Italiaans
voor
boot, en
de nieuweFiat
lijkt daar
inderdaad -wel
een beetjeop

Opel vond het tijd voor een nieuwe, dynamischer Vectra
tweedehands Astra. De extraatjes betreffen onder meer speciale wieldoppen, vloermatten,
dorpelbescherming, striping en
badges.

Seat in
het zand
Seat's toekomstige ruimtewagen is vernoemd naar het beroemde en prachtige kasteel Alhambra in de Zuidspaanse stad
Granada. Het heeft de pr-afdeling van Seat geïnspireerd om

Alles wat
u wilde
weten
van de
Cabrio

en de boodschap is weer hetzelfde: afgedankte auto's wor-'
den bij inruil kosteloos ingenomen voor een milieu-verantwoorde aftocht binnen drie dagen. De eigenaar krijgt een vrijwaring zodat hij niet meer met
belastingaanslagen voor die
auto wordt geconfronteerd.

Vooral
kinderen
zijn vaak
betrokken bij
ongelukken

Limiet
Binnen de bebouwde kom, op
provinciale wegen en op ongevalsgevoehge plaatsen hechten
VVN en De Voetgangersvereniging vooral aan een veilige snelheid met een geloofwaardige limiet. En wat betreft de Voetgangersvereniging wordt binnen de bebeouwde kom, met
uitzondering van de verkeersaders, de 30-km grens ingevoerd.

Italiaans bloed
klopt sneller

Nieuwe Vectra
Opel Nederland heeft de eerste foto's vrijgegeven van de
nieuwe generatie Vectra die
aan het einde van dit jaar leverbaar wordt. Dat wordt tijd ook
want de huidige Vectra begint
bejaarde vormen aan te nemen.
De toekomstige Vectra oogt een
stuk moderner en dynamischer
en vooral zijn neus spreekt van
een nieuwe orde.
De reeks bestaat voorlopig
uit een sedan en 5-deurs hatchback, de stationwagon volgt pas
in 1996. Ook motorisch kun je
met deze Vectra beter de eeuwwisseling tegemoet. De vermogens van de zes beschikbare
motoren variëren van 75 pk van
de 1.6 liter tot 170 pk van de 2.5
liter V6.

06-lijn geopend, de Te hard Rijden-lijn. Voorzitter drs. Harry
van den Berg stelt de bellers
een aantal vragen. De antwoorden worden na afloop van de
campagne gepresenteerd aan
de politiek verantwoordelijke
personen. Maar let op, het geven van je mening kost wel
geld. Circa 75 cent per minuut
en een kleine test leerde ons dat
je na een automatisch gesprek
met Harry van den Berg al snel
een paar gulden armer bent.
Voor de geïnteresseerden: 0635034080.
Met de aldus verkregen antwoorden gaan VVN en de Voetgangersvereniging naar de betrokken instanties, zoals wegtaeheerders, gemeente en provincie. De twee organisaties
zijn van mening dat, meer dan
nu het geval is, verkeersveiligheid moet worden ingebouwd
vanaf de eerste planologische
ideeën voor de wegenaanleg.
Wegen moeten volgens hen zo
zijn ingericht dat het gebruik
voorspelbaar is en dat onzekerheid bij verkeersdeelnemers
wordt voorkomen.

een zandkasteel van de Seat Alhambra te laten bouwen. Hij is
op ware grootte nagemaakt en
wordt tijdens de zomer ingezet
voor promotie-doeleinden.

drie taxateurs richtlijnen geeft
voor de waarden. Hierbij hebben ze onderscheid gemaakt
tussen ongerestaureerde, redelij ke en goede staat.
En als we het jaarboek 1994
er eens bijpakken zien we dat
de prijzen soms flink veranderd zijn. Niet van de gangbare
E HEBBEN er lang op
en betaalbare types, maar van
moeten
wachten
de modellen die door sommigen al snel als geldbelegging
voordat Fiat eindelijk
worden gezien. Dat is namelijk
weer eens van zich
deed spreken op het gebied van
niet altijd het geval.
design.
De Ferrari Dino 246 GTS in
Maar het is het wachten
goede staat werd vorig jaar op
150 duizend gulden geschat, nu waard geweest. In vlot tempo
op 85 duizend. Maar de Ferrari rollen de nieuwe aansprekende
212 Inter klom daarentegen van modellen nu de ontwerptafels
2,5 ton naar 5,5 ton. De Merce- af.
des 540 K ging van 9,5 ton naar
Maar topman Paolo Cantarel1,5 miljoen, maar de Mercedes
290 Cabriolet zakte van 2,5 ton la heeft zich dan ook de belofte
opgelegd om in zo kort mogelijnaar 2 ton.
Wie vorig jaar een Porsche ke tijd de complete modellen550 Spyder uit 1954 met een ge- lijn te vernieuwen en te zorgen
schatte waarde van 650 duizend voor enkele smaakmakers voor
gulden in zijn garage had staan, de liefhebber. De Italiaanse raskan toch niet vrolijk worden als paarden zou hij weer doen tehij de huidige richtprijs ziet: rugkeren.
Meester-ontwerper Bertone
350 duizend gulden. (Slik).
Het enige nadeel is dat je schonk hem vorig jaar de Punsoms even moet zoeken omdat to 90 Cabriolet zonder rolbeusommige kleine merken gebun- gel en aan hoofdmeester-ontdeld zijn per land, dus Duits werper Pininfarina danken we
Diversen, Oost-Europa Diver- de Coupe.
Als derde smaakmaker voegt
sen. Verder een prima naslagwerk voor de liefhebber. Het
boek is te koop in de boekhandel en kost 21 gulden 95.
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Cantarella daar nu de Fiat barchetta aan toe en-voor het ontwerp van deze onvervalste spider deed hij een beroep op meneer Maggiora die, zo blijkt,
ook een verdienstelijk ontwerper is. Die man mogen ze vaker
inschakelen.

Eigentijds
Maggiora ontwierp een compacte auto met korte wielbasis,
strakke en dynamische vormen
en maakte een duidelijke hint
naar de klassieke Fiat spiders
en dat waren er nogal wat.
Met enige fantasie herken je
hier en daar overeenkomsten
en wellicht het meeste met de
850 Spider. Maar de barchetta,
Italiaans voor boot waar hij inderdaad wel wat van weg heeft,
is een eigentijdse versie van dat
beeld uit het verleden.
De klassieke lijn is doorge-

Gordels
Renault beter
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trokken naar het heden met als
resultaat een spider die er zijn
mag. De achterkant oogt ingetogen en heeft dubbele afgeronde lichten. De kap kan worden
weggeklapt in een ruimte achter de stoelen en afgedekt door
een paneel in de carrosseriekleur. In het interieur tref je dezelfde ronde en golvende vormen aan. Fiat heeft gelet op details, want ook de radio is speciaal door het ontwerpteam uit
de hoge hoed getoverd en past
dus uitstekend bij de rest van

Sir Stirling Moss reed een voor
het Amerikaanse raceteam bestemd exemplaar ooit aan barrels en Juan Fangio gebruikte
hetzelfde type voor de zogenaamde hill-climb races in
Zuid-Amerika. Bij het Autotron
Rosmalen zijn ze sinds kort de
apetrotse bezitter van zo'n
bloedmooie Mercedes-Benz 300
SL Gullwing. Puntgaaf en natuurlijk met vleugeldeuren.

I

-^
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Het sportieve interieur
van de
bachetta
het interieur.
Aan de veiligheid van inzittenden is gedacht door onder
meer de montage van een airbag voor de bestuurder. Voor
de bijrijder is die voorziening
tegen meerprijs leverbaar. De
kap is niet elektrisch bedienbaar, maar de krachtsinspan-

Liefhebbers kunnen watertanden
bij de
nieuwste
aanwinst
van Autotron Rosmalen. de
Mercedes
Benz 300
SL 'Gullwing'

Autotron

N TOTAAL bouwde Mercedes van 1954 tot 1957 14
honderd van dergelijke
exemplaren. De 300 SL
Gullwing met zijn vleugeldeuren was in de vijftiger jaren zijn
tijd ver vooruit op gebied van
techniek en constructie.
In eerste instantie was hij bestemd voor de Noordamerikaanse markt maar Mercedes
besloot al snel de auto in Europa te houden. De race-uitvoe-

v

-. In vlot tempo
rollen de nieuwe
modellen de
ontwerptafels af

overvleugelt

ring van de SL wordt gekenmerkt door verlaagde wielophanging, de uitlaat buitenlangs,
geen schokbrekers, een rollbar, wedstrijdriemen en elektronisch geregelde benzinetoevoer.
Nadat Mercedes zijn race-divisie ophief, werd de auto voornamelijk ingezet voor zuinigheidstests.
De Gullwing die nu in het Autotron met zijn vleugels staat te
• pronken keerde enkele jaren
geleden na een verblijf van 40
jaar in Amerika terug naar Europa. Een Parij zenaar wist de
hand erop te leggen en liet hem
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Gullwing

Renault gaat de veiligheidsgordels van alle modellen perfectioneren. Ze worden binnen
een jaar gecombineerd met een
systeem dat de krachten waarJaarboek
aan de inzittenden tijdens een
cabrio's
frontale botsing worden blootHet tweede jaarboek De On- gesteld met 30 tot 50 procent
schatbare Cabrio is zojuist ver- vermindert.
schenen. Het boek telt 464 pagiNadat de gordelspanners en
na's en bevat een schat aan gegevens van 11 honderd klassie- automatisch blokkerende oprolautomaten de inzittenden in
ke en recente cabrio's.
Daarnaast geeft samensteller de eerste fase van de botsing al
Jan Haakman een overzicht optimaal op hun plaats houvan 70 nieuwe cabrio's waarvan den, bouwt het zogenaamde
de meeste in Nederland ver- SRP-systeem (Spannings Rekrijgbaar zijn. Het aardige is ductie Programmering) de
dat Haakman met behulp van spanning van de gordels af.

De toekomst
van Seatnogin
het zand:
Alhambra
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grondig restaureren. Het Autotron was al in het bezit van een
open versie van de 300 SL. De
Gullwing is dermate schaars
dat hij niet dagelijks komt overvliegen.
Nu is hij dan toch geland, overigens niet nadat het Autotron
diep in de buidel had getast.
Het weekeinde van 10 en 11 juni
is voor de liefhebbers van klassieke auto's een mooie gelegenheid de 300 SL Gullwing in levende lijve te aanschouwen. Op
die dagen wordt namelijk in het
Autotron het Merkenclubweekeinde Klassiek '95 gehouden
waarbij tientallen clubs zich

presenteren.
Het is niet zomaar een tentoonstelling want het is de bedoeling dat zoveel mogelijk
clubleden met hun oldtimer
richting Rosmalen reizen. Deelnemers en bezoekers hebben
tevens gratis toegang tot het automobielmuseum, het Huis
van de Toekomst en het pretpark. Clubleden hebben beide
dagen gratis toegang, mits zij
hun voertuig van 20 jaar of ouder meenemen. De openingstijden op beide dagen zijn van 10
00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: Autotron Infolijn, telefoon 04192-19050.

ning die de bediening vergt is
minimaal. Wie zijn toevlucht
neemt tot de lijst met opties
maakt er helemaal een aardige
auto van want daar zien we zaken als ABS, airco, lederen bekleding, lichtmetalen velgen,
een hardtop, centrale portiervergrendeling en elektrisch bedienbare zijruiten.
De barchetta is voorzien van
een nieuwe 1.8 liter 16V-motor,
de eerste 4-pitter van een nieuwe motorgeneratie. Hij is goed
voor 130 pk en heeft een koppel
van 164 Nm bij 43 honderd toeren.

Levendig
Dankzij het gewicht van 1060
kilo presteert hij levendig: een
top van rond de 200 km/uur en
een acceleratie van nog geen negen seconden naar 100 km/uur.
Als je een beetje rustig over
boulevards en andere dreven
toert, en natuurlijk doe je dat
met een barchetta, brengt hij je
met één liter brandstof ruim 12
kilometer ver.
De Fiat barchetta is ondergebracht in het H-segment voor
sportwagens, waar de voorstellen gunstig voor zijn. De verwachting is 1995 eindigt met
205 duizend nieuw verkochte
exemplaren in Europa.
En de klanten? Uit marktonderzoek in Duitsland, Frankrijk en Italië kwam de volgende
beschrijving uit de bus: ze zijn
jong, hebben een hoge opleiding en veel werkervaring, bezitten vaak meerdere auto's en
zijn meestal van het mannelijk
geslacht.
En dat terwijl we die barchetta zo Lady's Only vinden.

UNI STOF!
Voordelige uni gordijnstof, van katoen/polyester. Verkrijgbaar
in vele kleuren. Breedte 140 Cm.

RIBTAPIJT!
Sterk naaldvilttapijt, verkrijgbaar in meerdere tinten. Voor
diverse doeleinden. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter,
VAN

t.^*;?^^^^

BOUCLE TAPIJT!

19?*

Smaakvol boude tapijt met fijne lussen. Woonkamergeschikt.
In diverse kleuren. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter,
GELEGD VAN

MODERN!

SLAAPKAMER TAPIJT!

Tijdlose katoenen ruitstof, 100% katoen. Verkrijgbaar
rood, groen en blauw.
Breedte 140 cm. P.m.
VAN

Sfeervol slaapkamer tapijt van superkwaliteit. Verkrijgbaa
diverse pastei-tinten. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter, •
GELEGD VAN

14.9*
EIGENTIJDS!

WOONKAMER TAPIJT!

Fraaie katoenen gordijnstof met een eigentijds In meerdere
kleuren. Breedte 120 cm.
Per meter
VAN

Fijn bouclé tapijt, woonkamergesc'hikt. Verkrijgbaar in diverse
gemêleerde tinten. Op een jute-rug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr.
GELEGD VAN

GEBLOEMD!

VELOURS TAPIJT!

100% Katoenen gordijnstof, gedessineerd met eigentijds
vrolijke bloemen.

Fantastisch velourstapijt. In 5 gemêleerde kleuren verkrijgbaar. Zware kwaliteit. Foamrug.
Breedte 400 cm. Per str. mtr.
GELEGD VAN

FRISE TAPIJT!

119

Kamerbreed frisé tapijt. In wel zes verschillende kleuren
leverbaar. Action-back rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter,
GELEGD VAN

VAN

Niet alleen voor tapijt, vinyl en karpetten bent
u bij Carpet-land aan het juiste adres. Nu vindt u

gordijnen, zonwering en accessoires. Alles overzichtelijk tentoongesteld in de winkel, veel direct

er ook de grootste gordijnkollektie van Europa.

uit voorraad leverbaar.

Massaal ingekocht, dus voordelig in prijs.
In alle dessins en kleuren die u wenst. Bij Carpet-

En u bent altijd zeker van het juiste advies.
Waar vind je dat nog? Alléén bij Carpet-land

land vindt u meer dan 3.000 mogelijkheden in

toch zeker?

"KW^W^^^^jif^TTi^^^^W^^
C££&!&{&jÉ4£%v^

TRENDY!
Schitterend modern gedessineerde katoenen gordijnstof in
geel, rood en blauw.
Breedte 140 cm. P.m.
VAN

KLASSIEK KARPET!

FRAAI VINYL!

Prachtig klassiek karpet in warme kleurschakeringen met
een fraai dessin. 1 00% synthetisch.
Maat 1,70 x 230 cm.

Fraai vinyl voor licht huishoudelijk gebruik. Verkrijgbaar in
verschillende kleuren. Breedte 200 cm.
Per strekkende meter,
VAN

TIJDLOOS KARPET!

KAMERBREED VINYL!

Fraai karpet met een tijdloos dessin, 1 00% scheerwol.
In drie kleuren verkrijgbaar.
Maat 1 70 x 230 cm.
VAN

Kamerbreed vinyl in diverse kleuren, met smaakvolle parketen granito dessins. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter,
VAN

479

Aanbiedingen geldig t/m 11 juni 1995.

AMSTERDAM/CENTRUM Stadhouderskade 93 (tussen Heineken Brouwerij en Habitat). Tel. 020 - 662 51 51. AMSTERDAM/NOORD J Klaprozenweg 40 (tegenover
Bo-Rent). Tel. 020 - 636 85 75. ZAANDAM P. Ghijsenlaan 13 (bij Tuincentrum Koelemeijer). Tel. 075 - 17 51 54. AMSTELVEEN/UITHOORN Bovenkerkerweg/Zijdelweg.
Tel. 02974 - 929. Geopend: Ma. 13.00-18.00 uur. Di/vr. 9.00-18.00 uur. Zat. 9.00-17.00 uur. Koopavond tot 21.00 uur. AMSTERDAM/AMSTEL t Spaklerweg (ingang bij
GEB gebouw). Tel. 020 - 665 02 00. AMSTERDAM/SLOTEN Anthony Fokkerweg (naast Praxis). Tel. 020 -617 61 19. AMSTERDAM/WEST Haarlemmerweg 337 (naast
de Maggi-fabriek). Tel. 020- 688 1000. HAARLEM Spaarndamseweg 74-76. Tel. 023-272 747. Geopend: Ma. t/m vr. 10.00-18.00 uur. Zat. 9.00-17.00 uur. Koopavond tot
21.00 uur. HOOFDDORP Kruisweg 785a (naast Brugman Keukens). Tel. 020-6533441. Geopend: Ma. t/m vr. 10.00-18.00 uur. Zat. 9.00-17.00 uur. Koopavond tot 21.00 uur.
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'Grand Prix kan in twee of drie jaar terug zijn'
ZANDVOORT - De Grand Prix zou in twee of drie jaar
terug kunnen zijn in Zandvoort. Dat zegt directeur Hans
Ernst van Circuit Park Zandvoort, al houdt hij een slag om
de arm: „Ik-laat me niet vastpinnen op een datum. Verder
gaan we pas met Ecclestone onderhandelen, als het circuit
klaar is." Ernst ontvangt vandaag het officiële bericht van
staatssecretaris Terpstra dat het circuit de A-status krijgt.

gaan aanleggen. Voordat het zó- van 2500 naar 4200 meter, waar- we hét ook niet verder uitbreiver is, zijn we een maand of tien bij het vrijwel dezelfde lengte den dan nodig is. We richten
verder, schat ik. Maar de klok terugkrijgt als die van het oude ons gewoon op de autosport, indraait nu in ons voordeel, de circuit. Verder wordt de opzet centive- of bedrij fsdagen en opvergunning moet binnen een eenvoudig gehouden, geen 'con- leidingen en dergelijke."
bepaalde tijd verleend zijn. Of vention-centres' en dergelijke
De vernieuwingen gaan zo'n
afgewezen, maar dan kunnen als in de eerste plannen werden 12 a 13 miljoen gulden kosten,
we in ieder geval in beroep gaan genoemd. „Het is een circuit schat Ernst. Het ministerie van
en ook daar staat een termijn van compromissen geworden," VROM heeft inmiddels 3 milVoordat de baanverlenging het saneringsprogramma in voor."
zegt Ernst, „de exploitatie is be- joen gulden subsidie toegezegd
daadwerkelijk
aangepakt orde worden gemaakt en de verperkt. Je zult hier bijvoorbeeld in het kader van de geluidsanewordt, zijn er waarschijnlijk'al gunning aangevraagd worden
nooit 24-uurs races kunnen ring, maar dat is niet voldoenzo'n tien maanden voorbij, ver- voor de geluidhinder. „Eerder Compromis
houden, daarvoor ligt te dicht de. Nadat de berekeningen zijn
wacht Hans Ernst. Eerst moet mogen we geen nieuwe baan
De racebaan wordt verlengd bij de bebouwing. Daarom gaan afgerond worden onderhande-

'Prettig als je weet wat er naar beneden komt'

lingen opgestart met Den Haag
en het bedrijfsleven.
Over de kans dat de Grand
Prix terugkomt naar Zandvoort, is Ernst voorzichtig optimistisch. ,,In de wandelgangen
heb ik wel gehoord dat we een
goede kans krijgen. Maar we
gaan pas met Ecclestone onderhandelen als het circuit klaar
is." Waarschijnlijk moet er dan
elders in Europa een circuit afvallen. Enkele staan al 'wankel', bijvoorbeeld Monza, en in De toekomstige vorm van het
Duitsland zijn nu twee circuits circuit, 4200 meter lane
in gebruik.
Aanpak was goedgekeurd, hakte staatssecretaris Terpstra van
België
Volksgezondheid, Welzijn en
De Formule I races verdwe- Sport, vorige week de knoop
nen zo'n tien jaar geleden uit de door.
badplaats omdat de Grand
Prix-baas niet voldoende geld
kreeg uit Zandvoort. Of dat nu Glas heffen
wel gaat lukken? Ernst laat dat
Tot grote opluchting van cirnog in het midden, maar denkt cuitdirecteur Hans Ernst uiteraan verschillende mogelijkhe- aard: „Het heeft heel lang geden. „Misschien moeten we wel duurd, maar nu ligt er tenmineen wisselwerking organiseren ste een gedegen en afgewogen
met België, daar het ene jaar besluit, waarbij iedereen mee
een Grand Prix, het andere jaar heeft kunnen discussiëren."
bij ons. Dat'maakt het makke- Het laatste jaar tijdens die dislijker te financieren en te orga- cussie maakte het circuit beniseren: daar heb je twee jaar kend 3,5 ton te betalen voor de
de tijd voor."
verplaatsing van camping De
Het besluit de A-status te ver- Duinrand. Als die dichter bij
lenen aan Circuit Park Zand- het circuit wordt geplaatst,
voort, werd vorige week don- komt er een nieuw natuurgederdag genomen, na bijna tien bied vrij.
jaar van plannen maken, onderOok het college van«Burgezoek verrichten en onderhan- meester en Wethouders is blij
delen. Uitgangspunt waren de met het besluit. Het heeft voor
negen voorwaarden van staats- morgen op het raadhuis een
secretaris Dees waaraan moest feestelijke bijeenkomst georgaworden voldaan, later uitge- niseerd voor genodigden 'om
breid tot tien. Nadat kort gele- het glas te heffen op de goede
den in Den Haag het Plan van afloop'.

'Ondernemers wilden iets leuks'

Op Badhuisplein
hele zomer festival

Omstanders buigen zich af van het opstuivende zand, als de ANWB helikopter met 'Medical Air
Assistance' van het strand opstijgt
Foto André Lieberom

ZANDVOORT - Voor ongevallen op strand kan sinds
deze week het trauma-helikopterteam van de ANWB ingeschakeld worden. Met name op momenten dat ambulances te veel hinder ondervinden van het toeristenverkeer.
De helikopter kan vanuit de thuishaven, het VU-ziekenhuis in Amsterdam, binnen 5 a 10 minuten in Zandvoort
zijn. De patiënt ligt - in gunstig geval - binnen een kwartier
op het ziekenhuisbed.
(ADVERTENTIE)

KOOPJES ZONDAG
25 JUNI
11.00-17,00 uur
Kalver straat,
Heiligeweg
en Spui
te A'dam.
Zie volgende week
deze krant
voor de aanbiedingen.

Brievenbus van
raadhuis in brand
ZANDVOORT - In de nacht
van zondag op maandag is
brand gesticht in de brievenbus
van het Raadhuis, naast de ingang aan de Haltestraat. De
brievenbus zelf liep van. binnen
slechts lichte schade óp, maar
de inhoud ging geheel verloren.
Het gemeentebestuur doet
daarom een oproep aan Zandvoorters die dit weekend post
in de bus hebben gegooid. Zij
kunnen het beste bij de gemeente even nagaan of hun
post wel op de desbetreffende
afdeling is aangekomen.

Waterstanden j
Datum
HW
LW • HW
LW
15 jun
05.35 01.15 18.0715.46
16 jun
06.19 02.06 18.5616.29
17 jun
07.08 02.56 19.4617.12
18 jun
07.58 03.45 20.35 16.14
19 jun
09.05 04.35 21.3517.14
20 jun
10.05 05.36 22.3618.14
21 jun
11.16 06.36 23.4519.26
22 jun
12.26 07.36
-.-20.19
23 jun
00.5008.4613.3621.25
Maanstand/getij:
LK dinsd. 20 juni 00.01 uur
Doodtij 23 juni 00.50 uur
NAP + 70 cm
NM woensd. 28 juni 02.50 uur

Na Beach Watchers nu ook
'flying doctors' op strand. Dat
commentaar was afgelopen
week al te horen in het dorp, na
de oefenlandingen zaterdag op
het strand. In zekere zin is het
traumateam hiermee wel een
beetje te vergelijken. Naast een
piloot en een verpleegkundige
telt de bemanning van de trauma-helikopter ook een arts. Die
samenstelling geeft het team
meer mogelijkheden dan ambulancepersoneel: de arts mag
medische ingrepen doen die
niet tot de bevoegdheden van
ambulance-verpleegkundigen
behoren. Bijvoorbeeld het onder narcose brengen van patienten, bij wie een luchtslang
naar binnen gebracht moet
worden voor beademing.

Uitzondering
Ophalen van patiënten is er
normaliter bijna niet bij, behalve dan vanaf strand, waarmee
dus een uitzondering wordt gemaakt. In de dagelijkse praktijk beperkt het traumateam
zich zoveel mogelijk tot medische ingrepen waar veel haast
bij is geboden. Als de omstandigheden het daarna toelaten,

gaat het slachtoffer met de ambulance naar het ziekenhuis,
zodat het helikopterteam snel
beschikbaar is voor een volgende patiënt. Aan boord is weliswaar een brancard aanwezig,
maar vervoer van patiënten gebeurt alleen als het de amtaulance niet snel genoeg is.
In Zandvoort en Bloemendaal aan Zee kan die omstandigheid op drukke, zomerse dagen snel ontstaan. Soms zit het
verkeer muurvast. „In dergelijke gevallen kunnen wij een beroep doen op het traumateam,"
zegt medewerker Pannekeet
van de Centrale Post Ambulance (CPA) Kennemerland. „We
hebben op drukke dagen wel
een ambulance in Zandvoort
stand by staan, maar dan nog
kan het voorkomen dat je op de
Zeeweg dreigt vast te lopen.
Met een helikopter kun je dat
probleem voorkomen."
• Afgelopen zaterdag maakte
het team twee geslaagde proef landingen op het Zandvoortse
strand, met medewerking van
de strandpolitie en de reddingsbrigade. Die moesten ervoor
zorgen dat er een stuk van zo'n
50 meter vrij was voor het landen en stijgen. „Het is volledig
geslaagd," aldus Ruud Luttik
van de strandpolitie. „De oefening was erg zinvol, je ziet tenminste een keer wat voor oppervlak je moet vrijhouden. Bovendien is het op z'n minst prettig als je tevoren weet wat er
naar beneden komt!"
Vervolg op pagina 3

(ADVERTENTIE)

Internationaal design
voor de
moderne vrouw
Zeer charmant gouden hicolor
choker van Eclel Design mei luve
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armband.
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„Maar-de nadruk ligt op kwaliteit, de betere groepen, betere
muziek en betere acts. Daarnaast staan we altijd open voor
suggesties." De organisatie, die
volledig bestaat uit vrijwilligers, hoopt ook buitenlandse
artiesten te kunnen aantrekken, die toch al in Nederland
zijn vanwege andere, grotere
evenementen in het land. „De
muziek is wel unplugged oftewel minimaal versterkt, dit om
overlast te voorkomen."
„De Stichting Strandkorrels
Op het plein wordt een podi- is een groep Zandvoortse onum neergezet, waar de optre- dernemers die het dorp nieuwe
dens plaatsvinden op zondag- culturele impulsen wil geven,"
en woensdagmiddag. Bij slecht zegt Rita Aker. Voorbeelden
weer binnen in Fisherman's daarvan zijn ook de fontein die
Friend. Het eerste optreden is weer terugkomt voor het raadaanstaande zondag 18 juni al huis, en de folkloristische visafgepland. De gemeente is deze slag, vorig jaar uitgevoerd door
week begonnen het benodigde De Wurf.
„Deze stichting heeft, in overstuk grond te betegelen. „Het is
hele zomer lang open-luchtfes- leg met directeur Schale van
tival op het Badhuisplein, met Eurotel, de wens geuit dat er
een programma voor elk wat iets leuks op het Badhuisplein
wils," zegt Rita Aker, die voor zou gebeuren," zegt Rita Aker.
de artistieke invulling zorg- „Het plein lag er rommelig bij,
absoluut niet uitnodigend voor
draagt.
Dat programma betreft on- Zandvoorters en toeristen. TJitder andere dans, muziek, thea- eindelijk is het idee ontstaan
ter, allerlei acts en kiridervoor- om een podium neer te zetten.
Vervolg op pagina 3
stellingen.

ZANDVOORT - Op het
Badhuisplein, tussen het zomerrestaurant Fisherman's
Friend en de Rotondeflat,
worden deze zomer twee
keer per week voorstellingen en muziekoptredens gegeven. Het motto van dit
'open-luchtfestival' is 'Zandyoort speelt'. Het initiatief
is afkomstig van een aantal anonieme - ondernemers,
verenigd in de Stichting
Strandkorrels.

'Zo zie ik Zandvoort'

Hotel Overleg
Zandvoortse onderneo
mers van hotels, penO
sions en kamerverhuurbedrijven hebben zich verenigd: zij
hebben 'Hotel- Pension Overieg Zandvoort' opgericht. Inmradels zijn er reeds 31 ondernemers bij aangesloten.

Zomerkampen
Secretaresse Noreen -f ~j
Broeren leidt in haar l l
vrije tijd zomerkampen voor
kinderen tot en met 17 jaar:
'Als kampleider moet je een
beetje prettig gestoord zijn.
Het geeft mij veel voldoening
als kinderen een leuke week
beleven, want voor sommigen
van hen is dit de enige vakantie. '
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Fred Paap treedt af

Compleet nieuw
bestuur horeca
ZANDVOORT - Fred Paap
treedt volgende week donderdag af als voorzitter van Horeca
Nederland afdeling Zandvoort
en Omstreken. Hij wordt opgevolgd door Bart Schuitenmaker. Die avond zal een geheel
nieuw bestuur aantreden.
Paap heeft na een jarenlange
inzet als voorzitter besloten
zich terug te trekken. 'Om een
nieuwe lichting bestuurders het
roer te laten overnemen,' zo
verklaart hij. Wel zal de exploitant van Café Koper, aan het
Kerkplein, als adviseur aan het
bestuur verbonden blijven.
Paap heeft Bart Schuitenmaker
bereid gevonden hem op te volgen. Deze is dan ook voorgedragen voor de verkiezingen op de
algemene
ledenvergadering,
donderdagavond 22 juni in het
Elysee Beach Hotel.
Verder zijn er nog elf andere
horeca-ondernemers beschikbaar voor een bestuursfunctie.
Dat zijn: Andries Filmer (Café
Neuf) vice-voorzitter; Eene van
Wielink (Gran Dorado) secretaris; Jan Paap (strandpaviljoen
De Wurf) penningmeester; Matthieu Emmen en Michel Konings (La Bastille) commissie
Cafe-Barbedrijven;
Dorothe
van Houten (rest. Queenie)
commissie Restaurants Zandvoort; Pim Aronson (rest. De
Zonnehoek) comm. Restaurants Bloemendaal; Wim Klompen (Holland Casino) comm.
Restaurants Overige; Miranda
Hesselmans (Elysee Beach Hotel) comm. Hotels; Honni Chi
(rest. Amazing Asia) comm.
Chinees-Indische
bedrijven;
Cor van Gelder (Hotel Bad
Zandvoort) bestuurslid. Bij de
laatste, Van Gelder zijn tot vier
dagen voor de ledenvergadering
tegenkandidaten op te geven.
Behalve de bestuurswisseling
staan er voor de vergadering
ook twee toespraken op het programma. Als eerste komt aan
bod G. van der Veen, landelijk
voorzitter van de Koninklijke
Horeca Nederland. Daarna burgemeester M.R. van der Heijden.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
EEN PROEF OP DE SOM
VOOR MAAR EEN PIEK PER WEEK

DERTIEN WEKEN V O O R
DERTIEN GULDEN
Zandvoorts
l Nieuwsblad
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ELKE ZONDAG OPEN

Naam: (m/v)
Adres: 1 1

7 DAGEN PER WEEK TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN

Postcode/Plaats:!
Telefoon: 1

1

Op zondag 18 juni:
Verse pastaschotel met
zalmforelreepjes in roomsaus en een Italiaanse
tomatensalade.
14.95

Giro/Banknr :

1

VROOM & DREESMANN
Kalverstraat

DEZEWEEK

1

1

i

.il

i i

1

I

I

I
1

I

I

I

1

1

1

I

I

I

1

I

1

I

I

I

1

|

Lenie van Elteren (85) won met haar gedicht 'Ode aan \Zandvoort' de prijs van het onderdeel
geschreven inzendingen
Foto André Lieberom

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 G halfjaar f 32,55 D jaar ƒ 56,90

ZANDVOORT - In het Cultureel Centrum
Zandvoort is donderdagmiddag de tentoonstelling 'Zo zie ik Zandvoort' geopend, met
inzendingen op de gelijknamige prijsvraag
van het Zandvoorts Nieuwsblad.

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

gedichten en brieven. Deze hebben een plaatsje
gekregen in de Regentenkamer. De tentoonstelling werd mede mogelijk dankzij de welwillende
inzet van de medewerkers van het Cultureel Centrum. De jury, met onder andere de Zandvoortse
kunstenares Marianne Rebel, koos als winnaars
Ans Schweinsbergen, Jelle Attema en Lenie van
Er is tot en met 25 juni een twintigtal zeer. Elteren. Op pagina 13 is een keuze uit de inzenuiteenlopende werken te zien, van schilderijen, dingen te zien, volgende week komen nog enkele
foto's, beeldhouwwerk en patchwork, tot en met andere - vooral de geschreven - werken aan bod.

I

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 ''710371"017003"

L
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FAMILIEBERICHTEN
15 JUNI GEMEENTE
GESLOTEN
In verband met de jaarlijkse sportdag
voor medewerkers van de gemeente
- het zogeheten Sektorenspektakel - zijn op
donderdag 15 juni alle gemeentelijke afdelingen
gesloten
<
De afdeling Dienstverlening Bevolking (lokatie
Plesmanschool) is 's ochtends tussen 09 00 en
10.00 uur geopend uitsluitend voor aangifte
van geboorte en overlijden

stalFoon
Hoera
Wij hebben een zoon en broertje.
Hij heet
Stefan Nils
geboren 8 juni 1995
Sigrid, Ruud, Julia en
Lisa de Boer
Van Speijkstraat 19
2041 KM Zandvoort

Geheel onverwacht is, op maandag 12 juni 1995,
overleden onze

John Zwaag
op de leeftijd van 65 jaar.
Sjaan Zwaag-Mobach
James en Marja
Jelle, Luuk, Giel
Bill en Marjpke
Denise, Lizanne
Sophiaweg 63
2042 FT Zandvoort
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 16 juni in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst 10.15

Nieuw in Zandvoort
INSTALFOON IS OFFICIEEL DEALER: •
•
•
•

ptt telecom

PTT NETAANSLUITINGEN
MOBIELE TELEFONIE
FAXEN
SEMAFONIE

TEVENS INSTALFOON VOOR:
• TELEFOONTOESTELLEN
• FUNNYPHONES
• TELEFOONCENTRALES
• BROTHER PRINTERS
• COMPUTER ACCESSOIRES
• STANDAARD EN LUXE SCHAKELMATERIAAL
• MODERN SCHAKELEN VOOR BEDRIJF EN WONING
• BRAND- EN INBRAAK BEVEILIGING
• DOORMELDING NAAR ALARMCENTRALE
• FAXSERVICE
• ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIEMATERIALEN
INSTALFOON HEEFT DE BESCHIKKING OVER GEDEGEN VAKKENNIS
EN ERVARING OP HET GEBIED VAN ELEKTROTECHNIEK, TELE- EN
DATACOMMUNICATIE EN BEVEILIGINGSTECHNIEKEN
VANAF HEDEN DUS VOOR o.a. NIEUWE PTT TELEFOONAANSLUITINGEN, VERHUIZINGEN EN EVENTUEEL
OPZEGGINGEN NAAR DE TOLWEG 6
AANBIEDING
PTT Pocketline Da Vinci (GSM) van ƒ 849,- nu voor ƒ 637,- '1
PTT Pocketline Einstein (ATF) van ƒ 999,- nu voor ƒ 889,- *1
*1 geldt tot 30 juni 1995 prijzen excl. btw en uitsluitend bij nieuw abonnement.
PTT telefax type 318 van ƒ 849,- nu voor ƒ 764,- *2
PTT telefax type 319 van ƒ 1099,- nu voor ƒ 999,- *2
*2 geldt t/m 17 juni 1995 prijzen excl. btw.
Leuk voor vaderdag
Funny phones o.a. Harley Davidson, Locomotief, Hot lips en Lamborghini
10% korting t/m 17 juni 1995 zolang de voorraad strekt.
INSTALFOON: EEN BEDRIJF VAN G. ROLLENBERG EN E. ZWEMMER.
TOLWEG 6, TELEFOON: 02507-15711
TELEFAX: 02507-16311

uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één van de ontvangkamers.
Geen toespraken.

Eerst is je wereld groot,
je kunt er reizen tot en met.
Heel dicht bij de dood,
is ze niet groter dan je bed.
Maar als je innerlijk vertrouwt,
waarop alle mensen hopen,
dan gaat als je je ogen sluit
een nieuwe wereld open.
Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve vrouw en onze
moeder

AART VEER
Asperges
gratis geschild

BIJ de vergunninghouder bestaat het voornemen
om met een beperkte afwijking van de bouwmassa van de verleende bouwvergunning het
bouwplan te wijzigen Voor het betreffende
gebied is thans een voor-ontwerp bestemmmgsplan opgesteld Voor het m procedure brengen
van het bestemmingsplan is een tweetal redenerr
- voorkomen, dat op basis van het vigerende bestemmingsplan alsnog een grootschalige horecagelegenheid wordt gerealiseerd;
- het vastleggen van de stedebouwkundige
randvoorwaarden, waarbinnen een bebouwing op deze lokatie mag worden
gerealiseerd.
Conform de inspraakverordening wordteen leder m de gelegenheid gesteld op het voorontwerp-bestemmingsplan te reageren
Het plan bestaande uit plankaart, toelichting en
voorschriften ligt met ingang van 16 juni 1995
gedurende 4 weken ter inzage bij de sector
Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplem 4 te Zandvoort Deze afdehng is geopend van maandag t/m vrijdag van
0900 tot 12 30 uur
Voorts zal op 26 juni 1995 te 19.00 uur in de
raadzaal van het raadhuis" een inspraakavond
worden gehouden Tijdens deze avond zal een
toelichting worden gehouden en bestaat de gelegenheid tot het geven van mondelinge reacties

18
N

Let op!!!
voor de liefhebbers nog slechts 1O dagen.
Dus geniet er nu nog van.

Maria Roose-Dietz
op de leeftijd van 59 jaar.

INSPRAAK VOOR-ONTWERP
BESTEMMINGSPLAN PAVILJOEN
ZUID
Op 22 juni 1994 is bouwvergunning verleend
voor de bouw van 15 appartementen met bijbehorende parkeergarage op de percelen Brederodestraat 207 en 209 Deze bouwvergunning
impliceert niet, dat de rechtskracht van het in
1974 vastgestelde bestemmingsplan met een
horecabestemming is komen te vervallen Zolang geen nieuw bestemmingsplan overeenkomstig het bepaalde m de Wet op de Ruimtelijke Ordening is vastgesteld dienen verzoeken
om bouwvergunning met een (grootschalige)
horecagelegenheid te worden gehonoreerd.

Het ontwerp-bestemmmgsplan heeft betrekking op het gebied gelegen binnen de ring die
wordt gevormd door de Koninginneweg, Kostverlorenstraat/Zeestraat, Burg. Engelbertsstraat/
Badhuisplein/Thorbeckestraaten de Hogeweg.
Voor het gebied zal door het ontwerp-bestemmingsplan een soort regelgeving met betrekkmg tot het gebruik van gronden en gebouwen
en de bebouwmgsmogelijkheden gaan gelden.
Met ingang van maandag 12 juni 1995 zal het
ontwerp voor de eeste fase gedurende vier
weken ter inzage liggen bij de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplem 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00
tot 12 30 uur. Het plan is tevens in te zien bijde
Openbare Bibliotheek aan de Prmsseseweg
In de hal van het raadhuis wordt een tentoonstellmg ingericht.
NB! In een eerdere publikatie werd donderdag
22 juni als datum voor een inspraakavond genoemd Dit is onjuist! De goede datum is
woensdag 21 juni te 20.00 uur. Dan zal in de
raadzaal een voorhchtmgs- en inspraakavond
worden georganiseerd. Er zal een toelichting
worden gegeven over het ontwerp. Tijdens
deze avond zal aan iedere belanghebbende de
gelegenheid gegeven worden hierop mondefing te reageren
Tijdens de inzagetermijn kunnen schriftelijk
reacties worden ingediend bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort of mondeling bij de afdeImg voornoemd.
WVG-SPREEKUUR
HUIS IN T KOSTVERLOREN
In het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten is een wekelijks inloopspreekuur mgesteld Wekelijks kunt u van 13.30 tot 16.00 uur
voor al uw vragen en aanvragen in het kadervan
Wvg terecht in het Huis in 't Kostverloren aan
de Burg. Nawijnlaan 1. Voor meer informatie
kunt u op werkdagen tussen 09 00 en 10 00
uur bellen met de Wvg-infolijir 02507 - 41469
TELEFONISCH KLACHTENSPREEKUUR OMGEVINGSZAKEN
De gemeente heeft een dagelijks telefonisch
spreekuur voor vragen en klachten met betrekkmg tot straten, pleinen, lichtmasten en ander
straatmeubilair in de gemeente.

Tijdens de inzagetermijn kunnen schriftelijke
gemotiveerde reacties worden gestuurd aan
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Het telefonisch spreekuur is maandag t/m
vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur.

RECTIFICATIE INSPRAAK
ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN
CENTRUM
Op basis van de gemeentelij ke inspraak-verorde-

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een ver-

Het telefoonnummer is 02507 - 61559.

GEMEENTE

Groente en Fruit

B. J. Roose
Anita en Martin
Eric
Bert

nmg wordt voor belangrijke en/of ingrijpende
ruimtelijke plannen inspraak gevoerd Het ontwerp-bestemmingsplan voor het CENTRUM is
een dergelijk belangrijk en ingrijpend plan

Grote Krocht 25, tel. 14404

gunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor.
1. een krooshekremiger gelegen in het Noordoosterkanaal van net waterwmgebied nabij
Leiduin grondgebied gemeente BToemendaal;
2 een autowasserette gelegen aan de Burg van
Alphenstraat 102 te Zandvoort.
De aanvraag, het ontwerp van het besluit en de
andere stuklcen die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 19 juni tot 17 juli
1995 ter inzage bij de sector Grondgebied, afd
Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplem 4
U kunt daar ook terecht voor een mondelinge
toelichting
t
Het kantoor is geopend op werkdagen van
0900- 12 30 uur
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage DIJ de Openbare Bibliotheek,
Prmsesseweg 34
Door een ieder kunnen tot 17 juli 1995 schnftehjke bedenkingen worden ingebracht bij het
college van burgemeester en wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Degene die bedenkingen inbrengt, kan vragen
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisselmg over het
ontwerp van het besluit waarbij bedenkingen
ook mondeling kunnen worden ingediend.
Tenslotte uw aandacht voor het volgende.
Ingevolge het bepaalde m art 20.6 van de Wet
milieubeheer kunnen, na bekendmaking van
het besluit, bepaalde personen, waaronder degenen die op de bovengenoemde wijze bedenkingen heeft ingebracht en degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp daarvan zijn aangebracht, beroep m
stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State
AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
95056B de Sav Lohmanstraat 6
vergroten woonhuis
95057B Brederodestraat 41
vergroten praktijkruimte
95058B Lijsterstraat 7
vergroten praktijkruimte
De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 09.00 tot 1230 uur ter
inzage bij de afd Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Belanghebbenden kunnen schriftelijk
hun zienswijze kenbaar maken bij het college
van burgemeester en wethouders, t a v . BWT,
' Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De ontvangen
zienswijze worden bij de beoordeling van de
aanvraag betrokken. Wij wijzen u er echter bij
voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan,
die ons tot de verlening van een vergunning
kunnen verplichten.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn wefvia het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.

2041TD Zandvoort, 7 juni 1995
Celsiusstraat 87

Vaderdag
Aanbieding

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

ƒ 500,beloning

ADVERTENTIES

DANKBETUIGING
VOOR TROUWE DIENSTEN!
Gaarne betuigen wij langs deze weg
onze dank en erkentelijkheid voor

voor iedereen die een tip kan geven, die tot gevolg heeft dat de
dader(s) van de vernielingen en poging tot inbraak, aangericht in de
nacht van 11 juli jl. aan het Circus
Zandvoort, worden aangehouden.

35 jaar trouwe dienst

Telefonisch melden bij:
mevrouw T. Huhl

verricht door de heer Bert Leyenhorst als schoonmaakbedrijf
voor zijn werk en sympathie voor
de bewoners van

of Politie Zandvoort

familie de Vries de Wit
de Ruyterstraat 110

Kroon
Mode
Haltestraat 55
Damespantalons

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Elastische band

Alle maten

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

49,95

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

23-3-198512-6-1995

BARROW

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberc
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Bedankt voor 10 fijne jaren
Goede reis
Rob en Charlotte

bij aankoop van

in de kuip in Rotterdam.

l overhemd

elk 2e hemd l/2 prijs

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

Ook op zondag open van 1-5 uur

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Korting
***
25%

Op onze héle kollektie
Zerres - Finn Karelia - Barucci Oui Set - Joye - Funn enz. enz.
m.u.v. enkele hoogzomerartikelen

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

Nog enkele 1ste ring kaarten voor 25 juni a.s.
Kaart + vervoer met luxe touringcar ƒ 89,50
ƒ 4,- reserveringskosten.

Bel snel SUMMER EXCURSIONS tel. 02507-13502

Cortina Modes

02507-13043

Wij zullen je nog missen!

RENE FROGER

Deze week

02507-19130

flatgebouw de Ruyterstraat 36-116

Voor de snelle beslisser

Een kompleet verzorgde begrafenis
óf crematie voor slechts f 3.1455
Sluit een iiatura-uil^artverzekerin
bij Uil^aartcenlxum Haarlem.

C

""""--.
BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
«„x

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafen
of crematie.
.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp bij één sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartvcrzekerinj!
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:
straat:

l

Grote Krocht 19
Zandvoort, tel. 02507-12450

postcode/woonplaats:
telefoon:
leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem
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Van nu af aan worden er alleen nog successen geboekt'
ZANDVOORT - „De tijd dat hier in Zandvoort niets meer
lukt, is verbannen. Vanaf nu aan worden er alleen nog
maar successen geboekt." Krachtige taal van Bart Schuitenmaker, een van de twee voorzitters van het onlangs
opgerichte 'Hotel-Pension Overleg Zandvoort'. Inmiddels
kent dit samenwerkingsverband, bestaande uit een aantal
hotels, pensions en kamerverhuur-bedrijven uit Zandvoort, al 31 leden. Doel: samenwerking, overleg, het uitwisselen van contacten en het - zonodig - krachtig naar buiten
toe optreden. „Maar dan vooral positief en creatief."

zijn leden. „Ook zullen we, via
het opgestart 'Hotelbezettingssysteem', elkaar onderling de
bal toespelen met het verhuren
van kamers. Via een lijst, die
doorgefaxed kan worden, hebben alle leden een nauw contact
met elkaar. Het bordje 'vol'
wordt pas bij de bedrijven opgehangen, als al onze leden 'vol'
zitten."

door Martha Burger
Bart Schuitenmaker is zeer
tevreden over het aantal leden,
dat zich reeds bij het Hotel-Pension Overleg Zandvoort
heeft aangesloten. „Het kleinste kamerverhuur-bedrijf dat
lid taij ons is, verhuurt 4 kamers, het grootste kan 2650 gasten per dag ontvangen." Om de
kosten van het lidmaatschap
hoeft men het volgens de ondernerriende eigenaar van Hotel Triton, niet te laten. „Vijftig
gulden per jaar slechts, maar
we zitten er dan ook niet om
geld uit te geven," aldus Schuitenmaker praktisch. „Overleggen met elkaar kost niets, we
hebben dit jaar alleen maar wat
postzegels en briefpapier gebruikt."
De kosten mogen dan beperkt zijn, ideeën heeft het
overlegorgaan zat. Schuitenmaker: „Het 'Zandvoorts denken' staat bij ons voorop. Zo
willen we bijvoorbeeld proberen, om een gezamenlijk hotelarrangement voor Zandvoort
samen te stellen in vier verschillende prijsklassen, voor
elke beurs één. De consument
zal zelf kunnen kiezen, welk arrangement hem het meest aantrekt."
Waar Schuitenmaker dan bij-

Jack van Eijk
(PvdA) stapt uit
gemeenteraad

voorbeeld aan denkt? „U kunt
terecht voor een drankje bij
strandpaviljoen A en lekker genieten van het Zandvoortse
strand. Daarnaast kan men een
bezoek brengen aan het Cultureel Centrum, of misschien
kiest men liever voor een taezoek aan het mooie sub-tropische zwembad van Gran Dorado. Keuze-mogelijkheden zat,
al naar gelang de portemonnee
het toelaat. Voor een maaltijd
kan men naar restaurant B of C
en voor een chique avondje uit
naar het casino. Daarnaast kan Vier van de 31 ondernemers die zich hebben verenigd in Hotel-Pension Overleg Zandvoort.
de consument voor een over- V.l.n.r. de bestuursleden René van Wielink (Gran Dorado), Hein Blokker (Hotel Cocarde),
nachting terecht in Hotel X of Miranda Hesselmans (Elysée Beach Hotel) en Bart Schuitenmaker (Hotel Triton)
Pension Y."
Foto André Lieberom
Schuitenmaker ziet het hélemaal zitten: „Het wordt een
fantastisch samengesteld programma met verschillende mogelijkheden. Succes verzekerd
voor alle prijsklassen. We prdberen juist met die vier verschillende arrangementen een
zo breed mogelijk publiek aan
te trekken. We gaan het promoten via de VW's, de touroperators, het Nationaal reserveringscentrum, enz. Eventueel
kunnen we ook gaan adverteren in de grote landelijke dagbladen. Als je het gezamenlijk

aanpakt, kun je een financiële
ondersteuning taij het Nationaal Bureau voor Toerisme
krijgen. Uit de subsidiepot van
het Ministerie van Economische Zaken wordt bijvoorbeeld
ook het Frisse Neuzen-project
gefinancierd."

Uitstraling
Schuitenmaker is overtuigd
van de positieve uitstraling van
het 'gezamenlijk Zandvoorts
denken', de kracht van het Hotel-Pension Overleg: „Samen

een vuist maken en positief met
die vuist naar buiten toe treden, dat is voornamelijk onze
doelstelling. Het is belangrijk,
dat we vanaf nu pp een goed
georganiseerde wijze werken."
Ook voor de kleinere verhuurbedrijven 'zal het volgens
de voorzitter zeer gunstig zijn,
als zij zich zo snel mogelijk bij
het Hotel-Pension Overleg aansluiten. „Neem nu bijvoorbeeld
als er een bus met toeristen
moet worden ondergebracht.
Veel kleinere pensions- en kamer-verhuurbednjven hebben

te weinig mogelijkheden om
een bus te 'verwerken'. Maar
met een aantal kleinere verhuurbedrijven in één straat kan
dat nu juist prima lukken. Juist
die samenwerking, dat gez'amenlijk iets met elkaar durven
aangaan, stimuleert enorm. Als
zoiets eenmaal is gelukt, zal
men voortaan gemakkelijker
dit soort kontakten leggen. Dat
verzekert ook kleinere bedrijven sneller van een bepaalde,
vaste bezettingsgraad."
Maar Schuitenmaker ziet
nog veel meer voordelen voor

Zakelijk bekeken

Bijna iedereen geslaagd

Twaalf jaar ideeën verwerkt in Beach Him
ZANDVOORT - „Ik heb
twaalf jaar lang allerlei ideeen opgedaan, die ik nu heb
kunnen uitvoeren." Dat zegt
Ron Kaales over de nieuwe
zaak van Beach Him, Kerkstraat 20, die hij samen met
zijn vrouw Corine heeft geopend en waarvan 'Beach
Her' onderdeel uitmaakt.
Praktisch en handig, plus
een duidelijke presentatie,
dat zijn de kenmerken van
'het nieuwe- interieur; •-

Jack van Eijk, PvdA

ZANDVOORT - PvdA-raadslid Jack van Eijk
komt na het zomerreces
niet meer terug in de gemeenteraad van Zandvoort.
Hij wordt opgevolgd door
Jons Dommeck.
Van Eijk z'n verklaring is
simpel: „Ik verhuis deze zomer
naar Amsterdam en dan kun je
natuurlijk niet in Zandvoort in
de gemeenteraad blijven zitten." Hij is amper anderhalf
jaar raadslid geweest. Vorig
jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen kwam hij voor het
eerst op een verkiesbare plaats
bij.de PvdA, met het gevolg dat
hij even later kon aantreden als
raadslid.
De raadszaal was voor hem
echter geen onbekend terrein:
Jack van Eijk was vroeger jaren
lang politiek verslaggever voor
de Zandvoortse Koerant.

Het interieur van de kleding-^,
zaak, waar voorheen Eldert de
Boer was gevestigd, is ingrijpend veranderd. „Eigenlijk zijn
alleen de vloer en het plafond
gelijk gebleven," aldus Ron
Kaales. „Verder hebben we alles vernieuwd." Het ontwerp is
van Corine en Ron zelf. Alles is
zo praktisch mogelijk gemaakt,
hele wanden met schappen en
kledingrekken kunnen binnen
een mum van tijd een compleet
andere indeling krijgen. Bovendien staan alle ladenkasten op
wieltjes zodat ook deze makkelijk op een andere plek gezet
kunnen worden. „We kunnen
ons interieur bijvoorbeeld binnen de korste keren aanpassen
aan de winterkleding, bijvoorbeeld aan lange winterjassen."

Wieltjes

Ook op wieltjes staan twee
houten laddertjes die daardoor
makkelijk langs de bovenste
schappen kunnen schuiven. De
klanten hebben deze inmiddels
al tot 'roltrap' bestempeld, de
enige dus in Zandvoort. „Het is
een mooi pand," zegt Ron Kaales, „dat roept ook om zo'n inteZijn opvolger bij de PvdA, rieur." Wat hem vooral beJons Dommeck, stond bij de koort, is de grote ruimte, waarverkiezingen van vorig jaar als door de klant alle gelegenheid
krijgt om rustig rond te kijken.
vierde op de kandidatenlijst.
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ZANDVOORT - pp één
na, zijn alle 32 eindexamenkandidaten van het
Noordzeecollege locatie
Gertenbach Mavo geslaagd. Die ene doet herexamen.
Ook de leerlingen die onlangs in het Zandvoorts
Nieuwsblad klaagden over
het zware examen Frans, zijn
geslaagd. De geslaagden zijn:
Daphne Aardewerk, Annelies
Attema, Sebastiaan Beekhuijs, Patrick Bloem, Maaike
Bluijs, Joris van Bommel,
Pascal Borman, Denise Dekkers, Diana van Duijn, -Ri-

chard van Egmond, Alexander Ernst, Sandra Gooijer,
Martijn Helderman, Rebecca
Karsters, Nancy van Kleef,
Edgar Markhof, Dave Meijerink, Joyce Paap, Luciène
Paap, Saskia Paap, Chantal
Pouw, Arjen Schuiten, Rogier Spee, Sander Sprokamp,
Pemke Stobbelaar, Nicky
Stroomberg, Laila Teunissen, Sander van de Wal,
Ploor Weller, Eva van Wijk,
Lorenzo Anches.
De 32-ste leerling doet binnenkort herexamen. Nadat
ook die uitslag bekend is,
worden de diploma's uitgereikt: op '3-juli.

'Van der Heijden
heeft geen stenen
uit Bakkerstraat'
ZANDVOÜKT - De sierstenen in de tuin van burgemeester Van der Heijden
zijn niet de sierstenen uit de
Bakkerstraat. Dat zegt het
college van B en W in een
brief aan WD-er Wilfred
Tates.
Door opmerkingen van Tates, tijdens een hoorzitting over
het centrumplan, wekte hij de
indruk dat de tuin van Van der
Heijden bestraat was met de
sierstenen uit de Bakkerstraat.
Van der Heijden verliet vervolgens witheet de raadszaal. Omdat wethouder Versteege Tates
geen kans meer gaf de kwestie
verder toe te lichten of opmerkmgen over het centrumplan te
maken, diende de VVD-er later
een klacht in taij de gemeente
over de manier waarop hij behandeld was. 'Ik stel nadrukkelijk dat ik op geen enkele wijze
de suggestie heb gedaan dat
burgemeester Van der Heijden
fraude heeft gepleegd,' schreef
hij later aan het college. 'Ik heb
slechts opgemerkt dat in 1989
de sierbestrating uit de Bakkerstraat naar de tuin van de burgemeester is verhuisd. En dat
feit is juist.'
In de afhandeling van de
klacht weerspreekt het college
onder andere dat de stenen van
Van der Heijden uit de Bakkerstraat afkomstig zijn. 'De feiten
tonen aan dat uw opmerking
simpelweg niet juist kan zijn.
Bij ons nader onderzoek hebben wij zowel gegevens opgevraagd binnen onze eigen gemeentelij ke organisatie als informatie ingewonnen bij burgemeester Van der Heijden. De
aldus verkregen gegevens hebben onomstotelijk bewezen dat
uw opmerking niet op de feiten
zijn gebaseerd. De sierstenen in
de tuin van de burgemeester
zijn in augustus 1989 aangebracht. De verwijdering van de
sierstenen uit de Bakkerstraat
vond in oktober/november 1989
plaats.' De klacht van Tates
wordt aan het eind van de brief
ongegrond verklaard.

Zomerzotten
festival zondag
ZANDVOORT - Rotary Club
Zandvoort houdt zondag 18
juni haar befaamde 'Zomerzottenspel' in Gran Dorado en op
het strand voor reddingspost
Noord. Aanvang 12 uur. Een
gratis bij te wonen zeskamp-sportgala voor teams van tien
personen en veel spektakel.

Zomeractiviteiten voor 5 O-plus
ZANDVOORT - 't Stekkie
in Zandvoort-Nieuw-Noord
biedt 50-plussers een zomerprogramma.
Inschrijven
kan volgende week.

Ron en Corine Kaales en hun
Kerkstraat
De zaak heeft drie afdelingen.
Boven is de 'dress' te vinden,
voor degenen die een 'geklede'
pantalon, shirt of sweater zoeken, met respectievelijk merken als Wimmers, Jaques Britt
(Votum) en Carlo Colucci. Op
de begane grond bevindt zich
de vrije-tijdskleding, met onder
andere jeans, shirts en shorts
van de toonaangevende merken
Replay, Blue System, Armani
en Jetset. Het gedeelte in het
souterrain is bestempeld tot
Beach Her en richt zich dan
ook volledig op de vrouw. Hier
zijn merken te vinden als Achile, No Comment en S. Oliver,
dat om de maand met nieuwe

(ADVERTENTIE)
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Die moeten vooruit betaald
worden."
„Wij hebben aan de brandweer gevraagd, om zoveel mogelijk met ons te overleggen en
ons op de hoogte te houden van
de ontwikkelingen. We willen
zoveel mogelijk inzicht in het
hele proces. Twee bestuursleden van het Hotel-Pension
Overleg houden contact met de
brandweer. Die samenwerking via de heer Renssen - verloopt
Solidariteit
op een prima wijze. Er wordt
„Die solidariteit is er onder- zoveel mogelijk openheid van
ling, dat is fantastisch. Je zaken gegeven."
merkt dat ook sterk tijdens de
bijeenkomsten. De meeste leden vinden het plezierig, dat ze Inkoopprijs
ervaringen en problemen met
„Door het overleg en de goede
elkaar kunnen bespreken en contacten hebben we in ieder
uitwisselen. Dat is óók een van geval weten te bereiken, dat de
de doelstellingen van het Hotel- legeskosten zonodig gespreid
-Pension Overleg: oplossingen betaald mogen worden. Zo kan
vinden, juist voor die gezamen- een aantal mensen toch nog
lijke problemen."
aan zijn verplichtingen vol„Neem nu de verscherpte ei- doen, zij het stapsgewijs. Dat
sen van de brandweer " Vol- vind ik een positieve ontwikkegens Schuitenmaker zitten alle ling," aldus Schuitenmaker.
verhuurders
in
hetzelfde
Volgens hem is het succes
schuitje door het 'brandweer- van samenwerken het afgeloproject'. „Of je nu 4 kamers ver- pen jaar ook reeds gebleken,
huurt, of 400, binnen twee jaar door de hoge kortingen die men
moeten we in Zandvoort alle- heeft weten te bedingen bij dimaal aan de verscherpte brand- verse leveranciers. Brandhasweer-eisen voldoen. Er staan 68 pels,
brandmeldinstallaties,
van deze bedrijven in de ge- brandslangen, blusapparaten,
meente officieel ingeschreven. brandveilige deuren en dranZij krijgen allemaal te maken gers, zullen binnenkort allemet de nieuwe leges, verorde- maal door de hotels- pensions
ningen en vergunningen. Wij en
kamerverhuur-bedrijven
hebben geprobeerd om het moeten worden aangeschaft.
tijdsbestek van twee jaar te ver- „Door onze gezamenlijke inanderen in drie jaar, maar he- koop is een aantal leveranciers
laas is ons dat niet gelukt. De van deze apparatuur bereid om
gemeente wil dat de verhuur- flink te zakken met de prijs.
ders zo snel mogelijk aan alle Laten we eerlijk zijn, een korbrandveiligheidseisen voldoen. ting van twintig tot zelfs veertig
De veiligheid van onze gasten, procent is 'niet niks'. Op deze
zien zij als prioriteit. Maar voor manier heb je je lidmaatschap
veel bedrijven zijn de hoge le- van 50 gulden er toch al meteen
ges-kosten niet op te brengen. weer uit?"

Zandvoorts
Nieuwsblad

Het is een programma met
diverse activiteiten in de periomedewerkers 'bemannen' nu twee winkels Beach Him in de de van 3 juli tot 15 augustus.
Foto Andre Lieberom Onder andere lezingen en dia-presentaties over allerlei inteitems uitkomt. De meeste zijn we winkel erbij, hebben we een
A-merken in hun prijsklasse. splitsing kunnen maken tussen
Uiteraard is er ook volop bad- Replay en Diesel."
Vervolg van voorpagina
Diesel is het hoofdmerk van De slogan 'meer dan strand almode te vinden, van onder andere de merken Bolier, Hom en de winkel op nummer 13, die leen' gaat hierbij zeker op."
gewoon onder de naam Beach
Speedo.
„Het open-luchtfestival biedt
Him blijft bestaan. Verder zijn de inwoners en bezoekers van
Twee zaken
hier te vinden Sonnetti, Salty Zandvoort iets extra's," aldus
Ron en Corine zijn twaalf jaar Dog, Charro en Yellow Cab zo- Rita Aker. „En het draagt bij
geleden begonnen op de Passa- merschoenen, momenteel in de aan een beter imago van Zandge. Zes jaar later openden zij aanbieding. De collectie in deze voort." De gemeente heeft voleen tweede winkel in de Kerk- zaak is vooral op een iets jonger gens haar heel welwillend en
straat, op nummer 13. En nu, publiek gericht. „Maar de pre- enthousiast gereageerd. Daardaar schuin tegenover, de nieu- sentatie is eveneens overzichte- mee doelt zij op de vlotte mawe zaak op nummer 20, eigen- lijk en rustig," Ron en Corine. nier waarop de vergunningen
lijk in plaats van die aan de Pas- Zij hebben beide zaken Beach vrijkwamen, plus het feit dat de
sage. Twee winkels Beach Him Him in ieder geval duidelijk gemeente ervoor zorgt dat de
dus, en allebei in de Kerkstraat. een geheel eigen gezicht gege- benodigde grond wordt beteDe verklaring? „Nummer 13 ven. Om dat te ontdekken kan geld. Dat is een deel van de
werd te klein voor hetgeen we men er zeven dagen per week zandvlakte die er vorige week
nog lag. Daarvan blijft een stuk,
allemaal wilden. Met onze nieu- terecht.
tussen het podium en het - tijdelijke - grand café/restaurant
Pisherman's Friend, nog wel

Geen kleding op landingsplaats

Vervolg van voorpagina
Het strand moet voor de landing van de ANWB-helikopter
vrij gemaakt worden van rondslingerende artikelen, handdoeken en kledingstukken. Die
mogen ook niet gebruikt worden om de landingsplaats te
markeren. Open vuur en sigaretten moeten gedoofd worden
en iedereen moet op minimaal
25 meter afstand blijven Dat
geldt ook voor de hulpdiensten,
die kunnen de helikopter pas
naderen als de schroefbladen,
ook die van de staartrotor, niet
meer draaien.

Zand
„De landingsfase moet wel zo
kort mogelijk gehouden worden," zegt de piloot van de 'Medical Air Sssistance'. „Al dat opstuivende zand is natuurlijk
nooit goed voor zo'n motor.
Maar verder dreig je met die 2,5
ton aan gewicht ook weg te zakken." Zaterdag bleef de heli
echter op het harde zand stevig
op de 'hoeven' staan. Bmnenkort wordt het landingsgestel
overigens aangepast, zodat er
een breder draagvlak ontstaat.
De snelheid van de helikopter bedraagt zo'n 200 km per
uur. De vliegtijd tussen de VU
en het strand bedroeg zaterdag
met tegenwind acht minuten.
„Normaliter kan het op die afstand variëren van vijf tot tien

ressante onderwerpen, een zomerse maaltijd, jeu de boules
en midgetgolf bij Huize Bodaan, bezoekjes aan De Telegraaf of de KNRM, excursies
naar Elswout, Haarlem of de
Jordaan, etcetera etcetera.
Inschrijven kan dinsdag 20
juni van 10 tot 12 uur in de
, Openbare Bibliotheek aan de
Prinsesseweg, of 's middags
van 14.00 tot 16.00 uur in 't Stek-

kie, Celsmsstraat 190. Of vnjdag 23 juni van 18.30 tot 20.30
uur in de Openbare Bibliotheek. De deelname (exclusief
reisgeld) kost gemiddeld 3,50 a
4,50 gulden. Inlichtingen zijn te
verkrijgen bij de Stichting Weizijn Ouderen Zandvoort, Koninginneweg l, tel. 19393 van
09.15 tot 10.15 uur. Hier is ook
een programmaboekje te verkrijgen.
,

Voorstellingen
Badhuisplein

umverhuurder, deze brengt
slechts de helft van het normale tarief in rekening.
De optredens op zondag zijn
van 4 tot 6 uur, op woensdagmiddag van 3 tot 5 uur. Op het
programma komende weken:
zondag 18 juni La Blusa (deelnemér North Sea Jazzfestival)
met Cajun muziek; woensdag
21 juni VOF de Kunst-zanger
Nol Havens met een 'popconcert' voor kinderen, en Dag Giraf met liedjes van Annie M.G.
Schmidt; zondag 25 juni Sinar
Bulan met Sri en Barong, een
Balinees sprookje met gamelan
muziek, dans, maskers en Balinese kostuums; zondag 2 juli de
Canadees-Amerikaanse bluesformatie Sue Foley, Lewis Codrey & Band.

braak liggen, maar ondernemer
Demmers zoekt nog naar mogelijkheden om dat op te lossen.
Ook Schale, die het terrein
ter beschikking heeft gesteld
voor het podium, was direct in
voor het idee. „Als die mensen
iets leuks willen en kunnen organiseren, zonder hoge huurkosten en dergelijke, dan moet
dat kunnen." Wat hem betreft
had dit al vier jaar geleden kunnen gebeuren, alleen ontbrak
toen nog de medewerking van
de gemeente. De kosten konden
verder laag gehouden worden
door medewerking van de podi-

minuten," aldus de piloot. Het
traumateam, dat ongeveer van
07.00 tot 19.00 uur oftewel tijdens 'licht' in actie is, bestrijkt
vanuit de VU een straal van ongeveer 50 a 80 kilometer in alle
richtingen, daarmee bereikt
het een groot deel van Nederland. De meeste patiënten die
geholpen worden, zijn verkeersslachtoffers.

Team
Het totale team bestaat uit
zes artsen (drie chirurgen en
drie anesthesisten) en tien verpleegkundigen die alle tien een
navigatiecursus hebben gevolgd. Zij zijn ter beschikking
gesteld door het Academisch
Ziekenhuis van de Vrije Universiteit te Amsterdam, de
GG&GD en de VZA in de hoofdstad. De drie piloten zijn afkomstig van KLM ERA Helicopters.
Het initiatief voor de 'trauma-helikopter' ligt bij de
ANWB, die samen met het Verbond van Verzekeraars de financier is van deze anderhalf
jaar durende proef. In opdracht
van de Ziekenfondsraad verricht de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid onderzoek, in samenwerking met het Centrum voor
Gezondheidszorgbeleid
en
Recht, van de Erasmus Univer- De trauma-helikopter van de ANWB kan voor noodgevallen naar Zandvoort geroepen worden
Illustiiilic Mate de Boer
siteit Rotterdam.
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deeltiidberoepsopleidingen en oriëntatie-

Garage verkoop,
Smedestraat 2

schakelprogra m ma's

hoek Kruisstraat,

Het Randstodehik Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca 9000 leerlingen
opleidingen
centrum

Ben je binnenkort geslaagd?
Wil je aan de slag in de handel?
Het Randstedelijk Opleidingen Centrum verzorgt opleidingen in het leerlingwezen voor de detailhandel en de groothandel. Bij een opleiding in het leerlingwezen combineer je leren met werken. Gedurende één dag in de week
volg je de theorielessen bij het Randstedelijk Opleidingen Centrum, je praktijkopleiding volg je onder begeleiding van een consulent op een werk- of
stageplek. De vestiging Amstelveen heeft nog enkele opleidingsplaatsen
over voor de volgende opleidingen:

SOLIGOR

AF 26

van diverse goederen
o.a. prof. poolbiljart,
compl. sauna in bedrijf te
zien, Chinese en Pers.
kleden, div. kleding, ski's
en wintersportbenodigdheden op
vrijdag 16 juni v.a. 10.00
uur

De handel zoekt goed
opgeleid personeel!

draait zelf door
KONICA
EU MINI

flitst automatisch

draait zelf door

incl. tas, film

flitst automatisch

en batterijen

stelt zelf scherp

incl. film en

199,-

batterijen

139,-

PENTAX
ZOOM
draait zelf door
flitst automatisch
stelt zelf scherp
met zoomlens
35-70 mm
volautomatisch
incl. batterij en
film •

Plaats: Startbaan 26 1187 XR Amstelveen

bij ontwikkelen
en afdrukken
van kleurenfilm
in onze
1 UUR SERVICE
(v.a. 24 opnames)

LIJSTEN EN PASSE-PARTOUTS VOOR TEKENINGEN EN SCHILDERIJEN
ook op maat gemaakt

ToUo

Duur: 1 jaar

f775,-

449,-

Aankomend verkoopmedewerker (AVM)
Vooropleiding: geen

GROTE KROCHT 26
ZANDVOORT
10x15 FOTO'S
SONY
TR 565 E
0,59 p. stuk
compact video
(geen 1 uur service
geen gratis film)
24 x 200 m
steady shot
datum + tijd
volautomatisch
incl. accu en
GRATIS
laadapparaat
FILM

FOTO BOOMGAARD

Wilhelmma' Druckerstraat 3 1066 AA Amsterdam

Verkoopmedewerker (VM)

SPECIAAL
VADERDAG MENU

Vooropleiding: diploma AVM, vbo/mavo diploma
Duur: 2 jaar
Plaats: Startbaan 26 1187 XR Amstelveen

Voor 2 pers. ƒ 50, ~

Wilhelmma Druckerstraat 3 1066 AA Amsterdam

Eerste verkoopmedewerker Midden- en
Kleinbedrijf en Verkoopspecialist
Grootwinkelbedrijf

Daging blado
Ajam pangang
Ajam smoor
Tahoe - taugé
Sajoer lodeh
4 st. saté
2 eitjes 2 frikadellen

Vooropleiding: diploma VM, mavo-D niveau met
handel en/of economie, KMBO detailhandel, havo met
handel en/of economie, overgangsbewijs naar MDS 3
Duur: anderhalfjaar

ovz

DOE MEE AAN ONZE

VADERDAG PUZZEL

Plaats: Startbaan 26 1187 XR Amstelveen

Haltestraat 34 Zandvoort
tel. 02507-12800 fax 02507-30553
7 dagen geopend 12.00-21.00 uur

Wilhelmma Druckerstraat 3 1066 AA Amsterdam
Meer informatie:

Nieuwsblad

Startbaan 26 1187 XR Amstelveen
telefoon: 020-6474726

THUISBEZORGING
tussen 17.00 en 21.00 uur
De bezorgkosten bedragen f 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf f 20,00

Vraag naar mevrouw R. Groenendijk.
Wilhelmina Druckerstraat 3 1066 AA Amsterdam
telefoon: 020-6156606
vraag naar mevr. A. Claassens

Vrijkomende woningen
Voor starters
1 Keesomstraat 399, kale
huur ƒ 570,00, bruto huur
ƒ 705,05, 2-kamerwoning
op beganegrond met cv,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
max. bruto maandinkomen
ƒ _4.095,-,
éénpersoonshouden.
Selectiecriteria: leeftijd t/m
30 jaar.
2 Lorentzstraat 587, kale
huur ƒ 570,00, bruto huur
ƒ 748,30. 2-kamerwoning
op 3e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
max. bruto maandinkomen
ƒ 4.095,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
3 Lorentzstraat 62, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur
ƒ 905,05. 4-kamerwoning
op 2e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,- en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.600,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
4 Lorentzstraat 65, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur
ƒ 905,05. 4-kamerwoning
op 1 e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,- en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.600,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Voor doorstromers,
starters en vestigers
5 Flemingstraat 252, kale
huur ƒ 600,00, bruto huur
ƒ 756,20. 4-kamerwoning
op 1 e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 4.300,- minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewoningsduur.
Selectiecriteria voor
starters en vestigers:
hoogste leeftijd. Bij de
toewijzing gaan
doorstromers voor starters
en starters voor vestigers.
6 Keesomstraat 185, kale
huur ƒ 740,00, bruto huur
ƒ 896,75. 4-kamerwoning
op 2e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.

Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,- en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.600,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewoningsduur.
Selectiecriteria voor
starters en vestigers:
hoogste leeftijd. Bij de
toewijzing gaan
doorstromers voor starters
en starters voor vestigers.

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-I774I

M

Woningbon
1

Voor vestigers, starters en
doorstromers
7 Lorentzstraat 140, kale
huur ƒ 740,00, bruto huur
ƒ 905,05 4-kamerwoning
op 6e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,en min. gezamenlijk bruto
maandinkomen
ƒ 2.600,- minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor starters
en vestigers:
hoogste leeftijd.
Selectiecriteria voor
doorstromers: bewoningsduur.
Bi] de toewijzing gaan
vestigers voor starters en
starters voor doorstromers.

2

3

5 6 7 8 9

4

1011 12

13 141516

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)
adres

L

17 18
Ondergetekende is D doorstromer

Q starter

D vestiger

•

•

19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34

•

35 36 37

Naam
Geboorte datum

Deze oplossing inleveren vóór 25 juni a.s.

Naam partner
Geboorte datum

Naam:
Adres:
Postcode + Plaats:

Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar
Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

Postcode

Sluitingstemijn
inschrijvingen:
Woensdag 21 juni a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op zijn tijd bij
EMM ingeleverde
woningbonnen worden
meegenomen in de
selectieronde.

_J_J

Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot, prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.

Telefoon privé
Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

O huurwoning

Q koopwoning

Ie prijs 2 dinerbonnen
t.w.v. 100,- p. stuk
aangeboden door

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

D ja

D nee

Informatie over het invullen
van de woningbon:
Weet u niet tot welke
categorie u behoort, heeft u
problemen met het bepalen
van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons, tel.
02507-17741.
Wij zijn u gaarne van dienst.

D ja

Toewijzingscriteria:
Deze liggen te nnzage op het
kantoor van EMM.

Aantal kamers inclusief woonkamer

Chin. Rest. „Hong-Kong"

Zo ;a, vermeld de waarde van de overgangsregeling

h k. Haltestraat/Zeestraat

Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D neo

l 20 ja, kopie hiervan bijvoegen

Troostprijzen:
2 staatsloten t.w.v. 25,en 20 Lucky 10 loten

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
etage

wel lift

beschikbaar gestgeld door
Sigarenmagazijn LISSENBERG
Haltestraat

D geen lift

Eigenaar

Gerealiseerde toewijzingen
op eerdere advertenties
Lorentzstraat 236: toewijzing
op leeftijd 25 jaar + 5
bonusjaren = 30 jaar.
Lorentzstraat 533: toewijzing
op leeftijd 25 jaar + 5
bonusjaren = 30 jaar.
Lorentzstraat 83: toewijzing op
leeftijd 63 jaar.
Dr. de Visserstraat 42:
toewijzing op leeftijd 82 jaar +
4 bonusjaren = 86 jaar.
Noorderstraat 16: toewijzing
op 7 dporstroomjaren + 5
bonusjaren = 12 jaar.

WONINGBOUWVERENIGING EMM

Wat moet u doen:
Zoek in de'advertenties in
deze krant de boekjes en
plaats de,gevonden letter
op de aangegeven plaats.
Stuur of breng uw
oplossing uiterlijk 24 juni a.s.
naar het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

Kale huurprijs per maand

l f

Datum waarop u op jw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

i

i

i

t

i

i

Onvolledig of foutief Ingevulde bonnen worden ntet behandeld

Handtekening

dfb

Onze promotiedames delen zat. 17 juni weer een geurige attentie uit verzorgd door
Parfumerie Moerenburg, haltestraat

OVZ

en m Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie

Weekmedia 17

donderdag 15 juni 1995

MENINGEN

NS-trein Strandsprinter of De Sade-Expres?

Rosalle van VVoerkom maakt
zich kwaad over de maatregel
van de NS, het omruilen van de
intercity voor de nieuwe
Strandsprinter. Het reizen
wordt een kwelling, de reiziger
zelf wordt de auto ingejaagd.

De rubriek meningen staat
open voor uw reacties. U kunt
uw brief opsturen naar de
redactie van deze krant,
Postbus 26. 2040 AA
Zandvoort of afgeven op het
redactiekantoor,
Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort.

Wat de treinreizigers uit Overveen en Zandvoort de Spoorwegen hebben aangedaan om hun
ziedende haat op de hals te halen, de NS zal het weten. Kon
men tot voor kort het ochtendhumeur enigszins verzachten
met een prijzige, maar comfortabele direkte treinreis richting
Amsterdam. In een luxueuze
trein, met banken achter en
niet tegenover elkaar. Met voldoende beenruimte. Met airconditioning, verwarming, toiletten, kortom met een reizigerswaardige
accommodatie
die de gelegenheid bood om
ochtendmake-up te voltooien
en ochtendblad te consumeren
onder het genot van een kopje
NS-koffie. Welnu, dat behoort
helaas tot het verleden.
Op een boze dag moet deze
ongekende reizigersluxe een
ongelukkig gehuwde NS-employé een doorn in het oog zijn
geweest. En moest het doek
voor de soepele Zandvoort-Amsterdam verbinding voorgoed
vallen. Na enig heen en weer
geschuif met dossiers en een
onbenullige enquête, waarbij
half slapende reizigers 's morgens vroeg worden belaagd
door enquêteurs met het verzoek om allerhande privé-aangelegenheden midden in een
druk bevolkte wagon uit te braken - naam, adres, leeftijd, telefóónnummer Cbanksaldo en
pincode gelukkig nog net niet) is het voor elkaar. De luxe zal

Vermeldt svp uw
telefoonnummer. Inzendingen
zonder - juiste - naam en/of
adres worden niet geplaatst.
De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer
02507-18648.

voortaan beperkt blijven tot de
uitverkorenen tussen Haarlem
en de rest van Nederland. Voor
het handjevol bewoners van het
voormalige vissersdorp wordt
een kompleet nieuw concept
ontworpen. Van al het geld dat
over de ruggen van deze onverlaten is verdiend, komt er een
speelgoedtreintje ter tafel dat
zelfs het meest doorgewinterde
transportvarken in schaterlachen doet uitbarsten.
Droefheid ten top, die herinneringen oproept aan tijden
van ver vóór de vijftigste mei.
Die uitdaagt tot historische uitingen als: 'Toen hier nog menswaardig openbaar vervoer was.'
Vooral bij de gedachte aan de
honderdduizenden die zich bij
het geringste zonnestraaltje
richting strand reppen. En in
een ommezien zelfs de meest

j Weekenddiensten
Weekend:
17/18 juni 1995
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennejnerland.
DIERENAMBULANCE: Die
renbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepten):
zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(teVens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476

of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Vrijwillige hulpverlening: Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies
en hulp tel. 17373, op alle werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is?
Of bent u niet zelf in staat om
•langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

kamerbrede goederentrein tot
een sardineblikje reduceren.
Zo ontspoort ook deze gelegenheid voor de NS om zichzelf
serieus te nemen volledig. Met
een klap van de hamer (en een
tik van de molen) besluit voorzitter De Sade de NS-vergadering. Op welk moment een aan
hersenverettering
lijdende
NS-employé opveert en kirt:
'En we noemen het de Strandsprinter. En we beschilderen
'm met leuke grote strandballen. Reken maar dat de mensen
van ons gaan houden!'
Aldus gedaan. Het resultaat
stemt tot tranen. Een crisistreintje met uiterst beperkte
zitmogelijkheid voor broodmagere mensen met korte - of
liefst zonder - benen. En.... tegenover elkaar. Gij zult tot kot-

Burgerlijke stand
Periode:
6 - 12 juni 1995
Ondertrouwd:
Schouten, Marinus Hendricus
Maria, en Krabshuis, Brigitte
Maria Johanna
Gehuwd:
Van Hasselt, Nicolaas, en Vlot,
Mariska Jolande
Stet, Timotheus, en Poot, Tabitha Kezia
Bal, Jeroen, en'Van der Brug,
Suzanne Henriëtte

Geboren:
Laurentius Maria, zoon van:
Zonneveld, Johannes Petrus
Maria, en Versteege, Charissa
Theodora Maria Agatha
Stefan Nils, zoon van: De Boer,
Rudolf Hendrik, en Husoy, Sigrid Anita
Overleden:
De Klerk geb. Lamens, Anne
Marie, oud 54 jaar
Roose geta. Dietz, Maria, oud 59
jaar

Vijftien jaar geleden

PC Hooftprijs voor Fens Kees Pens, die in
Zandvoort woont, heeft vorige week de PC
Hooftprijs 1990 uitgereikt gekregen. Hij nam
deze hoogste letterkundige onderscheiding m
ontvangst in de aula van het Letterkundig Museum in Den Haag. De prijs is hem toegekend
voor zijn literaire beschouwingen die hij onder
andere in de Volkskrant en het weekblad De Tijd
heeft gepubliceerd.
EMM-record Woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht heeft wel een bijzondere prestatie
geleverd met het ontwerp voor 24 woningen voor
de voetbalvelden aan de Van Lennepweg. Met
name omdat het plan in zeer korte tijd ontwikkeld moest worden en kwalitatief ook nog hoogstaand moest zijn. Op 21 juni vvordt het gepresenteerd op de ledenvergadering. In verband
met ontwikkelingen rond woningcontingenten,
moest het plan binnen drie maanden op tafel
liggen. 'Een bijna onmogelijke Klus'.

Viidcrkock Sociëteit Duysterghast heeft het
plan opgevat om naast de overbekende moederdag nu ook eens extra aandacht te besteden aan
vaderdag. Zondagmiddag zullen alle vaders die
lid zijn een vaderkoek krijgen aangeboden die
gebakken wordt volgens een speciaal recept
waarvan alleen de bakker het geheim kent. Men
hoopt dat de Vaderkoek op vaderdag een traditie
zal worden.
VVD legen besloten vergadering De raadsfractie
van de VVD is het er niet mee eens dat de presentatie van de structuurstudie over de toekomst
van de gemeente, in een besloten vergadering zal
plaatsvinden. De bevolking dient nauw betrokken te worden bij een structuurstudie, die van
groot belang is voor alle inwoners, aldus de VVD.

'Een goede zonnebloemrace'

Het vernieuwde postkantoor is
mooi geworden, vindt H. Wardenier, maar er mankeert iets
aan. Met name voor gehandicapten.
Renovatie
Postkantoor.
Mooi, mooi! Alleen zijn ze wat
vergeten. Mensen die met een
electrische rolstoel naar binnen willen, staat een gevaarlijke toegangsdeur in de weg.
Je hebt met 'n electrische rolstoel maar één hand beschik-

baar om op de knop te drukken,
de andere hand voor de bediening van de rolstoel (links of
rechts). Het ergste is dan, dat
als je halverwege binnen bent,
de deur alweer dicht gaat. Met
alle gevolgen van dien: vellen
van je vingers of beschadiging
aan de rolstoel. Op de terugweg
precies hetzelfde.
Eenjaar geleden heb ik al gevraagd om hier iets aan te doen.
Het lijkt mij toch zo moeilijk
niet om zo'n deur langzamer te

De Zandvoortse ondernemer
Rietveld heeft twee taxibusjes
met acht zitplaatsen voor de
Stranddeeltaxi. Deze zijn herkenbaar aan een bord achter de
ruiten, en aan de standplaats
bij de uitgang van het station.
Daar staat ook een bord met
'Strandtaxi'. Kaartjes zijn te
verkrijgen aan het loket van het
NS-station Zandvoort. Een enkele rit kost 3 gulden, een retour 5 gulden. De taxi kan ook
worden gebeld of onderweg
door hand opsteken worden
aangehouden. In dat geval is
het mogelijk contant te betalen.
Naar verwachting zal de taxi in
aansluiting op iedere aankomende trein vier maal per uur
een ronde afleggen.

laten draaien. Ze hadden dit
toch bij zo'n renovatie mee
kunnen nemen? Nog beter is
een automatische deur zoals bij
de supermarkten in Zandvoort.
De ruimte is er voor!

Het gaat om een experiment
'collectief
vraag-afhankelijk
vervoer' van de provincie
Noord-Holland, in samenwerking Taxi Centrale Zandvoort
en de NS, dat drie maanden
gaat duren.

Om de vier a vijf weken zal ik
in deze krant vermelden of het
euvel verholpen is, ja of nee.
Probeer zelf die deur maar
eens, dan weet u dat ik gelijk
heb.

Kledingactie voor
'Mensen in Nood'

H. Wardenier
Zandvoort

ZANDVOORT - De Stichting Mensen in Nood houdt
Nico Luijkx meet samen met het ventje op zijn schouders 2.10 komende dagen in Zandvoort een kledinginzamemeter
ling.
ZANDVOORT - Herinnert opleveren. „Er zijn tien zaadjes
De kleding kan afgegeven
u het zich nog? De 'Zonne- geplant, het eindresultaat zul- worden
op vrijdagavond 16 juni
len
we
in
augustus/september
bloemrace' van 1994? Een
tussen
19.00
en 20.30 uur op de
flink aantal lezers belden en zien."
volgende
locaties:
NicolaasDe schooltuin van de Duin- school (Zeemanstr), Hervormschreven naar het Zandvoorts Nieuwsblad, omdat roos, staat er dit jaar weer de Kerk (Kerkplein), Gereforbij, behalve de aard- meerde Kerk (Julianaweg),
zij meenden dat zij de groqt- prachtig
Daarvoor is het volgens NPB
ste zonnebloem in de tuin beien.
R.K. Kerk
de tuinman momenteel nog te (Grote(Brugstraat),
hadden staan. De door de koud
Krocht). Op zaterdag 17
en
te
vochtig.
„We
hebben
krant
hoogst
gemeten zo'n 20 kilo m de tuin staan. Je juni kan men nog tussen 10.00
bloem was 3.30 meter, bij begrijpt
dat de kinderen daar en 13.00 uur terecht bij de Nicpmevrouw Visser aan de met hun allen watertandend op laasschool en de R.K. Kerk. '
Poststraat.
zitten te wachten De aardbeien

(ADVERTENTIE)

door Martha Burger

Speelweek van 15 Juni t/m 21 Juni

met
KURT RUSSELL
JAMES SPADER

zijn echter allemaal nog groen
Het zonnetje moet erop, anders
schiet het met op."
Ook voor het overige friut en
de groente is het eigenlijk veel
te koud, hoewel de tuin dit jaar
alweer 38 andijviestronken
heeft geoogst en zo'n 40 kroppen sla. En ook de druivenplanten hebben nu reeds acht trosjes druiven 'in de maak'. Volgens ome Nico is dat al een heel
goed resultaat, want meestal
geven de planten pas druiven in
het derde jaar.

Later kwamen er wel meldingen binnen van 3.70 meter (fam.
Oonk) en 'plusminus' vier fneter (fam. Visser uit de Boerlagestraat). Maar waarschijnlijk
heeft de 'Duinroos' in 1994 het
hoogste exemplaar gehad. „De
hoogste zonnebloem werd tot
onze grote verbazing maar
liefst vier meter en dertig centimeter," aldus tuinman ome
Nico Luykx. „Het was even
moeilijk opmeten, omdat z'n Wel lekker
koppie een beetje hing, maar de- Maar het weer is misschien
foto laat zien dat we de waar- voor het ene gewas slecht...
Voor de zaadjes in de grond, die
heid spreken."
nog moeten ontkiemen, is het
volgens ome Nico 'juist wel lekGewonnen
ker vochtig weer'. Dat betekent
Ome Nico is er zeker van, dat dat de zonnebloemen dit jaar,
de Duinroos dan ook uiteinde- in ieder geval van een goede
lijk de 'zonnebloemrace' van start verzekerd zijn.
vorig j aar heeft gewonnen. Om
Nico Luykx, wil dan ook nazijn verhaal te bevestigen,
stuurde hij de krant deze foto. mens alle kinderen van de
Ome Nico: „Reken maar mee, Duinroos, alle inwoners van
ik ben 1.70 meter lang. Het Zandvoort een goede nieuwe
ventje dat op mij zit, zorgt er- 'zormebloemrace'
wensen.
voor, dat er nog eens veertig Daarnaast doet hij de lezers
centimeter bijkomt. Kom ik op nog graag een verzoek: „ Wie
twee meter tien. Kijk nu maar ons wil helpen, mag Lieve
eens goed naar die zonnebloem Heers-beestjes bij ons inlevewaar we naast staan. Is het geen ren. De diertjes zijn namelijk
reus?" Ome Nico hoopt, dat de gek op luizen, en een mooier
schooltuin dit jaar weer een natuurlijk bestrijdingsmiddel
flink aantal zonnebloemen zal bestaat er niet."

Straatnamen
A. L.

12 Jaar
Dagelijks 19.00

Dagelijks

Stranddeeltaxi
station-strand
ZANDVOORT - In Zandvoort rijdt sinds maandag
een 'Stranddeeltaxi' tussen
het NS-station en de eindpunten van noord- en zmdtooulevard.

Rosalie van Woerkom
Zandvoort

Qeregiseerd door:
Roland Emmerich
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag geen dienst
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. H.W. v.d.
Tempel-Boonstra, N.H., Heemstede
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders, Doopdienst
Zondag 12.15 uur Agapèmaaltijd
Geen avonddienst

Vijf jaar geleden

Gevaarlijke deur voor rolstoelen

i Kerkdiensten
Weekend
17/18 juni 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. G.H.N.
Germans uit Sassenheim,
m.m.v. Hervormd Kerkkoor
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de
Vate
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: woord/comtnunieviering
Zondag 10.30 uur: woord/comtnunieviering

sens toe met elkanders ochtendhumeur worden opgezadeld. Daarvoor staan ook de
met strandballen beschilderde
ramen, die elk uitzicht naar
buiten belemmeren, garant.
Terwijl het buiten zeikt van de
regen, staren als vee opgejaagde Zandvoorters elkaar verschrikt in het rimpelige ochtendgelaat. In een deprimerend
vrolijk strandbebald lego-treintje. Net goed. Zo sukkelt de De
Sade-Expres alias Strandsprinter één maal per half uur het
traject Zandvoort - Haarlem.
Maar we zijn er nog niet. Kenmerkend voor de NS bevindt
het venijn zich in de staart.
Mochten er onverlaten zijn die
na een dag hard werken (géén
NS-personeel dus) huiswaarts
willen keren, dan zorgt NS voor

een onvergetelijke grand finale.
Een weerklinkende tutti van
miskleunen. Die inzet op Station Amsterdam Centraal, waar
als gewoonlijk de trein naar
Haarlem een nog onbekende
vertraging ondervindt. Zodat
men kwartieren lang het station kan bewonderen. Om eenmaal in Haarlem gearriveerd,
te constateren dat de Strandsprinter zojuist is vertrokken,
waardoor men nog een extra
half uur krijgt om inspiratie op
te doen voor dit soort proza.
Anderhalf uur voor een reisje
van Amsterdam naar Zandvoort. Je vliegt in drie kwartier
naar Londen.' Enfin, het zal duidelijk zijn waar de NS de meeste minachting voor koestert: de
- steeds meer - betalende reiziger. Schrijnender is het, te ontdekken waar NS uiteindelijk
voor gaat: méér autovervoer.

de badplaatsdoor

met

16 Jaar.
Dagelijks 21.30

ZANDVOORT - Info-Yanks houdt dinsdagavond
20 juni Politiek Café. Entree
gratis.
Uitgenodigd zijn onder andere de gemeenteraadsleden Lou
Koper, fractievoorzitter D66
Lou Koper, Frits van Caspel,
fractievoorzitter VVD, en Jaap
Brugman, GBZ. Gespreksonderwerp zijn de belangen van
alle huurders in de gemeente
Zandvoort. Aan bod komen onder andere het huurbeleid van
de gemeente, de huurverhoging
en het onderhoud van de huurwonmgun. Samengesteld met
medewerking van de Zandvoortse Vereniging van Huurders. Daarnaast komen nog andere actuele ontwikkelingen
binnen de Zandvoortse politiek
aan bod. Gespreksleiders zijn
Michael Reijenga en Eugène
Weusten. Aanvang 20.30 uur,
ingang Kosterstraat. Het vorige
politiek café, in mei, was een
succes.

Zandvoorts Nieuwsblad

Hed. gesproken
lê'ma Circus presenteert op' 29J

Bakker- of Waterloopleinstraat?

Oastfautepleln 5,2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686

Politiek Café

(ADVERTENTIE)

13.30 en 15.30

pAriDYMAM
II, BRAL
Sik » UN
- - 'la*

De stichting vraagt om goede
en nog draagbare kleding,
schoeisel, dekens en huishpudtextiel. Een en ander het liefst
in gesloten plastic zakken. Het
materiaal gaat wereldwijd naar
slachtoffers van aardbevingen,
overstromingen, hongersnood
en oorlogsgeweld. Kleding die
niet voor directe verzending nodig is, wordt verkocht om met
de opbrengst daarvan mensen
in nood te helpen.

Evenwijdig aan de Buureweg ligt in de Zuidbuurt ook de Bakkerstraat. De naam stamt minstens uit de zeventiende eeuw.
Vanaf die tijd, en misschien ook nog wel vanaf veel vroeger, was
hier gedurende vele jaren een bakkerij gevestigd. Deze bevond
zich op de hoek van de Kerkstraat.
Als het aan de werkwijze van onze voorouders had gelegen, was
de naam over een tijd misschien wel weer veranderd, vernoemd
naar het huidige, meest opvallende bedrijf in dit straatje: Waterloopleinstraat.

UIT HET
i LAND VAN
BOSSEN,
FJORDEN
EN DESIGN
VIS

SkJndinaMsthL nuubelen en kunstni |urhud
Meubelboulevard Diemen
Sniep 5 Diemen
Telefoon 020 6956409

donderdag 15 juni 1995

Weekmedia 17

Winkelcentrum
* RUIME GRATIS
Noord
PARKEER-

Auto- of ••
Goede
motorrij les? SS doet't bete r!
O2507-1442O

GELEGENHEID
* VRIJDAGAVOND
zonder onderbreking
KOOPAVOND TOT 20.00 UUR
Ook voor vaderdagkadoos bent u bij ons
aan het goede adres.

U kunt niet altijd op de zon
rekenen, maar wel op ons.
Wij ZOEkEN EEN PART-TIMER

Winkelcentrum - Nieuw Noord
Tel. 20109

Viskraam

„De Zeereep"
Mare Buchel

Ook te bestellen,
div. koude visschotels
Haringschotel

•
•
•
•
•
•
•

7,50
2,10,3,- p.st.

v.a. 55,27,50 10 stuks

MATRASSEN
maat en dikte SG25

J. M. Coiffeurs

DROGISTERIJ
TON GOOSSENS

Vaderdagaanbieding
een lekkerbekjes menu
bakbokking
4 slibtongetjes
Hollandse nieuwe

Bij coupe soleil, verf of
permanent, krijgt u gratis zon met
ons gezichtskanon.

VOOR WiSSElENck WERkTijdEN

80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

Kerkstraat 22
Zandvoort
tel. 02507-14040

zelfzorg geneesmiddelen
homeopathie - voedingssupplementen
plm. 40 soorten drop
parfumerieën
tabaksartikelen
staatsloterij - lotto - krasloten spaar meen
herenkapsalon - stomerij

TEL. 12305
Ruime parkeergelegenheid,
lekker kopje koffie,
vriendelijke behandeling
en
haarscherpe prijzen.

di t/m zat van 9.00 tot 17.00

Nieuwe service bij Monet!
Heeft u geen tijd om te strijken?
Wij doen het graag voor U!
Wij halen het 's morgens op en brengen het 's avonds weer bij u thuis.

Voor dkect gevraagd vakantie kracht ra/v
Min leeftijd 18 jaar
Naam

Adres
WoonplaatsTel

kom eens langs
of bel

Vraag gerust om informatie, bel
17177! U mag uw strijkgoed ook zelf
brengen en halen, als u dat liever wilt.

02507-14866

SG35

SG40.

SG45

115.120.125.135.175.190.205.210.• 235.265.300.-

130.135.140.150.195.210.225.230.265.295.330-

145.150.160.170.205.225.240.245.285.320.355.-

165.170.190.195.235.255.280.285.315.345.385.-

LATEX-MATRASSEN

Ook voor vaderdag zijn wij het juiste adres

Pasteurstraat 2A
tel. 17177
ma gesl.

90.95.100.105.140.150.165.170.185.210.230.-

SG30

80x190x16
80x200x16
90x190x16
90x200x16
120x190x16
130x190x16
140x190x16
140x200x16
160x200x16
180x200x16
200x200x16

390.415.425.440.545.605.645.665.765.875.985.-

Insulindeweg[511 . ,
Papaverwegl? i;
Postjesweg87
Compressorstraat 23
Provincialeweg[166,
schuin tfo station Zaandam

2-zijdig beslaapbaar • anti-allergie
• horizontaal doorgestikt i
• damasttijk • met schapenwol
Onze LATEX MATRASSEN zijn
van extra hoge kwaliteit en geven
een optimaal slaapcomfort.
Latex • is een natuurprodukt met
extra lange levensduur. Vergelijk
onze prijzen met die van anderen.
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord:
Amsterdam-West
Amsterdam-Noord
Zaandam ,

Tel. 020-6937355
Tel. 020-6324959
Tel. ,029-6186088
TëK 020^6331329
TeL 075-172535

Circus Zandvoort.Gasthiüspkh5.2042JM Zandvoort. tel; 02507-18686

2041 VA Zandvoort
CELCIUSSTRAAT196
2041TR ZANDVOORT
TELEFOON 02507-16044

De PostcodeStraatprijs van de Postcode L oterij

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF 16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

AANBIEDINGEN
IN NOORD

Magere
runder
riblappen
kilo

Compaxo
aspergeham
100 gram
van 299 voor

995

1098

Speciaal
bierpakket

199

bestaande uit 12 verschillende
soorten bier per pakket (dus
12 flesjes a 0.3 liter)
nu slechts

1495

'Komkommer
per stuk

99

Kipfilet

Duyvis zoute
pinda's
zak 350 gram
van 329 voor
* En bovendien
tijdelijk 150 gram
extra inhoud
GRATIS!

895
299

299

298
1098

298
99

Stassen Brut de
Litchi of de Pêche
fles 0.75 liter
Een heerlijke cider met fris
vruchtesap!

van 695 voor

pot 720 ml.
van 149 voor

595

Speelt u nog niet mee of wilt u
meer loten bestellen? Vul dan
de bon in en stuur hem snel op.
Er ligt al een Mega Jackpot van
2 miljoen gulden op u te wachten. •

99

'ZELFBEDIENING
Super Huzarensalade ongegarneerd
bak 1000 gram
van 389 voor

299

Hollandse
snijbonen
500 gram

Watermeloenen
per stuk

Super
Cola
fles 1,5 liter
van 149 voor

Grij p uw extra kans!

APPELMOES

kilo

199

Super
Koffie
cafeïne-vrij
pak 250 gram
van 409 voor

18 juni
in Biest/Houtakker

En een 24-jarige Rotterdammer
kocht vorige maand drie extra
loten en prompt won hij de Mega Jackpot van 7 miljoen gulden. Meer loten, meer kans dus!

Super

Bananen
'Fyffes'
kilo

Graskaas
vers van het mes
kilo

Heel
boerentijger
wïtbrood
van 279 voor

17 juni
in Rheden

keer ƒ 3.000, plus de extra prijs:
in totaal ƒ 46.000.

NEEM VAN MIJ AAN DAT HET VÓÓRDELIG IS!
Maggi saus
in diverse smaken
pakje voor

Roadshow

Radio Noordzee
rijdt met ons mee

ROB TAN

Speciale Palm
10-pack (10 flesjes a
0.3 liter)
*Nu met gratis glas
t.w.v. ƒ 4,95!
van 12.48
voor

Postcode Loterij

Elke week kans

-C A P É—

298

Duvel Moortgat
6-pack (6 flesjes a
0.33 liter) *Met gratis
glas t.w.v. ƒ 6.95!
van 13.50
voor

995

VAN DE
LU Tuc
T;V.
Mini crackers
paprika of kaas of Sun
bacon of paprika
zakje
van 149 voor

99

AANBIEDINGEN GELDIG T/M ZATERDAG 17 JUNI A.S.

Miljonair worden?
Vul de bon in en
doe mee!

In de Postcode Lotery wint u de leukste en rykste pryzen van De winnares laat het nog even
Nederland. U maakt al voor één tientje kans op de Mega Jack- zien: De extra prijs én zeven
pot van 2 tot 7 miljoen. Maar ook op de Bingo Jackpot van loten. Goed voor bijna een
minstens vijftigduizend gulden, de wekelijkse BMW en de vele halve ton!
tienduizenden gewone prijzen van 5 gulden tot een ton. En
' voor één tientje extra heeft u twee keer zoveel kans!
De PostcodeStraatprijs is de leuk- meer keren dezelfde prijs kunt
ste prijs van Nederland. De hele winnen, .omdat uw postcode uw
straat viert feest als Reinout Oer- lotnummer is.
, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
lemans de cheques van ƒ 3.000
e bingoprijzen en de Jackpot.
per lot en de extra prijs van Feest in de straat
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
ƒ 25.000 komt uitdelen.
De deelnemer op de foto won
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
een paar weken geleden de
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
De Postcode Loterij is de enige straatprijs. Ze speelt met zeven
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.
loterij waarbij u met meer loten loten mee en kreeg dus zeven

WIN^TOT;7-MILJOEN-BON

f 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

DE UITSLAGEN VAN 11 JUNI

Stand Mega Jackpot: 2 miljoen
POSTCODE

De overige Bingoprijzen

BINGO

Als u bij 22 t/m 36 getallen een volle
kaart heeft, valt u ook in de prijzen.

POT
De Bingocijfers
getal 1 t/m 21
02 18 33 15 23 26 17
45 12 25 09 06 37 43

27 07 30 39 44 29 24
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Bingo Jackpot

ƒ50.000,-

31
03
16
40
28
35
08
34

Naam:

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

Banknummer:

Datum:
Handtekening:

Straatprijs/3.000

150.95.06
!

3066 EK

,ïas*vA
Vvj*

Extra Prijs/25.000

De BMW: 1425 JN172, te Beets

D dhr. D mevr.

Adres:

getal 22 t/m 36
ƒ 15.000,- 01 ƒ40,ƒ 5.000,- 41 ƒ30,ƒ 3.000,- 05 ƒ25,ƒ 2.500,- 38 ƒ20,ƒ1.000,- 11 ƒ 10,f 500,ƒ7/"
19
ƒ 100,- 13
ƒ50,-

3066 EK 041

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

|
l
l
•

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

A* <

NATIONALE
LOTERIJ
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Holland Casino-ZVM
teams behalen beide
de afdelingsbeker
ZANDVOORT - Het succes in het seizoen 1994/1995
voor
handtaalvereniging
Holland Casino-ZVM werd
zondag geheel compleet. Na
de diverse kampioenschappen behaalden zowel de
vrouwen als de mannen de
afdelingsbeker door respectievelijk De Meer met 17-8
en Heracles met 27-21 te
kloppen. Wederom dus
groot feest in de kantine van
Holland Casino-ZVM.

Het jaar kan niet meer stuk
van Holland Casino-ZVM. Nadat de mannen zowel de titel in
de zaal als op het veld hadden
behaald, werd daar ook nog de
bekerwinst aan toegevoegd. De
vrouwen werden kampioen op
het veld en pakten dus zondag
eveneens de beker.
Dat de handballers zouden
winnen, werd wel verwacht,
maar de Zandvoortse handbalsters verrasten bijzonder door
met geweldig spel de beker op
te eisen. Onder het toeziend
oog van vele Zandvoortse supporters speelde Holland Casino-ZVM met enorm veel inzet.
De Meer werd van af het beginsignaal vast gezet.
Het team van coach Jan van
Duijn liet uitstekend handbal

Jtjttjtjjjijj^^M^^^f
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zien. De Zandvoortse dames
speelden als een hecht team en
doordaar ontstonden fraaie
combinaties die even fraai werden afgerond met doelpunten,
ruststand 8-3.
Ook in de tweede helft bleef
Holland Casino-ZVM, onder
aanvoering van de prima spelende Corry van der Burg, het
beste van het
spel houden.
Met flitsend De heren van
handbal werd Zandvoort,
De Meer naar hier nog bezig
een ruime ne- in de zaal,
derlaag
ge- presteren ook
speeld. De 17-8 buiten
zeer
overwinning
goed. Ze klopwas volkomen ten Heracles
verdiend.
met 27-21 en
"We hebben wonnen daarde kroon op mee de afdehet werk ge- lingsbeker
zet",
stelde
een enthouArchieffoto
siaste Jan van
WM/Bram de
Duijn na afHollander
loop van de
bekerwinst. "In het begin van
het seizoen speelden we te individualistisch, maar dat is er nu
af. We zijn een team geworden
en dat brengt de overwinning.
De sfeer en instelling is heel erg
goed. Het coachen vind ik heel
erg leuk en volgend jaar blijf ik
het dan ook doen".

Slechte vlucht
voor de duiven
ZANDVOOET - De vlucht
van de duiven van Postduiven
Vereniging Pleines ging zaterdag vanwege het slechte weer
niet door. Zondagmorgen om
acht uur was het weer wat beter
in Roye en werden de duiven
gelost. Het taleek later een
slechte vlucht te worden met
veel buien onderweg.
Ondanks de buien was het
toch weer de duif van Hans Heiligers, die het eerste binnen geklokt werd en wel om tien voor
half één. Hij had geluk want
slechts één duif van Heiligers
viel in de prijzen.
Uitslag: H.Heiligers 1. R. en
Th.Sinnige 2, 4, 5, 9, 10, 14, 19.
P.Spronk 3,17. E.Paap 6,12, 13,
16, 20. J.P.Heeremens 7, 15.
G.Koper 8, 11. H.Gaus 18.
Mannen: het succesvolle
team van coach Joost Berkhout
keek voor het eerst dit seizoen
bij de rust tegen een achterstand aan, 10-11. "Deze achterstand was uniek", vertelde
Berkhout. De Zandvoorters
moesten in de eerste helft dan
ook erg wennen aan de omstan-

digheden. Veel regen maakte
het veld en de bal erg glad en de
Zandvoortse techniek schiet er
dan nog weieens bij in.
In de tweede helft kreeg Holland Casino-ZVM al snel greep
op de strijd en stelde orde op
zaken. De achterstand werd
vlot weggewerkt en omgezet in

een ruime 27-21 overwinning.
Heracles ondervond in de tweede helft de echte kracht van dit
zeer sterke Zandvoortse handbalteam.
"Misschien was het ook wel
de spanning dat we in de eerste
helft op achterstand kwamen,"
ging Berkhout verder. "Ieder-

een zet er op te wachten dat we krijgen. Het wordt wat handbal
het wel eventjes doen. In de betreft zelfs veel leuker voor
tweede helft hebben we de zaak ons."
Doelpunten vrouwen: Mlreille Marrechtgezet en laten zien hoe de tlna
4, VVendy van Straten 4, Janna ter
krachtsverhouding hoort te Wolheek
,'i, Danlëlle Blom 2, Corry van
zijn. Volgend jaar kunnen we der Burg 2, Clauclia l'aap l, Mlreille
I'cet
1.
Mannen:
Cor van der Koekelt
gewoon goed meedraaien. Het
Patrick Terpstra 5, Peter PenninRS
is onzin om te zeggen dat we in 4.10.Martijn
Hendrikse S, Nick Grijak'odie hogere klasse een probleem vic U, Konald
Vos 2.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubrick
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In verband met de zomerstop is informatie over de schaakproblcmen in te winnen via de volgende telefoonnummers: 02507 17272, 14441 en 15023. De eerst

Isolatie-cheque voorTZB

«

s

ZANDVOORT - Vorige
week ontving de sportvereniging TZB een cheque ter
waarde van vijfduizend gulden. Dit geld werd door het
PEN energiebedrijf beschikbaar gesteld voor een
energiebesparend project.

Groepsleider Verslaglegging
en Analyse van het PEN, Ton
Bekkers, overhandigde de
}i*
cheque aan de penningmeester
van TZB, Mathé Crabbendam.
Het bedrag wordt beschikbaar
gesteld voor het verrichten van
energiebesparende projecten.
Zo werden al eerder bedragen
beschikbaar gesteld voor zonnecelwoningen in Heerhugo«NS^f ,
r4«^ waard, een dorp in Indonesië
waar met zonne-energie gewerkt werd. Tijdens het Europacup Hockeytoernooi in Bloemendaal werd het douchewater
verwarmd door middel van
zonnecollectoren en werd het
veld verlicht.
De Zandvoortse sportvereniging TZB had van het bestaan
van een dergelijke pot verno'»•"$* i »» i«
men middels een bevriende veri, eniging en ondernam meteen
actie. TZB is geen grote, maar
1
wel zeer gezellige en vooral ac' j- tieve vereniging, waar men niet
over gigantische budgetten kan
•**4,4^%»,;. -**ï»»
beschikken. Daarom was de
toezegging van het bedrag een
zeer welkome verassing voor
de club.
"We zijn niet zo'n grote vereniging, dus elke financiële hulp
is voor onze club van harte weikom. Daarom zijn we direct in
actie gekomen, toen bleek dat
de pot nog niet geheel leeg
was," aldus voorzitter Peter
Theunissen. TZB staat in de regio niet alleen bekend als zeer
gezellig, maar ook als een zeer
De spanning bij het zaalvoetbaltoernooi in de Pellikaansport- actieve club.
hal Stijgt ten top
Foto: Arnold van der Zee
Zo is TZB er ook dit jaar sep-
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iVM-zaalvoetbaltoemooi
r
erdient veel meer publiek
ZANDVOORT - De meeste beslissingen zijn gevallen in .
[iet 25e Zandvoortmeeuwen zaalvoetbaltoernooi. Na veel
loelpuntrijke wedstrijden hebben de teams zich geplaatst
'oor de kampioenscompetitie of de promotiecompetitie.
Iet publiek laat het echter enigszins afweten.
(ADVERTENTIE)

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Havo-diploma behaald?
Van harte gefeliciteerd!
Voor gediplomeerde havisten verzorgen wij verkorte middelbare
beroepsopleidingen

l
- Sociaal Juridische Dienstverlening
- Commerciële Dienstverlening
- Administratie
- Schoonheidsverzorging
- Doktersassistent
- Apothekersassistent
- Mode en Kleding
- Chemische Laboratoriumtechniek
- Medische Laboratoriumtechniek
- Overige Technische Opleidingen
Met een MBO-diploma heb je goede kans op werk of succes in
vervolgonderwijs.
Informeer bij je decaan of bel voor een brochure 020-6924129
of 020-6767641

De organisatie probeert met
nevenactiviteiten het zaalvoetbaltoernooi voor het publiek
aangenaam te maken. Zo trad
afgelopen vrijdag de zanger Romano op en stelde Harry Opheikens een fraai jubileumboekje samen. Desalniettemin
zijn de tribunes matig bezet.
"We doen er alles aan om het
publiek naar de sporthal te
trekken," aldus mede-organisator Hans Alblas. "Het lukt echter niet, terwijl er toch goed
wordt gezaalvoetbald. Jammer
genoeg zijn er wat grote
krachtsverschillen, maar gelukkig hebben we de play-offs
en daarin komen sterkere en
zwakkere teams bij elkaar."
Zo gaat het in IA Play In erg
voor de wind. De plaatselijke
favoriet onder de bezielende
coaching van Guus Marcelle
had geen moeite met Bad
Zuid/ZVN (10-0) en plaatste
zich voor de hoofdronde. In 1B
plaatsen Café de Kater, De Stal
en de Corodex zich voor de
kampioenscompetitie. De Kater speelde een gedegen partij
tegen II Mondo en won met 5-2,
terwijl De Stal de Corodex klopte met 7-4.
De strijd in poule IC was ongemeen spannend. Het leek er
lange tijd op dat De Wurff als
eerste zou eindigen, Het team
van coach Eli Paap maakte echter in de laatste poulewedstrijd
een lelijke misstap en verloor
verrassend van HB-Alarm met
5-4. De Wurff plaatste zich wel,
maar zakte naar een derde positie, terwijl HB-Alarm naar de
tweede plek steeg. Pim Janssen
Sport profiteerde van de misstap van De Wurf en werd eerste door TYBB met 9-3 in de
pan te hakken.
Onbetwist winnaar van poule
2A werd het eerste team van

Banana. De favorietenrol werd
extra glans gegeven door een 91 overwinning op Bakkerij
Paap, dat zich slechts als vierde
wist te klasseren. Klassiek
werd nummer twee in deze
poule. Verrassend maar zeker
niet minder knap was de derde
positie van Peugeot Cobussen.
Coach Wim Bart de Buijzer
zweepte zijn team nog eenmaal
op naar ongekende hoogte en
won met 10-4 van Café Basta.
Fred Hehl en Maclu, beiden
uitkomend in 2B kwamen deze
week niet in actie .maar plaatsten zich al voor de kampioenscompetitie. Aurora is bijna zeker van een derde positie. In 2C
valt vanavond de beslissing,
maar Café Bluijs en Café Neuf
hebben goede papieren. Dat
geldt eveneens voor GranDorado dat met PontMeijer weinig
moeite zal hebben.
In 2D is de strijd gestreden.
Big Mouse werd onbedreigd
winnaar. Het klopte in de laatste poule wedstrijd De Zeereep
met 4-2. Ondanks de nederlaag
eindigde De Zeereep op een goede tweede plaats. EDO/Jacro
gaat mee door een nipte zege op
Job Support, 5-4.
Vanavond zijn de laatste poulewedstrijden: 19.30 uur Banana 2 - Harlekijn, 20.15 uur Shell
Boulevard - Bad Zuid, 21.00 uur
Steakhouse Establo - Play In,
21.45 uur Café Neuf - Café
Bluijs, 22.30 uur Grandorado PontMeijer.
Morgenavond wordt een taegin gemaakt met de Play-off
wedstrijden. Hoe die er uitzien
is nog niet bekend. Wel zijn er
om kwart over acht en om
kwart voor tien twee jeugdwedstrijden gepland. Nu de splitsing in de sterkere en zwakkere
teams gestalte heeft gekregen
zullen de krachtsverschillen zeker minder groot zijn. Daardoor meer spanning en is een
bezoekje aan de Pellikaansporthal aan de A.J. .van der
Moolenstraat zeker de moeite
waard.

volgende clubavond in het Gemeenschapshuis is op donder-

dag 7 september 1995.

tember in geslaagd het Wickes
Nederland
voetbaltoernooi
naar Zandvoort te halen. "En
kort geleden was TZB de eerste
voetbalvereniging met een succesvolle ledenwerfactie op de
kabel-TV te zien," vult Maarten
van Wamelen, voorzitter veldvoetbal, aan.
Theunisen bedankte het PEN
namens TZB voor de financiële
hulp en gaf direct de bestemming prijs van het geschonken
bedrag. "Het dak van onze kantine is niet geïsoleerd en dat
kunnen we nu met dit geld
doen. Daarmee kunnen we de
energierekening weer wat terug
schroeven," aldus Theunissen.

Schaakdiagram 21. Opgave: mat

in 4 zetten, wit aan zet.
Voor deze nieuwe opgave zou
men wel eens een uur nodig
kunnen hebben. Vandaar dat alvast een tipje van de sluier
wordt opgelicht: de eerste zet is
de toren.

Van links naar rechts: Ton
Bekkers (PEN), Peter Theunissen, Dolf van der Meij,

Maarten van Wamelen en Mathé Crabbendam (bestuursle-

den TZB)

Oplossing schaakdiagram 20
(mat in 3 zetten, wit aan zet): 1.
Dhl - Tf7; 2. Lg6 • Tg7; 3. Da8 en
mat.

Eigen foto

(ADVERTENTIE)

Waterleiding bed rijf Zuid-Kennemerland NV

Bericht bestemd voor dé inwoners van de
Gemeenten: Bloemendaar-Velsëh- Zandvoort
Vanaf 19-06 t/m 30-061995 zullen medewerkers van Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV de watermeters opnemen
in de Gemeenten Bloemendaal, Velsen en Zandvoort.
Zij komen uitsluitend

watermeters
opnemen en kunnen zich legitimeren.
Wij verzoeken u plantengroei, isolatiemateriaal e.d. te verwijderen, zodat de meterput goed te bereiken en de watermeter af te lezen is.
Dit bericht is niet bestemd voor verbruikers die de opnamekaart al hebben ingevuld en geretourneerd.
Voor informatie kunt u bellen naar Waterleidingbedrijf ZuidKennemerland NV, afdeling Verbruiksadministratie,
telefoonnummer 023-201491 (doorkiesnr.)
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Rijksweg 501, Postbus 2113, 1990 AC Vels'erbroek, telefoon (023) 20 1300

TEGEN DEZE PRIJZEN IS GEEN KRUID GEWfiSSEN
een

schepje

Bij aankoop van
één van deze
flacons ontvangt
u gratis een
miniatuurflesje,
(zolang de
voorraad strekt)

6

n

°t>f

Voorjou
ap!

paco rabanne
Pour Homme
100 ml after shave
nu bij Pour Vous

van 60,00
voor 44,95

BOGNER
MAN

JILSANDER
BACKGROUND

EAU DE TOILETTE
30ML34.00

EAU DE TOILETTE
30ML45.00

DAVIDOFF
ZINO
EAU DE TOILETTE

30ML.28.95

DAVIDOFF
RELAX

ESCADA
POUR HOMME

CHOPARD
HEAVEN

JOOP!
HOMME

EAU DE TOILETTE

EAU DE TOILETTE

EAU DE TOILETTE

EAU DE TOILETTE

EAU DE TOILETTE

40ML45.00

30ML39.00

30ML43.00

30MI.45.00

30ML45.00

30ML45.00

ChristianDior

Jazz
50 ml after shave
nu bij PourVous

Cliristianüior
Fahrcnheit

Fahrenheit
50 ml eau de toilette
nu bij Pour Vous

van 38.00
voor 27.95

30 ml ed.t spray
van 47.00
voor 29.95

JOOP!
NIGHTFLIGHT

DAVIDOFF
COOL WATER
EAU DE TOILETTE

van 78.00
voor 49.95

paco rabanne
30 ml after shave
nu bij Pour Vous

Zino
75 ml eau de toilette spray
nubijPourVous

van 29.50
voor 16.95

van 69,00
voor 49.95

Jazz
50 ml eau de toilette spray
nu bij Pour Vous

paco rabanne
paco rabanne

XS Pour Homme
50 ml after shave
nu bij Pour Vous

van 69.50
voor 49.50

van 46.00
voor 36.95

;

paco rabanne

j
\
,;

Pour Homme
30 ml eau de toilette spray
nubijPourVous

: van 22.00
• voor 19.50

Pour Homme
50 ml after shave
nubijPourVous

van 40.00
voor 26.95

(eacharel)

Kouros
50 ml eau de toilette spray
nu bij Pour Vous

P

A

R

I

S

Homme
30 ml after shave spray
nubijPourVous
;

van 68.00
voor 55.00

van 32.50
voor 27.95

WAARDEBON
PARUMERIE MOERENBURG VERWENT U EXTRA
28

Bij aankoop van een aftershave of eau de toilette van onderstaande merken, ontvangt u tegen inlevering van deze
bon gratis een luxe set mancheknopen met dasspeld, of een schitterende calculator t.w.v. 34,95 kado
Cartier - Fagannable - Dali - Chevignon - Ralph Lauren - Aramis - Boucheron - Aigner - Moschino - Escada Davidoff - Loewe - Calvin Klein - Bogner - Jll Sander - Quasar - Chopard - Joop Trussardi

36

o

F.SCAPÏ

F.SCAPE

op
uitgezonderd aanbiedingsmaten slechts 1 p. klant zolang de voorraad strekt geldig t/m 18 juni

* Parfumerie
* Drogisten j
Schoonheidssalon

Moer«nburg

Haltestraat 1
Zandvoort
tel. 02507-16123
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Winkelcentrum
én stationshal
Schiphol krijgt steeds meer het karakter van een stad, al wonen er dan geen
mensen. Bussen, treinen, wegen, parkeergarages, het is er allemaal. Met de
voltooiing van Schiphol Plaza heeft de
luchthaven er nu ook een compleet
winkelcentrum bij gekregen.
Plaza is de gedeeltelijke overkapping
van het voorplein van de terminal,
waardoor een grote hal is ontstaan die
fungeert als NS-station, ontvangsthal
en winkelcentrum. De hal smeedt de
oude en nieuwe delen van de terminal
als het ware aaneen, zodat nu werkelijk
van een 'one-terminal-concept' gesproken kan worden, oftewel alles onder
één dak.

f

Jaarlijks worden in Schiphol
Plaza 16 miljoen passanten
verwacht. Plaza is het punt
, van samenkomst van reizigers
uit het vliegtuig, de auto, de
bus en de trein. Diverse horecagetegenheden en winkels
bieden de mogelijkheid van
verpozing en het doen van inkopen. De houw van Schiphol
Plaza begon in september
1992, enige tijd voor de voltooiing van Terminal-West.
Voor Schipholbezoekers en
Schipholwerkers moet de
meeste hinder door bouwactiviteiten nu tot het verleden
behoren
foto Luuk Gose'A'.-hr

ruimte, die Schiphol besloot te benutten voor winkels. Het grote aantal
voorbijgangers,' 16 miljoen per jaar,
biedt winkeliers interessante mogelij kheden. Zij richten zich behalve op
de passagiers vooral op Schipholwerkers, afhalers en wegbrengers en dagjesmensen die na vliegtuigen kijken
op de promenade en een bezoek aan de
Aviodome nog wat willen winkelen.
Schiphol Plaza is goed voor vierhonderd arbeidsplaatsen. Voor een deel
zijn dat bestaande banen, maar toch is
reizigers, de lezers van de tijdschriften dit voor ruim de helft nieuwe werkgedie dergelijke prijzen uitloven, bij het legenheid.
overstappen niet aan landzijde komen
en dus nauwelijks met de werkzaamheden zijn geconfronteerd. Als dat wél Minder gewenst
het geval was geweest, dan zou het met
Een warme overdekte plek als
die prijzen waarschijnlijk anders zijn Schiphol Plaza trekt niet alleen winuitgepakt."
kelend publiek, maar ook minder geHet ziet er nu naar uit dat Schiphol wenste figuren als zakkenrollers en
van eventuele toekomstige prijzen zwervers. Dit waren overigens al beweer kan zeggen dat ze eerlijk zijn kende verschijningen op de luchthaverdiend. Maar prijzen of niet, Schip- ven.
hol moet het hebben van kwaliteit en
Er wordt op Plaza daarom extra gevooral datgene goed doen waar con- surveilleerd, er is een camerasysteem
currerende luchthavens'te kort schie- en er is een post ingericht van de Koten.
ninklijke Marechaussee. Winkeliers
beschikken bovendien over een oproepsysteem om elkaar te kunnen
One-terminal
waarschuwen. Schiphol is er blij mee
dat NS de controle bij de toegangen
In de jaren zeventig ging Schiphol er naar de perrons in ere heeft hersteld.
van uit dat er een apart tweede stationsgebouw moest komen. De luchthaven werd echter steeds succesvoller
met het aantrekken van overstappers
en die houden er niet van zich van de
ene naar de andere terminal te moeten
verplaatsen. Daarom ging men op
Schiphol bekijken of het niet slimmer
was de bestaande terminal uit te breiden. Die uitbreiding is twee jaar geleden voltooid als Terminal-West, overigens wel op de plek waar de tweede
terminal moest komen.
Om de oude terminal en TerminalWest echt tot één geheel aaneen te Tot de opmerkelijkste aspecten van
smeden, bedacht Schiphol het plan Schiphol Plaza behoort het dak. Hier
om het plein voor de beide terminalde- is een wildernis gecreëerd van vetlen grotendeels te overkappen. Daar- planten en mossen, die op het dak
voor moest het markante ronde sta- hun eigen gang kunnen gaan zonder
tionsgebouw op het voorplein sneuve- dat er tuinlieden aan te pas hoeven
komen
len.
Onder de verhoogde voorrijwegen
tussen de terminal en de nieuwe over- toto Luuk Gosewehr
kapping ontstond een straat-achtige

Plaza brengt op Schiphol
alles onder een dak
N DE nieuwe hal, die een voorgevel heeft van 175 meter lengte, en een hoogte die varieert
van 5,50 meter achterin tot 12
meter op het hoogste punt, komen
alle vervoersstromen samen. Vanaf de NS-perrons ondergronds komen de treinreizigers via rolbanen
omhoog, de looproutes naar de
parkeergarages monden uit op
Schiphol Plaza en wie met bus of
taxi naar de luchthaven komt, belandt via het voorplein in de hal.
Vanuit Plaza-waaieren de passagiers uit over de terminal-delen l,
2 en 3.

I

door René de Leeuw
Het winkelcentrum is in feite een
winkelstraat tussen de hal en de beide
terminalgedeelten, onder de verhoogde voorrijwegen van de vertrekhallen.
Tussen de rijbanen van die voorrijwegen was wat ruimte opengehouden,
die oorspronkelijk bedoeld was om
licht en frisse lucht naar de voorrijweg
op de begane grond te leiden. Die laatste voorrijweg is echter verplaatst en
de winkelstraat is iri feite op die oude
voorrijweg. De opengehouden ruimte
is opgevuld met glas, zodat het winkelen bij daglicht kan geschieden.
Uniek voor Nederland is dat het
veertig vestigingen tellende winkelcentrum zeven dagen per week geopend is, en wel van zeven uur 's morgens tot tien uur 's avonds. Men treft
er een breed assortiment: diverse horecagelegenheden, een kapper, een
schoenmaker, een stomerij en verder
winkels met speelgoed, snoep, kle-

ding, vliegtuigmodellen, compact
discs, bloemen, kranten etc. Met
Schiphol Plaza is ook de oude wens
van een supermarkt in vervulling gegaan. .

Hinder
Met de voltooiing van Schiphol Plaza - was er werkelijk geen origineler
naam voor te bedenken? - lijkt het er
op dat voor reizigers, bezoekers en
Schipholwerkers de grootste hinder
als gevolg van bouwactiviteiten voorbij is. Dat wil overigens niet zeggen dat
er op de luchthaven niet meer wordt
gebouwd - verre van dat! - maar de
gedeelten waar reizigers en bezoekers
het meeste komen, zijn nu vrijwel afgerond. Sommige projecten lopen,
mede als gevolg van de recente stakingen in de bouw, nog even door.
De traverse naar de nieuwe parkeergarage PI en de ondergrondse doorgang naar de oude parkeergarage P2
(nu nog aangeduid als P9) zijn nog niet
gereed. Datzelfde geldt voor. de aanpassing van het oude gedeelte van de
terminal, die na de opening van Terminal-West modernisering behoefde.
De laatste tijd is daar volop geschoven
met trappen en rolbanen en het afwerken is in volle gang. Ook krijgt de
voorgevel van de oude vertrekhal een
'facelift'.
„Ondanks alle bouwactiviteiten op
dit deel van de luchthaven, heeft
Schiphol nog diverse prijzen gewonnen als beste luchthaven van de we~' reld of van Europa," zegt A. Eutten,
general manager van de bedrijfseenheid Terminal van de NV Luchthaven
Schiphol. „Misschien is dat wel mede
te danken aan het feit dat veel zaken-

De voorgevel beslaat een lengte van 175 meter

De betaalautomaten
kunnen 14
verschillende soorten
bankbiljetten aan

P

ARKEERGARAGES BEHOREN bepaald
niet tot de fraaiste bouwwerken op luchthavens, maar Schiphol doet in ieder geval
zijn best het parkeren zélf zo aangenaam mogelijk te maken. Het gebruik van een paar vierkante metertjes beton is echter verre van goedkoop. Wie koopjes wil jagen in Schiphol Plaza,
moet wel zeer voordelige aanbiedingen tegenkomen om de gepeperde parkeertarieveri te
compenseren.
Me't de voltooiing van Schiphol Plaza krijgt de
luchthaven een nieuwe parkeergarage PI pal voor.de
deur. De nieuwe garage telt vijf parkeerlagen, waarvan twee ondergrondse. Automobilisten rijden de
nieuwe parkeergarage in vanaf het hoogste niveau,
omdat zij komen vanaf de verhoogde voorrijweg.

foto Luuk Gosewehr

High-tech
parkeren
in nieuwe
garage
Hierdoor kan er behalve in guldens ook met Duitse
marken, Belgische franken en Amerikaanse dollars
worden afgerekend. Men kan ook de credit card gebruiken of de pincode.
Normaal trekken automobilisten bij binnenkomst
een parkeerkaart, die bij vertrek in de automaat
gestopt moet worden voor het afrekenen. Wie echter
in het bezit is van een credit card kan deze bij het inen uitrijden gebruiken zonder parkeerkaart te trekken. Die fraaie valuta-slikkende automaten van de
nieuwste technologie, heeft men dan niet eens nodig.

Voor al die moderne snufjes
moet echter wel
steeds meer
worden betaald
Deze garage wordt bereikbaar via ondergrondse rolbanen onder de voorrijweg van het busstation. Die
doorgang is pas later dit jaar gereed.
De luchthaven heeft de voltooiing van PI aangegrepen om het parkeren in .vloeiende banen te leiden.
Eind juli wordt een parkeergeleidingssysteem in gebruik genomen, dat de automobilist al vanaf de afritten van Rijksweg A 4 aanwijzingen geeft over hoe te
rijden naar PI of P2, dan wel naar het langparkeerterrein P3 elders op de luchthaven. Als PI vol is, verwijst
het systeem de automobilist automatisch naar P2.
Hierdoor is het mogelijk de parkeerdruk goed te
spreiden en in de piekuren de aan- en afvoer van
auto's vlot te laten verlopen. Dit verkleint de kans op
opstoppingen op de voorrijwegen.
Voor al die snufjes moet echter wel steeds meer
worden betaald. De parkeertarieven zijn recent weer
aanzienlijk verhoogd. Parkeren in PI en P2 kost inmiddels een rijksdaalder per half uur.

PI wordt rechtstreeks met Plaza verbonden door
Wat in een winkelcentrum op een luchthaven namiddel van een verhoogdei traverse boven het plein
tuurlijk niet mag ontbreken is een winkel waar je
met bushaltes en taxistandplaatsen. In de traverse
Om een wat logischer nummering van parkeerfaci- vliegtuigmodellen kunt kopen
bevinden zich betaalautomaten van de nieuwste gefoto Luuk Gosewehr
neratie, die veertien verschillende soorten bankbil- liteiten op de luchthaven te krijgen, wordt de oude
garage P9 naast de verkeerstoren omgedoopt tot P2.
jetten kunnen accepteren.

Architect Jan Benthem:

'Het is een
georganiseerde
chaos'

GEORGANISEERDE chaos.' Zo
1IENomschrijft
architect Jan Benthem de

'E

grote hal van Schiphol Plaza. De sfeer
is er duidelijk anders dan in andere delen van
het terminalcomplex en daar heeft hij ook
welbewust naar gestreefd. „Het heeft te maken met het feit dat het een driehoekige hal is.
Voor mensen is het moeilijk zich in zo'n
ruimte te oriënteren."
Bij binnenkomst oogt de hal wat somber, vooral
vergeleken met de juist zeer lichte winkelstraat
van Schiphol Plaza. „We hebben de hal wat donker
gemaakt, bijvoorbeeld door donkere vloertegels te
gebruiken, om een zo groot mogelijk contrast te
krijgen met andere delen van de terminal. Door die
verschillen kan het publiek zich beter oriënteren.
Als alles er hetzelfde uitziet, dan is het moeilijk te
bepalen waar je precies bent en weetje niet waar je
naar toe moet."
Ondanks de somberheid maakt het plein ook een
drukke, wat chaotische indruk, een 'georganiseerde chaos'. Benthem: „Het heeft een echte pleinsfeer, ruiger dan de rustige sacrale sfeer in bijvoorbeeld de wachtruimten. Dat het een drukke indruk
maakt is juist goed. Er hangen alleen wat veel
borden. Daar moeten er nog een paar van weg."
Het drukke beeld wordt nog versterkt door het
grote aantal pilaren, waarop het dak rust. Dit in
tegenstelling tot Terminal-West, waar het aantal
kolommen juist minimaal is. „Bij Schiphol Plaza
kon dat niet anders, omdat de hal op de spoortunnel is gebouwd," zegt Benthem. „Dat stelde beperkingen aan de belasting van de constructies onder
de hal. Om de krachten goed te verdelen moesten
we wel kolommen gebruiken. Zelf vind ik ze niet
storend."
In 1988 heeft het architectenbureau Benthem
Crouwel met NACO, een bureau dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van luchthavens, een
gezamenlijke maatschap gevormd, die sindsdien
alle gebouwen voor Schiphol ontwerpt. „Daarvoor
hebben we een stedebouwkundig plan gemaakt.
Eerder hebben we Terminal-West ontworpen en
we hebben ook het ontwerp gemaakt voor het Wereldhandelscentrum dat nu in aanbouw is. De
maatschap heeft in feite de supervisie van hoe het
er op Schiphol uit komt te zien."
Een opvallend kenmerk van de hal is het dak,
waarop mossen en vetplantjes groeien. „Het is één
van de minst aardige uitzichten, als je vanuit het
ene gebouw moet kijken op het dak van een ander
gebouw," vindt Benthem. „Om die reden wilden we
het dak er zo weinig mogelijk als dak uit laten zien.
Daarom hebben we gekozen voor een combinatie
van vetplantjes en mos. Dat geeft een vriendelijk
gezicht, is licht - de laag aarde is maar 2,5 centimeter dik - en het vergt geen onderhoud."
„Tussen de plantjes en de mossen moet een evenwicht ontstaan, waarbij de rode vetplantjes 's zomers de overhand hebben en de groene mossen 's
winters. Momenteel groeien er nog wat grassen en
onkruiden tussen, maar die verdwijnen op den
duur vanzelf, want behalve de mossen en vetplanten houdt geen plant het in dit milieu uit. 's Zomers
kan het er wel twee maanden droog zijn en dat
doorstaan alleen de vetplanten omdat zij water
kunnen vasthouden. Het mos sterft dan af. In de
winter is het hele dak doorweekt en daarin gedijen
de mossen goed. Zij overheersen dan de vetplanten."
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STRIJDER VERHUURSERVICE

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

TEL. 02507- 14565
1/2 dag

Type

Thom.sonstraut l, 2(M l TA Zandvoort
PoMbu.s 505, 2010 EA Zandvoort

M

Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

UITNODIGING
Uitnodiging nan alle leden van woningbouwvereniging "Eendracht Maakt
'Macht" te Zanclvoort voor cle Ledenvergadering op donderdag 29 juni
1995, aanvang 20 00 uur m Gran Dorado, Tromp-de Wittzaal, Trompstraat l
te Zandvoort
1
2
3
4
5

AGENDA
Opening, mededelingen.
Vaststellen agenda.
Vaststellen notulen AV vergaderingen van 30 juni 1994.
De notulen liggen ter inzage aan cle balie op kantoor.
Ingekomen stukken.
Verkiezing Ledenraad.
Momenteel zijn 33 raadsleden in functie. De ledenraad mag maximaal
bestaan uit 40 raadsleden.
Volgens het rooster treden af: de dames M. Wallig, M. G. Laar-Steffels en
J. A A. van Westerloo en de heren J. A. van Dam, J. van den Bos, P. J. C.
Korteland, E. J. Molenaar, H. E. Kopmels, E. van Huizen en W. \V. S
Tates.
Niet herverkiesbaar zijn: mevrouw J. J. A. van Westerloo en de heren J. A.
van Dam, H. E. Kopmels en W. W. S~ Tates.

Bindende voordracht: de Ledenraad stelt voor de dames M. G.
Laar-Steffels en M. Wallig en de heren E. J. Molenaar, P. J. C. Korteland, J.
van den Bos en E. Huizen te herbenoemen en de dames J. M.
Voolstra-de Rooij en L. M. Geerlings-Koenders en de heren Lelsz, R. H.
Sandbergen en Ch. Barends te benoemen als ledenraadslid van E M M
Het doen van een bindende voordracht(en) kan ook geschieden door
leden. Van deze voordracht(en) moet tenminste drie dagen vóór de
vergadering van de Ledenraad melding zijn gemaakt aan de Ledenraad,
door middel van een door tenminste twintig leden ondertekend voorstel,
dat vergezeld dient te gaan van een bereidverklaring van de voorgestelde
kandidaat met handtekening. De voordracht(en) vanuit de leden dient
naast twintig handtekeningen ook de volledige namen en adressen van
de ondertekenaars te bevatten.
De Ledenraad heeft domicilie ten kantore van E M M.
6 Overdracht gemeentelijk woningbezit
Het Bestuur zal de leden informeren over de stand van zaken rond de
overdracht van het gemeentelijk woningbezit.
7 Rondvraag en sluiting.
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1-7

7-14

14-21

21 -28

dagen

dagen

dagen •

dagen

dagen

27,00

42,00

36,00

34,00

32,00

30,00

0,20

65,00

41,25

0,23

80,00

0,30

200,00

vanaf 28 over KM weekend

B

Golf B

*

35,00

55,00

49,50

46,75 -

44,00

C

Golf Cabr.

*

70,00

125,00

110,00

107,00

105,00

D

Golf Autom.

*

40,00

62,50

56,25

53,00

50,00

47,00

0,23

90,00

E

Vento B

*

40,00

67,50

58,50

55,25

52,00

48,75

0,25

110,00

F

Passat B

*

45,00

80,00

71,00

66,00

60,00

55,00

0,27

125,00

G

Passat Var. B *

55,00

87,50

78,75

74,50

70,00

65,50

0,27

135,00

H

Audi 80 B.

*

55,00

87,50

78,75

74,50

70,00

65,50

0,27

135,00

1

Audi 100

*

67,50

125,00

112,50

106,25

100,00

93,75

0,32

220,00

J

Taro4x4DC *

60,00

•90,00

80,00

78,00

0,35

150,00

K

Bestel D

47,50

67,50

60,75

57,50

0,32

'110,00

50,50

ƒ 4,00

HUURVOORWAARDEN
Auto's worden verhuurd volgens standaard bepalingen van
de Bovag.
Alle auto's zijn voorzien van radio/cassette.
Reis en kredietbrief is zeer aan Ie bevelen.
Huurder c.q. bestuurder(ster) van de auto dient minimaal 1/2
jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs
De auto's zijn All-Risk verzekerd met een eigen risico
van ƒ 1000,= per schade-gebeurtenis.,
Mogelijkheid tot afkopen van het eigen risico naar
/ 200,= a /10,= per dag.
Onder de 21 jaar naar ƒ 350,= a ƒ 10,= per dag.
Bij autoverhuur meer dan 7 dagen af 7,50 per dag.

= Stuurbekrachtiging
Borgsom vanaf/ 500,=

Alle vermelde tarieven zijn exclusief B.T.W. en brandstof.
Per dag 100 KM vrij. Gedurende het weekend 250 KM vrij.

Extra reinigingskosten worden in rekening gebracht

Betaling uitsluitend a contant, Girocheque, Euro Cheque of Credit Card.

Bij diefstal of inbraak altijd politierapport overleggen en
volledig ingevuld schadeformulier.

Auto Strijder B.V.

Auto - STRIJDER BV zal voor zover mogelijk de
gereserveerde auto verhuren, doch behoudt zich
het recht voor een andere auto beschikbaar te stellen.

Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort, Telefoon: 02507-14565
Halve dagen huren is mogelijk.

De natuur kent de mens.

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

KWEKER! J
P.VANKLEEFF

Drogisterij-Parfumerie Bouwman
.

College Beroepsonderwijs Amsterdam

Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327.

Van Stolbergweg 1

.

Zandvoort

Loods

administratie

EMM

ƒ 21,00

(

Polo

handel, dienstverlening, gezondheidszorg en

WONINGBOUWVERENIGING

Autotelefoon excl. gesprekskosten
in combinatie met huurauto per dag
Bovenstaande prijzen zijn inclusief B.T.W.

verzorgt meer dan 50 beroepsopleidingen in techniek,

Zandvoort, 12 juni 1995

ƒ 7,50
ƒ 5,00
ƒ 7,50
ƒ 100,00
ƒ 10,00

Inzittende verzekering per dag

A

54,00

Allesdragers per dag
Ski-houder
Sneeuwkettingen per dag
Skibox 4 paar per week
Skibox bij meer dati 7 dagen per dag

te koop
gevraagd

In september starten de volgende eenjarige
dagopleidingen administratie:

Tel. 17093

ZOMERPLANTEN

Tel. 13846
na 18.00 uur
of tel. 15130

Europees Secretaresse (m/v)
één van de top-tien functies in het bedrijfsleven

Bedrijfsadministrateur (m/v)
een gedegen vakopleiding met certificaten op

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen

mbo-niveau

DFiUKTALLES...
GOED, SNEL & BETAALBAAR !!!

Toelatingsvoorwaarden
- HAVO, VWO of VHBO met bij voorkeur enkele jaren

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

vervolgstudie

Briefpapier
Rekeningen
Folders
Visitekaartjes
Stempels
Rapporten
Etiketten
Formulieren
Clubbladen
Jaarverslagen
Memoblokken
Offerte-papier

Affiches
Menukaarten
Huisorganen
Zetwerk
Lay-outwerk
Advertenties
Ontwerpen
Periodieken
Brochures
Info-bulletins
* En nog veel,
véél meer il!

- bij het arbeidsbureau ingeschreven staan als
werkzoekende

Dansen, muziek, sfeer en gezelligheid
iedere zaterdagavond voor ongeb. mensen in

Soc. De Manege, Zandvoort
V.a. 30 jaar
Corr. gekleed, geen spijkerkleding
Cntree ƒ 15,-

Tevens erkend door
ANBOSenCIDESCO

Voorlichting en inschrijving
Maandag 19 juni 15.00 uur

OPENDAG
17 JUNI

Adres
Afdeling Administratie, Roelof Hartstraat 1,
1071 VE Amsterdam, 020-6627798.

VAN 11.00

Te bereiken met tram 3, 5, 12 en 24.

TOT 15.00
UUR

Gasthuisplein 6 - 2042 JM Zandvoort • Tel: 02507 • 16338

schoonheidsverzorging
manicure - nailstyling
visagie - make up artist
pedicurs - voetverzorging
sportmassage
algemene ondernemersvaardigheden (AOV)
Aanvang nieuwe cursussen
jan./feb.-aug./sept.
Vraag gratis studiegids

En natuurlijk de beste fotocopieën !!!

Let Op!
Reserveer reeds nu voor

*** De Nacht van het Licht ***
op zaterdag 8 juli
Dus die avond iedereen in het wit of
avond/cocktailkleding
Info of reserveren: 16023

(vergroten • verkleinen, bijna alles is mogelijk)

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

BEELDENEXPOSITIE IN
KASTEEL:PARK
SYPESTEYN
In cle zomer 1995 kunt u op een heel bijzondere
manier kennis maken met het stijlvolle. 6 ha. grote
park van Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht.
Op 22 juni begint de drie maanden durende beeldenexposiüe "Symphome d'abstract". Het in 17-eeuwse stijl
aangelegde park vormt een prachtig decor voor de 100
abstracte kunstobjecten die tentoongesteld zullen worden en die ter verkoop worden aangeboden. De kunstenaars zullen regelmatig aanwezig zijn om uitleg te
geven over hun kunstobjecten.
Openingstijden Beeldenexpositie dinsdag t / m zaterdag
van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zon-en feestdagen van
12.00 uur tot 17.00 uur. Maandag gesloten.
Entreeprijzen f. 4.- voor volwassenen
f. 2,- voor kinderen (4 t/m 14 jaar).
Adres: Nieuw Loosdrcchtsedyk 150
Nieuw-Loosdrecht. tel. 02158-23208

Jubileumcheque
s*
Tegen inlevering van deze cheque krijgt
u in het theehuis in het Kasteel-Park
Sypesteyn gratis één kopje koffie of thee
aangeboden.
Deze aanbieding is geldig van -22 juni
t/m 24 september 1995.

SLOTEN & BEYEIÜGINGS SERVICE

MRLSC SCHOTSe BICFSTUK

-•v

500 grom

Schotse rib-eye
of

entrecôte
500 gr.

75

18,

Minute, cajun,
peper steak
100 gram

Verse kalfsorganen
kalfs T-bone
kalfskoteletten
100 gr.

3,

25

2/49

Fondue
gourmet

• mechanische en elektrische beveiliging
• reparatie - inbreekschade
• grote sortering in sloten en sleutels
Corn. Slegersstraat 2,2042 GP Zandvoort. Tel. 15449 Fax 20284 Semafoon 06-58134828

steengrill
schotels

wensen
atte vaders
een smak
vaderdag
Zondags geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur

BCuue/v, etKeN, /WOB*/
toplaag'^ mm dik (houtkern)

normaal t^ \

op binnenkern van
waterwerend AADF> dikte 8 mm

iflfl 05

vanaf liX"t»

: AMBACHTELIJKE KWALITÈITSSLAGERU

Grote Krocht 5-7
9.00 uur tot 18.00\iur
zaterdag van 9.00 uur lot
. 17.00 uur,

tot

I

EURO-FLOOR l P

BOÜCHERIE

iy

Wij verzorgen met deskundig advies:

3

er m exclusief

'

PARKETGROOTHANDEL
.!'
Kolléhbergweg 2
donderdagyan
Amsterdam-Z.O. (Bullewijk)
vrijdagvan
Tel.:020-6917554
zaterdag van'

.Openingstijden'7O.DO-27.00 uu'
IO.OO-18'.OQ.uut
JO.OO-J6.00 ui>'

Weekmedia 17

donderdag 15 juni 1995
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Er is een plekje dat speciale
verzorging nodig heeft

Oogproblemen
en de verzorging ervan

Gewone zeep kan het natuurlijke afweersysteem van
ons lichaam aantasten. Je lichaam maakt van nature
namelijk melkzuur aan om de zuurgraad van de huid
en ook die van je vagina op peil te houden. Die zuurg-raad beschermt tegen infecties en op die manier
houdt je lichaam zelf allerlei klachten en irritaties
buiten de deur.

Steeds meer mensen hebhen last van lichte oogirritaties, branderige, vermoeide en/of rode ogen. Dat het
een groot probleem is, blijkt uit het feit dat drie op de
tien mensen regelmatig vermoeide ogen hebben en
twee op de tien pijnlijke geïrriteerde ogen. Ruim één
op de tien mensen heeft last van branderige ogen.
Door ons huidige leefklimaat treden deze problemen
steeds vaker op, want dit is niet altijd even vriendelijk voor onze ogen.
Door lang naar een computer- om zijn verkoelende, verzachscherm of televisie te turen, tende en licht antiseptische
lange geconcentreerde auto- werking. Optrex veroorzaakt
ritten te maken of je in roke- . een lichte toename van de
rige, air conditioned ruimtes natuurlijke aanmaak van het
te begeven, kunnen onze traanvocht dat
ogen droog en vermoeid wor- helpt om alles wat
den. Maar ook m de warme de oogirritatie vervakantieperiode, bij fel zon- oorzaakt, weg te
licht, het zwemmen in chloor- spoelen. De pHof zeewater of wanneer alles waarde is neutraal,
in de natuur groeit en bloeit, dus het prikt niet
kunnen de ogen geïrriteerd in de ogen. Optrex
raken. Voor al deze gevallen herstelt ook het
is er Optrex, dat de ogen licht beschadigde
direct verfrist en verzacht.
beschermlaagje
van de ogen en
zorgt ervoor dat dit
Oogverzorging
minder snel
Optrex is samengesteld op opnieuw irriteert.
basis
van
plantaardige Het is een verzorextracten van de Toverhaze- gingsprodukt dat
laar (Hamamelis Virginiana), u gerust meerdere
welke een kalmerende invloed keren per dag kunt
op de ogen heeft. De Toverha- gebruiken. Ook
zelaar is van oudsher bekend dragers van con-

Maar dat natuurlijke evenvvicht is nogal 'kwetsbaar.
Door heel gewone dingen kan
de zuurgraad al verstoord
worden. Menstruatie, pilgebruik, vrijen en zelfs de
menopauze
kunnen
dit
natuurlijke ritme verstoren
en invloed -hebben op het
melkzuur dat het lichaam
aanmaakt. Daardoor wordt
ook de zuurgraad in je vagina
verstoord en kun je last krijgen van jeuk, afscheiding of
zelfs infecties. Regelmatige
intieme hygiëne is daarom
geen overbodige luxe, maar
met gewone zeep houd je de
zuurgraad niet op peil. Sterker nog, daarmee breek je de
zuurgraad alleen maar verder af.

lichaamseigen
melkzuur.
Lactacyd Femina is een speciale wasemulsie voor de
dagelijkse verzorging van de
vagina. Met Lactacyd Intiem
vloeistof en de vaginaal douche kun je je vagina reinigen
tot aan de baarmoedermond
als je last hebt van vervelende
jeuk of afscheiding. Met Lactacyd help je dus je lichaam
het natuurlijk evenwicht te
herstellen en voel je je de hele
dag fris en zeker. De Lactacyd produkten zijn verkrijg-

baar bij apotheker en drogist
en bevinden zich in het
maandverbandschap.
Voor meer informatie kunt u
schrijven naar: Lactacyd,
Antwoordnummer 736, 2000
VC Haarlem (postzegel is niet
nodig). Graag erbij ver meiden wat u nu gebruikt.

Jeuk en afscheiding
Speciaal daarvoor is Lactacyd
Femina en Lactacyd Intiem
vloeistof ontwikkeld. Allebei
deze produkten bevatten het

Gezond lichaam vraagt
gezonde bloedvaten
Tot voor kort werden hart- en vaatziekten vaak aan
mannen toegeschreven. Dit betekent beslist niet dat
vrouwen minder risico lopen. Hart- en vaatziekten
maken totaal. geen onderscheid. Dus moeten ook
vrouwen alert zijn op dit sluipende gevaar.
Gebrek aan onontbeerlijke
voedingsstoffen is één van de
loofdoorzaken van hart- en
vaatziekten. Dat gebrek wordt
mede veroorzaakt door het
oepassen van voedselraffinering, een term die letterlijk
voedsel verfijning
betekent,
maar beter voedselverschraling kan worden genoemd. Er
•ordt bijvoorbeeld raffineng van tarwe toegepast om
luxe' wit brood te maken. Tijdit proces worden juist
ie delen van de graankorrel
'erwijderd die de meeste vitammes en mineralen bevatten.
Volkorenmeel is veel voedzamer en gezonder.

het afweersysteem worden
opgeruimd, groeien ze uit tot
kleine goedaardige gezwelletjes.
Aan de hand van deze wetenschappelijke vaststelling is
naar effectieve bestrijding
van het probleem gezocht. Die
is gevonden in de vorm van
Ader-Rein kuur 300 van
Oligo Pharma, een voedingssupplement met een ruime
hoeveelheid voedingsstoffen
die achteruitgang van de
vaatwandcellen tegengaat en
het afweersysteem versterkt.

Anti-oxydanten
Bij de energieproduktie van
de lichaamscellen worden
'afvalstoffen'
geproduceerd,
die vrije radicalen worden
genoemd. Om die stoffen te
laten verdwijnen beschikt ons
afweersysteem over anti-oxydanten. Door de aanwezigheid van diverse werkzame
anti-oxydanten helpt AderRein kuur 300 het verdedigingssysteem de plaques op
te ruimen en de vaatwand te
repareren. Ader-Rein kuur
300 is verkrijgbaar bij uw
drogist, reformspecialist en
bij de Tuinen. Voor meer
informatie:
Oligo
Health
Institute, Hilversum, tel. 035240256/244671.

Verkalking
Wanneer het lichaam te weinig voedingsstoffen krijgt,
ontstaan aandoeningen als
aderverkalking. Hierdoor vermindert de bloedstroom en
dus de zuurstofvoorziening
van de lichaamscellen. Ver§<alkte bloedvaten zitten vol
met een soort pukkels die plai pies worden genoemd. In
sijn onderzoek naar de oorzaak, stelde professor Earl J.
Benditt van de Universiteit
in Washington vast, dat de
plaque begint met de slechte
onditie van in de slagadervand aanwezige spiercellen.
Vis de plaques niet tijdig door

l Pomp je fris met vernieuwde
ilieubewuste deo
a

-l

t/

Bel voor informatie

02507-17166
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Snel in dromenland
met Dormiplant
Wordt u ook wel eens geplaagd door slaapproblemen?
U verlangt naar uw bed, maar als u er eenmaal in
ligt, wil de slaap maar niet komen. Toch is lang wakker liggen niet nodig, want er zijn natuurlijke middelen die een goede nachtrust bevorderen. Een
belangrijk middel op dit gebied is Dormiplant. Door
steeds meer mensen wordt dit ontdekt als een mild
en doeltreffend alternatief voor reguliere slaapmiddelen.

Kwaliteit slaap
belangrijk
Eigenlijk is de term slapeloosheid niet juist. Het gaat feitelijk om een gebrek aan slaap
of een slechte kwaliteit van de
slaap. In een gezonde slaap
zijn alle fasen - de droomslaap, de diepe slaap en verschillende tussenfasen - m
voldoende mate aanwezig.
Het nadeel van reguliere (chemische) slaapmiddelen is dat
zij deze slaapcyclus kunnen
verstoren. U slaapt dan wel,
maar kan de volgende ochtend nog last hebben van een
duf gevoel of concentratiestoornissen. Voor deze bijwerkingen hoeft u bij Dormiplant
niet bang te zijn. Bij juist
gebruik bevordert dit middel
een gezonde nachtrust. U wilt
immers uitgerust wakker
Muggen zijn voor velen van ons, vooral op vakantie, tatie ontstaan. Sommige men- worden.
een bron van irritatie. Dat hinderlijke gezoem en sen reageren hier zelfs allergesteek hoeft niet meer want er is nu een nieuwe en gisch op.
Veilig en effectief
veilige manier om geen last meer te hebben van mugDe oorsprong van Dormiplant
gen: de Vapona Elektrische Anti-Mug. Eenvoudig in Elektrisch
ligt in de fytotherapie oftewel
het stopkontakt en een slaapkamer, boot of caravan
De Vapona Elektrische Anti- de kruidengeneeskunde. Het
is vrij van muggen.
Mug is een apparaatje dat een is een plantaardig middel met
Evenals vele andere dieren Dit doen ze vooral 's avonds verwarmingselement en een
houden ook muggen een win- en 's nachts.
flesje met een speciale vloeiterslaap. Maar zodra de voorstof bevat. Door dit apparaat
j aarszon aan kracht wint, Steken
in het stopkontakt te steken
komt een klein aantal mugwordt het verwarmingselegen die de kou hebben over- Muggen worden aangetrok- ment verhit, waardoor een
leefd, tevoorschijn. De vrouw- ken door de koolstofdioxide kleine hoeveelheid vloeistof
tjesmuggen gaan onmiddel- in de lucht die we uitademen. met actieve stof verdampt, die
lijk op zoek naar de manne- Bij het steken wordt een klei- de muggen verdrijft en doodt.
tjes om bevrucht te worden. ne hoeveelheid verdovende en Dit bestrijdingsmiddel
is
Om eitjes te kunnen leggen bloedstolling remmende vloei- goedgekeurd door de overhebben zij bloed nodig. Elk stof ingespoten, zodat de mug heid; dit betekent dat het veivrouwtje legt een paar dagen rustig haar gang kan gaan. lig is bij normaal gebruik.
na de bloedmaaltijd ongeveer Die vloeistof doet de huidirri- Gebruik de Vapona Elektri1000 eitjes in
sche Anti-Mug uitstilstaand
sluitend ter bestrijwater.
ding van muggen in
woonruimten. Het is
In hartje zomer
praktisch voor in
komen
steeds
huis, maar ook in de
meer volwassen
caravan of boot. Te
vr ouwtj esmugkoop inkl. navulling
gen
uit
het
voor ƒ 14,95 bij suwater
tevoorpermarkt en drogist.
schijn om op
zoek te gaan
Voor meer informanaar een getie- Vapona, Consuschikte leveranmentenservice, tel.:
cier van bloed.
08385-61911.

Caravan, boot, slaap- en huiskamer eindelijk mugvrij

Ook tijdens vakantie

Onze maag krijgt tijdens een vakantie heel wat te
verwerken. Van ontbijt, lunch, diner, koffie en thee,
tot en met allerlei drankjes en versnaperingen tussendoor. Lang niet altijd zijn we hieraan gewend en
onze maag gaat dan protesteren. Het gevolg is vaak
brandend maagzuur of maagpijn door overtollig
maagzuur.

de rustgevende werking van
valeriaan en citroenmehsse
planten die al van oudsher
gebruikt worden bij slaapstoormssen. Dormiplant dragees bevatten extracten van
valeriaan en citroenmehsse m
zeer geconcentreerde vorm
Naar de effectiviteit is uitgebreid
onderzoek
gedaan
onder 1395 patiënten met
slaapproblemen.'
Na de behandeling met Dormiplant gedurende 4 weken
waren bij 98% van de proefpersonen de klachten sterK
verminderd of zelfs geheel
verdwenen Gewenning of
verslaving treedt niet op.

Nog vragen?
Lig er niet wakker van
Voor vragen over Dormiplant
is een gratis 06-nummer geopend (06-0996662) Hier kunt
u tevens informatie aanvragen over andere plantaardige
middelen.
Dormiplant is verkrijgbaar
bij drogist, apotheek en
reformzaak

Snel in dromenland met Dormiplant

Brandend maagzuur beter
goed geregeld

Te gekruid en te snel
maagzuur wordt vaak verooren belangrijk aspect van onze lichaamsverzorging is de geur. Onze reukzin
Brandend
maagzuur
of zaakt doordat we te sterk
eidt vaak tot spontane reakties: het is bijvoorbeeld prettig als iemand lekker maagpijn
door overtollig gekruid voedsel of te snel
uikt. Met het tegenovergestelde zijn we echter minder blij. Als mensen 'ruiken',
eten. Niet bij iedereen is dit
'an is transpiratie daarvan de belangrijkste oorzaak. Produkten, zoals deodode oorzaak, want ook teveel
ants, die een onaangename menselijke geur tegengaan bestaan al heel lang.
koffie, alcohol, roken, zwangerschap of intensieve stress
kunnen een belangrijke rol
Nieuwe yerpakking
spelen. Er wordt dan teveel
maagzuur geproduceerd of
Een voorbeeld daarvan is de
de inhoud van de maag vloeit
Schupp deodorant. Dit proterug in de slokdarm. Soms
dukt werd zo'n 20 jaar gelezelfs tot achter in de keel.
den in Nederland geïntroduceerd. Het was de eerste deodorant met een pompverstuipH-waarde maagzuur
ver. Het milieuaspect speelde
De klachten van brantpen al een grote rol bij de
dend maagzuur kunontwikkeling van de deodonen we tegengaan
rants van Schupp. Sinds kort
door een ander leef- of
heeft het produkt een vereetpatroon. Lukt dit
nieuwde moderne verpakniet, dan kan een
king. De speciale pompvergeneesmiddel, dat de
stuiver is natuurlijk geblezuurgraad
(=
pH
ven. De vernieuwde deodowaarde) van het maagrant is hygiënisch, gemakkelijk in gebruik, zuinig en dus de geuren: wave (blauwe fla- zuur regelt, een goede'
kon),
spring (groen) en oplossing zijn. Regla
voordelig.
charm (rood). De deodorant is pH is zo'n geneesmidfris geurend maar neutraal de! dat een sterke
Hergebruik
genoeg om bijvoorbeeld uw zuurgraad regelende
Daarnaast is de deodorant eau de toilette de boventoon te werking heeft,' waardoor die pH-waarde
ook 'fris' voor het milieu. Het laten voeren.
Schupp pompje, dat op lucht- De deodorant kan het beste van het maagzuur
druk werkt, kan eenvoudig aangebracht worden na het gedurende lange tijd
overgezet worden op een wassen of douchen Eén keer optimaal blijft, zonder
voordelige navulling en het opbrengen houdt je een dag vervelende bijwerkingen. Regla pH is zodaflesje kan dan na gebruik lang fris.
gewoon in de glasbak. Het De Schupp deodorants zijn mg samengesteld dat
handige pompje is bedoeld verkrijgbaar bij de drogist. het geen stoffen bevat
voor hergebruik met de Ook kunt u informatie aan- die zorgen voor een
navulling. De Schupp deodo- vragen bij Tendem, tel.: 038- sterke gasontwikkehng. want meer gas
rants ziin er in 3 verschillen- 217747

Wilt u
adverteren op
deze pagina?

tactlenzen kunnen Optrex
gebruiken. Alléén mensen
met zuurstof doorlatende lenzen kunnen de lenzen beter
even uit doen (15 min). Optrex is verkrijgbaar bij drogist en apotheker in twee toepassmgvormen: een Oogdouche met een handig oogbad
en voor onderweg of op het
werk Oogdruppels. Want Optrex verlicht en verzacht direct
uw ogen. Voor gratis informatie: Boots Healthcare B.V.
tel.: 035-853851

GEZONDHEID

betekent meer zuur en
opnieuw maagpijn. Bovendien kan het zonder problemen gebruikt worden door
zwangere vrouwen en is het
suikervrij, dus geschikt voor
diabetici. Wanneer de klachten na gebruik ervan niet verdwijnen is het verstandig
naar de huisarts te gaan.
Regla pH van Darci kunt u
kopen bij apotheker en drogist. Het is niet alleen verkrijgbaar in verpakkingen
van 30 en 60 tabletten, maar
ook als drank, die lekker
smaakt.
Wilt u meer informatie,
schrijf dan een briefje met
naam en adres aan Darci
Pharma, antwoordnummer
12007, 4802 HW Breda (postzegel niet nodig).

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

U* « r g
Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER

DRUGSTORE

DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 20,42 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-12513

DE TELEFOONDIENST LEVERDEN ER ZIJN NOG 12082
AFGELOPEN JAAR EEN
/ WACHTENDEN VOOR U^
HOGERE PRODUKTIE

^~^
't staat in de krant
iedere week weer

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIES KOMBINATIE

SONY HI-8 TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
HiFi stereo. Adviesprijs'3330.-

1599.

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

***ftn/iiitn « i » :

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8, stabilisator, stereo.

Flat en squar Hi-Black TriniI tron beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adv. *1660.-

1949.

999.-

X^x

Type 25PT910A; Absolute topklasse
met bijna alle denkbare mogelijkheden.
100 Hertz, digitale scan, blackline-S
beeldbuis, beeld in beeld (PIP), Hi-Fi
stereo met 100 W muziekvermogen,
"Easy" teletekst met 64 pagina geheugens, vele extra aansluitingen, breedbeeldknop, 100 voorkeuzezenders en
infrarood afstandbediening. Adv.*3395.Ook leverbaar in 70 cm.

SONY STEADY SHOT
Met stabilisator! '3100.-

SONY72CMKVS2921
l Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviesprijs*4000.-

1549.-

2279.

l n d ol i n g

1449.-

1399.-

1O2
ZOO
3OO
4OO
500
60O

TOPMERKCAMCORDER
CAMCORDER
zoom.autofocus.
E807;8mm,8xzcom,autofcöjs.

PANASONIC
ONIC 63
63 C
CM
l TX1988; Stereo
stereo en teletekst.
teletek

999.-

2ü1 (aller» In
:*01 .kantoor-*01 tijd .
!

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs'1499.-

ZANUSSIKOEL/VRS

BOSCH 1000 TOEREN

IA/J.! 955. ""
PHILIK

SIEMENS WASAUTOM.
Adviesprijs*1348.-

1499.

699.-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi. Adv.*1235.-

795.-

l TURBO
'

m

SHARP DV5403
)V5403 KTV
l 55cm, Stereo
30 en
en teletekst.

649

679.-

BAUKNECHT SUPER
3 laden. Adviesprijs*1 1 99.-

QRCl
Ou «l-"

raio redactie: Studiocomp

PHIUPSHWCAMCORDER
ICAMCORDE
M870; 16xzoom,s1ereo.*2495.>m,slereo.*24a

SONY55CMKVM2100
:MKVM2100
l Hi-BlackTrinitron.Adv."1000.itron. Adv." 1000.-

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel. *1499.-

Publicks
Informatie:

'jp- overzicht:
., :
p.
304 AVRO 310 VARA 32O KRq
J4O TROS 3SO VOO 36O EO j
^- 3 IKON 391 Educatief
39*'

899.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W697LW; Vooriader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2299.- 320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
BAUKNECHT WA541 koel/vries kombinatie met
1000 toeren wasautomaat 3 laden. Adviesprijs*999.-

tor' 201

'8OO Landbouw en regio

S O N Y T RIAVELLER
AVELLER
Lichtgewicht camcorder.*1650.imcorder.*1650.-

SONY55CMKVX2141
CMKVX21'
Stereo en teletekst.
Adv.*1650.stekst.Adv.*165

Nieuws
programma
'
Omroep
Vrije Tijd, Teletekst
Consumont, fmancior
Sport

7OO Weer en verkeer

%;,•»••*

899.-

1099.

toatsto
Informatici: ::

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv.*849.-

955.-

teletekst

SONY HI-FI STEREO
CAMCORDER
TR323; Hi-Fi stereo camcorder,
1 0xzoom, groothoeklens. *2550.-

SONY72CMKVC2921
2CMKVC29J
Stereo en teletekst.
Adv.*2250.3letekst.Adv.*229

1

KGV3602; Geen 2-deurs koelkast
maar een echte 345 liter koel/vries
kombinatie. Op "ooghoogte" de zeer
ruime koelruimte en beneden het
4-sterren vriesgedeelte met 3 royale
laden. Flexibele indeling van deur en
kast, automatische ontdooiïng,
omdraaibare deuren, zeer stil en zeer
zuinig. Adviesprijs. *1699.-

PHILIPS 63CM 100 HERTZ
MATCHLINE KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

MIELE K1321S LUXE

979

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

BOSCH 323 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
TypeKGS32;Adviesprijs*1649.-

SONY TELETEKST
KVM1421; Adviesprijs*890.kdviesprijs*890.-

m-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR632; TURBO-DRIVE,
4 koppen, stereo, longplay,
LCD-afstandbediening.*1295.-

Ook
verkrijgbaar
zonder gn»

899,

SONY HI-FI VIDEO+PDC
SLVE70; Tri-Logic! 4 DA-PRO
koppen, Hi-Fi stereo en PDC.
Adviesprijs. *1780.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760; Flatsquare beeldbuis, teletekst, stereo en af| standbediening. Adv.*1795.-

949.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240; "Beste koop", VHSHQ,TELETEKST/PDC.*1709.-

1095.-

>

10 J a

VR333; "BESTE KOOP!" Supersnel; TURBO-DRIVE met ABS.
3 koppen voor perfekte beeldkwaliteit, gebruiksvriendelijk,
programmeren met teletekst/PDC. Inkl. afstandbediening en scartkabel. Adviesprijs'1095^
vraag, opmerking, probleem?

179.-

Bm-W*é

BeldeBCC-

020-6474939

SAMSUNG KOMBI
MAGNETRON
800 W + GRILL

Geen prijsinfo i.v.m. concurrentie
i \ Aid. consumentenbelangen .

| Vna. t/m vr. van 10.QO lot 16.00
ll

Tildstip van levering?

> •

Tvoe M6137G: 1

: Bel de BCC

.. •

i BEZORGLIJN

i\

020-6476219

\\
Een dag voor levering
. Tvan 14.00 tot 16.00 uur

nwjj 7 >i n

Mtffef
f «*ö."
PHILIPS/WHIRLPOOL
Type AWG719; Adv. '1235.-

ptgjfr
iJrJfty

CQO
(Kfïf*

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv.*799.-

PELGRIMWASEMKAPI
WA15; Adviesprijs*245.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud komakte afmetingen. Adv.*849.-

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling. Adv. *799.-

495."

PHILIPS/
WHIRLPOOL

PHILIPS 63 CM KTV
l 25MN1350;Adviesprijs"1445.-

BAUKNECHT VW3PR

SONY VIDEO + PDC
SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviesprijs. *890.-

795.-

2x10 w

AEG TURNAMAT

599,

495.-

I37CMTYPE37KV1212
"BESTE KOOP" Officiële
Philips garantie. Adv."695.-

SHOWVIEW VIDEO
VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv.*699.-

385.-

479.-

Stereo ratfioreco
QCQ . 8030; Stereu ..
OU*».
met cDrSpeler
AEG BOVENLADER
LAV275; 1000 toeren. '1699.-

i De di9'
, het Comi

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21; Afstandbediend. *768.-

1299.et i-Bit CO-speler

429.-

499.

4 KOPPEN VIDEO
Topmerk! Perfekt beeld. *799.-

GARANTIE

uW 799."

2 x 1 Q •Watt*

•o >V

199.-

7QQ
f 3lö-"

MIELE VWG521
Type G521; Adviesprijs*2099.-

1399.RISICO

1000 TOEREN BOVENL

AKAIVIDEO+PDC/TXT
F360; I-HQ, Skoppen. *1318.-

pTg%
tj?w?

BCC speelt reeds 26 jaar op
zekeren verkooptuitsluuend
de allerbekendste topmer-'j
ken met officieel Nederlands l

LW 899.'

599.-

l PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviesprijs*745.-

Do UB"

BOSCH VW SPS2102

895.-

TOEREN
BOVENLADER
Type AWG089; Adv. *1435.-

945.

IJafty

BAUKNECHT 2-DEURS
Luxe kast. Adviesprijs*1 049.

850

STEREO TELETEKST
52NA2304; 55cm, Off .Philips
garantie. Adviesprijs*1345;-.

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adviesprijs*999.-

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT! Adviesprijs*749.-

WHIRLPOOL 2-DEURS
235 liter. Adviesprijs*985.-

PANASONICVIDEO+PDC
NVSD30; 3 koppen, PDCrogrammering. '1199.-

1995

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

nr?«k COD

799.

.PHILIPS TOPKLASSE
l 70 CM 100 HERTZ

1198.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
TypeZE400E; Adviesprijs*949.-

LUXE 800 TOEREN

TURBO-DRIVE HI-FI
STEREO+ SHOWVIEW
Supersnel, hi-fi stereo. *1382.-

1795.-

INDESIT1200TOEREN
Vooriader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs*1199.-

FTjPi CQQ
Ijrtfef a«f39i"

899.-

j PHILIPS TOPKLASSE
70 CM MATCHLINE
| 28SL5800;AdviespriJs*2695.-

948.-

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met hete-luchtoven,
grill, kookwekkeren gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

:

JVC HI-FI VIDEO
HRJ600; Stereo. Adv.*1299.-

1195.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektrische oven,
inkl.grillenkookwekker.*1510.-

INFOLIJN

999.

l PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
| 28ST2471; Adviesprijs*! 995.-

548.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs. *1575.-

1199.-

PHILIPS VIDEORECORDER MET TELETEKST EN PDC

m; •

498.-

ETNA FORNUIS 14.00

Type KG31; Flexibele indeling van deur en koelkast,
automatischeontdooiing, omdraaibare deuren. Adv.*1 448.-

999.-

699.ELETEKST

478.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-etektrofomuismetgrill.*999.-

i in importeurs everen
1-DEURS KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

255 n
INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

geonzezeergroi
omdat wij een snelle zeer
mSderngeoutilleerdeTech,
nische Dienst hebben, die
netbegripSERVICEwerkel.ik
..ï
rvsercein-enbuitendegaranietiid,
uHerlijkdevolgendewerkdag.
rademing.Vakkundigperso-.
neelstaatumetraadendaad
terzijde. BCC, waarmennog
tijd voor u heeft!
\.-

WHIRLPOOL 1-DEURS

7M ^

145 LITER KOELER
Topmerk. Adviesprijs*749.laar,als»anöbed:
BOSCH KOELKAST

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; TELETEKST. *1245.-

579.-

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12; Teletekst. Adv.*1679.-

349^

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs'495.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
VR332; TURBO-DRIVE,
3 koppen, pertekt beeld! '995.-

129,

TURBO-DRIVEVIDEO
Supersnel.VHS-HQ video. 759.- |

998,

' bo i u«i •

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33; Stereo en teletekst.

1198.998.

GRUNDIG 51 CM KTV
T51-540; Teletekst. Adv. *1099.-

i

BAUKNECHT TRA961
. . i \f nfl JV Kl

-'l ..„W.ho'oidtelefoon.
ink). hooioi»-- _ . _

, u > ' *•

2 koppen videorecorder met Showvfew
programmering, supersnel loopwerk,
LCD-afstandbediening. Adv.*995.-

BOC

[PRIJS

499.-

W3

499.'

KONDENSDROGER
N5000; Geen afvoer nodig

^^ 649."

,

WHIRLPOOLAWG912
Kpndensdroger.Adv.*1549.-

*

STUNT! VHS-HQ VIDEO l
Inkl. afstandbediening. *699.-

gx iwi .

CD-SP

lüüilil 1199 •"

65 •
PKtASSE!

308.398.-

WHIRLPOOL AFB594

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1341; Adv. *848.-

548.-

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. *249.-

raöio-casseUe.
tereo-ra-

159.-

VAN

WHIRLPOOL 243 LITER
1.40 meter hoog met 6 vriesvakken cq laden. Adv. * 1165.-

AEG TYPE 520
Kondensdroger.Adv.*1449.-

IsiK11099."

Electronisch betalen B HAARLEM
l BEVERWIJK
met uw PIN-code.
l Winkelcentrum "Schalkwijk" l SUPËRSTORE 1100 m2
- - • - •
•- • • •
l Breestraat 6 5

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

^^

MIELE DROGER T349

rellexsysteem -.

WHIRLPOOL AVM610
gOliterinhoud. Adviesprijs*649.-

249.259.-

INDESIT WASDROGER
accessoires. AÖVI

449.-

BLAUPUNKT
SHOWVIEW VIDEO

345.-

179.219.-

SHARP R2V14STUNT

MOULINEX FM1315

'

GRUNDIGVIDEO + PDC
GV401 ; "Beste koop!" TELETEKST/PDCprog. '1099.- 1

BETER EN GOEDKOPER/

ELECTROLUX RC1000
33 LITER KOELBOX
Absorptie, 12/220 volt en gas.

^^

JVC VHS-HQ VIDEO l
HRD770E; LCD-afst.bed. *799.-

568.- ~~
379.298.-

37 CM KLEUREN-TV

IGNIS DROGER AWF020

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO |

GRUNDIG 63 CM
T63-630;Tetetekst. Adv. *1579.-

495."

FX403;Auto-r

629,

848.

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST
63TA4410; Adviesprijs*1995.-

BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en ontdooien. Uitneembaardraaiilateau. Adviesprijs*279.-

uijiijgiEiBiii

l BADHOEVEDORP
ALKMAARI
(AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
l DEN HAAG
HILVERSUM

798.-

STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alle (opmerken leverbaar
in alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf:

298.

OPENINGSTIJDEN:

MJBlBr.

SHARP R3G56 KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

379.-

MOULINEX KOMBI
FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi magnetron. Inkl. hete-luchtoven en grill. Adv.*849.-

469.549.-

SHARP3IN1KOMBIR7V1

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1
kombi magnetron. Adv. '999.-

699.-

WHIRLPOOL AVM920
Luxe 32 liter 3 in 1
kombi magnetron. Adv. *1499.-

749.-

zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND'
Cl FKTRO *ÏUPFR«Ï Badhoevedorp vrijdag .............. 7 tot 9 uur
Rr"?;;.' n/iiuffE-rA S Maarssenbroek vrijdag
N DE RANDSTAD overige filialen donderdag . . 7 tot 9 uur

jjvveekmedia 17

^

donderdag 15 juni 1995
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Oudere
mens
i
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Zandvoort altijd een gezellige
badplaats gevonden van jongs af
aan. 't Leek wel of de zomers langer duurden.
Maar er verandert de laatste jaren
zo veel dat het lijkt of de oudere
mens niet meer mee mag tellen.
Het begint bij de spoorwegen,
geen intercity; dan op het plein,
van de banken waar we graag even
op neerstrijken, om naar het
zomerse gewoel te kijken is er al
één verdwenen, voor de oprit van
de apotheek. Naar het
Gasthuisplein toe is door de
nieuwbouw van het Raadhuis een
bijzonder plezierig zitje-de grond
ingeboord. Zeker vier banken.
Straks nieuwbouw van Jupiter,
dat zeker ook 'onze' zitjes doet
sneuvelen. Komt ook nog de sloop
op het plein bij de oliebollenkraam
en leerboetiek van Manfred aan de
orde. Zie daar, alle bankjes moeten
wellicht wijken.
Waar kunnen wij ouderen nog
even gezellig neerstrijken en wat
babbelen met leeftijdgenoten?
De bejaardenoorden worden al
her en der gesloten 'ze' moeten
verkassen. Nu worden ook nog de
banken onder hun zitvlak vandaan
gehaald. Ik heb eerbied voor grijze
haren...Langs het tuinpad van
mijn
vader... zag ik die hoge bomen
staan (en banken) ik was een kind
en wist niet beter... dan dat het
altijd zo zou blijven staan...
Eerst was het: ik zat zo heerlijk
en keek er na, maar. het
wordt nu: ik sta erbij en kijk er na.
Zo zie ik Zandvoort.

**1*1

Zandvoorts Nieuwsblad

l'

J.

*tf,

S S±"

S

C. Vos-Haring
C. Visser

M.T. Hellingman

Zo zie ik Zandvoort...
Op de wedstrijd 'Zo zie ik Zandvoort',
georganiseerd door het Zandvoorts Nieuwsblad ,
zijn bijzonder uiteenlopende reacties
binnen gekomen. Enkele daarvan zijn
• * ' " " • o p deze pagina t e zien.
Van schilderijen met zeilboten
of oude straatjes tot en met patchwork
met duinen, strand en zee.
Allerlei werken kwamen er binnen.
Ook wat betreft de geschreven inzendingen:
die variëren van gedichten over het 'heerlijke'
Zandvoort tot en met lange brieven
met een kritische noot. Winnares werd Ans
Schweinsbergen, tweede Jelle Attema.
Lenie van Elteren won het onderdeel
geschreven inzendingen.
In het Cultureel Centrum Zandvoort
aan het Gasthuisplein zijn alle inzendingen
tot en met het eind van de maand te zien.
Het centrum is geopend van
woensdag t/m zondag van één tot vijf uur.
C. Visser

Riet Slegers

*Ode aan
Zandvoort'
Wij zijn zo blij Wij zijn zo blij,
dit wordt een mooie dag!
De zon schijnt en de lucht is blauw,
't is Zandvoort met een lach.
Een mooi geluid! een mooi geluid!
Wij horen vogels zingen.
Het jubelt en dat maakt ons blij,
we hebben zin in fijne dingen.

J. Attema

Wat gaan we doen? Wat gaan we doen?
Een wandeling langs het strand.
Daarna wat liggen soezen,
in 't warme zachte zand
En als in het namiddag uur
de zon begint te dalen,
rolt over zee een loper uit,,
van gouden zonnestralen.
En menigeen blijft even staan,
genieten van het wonder.
Straks komt er nog een tafreel,
want de zon gaat prachtig onder.
Wij houden veel van zon en zee
en van ons Zandvoorts strandje.
Bedankt voor deze schone dag
't Was een dag met een gouden randje!
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U. Ygosse

Ton Timmermans

donderdag 15 juni 1995

Weekmedia 17
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Hei Randstedelijk Opleidingen Centrum

randstedelijk

v

schepje boven0pf
'

verzorgt voor ca 9000 leerlingen

opleidingen

deeltijdberoepsopleldlngen en onentatic-

centrum

Bij aankoop van
één van deze

flacons ontvangt
u gratis een
miniatuurflesje,
(zolang de
• voorraad strekt).

schakelprogramrna's

Spreekt de geur
van hout je aan?
Kies dan voor een opleiding

Meubelmaken/interieurbouwr Houten
jacht en botenbouw of werkplaats
timmeren
Het gaat hierbij om een opleiding in het leerlingwezen. Gedurende een dag
in de week volg je een theorie-opleiding bij het Randstedelijk Opleidingen
Centrum. De praktijk-opleiding volg je op een werk- of stageplek onder
begeleiding van een consulent.
Vooropleiding: diploma vbo-b timmeren of gelijkwaardige opleiding

Eau de toilette

Jil Sander
Background
Eau de toilette

Davidoff
Zino
Eau de toilette

Davidoff
Cool Water
Eau de toilette

Davidoff
Relax
Eau de toilette

Escada
Pour Homme
Eau de toilette

Chopard
Heaven
Eau de toilette

Joop!
Homme
Eau de toilette

Joop!
Nightflight
Eau de toilette

30 ml. 34.-

30 ml. 45.-

30 ml. 39.-

40 ml. 45.-

30 ml. 39.-

30 ml. 43.-

30 ml. 45.-

30 ml. 45.-

30 ml. 45-

Bogner
Man

VROOM &DREESMANN

Exclusief verkrijgbaar bij Vroom & Dreesmann vestigingen Amsterdam Kalverstraat en Amstelveen

Duur: 2 jaar
Lokatie: Startbaan 26 1187 XR Amstelveen

Zomerhuis
met tuin
en
benedenwoning
max. 2 pers.

Meer informatie:
Startbaan 26 1187 XR Amstelveen
telefoon: 020-6474726
Vraag naar de heer Stan Vlaar

tel. 18766.

OPEN HUIS
zaterdag 17 juni van 12.00 tot 14.00 uur
OOSTERPARKSTRAAT 3
Vrijstaand, karakteristiek, goed onderhouden
woonhuis met zomerhuis. Indeling: Beg. grond:
woonkamer (ca. 35 m2) met allesbrander; ruime
moderne woonkeuken met inbouwapparatuur;
slaapkamer; toilet; kelder. Eerste verd.: 4 ruime
slaapkamers met vaste kasten; badkamer.
Vr.pr. ƒ 369,000,- k.k.
BURG. VAN FENEMAPLEIN 19/2
recent smaakvol, luxueus, volledig verbouwd
driekamerappartement (vh 4) op de eerste verdieping. Het appartement heeft een L-vormige
woonkamer, een schitterende witte hoogglans
woonkeuken, een luxe badkamer, 2 slaapkamers en wordt volledig gestoffeerd aangeboden.
Vr.pr. ƒ 329.000,- k.k.
34
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DE BARBECUE HEEFT VOOR DE
TOPSLAGER GEEN GEHEIMEN
Uw Topslager weet alles over gezellige barbecue feestjes.
Grote keus in barbecue vlees, sausjes - salades, enz. Alles voor
een komplete barbecue.

WIJ HEBBEN GOUD!!!

BARBECUEPAKKET

Topslager Vreeburg heeft

worst
karbonade
spiesjes
hamburgers

de lekkerste bal
van Nederland!
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Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen
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Overtuig u zelf van
de uitstekende kwaliteit
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UW TOPSLAGER VREEBURG
Haltestraat 54 - Tel. 02507-12451 Zandvoort

WV\F\F\Atri/\S

•Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596
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Kroon Mode
Luxe keuken ..in-di

gruimte door hoge
kookplaat, oven,

Pizzeria
CESARIO
zoekt voor direct

Haltèstraat 55

SCHOONMAAKSTER

AKTIE SLOGGI

plm. 2 uur per dag

damesslips
4 halen 3 betalen

v/d bediening
02507-31456

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

+ DAME
AANGEBODEN: VAKANTÏEWERK

tevens

mm

Sloggi herenslips
bij 2 stuks

ƒ5,-

korting

6
A

iEi IntarLanden sprElgroap

ZANDVOORT:
te huur kleine
bovenwoning

Huis-aan-huis verspreiding

in centrum dorp.
Huurprijs ƒ 995,per maand.
Brieven onder nummer 563528 bur.
v.d. bl.

Ten behoeve van de verspreiding van:

Nieuwsblad
zoeken wij

Yvonne Kreuger
Bodycare

BEZORG(ST)ERS

8
E

Pedicure • Manicure • Nailstyling
Sport- en ontspanningsmassage
Harsen. Mnd. juni onderbenen

f 17,50
Komt ook bij u thuis:
02507-20208

met sofinümmer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste bezorgers van het
Zandvoorts Nieuwsblad op vakantie. Voor wie dit werk in de eigen omgeving een
paar weken wil overnemen hebben wij een goede beloning.
Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed gebruiken voor een vaste wijk
bij u in de buurt.
Vul snel de bon in en stuur deze naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,2042 JM Zandvoort
of bel: 02507-17166

Bloemen magazijn
Kwee hoekopstelling.
fKunststof front met houten
Elijst. Kompleet mét koelkast,
j|oyen, kookplaat, schouw,
pvvérkblad en spoelbak.

Grote Krocht 24
Tel. 12301

W VAN KEULEN
KEUKENS
MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
ZEEBURGERPAD 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel. 020 - 6630666
Afbeeldingen kunnen afwijken.. Prijs- en-zetfouten onder voorbehoud..

Vaderdag
18 juni
27
T
vertel het hem
in geuren en kleuren

Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van Zandvoorts Nieuwsblad in
de vakantieperiode.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:
Mijn leeftijd is:
Ik ben beschikbaar van

.jaar
.'

t/m

i

Actief • Tips • Vrije tijd

Weekmedid
1-15

14/15 juni 1995

Nationale Vlootdagen in Den Helder

PC programma's voor thuis

De Koninklijke Marine
houdt dit jaar voor de 38-e
maal de Nationale Vlootdagen.

De firma Invers ontwikkeide speciaal voor de consumentenmarkt een serie eenvoudige en compacte PC-programma's die op iedere DOSPC draaien. De Easy.Disc software serie is speciaal
ontwikkeld om op een eenvoudige manier met de computer te werken. De programma's zijn zeer overzichtelijk
en eenvoudig in gebruik,
waardoor ook een onervaren

marineschepen van dichtbij
te bekijken en te bezoeken. In
de Nieuwe Haven liggen onder meer mijnenjagers, fregatten en onderzeeboten van de
Op 7, 8 en 9 juli staan van Koninklijke Marine alsmede
negen tot vijf uur de poorten schepen van de Kustwacht.
van de marinehaven in Den
Helder wagenwijd voor het
Tijdens de Vlootdagen worpubliek open. Tijdens de den verder allerhande demonVlootdagen hebben bezoekers straties gegeven van acties zode gelegenheid gratis verschil- als de Koninklijke Marine die
lende binnen- en buitenlandse daadwerkelijk uitvoert.

W

gebruiker binnen 15 minuten
ermee overweg kan. Enkele
programma's uit deze serie
zijn: Autokosten, Voeding en
Diëten, Tour de France, PTTTelecompetitie, Video & Foto,
Recepten & Menu's. Vanaf
deze maand is het assortiment in ruim 12 honderd boeken- en trjdschriftenwmkels
verkrijgbaar. Het goedkoopste programma kost 14,95 gulden, het duurste 29,95 gulden.

'Als kampleider moet je een
beetje prettig gestoord zijn'

Gebakken forel
met amandelen
Peter van Klaveren is kok in
een restaurant. Hij doet in een
serie artikelen suggesties voor
niet-alledaagse recepten en legt
uit wat er bij het bereiden van
de maaltijd zoal komt kijken.
Geïnspireerd door zijn bezoek
aan de Ardennen bereidt hij
vandaag: gebakken forel met
amandelen.
ANNEER JE HIER in de
Ardennen door de bossen
wandelt, hoor je overal debeekjes kabbelen. Het lopen en de
frisse lucht geven je een gezonde eetlust.
Dus als we even later in één
van de vele restaurantjes van
het dorpje zitten vallen we de
gebakken forel gretig aan. Laten we eens aan het koken
slaan met het spreekwoord:
'Eenvoud siert de meester' in
het achterhoofd.
Benodigdheden: Twee verse
forellen, citroen, een onsje geschaafde amandelen, een bosje
peterselie en een bekertje zure
room, bloem en boter.
Zet een droge koekepan op
het vuur en rooster hierin de
amandelen. Bewaar de amandelen zolang ergens in. Spoel de
forellen goed schoon onder de
stromende kraan en dep ze
schoon met keukenpapier.
Kruid de forellen met peper en
zout. Haal de vis met kop en al
door de bloem. Bak de forel vervolgens in de bruisende boter
mooi goudgeel en gaar. Hak de
peterselie fijn en leg de vis op
een bord. Bestrooi de forel met
de amandelen en de peterselie,
een lepel zure room ernaast en
een partje citroen erop.
Heerlijk om te serveren met
wat lentegroente of een frisse
salade en wat gestoomde aardappelen.

,v
Foto Koninklijke Marine

Natuurwandelroutes
Van de zeven VVV-wandelingen door de natuurgebieden van 't Gooi zijn er
drie vernieuwd en weer
verkrijgbaar. Het zijn de
routes 2 (Anna's HoeveHilversumse WasmeerHollandsche Rading), 4
(Naarden-vesting-Huizen)
en 6 (Laren-Tafelberg-Huizen). Vervoerbedrijf Midnet en het Goois Natuurreservaat aan de samenstelling meegewerkt. In het kader van het terugdringen
van het autogebruik in de
natuur beginnen en eindigen de routes steeds-bij een
NS-station of een halte van
Midnet.
Aan de westelijke zijde
van het Gooi geeft de WV
'de eer' aan Natuurmonumenten. Daar bestaat al
enige jaren de wandeling
van het voormalige Bezoekerscentrum Coversbos
aan de Vaartweg in Hilversum door het Spanderswoud naar NS-station Bussum-Zuid.

Voor het eerst sinds jaren
heeft de Stichting
Vakantiekampen te maken
met een terugval in het
aantal deelnemers. De prijs
kan de oorzaak niet zijn: 155
gulden voor een weekje in
een tentenkamp. Ouders
die rond moeten komen van
een bijstandsuitkering
hebben bij de Stichting
Vakantiekampen bovendien
een streepje voor, want zij
krijgen een korting van
zeventig gulden op elk
kamp.

De routes zijn verkrijgbaar bij de
WV's, Bezoekerscentrum 's-Graveland van Natuurmonumenten
en diverse boekhandels. De routes kosten 1,50 gulden per stuk.

Geuren-ruilbeurs
*• * .'.
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E STICHTING Vakan-

tiekampen
(SVK)
heeft altijd maar één
doel gehad: kinderen van zeven tot en met 17 jaar een
onvergetelijke week bezorgen waar ze nog lang aan
terugdenken.

De stichting komt voort uit
de Nederlandse
Lutherse
Jeugdbond (NLJB) die tientallen jaren geleden startte met de
organisatie van zomerkampen
voor de eigen jeugdleden in Nederland. In 1978 werd hiervoor
de SVK opgericht. „Met alleen
Lutherse jeugd krijg je de kampen nooit vol en omdat we nu
een zelfstandige stichting zijn
hebben-we een veel groter bereik," zegt bestuurslid Noreen
Broeren (22) uit Amsterdam.
Ze is zelf 'kampverslaafd' en
gaat al jaren mee naar het tenPeter van Klaveren tenkamp. Eerst als deelnemer,
nu als hoofdleiding. „Ik was
acht jaar toen ik op uitnodiging
van een vriendinnetje voor het
eerst meeging naar het tentenDeze vrije-tijdspagina verschijnt
kamp van de SVK. Sinds die
wekelijks in Alle edities van
tijd heb ik geen jaar overgeslaWeetanedla. Coördinatie: Trudy
gen. Ik zag het altijd als een
Steenkamp, postbus 2104,1000
CC Amsterdam, telefoon 020 weekje lekker keten in het bos.
562.2840 (niet op vrijdag).
En al ging ik met mijn ouders
op vakantie, dan wilde ik toch
ook nog op kamp."

'In de loop van een week ontstaat er een hechte groep en groeien de deelnemers naar elkaar
toe'
„Ik ben in het dagelijks leven
secretaresse en vind het heerlijk om me een week op deze
manier uit te kunnen leven. Ik
zie er niet uit na een week en zit
soms onder de blauwe plekken
door de spelen. Ik'heb echt drie
dagen nodig om bij te komen
maar dat heb ik er wel voor
over: Wat het voor mij als leiding zo aardig maakt, is dat je
een band met de kinderen opbouwt en soms ook opvoedkundig bezig bent. Vooral 's avonds
bij het kampvuur wordt heel
wat afgepraat over school of de

(ADVERTENTIE)

situatie thuis."
De SVK biedt keuze uit een
tenten-, zeil-, kano- en wandelkamp voor verschillende leeftijdsgroepen. Het betekent een
week primitief overleven in tenten, boten of kampeerboerderijen. Er is wel een programma,
maar indien nodig wordt dit
aangepast aan de groep. Niets
moet, alles mag, maar wel binnen de regels van de leiding.
Broeren: „Ik heb het pas één
keer meegemaakt dat we iemand moesten wegsturen. Bij
de groep 14 tot 17 jaar moet je
natuurlijk weieens strenger optreden, maar een goed gesprek
onder vier ogen is vaak al voldoende. Je moet wel een sociaal
en enthousiast type zijn om als
leiding mee te gaan en we screenen degenen die zich hiervoor

NPAKKEN

aanmelden uitvoerig. We hebben het liefst oud-deelnemers
omdat zij precies weten hoe het
is om deelnemer te zijn. Ik zeg
altijd datje als leiding een beetje prettig gestoord moet zijn."
De afgelopen jaren was er
voortdurend sprake van toename van het aantal deelnemers.
Vorig jaar gingen er 180 kinderen uit alle lagen van bevolking
mee met de diverse kampen.
Maar op dit moment heeft de
SVK pas 110 aanmeldingen en
zijn er in alle kampen nog plaatsen vrij.
Aan de kwaliteit kan het volgens Broeren niet liggen want
daar is niets aan veranderd. De
prijs kan ook de bottleneck niet
zijn. Een week tentenkamp op
het landgoed Hoekelum van de

Stichting Het Geldersch Landschap kost 155 gulden. Het zeilkamp in Friesland voor 14- tot
17-jarigen en kanokamp in
Overijssel voor 12- tot 14-jarigen kost 265 gulden. Het wandelkamp voor de 13- tot 15-jarigen'is wat betreft de prijs een
vreemde eend in de bijt, 525 gulden, maar dit speelt zich dan
ook af in de Franse Ardennen.
Voor deelnemers van wie de
ouders moeten rondkomen van
een bijstandsuitkering heeft de
SVK bovendien een speciaal
fonds waardoor ze een korting
van zeventig gulden op de
kampprijs kunnen krijgen.
Broeren: „Het geeft mij veel
voldoening dat die kinderen
een leuke week beleven, want
voor sommigen van hen is dit
de enige vakantie. In de loop

van een week ontstaat er een
hechte groep en groeien de
deelnemers naar elkaar toe.
Aan het einde nemen ze huilend afscheid en we hebben dan
ook veel vaste deelnemers. Van
de groep die ik dit jaar leid, was
de helft vorig jaar ook van de
partij."
Everhard Hebly
Voor informatie en aanmelding: SVK.
Brederodestraat 39, 1054 MR Amsterdam, telefoon 020-663.4406.

Varen in Frankrijk
Varen in Frankrijk is
zeer in trek. In vergelijking
met Nederland is het varen
in Frankrijk een oase van
rust. Er is weinig scheepvaartverkeer en er zijn genoeg aanlegplaatsen met
goede voorieningen. Vaarschool Grietje heeft vorig
jaar een tocht naar Frankrijk ondernomen. Veel
mensen hebben op deze
manier het varen onder de
knie gekregen. Wegens
groot succes wordt er ook
dit jaar weer gevaren in
Frankrijk. Vrijdag 16 juni
geeft Vaarschool Grietje
een informatie-avond voor
deelname aan deze tocht.
De avond is tevens bedoeld
voor mensen die met een
eigen boot naar Frankrijk
af willen reizen.
Voor meer inlichtingen: Vaarschool Grietje, telefoon 020625.91.05.

MM geeft u meer!
Tweehonderd spelers, zangers. dansers en figuranten, onder
wie veel bewoners, presenteren een

multicultureel
theaterspektakel
op het KNSM-eiland

Laura wil mee varen
op reddingssloep

wegwezen!

In IJmuiden wordt zondag 25 juni Noordhollands
eerste geuren-ruilbeurs gehouden. De beurs is bedoeld voor het ruilen, kopen en verkopen van parfum miniaturen. Openingstijden van 11 tot vijf uur.
Het adres is Partycentrum
De Planeet, Zuiderkruisstraat 5.

Heerlijke strandvakantie en volop excursies
l O dagen Italiaanse Bloemenriviera
Een zonnig subtropisch klimaat, prachtige natuur,
heerlijk zwemwater, schilderachtige dorpjes en ongekende excursiemogelijkheden.
Nu l O dagen Bloemenriviera, overnachting heen en
terug, halfpension, logies in hotel Europa, prachtige
excursies o.a. San Remo, Monte Carlo en Genua! De
laatste plaatsen met vertrek op:
Juni: 22 ƒ 868,-. Juli: 13, 2O, 27 ƒ 898,Deze bon Ingevuld opsturen naar
De Harde's Tours, Antwoordnr. 308,
2130 VB Hoofddorp (geen postzegel)
Naam: __
Adres:
Poste.:

De Harde's Tours

Woonpl.:.

Boek nu! BEL 020-6541100
BOES

M

ISSCHIEN DROOM
JE er wel eens van
om op een' eiland te
wonen. Toch is dat niet altijd zo idyllisch als het lijkt.
Laura woont op
Bryher, een
van de Scilly:eilanden. Het
liefste wat ze zou doen, is
meevaren pp de reddingssloep die uitvaart als er een
schip voor de kust aan de
grond loopt.

Hoewel ze even goed kan
roeien als haar tweelingbroer
Billy, mag Laura niet mee. Alleen omdat ze een meisje is. Op
een dag loopt Billy weg, hij
monstert aan op een schip naar
Amerika en Laura en haar familie horen tijdenlang niets
meer van hem.
Ondertussen wordt het leven
op het eiland steeds grimmiger.

Tekening Els van Egeraat

Verschillende stormen vernielen de huizen van de bewoners.
En wat erger is: de koeien van
Laura's vader gaan dood, terwijl ze de enige melkvoorzienmg van het eiland zijn. Er is
steeds minder voedsel op het
eiland. De bewoners lijden honger en besluiten te vertrekken
naar het vasteland. Ze worden
echter tegengehouden door de
vele stormen die er woeden.
Dan vindt Laura een reusachtige zeeschildpad op het strand.
Het dier is aangespoeld en kan
niet meer wegkomen. Laura besluit de schildpad te helpen. In
het geheim, want de dorpelingen zouden graag schildpadsoep van het dier maken. Uiteindelijk slaagt ze er met behulp van haar grootmoeder in,
het dier weer het water in te
krijgen. Laura's grootmoeder
gelooft dat de schildpad heilig
is en hen geluk zal brengen.
Laura begint te vermoeden dat
haar oma niet meer helemaal
goed bij haar hoofd is, maar
dan gebeurt er iets wonderlijks.
De ondergang van de Zanzibar schetst een helder, hoewel
hier en daar wat stereotiep,
beeld van het harde leven op
een onherbergzaam eiland,
waar de bewoners afhankelijk
zijn van datgene wat er door de
zee aan land wordt aangespoeld.
De ondergans van Zanzibar, geschrcven door Mlchael Morpurgo, met illus-

traties van Els van Egeraat. Uitgcgeven door Uitgeverij Ploegsnia. ISBN:
90.216.1257.7.' Prijs 23.50'gulden, ge.schikt \oor kinderen vanaf negen jaar.

Achter het masker speelt zich
af in Venetië, een stad die veel
geheimen bergt. In die stad
woont Bartelomeo samen met
zijn vader in een grachtenhuis.
Als Bartelomeo niet kan slapen, zit hij vaak voor het raam
en fantaseert dat hij door de
grachten van Venetië vaart.
Dan ziet hij op een nacht een
gondel voorbij varen met een
gemaskerde man aan boord.
Bartelomeo besluit achter het
geheim van de nachtgondel te
komen en gaat op onderzoek
uit. Dat is het begin van een
avontuur dat zijn leven lang zal
duren. •
Achter het masker is een geheimzinnig verhaal, waarin het
toeval een belangrijke rol
speelt. Bartelomeo komt achter het geheim van de nachtgondel, maar er duiken steeds
meer raadsels op. Hoewel veel
elementen uit het verhaal een
duidelijke samenhang vertonen, is er niet voor ieder raadsel
een pasklare oplossing en
wordt veel aan de fantasie van
de lezer overgelaten.
Achter het masker, geschreven door
Bert Kouwenberg, met Illustraties van
Caniila Fialkowski. Uitgegeven door
Uitgeverij Elzenga ISBN: H().«B!I2127.7.
Voor kinderen vanal' negen jaar.

Simone Ruitenbeek

onder de naam Thescus de Stierdanser. De opvoering van het
spektakel kan gezien worden als een inwijding van de nieuwbouw op het KNSM-eiland (een nieuw Amsterdams woongebicd aan het IJ).
Theseus de Stierdanser is gebaseerd op het verhaal uit de
Griekse mythologie van Theseus en de draad van Ariadrie.
Koning Minos van Kreta eist, zo gaat het verhaal, een wreed
offer van de Athcncrs ter compensatie van de moord op zijn
zoon. Elke negen jaar moeten zeven maagden en zeven jongclingcn naar het eiland om er tot vermaak van de Mmojsche
heersers te dansen met de stier. Geen van de jongelieden
overleeft dit. Tot het moment dat Thescus, zoon van Alhcncs
koning Aigcus, zich onder de jongelingen bevindt....
Turks-Arabische, Hollandse, Griekse, Marokkaanse. Indiase.
Afrikaanse, oriëntaalse en Westeuropesc dans en muziek
ontmoeten elkaar m één verhaal.
De voorstellingen zijn te zien van 16 tot en met 18 en van 23
tot en met 25 juni van 21 tot 23 uur. Tegen inlevering van
onderstaande bon bij de kassa aan het Lcvantplcm op het
KNSM-eiland kan men voor 15 gulden (normale prijs twintig
gulden) de voorstelling op één van de data bijwonen.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal kaarten:
Wegens Ie weinig parkeergelegenheid en \vegopl>rekingen bij hel eiland
wordt algeradcn met eigen vervoer naai hel U'vantpleln Ie komen (ultge/ondcrd lietscn). Bus 32 vertrek! vanal Cenluial Slation, uitstappen bl|
hallc KNSM-laan. Na de vooi stelling worden c\lra bussen Ingevet

geeft u meer!

J

Weekmedia 17
BX 16 RE '88, APK jan. 96,
gnjs/bl. met, keur OK, carr. +
motor prima onderh Vr.pr.
ƒ5400,-. Tel.: 020 - 6161389.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekeli|kse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities van Weekmedia t.w : Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdom, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad,
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch1 van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur. Tel. 020-665 86 86 Fax 020-665.63.21.
Schrifteliik1 Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp: Nieuwstraat 33, Zandvoort Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
BX BREAK 16 GTi LPG '90.
Wit, sunroof, dakrail. Absoluut Tel. 020-6320190 fax 6343433
roest- en schadevrij. Recent Ruime keuze in 2 CV occasions
grote onderhoudsbeurt
en alle leeftijden. De Eendenspenieuwe Mich. banden Boekjes cialist Leende. Tel. 04906-1528.
en nota's aanwezig, ƒ 13.500.
Tegen handelspnjs BX 16 TGi
Telefoon: 02979 - 82122.
van 1e eig , rood, elekt. schuifCHYPARSE, Soesterberg vult dak, 6/91. ƒ12.000.-; BX 1.4,
uw Citroen-veerbollen voor LPG, 1/86, ƒ2950-, ZX 1.6 i
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS. Aura, 5-drs, zwart, 10/91,
Tel.:03463-51150
ƒ 14.500, ZX 1 6 i Aura, 5-drs,
wit, 10/91, ƒ14.950.-; BX 1.6
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen TGi break, LPG, 11/90/12.750.
Spec. m Zaanstad Garage. BEREBEIT 020 - 6627777.
RENE SPAAN, 075-281193. Citroen Visa 11 RE, 1986, pas
Vraag tevens naar onze inrui- gekeurd, mooie auto, mr. mog.
'ers en aantr rep prijzen.
ƒ2.950. Tel.: 023-'423906.

Chrysler

Alle prijzen zi|n excl. 17,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Rover

Volvo Occasions

Rover 820 Tl
4/92
Rover 820 SI
6/92
Rover 827 SI aut
8/94
Rover 620 l
4/94
Rover 114 GTI
8/91
Rover GTA 16 v
11/92
en diverse andere Rovers

940 GL 2.3 '91
ƒ23.950
740 GL 2.3 autom. '90/23.750
740 2.3 '90
ƒ 19.950
460 GL 41000 km '92 ƒ 24.750
440 aut. 17000 km '93/ 28.950
440 DL aut. '92
ƒ23.500
440 GLE aut. Ipg '90 .19.500
440 Sunray 25000 k '91 ƒ 19.750
440 D. grijs '90
ƒ 15.750
340 GL autom. sed '89/ 11.500
340 DL autm. 5 drs '88/ 7.950
340 1.4 3 drs. '87 .. .ƒ 7.950

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
Peugeot-dealer
106 1.1 Accent 7/94 ƒ21.900
205 XL 1.1 3/89
ƒ10.750
205 Jun 1.1 5/89
ƒ10.750
309 GR 1.44/90
ƒ13.750
306 SR 1.4sed. 10/94/ 30.600
405 GLX 1.6 3/92
ƒ13.500
405 GR 1.9 aut. '90 ƒ 14.500
505 GLD Break 2/87 ƒ 8.800
VW Golf CL 2/93
ƒ 23.500
COBUSSEN
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 - 6121824.

MINOR MOTORCARS B.V.,
ROVER DEALER
Sloterkade 40-44
AMSTERDAM

020 - 6177975

Saab

ROVER GARAGE BOOM
Dealer voor Hoofddorp
Amstelveen, Uithoorn en
Aalsmeer 02977-25667
Aangeb.: div. Rover Estates

Voor een goede SAAB
99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS

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

Daihatsu

Ford

^ore/Charade v.a. 88 t/m 94
2 x Charade Sedan '92
NIEROP DAIHATSU
A'dam West' 020 - 6183951.
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C Tel. 020-6236491.

HOOFDDORP

ESPACE TDX '89 diesel.
Slechts 102.000 km. Prima onderh. Veel extra's. Grijs met.,
ƒ20.000. Tel.: 01745- 13679.

Tegen handelsprijs Volvo 460i
GL, wit LPG, 1/92 ƒ 16 500.BEREBEIT, Amsteldijk 25.
Tel.: 020-6627777.

Onderhoud, reparatie
APK, met eigen
revisiewerkplaats voor Saab- l.o.v. verz.mij. verkopen wij (temotoren en versnellmgsbakken rug van weggeweest) Renault
5 GTL, 1985,90.000 km, van 1e
Tel. 02503 - 14097.
eigen. Vermeire Expertise 020 •
6440092.

Toyota

Resta L 1.6 Diesel, 1984,59000
km, APK mei 1996, i.z.g.st.,
1e eig. ƒ 5100Tel. 02503-26830. Tegen handelsprijs: Toyota
Hl-Lux 2.4 D 4-WD, 11/88
ƒ17.500. BEREBEIT, Amsteldyk 25, A'dam: 020-6627777.

FORD
VAN NES

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

Suzuki

Besta 1300 flash
07/94
Te koop: Daihatsu, donkergrijs,
Fiesta 1100 l CL
10/90
b.j. 1991, vraagprijs ƒ8500.
Escort 1600 Laser
04/94
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn Tel. 020-6821637.
Escort 1600 Laser
11/1994 Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Escort 1600 CLX
10/93
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Escort 1600 CLX
03/93
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Escort RS 2000
02/92
FIAT CINQUECENTO
Escort 1400 CL
09/91
Suzuki Swift, 1.3 GL, wit,
'94/01, 16.000 km, vr.pr.
Escort 1600 CLX
01/91
78.000 km, '5/91. Jan Wals.
ƒ12500. Tel. 020-6116634. Escort 1600 Sport
05/91
Tel. 02902 - 61697.
11/89
Fiat Ritmo 70 CL, 1988, pas Escort 1600 CL
01/88
gekeurd, Ipg, prima auto, mr. Escort 1400 C
Escort 1400 CL
04/87
mog., ƒ 3.950: 023-423906.
Escort 1400 CL
06/86
Fiat Uno 55 '84 i.g.st., APK Scorpio 2.9i GL
03/92
96/4, ƒ1.250,-, na 18.30. Tel. Mondeo 1800 CLX
06/93
02977 • 42420.
Sierra 2000 GT
10/92
01/92
TEMPRA 2.0 D., cv, autotel., Sierra 2000 CLX
07/90
trekh., elek. raam, b.j. '92, Sierra 2.0 CL LPG
01/87
ƒ 12.500. Tel.' 020 - 6209072. Sierra 2000 CL
Renault 21TL LPG
09/90
Tipo 1.4 DGT, b.j '90, electr. Citroen 1.4 BX
03/87
ramen, 5-drs, blauw metall., Peugeot 205 XE
02/86
vr.pr. ƒ 8300. Inl.: 02159 - 35688.
BOVAG-FORD-GARANTIE-A1 Casparuslaan te Weesp. Vrijdag 16 (vanaf 16.00 tot 21.00 uur),
Hogeweyselaan 97
zaterdag 17 en Vaderdag 18 juni (van 10.00 tot 17.00 uur)
kiest u daar uit vele occasions en diverse voorwaarden
met o.a. 1 jaar onderhoud en 1 jaar garantie.
RX 1.5i 12v, b.j. '85. Vr.pr.
Bovendien kunt u GRATIS gebruik maken van de wasstraat
ƒ6.500, ma t/m do: 053 - 612369
en graveren we GRATIS uw ruiten
en vr t/m zo: 020 - 6376567.
Tot ziens in de Villatum met vele attrakties.
HONDA
AUTOKROOIJ
Tegen elk redelijk bod Ford v.d. Pouw, Peuqeot - Casparus, Fiat/Lancia - Oto lei. Citroen
Sierra Stationcar, b.j. '86, grijs.
Occasion
In red. staat: 020 - 6329492.
Qvic Coupé
1.5 DXi; bjr. 1994
Tegen handelspnjs Ford 1.6 CL
1e eig. 21.000 km
Sierra Sedan LPG., 2/91,
940GL20
3/92
ƒ31.950
ƒ9950. BEREBEIT, Amsteldijk
740GL23
12/86
Saab
95
Break,
b
j.
'74,
25, Tel.: 020 - 6627777.
440 GLE autom
10/93
T.T. Vasumweg 32
temperamentvol & robuust 440 Reet
4/94
(a/d Klaprozenweg)
T.k. Ford Escort 19831100 APK ƒ3.250. Tel.:015-144222.
440 Comfort 1.6
1/95
Amsterdam Noord
5-'96 i.pr.st. ƒ 1650. Tel.: 029793/89
020-6310615
T.K. Rat 500 b.j. '70, rood APK 480 ES 18i
73711
6/88
Vanaf ringweg afslag S 118
gek. tot mei '96. 05905 - 91674. 340 GL 1.7
UNIEK IN NEDERLAND.
BMW 520 i
6/88
Tegen handelspnjs van eerste Ford Aerostar b.j. 11-'90, 9
Citroen XMi 2.0 L ... . 1/92
eig., Concerto 1.5 i, rood, aut. pers., Ned. kent., ULT9, Eddy
Renault 21 GTL 1.7.... 4/92
stuurbekr., elekt dak, 8/91, Brouwer uitv., zeer luxe, met
Lancia Thema Turbo 16V 9/90
ƒ17.000.-. BEREBEIT
vele opties. Vr.pr. ƒ25.000.
Rat Uno 45
6/88
Amsteldnk 25: 020 - 6627777. Tel.: 035 - 218853.
V.W.- en AUDISPECIALIST
BAAS
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Voor nieuwe en gebr. auto's
OFF. VOLVO DEALER
Jacob van Lennepkade 295
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 020 - 6183855
Tel. 02940
18200/18008
Mazda 323 HB Envoy 1.3 '89,
HUYNDAI AMSTELLAND
APK jan. '96, kl. grijs met.,
Huyndai Dealer
ƒ7.950. Tel. 020-6904004.
VW Golf 1.6, '85, prima auto, 940 GL, aut. '91; 940 GL Estate
voor groot Amsterdam
APK gekeurd, inruil mogelijk, '92; 240 DL, L.P.G '90;
Mazda 626 GLX automaat, ƒ4950. Tel.:023-423906.
460 GL, aut. '91;
Schepenbergweg 11,
1985, keurige auto, APK gek.,
340 GL, aut. '91; 440 GL, wit.
mr.
mog..ƒ3450:
023-423906.
VW
Passat
Variant
C,
10-'S3,
A'dam Z.O. - nabij AMC
OLVO NIEROP,
APK 3-'96, witte stationcar,
Vancouverstraat 2-12,
OCCASIONS
Tel. 020 - 6799100.
goed onderhouden, m prima
A'dam-West. 020-6183951.
MAZDA DEALER
staat, ƒ 2950- 020 - 6977623.
VAN.VLOTEN CAR
V.W. Polo Avance, '87, wit, Volvo 740 Estate, grijs metal.,
TELEFOON: 020 - 6365052
trekh , 85.000, APK 7-'96, vr.pr. LPG, 10/91. Jan Wals.
T.k. Orig. MINI COOPER, b.j.
febr. '91, km.st. 50500, APK 323 F 5d GLX 1.6i-16v ... '94 ƒ4750, m pr. st. 020-6648213. Tel. 02902 - 61697.
feb.
'96,
i.z.g.st.
Vr.pr.
ƒ11.900,-. Tel. overdag: 020- 121 Sed 4d GLX 1.3i-16v . '91
5458042. 's Avonds en in het 121 Sed 4d YOOH 1.3i-16v'93
weekend. 02503 - 30569.
323 HB 3d ENVOY 1 3 ... '88
323HB3dGLX 1.6i
'91
323 HB 3d GLX 1.3i-16v . '92
Mercedes 240 D van '80-'84, 323 HB 3d GLX 1.6i-16v . '93
207 D en 307 D. Emstemweg 6. 323 Sed. 4d GLX 1.5 ...'89
Leeuwarden Tel.: 058-159402. 323 Sed 4d LX 1.6i .. .. '92
323 F 5d GLX 1.6i . . . . '90
Tegen handelsprijs: Mercedes 3 2 3 F 5 d G L X p s 1:6i-16v '92
300 TD kleur met. electr. dak 323 F 5d GLX 1.6i-16v . . . ' 9 3
lm. wielen aut. alarm, ABS 7/89, 323 F5d GLX 1.8i-16v.... '91
ƒ 40.500.-BEREBEIT,
323 F5d GLX 1.8i-16v . '93
Amsteldijk 25, 020 - 6627777.

Amstelstein - Suzuki

Fiat

Uniek occasionfestijn
in de tuin van Villa Casparus

Honda

Tel. 02940-15443

Romeo 33 Junior, 8-'87, 5-drs,
APK gek., mooie goede auto,
inr. mog., ƒ 6.950: 023 - 423906.

Tegen handelspnjs.: 1e eig.
Citroen CX 2.0 RE'85 ƒ 1950- Alfa 33 1.4 IE Imola, rood +
VISA GARAGE,
60.000 km, 1/93 ƒ 16.750.-. Alfa
tel 020 - 6596264.
33 1.7 i.e., 1/92/14.750.-.
BEREBEIT. Tel.: 020-6627777.

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

Audi

Audi 100 2.3, 98 kw. 8/91,
115.000 km, blauw metall.
Lada stationcar '88 .. .ƒ4.950 Jan Wals. Tel.: 02902 - 61697.
Samara 1.3, 3 drs. '91 ƒ8.950 Audi 80 LS, Ipg onderbouw,
Samara 1.5, 5-drs. '91 ƒ9.950 rood, mooie goede auto, inr.
Westdorp - Tel.: 020 - 6825983. mog. ƒ 13.950. 023 - 423906.
Renault 5 L Rrst '87, wit
Audi 90 aut. 2.3, centr lock,
56.000 km, ƒ 6.600,-.
stuurbekr., alarm, bjr 10-'86, mr.
COBUSSEN Baarsjesweg 249 mog , ƒ 6.950. Tel.: 023-423906
Amsterdam: 020 - 6121824.

BMW

Ford Escort 1.4 CL, 1988, groen
met., 3 -drs., APK en VVN gekeurd. Zien is kopen ƒ 6.950.-. T.k BMW 316. mjec. LPG, M40
motor, b.j. 13-11'90, 105000
Econoom. Tel/ 020-6232505.
km, magnesium wielen, vele
opties. Zeer nette directie auto.
Vr.pr. ƒ16.950
035-218853.
Nog inruil Mercedes 190 D of
LPG mogelijk.

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

Citroen

Fiat Uno 1 1 1991, 50.000 km,
zwart, ƒ 14.950. VAN VLOTEN
CITROEN OLTHOF
CAR BV. Tel. 020-6365052
AX 11 TGE9/91 .. .ƒ13750
LADA SAMARA 1300 S, 1992, AX Escapade 2/93 . .ƒ 14.250
ƒ 9750
28500 km, trekh., kl. grijs, AX 11 TE 6/90
ƒ14750
ƒ10.500 VAN VLOTEN CAR AXfirst 6/92
BX 14 E 3/88
ƒ 7250
BV. Tel: 020-6365052.
BX 14 RE 3/89
ƒ 7.750
MGB Cabno '85 ƒ 1.250, MGB BXRoutiere 1/93 ... .ƒ22.500
Cabno '84 ƒ14.500, Triumph BX Deauville 8/92 ...ƒ16.250
TR4 A gerestaureerd 1966. BX Routiere 8/92 ....ƒ21.500
Tel.: 020 - 6596264.
ZX Reflex 1.43/93 ..ƒ22.250
ZX Avantage 1 4 5/93 ƒ 22.750
VW Passat CL, 1990, eerste
ZX Avantage 1.6 10/92/ 21.500
eigenaar, Ipg, heel mooi, inruil
Peug. 205 XR 1 4 1/92/ 15.500
mogelijk, ƒ 14950 Voor inlichSuz. Swift 13GTI '91 ƒ 15.500
tmgen, tel 023 - 423906
Nissan Sunny 1 3 1/89/ 9 250
Renault 19 GTS, 1S91 blauw, 3ANWB/BOVAG GARANTIE
drs. 67000 km, APK en VVN 6 mnd. renteloze uitgestelde
gek. Keurige auto ƒ 12995.betaling van max. ƒ 10000.HEERE. Tel.. 020-6719154.
Isolatorweg 40,
Subaru Mini Jumbo SDX 3-drs. A'dam-Sloterdijk (afslag S 102)
1991, APK en VVN gekeurd,
020-6823520
90000 km, ƒ12.000 Heere
020-67129154.
VAKANTIE AANBIEDING'
RIJKLAAR
Subaru Mini Jumbo, 5-drs.,
AX Prest. 4/95, 35 km ƒ20.700
1991, 53.000 km, APK en VVN
AX Allure 4/95, 36 km ƒ 19 400
gekeurd, nwe auto, ƒ12000.AX Imprs 4/95, 30 km ƒ 20 495
Econoom: 020-6232505
ZX Allure 4/95, 22km ƒ28250
Ook zeer gunstige financiering
Ringdijk Garage 020-6921444.

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

Volvo 240 GL Sedan 19SO
antrm, 89000 km, schuifd
ƒ 19 500 Van Vloten Meeuwenlaan 128 Tel 020 - 6369222
Honda Accord Sed. 20 EX
1990, 90000 km ƒ19.500.
Auto Service Wetter Zwanenburg- 02907 - 6572.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,CITROEN-OLTHOF BV
Citroen ZX Aura 1.8, 3 drs.
rood, 1/95, 11.000 km, ƒ5000
onder nieuw pr., 12 mnd. gar.
Isolatorweg 40, 020-6823520.
Charade TR rood, (nw. model)
'94. Nw prijs ƒ27000-. Nu
ƒ21.950.- NIEROP DAIHATSU
A'dam West. 020 - 6183951.
Nissan Sunny 3 drs. 1.6 SR,
groen met. 1993, 32000 km,
ƒ24950. VAN VLOTEN CAR
BV. Tel.: 020-6365052.

Alfa Romeo
Alfa GTV 6, 1986, abs. nwst., 2
tone lak rood/grijs, Zender velgen, alles orig , tax.rapp. aanw.
06-52841217. Prijs ƒ 25000-

WEESP

Klassiekers
en Oldtimers

Volkswagen

Hyundai

Mazda

Mini

Amsterdam
uw Volvo-dealer

Renault

naar

Chrysler - Amstelveen

Van Vloten
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.

SAAB SERVICE MOLENAAR

ƒ 42,00

ƒ 14,20
ƒ
8,80
ƒ
8,80
ƒ 10,40

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-
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Volvo

Voorkom onzekerheid in uw rijA.P.K. KEURINGSSTATION
opleiding en vraag de gratis
Keuren zonder afspraak
RIJLES-INFO-GIDS
Feenstra & Jirnmmk
voor Amsterdam en omgeving Asterweg 24A A'dam 6364702 Last Mmute voordeel, te huur
aan: 020 - 6633773 of 6922612.
'n Amerik. Dolphin-camper
Autobedrijf CRYNSSEN
Bereikbaar ma.-do. v. 9.00.mcl. automaat en airco.
Crynssenstraat 10-14
20.00 uur. Vr. v. 9.00-17.00 uur.
Adventure Cars 02990-30613.
Tel.: 020-6184402.
Za. 9.00-16.00 uur.
Te huur VW camper type
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling. CALIFORNIA 2+2 pers. va.
ƒ850.- p.wk., all in,
GARAGE ECONOOM
Autobedrijf Veldhuizen,
Voor al uw SERVICE BEURTEN A'dam • ZO., 02940 - 17316.
AUTOVERZEKERING
en ONDERHOUD
T.k. camper VW transporter
laagste bet. p.mnd/kw.
Schadetaxatie en -herstel
eind '89, Sprinter inbouw, verh.
Focwa/Schadegarant serv.
Gratis leenauto's beschikbaar dak, radio, fietsenrek, km
Celie Tel.: 020-6416607
APK-KEURING,
71.000, i.z.g.st. prijs ƒ29.500.
klaar terwijl u wacht.
Geldlening met lage lasten
020 - 6620196 / 6766635.
7 Banken; adres Celie Geld Int. Advies voor 'n goede Occasion
T.k. Citroen HY Camper b.j. '70
Wij bieden u een snelle
Bel.: 020-6416607 en vergelijk
verl. kompl. inger., kach., kpelk.
en vakkundige service
watert., luifel enz. mooi en
Frederiksplein 6, 020-6232505. goed. ƒ 6000. Tel. 03407-72615.
Zelf sleutelen of auto spuiten
T.k. Citroen HY Camper b.j. '70
doe je bij HEINING HOBBY- verl. kompl. inger. kach. koelk.
Gevraagd jonge auto's vanaf HAL. 02907-6999 A'dam,
watert., luifel enz. mooi en
1991 a contant. Belt u voor ml. Sloterdijk 3.
goed, ƒ 6000. Tel. 03407-72615.
03410 • 19354 of 0652 - 977028.
T.k. VW TRANSPORTER, b.j.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
'87, inbouw '92, ƒ 12.500.
merk auto a cont. met vnjwar.
Tel: 03417 - 59438.
bewijs. Tel.: 020-6105478.

Campers

Autofinanciering
en verzekering

Auto's te koop
gevraagd

Autoverhuur

OUKEBAAS
'niet duur!!!

Tegen handelsprijs.- Volvo 460i
GL, wit, LPG, 1/92 ƒ16.500.- Te koop gevraagd AUTO'S a
BEREBEIT, Amsteldijk 25
contant met vrijwar.bewiis
Amsterdam. Tel.- 020-6627777.
Tel.: 02908 - 24640

Rijscholen
5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)
Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
NU OOK GEVESTIGD IN
NIEUW-SLOTEN
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

ƒ1.000,00
of
10,MOTORRIJLESSEN
+ Examen voer
ƒ 775,00
MOTORRIJLESSEN
ƒ50,00 per 60 mm.
AUTORIJLESSEN
ƒ37,50 per les
THEORIE OP CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
Tel. 020-6138473.
Kempenlaan 90
Tel. 020-6140005.
Autorijschool COSMO. Eerste
10 lessen gratis. Bel 020 6167207 / 06-53262773.
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074
Esther, Martin, Henk en Peter
hebben hun keus voor de njopleiding bepaald. Zij kunnen
ook u die keuze aanbevelen.
Verkeersschool Trendy Oostenburgergracht 5 A'dam.
020-4205386. Bereikbaar
ma.-do. v. 9.00-20.00 uur,
vr. v. 9.00-17.30 uur,
za. v. 9.00-14.00 uur.

Algemeen
AUTO .SERVICE WETTER

Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888

Motoren/Scooters

SUBARU en LADA dealer
Subaru 1.8 GL
1987
Subaru Mini Jumbo SDX 1992
Suzuki GS 650 GT, b.j. '84.
Subaru Mini Jumbo DL .1987
Cardan, volle kuip, kofferset.
Subaru Mini Jumbo DL.. 1986
Vr.pr. ƒ4500. 02990-25668.
DE LUGT luxe en bestel vanaf Daihatsu Cuore
1992
T.k. Honda CRX, bj. '91,50.000 ƒ 50,- per dag excl. BTW.
Lada Samara 1100
1993
km, pr. ƒ12.750, ex. b.p.m., Tel.: 020-6161388 of 6890374. Lada Samara 1.5
1990
RDW gekeurd. 072 - 153481.
Peugeot 106/306, Renault La- Lada Samara 1.3
1990
1989
Yamaha Virago XV 700, '84, guna, Vracht + bestelwagens. Lada Samara 1.3
Lada 2104 1.5
1987
zwart + chroom, gaaf geluid,
RENT A BRIK
Rat Uno 75 IE
1989
i.g.st. Vr.pr. ƒ 7000,Personenbus ƒ 89,- p.dag
Ford Sierra 2.3 diesel .. .1990
Tel.: 020-6836383.
Opel Kadett v.a. ƒ 39, p.dag
Volkswagen Jetta
1988
All-in. KM vrij!
Honda Accord Sed 2.0 EX 1990
Tel.: 020-6922930
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel.: 02907-6572

Accessoires
en Onderdelen

Autosloperijen

WESTDORP
LADA en KIA dealer
1x Lada stationcar
'88
AUTOLAK
3x Lada 2105 1.5 ....'87 '93
4x Samara 3-drs . '89 t/m '94
alle kleuren
4x Samara 5-drs . '91 t/m '93
2x Samara Diva 4 drs '92 '94
3x Kia Sephia 1.6 4-drs'93 '94
ook in spuitbussen
Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam: 020 - 6825983.
Grote sortering ONDERDELEN
Otto Nieuwenhuizen bv
van alle schade-auto's, alle
Let op
Overtoom 515, Amsterdam
merken, alle bouwjaren.
Wagenpark Johan Boom
GEBR. OPDAM B.V.
+ 300 auto's
(020) 6129804
Tel.: 02502-45435.
v.a. ƒ 600.- tot ƒ 20.000.Oranje Hek
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Het HOOGSTE BOD?' Bel
Zuiderakerweg 83
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Klaar terwijl u wacht.
Amsterdam - Osdorp
Loop-, sloop- en schadeauto's
Ruilstarters en dynamo's.
Tel. 020 - 6105478.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Valkenburgerstraat 152.
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Tel.: 020-6240748.
Garantie al v.a. ƒ 1.000.Bekend door heel Ne'derland
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
Wij hebben keus uit
Ook filiaal in Den lip 55
merken, alle bouwjaren.
meer dan 10 Automaten
tussen
GEBR. OPDAM B.V.
v.a. ƒ 3.500.Landsmeer & Purmerend
Tel.: 02502-45435.
GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 02908 - 24640
Tel. 020 - 6433733.
Missot. specialist REM- en
± 50 auto's APK gek. Den
FRICTIE-MATERIAAL.
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Bosboom Toussaintstr. 43
Haarlemmerweg bij molen.
A'dam. Tel.: 020-6180443.
020-6844079. Tevens Inkoop.
70 BESTELAUTO'S en pers,
busjes v.a. ƒ3500. Garage • De advertentie-afdeling beRijsenhout, lid Bovag.
houdt zich het recht voor adMeer dan 50 jaar gevestigd vertenties eventueel zonder
Bennebroekerweg 17, Rijsen- opgaaf van redenen te weigeGARAGE ECONOOM
hout bij Aalsmeer, 02977- ren. (Art. 16 regelen voor het
24229. Ook t.k. gevraagd.
advertentiewezen).
Repareert
uw Koppeling en Remsysteem
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685

Automaten

Bedrijfsauto's

Service en
Reparatie

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
AARZEL NIET, BEL NU !!
team instructeurs geven wij op
Uw Bovag-Autospecialist
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook! Frederiksplein 6, 020-6232505.
Hoog slagingspercentage en APK + grote beurt v.a. ƒ 299.toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
DIESELSERVICE
Tel. 020-6868063/6332405. P.S. brandstofpompen; verstuivers
Wij verzorgen ook 8-weekse cil koppen vlakken. Garage/
cursussen en examenroutes rijmotorenrevisie REENSTRA
den is vanzelfsprekend.
Industneweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
Vóór de zomer al je rijbewijs?
Met extra korting' Ja dat kan! APK KEURINGEN ƒ70,
1e 4 lessen voor ƒ 100, of ƒ50 klaar terwijl u wacht.
korting op een pakket, of gratis Garage West-Center:
theoneboek + cursus Bel Ferry 020-6122476 (zonder afspraak)
voor informatie: 020 - 6932074. 2e Helmersstraat 15, A'dam.

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Nu f 1.000,- extra inruilvoordeel bij aankoop van een Chrysler Neon.

Mercedes-Benz

626 Sed 4d Xeno LPG 2.0i'91
626 Sed 4d glx aut 1.8i-16v'92
626 HB 5d GLX Ipg 2.0-12v'88
Te koop aangeb.: NISSAN
626 HB 5d GLX 2.0-12v .. '89
MICRA, model '88, 72.000 km, 626 HB 5d LX 2.0i
'90
i.z.g.st. Alle keuringen toegeDRAAIERWEG 10
staan. Vr.pr. ƒ 5.800,-. Inr. mog
AMSTERDAM - NOORD
Tel. 08859 - 53957, na 17.00
Tegen handelsprijs Mazda 626
1.8 DX, 4-drs, LPG, 1/89,
Tegen handelspnjs: Sunny 2.0 ƒ7450.-; Mazda 323 1.7d HB
LX D, 5-d, stbekr. 3/93 7/86, ƒ3750.-. BEREBEIT
ƒ 17.950.- Sunny Flonda 5-drs. Amsteldijk 25, 020 - 6627777.
Station 1 61 LPG 6/91, ƒ 10.500.Adverteren m
XM Turbo D '92
ƒ 29.900 Sunny 1.4 L, 3-drs., LPG, 3/92,
deze rubriek
XM D Amb. '91
ƒ 22.500 ƒ14.500.- BEREBEIT, AmstelFAX' 020 - 665.63.21
XM 20i Aut. airco '93 ƒ 29.500 dijk 25, A'dam, 020-6627777
XM 20i Comf '92
ƒ 20.500
ZX 1.6 Aura 5 d '92 ƒ 17.500
ZX Diesel '93, v.a.
ƒ 17.500
BX TGD Br. '92
ƒ 17.500
BX TGD Break '91
ƒ 14.500
BX TGD Break '89
ƒ 9.950
BX TZD '92, v.a
ƒ 14.500
BX TZD Turbo '92
ƒ 17.500
BX 19 D '88
ƒ 4.950
BX RD Break '86
ƒ 3.900
BX GTI '91
ƒ 14.500
BX 19 TZI, Ipg, '91
ƒ 14.750 ColtGü 1.5, 7-6-'91,zilv. met., Te koop Mitsubishi L300, mimBX 19 TZI '91
ƒ 14.500 i z.g.st., met trekhaak, met bus, 6-'91, 1e eig., part., 7 zitpl.,
BX 16 TZI '92
ƒ 15.500 APK + gr.beurt, van part, bl„ 69.000 km, perfecte staat,
BX 16 Progr Ipg '92 ƒ 14.500 km.st. 83.000, t e.a.b.
ƒ18000,-. Tel.: 035 - 243058.
BX 16 TGI Br. Ipg '92 ƒ 16.500 Tel. 02945 - 1733.
BX 16 RS Br. Ipg '87 ƒ 3950
BX 16 TRS '84
ƒ 1 500
BX 14 Deauville'92 ƒ13500
BX 14 TE, L.P.G.
ƒ 12.500 Kadett station wagen, 1984, 205 Accent 1.4 XE GTi-Look,
BX 14 TE '89
ƒ 7 500 APK gekeurd, leuke auto, mr. '90, open dak, i.z.g st„ extra's
ƒ9.500. 020-6624313 na 18 u.
BX 14 TE, '89, Ipg
ƒ 7.500 mog., ƒ 2450. 023 - 423906.
BX 14 RE '87
ƒ 3.950
205 GTI, 1-6-'86, antr. grijs,
BX 14 E, '86, L.P.G. ƒ 2.950 Opel Rekord 2.0 automaat, sp.stuur, kanteldak, i.z g.st.,
AX 11 TGE '92
ƒ12.750 1985, Ipg, prima auto, mr. mog., ƒ 7500. Tel. 020 • 6853085.
AX 11 RE '87
ƒ 4500 ƒ 2950. Tel. 023 - 423906.
Tegen handelsprijs: Peugeot
C15 D bestel '92
ƒ 12.500
205, 1 4 GT, 5-drs, LPG, rood,
C15 D '91
ƒ 9.950
1e eig., ca. 80.000 km, 2/91,
VISA GARAGE BV
ƒ 14.750.-. BEREBEIT, AmstelMOTORISCHE
PROBLEMEN''
dijk 25, 020 - 6627777.
Houtmankade 37, A'dam.
Laat uw auto testen d.m.v.
Tel.: 020-6278410.
Adverteren m deze rubriek
de modernste apparatuur.
Citroen BX 1.4, 1989, keurige
Tel. 020 - 665 86.86
Garagebedrijf Out:
FAX 020 - 665.63.21
auto, inruil mogelijk, ƒ6.950. Tel. 020-6441020. Geopend
Tel.. 023 • 423906.
ma. t/m vr van 8.00-17.00 uur Postbus 156, 1000 AD A'dam

Nissan

neon
Voorwaarden: uitsluitend geldig bij aanschaf van een nieuwe
Chrysler Neon. De datum van het op naam stellen van het
kenteken is bepalend. De actie loopt van l juni tot en met
31 augustus 1995. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder
te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs. De onderstaande waardecoupon wordt alleen in behandeling
genomen wanneer die volledig ingevuld is. Stuur te

Mitsubishi

zamen met de ingevulde coupon een kopie van uw
oude en nieuwe kentekenbewijs deel 1 naar Chrysler
Import Holland, Postbus 216, 4130 EE Vianen

GOLDCAR MITSUBISHI

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

Opel

Porsche

Peugeot

&CHRYSLER

ALWAYS DRSVING FORWARD

De nieuwe Neon Overdrive 2.0L 16V maakt de Chrysler
Neon lijn compleet. Een middenklasser met standaard o.a.
dubbele airbag, verstevigingsbalken in de portieren, getint
glas, elektrische buitenspiegels en stuurbekrachtiging. De
Overdrive heeft 'economy transmission'. En is daardoor stiller, zuiniger en dus comfortabeler.
De Neon Sport heeft bovendien lichtmetalen sportvelgen, een derde remlicht en een luxe mattenset.
Bij aankoop van één nieuwe Neon nu f 1.000,- extra
inruilpremie op bank- of giro. Vul de bon in en ga naar uw
dealer. Chrysler Neon: vanaf f 35.995,- incl. B.T.W.

Ja, ik ontvang graag f 1.000,- extra retour op mijn bank- of
girorekening bij vervanging van mijn huidicje auto door een Neon.
Naam:

...

Adres:
Woonplaats:

Postcode:
Huidige auto:

s.,

Bouwjaar.

Bank-/girorekening*: . . ,.
Chrysler-dealer:

,

(.

., .

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
f 965,- per maand
Afgebeeld de Chrysler Neon Sport SE: f 35.995,-. Prijzen incl. B.T.W., af importeur, excl. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Leasevanaf
v
(48mnd., 20.000 km. p/j, full operational lease; excl. B.T.W. en brandstof). Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland B.V. Tel.
03473 - 63400.

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104/1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
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RAI: lichte motorfiets zonder rijbewijs
De overheid moet de lichte molorfiets erkennen als alternatief vervoermiddel van alledag.
Bijvoorbeeld door ervaren autorrtobilisten toe te staan om zonder aanvullend theorie- of praktijkexamen gebruik te maken
van een lichte motor of scooter
met automatische versnelling.
De RAI Vereniging gaat zich
hier de komende tijd voor inzettten.

Motoren
Nieuwe
Neon-uitvoeringen
De
Chrysler-irnporteur
bracht eerder dit jaar al een gelimiteerde Sport-versie var. de
Neon op de markt maar die '?>•&±
snel uitverkocht. Maar er is nog
steeds vraag naar en dus wordt
hij weer leverbaar. De Neon SE
Sport is voorzien van extra's ter
waarde van 2 duizend gulden
waarvoor de klant niets hoeft te
betalen. Het pakket omvat stervormige lichtmetalen velgen,
een derde remlicht en speciale
matten. De prijs is 36 duizend
gulden. Daarnaast brengt
Chrysler een Neon Overdrive
op de markt. Deze uitvoering is
voorzien van een zogeheten
Economy-transmissie. De vijfde versnelling van deze bak
heeft een andere voerbrengingsverhouding waardoor de
motor minder toeren maakt.
Boven de 100 km/uur is de
Neon Overdrive stiller en ook
zuiniger. De Neon is overigens
ook met automatische transmissie verkrijgbaar.

D

E LICHTE motorfiets
tot 250 cc speelt in Nederland nauwelijks enige rol van betekenis. De
grootste groep motorrijders bestaat uit zondags- en yrijetijdsrijders die een tweewieler met
een inhoud van 500 cc of meer
bezitten.

Weinig liefhebbers stappen
op de motor om naar kantoor
of fabriek te gaan en juist in het
woon-werkverkeer liggen volgens Ed Worm, algemeen voôrzitter van de EAI Vereniging,
nog volop mogelijkheden voor
de motorbranche. De explosieve groei van enkele jaren geleden is in 1993 tot stilstand gekomen. Van 22.700 nieuwe motoren zakte de markt vorig jaar
naar 18 duizend exemplaren.
De eerste vijf maanden van
1995 taleven ook enigszins achter vergeleken bij dezelfde periode vorig jaar. Maar er is niets
alarmerends aan de hand. Begin jaren negentig was er sprake van een 'overspannen'
markt en nu is er eindelijk stabiliteit gekomen. De verwachting is dat de markt zich op het
huidige niveau gaat handhaven. „Maar ik houd een slag om
de arm", aldus Worm, „want
ook zoiets simpels als het weer
kan van invloed zijn op de verkopen. Om over de koers van de
Japanse yen nog maar te zwijgen." Vooral de grote merken
als Honda,' Kawasaki, Suzuki
en Yamaha hebben mede hierdoor de laatste jaren in Nederland te kampen gehad met forse omzetverliezen. Opvallend is
wel dat van deze vier Yamaha
de eerste maanden van dit jaar
betere cijfers boekte dan vorig
jaar. Worm: „Motorrijden heeft
nog niets aan populariteit ingeboet. De verkoop van gebruikte
motoren blijft onveranderd
hoog: vorig jaar wisselden zo'n
95 duizend exemplaren van eigenaar. Het enorme aanbod
tweedehands motoren zal de
komende jaren geleidelijk verminderen wat de verkoop van

Rijscholen

nieuwe machines uiteraard ten vorm van een scooter of comgoede komt."
muter bike, dan ook nog steeds
niet doorgedrongen. In tegenstelling tot in andere landen is
Motorminded
bij ons motorrijden een hobby
Volgens Worm is er weinig dat of lifestyle en dat schijnt beter,
een verdere opmars van de mo- leuker of indrukwekkender te
torfiets in de weg staat. Het po- zijn met een tweewieler met
tentieel is gigantisch. In Neder- hoog vermogen. Een dagje toeland rijden ongeveer 306 dui- ren doe je met een wegmotor of
zend motorfietsen rond. Maar chopper en niet met een lichte
bijna 4 keer zoveel mensen be- motorfiets tot 250 cc. Maar als
zitten een motorrijbewijs, ruim het aan de RAI ligt raakt Neder1,1 miljoen. Dit lijkt veel maar land zo snel mogelijk verwe hebben nog geen reden om trouwd met de voordelen van
te spreken van een 'motormin- de lichte motorfiets als handig
ded' land, zeker niet als je gaat vervoermiddel en dan vooral
vergelijken met een land als voor het woon-werkverkeer.
Zwitserland. Nog geen 2 procent van alle Nederlanders be- De mobiliteit neemt de komenschikt over een motor, terwijl de jaren alleen nog maar toe en
dit in Zwitserland op 5 procent dit gaat gepaard met langere filigt. Maar in Nederland is de les, rióg grotere parkeerproblelichte motorfiets, vooral in de men en binnensteden waar je

Carisma klaar voor de start

als automobilist steeds minder
te zoeken hebt. De motorbranche krijgt de kans om voor alternatieven te zorgen. Zoals de
vele rijbewijs A-bezitters ervan
overtuigen dat een lichte motorfiets een alternatief is om
mee naar je werk te gaan.
Worm: „Nederland leent zich
met zijn relatief korte afstanden, intensieve woon-werkverkeer, verstopte binnensteden
en parkeerproblemen bij uitstek voor de lichte motorfiets
als alternatief voor auto en
openbaar vervoer. Maar dan
moet er wel een omslag komen
bij de branche, de consument
en de overheid. De branche
moet meer lichte modellen op
de markt brengen en investeren in specifiek op de commuter bike gerichte reclame en
promotie. De consument moet
vertrouwd raken met de lichte
motorfiets als onderdeel van de
mobiliteitsmix waaruit hij kan
kiezen. Dit vraagt ook een andere aanpak van de dealer die zich
tot nu toe slechts op de motorrijder als vrijetijdsrijder richtte.

Aanscherping
De overheid tenslotte moet
de lichte motorfiets erkennen
als een serieus alternatief. Bijvoorbeeld door het besturen
van een lichte motor of scooter
met automatische versnelling
aan ervaren automobilisten toe
te staan zonder dat zij eerst een

aanvullend theorie- of praktijk- maar examen doen op een lichexamen moeten afleggen. De te motorfiets. Pas na 2 jaar rijRAI gaat zich hier de komende ervaring mogen ze overstappen
tijd voor inzetten."
op een zwaardere machine. Het
examen voor het rijbewijs A
Versoepeling van de spelregels wordt zo gesplitst in een licht
dus om meer mensen in het za- en zwaar examen. De directe
del te helpen. Maar de RAI aanleiding voor de aanschertoont zich tegelijk blij met de ping is dat 40 procent van de
aanscherping die voor volgend verkeersslachtoffers onder mojaar is aangekondigd. In 1996 torrijders jonger is dan 25 jaar.
treedt het nieuwe reglement rij- Worm schrijft dit toe aan de
bewijzen uit de Wegenverkeers- combinatie van onervarenheid
wet in werking. Jongeren tot 21 en bravoure. Maar, zegt hij erjaar kunnen dan alleen nog bij, uit onderzoek van de
IMMA, de overkoepelende organisatie van motorfabrikanten, blijkt dat 60 procent van
alle aanrijdingen tussen motor
en auto te wijten is aan fouten
-van de betrokken automobilist.
Worm: „Zij zijn niet of onvolEen opmerkelijk project
doende ingesteld op het waardat moeilijk vergeleken
nemen van iets anders dan een
kan worden met soortgelijauto of vrachtwagen. Het is te
ke machines, simpelweg
hopen dat de onlangs afgesproomdat- die er niet zijn. Alken gedragscode over het pasdus typeert Aprilia zelf zijn
seren door motorrijders van
jongste imageversterker,
een file hier verandering in kan
de Moto'6.5. Bij de ontwikbrengen. Hoe meer duidelijkkeling volgden de ontwerheid daarover bestaat bij alle
pers eerst hun eigen inweggebruikers, hoe beter. Niet
stinct en pas later de
alleen voor de veiligheid van de
marktgegevens. Zo sla je
motorrijder, maar ook voor het
inderdaad nieuwe wegen
humeur van de andere weggein.
bruikers. Da: motorrijders j'é in
De Moto'6.5 van Aprilia
de file passeren is nog tot daar
voelt met de 650 cc aan als
aan toe, maar dat ze het links
een zware machine, maar
en rechts, via de vluchtstrook
laat zich met zijn 150 kg
en langs de vangrail doen, wil
kennen als een vinnige
nog
wel eens irritatie opweklichtgewicht.
ken."
Everhard Hebly

Moto'6.5

kunnen we vooruit lopen op
wat ons dit najaar vanuit Italië
te wachten staat De Bravo en
Brava maken in september tijdens de autosalon van Frankfurt hun publieksdebuut. Ze
vormen een aanvulling op het
bestaande programma van Fiat
en mogen volgens een woordvoerder van Fiat niet gezien
worden als de toekomstige vervangers van de Tipo. De Bravo
en Brava staan centraal in de
nieuwe Fiat-modellenlijn en
moeten in de nabije toekomst
dan ook een belangrijke rol
gaan spelen. Fiat heeft 32
maanden aan de ontwikkeling
van de auto's gewerkt.
Ze vallen in de luxe middenIAT IS drukdoende de klasse. De auto's hebben een
complete modellenlijn individuele styling met aante vernieuwen of uit te dacht voor details en duidelijk
breiden. Vorige week ook een eigen identiteit. De
maakten we melding van de Bravo is een ruime hatchback
barchetta die sinds kort in de met een lengte van 4,02 meter
showrooms prijkt. Deze week en breedte van 1,74 meter. Het
Bij Fiat rollen de nieuwe modellen nu achter elkaar van de
band. Na de Coupe, Punto Cabriolet en barchetta maken de
Italianen melding van twee
nieuwe luxe mlddenklassers: de
driedeurs Bravo en vijfdeurs
Brava.

Vanaf vrijdag 23 juni is eindelijk weer eens een in Nederland
geproduceerde automobiel in
de showrooms te bewonderen.
Op die dag verwachten de Mitsubishi-dealers de nieuwe Carisma te kunnen presenteren.

D

E MITSUBISHI Carisma die in februari zijn
debuut maakte tijdens
de AutoRAI is afkomstig uit de NedCar-fabriek in
het Limburgse Born. NedCar is
een
samenwerkingsverband
tussen de Nederlandse staat,
Mitsubishi en Volvo.
De beide autoproducenten
hebben als doelstelling om in
de toekomst gezamenlijk 2 hon• derdduizend auto's per jaar in
Europa te produceren. De Carisma is het eerste resultaat
van de samenwerking en binnenkort kunnen we de volgende vrucht van hun inspanningen tegemoet zien, namelijk
een Volvo die heel wat overeenkornsten vertoont met de Carisnia. Dat Mitsubishi de Carisma
m Europa produceert, is niet zo
verwonderlijk. Hij is bestemd
voor de Europese markt en auto's die voor 85 procent bestaan

uit onderdelen van Europese ne is hij van binnen ruimer dan
toeleveranciers worden als Eu- menig concurrent. Het vijfropees aangemerkt. Het voor- deurs concept biedt veel gedeel daarvan is dat het Japanse bruiksgemak. Hij is niet vermerk niet gebonden is aan im- krijgbaar als driedeurs, maar
portbeperkingen maar de Ca- een sedanversie zit wel in de
risma in feite 'ongelimiteerd' planning.
op de markt kan brengen. En De standaarduitrusting is comdaar lijkt niets op tegen want pleet en maakt de Carisma aantrekkelijk voor zowel gezin als
hij oogt zeer acceptabel.
In het modellenprogramma zakenman. Mitsubishi spreekt
neemt de Carisma plaats tus- self van een tptaalauto zoals de
sen de Lancer en Galant en dus consument die graag ziet. Maar
ligt het voor de hand hem in het omdat die consument in elk
zogenaamde C-segment te Europees land weer verschilplaatsen. Daarin bevinden zich lende wensen heeft, biedt Mitgenoeg concurrenten die hij het subishi de Carisma per land in
leven zuur kan maken en dan afwijkende varianten aan. In
moeten we denken aan auto's Nederland zijn er 4 uitrustingsals de Alfa 155, Chrysler Neon, niveaus en 3 verschillende 16VOpel Vectra, Nissan Primera, motoren verkrijgbaar. Het leveHonda Civic en Rover 400. Ver- ringsprogramma begint met
geleken met veel van zijn klas- een 1.6 liter GL/GLX (90 pk),
genoten is hij langer, breder, dan volgt de 1.8 liter GLX/GLS
hoger en heeft hij ook een gro- (115 pk) en tenslotte het topmotere wielbasis. Mitsubishi pre- del MSX. Deze is eveneens
senteert de Carisma dan ook voorzien van een 1.8 liter die
liever als een voorloper van een echter 140 pk levert. De motonieuwe automobielklasse waar- ren zijn niet zozeer afgestemd
in zich wel enkele concurren- op topprestaties en hoge snelten bevinden maar waarin Mit- heden, maar op souplesse en
subishi zelf de maatstaven rendement. Dit houdt in dat ze
vooral goed voor de dag komen
hoopt aan te geven.
Hiervoor heeft ze een attractie- in het veelgebruikte middenve auto tot haar beschikking. toerengebied. De 2 lichtste moDe Carisma is een sportieve dy- toren zijn ook leverbaar met
namische hatchback. Hij heeft een nieuw ontwikkelde autodoor de aflopende motorkap en matische transmissie die het
hoog oplopende achterklep een schakelpatroon aanpast aan
duidelijk wigvorm en fraaie 'het rijgedrag van de bestuurstroomlijn. Zijn buitenmaten der. In een later stadium volgt
zijn compact maar dankzij een nog een Carisma met turbodieDe vijf-deurs Fiat Brava
ver naar voren geplaatste cabi- selmotor.

F

Nieuwe
Ford-fabriek
Ford. h e*:: :r. Valencia een fabnek ?eoper.c voor de produktie van eer. r.ieiwe Zeiec-motor,
de eerste krachtbron uit een
nieuwe ser.e die bestemd is
voor toekor.'.sr..sre kleinere
Ford-modeüer.. K*-, betreft de
Zetec-SE, eer. Lxr.trr.e^aler. ~pitter met een irJ-.o-jc var. i.2
liter, later volgt eer. l ~versie.
Het meest kenmerkende := het
geringe onderhoud cz.- hij
vergt: Ford belooft dat hij meer
dan 150 duizend kilometer zonder ingrijpend onderhoud kan
draaien.

Suzuki RF
900 RS2
Suzuki brengt een speciale gelimiteerde versie van de RF 900
R op de markt, de RS2 (203 kg).
Hij is herkenbaar aan de kleurstelling van zilver, paars, geel
en oranje. Verder is hij standaard voorzien van een volledig
instelbare demping van de
voorvork. Zo kan de rijder afhankelijk van de beladingstoestand en persoonlijke voorkeur
de juiste veerkarakteristiek
vinden. Dit zijn de enige verschillen met de normale RF 900
R (135 pk) die zich het afgelopen jaar bewezen heeft als een
sportieve toermachine waar-

Suzuki
900 R

-

Bravo Brava

Mitsubishi Carisma

gecontroleerd
De
branche-organisaties
ABAN en BOVAG en consumentenorganisaties KNMV en
ANWB hebben gezamenlijk de
Stichting Kwaliteitscontrole
Rijscholen opgericht, een erkenningsregeling voor auto- en
motorrijscholen. Het doel van
de stichting is de kwaliteit van
Nederlandse rijscholen omhoog te brengen en dit ook
zichtbaar te maken voor de
consument. Hiervoor hebben
de betrokken organisaties een
aantal eisen opgesteld waaraan

een landelijke organisatie die
door alle grote partijen wordt
ondersteund. Ze wil vanaf 1996
volledig operationeel zijn. Dan
v,-ordt ook een aanvang genorr.en met het uitreiken van de
eer.sr.e erkenningen.

De 3-deurs Fiat Bravo
zustermodel Brava is wat de
Italianen een notchback noemen. De vormgeving van dit
vijfdeursmodel doet denken
aan een sedan. Hij is 16 centimeter langer dan de Bravo. Beide modellen zijn vanaf het begin is 24 uitvoeringen lever-

rijscholen die zich willen aansluiten bij de stichting moeten
voldoen. Bij de controle van de
kwaliteit wordt niet slechts gekeken naar de rijschool maar
ook naar de instructeurs. Naar
de consument gaat de stichting
duidelijk maken welke voordelen het heeft om rijles te volgen
bij een erkende rijschool. Met
de Stichting Kwaliteitscontrole
Rijscholen is er voor het eerst

RF

mee je met een behoorlijke
kruissnelheid grote afstanden
kunt afleggen.

Meer dan motoren

De RAI licht alvast een tipje
van de sluier van de MotoRAI
die van 26 tot 29 oktober op het
programma staat. Meer dan in
voorgaande jaren moet het een
evenement worden waarop veel
te beleven is. Een voorbeeld
daarvan is het nieuwe designpaviljoen waarin ontwerp-studies en prototypen tentoonsteld staan. Behalve een blik in
de toekomst gunt de MotoRAI
ook een blik in het verleden
middels een nostalgische parade van klassiekers en daar zitten diverse pronkjuwelen bij
van verdwenen motormerken
uit Amerika en Engeland. Ook
veel aandacht voor motorvakanties. Wat zijn de goede bestemmingen, waar moet je aan
denken voor je opstapt, hoe bepak je de motor, zijn er geschikte aanhangwagentjes en zijn er
goede mogelijkheden om een
motor te huren? Verder wordt
dit jaar voor het eerst de verkiezing 'Mooiste Motor van het
Jaar' gehouden. Dit is bestemd
voor bezoekers die per motor
baar. Fiat spreekt van een uit- naar de RAI komen en hun
gebreide standaarduitrusting. tweewielers op het parkeerterVerder is er keuze uit 6 voor het rein 'tentoonstellen'. In diverse
merendeel nieuwe motoren, 4 categorieën kunnen de machibenzine- en 2 dieselversies, va- nes van bezoekers meedingen
naar MotoRAI's mooiste.
riërend van 1.4 tot 2.0 liter.
(ADVERTENTIE)

&
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MOTORS - SCOOTERS - BROMFIETSEN

fiTrifS*

HÉT ADRES IN AMSTERDAM

»llffil
[l5l*l
Kjy^f

SUZUKI

GSXR750
SX600F
GSXR1100

'•^•«1
&

<<? oW

'86 3x vanal 9950,-^
'94
11.750,- 2^^-v
*$#**&
'89
13500,s£ns

N

\2- •

YAMAHA

\

XV 750
'92 2x
vanaf
1 1 .950,YZF 750
'93
19.500,XJ 900
'90
vanaf
11.000,FS1200
'92
1 5.750,BMW
K 75
'89
vanaf
12.950,18.950,K100RS
'90 3x
vanaf
19.950,K1
'90 2x
vanaf
20.900,R1100R
'94 2x
vanaf
ALLE OCCASIONS MET GARANTIE
Verkoop nieuwe en gebruikte motoren, kleding boetiek,
onderdelen, reparatie, en verhuur.
13.750.KAWASAKI
ZZR 600
'90 4x
vanaf
VN 1500
'92
2x vanaf 16.750,19.750,GP2 SOOS
'93
HONDA
NTV 650
'92 2x
vanaf
11.950,VT 600
'93
12.500,CBR 1 000
'94
22.500,ST1100
'93
24.750,LEASE PLAN
Showroom'
r\r\r\ r* n A
Amsteldijk 161 1079 LH Amsterdam 0^0-0448369
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Wat een meubels. En wat een stijlen.
De best gemeubileerde boulevard van
't land is die van Amsterdam-Diemen.
VAN ALLE STIJLEN THUIS
Dagelijks open van 9.30 tot 17,30 uur.
Zaterdag tot 17.00 uur;
maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
Vrijdagavond koopavond
tot 21. 00 uur.
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken.
Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur.

*r et «c f s i-K.fr

IUSTOK

mljnders

MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Mirro-iiilviTlrntirs voor zakenman en particulier kiinnrn Nonli'M gf/.et OVIT l of 2 kolommen brri'dle in <liU'r-.c IftU'rfirooltcn.
ParticulirrcM verwijzen wij naar ile speciale lion op <le
pagina ...MICHÜ'S".
Plaul.-iiiK is mop-lijk in de volp-nclc cililie:
ZANDVOOHTS MEl'WSBI.AD ƒ(). 18 per millimeter.
Sluitingstijd: ilinsilaj; ) 5.00 uur.
l" knul uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
af^even//.em!cn aan:
•
* Zamlvoorts Nieuwsblad. Castlmisplein 12. 2012JM
Zandvoorl:
IMaatMiig i» ook mogelijk in de volgende combinatie:
/.. Zamlvoorts Nieuwsblad. Anisletvecns Weekblad,
Uitlioornsc Courant, de Ronde Vener. Aalsmeerder
Courant, alle edities van liet Amsterdams Stadsblad. de Nieuwe Weesper, ƒ5.52 per millinicter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
* Informatie over onze overige aantrekkelijke adverlentiecombinalies in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8.- adm.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsmunmers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders builen liet verspreidingsgebied één krant verstuiird. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gebracht.
Alle prijzen cxcl. 17.5% BTW
V kunt de tekst van uw Micro-advertcntiecoinbinatie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(dit nummer is niet voor bezorgklaebten) of zenden aan:
MieroV Weekmedia
,
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen -

Een pruik als het
nodig is!

* aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

txchnmi tn bituiMir nmomron ••

ÏV1QNTEL

Lr^PJ meubelcenter.

VLOOIENMARKT
18 juni buitenmarkt met Hawaiiaanse en Javaanse dansshow
op circuit Zandvoort; 25 juni buitenmarkt Weerlaan 1 te
Hillegom; 22 juli buitenmarkt p.p. Leeuwenhorst te Noordwijkerhout; 23 juli buitenmarkt met live muziek en buitenlandse
dansshow Malieveld te Den Haag; 5 augustus buitenmarkt
Evenemententerrein Boerhaavelaan te Haarlem.
ORG.
HENSEN tel. 023 - 402334.

Felicitaties

* Correspondentie
Martha,
wat was je goed in The Rebel.
* Verloren: zilv. heren scha- Bedankt, Wim en Nico.
keiarmband, aandenken, 106-'95. Gevonden: 18992
*Lep en Tinus, 12 en een
half jr is geen kattepis.
Gefeliciteerd De Pizzadozen.

Weggelopen of
gevonden dieren
*Aankomen lopen. Wie is
zijn lapjespoes kwijt? Zw.
band om nek. Zeestr. 37 sout.
Vermist sinds 5 juni: Panter,
zwart/witte kater, witte vlek
naast neus, witte snor + pootjes, erg schuw. Geen bandje.
Omgeving Kerkdwarspad.
Tel.: 02507 - 16648.

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?

Ik ben Roy, jongeman, 27, die
lief gezelschap zoekt voor autoshow in Parijs. Boxnummer
904840 (1 gpm).

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

.

..,.-,,,_ _.,.

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Ook gespecialiseerd in
heren (m gaf) werken

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Heemstedestraol 23
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt .uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.

Tel. 020^157107
* Het succes van Erna als
leidster van leden Sonderland
is een feit. N, W, M, E.
La Bastille bedankt
voor de Spanje outfit.
De Vrijdagploeg.
* Marjon, Cathy bedankt v.d.
chinese hapjes. Rini, Herman,
Nico, Wim, Beso, Beso.
* Plakkers, bedankt voor jullie steun en hulp vrienden
voor het leven. Gangmakers.
* Simone, we zullen je heel
erg missen. Een klant.
Tom en Hank bedankt voor
de gezellige vakantie.
De Spanje Ploeg

Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia belt
u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw advertentie
afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)
(in blokletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)

* Voor een gezonde sleurhut
op je haak,
bel je je vakantieman.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Wie heeft achillespees
gevonden in het Stekkie 31-5
Moeder Bets.
* Wie wil er voetbal '95
plaatjes met mij ruilen?
Lennert 02507 - 15578.
Borduurpakk. Beatr. Potter
Paddington Bear, DMC, An^
chor, hobby-art., naaimach
rep., scharen slijpen. Singer
Prinsenhofstr. 7. Tel. 20072.
Heeft U zich al aangemeld en
betaald? Zo niet stort ƒ 12,50
op gironr 49.86.169 o.v.v
geb. jaar Reunie Mariaschool
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Man, 33, en niet op zoek naar
grote liefde, wel naar leuke Gevr. ervaren huish. hulp voor
meid om te lachen en te hui- 1 a 2 keer per week.
Tel.: 02507 - 30042/17720.
len. Boxnr 339861 (1 gpm).
Mijn (man) trefw, zijn liefde en Gevr. zelfst. werkende hulp in
warmte. Welke meisje tot 25 de huish. 4 uur p. week.
gaat daar helemaal in mee? Tel.: 02507-- 17353.
Boxnummer 902228 (1 gpm).
Mijn naam is Richard en ik
ben dol op dansen in de disco. Zoek een leuke relatie.
Boxnummer 904519 (1 gpm).
Modern, slank, yrw en nog
steeds popmuziek minded,
zoekt beetje romanticus om
uit te gaan. Boxnummer
359344 (1gpm).
Roodharig typetje (vr.) is OK
en wil een lange, serieuze en
charmante man ca. 38 voor
iets
moois.
Boxnummer
387785 (1 gpm).
Ruud, 40er, dol op reizen, cultuur en natuur, zoekt jou met
nivo om mee de boot in te
aaan. Boxnr 904846 (1 gpm)

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Gevr. woonruimte min. 2 kmrs
huur max. ƒ800,- per maand.
Tel.: 02507 - 14370.
Zelfst. woonr. gevr. tot ƒ 500,p. mnd., met tel. aansluiting.
Tel.: 02507 - 14941.

Personeel
aangeboden

Videotheek

DOMBO

Burg. D. Kooimanweg 1001

PURMEREND

Op het Oosten gelegen 2-kamerappartement op de 7e etage
van flatgebouw „De Beemster" met uitzicht over Kwadijk. !
Indeling: entree, hal, toilet, badkamer met ligbad en vaste
wastafel, berging. Woonkamer en aparte slaapkamer, keuken
met oven, gascomfort en zuigkap.
Bijzonderheden:- Balkon over de gehele breedte, combiketel |
1980, eigen huismeester. Serv. kosten /162,- p.m.
Vraagprijs ƒ 129.000 k.k. oplevering in overleg.
Info.: Hoekstra en van Eek B.V.
Makelaars Taxateurs o.g. Assurantiën
Waterlandlaan 88, 1441 MR Purmerend
Tel.: 02990 • 72021.

Financiën en handelszaken

Corn. Slegersstraat 2B, Zandvoort
Tel. 02507-12070

PREMIEREFILMS
p,d, 7,50
FILMS
p.d,5r 7,50
5 FILMS 25,-EEN HELE WEEK
MOVIEBOXEN:
10,-p.d, 40,-p.w. lOO^pimnd.

Budget rendement winstdeling bureau
15% winstdeling vast looptijd 12 maanden
Deelname in Ned. kleinbedrijven
Info telefoon en fax 020 - 4210403
Schriftelijk nr. 12-NL-73

T.C.

NEE

k ben Sandra en val voor een
Surin., Antill. of Indonesische Vakkundig schilderwerk door
kl. schildersbedrijf. Bel voor
man. Als jij voor mij valt...
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
Boxnummer 384701 (1gpm). vrijbl. prijsopgave: 020 6917762.
24 uur per dag, 7 dagen per week.
!k (man) zoek ser. LAT-rel.
net vrouwelijke vrouw, die Wasmachine defect? Bel:
:
loudt van gein, zon en.pra- 020-6816308. Tel. pr.opg.
1. Kies een leuke advertentie, ƒ1,- p.m.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu 'een 4. ten. Boxnr 337713 (1 gpm). vooraf, geen voorrijkosten. "
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Mededelingen
Jij: humor, wilskracht, intelli- Gepens. schilder heeft nog
van uw keuze.
gent en sterke man. Ik: blond, wat tijd over, ook voor klein
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
31, vrouwelijk en-zeilen etc. onderhoud. Tel. 02507-18248.
* Golfclub Sonderland is op- Ben jij een eerlijke en spontaDeze creatieve doorzetter Boxnummer 332086 (1gpm). SCHILDER heeft nog tijd v.
gericht. Succes aan het bene
man,
28-45,
op
zoek
naar
(man) zit boordewol plannen
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
stuur. Enkele golffanatieke.
warmte, dan ben jij mijn (vr.) en wil die uitvoeren o.a. met Kort maar krachtig: An is de prijsopgave.
naam.
Ik
wil
een
leuke
man
*Golfclub Sonderland is een maatje. Boxnr 901296 (1 gpm) slanke brunette. Boxnummer
ontmoeten van boven de 55. Bellen na 18.00 uur: 19800.
feit, door een gekozen be196850 (1 gpm).
Boxnummer 392627 (1 gpm).
Ben kanstanjebruine Ram
stuur geregeld. N/W/N/E/H/R (vr.) met drukke baan en eiDit klassiek geschoolde danHuishoudelijk
Krullebol Jeroe/i, daar zit mu*Help de Polen. Stuur 'n genwijze kat. Welke dieren- seiesje zoekt mannelijke man ziek in! Hij is 26 en heeft nu de
personeel
voedselpakket! Wij hebben vriend past erbij? Boxnum- met brede schouders. Box- tijd voor een spontane meid.
gevraagd
mer 902901 (1 gpm).
nummer 903213 (1 gpm).
evt. 'n adres: 02907-5235.
Boxnummer 904933 (1 gpm).

Wat moet u doen:

Onroerend goed
te koop aangeboden

, Al niet nieuw meer
>PE KLUSSENBÜS
gehoord heel erg duur???
gewoon bellen,
. altijd gratis prijsopgave
GOED SNEL VOORDELIG
: -;• tel. 13780
(dringend?) 0.6-59595301

Op de Sniep, Diemen

Sraapminer Centram

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met CUPIDO brengt u bij elkaar!
de persoon van-jouw keuze. Indien gewenst reeds binnen
3
robeer het eens en bel
1 week uw eerste contact.
06 - 350.222.21. (100cpm).
Vraag gratis en vrijblijvend
Heb geen zin alles over me- de folder aan: 03451-11486
zelf (vr.) te vertellen. Ben jij (automatisch) of 03451-31364
anger dan 1.80 kom dan over (telefoniste). 24 Uur per dag,
de brug. Boxnummer 951867 7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
'1 gpm).
Nederlands grootste relatiek ben Anne, lang blond haar organisaties.
en blauwe ogen en zoek toffe
en sportieve vent om te stap- CUPIDO zorgt snel voor resulpen. Boxnr 335475 (1 gpm). taat! Folder: 03451-11486 (automatisch) of 03451-31364
k ben best aardige en vrij (telefoniste). Erkend, voordeustige jongen van 23 met tin- lig en één van Nederlands
je. Zoek spontane stapmeid. grootste relatie organisaties.
Boxnummer 904425 (1 gpm).

* Marielle, van harte gelukge- k ben Henk, een snormans
wenst met je VWO-dilploma. van 32, op zoek naar de ware
Oma Jansen is trots op je.
iefde door dik en dun. Box* Marjon, Cathy, Rini, Her- nummer 918433 (1 gpm).
man, Nico, Wim, de vakantie ik ben José, zelfst. onderwas fantastisch. Bedankt Liet neemster, begin 40. Zoek leuMichelle, nog gefeliciteerd <e man, beetje knap, ca. 1.90.
met je 5de verjaardag. Kusjes Boxnummer 903365 (1 gpm).
van Papa, Mama, Natasha.
Ik ben Marion van 42 en zoek
* Ron, vanuit Puerto Rico iemand tot 45 om weer iets
een fijne verjaardag gewenst. leuks op te bouwen. Boxnummer 901306 (1 gpm).
Danièlle.

Huwelijk en kennismaking

& • ••

vanReeuwijk

Ben jij 25-35 en weet je wat je
wel en niet wilt? Dan weet
vlark'van 32 wat hij wil! Boxnummer 356567 (1 gpm).

Uitgaan

Verloren en
gevonden

*vv

Partner

De NIEUWSTE dagfilrns
ƒ~.-

'

.'

•

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

.~-

.

•

PULPFIGTION

Computerapparatuur!
en software

INTHEARMYNOW

Hoge financieringslasten?
Zet nu uw lening om!
Kroon Kredit
(ook met BKR problemen)
01608 - 83559.

Commodore 64 + disk, datarec., joystick, veel spellen,
vr.pr. ƒ225. 02507 • 30355.

THE NEXT KARATE KID

* Te koop aangeb.: Nintendo
+ 2 joysticks en 7 spellen.
Tel.: 02507 - 19011.

THE SPECIALIST

Woninginrichting

*Te koop: Super Nintendo
ƒ 150,-. Tel.: 02507-15622!!! •

FRANCIS nieuw.in West en T.k. Super Nintendo-spellen
nog steeds de goedkoopste v.a. ƒ35. Tel.: 02507-15622!!!
in gebruikte koelkasten,
wasmachines, drogers, gasVerhuizingen
fornuizen, kachels en ktv's.
Alles ± ƒ250,-. Jan v. Galenstr. 43 (naast Kwantum), X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
6898142. Dotterbloemstr. 2 kamerverhuizingen. Voll. verz.
(A'dam-N), 6370845.
Dag-nachtserv. 020-6424800.
*T.k.: eettafel zwart 80/120
chrome buisframepoten ƒ 50.
Tel.: 02507 - 16522.
T.k. zw. eettafel af m. 80x140
incl 4 zw. stoelen', vr.pr. ƒ 100;
grenen buro, afm. 60x135 met
3 ladenblok + 1 kastje. Vr.pr.
ƒ50. Tel.: 02507- 14982.
*T.k. zwaar eikenh. schommelstoel ƒ75; notenh. kast
ƒ75; kastje ƒ15. Tel.: 15817.
• Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

Ervaren huish. hulp, evt. ka
mermeisje, b.z.a. voor enkele
ochtenden p.w. 02507-12813.

Kunst en antiek

Kasten

antiek, groot, klein, dik, dun,
banken, vitrines, bureaus, decoratie enz. JAN BEST, Keizersgr. 357, tel. 020-6232736.
Nieuwe gezichten gez. voor Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, tel. 020-6412137.
tv/film/comm. Bel: 0206G28758/6641459/6720409.
„'t BINNENHUIS" in-verkoop
Word
RIJINSTRUCTEUR oud + antiek + kunst enz.
Gasthuisplein 3. Tel.: 15760.
(m/v)
of start rijschool.
Al onze cursisten krijgen
een baan. Ook u kunt al na
5 maanden aan de slag als
antiek, klein,
auto-, motor- of brommergroot, dik, dun.
instructeur. Een rijschool
beginnen mag ook na deze
Keizersgracht 357,
opleiding die overal in het
020-6232736.
land gegeven wordt. Heeft u
Showroom:
rijbewijs, MAVO of VBO? Bel
Mr. J. Takkade 30,
dan nu (24 uur per dag) voor
Aalsmeer, 020-6412137.
ratis nieuwe studiegids:
e Kaderschool, telefoon
Veilinggebouw Amstelveen
04998-99425 of 020-6226173. Heden inbreng voor veiling
• Zie de colofon voor opga- 26 en 27 juni: Spinnerij 33
Tel.: 020 - 6473004
ve van uw rubieksadvertentie.

Divers personeel
gevraagd

TAFELS

Jan Best

g

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
. schoolseizôen bij:

VAN.

;''

INTERVIEW WITH THE VAMPIRE

Rapenburgerstraat 85
1011'VK Amsterdam

Autoverzekering

:

• ' - • • ' . ' • •

KERKWIJK

Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187
VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon

ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p.w.
02507-30183/06-52812146

Dieren en
dierenbenodigdheden

Te koop
aangeboden
diversen
Etna gasfornuis met grill.
Tel.: 02507 - 13521.
Garage Verkoop
diverse artikelen
zondag 18 juni 12.00-16.00.
Joh. Wagenaarlaan 29
Heemstede

•*•Te koop aangeb.: konijnen/
cavia hok, 50 x 100 cm, ƒ40.
Tel.: 02507 - 17503.
* Gratis af te halen: trottoirtegels. Zeestraat 57.

Lessen en clubs
PIANOLESSEN
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486.

Woningruil

Nwe glijbaan v. ƒ 195 v. ƒ 120;
lichtbr. hoekstoel t.e.a.b.
Tel.: 02507 - 19534.
•*•Te koop: skelter ƒ50 en
step ƒ 35. Tel.: 02507-17030.
Te koop z.g.a.n. Blue Air diepvrieskist (tafelmodel) ƒ225,-;
bruine met. tuintafel 0 120 m
ƒ35. Tel.: 02507 - 17923.

750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het Wegens
omstandigheden
Oosten. Tel.: 020-4873315.
hele inboedel te koop o.a.
Queen Ann bankstel, notehouten wandmeubel, ovale
Zalenverhuur
balpoot salcntafel, t.v., ijskast, wasmachine enz. Tel.
inl. 020 - 6450837.

Party-service
PELIKAAN

Te koop
gevraagd
diversen

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

Schoonheid en
verzorging
Gespannen?
Stijve spieren?
Gedipl. sportmasseuse
geeft massage. Geen sex.
Tel. na 18 uur: 02507-19676.
HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar

v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 02507 - 14606.

* Gevraagd:
theezakjes,
kom ze bij u halen.
Grote Krocht 41, Zandvoort, Telefoon: 02507 - 16017.
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
Bloemen, planten
BRUILOFTEN - RECEPTIES
en tuinartikelen
KOFFIETAFELS

De Krocht

Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.

TUINMAN voor al uw tuinwerk, hek- en straatwerk.
Levering alle materialen.
Vraag vrijblijvend prijsopgave. Tel.: 023 - 380852.

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
Het boxnummer is:

L

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:

Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:

Een viertal waardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:

Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.

P. J. Carvalho Ferreira, Amsterdam

Gewonnen door: F. Rietveld/ Mijdrecht

J. C. Smid, Zandvoort

E. D. Cardozo, Amsterdam

Krabshuis, Zandvoort

Adres:
Postcode/plaats:

:

Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden
geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

Elke week het dagelijks nieuws!

Osdorperweg 247
Amsterdam-Osdorp
Tel. 020-6193271
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Gratis naar bed met vele
Dikke VROUWEN thuis.
Bel snel 06-9580 (75 cpm).

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

Tegen inlevering van deze

MiCRO's
Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Vakantie
buitenland

advertentie krijgt u
8 films

i
c

een hele week

Auto's en
auto-accessoires

ƒ25,-

Renault 25- turbo diesel v.
part. 215.000 km ƒ4750
i.z.g.st. 02507-17383/13902.
T.k. Peugeot 305 GL Break
6-'83, APK 4-'96, technisch
100%, ƒ 1650. 02507 - 13126.

(geldig v/a heden tot 30 juni)

06-Nummers

T.k.a. nwe STALEN ROEIBOTEN 4 m lang, met spanen,
Prijs ƒ 995. Tel.: 02158-23978

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

06-98.50
24 u/p.d. 100 c.p.m.

Dikke vrouwen (40+) willen
kontakt met oudere heren.
Bel ook! 06-9543 (75cpm).

DIREKT apart met gratis vrouHonda 125 cc motorfiets, wen,
doorverbonden naar
voor liefhebber, goede staat, haar huis. 06-9710 (75cpm).
prijs ƒ 975: 02507- 15178.
DIREKT-SEXKONTAKT
* Racefiets, Peugeot, carbo- Kies nu zelf de heetste vroulite 103 frame, Campagnolo wen, via de computer wil ze
wielen, ƒ 275. 02507 - 15808. gratis sex aan de lijn.
*Te koop Puch maxi, kleur Bel 06-9788 (75cpm).
blauw/wit, ƒ200. Tel.: 17481. Dominante vrouwen geven
*T.k. dames-vouwfiets ook tel.nr voor Gratis SM-kontakt.
als kinderfiets ƒ75,-. Tel. na 06-320.325.80 (100cpm).
19.00 uur: 02507 - 16516.
DOORSCHAKELLIJN
*•T.k. kinderfiets -t- zijwielen, Nu kun je vrouwen direkt opt/m 8 jaar, ƒ 35:02507-17413. bellen. Direkt naar haar thuis.
Bel: 06-9892 (75 cpm).
Kies nu zelf de leukste vrouRijles auto's
wen, via de computer krijg je
en motoren
haar direkt aan de lijn!
Bel 06-9667 (75cpm). v
Alblas Verkeersscholen^

"in 5 dagen ~
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
haar huis. 06-9667 (75cpm).

VIDEOTHEEK DOMBO
Corn. Slegersstraat 2B
Zandvoort: Tel. 12070

** HOMO-KONTAKTEN **
Direkt "apart' rnëf"eén hele'
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-9613 (Nu 50cpm).

HUISVROUWEN geven tel.- Nu kun je hete vrouwen echt
nrs. voor gratis sex bij hen opbellen. Ze willen gratis sex.
thuis 06-9664 (75cpm).
De computer verbindt je naar
haar door. 06-9755 (75cpm).
HUISVROUWEN geven tel.nrs. voor gratis sex bij hen Nymfomanes doorschakelen
direkt apart met een oudere
thuis 06-9501 (75cpm).
vrouw. Bel 06-9504 (75cpm).
JONGE mannen gezocht die
dames (35+) GRATIS ver-Oudere en jonge mannen gewennen. 06-9709 (75 cpm). zocht v. gratis SEX met dames (35+): 06-9620 (75cpm).
Jongemannen gezocht die
dames (35+) GRATIS ver-Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt.
wennen. 06-9666 (1 gpm).
06-350.290.53 (75cpm).
Laat je eens lekker doorverbinden met zo'n OUDERE Oudere HEREN gezocht v.
vrouw thuis: 06-9650 (1 gpm). gratis sex met lieve dames!
(40+) bel 06-9705 (75cpm).
Luister naar gratis SEXoproevrouwen
geven
pen van vrouwen. Maak je Oudere
keuze, de computer schakelt tel.nrs. voor gratis sex bij hen
je direkt door. 06-9665 1gpm. thuis. Bel 06-9511 (100cpm).
vrouwen
geven
NEGERINNEN geven tel.nrs Oudere
voor gratis plezier bij hen tel.nrs. voor gratis sex bij hen
thuis. Bel 06-9662 (75 cpm). thuis. Bel 06-9780 (75cpm).
NIEUW
ELKE DAG NIEUWE
DAMES PRIVÉ
Laat je snel
doorverbinden via
Nieuw: hete meisjes (18)
uit Groot Amsterdam!!
24 u/p.d. 110 c.p.m.
06-350.23.020 (100cpm).
GESCHEIDEN en toe aan 'n
Nu DIKKE vrouwen echt op- nieuwe start? Veel vrouwen
bellen. Zoek de leukste en de zijn ook op zoek: Bel 06'computer verbindt je naar 350.290.15
(100cpm).
•haar thuis 06-96.68 (100cpm).
Hete meisjes (18) Live
Oudere^vrouwen (40+) geven
hun telefoonnr voor gratis
SEX: 06-9517 (75 cpm).
Geen wachttijd 1 gpm

LIVE SEX
06-9304/1 gpm

06-98.57

| STUDENTES geven
gratis sex op hun kamer.
Bel nu 06-9603 (75cpm).

ome

Postcode:
Telefoon: .

S.v.p. in rubriek:

ook voor vaders
. Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

Grote Krocht 22, Zandvoort

Vaderdag - Pantoffeldag
Nu diverse

Heren Slippers
v.a. 39.95
Zweedse Muilen naturel,
geheel leder/voetbed
vanaf maat 40 t/m 46
Vele Herenschoenen vanaf maat 39
Wij verkopen ook Heren sandalen
Handig met vakantie
Tana Reflex
schoenpoets set
van 19.95 voor
LEUKE VADERDAG TIP.
Maak tevens kennis met onze wisselende
kollektie damesschoenen (vanaf maat 34).

44.95

32
G

A&E antiek

Loodsverkoop
geloogd grenen

DE
MOOISTE
| MEUBELEN
TEGEN DE
| SCHERPSTE
PRIJZEN!

De Nieuwste kollektie van
Aubade in huis.
Wij hebben weer volop
push-up bikini's
TOT ZIENS
BIJ
BIZARRO
Passage 18
02507-31196

Hugo Boss aftershave
50 ml
-46^ nu 35,Hugo Boss eau de toilette
spray 30 ml 24-95 nu 19,95
50 ml -£9r nu 55,95
Hugo Boss Elements
eau de toilette spray
30 ml
_4ê- nu 25,95
Hugo Boss Elements
after shave 50 ml
~4?r- nu 37,95
Venezia Uomo aftershave
75 ml
^497- nu 39,95
van Gils aftershave
30 ml
24röO nu 19,95
van Gils badschuim
200 ml
23-&Q nu 22,95
van Gils deo spray
19£0nu 16,50
* Horizon eau de toilette
100 ml
-8Sr- nu 57,50
* Horizon aftershave

100 ml

^ër nu49,50

Cucci Nobile eau de toilette
spray 30 ml -49T- nu 29,95
Cucci Nobile aftershave
120 ml
-757-nu 45,Cucci Nobile eau
de toilette
-79r nu 49,Paco Rabanne aftershave
50 ml
-4er- nu 29,95
Paco Rabanne eau de toilette
30 ml
26r5t) nu 19,50
Paco Rabanne eau de toilette
50 ml
-^ nu 39,95
Fahrenheit eau de toilette
spray 30 ml ^ ^5t) nu 33,Fahrenheit eau de toilette
spray 50 ml -78r- nu 65,95
Davidoff Coolwater
eau de toilette spray
75 ml

-?8r- nu 59,95

Joop Zeep
125 gram
-32^ nu 17,95
Roma Uomo after shave
75 ml
-64r nu 39,95

Biotherm heren verzorgingsset
32r95 nu 19,95
* Nu bij een Horizon-produkt uniek

Guy Laroche Horloge KADO
* GratïS grote Travel Bag bij Drakkar Noir-produkten

* Super Aanbieding MARBERT MAN

om in contact te komen met de nian of vrouw van
jouw keuze. Het maken van een afspraak is een
fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en '
achter elkaar stelt een aantal personen zich aan je
voor. Lijkt het je wat, dan kun je direct een * - '
afspraak maken.
Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
"•>

After shave 50 ml
' Badschuim 200 ml

37,50
19,95

samen 57,45
NU ƒ 29,En nog VÉÉL MEER KADOOS
DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31 - 2042 J D Zandvoort • Tel. 02507-12513

6 dagen per week geopend van 9.00 uur tot 21 .00 uur
Zondags van
12.00 uur tot 21.00 uur

06-350.222.21
Abonnee Ja/Nee

of meer
T-shirt kado

VADERDAGAKTIES

CONTACTLIJN
Plaats:

Spoedcursus
30 lessen + ex.aanvraag ƒ 1.700,- incl. b.t.w.
30 lessen + ex.aanvraag
Theorie + ex.kaart ƒ 1.775,- incl. b.t.w.

en thuis bent,

Probeer het maar eens en bel de

Adres:

Bert Hoogendijk
Tel. 14946

DE GAPER DRUGSTORE

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

Autorijscholen:

Waar U uit

Eén telefoontje
is genoeg...

6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

Je theoriecertificaat is tot
31 december '95 3 jaar geldig,
daarna 1 jaar.
Theorie in één week
Zaterdag 24 juni
van 09.00 tot 17.00 uur.
Gemeenschapshuis Zandvoort
Inlichtingen:

voor/25,-

Zuideinde 63A, Landsmeer, tel. 020-6336802'
Ringweg AIO afslag Landsmeer

3 regels

1 regel ƒ 5,08
2 regels ƒ 5,08
3 regels ƒ 5,08
4 regels ƒ 6,77
5 regels ƒ 8,46

Haltestraat 55
Nu bij aankoop

**=*
OPENINGSTIJDEN:
Antiek van oud hout, gemaakt en nieuw
Ma. .t/m vrij. van •
.10.00 tot 18.00 uur
Vrijdagavond koopavpnd tot 21.00 uur
Za. van lO.OOtot 17.00 uur

voor de particulier

Zandvoorts Nieuwsblad

Kroon Mode

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06-350.222.21. (100cpm).

SEXSCHOMMELSHOW met
8 exotische meisjes, onbeperkt in salon, ƒ 150,STUDENTES geven tel.nr. 10-24 u. 020-6869264,
voor gratis sex bij hen thuis. Bestevaerstr. 215 hs, A'dam.
06-9695 (slechts 75 cpm).
Wij behouden ons het
STUDENTES willen mannen recht voor zonder opgave van
verwennen. Geen fin. bedoe- redenen teksten te wijzigen
lingen: 06-350.266.46 (1 gpm). of niet op te nemen.

LET OP

Phil Waaning
Tel. 12071

v.a. ƒ200 p.u. Cr. cards.
Bel: 020 - 6189577.

06-9715

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
• geabonneerd zijn op het
bij uw tekst meegerekend wordt).
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worvia de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
den opgegeven.
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • albrief) met vermelding van uw postcode naar:
leen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Of afgeven bij:
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterGasthuisplein 12,
grepen.
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Haltestraat 65
JÖIuljS Zandvoort,
tel. 12060

Darling Escort

24 u/p.d. 100 c.p.m.

Bel Dames Thuis

Dikke vrouwen (40+) willen
vrijblijvende sex. Gratis & disT.k. stacaravan in Vogelen- creet. Bel 06-9502 (75 cpm).
zang. Tel.: 02507 - 19534.
Dikke vrouwen geven telnrs
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9602 (100cpm).
Rijwielen,

motoren,
bromfietsen

Privé

De specialist in
al uw bloemwerken

HQBKSIBIWJNSr

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

06-96.88

15 CT. P/TIK

Diverse clubs

Een „geslaagde'
bloemendag
voorpaps

23 V;

Homo: Jongens v.a. 18 onder 2 SEXY tienerstudentes (18)
ejkaar. Hoor die knullen ge- mass., relax, trio. Overtoom
nieten! 06-320*330*88 75cpm 443, A'dam. Tel. 020-6186165.
2 WARME studentes privé,
**HOMOKONTAKTEN **
Zoek je snel een hete knul? mass., relax, ook trio. Middenweg 89 A. Tel. 020-6925207.
06-320*330*18 (75 cpm).
Bel dames Thuis!

ALGARVE, Lagos, 2 km v.
strand, halve villa pracht, gel.,
weg. annul. 19/6-24/7 ƒ550
p.w. (was ƒ 750), ook vrij v.a. Nieuw, te koop in de kiosk
14/8. 020-6792753 voor vrijbl. 'PINCODE TELEFOON-SEX'
fotos en info.
2 uur (10 x bellen) sexplezier
voor ƒ10, of maak ƒ 10 over
voor je pincode-tel.kaart op
Sportartikelen
gironr. 6411531, t.n.v. N.V.C.,
Postb. 2392, 1000 CJ A'dam,
Te koop: Dufour surfplank wordt discreet verzonden.
met toebehoren, ƒ75. Tel.:
ANONIEME sexafspraakjes
02507 - 16548.
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06-320.330.79 (75cpm).

Vaar/surfsport

Gratis naar bed met vele ge- TRIOSEX: 'n vrouw of man
trouwde vrouwen thuis. Sex- extra in bed. Sexkontakten!
kontakten 06-9530 (75 cpm). Bel nu 06-9502 (75cpm).
GRATIS naar bed met ge- IVrouwen, 35 jaar en ouder,
trouwde vrouwen thuis. Sex- willen DIREKT-SEX. Bel haar
kontakten. 06-9747 (75cpm). thuis via 06-9604" (75cpm).
GRATIS Sexkontakt, nu spec. WELLUSTIGE oudere vroumet hete vrouwen van 40+ wen geven hun telnrs. voor
Bel nu 06-98.11 (75cpm).
gratis sex. 06-9605 (100cpm).
GRATIS 't bed in met ge- • Zie de colofon voor opga
trouwde vrouwen. Direkt sex <ie van uw rubieksadvertentie
contact. 06-9566 (75 cpm).
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75cpm).

voor slechts

TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9844 (75cpm).

Voor alle kinderen die bij ons hun vaderdagkadootjes kopen hebben wij een leuke verrassing.
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Slaapkamer 22 biedt u aan: De aupmg auronde 1000:
auronde achterwand

de auping auronde,
Op zoek nour de bcslc bijverdienste? Word (vnkonlie)bezorger voor de Volkskront/Trouw
en/ol Hel Parool Dol K de snelsle manier om bi| Ie verdienen. In een uurtje n hel
gcpiepl Kun je de rcsl van de dog lekker |C eigen gang goon Bovendien beloall liel
prima Ben |c l5 |Qor ol ouder dan kun je aan de slag Zodia er een wijk vrij h kloppen v/e
big ;e oon. Meld je snel aan, don heb |e de meeste kans Bel voor meer mloimolie en
aanmelding 023 355 434 (lussen 09 00 en l i 00 uur).

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15008. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

ALUMINIUM SCHUIFDEURSYSTEEM VAN 11 MM SPIEGEL DEUREN

bedmaat

stijlvolle, bekroonde vormgeving.
Een bed dat als geen ander harmonieert met
het interieur van uw slaapkamer door
de ruime kleurkeuze:
leverbaar in 17 verschillende kleuren
-de 5 houtkleuren hebben een toeslag (50,-)
en de ruime maatvoering:
zowel in een éénpersoons als in tweepersoons

160br. 1590,-

160x200 rnet 2 handverstelbare spiralen 80x200
compleet met 2 UBICA latex matrassen 80x200
nu compleet voor i&m &» rw \$ a
jOfr

je»

^*Tg AT

ra

nasi

Nr

(met automaat spiralen meerprijs 260,-)
180x200 met 2 handverstelbare spiralen 90x200
compleet met 2 UBICA latex matrassen 90x200

het auronde bed is ook leverbaar
in een verhoogde uitvoering
de AURONDE 2000: meerprijs 150,-

nu compleet voor ^n^vV^

Voor informatie bel

023-313039

(met automaat spiralen meerprijs 260,-)

k^jl'Vnfe/fe*;'^
ZOEKT U EEN
VERSTELBAAR

ledikant met mooie
afgeronde hoeken
inclusief 2 hoofden voeteneinde
verstelbare
lattenbodems + 2
kwaliteits polyether
matrassen S.G. 40

een mooi
betaalbaar
designbed, met:
2 handverstelbare spiralen
+ 2 s.g.40 polyether
matrassen

leverbaar in de kleuren:.
-BLANK EIKEN -DONKER EIKEN
-ALPINE WIT
-KERSEN

fë\ Ledikantïook verkrijgbaar jriet^;
' dwa'rsdespanrien'hahdverstëlbare.

160x200 -1936,- nu voor
180x200 2010,- nu voor
180x210 2165,- nu voor

160x200 1408, nu voor

1798,1950'-

989,-

fö^aiininn'/eni

D'A'I'. ErtirJjJ^j
"*7.:,*

180x200 1408, nu voor

SENIORENLEDIKANT 90x200 compleet met een
hoofd- en voeteneinde verstelbare lattenbodem +
een kwaliteits polyether
matras sg. 40 1189,nu voor

bijpassende achterwand B. 310,bijpassend nachtkastje

B. 375.-ALPINE WIT

Wat kost zo'n THE DOORS kost nu eigenlijk?

2-deurs
2-deurs
3-deurs
3-deurs

Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm bfeed.
l spiegel-en l paneeldeur kamerhoog
Een hang-en leg-indeling

f. 1145."
f. 520."

f. 1665.Uw kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

Voor documentatie en prijzen beb 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en Ooluwerwtg)

-leverbaar in:
de kleur:
alpine wit
of safari

DE LEDIKANTEN ZIJN

Ledikant SONESTA(excl. matras) maat:
met een -vlakke spiraal
-handverstelbare spiraal
-automatisch verstelbaar spiraal
-electrisch verstelbare lattenbodem

80x200
985,1105,1235,1530,-

HOOGWAARDIGE POLYETHER MATRASSEN

geeft u meer!

125 cm
152 cm
185 cm
223 cm

extra legplank vanaf 30,SPIEGEL op schuifdeur

nu 1240,
nu 1485,
nu 1600,
nu 1720,
1 59,-

HOOGTE
218 CM
DIEPTE
68 CM
de kast is ook leverbaar in de kleuren:
antraciet, safari en groen
meerprijs: 100,-

90x200
998,1120,1250,1530,-

BEDBAK MET LADEN

ongemonteerd

speciale maten ook leverbaar
LEVERTIJD 2 DAGEN.

pSPECIALEi
IK^IS-V **< - *"^x^^ ^ w
l AANBIEDING

Dagtocht Harderwijk
In samenwerking met Rederij Naco biedt Weekmedia
haar lezers iedere zaterdag van 8 juli t/m 26 augustus (m.u.v. 12 augustus i.v.m. Sail 1995) een vaartocht naar Harderwijk aan. U gaat dan niet alleen
met de boot. maar ook met de bus. Het is aan u de
keus met welke van de twee u het eerst gaat. De vaartocht zal via het Umeer. het Gooimeer en het
Eemmeer naar Harderwijk gaan.

15 cm dik schuimrubber matras voor echte verwende slapers
soepele, duurzame, comfortabele volrubber matras, 100%
katoenen overtrek.goed geschikt voor verstelbare bodems.

een hoogwaardige polyether matras, hoog soortelijk gewicht,
extra duurzaam, comfortabel , beiden slaapzijden doorgestikt.

s.g. 40, ±14 cm dik

s.g. 44, ±16 cm dik

80x190 ±597= nu 198,"
80x200 269r- nu 209,90x190 S69r nu 229,-

80x190 2987 nu 259,"
80x200 S49r nu 279,90x190 339;- nu 298,-

90x200
90x210
120x190
130x190
140x190

2897
3S9r
9?9r
a99r
4S9;-

nu 229,nu 259,nu 298,nu 319,nu 349.-

140x200 429r nu 349,160x200 469r nu 398,180x200 549r nu 449,-

90x200
90x210
120x190
130x190
140x190

3397
3697439r
469r
5997-

MASSIEF HOUT
LEDIKANT IN DE MAAT
80x190+ 2 LADEN
80x200 + 2 LADEN
90x200 + 2 LADEN

van 400, nu voor

WIT M.D.F. LEDIKANT van 448r nu voor

schuimrubber matras
429,80x190 696r
80x200
439,90x190
489,90x200
489,TIENERLEDIKANT
90x210
549,120x190 OwU|
729,ongemonteerd
130x190 969r
749,140x190
759,9
6
9
r
90x200 266r nu
140x200
759,90x210 3407-nu voor 249,- 160x200 4698r
869,989,90x220 3407-nu voor 275," 180x200
LEDIKANT IN DE MAAT80x190 + 2 LADEN
80x200 + 2 LADEN
90x200 H-2 LADEN

nu 298,nu 329,nu 379,nu 409,nu 449.-

QQfl

140x200 5097 nu 449,160x200 S59r nu 498,180x200 6697- nu 549,-

blank houten ledikant
inclusief een stevige
houten lattenbodem

schuimrubber matras
van een bekend merk!
80x200 8fS7- nu

90x200 7SS7 nu

'3

140x200 freS7 nu O3?Oj
speciale aanbieding op=opü

alles is direct urt voorraad leverbaar en vvordt gratis thuisbezorgdüvoorinfô bel: 023-313039
In Harderwijk zi]n er verschillende mogelijkheden om
uw tijd goed te besteden. Harderwijk staat natuurlijk
bekend om ^ijn Dolfinarium. Een dagkaart kost voor
volwassenen f 20,00 d p.v. f 22.50) en voor kinderen
van 4 t/m l l jaar f 17.00 (i.p.v f 1 9 5 0 ) Graag bij uw
reservering vermelden.
Harderwijk is ook een van de belangrijkste Han^esteden geweest. Aan deze glorietijd herinneren vele
monumenten en bezienswaardigheden, zoals de
Grote of OLV-kerk. het oude stadhuis, kloosters, de
synagoge, de markten, de huizen en poorten, de
Vanghen-toren en de oude muren. De beste manier
om dit alles te zien is, het maken van een stadswandeling onder leiding van een deskundige gids van de
stadsrondleidingsdicnst. De rondleiding kost f 5.00
extra i.p.v. de normale prijs van f 6.00 (s.v.p bij
reservering melden). U kunt ook een bezoek brengen
aan het Veluwse museum, waar u o.a de vroegste
geschiedenis van de/e streek m een lang diorama
vindt samengevat vanaf ile Ijstijd tot aan het begin
der Middeleeuwen.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij
Naco. De Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam en na
telefonische "reservering (tel. 020-6262466) betalen
onze lezers slechts f 44.00 i.p v. f 49.00 (incl. vaartocht en bustocht, schipperskind! en consumptie).
Vertrek 9.00 uur met de boot of 10.00 uur met de
bus.
Aankomst- 18.00 met de bus of 19.00 niet de boot.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de^e tocht naar Harderwijk ts alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel. 0206262466. Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij
NACO. De Ruyterkade Steiger 7 tn Amsterdam.
NaamAdres:
Postcode-

Woonplaats:

Datum:

Aantal personen:

geeft u meer!

BOXSPRINGCOMBINATIE

Slaapkamer
Haarlem

DUBBELDIVANBED

wit M.D.F, achterwand
+ 2 kastjes nu 698,-

nog enkele stuks!!

schitterende slaapkamer, zwart mdf,
gekombineerd met een beuken decor,
inclusief achterwand en practisch verrijdbare
nachtkastjes
(excl. bodem)
140x200 "M65,- nu voor
160x200 1605, nu voor
180x200 1636,- nu voor

2 wit metalen ledikanten inclusief 2 spiralen,
het onderschuifbed is voorzien van wieltjes.
80x190 nu voor 490,90x200 nu voor 515,-

leen complete setprijs:l

| -**A.UULI «Ji .«^^u^.^.iTlK. ^ f«i -ff -^f--^.ij.j ,J.g->.^a_i.'u|

2 ledikanten inclusief 2 spiralen +
2 polyether matrassen sg. 40 +
2 matrasdekken + 2 synthetische kussens
80x190 nu voor
950,90x200 nu voor
1050,-

-zeer bekend merk!

2 kwaliteits MERKBOXSPRINGS("HOTELBED")
+ 2 kwaliteits BINNENVERING MATRASSEN

leverbaar in de maten: 2 van:

70x200, 80x200 of 90x200
deze combinatie is
normaal
nu compleet voor

uw auping specialist
openingstijden:,
,
maandag 13.00 tot 18.00 uur
. dinsdag t/m vrijdag . 9.00 tot 18.00 uur
donderdag koopavond i9.00 tot .21.00 uur
zaterdag. 9.00 tot 17.00 uur ' . ;
;,

Houtplein 3
tel:023-3l3039
voor zetfouten zijn wij niet aansprakelijk en prijswijzigingen ondervoorbehoud.

514.550 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN
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Los nummer f 1.85

Live-opnames via 06-nummer

Strand direct
thuis op de buis

55-e jaargang nummer 25

Weekmedia

Rotary-evenement levert 30 duizend gulden op

'Storm'
Daarnaast wordt de temperatuur weergegeven: dat gebeurt
zo nauwkeurig, dat de cijfers op
het beeld elke temperatuurschommeling volgen. Hetzelfde
geldt voor de windsnelheid,
waarbij ook een tabel wordt getoond met termen als 'matige
wind' en 'storm'.
Het systeem is met name van
belang voor mensen elders in
het land, die overwegen om een

Rijverbod
ZANDVOORT - Van een 22-jarige Zandvoorter is zondagochtend het rijbewijs ingevorderd,
én hij kreeg een rijverbod opgelegd. De man was rond 04.15
uur op de kruising Van Lennepweg/Linnaeusstraat met zijn
auto tegen de stoep gereden,
waarbij het wiel afbrak. De politie vond de auto verlaten aan.
De bestuurder werd op de J.P.
Thijsseweg aangehouden: onder invloed van alcohol.

DEZE WEEK
Brieven
Voor de lezersactie 'Zo
o
zie ik Zandvoort', van
O
het Zandvoorts Nieuwsblad,
werden ook diverse brieven en
gedichten ingezonden Na de
twee eerder gepubliceerde inzendingen, vorige week in
deze krant, zijn deze week de
overige werken te lezen

ZANDVOORT - In de huiskamer rechtstreekse tv-beelden van het strand, inclusief gegevens over windsterkte en
temperatuur. Strandpachters-echtpaar Preddy en Paul
Zonneveld heeft goede hoop dat volgend jaar een dergelijk
systeem kan worden ingevoerd in Zandvoort. Dinsdag hadden zij een proefopstelling in hun paviljoen, voor een
demonstratie voor de Nationale Badplaatsen Konferentie
in Kijkduin.
Als het 'Visuele Tele-Weerbericht' definitief wordt ingevoerd, kan iedereen zich thuis
op de hoogte stellen van het
weer in Zandvoort. Het is alleen nodig een 06-nummer te
draaien en de televisie op een
bepaald kanaal af te stemmen.
Daarmee wordt de tv rechtstreeks verbonden met een videocamera op het dak van het
strandpaviljoen. Deze draait
heen en weer tussen noord- en
zuid-west en geeft daarmee een
beeld van het strand, de lucht
en de zee.

Oplage: 5.300

Editie 17

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

dagje naar het strand te gaan.
Momenteel gaan zij af op het
KNMI-weerbericht, maar dat is
vaak onvolledig. Volgens sommige strandpachters is het
vaak zelfs onjuist, zij omschrijven het als 'natte-vinger-werk'.
Dit jaar is het al weer diverse
keren voorgekomen dat de
weersomstandigheden in Zandvoort veel slechter werden afgeschilderd dan zij in werkelijkheid waren. Terwijl het hier
prachtig weer is, blijven de badgasten weg.
„Dat kost de strandpachters
handen vol geld," zegt Freddy
Zonneveld. Haar man, Paul,
loopt al een paar jaar met het
idee voor een dergelijk systeem. Dat is nu in Nederland
technisch mogelijk dankzij
PTT Telecom, dealer van PictureTel-apparatuur. Dit soort apparatuur wordt ook wel door
bedrijven gebruikt voor conferenties met anderen elders in
de wereld. Omdat men elkaar
via deze apparatuur kan zien en
horen, is het niet altijd nodig
nog naar elkaar toe te komen.

Zandvoorter
pakt autodief
ZANDVOORT - Een 53-jarige Zandvoorter van de
drukkerij aan het Kerkpad
heeft woensdagavond een
Pool gepakt en overgeleverd
aan de politie.

De buitenlander was samen
met twee landgenoten met een
Volkswagenbusje tegen de gevel van de drukkerij gereden.
Zij hadden het busje weggenomen van het Kerkdwarspad
maar toen zij de bocht om wilden gaan, schoot het stuur m
het stuurslot.
Na de botsing zag de drukker
drie mannen wegrennen en
ging er achteraan. Hij wist één
van hen vast te grijpen en vast
te houden tot de komst van de
politie. Korte tijd later konden
op zijn aanwijzingen op de Hogeweg ook de andere twee verdachten worden aangehouden.
Toespraakje
De drie Polen, respectievelijk
Afgelopen dinsdag gaf het
23,21 en 19 jaar oud, zijn voor
echtpaar Zonneveld in samennader onderzoek ingesloten.
werking met PTT Telecom en
Een 50-jange Zandvoort heeft
burgemeester Van der Heijden Op uitnodiging van Rotary Club Zandvoort proberen bedrijventeams op het strand, tijdens het Zomerzottenfestival, aan het 'langste eind' te trekken
inmiddels aangifte gedaan van
%
een geslaagde demonstratie
Foto André Lieberom diefstal van het busje.
voor de aanwezigen op de Nationale Badplaatsen KonferenZANDVOORT - Het Zo- kampachtige spektakel afEen ander deel van de op- kantiereis, een videocamera en sportieve prestaties geleverd.
tie in Kijkduin. Van der Heij- merzottenfestival 1995 van gelopen weekend, dat ge- brengst zal voor Zandvoortse een geluidsinstallatie. De loten In de sporthal van Gran Doraden hield vanaf het terras van Rotary
Club Zandvoort speeld werd in Gran Dorado projectjes worden besteed. waren op het eind van de zon- do werd onder andere rondgeZANDVOORT - In een hotel
paviljoen Freddy en Paul een heeft een bedrag van 30 dui- en op strand. Winnaar werd „Rotary Club Zandvoort wil dagochtend allemaal verkocht, spurt op 'vliegende Hollanders'
kort gesprek met de aanwezi- zend gulden opgeleverd. Dit Holland Java uit Alkmaar. ook naar de eigen gemeente kij- de meeste waren in de voorver- en werden enorme plastic bal- aan het Burg. van Fenemaplein
is zondag ingebroken. De dief
gen in Kijkduin, waar hij op een geld wordt voor goede doel:en," zegt Rotary-lid Ad Hen- koop al van de hand gegaan.
len voortgejaagd. Op strand zag kans door een klapraampje
levensgroot scherm te zien was. len gebruikt. Twaalf teams
drikse. Afgelopen jaar ging bijwas voor een touwtrekwedhotelkamer binnen te drinVervolg op pagina 3 namen deel aan het zesHet geldbedrag wordt voor voorbeeld een bedrag naar de
„Daarnaast heeft ook Gran strijd gekozen. De traditionele een
gen.
De buit bestaat uit een
een deel ter beschikking ge- Stichting Welzijn Ouderen Dorado een grote bijdrage gele- roeiwedstrijd was afgeblazen, draagbare
een fotosteld van d'e Vereniging Ou- Zandvoort. Welke doelen het verd," zegt Ad Hendrikse, van in verband met de verwachte toestel en CD-speler,
500 gulden aan Neders/Kinderen en Kanker. Deze dit jaar worden, is nog niet be- Rotary Club Zandvoort. „Zij slechte weersomstandigheden. derlandse en
Italiaanse bankbegeleidt vooral de ouders van kend.
hebben opnieuw de sporthal Dat laatste viel echter alleszins biljetten.
kinderen die kanker hebben.
gratis ter beschikking gesteld." mee, het weer was ideaal. VanZowel tijdens hun verblijf in
Met alle acties samen heeft Daarnaast werd ook het geza- daar dat ook vele Zandvoorters
een Ronald McDonald huis, Rotary Club Zandvoort sinds menhjke diner aan het eind van een kijkje kwamen nemen om
waar zij dicht bij hun in het haar oprichting in 1987 ruim de dag tegen een sterk geredu- bekenden aan te sporen.
ZANDVOORT - De politie
ziekenhuis opgenomen kind een half miljoen, exact 518 dui- ceerde prijs geserveerd.
waarschuwt
voor een nepconkunnen logeren, als daarna. De zend gulden, weten te vergaren
„We hebben nu al weer een troleur die in deze regio is geouders, eenmaal terug m hun voor goede doelen. De opaantal aanmeldingen
van signaleerd. De man, ongeveer
eigen omgeving, staan vaak al- brengst van het Zomerzotten- Touwtrekken
teams voor volgend jaar," zegt 35 jaar oud, doet zich voor als
leen in de opvang van hun kind. festival bestaat uit de bijdrage
Het
Zomerzottenfestival Hendrikse. „Dus we kunnen nu controleur van het electriciDe omgeving reageert meestal van de bedrijventeams plus de werd afgelopen zondag één al zeggen, dat er m 1996 ook teitsbedrijf. Echte controleurs
anders dan verwacht: familie, opbrengst van het Prijzenfesti- groot feest. Onder de aanmoe- weer een Zomerzottenfestival kunnen zich legitimeren.
vrienden en kennissen weten val, een grote loterij met als digingen van enkele honderden komt. Dan streven we naar 16
niets van kinderen met kanker. prijzen onder andere een va- toeschouwers werden vele teams."

Inbraak

Badhuisplein-festival van start

Nepcontroleur

Astmafonds

Ute Klaasens en Marian Klein snelste damesteam

Gerard Loos behaalt tweede
plaats in Ronde van Texel
Kinderen vermaken zich opperbest met het eerste optreden op het Badhuisplein
Foto André Lieberom

ZANDVOORT - Op het
Badhuisplein vond zondag
de 'aftrap' plaats voor een
zomer lang, twee keer in de
week, liveoptredens op dit
plein.

Voor aanstaande zondag staat werking. Er wordt gebruik gede Schotse band The Kaisers maakt van originele Balinese
op het programma, die pro- maskers, kostuums, gamelabeert de autenthieke sound uit ninstrumenten en een - in Nede jaren zestig in zijn muziek te derland - uniek formaat Barong
laten doorklinken. Volgens de Ket, een mythologisch dier.
Aanstaande zaterdagavond is
vakpers 'de nieuwe Beatles'.
Het initiatief lijkt te worden Woensdag treedt Sinar Bulan er ook elders in het dorp volop
gewaardeerd. De band van af ge- op, met de kindervoorstelling muziek, tijdens het 'Midzomerlopen zondag, La Blusa, trok 'Sri en de Barong', een Balinees nachtfestival'. Meer daarover
aardig wat publiek, waarvan sprookje in een eigentijdse be- elders in deze krant.
een deel neerstreek op het ernaast gelegen terras van Fisher (ADVERTENTIE)
man's Priend. De sfeer werd er
een stuk gezelliger door, op het
plein. Zo zijn er gedurende de
hele zomer optredens gepland,
elke zondag- (4-6 uur) en
woensdagmiddag ((3-5 uur).

ELKE ZONDAG OPEN

j Waterstanden B

7 DAGEN PER WEEK TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN

Datum
HW
LW HW LW
22 jun
12.26 07.36 -.--20.19
23 jun 00.50 08.46 13.3621.25
24 jun 01.49.09.4514.3022.30
25 jun
02.50 10.54 15.1423.27
26 jun
03.28 11.55 15.54 --.-27 jun
04.09 00.06 16.3512.35
28 jun
04.46 00.35 17.0412.45
29 jun
05.15 01.06 17.41 13.14
30 jun 05.49 01.30 18.1813.50
Maanstand/getij:
NM woensd. 28 juni 02.50 uur
Spnngtij
1 juli 06.21 uur
N
AP + 110 cm
EK woensd. 5 juli 22.02 uur

Op zondag 2.5 juni:
Varkenshaas medaillons met
huisgemaakte frites en een
Zwitsers roomdessert met
verse aardbeien
14.95

VROOM &DREESMANN \
Kalverstraat

ZANDVOORT - De Zandvoorter Gerard Loos heeft
zaterdag samen met Paul
Thunis onder zeer zware
omstandigheden de tweede
plaats behaald in de Ronde
van Texel. Alleen de Australiër Christophe Clevenote
en zijn zeilmaat Yvon Quernec, varend met een Hobie
Tiger, moesten zij voor laten gaan. Hobie Cat-zeilster
Ute Klaasens uit Zandvoort
kwam samen met Marian
Kleijn - opnieuw - als snelste
damesteam over de finish.
Volgens Ute Klaassens kon
de race het best omschreven
worden als 'een complete veldslag'. Maar zij vond het ook een
bijzonder spectaculair Rondje.
De dames wisten hun Hobie
Cat ondanks de vaak metershoge golven overeind te houden,
maar zagen veel andere ongelukkige catamaranzeilers omslaan. Ook vorig jaar wist dit
damesteam als snelste vrouwelij ke zeilsters uit de bus te komen, een bijzondere prestatie,
aldus de wedstrijdleiding.

(ADVERTENTIE)

KOOPJES ZONDAG
25 JUNI
11,00-17,00 uur

ZANDVOORT - De collecte in
Zandvoort voor het Astmafonds heeft een bedrag van
4053,45 gulden opgeleverd.
„Het fonds dankt ieder voor
zijn medewerking," aldus Maaike Cappel.
(ADVERTENTIE)

Kalverstraat,
Heiligeweg
en Spui
te A'dam.
Zie elders deze krknt
voor de aanbiedingen.

MATRASSEN
ZIE ELDERS IN DEZE KRANT

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
Paul Thunis (1.) en Gerard Loos vlak voor hun 'wereldprestatie'

tes. Met zo'n 92 centimeter
zwaard onder de boot was het
daar voortdurend oppassen geblazen. Maar vooral het laatste
stuk was erg zwaar. Voorbij Oudeschild passeerden wij de 'Razende Bol', een zandplaat die in
het Marsdiep, ligt. De zee was
daar één kolkende massa. GolStroming
ven van twee meter hoog waren
Zandvoorter Gerard Loos fi- geen uitzondering."
nishte met zijn speciaal ontDe Ronde van Texel geldt als
worpen catamaran Dart Hawk
in 3 uur, 8 min./36 sec., op nog een van de zwaarste Cat-races
geen drie minuten achter de ter wereld. Er wordt gevaren
winnaar. Ook hij sprak over over een afstand van 100 kiloeen zware race: „De start ging meter. Van de 627 boten bereikperfect, daarmee hadden we al ten er 400 de finish. Een flink
een grote voorsprong opge- aantal boten werd gediskwalifibouwd. De stroming was bij- ceerd, doordat zij te laat startten of te laat aankwamen. Veel
zonder sterk".
Op het wad aangekomen, catamarans liepen schade op,
moesten we kruisen maar dat doordat zij op de strekdammen
ging erg moeilijk vanwege de kapot-sloegen. Drijvers werden
harde wind.''Bovendien moes- als conservenblikjes opengereten we zeer alert zijn op ondiep- ten.

Foto Maitha Buiger

Maar met alleen voor de catamaran-zeilers en zeilsters waren de weersomstandigheden
zwaar. Ook voor de toeschouwers op het strand was het geen
pretje om de race te volgen.
Windkracht vijf tot zes en de
gehele dag regen deed veel liefhebbers besluiten om toch
maar thuis te blijven. Voor de
echte fans werd Rondje Texel
uiteindelijk echter toch nog een
grandioos schouwspel.
Een flink aantal deelnemers
én toeschouwers toonde zich
na afloop ontevreden over de
veiligheidsvoorzieningen. Om
vijf uur 's avonds stonden er
zelfs nog twee zeilers bij de
veerpont te liften. Zij probeerden op deze wat ongelukkige
manier, om toch nog 'de finish'
te bereiken.
Zie ook pagina 9

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet
Zandvoorls Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,00

Zandvoorts
H Nieuwsblad
Naam: (m/v) L J L
_1_J l l
J L
Adres: l l l
J l l l l
l l l
J l L
Postcode/Plaats:
l l J_
J
l l l l
J L.
Telefoon: L
I l L
l l l l
Giro/Banluir.: l l l
l l l l l
Daarna word ik abonnee en belaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
* Voor poslabonneesgelden andete tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, l(XX) PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

L

"710371"017003 .
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ROBIN
VAN

30 JAAR

l U-A-J.

HARTE

. OPENBARE
RAADSVERGADERING

nmg wordt voor belangrijke en/of ingrijpende
ruimtelijke plannen inspraak gevoerd Hetontwerp-bestemmingsplan voor het CENTRUM is
een dergelijk belangrijk en ingrijpend plan

De gemeenteraad vergadert dinsdag 27 juni 1995 in het openbaar De vergadering wordt gehouden in de raadzaal m het Raadhuis vanaf 20.00 uur

Boy, pa en moe, Peter,
Ellen en kids, Karin, Marga

MATRASSEN
maat en dikte SG25

24-6-1915 24-6-1995
Hoera

JAN VAN EEL
80 jaar
Gefeliciteerd

Eli, Barry, Nelly,
Michel, Ida, Linda

A s, zondag 25 juni 1995
wordt
Tmy Strijder-Mantingh
80 jaar
Lieve mam
hartelijk gefeliciteerd
Herman - Mananne
Tmeke
Eddy en Mieke
Annemarie en Kees

C

t

In dierbare herinnering.
Tot ons intens verdriet is, gesterkt door de laatste Sacramenten, van ons heengegaan mijn innig
geliefde man, onze dierbare vader, schoonvader,
grootvader en overgrootvader

Willem van der Mije

Willy
echtgenoot van J. van der Mije-Tiemeijer
* 25 december 1912
f 21 juli 1995
Hij zal altijd in onze gedachten blijven als een
blijmoedig, liefdevol mens, die leefde voor zijn
gezin.
Zandvoort:
J. van der Mije-Tiemeijer
Palavas (F.):
Marian en Otto
Apeldoorn:
Olga
Zandvoort:
Ad en Emma
Zandvoort:
Hans en Anke
Auxerre (F.):
Paul en Dominique
Zandvoort:
Mare en Ingrid
Den Haag:
Monique
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen.
Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen en
condoleren op zondag van 15.30 tot 16.30 uur in
het rouwcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort
De gezongen Uitvaartmis zal worden opgedragen
maandag 26 juni om 13.00 uur in de parochiekerk
H. Agatha, Grote Krocht 45 te Zandvoort, waarna
aansluitend de bijzetting in het familiegraf op het
parochiekerkhof zal plaatsvinden.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in „De Krocht", naast
de kerk.

„Misschien weet ik nu
wat oneindigheid betekent."
Arie
Met groot verdriet geven wij U kennis van het
overlijden van mijn geliefde man, onze zorgzame
vader en onze lieve opa

80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

90.95.100.105.140.150.165.170.185.210.230.-

SG30

SG35

SG40

SG45

115.120.125.135.175.190.205.210.235.265.300.-

130.135.140.150.195.210.225.230.265.295.330.-

145.150.160.170."
205.225.240.245.285.320.355.-

165.170.190.195.235.255.280.285.315.345.385.-

LATEX-MATRASSEN
80x190x16
80x200x16
90x190x16
90x200x16
120x190x16
130x190x16
140x190x16
140x200x16
160x200x16
180x200x16
200x200x16

390.415.425.440.545.605.645.665.765.875.985.-

2-zijdig beslaapbaar • anti-allergie
• horizontaal doorgestikt
• damasttijk • met schapenwol
Onze LATEX MATRASSEN zijn
van extra hoge kwaliteit en geven
een optimaal slaapcomfort.
Latex is een natuurprodukt met
extra lange levensduur. Vergelijk
onze prijzen met die van anderen.
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Noord
Zaandam

Insulindeweg 511
Papaverweg 17
Postjesweg 87
Compressorstraat 23
Provincialeweg 166
schuin t/o station Zaandam

Henk
Uit aller naam:
Henny van Heeringen-Jansen
Jacqueline
Zandvoort, juni 1995

INSPRAAK ONTWERPBESTEMMINGSPLAN CENTRUM

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

Tot en met vrijdag 7 juli 1995 ligt het ontwerp
voor de eerste fase ter inzage bij de sector
Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4 te Zandvoort Deze afdeling is geopen.d van maandag tot en met vrijdag
van 09 00 tot 12.30 uur Het plan is tevens in te
zien bij de Openbare Bibliotheek aan de
Prinsesseweg
In de hal van het raadhuis wordt een tentoonstelling ingericht
Tijdens de inzagetermijn kunnen schriftelijk
reacties worden ingediend bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort of mondeling bij de afdeling voornoemd

INSPRAAK VOOR-ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
PAVILJOEN-ZUID
Op 22 juni 1994 is bouwvergunning verleend
voor de bouwvan 15 appartementen met bijbehorende parkeergarage op de percelen Brederodestraat 207 en 209 Deze bouwvergunning
impliceert niet, dat de rechtskracht van het in
1974 vastgestelde bestemmingsplan met een
horecabestemming is komen te vervallen Zolang geen nieuw bestemmingsplan overeenkomstig het bepaalde m de Wet op de Ruimtelijke Ordening is vastgesteld dienen verzoeken
om bouwvergunning met een (grootschalige)
horecagelegenheid te worden gehonoreerd
BIJ de vergunninghouder bestaat het voornemen om met een beperkte afwijking van de

GEMEENTE

Voorts zal op 26 juni 1995 te 19.00 uur m de
raadzaal van het raadhuis een inspraakavond
worden gehouden. Tijdens deze avond zal een
toelichting worden gehouden en bestaat de
gelegenheid tot het geven van mondelinge
reacties
Tijdens de inzagetermijn kunnen schriftelijke
gemotiveerde reacties worden gestuurd aan
Burgemeester en Wethouderstvan Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort'

VOORGENOMEN VRIJSTELLING
(ART. 18A WRO)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van artikel 1 SA van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor
- het oprichten van een garage op het perceel
Vinkenstraat 34
Het betreffende bouwplan ligt met ingang van
23 juni 1995 gedurende 14 dagen ter visie bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort
Deze afdeling is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 09.00 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn dat het bouwplan ter
inzage ligt, kunnen schriftelijk bedenkingen
worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Op donderdag 22 juni 1995 zullen in het huwelijk treden

Peter van Dijk
en

Hester Berger
Beide families wensen jullie een heugelijke dag en een
zonnige toekomst.
Zwanenburg, juni 1995

Zandvoortse Middenstand
Bedankt! ! !
Mede door uw spontane bijdrage
is onze bingo een groot succes geworden.
Het Team
De Ouderraad
' O.B.S. „de Duinroos"

Dansen, muziek, sfeer en gezelligheid
iedere zaterdagavond voor ongeb. mensen in

Soc. De Manege, Zandvoort
V.a. 30 jaar
Corr. gekleed, geen spijkerkleding
€nlree ƒ 15,Let Op!
Reserveer reeds nu voor

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

Wit Verhuizingen

* * * De Nacht van het Licht * **
op zaterdag 8 juli
Dus die avond iedereen in het wit of
avond/cocktailkleding
Info of reserveren: 16023
A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04.

7d7# JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

ERKENDE

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

Super
NOORD

D. van Duijn
Vakman in
sierbestrating en
herbestrating
van uw tuin.
Ruim 30 jaar
' ervaring.
Tel. 02507-19593/17833

PROFESSIONALS IN;
AUTORECLAME
RECLAMEBELETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO'S)
ZETWERK
DRUKWERK & STICKERS
PROMOTIONELE KLEDING
VLAGGEN & SPANDOEKEN
DUINSTR. 8 ZANDVOORT

Let op onze

knoloonbiedingen

02507-20102

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

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

30 juli 1912

Bedankt lieve familie, vrienden, vriendinnen en
kennissen voor jullie steun en medeleven na het
heengaan van

N.B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting (02507-61492) kunt u terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar

Op basis van de gemeentelijke mspraak-verorde-

Arie van der Mije
20 juni 1995
Mien van der Mije-Keur
Henny en Jaap
Evert en Zwaan
Joke en Alex
Dini en Evert
Evert
Angelique en Vincent
Arda en Remco
Mira
Marco
Chantal
Ronald
Huis in 't Kostverloren, kamer 402
Burg. Nawijnlaan l
2042 PN Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in het uitvaartcentrum aan de Poststraat te
Zandvoort op donderdag 22 juni van 19.00 uur tot
19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het
crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld, op
vrijdag 23 juni. Tijd van samenkomst 8.15 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één van de ontvangkamers.
Op verzoek van de overledene geen bloemen en
geen toespraken.

Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)
- Bestuursdienstrapportage 1995-1;
- Notitie "Speelautomatenbeleid";
- Oplossingen archiefproblematiek;
- Vervanging bestaande vergaderapparatuur;
- Aanvaarding schenking t.b.v. fontein raadhuis;
- Krediet voor sanering van asbest in
nieuwbouwgedeelte raadhuis;
- Kengetallenonderzoek/formatie-analyse;
- Verantwoording sociale vernieuwing 1994
en aangepaste begroting sociale vernieuwing 1995;
- Bestuurscommissie t.b.v. het openbaar
onderwijs;
- Aanpassing beleidsuitgangspunten voprontwerp-bestemmingsplan Badhuisplein/
Strandweg en vaststelling voorbereidingsbesluit;
- Beeldkwaliteitsplan Raadhuisplein en uitgangspunten voor ontwikkeling van percelen 4 en 17;
- Krediet t.b.v. vervanging riolering Kerkstraat, Buureweg en Dorpsplein;
- Voorbereidingsbesluit perceel Vinkenstraat 20;
- Voorbereidingsbesluit perceel Burg. Nawijnlaan 6;
- Voorbereidingsbesluit perceel "Paviljoen
Zuid" (plus ter kennisneming ontwerpbestemmingsplan).

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekkmg op het gebied gelegen binnen de ring die
wordt gevormd door de Koninginneweg,
Kostverlorenstraat/Zeestraat, Burg Engelbertsstraat/Badhuisplem/Thorbeckestraat en de
Hogeweg
Voor het gebied zal door het ontwerp-bestemmingsplan een soort regelgeving met betrekking tot het gebruik van gronden en gebouwen
en de bebouwmgsmogelijkheden gaan gelden

bouwmassa van de verleende bouwvergunning
het bouwplan te wijzigen Voor het betreffende
gebied is thans een voor-ontwerp-bestemmmgsplan opgesteld. Voor het in procedure brengen
van het bestemmingsplan is een tweetal r&genen:
' .
- voorkomen, dat op basis van het vigerende bestemmingsplan alsnog een grootschalige horecagelegenheid wordt gerealiseerd;
- het vastleggen van de stedebouwkundige randvoorwaarden, waarbinnen een
bebouwing op deze lokatie mag worden
gerealiseerd.
Conform de inspraakverordening wordt een
ieder in de gelegenheid gesteld op het voorontwerp-bestemmingsplan te reageren
Het plan bestaande uit plankaart, toelichting en
voorschriften ligt tot en met vrijdag 14 juli 1995
ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4 te
Zandvoort Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12 30 uur

ZANDVOORT
/•

Wij zoeken met ingang van
1 2 juli tot en met 23 augustus 1 995

standhouders

randstedeli/k

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca 9000 leerlingen

O

opleidingen
centrum

deeltiidberoepsopleidihgen en onentatieschakelprogramma'S

Kies dan voor het kappersvak!

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

1 7.00 tof 22.00 uur.

school, en daarnaast praktijkervaring opdoet op een werk- of stageplek. Een

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

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

Als je er geknipt
voor bent
Het Randstedelijk Opleidingen Centrum (R.O.C.) verzorgt opleidingen in het

Bent u geïnteresseerd, neemt u dan
zo spoedig moge/i/'/c schriftelijk of
telefonisch contact op met Michael
Dorst ofEsther van Hintum van de
afdeling Entertainment, telefoon
02507-20000, toestel 2019 of 2035.

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

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

met leuke en gezellige snuisterijen
voor de markt tijdens de Gran
Festivals op alle woensdagen van
Kosten ƒ 35,- per kraam.

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145,Sluit een nati^a-iut^^l^zekering
bq Uifr^

leerlingwezen. Dit houdt in datje één dag in de week theorielessen volgt op

combinatie van denken en doen, dus! Ben je geslaagd voor je eindexamen en
lijkt het kappersvak je wat? Schrijf je dan in voor de opleiding dames- of
herenkappen.

Duur opleiding: 2 jaar
Vooropleiding: 4 jaar voortgezet onderwijs
leeftijd: vanaf 16 jaar
Plaats: Fizeaustraat 4, 1097 SC Amsterdam
Meer informatie over opleiding en werkplekken:
R.O.C, v/h De Groene School
afdeling Kappen
Fizeaustraat 4,1097 SC Amsterdam
telefoon: 020-6653225

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafeni
of crematie.: . '
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
M
naam:
straat:
postcode/woonplaats:.
telefoon:
Q leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem,
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Zo zie ik Zandvoort....
De prijsvraag 'Zo zie ik Zandvoort', dit
voorjaar uitgeschreven door het Zandvoorts
Nieuwsblad, leverde naast inzendingen op
het gebied van de beeldende kunst ook dlverse gedichten en brieven op.
is hierover gestuikeld.
Twee daarvan werden vorige week al geTweerichtingverkeer voor plaatst tussen de kunstwerken op de kleufietsers op de zuid-boulevard renpagina over deze actie. De overige geligt voor de hand i.v.m. het recreatief fietsen. Het fietspad
naar Noordwijk zou slechts
voor fietsers moeten zijn en
dus niet brommen! Een apart
voetgangerspad tot tenminste.
de derde strandovergang, tevens ingang van de waterleidinduinen, verdient aanbeveling
en voorkomt irritatie bij de gebruikers.
Behalve de soapstory over de
steeds weer terugkerende wateroverlast in het centrum - er
is maar één echte oplossing zijn de nieuwe brandvoorschriften actueel. Menig hotel
en/of pensionhouder zal zich in
zorg afgevraagd hebben hoe
e.e.a. gerealiseerd en betaald
kon worden. De meest uiteenlopende verhalen doen de ronde.
Wie legt alles eens naast elkaar
om het te vergelijken?

Wat wil Zandvoort eigenlijk?
Wat wil Zandvoort nu eigenlijk? Een vraag die ik mijzelf
regelmatig stel. Ik heb het gevoel dat ik het niet alleen ben,
die deze vraag stelt. Het veelal
zwalkend en niet consistent beleid van de Zandvoortse dorpspolitiek is voor velen onbegrijpelijk en is zeker geen aanleiding voor een schoonheidsprijs. De permanente ruzies,
niet alleen tussen de fracties,
ook diegene die samen in het
college zitten, maar ook tussen
fractieleden van dezelfde partij
onderling, wekt alom bevreemding. Een gemeenteraad waar
gekozen leden zonder blikken
of blozen overstappen naar een
andere partij in plaats van hun
zetel ter beschikking te stellen
van de partij waardoor zij deze
zetel gekregen hebben. Een
partij die moties van wantrouwen ondertekent, zodat het college, waar zij zelf deel van uit
maken, naar huis gestuurd kan
worden. Fractieleden die in een
raadsvergadering terugkomen
op een reeds door hen ondertekende motie, omdat ze ineens
zien dat hun persoonlijke belangen anders liggen. Een partij, die zich splitst en ook daarna nog intern blijft ruziën, zodat het geheel onbestuurlijk
wordt en zelfs met een van buiten gehaalde bestuurder niet in
staat is de broodnodige eenheid
te vinden. En tot overmaat van
ramp een collegevoorzitter, die
bang is voor zijn eigen daadkracht.

Sukkelen
Onder de bezielende leiding
van deze politici moet Zandvoort het antwoord vinden op
de vraag of het dorp verder zal
sukkelen als een kleine kustplaats met toeristische faciliteiten of dat Zandvoort een toeristische badplaats wordt zoals
Scheveningen of Knokke.
Voorwaar geen gemakkelijke
opgave.
Iedereen zal begrijpen dat
zonder duidelijkheid over wat
men nu wil, er absoluut geen
sprake kan zijn van een gericht
beleid. Een beleid dat met al
zijn consequenties gedragen
moet worden door een grote
meerderheid van de Zandvoortse bevolking. Het permanent
proberen de kool en de. geit te
sparen leidt uiteindelijk tot
niets.
Het 'doelgroepenbeleid' is in
deze gemeente heel normaal geworden. U bent projectontwikkelaar en u wilt wat. In Zandvoort bent u welkom. Wat is er

daadwerkelijk toegezegd m.b.t.
het flatgebouw aan de zuid-boulevard, wat gebeurt er op de Rotonde, waar wordt weer een
aanslag voorbereid op beschermd dorpsgezicht tegen de
zin van de dorpsbewoners?
Waarom zijn de Kerkstraat
en de Haltestraat niet gewoon
autovrij, zodat de klanten zonder gevaar normaal kunnen flaneren en op de terrasjes zitten?
Zonder blik, parkeermeters en
stoepranden kun je er zelfs met
een kinderwagen lopen, wat
toch normaal is voor-klanten
én middenstand!

Verkeer
Wil Zandvoort een automotailiteit, dan zal er een verkeerscirculatieplan moeten komen,
tesamen met een duidelijk parkeerbeleid. Dit betekent zeer
waarschijnlijk voor sommige
straten, vooral op de zonnige
dagen, een grotere overlast.
Een dergelijk besluit levert
nooit vrienden op, maar het
moet wel genomen worden. Tegelijkertijd kunnen er ook duidelijke afspraken gemaakt worden over het parkeren, zowel
voor belanghebbenden als voor
passanten. In een dergelijke regeling mag vooral het parkeren
van motoren niet vergeten worden.
Een consistent prijsbeleid in
de gehele gemeente is een noodzaak voor alle partijen. Betalen
voor 's nachts parkeren op een
open en niet bewaakt parkeerterrein is een uniek fenomeen
in Nederland.
De beslissing van de Nederlandse Spoorwegen om Zandvoort te bedienen met een pendeltrein naar Haarlem is funest. Het ongelukkig overstappen in Haarlem, vooral in het
seizoen, wordt chaotisch. Volgens berichten is dit besluit
mede ingegeven door de halsstarrige weigering van de gemeente om de perrons te laten
verlengen tot over de huidige
overweg. Wat is erger voor
Zandvoort?
De snelheid van het verkeer
op de noord-boulevard (tussen
Bloemertdaal en Elysée Beach
Hotel) evenaart die van het
daarnaast gelegen circuit. Het
profiel van de weg is er ook
naar. Oversteekgelegenheid bovenaan de Zeestraat is er niet
en de oversteek bij de Kerkstraat-Rotonde is slecht te zien.
De daar geplaatste kettingen
om de motoren te weren zijn
gevaarlijk. Al menig voetganger

schreven inzendingen komen deze week
aan bod, gegroepeerd rond een van de deelnemende foto's.

Gerard Delft

Een meeuw krijsend
langs mijn balkon

In elk geval zal er een eenheid
moeten zijn in de benaming van
de bordjes. Het internationale,
overal gebruikte teken voor uitgang (zie alle stations) en nood- Zandvoort vanuit de zuidduinen. Een avondopname, ingezonden door J.P. Dalhuijsen
uitgang mag in Zandvoort niet
gebruikt worden. Voor onze
buitelandse gasten hangen er
de bordjes 'Uit' en 'Nooduitgang'. Logisch hè?
Zandvoort in de zomer, daar vriendelijk stel mensen, waar muiden, Noordwijk, Lisse en
Gelukkig zijn er in Zandvoort verlangen we allemaal naar; m'n man voor onze verkerings- langs de Leidsevaart weer tenog vele gewone Nederlanders niet om naar het strand te gaan, tijd nog stoelenman is geweest. rug. En als we met de auto wégmet wie smakelijk gelachen want daar is het te druk. VroeNu zijn we alleen 's winters gaan, hebben we het voordeel
kan worden over. het meeste ger deden we dat wel, dan op het strand, wandelen tot dat we zelden in de file hoeven
van het bovenstaande. De kwam je met al je vrienden en paal 69 en vervolgens de water- te staan. Met mooi weer komt
Noordzee en vooral de zeelucht kinderen naar strandtent 15, bij leidingduinen in naar de oase, alle verkeer naar Zandvoort toe
doen de rest!
Clara en Sjaantje Kemp. Tante nemen daar een kopje koffie en en hebben wij vrij baan om weg
J.C. Schut Anna was er ook altijd. Een gaan dan via de Zandvoortse- te gaan. 's Avonds is dat omgelaan terug. Fietsen doen we ook keerd. Dat is een leuk voordeel
veel, in een prachtige omgeving om in Zandvoort te wonen.
van bossen en duinen. Naar IJStans Hellingman

Een leuk voordeel van Zandvoort

Meer dan strand alleen

Hier ver van Zandvoort
Waar ik nog geestelijk toebehoort
Zag ik nu de slogan die wij nu hebben ontvangen
Voor de Zandvoortse belangen
Heeft men met mij gemeen
Zandvoort meer dan strand alleen
Nu ik geen krant
Meer elke week onvangt over Zandvoorts strand
Hoor ik alles via telefoon
Toch best wel ongewoon
Dit houdt mijn enthousiasme op de been
Zandvoort meer dan strand alleen
Ik ben op de hoogte van de feiten
Regionaal op de festiviteiten
Ik kan niet zonder Zandvoort
Herinneringen blijven ongestoord
Ik mis die toeristische sfeer naar ik meen
Zandvoort, meer dan strand alleen

Strandimpressie

Een en ander is deze week ook nog te zien Dalend langs paviljoen 12 a
in het Cultureel Centrum Zandvoort, Gast- (de 13 wordt gemeden door de horeca)
ik een verlaten strand.
huisplein 9b, geopend van woensdag t/m betreed
Wat is er nu nog tussen mij en Engeland?
zondag, 's middags van één tot vijf uur.
Een troep meeuwen,
hangend op de wind...
Tot één zich vallen laat.
De anderen schreeuwen
als hij zich uit het water slaat.
Een kratabetje of visje in de snavel.
En even later bij 12 a
(de 13 wordt gemeden door de horecaj
begint 't geredekavel.
Tot er een winnaar schrokhalzend op tafel staat.
Waarna men weer op zoektocht gaat
boven de branding van 't verlaten strand.
Hangend tussen de toeschouwer en Engeland.

dag twee dienders of twee bereden-politieagenten.
Bijgesloten een krantenknipsel ('Schaatsplank en wielschaats in Den Bosch taboe').
De gemeente 's Hertogenbosch
pakt dit radicaal aan en heeft
een verbod ingesteld. Ik zie
onze vroede vaderen niet zo
fors optreden, zij beroepen zich
op te weinig geld, onvoldoende
politie en 'het zal wel niet zo'n
vaart lopen'. De verloedering is
er en valt dan moeilijk terug te
draaien. Onder het motto 'alles
went' blijven wij hier heerlijk
naar de zee kijken.

om mee te helpen die paviljoens op te bouwen,' denk ik,
'weer eens wat anders dan trimmen', mijmer ik verder. Het paviljoen 'Club Maritirne', schuin
beneden mijn flatgebouw is elk
jaar begin maart al opgebouwd.
Van paviljoen 'Het Trefpunt'
ken ik de eigenaar. 'Vanavond
zal ik even bij hem langsgaan,'
denk ik. M'n blik dwaalt verder
langs het strand. Ik zie een
hond rennen naar de plaats
waar z'n baas een stok heeft
gegooid. Op de sierbestrating
rolschaatsen een paar kinderen. Krijsend vliegt een meeuw
langs mijn balcon. Daarna zie
ik nog enkele meeuwen. 'Die
beesten maken prachtig gebruik van de thermiek,' denk
ik. Ook zie ik een meeuw op een
strandpaal zitten. 'Dat zo'n vogel kan blijven' zitten,' peins ik
verder. De wind heeft een laagje
zand geblazen rondom het
beeld op de Rotonde. De vlaggen zijn aan het eind een beetje
gerafeld, omdat ze het gehele
jaar wapperen in de wind. Een
oorverdovend geluid doet me
opschrikken uit mijn overpeinzingen.
Een straaljager vliegt zo laag,
zodat hij bijna de golven van de
zee raakt. Op ongeveer vijfhonderd meter van mijn flat zie ik
een deltavlieger. 'Die heeft ook
lef om met dit weer te gaan vliegen,' denk ik. De deltavlieger
nadert mijn flat en ik zie dat
Jaap de Vries er aan hangt.
Vliegensvlug doe ik de balcondeur open en schreeuw met de
handen om m'n mond: 'Hé
Jaap!'

T.H. Beidschat

A. Schaap

Ik zit op het randje van de
bank die voor het raam staat en
kijk naar buiten. Er staat een
behoorlijke wind; toch zie ik
mensen op het strand. Een jongen laat een driedelige vlieger
op, in een mum van tijd staat de
vlieger heel hoog. De jongen
moet zich met beide handen
aan de stang van de vlieger vasthouden, omdat de wind zo
krachtig is. Enkele mensen lopen langs de kustijn en trotseren de wind. De lucht is helder
en de zon schijnt. De samengepakte wolken lijken wel taesneeuwde bergen. Een meisje
en haar vriend staan stil en staren over de zee. Het is nu eb.
De paviljoens worden weer
opgebouwd en ik zie tractoren
af en aan rijden met onderdelen. 'Eigenlijk heb ik best tijd

Verloedering moeilijk terug te draaien

Wij wonen nu 15 jaar in Zandvoort en vinden de dorpskern
met de winkels waar letterlijk
alles te koop is, ideaal. Vooral
ons huis aan het Favaugeplein
met terras en uitzicht op zee, is
perfekt. Het door U genoemde
mondaine leven schatten wij
minder hoog in. Gedurende de
weekends is het een rommelig
geheel met dikwijls dronken en
vechtende mensen.
Het is zo dat vele wat oudere
bewoners van het plein zich in
die periode liever niet op straat
begeven. De prettigste tijd om
Marcel Kamperman hier te wonen is van september
Groningen tot mei.

Wat de flaneer-boulevard zou
moeten zijn, is een recreatieterrein voor de jongelui die met
hun scooters en knetterende
bromfietsen voor veel lawaai en
onrust zorgen. Verder de lieden, welke met hun skeelers en
skateboards profiteren van het
mooie wegdek. In het recente
verleden heb ik met de heren
Methorst en Brugman gesprekken hierover gehad. Dit is met
de politie besproken. Een bord
met de tekst 'Verboden voor
alle motorisch verkeer' vond
men niet nodig. Toezicht is er
praktisch niet op de boulevard,
hoogstens enkele malen per

ZAKELIJK BEKEKEN

Teleweerbericht 'geweldige bijdrage'

Instalfoon officieel PTT-dealer

Burgemeester Van der Heijden is erg enthousiast over het
Visuele Tele-Weerbericht: „Dit
zou een geweldige bijdrage zijn
aan de service naar de toerist.
Die wil immers in een zo vroeg
mogelijk stadium geïnformeerd
worden. Het draagt bij aan de
kwaliteitsverbetering en upgrading van Zandvoort, vooral in
deze tijd dat het toerisme in
heel Nederland ons zorgen
baart." De financiering is op dit
ogenblik echter nog een probleem, want de aanloopkosten

Vervolg van voorpagina

ZANDVOORT - Erik
Zwemmer en Gerard Rollerïberg hebben aan de Tolweg 6, de voormalige bakkerij, Instalfoon geopend.
Daarmee zijn zij officieel
PTT-dealer en mogen zij
alle diensten verrichten, die
normaliter via de Prima(ADVERTENTIE)

Ben je ondernemend en
avontuurlijk?
Kies dan voor HBOtechniek!
Bijvoorbeeld voorWerktuigbouwkunde met versneld
leerplan voor MTS'ers.
Bel 020-6821955
Hogeschool van Amsterdam

foonwinkels gaan. Verder aal te vinden als bij Primafoon,
biedt de zaak nog tal van inclusief faxen en autoteleandere technische diensten. foons, maar met uitzondering

van de normale telefoons met
het PTT-label. Sommige zelfde
modellen zijn wel te koop aan
de Tolsweg, maar dan onder de
naam van de fabrikant, zoals
Philips, Siemens, Grundig, Profoon en Tiptel.
Draagbare telefoons zijn
eveneens te koop. „Maar dan
wel de betere merken," aldus
Zwemmer. „We kiezen voor
kwaliteit, niet voor goedkoop
materiaal dat binnen een paar
maanden weer terugkomt omdat het stuk is." Het tweetal
heeft al veel reacties gekregen
op de 'Funny Phones': waar
normaal een bel overgaat, begint een trein te puffen en te
fluiten, kwaakt een eend,
Telefoons
maakt een Lamborghini raceBij Instalfoon is het zelfde as- geluiden en claxonneert een
sortiment aan telefoonmateri- motor. De prijzen liggen ruw-

Erik en Gerard hebben eerst
een bescheiden marktonderzoekje laten verrichten, alvorens zij besloten hun Instalfoon in Zandvoort te openen.
„Daaruit bleek dat er wel degelijk een behoefte was aan zo'n
zaak," zegt Rollenberg. „Voorheen moesten de mensen voor
alles wat met de PTT te maken
had, naar de Primafoon in
Haarlem. Nu kunnen zij daarvoor bij ons terecht. Dus ook
voor het aanvragen van nieuwe
aansluitingen of het doorgeven
van verhuizingen. " Daarvoor
hoeven de Zandvoorters niet
meer naar Haarlem."

(ADVERTENTIE)
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Gerard Rollenberg (1.) en Erik Zwemmer demonstreren twee
van hun 'funny phones', een locomotief en een motor
Foto Arnold van der Zee

weg tussen de 100 en 250 gul- om verzekerd te zijn van een
correcte aansluiting.
den.
Voor beide heren, die de winVerder kan men er terecht kel samen met hun echtgenotes
voor allerlei technisch materi- gaan draaien, is Zandvoort
aal, zoals wandcontactdozen, geen onbekend terrein. „Ik ben
schakelmateriaal,
OSRAM- er een van 'Sportje'," zegt
-lampen, brandmeldingsinstal Zwemmer. Zijn grootvader,
laties, computeraccessoires en ook wel 'grote zeebeer' geprinters. Daarnaast geven naamd, kreeg de bijnaam
Zwemmer en Rollenberg een Sportje omdat hij op zondag alfaxservice. Opdrachten tot in- tijd als eerste de kerk verliet
stallatiewerk die eventueel uit om snel naar het voetbalveld
het winkelwerk voortvloeien, van Zandvoortmeeuwen te
kunnen worden uitgevoerd. Zo gaan. Erik Zwemmer heeft
ook kan voor doormelding wor- vroeger in Zandvoort ook geden verzorgd van de alarmin- werkt, voor het technisch installatie, dat kost zo'n 50 cent stallatiebedrijf van zijn vader,
toen gevestigd in de Swalueper dag.
straat. „Ik heb heel wat klussen
gedaan in EMM-woningen."

Ben je ondernemend en
avontuurlijk?
Kies dan voor HBOtechniek!
Bijvoorbeeld voor Hogere
Informatica met versneld
leerplan voor MRS'ers.
Bel 020-6429333
Hogeschool van Amsterdam

zijn aanzienlijk. Het echtpaar
Zonneveld overweegt, naar mogelijkheden te zoeken om deze
service zelf in te stellen, vanaf
hun paviljoen. „Maar je zou je
ook kunnen voorstellen dat organisaties als de WV en dergelijke dit aan de toerist aanbieden, in de vorm van Visual Callcentres," aldus Freddy Zonneveld. Zij voorziet dat er op den
duur ook camera's op andere
toeristische plekken komen te
staan. Mogelijk zullen dan ook
ontbijtshows en journaals gebruik maken van deze 'actuele
viewpoints'.

Rijksbijdrage
Volgens Van der Heijden kan
er bij de Nederlandse overheid
wel aangeklopt worden voor een
financiële bijdrage. „Dit systeem draagt bij tot de kwaliteit
die we in Nederland moeten
zien te bereiken in het toerisme.
En dat is ook weer van belang
voor de werkgelegenheid. Daarom zou volgens mij het departement van Economische Zaken
hierin een financiële rol kunnen
vervullen."

(ADVERTENTIE)

Ben je ondernemend en
avontuurlijk?
Kies dan voor HBOtechniek!
Bijvoorbeeld voor Elektrotechniek met versneld leerplan voor MTS'ers.
Bel 020-6429333
Hogeschool van Amsterdam

Loterij Mariaschool
ZANDVOORT - De Mariaschool dankt haar succesvolle
jubileumfeest mede aan de gulIe gaven een groot aantal ondernemers, zegt een woordvoerster. „Het was een grandioosfeest." Die gaven waren ook te
vinden bij de grote loterij. De
prijzen daarvan vielen op de
lotnummers 1803 (fiets), 1789
(CD-speler),
1029
(bon
V.Kleeff), 0237 (picknikmand),
0601 (bios/etensbon), 0999 (levensmiddelenpakket). De wmnaars hebben persoonlijk bericht gehad.

'Sportje'

zoekt per direkt part-time medewerkers
vanaf 17 jaar.
Gezellige werksfeer en goede verdienste.
,Vul de bon in en wij vertellen u meer.
Naam:
,
Leeftijd: ,
Adres:
)
Tel.:
L
Periode beschikbaar:
Inleveren bij één van onze vitrinerestaurants
of op het strand of sturen naar:
Kam. Onnesstraat 38,2041 CC Zandvoort

Gerard Rollenberg komt uit
Maar in dat geval wil Instalfoon
in ieder geval wel de 'laatste IJmuiden, waar hij al langere
hand' hebben in de installatie, tijd met Zwemmer plus een
derde compagnon een bedrijf
had, van waaruit de opleiding
Gebouwsysteem
(Electro)Techniek wordt gegeven. Het is
een van de vijf gecertificeerde
opleidingen in Europa. „Je mag
dus best wel zeggen dat de
ZANDVOORT - De open- klant hier bij vakmensen telucht-vismaaltijd komt weer te- recht komt," aldus Zwemmer.
rug. Deze wordt gehouden op 12 Meer info: tel. 15711.
juli, en op 3 en 23 augustus bij
strandpaviljoen 'De Wurf' (12)
in samenwerking met de gelijk(ADVERTENTIE)
namige folklorevereniging. Dit
festijn werd in de jaren tachtig
op het Gasthuisplein gehouBen je ondernemend en
den, maar verdween daarna
avontuurlijk?
van het toneel. „Ik heb het alKies dan voor HBOtijd zonde gevonden, dat dat er
techniek!
niet meer was," zegt strandBijvoorbeeld voor Bouwpachter Jan Paap. „Daarom
kunde of Civiele Techniek
heb ik contact opgenomen met
(voor MTS'ers versneld!)
vereniging De Wurf om dit saBel 020-6821955
men te organiseren. Zij waren
heel enthousiast." De Wurf
Hogeschool van Amsterdam
treedt op en bedient in klederdracht.

Folkloristische
vismaaltijd terug

Het Zandvoortse strand volgend jaar misschien met het Visuele-Teleweerbericht 'live' op de
buis

Illubtratie Mme de Boer

donderdag 22 juni 1995
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Wegens verhuizing naar buitenland direkt te
aanvaarden! Wanneer dit stijlvol verbouwde appartement u aanstaat is naast de benodigde
kooppenningen een stofdoek voldoende om dit
appartement te kunnen betrekken. Dr. Mezgerstraat51.
Vr.pr.-ƒ229.000,-k.k.
Van Speykstraat 8a, royale, zonnige bovenwoning. Netjes onderhouden, sfeervolle uitstraling,
gelegen op 100 meter van strand en station.
Woonkamer, drie slaapkamers, keuken, badkamer.
Vr.pr. ƒ 198.000,-k.k.

Zandvoorts Nieuwsblad

LET OP

Haltestraat 96 heeft verrassend veel meer in
huis dan het aanzicht al doet verwachten: comfort, ruimte, het strand en centrum op loopafstand, parkeergelegenheid op eigen terrein, besloten tuin met privacy op het zuiden...
Daarom geven wij OPEN HUIS zaterdag 24 juni
van 12.00 tot 14.00 uur.
Vr.pr. ƒ 329.000,- k.k.

Je theoriecertificaat is tot
31 december '95 3 jaar geldig,
daarna 1 jaar.

Op zoek naor de bcslc bijverdienste? Word (vakonlielbczorger voor do
en/ol Hel porool. Dal h de snclsle manict om bij Ie vcidienen. In een uurtje is hel
gepiept. Kun je de tost van de dag lekker je eigen gang gaan. Bovendien betaalt bel
prima. Ben je 15 jaar ol ouder dan kun je aan de slag. Zodra er een wijk vrij is kloppen wc
bij je aan. Meld je snel aan, dan heb je de meeste kans. Bel voor meer informatie en
aanmelding: 023 355 <I3<1 (lussen 09.00 en 16.00 uur).

Fa. P. Klein

Weekmedia

Gemeenschapshuis Zandvoort

Fa. Veldwijk

Sig.mag. Lissenberg

Inlichtingen:

Autorijscholen:

30 lessen + ex.aanvraag ƒ 1.700,- incl. b.t.w.
30 lessen + ex.aanvraag
Theorie + ex.kaart ƒ 1.775,- incl. b.t.w.

70000 km

Celsiusstraat 1 92, Zandvoort

BX 1.4lnj. V. Extra
BX 1.6REGTIsp.

5-drs

73000 km

5-drs

98COO km

Gasthuisplein12, Zandvoort

AX 1.1 veel extra's

3-drs.

200 II km

AX1.1 GTE

5-drs

42500km

Swift 1.0 Spirit

3-drs.

26000 km

Allo

3-drs.

58000 km

Galant 1.8 GL

4-drs.

81200 km

Charade 1.3 TX

3-drs

74500 km

Peugeot 309 XL

3-drs.

65000 km

BX 19 Diesel

5-drs

226000 km

BX 19

5-drs

214000 km

Haltestr. 9, Zandvoort

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk

Inruil-garantie en financiering mogelijk

Communicatieweg 6

Shell Geerling

Thorbeckestraat 3/9 maisonnette met de
ruimte van een eengezinswoning. Eerste woonlaag: woonkamer met parket; keuken; toilet.
Tweede woonlaag: 2 slaapkamers, badkamer.
Derde woonlaag via vlizotrap bereikbare zolderkamer.
Vr.pr. ƒ 209.000,-k.k.

Tel. 02979-84866/72828
Mijdrecht

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

PLUS

VLOEIBAAR WASMIDDEL

Dr. C. A. Gerkestraat 72 goed onderhouden
woonhuis met zomerhuis op ca. 490 mz eigen
grond. Fraaie tuin. Ind.: entree; L-vormige
woonkamer met open haard; parket en zonnige
serre met schuifpui naar terras op het zuiden;
half open keuken. Eerste verd.: overloop met
inb.kast; 3 slaapkamers; badkamer met ligbad,
wast. en toilet. Zolderruimte bereikbaar via vlizotrap. Grotendeels therm. begl. C.V Zomerhuis
met twee kamers en keukenblok, douche/toilet.
Vr.pr. ƒ 595.000,-- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

49300 km

5-drs

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Phil Waaning
Bert Hoogendijk
Tel. 12071
Tel. 14946
Spoedcursus

5-drs.

BX 1.6TZI

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

VAN AALST
AUTO'S

ZX 1.4 Reflex

Kerkstraat 1 2, Zandvoort

Super Noord

Theorie in één week
Zaterdag 24 juni
van 09.00 tot 17.00 uur.

AUTO
PAS

ELDERS

PER BUK
(PER 4
BLIKKEN
VERPAKT)

BUK 400 GRAM

VAN
/

/GRATIS

BIJPASSENDE
\
SLOOP
\JOx70CMy

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

lichtgewicht
naaimachines

vanaf

399,-

FRAAIE STENEN
INSTEEK BEELDJES
een sierraad voor uw tuin, diverse
decoratieve modellen

SWIRL GEÏMPREGNEERDE
REINIGINGSDOEKJES
voor o.a. brillen, cameralenzen etc

kompleet MINI NAAIGARNITUUR
ideaal voorop reis, makkelijk voor
in de handtas

EXTRA STEVIGE ZWARE
KUNSTSTOF EMMER
met handgreep, inhoud 10 liter

MODERNE BOXERSHORTS
in diverse kleuren, 100% katoen,

ROLLEN

ÏPERS. DEKBEDOVERTREK
met royale instopstrook, in diverse

PAGE TISSUE KEUKENROLLEN
met mooi decor, absorbeert meer

DMC-garen
Anchorgaren
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie

STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

SEPARATIE ALLE MERKEN

geeft u meer!
Dagtocht Harderwijk
In samenwerking met Rederij Naco biedt Weekmedia
haar lezers iedere zaterdag van 8 juli t/m 26 augusIAIS (ni.u.v. 12 avigustus i.v.m. Sail 1995) een vaarlocht naar Harder\vijk aan. U gaat dan niet alleen
me! de boot. maar ook met de bus. Het is aan u de
keus met u-elke van de twee u het eerst gaat. De vaarlocht zal via het Unieer, het Gooimeer en het
Eemmeer naar Harderwijk gaan.

BASTINI
CREXX

CALVE
PINDAKAAS

waanzinnig lekker
ZAK 150 GRAM
ELDERS

HOLLANDSE \ \
KERSEN

wie is er niet
groot mee geworden

RAVENSBERGEN

GEVULDE KOEKEf\
met banketspijs
REUZEPAK

REUZE POT
550 GRAM

10 STUKS
ELDERS

OLA MAGNUM

PERLA
ALENCIANA1987

.In Harderwijk zijn er verschillende mogelijkheden om
uw tijd goed te besteden. Harderwijk staat natuurlijk
bekend om zijn Dolfinarium. Een dagkaart kost voor
volwassenen l'20.00 (i.p.v. f22.501 en voor kinderen
van -l t/m 1 1 jaar f 17.00 (i.p.v. f 19.50). Graag bij uw
reservering vermelden.
Harderwijk is ook een van de belangrijkste Hanzesteden geweest. Aan deze glorietijd herinneren vele
m o n u m e n t e n en bezienswaardigheden, zoals de
Groic ol' OLV-kerk. bet oude stadhuis, kloosters, de
svnagogc. de markten, de huizen en poorten, de
Vanghen-toren en de oude muren. De beste manier
(.HIi tlit alles Ie zien is het maken van een stadswanclelinu, iiiulcr leiding van een deskundige gids van de
siadsrondleidingsdiensi. De rondleiding kost f 5.00
extra i.p.v. de normale prijs van f ö.OO (s.v.p. bij
reservering melden). U kunt ook een bezoek brengen
aan hei Veluwse museum, waar u o.a. de vroegste
geschiedenis van clcze streek in een lang diorama
vindt samengevat vanaf de Ijstijd tot aan het begin
der Middeleeuwen.
Tegen inlevering van onderslaande volledig ingevulde
bon op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij
iVaeo. De Kuvlerkade Steiger 7 in Amsterdam en na
lelelonische reservering (lel. 020-6262-466) betalen
onze lezers slechts f 44.00 i.p.v. f 49.00 (incl. vaaruu'lït en bustocht, schippersltmch en consumptie).
Vertrek: 9.00 uur met de boot of 10.00 uur niet de
bus.
Aankomst: 18.00 niet de bus of 19.00 met de boot.

In het oosten van Spanje ontdekten wij een
heerlijke rode wijn vol van smaak.
Deze kruidige wijn met een fruitig bouquet,
ideaal bij vlees, kaas of broodmaaltijden

DOOS 3 STUKS
FRISCHLI KOFFIEROOM
handige set 20 cups

ELDERS

5<95

CROMA
BAK & BRAAD
PAK 200 GRAM

ELDERS

t

l

HEERLIJKE MOCCA
SLAGROOM TAART
V-fr \ ^
~f\}

MONZESUPEBSUOERU

Eon voor "onze lezers
Deelname aan deze tocht naar Harderwijk is alleen
mogelijk na telefonische reservering, t e l . 020(i'JOIMfitj. Deze boti dient ingevuld ingeleverd te worden op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij
X'Al'O. De Knyterkade Steiger 7 in Amsterdam.

F^ A D \£ heetlijk roomijs met ee
UMtllV dikke laag chocolade

KtLO

"' °P9VmaaM met ne!e nazelnoten, chocolade
en vruchten (voor 6 • 8 pers,)

JONGE HOUAHDSE

TU1MBOMEN
PER POHD
geldig van
woensdag
t/m zaterdag

Adres:Posteode:

Woonplaats:

Dainm:

Aantal personen:

n
u

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, on ook: • OOST2AAN: Winkelcentrum Hannie Schattplein . HOOFDDORP: Marktlaan (centrum). Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintcnslroal • ZWANENBURG: Dcnnenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorer
EN NU OOK; AMSTERDAM: • Belgiëplein 106 (Nieuw Sloten) • Molukkenstraat 131 loost) • Marie Heinekonplcmlccnlruml
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MENINGEN

We were impressed
De Canadese bevrijder Mr.
Hugh Gaffney, die in mei te gast
was in Zandvoort, heeft de ontvangst indrukwekkend gevonden. Dat schrijft zijn schoon/oon Douglas Sinclair In een ingezonden, open brief aan het
Zandvoorts Nieuwsblad.
My wife and I recently accompanied my wife's parents
and her aunt and uncle to Zandvoort for the 50th anniversary
of litaeration celebrations. My
wife's father, Mr. Hugh Gaffney, had been the first Allied
soldier tot enter Zandvoort
near the end of the war.
We were very impressed by
the growth and prosperity that
fifty years of peace have
brought to your lovely city. We
were also impressed by the
beauty of the various commemorative activities which were
organized by Mr. Brabander
and his superb committee.
What we will remember most,
however, is the simple hand of
friendship that was extended to
each of us by the many warm
and gracious pepple we met during our brief visit. Each of us
feels blessed to have had the
opportunity to meet these wonderful Zandvoorters and to join
them in their celebrations.
(ADVERTENTIE)

Ben je ondernemend en
avontuurlijk?

Kies dan voor HBOtechniek!
Bijvoorbeeld voor Maritiem
Officier, Hydrografie of Ma-

ritieme Elektronica.
Bel 020-6242169
Hogeschool van Amsterdam

We would like to use this forum on behalf of all of the
members of our party, to thank
each and everyone we met for
their gracious hospitality. We
would in particular like to
thank the Mayor of Zandvoort,
Mr. Robert van der Heijden and
his lovely wife, who showed
themselves to be international
goodwill ambassadórs of the
highest order.
Sincerely,
Douglas Sinclair
Lake Forcst, USA

Spoorlijn wordt
later opgeheven

Over enige tijd komen de cijfers, die. de terugloop van het

Weekenddiensten
Weekend:
24/25 juni mei 1995
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen),. Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
- alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale

Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
Hulpverlening:
Centrum Voor Vrijwillige
Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op
alle werkdagen van 10.30-12.30
uur. Schriftelijk: Postbus 100,
2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel GeWeid: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.
Storingsdienst Gasbedrijf: .tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Meijer
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: mevr. ds.
L.C.M. Blomjous, Aerdenhout
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A. W. Snijders, Opdrachtdienst
Zondag 19.00 uur: Zendingsdienst, Ciska Verwoerd

Burgerlijke stand
Periode:
!3 • 19 juni 1995
Ondertrouwd:
Kedde, Hendrik Roelof, en
Kroon, Sylvia Diana
Gehuwd:
Hoejenbos, Hendrikus Wilhel'ttus, en Boot, Petronella Francisca Maria
"an der Werf, Franciscus Boni-

Vijftien jaar geleden

Geef belbus terug De leden van de ANBO willen de belbus terug. Dat is het motto van een
handtekeningenactie die de Algemene Bond
voor Ouderen afdeling Zandvoort afgelopen
week heeft gehouden. Dat leverde zo'n zes- a
zevenhonderd handtekeningen op, die dinsdag
aan de wethouder van welzijnszaken, Jan Termes, werden overhandigd. Termes is van mening dat er een noodoplossing gevonden moet
worden. De ANBO dringt met de actie aan op
'snelle maatregelen'. De huidige belbus staat momenteel stil, de vrijwillige chauffeurs staken omdat de wagen onveilig is. „We zijn druk bezig
ervoor te zorgen dat de belbus terugkomt," aldus Termes.

Voormalig 'zcemotel' gekraakt Een groep jonge Zandvoorters heeft in de vroege morgenuren
van donderdag 12 juni f1980) het reeds lang leegstaande 'zeemotel' Sonnewende in de mr. Troelstrastraat gekraakt. Dit geschiedde na een zorgvuldig voorbereide actie. Zo werden er donderdag brieven verzonden aan de gemeenteraad, de
eigenaar van het pand en omwonenden. Hierin
wordt door de krakers, die zich 'de bezetters'
noemen, uiteengezet waarom men het bewuste
pand tot woning heeft verkozen. 'Hotel Sonnewende staat al zo'n tweeënhalf jaar leeg, terwijl
Zandvoort een schrijnend tekort aan woohruimte heeft.'

(ADVERTENTIE)

Straatnamen

facius, en Pistor, Paulien Maria
Geboren:
Mike, zoon van: Vleeshouwers,
Paulus Cornelis,. en Bluijs,
Yvonne Johanna Maria
Karim, zoon van: Caffio, Osvaldo, en Rabibi, Jamila
Johan Reinier, zoon van: Beelen, René Gerardus, en Mos, Til-

iy

Ben je ondernemend en
avontuurlijk?

Kies dan voor HBOtechniek!

Bijvoorbeeld voor Milieukunde of Chemische Pro-

cestechnoloqie.
Bel 020-6521300
Hogeschool van Amsterdam

De Canadees Hugh Gaffney, tweede van links, op de Grote Krocht tussen oud-verzetsstrijders
van de Kleine Patriot en burgemeestersechtpaar Van der Heijden
(Archieffoto Weekmedia)
aantal reizigers aantonen,
waarna tot sluiting kan worden
overgegaan. Doel bereikt! De
gemeente Zandvoort zou er verstandig aan doen, nu reeds
daarop in te spelen en het tracee te bestemmen voor rijweg,
die kan aansluiten op de Randweg in Haarlem.
H.Th. Gerkc
Zandvoort

Zandvoort is
diervriendelijk
C. Hendriks heeft zo zijn eigen opvatting over 'hondenproblematiek' in Zandvoort.
Wist u dat de gemeente Zandvoort eigenlijk de enige diervriendelijke gemeente in Nederland is? Vroeger niet. Toen
mochten de honden nog vrij in
het dorp rondlopen in de zomer. Terwijl je toch beter moet
weten, met zoveel badgasten. Ik
krijg vaak de indruk dat ze hier
naar toe komen om de hele dag

uit de muur te eten.
Nou is het eten van die vette
kost een persoonlijk vermaak.
En daar moet je je niet mee
bemoeien als inwoner. Het probleem is dat dit voer verstrekt
wordt in plastic bakjes die na
geleegd te zijn op de grond terecht komen. Zo'n hond, die
nog echte ingewanden heeft en
die bakjes gaat ontdoen van
achtergebleven mayonaise en
er voor de variatie nog een platgetrapte kroket bij nuttigt,
komt in de problemen. Je staat
dan als wettig eigenaar, vanwege de belasting, al heel gauw op
de stoep bij de dierenarts.
Onze wijze bestuurders hebben daar het volgende op gevonden. De dorpskern is nu
hondenvrije zone geworden.
Dat bespaart de dieren een
hoop leed. Hiervoor mijn dank
als dierenvriend. Je hebt het als
dierbeschermer toch al' niet
makkelijk en dan is iedere hulp
welkom.
Het is ook moeilijk om je
principes overeind te houden,
hoor. Als je 'zomers lekker bui-

Wagenmakerij

ten zit te ontbijten en hetgeen je
op je boterham zit te smeren
Tussen het Gasthuisplein de Burg. Engelbertstraat, langs het
niet uit het botervlootje komt dorpsplein,
het Wagenmakerspad. Die naam stamt uit de
maar uit een kraai die in de 19-e eeuw en loopt
- zoals gebruikelijk in vroeger jaren - genoemd naar
dakgoot boven je hoofd zit, heb een bedrijf inis dit
straatje: vanaf het midden der 19-e eeuw tot in
je daar wel eens problemen het beging der 20-ste
eeuw was hier de wagenmakerij van Van
mee. Je moet ook altijd opbok- Keeren gevestigd.
sen tegen rare denkbeelden die
mensen er op na houden. Zo
worden in Afrika de neushoorns afgeslacht omdat Chinezen denken dat de gemalen
hoorn vruchtbaar maakt. Dat is
lulkoek natuurlijk. Je loopt
met jouw stelling dan wel tegen
een miljard Chinezen aan. Je
tegenstanders hebben dus veel
meer argumenten om hun gelijk te halen.

'Geurige cadeautjes'

Ik zal barsten als het mij nog
eens lukt om bij het zelfde onderwerp te blijven. Wil je de gemeenschap bedanken voor het
gevoerde beleid, zit je binnen de
kortste keren in Afrika. Hoe
kom ik nu weer aan neushoorns? Die lopen niet in het
dorp. Wel rooie garnalen. Te
weinig zonnebrand gebruikt op
het strand.

C. Hendriks
Zandvoort

(ADVERTENTIE)

De OVZ/ZN promotiedames waren zaterdag- in het dorp, hier in
het gezelschap van Lissenberg jr. en Wil Moerenburg
Foto Anclré Lieberom

ZANDVOORT - Het promotieteam van Ondernemers Vereniging Zandvoort
en Zandvoorts Nieuwsblad
heeft zaterdag het winkelend publiek weer verrast
met een promotieactie.

Speelweek van 22 t/m 28 Juni
iERiBElitUS JEREMY1ROHS

SAHÜR L JffiKSQM

THiHKFASI
lÖOKAUUE

S

in het hele dorp geurige cadeautjes uit, die ter beschikking waren gesteld door Parfumerie
Moerenburg uit de Haltestraat.
Met de actie werd tevens gewezen op de OVZ/ZN Vaderdagpuzzel in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 15 juni. HierDe promotiedames deelden mee zijn twee dinerbonnen te
winnen, beschikbaar gesteld
door Chinees Restaurant Hong
(ADVERTENTIE)
Kong, hoek Haltestraat/Zeestraat.
Ben je ondernemend en
Sigarenmagazijn Lissenberg,
avontuurlijk?
eveneens uit de Haltestraat,
Kies dan voor HBObiedt als 'troostprijs' twee
techniek!
staatsloten aan ter waarde van
Bijvoorbeeld voor Alq.
25 gulden, plus 20 Lucky 10 loOperationele Technologie
ten.
(voor MTS'ers versneld!).
De oplossingen van de puzzel
Bel 020-6821 955
moeten vóór aanstaande maandag 25 juni binnen zijn op het
Hogeschool van Amsterdam
kantoor van de krant, Gasthuisplein 12.

Ie

Midzomer Festival

[erkdiensten
Weekend
24/25 juni 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. jongerenkoor
The Trumpets of the Lord
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A.S.
Vegh, Amsterdam
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F.
Meijer
Zondag 10.30 uur: pastor F.

Vijf jaar geleden

De spoorlijn Zandvoort-Haarlem wordt opgeheven. Dat zegt
H.Th. Gerke in een reactie op de
ingezonden brief van Rosalie
van Woerkom in het Zandvoorts Nieuwsblad van vorige
week, over de Strandsprinter of
'De Sade-express'.
De NS is helemaal niet zo
dom en achterlijk als mevrouw
Van Woerkom denkt. Het is
een oud, weloverwogen plan.
Er wordt nu alleen wat meer
vaart achter gezet. De bedoelingis nl. dat de lijn ZandvoortHaarlem wordt opgeheven.
Het is begonnen met het sluiten van het station in de avonduren, daarna is een groot deel
van de overkapping op het perron gesloopt en nu dus het
speelgoedtreintje met alle genoemde gebreken, vergeten
binnendeuren (heerlijk fris) en
ontbrekende leuningen. En
niet te vergeten de chicane in
Haarlem, trap-op-trap-af!

de badplaats door

met

NEDCKIANDÜ •fitSMWKEN >

A.L

dagelijks
13.30 en 15.30

16 jaar
dagelijks
19.00 en 21.30

VERWACHT
ie ALL - MIGHT HORROR SHO
29 Juli om 24.00 uur
WES GRAVEN' S FiBW
CATJ / DEATH MA<
Oasthuisplein 5,2042 JM, Zandvoort/ tel: 02507-18686

Zaterdagmiddag 6 uur wordt
in het dorp het startsein gegeven voor het elfde, bruisende
Midzomer Festival, gekenmerkt door swingende muziek
vanaf vijf podia. Op podium
Haltestraat (gesponsord door
Café Neuf en Chin Chin) The
Chevy Rockers & Special Act;
podium Haltestraat (nabij Zeestraat, gesponsord door La Bastille) Hurricane Joy; podium
Gasthuisplein (Wapen van
Zandvoort, Sesto Senso, Circus
Zandvoort) Rob, Ronald, Coco
en Frank de Geus; podium
Dorpsplein (Yanks) Buck Wheat. Vermoedelijk staat er op het
Kerkplein eveneens een podium met live-muziek, maar
daarover was gisteren bij de redactie nog geen zekerheid. De
horeca laat zich hiermee zaterdagavönd van zijn beste kant
zien. Zo ook met terrasjes op
straat en diverse tappunten en
houtskoolgrills. Nu alleen het
weer nog... Het festival duurt
tot 12.00 uur.

'Lekkerste
Weekend'
De Zandvoortse horeca-ondernemers Cor van Gelder (Hotel Bad Zandvoort) en Michel
Demmers
(Albatros/Fisherman's Friend) willen op 29 en

30 september het 'Lekkerste
Weekend van Zandvoort' houden, te vergelijken met 'Amsterdam Culinair'. De bedoeling is
dat hotel- en/of restauranthouders op het Badhuisplein een
eigen plek krijgen, bijvoorbeeld
in een soort kleine feesttent.
Daarin kunnen zij hun specialiteiten bereiden, om deze aan de
bezoeker te laten proeven. De
doelgroep is vooral de toerist
uit de (wijde) omgeving van
Zandvoort. Demmers: „We hopen dat die mensen zullen zeggen: 'Daar ga ik van de winter
eens eten'. Naast dat het een
leuk evenement is, werkt het op
die manier seizoensverlengend.' Later meer hierover.

Open huis
muziekschool
Muziekschool New Wave
houdt zaterdag 24 juni van 11.00
tot 1400 uur open huis, in het
Gemeenschapshuis aan de L.
Davidsstraat. Er zijn docenten
aanwezig om vragen te taeantwoorden, ook over lesgeld en
dergelijke, én er worden korte
demonstraties
gegeven op
dwarsfluit, hobo, saxofoon,
blokfluit, gitaar, piano en keyboard.
Marga van de Pol vertelt over
haar kinderkoren.

D

E TERM 'Zandvoort-promotie', daar word je zo
langzamerhand ook mee
doodgegooid. Of we het nu hebbén over hondenpoep, een
nieuwe club die is opgericht, of
over de trein, overal wordt te- '
genwoordig wel de uitdrukking
'Zandvoort-promotie' of 'absoluut geen Zandvoort-promotie'
bijgehaald. Bedrijven, stichtingen, besturen en overlegorganen..., ze kwelen zo langzamerhand nergens anders meer
over. Maar net als de slogan
'Zandvoort is meer dan strand
alleen' begint dat Zandvoort
promotie-gezeur me zo langzamerhand ook de keel uit te
hangen. Waarom? Omdat ik
vind, dat op het moment dat er
écht sprake is van Zandvoort-promotie, je er helemaal niemand over hoort.
Neem nu 'Rondje Texel',
daar was ik zaterdag. Een flink
aantal leden van Watersport
Vereniging Zandvoort deed
mee aan deze 'Biggest Cat-race
in the World'. We hadden weer
de snelste vrouwen in huis en
onze bekende Zandvoorter Gerard Loos eindigde met zijn
'Dart Hawk' maar liefst op de
tweede plaats, een schitterende
prestatie toch? Ook andere leden van de watersportvereniging uit Zandvoort wisten deze
race, met 625 deelnemers uit 25
verschillende landen, ontzettend goed te zeilen.
Het 'Rondje' was zwaar, de
wind en stroming waren sterk.
Sommigen van hen sloegen om
met de boot of moesten met gescheurde zeilen naar de kant.
Anderen zagen zelfs hoe hun
catamaran als een conservenblikje werd opengereten door
de verraderlijke strekdammen.
Maar ondanks de tegenslagen
(en de nodige opengehaalde
handen en benen) wist 'Zandvoort' toch maar weer fantastische resultaten neer te zetten.
En dat is natuurlijk iets, waar
we best weieens een beetje
trots op zouden mogen zijn.
Nou, wat dat betreft kan ik u
even uit de droom helpen: jeugdige sportertjes worden hier in
de watten gelegd en voetbalclubs regelmatig feestelijk op
het raadhuis ontboden en gehuldigd. Maar de Zandvoortse
zeilers zijn daar nog nooit geweest. Neem nu die Gerard
Loos: strand, zee, zon, wind en
water, alle voor Zandvoort zo
belangrijk elementen zijn volgens mij in die man vërtegenwoordigd. De ene na de andere
prijs sleept deze Zandvoortse
zeiler op internationaal niveau
weg. Hij is al vijf keer wereldkampioen, 12 maal Europees
en 17 keer Nederlands kampioen in diverse types catamarans. En bovendien ook nog
eens Belgisch en Amerikaans
kampioen. Als dat geen 'Zandvoort promoter' is...
Maar nu komt het... Hij heeft
nog nooit één compliment, bedankje, huldiging, medaille of
ander eerbetoon van de gemeente Zandvoort gehad. Daar
zakt mijn broek nou van af.
Toen Wendy Huppeldepup een •
paar jaar geleden miss Huppeldepup werd, zat ze binnen een
dag samen met de regionale
pers en haar lieftallige knappe
smoeltje op de kamer van de
burgemeester. Daar was het
toen gezellig taart eten met al
die opgewonden heren. Daarna
heb ik nooit meer iets van haar
vernomen. Gerard Loos weet
na 25 jaar zeil-topsport nog
niet eens hoe de kamer van 'de
Burg' er van binnen uit ziet.
Die heeft in al die jaren nog
nooit iets gehad..., nog geen
Zandvoorts koekje.
MARTHA BURGER
(ADVERTENTIE)

Ben je ondernemend en
avontuurlijk?
Kies dan voor HBOtechniek!
Bijvoorbeeld voor Technische Bedrijfskunde of Loqistiek.
Bel 020-5126412
Hogeschool van Amsterdam
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Koek eten
en toch afvallen!
100* natiuiilijk produkt
in lOvorsLhilleiule
smakt n t n gewoon
warm (.tui
ƒ 141,50
voor 15 dagen,
dit is ƒ 9,«44 per dag.
Vooi bestellingen en
info

1995

Super
NOORD

gelegenheid

02507-19899

Viskraam
„DeZeereep"
Mare Buchel

Kal ver

vrijdag en zaterdag
winkelcentrum Noord

eremgmg

Scholfilet menu ƒ 6,50
mcl saus en salade
*-*••*•

Hollandse nieuwe ƒ3,—
***
Gebakken bokking ƒ3,—
***
Kibbeling menu ƒ 10,—
mcl saus en salade

Verse salades
Zalmsalade
100 gr.
Crabsalade
100 gr.
Eiersalade
100 gr.
Tonijnsalade
100 gr.

Echte snuffelaars
ruiken
voordeel bij
De Slegte.

9,90
19,90
19,90
4,90

Tegen inlevering van deze bon
ontvangt u bi] Hunkemoller.

10,- KORTING
bij besteding van minimaal 49,95
aan badkleding. (Niet geldig m combinatie met andere aanbiedingen)

* alleen 25 juni *

3,50
3,50
2,50
3,50

kortmgskode 8

H & M, Kalverstraat 114 en 125

Kalverstraat 48-52 Amsterdam

fCMEDIA.
E WEEK
IASELIJKS
EUWS.

Damesshirts
Herentops
Jongerentops
Broekjes mt 104-152

Opruiming
is gestart

Zondag 25 juni Familiedag

Cinde^ella
S C H O E N E N

Bij McDonald's
Kom op ZONDAG 25 JUNI as naar McDONALD'S™
KALVERSTRAAT. Want daar gaat een boel gebeuren.

M / V

7

U krijgt bij aankoop van

Wij, Mieke en Jürgen Lange,
hebben cle

twee Super Voordeel Menu's één Happy MeaP GRATIS.

DUNGELMANN SCHOENEN
K a lv e r s t r a a t l 7 7 , A m - s t e r d a m
•v

T e l e f o o n : 020-6233617- :

.

:

Den Haag
Venestraat 50
070-3630203

Amsterdam
Heiligeweg 2-6
020-6221866

koffieclub

Dus kom op zondag naar McDonald'sI
•'•'•.' Allééii bij McDonaId's'vrèstaurarit Kalverstraat Ï05,
-;':X' Amsterdani-Geritrüm. Telefoon: 020 - 6 236 855.
'.Tegen inlevering van clcze bon kunt u van de aanbiecliriü üebruikmaken.'

Fa. Gansner & Co.

overgenomen en hopen deze
cloor de vorige eigenaar zo fraai
vet bouwde zaak op onze wijze
voort te zetten
Wij heten u gaarne welkom.
Geopend van 9 00 t/m 18.00 uur
en dinsdags gesloten
Haltestiaat 57, tel 12690

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

Super

/^
motorrijles?

doet't beter!

O25O7 1442O

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

Neem von
mij pon
dot het
voordelig is!

GEZOCHT:
TEKORT AAN BERGRUIMTE

VARKENSHAAS
1 kilo
reepfesvlees

Blanke
KALFSLEVER

9,95

W/'/' zijn onbetwist de
barbecue-specialist.
Wij hebben voor u een
groot assortiment
barbecue-vlees

100 gr.

2/99

Gevr. voor de
zomermaanden

part-time
vakantiekrachten
Grote Krocht 5-7
S.OO uur tot 11.00 uur
Z*ter*H)vanlOOuurtol
'17.00uur ., : .'

zedka

Juist ook voor uw wensen heeft
De Graaf een passende en verrassen
de oplossing
Met Zedka schuif- of vouwdeuren
en met de meest uiteenlopende soor
ten interieurs kunt u naar hartelust
kiezen
De deuren zijn verkrijgbaar m
allerlei afwerkingen spiegel, hout
structuur, louvre gelakt, gekleurd
etc Bovendien worden de kastsyste
men op maat geleverd Makkelijker en
mooier kan het niet1

Met de Zedka kastwanden van De Graaf haalt u een even praktische
als smaakvolle oplossing In huls voor elk tekcrt aan bergruimte
Inclusief de slimme Interieurs met legio mogelijkheden

Zo krijgt elk interieur een nieuwe
uitstraling Warm en gezellig of zelfs
dromerig koel en strak zakelijk of
zelfs hi-tec U kunt alle kanten uit1
Maar ook als het gaat om pane
len voor een schitterend plafond of
een bijzondere wand De Graaf biedt
in haar grote showrooms een voor
Nederland ongekende keuze En alles
wordt getoond m royale opstellingen
U bent hartelijk welkom'

Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdijk III),
tel 020 6134775 open maandag t/m
vrijdag 9 17 u en zaterdag 10 16 u
Vlaardingen: Energieweg 2 telefoon 010
4347111 open maandag t/m vrijdag
8 30 -17 u en zaterdag 9 12 30 u

de Qraz iffalafonds

\-~~P

EEN PLAFOND OF WAND HELEMAAL IN UW EIGEN STIJL
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De reisapotheek:
[zeker op vakantie!
Naar deze tijd van het jaar heeft bijna iedereen
uitgezien. Na een periode van lang en hard werken of
studeren, verdiend op vakantie! Veel Nederlanders
zullen de komende weken weer naar warme en verre
bestemmingen vertrekken. Maar hoewel een bezoek
aan deze landen vaak een droom is, kan uw vakantie
soms ook een nachtmerrie worden. In het buitenland
kunnen door bijvoorbeeld andere eetgewoontes of
minder hygiënische omstandigheden allerlei onschuldige, maar vervelende kwalen optreden.
Daarom is het verstandig dat zuiver drinkwater, voedselu, voor u op reis gaat, een vergiftiging of plotselinge
leisapotheek samenstelt Het klimaatsveranderingen kunlijstje dat hiernaast staat, kan nen de oorzaak van 'reizigersdaarbij een handig hulpmid- diarree' zijn Om van dit probleem af te komen is Norit een
del zijn
In dit artikel wordt aandacht goed hulpmiddel Dit puur
besteed aan twee veel voorko- natuurlijke produkt kunt u in
mende problemen op vakan- de vorm va^n tabletten en captie, namelijk reizigersdiarree sules verkrijgen Met name de
capsules zijn op reis prettig in
en oorpijn
het gebruik Ze zijn gemakkelijk mee te nemen, ver oor zaDiarree
ken geen zwarte handen en
Andere bereidingswijzen, on- door de hogere concentratie

Verbanatromn

Reisapotheek
Af ter Sun

Anti-conoeptiepil
Condooms
»
Jodium
Maandverband
Nont tegen diarree
Ontharingsmiddel
Ontsmettende zalf
Pleisters, watten, verband
(b,v. Biogaze)
Pijnstillers
Middel tegen reisziekte
Muggenmelk
Maalox tegen maagzuur
Dermaoure '
Dioralyte
Otalgan oordruppels
Schaar
Tampons
Zonnebrandmiddel

Nieuwe vitaminecapsules voor
optimale voorbereiding op de zon
Elke warme en zonnige zomerdag is een regelrechte
uitnodiging om uitgebreid van de zon te genieten.
Toch zijn er in de loop der jaren steeds meer vragen
gerezen over mooi bruin worden, zonder dat de huid
eronder lijdt.

Om de huid te beschermen tegen UV-A en UV-B stralen, zijn
in allerlei zonnebrandprodukten filters opgenomen Ze vormen een effectief beschermingslaagje op uw huid, waardoor u langer in de zon kunt
blijven Die bescherming heeft
de huid wel nodig Overmatig
aktieve kool hoeft u er minder zonlicht kan ertoe leiden dat
van in te nemen
zij op den duur haar stevigheid verliest
Oorpijn
Vitaminecapsules
Bij een lekker warme omgeving hoort een regelmatige Verstandig zonnen is een veel
duik in zee of zwembad Naast gehoorde kreet Maar wat is
de gewenste verkoeling kan 'verstandig'9 Het is in elk gedit leiden tot oorproblemen val heel belangrijk dat u tijDoor achterblijvend vocht in dens de eerste dagen dat u in
het oor kunnen kleine ontste- de zon bent, een goede crème
kingen optreden en door het met een hoge beschermingszwemmen onder water wordt factor gebruikt Daarnaast is
de druk op het trommelvlies er nu Bronzactive Solaire, een
verhoogd Met name kleinere nieuw produkt dat de huid
kinderen zijn hier extra ge- 'voorbereidt' op de zon Deze
voelig voor Voor dit problee/n vitaminecapsules bevatten bekunt u Otalgan gebruiken tacaroteen, selenium en de viOtalgan heeft twee werkzame tamines C en E De uitgebabestanddelen die zowel de pijn lanceerde samenstelling zorgt
stillen als het overtollige ervoor dat de melanme (het
vocht aan het oor onttrekken pigment dat de kleur van de
Norit en Otalgan zijn ver- huid bepaalt) sneller naar de
krijgbaar bij drogist en apo- bovenste huidlagen verhuist
theek Voor meer informatie
Vemedia B V , tel 0294065905

en zich daar verspreidt Hierdoor wordt u sneller bruin,
zelfs als u een bleke huid hebt
en rossig haar, zodat u eerder
kunt overstappen op een lagere beschermingsfactor Bovendien beschermt de combinatie van vitamines de huid
tegen de nadelige effecten van
de zon op lange termijn zoals
bijvoorbeeld voortijdige veroudering
Zonne-irritatie
De vitaminecapsules helpen
ook zonne-irntatie, zoals bijvoorbeeld blaasjes en rood

heid, te voorkomen Uit onderzoek blijkt dat bij het melendeel van de mensen die
hier last van hebben, na gebruik van Bronzactive Solaire
nauwelijks tot geen irritatie
meer voorkomt De vitaminecapsules zijn verkrijgbaar als
kuur van twee weken Aanbevolen wordt vijftien dagen
voordat u de zon in gaat met
de capsules te beginnen Met
Bronzactive Solaire bereidt u
uw huid, op veilige wijze,
voor op een versnelde en gehjkmatige bruming
Bij drogist en apotheek ligt
een folder klaar met meer mformatie U kunt ook schrijven naar Searle Nederland
B V Postbus 1402 3600 BK
o v v Bronzactive

Verschil
Voor het behoud van een gezond gebit is een goede tandenborstel dus beslist noodzakehjk Met de introductie van
IQ bewijst Lactona eens te
meer dat er wel degelijk grote
verschillen bestaan tussen
tandenborstels IQ is te koop
bij drogist en supermarkt en
herkenbaar aan de lichtblauwe verpakking Deze zomer is
hij ook nog eens aantrekkehjk geprijsd
Meer informatie
Imgroma, tel 043-687581

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie.

mm \
02507-17166

Als u niet aan een
wildvreemde dokter
wilt uitleggen wat uw
dochter mankeert—
Reizen naar een zuidelijk of tropisch land is in meerdere opzichten een avontuurlijke onderneming. Toch
zijn brandend maagzuur op Mallorca, diarree in Delphi en schaafwonden op Honolulu niet bepaald avonturen om over naar huis te schrijven. Zeker niet als
uw gezin straks afhankelijk zou zijn van de lokale
medicijnman. Als u die al weet te vinden. Daarom is
het wel zo'n lekker gevoel om tijdens uw vakantie te
beschikken over betrouwbare produkten die snel afrekenen met vakantieprobleempjes.

kingsremmend en pijnstillend en heeft bij normaal gebruik geen bijwerkingen
Positieve reakties
De Nederlander M Thomas,
die de Chinese kruidenpil ontdekte en naar Europa importeert zegt "De resultaten van
Chien Pu Wan zijn vaak frappant Dagelijks krijgen wij
brieven van mensen, die jarenlang gezocht hebben naar

een probaat middel en dat nu
in dit produkt gevonden hebben Vooral mensen met
klachten van reumatische
aard, zoals stramme en pijnlijke gewrichten (artrose) ondervinden er veel baat bij
Vaak merken gebruikers al
na twee weken een flinke verbetering "
Voor meer informatie kunt u
tijdens kantooruren bellen
met de Chien Pu Wan infolijn
04242-84976 U krijgt dan
persoonlijk antwoord op uw
vragen Chien Pu Wan in het
blauwe doosje is verkrijgbaar
bij drogist, apotheker en reformhuis

Eetgewoonten in het buitenland kunnen nog wel eens leiden tot een brandeng gevoel
in de maag of zure oprispmgen Maalox is een effectieve
remedie en zorgt dat het branderig gevoel verdwijnt De samenstelling van Maalox aluminmmoxide en magnesiumhydroxide, heeft als belangrijk voordeel dat de klachten
niet terugkeren = 'reboundeffect' (zie ook de Consumentengids van maart 1995)
Nieuw is Maalox Plus het
juiste middel als brandend
maagzuur gepaard gaat met
een opgeblazen gevoel
Darmklachten

verhezen Dit kan leiden tol
uitdroging van het lichaam
Voor een juiste behandeling is
er Dioralyte Dioialyte bevat
de juiste samenstelling natrium, kalium en glucose om de
vocht- en zoutbalans in stand
te houden bij diari ee Dioralyte is in sachets verkrijgbaar
en heeft een sinaasappelsmaak
Schaafwonden
Aangezien ongelukjes in een
klein hoekje zitten, verdient
het ook aanbeveling Biogaze
mee te nemen Biogaze is een
geïmpregneerd verbandgaas
en geschikt voor snij- en
schaafwonden
Kortom met deze produkten
kunt u uw vakantie vrolijk tegemoet zien En wat misschien nog wel belangrijker
is, om er straks vrolijk op terug te kijken

Ook hier geldt dat een afwijkende keuken kan leiden tot
een vervelend vakantieprobleem diarree Eigenlijk een
natuurlijke reactie van het hchaam om schadelijke stoffen Voor meer informatie, vraag
kwijt te raken Let er echter uw drogist of apotheker of bel
op dat u en zeker uw kinderen Nattermann
tel
020met te veel vocht (en zouten) 5473944

Chinese geneeskunde

[Calcy-D voor ijzersterke botten
)nderzoek heeft aangetoond dat oudere mensen, met
lame door onvolwaardige voeding en weinig zonlicht,
'.en tekort hebben aan vitamine D. Van de tien vrouven boven de 55 hebben er acht aanzienlijk meer vitanine D en calcium (kalk) nodig. Vooral tijdens en na
Ie overgang kampen veel vrouwen met kalkafname
loor het wegvallen van de produktie van oestrogeen
•n progesteron.
r
itamine D is belangrijk voor zo vaak over rugpijn klagen
:le kalkhuishouding in het li- Daarnaast blijkt dat er een re:haam en dus voor de kwah- latie bestaat tussen een tekort
teit van de botten Afname aan vitamine D en het oplopen
'an de botmassa leidt tot een van heupfracturen bij oude• ermmdermg van de steun- ren Volgens de cijfers loopt
Functie Vandaar dat botont- 43% van de vrouwen tussen
;alking zich het eerst en de 55 en 65 jaar kans op een
sterkst ontwikkelt m de wer- botbreuk
f'elhchamen
[et gevolg is dat de wervelko- Radicaal
|om inzakt Dat is ook de relen waarom oudere mensen Omdat het lichaam zelf te wei-

De Chinese kruidenpil tegen spier- en gewrichtspijnen was onlangs in het nieuws naar aanleiding van
een onderzoek uitgevoerd door de reumatoloog Dr.
J.R. Tisscher.
Dr Tisscher publiceerde in
het toonaangevende blad
"Arts & Alternatief' zijn positieve ervaringen met Chien
Pu Wan Ondersteund door
publikaties van ondermeer Japanse universiteiten concludeert de specialist uit Den
Bosch dat bij 75% van de onderzochte personen na een
maand een duidelijke verbetering optrad Het meest opvallende was de directe verbetenng bij pijn en zwelling van
de gewrichten, waardoor de
functie hiervan verbeterde

BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN REDAKTIE WEEKMEDIA

Brandend maagzuur

Chinese kruidenpil,
Goede borstel bereikt elk plekje het directe antwoord op spierin de mond
en gewrichtsproblemen
Goed poetsen is belangrijk. Dat leren we als klein
kind al. Voor de meeste Nederlanders is het dan ook
routine om 2 tot 3 keer per dag de tandenborstel te gebruiken.
Bij het tandenpoetsen verwij- die optimaal plaque verwijderen we een dun laagje bac- dert Vanwege zijn uitgekienterien op de tanden dat plaque de vorm kreeg deze borstel de
wordt genoemd De tandarts naam IQ De borstelkop is klein
of mondhygiemste leert u wat en heeft een zeer smalle rand,
de juiste manier van poetsen zodat ook achterin de mond
is De borstel wordt onder een elke plaats kan worden bereikt,
hoek van 45 graden ten op- zonder dat dit braakneigingen
dichte van de tanden op het veroorzaakt De lange steel ligt
gebit gezet en met korte bewe- gemakkelijk in de hand zodat
g-mgen heen en weer gehaald, de borstel goed kan worden
zonder druk uit te oefenen bestuurd Bij het poetsen wil
Maar poetsen alleen is niet ge- de borstel nog wel eens glad
worden en uit de
noeg
hand glijden Om
dit te voorkomen
IQ
heeft IQ een stabiimstens zo belangrijk is het lisator die ervoor
pm de juiste borstel te gebrui- zorgt dat hij vast
ken Een goede borstel is ui de hand ligt Met
['acht en ligt makkelijk in de zijn fraaie uiterlijk
hand Ook hierover geeft uw is IQ van Lactona
[Tandarts graag advies Lacto- het paradepaardje
, ontwikkelde samen met de onder de tandenbortandarts een tandenborstel, stels
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mg vitamine D aanmaakt, is
aanvulling noodzakelijk Extra vitamine D en calcium beperken botverhes als gevolg
van botontkalking en doet het
aantal botbreuken dalen Na
uitgebreid wetenschappelijk
onderzoek werd in nauwe samenwerking met voedingsdeskundigen en wetenschappers Kalcy-D ontwikkeld Dit
voedmgssupplement voor ouderen boven de 55 rekent rndicaal af met botontkalking
Bij dagelijks gebruik van één
tablet wordt zowel het vitamine D als het calcium-gehalte
in het lichaam op peil gehouden Hierdoor neemt de botdichtheid minder snel af en
kan het zelfs nog toenemen
In overeenstemming met het
nieuwe advies dat de Voedingsraad aan ouderen geeft,
bevat één tablet Kalcy-D
5 mcg (=200 IE) vitamine D
Voor een optimale werking is
het verrijkt met 150 mg calcium Kalcy-D heeft een frisse
pepermuntsmaak en is verkrijgbaar bij drogist, reformhuis en apotheek Voor meer
informatie kunt u gratis bellen met de afdeling Consumentenvoorlichting van Pharmafood 06-0995522

Anders dan m westerse landen werkt de Chinese geneeskunde met verschillende natuurlyke kruiden Chien Pu
Wan bevat een combinatie van
20
ingrediënten
Daarin
schuilt ook de kracht van het
produkt Ieder kruid heeft
een specifieke werking en activiteit Het totale produkt
zorgt voor de versterking van
beenderen, spieren en gewrichten Bovendien bevordert Chien Pu Wan de bloedcirculatie en draagt zorg voor
een versnelde afvoer van afvalstoffen zoals bijv urinezuur Het werkt ook ontste-

Chien Pu Wan is samengesteld uit 30 natuurlijke
kw&h tei tsingredien ten

Drogisterij Ton Goossens

Goed gewassen, toch vies?

Voetschimmel voelt zich lekker
op vochtige voeten
Met voetschimmel besmette voeten ruiken bepaald
niet lekker. Tegenwoordig hoeft niemand hier meer
last van te hebben, maar de praktijk is helaas anders.
Eén op de drie Nederlanders heeft de aandoening die
ook wel zwemmerseczeem wordt genoemd.
Eerst iets over de symptomen houdt de voeten vochtig
van voetschimmel De ge- Vocht en warmte zijn een ideplaagde voeten hebben een aal leefklimaat voor de schimgrijswit beslag tussen de te- mel
nen een schilfenge en rode
huid en soms ook jeuk Voor- Besmetting
al na flink transpireren merk
je een onaangename geur die Huidschilfertjes van mensen
zelfs met dagelijks wassen die besmet zijn zorgen vooi
van de voeten en verschonen verspreiding van de schimvan de sokken niet weggaat mel In kleed- en doucheruimHoe zit het nu met die hygie- ten sauna s en zwembaden lone9 Niet te weinig wassen, pen mensen op blote voeten en
maar verkeerde wasgewoon- komen zo gemakkelijk in conten dragen bij aan het ont- tact met de sporen Zwembastaan van zwemmerseczeem Door onvoldoende afspoelen van
de voeten kunnen
Derriacure
zeepresten tussen de
tenen achterblijven en
het huidvet oplossen,
waardoor de natuurhjke zuurgraad van
de huid aangetast
>x
raakt Dat vormt een
warm welkom voor
schimmelsporen zeker als de voeten
slecht worden afgedroogd Ook slecht
ventilerend schoeisel

den zijn zelfs zo berucht dat
de aandoening zijn bijnaam
'zwemmei seczeem er aan te
danken heeft

Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

sp-eekuur vrijdags op afspraak
Dermacure
Ben eenmaal opgelopen voetschimmel gaat meestal niet
vanzelf over, maar is heel
goed te behandelen Al vele jai en bestaat er onder de naam
Dermacure een doeltieffend
geneesmiddel dat niet alleen
de schimmeldi aden en de sporen dieper in de opperhuid
doodt maar ook de bacteriën
die de onaangename geur veroorzaken Dermacure is in
een crème en een poeder veikiijgbaar bij drogist en apotheker De cieme
is het aangewezen
middel bij een beschadigde huid met
kloofjes Bij een oppervlakkige infectie
kan de poeder gebi uikt woi den Om
herinfectie te voorkomen de sokken
en alle gedragen
schoenen met het
poeder behandelen
Voor meer infoimatie Gaba B V , teL
036-5491919

tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging
Parfumerie - Drogisten) - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER

DRUGSTORE

DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD Z A N D V O O R T
TEL. 02507-12513

INDESIT
1000 TOEREN
WASAUTOMAAT
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
I5GR9760, Flat square beeldluis, leletekst, stereo en afitandbediemng Adv '1795.-

1095.PHILIPS 70 CM KTV

STEREO TELETEKST
28ST2471, Adviespnjs' 1995 -

1195.PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST

28SL5800,70cm Adv '2695 -

1795.-

PHILIPS TOPKLASSE
O CM 100 HERTZ
28PT800B, Adviespnjs'2795.-

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
hifi stereo Adviespnjs'3330 -

1599.-

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8, stabilisator, stereo.

1949.-

SONY STEADY SHOT
Met stabilisator' "3100 -

SONY HI-FI MIDI-SYSTEEM

1000 toeren vol wasautomaat, trommel roestvrijstaal, traploos instelbare temperatuur,
halve wasknop, 14 basisprogramma's voor
katoen, synthetika, fijnwas en wol, formica bovenblad, zelfreinigende
pomp en zeer zuinig.
Adviesprijs*1099.-

Type NEWS-A190; Versterker 20 Watt,
equalizer, regelbare surround sound;
Digitale tuner, 30 voorkeuzezenders;
Dubbel cassettedeck, dolby B,
continue afspelen; CD-speler'24 tracks
programmeerbaar; Kompleet met
boxen en afstandbediening.
Adviesprijs*1000.-

o oo

f

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

2-DEURS KOELKAST

.

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*849.-

SONY

395,

l

INDESIT 2-DEURS
Vanabele indeling. Adv.*799.-

1579.SONY HI-FI STEREO

SONÏ

CAMCORDER

495.-

;:

7" '2i 126 l

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT! Adviespnjs'749.-

TR323, Hi-R stereo camcorder,
lOxzoom, groothoeklens. '2550 -

535.-

WHIRLPOOL 2-DEURS

E807,8mm, Sxzoom. autofocus.

899.-

PHILIPS 29PT910A
SONY TRAVELLER
1AVELLER
OCM MATCHLINE

Type ZE400E; Adv. "949.-

749.-

PHILIPS/WHIRLPo'oL MOULINEX FM1315
Type AWG719; Adv. '1235.-

Luxe kast. Adviespnjs*1049.-

Type 2596;
i; Adv.'799.-

469.-

1499.-

[<0t

020-6474939

INFOLIJN

SHARP 2 IN 1 KOMBI
MAGNETRON

795.-

PHILIPS TELETEKST SONY HI-FI VIDEO+PDC

495."

SLVE70; Tn-Logicl 4 DAPRO koppen, Hi-Fi stereo
en PDC. Adviespnjs."1780.-

BESTE KOOP' Officiaele
hilips garantie. Adv."695 -

PHILIPS HI-FI VIDEO

999.

37CMTYPE37KV1212

VR632; TURBO-DRIVE,
4 koppen, stereo, longplay,
LCD-afstandbedienmg."1295.-

899.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

TypeR3G56; Niet alleen snel
koken, verwarmen en ontdooien, maar ook door de
1000 Watt Quartz grill een
heerlijk bruin korstje op
bijv. het vlees. Elektronische simpele bediening,
glazen draaiplateau, speciale toetsen voor kant en
klaar dièpvriesmaaltijden en
Nederlands kookboek.

Geen prijsinfo i.v.m.' concurrentie
V A(d. consumentenbelangen"
vna.-t/m vr.van 10.00 tot 16.00
.' l Tijdstip van levering? ' .
1
BeldeBCC .• ' • .

i

kV

BEZOR6LIJN

020-6476219

\\ E'en'dag voor levering
TvvanH.OOtotH.OOuur

.

'HOI

3 laden. Adviesprijs"! 199.-

899.-

1399.PANASONIC 63 CM

799.PHILIPS VIDEO + PDC

TX1988; Stereo en teletekst.

1099.SONY55CMKVX2141

SONY VIDEO + PDC

699.-

SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviespnjs."890.-

SONY TELETEKST
KVM1421;Adviespnjs"890-

499.-

allé Meuten-..?

749.-

955.-

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel. "1499.-

1045.-

^garantiebewijsen i
*

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bjj
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs. '1499.-

•Weuren^vserv»-

995.-

WAS/DROOGKOMBMATIE
Wassen en drogen in
1 machine, 1200 toeren.
Adviesprijs. *1799.-

SIEMENS.WASAUTOM.
Adviesprijs'1348.-

INDESIT
FORNUIS
TypeKN5402WO; Adv/849.-

STUNT! GAS-ELEKTRO

TypeAWG089; Adv. "1435.

Gas-etektrofomuis+gnll. '999.-

498.528.PELGRIM SUPERLUXE

ETNA FORNUIS 14.00

GA&ELEKTROFORNUIS
1000 TOEREN BOVENL.
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoenng met formica
bovenblad. Officiasle garantie.

pTg«4 "JPQQ
Lflitf *fïJ5J.
AEG TURNAMAT

410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.*1575.-

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektrische oven,
inW.gnllenkookwekker.*1510.-

INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

AKAI VIDEORECORDER

AEG BOVENLADER

549.
BLAUPUNKTSHOWVIEW

PELGRIM TURBO
FORNUIS
94.0; Heteluchtoven! '685.-

WHIRLPOOL 1-DEURS

1078.-

occ
ÖUUa

RTV256EGC; Supersnel,
LCD-afst. bed.Adv "995.-

ATAG TURBO-FORNUIS

145 LITER KOELER

549.-

Topmerk. Adviesprijs*749.-

VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening Adv.'699.-

BOSCH KOELKAST

SHOWVIEW VIDEO

449.-

948.

LAV275; 1000 toeren. '1699.-

nrjEfr OOK
iJaM OöU."

Stoppen metLCDsfstted-828.-

"» »"e "

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

1000 toeren wasautomaat

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

599.

SHARP DV5403 KTV

699.-

£« verwachten

699.-

WHIRLPOOL AVM920

BAUKNECHT WA541

Type KGV3602; 3 vriesladen en extra grote koelruimte.
Adviespnjs'1699.-

1-DEURS KOELKAST

Hi-BlackTnmtron.Adv.*1000.'

55cm, Stereo en teletekst.

Mn

649.-

999.-

MIELE 1100TOEREN
Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adviesprijs. '2299.-

BOSCH 345 LITER
KOEUVRIESKOMBINAT1E

VR333; "Beste koop!"
3 koppen,TELETEKST/PDC
prog. Adviespnjs*1095.-

Stereo en teletekst. "1650.-

SÖNY55CMKVM2100

999.-

BLAUPUNKT HI-FI
STEREO + SHOWVIEW

Stereo en teletekst/2250.-

KOEUVRIESKOMBINAHE

Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs*1498.-

HRJ600; Stereo. Adv "1299.-

SLVE50; 4 koppen, TriLogic. Adviespnjs'1330.-

SONY72CMKVC2921

^ *3

999.

749.SONYSHOWVIEW+PDC

859.979
SIEMENS 310 LITER

MIELE K1321S LUXE

JVC HI-FI VIDEO

2699.-

599.-

WHIRLPOOL ARG647

649.679.BAUKNECHT SUPER

NVHD90;"Bestekoop!'4koppen, stereo, showview.

SONY72CMKVS2921

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs koel/vries kombinatie
met 3 laden. Adviespnjs*999.-

ZANUSSI KOELA/RIES

949.PANASONICHI-FIVIDEO

Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogeijkheden. Adviespnjs'4000.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

Koel/vnes kombi. Adv.*1235.-

GV240, "Beste koop", VHSHQ,TELETEKST/PDC "1709-

999.-

469.-

Digitale super 3 m 1 kombi magnetron. Adv.'999.-

i2NA2304,55cm,O(f Philips
garantie. Adviesprijs" 1345 -

Flat en square Hi-BlackTrimtron beeldbuis, teletekst en afstandbedienmg.Adv '1660.-

FMA925C; Luxe 3 m 1 kombi magnetron. Inkl. heteluchtoven en grill. Adv.'849.-

549.-

Vraag, opmerking, probleem?
BeldeBCC .

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

379.-

MOULINEX KOMBI

PANASONIC NN8550

945.-

385.-

Digitale 2 m 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

Ml»

STEREO TELETEKST

3

SHARP R3G56 KOMBI

SHARP3IN1KOMBIR7V1

25MN1350, Adviespnjs' 1445.-

14AA3527; Adviespnjs'745 -

219.249.259.-

749.-

235 liter. Adviespnjs'985.-

899.-

179.-

SHARP R2V14STUNT

AVM610
ZANUSSIWASAUTOMAAT WHIRLPOOL
20 litermhoud. Adv. '649.-

LUXE 800 TOEREN

imcorder."16501650
OOHertz, beeld m beeld Lichtgewicht camcorder."
P I P ) , digital scan, stilstaand
beeld, teletekst en 100 Watt
otaal muziekvermogen. PHUPSHröCAMCORDER
CAMCORDER
Adviespnjs'3695.M870;16xzoom,stereo."2495.m,stereo."2495.-

2495.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm., rvs trommel,
zeerzumig.Adviespnjs'1199.-

699."
599.565.BAUKNECHT 2-DEURS INDESIT PROMOTIE

1449.TOPMERKCAMCORDER

PHILIPS 63 CM KTV

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Supersnel verwarmen en
ontdoonen. Uitneembaar
draaiplateau. Adv. '279.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviespnjs'1735.-

1198.-

BAUKNECHT KAST

AKAI VHS-IHQ VIDEO

3-sterren vnesvak. Adv.*749.-

VSG21;Afstandbediend.V68.-

429.

TOPMERKWASDROGER
BAUKNECHT KRC3032
300 LITER KOELER

4 KOPPEN^ VIDEO
Topmerki Pertekt
'799.•fekt beeld '79

479.-

Absorptie, 12/220voltengas.

PHILIPS VIDEO + PDC

848.-

VR223; TELETEKST. '1245.-

63TA4410, Adviespnjs'1995.-

Supersnel,VHS4Klvideo "759 -

BLAUPUNKT 70 CM

449.PHILIPS VHS-HQ VIDEO

345.OPZETVRIESKAST
Opzetvneskastje.
Adviesprijs. '595.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

298.-

Inkl. alslandbedienmg. '699.-

Type GSD1341; Adv. '848.

369.-

548,
WHIRLPOOL 243 LITER

GRUNDIG 51 CM KTV
T51 -540,Tetetekst. Adv."1099.'

GV401; 'Beste koop!" TELETEKST/PDCprog. "1099.

599.-

pTgij RCO „

rftrfty «juO.

"7Q

LZafijT

37 CM KLEUREN-TV

419.GRUNDIG VIDEO + PDC

TH3A
OQQ
'
IJ 'J l LTT
^l^iffj

238.-

Type TD50; Adviesprijs*649.-

BAUKNECHT TRA961 plg«^

308.WHIRLPOOL AFB594
398.120 LITER VRIESKAST
339.BOSCH VRIESKAST

T63-630, Teletekst. Adv" 1579

1205JN;4pits.Adv.'450.-

ZANUSSI WASDROGER

ETNA WASEMKAP

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E;LCO-afslbed .*799-

178.-

ETNA KOOKPLAAT

AVANCE; 3-standen. *135.-

429.-

GRUNDIG63CM

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

INDESIT WASDROGER

ARISTONA63CM
STEREO TELETEKST TURBO-DRIVEVIDEO

IS70-33; Stereo en teletekst.

uiJM
249."
IGNIS DROGER AWF020

ELECTROLUXRC1000
33 LITER KOELBOX

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12; Teletekst "1679-

Wasdroger. Adviespnjs*495.-

1.40 m e t e r hoog met
6 vriesvakken cq laden.
Adviesprijs*1165.-

BÉTER EN GOEDKOPER!
ER1 B-i H L B F» S

798.-

STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alle (opmerken
leverbaar in alle maten en
soorten. Er is al een vries
kist vanaf

Type 21PT161; Adviesprijs*995.\BGC
[PRIJS

599.-

298.

^l
ftvleer budget door de gratis l ItDT ï\l
JBCC-card!
.
l \ Z r r r
Aanvraag-folder in de winl<el!
'

P1M

CODE |

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN

Electronisch betalen [HAARLEM
met uw PIN-dode.
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
zonder extra kosten lRivièradreef 37

BEVERWIJK
_
l SUPËRSTORE 1100 m2
Breestraat 65

BAWOEVEDORp
„^WWAAR
l AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
|DENHAAG
HILVERSUM

Ion"

PELGRIM WASEMKAP
KONDENSDROGER

WA15; Adviesprijs'245.-

N5000; Geen afvoer nodig

~~

98.-

WHIRLPOOLAWG912
Kondensd'roger.
Adviesprijs. *1549.-

pT«^ "7QQ _
E3M 1 5lïl«

MIELE DROGER T349

1199.-

AEG TYPE
'PE 520

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER

Iroger. Adv.
Adv.'1449.Kondensdroger.
'1 449.- 6 programma's, 12couverts
en geruisarm: Adv. *999.-^

1049.-

599.-'

BAUKNECHT VW3PR

•l

BOSCH VW SPS2102
pTïp| 7QQ
Lflfiy f Ïl9."
MERKCENTRIFUGE MIELE VW G521

2800 toeren. Adviespnjs*249.-

Type G521; Adv. '2099.- K

159.-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag ..... .......
dinsdag t/m vrijdag ...:
zaterdag .9 tot 5 uur.
Badhoewedorp vrijdag ..
. _ . . f^mm~ IJK M WL.mm^.^fff~m M. l Maarssenbroek
IVIMC1I aacilUI UCI\ Vrijdag
VlIJUdM
IN D P R ANDSTAD | overige filialen donderdag

1399.1 tot 5.30 uur
9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
..... 7 tot 9 uur
.... 7 tot 9 uur
...... 7 tot 9 uur
f

LUI

9 UUT

/eekmedia 1*7

9 Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 22 juni 1995

Een gevecht tegen stroming, golven en wind
„De Ronde van Texel is dé catamaranwedstrijd van de
,vereld," aldus Gerard Loos, „een voortdurend gevecht tegen stroming, hoge golven en harde wind." Afgelopen zater'lag eindigde de beroemde Zandvoortse zeiler samen met
fjeiïmaat Paul Thunis op de tweede plaats in deze jaarlijkse
Biggest Cat-Race in the World'.

door Martha Burger
EN
FANTASTISCHE
prestatie leverde de
Zandvoortse zeiler Gerard Loos bij een race waaraan
maar liefst 625 catamarans uit
25 verschillende landen meededen. Maar volgens de - inmiddels in de zeilwereld beroemd
jeworden Gerard Loos - is
Rondje Texel' dan ook dé wed-

strijd, waar iedereen in de catamaranwereld naar toe leeft.
Met zijn vijfeneenhalve meter lange catamaran 'Dart
Hawk', een schip dat hij zelf liet
bouwen in samenwerking met
een Franse ontwerper en een
Engelse fabriek, wist hij een
fantastische tijd neer te zetten.
„Het was dit jaar erg zwaar,"

Meer spanning door
aanvang van play-off s

7 AAmVnOPT- _De
T"»e>
nlcnr. rio
finalonlaatcpn Big
'Ricr Mouse
TVTm
de finaleplaatsen.
ZANDVOORT
playoffs in het 25e ZVM-zaal- maakte meteen een goede stap
voetbaltoernooi zijn begon- richting halve finale door Klassiek met 4-2 te verslaan. Klasnen. En dat bracht, een enkele uitzondering daargela- siek was aangeslagen en bracht
,en, meteen veel meer span- er vervolgens tegen Aurora weinig meer van terecht, Aurora
iing. Binnen een week won
met 8-2. De Zeereep pakte
uilen de finalisten bekend belangrijke
punten door Peu;ijn.
geot Cotaussen met 7-2 te vern de Porza kampioenspoule slaan.
•ochten De Stal en De Wurf een
Zoals verwacht krijgt Fred
nteressant zaalvoetbalgevecht Hehl meer tegenstand dan in de
ut. Veel krachtsverschil was er poule-wedstrijden. De tegennet en na veel spanning stond stand van EDO/Jacro was echop het scorebord een 3-3 eind- ter toch niet voldoende om
tand. In deze poule is Play In Fred Hehl te verontrusten, 6-3.
nedekanshebber.'Ook de strijd Ook het eerste team van Banaussen Pim Janssen Sport en na stuitte op meer tegenstand.
De Corodex was aantrekkelijk. Zelfs zoveel dat Maclu Auto's
Beide teams gaven elkaar geen verrassend met 6-5 Banana
duimbreed toe, zodat ook hier klopte.
en gelijk spel viel te noteren, 4In de promotie-afdeling
4. Gelijke spelen waren troef, wordt felle strijd geleverd. Job
want ook Café de Kater en HB Support deed goede zaken door
<Uarm besloten de strijd onbe- Café Basta met 7-4 te kloppen.
,list te laten. Na een doelpunt- Basta zag er vervolgens geen
•ijk duel werd het 5-5.
gat meer in en kreeg met 7-1
slaag van Harlekijn. Het steeds
In de Porza promotieklasse beter draaiende Rabbel Boys
was het krachtsverschil duide- behaalde een knappe 6-3 overlijker. Zo won II Mondo met winning op Beek.
ruime cijfers van Lou Lou (8-1)
Bakkerij Paap kende geen
en had het Casino Zandvoort pardon met Pont Meijer (9-3)
weinig problemen met YB Vo- en Seat haalde verwoestend uit
gel, 10-4. TYBB en De Klik- tegen Duvak. Duvak werd met
spaan waren meer aan elkaar maar liefst 15-3 overklast. De
gewaagd en legden een aardig komende week staan vele leuke
spelletje zaalvoetbal op de en spannende partijen op het
sporthalvloer. TYBB trok aan programma. Elke avond begint
de strijd om de finaleplaatsen
het langste eind met 5-3. '
Ook in de Amiga-afdelingen om kwart voor zeven en duurt
volop strijd om de zo fel begeer- tot elf uur.

(ADVERTENTIE)

COMMERCIEEL ZAKENNIEUWS
toopjeszonda^ in de Kalverstraat

ïondag 25 juni is het Koopjeszondag in het winkelgebied Kalverstraat, Heiligeweg en Spui Deze
:ondag biedt de bezoekers van het kemwinkelgebied de mogelijkheid om de start van de jaarijkse voorjaars-uitverkoop mee te maken.
)e meer dan 200 winkels in het gebied zijn geopend van 11.00 tot 1700 uur en veel winkels
lebben speciale aanbiedingen.
)eze koopzondag is exclusief aan het kernwinkelgebied toegewezen en daarmee onderscheidt de
Calverstraat zich van de andere winkelgebieden in Amsterdam en de rest van Nederland.
'«•beteringen
)oor de vele verbeteringen die de laatste jaren in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterlam zijn aangebracht, is het weer prettig winkelen in de Kalyerstraat Een nieuwe bestrating en
erlichüng, een zeer intensieve schoonmaak, grafötiverwijdering en politietoezicht maken samen
inet de verscheidenheid en hoeveelheid aan winkels, het winkelen een belevenis
'Iet parkeren is in de binnenstad overigens, algezien van de particulier beheerde garages, gratis
zondag. U bent zondag van harte welkom!

INFORMATIE TEL. 020-562.6230

Italiaanse miljoenen
;omen naar Zandvoort

ZANDVOORT - Voor de
njfde maal in successie
jVrordt op 24 en 25 juni op het
uit Park Zandvoort Itafia a Zandvoort georganiseerd.- De organisatoren, de

errari Club Nederland, de
listorische Auto Ren Club
het Circuit Park Zand-

roort hebben besloten hetselfde formaat toe te passen

soals dat verleden jaar werd
gehanteerd.
Deze twee dagen staat het
ircuit Park Zandvoort in het
eken van de Ferrari Challenge
een wedstrijd met Maserai's voor de Ghibli Cup. Verder
s de de Ferrari Formule l aanwezig, zoals deze verleden jaar
toor Gerhard Berger werd geeden.
Er worden wedstrijden geor;aniseerd voor historische en
noderne Italiaanse auto's,
leuw in het programma is een
'onde
voor de Maserati Ghibli
;
" up. De 6-cilinder krachtbron
deze Maserati Coupé levert
'20 pk, dank zij de tuners van
iet Italiaanse Alfa Corse. De
oureurs rijden hun kampioen-hap over acht races, veelal in
et voorprogramma van de
'eutsche Tourenwagen Meis*schaft.
Ruim twintig Fiats Cinque;
ento geven een rallysprint demonstratie.
De Italiaanse mer;
enclubs zullen hun automo'lelen tentoonstellen en op zoniagmorgen 25 juni vindt er een
oncours d'Elegance plaats,
erder zijn er op beide dagen
jernonstraties van nieuwe motellen en historische automo'lelen, waarbij zonder meer opkerkelijk de demonstratie van
aanwezige Ferrari's is on'er aanvoering van de specta'Ulaire F50.
De overige Italiaanse merken
je acte de présence geven, zijn
'barth,
Maserati, Lamborghi[1
. Moretti, Intermeccanica,
1
SA, Bizzarrini. De Tomaso en
so Rivolta. Al met al vertegeniy
oordigen alle aanwezige auto!nobielen een waarde van ver
de 150 miljoen gulden. .

Op beide dagen kunnen de
toeschouwers ook' rondom de
racepiste alles vinden wat maar
Italiaans is. In de vele stalletjes
op de paddocks en de toevoerweg vinden de bezoekers allerlei zaken die met Italië te maken hebben. Van verzamelaarsotajecten, via selecte automagazines en zeldzame automobielonderdelen
tot
zeefdrukken en alle mogelijke
informatie over de moderne en
historische Italiaanse automobielgeneraties.
Het programma duurt zowel
zaterdag 24 als zondag 25 juni
van tien uur 's morgens tot zes
uur in de middag. De toegangsprijs bedraagt per dag ƒ 15,vopr duinen en tribunen, terwijl voor tien gulden meer ook
het heilige der heiligen - het
rennerskwartier - kan worden
bezocht. Een kaart voor twee
dagen kost ƒ 25,- respectievelijk
ƒ 40,-. Kinderen tot twaalf jaar
onder begeleiding van een volwassene krijgen gratis toegang.
Programma
Zaterdag24 juni, 10 00 tot 16.30: Trainingen en demonstratientten.; 16 30:
Race l Ferrari Challenge;
Zondag 25 juni, 10.00: Concours d'Elegance (paddock 2) tot 1600 uur;
10.00: Diverse demonstratientten op
de baan; 11.30: Demonstratie Rallysprint Fiat Cinquecento Trofeo;
12.00: Introductie
Ferrari F50;
12.30. Race Alfa Romeo, 13.00: Demonstratie Fiat Abarth; 13.30 Race 2
Ferrari Challenge, 14.00: Demonstratie Italiaans Historisch; 14.30 Race
Italiaans Historisch; 15.05: Demonstratie Ferrari; 15.35: Race Maserati
Ghibli Cup; 16.10. Prijsuitreiking
Concours d'Elegance; 1625: Demonstratie Italiaans Modern; 16.55: Race
Italiaans Modern.
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aldus Loos. „Er was sprake van
een harde strijd. We kregen te
maken met een dikke windkracht vijf, later werd dat zelfs
zes. Het laatste stuk voor de
finish hadden we die harde
wind mee, maar wel een hele
sterke stroom tegen. Toen kregen we het nog meer voor onze
kiezen."

Ervaren
Voor de ervaren wedstrijdzeiler was het voortdurend opletten geblazen. Vooral bij de 'Razende Bol', de beruchte zandplaat die in het Marsdiep ligt,
kregen Loos en Theunis te maken met een flinke grondzee.
Loos: „Het was één opeenhoping van stroming, wind en
hoge golfslag rond die plaat. We
kwamen daar langs met een
vaart van zo'n 40 kilometer per
uur. Als je boven op de top van
zo'n golf zit en daarna in een gat
duikt van twee meter diep,
denk je alleen nog maar: „Ik
worstel en blijf boven." Opeens
zag ik twee collega's voor ons
omslaan met hun Tornado. Ze
lagen eerst op kop. De mast lag
vrijwel meteen helemaal ondersteboven en dan weetje dat het
gebeurd is. Op zo'n moment
denk je 'jammer voor die jongens'. Het zijn toch mensen die
je goed kent, waar je regelmatig
mee optrekt. Ik weet maar al te
goed hoe dat voelt, als zoiets je
gebeurt. De snelste zijn, daar
gaat het uiteindelijk om. De
Ronde van Texel draait nu eenmaal om de publiciteit. Heb je
pech, dan kan de race in een
fractie van een seconde over
zijn."

Elementen
Loos is inmiddels gewend,
dat de zee voortdurend kan veranderen. Die bepaalde elementen, dat geven en nemen van de
natuur, fascineren de zeiler
enorm. „Met mooi weer is het
hier gewoon een schitterend
punt, liggen er allemaal zeehondjes op die zandplaat te
zonnen. Nu was het er één kolkende massa. Je kunt daar ook
niet te dicht langs de kant zeilen, want er zitten daar allemaal strekdammen. Ook liggen
er verschillende bunkers onder
water, vroeger was het eiland
namelijk groter."
De Dart Hawk bleef overeind,
hoewel de drijvers af en toe verraderlijk diep in zee wegdoken.
Uiteindelijk wisten Loos en
Theunis het te redden. Een
paar honderd meter verder
werd de zee weer wat rustiger.
Daar werd uiteindelijk pas de
spinaker opgezet. „Dat ging
hard, heel erg hard", aldus
Loos.„We zijn met ruime wind
gefinished."
De 42-jarige tandtechnicus
zeilt inmiddels al 29 jaar. Daarvan zit hij al 25 jaar bij de top.
Als jongen van dertien jaar
werd hij indertijd lid van de
Watersport Vereniging Zandvoort en is dat altijd gebleven.
Loos heeft veel gewonnen zeil-races op zijn naam staan. Hij is
zelfs vijf maal wereldkampioen
geworden. Vooral die jarenlange praktijkervaring komt de catamaranzeiler goed van pas.
„De start is het allerbelangrijkst," aldus Gerard, „een snelle start is namelijk 80 procent
van de wedstrijd. Het komt
vooral aan op de tactiek: vrije
wind houden, dus geen zeilen
oftewel vuile wind van een ander voor je kiezen, daar gaat het
om. En dan ook nog dat juiste
moment bij die startlijn uitzoeken. Daar moetje liggen als het
startsein wordt gegeven. Te

Beachvolleybaïl
bij Tim Klijn
ZANDVOORT - Na het i,ucccs volle
beach volleybal l toernooi van enige weken geleden,
op liet Badhuisplcin, keren de
topvollcyballcrs het komend
weekeinde terug naar Zandvoort. Dit keer is liet Watersport Centrum Tim Klijn de
plaats van handelingen.
Voor dit vierde toernooi van
de Docland Beachvolleybaïl Series 1995, komt de gehele Nederlandse dames- en hcrcntop naar
de badplaats. De spanning is te
snijden aangezien er punten
zijn te verdienen voor eventuele
piaatsing in de finale van het
Nederlandse Kampioenschap.
Het vollcybaltocrnooi wordt
gespeeld op zaterdag van tien
uur tot zeven uur 's avonds. Zondag wordt gespeeld van tien uur
tot vijf uur. De finale van de
dames staat om drie uur op het
programma, terwijl de finale bij
de heren om vier uur start. Het
Watersport Centrum Tim Klijn
is te bereiken via de strandafgang bij de reddingspost tegenover het Elysee Beach Hotel.

Duif Peter Bol
wint zware vlucht

Loos en Thunis kiezen zee, maar de omstandigheden zijn bijzonder zwaar, met windkracht vijf. Die zal later zelfs aanwakkeren
tot zes

vroeg over die lijn en je bent
gediskwalificeerd, te laat kost
teveel tijd. Het blijft een voortdurend zoeken naar de juiste
plaats."

Tevreden
Loos kijkt tevreden terug op
de Ronde van Texel, maar is
zich nu alweer aan het voorbereiden op de volgende wedstrijd. Ieder weekend is hij wel
ergens in de wereld om mee te
(ADVERTENTIES)
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ZOMERAKTIE
COMPLEET SOFTSIDE
WATERBED
VANAF

Perfekte ondersteuning
Zomers heerlijk koel en
's winters behaaglijk warm

OOK STOOMLOZE WATERBEDDEN
AMSTERDAM
Roelof Hartstr. 7,
tel. 6712650
Ceintuurbaan 219
tel. 6179940
Rotterdam:
tel. 010-2130028
Den Bosch:
tel. 073-1340176
(* Geldig t/m eind juni)

doen aan een zeilrace. Zo langzamerhand zijn de eerste en
tweede prijzen, die de Zandvoorter voortdurend binnensleept, niet meer te tellen. Drie
.weken terug won hij de lange
afstandsrace 'Hoek van Holland/Schevemngen/Hoek van

Holland' Twee weken geleden
werd hij tweede bij de open
kampioenschappen Tornado.
Dit weekend doet Loos mee aan
de lange afstandsrace Dinard/Yersey, een race van 185 kilometer voor professionals. Ook
daar zal hij zeer goede kansen

maken. Voorlopig blijft de
Zandvoorter nog wel actief in
de zeilsport. Voor hem is catamaranzeilen nu eenmaal de
mooiste sport die er bestaat.
Loos: „Je eigen krachten meten
met het water en de wind, dat is
toch fantastisch?"

Knappe prestaties van jeugd
tijdens schaakuitwisseling
In de algemene emdrang- volgend jaar opnieuw te laten
ZANDVOORT
- De
schaakjeugd van de Zand- schikkmg kwamen de laatste plaatsvinden.
Op de laatste clubavond van
voortse Schaak Club heeft resultaten duidelijk tot uitop het eerste 3-stedentoer-

drukking. Uit een deelnemers- de Zandvoortse Schaakclub de-

achtergelaten. De schakers
speelden dit toernooi in

kers eindigde Florian van der
Moolen als tweede terwijl Remco de Roode, Maarten Scholder, Rebecca Willemse, Edward Hendrikse en Henk Willemse respectievelijk met een
3e, 6e, 8e, lle en 13e plaats, zeer
goed scoorden.
Dit eerste 3-stedentoernooi
heeft duidelijk bewezen dat de
schaaksport bij de jeugd in de
lift zit. Daarom besloten de afgevaardigden van de organiserende verenigingen nu al plannen te maken om dit gebeuren

nooi een uitstekende indruk veld van zo'n 45 jeugdige scha- den de jeugdleden hun examen
Zandvoort,
Haarlem.

Hillegom

en

'Het initiatief van de schaakvereniging De Uil, VHS, Het Alternatief en de ZandVoortse
Schaak Club is ontstaan om
jeugdige schakers van deze verenigingen op een spontane, ongedwongen manier ervaring op
te laten doen. Regelmatig
wordt tegen vertrouwde gezichten van leden van de eigen club
gespeeld, maar nu zijn er andere tegenstanders waar de
krachten mee worden gemeten.
De finale speelde zich af in
het clublokaal van de schaakclub Het Alternatief aan de
Nieuwe Groenmarkt in Haarlem. Daar werden de resterende acht schaakpartijen gespeeld met een beperkt speeltempo van totaal twintig minuten. Grote overwinnaar van die
dag werd Florian van der Moolen, lid van de Zandvoortse
Schaak Club, met in totaal 7
punten uit 8 wedstrijden. Ook
Maarten Scholder en Remco de
Roode konden tevreden huiswaarts keren met een fraaie
score van 5 punten. Rebecca
Willemse en Edward Hendnkse pakten 4 punten terwijl
Henk Willemse tevreden moest
zijn met 3 winstpartijen.
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voor diverse diploma's. Volgens insiders zou het geen gemakkelijke opgave worden, ondanks de gedegen opleiding die
zij ontvingen van John Ayress
en Dennis van der Meijden.

Dat bleek ook toen na het verstrijken van de examentijd
slechts vier jeugdige leden
slaagden. Uit handen van Gerda Schiermeijer, afgevaardigde
van de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond, ontvingen de
geslaagden hun diploma. De gelukkigen waren Remco de
Roode, Plorian van der Moolen,
Maarten Scholder en Manon
van Eldik.
De titels van het afgelopen
schaakseizoen werden als volgt
verdeeld. Bij de jeugd zegevierde Florian van der Moolen zowel in de strijd voor het clubkampioenschap als de laddercompetitie. Bij de senioren
werd Dennis van der Meijden
clubkampioen, Jack van Eijk
won de snelschaaktitel en het
rapidtoernooi werd een prooi
voor Edward Geerts.

ZANDVOORT - De duiven van Postduiven Vereniging Pleines kregen een
vlucht van maar liefst 605
kilometer voor de kiezen.
Na een zware vlucht met
een hoge snelheid klokte Peter Bol de eerste duif binnen.

Zaterdagmorgen was het erg
slecht weer m Nederland en
daarom werden de duiven naar
Frankrijk gebracht. Vanuit
Bourges begonnen duiven aan
een lange en zware tocht. Door
de zuid-westen wind maakten
ze een behoorlijke snelheid. De
duiven werden gelost om vijf
voor half acht en de eerste duif,
van Peter Bol, landde om dertien minuten voor drie op het
hok. De vlucht had een slecht
verloop met veel achterblijvers.
Uitslag: P.Bol l, 10, 17, 19.
R.Driehuizen 2, 15, 24. H.Gaus
3, 5,13,21. E. en Th.Sinnige 4, 7,
9,11,12,18,23. H.Heiligers 6,14,
22. F.Spronk 8. G.Koper 16.
J.Harteveld 20. E.Paap 25.

Schaakrubriek
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In verband met de zomerstop is informatie over de schaakproblemen in te winnen via de volgende telefoonnummers: 0250-7 17272, 14441 en 15023. De eerst
volgende clubavond in het Gemeenschapshuis is op donderdag 7 september 1995.

Schaakdiagram 22. Opgave: mat
in 4 zetten, wit aan zet.
Oplossing schaakdiagram 21
(mat in 4 zetten, wit aan zet): 1.
Ta2 • b4; 2. Ta5 - d4; 3. Kd7 - Kf6;
4. Ld4 en mat.

Druk zomerprogramma voor
Chess Society Zandvoort
ZANDVOORT - Ook dit
jaar zal er in het zomerseizoen weer volop geschaakt
worden bij de Chess Society
Zandvoort. De enthousiaste
schaakvereniging stopt in
de maanden juni, juli en augustus weliswaar met de ge-

zellige clubavonden op vrijdagavond, doch daar tegenover staan drie strandtoernooien en twee openlucht

schaakayonden op het
Raadhuisplein.
Nieuw op het zomerprogramma van Chess zijn toernooien
op de maandagavond, georganiseerd door Willem Brugman in
zijn strandtent De Zomer op
het Bloemendaalse strand. Vorige week maandag begon daar
voor Chess Society het zomerseizoen. Willem Brugman had
Herman Grooten uitgenodigd
voor een simultaanseance.
Grooten, die gerekend mag
worden tot de dertig sterkste
spelers van Nederland, trof
zo'n 24 enthousiastelingen tegenover zich. 21 partijen bracht
de nationale topper, zij het niet
moeiteloos, tot een goed einde.
Hans Drost, die dit jaar toch
al goed speelt, snoepte de simultaanmeester een remise af,
waarmee Grooten volgens de
kenners zijn handen dicht
mocht knijpen. Ook Jan Filmer
behaalde een verdienstelijke remise. Niemand anders dan initiatiefnemer Willem Brugman
zelf, wist Herman Grooten op
de knieën te krijgen. Aan het
eind van de avond kon het en-

thousiaste Chess-lid de felicitaties in ontvangst nemen.
Behalve deze geslaagde simultaanavond zal er nog op
drie maandagavonden geschaakt worden in De Zomer.
Zo is er aanstaande maandag 26
juni een snelschaaktoernooi
met een bedenktijd van vijf minuten per persoon per partij.
Een week daarna, op maandag 3 juli, zal er een doorgeefschaaktoernooi gehouden worden voor koppels en op maandag 10 juli vindt er een rapidtoernooi plaats met een bedenktijd van twintig minuten
per persoon per partij. Alle drie
de avonden vangen aan om zeven uur en inschrijving staat
open voor iedereen. Men kan
zich aanmelden op telefoonnummer 023-260029. Deelname
is gratis.
Strandschaak: zaterdag vond
de eerste editie van het traditionele strandschaak van dit sezioen bij Wilma en Krijn Kerkman plaats. Twaalf leden van
(ADVERTENTIE)
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de Chess Society bestreden elkaar met een bedenktijd van
slechts vijf minuten per persoon per partij. Na een spannende voorronde wisten Fred
van de Klashorst, Jacob de
Boer, Olaf Cliteur, Ben de Vries
en Hans Drost zich voor de finalegroep te plaatsen. Voor de
zesde finaleplaats kwamen
Jako Otte en zeer verrassend
Ton Marquenie in aanmerking.
Marquenie zag echter vrijwillig
van zijn finaleplaats af en zo
completeerde Otte het gezelschap.
een dubbelrondige zeskamp
eindigden Ben de Vries en Fred
van de Klashorst op een gedeelde eerste plaats. In de beslissende partij trok De Vries aan
het langste eind en eiste de eerste plaats voor zich op. Het
brons ging verrassend naar Jacob de Boer, terwijl de B-groep
fraai werd gewonnen door Simon Bosma.
Openluchtschaak: behalve de
strandevenementen zal de
Chess Society ook nog twee
vrijdagavonden te vinden zijn
op het Raadhuisplein voor het
alom bekende openluchtschaak. Dit zal plaatsvinden op
vrijdagavond 7 en 21 juli. Vanaf
ongeveer half acht tot de duisternis -invalt, zal er op deze
avonden door de leden van
Chess menig partij worden gespeeld met dorpsgenoten, toeristen en andere passanten.
Meer informatie over de zomerevenementen van Chess
Society zijn te verkrijgen bij
Hans Drost, telefoon 18430.

Ondanks enige lekke banden haalden alle ambtenaren ongeschonden de finish van het sectorenspektakel 1995
Foto Andie Lieberom

Leuke fietstocht voor
Zandvoortse ambtenaren
ZANDVOORT - Na een
aantal zeer succesvolle Sectoren-spektakels op het
Duintjesveld organiseerde
de

Personeelsvereniging

van de Gemeente Zandvoort
een zeer geslaagde fietstocht in de omgeving van de
badplaats.
In samenwerking met Kras
Sport werd een prachtige route
uitgezet. Ondanks de steeds
weer dreigende regenbuien, die
soms de ambtenaar op de fiets
verraste, werd het een gezellige
boel. Zo'n dertien teams namen
deel aan dit jaarlijkse gebeuren.
In afwijking van de voorgaande
edities bleek de veranderde opzet erg gelukt.
De tocht begon bij het onderkomen van de Zandvoortse

Hockey Club aan de Duintjes- Kennemerland, waar de laatste
veldweg. De fiets-puzzeltocht spelletjes werden beoefend en
voerde door het Kraansvlak de vragen op de formulieren
naar de Kennemerduinen al- werden ingevuld. De terugtocht
waar de eerste stopplaats res- vond plaats onder een lekker
taurant Parnassia was. Daar buitje regen, en ondanks enige
stond de koffie klaar en konden lekke banden, haalden alle
de deelnemers zich uitleven op teams ongeschonden de finish
een paar oud Hollandse spelleHet bleek uiteindelijk dat het
tjes, die bij twee latere stopplaatsen ook gespeeld moesten vierde team van de sector Midworden. Bovendien waren er delen zegevierde, op de tweede
vele vragen te beantwoorden. plaats gevolgd door Eigendommen 3, terwijl Middelen 3 als
De fietstocht voerde verder goede derde eindigde. Na de
richting Santpoort, tot het res- prijsuitreiking deden de ambtetaurant Brederode, waar de naren zich te goed aan een prilunch genuttigd werd. De met ma verzorgde barbecue en boregenpakken en bandenplak- vendien werd de sfeer bij de dismateriaal uitgeruste Zand- co opgevoerd naar ongekende
voortse ambtenaren trokken hoogte. Het Sectorenspektakel
daarna verder richting Bloe- 1995 was wederom een groot
mendaal naar het Wapen van succes
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad,
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ 8,80
ƒ 10,40

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

020-665 86 86

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

6x 11

Hyundai Lantra 1.6 GLS 1993
45.000 km, ƒ23.950. Hyunda
Amstelland, Schepenbergweg
11, A'dam 020-6799100.

RONDAY RENAULT
Plantage Middenlaan 19-21
Amsterdam 020-6237247

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

Hyundai Scoupé 1500 1.5, '93
22.000 km, ƒ22.950. Hyunda
Amstelland, Schepenbergweg
11, A'dam 020-6799100.

BMW

Lada stationcar '88 .. .ƒ4.950 BMW 320i, cyl. 1985 APK gek
Samara 1.1, 3 drs. '91 ƒ6.950 l.m. velgen w.w. glas, Ipg enz
Samara 1.5, 5-drs. '91 ƒ9.950 ƒ 6.950, inr. mog.: 023 - 423906
Westdorp • Tel.: 020 - 6825983.
BMW528i, bouwjaar 1981, zeei
V.W. Golf 1.6 GL 10/85, l.m. goed onderhouden, APK t/m
velgen, mooie goede auto mei '96. Vraagpr. ƒ4500.
ƒ5.950. Inr. mog.: 023-423906. Tel.: 020-6477724 na 16.00 uur

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Fiat Uno 3-drs. S 1.1, zwart,
1991, 50.500 km, ƒ 14.950.
VAN VLOTEN CAR BV.
Tel.: 020-6365052.
Renault 19 TR 1.45/91,94.000
km. 3 drs. rood ƒ 12.950.
COBUSSEN Baarsjesweg 249
Amsterdam: 020 - 6121824.
Toyota Starlet, 1988, leuke
auto, APK-gekeurd, klein en
zuinig, inruil mogelijk.
Tel. 023 - 423906.
VW Golf CL '89, ƒ 12.750.
RONDAY BV
Plantage Middenlaan 19-21
Tel. 020 - 6237247
Daihatsu 850 Van, rood, 1989,
75.000 km, APK en VVN gekeurd, ƒ4.750.Econoom:
020-6232505.
Subaru Mini Jumbo SDX 5-drs.
1991, groen, APK en VVN gekeurd, 60.000 km, nieuwe auto
ƒ 11.750. Heere: 020-67129154.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Volvo 240 GL Sedan 1990
antr.m., 89.000 km, schuifd.
ƒ 19.500. Van Vloten Meeuwenlaan 128. Tel.: 020 - 6369222.
Daihatsu Charade 1.3 inj. 16 V
Sedan L.P.G.
km 90.000
ƒ 15.750. NIEROP DAIHATSU
A'dam West: 020 - 6183951.
Honda Accord Sed. 2.0 EX
1990, 90.000 km ƒ19.500.
Auto Service Wetter Zwanenburg: 02907 - 6572.
Peugeot 605 SLl, nov. '92,
LPG, 120.000 km, ƒ 19.500.
Tel. 020-6596264 of -6278410.
Renault Clio 1.4 RT, '91,
ƒ16.600; Mits. Colt 1.3 ELi, '93,
ƒ 19.700. Autobedrijf Dorland,
02903-1908 Broek in Waterland

Alfa Romeo

Ford

FORD
VAN NES
Resta 1300 flash
07/94
Resta 1100 l CL
10/90
Escort 1600 Laser
04/94
Escort 1600 Laser
11/1994
Escort 1600 CLX
10/9:
Escort 1600 CLX
03/93
Escort RS 2000
,
02/9J
Escort 1400 CL
09/9'
Escort 1600 CLX
01/9
Escort 1600 Sport
05/9
Escort 1600 CL
11/89
Escort 1400 C
01/8E
Escort 1400 CL
04/8'
Escort 1400 CL
06/8
Scorpio 2.9i GL
03/9,
Mondeo 1800 CLX
06/9,
Sierra 2000 GT
10/9
Sierra 2000 CLX
01/9
Sierra 2.0 CL LPG
07/9C
Sierra 2000 CL
01/8'
Renault 21TL LPG
09/9C
Citroen 1.4 BX
03/8
Peugeot 205 XE
02/86
BOVAG-FORD-GARANTIE-A1
Hogeweyselaan 97

Tel. 02940-15443

WEESP

Alfa Bertone 1300 GT junior, Ford Escort, radiant red, 8/93
ƒ 26.320.
1969, rood z.g. „brievenbus"
ALBERS, OUDERKERK. Fon
APK ƒ 14.000: 02290-48013.
Service Dealer, tel. 02963-1767
Tegen handelspr.: 1e eig., Alfa
Ford
Fiësta 1.1 L. b.j. dec. '83
33 1.4IEImola, rood, ± 60.000
km, 1-'93, ƒ 16.750. Alfa 33 1.7 92.000 km. APK nov. '95. Wi
i.e., 1-'92, ƒ14.750. Alfa 33 1.4 ƒ 1000. 020-6861057.
IE, 5-'92, zwart, ópen dak, Ford Sierra 2.3D, bj. '83, APK
ƒ14.750. BEREBEIT, Amstel- tot mei '96, i.g.st. met veel nwe
dijk 25, 020 - 6627777.
ond. ƒ 1850. Tel. 02975-68850

Audi

Sierra1.8GLT'8

Blauw, 5-deurs, NIEUWE BAN
Audi 100 2.3, 98 kw. 8/91 DEN, APK gekeurd tot mei '96
115.000 km, blauw metall.
Prijs ƒ3900. Tel. na 18 uu;
' Jan Wals. Tel.: 02902 - 61697, 02940 • 16951 (Weesp).

1-22

Chrysler

Mitsubishi

Suzuki

Klassiekers en Oldtimers

Chrysler - Amstelveen

GOLDCAR MITSUBISHI

Amstelstein - Suzuki

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

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

OLDTIMERBEURS zondag 2 juli Breda in het Turfschip: Zondag
9 juli' op de markt in Geleen Oldtimerbeurs, auto-, motor-,
merkenclubdag, cabrioshow, onderdelen,'boeken, miniaturen,
documentatie enz. Informatie: 04160 • 37257.

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

Chrysler Jeep Motormeyer B.V.
Uw officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
Overtoom 116-126, Amsterdam, 020-6124876
Zolang de voorraad strekt

Neon-Anniversary
en jonge Neon-demo's voor Speciale prijzen
Vraag ook naar onze inruilaktie

020-6124876
DE OUDSTE CHRYSLER-DEALER VOOR AMSTERDAM E.O.
Donderdag tot 21.00 u. Geop. Parkeergelegenheid aanwezig!

V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
BX 16 RS, b.j. '84, APK tot 26op druk brengen bij de Citroen
10-'95, ƒ 995: 02977-42298.
Spec. in Zaanstad Garage.
BX1.9TRS, m. '90, APK'96, st. RENE SPAAN, 075-281193.
bekr., el. ramen, 5 drs., rood, Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep. prijzen.
ƒ 10.250. Tel. 020 • 6463567.
XM 2.0i, Break, 7/92 ƒ36.800
BX 1.6TRI, 6/88
ƒ 9.500
BX 1.4 Palais, 4/90 ƒ 9.800
BX 1.4 TE, 12/89
ƒ 8.600
BX 1.4, 9/89
ƒ 7.900
BX 1.4 Pamares, 2/89 ƒ 7.400
BX 1.4 RE, 6/88
ƒ 6.900
ZX 1.6 Aura, 12/91 ƒ18.900
Citroen BX 14 RE, 1987, pas AX 1.1 TGE, 6/90
ƒ 10.500
gekeurd, leuke auto, ƒ3.950, AX 1.1 TGE, 1/92
ƒ 13.500
inr. mog. Tel.: 023 - 423906.
AX 1.1 TE, 11/90
ƒ11.500
Citroen BX19 Diesel okt. 1989, AX Escapade, 4/93 ƒ13.900
250.000 km, uitstekend onderAUTOBEDRIJF DORLAND
houden,
glazenschuifdak
02903 - 1908 .
ƒ6.700. Tel.:020-6866176.
Broek in Waterland.
CITROËNSPECIALIST
XM Turbo D '92
ƒ29.900
TIMO DE BRUYN
XMD, 90.000 km, '91/22.500
Occasions, reparaties, APK,
XM 20i Aut. airco '93 ƒ32.500
schade en laswerk.
XM 20i Comf. '92
ƒ 20.500
Verkoop onderd. nwe/gebr.
CX Prestige, aut., '86 ƒ 7.500
Tel. 020-6320190 fax 6343433.
CX 20 RE, '85
ƒ 1.950
Ruime keuze in 2 CV occasions ZX 1.6 Aura 5 d. '92 ƒ17.500
ƒ 17.500
alle leeftijden. De Eendenspe- ZX Diesel '93, v.a.
ƒ 17.500
cialist Leende. Tel04906-1528. BX TGD Br. '92
BX TGD Break '91
ƒ 14.500
Te koop 2CV-6 b.j. '82, APK 4- BX TGD Break '89
ƒ 9.950
'96, bl. i.z.g.st. Pr. het hoogste BX TZD Turbo '92
ƒ 17.500
bod v.a. ƒ 2.000: 04257-7038. BX GTI '91
ƒ 14.500
BX 19 TZI, Ipg, '91
ƒ 14.750
Tegen handelsprijzen: BX 1.4, BX 19 TZI '91
ƒ 14.500
LPG,
V86, ƒ2950. ZX 1.6i BX 16 TZI '92
ƒ 15.500
Aura, 5-drs., zwart, 10-'91, BX 16 Progr. Ipg '92 ƒ 14.500
ƒ14.500. ZX 1.6i ƒ14.950.
BX 16 TGI Br. Ipg '92 ƒ 16.500
BX 1.6 TGi Break, LPG, 11-'90, BX 16 TRS '84
ƒ 1.500
ƒ 12.750. BEREBEIT, Amstel- BX 14 Deauville '92 ƒ 13.500
dijk 25, A'dam. 020 - 6627777. BX 14 TE, L.P.G.
ƒ 12.500
BX 14 TE '89
ƒ 7.500
BX 14 TE, '89, Ipg
ƒ 7.500
BX 14 E, '86, L.P.G. ƒ 2.950
AX 11 TGE'92
ƒ12.750
Applause XI km 90.000 '89,
ƒ 4.500
Cuore TS/TX '88 t/m '94, Cha- AX 11 RE '87
ƒ12.500
rade TX inj. sport '91 en '93, C15 D bestel '92
ƒ 9.950
Charade Sedan 1.3 inj. 16 V '92 C15 D '91
VISA GARAGE BV
NIEROP DAIHATSU
A'dam West: 020 - 6183951.
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.
Daihatsu
BX BREAK 16 TGi LPG '90.
Wit, sunroof, dakrail. Absoluut
roest- en schadevrij. Recent
grote onderhoudsbeurt en
nieuwe Mich. banden. Boekjes
en nota's aanwezig, ƒ 12.500.
Telefoon: 02979 - 82122.'

Daihatsu

Honda

Hyundai
HUYNDAI AMSTELLAND
Huyndai Dealer
voor groot Amsterdam
Schepenbergweg 11,
A'dam Z.O. - nabij AMC

Koudijs
Peugeot
Amstelveen
Het adres voor goede
Leeuwekeur gebruikte
auto's met ANWB en
APK keuring,
altijd 40 occasions

NU - OF - NOOIT
10% Vaderdag korting

Citroen

't AMSTERDAMMERTJE
'
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
Peugeot-dealer
106 1.1 Accent 7/94 ƒ21.900
205 XL 1.1 3/89
ƒ10.750
205 Jr. 1.4 5/89
ƒ10.750
309 GR 1.4 4/90
ƒ13.750
306 SR 1.4sed. 10/94/30.600
405 GLX 1.6 3/92
ƒ13.500
405 GR 1.9 aut. '90 ƒ 14.500
505 GLD Break 2/87 ƒ 8.800
VW Golf CL 2/93
ƒ 23.500
COBUSSEN
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 - 6121824.

10%

1061.0 Accent 19948.000 km
106 1.1 Accent 199412.000 km
106 1.1 XR 1992
33.000 km
205 1.1 Accent 198880.000 km
205 1.1 Accent 199089.000 km
2051.1 Accent 199151.000 km
2051.1 GR 5drs 199344.000 km
205 Rol. Garros 199256.000 km
205 1.9 GTI 1992 51.000 km
309 1.4 XL 1990 112.000 km
405 1.6 GXI 1991 58.000 km
4051.9GRM991 89.000 km
405 1.9 SRI 1991 103.000 km
504 V6 Coupé 1977122.000 km
Corsa Swing 1.2198744.000 km
Alfa 164.V6 1990 123.000 km
Zuidwijk - Minervalaan 86,
A'dam-Zuid
tel. 020-6629517/fax 6791864.
Peugeot 305 stationcar b.j.
1986, km.st. 150.000, prijs
ƒ3.500. 036-5339297.
Peugeot 309 GL, 08/89, mooie,
goede auto ƒ 6.950, inr. mog.
Tel. 023 - 423906.

WESTELIJK HALFROND 70
Amstelveen
T.o. winkelcentrum
KostVerlorenhof

020-6455451

MOTORISCHE PROBLEMEN?
Laat uw auto testen d.m.v.
de modernste apparatuur.
Garagebedrijf Out:
Tel.
020-6441020. -Geopend
ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur.
Porsche 928 S4, blauw metall.,
volleer inter., autom., airco,
elektr. schuif., 1-'88. Porsche
928 S, d.blauw metall., blauw
volleer inter., autom., airco,
telefoon, radio, 10-'84. (Por•sche-dealer onderhoudsboekje aanwezig van bovenstaande
auto's.) BEREBEIT, Amsteldijk
25. Tel.: 020 - 6627777.

Rolls-Royce

Opel

Volvo

Algemeen

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

FIAT 850 SPORTCOUPË, bj.
1973, 2e eigenaar, Ned. auto.
Inl. 01720 - 34190.

940 GL 2.0
3/92
740 GL 2.3
12/86
440 GLE 1.8 autom. ... 10/93
440 Fleet 1.8
4/94
440 Comfort 1.6
1/95
440 GLE 1.8
3/94
480 ES 18i
3/89
340 GL 1.7
6/88
Citroen XMi 2.0 L
1/92
Renault 21 GTL 1.7 .... 4/92
Peugeot 309 XR 1.4 . . . 8/90
Fiat Uno 45
6/88

AUTO SERVICE WETTER

AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008

SUBARU en LADA dealer
Subaru 1.8 GL
1987
Subaru Mini Jumbo SDX 1992
Subaru Mini Jumbo DL.. 1986
Daihatsu Cuore
1992
Lada Samara 1.5
1990
Lada Samara 1.3
1990
Lada Samara 1.3
1989
Lada 2104 1.5
1987
Rat Uno 75 IE
1989
Ford Sierra 2.3 diesel .. ,1990
Volkswagen Jetta . .• 1988
Honda Accord Sed 2.0 EX1990
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel.: 02907-6572

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
NU OOK GEVESTIGD IN
NIEUW-SLOTEN

BMW K 75 C, 1987, vr.pr.
ƒ8.475, R 65. 1981, ƒ1.900.
Rickmank ƒ 150. 04132- 56123.

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
+ Examen voor
ƒ775,00
•

MOTORRIJLESSEN
± 50 auto's APK gek. Den
ƒ50,00 per 60 min.
940 GL, aut. '91; 940 GL Estate Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
'92; 240 DL, L.P.G '90;
Haarlemmerweg bij molen.
AUTORIJLESSEN
460 GL, aut. '91; 340 GL, aut. 020-6844079. Tevens Inkoop.
ƒ 37,50 per les
'91; 440 GL, wit '90.
T.k.
inruil-auto's:
Mazda
6261.8
VOLVO NIEROP,
DX,
4-drs,
LPG,
1-'89,
ƒ7450.
THEORIE OP CD-I GRATIS
Vancouverstraat 2-12,
Volvo 244 GLE, 5-'82, ƒ 2750.
A'dam-West. 020-6183951.
BMW 315, 6-'83, ƒ3250. Golf
Speciale spoedcursussen
Memphis, 7-'85, ƒ7250. Alfa
theorie + praktijk.
Guillieta 2.0, 4-'82, ƒ2950.
BX 1.4, LPG, 1-'86, ƒ2.950.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
25,
Tel. 020-6138473.
940 GL 2.3 '91
ƒ23.950 BEREBEIT, Amsteldijk
Kempenlaan 90
740 GL 2.3 autom. '90/ 23.750 A'dam, 020 - 6627777.
Tel. 020-6140005.
7402.3 '90
ƒ19.950
Let op
460 GL 41000 km '92 ƒ 24.750
Wagenpark Johan Boom
Autorijschool ZECHNER
440 DL aut. '92
ƒ23.500
± 300 auto's
Ruim 20 jaar ervaring in Am440 GLE aut. Ipg '90 . 19.500
v.a. ƒ 600.-tot ƒ 20.000.sterdam en toch betaalbaar.
440 Sunray 25000 k '91/ 19.750
Oranje Hek
ƒ 37,50 per heel uur.
440 grijs '90
'...ƒ15.750
Zuiderakerweg 83
Gratis theorie leerboek.
340 GL autom. sed '89/ 11.500
Amsterdam - Osdorp
Gratis herexamen mogelijk.
340 DL autm. 5 drs. W 7.950
Tel. 020 - 6105478.
Info: 06-52875125.
340 1.4 3 drs. '87 . . . ƒ 7.950 Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Garantie al v.a. ƒ1.000.Bekend door heel Nederland Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074.
Ook filiaal in Den lip 55
Esther, Martin, Henk en Peter
tussen
hebben hun keus voor de rijLandsmeer & Purmerend
opleiding bepaald. Zij kunnen
Tel. 02908 - 24640
ook u die keuze aanbevelen.
met persoonlijke service •
Verkeersschool Trendy OosTel. 020 • 6369222, Meeuwentenburgergracht 5 A'dam.
laan 128, Amsterdam-Noord.
020-4205386. Bereikbaar
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Wij hebben keus uit
ma.-do. v. 9.00-20.00 uur,
Tegen handelspr.: Volvo 460i
meer dan 10 Automaten
vr. v. 9.00-17.30 uur,
GL, wit, LPG, 1-'92, ƒ 16.500.
v.a. ƒ 3.500.za. v. 9.00-14.00 uur.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25, GOLDCAR B.V. Amstelveen,
• RIJSCHOOL ROLF
A'dam. Tel.: 020 • 6627777.
Tel. 020 - 6433733.
Rijden bij Rolf is een begrip in
Volvo 244 GLD D. 2/88, mooie
Amsterdam. Met een goed
maar vooral zeer goede auto
team instructeurs geven wij op
f8.950, inr. mog.: 023-423906.
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Volvo 740 Estate, grijs metal.,
Hoog slagingspercentage en
GARAGE ECONOOM
LPG, 10/91. Jan Wals.
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel. 02902 - 61697.
Repareert •
uw Koppeling en Remsysteem Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weëkse
snel & vakkundig
cursussen en examenroutes rijInformeer naar onze prijzen
den is vanzelfsprekend.
T.k.: Golf GLD, bj. '80, i.g.st.,
AARZEL NIET, BEL NU !!
nwe banden, accu en uitl., APK
Vóór de zomer al je rijbewijs?
Uw Bovag-Autospecialist
3-'96, ƒ 1500. 020-6223259.
Met extra korting? Ja dat kan!

Van Vloten

Amsterdam
uw Volvo-dealer.

Automaten

Service en
Reparatie

Uniek occasionfestijn
in de tuin van Villa Casparus

Volkswagen

Casparuslaan te Weesp. Vrijdag 16 (vanaf 16.00 tot 21.00 uur),
zaterdag 17 en Vaderdag 18 juni (van 10.00 tot 17.00 uur)
kiest u daar uit vele occasions en diverse voorwaarden
met o.a. 1 jaar onderhoud en 1 jaar garantie.
Bovendien kunt u GRATIS gebruik maken van de wasstraat
en graveren we GRATIS uw ruiten
Tot ziens in de Villatuin met vele attrakties.
v.d. Pouw, Peugeot - Casparus, Fiat/Lancia - Oto lei, Citroen

Subaru

V.W.- en AUDISPECIALIST
BAAS
Voor nieuwe en gebr. auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel. 020 - 6183855

Frederiksplein 6, 020-6232505.

Subaru Jumbo SDX incl. ace.
km.stand 18.000 B.j. 7/92,
ƒ• 13.000. Tel.: 03465 - 63900.

Toyota

Family Cars

Family Cars

Renault

Land/Rangerover

Motoren/Scooters

Te koop Heinkel SCOOTER
1966, motor i.g.st. ƒ3500.
Tel. inl. 01804 - 62451.
Yamaha Virago XV 700, '84,
zwart •+• chroom, gaaf geluid,
i.g.st. Prijs n.o.t.k.
Tel.: 020-6836383.

Auto's te koop
gevraagd
Qevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant. Belt u voor inl.
03410 -19354 of 0652 - 977028.
DE HOOGSTE PRIJS-voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop -i- Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685
Grote sortering ONDERDELEN,
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE
voor vrijblijvende
Loop-, sloop- en
m. vrijwaring. Tel.

Accessoires
en Onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Kla'ar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.:02502-45435.

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
Voorkom onzekerheid in uw rijmotorenrevisie FEENSTRA
opleiding en vraag de gratis
Industrieweg 27, Duivendrecht
RIJLES-INFO-GIDS
- Tel. 020-6980639
voor Amsterdam en omgeving
Studenten 10% korting
aan: 020 - 6633773 of 6922612.
70 BESTELAUTO'S en pers. APK KEURINGEN ƒ70,
bestel-, vracht- en
Bereikbaar ma.-do. v. 9.00.busjes v.a. ƒ3500. Garageklaar terwijl u wacht.
personenauto's, -bussen
20.00 uur. Vr. v. 9.00-17.00 uur.
Rijsenhout, lid Bovag.
Garage West-Center:
020-6794842, 020-6908683
Meer dan 50 jaar gevestigd: 020-6122476 (zonder afspraak) Za. 9.00-16.00 uur.
Zie ATS telet. pag. 888
Bennebrpekerweg 17, Rijsen- 2e Helmersstraat. 15, A'dam.
hout bij Aalsmeer, 02977A.P.K. KEURINGSSTATION
DE LUGT luxe en bestel vanaf
24229. Ook t.k. gevraagd.
Keuren zonder afspraak
ƒ50,- per .dag excl. BTW.
• Een 1-in-3
advertentie
Feenstra & Jimmink
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
AUTOVERZEKERING
plaatsen is eenvoudig en Asterweg 24A A'dam 6364702
Peugeot 106/306, Renault Lalaagste bet. p.mnd/kw.
biedt grote kans op succes.
guna, Vracht + bestelwagens.
Autobedrijf CRYNSSEN
Focwa/Schadegarant serv.
Crynssenstraat 10-14
RENT A BRIK
Celie Tel.: 020-6416607
Tel.: 020-6184402.
Personenbus ƒ 89,- p-dag
Geldlening.met
lage
lasten
APK-keurstation, reparaties
Opel Kadett v.a. ƒ 39,- p.dag
Last Minute voordeel, te huur
alle merken en schaderegeling. 7 Banken; adres Celie Geld Int.
All-in. KM vrij!
'n Amerik. Dolphin-camper
Bel.: 020-6416607 en verpeliik
Tel.: 020-6922930
incl. automaat en airco.
GARAGE ECONOOM
Adventure Cars 02990-30613.
Voor al uw SERVICE BEURJEN
Te huur VW camper type
en ONDERHOUD
CALIFORNIA 2+2 pers. va.
Schadétaxatie en -herstel
ƒ 850.- p.wk., all in,
Gratis leenauto's beschikbaar
Autobedrijf Veldhuizen,
APK-KEURING,
A'dam • ZO., 02940 - 17316.
klaar terwijl u wacht.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Advies voor 'n goede Occasion
VW Campers '84 Ditsel, org.
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Wij bieden u een snelle
inbouw '89 compl. met vooren vakkundige service
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam -.de
tent zonneluifel fietsenrek. rek.
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
ter inz. ƒ 14.500.020-6371983. Frederiksplein 6, 020-6232505.
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
Zelf sleutelen of auto spuiten
Zat. 17 juni SHOW bij
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
VW/Audi dealer A-POINT met doe je bij HEINING HOBBYTel.
020
- 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
HAL. 02907-6999 A'dam,
occasions, nieuwe campers
Sloterdijk 3.
en verhuur. 020-6964964.

OUKEBAAS
• niet duur!!!

Autofinanciering
en verzekering

Campers

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Mazda

, ,:ti.,,,.,,..

is de verkoop van uW iiutQ €éri fliia

Rover
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* <
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Mercedes-Benz

dé autorubrielc roet de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-EN-3f Ml^'è verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de.Volkskrant en.ih de week daarop op wqénsÖag^ '
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia, En dat alles voor één voordelige prijs!

Mini

febr. '91, km.st. 51000, APK
ALFA ROMEO
feb.
'96, Kz.g.st.
Vr.pr.
Alfa 33 1.7, 1/92
ƒ 17.950 ƒ10.900,-. Tel. overdag: 020Alfa 33 1.4, 1/94
ƒ21.950 5458042. 's Avonds en in het
Alfa 33 1.4, 1/94
ƒ 24.950 weekend: 02503 - 30569.
Alfa 33 Imola, 1/94
ƒ 23.950
Alfa 33 Imola, 1/94
ƒ 24.950
Alfa 75 1.8, 8/89
ƒ 12.950
Alfa 75 1.8, 6/87
ƒ 6.950
Nissan Cherry 1.5 GL 1985,
Alfa 155 17, 2/94
ƒ31.950
antr. metallic l.m. velg. pas gek.
Alfa 155 20, 2/92
ƒ 29.950
ƒ2.950, inr. mog., 023-423906.
Alfa 164 20 TS, 3/91 ƒ 17.950
Alfa 164 3.0, 1/94
ƒ 54.950 Tegen hand.pr.: Sunny 2.0 LX
Alfa 164 20, 1/90
ƒ 19.950. Diesel, 5-drs, st.bekr., 3-'93,
ƒ 17.950. Sunny Florida 5-drs
* Bovag Garantie voorwaarden Station
1.6i, LPG, 6-'91,
ƒ10.500, Sunny 1.4 L, 3-drs,
SPRING IN T VELD
LPG, 3-'92, ƒ 14.500.
Oosteinderweg 340,
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
1432 BE Aalsmeer
A'dam, 020 - 6627777.
Tel.: 02977-44146,
VAN VLOTEN CAR
fax 02977-20489
VRIJDAG • KOOPAVOND
MicraSd. March 1.2
'92
'89
Tegen handelsprijs: van 1e Sunny 5d. SLX 1.6
'93
eig., Honda Concerto 1.5i, au- Sunny 3d. SR 1.6
Primera 4d. LX 1.6
'90
torn., rood, st.bekr., el. dak,
8-'91, ƒ17.000. BEREBEIT,
DRAAIERWEG 10
Amsteldijk
25,
A'dam,
AMSTERDAM - NOORD
020-6627777.
TEL. 6365052

Nissan

Sloterkade 40-44
AMSTERDAM
020 - 6177975

Saab
Voor een goede SAAB
99, 90 of 900 .
ook ROYAL CLASS
naar
SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie
APK, met eigen
revisiewerkplaats voor Saabmotoren en versnellingsbakken
Tel. 02503 - 14097.

Seat
Seat IBIZA, 6 jr, zwart, 4-deurs,
apk apr. '96, ± 77.000 km.
Vr.pr. ƒ 6000: tel. 020 • 6440122.

BOD?? Bel
prijsopgaaf.
schadeauto's
020-6754193.

Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
1e 4 lessen voor ƒ 100, of ƒ50 Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.
korting op een pakket, of gratis
theorieboek + cursus. Bel Ferry
voor informatie: 020 - 6932074.

Bedrijfsauto's

Toyota Celica 2.0 GT coupé,
7/1986, antr. met., mooie auto
Tel. 020 - 6799100.
Opel Monza 3.0 E automaat ƒ7.950, inr. mog., 023-423906.
Te koop: Hyundai Excel i.p.s., '84, prima auto, ƒ5.950, inr.
b.j nov. '93, kmst. 36.000, stuur- mog. Tel.: 023 - 423906.
bekr., 4-deurs, airco, nriet. grijs,
VAN VLOTEN CAR
pr. ƒ 15.000. Tel.: 02520 - 24067.
Corsa 2d. 1.4
'90
Astra 3d. 1.4
'92
biedt aan:
VectraSd. 1.6
'89 3 x Voyager 2.5 SE ... 91/92
WESTDORP
DRAAIERWEG 10
4 x Voyager 3.0 SE ... 90/91
LADA en KIA dealer
AMSTERDAM - NOORD
1 x Voyager 3.0 LE
89
1x Lada stationcar
'88
TEL. 6365052
2 x Voyager 3.3 SE ... 92/93
3x Lada 2105 1.5 '90 t/m '93
1 x Voyager 2.5 TD
93
6x Samara 3-drs . '90 t/m '94
1 x TranSport 2.3 +
94
5x Samara 5-drs . '91 t/m '95
3 x TransSport 3.8 V6 . 92/93
2x Samara Diva 4 drs '92 '94
3 x Lumina APV ... 92/93/94
3x Kia Sephia 1.6 4-drs'93 '94
1 x Space Wagon GLXi .. .90
RENAULT AMSTERDAM
1x Kia Sportage 2.0 16v . '95
1 x Prairie SLX
90
Top occasions met 1 jaar
1x Kia Besta 2.2 D
'95
garantie
Adm. de Ruijterweg 396-398
Meidoornweg Badhoevedorp
Wibautstraat 224
A'dam: 020 - 6825983.
Tel.: 020 - 6599221.
020 - 561 96 11
Adverteren in deze rubriek
Renault Nevada GTS, bouwTerr 020 - 665.86.86
jaar 1986, prijs ƒ5.500.
FAX 020 - 665.63.21
De
Meteor,
nieuw
en
gebruikt
Telefoon: 020 - 6148643.
HONDA
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Civic 1.5 Coupe, 3/95/36.950 Defender Discovery. Joh. Sie- T.k. RENAULT CLIO RL 1.4, b.j.
gerstr
18,
A'dam:
020-6945205.
Civic 1.5 LSI, 6/94
ƒ30.950
8-'93, met. groen, slechts 7.000
Civic 1.5 DXI, 1/93
ƒ24.950
km, ƒ 17.500. 04750-28996.
Civic 1.5 Silver., 4/93 ƒ25.950
Werknemer Renault heeft nu
Civic 1.5IGLX, 5/91 ƒ18.950
Civic 1.5IGL, 11/91 ƒ17.950 Mazda 626,7/87, in prima staat dienstauto, daarom te koop:
Civic.1.4 GLX, 1/88 ƒ13.950 v. onderhoud, apk gek., inr. TWINGO, maart '95, 4500 km.
Prijs ƒ19.000. Bel 020 Civic 1.3 Luxe, 8/91 ƒ16.950 mog., ƒ5.950: 023 - 423906.
Civic 1.3 Luxe, 6/90 ƒ13.950 Teg. handelspr.: Mazda 6261.8 6909293.
Civic 1.4 GL, i/88
ƒ 8.950 DX, 4-drs, LPG, 1-'89, ƒ7450.
* >
Aerodeck 20, 5/89
ƒ 14.950 BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
Accord 20i S, 9/94
ƒ36.950 A'dam. Tel.: 020 - 6627777.
Accord 20 EX, 5/87 ƒ 9.950
Rover 820 Tl
4/92
Rover 820 SI
6/92
ANDERE MERKEN
8/94
BMW 325i, 12/92
ƒ54.950 Tegen handelsprijs: Merc. 300 Rover 827 SI aut
4/94
Fiat Tipo 1.4 SX, 1/92/17.950 TD, metall., el. dak, l.m. wielen, Rover 620 l
8/91
Fiat Panda 1000, 4/91 ƒ 8.950 autom., alarm, ABS, 7-'89, Rover 114 GTI
Ford escort 1.3, 1/89 ƒ10.950 ƒ37.500. BEREBEIT, Amstel- Rover 214 SI 3 drs . . . . 8/92
8/91
Lancia HPE, 2/86
ƒ 15.950 dijk 25, A'dam: 020 - 6627777. Mini Cooper 1.3
MiniSprite 1.3 . . . 6/92, 4/93
Mitsubishi 1.5, 4/91 ƒ15.950
Nissan Sunny, 6/89 ƒ11.950
en diverse andere Rovers
Nissan Sunny, 6/92 ƒ 16.950
MINOR MOTORCARS B.V.,
Renault Tw., 12/93
ƒ 18.950 T.k. Orig. MINI COOPER, b.j.
ROVER DEALER

Lada

T k.: Mercedes 200 B, 1981,
groen metallic, schuifdak, origineël 61.000 km, in nieuwstaat,
ƒ5250. Tel.: 075 - 217537.

Volvo Occasions

Porsche

Tegen handelspr.: Peugeot
405 GLi 1.6, 4-'90, ƒ12.250.
Peugeot 205 1.4 GT, 5-d., LPG,
rosd, 1e eig., ± 80.000 km,
2-'91, ƒ14.750. Peugeot 405 ROLLS-ROYCE Silver
GLX 1.9 D . Break, 5-'92,
Shadow SI b.jr. '73, i.z.g.st.
ƒ17.500. BEREBEIT, AmstelVr.p. ƒ35.000. 075-218045.
dijk 25, 020 - 6627777.

Handelsprijen: Astra 1.4 GL,
wit, LPG, 3-d., 4-'93, ƒ 19.500.
Vectra1.8iGL,4-d.,LPG,6-'91,
ƒ15.500. 2x Kadett 1.4i Sed.,
LPG, 7-'91, v.a. ƒ10.950. Kadett 1.7 D, Van, 2-'90, ƒ7250.
Kadett 1.8 LS 5-drs. Station,
antraciet, LPG, 7-'89, ƒ8500.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
A'dam, 020 - 6627777.

Rijscholen

Suzuki Swift 1.3 GL, rood, 5/93,
gar. tot 5/95, 70'.000 km,
ƒ 16.500. 033 - 757486.

Peugeot

Tegen handelspr. BMW 325
CRX 1.5i 12v, b.j. '85. Vr.pr.
Cabrio, l.m. win, volleder inter.
ƒ6.500, ma t/m do: 053 - 612369
7-'87, ƒ27.500. BEREBEIT,
en vr t/m zo: 020 - 6476567.
Amsteldijk 25: 020 - 6627777.
HONDA
AUTOKROOIJ
Occasion
Rat Uno 45, bouwjaar '86, APK
CRX 1.6ESI
10/95, 103.000 km, ƒ3.000,b.j. 1994
Tel.: 02526 - 21245.
1e eig. 22.000 km
ƒ45.950
T.T. Vasumweg 32
(a/d Klaprozenweg)
Resta 1.3 FLASH
3/93
Amsterdam Noord
Escort 1.6 16V,'Tropical 8/93
020-6310615
Escort 1.6 CLX, 16V 10/93
Vanaf ringweg afslag S 118
Escort 1.6 CLX
2/9:
Escort 1.6 CLX stat. 3/95 Honda Prelude EX, juli '84,
Mondeo 1.8 CLX 5-drs 2/94 stuurbekr. APK gek., el.
Mondeo 1.8 CLX 5-drs
7/94
schuifd. enz., ƒ4950. Inruil moMondeo 1.8 Noblesse 4/95 gelijk. Tel.: 023 - 423906.
Probe 24 V GT
3/94
SPRING IN 'T VELD
ALBERS, OUDERKERK
OCCASIONS,
Ford Service Dealer
75 JAAR AUTO-ERVARING
Tel.: 02963 - 1767

Fiat

juni 1995

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

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

2
3

*
g
f
3

t
5
6
7
8
9
10

Naam: -

49,35
6G.04
82,72
99.41'
116,09
132,78
149,46
166,15

1

Telefoonnummer: -

Adres:.
Postcde + Plaats:.

Handtekening:

1ÏW5

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156|:
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
2andvoort Gasthuisplein 12.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686

faxnr. 020-6656321

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
21/22 juni 1995
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Begin de vakantie zonder file
Dit jaar kiezen meer mensen
voor het vliegtuig dan vorig
jaar. Vooral deze laatste ontwikkcling gaat ten koste van de touringcar en de trein. De auto
blijft voor 60 procent van de vakantiegangers nog altijd het steeds niet klaar aan de Belgimeest gebruikte vervoermiddel sche kant en dit heeft te maken
voor de buitenlandse vakantie. met geldgebrek.
Om snel in Calais te komen
kun je dus net zo goed van Gent
via Lille naar Duinkerken. Een
alternatief voor het traject
Brussel en Oostende is om de
oranje-groene omleidingsborden te volgen. De drukte op de
E 41 l/A 4 tussen Brussel en Luxemburg kun je vermijden door
de oude verbindingsweg N 4 via
AAR DAT toe leidt is Marche-en-Famenne.
duidelijk: files. Je
Wie geld wil besparen doet er
kunt ze vaak ver mij - verstandig aan zijn tank in Belden door buiten de gië of Luxemburg vol te gooien,
weekeinden of 's nachts te rei- Frankrijk heeft hoge brandstof zen. Als dat niet mogelijk is, prijzen. Maar gok dan niet op
blijven er altijd nog alternatie- het laatste station voor de
ve routes over die in veel geval- grens want dat doet iedereen
len nog leuker zijn ook.
met als gevplg lange wachttijden.
l

Zoek een alternatieve route

W
België

In België lopen de volgende
trajecten meer dan regelmatig
vast:
Luik-Bastogne-Arlon,
Brussel-Oostende,
VerviersSankt Vith en Brussel-NamenLuxemburg. De snelweg van
Oostende naar Calais is nog

ge-Spaanse grens, Parijs-Bordeaux, Ablis-Nantes en Luxemburg-Beaune.
Ook op de oostelijke rondweg
bij Lyon is het 's zomers zeer
druk. Ons advies: dwars door
Lyon de oude route volgen. Op
29 juli moet iedereen die voor
zijn plezier op vakantie is
Frankrijk vermijden. Die dag
staat namelijk nu al te boek als
Zwarte Zaterdag.
Een alternatieve route voor
de A 1-A 6 is de A 26 en voor de
A 6 de nieuwe A 5 tussen Melun
en Langres. De Franse overheid
overweegt lagere toltarieven
voor de A 5 vergeleken met de
A 6 om op die manier het gebruik van de A 5 te stimuleren.
Verder is de A 86 ten oosten van
Parijs een goed alternatief om
de Boulevard Peripherique te
vermijden.

Frankrijk

Duitsland

Frankrijk heeft mooie snelwegen maar ze zijn wel duur en
druk. De meeste kans op filevorming doet zich voor rond
Parijs en op de trajecten ParijsBeaune, Beaune-Orange, Oran-

Duitsland is een doorgangsland voor veel vakantiegangers
en dat zien we op de snelwegen.
Sommige daarvan kunt maar
beter vermijden. De A 3 tussen
Frankfurt en Neurenberg is

daar een voorbeeld van. We zijn
de laatste maanden veel in
Duitsland geweest en er is maar
een advies: blijf er weg.
Er zijn er nog meer waar je
verzekerd bent van drukte:
Hannover-Berlijn, EisenachDresden,
Frankfurt-Basel,
Stuttgart-Salzburg,
Neurenberg-München, Chemnitz-Hof
en de wegen rond steden als
München, Berlijn en Keulen.
Het al eerder genoemde traject
Eisenach-Dresden (A 4) is een
mooie en korte route om in
Tsjechië te komen, maar het
nadeel is dat voor het grootste
deel een snelheidsbeperking
geldt en dat er momenteel aan
beide zijden veel wegwerkzaamheden plaatsvinden die
voor het nodige oponthoud zorgen.
Van Chemnitz naar Praag (afslag Chemnitz-Centrum) is een
uitstekende route zonder noemenswaardig vrachtverkeer.
De snelste manier om op dit
moment in Praag te komen is
toch via de langste route: Keulen, Heilbronn en Neurenberg
(A 61-A 6). Een geheugenopfrisser voor Tsjechië-gangers: voor
de snelwegen is een tolvignet
ter waarde van vierhonderd'
kronen (25 gulden) verplicht,
verkrijgbaar aan de grens.
Knelpunten op de snelwegen
ontwijk je door vanaf de snel-

uto's
^- ff ~~ i •~

Motoren
tussen Susa en Bussoleno
stoom je nu vanuit Frankrijk
vrijwel in een ruk naar Turijn.
En het schijnt dat deze
maand de A 26 tussen Gravellona en Aröna wordt opgeleverd.
Maar goed, dat is al eerder beloofd.
Via alternatieve routes naar de vakantiebestemming rijden is
vaak rustiger en leuker
foto archief'
weg het desbetreffende nummer van het blauwe omleidingsbord te volgen. Bijvoorbeeld voor de A 3 volg je dan het
bordje U 3, de U staat voor Umleitung. Je rijdt dan via binnenwegen en het staat goed aangegeven. Zeker voor auto's met
aanhanger is het tijdsverlies nihil en het is nog mooier ook.

Amsterdam-Calais gaat lekker vlot, nog geen 4 uur rijden.
Maar dan. Van ^autoroute' naar
'motorway' in nauwelijks meer
dan een uur, staat er nadrukkelijk in de documentatie. Het zal
best, maar kien wel even de
juiste dag uit. Daar ontbrak het

Er zijn enkele alternatieve
routes om via Zwitserland naar
Italië te reizen. Allereerst Basel, Vevey, Martigny en de Grote Sint Bernhardtunnel voor
bestemmingen aan de Ligurakust en Franse Cote d'Azur.
Overigens is de Sint Bernhardpas een grotere aanrader dan
de tunnel, maar hij is wel voor
de liefhebbers.
'•
Verder kun je via Zürich,
Chur en de San Bernardinotunnel naar Bellinzona. Tenslotte
is er een leuk alternatief door
bij Kandersteg de autotrein
naar Domodossola te pakken.

Camper: veel keus, veel comfort

Wie misselijk wordt van vliegen
of varen kon tot voor een half
jaar geïeden alleen maar dromen van een vakantie met eigen
auto in- Groot-Brittannië. Maar
sinds een half jaar is er Le
Shuttle. Alleen al In april reisden bijna 500 duizend mensen
door de Kanaaltunnel.

H

In Spanje is druk rond de steden Madrid, Valencia, Bilbao
en ten zuiden van Barcelona.
Verder het traject PerpignanBarcelona (A 7) en alle wegen
naar en langs de Costa Brava en
Costa Dorada. Om de ellende
op de A 7 te vermijden is de
nieuwe A 19 een alternatief.
Verlaat de A 7 dan bij Macaret de la Selva en rij in de richting Malgrat en Pina de Mar.
Voorbij Tordera begint de A 19.

waarschijnlijk nergens. We
noemen de A l , A 3, A 4, A 6,
A 10, A l l , A 12 en A 14. Dan heb
je nog de rondwegen bij Milaan,
Genua en Napels, de wegen
rond de noordelijke meren en
de grensovergangen Brennero
en Chiasso.
Er zijn ook wat nieuwe wegen
beschikbaar gekomen. Tussen
Morgex en Aymavilles (A 5) 32
kilometer richting Aostadal. De
Italië
A 32 tussen Bardonecchia en
Waar is het niet druk in Ita- Turijn is eind vorig jaar ge- Oostenrijk/Zwitserland
lië? Voor vakantiegangers die opend. Dankzij de opening van
In Oostenrijk blijft het behelnaar de geijkte plaatsen gaan het zes kilometer lange stukje pen met de snelwegen. Veel er-

Le Shuttle:
pas op de
piekuren

ALF MEI lag er zomaar
; een brief in de bus van
het pr-bureau dat in Nederland de publiciteit
verzorgt van Le Shuttle, t de
treinverbinding tussen Calais
en Fölkestone. Of we eens kennis willen maken met Le Shuttle. Zoja, er ligt al een ticket
klaar. Nou zijn wij gek op dit
soort uitstapjes en zeker als het
gratis is, dus stuur maar op dat
ticket.

Spanje

gemis is weer te verwachten bij
de grensovergang Kufstein.
Je kunt de grootste drukte
vermijden door via de mooie
Achenpas of Garmisch te reizen. In plaats van de grensovergang Klingentaach is de grens
bij Deutschkreuz geschikter
om bij het Hongaarse Balatonmeer te komen.

Wat je beter niet kunt doen, met Hemelvaart een snelle overtocht maken met 'Le Shuttle'
foto Everhard Hebly

bij ons aan. Het was Hemelvaartsdag en Frankrijk besloot
massaal Le Shuttle uit te testen.
En dus stonden we om te taeginnen 50 minuten in de file om
langs het tolhuis te komen, dit
ondanks dat we al een ticket
hadden.
Vervolgens 70 minuten bezig
geweest om in de trein te komen. Vooral tussen tolhuis en
taxfree .terminal deden zich
nogal wat problemen voor omdat het verkeer van acht naar

Caravan Control
Hoe zit het met de verkeersveiligheid van caravans en
vouwwagens. Ook deze zomer
gaat de politie weer scherp controleren op verkeerd beladen
aanhangers. Ze maakt hierbij
gebruik van Caravan Control
van Novem Automotive. Dit is
een meetinstrument -dat ook
verkrijgbaar is voor particulieren die thuis al willen vaststellen of ze veilig op weg zijn.

twee banen moest 'ritssluiten.'
In de trein duurde het bijna 30
minuten voordat er beweging
in kwam. Dan is het nog 35 minuten voordat je in Fölkestone
de M20 opdraait. Van 'autoroute' naar 'motorway' kostte ons
hierdoor meer dan drie uur, dat
is echt wat je noemt 'nauwelijks meer dan een uur.'
Je kunt tijdens de treinreis
bij of in je auto blijven. Maar
laat het er niet op aan komen
om van het toilet gebruik te
moeten maken. Volgens de in-

formatie vind je in elke derde
wagon een toilet maar wij hebben 7 aaneensluitende, wagons
doorkruist en niets gevonden.

schikbaar voor vakantiegangers. De Reisnieuwslijn Europa
(06-91091010) bevat actuele verkeersinformatie
buitenland,
verkeersprognoses, wegafsluitingen, stakingen en brandstofén tolprijzen.

wijst. Alle technische onderdelen worden onder de loep genomen. Het kan ook anders.
Kwik-Fit stuurt een persbericht dat ze de vakantie-inspectiebeurt geheel gratis uitvoert.

De Vakantie Weerlijn (069579) geeft verwachtingen voor
Nederland en voor vrijwel alle
KLM-bestemmingen. Verder
klinkt via deze lijn informatie
over zaken als de watertemperatuur, het aantal uren zon en
.de kans op neerslag.

Het weggedrag van een auto
met aanhanger staat of valt met
de kogeldruk. Dit is de kracht
waarmee de caravan op de trekhaak leunt. Bij een te hoge kogeldruk wordt de auto van achter naar beneden gedrukt waar- Het hulpje van de politie bij
door vering en trekhaak het ste- het controleren van caravans
vig voor hun kiezen krijgen. Zo- (zie Caravan Control)
wel het weggedrag als het
comfort verminderen hierdoor voordat de grote vakantiereis
aanzienlijk.
begint, luidt het advies van de
ruitspecialisten Carglass en AuBij een te lage kogeldruk totaalglas.
Koeie-ogen, halve
heeft de caravan onvoldoende manen, klaverblaadjes
bijbinding met de auto. De combi- evleugels, want zo heten.en
benatie kan hierdoor snel gaan schadigingen al naar die
gelang
slingeren. De maximale kogel- hun vorm, kunnen in de meeste
druk staat in het instructie- gevallen worden gerepareerd
boekje van de auto.
aanmerkelijk goedkpIn de praktijk ligt de druk en dat isvervanging
in het buirond de 5 tot 10 procent (met per'dan
een maximum van 75 kg) van tenland.
het gewicht van de beladen aanDoorrijden resulteert er vrijhangwagen of caravan. Met de wel
in dat de taeschadiCaravan Control is dit eenvou- ging altijd
verder scheurt. En dat is
dig vast te stellen. Het apparaat gevaarlijk
de spanning
weegt zeshonderd gram en is in dan van hetomdat
glas is en je daareen handomdraai te installeren door bij het minste
of geringste
in de koppeling van elke aan- zonder voorruit aan
kant
hanger met de gangbare 50 mm staat. Overigens is het de
leed van
kogelhouder.
vervanging hier in Nederland te
overzien, want veel verzekeBovendien is hij in hoogte ringsmaatschappijen
verstelbaar van 37 tot 45 cm. Dit de kosten (exclusief hetdekken
eigen
heeft als voordeel dat hij in vrij- risico) voor wie een WA-Plus
of
wel alle gevallen op de juiste casco-verzekering heeft.
plaats en hoogte van de koppeling de druk kan controleren.
Dat levert je dus al snel een
De Caravan Control kost 79 gul- besparing
van driehonderd
den en is verkrijgbaar bij onder gulden, datop zijn
entreemeer Halfords en autospeciaal- kaarten voor Euro vier
Disney.
zaken,
i

ANWB

Ruit vervangen

06-reislijnen

Laat uw beschadigde autoruit vervangen of repareren

De ANWB heeft op dit moment 4 niet-gratis 06-lijnen be-

Verkeersinformatie Nederland (06-9622) geeft een actueel
beeld van de situatie op de Nederlandse wegen en een overzicht van de aangekondigde
snelheidscontroles.
De Reisformaliteitenlijn (0634034075) tenslotte geeft alle informatie die je nodig hebt als je
bijvoorbeeld een weekeinde
naar de Bahama's wilt gaan.
Dus hoe zijn de plaatselijke afwijkende verkeersregels, welke
vaccinaties en persoonpapieren zijn verplicht en hanteert
de douane in- en uitvoerbepalingen. Voor 60 landen geeft de
ANWB op dit soort vragen een
antwoord.

Wegwezen
Over de terugweg vanuit Folkestone een dag later niets dan
lof. Geen wachttijden. Van snelweg tot snelweg nam dit keer
slechts vijf kwartier in beslag
en dat is zoals Le Shuttle belooft 'oprijden en wegwezen'.
Zolang het niet te druk is,

Diverse vitale onderdelen
(banden inclusief reservewiel,
remmen, schokdempers) wdrden nagelopen en na afloop
krijg je een rapportje mee naar
huis.

Steunpunt
in München
Dit jaar heeft de ANWB een
alarmcentrale in het Zuidduitse München. Het steunpunt is
ondergebracht in het hoofdkantoor van zusterorganisatie
ADAC. Doordat de ANWB gebruik maakc van de kennis en
het netwerk van de ADAC is ze
in staat om Nederlandse vakan-

staat Le Shuttle borg voor een
vlotte overtocht. Het ticket kun
je bij reisbureaus maar ook ter
plekke kopen. In Calais of Folkestone pakje gewoon de eerstvolgende trein. De treinen rijden 24 uur per dag. In het hoogseizoen vertrekt er zelfs elk
kwartier een trein met een capaciteit van 120 auto's richting
Fölkestone en Calais.
De prijs van een ticket is afhankelijk van het tijdstip waarop je reist. Een enkele reis varieert van 280 tot 410 gulden per
auto, ongeacht het aantal inzittenden. Er zijn ook Short Break retourtickets verkrijgbaar
van 300 tot 450 gulden. Deze
zijn maximaal vijf dagen geldig.
Voor Shuttle-passagiers die het
niet zien zitten om met hun eigen auto in Engeland aan de
linkerkant van de weg te rijden,
biedt 'autoverhuurder Hertz de
mogelijkheid van Le Swap. Dit
houdt in dat je in Calais een
auto huurt met het stuur aan
de rechterkant.
Le Shuttle vervoert geen auto's met een LP G-installatie
aan boord. Verder verdient het
wel aanbeveling om voor vertrek te informeren of uw eventuele caravan of kampeerwagen al wordt toegelaten. In mei
was Le Shuttle officieel nog
niet toegankelijk voor voertuigen die hoger waren dan 1.85
meter of voor auto's met aanhanger. Bij twijfel: 020-4203333.
tiegangers sneller en effectiever behulpzaam te zijn.
Veel leden hebben al te kennen gegeven dat ze het prettig
vinden dat de ANWB 'om de
hoek' en halverwege de lange
reis aanwezig is. De andere
alarmcentrales zijn te vinden in
Lyon, Barcelona, Beriidorm,
Mendrisio, Athene en Budapest.

Pasop
in Oostenrijk
Wie met eigen vervoer naar
Oostenrijk gaat, moet er rekening mee houden dat enkele
nieuwe verkeersregels zijn ingevoerd. De opvallendste is wel
de speciale plaats die de schoolbussen (aan de achterzijde herkenbaar aan een geelrood bord
waarop kinderen staan afgebeeld) kregen toebedeeld.
Als van de bus de alarmlich-

Ontwikkelingen, die zich aftekenen bij de toercaravans, zien
we terug bij de kampeerauto's.
Dit geldt zeker voor de inrichting met lichtere tinten. Veel
campers worden standaard geleverd met cassette-toiletten.

H

ET AANBOD blijft gevarieerd, hoewel het aantal automobielen dat
voor opbouw geschikt
is, opvallend genoeg vrij beperkt is. In de compacte en
middelgrote klasse bestaat de
meeste
keuze.
Daarnaast
neemt het aantal (half)integraal-campers toe, evenals het
alkoofmodel. Motorhomes van

Wie wil kopen doet er goed aan de caravan van zijn keuze eerst
te huren
op interieurgebied is het aanbod gevarieerd. Uiteraard zitten de grootste verschillen in
de indeling, de plaatsing van de
keukens en wasgelegenheid

Een als kampeerwagen ingerichte bestelbus is relatief voordelig in aanschaf en onderhoud
Amerikaanse afmetingen zijn
ook verkrijgbaar, evenals compacte motorhomes met Amerikaans comfort.
Bij de moderne camper krijgt
de vormgeving alle aandacht.
Fabrikanten bieden produkten
aan met een eigen gezicht. Ook
ten en geelrode waarschuwingslichten staan ingeschakeld mag het overige verkeer de
bus niet passeren.
Dit verbod geldt ook voor het
tegemoetkomende verkeer op
de andere weghelft! Nu komt
het, op overtreding van die regel staat een boete van 10 duizend schilling (ongeveer 16
honderd gulden). De waarborgsom die een buitenlandse bestuurder in eerste instantie
moet betalen, bedraagt eveneens 10 duizend schilling. Even
opletten dus.

Geef hem
een beurt
Het Nederlandse wagenpark
behoort zo'n beetje tot het best
onderhouden van Europa.
Toch doen de hulpverleners in
de diverse landen straks weer
goede zaken omdat mensen
hun auto geen vakantiebeurt
hebben laten geven.
Jaarlijks worden enkele duizenden mensen tijdens hun vakantie geconfronteerd met
technische mankementen aan
hun auto. In teveel gevallen
heeft dit te maken met achterstallig onderhoud. Wat te denken van een kokende motor
tussen Lyon en Marseille als gevolg van een versleten V-riem.
Het is vaak leed dat voorkomen kan worden, oordeelt de
BOVAG die voor een inspectie
uiteraard naar de bij haar aangesloten garagebedrijven ver- Haal nog voor de vakantie het achterstallig onderhoud van uw auto in (zie: Geef hem een beurt)

(douches), de zit- en slaapruimte (opklapbedden), benutting
van de binnenruimte (bijvoorbeeld een handige doorgang
naar de chauffeurscabine) en
een op zijn taak berekend ventilatie- en verwarmingssysteem.
Verder krijgt ook de verlichting

meer aandacht zien we steeds
vaker de van buitenaf toegankelijke serviceluiken voor onder meer het cassette-toilet.
Wie in het ruime aanbod toch
niets naar eigen zin kan vinden,
kan altijd nog terecht bij leveranciers van op- en inbouwsets
voor kampeerauto's. Automobielen van 15 merken zijn geschikt voor op- of inbouw,
waarbij de (nieuwe) Fiat Ducato, VW Transporter, Ford Transit, Mercedes-Benz, Renault,
Peugeot en Citroen momenteel
verreweg het meest als dragend
voertuig worden gebruikt. De
prijzen van kampeerauto's variëren sterk maar het blijft een
kostbare grap want de ondergrens ligt op ongeveer 50 mille.
Het huren heeft daarom wel
voordelen: geen investering,
geen zorg, geen onderhoud,
geen kosten van stalling en
geen verzekering. Wie kiest
voor bezit doet er goed aan de
kampeerauto van zijn keuze
eerst te huren. Is de indeling
werkelijk zo praktisch als deze
lijkt? Rijdt de auto nog net zo
plezierig na 600 km als tijdens
de proefrit? En misschien dat
na twee weken wel blijkt dat
een caravan of tent geschikter
zijn.

Spanje en Italië
steeds populairder
Frankrijk blijft vakantieland nummer één maar moet in
toenemende mate de concurrentie duchten van Spanje en
Italië. De goedkope peseta en lire lokken steeds meer
Nederlanders naar paella en spaghetti.

N

ET ALS vorig jaar verwacht de ANWB voor 1995 dat
het aantal lange zomervakanties toeneemt met ongeveer 2 procent waardoor we met ons allen uitkomen op zo'n 13 miljoen vakanties. Het betreft dan
vakanties van vijf dagen of langer in de periode van mei tot en
met september. Ruim zeven miljoen (55 procent) van het
totaal wordt doorgebracht in het buitenland. Het aantal korte
uitstapjes naar het buitenland ligt bovendien op nog eens een
miljoen. Naar schatting 2 miljoen Nederlanders brengen hun
zomervakantie door in Frankrijk. Vorig jaar verwelkomde
Frankrijk hetzelfde aantal Nederlandse vakantiegangers.
Duitsland trok in 1994 750 duizend Nederlanders en dat was
toen een forse daling ten opzichte van 1993, 150 duizend om
precies te zijn.
Die trend zet zich enigszins door want er komen steeds
meer goedkope alternatieven. Spanje en Italië bijvoorbeeld.
Spanje liet zich vorig jaar voor het eerst sinds lange tijd weer
eens van de goede kant zien en lokte veel Nederlanders naar
de diverse Costa's. Want de peseta was goedkoop en de zon
scheen onbarmhartig. De peseta is het afgelopen jaar weer
goedkoper geworden en dat rechtvaardigt de verwachting dat
Spanje deze zomer nog populairder wordt en als het zo
doorgaat kan dit weieens ten koste van Frankrijk gaan.
Ook de Italiaanse lire staat voor de vakantieganger gunstig
zodat ook Italië zich kan opmaken voor een grotere Nederlandse invasie dan vorig jaar.
De ANWB waagt zich niet aan een voorspelling over de
populariteit van Oost-Europa. Wel mogen we net als voor
Spanje en Italië verwachten dat deze zomer meer mensen
naar het oosten trekken, maar hoeveel blijft de vraag. Tsjechië en Hongarije gaan ongetwijfeld het grootste aantal buitenlanders herbergen. Ten westen van Nederland, in GrootBrittannië om precies te zijn, zet de gestage groei van de
voorgaande jaren door. Vooral de nieuwe treinverbinding
tussen Calais en Fölkestone (zie elders op deze pagina) speelt
hierbij een belangrijke rol.

l

Uitgaan

k heet Theo en ben vader
van 3 kids Zoek sport vrouw
om weer serieus iets moois te
hebben Boxnr 916257 1 gpm

GROTE
OPENLUCHT
VLOOIENMARKT

Ik, v r , 26, heb lief en zacht
karakter en zoek wat oudere
n dus begripvolle vriend
Boxnummer 917086 (1 gpm)

* Andre on Imca we zijn trots
om opa en oma van Lisa te
7ijn
Klaas en Stien
* Andre en Imca Hakhoff van
harto gefeliciteerd met jullie
dochter Lisa
oom Ruud

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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* Andro en Imca Hakhoff, o
wat is het fijn om eindelijk
oom te zijn Van Harto Ron met live muziek en tropische
*Andre en Sandra, veel ge dansshows Weerlaan 3 te
Hillegom Tel 023 402334
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BEN JE HET THUISZITTEN BEU

GRIJP NU JE KANS
Groothandel gaat uitbreiden en zoekt

50 mensen
Funktie o a promotiewerk, verkoop vertegenwoordigers,
distributie, marketing, management,
telefoniste receptioniste en administratie
Bel nu voor een afspraak 020
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Mensen die direct kunnen beginnen krijgen voorrang
Vooropleiding niet noodzakelijk
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Ben je het thuiszitten beu
Grijp je kans.
Groothandel gaat uitbreiden
Zoekt ± 50 mensen Functie's o a
promotiewerk, verkoop, vertegenwoordigers distributie,
marketing, management telefoniste, reception & administr

Bel nu voor een afspraak: 020-6920191.
Mensen die direct kunnen beginnen krijgen voorrang
Vooropleiding niet noodzakelijk

Word
RIJINSTRUCTEUR Ben je een doorzetter en be(m/v) of stait rijschool
schik je over goede commuUt < k
Al onze cursisten krijgen
nicatieve
vaardigheden7
ok.i,u t
\ ooi <!,•
een baan Ook u kunt al na Werktijden tussen 16005 maanden aan de slag als 22 30 u Bel dan 020 6652498
auto , motor- of brommerinstructeur Een rijschool
Oproepen - Mededelingen
beginnen mag ook na deze
Winkelpersoneel
opleiding die overal m het
gevraagd
PARFUM MINIATUREN (ruil/ * O gut, Rinus gaat in de VUT land gegeven wordt Heeft u
rijbewijs, MAVO of VBO'' Bel
verkoop)BEURS m 'de Pla vandaag
neet partycentrum, Zuider
dan nu (24 uur per dag) voor Vakantiehulp gevraagd leefPa eindelijk, maanden weken
kruisstr 5 Umuiden, zondag dagen,
tijd 16 20 jr Beach-m,
uren je hebt ze afge gratis nieuwe studiegids
25]uni11 17 u Inl 023384080 teld Omstandigheden hebben De Kaderschool, telefoon
tel 02507 - 16232
04998-99425
of
020
6226173
Borduurpakk Beatr Potter, de VUT versneld Geniet ervan
Paddmgton Bear, DMC, An Petra Erwin en Nanda
chor, hobby art naaimach
Kunst en antiek
rep scharen slijpen Singer,
Verloren en
Pnnsenhofstr 7 Tel 20072

gevonden

Bovenhuis Het is zo winter
hoor

•*•Verloren vrijdag 16/6 zilve*• Dre en Dra, niet alleen de ren schakelarmband m Halte7
slaapkamer inwijden hè Ray straat Wie? Tel 12945
Een eigen huis voor Sandra
en Andre Maurice, Wilma en
Felicitaties
Martijn
•*• Eindelijk na 4 jaar rust Veel
plezier in Egypte Hansje, Ca- * Andre en Imca heel veel
geluk met jullie dochter
rolien tot 17-7, Tnx
Willem en Claudia
* Goulash was heerlijk Kathy
19/6 Bedankt Marjon/Wim/ * Hoera, Mandy morgen
Nico/Wim/Herman/Rini/Beso 1 jaar Opa en Oma Brune en
Oom Richard
Heeft U zich al aangemeld en
betaald? Zo niet stort ƒ 12,50 * Hoera mijn jongste tante
op gironr 4986169 ovv wordt morgen 40 jaar Een
geb jaar Reunie Manaschool prettige dag
Cindy

Tel. 13529

_euk meisje gezocht door
man voor gezellig gesprek of
euke avond of wat het dan
ook wordt
Boxnummer 917114 (1 gpm)
LIEFDE IS
samendelen Zoek je een
partner om samen leuke dmte doen bel dan nu
speciale info-lijn
24 uur 01620 - 34490
vlijn trefw eerlijkheid, roman:iek en humor Ben je slank,
bel dan eens naar mij, man,
35 Boxnr 904700 (1 gpm)
vlollige Ram (vr) van 23, die
van film en dieren houdt,
zoekt een stuk van eigen leefijd Boxnr 903831 (1 gpm)
O, wat vliegt de tijd Jij boodschapt, ik (vr) kook, dat
scheelt al Of gaan we lekker
uit eten' Boxnr 951867 1 gpm
Ongeb man, 1 77, slank, eerijk en trouw, zoekt eveneens
:rouwe vrouw tot 45 Boxnummer 916802 (1 gpm)
Slank en representatief ben
ik, v r , en best tevreden Alleen mis ik nog die ene partner Boxnr 974563 (1 gpm)
Welke gezellige Volkskrantlezer wil mij, v r , 46, eens ontmoeten'' Hou van o a theater Boxnr 187708 (1 gpm)

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

CUPIDO brengt u bij elkaari
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste) 24 Uur per dag,
7 dagen per week Cupido
Veilt weer
erkend, voordelig en één van
Veel echte inboedels o a antieke meubelen, klokken, schilde- Nederlands grootste relatierijen, oude perzen veel klemgoed enz enz Op maandag 26 organisaties
en dinsdag 27 juni Aanvang 1930 uur Kijkdagen vrijdag 23
juni 14 00 tot 21 00 uur Zaterdag 24 en zondag 25 juni 10 00 CUPIDO zorgt snel voor resultaati Folder 03451-11486 (autot 1600 uur
Spinnerij 33 Industrieterr Legmeer Amstelveen 0206473004 tomatisch) of 03451-31364
(telefoniste) Erkend, voordelig en een van Nederlands
grootste relatie organisaties
antiek, groot, klem, dik, dun,
antiek, klein,
banken, vitrines bureaus, de
groot, dik, dun
Onderhoud,
coratie enz JAN BEST, Keizersgr 357, tel 020 6232736
reparatie,
Showr Mr J Takkade 30,
Keizersgracht 357,
doe-het-zelf
Aalsmeer, tel 020-6412137
020 6232736
Showroom
„ t BINNENHUIS" in-verkoop
Mr J Takkade 30,
oud +• antiek + kunst enz
Aalsmeer, 020-6412137
Gasthuisplein 3 Tel _15760

* VEILINGEBOUW AMSTELVEEN *

Kasten

TAFELS

Jan Best

* Help de Polen Stuur 'n * Kees, vrijdag 30 jaar
voedselpakket1 Wij hebben We love you Jac en Wesley
evt n adres 02907-5235
*Lieve Kees, het is echt
Na 37 jaren de gem Z'voort waar, vrijdag 30 jr
te hebben gediend, heeft
xx Jacqueline of Wesley
Rinus de VUT wel verdiend
•*• Marjon, Kathy, gef met de
Welkom thuis Gerda
golfprijsjes in Spaarnwoude
Lf Nico, Wim, Rmi, Herman

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Jonge vrouw, 24, zoekt iemand die straight is, lekker in
z'n vel 7it en weet wat ie wil
Boxnummer 917195 (1 gpm)

Huwelijk en kennismaking

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?

*Sylvia welkom bij de club
van 40 Hartelijk gefeliciteerd
Marja en Bert 1
* Tante Sylvia hartelijk gefeli- 2
3
citeerd met uw 40e verjaar
dag
Raymond en Rosa
4

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week

?gëhÓórd heel erg duur???.
;

ft '^ï ;gèvYOpn'bellen,K- ;;• -•
ïKaltijd;gratis prijsopgave i
MGOED SNEL VOORDELIG

'

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets m het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst m.
3 De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op, u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijning m de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia belt
u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw advertentie
afluisteren
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)
(in blokletters invullen. 1 letter is een vakje Een spatie geldt ook als een vakje)

Een telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze
D
robeer het eens en bel
06 - 350 222 21 (100cpm)
Gooiers kind van 36 heeft zin
m een leuke boom en wie
weet volgt er een date Boxnummer 962422 (1 gpm)
Hallo, ik ben Suzanne en hélemaal gek van stappen Wie
gaat er mee'' Boxnummer
916806 (1 gpm)
Hans is 2 meter en zoekt een
gezellige en spontane meid
om te tennissen en lol te maken Boxnr 317442 (1 gpm)

Het boxnummer is'

Ik, Andre van 37 ben niet
veeleisend maar wel eerlijk
Wil iets leuks doen met aardig
type Boxnr 341177 (1 gpm)
Ik ben Anton en hou van sporten en af en toe uitgaan Welke aardige meid belt eens
Boxnummer 306270 (1 gpm)

Ik ben Mike van 24 en zoek
iemand van ca 22 om liefde
te geven en voor te koken
Boxnummer 987717 (1 gpm)
Ik ben vrolijke Patty en zoek
lief, donkerharig type als
vriendje m het weekend Boxnummer 916995 (1 gpm)

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:

Ik heet Mario een introver'
persoon van 21 Zoek leuk
meisje voor zinderende tijd
Boxnummer 388318 (1 gpm)

Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden
geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

Oppas gevraagd/
aangeboden
De oppascentrale zoekt weer
nieuwe jongens en meisjes
die in de avonduren op willen
passen Ben je 15 jaar of ouder en wil je wat bijverdienen
bel dan 13213 Tevens gezocht oppas voor de zomervakantie, 6 weken (of event
samen met vriendin) voor 3
ochtenden per week bij 2 kinderen 5 en 9 jaar

Hoi, hier is Enk van 20 Deze T k ronde eiken eeth uitsch
onweerstaanbare boy wil op op kolompoot en 4 stoelen,
stap met een leuke meid prijs ƒ 350 Tel 02507 16466
Boxnummer 394253 (1 gpm)

Ik heet Antoinette en zoek
een warme persoonhjkheic
met ruggegraat Tot 50 mag
Boxnummer 916853 (1 gpm)

Adres:

SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk Vrijbl
prijsopgave
Bellen na 1800 uur 19800

• leggen. Kom snel, kiezen

CORCHO MARMOR
Plavuis of strokenlamel. Past
in ieder interieur. Roomwit.
Dikte 4mm. Afmeting:
30 x 30 of 30 x 60 q

uit de 15.000 mogelijk-

Per m2
VAN

alle kleuren en dessins.

Financien en handelszaken

Budget rendement winstdeling bureau
15% winstdeling vast looptijd 12 maanden
Deelname in Ned kleinbedrijven
Info telefoon en fax 020 - 4210403
Schriftelijk nr 12-NL-73

T.C. Partner
Autoverzekering

Mijn (man) interesses litera
tuur schilderkunst en samen
koken Welk Vlaams madam
meke
wil7
Boxnumme
383438 (1 gpm)
Ik heet Wibo, hou van humor
ben ondernemend, sportief
eerl, zorgz heb brede mte
resse, z k m vrouw 25 35
Lichte handicap geen bezw
Boxnummer 919362 (1 gpm)

Computerapparatuur
en software
*Te koop111
Super Nintendo-spellen v a
ƒ35 Tel 02507-156221»
« Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

XYZ B V verhuizingen en
kamervcrhuizingen Voll verz
Dag-nachtserv 020-6424800
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

Dans- en
baüetlessen
Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRE
Info 02510-50092

Dieren en
dierenbenodigdheden
Huskey-pups te koop. Thuis
opgevoed, ing en ontw Prijs
v a. ƒ 400. Tel. 020-6848148.
*Wie heeft een paar kananes voor mij over, Hr Davids.
Tel. 15834.

Rapenburgerstraat 85
1011 VK Amsterdam

Schoonheid en
verzorging

, V A ƒ75 - DORSMAN
' blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507-14534

-

VAN

1

Gespannen ?
Stijve spieren?
Woninginrichting
Heb je gevoel voor humor en
Beeld en geluid
Gedipl sportmasseuse
zie je er leuk uit Kontakt dan
geeft massage Geen sex
deze 30 j r , donkere prins
Boxnummer 365557 (1 gpm) Luxe slaapkamer t k met * Philips KTV 67 cm stereo Tel na 18 uur 02507-19676.
wandmeubel, ladenkast, spie- 100% ƒ 175 02507-14507
HAIR-WEAVING
Heb je zin om met mij, Minam, gel en verlichting, aupmg ma100% echt lang vol haar
een leuke date te maken of te tras 180x180, 3 drs linnenkast
v a ƒ125,- tot max ƒ475,Verhuizingen
gaan dansen9 Boxnummer 130x60x200, geheel als nieuw
Tel 02507 - 14606
Tel 02507 14829
917171 (1 gpm)

Ik ben Esther van 22 en wil
dolgraag leuke jongen ontmoeten of gezellig kletsen
Boxnummer 917194 (1 gpm)

i Vul hieronder het unieke 6-cijfenge boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.

Wasmachine defect' Bel
020-6816308
Tel propg
vooraf, geen voornjkosten

KURK & HOUT PARKET
Kurk: wit, blauw en grijs!
Hout: kersen, beuken en
mahonie. Dikte 1 2 mm.
Afm:90x 18,5.
Per m2
~"

Kurk is makkelijk zelf te

Van klassiek tot modern in

Kies een leuke advertentie, ƒ1,- p m
Bel met 06-350 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

IPO-CORK

een fraaie naturel tint Dikte
ruimt 0
groots op!
K
'
4mm. At'm: 3 0 x 3 0 a
Dus Santana kurkvloeren
Per mvan
topkwaliteit
voor VAN
45Labsolute bodemprijzen!

heden in kurk.

Wat moet u doen:

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?

E

uropa's grootste spe- MENUETTO & FUIJ
.
. , , ,
Kurk plavuis voor diverse
cialist m kurkvloeren doeleinden. Verkrijgbaar in

ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p w
02507-30183/06-52812146

Hobby's en
verzamelingen

Lessen en clubs
ASTROLOGIE opleidmg/curs
(Jupiter) folder 020-6384148

A. Fokkerweg (tussen Carpet-land en Praxis),
Amsterdam. Tel. 020 - 669 58 23

EEN NIEUWE KIJK

Zalenverhuur

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

Zoekt u ruimte vcor vergadering, feest, club of partij7
Komt u dan eens praten met
mij, A J v d. Moolen,
PRIVE-LES Engels, Latijn, Gemeenschapshuis,
tel
Grieks, Dutch lessons, J Bak- 02507-14085 of 19652
ker, Botticellistr 38", A'dam
(bij Olympiapl) 020 -6751664.

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Te huur centrum dorp kamers
met gebruik van keuken, douche en toilet Tel na 15.00 uur
02507 - 14840/16212

T.h. m centrum Z'voort kamer
k.dt aparte entree ƒ700,Grote Krocht 41, Zandvoort, Tel • 02507 - 18009
tel 02507-15705 b g g 19932,
voor
Onroerend goed
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
en woonruimte

PIANOLESSEN
door gedipl. lerares
Tel. 02507-18486.

• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 02507-18812/15619

OP KURKVLOEREN

te huur gevraagd
J werk. vr. zoekt woonr., mm
2 kmrs m Zandvoort ± ƒ 550
p m Tel 08385 - 16268

Woningruil

750 RUILADRESSEN
in A'dam Inform. bij WBV Het
Oosten Tel. 020-4873315

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

• Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en/of telefoonnr Loods te koop gevraagd Tel
* T k muurfontein met kraan de colofon m deze krant.
13846 na 18 00 uur of 15130
ƒ 150,- en levenboom ƒ 150,Tel 02510 - 39198

TUINMAN voor al uw tumwerk, hek- en straatwerk
FORMULE 1 d sportschilder Levering alle materialen
gemaakt schilderij + Marklm Vraag vrijblijvend prijsracebaan t k 01646 - 15861 opgave Tel 023 - 380852.

Zie voor meer micro's
pagina 14

DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK
Plaats een Micro advertentie, zie de bon elders in de krant.
U maakt kans op één van de fantastische prijzen. Elke
week weer. Is uw opgegeven advertentie geplaatst met het
eerste woord vet en een afwijkend lettertype, dan heeft u
prijs. De winnaars van vorige week zijn:

Een viertal waardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:

Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.

P. J. Carvalho Ferreira/ Amsterdam

Gewonnen door: F. Rietveld/ Mijdrecht

J. C. Smid/ Zandvoort

E. D. Cardozo, Amsterdam

Krabshuis/ Zandvoort

VOLGENDE WEEK KAN HIER UW NAAM ALS WINNAAR STAAN
De Harde's Tours

Elke week het dagelijks nieuws!

Osdorperweg 247
Amsterdam-Osdorp
Tel. 020-6193271
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Relais & Chateaux promoot Franse
stijl in hotel en keuken
Gehaktballen

Je zult er, als 'gewone'
sterveling niet wekelijks
vertoeven. Trouwens, wie
zich té vaak te buiten gaat
aan Barbue sautée a la t
sauce de fenouil au secruga
of Blanc de turbo braisé au
coulis de homard gaat toch
al gauw verlangen naar een
eenvoudige bruine
boterham met kaas.

Peter van Klaveren is kok in
een restaurant. Hij doet in een
serie artikelen suggesties voor
IE IETS TE VIEniet-alledaagse recepten en legt
REN heeft of zouit wat er bij het bereiden van
maar eens lekker
de maaltijd zoal komt kijken. luxe wil uitpakken komt, als
Vandaag: Van Klaverens gehet eten, drinken en slapen
haktballen.
betreft, al gauw terecht bij

Leden
van Realais&
Chateaux
moeten
zelf eigenaarvan
het hotel
of restaurant zijn,
zoals bijvoorbeeld het
geval is
met Paul
en Doris
Stevens
van hotel-restaurant
Prinses
Juliana
in Valkenburg

W

één van de onderkomens
van Relais & Chateaux. Een

H

ET KOKEN ZIT mijn familie in het bloed. Mijn betovergrootvader leefde rond de
eeuwwisseling als koning van
een groot rookworstimperium.
Mijn kansen op een royale erfenis waren echter verkeken op
het moment dat mijn overgrootvader er met één van de
dienstmeisjes vandoor ging en
zodoende onterfd werd. Door
dit hartstochtelijk voorval zag
mijn opa zich gedwongen om
zijn grote gezin te onderhouden
met het vangen van wormen
voor de sportvisserij. Maar
goed... ik ben ondertussen van
de gehaktballen afgedwaald.
Op zijn tijd is het best eens
lekker om gehaktballen te serveren. Nu heb je verschillende
vertrouwde gehaktsoorten zoals runder- en varkens- en de
variant daarop half-om-half-gehakt. Laatst kocht ik bij de
Turkse slager runderschapengehakt. Ik moet zeggen het
smaakte uitstekend, heel apart.
Al jaren kruid ik gehakt met
een kruidenmengsel van de beroemde Franse kok Paul Bocuse. Deze kruidencomtainatie
geeft gehaktgerechten een rijke, volle en warme smaak. Zelf
meng ik eens per jaar een grote
pot en gebruik dit dan links en
rechts in de keuken.

Benodigdheden
Benodigdheden: Voor het
kruidenmengsel: 10 gram laurier, 10 gram gedroogde tijm, 10
gram foelie, 20 gram nootmuskaat, 15 gram kaneel, 20 gram
kruidnagel, 10 gram paprikapoeder, 10 gram rozemarijn, 10
gram gedroogde basilicum.
Alle kruiden malen en mengen eïi in een goed afgesloten
potje bewaren.
Ingrediënten voor de gehaktballen: 200 gram (runder-schapen) gehakt per persoon, paneermeel, ui, teentje knoflook,
eieren, bovenstaande kruidencombinatie, wat bruine suiker,
zout, peper, enige tomaten,
braadboter en allesbinder.

gerenommeerde organisatie
die zowel hotels als restaurants omvat.
De naam doet vermoeden dat
we te maken hebben met een
Franse vereniging en volgens
voorzitter Paul Stevens, die samen met echtgenote Doris eigenaar is van hotel-restaurant
Prinses Juliana in Valkenburg,
zijn er in Frankrijk dan ook de
meeste Eelais & Chateaux te
vinden.
Er zijn momenteel 406 horeca-gelegenheden aangesloten,
in 41 landen. 337 zijn'gevestigd een niet onbelangrijk partijtje
in Europa, 153 in Frankrijk, 47 meeblazen.
in Amerika, 13 in Azië, vijf in
Voorwaarde om lid te mogen
Afrika en vier in Oceanië. Voor- zijn, is ook de kleinschaligheid.
waarde is dat elk lid van de ver- Mammoetonderkomens
als
eniging zelf eigenaar is van zijn een Hilton, Sheraton of Novohotel of restaurant.
tel kunnen het met hun soms
Wie lid wil zijn, moet met zijn honderden bedden wel vergevestiging aan vijf criteria vol- ten. In Frankrijk mag een tot de
doen, omschreven als de vij f C's keten behorend hotel niet meer
die in het handboek staan ver- dan 25 kamers hebben, buiten
meld als: character, courtesy, la douce France mogen het 32
calm, charm
kamers zijn.
en cuisine.
Charme
Nu is, om
gaat
boven
met het laatluxe,
hoge
ste te beginkwaliteit en
nen, een goeservice
zijn
de keuken
het
belangnog wel te
rijkst, wat volduiden, hoegens de orgawel ook hier
nisatie niet wil
over smaak ---- ----- zeggen dat
valt te twisslechts de weiten. Karakter, beleefdheid, stil- gestelden mogen komen eten
te en charme zijn rekbare be- en slapen. „Charme heeft geen
grippen, maar duidelijk wordt prijs," lees ik in de korte gewel dat wie bij Relais & Cha- schiedenis van de organisatie
teaux wil behoren, een bepaal- die in 1954 startte bij Marcel en
de stijl moet hebben.
Nelly Tilloy in de Hotellerie La
Het promoten van de Franse Cardinale in Baix. Zij vormden
stijl in hotel én keuken is een met acht andere kleine hotels
van de doelstellingen.
op de route Parij s-Nice de 'route de bonheur' waarbij onder
Dat ligt ook wel voor de hand, 'geluk' in dit geval lekker eten
Frankrijk immers is van ouds- en drinken werd verstaan. Al
her de bakermat van de haute gauw sloten 25 kleine hotels
cuisine, hoewel de laatste jaren zich erbij aan.
ook landen als Italië, Zwitserland, en niet te vergeten België,
Toen Paul-Henri Spaak, een

Anonieme
inspecteurs
testen kwaliteit
leden

Gehaktballen met jus zijn eigenlijk het lekkerste in de 'bijmpeders-thuis-stijl'. Wat in
mijn geval zoveel wil zeggen als
met een ietsje bloemige gekookte aardappel, gekookte
sperziebonen met een gebakken uitje erdoor en appelmoes.
Peter van Klaveren

Deze \Tlje-tiJdspagfna verschijnt
wekelijks in alle edities van
Weekmedia. Coördinatie: Trudy
Steenkamp, postbus 2104,1000
CC Amsterdam, telefoon 020 •
562.2840 (niet op vrijdag).

BOES

Chateaux-Hotels. Toen in 1972
de befaamde kok Troisgros de
Relais Gourmands op poten
zette, een keten van restaurants, besloot men na drie jaar
tot een fusie van de twee verenigingen, wat tot het huidige Relais & Chateaux leidde.

A

door de duinen loopt, ter hoogte van De Zilk en de Keukenhof. Langevelderslag is gemakkelijk te bereiken: volg vanaf
Amsterdam de borden 'Keukenhof'. Vervolg de weg waar
aan de Keukenhof gelegen is en
laat de Hof links liggen. Of eigenlijk rechts. Volg daarna de
borden 'strand'. Er rijdt ook
een bus.'
Neem als het kan de fietsen
mee, want er zijn voortreffelijke fietsroutes door de duinen
aangelegd. En als meenemen
niet kan, in Noordwijk en omstreken zijn legio plaatsen waar
je ze kunt huren. Wandelen kan
ook: loop vanaf de paviljoens
zo'n anderhalve kilometer naar
het zuiden richting Nora, het
radiostation. Ga bij de eerste
kruising westwaarts over een
schelpenpad naar het strand en
wandel over het zand terug
naar de paviljoens. Totaal beslaat deze wandeling zo'n vier
kilometer en dat is bij een normaal tempo ongeveer een uur
wandelen.
Het eerste deel van de tocht
gaat dwars door de duinen.
Overal bloeien de wilde ligusters; gebochelde, verweerde
takken met witte trosjes. Heggeranken slingeren zich er weilustig doorheen. De bleekgroene bloemen zullen later in het
jaar felrode bessen geven. Ze
zien er lekker uit die bessen,
maar eet ze niet op, ze zijn nogal giftig. In vervlogen tijden
werden schijfjes heggerankwortel als probaat middel beschouwd tegen gewrichtsontstekingen.
Langs de kant van het pad
staat hier en daar een wolfsmelksoprt:
onbeduidende
bloempjes die nog heel wat lijken door het kelkachtige omwindsel. Alsof ze op een schaal
liggen. Wolfsmelk, genoemd
naar het witte melksap dat bij
beschadiging van het plantje
vrijkomt, is familie van de
Kerstster en de Christusdoorn.
Wees voorzichtig met Wolfsmelk, want het melksap is goed
giftig en als het op de huid
komt, geeft dat akelige blaren
En als wolfsmelksap in het oog
komt, kan dat een fikse oogont-

LS HET WEER EENS
echt heet is - strakblauwe lucht, zinderende zon - wordt het hoog
tijd de stoffige stad te ontvluchten. Naar het strand
bijvoorbeeld. Of beter nog,
naar de duinen.
De duinen die behalve blankgetopt ook heerlijk koel kunnen zijn. De duinen waar kan
worden gefietst of gewandeld.
Die duinen dus.
Op de toppen staat altijd een
koele, zilte zeewind en in de dalen hangt een weldadige stilte.
Droog mogen deze heuvels van
zand dan wel zijn, maar dor zijn
ze allerminst. Het duinlandschap is rijk aan groen en daarin ritselt het van de vogels, wemelt het van de vlinders, en
barst het van de torretjes, kevertjes en spinnen. En van de
konijnen.
Ga bijvoorbeeld naar de Langevelderslag, een reeks paviljoens langs de zeereep aan het
eind van een weg die dwars

(ADVERTENTIE)

Snipper de ui en de knoflook
zeer fijn, anders vallen de gehaktballen uit elkaar. Maak het
gehakt aan met paneermeel,
wat eieren, de ui en knoflook,
schepje bruine suiker en peper
en zout. Alles lekker door elkaar kneden en er mooie ballen
van draaien, niet te kruimelig
en niet te slap.
In een braadpan de braadboter heet laten worden en de ballen rondom aanbraden. Vuur
temperen en een glas water en
in stukjes gesneden tomaten
toevoegen. Rustig met de deksel op de pan een half uurtje
laten sudderen. Ballen uit de
pan halen en warm houden. De
jus nog wat laten inkoken om
een sterkere smaakconcentratie te krijgen en eventueel tot
een goede dikte af te binden.

voorvechter voor een verenigd
Europa, zich in 1960 achter het
idee van een internationale keten van hotels zette, sloten ook
andere landen zich aan. De eerste fraaie geïllustreerde gids
kwam van de pers en in 1962
werd de 'route de bonheur'

N PAKKEN

wegwezen!
Fjorden, meren en heuvels in
het prachtige Deense Kolding
Denemarken kenmerkt zich door de afwisseling in het landschap, een aangenaam klimaat en natuurlijk het smorrebrod!
6 Daagse reis maar het bruisende Kolding met excursies naar
o.a. het eiland Funen, het sprookjesachtige Legoland en
Aarhus. Inclusief: vervoer per touringcar, kamer do/to/terras,
halfpension, excursies en begeleiding. De laatste plaatsen
met vertrek: Juli 03, 10, 24: ƒ 698,r

Koldins-lnformatie-Coupon~"
Deze bon ingevuld opsturen naar
De Harde's Tours, Antwoordnr. 308,
2130 VB Hoofddorp (geen postzegel)
Naam:
Adres:
Poste.:
—
WoonpL:

De Harde's Tours

Boek nu! BEL 020-6541100
Salomonszegel

foto De a oot

steking tot gevolg hebben.
Aan vogels geen gebrek in de
duinen: groepjes jonge spreeuwen vliegen lawaaiig van struik
naar struik en in de verte roept
een koekoek. Boompiepers - ze
lijken op een leeuwerik, maar
dan wat slanker met een gestreept stoffig bruin verenpak jagen op de vele Sint Jansvlinders: kleine vlinders met mooie
roodzwarte vleugels.
Langs het pad bloeit ook iets
wat aanvankelijk op mislukt
longkruid lijkt. Dat is Veldhondstong
(Cynoglossum).
Veldhondstong bloeit van mei
tot en met juli met bruinrode
bloemen. Hij houdt van kalkrij-

Evenals voor het toekennen
van de Michelin sterren en de
bekende koksmutsen van
Gault-Millau gaan anonieme inspecteurs regelmatig op pad
om te testen op de al genoemde
5 C's. Daarbij zijn gradaties te
onderscheiden. Bij de hotels

Vijf geheimen
In Edam worden van 19
juli tot en met 4 augustus
op vijf verschillende locaties voorstellingen gegeven
voor kinderen vanaf zeven
jaar. Deze voorstellingen
hebben als thema 'Geheimen'. De locaties die gekozen zijn, zijn in het algemeen niet toegankelijk
voor publiek. Ze zijn verschillend van sfeer en dienen als inspiratiebron voor
de uitvoerende kunstenaars van het Speeltheater
Holland. De bedoeling is
dat de kinderen aan de
hand van 'hun' reisleider
varen en lopen van de ene
voorstelling naar de andere. Elke voorstelling duurt
tien minuten en in totaal
duurt de tocht anderhalf
uur. De groepjes bestaan
uit maximaal 25 personen.
Speeltheater Holland is
een theatergroep die gevestigd is in het centrum van
Edam. De voorstellingen
beginnen bij het Speeltheater zelf waar tevens een
tentoonstelling te zien is
van werken die gemaakt
zijn door schoolkinderen
van Edam.

bijvoorbeeld duidt een groen
schild op simpel comfort m een
plezierige omgeving, is blauw
weer een tikje beter en mag geel
worden beschouwd als verfijnd
comfort.
Dat oen gouden schild het
summum van comfort en luxe
betreft, ligt voor de hand. Een
paars schild treft men uitsluitend aan m het hart van een
grote stad en ook dit duidt aan
dat men hier voor rust en comfort aan het goede adres is. Wat
Relais Gourmands betreft zal
een rood schild betekenen dat
voor lekkerbekken hier het luilekkerland is gevestigd.
Dat uitsluitend de gefortuneerde medemens regelmatig
binnenstapt bij de leden van de
Relais & Chateaux is een mi&vatting. Evenals in andere
branches is de moeilijkheid dat
de huidige consument niet
meer is te plaatsen. Hij zal bijvoorbeeld zijn ondergoed aanschaffen bij Zeeman, maar eens
per maand wel eens uitgebreid
op hoog niveau willen dineren.

Het adres van het Speeltheater
Holland Is Damplein 9. Het theater speelt iedere woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag om Ifl, 19.40, 20.20 en 21 uur.
Tot 16 jaar is de entreeprijs tien
gulden en boven de 16 jaar 15 gulden. Reserveren tot 18 juli op
werkdagen tussen tien en vier
uur. Na 18 juli op ledere speeldag
vanaf 14 uur. Telefoon 0229372295.

Lcni Paul
Wie meer wil weten over Relais A: Chate.iu kan contact opnemen niet de Nederlandse vertegenwoordiger, Paul
Stexens, Hotel Restaurant Juliana, telefoon 04406-12214. In Nederland zijn
naast Prinses Juliana \oigens de ledenlijst 1!I!I5 negen andere bedrijven lid
van Relais A; Chateaux, te weten Kasteel Wittem in Wittem, De Swaen in
Oisterwijk, I)c Arendshoeve in Bergambacht. De Hoefslag in Bosch en
Duin, De Wiemsel in Ootmarsum,
Kaatje bij de Sluis in Blokzijl, Lansvvolt in Beetsterzvvaag, Hostellerie
Van Gaalen in Heeze en Inter Scaldes
in Kruiningen.

(ADVERTENTIES)

Ben je ondernemend en
avontuurlijk?
Kies dan voor HBOtechniek!
Bijvoorbeeld voor Werktuigbouwkunde met versneld
leerplan voor MTS'ers.

Bel 020-6821955
Hogeschool van Amsterdam

' - * ~ - - " * * '^-;.m
•-•**
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Hogeschool van Amsterdam

Duinen bij Langevelderslag
ke gronden en komt dan ook
voornamelijk in de duinen schelpen! - voor. Goed kijken,
maar niet aankomen (dus zeker niet plukken). Want Veldhondstong staat op de rode lijst
en dat betekent dat deze plant
in zijn voortbestaan wordt bedreigd.
Het landsbestaan verandert
ter hoogte van de kruising, alwaar westwaarts (rechtsaf dus)
wordt geslagen. Hier ligt een
dieper duindal, waar de grond
vochtiger is. Een diepgroene
weide schittert je tussen de duinen tegemoet. Aan de randen
wordt het groen omzoomd door
bloeiende gele lissen en met
witte bloesem overdekte meidoorns.
Op de hellingen van deze
vochtige duinpan groeit Dumsalomonszegel (Polygonatum
odoratum) ook wel welriekende Salomonszegel genoemd.
Ook deze plant staat op de rode
lijst en is dus uitstevende. De
wortelstok van de Salomonszegel laat merkwaardige littekens
zien; lelijke plekken die achterblijven als herinnering aan de
plaats waar in voorgaande jaren zo'n stengel heeft gezeten.
Dit moet voor kennisgeving
worden aangenomen, want zoals gezegd is de Salomonszegel
nogal zeldzaam. Hij mag dus
onder geen beding worden uitgegraven.
De legende gaat dat koning
Salomo deze wortel gebruikt
zou hebben om stenen los te
krijgen uit massieve rotsen. De
wortelstok is namelijk zo sterk
dat hij rotsen kan laten sprmgen. Als je Salomonszegel op
die manier wilt gebruiken moet
je wel de tijd hebben, want er
snel groeit hij niet. Ook m de
middeleeuwen werd de Salomonszegel als 'springwortel'
gebruikt om muren te slechten.
Salomonszegel is altijd al interessant geweest.
De merkwaardige littekens
op de wortelstok lijken op eksterogen, dus gebruikte men in
het verleden wortelstokzalfjes
om dit menselijk ongemak te
bestrijden.
Na het groene duindal gaat
het weer omhoog over de duinen naar het strand. Behalve
helmgras hier geen groen; wel
veel mensen. Ook het bekijken
waard.
Wollhoorn & De Groot
Afdwalen \jn de bestaande paden is
nergens mogelijk. Echter,»ie toch w.it
dieper de duinen In wil, kan zich \ ervoegen bij boswjchler M. Gielcns (telel'oon: 017UI-12Ü87). Vanaf l juni tot l
september leidt hij iedere dinsdag een
w.mdele\cursie. Verzamelen om tien
uur 's morgens aan de Duindamsesiag.
ongeveer vier kilometer ten zuiden
van de Lange\eldersl.ig. De excursie
duurt anderhalf uur en \oert door bos
en duin.

Ben je ondernemend en
avontuurlijk?
Kies dan voor HBOtechniek!
Bijvoorbeeld voor Milieukunde of Chemische Procestechnologie.
Bel 020-6521300

foto De Groot

geeft u meer!
Tweehonderd spelers, zangers, dansers en figuranten, onder
wie veel bewoners, presenteren een

multicultureel
theaterspektakel
op het KNSM-eiland

onder de naam Thcseus de Stierdanser. De opvoering van het
spektakel kan gezien worden als een inwijding van de nieuwbouw op het KNSM-ciland (een nieuw Amsterdams woongebied aan het IJ).
Thcseus de Stierdanscr is gebaseerd op het verhaal uit de
Griekse mythologie van Theseus en de draad van Anadne.
Koning Minos van Kreta eist. /.o gaat het verhaal, een wreed
offer van de Atheners ter compensatie van de moord op zijn
zoon. Elke negen jaar moeten zeven maagden en zeven jongchngen naar het eiland om er tot vermaak van de Mmo_ische
heersers te dansen met de stier. Geen van de jongelieden
overleeft dit. Tot het moment dat Theseus, zoon van Athencs
koning Aigeus, zich onder de jongelingen bevindt....
Turks-Arabische, Hollandse. Griekse. Marokkaanse. Indiase,
Afrikaanse, oriëntaalse en Wcstcuropcsc dans en muziek
ontmoeten elkaar in één verhaal.
De voorstellingen zijn te zien op 22, 23, 24 en 25 juni van 21
tot 23 uur. Tegen inlevering van onderstaande bon bij de
kassa aan het Lcvantplcin op het KNSM-ciland kan men voor
15 gulden (normale prijs twintig gulden) de voorstelling op
één van de data bijwonen.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats: ...
Aantal kaarten:
Wejjcns, Ie weinig parkeeri;elqtenhcut en wegopbrekingen bij het eiland
worcll algeraden met eigen vervoer naar liet Lcvantplcin te komen (ultge«mdcrd lietbcn). Uus 32 vertrekt vanaf Centraal Station, uitstappen bij
halte KNSM-laan Na de vooihtelling worden extra bussen ingevet

geeft u meer!
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NEGERINNEN geven tel nrs
voor gratis plezier bij hen
thuis Bel 06 9662 (75cpm)

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

Nu DIKKE vrouwen echt op
bellen Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
haar thuis 069668 (100cpm)

MICRO'S

BEKENDE MERKEN

Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen Ze willen gratis sex
De computer verbind je naar
haar door 06 9755 (75cpm)
Oudere en jonge mannen ge
zocht v gratis SEX met da
mes (35+) 06 9620 (75cpm)

Oudere ERVAREN vrouwen
DIREKT SEXKONTAKT
van 35+ zoeken sexkontakt
<ies
nu
zelf
de
heetste
Te koop
06 350 290 53 (75cpm)
vrouwen via de computer
gevraagd
wil ze gratis sex aan de lijn Oudere HEREN gezocht v1
gratis sex met lieve dames
diversen
Bel 06 9788 (75cpm)
(40+) Bel 06 9705 (75cpm)
Dominante vrouwen geven
Oudere vrouwen (40+) geven
tel
nr
voor
Gratis
SM
kontakt
* Gevr computerburo wil
hun telefoonnr voor gratis
0632032580(100cpm)
afm max br 76 cm
SEX 06 9517 (75 cpm)
Tel 02507 17165
Doorschakellijn direkt apart
met een oudere vrouw Bel Oudere vrouwen geven tel
nrs voor gratis sex bij hen
06 9504 (75cpm)
Auto's en
thuis1 Bel nu 06 9780 (75cpm)
auto-accessoires
DOORSCHAKELLIJN
Oudere
vrouwen geven
Nu kun je vrouwen direkt
opbellen Direkt naar haar tel nrs voor gratis sex bij hen
T k Peugeot 305 GL Break thuis Bel 06 9892 (75cpm) thuis Bel 069511 (100 cpm)
6 83 APK 4 96 technisch
ELKE DAG NIEUWE
100% ƒ1650 02507 13126
DAMES PRIVÉ
Bel dames Thuis1
Laat je snel
Vaar/surfsport
doorverbinden via
24 u/p d 100 c p m
T k a nwe STALEN ROEIBO
24 u/p d 110 c p m
SEX DOORSCHAKELLIJN
TEN 4 m lang met spanen
hete negerinnen echt op
Prijs ƒ 995 Tel 02158 23978 Gratis naar bed met getrouw Nu
de vrouwen thuis Sexkontak bellen Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
ten bel 06 9747 (75cpm)
haar thuis 06 9667 (75cpm)
Rijwielen,
Gratis
naar
bed
met
vele
motoren,
STUDENTES
geven tel nr
Dikke VROUWEN thuis
voor gratis sex bij hen thuis
bromfietsen
Bel ook 06 9580 (75cpm)
06 9695 (slechts 75 cpm)
Gratis naar bed met vele ge
T k gevr bromscooter in re trouwde vrouwen thuis Sex STUDENTES geven gratis
delijk/goede staat event de kontakt Bel 06 9530 (75cpm) sex op hun kamertje Bel ook
06 9603 (75cpm)
fect geen bezw Tel 18110
GRATIS Sexkontakt nu spec
met hete vrouwen van 40+ STUDENTES willen mannen
verwennen Geen fin bedoe
Rijles auto's
Bel nu 069811 (75cpm)
lingen 0635026646(1 gpm)
en motoren
Hete meisjes (18) Live
TRIOSEX n vrouw of man
extra m bed Sexkontakteni
Alblas Verkeersscholen
Bel 06 9502 (75cpm)
Geen wachttijd 1 gpm

SUNNY
BAY
JAMAICA RUM
WIT OF BRUIN

8

06-9715

ELDERS

IE

HELE LITER
ELDERS

Kleur zacht rood
Bouquet zeer fijn
Smaak soepel en eerlijk
heerlijk bij vlees en kaas

SIEBRAND

PINA
COLADA
0,7 LITER
ELDERS

HOEGAARDEN
W1TBIER
6 FLESSEN

Bel Dames Thuis
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

06-98.50
24 u/p d 100 c p m

Dikke vrouwen (40+) willen
kontakt met oudere heren
Bel ooki 06 9543 (75cpm)
Dikke vrouwen geven tel nrs
voor gratis sex bij hen thuis
06 9602 (100cpm)
Dikke vrouwen (40+) willen
vrijblijvende sex Gratis &
discreet Bel 06 9502 (75cpm
DIREKT apart met gratis vrou
wen doorverbonden naa
haar thuis 069710 (75cpm)
GRATIS t bed m met ge
trouwde vrouwen Direkt se
contact 06 9566 (75 cpm)

echte feestelijke aanrader

heeft alle dranken!
MET

pROEFNOTfTlES
Bouquet lieetl|Kins
Smaak

HAARLEM: Californieplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

GRATIS
GLAS

TRIOSEX n vrouw of man 020 6328686 Amber Escort
extra in bed Sexkontakten1 charmante dames dagelijks
Bel nu 06 9844 (75cpm)
na 19 uur (Geen chauffeur
Vrouwen (40+) willen snel a d deur qeen extra kosten)
SEXKONTAKT Direkt aan de Mark 38 jr masseur v man
hjni Bel 06 9757 (75cpm)
nen Dag info 020 6815060
'Vrouwen van 35 jaar en ou • Wij behouden ons het
der willen direkt sex Bel haar recht voor zonder opgave van
thuis op via 06 9604 (75cpm) redenen teksten te wijzigen
Wellustige oudere vrouwen of niet op te nemen
geven hun tel nrs voor gratis
sex Bel 06 9605 (100cpm)
Diversen
JONGE mannen gezocht die • Wij behouden ons het
dames (35+) GRATIS ver recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen Zeer ERVAREN kaartl hel
wennen 06 9709 (75cpm)
derz voorsp toek nauwk
of niet op te nemen
Jongemannen gezocht die
Result verz 020 6648995
dames (35+) GRATIS ver
• Reflectanten op adverten
wennen 069666 (1 gpm)
Diverse clubs
ties onder nummer gelieven
Kies nu zelf de leukste
ervoor te zorgen dat het num
vrouwen via de computer
mer in de linker bovenhoek
krijg je haar dfrekt aan de
op de envelop staat vermeld
lijn' Bel 06 9667 (75cpm)
en dat de brief geadresseerd
Laat je eens lekker doorver v a ƒ 200 p u meisjes gevr wordt aan Centrale Order
binden met zon OUDERE v a 18 j Bel 020 6189577 afd Weekmedia Postbus
156 1000 AD Amsterdam Dit
vrouw thuis 06 9650 (1 gpm) Een telefoontje is genoeg
voorkomt vertraging in de be
Luister naar gratis SEXoproe om m contact te komen met handeling
pen van vrouwen Maak je de persoon van jouw keuze
• Zie de colofon voor opga
keuze, de computer schakelt Probeer het eens en bel
ve van uw rubteksadvertentie
door Bel 069665 (100cpm) 06 35022221 (100cpm)

Homo Jongens (18) onder el
kaar Hoor die knullen genie
ten" 06 320*330*88 (75cpm)
*HOMOKONTAKTEN**
Zoek je snel een hete knul7
06320*330*18 (75cpm)
HUISVROUWEN
geven
tel nrs voor gratis sex bij hen
thuis 069501 (75cpm)
HUISVROUWEN
geven
tel nrs voor gratis sex bij hen
thuis 06 9664 (75cpm)

06-Nummers

De streek Navarra strekt zich uit van de
Pyreneeën tot denvierdeEbro De wijn
gaarden liggen ten zuiden van de stad
Pamplona en brengen verbazingwekkend
goede wijnen voort Kosten nog moeite wor
den gespaard om hel vinificatieproces opti
maal te kunnen laten verlopen
De keldermeester van het huis Vmicola
Corellana liet ons zijn Reynoble Navarra
Rreerva van het oogstjaar 1967 proeven
Een prachtige zachtrode wijn met lichteiken
tonen m bouquet en smaak
Een eenmalige en unieke aanbieding1

HELE LITER

06-9688

06-9857

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 017248361

NAVARRA REYNOBLE
RESERVA 1987

HARTEVELT
JONGE
JENEVER

1&9T

Privé

m 5 dagen

KUK,
VERGEUJK E
PROFITEER!

A&E antiek
Loodsverkoop
geloogd grenen
OPENINGSTIJDEN:
Ma. t/m vrij. van

10.00 tot 18.00 uur

DE
MOOISTE
| MEUBELEN
TEGEN DE
j
l SCHERPSTE
PRIJZEN'
Antiek van oud hout gemaakt en meuw

zondag 25-6
11.00-17.00 uur
Vrijdagavond koopavond tot 21.00

Darling Escort

oC

•« •£$\

Het Randstedelijkvpleidingen Centrum

opleidingen
centrum

Haltestraat 55
AKTIESLOGGI
damesslips
4 halen 3 betalen
tevens
Sloggi herenshps
bij 2 stuks

*De, (jutte, *Toine.
Vooreen
sfeervol
etentje

Zuideinde 63A, Landsmeer, tel. 020-6336802
Ringweg AIO afslag Landsmeer

^ff,

verzorgt voorfa^.9000 leerlingen
f >-*(i4> *""»., v
deeltiidbero'epsopleidtngen en oriëntatie

'

Kroon Mode

uur

Za. van 10.00 tot 17,00 uur

randstedeli/k

lctaoe

ELDERS >9ö

j

korting

BIJ AANKOOP
VOOR ƒ 25,- OF MEER
T-SHIRT KADO

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

\JVBJ

schakt. programmïTs'" - s

1

Ambitieuze
schoolverlater!

voor de particulier
3 regels geplaatst onder de
navolgende voorwaarden
• geabonneerd zijn op het
Gratis!
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend
GRATIS MICRO'S worden

via de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevdnden o weg/aan
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag met boven ƒ 300 uitkomen
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een
vakje Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij Schnjf per regel hele woorden of lettergrepen
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Wil je graag administratief werk doen maar
ook nog verder leren? Of heb je al een baan
en wil je hogerop?
Het Randstedelijk Opleidingen Centrum (R.O.C.) biedt, m samenwerking

onder professionele begeleiding Het ECABO-diploma is een door het mims-

Afdelingssecretaresse, Bedrijfsadministratief
medewerker, Commercieel administratief medewerker, Praktijk diploma boekhouden,

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

administratief gebied, met gebruik van de modernste kantoorapparatuur.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00
uur.

Ook verzorgen wij de voortgezette opleiding

Directiesecretaresse

Zandvoorts Nieuwsblad

waarin onder andere uitgebreid aandacht wordt besteed aan managementondersteunende taken.
1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

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

10,15
11,84
13,54
15,23
16,92

Ga aan de slag voor je toekomst!
vul onderstaande bon m en stuur die m een
gefrankeerde enveloppe op naar
R.O.C., Terheideweg 10,1062 HL Amsterdam

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, met voor de zakelijke markt, tot een maximum
van een advertentie per week Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen met boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren Alle prijzen mcl 17 5% BTW

Naam

t.a.v. Elles Blommesteijn.

dan krijg /e zo snel mogelijk bericht

OONEVCILÖN
„

,

.

06-350.222.21
(l00 cpm)

MUSEUM SCHOKLAND
Het museum staat op het voormalige eiland
Schokland Men vindt er een collectie bodemvondsten
uit het Zuiderzeegebied Rond het museum zijn wandelroutes van 5 en 10 kilometer uitgezet langs terpen,
een rumepartij van zeven kerkformaties,een oude
vuurplaats. een gesteententum en de voormalige haven
•van Schokland
Openingstijden i mei t/m 30 september dagelijks van
10 00 - 17 00 uur
van l oktober t/m 30 april van dinsdag t/m zondag
van 10 00 tot 17 00 uur
Entreeprijzen
f 3,- voor volwassenen
f 2,- voor kinderen van 6 - 13, 65+/CJP
Adres Middelbuurt 3
Ens

Jubileumcheque
— r-j s*

naam
adres

Adres
meer informatie over de opleiding
Abonnee Ja/Nee

om.in'contact te komen
met de man of vrouw
van jouw keuze. Het
maken van een afspraak
is een fluitje van een
cent. Je geeft je eigen
criteria op en achter
elkaar stelt een aantal
personen zich aan je
voor. Lijkt het je wat,
dan kun je direct een
afspraak maken.
Een effectieve manier
om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens
en bel de

telefoon: 020-5161616

telefoon

S v p m rubriek

Haltestraat 34 Zandvoort
tel. 02507-12800 fax 02507-30553
7 dagen geopend 12.00-21.00 uur

tene landelijk erkend diploma. Zo kun je bij ons een opleiding volgen voor.

waar je leert zelfstandig te werken op secretarieel, bednjfs- of commercieel

Telefoon

13?50 p.p.

Beroepen), een unieke combinatie van werken (of stage lopen) en leren,

Wij zijn met aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift

Plaats

omelet gevuld met
rundergehakt en garnaaltjes
met sambal goreng boontjes
witte rijst of nasi of bami

met ECABO (Landelijk orgaan voor Economisch en Administratieve

Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplem 12,
2041JM Zandvoort

Postcode

DADARISI

Tegen inlevering van deze cheque ontvangt tT
van Museum Schokland een lesbrief per
gezin ter waarde van f. 2,50. Deze aanbieding
is geldig tot l november 1995,*,*
~.».-,«,
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College Beroepsonderwijs Amsterdam

HOGE (BIJVERDIENSTEN

verzorgt meer dan 50 beroepsopleidingen in techniek,

Slank en gezond de zomer in

handel, dienstverlening, gezondheidszorg en

Wij bieden u de mogelijkheid om op full-time/part-time basis, of met slechts
een paar uur per week veel geld te verdienen

administratie

Wij /oeken

In september starten de volgende eenjarige
dagopleidingen administratie

medewerkers

Aan het begin van de zomer krijgen veel mensen de lijnkriebels. De strijd met
de weegschaal wordt weer aangebonden. Pilletjes, druppeltjes... De pondjes
vliegen eraf. Maar helaas, ze zitten er ook zo weer aan. Het resultaat is het

ALS BESTE
GETEST IN
TV-PROGRAMMA
KASSA!

bekende jojo-effect: je valt een paar pondjes af, maar wat je met zoveel
moeite kwijt bent geraakt, zit er al snel weer aan.
Voor de Consumentengids was dit
aanleiding om een aantal van deze
vermagenngsprodukten eens nader
te onderzoeken In het meinummer
van dit consumentenblad volgde
het resultaat Dat was zowel
bedroevend als duidelijk, wóndermiddelen bestaan echt niet Alleen
maaltijdvervangende dieten zoals
Mmikuur en MaaltijdPlus kwamen
als verantwoord uit de bus Als u
in korte tijd snel enkele kilo's wilt
kwijtraken, kunt u met zo'n maaltijdvervangend dieet met weinig
moeite gemiddeld 2 kilo per week
afvallen zonder gezondheidsnsico s

In VARA's televisieprogramma KASSA
werden onlangs een aantal
afslankprodukten getest.
Begin dit jaar werd door

een groep van 7 mannen en
vrouwen een afslankprodukt
gebruikt voor minimaal een
week. Voorafgaande aan
deze week en na afloop
ervan werden alle groepen
gewagen en daarbij bfeek
dat de resultaten van het
maaltijdvervangende dieet
Minikuur torenhoog boven
de andere afslankprodukten
uitkwamen. De groep Minikuur-gebmikers was in één
week maar liefst 23 kilo
afgevallen. Bij net proöukt
dat op de tweede plaats
eindigde was dit na twee
weken slechts 15 kito.
Beter bewijs kan toch
eigenlijk niet! Voor vragen
over verantwoord lijnen met
rnaaltijdvervangers is er
ook een dieet-infolijn;
04928 - 3012. Dit nummer
kun je overdag beilen voor
gratis 'lijn'advies.

Snel slank: het kan echt!
Gelukkig is er een methode die
snel en gemakkelijk afvallen
mogelijk maakt Door vragen van
patiënten uit zijn praktijk heeft
huisarts Peter Janssen zich uitgebreid m het onderwerp 'afvallen'
verdiept In samenwerking met een
aantal voedmgskundigen ontwikkelde hij een
calorie-arme
voeding waarmee je op een
gemakkelijke
manier
snel
en
verantwoord
kunt
afvallen en
op
gewicht
blijven
Je
Huisarts
voelt je goed,
Peter Janssen
hebt
geen
hongergevoel en krijgt genoeg
voedingsstoffen binnen Het zijn
complete dieetkuren waarmee je

Gezond maakt ook fitter!
absoluut veilig kunt afvallen Alle
vitaminen en mineralen die je
lichaam op een dag nodig heeft,

zitten er in Deze verantwoorde
maaltijdvervangers zoals Mmikuur
en MaaltijdPlus zijn inmiddels
verkrijgbaar bij vrijwel elke drogist apotheek, reformzaak en bij
zaken zoals Trekpleister, Etos en
Kruidvat Laat dan de vakantie
maar komen
Gezonde bezigheid
Volgens huisarts Peter Janssen
mag lijnen niet als een straf worden ervaren Het moet een gezonde bezigheid zijn, die gemakkelijk
is vol te houden En de hjner moet
zelf het tempo kunnen bepalen
Om af te vallen heeft men dan ook
de keuze uit een tweetal kuren de
Mmikuur voor wie in korte tijd
veel af wil vallen en de Maaltijd
Plus voor wie in een wat rustiger
tempo wil afvallen Maaltijdvervangende dieten zijn ook gunstig
voor cholesterol en bloeddruk

't Familierestaurant
vraagt voor het seizoen

PART-TIME
MEDEWERKER/STER

Uit een recent medisch onderzoek,
uitgevoerd in samenwerking met
het ziekenhuis 'De Weezenlanden'
te Zwolle, de Hogeschool Nijmegen en enkele zelfstandig gevestigde diëtisten blijkt het maaltijdvervangend dieet Mmikuur niet alleen
te zorgen voor gewichtsverlies, dit
dieet blijkt ook een gunstig (verlagend) effekt te hebben op bloeddruk en cholesterolgehalte De aan
het onderzoek deelnemende proefpersonen waren in een periode van
6 weken gemiddeld 10 kilo af gevallen en voelden zich allen fitter
dan voorheen

KWEKERIJ
P.VANKLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort

Tel. 17093

Leeftijd tot ± 23 jaar

Europees Secretaresse (m/v)
één van de top tien functies m het bedrijfsleven

voor eun te starten Nr df rland^ vr rtegenwoordigmg van een in
spaarbelegsystcmf n gf <-pf cialiseerde grote Duitse
ver/f V( nnf^

Bedrijfsadministrateur (m/v)
een gedegen vakopleiding met certificaten op

O p 8 e n 9 j u l i as h o u d f n AIJ f f n v m i n a r m een tophotel
in het middf n v<in hf t land

mbo niveau

(Kosten: ƒ 250,- p.p.)

Toelatingsvoorwaarden

Wij verzorgen voor u
l ovr rnachtmjr
l dinf-r
2 ontbijtf-n
2 lunche^

HAVO VWO of VHBO met bij voorkeur enkele jaren
vervolgstudie
bij het arbeidsbureau ingeschreven staan als
werkzoekende

Tijdens dit 2 dagen durende seminar wordt u «o!i~fli? gf-informeerd door
gespecialiseerde mensen uit het bednjf=If< & n o-fr^m ons concept

Voorlichting en inschrijving
Maandag 26 juni 15 00 uur

Verzeker u van uw toekomst!

Adres

Inlichtingen
Faxnummer 02507-18893 of bnefondernu.-nir.~rV,"Myô- i &S'J
bur Zandvoorts Nieuwsblad

Afdeling Administratie Roelof Hartstraat 1,
1071 VE Amsterdam 020 6627798
Te bereiken met tram 3 5 12 en 24

Haltestraal 75 Zandvoort Tel. 02507-18949

Hoofddorp

Klaterbos 26

ZATZWAG 24 JUNI
"MIVZOMEZNACHT WNW'
ONZE KEUKEN IS DAN GEOPEND TOT 1.00 UW 'S NACHTS
€N... VOOR f>£ 4E KEER IN SUCCESSIE .VRIJDAG 30 JUNI, ZATERDAG 1, SN ZONDAG 2 JUU
EEN HELE KREEFT +/- 700 GRAM VOOR f 39,50
VOOR INFO EN RESERVERINGEN 8EL 18949

Fraai vormgegeven semi-vnjstaande woning met royale woon
kamer moderne keuken 4 verrassend grote slaapkamers
complete
moderne badkamer De woning is gelegen op circa
165 m! eigen grond
Vraagprijs ƒ 329 000,- k k
Oplevering kan spoedig

KOPPES
MAKELAARDIJ BV

A daple n 28 2402 IG A phen a/d R jn
Teeloon 01720 34561
Evenaa 1902404 Jl Alphen a/d Rjn
Telefoon 01720 25717
Concou slaan 27 2132 DH Hoofddo p
Te eloon 02503 15040
R jnd k 264 2394 AP Haze swoude/R nd jk
Teeloon 01714 1273o

*Mtottie & &, IS GEOPEND VANAF 17.00 UUR
KEUKEN GEOPEND VANAF 18.00 TOT 1.00 UUR 'S NACHTS

Feest? De Postcode Loterij is erbij!

Postcode Loterij

Sla uw slag bij
de Roadshow

Roadshow
23 juni
in Emmeloord
25 juni
in Herkenbosch
Radio Noordzee
rijdt met ons mee

ZOMERPLANTEN

Voor inl. tel. 12537

AANGEBODEN: VAKANIÏEWERK

U wint ook op
hetstrand!

Kroon Mode
Haltestraat 55
SCHIESSER
aanbieding
Herenslips

InterLanden spreigroep
Huis-aan-huis verspreiding
Ten behoeve van de verspreiding van

U heeft vast al vakantieplannen
voor deze zomer. Heerlijk een
paar weken uitrusten van alle
beslommeringen.

4 halen 3 betalen
2 stuks

ƒ21,95

d Nieuwsblad

wit en blue

BIJ AANKOOP
VOOR ƒ 25,- OF MEER
T-SHIRT KADO

zoeken wij

BEZORG(ST)ERS
~

met sofinummer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste bezorgers van het
Zandvoorts Nieuwsblad op vakantie. Voor wie dit werk in de eigen omgeving een
paar weken wil overnemen hebben wij een goede beloning.
Goed bevallen?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed gebruiken voor een vaste wijk
bij u in de buurt.

Supera
NOORD
Vrijdagavond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPflVOND

Vul snel de bon in en stuur deze naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,2042 JM Zandvoort
of bel: 02507-17166

Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van Zandvoorts Nieuwsblad in
de vakantieperiode.
Naam:
Adres:
Postcode:

Mijn leeftijd is:
Ik ben beschikbaar van

Kroon Mode
Haltestraat 55
Dames
pantalons

jaar
t/m

ƒ49,95
BIJ AANKOOP
VOOR ƒ 25,- OF MEER
T-SHIRT KADO

show is ook bedoeld om u te
informeren over de Postcode
Loterij en over de goede doelen
die de loterij steunt Bovendien
zendt Radio Noordzee tijdens
de Roadshow een live radiospel
uit Dat maakt het spektakel
compleet
1

Komt u dus naar de Roadshow
En speel mee m de Postcode
Loterij, de loterij met hart voor
mens en natuur Vul de bon in
en stuur hem vandaag nog op' •

DE UITSLAGEN VAN 18 JUNI

De Roadshow rijdt de hele zomer
door het land Kom ook als hij
binnenkort bij u in de buurt n,'

a ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel 020 679 56 56
O ƒ 40, (vier lotnummers)
D ƒ 30 (drie lotnummers)

Stand Mega Jackpot: 2 miljoen

Naam

De overige Bingoprijzen
Als u bi) 22 t/m 36 getallen een volle
kaart heeft valt u ook m de prijzen

Adres,

BINGO

Alle maten

Telefoon:

Tijdens de Roadshow kunt u
niet alleen prijzen winnen De

POSTCODE

Elastische band
Plaats:

Als er feest is in het land, of een
braderie of een beurs, dan is de
Postcode Loterij er de hele
zomer bij met de Roadshow.
De Roadshow is een wervelend
programma waarbij u leuke
prijzen kunt winnen. Let dus
op de aankondiging in dit blad,
want daai in kunt u lezen of de
Roadshow binnenkort bij ü m
de buurt is!

getal 22 t/m 36

POT
De Bingocijfers
getal 1 t/m 21

25 19 24 45 30 26 07
22 11 10 09 17 16 33
15 21 08 01 40 39 43
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart dan wint u de
Bingo Jackpot

ƒ100.000,-

13
41
23
35
14
12
03
18

ƒ 15.000,ƒ 5.000,-

ƒ 3 000,/ 2.500,ƒ 1.000,-

/ 500,ƒ 100,ƒ50,-

02 ƒ40,34 ƒ30,38 ƒ25,27 ƒ20,06 ƒ10,ƒ 7,=°
04
42
ƒ5,-

En als u op vakantie bent, gaat de
Postcode Loterij natuurlijk door
Zodat u misschien na uw vakantie wel een leuke verrassing op
uw bankrekening vindt, want pnjzen worden automatisch overgemaakt Of Henny Huisman verrast u met een paar miljoen gulden op het strand' Goede reis' •

D / 20,- (twee lotnummers)
D / 10,- (een lotnummer)
H dhr Q mevr

Postcode
Plaats Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10 000 Tel
Postbanknummer

Datum
Handtekening

Banknummer

1509506

Straatprijs/3.000
3702 SJ

Extra Prijs ƒ 25.000
3702 SJ 133

De BMW: 4761 GA 026, te Zevenbergen

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

NATIONALE
LOTERIJ

X~^ BOUCLE
O
TAPIJT!
Verkrijgbaar in veel
kleuren. 400 cm breed
Per str. mtr.

ESTREEPTE
/--~-' GORDIJNSTOF

GEBLOEMDE
GORDIJNSTO
FRAAI VINYL!

^V
~}

100% katoen.
Breedte 140 cm.
Per meter

Geschikt voor licht
huishoudelijk gebrul
200 cm breed.
Per strekkende mete

100% katoen
Breedte 140

<ZL ^

FRUITIGE
GORDIJNSTOF
100% katoen.
Breedte 140 cm.
Per meter

BOUCLE
TAPIJT!

ELOURS!
Fraai velours tapijt,
verkrijgbaar in veel
kleuren. 400 c:
Per str. meter

Super goedkoop efferr
bouclé tapijt 400 cm
Breed. Per str. mtr.

GERUITE
GORDIJNSTO
100% katoen.
Breedte 140 cm.

«y^

GERUITE
GORDIJNSTOF!
100% katoen.
Breedte 140 cm.
Per meter

HAG
^^GESTREEPTE
GORDIJNSTOF!

Geschikt voor in de'
woonkamer 400 cm
breed. Per str. mtr.

100% katoen.
Breedte 140 cm
Per meter

GELEGD
VAN

W'
-ZUIVER WOL!
100% zuiver scheerwol. 400 cm breed
Per strekkende meter

Zie voor de gordijnafdelingen de ster (*) filialen.

Aanbiedingen geldig t/m 30 juli 1995.

LEIDEN*

Zoeterwoudseweg 9
(naast Bouwvaria en Praxis).
Tel. 071 - 32 23 00
Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur.
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur..
(donderdag koopavond).
Zaterdag 9.00-17.00 uur.

HOOFDDORP*

Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).
Tel. 020-653 34 41

Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

HAARLEM*
Spaarndamseweg 74-76
Tel. 023-27 27 47
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

BEVERWIJK

Parallelweg 99
(meubelboulevard).
Tel. 02510-l 15 89
. Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur
Di/vr. 9.30-17.30 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

8

ZATERDAG
GRATIS
BEWAAKT
PARKEREN

OOK IN: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam (5), s
Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Capelle a/dIJssel,
Den Bosch, Den Haag (2), Den Helder, Dordrecht, Emmen,
Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Heerlen (2),
gouden gids Hengelo, Hilversum, Hoogeveen, Hoorn, Leeuwarden,
Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2), Spijkenisse,
Utrecht (2), Veenendaal, Weert, Zutphen.

T\

Deze
week

Zandvoorts
Nieuwsblad

extra
bijlage

Donderdag 29 juni 1995

Los nummer ƒ 1.85

55-e jaargang nummer 26

Weekmedia

'\

Editie 17

Oplage: 5.300

Midzomernachtspektakel
op
rolletjes
huizen

Kans op sloop
centrum blijft groot
ZANDVOORT - Bewoners en ondernemers uit het centrum zijn een handtekeningenactie begonnen tegen het
ontwerp-bestemmingsplan Centrum. „Het plan is veel te
onduidelijk," zegt Jo Voolstra, een van de initiatiefnemers.
„Daarnaast zijn er uitlatingen gedaan over de mogelijke
sloop van bestaande huizen en scholen. Dat pikken we
niet. Wij gaan niet verder zoals de gemeenteraad het wil."
In het ontwerp-plan wordt de
mogelijkheid open gehouden
om de - huidige - gemeentewoningen in de Hobbemastraat,
Hulsmanstraat en L'Amistraat
te slopen, indien renovatie te
duur is. In dat geval zou er
nieuwbouw voor in de plaats
kunnen komen. Dit wordt mogelijk indien het college van
Burgemeester en Wethouders

erin slaagt zogenaamde 'wijzigingsbevoegdheden' in het bestemmingsplan op te nemen.
Hiertegen is echter groot verzet
ontstaan onder de bevolking.

Spoorbuurtstraat
Ook de Spoorbuurtstraat zou
voor een groot gedeelte wor.den
gesloopt. „Volgens de gemeente

Annie Poulisse snelt
zeiljachtje te hulp

DEZEWEÈK
Strandkrant
Zonnebaden en zwem«5
men zijn niet het enige
O
waarvoor je tegenwoordig
naar het strand gaat. Er valt
ook een helehoop te 'doen'.
Het Zandvoorts Nieuwsblad
besteedt deze week uitgebreid aandacht daaraan en
aan allerlei andere onderwerpen rond het 'strand' in de
tweede editie van de 'Strandkrant'. Deze krant, gedrukt in
een oplage van 15 duizend
stuks, is gratis te verkrijgen bij
de strandpaviljoens en op tal
van andere punten in het dorp,
waar veel toeristen komen. De
vaste lezers vinden wederom
een exemplaar in hun eigen
Zandvoorts Nieuwsblad. De
eerste Strandkrant verscheen
op 1 juni, de derde en laatste
van dit seizoen is gepland op
3 augustus aanstaande.

Zandvoort zijn stedebouwkundige verbeteringen in het gebied Omgeving Spoortauurtstraat zeer wenselijk." Dat zegt
een stedebouwkundige van het
bureau Van Hezik en Partners
(VHP), dat vorig jaar van het
college de opdracht kreeg, het
bestemmingsplan te ontwikkelen.
Wat de 'verbeteringen' betreft, gaan de gedachten uit
naar een ondergrondse parkeergarage, nieuwbouwwonin-u
gen, én een betere verbinding
tussen station, strand en Haltestraat. Voor de schoolterreinen
in de omgeving van de Prinsesseweg wordt eveneens een alternatief genoemd: ouderenhuisvesting. Over dat laatste
zegt de VHP-stedebouwkundige: „Er zijn nog geen vergaande
plannen, het is meer een bestemming die je er aan geeft."
Volgens haar zou het echter
wel op termijn een plan kunnen
worden.
„Veel inwoners zijn volkomen overdonderd door het ontwerp-bestemmingsplan," zegt
Jo Voolstra, zelf bewoonster
van een gemeentewoning in de
Hobbemastraat.
Afgelopen
donderdag, een dag na de voorlichtingsavond, zat iedereen al
in spoedvergadering bij elkaar:
zowel ondernemers als bewoners van het centrum. „Het taelang van Zandvoort gaat ons allen aan. Vandaar dat wij ons
niet meer apart, maar gezamenlijk tot het uiterste zullen verzetten: géén autovrij centrum,
geen andere rijrichting in het
dorp, goed omgaan met de ondernemers en bewoners uit
Zandvoort en absoluut geen
nieuwbouw in de plaats van gemeentewoningen."
Vervolg op pagina 3

Onder water
Het Sea Life Centre Scheveningen was bedoeld als try-out
om op het Europese vasteland
voet aan de grond te krijgen.
Dat lijkt aardig gelukt want in
twee jaar tijd trok de Schevej; ningse attractie ruim achthon|; derdduizend bezoekers. Eén
'• van de hoogtepunten is een
p transparante onderwatertuni": nel waar je als het ware dwars
fi doorheen loopt zonder nat te
f' worden.
l
t Vragen over bezorging?
|i vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
ji Redactie:
tel. 18648

Zandvoort zaterdagavond: Midzomernachtfestival 1995. Het publiek dromt samen voor het podium hoek Haltestraat/Pakveldstraat, met The Chevy Rockers
Foto André Lieberom
Het Dorpsplein, dat vrij klein
ZANDVOORT - Zandvoort heeft zijn eerste toeristen-succesje van dit seizoen al weer binnen. Het centrum is en 'ingebouwd', bleek een uitstroomde afgelopen zaterdag compleet vol tijdens het Mid- gelezen plek voor een dergelijzomernachtfestival 1995. Een groot deel van het publiek ke manifestatie.
Bedrijfsleider Gerard Hol
was afkomstig uit de regio en verre omstreken.
De schattingen over het aantal bezoekers lopen te ver uiteen om betrouwbare cijfers te
kunnen melden. Vooral in het
dorp was het zaterdagavond

ziek is, werd zaterdag opgetreden. Het is een wat afgelegen
plek, daarom kwamen hier
waarschijnlijk wat minder toeschouwers op af. Dat waren Gemeente neemt in
van de Yanks bedankte na af- blijkbaar vooral liefhebbers centrum proef met
loop de omwonenden voor hun van zigeunermuziek.
druk, bij de twee podia in de medewerking. -.
nieuwe bestrating
Haltestraat, op het GasthuisKerkplein
plein én op het Dorpsplein,
Ook op het podium op het
waar voor het eerst een open- Badhuisplein, waar op zondagTot verbazing van menigeen
ZANDVOORT - De gemeente
luchtoptreden was.
en woensdagmiddag live mu- verscheen ook op het Kerk- gaat proeven nemen met nieuplein een podium. Cafébaas we
bestratingsmaterialen.
Fred Koper had laten weten Vooruitlopend op de herinrichniet meer mee te werken, zo- ting van het centrum worden
lang drie andere horeca-gele- op 3 en 4 juli in de Louis Davidsgenheden op het plein hun straat twee proefvakken aangeschuld aan hem, opgebouwd legd. Een tweede vak komt in
met eerdere optredens, niet de Kerkstraat ter hoogte van de
auto van een plaatsgenoot. Hij Zeestraat. Na een melding trof hadden betaald. Bob Nees, van kruising Buureweg-Bodeweg.
wilde zelf naar de linkerrij- de politie in die straat een - aan Scandels, greep daarop in de De vakken worden 7,5 bij 7,5
strook maar had niet in de ga- de voorzijde - zwaar beschadig- portemonnee voor zijn bijdrage meter groot.
ten dat hij ingehaald werd. De de Volkswagen Golf, gepar- en om alsnog een podium te
De proef dient om te kijken
inhalende auto schoot door de keerd in een parkeervak, een bouwen.
hoe het nieuwe materiaal reaaanrijding de middenberm in. stukje vóór een beschadigde
Ondanks de grote drukte in geert op verkeer en reiniging.
Vervolgens raakte de 24-jarige boom.
het dorp liep de avond, georga- Met de aanleg van het vak in de
de auto voor hem, bestuurd
door een man uit Wassenaar.
In de auto lag een deel van de niseerd door Andries Filmer Kerkstraat wordt op 5 juli beDeze schoot de rechter berm in. bumper en uit sporen bleek dat (Café Neuf), andere café-éige- gonnen. De Kerkstraat zal hierAlle drie de auto's raakten be- twee inzittenden hoofdletsel naren en enkele vrijwilligers, door twee dagen voor het verkeer zijn afgesloten.
schadigd. De veroorzaker bleek moesten hebben opgelopen. Zij op rolletjes.
licht onder invloed van alcohol. zelf waren echter nergens te
vinden.
(ADVERTENTIE)

Drie aanrijdingen in overvol Zandvoort
ZANDVOORT - Het zomerse weer heeft afgelopen dagen
tot grote drukte geleid op de wegen in en, rond Zandvoort.
Zowel in het weekend als de dagen daarna werden er lange
files gemeld. Op de Zeeweg werd het verkeer een dezer
Dick Draaijer is aan boord van het zeiljachtje Angie geklommen dagen zelfs teruggestuurd, omdat de npqrd-boulevard vol
om van hieruit aanwijzingen te geven voor de reddingsactie
zou zijn. Zondag vonden er drie aanrijdingen plaats.
< ZANDVOORT - De Zand- bemanning aanwijzingen te geDe eerste aanrijding vond leboog op. De automobilist verzondagochtend rond elf uur klaarde vanaf tien uur aan de
voortse reddingboot Annie ven.
Door de extreem lage water- plaats op de Boulevard Paulus whisky te hebben gezeten. Zijn
Poulisse van de KNRM
moest vorige week donder- stand kostte het veel moeite om Loot. Een 28-jarige man uit Den rijbewijs is gevorderd.
dagochtend in alle vroegte het jacht vlot te trekken. Om Dolder zat op dat moment flink
in actie komen om de be- zes uur was de Angie buiten de onder invloed van alcohol ach- Zeeweg
van de zandban- ter het stuur en raakte in een
manning van een gestrand gevarenzone
ken en werd het schip aan de bocht van de weg een 59-jarige
's Avonds rond half acht
zeiljachtje te redden.
Johanna Louisa overgegeven. Zandvoortse fietser. Deze werd kwam op de Zeeweg een 24-jari- Hoofdletsel
De Angie, een 11 ton wegend
zeiljacht, was op zijn automatische piloot vanuit Londen richting IJmuiden komen varen.
Onderweg viel de elektrische
installatie uit, waardoor het uiteindelijk op het strand liep. De
twee bemanningsleden waren
oververmoeid in slaap gevallen.
Het Zandvoortse reddingstation kreeg donderdagochtend
om vijf uur de alarmmelding,
afkomstig van de Alarmcentrale van de Brandweer in Haarlem: KNBM-station IJmuiden
vroeg assistentie bij de hulpverlening aan het zeiljacht, dat gestrand zou zijn pp het strand
van IJmuiden. Vijftien minuten
later, om 05.15 uur, werd de Annie Poulisse gelanceerd. „Maar
tot onze verbazing lag het 15
meter lange jacht hoog en
droog op het strand voor de Rotonde," aldus Chris Kemp, secretaris KNEM-station Zandvoort.

Laag water
De IJmuidense reddingboot
Johanna Louisa was ook al ter
plaatse, maar kon de Angie
door de lage waterstand niet bereiken. Met de Annie Poulisse,
een schip met zeer geringe
diepgang, lukte dat wel. Onder
leiding van schipper Guus van
der Mij e werd - met een lijn een verbinding tot stand gebracht. Reserveschipper Dick
Draaijer ging aan boord van'het
jacht om de 'lijn te bevestigen
en de aan boord nog aanwezige

Waterstanden
Datum
29 jun
30 jun
1 jul
2jul
3 jul
4 jul
5 jul
6 jul
7
jul

HW
LW HW LW
05.15 01.06 17.41 13.14
05.4901.3018.1813.50
06.21 02.06 18.4514.25
06.55 02.46 19.21 14.54
07.29 03.26 19.5515.40
08.05 04.06 20.40 16.20
08.55 04.51 21.3517.05
10.00 05.35 22.4617.45
11.1606.2423.5018.55

Maanstand/getij:
EK woensd. 5 juli 22.02 uur
Doodtij vrijd. 7 juli
23.50 uur NAP + 78 cm
VM woensd. 12 juli 12.49 uur

Deze zou het naar de seaport van achteren aangereden en
Marina in IJmuiden slepen.
liep daardoor een gebroken el-

De politie is daarop een onge Amsterdamse automobilist
De derde aanrijding gebeurde derzoek begonnen naar de idenin botsing met een passerende 's nachts rond drie uur op de titeit van de bestuurder.

«oer/,

In het zonnetje!

Fysiotherapie wordt
'soort klasse-zorg'
ZANDVOORT - De vrijgeyestigde fysiotherapeuten
in Zandvoort hebben zaterdag op het Raadhuisplein
handtekeningen
ingezameld tegen een voorgenomen maatregel van minister
Borst van Volksgezondheid.
Borst heeft voorgesteld meer
dan tweehonderd miljoen te bezuinigen op de fysiotherapie.
Patiënten krijgen dan nog
slechts negen behandelingen
vergoed. Voor chronische patiënten wordt een uitzondering
gemaakt. Meerdere noodzakelijke behandelingen komen
voor eigen rekening, ziektenkostenverzekeraars weigeren
voor dit risico een aanvullende
verzekering aan te bieden.

Met deze vrolijke gouden
oorknopjes met diamant
kunt u voortaan extra
zonnig voor de dag
komen. Verkrijgbaar
in verschillende
uitvoeringen, voor
een zeer zonnig prijsje
Van 85,- voor 49,50
Meer Blljmaktirs in onze etalages!

het vervolg een oplossing moet
zien te vinden.
Fysiotherapie is volgens de
therapeuten een relatief goedkope vorm van gezondheidszorg. De tarieven zijn sinds 1978
niet meer verhoogd. Bovendien
heeft er al eerder een bezujniging plaatsgevonden van negentig miljoen gulden.

.dcVhiKiluan 19-i (020-613 23 71)
Kinkcrstmt 28-i (020 - 618 30 70)
;iml:i|; gtsl. - n<>mlcnl;i|> koopavoml

DE JUWELIER DIE. BLIJ MAAKT

De Zandvoortse fysiotherapeuten hebben zich met hun
handtekeningeninzameling
aangesloten bij de landelijke
actie tegen de voorgenomen bezuiniging. Volgens Van Loenen
Martinet moet de D66-minister
ook onder druk gezet worden
door haar kiezers te mobiliseren. Zij moeten haar onder
druk zetten. Daarmee wordt
een grote groep ingeschakeld,
vermoedt hij. „Er zijn heel veel
De fysiotherapeuten zijn van mensen die wel eens in contact 'Kromliggen' voor behandelingen, dat moet worden voorkomen, aldus de Zandvoortse fysiotherapeuten
mening dat de toegankelijkheid geweest met fysiotherapie."
van deze therapie 'op onaanvaardbare wijze' wordt be(ADVERTENTIE)
perkt: 'Een relatief goedkope
zorg fysiotherapie dreigt voor
2 JULI VAN lOrTOT 17.°° UUR
sommige groepen patiënten,
met name de lagere inkomens,
onbetaalbaar te worden. Het
dreigt een soort 'klasse-zorg' te
worden.'
7 DAGEN PER WEEK TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN
„Dat klopt zegt de Zandvoortse fysiotherapeut Frits van Loenen Martinet. „Degene die het
Op zondag 2 juli:
wel kan betalen, die kan zijn
behandeling laten doorgaan."
Verse zalmforelfilet met

ELKE ZONDAG OPEN
dillesaus, huisgemaakte
frites en een kwarkroomdessert met .vers fruit.

Arbeidsplaatsen
„Maar daarnaast zijn natuurlijk ook arbeidsplaatsen in het
geding. Terwijl de kosten niet
minder worden, eerder hoger."
Die kosten komen vooral door
een toenemend gebruik van
apotheek en specialisten, verwacht hij. In plaats van verdere
behandeling door fysiotherapeuten moeten patiënten terug
naar de huisarts, die dan voor

nusselein

14.95
VROOM & DREESMANN
Kalverstraat
(uitgezonderd Mijnders Meubelen)

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

13 weken voor maar ƒ 13,00

Zandvoorts
H Nieuwsblad
Naam: (m/v) l l l l
l l
l l J l LJ_
l l l
Adres: L J L_L
J l l l l l l l l l l l
Postcode/Plaats:] |
l l l
J l l ,1, J l l
Telefoon: l l l i
J LJ l l L
Giro/Banknr.: | [
l l i
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

L
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FAMILIEBERICHTEN

Alweer l dag

31
Wat gaat het
hard hè?

Klaas Koper

Kostbaar is in de ogen des Heren
de dood van Zijn gunstgenoten.

Psalm 116:15
Na een arbeidzaam leven vol liefde en zorg voor
allen die hem dierbaar waren, is zacht en kalm
van ons heengegaan mijn lieve man, onze vader
en opa

1' '1 •
lijdelijk
VOORDEEL

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

van Schiesser

De volgende commissies vergaderen
volgende week m het Raadhuis
- dinsdag 4 juli, 20 00 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 5 juli, 20 00 uur, commissieBestuurInke Zaken
- donderdag 6juli, 18 30 uur, commissie Ruimtelijke Ordening
-donderdag 6 juli, 2 0 3 0 uur, commissie
Financien

Anne Hoekema
in de leeftijd van 72 jaar.
A. Hoekema - Roubos
Carla en Ed
Annelies, Martijn
Heino en Marieke
Sanja, Ferry
Hans en Sarette
Redmar, Sharai
Marjan en Bob
23 juni 1995
H. Heijermansweg 125 - üat 3.
2042 XR Zandvoort
De dienst van Woord en Gebed en de begrafenis
hebben woensdag 28 juni te Zandvoort plaatsgevonden.

N.B. Let op gewijzigde datum en aanvangstijden commissies financiën en ruimtelijke
ordening!!!
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie m de hal van het Raadhuis. BIJ het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda
staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren

INSPRAAK ONTWERPBESTEMMINGSPLAN CENTRUM
Na een moedig gedragen ziekte, is waardig en in
volle vrede van ons heengegaan onze lieve zuster, tante en oudtante
tante Iny

Gezina van den Berg - Koper

zaterdag l juli

65 jaar
Hartelijk gefeliciteerd
Je „fiets"vrienden

Hiep Hiep Hiep Hoera
l juli is de 65e verjaardag
van (O)pa

weduwe van Jozef van den Berg
op de leeftijd van 76 jaar.
Zandvoort:
A. M. Bol-Koper
Utrecht:
Ineke en Peter
Tijn, Bouke, Pjotr
Zandvoort:
Joke en Henk
Rolant, Pepijn
2042 XC Zandvoort, 26 juni 1995
Zandvoortselaan 62
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 30 juni
a.s. om 14.00 uur in het familiegraf op de R.K.
Begraafplaats, Grote Krocht te Zandvoort.
Tante Iny is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis
thuis, Zandvoortselaan 62, Zandvoort.

Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het
overlijden van

Leida, Jolande, Peter
Stephan, Ricardo
Erik

Van harte

Sc esser
Ondergoed voor mannen
100% katoen.
Smglets 2 stuks 24,Shps
2 stuks

Het ontwerp-bestemmmgsplan heeft betrekking
op het gebied gelegen binnen de ring die wordt
gevormd door de Koninginneweg, Kostverlorenstraat/Zeestraat, Burg Engelbertsstraat/
Badhuisplem/Thorbeckestraat en de Hogeweg
Voor het gebied zal door het ontwerp-bestemmmgsplan een soort regelgeving met betrekking
tot het gebruik van gronden en gebouwen en de
bebouwingsmogelijkheden gaan gelden

Kroon Mode
Haltestraat 55

Tot en met vrijdag 7 juli 1995 ligt het ontwerp
voor de eerste fase ter inzage bij de sector
Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
Raadhuisplem 4 te Zandvoort Deze afdeling is
geopend van maandag tot en met vrijdag van
09 00 tot 12 30 uur Het plan is tevens in te zien
b ij de Openbare Bibliotheekaan de Pnnsesseweg
In de hal van het raadhuis wordt een tentoonstelhng ingericht

IN SAMENWERKING MET MEMO RECLAME

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
Familie H. J. Bloem
Zandvoort, juli 1995

PROFESSIONALS IN;
AUTORECLAME
RECIAMEBELETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO'S)
ZETWERK
DRUKWERK & STICKERS
PROMOTIONELE KLEDING
VLAGGEN & SPANDOEKEN l

De komende tijd zal het hondenbezit in de gemeente huis-aan-huis gecontroleerd gaan worden Voordat deze controle start ontvangt iedereen deze week een brief waarin deze controle
wordt aangekondigd BIJ deze brief is een
mlichtingenkaart gevoegd, waarmee u alsnog
aangifte kunt doen Door omstandigheden kan
het gebeuren dat u geen brief ontvangt Dit
ontslaat u echter niet van de plicht om aangifte
te doen U dient m dit geval contact op te nemen

DUINSTR. 8 ZANDVOORT

02507-20102

Te koop

ADVERTENTIES

ai

- het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats ter hoogte van
het perceel Herman Heijermansweg 5 te
Zandvoort.
Tegen het besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na publikatieschnftehjk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten, naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de g ronden van net
bezwaar

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor
een apparatengebouw annex machine herstelwerkplaats gelegen aan de Max Planckstraat 13-14 te Zandvoort
De aanvraag, het ontwerp van het besluit en
de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben liggen met ingang van 3 juli tot
31 juli 1995 ter inzage bij de sector Grondgebied, afd Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4 U kunt daar ook terecht voor een
mondelinge toelichting
Het kantoor is geopend op werkdagen van
0900-12.30 uur
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage DIJ de Openbare Bibliotheek,
Pnnsesseweg 34
Door een ieder kunnen tot 31 juli 1995 schriftehjke bedenkingen worden ingebracht bij het
college van burgemeester en wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Degene die bedenkingen inbrengt, kan vra-

stenen
loods
50 m2
tel. 02507-16406
of 15168

Koedijkerstraat32A
1823 CR Alkmaar
Postbus 306
1800 AH Alkmaar
Tel. 072-118808
Fax 072-115982

Super
NOORD
Vrijdagavond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPflVOND

Jullie, zijn zondag

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

BLOEMENDAAL-ZANDVOORT
ONDERHOUD EN VERBOUWINGEN
RENOVATIEWERKEN
TIMMER-, METSEL- EN TEGELWERKEN

De kinderen

Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.

Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

Willy Draijer-Bosman
(tante Wil)
Terima kasih atas semuanya
Carla Hubert
Ted Hubert

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

Het besluit en andere stukken die op de procedure betrekking hebben liggen met ingang van
3 juli tot 14 augustus 1995 ter inzage bij de
sector Grondgebied, afd Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplem 4 Aldaar kan ook een mondelmge toelichting worden verkregen
Het kantoor is geopend op werkdagen van
09 00 -12 30 uur De stukken liggen tijdens de
openingsuren ook ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prmsesseweg 34 •
Tot 14 augustus 1995 kan tegen het besluit
beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door
a degenen die bedenkingen hebben ingebracht
tegen het ontwerp van het besluit,
b de adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de gelegenheid advies uit te brengen
over het ontwerp van het besluit,
c degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten
opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht,
d Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten geen bedenkingen te
hebben ingebracht tegen het ontwerp van
het besluit
Het besluit wordt op 14 augustus 1995 van
kracht tenzij gedurende de beroepstermijn bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage, een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
nebben een kapverqunmng verleend voor
- Jhr P.N Q van Uffordlaan 5 - 2 bomen
- Wikkelaan 5 te Bentveld - 2 bomen
- Dumdoornlaan 29 te Bentveld - 8 bomen
De' bij de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeImg Plantsoenen, Kamerlmgh Onnesstraat 20
te Zandvoort
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na pubhkatie van dit bericht een schriftehjk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort ,, ,.,„,

DE
MOOISTE
| MEUBELEN
TEGEN DE
| SCHERPSTE
PRUZEN!
Antiek van oud hout, gemaakt en nieuw

INBRAAKPREVENTIE
WIJ MAKEN AL UW RAMEN, DEUREN EN
KOZIJNEN OP GEWENSTE MATEN EN IN IEDERE
HOUTSOORT
Kantoor

Bloemendaalseweg 124-2061 CP Bloemendaal Tel 023-263657 Privé-02507-19920

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145^
Sluit een nattira-iiitvaartverzekering
bij Ur^

Het Randsteöeliik

dingen Centrum

verzorgt

leerlingen

óeeltifdberS

igen en oriëntatie-

opleidingen

centrum

schakelprogram,

GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

De handel zoekt gped
opgeleid personeel!

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

(en voor een goede opleiding ga je naar het R.O.C.)
Als schoolverlater kun je bij het Randstedelijk Opleidingen Centrum een
opleiding volgen voor de volgende handelsdiploma's

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

-Verkoopmedewerker/ster

VERKOCHT

Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer verleend voor
1 een paardenstallmq gelegen aan het Dumpieperspad te Zandvoort

Zuideinde 63A. landsmeer, tel. 020-6336802
. . .
Ringweg AIO afslaR Landsmeer

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Ja, wij willen graag op
jullie klinken en zullen
zondag op jullie
gezondheid een glaasje
drinken

VERLEENDE
MILIEUVERGUNNING

OPENINGSTIJDEN:
' 'Ma. t/m vrij. van
10.00 tot l&OO uur
Vrijdagavond; koopavond tot 21.00 uur.
Za. van 10.00 tot 17.00 uur

J. PL.EVIER & ZOON B.V.

randstedelijk

OC

Tenslotte uw aandacht voor het volgende
Ingevolge het bepaalde m art 20 6 van de Wet
milieubeheer kunnen, na bekendmaking van
het besluit, bepaalde personen, waaronder degenen die op de bovengenoemde wijze bedenkingen heeft ingebracht en degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp daarvan zijn aangebracht, beroep in
stellen DIJ de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.

Loodsverkoop
[eloogd grenen

PU Z AANNEMINGSBEDRIJF

M.i.v. maandag 3 juli 1995 gevestigd te Alkmaar

Gerechtsdeurwaarderskantoor
Huting & van der Mije

Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisselmg over net
ontwerp van het besluit waarbij bedenkingen
ook mondeling kunnen worden ingediend

A&E antiek

.//i -

-l Ujaar
getrouwd

gen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken

VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr 17 tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
varTbesluiten als bedoeld m art. 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde m de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:

GEMEENTE

C. A. Jagtenberg

Man harte gefeliciteerd

Van 3 t/m 6 juli zullen er in de Louis Davidsstraat
en de Kerkstraat proefvakken worden aarrgelegd met de bestratingsmatenalen die m de
toekomst zullen worden toegepast in het centrum Ten gevolge hiervan zal de Kerkstraat op
5 en 6 juli afgesloten zijn voor doorgaand
verkeer Bedrijven m de Kerkstraat en zijstegen
dienen er daarom rekening mee te houden dat
er op deze dagen geen bevoorrading kan plaatsvinden De Kerkstraat zal wel toegankelijk blijven voor voetgangers

HONDENBELASTING

Wtf/Us. M&04*
huisarts
afwezig van 6 juli t/m 28 juli
waarneming
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
F. Weenink, tel. 12499
J. Anderson, tel. 12058
avond/weekenddienst tel. 30500

KERKSTRAAT TIJDELIJK
AFGESLOTEN

Tijdens de inzagetermijn kunnen schriftelijk
reacties worden ingediend bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA
Zandvoort of mondeling bij de afdeling voornoemd

Harry Bloem

DOKTERSBERICHTEN
T

Op basis van de gemeentelijke mspraak-verordenmg wordt voor belangrijke en/of ingrijpende
ruimtelijke plannen inspraak gevoerd Het ontwerp-bestemmmgsplan voor het CENTRUM is
een dergelijk belangrijk en ingrijpend plan

met de sector Middelen, afdeling Financien De
afdeling is geopend op maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12 30 uur in net Raadhuis
teZandvoort Telefoon 02507-61414

-Aankomend Verkoopmedewerker/ster

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).

-Zelfstandig ondernemer

* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

-Verkoopleider/ster

Tuft

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen .van een begrafenis
of crematie, .
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750

-Algemene ondernemersvaardigheden
Voor deze cursussen ga je 1 dag per week naar school voor de theorielessen,
de praktijk leer je op een werk- of stageplek onder
begeleiding van een consulent. Vergroot je kans
op een baan en bel voor meer informatie
en/of aanmeldingen naar:

Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
i O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

! PP

naam:
straat:

Startbaan 26 1187 XR Amstelveen
telefoon: 020-6474726

Vraag naar mevrouw R. Groenendijk

postcode/woonplaats:.
telefoon:
i Q leeftijd(cn):

Wilhelmina Druckerstraat 3 1066 AA Amsterdam

i rj.

telefoon: 020-6156606

•

vraag naar mevr. A. Claassens

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.
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Sloop huizen
Vervolg yan voorpagina »

Aanbod-mix' voor de toerist

„We zijn ervan overtuigd, dat
we veel steun krijgen vanuit de
bevolking. Heel Zandvoort is
ZANDVOORT - De Zandnamelijk gebaat bij gezelligheid
voortse
horeca-afdeling
en gemoedelijkheid in het dorp,
heeft na 17 jaar afscheid gedat wordt nu door al die plannomen yan Fred Paap. Hoenen bedreigd." De bijeenkomst
wel... niet helemaal: Paap
resulteerde in massale steun
blijft adviseur en boyendien
. voor de handtekeningenactie.
vertegenwoordigt hij ZandJo Voolstra spreekt zelfs over
voort nog in diverse regioeen 'sneeuwbaleffect'. „Mensen
willen niet alleen tekenen, ze
nale en landelijke bestuurszeggen meteen 'kom maar op
functies. Zijn taak in Zandmet die lijst' en gaan spontaan
voort zelf, als voorzitter, is
op pad om nog méér handtekedonderdag
overgenomen
ningen te werven. Het is niet te
door Bart Schuitenmaker.
geloven hoe snel het verzet onder de bevolking groeit. Ieder„Bent u nu verlost van Pred
een is hoogst ontevreden over
Paap? Is Fred Paap nu uit
de manier, waarop ons een plan
beeld? Niets is minder waar."
door de strot wordt geduwd."
Paap legde de horecaleden donSommigen wilden zelfs dat er
in het Elysee Beeen volksreferendum wordt ge- Volgens het ontwerp-bestemmingsplan Centrum zou het college de bevoegdheid krijgen wonin- derdagavond
ach Hotel nog eens haarfijntjes
houden.
gen in de Hobbemastraat (foto) en omgeving te slopen
uit dat hij de Koninklijke HoreArchieffoto Weekmedia ca Nederland afdeling ZandDe inspraakprocedure loopt
voort niet de 'rug toedraait'.
officieel tot 7 juli, maar die
„Hij zal uw belangen, de Zandmoet verlengd worden, vinden
voortse belangen, op regionaal
de actievoerders. Zij hebben
en landelijk niveau blijven verhandtekeningenlijsten neergetegenwoordigen," aldus Paap
legd bij het Shell-station'aan de
over zichzelf.
Hogeweg, het Busstation en bij
,een flink aantal ondernemers
in de winkelstraten. Ook gaan
Successen
mensen de huizen langs om
Zo'n 17 jaar lang was hij voordaar handtekeningen te werzitter geweest van de afdeling
'ven.
ZANDVOOBT - In het ontwerp-bestemmingsplan Cen- dachtspunten genoemd, zoals Zandvoort, hetgeen diverse tetrum zitten 'addertjes onder het gras', zegt Gert Toonen, de centrumfunctie concentre- leurstellmgen maar ook sucbewoner yan de Spoorbuurtstraat. Dat slaat met name pp ren langs de drie winkelstraten cessen had opgeleverd. Zo bede 'wijzigingsbevoegdheden' in het ontwerpplan. „Die zijn en minder horeca in het gebied, treurde hij bijvoorbeeld het op
niet in het belang van de bewoners." Vooral niet bij zulke die bovendien moet worden on- non-actief stellen van de comin 'harde' en 'zachuitgebreide bestemmingsplannen als voor de Spoorbuurt- derverdeeld
ZANDVOORT - Een groep straat, omgeving Prinsesseweg en de straten met gemeen- te' horeca. Vooral dit laatste
van acht jongens heeft vrijdag- telijk woningbezit. „Die wijzigingsbevoegdheden verkor- punt heeft bij de betrokken on, middag een jongen en twee ten echter wel de hele procedure voor de gemeente, als die dernensers een groot aantal
vragen opgeroepen. Verder
meisjes van 13 jaar uit Zand- opeens een of ander plannetje heeft."
wordt gesproken over verbetevoort gemolesteerd. Op het
ring van het Raadhuisplein (nu
fietspad van de Zandvoortsenog te grote gaten), meer parlaan hielden ze de kinderen te- door Martha Burger
keergelegenheid door middel
gen. Eerst sloegen ze de jongen
van ondergrondse parkeergaravan zijn fiets. Daarna werd hij
ges en verbetering van Prinsesdoor bijna alle leden van de
seweg en omgeving. Dat laatste
ZANDVOORT - In het
groep geslagen. De jongen liep
Het college van Burgemees- eens gehad. Van de winkeliers onder andere door het verplaat- pand Burgemeester van Fedaarbij kneuzingen aan zijn gezicht op. Uit zijn rugzak stal de ter en Wethouders wil de wijzi- en horeca-ondernemers in de sen van het busstation en het nemaplein 27a zit sinds kort
bende enkele kleine voorwer- gingsbevoegdheden voor ge- Haltestraat kreeg bijvoorbeeld bouwen van een ondergrondse een nieuwe sportschool:
noemde straten in het definitie- alleen sigarenmagazijn Lissen- bufferkelder voor overtollig re- The Gym. Eigenaresse is
pen.
Vervolgens gingen de jongens ve bestemmingsplan opnemen. berg de folder. De rest wist niet genwater.
Odette Walraven.
Andere aandachtspunten zijn
naar de twee meisjes die ver- Daarmee geeft de gemeente- eens dat er een inspraakavond
De ruime sportzaal bevat een
derop stil waren blijven staan. raad het college - letterlijk - de werd gehouden. Die onderne- het bevorderen van de woonZij werden door drie leden van bevoegdheid om de situatie op mers hebben het toch veel te functie (liefst ook boven win- flink aantal fitness-apparaten,
de bende onzedelijk betast, die plekken naar eigen goed- druk om midden in het seizoen kels), het 'verbeteren' van de met daarnaast de ruimtes voor
de krant na te speuren op ge- Spoorbuurtstraat en het afrem- douches en toiletten. Een traiwaarbij een van de meisjes ook dunken te wijzigen.
men van uitbreiding van bedrij- ning kost 12,50 gulden per keer,
Toonen, en velen met hem, is meente-advertenties?"
nog een klap in haar gezicht
ven in het centrum. Voor Cir- een abonnement voor tien keer
het daar absoluut niet mee
kreeg.
cus Zandvoort wordt overigens 70 gulden, je kunt dan trainen
eens. „Als ze nieuwe plannen
een uitzondering gemaakt. wanneer het jezelf uitkomt. Bohebben, dan moeten ze dat op Toezegging
Zowel winkeliers als horeca- Daarnaast wil de gemeente de vendien is er ook een sauna
het moment zélf maar aanvraZANDVOORT - Een man gen via een bestemmingsplan- -ondernemers uit de grote win- Kerkstraat autovrij- en de Hal- waar de sporters gebruik van
heeft vrijdag geprobeerd een wijziging. Gewoon volgens de kelstraten waren de volgende testraat gedeeltelijk autovrij kunnen maken. Dat is in de
bank op te lichten aan de Grote regels van de Wet op de Euim- dag dan ook uitgebreid verte- maken. Ten slotte wenst het prijs inbegrepen.
Even uitblazen of wat gezelKrocht in Zandvoort. Hij pro- telijke Ordening. Dan hebben genwoordigd op de spoedverga- college een ander verkeerscirtaeerde via een Eurocard een wij, de bewoners, tenminste de dering van verontruste belang- culatiesysteem in het centrum. lig kletsen kan ook in het knusbedrag op te nemen van 3500 tijd om de boel goed te bestude- hebbenden. .Ook bewoners uit
de omgeving van het Raadhuisgulden. Vermoedelijk vond hij ren."
„Bovendien ligt de uiteinde- plein, de Spoorbuurtstraat en
dat het te lang duurde voor hij
geld kreeg, want hij verliet de lij ke beslissing in dat geval ook de Prinsesseweg, plus een groot
huurders 'Van de gebank met achterlating van- de1 bij de gemeenteraad, waar deze,
-Eurocard en een Brits pas- beslissing ook hporb^tte.,liggeriï"
l
koTDlibfëVlp&tén Hiïls-'
De rubfiek*mëningen staat open voor uw reacties. U kunt uw brief
jpoprt. Korte tijd later bleken de Emiiet, zoals"in hét"gèvaï 'vaii
jnajistaat-ffiareriJn.groten ge- • - -opsturen naarM&redactte van deze krant, Postbus 26, 2040 AA
"papieren vals~te~zljnrt3
tale
opgekomen.
Zandvoort of afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplein 12 in
hebben gezien dat de man in de het college. Ik ga daar absoluut
De inspraakprocedure moet Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort. Vermeldt svp uw
Louis Davidsstraat in een gele niet mee akkoord."
volgens hen met een maand telefoonnummer. Inzendingen zonder - juiste - naam en/of adres worden
Volvo stapte en wegreed.
verlengd worden. Dat werd ook
niet geplaatst. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
Geschokt
op de inspraakavond al ge02507-18648.
Veel andere aanwezigen rea- vraagd, maar daarop werd geen
geerden woensdag tijdens de antwoord gegeven. Afgelopen
ZANDVOORT - De politie voorlichtingsavond eveneens dinsdag deed wethouder Verheeft in de nacht van donder- geschokt op de plannen, ook al steege die toezegging alsnog.
Het ontwerp-bestemmingsdag op vrijdag op de Hogeweg was er nadrukkelijk bij gezegd,
een 33-jarige man uit Amster- dat het 'mogelijke' bestemmm- plan Centrum is een van de 12
dam betrapt bij een poging een gen waren. Winkeliers en bewo- bestemmingsplannen die de geWat de Zandvoortse samenleHet Cultureel Centrum Zandauto te stelen. De man had door ners uit de omliggende straten meente momenteel voorbereidt
het boren van een gaatje het protesteerden fel tegen het af- voor het gehele, gemeentelijke voort moet 'museum' worden, ving evenwel direct en indirect
slot uit het portier verwijderd. sluiten en omdraaien van de rij- gebied. Vroeger waren dat er zegt lezer Keur uit 's-Hertogen- ervoor terugkrijgt, ziet het geBij verhoor bleek dat hij die- richting Haltestraat. Horeca- iets meer dan 110. Een bestem- bosch. Collegeleden die dat te- meentebestuur kennelijk met.
zelfde nacht nog meer diefstal- -ondernemers vroegen zich af, mingsplan is nodig om gewens- gen houden, zijn 'cultuurbarba- Een kortzichtig standpunt van
de gemeenteraad in deze, met
len gepleegd had. Zo had hij een waar de scheidslijn lag tussen te ontwikkelingen te steunen ren'.
getuigend van een lange terpaar uur voor zijn aanhouding 'harde' en 'zachte' horeca, en de en ongewenste tegen te gaan.
Het culturele leven neemt in mijnvisie of kennis. Kennis die
een auto gestolen in Katwijk. gevolgen daarvan. Protesten Volgens B en W moeten vooral
. Verder heeft hij uit twee wa- kwamen er tegen het plan de woonfunctie en de klein- Zandvoort een belangrijke de gemeenteraad had kunnen
, gens in Zandvoort gereedschap Graftdijk en het winkeldomein schaligheid van Zandvoort wor- plaats in. Een getuigenis hier- hebben, gezien het uitstekende
$ en kleding ontvreemd. Bij een van Bruynzeel, vanwege de den beschermd, terwijl het his- van is het Cultureel Centrum, rapport dat de raadsleden ter
1 derde auto had hij de vier wie- 'vreemde cirkeltjes en streepjes torisch karakter moet worden gelegen aan het Gasthuisplein. beschikking staat, wat betreft
,' len verwijderd. Hij is maandag op de plankaar t'. Naarmate de •versterkt. Het plan 'Centrum' Deze instelling is in beginsel de mogelijkheden om van het
j voorgeleid *bij de rechter-com- inspraakavond vorderde, groei- betreft het gebied tussen de van museale aard in dienst van Cultureel Centrum een mu(missaris.
de het wantrouwen onder de Burgemeester Engelbertstraat, de Zandvoortse gemeenschap seum te maken.
Een rapport dat aantoont dat
de Zeestraat, de Kostverloren- en haar historie.
aanwezigen.
Het centrum is een materiele er veel particulier initiatief beErgernis was er ook over de straat, de Koninginneweg en de
getuigenis van de inwoners van staat, dat de exploitatie van het
'vage folder' die de gemeente Hogeweg.
Zandvoort in de ruimste zin en museum alleen al met particu^ ZANDVOORT - In de nacht tijdens de inspraakperiode in
wel omdat het zich onder ande- lier geld dekkend is. Het enige
V: van 21 op 22 juni is een zwarte de bus gooide. „Daar worden
re bezighoudt met het bewaren wat van het Zandvoorts ge'Mercedes 260 ter waarde van we echt niets wijzer van," zegt 'Zachte horeca'
verwacht
In dit ontwerp-bestemmmgs- en toegankelijk maken van za- meentebestuur
120 duizend gulden gestolen Voolstra. „Bovendien hebben
<. vanaf het Burgemeester Fene- de meesten van ons hem niet plan wordt een hele rits aan- ken en voorwerpen uit Zand- wordt, is te zorgen voor een bevoorts rijke geschiedenis. De hoorlijke huisvesting van het
; maplein. De wagen was voorjonge Zandvoorters vinden er museum. De kosten van deze
zien van een alarminstallatie.
(ADVERTENTIE)
educatie, de ouderen veelal ge- huisvesting zijn evenwel zo
noegen en nostalgische emo- laag, dat zij slechts een rimpelties. Als bijeffect ontstaat een tje vormen op de financiële begroting van de gemeente. Dit
stukje Zandvoort promoting.
Zandvoorts
Het Cultureel Centrum heeft laatste kan dus geen argument
allerlei kenmerken van een mo- zijn om Zandvoort zijn muNieuwsblad
dern museumpje, de stoffig- seum te onthouden. Behalve
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
heid en starheid van de traditio- waardeoordelen komt de geop donderdag m Zandvoort, Bentveld
nele musea is er niet. Dit laatste meenteraad ook niet met een
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
kan evenwel niet gezegd wor- valide argumentatie. Bewoners
BV Hoofdred.: J.M. Pekelhanng
Hoofd commercie. J F. Sas
den van het Zandvoorts ge- van Zandvoort, wantrouw uw
meentebestuur, dat onlangs gemeentebestuur in deze.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandnog besloot het Cultureel Cenvoort, tel 02507 -18648. Postadres,
Zandvoort heeft een zeer rijpostbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
trum geen museumstatus te gegeen gehoor: 020-6451515 tijdens
ven. De nadelen van deze be- ke en waardevolle historie en
kantooruren
sluitvorming zijn groot en ge- daardoor alleen al recht op een
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
tuigen bovendien van weinig behoorlijk museum. Zandvoort
(ad) chef/eindred.), Joan Kurpershoek
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
respect voor de rijke historie vei dient geen gemeentebestuur
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
van Zandvoort en zijn vroegere dat niet voldoende op de hoogte
Redactiepromotie: Trudy Steenblijkt te zijn van het schone en
en huidige bewoners.
kamp
Zo zullen waardevolle histo- het goede dat de gemeente met
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
rische collecties van Zandvoort haar rijke historie en onvolpre12, Zandvoort, tel 02507 - 17166.
naar elders verdwijnen omdat zen zee heeft te bieden. Hier
Postadres- postbus 26, 2040 AA
men dit soort zaken wel afstaat citeer ik ex-burgemeester Van
Zandvoort Faxnummer: 02507f
30497. M Oosterveld. Kantoor geWie d:trft K'ü.alitcits-stoffcn des\gnbank,finMC wndc behpnng met
aan musea maar niet aan een Alphen. Indien de burgemeesopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10Cultureel Centrum met een ter en wethouders blijven volvooitn'ffcltjkc zit Nou/a ..we dmft 't met voot ZO'K/»I;J'
13,14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donwankele basis en slechte behui- harden dat Zandvoort een muderdag 10-12 en 13-17 u., vnjdag 9-12
u
zing. Ook worden provinciale seum onwaardig is, dan lopen
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
en rijkssubsidies misgelopen. zij de kans als cultuurbarbaren
Laan van de Helende Meesters 421 B,
2-71(5 V tl
in te gaan.
Musea maken geen winst, gene- de geschiedenis
5
Amstelveen, tel 020-6475393; Posta\vfA.H. Keur
reren eerder kosten.
dres- Postbus 51, 1180 AB Amstel'b-Hertogenboscli

'Plannetjes van college
niet in belang bewoners'

i Bende molesteert
jongen en meisjes

•-^

f-r\ ben goede interne orgamsa'ife D& kwaliteit moet afgestirnd zijn op de klant.

Paap wa& de afgelopen zes
,-aii! &.! op zoek naar een vervan'zv D.' '&Ar sfonden er maar
..e.V f;.! r..f;uv/fe bestuursleden
xlaar ^.'-. aona&rdag allen ber.rA-rr.r,' v.eroen De nieuwe
voorz."^.'
v. era E&rt Schuitenmaker -/%.r. Ho v.-: Triton De anrJerft r>-v j *-\.•~/!.'•.r. /ijn René
/a,'. '/v".fc!.rï.< J&r. Paap, Anclnes
l F.irr.f-r ^lf-.~'..v^ £rr.>nen, MiJ f^.fi Kor.ir.9A vr.ra.-.'ia Hessel
, j rr.ar.s Cor var. O".'Jer Dorothe
| van Hoi.r^r., ?.r.'. Aror.jori H
J Chi ft-. "/v'..r. K.orr.p^r.
Bart Schuitenmaker overhandigt bloemen en een geschenk
aan Fred Paap en zijn vrouw Maaike Koper
Foto Arnold van der

missie Midden- en Klein Bedrijf en het verlies van twee ter- >
rasuren, door het nachtelijk
sluitingsuur voor terrassen te
vervroegen van 3 naar l uur.
Dankzij de horeca-afdeling was
het wel l uur geworden, m
plaats van middernacht. Dat
was een van de successen die
Paap meemaakte. Zo onder andere ook de ledenwinst van 38
naar 108, en diverse acties tegen
hoge leges en toenstenbelasting.
Er is ook veel veranderd m al

die jaren, aldus Paap. „De wil
naar samenwerking is nu alom
aanwezig. Kwaliteit is het item
dat we nu steeds vaker horen
en waar ook aan gewerkt wordt
Er is in die jaren hard gewerkt
en er wordt nog steeds hard gewerkt."

Kwaliteitszorg
Paap pleitte voor 'kwahteitszorg', met drie belangrijke aandachtspunten: de zorg voor het
produkt, marktgericht werken

Aanbod.mix

Het 2i]n ahfirr.A^.! o-,rec&.
mensen in hart, en r.ierer alo'vs
Schuitenmaker di« r.cr t^rüer
door hem omschreven saa*vnjheidsgevoel' naar d& k.anr
onderschrijven. 'Samen oieek
het uitgangswoord voor net
nieuwe bestuur, wat Zandvoort
betreft: samen zijn, samen leven, samen ondernemen en samen werken. „Alle mgredien
ten zijn aanwezig om m Zandvoort een breed publiek aan te
trekken Ook op een dag zonder
zon." Zandvoort moet daarom
streven naar een aantrekkelijke 'aanbod-rmx'.

Zakelijk Bekeken

'The Gym' wordt geen stoere-binken-school

Oplichting mislukt

MENINGEN

Autodief betrapt

College 'cultuurbarbaren'

i Auto gestolen

se barretje bij de entree, met
een bijna 'subtropisch' sfeertje,
met name door het rijkelijk gebruik van bamboe-betimmering. Hier zijn de gebruikelijke
gezonde, sportieve drankjes te
krijgen, maar ook gewoon een
kop koffie. Wordt ook de temperatuur 'subtropisch', dan
heeft de sportzaal, gevestigd in
een voormalige garage, een
groot voordeel: vrijwel de gehele - aan de straat gelegen - zijwand kan omhoog open worden geschoven.

Fitnesparty
Odette kijkt nog veel verder
dan de huidige mogelijkheden.
Zij denkt bijvoorbeeld ook aan
fitnesparty's, shows in sportkleding. Ruimte hiervoor is er
volop. En wie dat wil, kan - nu
al - ook voetreflexmassage krijgen. Een vriendin van Odette,
Walraven is daarin gespeciahseerd, inclusief diploma's.
The Gym geniet al een behoorlijke belangstelling, met
ongeveer evenveel dames als
heren. Odette Walraven is daar
blij mee: The Gym is voor iedereen toegankelijk, de sfeer moet
gewoon gezellig en sportief zijn.
Het imago van de 'stoere-bmken-school' wil zij graag verrmjden.
The Gym is telefonisch te bereiken onder tel.nr. (02507)
31289 (na l oktober 023 5731289). De sportschool is dagelijks geopend van 9 uur 's
morgens tot 10 uur 's avonds, 's Odette Walraven in The Gym, een sportschool die voor iederZaterdags van 10 tot 6, 's zon- een toegankelijk moet zijn
Foto Persbureau Zand\oort
dags van 12 tot 6 uur.

Eigen verfkleur bij Keur in het geheugen
„Eén druk op de toetsen en de
robot, de kleurenmengmachine, gaat aan het werk. Foutloos
en snel." De kern van de robot
is een computer, met een groot
geheugen waarin alle mengrecepten worden opgeslagen. Elk
recept, ook die voor de klant
apart zijn samengesteld, is
makkelijk terug te halen met
behulp van een streepjescode
op het eerste verfblik. Dat geldt
„Voor klanten met speciale voor alle verfsoorten, van hoogwensen, zet ik hun eigen kleur glans tot structuurverf, en in
in het geheugen," zegt Keur. elke gewenste hoeveelheid.

ZANDVOORT - Als je één
keer een mooie kleur verf
had laten mengen, was het
altijd een hele toer om na
verloop van tijd weer dezelfde kleur te krijgen. Keur en
Zn. op de Paradrjsweg heeft
daar nu een oplossing voor:
een mengmachine met geheugen.

Klaar terwijl men wacht
In deze tijd, waarin de klant
meer en meer met persoonlijke
wensen komt, is dat een enorme oplossing. Daarnaast kan
glas- en verfhandel Keur en Zn
er ook gebruik van maken voor
eigen 'recepten', zoals kleuren
die aangepast zijn aan bijvoorbeeld keukens of sanitair.
„Elke afwijkende kleur wordt
keer op keer foutloos gemaakt,
zodra ik het recept eenmaal m
de computer heb vastgelegd,"
aldus Keur.
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Wethouder Versteege verliest de strijd tegvn een kas met tropische planten en dieren in de
Vinkenstraat 20. Het bebouwingsoppervlak is weliswaar overschreden, maar door een motie
Op de deur van het Cultureel Centrum hangt nu af en toe al het van de VVD hoeft er niets afgebroken te worden
bord 'Museum', maar dat is alleen voor de toeristen
Illubtiatie Mate de Boei
(Archiefïbto Weekmedia)
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Super
NOORD
Orotis
ruime
parkeergelegenheid

i
i

T.h.perl/7

Koopsommen vanaf ƒ 630.000 tot f840.000

In Zandvoort realiseert Hopman Projektrealisatie B.V. in samenwerking met Bomas B.V.
21 exclusieve villa's in het 'Alexanderpark'. Gelegen in het groene hart van Zandvoort
tussen de Julianaweg en de Kostverlorenstraat.

voor permanent, .
flinke zit/sl. krnr met.
keukenblok, wastafel,
sanitair
gemeenschappelijk.
.--ƒ 600,- p.mnd incl.
Borg l mnd.
Tel. 02507-15620 "

Super
NOORD
Let op onze

11 appartementen + 2 penth ouses aan de Brederodestraat.
Appartementencomplex Brederode combineert op harmonieuze luijze luxe, priuacy
en ueiligheid. Op de begane grond vindt u
een luxueuze entree en 3 appartementen.
Op 2 en 3 huizen elk 4 appartementen en
de derde uerdieping bestaat uit 2 schitterende penthouses. Aan de achterzijde
beuinden zich 7 a/geschermde parfeeerplaatsen en 6 boxen uoor auto's.
Door de stijlvolle architectuur en de natuurlijke tinten past het complex perfect
in zijn omgeving van Zandvoortse pensions, ujoonvilla's en appartementen.
De lokatie is top. U woont stijlvol in het
rustige deel van Zandvoort.
Alle voorzieningen van het mondaine
badcentrum praktisch om de hoefe.

VORSTELIJK WONEN
INZANDVOORT

En zee, strand en duinen binnen handbereife uoor uuj vrijetijdsbesteding.
Appartementencomplex Brederode biedt
13 fraaie kansen op luxueus wonen in
Nederlands bekendste badplaats.
De feeus is aan Uv

knolcionbiedingen

Prijzen vanaf f . 305.000.- u.o.n.
Voor informatie:

DE RAAD
BOUW BV
*/

Sandtiaan 36
2223 GG Katwijk
Tel. 01718 - 514 14

Vakantieliefde,
de Minolta 135 EX
Deze camera is een echte alleskunner. Ondanks
zijn kleine afmetingen een camera met zeer
veel extra's en een groot zoombereik
waarmee u alles dichter bij haalt.

Tijdens het
Capi Foto Spektakel

voor

799>

VAN

SCHAIK
• MAKELAAR QG. ft
Hogeweg 56a
2042 GJ Zandvoort
Tel. 02507 - 129 44

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

Stijlvolle architektuur
Het plan omvat 21 villa's verdeeld over 13 vrijstaande en
8 geschakelde (twee-onder-één kap) villa's.
De villa's, in 4 typen, zijn speciaal voor dit plan ontworpen. Zij benadrukken de bijzondere kwaliteit
van deze lokatie door hun klassieke architektuur, vertaald in een moderne vormgeving.

Burg. Engelbertsstraat 36, royaal woonhuis met
achtertuin, schuur en achterom. Geschikt voor verhuur. Ind.: vestibule, hal, toilet, doorzonwoonk.,
keuken, souterrain, hal, woonk., slaapk., keuken,
badk. met wastafel, toilet en douche; 1e et.: 3 si.k.
met wastafel en vaste kast, doucheruimte met
wastafel; 2e et.: zolderkam. met wastafel en dakkapellen.
Vr.pr. ƒ 359.000,- k.k.
Zandvoortselaan 131, halfvrijst. woonh.
met garage en royale tuin. Grondopp. 512 m2. Ind.: hal,
kelder, toilet, woonk. met uitgebouwde serre, moderne witte keuken met inb.app., achterbouw met
woon-/slaapk., luxe badk., moderne keuken (geschikt voor verhuur); 1e et.: 3 si.k., moderne badk.
met ligbad, wastafel en toilet; 2e et.: si.k. met dakkapel. Parkeergelegenheid voor 3 auto's.
Vr.pr. ƒ 398.000,- k.k.

Uitgekiend woonprogramma
De woonkamers van alle woningen zijn uiterst royaal en ontworpen op het uitzicht.
Grote ramen bieden een wijde blik over de tuinen én de omgeving.
Naast grote slaapkamers voorzien de woningen in ruimten voor studeren, hobby en de luxe van een
.dakterras. Het sanitairprogramma is met 2 badkamers en eeri separaat.toi]et;op,deyerdieping,zeerkprnpleet.
Kortom, een woonprogramma dat tegemoet komt aan exclusieve woonwensen.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

3 vrijstaande villa's 'in het duin'
eetkamer/keuken (begane grond)-+ woonkamer
(1e verdieping) 32 + 34= 66 m2
4 slaapkamers
garage + grote kelder
2 zonnige terrassen

VAN

6 weken
spektakel:
Fotowedstrijd met als
hoofdprijs een Minolta Dynax SOOSi.
Gratis camera controle. Neem geen risico voor de vakantie.
Spektaculaïre inruilaktie. Extra hoge inruilprijzen.
Camera's en accessoires tegen spektakel prijzen.

CAPI

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

• woonkamer + separate keuken ca. 64 m2
• woonkamers met uitbouw/terras op het zuiden
• 3 slaapkamers + studio
• dakterras
• inpandige garage

brengt leven in beeld

Haarlem Winkelcentrum Schalkwijk, Rivifrailreef 32, Hoofddorp Kruisweg 656,
Heemstede Binnenweg 151.

Toko
LEKKER WEG
IN MAASTRICHT
Gezellige terrasjes, flanerende passanten, lekker eten
en drinken, uitnodigende etalages, interessante historische monumenten, prachtige natuur en zo kunnen wij
nog wel even doorgaan. U vindt het allemaal in de
mooiste stad langs de Maas: Maastricht. Er is teveel te
beleven voor l dag en daarom biedt Hotel Golden Tulip
Barbizon Maastricht, een luxe 4-sterren hotel, u tijdens de maanden juni t/m oktober een leuk arrangement aan. Bij dit arrangement is inbegrepen 2x overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet, lx aperitief in de
Barbizon Bar, lx,een 3-gangen diner in restaurant
Barbizon, koffie met vlaai op het O.L. Vrouwe'plein.
gratis gebruik van de sauna, informatiemap over
Maastricht en omgeving met wandelroutes en entreekaartjes voor het Casino in Valkenburg.

Jubileumcheque

Villa 'Savoye'

SAMBAL GORENG DAGING

3 vrijstaande villa's

(overheerlijk lamsvleesgerecht)
met TAHOE-TAUGÉ
en witte rijst of nasi of bami

• woonkamer + half open keuken ca. 68 m2
• 3 slaapkamers -**studio
•.dakterras
• aangebouwde garage (van binnen uit bereikbaar)
• zonnige erker op het zuiden

De maanden juli en augustus
geopend van 13.00 uur tot 22.00 uur
Wij bezorgen van 17.00 tot 21.00 uur

13,50 p.p.

Villa 'Bourbon'

Haltestraat 34 Zandvoort
tel. 02507-12800 fax 02507-30553
7 dagen geopend 12.00-21.00 uur

8geschakelde villa's (twee-onder-één kap)
• woonkamer + open keuken ca. 58 m2
• 3 slaapkamers + studio
• inpandige garage
• wonen aan de Kostverlorenstraat (6 villa's)

,
THUISBEZORGING > „,' , ,
" ', <tussen 17,00en21.00uur < 4 . * -

'* ôDe bezôrgkosteKbe&ragén ƒ 2,50tónnen. •..
', >' Zandvoort en builen Zandvoort/ 5,05 voor ,
, "• ^ bestellingen vanaf ƒ 20,00 '- > - .

Tegen inlevering van deze cheque betaalt u
slechts f. 195,- per persoon op basis van
een tweepersoonskamer in Hotel Golden.
Tulip Barbizon Maastricht. Toeslag eenpersoonskamer f. 50,- per nacht. .Voor infprniatie of reserveringen: telefoon 043 - 83 82 81.
Deze aanbieding is geldig in de maanden juni
tot en met oktober op basis van beschikbaarheid.
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Inlichtingen en verkoop:
Van der Reijden Makelaardij
Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Telefoon: 02507-15531
Fax:02507-19127
Een projektvan: HOPMAN PROJEKTREALISATIE B.V.
in samenwerking met: BOMAS B.V.

donderdag 29 juni 1995
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'Meedoen belangrijker dan prestatie'
ZANDVOORT - Niet vaak zal het publiek in de theaterzaal van Circus Zandvoort zo vertederd raken als afgelopen zondag. Hoe kan het ook anders, als je eigen kind of
kleinkind van nauwelijks enkele 'turven' hoog, daar op het
podium een paar dansjes staat te doen, én af en toe even
naar je zwaait.
De zaal was zondagochtend
afgehuurd door Studio Shape
van Anja van der Voort voor
een voorstelling van de leerlingen van vier tot en met 12 jaar.
Zij konden aan familie,' vrienden en kennissen eens laten
zien wat zij allemaal hadden geleerd, tijdens hun lessen van
Marijke van den Bos en Anja
van der Voort.

Pré-ballet
De belangstelling voor de gratis voorstelling was zo groot,
dat er twee optredens noodzakelijk werden. Eerst de leerlingen van pré-ballet, een groep
voor hele jonge kinderen die
hierin voorbereid worden op de
echte balletles, èri jeugdaerobics. Daarna een aparte voorstelling jazzballet.
De ouders kregen een afwisselend programma voorgeschoteld. De allerkleinsten, van het
pré-ballet, openden met een
klein stukje les en twee kattendansjes, op muziek van de Aristocats: 'Poot voor Poot voor
Kattepoot' en 'Dat moet een kat'
van adel zijn'.

Zwaaien

pen onder andere een country-dans en een swingende combinatie op Jam, van Michael Jackson.
Een ding werd wel duidelijk:
alle oefening had zeker vrucht
afgeworpen. Maar bovendien
bleken de kinderen er veel lol in
te hebben. „Wij vinden het ook
heel belangrijk dat de kinderen
plezier aan de uitvoering beleven," zegt Anja van der Voort.
„Het meedoen op zich, is belangrijker dan de prestatie."

Leuk
Daarmee was ook rekening
gehouden bij de voorbereidingen. Die waren in februari begonnen, dat is vrij kort tevoren.
„Dat is niet te lang, daardoor
blijft het leuk voor de kinderen."
Behalve de jonge artiesten
hadden ook de toeschouwers
een leuke en gezellige ochtend,
waar menigeen met plezier op
terug zal kijken. Meer informatie over deze activiteiten, ballet,
aerobics, spierversteviging of Met een diepe buiging voor het publiek sluiten de jongste leerlingen van Studio Shape hun
steps is bij Anja van der Voort 'Kattendansje' af
Foto: Persbureau Zandvoort
te krijgen (-19701).

en

met

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Paviljoen Zuid De Amsterdammer Bert Quist
heeft plannen om Paviljoen Zuid te herdopen tot
een café-restaurant. Hij is vast van plan om samen met zijn vrouw van het leeg staande pand
een rendabele horeca-ondernerning te maken.
„Het is een heel mooi karakteristiek pand en we
willen voorkomen dat het gesloopt wordt. We
denken eraan om er een café-restaurant met een
gezellige koffiebar in Amsterdamse stijl van te
maken." Volgens hem hoeft er niet teveel te
veranderen aan het pand. „We zijn er regelmatig
gaan kijken, ik denk dat het in oude staat kan
blijven. Misschien dat het dak opgeknapt moet
worden." Quist denkt dat zijn plannen wel kans
van slagen hebben: de gemeenteraad heeft begin
dit jaar een bouwplan van projectontwikkelaar
Kuiperwijk afgewezen.

Problemen voor bewoners Hulsmanhof Het
hervormde rusthuis Hulsmanhof in de Nieuwstraat dat dit jaar precies tachtig jaar bestaat, is
geen lang leven meer beschoren. Reeds vijf jaar
geleden, in 1975, ontving men het bericht van de
provincie dat dit bejaardenhuis gesloten moest
worden. Het voldoet niet meer aan de eisen die
heden ten dage aan een dergelijk woonoord worden gesteld. Het bestuur kreeg vijf jaar de gelegenheid om naar een nieuw onderkomen uit te
zien voor de 20 bewoners. Bewoners die in eerste
instantie helemaal niet bereid waren te verhuizen, want 'we zitten hier best'. De tijd dringt
echter. Nu zijn er plannen om de bewoners onder te brengen in een vleugel van het Huis in het
Kostverloren.

'Mens moet eigenlijk
beetje hond worden'
u?<*/

'Octaviata' zingt Bach, Franck en Telemann

Dit zorgde voor veel vertedering. Tussendoor werd er ook
nog even naar opa en oma gezwaaid. Daarna volgden de verZANDVOORT - In de Her- kwartet', dat grote faam ge- Schaaf soleert met de beroem; uur en duurt ongeveer vijf
schillende dansjes elkaar snel vormde Kerk treedt mor- niet.
de aria van Mendelssohn 'Sei kwartier. Kaarten kosten 10
op. Zo lieten de meisjes van ae- genavond, vrijdag 30 juni,
stille dem Herrn'. Op het pro- gulden en zijn reeds in de voorrobics een stepdemonstratie het vocaal ensemble 'OctaOctaviata, dat onder leiding gramma staan verder drie be- verkoop te verkrijgen bij de Rezien en deden de jazzballetgroe- viata' op. Het is een 'dubbel- staat van Jaap de Boo, trad vo- kende koorwerken: Cantate gionale VW Zuid-Kennemerrig jaar ook al op in de NH kerk Psalm 117 van Georg Ph. Tele- land (Schoolplein), de ABN
aan het Kerkplein in Zand- mann, de romantische Deut- AMRO (Grote Krocht) én de
voort. Het kreeg toen lovende sche Messe van Franz Schubert hotels Hoogland, Triton, Zuikritieken. En dat is niet ver- en Psalm 150 van Cesar Pranck. derbad, Palace en Elysée Bewonderlijk: de amateurzangers
Het concert begint om 20.00 ach.
uur per dag), ook voor melding en -zangeressen van dit ensemWeekend:
1/2 juli 1995
van zoekgeraakte of gevonden ble zingen al jaren samen. Zij
dieren.
kennen elkaar als leden van de
POLITIE: Alarmnummer 06-11. SOS Telefonische Hulpdienst Nederlandse
HandelvereniIn andere gevallen: tel. 13043. Haarlem e.o.: Tel. 023 - 471471, ging. Dat laatste betekent ook,
ZANDVOORT - De bekende dichteres Nel Benschop is zaterdag
BRANDWEER: Alarmnummer dag en nacht bereikbaar voor dat zij over goed geschoolde l juli
te gast op een afwisselende 'zangzomeravond' in de Her06-11. In andere gevallen een gesprek van mens tot mens. stemmen en veel koorervaring vormde
Kerk.
023-159500 of - voor info over- Centrum Voor Vrijwillige Hulp- beschikken.
Deze avond, aanvang 8 uur en entree gratis, wordt georganidag - (02507) 61584.
verlening: Voor informatie, adHet ensemble wordt voor seerd
door de Stichting Zending zonder Grenzen, uit Almere.
AMBULANCE: Alarmnummer vies en hulp tel. 17373, op alle deze gelegenheid nog eens uit- Deze doet
hulpverlenings- en zendingswerk in Oost-Europa en
06-11. Anders: tel. 023-319191 werkdagen van 10.30-12.30 uur. gebreid met een sopraan en een China. Gastheer
aanstaande zaterdag is voormalig legerpredikant
(ongevalllen), Centrale Post Schriftelijk: Postbus 100, 2040 alt en het wordt begeleid door Jenno Sijtsma. Verder
wordt medewerking verleend door het
Ambulancevervoer (CPA) Ken- AC Zandvoort.
organist Haite van der Schaaf.
Trumpets of the Lord uit Hoofddorp, dat onder leiding staat
Stichting Welzijn Ouderen Deze zal tevens als solist wer- koor
nemerland.
Rob van Dijk. Nel Benschop houdt een declamatie van eigen
DIERENAMBULANCE: Die- Zandvoort: Koninginneweg l, ken van J.S. Bach en Pranck van
werk. Tevens is er werk van haar te koop en kan men gedichtenrenbescherming
023-246899 tel. (02507) 19393. Open voor spelen. Alt Annelies van der bundels
laten signeren.
(gratis), Regionale Dierenam- alle vragen van ouderen op
bulance
alarmnummer maandag 09.15 - 12.15 uur, en
(ADVERTENTIE)
•dinsdag t/m vrijdag van 09.00
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
huisartsen hebben een geza- dat de coördinator aanwezig is?
menlijke
waarnemingsrege- Of bent u niet zelf in staat om
ling: J. Anderson, B. van Ber- langs te komen? Bel dan voor
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. een "afspraak tel. 19393.
Paardekooper, H. Scipio-Blü- Belbus: Om van de belbus (voor
me, F. Weenink. Informatie bewoners van 55 jaar en ouder)
daarover tijdens weekend, gebruik te kunnen maken,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én dient men zich 24 uur van te
tijdens feestdagen via telefoon- voren op te geven bij Huis in de
nummer 30500. De spreekuren Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
van de dienstdoende arts zijn en 17.00 uur. De kosten per perzowel op zaterdag als zondag soon bedragen vanaf l juli 1991:
van 11.30 tot 12.00 uur en van ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,17.00 tot 17.30 uur. Een af- voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
spraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen Zandvoort: Noor der straat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreektandarts bellen.
op werkdagen
van
Apotheek: Zeestraat Apotheek, uur
J.W. Neutel, tel. 13073, ope- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
ningstijden (alleen voor recep- afspraak. Deze hulpverlening,
ten): zaterdag 11.00-13.00 en beschikbaar voor iedere inwo17.00-18.00
uur,
zondag ner van Zandvoort, is gratis.
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Telef. Meldpunt Sexueel GeBuiten de openingstijden infor- weld: tel. 023-340350 op werkdamatie over de regeling via gen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- uur.
CLASSIC
vallen is het Kruiswerk Zuid- Telef. meldpunt Ouderen Mis-Kennemerland 's avonds, 's handeling: 023-159700, van 08.30
nachts en in het weekend te be- tot 17.00 uur.
THIHK FASI
reiken via de doktersinforma- Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
tiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A. leden. Telefonisch spreekuur
de Boer-Burgh en/of mevr. elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
A.C.M. Gombert en/of P.J. van uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
OIEHARD
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
voort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Woningbouwvereniging EMM:
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. Klachtentelefoonnummer
DE ALLERLEUKSTE
technische dienst: 17577.
15847.
HONDJES ZIJN
Dieren: (Overige diensten) Ver- Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
eniging v.h. welzijn der dieren 61500.
TERUG!
(02507) 14561, Vermissings- Taxi: tel. 12600.
dienst 023-383361, Asiel Zand- Openbare bibliotheek: Prinsesvoort
(tevens
pension) seweg 34, tel. 14131. Open ma.
02507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
023-244443. Stichting Regionale 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
Dierenambulance: 023-363476 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
of alarmnummer 023-334323 (24 10-14 uur.

j Weekenddiensten

Nel Benschop in Hervormde Kerk

Speelweek van 29 Juni t/m 5 Juli

LOOK mm

Het baasje wordt geleerd, hoe hij zijn hond rustig moet houden
aan de riem
Foto André Lieberom

ZANDVOORT - De mens moet eigenlijk hond worden.
Dat is de kern van de theorie die Ellen Cats haar leerlingen
leert, tijdens de gehoorzaamheidstraining voor honden.
door Joan Kurpershoek
„Je moet de hond als hond
benaderen. Sommige mensen
behandelen hem als kind, maar
een hond kan nou eenmaal niet
als kind denken. En wij kunnen
ons wel inleven in de hond,
maar niet andersom. Dus dat
moeten wij dan ook doen: wij
moeten in feite hond worden
met onze hond."

Roedeleider
De theorie is simpel, zegt Ellen Cats, als hondentrimster gevestigd aan de Achterweg maar
daarnaast ook gediplomeerd
trainster. Ze heeft onder andere
een opleiding gevolgd bij Martin Gaus. Het in praktijk brengen van die theorie, moet ook
wel meevallen. Zandvoorters
konden afgelopen maanden in
acht zondagochtenden leren
hoe zij met hun huisdier om
moeten gaan. „Wij moeten het
gedrag vertonen, dat honden
ook onderling hebben. Alleen
moeten wij ons wel als roedeleider opstellen."
Sommige 'ongewenste' gedragingen van honden zijn heel
makkelijk te verklaren, zo
blijkt het. „Tussen honden is
het altijd zo, dat de mindere
naar de meerdere toegaat. De
hond die onder aan de roede(ADVERTENTIE)

Weekend
1/2 juli 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. The New
Choir Singers
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: mr. J.P. Bommel, Overveen
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor H.
Kaandorp
Zondag 10.30 uur: mevr. M.
Wassenaar, m.m.v. kinderkoor

SMAAKVOL
INTERI0R

i

Vrijzinnige.
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zaterdag 10.45 uur in Nieuw
Unicum: ds. S. van der Meer
Zondag geen dienst
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. J.A. van
Selms, N.H., Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
Zondag 19.00 uur: dhr. Fred
Lodder

j Burgerlijke stand
Periode:
20 - 26 juni 1995
Geboren:
Lisa Josephine, dochter van:
Hakhoff, André, en Drommel,
Imca Christina
Swen Cristian Johannes, zoon
van:' Geerts, Jan Charles, en
Twaalfhoven, Daniëlle
Jasmrjn, dochter van: Bronkhorst, Rijk, en El Ouakili, Khadija

Jasper Thomas Olivier, zoon
van: Van der Storm, Eric Laurentius, en Wiebes, Joyce
Overleden:
Zwaag, Jan, oud 65 jaar
Koel geb. Siezenga, Jensche
Elisabeth, oud 69 jaar
Van der Mije, Arie, oud 82 jaar
Timmerman geb. Witte, Trijntje, oud 75 jaar
Hoekema, Anne, oud 72 jaar

Happen
„Ook gebeurt het wel eens
dat een hond hapt als iemand
onverwacht zijn hand u::steekt. Dan hoor je ook 'hij is
vals'. Ook dat klopt niet." De
hond ziet volgens haar de mens
met drie 'bekken': de mond en
de twee handen, waarmee ze
kunnen aaien. Of •bijeen', zo
wordt bijvoorbeeld knijpen
door het dier geïnterpreteerd.
„Als je met je hand over zijn
neus aait, dan domineer je
daarmee." En de hond likt zijn
baas, omdat 'de mindere' likt.
Achter een balletje aanrennen vinden de meeste honden
prachtig. Dat komt door het jagers-instinct, verklaart Ellen
Cats. Dat instinct verklaart ook
waarom sommige gretig achter
joggers of postbodes aanjagen.
„Maar dat is af te leren."

'Nee'

Skandituvischr mentalen en kunstnijverheid

B Kerkdiensten

lijst staat, erkent daarmee in de
ander zijn leider. Nou zie je
vaak dat kinderen naar honden
toelopen.,., dat is voor die dieren héél verwarrend. Daardoor
kan het wél eens gebeuren dat
er eentje hapt. Dan zeggen sommige mensen 'die hond is vals',
maar dat klopt niet: die hond is
gewoon hond gebleven. Hij wist
niet wat ie met die situatie aan
moest, want wie is nou wie?
Wie is wel of geen baasje?"

Meubelboulevard Diemcn
Sniep 5 Diemen
Telefoon 020:695640?

O

Voor mensen die zich bedreigd voelen door honden
heeft zij ook advies. „Als een
hond op afstand ligt, moetje 'm
niet aankijken. Het dier ervaart
dat als bedreigend. Dat doe je
als mensen naar elkaar ook
niet. Ga maar eens in een lift
staan, er is niemand die de ander langdurig aankijkt." Verder
is 'de aanval de beste verdediging'. De 'baas' spelen, dus. Een
van de belangrijkste dingen die
de baas zelf op de training nog
leert? Consequent zijn: 'Nee is
nee'. Een nieuwe cursus volgt
in september.

o

E

CONOMISCH gezien gaat
het de goede kant op met
Zandvoort. Op allerlei
fronten komen nieuwe initiatieven boven, ik sta er af en toe
versteld van. Samen gaan die
een ongekende stimulans voor
de badplaats worden, daar twijfel ik niet aan. Ook niet met al
die sombere berichten over het
toerisme van de afgelopen tijd.
Zoals op de badplaatsenconferentie vorige week, waar bleek
dat het bezoek van Duitsers
aan de Nederlandse kust fors
terugloopt. Zij herontdekken
hun eigen Oostzee-kust, waar
het ongetwijfeld ook nog een
stuk goedkoper zal zijn dan in
Nederland. De hotels in ons
land zouden nog maar net vol
zitten.
• Die sombere berichten weerhouden mij niet van optimisme. De laatste tijd komt er onder de Zandvoortse ondernemers zo'n sterk 'wij' gevoel opzetten, dat dat wel vruchten af
móét werpen. Het is toch ongekend dat onze ondernemersverenigingen OVZ, Strandpachters, Horeca-afdeling
Zandvoort en het Hotel/pension-overleg zowat 'uitpuilen' van
de - vrij - nieuwe, bestuursleden. Een extra stimulans voor
de eveneens nieuwe bezetting
van Zandvoort Promotie. Voor
zover ik hen ken stuk voor
stuk enthousiaste mensen, met
nuchter verstand en in een
aantal gevallen ook met moderne management- en Public
Relationskennis.
Dat laatste merk je onder andere aan taalgebruik en aanpak: niet hoogdravend, maar
wel nuchter en doorspekt met
moderne ideeën. En die ideeën
moeten we nou maar eens toelaten in Zandvoort, in ieder geval op dit vlak. Wil je het dorp
een belangrijke plaats in het
toerisme laten behouden, dan
moet je het strategisch aanpakken.
En ie moet durven investerer_ :r.aar dat is iets watje
sieecs meer ziet gebeuren.
Steeds meer ondernemers stekea hun nek uit met (nieuwe)
initiatieven of lopen zich debenen uit het lijf om iets leuks te
organiseren. Anderen zorgen
anoniem voor de financiering,
weer anderen beperken zich
tot verbeteren van het eigen bedrijf. Maar dat laatste is net zo
belangrijk, want juist met dit
alles gaat Zandvoort als badplaats er op vooruit. Al die initiatieven hebben een sneeuwbal-effect. De toerist moet in de
watten gelegd worden, daar
gaat het toch om? Natuurlijk,
wij, de bewoners zijn er ook
nog... Maar laten we eerlijk
zijn: wat ik al eerder heb gezegd, wij profiteren er toch ook
van?
Het beste signaal is nog dat
de ondernemersverenigingen
zich nu eindelijk hebben verenigd in een platform dat een
vuist kan maken naar de gemeente. Want die moet meewerken. Dat gaat nog wat moeizaam, maar er zit verbetering
in. Op het raadhuis, waar constant over 'produkt Zandvoort'
wordt gesproken, kan men natuurlijk niet achterblijven bij
de eigen inwoners. Dat besef
begint zo langzamerhand wel
•''door te dringen. Dus... het gaat
de goede kant op. Zware concurrentie of niet, met dat besef,
die samenwerking, al die initiatieven... wordt Zandvoort er
nog aantrekkelijker op. Dan
hebben we iets heel eigens te
bieden. Een nieuwe lente.... We
geloven er weer in. Op naar de
zomer!
JOAN KURPERSHOEK

Straatnamen
A.L

dagelijks
13.30 en 15.30

16 jaar
dagelijks
19.00 en 21.30

VERWACHT
& ALL - ttlGHT HORROR SliO
29 Juli om 24.00 uur
WES GRAVEN'S
Qasthuispleln 5,2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18680

Zandvoorts Nieuwsblad

'Brievengaarder' in 'kerkstraat]e'

Het gebouw van de Nederlands Hervormde Kerk in het centrum
heeft flinke invloed gehad op de naamgeving van straatjes en
plein in de omgeving. In maar liefst zes namen komt hei woord
kerk voor: Kerkplein, Kerkstraat, Kerkpad. Kerkdwarspad.
Kerkdwarsstraat (van Kerkstraat naar KosterstraaO. en Kerksteeg (van de Swaluëstraat naar het Kerkplein!.
Dat het Kerkplein in vroeger jaren nog behoorlijk groen was.
blijkt wel uit een oude, romantische aanduiding' voor dit plein:
'Onder de Bomen'.
Vreemd genoeg is de straat waar de Kerk direct aan ligt. overgeslagen: de 'Poststraat'.'Die naam stamt uit de'tijd dat er nog geen
postkantoor in Zandvoort was. Halverwege de 19e eeuw woonde
hier de zogenaamde 'brievengaarder'.

ZANDVOORT - Autosport en
het Zandvoortse circuit staan
centraal op een tentoonstelling
in het Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b, te zien
van 5 juli tot en met 10 september. Het Cultureel Centrum
Zandvoort is geopend van
woensdag t/m zondag, 's middags van 13.00 tot 17.00 uur. Entree gratis.
De titel 'Een illustrator op het
circuit' heeft te maken met het
gedeelte in de benedenzaal: een
unieke tentoonstelling van de
bekende, vorig jaar overleden
illustrator, auteur, filmer, ontwerper en kunstschilder Charles Burki. Deze expositie richt
zich in het bijzonder op de relatie die Burki had met het circuit van Zandvoort.

donderdag 29 juni 1995
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P/VEKERIJ
iVANKLËEFF
Van Stölbergweg 1
Zandyoqrt

Dansen, muziek, sfeer en gezelligheid

WIJ ZIJN ONBETWIST
DE BARBECUE SPECIALIST

Tel. 17093

ZOMERPLANTEN

ledere zaterdagavond voor ongeb. mensen in

Soc. De Manege, Zandvoort
V.a. 30 jaar
Corr. gekleed, geen spijkerkleding
€ntrce ƒ 15,Let Op!
Reserveer reeds nu voor

WIJ HEBBEN EEN GROOT ASSORTIMENT
BARBECUE-VLEES
*l/

OC

»?^*#fj>

opleidingen

deeltiidberóepsopleidingen en oriëntatie
centrum

* ^ * De Nacht van het Licht * * *

i A

Het Randstedelijk Opt&idtngen Centrum
[ **i *
verzorgt voor ca 9000 ieerltnsen

randstedelijk

schakelprogrammaffl
*I&"!

il je in 30 avonden^
vakkundig leren timmeren,
metselen en stukadoren?

DIVERSE SOORTEN
SPIEZEN
LAMSKOTELET
SALADES

SCHOTSE

RIBEYg
ENTRECOTE
T-BONE

Info of reserveren: 16023

Gevr. voorde
zomermaanden

KIPFILE
l KILO

part-time
vakantiekrachten

f 12,95

Kom dan naar het R. O. C.'

op zaterdag 8 juli
Dus die avond iedereen in het uu i t of
avond/cocktailkleding

VAKANTIE ALS VAK?!

Wij hebben een speciale

Grote
Krocht 5-7
r-r
.

BOUCHERIE

Basiscursus bouwtechniek

_

j

. '.

Z3nQ VOOrt
'

AMBACHTELIJKE KWALIT&TSSLAGERU

In september start de leerlmgstelselopleiding CBB,
S.OO uur lol 11.00 uur

:

-

TOURINGCARCHAUFFEUR/REISLEIDER

Zaterdag van S.OO uur lol
17.00 uur
. •'

'•

De theorie-opleiding volg je bij Randstedelijk
Opleidingen Centrum te Amsterdam
Praktijkervaring doe je op
bij een (tourmgcar)bednjf
De opleiding duurt twee jaar
Tijdens de opleiding haal je
je busnjbewijs

voor iedereen die zich beroepsmatig wil bijscholen of serieus wil doe-het-zelven.
In 30 avonden leer je de kneepjes van de volgende vakken:

Basisvaardigheden timmeren zagen/ steken/schaven,
Basisvaardigheden Metselen, Tegeien/voegen,
Basisvaardigheden Sukadoren Pleisteren/schuren

Fa. Gansner & Co*

Super
NOORD
Neem von

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

m ij aan

clat het

Deskundig advies

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

start: september 1995
keuze: dinsdag- of woensdagavond
itijd: van 18 45 tot 22 00 uur
plaats. Plantage Doklaan 8-12 Amsterdam
kosten: ƒ 1200,- inclusief materiaal en
gebruik van gereedschap

Bel ons s. v.p.
„SNOOKER BAR"

W. La Grouw of R Ruizendaal

Stationsplein tel. 18506

Plantage Doklaan 8-12,1018 CM Amsterdam

j | Mega Jackpot klimt naar drie miljoen

|||

NIEUW PRUZENRECORD
Met deze maand ruim 200.000 prijzen stevent de Nationale Postcode
Loterij weer op een record af. Deze
maand viel de Mega Jackpot op lotnummer 3437 DG 162, een niet-verkocht lot. En dus klimt de Jackpot op
naar drie miljoen gulden!
Natuurlijk kunnen wij wél de winnaar
van de hoofdprijs van een ton feliciteren
Die prijs viel op lotnummer 9607 RL
020 En ook onze gelukwensen aan de
203 246 overige winnaars!

Mens en natuur
Het is fijn om te winnen Maar het is mmstens zo fijn om te weten dat door uw
deelname de Postcode Loterij zo veel
projecten kan steunen voor mens en

W/IN-ÏOT-7-IVIILJOEM-BON
a, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bmgoprijzen en de Jackpot.
ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
S A u b uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletters
Deelname houdt m aanvaarding van het reglement, op aanvraag
| verkrijgbaar, tel 020 - 679 56 56

B

d ƒ 40,- (vier lotnummers)

/ 20,- (twee lotnummers)

Q ƒ 30,- (drie lotnummers)

ƒ 10,- (een lotnummer)

J Naam

D dhr Q mevr

8 Adres
Postcode
Plaats
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10 000,-Tel

B

Datum
Handtekening.

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

IMMI lUIMALt
ni O T P R I l
!-*-» I C n l O
•

Het u niet alleen elke maand raak, maar
ook elke week Dan reikt Reinout
Oerlemans immers de Struatpriji, uit Met
elke week ook nog eens de Extra Prijs van
25 000 gulden Ook dat hoort bij de
Nationale Postcode Loterij'

natuur Projecten die u, langs
een omweg, ook ten goede komen Een schonere wereld, een
wereld waarin we elkaar kunnen steunen
Als u nog geen deelnemer bent,
dan is dit misschien wel de
goede tijd om de bon hieronder
m te vullen Niet alleen vanwege de Mega Jackpot tot 7 miljoen, of de tienduizenden andere prijzen Maar ook omdat u
om mens en natuur geeft'
Letterlijk! B

• Randstedelijk Opleidingen Centrum
Haven & Vervoer

LOGISTIEK

natuur kent de mens.

Mosstraat l-3, I032JW Amsterdam
Tel 020 6360311

Postbus 59207, 3008 PE Rotterdam
Tel OIO 4284022

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

Draagt beige geribbelde vlooienband. Heeft U
hem gezien of gevonden

020-6270806 Vraag naar de heer

Wil jij touringcarchauffeur/reisleiderworden? Bel of schrijf naar:

voordelig is!

Weg sinds zondag 18 juni
GRIJZE LAPJES KAT

Meer informatie en aanmelding-

Toelatingseisen
- Rijbewijs B
- Mavo of vergelijkbaar
- Leeftijd max 26 jaar

Drogisterij-Parfumerie Bouwman
^

Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort Tel. 02507-12327

>

UITSLAG TREKKING JUNI 1995
Notans Van Os te Amsterdam heeft de trekking van juni vemcht' Van de winnende lotnummers zijn de laatste dne cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde
postcode wint - tot 3 000 gulden - dezelfde pnjs Maximaal 499 loten per postcode. Pnjzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden
1011
1012
1015
1016
1021
1024
1025
1025
1031
1032
1032
1033
1033
1033
1033
1034
1034
1051
1051
1051
1052
1052
1054
1057
1058
1063
1063
1064
1065
1065
1068
1071
1071
1071
1072
1072
1073
1073
1073
1076
1077
1078
1079
1083
1083
1091
1092
1094
1095
1097
1097
1102
1106
1107
1107
1121
1131
1135
1151
1156
1161
1186
1187
1188
1214
1215
1217
1218
1221
1221
1222
1223
1231
1241
1251
1272
1275
1276
1316
1316
1316
1324
1324
1324
1325
1326
1333
1353
1354
1357
1391
1394
1398
1404
1412
1431
1442
1443
1443
1444
1445
1445
1462
1462
1464
1483
1507
1507
1509
1521
1521
1525

KS
SG
WV
RV
PR
SM
JR
LB
GG
CJ
CW
AT
BP
PB
VW
DN
MS
NC
TL
XT
EN
TR
HM
ZT
EM
BV
VC
TS
JN
VH
EE
DD
NA
WZ
BE
HC
GC
LM
TD
VC
MP
LK
ER
AZ
GB
KM
SX
TK
BJ
BN
RJ
HB
AP
PS
VM
HG
KG
EK
AA
CJ
EG
SP
TJ
KS
NB
CA
EC
ES
AH
KP
JA
PJ
AD
BV
ER
BK
AP
HB
EZ
NB
NB
HZ
LK
SJ
ES
DW
VJ
DJ
EA
JH
JP
EV
AK
AE
CS
TH
WT
LA
WV
W
BB
RP
HK
VK
NB
WE
JL
MC
AA
CM
ES
PW

50,25,50,50,50,25,«000,25,25,25,«00,25,25,1000,25,25,
50,«0025,500,25,700,1000,1000,50,25,
50,50,50,50,25,100,50,50,700,
25,IOO,50,25,50,50,«000,50,25,100,25,50,500,50,
25,
«00,25,50,25,50,25,
«00,
25,25.«OOO,50,25,25,25,25,50,50,5OO,50,25,25,50,50,25,50,50,
50,25,50,50,25,500,25,50,25,«OOO,50,25,50,100,50,50,50,50,25,«00,25,25,25,25,700,-

rooo,-

50.SOO,500,25,25,25,25,25,25,25,-

1531
1551
1561
1611
1616
1617
1624
1625
1628
1628
1705
1713
1716
1736
1741
1751
1755
1755
1756
1759
1775
1781
1783
1784
1784
1785
1788
1791
1791
1813
1813
1824
1825
1826
1831
1843
1862
1871
1902
1906
1911
1934
1935
1943
1945
1946
1963
1963
1966
1972
1991
2011
2014
2014
2022
2022
2023
2024
2024
2024
2026
2032
2033
2033
2034
2036
2036
2041
2041
2070
2071
2101
2121
2132
2132
2133
2135
2135
2141
2161
2161
2161
2171
2182
2201
2201
2202
2223
2225
2231
2242
2242
2244
2253
2253
2253
2261
2264
2272
2273
2273
2275
2282
2285
2287
2287
2291
2295
2302
2311
2313
23? 1

LN
BB
KK
EN
SN
KP
GK
WH
AJ
JD
BH
HV
W
DA
MC
CL
LB
NE
CJ
XJ
GM
ZA
BG
AH
MZ
GH
CN
MH
PC
ES
TM
LA
GC
CA
EB
JT
CW
AE
NC
WB
GR
GR
AW
DP
TT
RC
BX
CN
XS
AN
ED
BR
KD
XH
BN
W
AL
EC
JX
KN
VZ
LG
PR
TR
EE
CK
CM
JG
JR
AA
XC
SX
CM
NP
ZL
CN
BC
NG
EA
LD
MN
PS
ZB
PE
HN
XH
DC
JH
CX
HA
AZ
TA
GJ
CT
HB
VW
XR
CJ
RG
CZ
EX
EE
KG
EC
SC
TL
HC
RG
BE
PL
GN
XM

2324
2332
2343
2343
2351
2352
2353
2381
2391
2402
2405
2408
2408
2411
2501
2512
2512
2512
2513
2515
2518
2522
2523
2526
2532
2541
2542
2542
2543
2544
2546
2547
2551
2553
2561
2561
2564
2565
2565
2566
2572
2573
2573
2574
2574
2583
2583
2584
2584
2586
2587
2595
2597
2611
2611
2611
2613
2614
2622
2624
2625
2625
2631
2641
2665
2671
2675
26"75
2678
2678
2691
2691
2691
2713
2723
2726
8726
2727
2731
8742
2742
2743
2761
8771
2802
2803
2803
»oo,. 2805
25- 2806
50,- 2807
«OOO,- , 2811
25,- 2821
5O- 2841
25,- 2855
25,- 2865
50,- 2903
25,- 2905
25,- 2914
5O- 2923
5O,. 2931
JOO- S931
25,- 2953
25,- 2981
25,- 2982
25,- 2982
«00,- 2985
5O,- 2986
25,- 3001
25,- 3012
«00,- 3021
50,- 3023
50- 3024
50,100,700,50,25,700,50,700,500,25,«00,100,25,25,25,50,50,5O50,25,25,1OO,5O,25,25,IOOO,50,5OO,
7OO,
25,500,700,700.25,25,25,700.7OOO,500,25,
25,25,50,50,50.50.50.25.50,50,25,5OO,100,7000,«OO,500,25,25,5O,25,25,500,50,25,25,25,50,50,«00,25,25,5O,500,25,25,25,25,25,50,5050,1000,50,50,50,25,25,-

LM
RN
PH
VK
GH
EL
RW
EW
CK
NH
XK
GC
MV
RR
CS
DH
HA
TD
HX
NN
VP
EN
EK
WK
TH
AP
LA
VK
SP
AN
RJ
VG
TK
BX
DV
VH
TJ
BV
CN
CJ
VR
BT
HT
EN
TK
GK
RE
EA
KB
SK
SN
EM
SB
KV
MJ
XT
GE
XT
GW
TG
JB
KS
BH
MR
TH
NJ
AJ
VZ
GB
VH
JP
MR
WS
SN
VG
EA
SP
BN
PZ
BE
VN
EH
XL
BA
LS
AS
GE
EC
KX
AB
CC
NE
AH
AR
AV
TD
BA
XB
ES
AA
XP
XJ
AB
BX
XE
VA
TH
HC
GS
DW
HB
EJ

500,25,50,25,25,1000,25,500,«00,«00,25,25,25,50,25,25,700,700,500,100,25,25,«000,50,50,25,700,25,50.25,25,50,50,50,25,500,50.700,25,25,25,25,25,50,50,25,25,500,25,50,50,«OOO,«00,500,50,25,50,25.500,500,25,50,500,25,25,50,25,100.500,1000,50.25,100,25,50,50,25,25,25,25,50,25,25,«00,50,25.25,50,25,25,«000,50,50,25,«0025«000,«00,25,25,50,25,25,«00,25,50.25,25.25,500,25,50,-

3025
3026
3028
3028
3033
3033
3034
3034
3035
3035
3036
3053
3054
3055
3055
3066
3067
3067
3068
3071
3071
3073
3073
3074
3075
3075
3078
3079
3082
3085
3086
3086
3112
3112
3118
3123
3124
3131
3137
3137
3137
3142
3161
3191
3192
3192
3194
3194
3195
3203
3204
3206
3214
3214
3238
3241
3251
3252
3261
3261
3295
3297
3311
3313
3313
3315
3317
3318
3331
3334
3341
3355
3362
3411
3417
3417
3421
3433
3434
3437
3443
3444
3445
3448
3451
3451
3454
3454
3471
3474
3502
3511
3511
3514
3522
3525
3525
3526
3531
3532
3532
3533
3551
3555
3572
3572
3581
3581
3601
3603
3605
3608

PB
CH
AB
XB
CE
TN
XJ
XM
PN

25,5O.25,25,25,25,25,700,7000,-

XM

25,-

KP
MC
NB
WD

25,25,25,25,-

XE
PE

700,-

PE

7000,-

ZJ
GR
CN
Zl
HN

25,-

JK

NK
NW

SG
HW
LN

KK
NC
AS

PD
DV
JN

GM
RT
BT
TK
BM

LN
RP
NT

AC
BN
TM
VC
BK
CM
AB
XA

GW
JR
CP
LB
XL
EG
DA
AS

ED
KH
CE

CA
PM
CN
CV
AJ
BV
JK
BJ
CC
GP
EB
TN
ED
WH
XR
VK
AC
RL
GV
AJ
BJ
AH
HG
AB
RK
HD
RD
DD
LA
GA
JN
MZ

GL
RC
AN

GC
BN
RP
EH

SB
GS
BR

XB
GZ
PP
EO
XW

CN
GA
CJ
BA

50,-

50,50,50,25,25,50,25,25,50,50,700,50,25,50,50,700,50,5OO,«00,25,2550,50,25,50,2S,50,25,50,25,50,TOOO,2S,50,-

25,25,25,25,25,50,50,50,50,500,50,-

25,«00,500,25,2525,25,50,50,25,25,50,500,«00,50,500,50,500,50,»OO,25,50,50,25,500,
25,.

50,
25,50,25,50,25,50,500,50,50,25,25,50,«00,50,«00,25,50,25,«00,50,25,25,-

3621
3626
3641
3701
3705
3705
3705
3708
3722
3722
3732
3741
3741
3741
3742
3742
3751
3755
3768
3769
3769
3772
3772
3775
3781
3811
3814
3814
3815
3815
3816
3817
3818
3822
3831
3831
3833
3844
3844
3849

KP
tOO,AB
50,JZ
25,VK
25,AN
25,PV
25,TN
«00,WK
25,GV
25,JM
25,DB
«00,SV
50,VK
50,XW
50,RG
50,TM
25,AE
25,WC
25,AW «000,HP
50,XD
50,ER
TOO,RT
25,KH 500,HK
50,EA IOOO,WE
25,WS
50,NR
25,ZK
50,KV
25,KL
50,EK
25,EM 5OO,AR
50,ML
50,ZH
25,LA
25,ZG
25,NT
25,-

4431
4434
4444
4451
4462
4472
4481
4501
451 1
451 1
4513
4521
4524
4535
4536
4537
4541
4554
4561
4564
4574
4613
4614
4622
4624
4624
4631
4651
4671
4681
4691
4693
4707
4708
4725
4731
4731
4735
4793
4793

BN
AG
AJ
EE
VH
AK
AE
ND
CC
EE
KK
BW
KB
AB
GE
VC
GL
AB
VB
ES
RD
GE
CE
RN
AJ
BN
LR
MA
ER
BK
CR
PA
EW
HC
TH
AE
JN
AM
BL
CN

«OO,50,10O,50,50,25,25,25,50,50,25,25,25,50,50,25,50,25,25,25,25,25,25,25,25,50,25,«00,50,50,25,25,25,IOO,50,25,25,25,5OO,50,-

5232
5235
5235
5237
5241
5242
5244
5262
5271
5282
5306
5321
5331
5341
5342
5343
5344
5344
5345
5348
5351
5371
5371
5371
5374
5388
5402
5402
5403
5404
5421
5421
5427
5439
5446
5463
5463
5463
5473
5482

JL
50,CH
25,EV
25,NL
25,XJ
50,CN
50,GM
50,NC (00,KT
50,TJ
500,XN
«00,SC
50,AG
50,GZ
25,EC
IOO,GH
50,GW
50,KD
>OO,GE
50,PV
25,EE
50,CG
25,DC 500,RE
25,AP
25,BC
25,KC
50,ZG
50,KK
25,MG
25,JR
«00,KC
25,HB
50,NB
<OO,BH
25,AL
ÏOO,BJ
25,HA
25,EG
25,MH «00,-

9607 RL 020

HOOFDPRIJS

f100.000
en voor iedere deelnemer in de postcode
9607 RL een troostprijs van ƒ 1.000,3851
3853
3861
3864
3871
3881
3881
3891
3901
3902
3902
3903
3904
3904
3906
3906
3925
3927
3961
3984
3984
3993
3995
4001
4031
4043
4053
4061
4102
4105
4117
4133
4151
4181
4201
4209
4241
4301
4311
4325
4332
4333
4336
4337
4383
4386
4401
4414
4421
4424
4424

BJ
50,TE
25,KB
50,EC 500,NT
50,GS
JOO.LH
50.BH
50.WE
«OO,EK
25,ZM
25,CM
25,PS
25,PV «OOO,NC
25,WB
50,RD
50,AL
25,CE
25,CC
25,CT
50,HB
50,GA
50.LN
«00,MS
«00,JB
100,HR IOOO,RG
25,GR
25,DK
«OO,GW JOO,HB
25,CB
25,PP
50,AA
25,AP
JOO,CW
25,BA
50,AP
50,GD «00,XP
500,AR
25,KE
50,AW
25,XJ
500,DR
50,AK
«00,BD
>OO,RD
25,AA
50,EZ
50,-

481 1
4816
4818
4819
4824
4827
4827
4834
4834
4834
4838
4841
4841
4873
4882
4885
4891
4901
4908
4921
4944
5004
5014
5021
5037
5037
5037
5041
5042
5043
5043
5056
5076
5091
5091
5101
5104
5126
5131
5133
5144
5144
5151
5171
5211
5212
5215
5216
5216
5224
5231

GZ
25,AH 500,GD
25,HC
25,JM
100GH
50,PC
50,AM
JOO,GD
25VD
25GS «00,EG
»OO,XN
50GM
50KA 100KS
25,TD
«00NA
25,DK
25,EM
25,WB
25,BE
SOO,PZ
50,RA
25,JG
50,LH «OOO,PN
25,AD JOOO,RN «000BG
25,MR JOOO,XB
25,NC
50,KN
«00,SB 500,TG
25,PK
25,GL
25,AA
25,TM
25,AZ
50,HD
25,JE
25,ZJ
50,JW
25,BT
25,XD 500,CC
25,ED
50,VX
»OO,GG
1OP,-

5482
5491
5502
5506
5521
5527
5541
5541
5551
5563
5571
5582
5591
5591
5591
5591
5611
5612
5612
5613
5616
5616
5621
5623
5627
5632
5641
5641
5642
5644
5652
5663
5665
5674
5683
5683
5684
5684
5688
5691
5701
5701
5705
5707
5708
5711
5731
5731
5753
5754
57S6

PR
«00,EE
25,JS
500,BE
25,CC
50,CE 500,EX
50,PZ
25,BP
50,BA «000,JC
50,JV
25,AL
TOO,JL
25,KG
25,NR
25,RB
25,JD
50,LA
«00,JS
25,BE
«00,NZ
«00,GX
25,LZ
50,RJ
25,KH
50,AT
25,JV
500,EB
25,BB
25,VH
«00,EV
25,CR
50,SC
«00,EJ
25,HC
25,HR «00,SG
25,AM 100,KP
50,NJ
50,WP
25,JC
50,LR
25,HM «OO,RB
50,HJ
25,NV
25,PJ
25,CP
50,AW
50,-

5757
5761
5764
5768
5803
5803
5813
5825
5831
5851
5851
5851
5853
5864
5912
5924
5931
5941
5961
5964
5971
5985
5988
5991
6001
6002
6002
6006
6013
6014
6021
6023
6024
6034
6041
6042
6042
6042
6042
6067
6071
6071
6071
6074
6097
6104
6105
6132
6136
6136
6161
6165
6181
6181
6181
6191
6211
6216
6217
6219
6221
6224
6224
6224
6241
6241
6243
6245
6251
6265
6281
6281
6287
6291
6305
6365
6371
6372
6373
6373
6373
6373
6412
6414
6415
6416
6417
6418
6418
6419
6431
6433
6446
6446
6446
6464
6467
6511
6521
6522
6523
6524
6525
6531
6535
6538
6538
6541
6544
6551
6561
6566

CK
BP
PW
HA
KK
KL
CK
JP
JL
BM
BT
DC
AZ
CT
ES
CT
SE
CV
VB
NM
DM
NS
AL
NS
GS
AR
TL
VE
RM
BB
JL
CR
BK
RX
PN
ER
GK
JJ
VP
CR
HL
JZ
VG
DC
CE
RG
AG
GS
GK
XJ
HX
SX
AL
NH
NV
AM
LX
PK
BD
PC
VN
CT
GP
KA
BM
EP
NG
EB
NN
AV
BT
NM
CE
NK
AR
CE
LH
BC
GB
JB
TL
XE
TV
SK
RX
VD
BL
GM
PE
AX
NA
AG
AL
AV
SZ
AE
GK
RR
AS
GP
JV
RP
HA
JK
PL
DH
PH
XK
MZ
AC
ZP
EX

25,50,25,50,25,50,100,25,25,25,25,«00,25,100,50,50,50,25,700,700,50,50,SOO,700,50,25,25,500,50,25,700,50,700,25,25,25,25,25,500,50,25,25,25,25,25,50,25,50700,50,500,700,25,700,50,25,700,50,25,25,25,25,50,50,700,25,50,700,50,700,25,700,700,25,700,50,50,50,25,50,50,50,25,50,700,25,25,50,25,500,700,25,25,700,25,700,50,25,25,25,50.50,25,25,25,25,50,100,25,25,25,500,-

6566
6573
6581
6581
6582
6584
6585
6591
6601
6601
6602
6603
6641
6641
6651
6654
6658
6671
6672
6674
6703
6705
6708
6708
6708
6708
6712
6715
6721
6741
6812
6815
6821
6826
6831
6833
6833
6835
6836
6836
6843
6843
6843
6843
6845
6845
6852
6866
6871
6871
6883
6903
6904
6916
6917
6924
6932
6951
6952
6952
6955
6971
6971
6994
7002
7002
7003
7031
7037
7047
7051
7054
7071
7091
7091
7095
7101
7101
7101
y»01
7121
7121
7122
7122
7131
7134
7141
7151
7156
7161
7201
7201
7204
7204
7206
7211
7211
7213
7214
7242
7245
7255
7261
7261
7261
7312
7312
7314
7314
7315
7321
7325

ZG
VZ
KJ
NL
AJ
CW
AN
XM
TL
VT
BS
AB
KZ
WK
ZV
BE
KT
AB
LD
AP
DB
CG
EP
HB
NW
PR
CN
CH
KC
ZL
CS
HE
BS
BP
MG
DL
DS
BJ
CP
KG
RE
RH
W
WZ
CD
EJ
GJ
AX
KA
ZC
CS
PG
KE
DE
AL
SC
DM
HC
BD
DE
AK
LA
WT
AN
JA
LV
BJ
DC
CD
AA
AZ
AH
KB
BH
DS
BJ
HN
TP
XN
ZX
GS
RG
JP
WJ
CR
NG
ZL
BD
LS
HE
DN
JH
CG
GK
GV
AT
BB
LM
DK
MR
PV
WH
VB
VL
XN
GB
LV
EH
U
CG
CX
PG

25,25,25,50,25,25,25,25,25,50,25,25,25,50.50,7000,700,50,500,50,25,25,-

25,25,50,25,25.700,500,25,«00,700,25,25.500,25,25,1OOO,50,7OO,25,7OO,50,700,25,50,25,50,25,25,50,70O,700,25,25,25,700,25,
25,25,700,50,25,50,25,25,25,25,25,50.50,50,25,25,100,25,«00,500,25,50,25,100,25,100,25,1OOO.50,25,500,25,700,25,70O,«000,50,25,25,50,50,500,25,50,50,500,«00,25,25,25,25,25.7000,25,-

7325
7327
7327
7328
7331
7333
7412
7413
7421
7437
7441
7447
7481
7522
7523
7532
7542
7544
7548
7552
7557
7558
7558
7558
7571
7571
7572
7573
7601
7602
7604
7604
7608
7608
7622
7622
7671
7671
7671
7676
7683
7711
7739
7741
7751
7751
7772
7811
7812
7812
7814
7815
7822
7831
7845
7854
7854
7876
7891
7894
7904
7908
7933
7933
7941
7941
7941
7944
7946
7971
7981
8011
8013
8014
8016
8016
8019
8022
8022
8041
8051
8051
8071
8081
8091
8101
8111
8111
8131
8141
8148
8152
8181
8?22
8224
8224
8224
8225
8231
8232
8251
8251
8252
8262
8265
8266
8303
8303
8321
8321
8326
8334

50,25,700,KE
25,LG
25,CE
50,GX
DP
25,VK
700,CD
25,25,RZ
BR
25,25PD
50,CW
500,KT
«00,ZH
25,XZ
50,HM
700,EN
CS
50,NS
25,700,JK
50,DR
25,HA
NH
«00,500,BL
25,CZ
50,XP
50,GN
25,SH
50,EG
BD «000,HL
25,50,MB
«00,XD
25,GN
100,TE
50.CJ
700.LK
25,XL
50,BJ
25,SX
50,JB
50,PA
25,EK
50,CN
50,HD
50,ZA
25,RC
700,CG
25,LW
25,TG
25.KD
CC 500,TX
25,500,TE
500,TJ
50,TR
50,HR
MK
700,AB
500,LM
50,25,DW
50,PB
TW
25,5O,GE
KG 7000,KT
25,25,EK
25,LL
25,DK
AE
25,KD
50,50,TJ
50,JD
25,AV
25,ED
50,AD
25.AE
50,DJ
25,AZ
AC
25,XP
50,EA
25,25,MG
25,MC
25,XZ
25,AW
50,TC
GA
50,25.VP
50,PJ
500,BC
25,ZT
AB
50,50,DB
50,HJ
HV
50,50,DJ
50,DA
25,AX
25,AM
100,HH
25.KP
50,PK
25,BT
25,GC
25,BD
25,BP
25,GZ
700.XZ
BZ
50,MX 500,-

ZN

cw

8363
8391
8391
8391
8424
8442
8459
8482
8495
8501
8501
8501
8502
8531
8601
8601
8603
8603
8606
8607
8622
8713
8723
8881
8899
8916
8922
8924
8931
8931
8935
9001
9007
9051
9071
9078
9101
9104
9161
9203
9204
9207
9217
9221
9231
9244
9248
9281
9283
9285
9285
9301
9341
9361
9363
9401
9411
9411
9423
9451
9461
9461
9468
9471
9472
9472
9481
9491
9501
9501
9561
9561
9611
9641
9643
9643
9648
9651
9663
9665
9673
9673
9679
9686
9686
9688
9698
9711
9717
9722
9723
9725
9725
9731
9743
9752
9765
9791
9801
9828
9901
9902
9932
9934
9951
9967
9967
9982

TJ
AC
CS
SN
AG
BN
JH
KH
CN
NL
TX
AR
ES
EZ
XS
BG
DB
BG
HC
DC
KC
CJ
BT
AM
CE
BV
JB
AS
DT
JD
JK
SC
HV
XG
WG
WP
EH
AD
HS
KL
BM
VT
SW
BC
BK
SX
LR
TB
PH
TM
JJ
AT
TC
EK
KK
HB
MB
PL
GP
CB
LD
EJ
RH
TC
WL
AD
BK
ET
ZV

DV
GH
LG
AZ
EB
LG
GM
CB
PJ
MG
AL
BL
GB
ND
RE
RX
BA
HT
GT
XC
AH
GG
KJ
GC
RH
KT

5OO,7OO,25,50.25,50,25,50,50,25,25,25,25,25,25,700,700,25,700,50,25,SOO,25,50,50,25,700,700,50,50.«00,50,25,25,500,5O,5O,25,25,700,50,25,25,-

«OO,50O,25,25,25,5O,SO,-

7OO,25,-

700,50,50.25.25.50.25,50,25,50,-

700,«00,500,5O,25,25,-

IOOO.IOOO,25,25,25,-

700,«00,50,25,-

«00,25,50,-

25,25,25,50,25.25,«00.500.25,25,-

2525.25,-

HN
EJ
KA

50,50,25,25,50,25,25,25,25,«00,-

PM

700,-

HG
PE
RA
EB

«00,-

JJ

ED
BS
PE

50,25,50,-
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Zeven dagen per week van 's ochtends zeven uur tot 's avonds tien
uur winkelen. Dat is mogelijk pp
Schiphol Plaza, het nieuwe winkelcentrum in het hart van de
luchthaven. Door het gedeeltelijk
overkappen van het Jan Dellaertplein is een grote ruimte ontstaan,
die niet alleen fungeert als spoorwegstation, maar die ook plaats
biedt aan zo'n veertig winkelvestigingen.

Vertrek
Departüres

Balierijen 9 t/m 16
Desk rows 9 to 16

Zeven dagen
in de week
winkelen van
zeven tot tien
S'

Door het van boven invallende licht is een zeer zonnige
winkelpromenade ontstaan in
Schiphol Plaza
foto Luuk Goseuehr

| CHIPHOL HEEFT een voor- De winkeliers betalen geen vaste huurschot genomen op de dis- pijs per vierkante meter maar in plaats
_ _ « k » cussie over de verruiming daarvan een percentage op de omzet „Dat
7 7 ^~*^ van de winkel-opemngstij- betekent dat als een winkelier meer omzet
den," zegt A. Rutten, general manager maakt dan verwacht, hij het met erg vindt
van de bedrijfseenheid Terminal van wat meer te betalen, omdat de vaste kosten
dan toch al zijn gedekt," zegt Van Streun
de NV Luchthaven Schiphol
„En als de zaken wat minder gaan, is het

World of Wings heeft zich volledig gespe
ciahseerd in modellen en luchtvaartboe
ken en -tijdschriften De winkel is een oude
bekende op Schiphol, want deze was voor
heen gevestigd m de ondergrondse passage
tussen het oude NS-station en de terminal
Toen waren er ook souvenirs verkrijgbaar,
alsmede huishoudelijke artikelen en voe
gunstig wat minder huur te hoeven beta- dingswaren, vergelijkbaar met het assortilen"
ment van avondwinkels Daarvoor is in
feite de supermarkt in de plaats gekomen

door Rene de Leeuw

Concurrent
„Schiphol Plaza heeft echter de functie
van een NS-station en is tevens onderdeel
van een toeristische attractie In zulke gevallen gelden ruimere openingstijden " De
openingstijden zijn vooral voor Schipholwerkers die m onregelmatige diensten werken een uitkomst Dat geldt met name voor
de supermarkt Op de luchthaven van
Frankfurt bestaat al jaren een ruirn-gesorteerde supermarkt, maar als 'Europa's
beste luchthaven' moest Schiphol deze
nog steeds ontberen Schiphol-personeel
heeft een paar jaar geleden zelfs actie gevoerd om deze voorziening gerealiseerd te
krijgen
Maar Schiphol-Plaza heeft meer doelgroepen op het oog, zoals dagjesmensen
die naar de vliegtuigen komen kijken, en
afhalers en wegbrengers Luchtreizigers
die op Schiphol overstappen van het ene
op het andere vliegtuig hebben niet veel
aan Schiphol Plaza Zij
blijven namelijk gewoonlijk in het douanegebied,
Pi
a 7 f» i
pan
l LCLüa,
löCCCH
maar voor hen zijn er de
tientallen winkels met belastingvrije waren, die
weer met toegankelijk
zijn voor de met-vhegtuig---- passagier Het wmkelbestand is zodanig afgestemd dat er ook weer niet zoveel winkelend publiek op af komt, dat de primaire
functie van de luchthaven als vervoersknooppunt belemmerd wordt Maar voor
de winkeliers liggen er goede kansen jaarlijks komen er 16 miljoen mensen op Plaza
Ter vergelijking op de Dam in Amsterdam
zijn dat er jaarlijks twintig miljoen Met de
verwachte groei van Schiphol kan het de
komende jaren alleen maar drukker worden

plek: er komen 16
miljoen mensen

Scepsis

Assortiment
~" Wat voor winkels zitten er zoal9 Horeca,
kleding, zonnebrillen, kranten, bloemen,
foto en film, speelgoed, compact discs,
bonbons, ijs, spijkerbroeken, horloges,
sportartikelen en snoep Verder tref je er
een kapper en een schoenmaker aan Je
komt diverse namen tegen die je overal in
winkelcentra tegenkomt, zij het met een
aan de locatie aangepast assortiment
Voorbeelden zijn drogisterij ETOS, boe
ken en krantenshop Ako, stomerij Palthe
en The Body Shop voor huidverzorging
In de horecasfeer zijn er onder meer ves
tigingen van het alomtegenwoordige Burger King en Pizza Hut, een ijssalon en een
bar voor jus d'orange In de voorgevel van
Plaza ingebouwd zit restaurant Dehfrance,
dat ook een terras krijgt op het Jan Dellaertplem, waar men bij mooi weer van de
zon kan genieten Enkele van de horeca
voorzieningen zijn inmiddels al 24 uur per
dag geopend

Schiphol omschrijft het assortiment als
'hoog in de middenklasse', maar met prijzen als 'gelijk aan m de stad' De prijzen
werden vooraf met enige scepsis tegemoetgezien In de supermarkt annex delicatessenwinkel hoeft men er aldus luchthavenwoordvoerders met meer kwijt te zijn dan
bij Albert Heijn
„Toen we wisten wat we wilden, hebben
we winkeliers in de omgeving de gelegen
heid gegeven in te schrijven om mee te
dingen naar een vestiging," zegt Johan van
Streun, hoofd concessies bij de NV Luchthaven Schiphol „Daar is echter maar
mondjesmaat op gereageerd en uitemdelijk zijn maar drie bedrijven uit de regio in
Plaza gevestigd Ze moesten een bedrijfsplan schrijven en verder aan een aantal
randvoorwaarden voldoen, zoals open zijn
van zeven tot tien Verder was ons uitgangspunt dat het om financieel gezonde
bedrijven moest gaan, want wij hebben er
niets aan als een bedrijf na korte tijd alweer de deuren moet sluiten "

SWOZ en CVVH in
Gemeenschapshuis
ZANDVOORT - Er komt
over enige tijd een gezamenlijk aanlooppunt in het gemeenschapshuis van de
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort en het Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlenmg.

Lou Koper moet uit vergadering
collegeondersteunende partijen
ZANDVOORT - Raadslid
Lou Koper is namens zijn
eenmansfractie
D66-Lou
Koper aanwezig by vergaderingen van de college-ondersteunende partijen WD,
GBZ en CDA

Volgens wethouder Rita de
Jong wordt het een tijdelijke
voorziening, al zal er wel een
is bij VVD er Van Vilstekleine verbouwing voor moeten renDat
in
het verkeerde keelgat geplaatsvinden. Het college wil ei- schoten
Wethouder Pliennga
genhjk beide instanties in het (GBZ) wilde
op zijn verzoek
Huis in het Kostverloren on- wel een verklaring
geven voor
derbrengen, samen met thuis
aanwezigheid van Koper
zorg en kruiswerk, maar daar- de
had destijds, een aanta)
tegen is verzet De twee, plus de deze
maanden geleden, een motie teANBO, willen een gezamenlijk gen
Fliermga met ondersteund
punt in het Gemeenschaphuis Die had
toen te maken met het
Momenteel is er een onderzoek woonwagenbeleid
van Flienngaande naar de beste, defimtie- ga Koper had de motie
van D66
ve oplossing
wel ondertekend, maar trok

Theater

Gezamenlijk moeten de winkels 75 mil
joen gulden per jaar aan omzet voortbrengen Schiphol ziet de Plaza daarbij met als
een regelrechte concurrent voor winkel
centra in de regio. „Men gaat met alle Ie
vensmiddelen inkopen bij de supermarkt
op Schiphol," zegt Van Streun „Die ver
koopt bijvoorbeeld geen kratten bier Het
is echt een winkel voor zogeheten DINKY's, Dual Income No Kids, huishouden
met twee inkomens zonder kinderen Die
kunnen na het werk nog even gauw wat
inkopen doen voor in de magnetron Of ze
kunnen nog even wat halen als ze onverwachts bezoekers krijgen en niet genoeg m
huis hebben "

vlak voor de raadsvergadering
zijn steun m

Bij Plaza Media zijn met alleen compact
discs voor muziek te koop, maar men kan
er ook terecht voor nieuwe media als CD I
en CD-ROM Onderdeel van de zaak is een
theaterbespreekbureau, waar men in eer
ste instantie plaatsen m Nederland thea
ters kan bespreken, maar binnenkort is
dat ook mogelijk voor het buitenland
Sommige winkels hebben zichzelf een
interieur in luchtvaartstijl aangemeten
Bij
Coolcat Airways, een
zaak voor kindermode,
hebben de kleedhokjes de
vorm van een vliegtuigcabme en zien de kledingrekken er uit als de cate
ringkarretjes waarmee in -----vliegtuigen de boordmaaltijden voor passagiers worden uitge
deeld Sweet Space Shop gaat nog een stapje verder De medewerksters van deze
snoepwinkel lopen rond in ruimtevaartachtige pakjes
Een laatste onderdeel van Schiphol Pla
za is het Holland Tourist Information
(HTI), waar men terecht kan voor toeristi
sche informatie Zo'n informatiecentrum
kende Schiphol ondanks de dagelijks
stroom vreemdelingen en toeristen nog
niet Men kan er terecht voor informatie
over hotels, verblijfsarrangementen en excursies en deze kunnen desgewenst ook
worden geboekt Het centrum is met alleen
bedoeld voor buitenlandse toeristen, maar
ook voor Nederlanders, buurtbewoners en
bedrijven op en rond Schiphol
Verder zijn er de VVV geschenkenbon
en andere VVV produkten verkrijgbaar
Dat geldt ook voor ANWB-artikelen, zoals
kaarten, waardedocumenten, reisartikelen
en verzekeringen

ons best
1aanGING
het hart dat

„H

het NS-station op
ons voorplein moest worden
gesloopt, want het was een
bijzonder gebouw Het was
nog maar 15 jaar oud Het
feit dat dit moest, laat echter wel zien hoe dynamisch
de luchtvaart zich ontwikkelt "
Dat zegt A Rutten, general
manager van de bedrijfseenheid Terminal van de NV
Luchthaven Schiphol Maar
ook de NS zelf liep tegen praktische problemen aan indien het
markante ronde station zou
worden gehandhaafd, aldus

Er is nu een plek
voor toeristische
informatie

Meeting point in
fel rood en wit
W

AAR SPREEK je af als je op een luchthaven een
passagier zoekt' Vaak kennen afhalers de persoon
die zij ophalen niet Zij lossen dat probleem veelal
op door bij de douane-uitgangen te wachten met bordjes in
hun hand met bedrijfsnamen of eigennamen erop geschreven Een andere mogelijkheid is afspreken bij het zogeheten
Meeting Point, een centraal ontmoetingspunt op de luchtha
ven Niet zozeer een plek voor romantische afspraakjes, maar
wel praktisch
Met de opening van Terminal West is het oude meeting
point in de aankomsthal van
het oude stationsgebouw niet
echt handig meer Als je in
Terminal West aankomt, zou
je eerst naar het oude termi
nalgedeelte moeten Slimmer
is het natuurlijk om een een
traal ontmoetingspunt te
hebben voor het gehele com
plex
Op Schiphol is hiervoor
Plaza nu de meest logische
plek geworden De luchtha
ven heeft de Amerikaanse
kunstenaar Dennis Adams
(1948) opdracht gegeven een
nieuw meeting point te ont
werpen De kunstenaar gaf
zijn werkstuk de naam
'Coda'
Coda is een opvallend fel
Het nieuwe meeting point rood wit geblokt paviljoen in
heeft opvallende rode en de vorm van een kubus van
4,48 meter hoog In Schiphol
witte vlakken
foto Luuk Gose\\ehr Plaza is dat niet te missen
Zijn inspiratie hiervoor deed
Dennis Adams op tijdens vliegreizen, waarbij hem de rood
wit geblokte kabelhuisjes en andere m deze kleuren geschil
derde bouwwerken op het landingsterrein van luchtha\ ens
opvielen Dit kleurenpatroon wordt op alle luchtha%ens in de
wereld gebruikt
Het paviljoen is toegankelijk voor het publiek Binnen treft
men foto's aan van allerlei rood wit geblokte attributen zoals
slagbomen, elektriciteitshuisjes en verkeersborden
Adams is bekend om kunstwerken die vaak min of meer de
vorm aannemen van straatmeubilair, zoals bushaltes ver
koopkiosken, drinkfontemtjes, urinoirs etc
Schiphol besteedt 0,5 procent van het budget \ oor nieuw e
bouwwerken aan kunst

'Slopen
station
ging ons
best aan
het hart'

NS projectvoorlichter Jan Willem Sluyters „Omdat er sporen bij kwamen, za
ten we met het oude station toch al met
het probleem dat we de nieuwe sporen
met onder het bestaande station door
konden laten lopen "
Onder Schiphol-Plaza bevinden zich
momenteel vier sporen Oorspronkelijk
waren het er drie, de komende jaren
komen er nog twee bij Dan zal ook de
Schipholspoorlijn richting Leiden en
richting Amsterdam verdubbeld zijn
van twee naar vier sporen
Dit alles moet er aan bijdragen dat in
het jaar 2015 de helft van de Schipholwerkers en passagiers het openbaar vervoer gebruikt om van en naar de lucht
haven te reizen

Van Vilsteren eiste maandag- 430 meter
avond dat Koper de vergadeSchiphol pocht graag dat zij met
rmg van de college-ondersteu- Schiphol
Plaza als eerste station in Ne
nende partijen zou verlaten: 'Of derland klaar
is voor het ontvangen van
hij er uit, of ik er uit,' had hij
hoge snelheidstrein (HSL) 'In de
geroepen Koper vertrok daar de
praktijk komt het er op neer dat de
op. Van Vilsteren wilde de perrons
430 meter lang genoeg zijn
kwestie dinsdag in de gemeen- om dezemet
treinen m hun volle lengte
teraad bediscussiëren, 'voor de langs het perron
te kunnen laten stop
duidelijkheid in de politiek pen Verdere aanpassing
van bijvoor
voor de Zandvoortse burgers' beeld
de tunnelbuizen is niet nodig
Omdat de treinen op Schiphol stoppen,
Dat voorstel kreeg bij een stem- hoeven ze met met topsnelheid door de
mmg echter niet voldoende tunnel te razen
steun: de stemmen staakten.
In de toekomst moeten minstens 5
Als het doorgaat, komt die dis- miljoen passagiers per jaar \ an de snel
cussie komt nu op z'n vroegst Ie trein gebruik maken m plaats \ an het
in de volgende raadsvergade- vliegtuig De reiziger krijgt de keus uu
ring

twee lijnen zuidwaarts
naar Brussel en Parijs
en oostwaarts richting
Duitsland De snelle
trein naar het zuiden
wordt vanaf medio
1996 m het onder
grondse Schipholsta
tion verwacht, de flits
trein naar Duitsland
De rolbanen van- en naar de perrons -v an het NS-station komen m de hal van Schiphol Pla?a uit
begin volgende eeuw
toto Luuk Cinst\\thi
Per 28 mei heeft
Schiphol een bekere
treinverbinding met het noorden van elders gaten te maken waai mee de winst Bovendien is ei een vrij e busbaan
het land De Intercity treinen uit Gro- luchtdruk betei m de hand kan \\oiden gekomen tussen Schiphol Oost en Cen
ningen, Leeuwarden en Enschede wor- gehouden Schiphol vul niet alleen per trum en zijn diverse bochten wat mm
den voortaan in Amersfoort gesplitst trein goed bet eikbaai zijn maai ook per der scherp ter veihoging van het com
Het voorste deel rijdt, net als nu, via bus Een flink aantal i eguliei e buslijnen fort van de teiziger De vrije busbaan is
Amsterdam CS door als stoptrein naar heeft Schiphol als begin en eindpunt of het eeiste onderdeel van de zogeheten
Hoofddorp, het achterdeel gaat als In als tussenhalte Veidei is ei een mten Zuid Tangent een toekomstige hoog
tercity over de Zuidtak via station Am sief veikeei van peisoneelsbussen en waaidige openbaar vervoerverbmdmg
met een route via Haarlem, Hoofddorp,
sterdam Zuid WTC rechtstreeks naar spitslijnen op de luchthaven
Schiphol Amstelveen, Amsterdam
Schiphol Voor de reiziger met bestem
Zuidoost en Weesp Een aftakkmg loopt
mmg Schiphol betekent dit een tijd Omslachtig
naar Aalsmeer en Uithooin Mogeh]k
winst van 22 minuten Amsterdam Zuid
Tot dusvei \olgcien \eel bush]iien op \\oidt de viije busbaan latei verandeid
en Amstelveen hebben hiermee even
eens een vlottere verbinding gekregen Schiphol een nogal omslachtige loute m een snelti am Bij de inrichting van de
met het noorden en oosten van het land met mei k\\ aardige lussen ei m De ie bushaltes op Schiphol Centrum is daar
Om de duidelijkheid voor de reiziger te den daaivan \vas dat de bussen slechts mee al rekening gehouden Ook de
vergroten, wordt het gedeelte van de m een lichting ovei het luchtha\entei nooid zuid sneltramlijn uit Amsterdam
trein dat naar Schiphol rijdt voorzien lein konden lijden maaibij het v-egen moet hiei een halte krijgen
stelsel het kaïaktei had \an een loton
van speciale stickers
Tot dusver waren de bushokjes op het
In Schiphol Plaza hoor )e de tiemen de Met de \oltoonng van Schiphol Pla
ondergronds bewegen Daar is welbe za is het \ooiplein met de bushaltes vooi plein nogal winderig en bij regenval
wust voor gekozen Een welbewuste mgiiipend aangepast Hieidooi is het en westenwind stond je er ook allei
keuze is echter niet gemaakt vooi de mogehik «e\unden dat bussen vooitaan minst di oog Bovendien waren ze bij
luchtkolom die een trein m de tunnel in t\\ee lichtingen passeien Daaimee een flink passagiei saanbod ook lang
\ooi zich uit stuwt en die via de roltia zi)ii diveise Uidto\ende lussen uit de niet groot genoeg In hoeverre Schiphol
popemngen een weg naar buiten zoekt i outes \ ei d\\ enen Bus 174 bij\ ooi beeld ook op dit punt gaat zorgen voor kwah
Dat le\ert ongewenste wind en tocht op (AmsteKeen Schiphol Haailemi boekt teit werd bij een)iecente londleidmq
Gezocht \\oidt naai mogelijkheden om hieidooi ettehike minuten snelheids nog niet helemaal duidelijk
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SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

*CARDIO FITNESS**

buiten-en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

en

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

^SS PA«^

FITNESS
Vraag vrijblijvend

offerte.

^2

NOVILON MARMOLEUM

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Autp-af
motorrijles?

Zandvoorts Nieuwsblad

Goede
tloet't beter!

02507-14420

Prettig
Prettig

BtOBKSJERKUNST

Cardio fitness apparatuur drastisch
vernieuwd en uitgebreid (computer
gestuurde stepmachines, roeiers,
loopbanden fietsen ligfiets + air dyne)
Gratis proefles t/m 15 juli (cardio +
fitness) gaarne even bellen voor afspraak
Persoonlijk afgestemde
trainingsprogramma's
Tevens kunt u bij ons terecht voor o.a.:
bedrijfsfitness, circuittraining,
afslankprogramma, rugprogramma
aerobic, steps, callisthenics, sauna,
turksbad, zonnestudio, voedingsadviezen
Professionele deskundige begeleiding.

Haltestraat 65

FITNESS PARADISE
Paradijsweg 1
t.o. politie buro
Tel 02507-17742

EFAA

12060

Leolux Isolina 3 zitsbank in
leder rood van ƒ 9.095,- nu ƒ 5.990,Kado's en
woonaccessoires
tot 60% korting

Binnenkort kunt in onze showroom weer de nieuwe zomercollecties zien. Dus moeten we

Stoel Costes ontwerp
Philip Starck
speciale
aanbieding ƒ 780,-

flink wat plaats maken. Daarom gaan nu onze topcollecties van gerenommeerde desigers
en fabrikanten de deur uit voor bodemprijzen. Met kortingen tot maar liefst 70 procent!
Bovendien is er nog eens onze permanente Sales Floor met scherp afgeprijsde artikelen
uit onze voorraad en modelwoningen.

Thörmer
2 1/2 zitsbank van
ƒ 9.995,-nu ƒ 3.990,-

• --;
f'

voor meer informatie

De specialist in
al uw bloemwerken

a la "Vfcm der Horst

!! ZOMER AANBIEDING
1 juli t/m 30 september
cardio fitness, fitness,
sauna + turksbad<
onbeperkt

buiten
binnen

JölujjS Zandvoort, tel.

uuning
VOOR DAMES EN HEREN
VAN ELKE LEEFTIJD

t
ö
«.-•

Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zand voort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuïsplein12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk
Haltestraat 22, Zandvoort
AKO
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Sig.mag. De Krocht Grote Krocht 1 8, Zandvoort
T. Goossens
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Gran Dorado
Vondellaan 60, Zandvoort
(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado
Trompstraat 2, Zandvoort
Shell Geerling
Hogeweg 2, Zandvoort
De Vonk
Vondellaan 1A, Zandvoort

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

Zanzibar vitrinekast kersen
met verlichting
van ƒ 3.895,nu ƒ 3.195,-

Leolux Zitgroep Decada
in leder met stof
van ƒ 14.035,- nu ƒ 7.995,Lazy-Boy, relaxfautêuil
elektrisch van ƒ 3.775,nu ƒ 2.795,diverse andere
modellen
vanaf ƒ 1.995,-

Fauteuil
Giorgetti per stuk
van ƒ 5.090,-nu ƒ 2.998,-

- Zitgroep Matteo Grassi
2+3 zits leder van ƒ 19.790,- nu ƒ 9.900,-

Dressoir Pastoe LI60 geheel
lak zwart van ƒ 3.799,- nu ƒ 3.195,- ombouw
kersen/front zwart van ƒ 4.500,- nu ƒ 3.895,.•'w: R,.:,'. -••;Diverse
wanden
met korting.
. ,
i>•:.. ,-V - • . '•
#-.' vS>
:

Ladenkommode Giorgetti
van ƒ 9.140,nu ƒ 7.598,-

FITNESS; PROf ESSIONAtS

geeft u meer!

B&B salonkast van ƒ 21.302,- nu ƒ 6.900,-

Zanzibar dressoir
kersen van ƒ 2.995,nu ƒ 2.295,-

MADley Amsterdam
In samenwerking met Theater Restaurant Lido (gelegen nabij het Leidseplein) biedt Weekmedia u een
fantastische avond uit aan. ledere woensdag t/m
zondag in de maand juli kunt u genieten van een
bruisende avond MADley Amsterdam. De avond
begint om 19.00 uur en de ontvangst vindt vanaf
18.30 uur plaats met een glas champagne. Dan volgt
een avond met entertainment aan tafel. zang. dans
en een heerlijk drie-gangen diner. Als afsluiting kunt
u gratis naar het Holland Casino Amsterdam.

Fauteuil Vitra, ontwerp
Ch. Eames van ƒ 5.695,nu ƒ 3.598,Slaapbank
in diverse kleuren
van ƒ 2.995,-nu ƒ 1.995,-

-*-««.
Leolux fauteuil Bellelaine met
voetenbank in leder
van ƒ 3.670,nu ƒ 2.895,-

„

.

Karpetten

/

klassiek en
modern
tot 50% korting

,__/

Schuifdeurkast in lak wit 2 deurs met l spiegel
speciale aanbieding ƒ 1.598,3 deurs met l spiegel
speciale aanbieding ƒ 1.898,-

/
'

Bielefelder fauteuil met
afneembare hoes in
diverse stoffen
spec. aanbieding
ƒ 1.995,-

Eetkamer Castelijn, tafel met 4 stoelen
van ƒ 6.865,- nu ƒ 4.898,-

Pastoe
Amsterdammer
secrétaire
van ƒ 4.082,nu ƒ 2.898,-

MADley Amsterdam is een sprankelende hommage
aan onze hoofdstad. De show belicht op humoristische wijze alle facetten van "De stad waar alles kan".
Van wassen beelden, wielklemmen en wallen, tot
tolerantie, tulpen en toeristen. Dit alles wordt begeleid door een zes man sterk live orkest. Deze unieke
procluktie is geschreven en geregisseerd door Haye
van der Heyden.
Reserveren is mogelijk van maandag t/m vrijdag via
telefoonnummer 020-6262106 van" 9.00 tot 17.30
uur onder vermelding van "arrangement
Weekmedia". Middels inlevering van clc onderstaande
volledig ingevulde bon aan de ingang van Theater
Restaurant Lido. Max Euweplein 64 in Amsterdam
belalen onze lezers slechts f 99.00 per persoon exclusief drankjes In plaats van de normale prijs van
f 155.00. Parkeren is mogelijk in de parkeergarage
van het Bvzaiitlum.

Salonkast
Heidense in bloemmahonie van ƒ 10.770,nu ƒ 7.495,-

Fauteuil Artifort
van ƒ 2.827,nu ƒ 1.998,Chaise longue in leder
van ƒ 3.995,nu ƒ 2.995,-

Woonwand Hülsta
Venti/DC zwart/beuken
van ƒ 8.420,nu ƒ 4.990,Hülsta slaapkamer, ledikant 180x200, achterwand en kommodes van ƒ 7.423,- nu ƒ4.998,-

Bon voor onze lezers"
Tegen inlevering van deze bon aan de ingang van
Theater Restaurant Lido en na telefonische reservering (tel. 020-6262106) betalen wij slechts f 99.00
p.p. voor MADley Amsterdam.
Naam:

Leolux Vinja 3 zitsbank in
leder/alcantara van ƒ 6.855,- nu ƒ 4.995,Zitgroep
Gelderland
2 1/2 zitsbank + fauteuil
van ƒ 5.645,- nu ƒ 3.595,-

DeSede bank in leder rood of zwart
van ƒ 10.380,- nu ƒ 8.295,-

Adres:

Moroso bank en fauteuil in stof
van ƒ 15.163,-nu ƒ 8.895,-

Post code/woonplaats:
Aantal personen:
Datum:

\OTEI

Zitgroep Bielefelder 2 1/2 zitsbank en
2 fauteuils, stof van ƒ 19.903,- nu ƒ 9.995,-

geeft u meer!

Tussentijdse verkoop voorbehouden.

Bindeiïj2,1185ZJ Amstelveen,
's Maandags tot'13.00 uur
gesloten. Donderdag koopavond.
020-6412505

Ookinonswooncentrum:
Mare Smithuis Keukenarchitectuur,
SanitairStudioBAD.en
Boley open haarden.
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Ijlalve finalisten bekend
\loor zaalvoetbaltoernooi
ÏANDVOORT - Na het

splen van de spannende
PÏy-offs heeft een aantal
te'pis zich geplaatst voor de
have finales, die vanavond
eriporgenavond op het progrtnma staan. Zaterdagavjnd wordt het Zandvoortmeuwen-zaalvoetbaltoernoji afgesloten met de finalesdie opgeluisterd worden
doir een tweetal artiesten.
i de kampioenscompetitie
vaide Porza klasse had Play In
bijbnder veel moeite zich te
kü|lificeren voor de halve finalej Ta een moeizaam 4-4 gelijkspcj tegen De Stal, werd De
WJirf in een zwakke partij zaalvqctaal, nipt met 2-1 verslagen.
Oiüat De Wurf en De Stal gelijfepeelden was Play In de lactjade derde. Tegenstander
vaiPlay In wordt het verrasseii goed spelende HB Alarm.
HIAlarm stelde de halve-finalejaats veilig door niet 5-2 te
winen van Shell.
fensemillia en Café de Kater
ziji de andere halve finalisten.
Sesemillia klopte met veel
meite Corodex met 5-4 en Café
deCater versloeg Shell met 6-5.
Oc in de Promotieklasse zijn
de! halve finalisten bekend.
TBB stelde zich kandidaat
voc de titel door met 10-4 van

Tigenwind duiven
&NDVOORT - De wedvluht van 24 juni vanuit het
Frnse Creilm had een onregelmag verloop. De duiven van
Potduiven Vereniging Pleines
naden waarschijnlijk veel last
vaide storingen in de lucht.
on kwart over zeven werden
deluiven gelost met noordenwiii en hadden dus tegenwind.
He duurde meer dan zes uur
vocdat de eerste duif de 377
kilmeter had afgelegd. Deze
wei door Hans Gaus om 13.39
uuigeklokt. Volgende week begirien de eerste jonge-duivenvluhten. De duivensporters
hoen op beter weer want andei worden er veel verliezen
vewacht.
tltslag: H.Gaus 1. H.Heiliger 2,4,5,15,16,17. E.Paap 3,7,
I3.it. en Th. Sinnige 6, 12, 18.'
R.Mehuizen 8, 10. F.Spronk 9.
J.Hrteveld 11, 20. J.Romkes
14.L9.

Zandvoortmeeuwen
weer tegen Velsen

Bad Zuid te winnen. TYBB
komt in de halve finale uit tegen Casino-Zandvoort, dat Establo met 5-1 oprolde.
De tweede halve finale wordt
gevormd door Garage Content
en II Mondo. Content versloeg
II Mondo met 5-2, doch voor
beide teams was plaatsing al zeker. Il Mondo krijgt zodoende
kans op revanche.
In de Amiga-klasse vaak
spannende gevechten om de
punten. Alleen Pred Hehl blijkt
wel heel erg sterk. Fred Hehl
had dan ook geen moeite zich te
plaatsen voor de halve finale.
Café Bluijs ging er met 9-2 aan.
In de halve finale stuit Fred
Hehl op Maclu, dat genoeg had
aan een 4-4 gelijkspel tegen
Café Neuf. Zeereep en Big Mouse vormen de andere halve f inalisten. Een gedegen spelend De
Zeereep hield GranDorado op
een' 3-3 gelijkspel hetgeen genoeg was voor plaatsing. Big
Mouse kende geen pardon met
Aurora en won met 7-3.
In de promotie-competitie
van de Amiga-klasse was het
toch wel verrassend dat Eabbel
Boys zich plaatste. Rabbel
Boys ging door ten koste van
Banana 2 door met 4-4 gelijk te
spelen. Tegenstander wordt het
altijd lastige Bakkerij Paap. De
bakkers versloegen Reproproof met 3-2 en dat was voldoende voor een halve-finaleplaats.
Job Support en Seat gaan onderling uitmaken wie zich voor
de finale op zaterdagavond mag
opmaken. Door Harlekijn met
3-1 te verslaan plaatste Job Sup- Een rijlje Fiats 500 staat klaar op het circuit
port zich. Seat had geen moeite
met Sabra en won met 9-3, hetgeen eveneens een plaats in de
halve finale betekende. .

Programma
Donderdagavond: 19.30 uur
Job Support - Seat, 20.15 uur
TYBB - Casino, 21.00 uur De
Zeereep - Big Mouse, 21.45 uur
Play In - HB Alarm.
Vrijdagavond: 19.00 uur Bakkerij Paap - Rabbel Boys, 20.45
uur Garage Content - II Mondo,
20.30 uur Maclu - Fred Hehl,
21.45 uur Sensemillia - Café de
Kater.
De finales staan voor zaterdagavond gepland. De eerste
wedstrijd begint om half zeven
terwijl de laatste wedstrijd om
tien uur begint.

(p l juli aanstaande wordt er
vor een periode van vijf weken
eet outcourt beach-basketbalvlor neergelegd op het Zandvoctse strand, bij Tent 6, achtenet Holland Casino. Vijf wekej wordt er overdag en 's
avihds beach-basketbal gespèld volgens de regels van het
zojbnaamde streetbal, hetgeen
betkent drie tegen drie.
"bor scholen of jeugdteams
is et een ideale manier om deel
te èmen aan dit unieke buitengeburen. Er zijn leef tij dscategoieën vastgesteld: tot 14 jaar,
14 k 18 jaar en de groep boven
18 aar. Op de maandag- en
dindagavond wordt er een bedrijrencompetitie
georganiseëd waarvoor ingeschreven
kai worden.

Bete donker
I>.ke stelt prachtige prijzen
beshikbaar voor de teams die
na jijf weken het sterkste blijkerite zijn. Bovendien zijn er
priïen voor de beste dunker,

Sdiaakprobleem
De {Wekelijkse schaakrubriek
woflt verzorgd door de Zandvooitse Schaak Club. In v.erbaii met de zomerstop is informale over de schaakprobleme in te winnen via de volgende elefoonnummers: 02507
14441 en 15023. De eerst
volende clubavond in het Gemenschapshuis is op donderdagjj september 1995.

Schjakdiagram 23. Opgave: mat
in li zetten, wit aan zet.
Qlosslng schaakdiagram 22
(ind in 4 zetten, wit aan zet): 1.
Dbl Lb7; 2. Dg7 - Lg3; 3. Db7 b4; !l Dd5 en mat.

vrije-worpnemer en driepuntenschutter. Verder zijn er dagelijkse prijzen zoals telefoonkaarten beschikbaar. De organisatie is van plan elke dag van
tien uur 's morgens tot negen
uur 's avonds basketbal-activiteiten te laten plaatsvinden.
Er kan worden ingeschreven
per team, maximaal vijf personen, voor slechts 22,50 gulden
per week. De inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij McDonalds, Raadhuisplen 3 te Zandvoort of Grote Houtstraat 75 te
Haarlem en bij Tent 6.
Volgens strandtent exploitant René Lëegwater, die zelf
internationaal
basketbalscheidsrechter is, gaat het een
groot succes worden. „Ik verwacht dat er veel belangstelling
voor het beach-basketbal is,"

ZANDVOORT - De vijfde editie van Italia a
Zandvoort is een groot succes geworden. Het
Italiaanse weekend op het Zandvoortse circuit
werd bezocht door maar liefst 32.000 toeschouwers. Coureur Tim Coronel verrichtte uitstekend werk in de Maserati Ghitali Cup en eindigde
in het totaal klassement als derde.
Nadat Tim Coronel in de eerste heat een fraaie vijfde
plaats scoorde, ging het talent de strijd in de tweede
heat aan met gevestigde namen. Internationaal gelouterde coureurs
als Cor Euser, Arie Luyendijk, voormalig Indy 500:winnaar, en de voormalige Italiaanse Formule I-coureur Arturo Merzario werden verrast door
het optreden van Coronel.
De jonge en minst ervaren Tim Coronel.verraste
vriend en vijand door na een prachtig gevecht in de

stelde Leegwater. „Het is vakantietijd dus veel schoolkinderen, vrienden of buurtteams
kunnen meedoen. Het moet
een promotie voor de basketbalsport in Nederland en Zandvoort worden."
„Voor de toeschouwers is het
eveneens aantrekkelijk. Topteams uit de eredivisie van de
basketbalcompetitie doen mee
en ook de Ajax-voetballers Davids, Seedorf en Kluivert hebben toegezegd mee te doen. Bovendien is er veel belangstelling
van de media, onder andere
FilmNet, om verslag van het
evenement te doen. Zelf ben ik
bezig RTL4-sport te benaderen.
Het wordt gewoon professioneel aangepakt, dus ik denk
dan ook dat het aan zal slaan."

Olaf Cliteur handhaaft
zich op sterk toernooi
ZANDVOORT - Op het
vierde AKN-weekendtoernooi, georganiseerd door de
Haarlemse Schaakvereniging Het Witte Paard, heeft
Chess Society-schaker Olaf
Cliteur zich met een score
van drie uit zes, uitstekend
staande gehouden. Clubgenoot Boudewijn Eijsvogel
kwam tot een acceptabele
score van twee uit zes.
De score van Cliteur kan zeer
goed genoemd worden mede
als in ogenschouw wordt genomen dat de internationale
grootmeester uit Hongarije,
Horvath, zijn tegenstander
was. In de eerste ronde moest
de Zandvoorter meteen tegen
de Hongaar. Maar liefst drie
uur en een kwartier hield Cliteur knap stand. Pas toen sloeg
de sterke Horvóth toe en overschreed de Chess-speler acht
zetten voor de tijdcontrole de
bedenktijd.
In de tweede ronde ontmoette Cliteur, een speler uit het eerste team van de organiserende
vereniging HWP, te weten Lourens Willemsen. Spoedig greep
Cliteur met de zwarte stukken
het initiatief, waarna het pleit
snel beslecht was. Door deze
zege moest de Zandvoorter in
de volgende ronde tegen een
sterke tegenstander aantreden.
Tegen eersteklasser de Amsterdammer Wieringa ontstond
een boeiend gevecht. Cliteur
was geenszins de mindere maar
verloor toch door een kleine onnauwkeurigheid.
Dat drie partijen op een dag
bijzonder zwaar is, ondervond
Cliteur zaterdagavond. Met de
zwarte stukken kwam hij vanaf
het begin onder druk en mocht

ZHC-jeugdteams
winnen toernooi

Foto: Arnold van der Zee

Verrassende derde plaats Tim Coronel

Kluivert en Seedorf doen
mee aan beach-basketbal
iANDVOORT - Na het beac!-yolleybal, het beachtenis en het beach-handbal
heft nu ook het beach-baskebal de weg naar het
Zaldvoortse strand gevondei. Vanaf l juli tot en met 5
auustus wordt een terras
va: strandpaviljoen nummc 6 omgebouwd tot baskebalveld. De Ajax-voetballer Davids, Seedorf en
Kllivert hebben toegezegd
me te spelen.

ZANDVOORT - Het duurt
nog even voor de voettaalcompetities weer beginnen, maar de
indelingen voor het seizoen
1995/1996 zijn bekend. Het naar
de derde klasse KNVB gepromoveerde Zandvoortmeeuwen
krijgt aloude tegenstanders zoals onder andere KHFC, HBC,
Velsen, Zaandijk.
Indeling zaterdagvoetbal: 3e
klasse A: Amstelveen, CSW,
DZS, EVC, Hollandia, Kennemerland, ODIN'59, PSZ, ZCFC,
ZOB,
Zwaluwen en Zandvoort'75.
4e klasse B: Aalsmeer, HBC,
Hoofddorp, KHFC, OSDO,
RCH, SCW, SIZO, SMS, VEW,
IJmuiden en Zandvoortmeeuwen.
Zondag indeling: 3e klasse: Beverwijk, De Brug, DSS, Geel
Wit, HBC, KHFC, Schoten, Velsen, Velsenoord, Zaandijk, Zilvermeeuwen en Zandvoortmeeuwen.

zich een gelukkig man noemen
toen zijn opponent in tijdnood
compleet misgreep en remise
moest accepteren. Ook in de
vijfde ronde kwam Cliteur
slecht uit de opening. In een
bijzonder slechte stelling wist
de Zandvoorter een ijzersterke
koningsaanval prachtig winnend af te sluiten. In de slotronde behaalde Cliteur een fraaie
remise en kwam daardoor op
een score van vijftig procent.
Heel wat moeilijker had Boudewijn Eijsvogel het. Hij verloor namelijk de eerste drie
ronden kansloos. In de vierde
ronde poetste Eijsvogel middels een fraaie overwinning de
nul van hét scorebord. In de
vijfde ronde ging het echter in
het eindspel mis waardoor de
vierde nederlaag een feit werd.
Een super snelle overwinning
in de laatste ronde leverde Eijsvogel nog een redelijke score op
van 2 uit 6.

laatste ronde Merzario te achterhalen en als eerste te
eindigen. Door de vijfde en eerste plaats behaalde
Coronel in het totaal klassement een prachtige derde
plaats. Cor Euser bleef steken op een goede tweede
plek. Euser had last van een openslaande rechter
zijportier, maar door een overwinning in de eerste
heat pakte de Brabantse coureur toch nog de tweede
plaats.

Slechte start
Oud-Indy-winnaar Arie Luyendijk reed op uitnodiging van de sponsor mee maar had weinig geluk. In de
eerste heat drukte een concurrent Luyendijk van de
baan. Hij behaalde alsnog een achtste plaats. In heat
nummer twee haalde Luyendijk het einde niet. Door
een mislukte uitrempoging vloog Luyendijk de Tar-

zanbocht uit. In de bijzonder spectaculaire Ferrari
Challenge moest Hans Hugenholtz, winnaar van de
tweede heat, genoegen nemen met een uiteindelijke
tweede plaats op slechts 0,009 seconde, achter overall
winnaar Lucien Guitteney. Guitteney behaalde de
zege in de eerste heat door een slechte start van Hu. genholtz. Behoudens de spectaculaire races was er
veel bekijks tijdens het Concours d'Elegance. De
meest uiteenlopende auto's van Italiaanse oorsprong
waren te bewonderen. De prachtige Ferrari's, Maserati's en Abarths blonken in de Zandvoortse zon.
Maseratie Ghibli Cup: 1. Merzario (Ita); 2. Cor Euser
op 1,290; 3. Tim Coronel op 2,528; 10. Arie Luyendijk.
Ferrari Challenge: 1. Guitteney (Fra); 2. Hans Hugenholtz op 0,009; 3. Bochet (Fra) op 4,833; 10. Koel.
Trofeo Alfa Romeo: 1. Simons; 2. Deen op 1,218; 3.
Ciapponi op 21,718.

,-r V

Familie Duyves
treedt op met
ensemble
ZANDVOORT - Concert
aan Zee, dat is de titel van
een koffieconcert dat aanstaande zondag 2 juli in de
Agathakerk aan de Grote
Krocht wordt gegeven. De
speciale aandacht gaat uit
naar de Zandvoortse componist Jacob Bonset.

Het concert, aanvang 12.00
uur, wordt uitgevoerd door het
Bergens Blaas Ensemble, bestaande uit: Ger Duyves (piano), Antje Hader (fluit), MadeIon Kooy (klarinet), Ciska van
ter Mey (klarinet) en Michel
Duyves (basklarinet). Van de
Zandvoortse componist Jacob
Bonset (1880 - 1959) worden de
Wals opus 14 en zijn Hollandse
Impressies opus 114 uitgevoerd. Verder staan op het programma onder andere Ragtimes van Scott Joplin, filmmuziek van Charles Williams en
Kurt Weill, én een Suite van de
componist Jan Brandts Buys.
Kortom een feestelijk 'zomerconcert aan de Noordzeekust'
Vanaf half twaalf staat de koffie
klaar. Na het concert kan men
eventueel een bijdrage leveren Het Bergens Blaas Ensemble, met familieleden van pastor Duyves, speelt zondag werk van de Zandvoortse componist Jacob
Bonset
aan de onkosten.

Conferentie over
'onveiligheid'

(ADVERTENTIE)

AupingA
's; werelds bekendste, en meest komförtabele lifs-jumequx. Met 2 kornpleet;yerste!bare.
.• Auping spiralen en 2 uitstekende matrassen. Afmeting I;80x20.0ï!cm:;- /;';•;;

^ Speciale aktieprijs f 2.195,-

Doorgeefschaak
De komende dagen zullen in
het teken staan van het inmiddels bekende doorgeefschaak.
Aanstaande zondagmiddag spelen Fred van de Klashorst en
Olaf Cliteur in Amsterdam om
het Nederlandse kampioenschap, waar ze vorig jaar een
zeer fraaie 17-e plaats behaalden.
Maandagavond 3 juli organiseert Willem Brugman in zijn
strandpaviljoen De Zomer aan
het Bloemendaalse strand ook
een doorgeefschaaktoernooi,
waarvoor nog aanmelding mogelijk is. De aanvang is om zeven uur en de deelname is gratis. Aanmelding: 023-260029.

ZANDVOORT - De jeugd van
de Zandvoortsche Hockey Club
zorgde afgelopen weekend voor
uitstekende resultaten tijdens
een meerdaags toernooi in Heiden in Limburg. Zowel de meisjes als de jongens zegevierden.
De teams verbleven in tenten
rondom de hockeyvelden en
het was goed toeven op de velden met fraai weer met temperaturen tot 30 graden.
Zowel de jongens als de meisjes brachten het tot de finale
van het toernooi. De meisjes be-.
haalden de eerste plaats na een
spannende wedstrijd, die nipt
met 1-0 werd gewonnen. Vooral
in de laatste tien minuten
kwam de Zandvoortse verdediging zwaar in de verdrukking.
De jongens hadden het in de
finalewedstrijd een stuk gemakkelijker. Binnen een kwartier stond ZHC al met 5-0 voor.
Uiteindelijk werd het 6-1.
Ten slotte ging de prijs voor
de beste doelverdediger naar de
keepster van de meisjes van
ZHC. Jammer genoeg waren er
geen eerste prijzen meer te verdienen anders waren die ook
nog door Zandvoort gewonnen.
Al met al was het in alle opzichten een zeer geslaagd toernooi
waar ZHC met plezier op terugkijkt.

ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort zal de komende
twee maanden een inventarisatie maken van 'objectieve veiligheidsgegevens, veiligheidsrisico's en gevoelens van onveiligheid'. Het onderzoek vloeit
voort uit een raadsbesluit. Als
afsluiting; van de inventarisatie
wordt, vermoedelijk op donderdag 31 augustus, een conferentie gehouden. Vertegenwoordigers van politie, gemeente,
brandweer, het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties
zullen aan de conferentie deelnemen.
Het gemeentebestuur wil een
efficiënte aanpak van de onveiligheidsproblematiek, die verder gaat dan de bestrijding van
incidenten. Een brede stuurgroep onder leiding van burgemeester Van der Heijden zal de
inventarisatie leiden.

Oplichter gepakt
/ Topmerken zoals:

Montis
Leolux
Hülsta

vaiileeiiwijk

Meubelboulevard Amsterdam/Diemen
|;.Gelderland
Ringweg AIO Afrit S-113/Diemen (020) 69941.11 l Auping

ZANDVOORT - Een 34-jarige
man uit IJmuiden is vorige
week woensdag aangehouden,
omdat hij op het strand geld
inzamelde voor 'Zeehondenaktie Nederland'. Hij deed dat namens de stichting International Protest Promotions. Deze
organisatie bestaat echter niet.
Bovendien was de man in het
bezit van een legitimatiebewijs
met onjuiste gegevens. De politie heeft het ingezamelde geld
in beslag genomen. Tegen de
man is proces-verbaal opgemaakt.

r
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SONY HI-8 TRAVELLER
PHILIPS 63 CM KTV Topklasse beeldkwaliteit,
STEREO TELETEKST hifi stereo Adviesprijs"3330
25GR9760, Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en af| standbediening Adv "1795 -

1095.l PHILIPS 70 CM KTV

STEREO TELETEKST

1599.HI-8 STEADY
TEADY SHOT
.bilisator, stereo
Hi-8, stabilisator,

1949.-

| 28ST2471,Adviespnjs*1995- SONY STEADY SHOT

1195.l PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST

28SL5800,70cm Adv '2695 -

1795.-

Met stabilisator! '3100 -

1579.SONY HI-FI STEREO

BLAUPUNKT
63CM KLEUREN-TV

JVC MINI HI-FI
SYSTEEM

Type MM63-11VT; 63cm
Flat Square Black Matrix
beeldbuis, 50 voorkeuzezenders, eenvoudige menu
programmering,
On Screen Display,
sleeptimer,
teletekst,
hoofdtelefoon en
scartaansluiting en
infrarood
afstandbediening.
Adviespnjs*1199.-

MXS20; "BESTE KOOP!"
Versterker 2x30 Watt, equalizer, live surround; Digitale
tuner, 40 voorkeuzezenders;
Dubbel cassettedeck, autoreverse, dolby B; CD-speler,
edit, muziekkalender; 2-weg
bass-reflex luidsprekers;
Afstandbediening.

eletekst

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*849.-

Q7C

Oop

Vanabele indeling. Adv.*799 -

495."

ZANUSSI 2-DEURS

STUNTI Adviespnjs'749.-

TR323,Hi-Fi stereo camcorder,
10xzoom,grootrioeWens "2550-

l PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ

WHIRLPOOL 2-DEURS
235 liter. Adviespri]s*985.-

28PT800B, Adviespnjs'2795 - TOPMERKCAMCORDER

1995.-

IPHILIPS 29PT910A
l 70CM MATCHLINE

899.-

BAUKNECHT 2-DEURS
Luxe kast. Adviespn|S*1 049.-

SONY T R A V E L L E R

2495.-

ype ZE400E; Adv. '949.-

'HILIPS/WHIRLPOOL MOULINEX FM1315
ypeAWG719;Adv.*1235.-

699.599.-

SHARP R3G56KOMBI
2 m 1 kombi met
LUXE 800 TOEREN Digitale
1000 Watt quartz-gnll.

469.-

795.-

l PHILIPS TELETEKST SONY HI-FI VIDEO+PDC

385.-

SLVE70, Tn-Logic' 4 DAPRO koppen, Hi-Fi stereo
enPDC Adviespnjs.*1780.-

999.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR632; TURBO-DRIVE,
4 koppen, stereo, longplay,
LCD-afstandbediening '1295-

899.GRUNDIG HI-FI VIDEO

PANASONIC NN8550

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

BLAUPUNKT
VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs koel/vries kombmatie
met 3 laden. Adviespnjs*999.-

RTV25 EGC;2videokoppen, supersnel loopwerk,
showview voor eenvoudig
programmeren, 6 programma's binnen 1 maand,
digitale Auto Tracking
voor optimale weergave
en LCD-afstandbediening.
Adviesprijs*995.-

Koel/vnes kombi. Adv.*1 235.-

679.-

BAUKNECHT SUPER
3 laden. Adviespri]s*1199.

859.-

999.-

JVC HI-FI VIDEO

999.-

SONY55CMKVM2100
CMKVM2100

HRJ600, Stereo Adv.*1299-

899.-

~»1195.SIEMENS WASAUTOM.

999.

649.SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviespnjs."890.-

499.-

Oerdegeltjke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiaele garantie.

FWA f)RR
l-flfc? £\)U.INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

AKAIVIDEORECORDER

pTïrai

549 -

AEG TURNAMAT

AEG BOVENLADER

RTV256EGC; Supersnel,
LCD-afst bed Adv. *995.-

QOC

PTjfo
IJaftf

VSG21,Afstandbediend V68 -

t&fcf
495.BAUKNECHTKRC3032
HT?^ "7QR
lJ?Jjr;f f 9U.-

479.-

998.BLAUPUNKT 70 CM

449.429.-

345.-

579.-

Wasdroger. Adviespnjs*495.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

178,

IGNIS DROGER AWF020

ETNA KOOKPLAAT
1205JN; 4 pits. Adv. *450.-

ZANUSSI WASDROGER

238.-

TypeTDSO; Adviespnjs*649.

BAUKNECHT TRA961

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

-• OPZETVRIESKAST
Opzetvneskastie.
Adviespnjs. *595.-

T51-540,Tetetekst Adv.*1099-

GV401, "Beste koopl" TELETEKST/PDCprog "1099-

308.WHIRLPOOL AFB594
398.120 LITER VRIESKAS

37 CM KLEUREN-TV

Inkl afstandbediening '699-

Type GSD1341, Adv. *848.

298.-

369.-

HRD770E,LCD-afstbed *799-

419.GRUNDIG VIDEO-f PDC
uW
998.GRUNDIG 51 CM KTV
599.^^ 568.- STUNT! VHS-HQ
VIDEO

| T63^30,Teletekst Adv *1579-

339.548.-

WHIRLPOOL243 LITER

*" 1.40 meter hoog me
6 vriesvakken cq laden
Adviespnjs'1165.-

BETER EN GOEDKOPER!

798.

STUNT!! VRIESKIST!
Bijna alle topmerke
leverbaar m alle maten e
soorten. Er is al een vries
kist vanaf

Type 21PT161; Adviesprijs*995.-

298.-

LF*ni niViri
ltnl_A4l\ILJ
DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
• "••• •
^" '*•~
BADHOEVEDORP

iBreestraat 65

AMSTELVEEN
DEN HAAG

ALKW1AAR \

ZOETERWOUDE
HILVERSUM l

78.-

KONDENSDROGER

WA15, Advtesprijs*245.-

N5000; Geen afvoer nodig

~~

98.-

WHIRLPOOL AWG91 2
Kondensd'roger.
Adviesprijs. '1549.-

PWk 7QQ _
Lflfcy 199.

MIELE DROGER T349
AEG TYPE 520

Kondensdroger. Adv. *1449.

1049.
=s^

•l

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts
en geruisarm' Adv. *999.-

BAUKNECHT VW3PR

KÖ^
u99.BOSCH VW SPS2102
PTgïk

\MM

7QQ _

1 5151.

MERKCENTRIFUGE MIELE VW G521

2800toeren.Adviespnjs"249.

Type G521; Adv. *2099.-

159.-

1399.-

OPENINGSTIJDEN:
.
maandagmiddag.....
..T tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5;30 uur
' '.
zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
PI PI^TCrt
Ql IDPRQ Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur.
1
IRI riV- nyRii-rJtï«5 Wlaarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur
IN Of RANDSTAD overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur;
mmr

Electronisch betalen l HAARLEM
met uw PIIM-code,
l Winkelcentrum
zonder extra kosten l Rivicradreef 37

AVANCE; 3-standen. *135.-

PELGRIM WASEMKAP

BOSCH VRIESKAS

L

> Meer budget door de gratis l \T-^ l jNJ
_)BCC-card!
:
' •'•*- ~" Aanvraag-fblder in de winkel!

TOPMERKWASDROGER

ETNA WASEMKAP

JVC VHS-HQ VIDEO
GRUNDIG 63 CM

1198.-

INDESIT WASDROGER

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST TURBO-DRIVEVIDEO

IS70-33, Stereo en teletekst.

94.0; Heteluchtoven! *685.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviespnjs* 1735 -

ELECTROLUXRC1000
33 LITER KOELBOX
Absorptie, 12/220 volt en gas

Supersnel.VHS+rOvideo *759 -

948.-

PELGRIM TURBO
FORNUIS

1078.-

300 LITER KOELER

TopmerkiPerfektbeeld '799

63TA4410, Adviespnjs'1995.-

FK055/52A; Elektrische oven,
nkl. gnll en kookwekker. *1510.-

A+C
1 BU»

3-sterren vnesvak. Adv.*749.-

848.-

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO

BAUKNECHT KAST

'

PHILIPS VIDEO + PDC

410; Gas-elektro fornuis
nkl. gnll, draaispit en mixed
gnll-set. Adviespn]s.*1575.-

BOSCH KOELKAST

AKAI VHS-IHQ VIDEO

VR223, TELETEKST. "1245.-

528.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

ATAG TURBO-FORNUIS

pWi O"7R
LÖfiJr Of U.

VXK326, VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv "699.

MM63-12, Teletekst *1679.-

1299.-

Topmerk. Adviesprijs*749.-

SHOWVIEW VIDEO

ETNA FORNUIS 14*00

LA.V275; 1000 toeren. *1699.-

reg% OCR
l-Dftf ODU.145 LITER KOELER

BLAUPUNKTSHOWVIEW

4 KOPPEN VIDEO

tBLAUPUNKT 63 CM

498.-

WHIRLPOOL 1-DEURS

V^rw.

•^^MVKl

Gas-etektrofomuis+gnll. *999.-

m 899.m 799.-

l-pfe? Oo3.-

3koppenmetLCDatstbed.*a2a-

549.-

vendien bil öe

448.-1

STUNT! GAS-ELEKTRO

1000 TOEREN BOVENL.

DV5403 KTV
SHARP DV5403

KVM1421, Adviespnjs*890\dviespnjs*890 -

NDESIT
FORNUIS
TypeKN5402WO;Adv.*849.- l

1-DEURS KOELKAST

699.-

l SONY TELETEKST
ELETEKST

Adviespnjs*1348-

TOEREN
BOVENLADER
TypeAWG089; Adv. *1435.-

VR333, "Beste koopi'
3 koppen, TELETEKST/PDC
prog. Adviesprijs'1095.-

SONY VIDEO + PDC

699.-

Wassen en drogen in

PHILIPS/I
WHIRLPOOL
850

799.PHILIPSVIDEO + PDC
'

Hi-BlackTnnitron
itron Adv'1000-

55cm, Stereo
eo en teletekst

995.-

Type KG31; Flexibele mdeling, 3 vnesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviespnjs*1498.-

SLVE50; 4 koppen, TriLoStereo eni teletekst.*2250.teletekst.*2250.- gic. Adviesprijs*1330

Stereo en teletekst.
ïletekst. '1650*1650-

3e grote AEG kollektie bij
iCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviespnjs. *1499.-

SIEMENS 310 LITER l machine, 1200 loeren.
KOEUVRIESKOMBINATIE Adyiesprijs. *1799.-

Type KGV3602; 3 vnesladen en extragrote koelruimte.
Advtesprijs'1699.-

1099.-

1045.-

AEG LAVAMAT RVS

WASfDROOGKOMBMATE

749.2699.SONYSHOWVIEW+PDC
SONY72CMKVC2921
2CMKVC2921

SONY55CMKVX2141
CMKVX2141

MKl»!

955.-

979.-

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

TX1988, Stereo
Stereo en teletekst

749.

LUXE 1400 TOEREN

MIELE K1321S LUXE

BLAUPUNKT HI-FI
STEREO + SHOWVIEW

1399.-CM
, PANASONIC
ONIC 63 CM

Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
magnetron. Adv.*1499.-

BAUKNECHT WA541

ZANUSSI KOEL/VRIES

NVHD90,"Beste koop'" 4 kopSONY63CMKVM2531 pen,
stereo, showview.
SUPER TELETEKST

Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogehjkheden.Adviesprijs'4000-

699.-

WHIRLPOOL AVM920

RVS kuip en trommel. '1499.-

949.-

999.

ype W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adyiesprijs. '2299.-

WHIRLPOOL ARG647

PANASONICHI-FIVIDEO

SONY72CMKVS2921

MIELE 1100TOEREN

000 toeren wasautomaat

GV240, "Beste koop", VHSHQ,TELETEKST/PDC *1709-

Flat en square Hi-BlackTrmitron beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adv. * 1660.-

469.-

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.*999.-

52NA2304,55cm,Off. Philips
garantie. Adviespnjs*1345 -

•BESTE KOOP'
DOP' Officiaele
l Philips garantie.
intie. Adv '695.-

FMA925C; Luxe 3 m 1 kombi magnetron. Inkl. heteluchtoven en grill. Adv.*849.-

549.-

1449.-

945.-

495.-

379.-

NDESIT PROMOTIE MOULINEX KOMBI
ype 2596; Adv.'799.-

SHARP3IN1KOMBIR7V1

l STEREO TELETEKST

I37CMTYPE37KV1212
PE37KV1212

249.259.-

m 749.-

l 25MN1350,Adviespnjs*1445-

14AA3527; Adviespnjs*745 -

219.-

749.-

695.-

899.-

179.-

SHARP R2V14STUNT

AVM610
ZANUSSIWASAÜTOMAAT WHIRLPOOL
20 liter inhoud. Adv. "649.-

E807,8mm, 8xzcom,autofocus

lOOHertz, beeld m beeld Lichtgewicht camcorder "1650 l (P l P J.digital scan, stilstaand
beeld, teletekst en 100 Watt
totaal muziekvermogen PHBJPSHrflCAMCORDER
Adviespnjs'3695 M870,16xzoom.stereo '2495 -

j PHILIPS 63 CM KTV

oorlader, centrifugegang
200trn/min.,rvstrommel,
eer zuinig. Adviesprijs'1199.-

m

O f uINDESIT 2-DEURS -

CAMCORDER

NDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Supersnel verwarmen en
ontdoonen Uitneembaar
draaiplateau. Adv. '279.-
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Kopje onder in Sea Life Centre
Er is meer tussen Nederland en
Engeland dan alleen maar
water. Onder de oppervlakte
van de Noordzee bevindt zich
een fascinerende wereld van
zeedieren. In het
kindvriendclijke Sea Life
Centre wandelen de bezoekers
onder water tussen de haaien
en roggen.

De natuur
heeft ruim
bezit genomen van het
voormalige
golfterrein
naast het
nieuwe station Duivendrecht.

J

E MOET NATUURLIJK
nietje hand in het water
steken, maar verder is
het Sea Life Centre in Sche-

veningen zo veilig als het

maar kan wezen. En educatief en interessant bovendien.

Vanaf het strand ziet de
Noordzee eruit als een grote
plas water waarvan je weet dat
er veel zeedieren in leven; maar
het zien beperkt zich meestal
tot een enkele kwal, krab of
zeester op het strand. Totdat je
de boulevard van Scheveningen oversteekt en een fascinerende onderwaterwereld binnentreedt. Je maakt in het Sea
Life Centre letterlijk een reis
van de kust naar de diepte van
de zee. Het leven onder water is binnen
handbereik
zonder dat je
nat wordt.
Ruim
15
jaar geleden
werd in het Schotse Orban het
eerste Sea Life Centre geopend.
De Britse kust telt inmiddels 14
van dergelijke werelden. Daarnaast beheert Vardon Attractions in Engeland nog twee kerkers, een zeehondenverblijf en
een vlinderboerderij. Het Sea
Life Centre in Scheveningen
dateert van juni 1993 en is gehuisvest in het voormalige golfslagbad. Zandvoort was ook
nog even in beeld, maar miste
de boot omdat het geen geschikte locatie had.
Het Centre in Scheveningen
was bedoeld als try out om op
het Europese vasteland voet
aan de grond te krijgen. Dat
lijkt aardig gelukt want in twee
jaar tijd trok de Scheveningse
attractie ruim achthonderdduizend bezoekers. Genoeg reden
voor Vardon Attractions om
eerder dit jaar een Sea Life Centre in het Belgische Blankenberge te starten en In juli volgt
Benalmadeha aan de „Costa del
Sol. Bovendien zegt het bedrijf
voor een andersoortig project
het oog op Amsterdam te hebben laten vallen. Dat wordt dan
geen Sea Life Centre, want die
bevinden zich alleen al om
praktische redenen uitsluitend
aan de kust: het water is, in het
geval van Scheveningen, afkomstig uit de Noordzee.
In het Sea Life Centre maak

Foto De Groot
Foto Perry Hokke Visuals B V

je op een verrassende manier tochten met kraskaarten drakennis met de wereld onder wa- gen er m belangrijke mate aan
ter. Dus niet met een batterij bij. De speurtochten zijn speaquaria om naar te staren. Het ciaal bedoeld voor kinderen die
centrum spreekt zelf van de hierdoor spelenderwijs kennisnieuwste aquariumtechnolo- maken met de onderwaterwegie. De eerste grote attractie die reld van de Noordzee. Dankzij
je te zien krijgt, is een roggen- het educatieve karakter is het
bassin waar je omheen kunt lo- Sea Life Centre uitgegroeid tot
pen en je hand in kunt steken, een geliefde bestemming voor
al is dat laatste niet de bedoe- schoolreisjes en het gebeurt regelmatig dat
de kinderen
later terugkeren om hun
ouders
een
rondleiding te
geven.

Lepelaars gedijen in natuurgedoogzone
AL VpOR (of achter,
het ligt er maar aan
P
van welke kant je
komt) het splinternieuwe
station Duivendrecht heeft
de gemeente een stukje

grond ogenschijnlijk over
het hoofd gezien.

Een wit vlekje op de kaart;
een hectare gewoon vergeten
door stedebouwkundigen en
projectontwikkelaars. Niets is
echter minder waar. Natuurlijk
worden in Amsterdam en omstreken geen stukjes grond
over het hoofd gezien. Bij nader
ling.
Everhard Hebly informeren blijkt het hier te
In dezelfde ruimte verder ongaan om een voormalig golfterHet Sea Life Centre is te vinden naast rein, dat voor het nieuwe stader meer een laboratorium het
Kurhaus
aan
de
boulevard
van
waar zowel roggen als haaien Scheveningen. De toegangsprijs voor tion moest wijken. De grond is
gekweekt worden. Haaien? Ja- kinderen van vier tot en met 11 jaar op het ogenblik in eigendom bij
wel, de Noordzee is ook een bedraagt acht gulden, voor volwasse- de NS en op termijn bedoeld
nen 13 gulden 50 en voor 65-plussers voor een fantastisch kantoorgewoonplaats voor haaien en na- tien
gulden. Het toegangskaartje is geltuurhjk zijn ze in Scheveningen dlg voor
de hele dag. De openingstijden bouwencomplex.
in levende lijve te zien. Daar- zijn van tien tot zes uur. In juli en
augustus
voor moet je naar het hart van 's avonds.Is het geopend tot negen uur
Maar zover is het nog niet.
het Sea Life Centre: een transHet stukje is overgelaten aan
parante onderwatertunnel met
de natuur, vandaar dat het is
een lengte van acht meter. Het
verwilderd. Door het hoge
bassin heeft een inhoud van 180
grondwaterpeil en de overvloeduizend liter water en daar loop
dige regenval van de laatste tijd
je dwars doorheen zonder nat
is het veldje ondergelopen en is
te worden. Kopje onder. Een
er een minstens zo fantastisch
zeepaling van anderhalve menatuurgebied ontstaan.
Met
vakantie
ter links naast je, een haai boVoordat het een golfterrein
werd, lag hier ooit een uitgeven je en een rog rechts naast
Deze
vrijetijdspagina
je. En als je goed kijkt, zie je
houdt een zomerstop. In de
breid veen- en weidegebied dat
degenen die van bovenaf een
eerste week van september
zich zuidwaarts van Amsterkijkje in het 'aquarium' nemen.
dam uitstrekte tot aan het
kunt u weer de eerste reEvenals in het roggenbassin
dactionele pagina verwachNaardermeer. Nu is dat gebied
heb je hier de vissen binnen
ten met tips voor een actievoor een groot deel 'ontwikhandbereik, maar bij haaien en
keld' en is er van veen en weide
ve vrijetijdsbesteding. Sugweinig sprake meer. Maar hier,
zeepalingen is dat ten zeerste af
gesties kunt u ook de kote raden.
mende maanden sturen
zó vlak bij het station, is de natuur haar gang gegaan. En hoe!
'' Een bezoek aan'het Sea Life
naar Trudy Steenkamp,
Regenwater heeft een ondiep
Centre geeft je een andere kijk
die deze pagina coördineert, postbus 2104, 1000
meertje gecreëerd dat wordt
op de Noordzee. Niet alleen
omzoomd door rietkragen en
door de aanwezigheid van de
CC, Amsterdam. Haar telehoog opgeschoten brandnetels.
honderden zeedieren. De vele
foonnummer: 020-562.2840
Door hevige stormen omgestorinformatiepanelen, doorlopen(niet op vrijdag).
te populieren liggen schots en
de filmvoorstelling en speur-

Een bezoek aan het Sea Life Centre
geeft je een andere kijk op de Noordzee

'ips en trucs met Windows
ET WERKEN MET de PC heeft langzaam maar zeker een
karakter gekregen. Waar vroeger sobere teksten in een minijnale vormgeving het beeldscherm beheersten, treffen we nu
steeds vaker allerlei speelse figuren, vrolijke kleurtjes en picto^rammen aan. De voornaamste vertegenwoordiger van deze nieuwe generatie software is versie 3.1 van Windows. Maar zo vriende|yk en overzichtelijk als dit er op het eerste gezicht uitziet, zo
Ingewikkeld is de structuur die eraan ten grondslag ligt.
Iet installeren en afregelen van de software is dan ook bepaald
;een sinecure en voor de eigenlijke omgang met Windows is flink
vat handigheid en ervaring nodig.
In het boek 380 Windows Tips & Trucs is veel van die handigleid en ervaring verzameld. In meer dan 380 heldere hoofdstukjes
'indt de gebruiker om te beginnen' een uitvoerige beschrijving
'an. de installatie, gevolgd door een duidelijke uitleg van de
>elangrijkste procedures en begrippen. Verder biedt het boek
iplossingen voor tal van problemen, afgerond met een groot
lantal kunstjes en weetjes.
380 $Vindows Tips & Trucs door Nan van der Storm.,Ulteeyery Pim Oets. ISBN
0-7226-0376. Het boek kost 59 gulden.
"
- ,. . ,

h-i K -i U i '

'iggend fietsen
Wie nog nooit op een ligfiets heeft gefietst en er graag eens mee
nl kennismaken, kan een zesdaags ligfietsarrangement boeken.
De fietstocht loopt van Eindhoven naar Bergen op Zoom en weer
{enig. Per dag fietst men gemiddeld zestig kilometer. De prijs voor
arrangement is 495 gulden per persoon op basis van half
ension.
Voor informatie en boekingen: telefoon 040-454.365.
(ADVERTENTIE)

NPAKKEN

wegwezen!
8 Dagen Zuid-Engeland met bezoek
aan de Metropool Londen!
Engeland, het vakantieland bij uitstek, prachtige landhuizen,
musea, kastelen en tuinen! Deze 8 daagse reis brengt u
naar de Engelse Zuid-Kust, Worthing. U verblijft in het
statige Berkeley hotel op basis van halfpension en u maakt
iedere dag excursies naar o.a. Winchester, Parham House,
Lenards Lee Gardens en Londen!
Reserveer nu de laatste plaatsen:
Juli: 08, 15, 22, 29 nu slechts . . .

ƒ768,-

r

ÖÖÜPÖN-WÖKTÏnNG

Deze bon Ingevuld opsturen naar
De Harde's Tours, Antwoordnr. 308,
2130 VB Hoofddorp (geen postzegel)
Naam:
Adres:
Poste.:
WoonpL:

'

.De Harde's Tours

Boek nu! BEL 020-6541100
30ES

Logeren in een klooster of
dineren met alleenstaanden
H

ALF
NEDERLAND
TREKT er op uit. Dat
is de reden dat u tot

september de toerrubriek

zult missen. In deze laatste
aflevering nog een handvol
tips voor ver en dichtbij,
met voor elk wat wils en
voor elke beurs.
De •vluchtende Visser, zo heet
het bureau van de Noorse Gudrun van Zwol in Leiden en vissen staat er centraal. Speciaal
voor de fervente vissers reizen
naar 12 landen, van Friesland
tot Alaska en van Ierland tot
Kenia. Informatie: telefoon 071140.844.
3000 jaar bestaat Jeruzalem
en van september dit jaar tot
eind volgend jaar zal er vooral
op cultureel gebied hier veel te
beleven zijn. Het herdenkingsjaar wordt in september geopend met de uitvoering van
Beethoyens Fidelio in de open
lucht, uitgevoerd door de Duitse Staatsopera onder leiding
van Daniel Barenboim. informatie: 020-624.9642.
La Sonnene klinkt Frans,
maar staat voor een klein, gerieflijk hotel in het Brabantse
Son en Breugel. Ooit was het
een klooster van de Zusters deiLiefde, nu is het er ook voor ons
gewone stervelingen plezierig
verblijven. Er zijn diverse arrangementen te boeken, onder
meer een bezoek aan het saunacomplex Thermae Son. Je kan
er verder fietsen door het fraaie
Dommeldal, winkelen in Eindhoven of de plantjes bekijken in

de Odulphushof, een pastorietuin in Best. Informatie: 0499060222.
Tirol is meer dan bergwandelen en jodelen. Wie er dit jaar is,
moet zeker de tentoonstellingsroutes volgen waarbij gotiek,
barok en rococobouwstijlen
zijn te bewonderen. Met eigen
auto, maar ook met openbaar
vervoer en hier en daar zelfs
wandelend wordt men 'ondergedompeld' in de architectuur.
Informatie: 00 43 512.532.0170.
Polen mag dan steeds meer
aspergestekers naar ons sturen, het aantal Nederlanders
dat jaarlijks naar Polen reist,
groeit ook. Het land, nog steeds
goedkoop naar Nederlandse begrippen, heeft naast volop natuur (Tatra, Mazurische meren) veel historische steden zoals Warschau met daar in de
directe omgeving het geboortehuis van Chopm, Krakau, dat
in zijn geheel wordt beschermd
door Unesco, Czestochowa met
de bijzondere afbeelding van de
Zwarte Maagd en nog veel
meer. Informatie: 020-625.3570.
Alleenreisenden hoeven al jaren niet meer eenzaam of zielig
te zijn. In het Salzburger Land
heeft de WV van de Fuschlsee
zelfs voor deze groep een portie
romantiek in het programma
en worden danspartijen onder
de sterrenhemel alsmede diners en ontbijten voor Einzelgangers georganiseerd met het
thema 'Gesellig urlauben'. Informatie: 020-612.9682.
Roeien op een echt Vikingschip, dat kan van 17 juli tot en
met 4 augustus in het Deense
Roskilde wanneer 's maandags
en vrijdags excursies aan boord
van een replica van zo'n schip
worden gehouden. Niks suffig
uitkijken over de zee, maar

flink meedoen bij het zeilen en
roeien. De organisatie meldt
dat de tocht behoorlijk zwaar
kan zijn, bijvoorbeeld het onverwacht opsteken van een flinke wind. Informatie: 071211.544.
Vlinders. Wat fladdert daar?
Die vraag zal vaak gesteld worden op 11, 18 en 25 juli als kinderen met de boswachter van
Staatsbosbeheer meekunnen
op excursie in de Weerribben m
Overijsel. Kennismaken met
vlinders en na de wandeling
knutselen m het natuuractiviteitsmuseum. Informatie voor
deze excursie die 2.50 gulden
kost, telefoon: 05617-272.
Noorwegen kent onder zijn
bezoekers veel zogenaamde repeaters, mensen die in de ban
raakten van dit land vol ongerepte natuur en er jaarlijks terugkeren. Ook Spitsbergen
werd inmiddels een exotisch
reisdoel en vanuit het Noorse
Troms kan men per motorschip 8-daagse cruises maken
naar deze noordelijke wateren.
Informatie. 020-671.0061.
Wien, Wien, nur Du allein: m
1994 was de Oostenrijkse
hoofdstad met 6,9 miljoen overnachtingen na Parijs en Londen één van de populairste bestemmingen in het Europese
stedentoerisme.
Nederland
hoort, met een aandeel van 1,8
procent. Op de Weense overnachtingsaantallen, tot de top
tien van buitenlandse gasten en
nog steeds groeit hun aantal.
Wie dit jaar naar Wenen reist,
moet zeker de Wien-Karte kopen waarbij vooï circa 29 gulden 72 uur lang onbeperkt kan
worden gereisd met openbaar
vervoer. Meer informatie over
de vele voordelen van deze
kaart op telefoonnummer: 020612.9682.
Zijderoute. Je hoeft er niet
meer voor naar China. In Rhône-Alpes m Frankrijk is de zijde
bekend sinds de Gallo-Romeinse tijd. Wie meer wil weten over
zijde kan de route volgen die
onder meer leidt langs zijderupsenkwekerrjen, het zijdemuseum en het huis van de zijdewerkers. Een zijdeachtige
reis door de tijd m een prachtig
gebied vol kleurige lavendelvelden, ruisende olijfbomen en
meer fraais uit het Franse zuiden. Meer informatie: 020620.3141.
Lcni Paul

scheef in het water. Tussen de
wortels staat bloeiend vmgerhoedskruid heel erg roze te wezen. Gele lissen wuiven zachtjes op de wind.
Langs de weg vecht het felpaars van de wikke met het
oranjegeel van de verfbrem om
de aandacht. Homngbijen zoemen driftig rond de zachtgele
lipbloemen van het vlasleeuwebekje en de witte en rode klaver. Aan de waterrand steekt
het frisgroene blad van het pijlkruid uit het water. De stengels
van de Grote Egelskop, een waterplant die vooral ondiep zoet
water zoekt, bewegen op het ritme van de lichte golfslag heen
en weer. Kortom, zo kleurrijk,
dat is niet echt. Dat kan niet.
Maar toch is het zo.
Dit natuurreservaat in de betonnen biotoop Amsterdam is
ook door vogels ontdekt. Soepeenden - de stadse mengvorm
van onbestemde eende-ouders voeden er hun kroost op. Bedrijvige waterhoentjes bouwen
er hun drijvende nesten. Kieviten hebben bezit genomen van
dat ene stukje gras dat de verder kale top van een eilandje
bedekt. En kijk aan, ook de majestueuze, witte en buiten het
poldergebied van het westen
niet meer zo talrijke bewoner
van moeras en plas, de lepelaar,
heeft zich er gevestigd.

Ongetwijfeld beschouwt hij
deze natuurgedoogzone als een
pied-a-terre, een dependance
van de kolonies aan het Naardermeer en de Oostvaardersplassen Onbereikbaar - maar
niet onbespiedbaar staan de
lepelaars voorovergebogen in
de ondiepte en laten in een soepele maaiersbeweging het water tussen hun 'lepe's' lopen,
ondertussen al die torretjes en
ander klem watergrut uit het
water zevend. Want zo eten ze;
stofzuigend
Kalm en met afgemeten passen waden de lepelaars door
het water. De lepelaar is een
trekvogel, familie van de ibis
In maart komen de lepelaars
vanuit het zuiden naar onze
streken om te broeden. Een lepelaarsnest bestaat uit een
groot platform dat uit riet en
twijgen is opgetrokken. De eieren komen na 21 dagen uit en
dan scharrelen de kleine lepelaartjes (theelepelaartjes) nog
een week of zeven op de grond
voordat ze kunnen vliegen.
Wie zich 's avonds naar het
station Duivendrecht haast om
de trein of metro te halen en
vanuit het nachtelijk duister
een merkwaardig geklepper gewaarwordt; vreest niet, dat is
'gewoon' een lepelaar.
Wolthoorn & De Groot

Ontwerp zelf een 'kerstkaart'

H

et is wat vroeg om nu al aan de jaarwisseling te denken, maar
toch roept de *redactie van deze krant nu al lezers op een
eigen wenskaart te ontwerpen Zoiets bedenken heeft ti]d
nodig, vandaar dat we nu vast attenderen op de wedstrijd
Tijdens de opening van een expositie van creatieve werkstukken
van lezers van een van onze kranten is de suggestie gedaan om
iedereen uit te nodigen een 'kerstkaart' te ontwerpen, een kaart die je
gebruikt om de beste wensen voor het nieuwe jaar uit te dragen Dat
vonden we zo n aardig voorstel dat we besloten hebben er maar een
heuse creatieve wedstnjd van te maken

Voorwaarden zijn dat u amateur bent wat het ontwerpen van
wenskaarten betreft, dat het ontwerp op enigerlei wijze te maken
heeft met de plaats waar deze krant verschijnt en dat u instemt met
het eventueel gebruiken van de kaart We willen namelijk proberen de
inzending die de deskundige jury als beste aanwijst, ook inderdaad te
laten drukken Dat er voor de winnares/winnaar een aardig pnjsje
komt, ligt voor de hand.
Wellicht brengt de zomer u op een creatieve inval aie zich m een
wenskaart vertaalt. De redactie is bijzonder benieuwd Mocht u meer
willen weten over deze creatieve 'wedstrijd' aan kunt u contact
opnemen met Trudy Steenkamp, telefoon 020 - 562 2840 (niet op
vnjdags)
Stuur uw ontwerp voor 1 oktober naar het secretanaat van de
hoofdredactie van Weekmedia, postbus 2~\Q4,-\000 CC Amsterdam

geeft u meer!
Op drie vrijdagen in de maand juli zijn er speciale

vaartochten door het
Westelijk Havengebied

van Amsterdam. Met een historisch IJvecr vaart u het
Westelijk Havengebied m. Dit gebied kenmerkt zich door de
aanwezigheid van vrachtschepen, fernes, conlameischepen
en tankers. De hierdoor veroorzaakte bedrijvigheid maakt
een bezoek aan de Amsterdamse havens zeer de moeite
waard. Aan boord neemt u via een boeiende uitleg kennis
van de interessante ontwikkeling van het Amsterdamse
havengebied. De tocht duurt ruim twee uur.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van de/.e lezersaanbieding aan boord van
het IJvecr krijgt u een rijksdaalder korting op de normale
toegangsprijs van twintig gulden.
De tochten vinden plaats op 7. 14 en 21 juli. De vertrcktijcl
is om tien uur vanat De Ruyterkade. steiger 8. Reserveren is
niet mogelijk.
Naam:
Aantal personen: .

geeft u meer!

:itroën C15 diesel, mei 1992,
8.000 km, ƒ8.750,- ex. BTW
)RDAS DIEMEN: 020-6903847.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Couranten Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim l, l miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/rn vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-065.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke| die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ
8,30
f
8,80
ƒ
10,40

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

020-665 86 86

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

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,RENAULT5 TL '81,
wit, APK-gekeurd, ƒ950.
020 - 6998179.

Hyundai

Mazda

VAKANTIE AANBIEDING
HUYNDAI AMSTELLAND
\X 10 E, 88, 3-d.
ƒ 6.000
Huyndai Dealer
11 RE, '87, 3-d. ƒ 6.250
voor groot Amsterdam
\X 14 TRS, '88, 3-d. / 6.500
\X 11 TE, '89, 5-d, / 7.250
Schepenbergweg 11,
\X 11 TE, '90, 3-d. ƒ 9.750
A'dam Z.O. nabij AMC
\X First., '92, 5-d.
ƒ 12,500
\X GT, '91, 3-d.
ƒ15.000
Tel. 020 - 6799100.
\X Impres, '94, 3-d. ƒ 17.750
3X Palmera, '88
ƒ 6.500
3X Progress, '91
ƒ 14.300
IX Progress, '92
ƒ 14.500 .k. Lada 2105 ivoor-wit, dec.
IX Deauville, '92
ƒ 13.750 86, 1e eig., teen. goed on3X 19 GTI, '90
ƒ 19.500 erh., APK tot mei '96. Vr.pr.
:X Reflex, '91, 3-d. ƒ14.500 2250. Tel. 020-6450154 na 18u
:X Reflex D, '92
ƒ 16.500
WESTDORP
;M V6 Amb., '90
ƒ 19.500
LADA en KIA dealer
: 15 Benz., '85
ƒ 3.250
: 15 Diesel, '86
ƒ 6.500 x Lada 2105 1.5 '90 t/m '93
Opel Rekord, '85
ƒ 3.500 x Samara 3-drs . '90 t/m '94
3
eugeot 405 D, '92 ƒ 14.000 x Samara 5-drs . '91 t/m '95
x Samara Diva 4 drs '92 '94
x Kia Sephia 1.64-drs'93 '94
RINGDIJK GARAGE
x Kia Sportage 2.0 16v . '95
Off. Citroen Dealer
x Kia Besta 2.2 D
'95
Simon Stevinstraat 12A
Adm. de Ruijterweg 396-398
1097 BZ, Amsterdam.
A'dam: 020 - 6825983.
Verkoop: Linnaeuskade 5.
Tel.: 020-6921444/6932750

Lada

Mercedes-Benz

Mazda 323 1.3 LX 3-drs, groen
met., b.j. okt. 1985, ƒ 2.222,22.
Mazda Dealer v. Kleef. Tel.
020-6401199.
V1azda323 1.3 LX, 3 drs., rood,
APK gekeurd, bw.jr. febr. 1986,
/4.444,44. Mazda Dealer v.
Kleef. Tel.: 020 - 6401199.
Mazda 323 1.3 sport, 3 drs.
zilver/zwart met. APK gek., b.j.
nov. 1982, ƒ1.555,55. Mazda
Dealer v. Kleef. 020-6401199.
Mazda 323 GLX, 4-d., sedan,
1986, 5 versn., APK gek. 1996,
inr. mog., ƒ 3950. 023 - 423906.

121 Sed 4d GLX 1.3i-16v . '91

323 HB 3d GLX 1.6i
'91
323 Sed. 4d GLX 1.5 . . . '89
323.F 5d GLX 1.61
'90

<M 2.0i, Break, 7/92 ƒ 36.800
626 HB 5d GLX Ipg 2.0-12v'88
BX 1.6 TRi, 6/88
ƒ 9.500
e koop Mercedes sport 280 626 Wagon GLX Ipg 1.8-12v'90
BX 1.4 Palais, 4/90 ƒ 9.800
IL
bwj.
1982
met
zomeren
BX 1.4 TE, 12/89
ƒ 8.600
A/interkap in uitstekende staat
DRAAIERWEG 10
BX 1.4, 9/89
ƒ 7.900
AMSTERDAM - NOORD
BX 1.4 Pamares, 2/89 ƒ 7.400 met taxatierapport. Prijsn.o.t.k.
el.
045-727636
of
04493-4923.
BX 1.4 RE, 6/88
ƒ 6.900
ZX 1.6 Aura, 12/91
ƒ18.900
AX 1.1 TGE, 6/90
ƒ10.500
AX 1.1 TGE, 1/92
ƒ13.500
AX 1.1 TE, 11/90
ƒ11.500
AX Escapade, 4/93 ƒ 13.900

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI

AUTOBEDRIJF DORLAND
02903 - 1908
Broek in Waterland.
XM Turbo D '92
ƒ 29.900
XM D airco schuifd. '93/ 32.500
XMD, 90.000 km, '91/22.500
XM 20i Aut. airco '93 ƒ 32.500
XM 20i Comf. '92
ƒ 20.500
!X Prestige, aut., '86 ƒ 7.500
JX 20 RE, '84
ƒ 1.750
ZX 1.6 Aura 5 d. '92 ƒ17.500
ZX Diesel '93, v.a.
ƒ 17.500
BX TGD Br. '92
ƒ 17.500
BX TGD Break '91
ƒ 14.500
BX TGD Break '89
ƒ 9.950
BX TZD Turbo '92
ƒ 17.500
BX GTI '91
ƒ 14.500
BX 19 TZI, Ipg, '91
ƒ 14.750
BX 19 TZI '91
ƒ 14.500
BX 16 TZI '92
ƒ 15.500
BX 16 Progr. Ipg '92 ƒ 14.500
BX 16 TGI Br. Ipg '92 ƒ 16.500
BX 16 TRS '84
ƒ 1.500
BX 14 Deauville '92 ƒ 13.500
BX 14 TE, L.P.G.
ƒ 12.500
BX 14 TE '89
ƒ 7.500
BX 14 TE, '89, Ipg
ƒ 7.500
BX 14 RE '88
ƒ 4.950
AX 11 RE '87
ƒ 4.500
:15 D bestel '92
ƒ 12.500
115 D '91
ƒ 9.950
. VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.

Daihatsu

voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
vlitsubishi Colt automaat GL,
vit, b.j. 10/82, APK gekeurd
666,66. Mazda Dealer v.
Nissan 2.0 DIESEL, okt. '92,
(leef. Tel. 020- 6401199.
veel extra i.v.m. emigratie! Prijs
n.o.t.k. 036 - 5341691.

Nissan

Renault

Nissan Bluebird 2.0 SGL, 3-'91,
Renault 19 GTS 1.7 injectie, 5- Ipg, APK gekeurd, inruil mogedeurs, rood b.j. 1989, 180.000 lijk, ƒ 9950: 023 - 423906.
<m, ƒ8750,-: 02975-32509.
Nissan Sunny 1.6i GT, 3-d.,
Renault 19 RL 1-7-jan.'93 hatchb., zonnedak, rood, 1e
56.000 km. 1e eig. Vr.pr. eig., 65.000 km, APK 3/96,
ƒ17.000. 020-6693466 na 18u ƒ 10.500. Tel.: 020-6204725.
Renault 25 TX, 11-'87, keurige Tegen hand.pr.: Nissan Prairie
auto, pas gekeurd, inr. mog., 2.4 SLX, 1-'93, van 1e eig.,
LPG, groen metall., ƒ34.000.
'6.950. Tel.: 023- 423906.
Primera 2.0 LX Wagon, open
Renault 5 TR 1.4, bouwjaar dak, trekh., 7-'91, ƒ16.000.
1990, wit, 61.000 km. Vr.pr. Sunny Florida, 5-drs., Station
f9500. Tel. 033-554182.
1.6i, LPG, 6-'91, ƒ9500. Sunny
Renault 9 TL Sedan blauw, 1.4 L, 3-drs., LPG, 3-'92,
APK gek., 98230 km, b.jr. nov. ƒ13.500. BEREBEIT, Amstel85, ƒ 3.333,33. Mazda Dealer v. dijk 25, A'dam, 020 - 6627777.
Kleef. Tel.: 020 - 6401199.
T.k. Nissan Sunny 1.6 LX, 5drs., bl., 49.500 km, b.j. 9-'91.
RENAULT AMSTERDAM
Prijs ƒ 15.200. Tel. 02503-37638
Top occasions met 1 jaar
garantie
W. bijz. omsth. te koop Nissan
Wibautstraat 224
Micra LX autom., st.bekr. '94,
020-561 96 11
wit, 1400 km, tel. 013 - 670873.

Opel

Uniek occasionfestijn
in de tuin van Villa Casparus

Fiat

Subaru Mini Jumbo, 1991 Fiat Ritmo 70 CL, 7-'88, Ipg
64.000 km groen, APK en VVN prima auto, pas gekeurd, inrui
gekeurd, 6 mnd. gar. ƒ 11.750. mogelijk, ƒ 3.950. 023 - 423906
Econoom: 020-6232505.
Wegens omstandigheden aanHyundai Excel 1500 GL, 4-d.
geboden Fiat Punto Cabrio S,.
6/91, 59.000 km, ƒ 13.950.
) km, kleur geel. Vraagprijs
Hyundai Amstelland
ƒ38.000,-. Tel. 020- 6360963.
Schepenbergweg 11 A'dam
020-6799100

OLTHOF B.V.
Audi 100 2.3, 1/'90, i.z.g.st.,
ƒ 13.900 met Bovaggarantie.
Isolatorweg 40, 020-6823520.

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

MGB '73 ƒ 14.500 cabrio met Honda Accord Sed. 2.0 EX
winterkap. MGB '74 ƒ14.500 1990, 90.000 km ƒ 19.500.
Auto Service Wetter Zwanencabrio. Tel. 020 - 6596264.
burg: 02907 - 6572.
Renault 19 TR 1.45/91,94.000
Renault Clio 1.4 RT, '91
km, 3-drs, rood, ƒ 12.950.
f 16.600; Mits. Colt 1.3EU, '93
COBUSSEN Baarsjesweg 249
f 19.700. Autobedrijf Dorland
Amsterdam: 020 - 6121824.
02903-1908 Broek in Waterland
Suzuki Alto GLX
km 48000, '90/9.950.
NIEROP DAIHATSU
A'dam West: 020 - 6183951.

Ford

Opel Corsa 1.0 3 drs., blauw,
APK gekeurd,.b.jr okt. 1986,
f2.222,22. Mazda Dealer v.
Kleef. Tel.: 020-6401199.
Opel Corsa, 3-d„ 1985, APK
gekeurd, prima auto, inruil mogelijk, ƒ 3.950: 023-423906.

Toyota

FORD
VAN NES

Opel Kadett automaat, 1987,
APK 1996, keurige auto, inr,
mog., ƒ6950. 023-423906.

Porsche
MOTORISCHE PROBLEMEN?
Laat uw auto testen d.m.v.
de modernste apparatuur.
Garagebedrijf Out:
Tel.
020-6441020. . Geopend
ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur

TOYOTA COROLLA 1.6 16V, 3
Porsche 928 S4, blauw metall,
deurs, 1987, 77.000 km, wit.
Ordas Diemen: 020 - 6903847. volleer inter., autom., airco
elektr. schuif., 1-'88. Porschi
Toyota Corolla 1.8 diesel Hatch 928 S, d.blauw metall., vollee
back, oktober '87, model 88, inter., autom., airco, telefoon
Fiesta 1300 flash
07/94 APK gek. prijs ƒ6.000, prima radio, 10-'84. BEREBEIT, Am
Fiesta 1100 l CL
10/90 staat, tel. 036 - 5384079.
steldijk 25. Tel.: 020 - 6627777
Escort 1600 Laser
04/94
Escort 1600 Laser
11/1994
Escort 1600 CLX
10/9C
Escort 1600 CLX
03«
VW Golf CL '89, ƒ 12.750.
02/92 205 Accent 1.4 XE GTi-Look,
Opel Astra 1.81 CD stationw, Escort RS 2000
RONDAY BV
09/9 '90, open dak, i.z.g.st., extra's
40.000 km, bj. 1/93, ƒ29.500, Escort 1400 CL
Plantage Middenlaan 19-21 Wim van Aalst, Communicatie- Escort 1600 CLX
01/9
alleen zaterdag tegen
/ 9.500: 020-6624313 na 18 u.
Tel. 020 • 6237247
05/9
weg 6, Mijdrecht, 02979-84866, Escort 1600 Sport
Escort 1600 CL
11/8!
COBUSSEN AMSTERDAM
Escort 1400 C
01/8Ï
sinds 1930
106 Accent '92-'94, 106 XR
Escort 1400 CL
04/8'
'92-'94, 205 Accent '86-'93
Peugeot-dealer .
Escort
1400
CL
06/86
205 XR 1.4 Green '88, 205 XR
Audi 100 2.3, 98 kw. 8/91, Audi 80 1.9, '88, in nieuwstaa.
03/92 106 1.1 Accent 7/94 ƒ21.900 1.4i Roland Garros '92, 205 GR
APK gekeurd, inruil mogelijk Scorpio 2.9i GL
115.000 km, blauw metall.
205 Jr. 1.4 5/89
ƒ10.750
Mondeo
1800
CLX
06/9;
Jan Wals. Tel.: 02902 - 61697. f11.950. 023-423906.
ƒ13.750 1.1 i (5-d.) '93, 205 Rallye '88
Sierra 2000 GT
10/9: 309 GR 1.44/90
205 GRD '84-'87, 309 XL 1.4
AUDI 80 1,8 S, 1987, APK 10-2~
Sierra 2000 CLX
01/9: 306 SR 1.4sed. 10/94/ 29.900 '90, 405 GX 1.6i '91, 405 GR
'96,
marineblauw-metallic,
Sierra 2.0 CL LPG
07/9 405 GR 1.9 aut. '90 ƒ 14.500 1.9i '91, 405 SR 1.9i '91.
i.z.g.st. ƒ 9500: 02503-41242.
Sierra 2000 CL
01/8 505 GLD Break 2/87 ƒ 8.800
Zuidwijk - Minervalaan 86,
Tegen hand.pr. BMW 325i Ca Renault 21TL LPG
ƒ 23.500
09/9C VW Golf CL 2/93
A'dam-Z. (bij de RAI)
Adverteren in
brio, groenmet., l.m. win, volle Citroen 1.4 BX
03/8
COBUSSEN
020-6629517 / 6791864.
deze rubriek
der int., 7/87, ƒ 27.500. Berebe Peugeot 205 XE
02/8
Baarsjesweg 249-253
Tel. 020 - 665.86.86
Amsteldijk 25, 020-6627777
Amsterdam 020 - 6121824.
Tegen handelspr.: Peugeo
BOVAG-FORD-GARANTIE-A
Hogeweyselaan 97
T.k. Peugeot 106 XR nov.1992, 405 GLi 1.6, 4-'90, ƒ12.250
groen metal. opendak, km. Peugeot 205 1.4 GT, 5-d„ LPG
rood, 1e eig., ± 80.000 km,
45.000. 020 - 6176141.
Chrysler - Amstelveen
2-'91, ƒ14.000. Peugeot 405
Peugeot 104 ZL, bj. '82, APK GLX 1.9 D Break, 5-'92
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
27 mrt '96, motor i.z.g.st. Vr.pr. ƒ 17.500. BEREBEIT, Amstel
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
ƒ 1000. Tel: 020 - 6630408.
dijk 25, 020 - 6627777.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Ford Escort 1.6 CL, 5-d., &-'Bl
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
keurige auto, APK gekeurd, ini
mog., ƒ6.950: 023- 423906.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Algemeen

Volkswagen

e koop Golf GTI 16V, bj. '86,
AUTO SERVICE WETTER
erlaagd sportstuur, alarm
30 PK, gereviseerde versn.
SUBARU en LADA dealer
ak + nieuwe uitlaat, kenteken Subaru 1.8 GL
1987
94, vraagprijs ƒ 8.500,-.
.ubaru Mini Jumbo SDX 1992
il.: 020 - 614.89.24.
Subaru Mini Jumbo DL .. 1986
Daihatsu Cuore
1992
V.W.- en AUDISPECIALIST
Lada Samara 1.5
1990
BAAS
Lada Samara 1.3
1990
Voor nieuwe en gebr. auto's
Lada Samara 1.3
1989
acob van Lennepkade 295
Lada 2104 1.5
1987
Tel. 020 - 6183855
RatUno75 IE
1989
W Golf 1.3, 1987, mooie goe- Ford Sierra 2.3 diesel .. .1990
1988
e auto, APK gekeurd, inruil Volkswagen Jetta
mogelijk, ƒ 6.950: 023 • 423906. Honda Accord Sed 2.0 EX 1990
Zwanenburgerdijk 503
W Passat Station, '89, trek- Zwanenburg, tel.: 02907-6572
aak, 1 jaar garantie, APK,
ƒ9.500. Tel.: 020-6184402..

C.T.H. Occasions

OCCASIONS
MAZDA DEALER
VAN VLOTEN CAR
TELEFOON: 020 - 6365052

Honda Civic 1.3 EX, 5-1986,
stuurbekrachtiging,
prima
auto, inruil mogelijk, ƒ6.950.
Renault Fuego autom. ƒ2.500 Voor inlichtingen: 023 - 423906.
Applause XI km 90.000 '89,
Renault 11 diesel '86 .ƒ3.500
Renault 11 TXE '85 ....4.500 Lada 2105 4 drs. '90 .ƒ5.750 :uore TS/TX '88 t/m '94, Cha
Renault 11 GTX '84 ..ƒ,4.500 Samara 1.1, 3 drs. '91 ƒ6.950 rade TX inj. sport '91 en '93
Renault 4 F6 '85 ..'...ƒ2.750 Samara 1.5, 5-drs. '91 ƒ9.950 :harade Sedan 1.3 inj. 16 V '92
NIEROP DAIHATSU
Renault 5 TL v.a
ƒ3.250 Wsstdorp - Tel.: 020 - 6825983.
Citroen BX v.a
ƒ3.250 Ford Escort 1.4 CL 1988 3 drs, A'dam West: 020-6183951.
RONDAY RENAULT
Daihatsu
52000 km, Apk/VVN gekeurd.
Plantage Middenlaan 19-21
't AMSTERDAMMERTJE
Nieuwe auto ƒ 6.950
Amsterdam 020-6237247
Heere: 020-67129154.
Amstel 340-342
Casparuslaan te Weesp. Maandag t/m zaterdag (van 10.00 tol
tegenover Carré
17.00 uur) kiest u daar uit vele occasions en diverse
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
voorwaarden met o.a. 1 jaar onderhoud en 1 jaar garantie.
TOT ZIENS IN DE VILLATUIN
v.d. Pouw, Peugeot - Casparus, Fiat/Lancia - Oto lei, Citroen

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

Alles gaat weg!!!

'W Passat Variant autom. GLS AR 75 1.8i.e '87 ... .ƒ 4.950
iruin met. APK gekeurd bw.jr., AR 33 1.7 QV '88 . . . ƒ 4.950
lov. '79, ƒ 666,66. Mazda Dea- BMW 750 '89
ƒ28.950
erv. Kleef. Tel.:020-6401199.
BMW 3161 metall. '92 ƒ23.950
W Polo 1100 Van, wit, APK- BMW 316 LPG '86 ..ƒ 5.250
gekeurd, grijs kent., b.jr. jan. BMW 316 Bl.line'88 . . ƒ 8.950
985, ƒ 1.111,11. Mazda Dealer BMW 316 5-bak '87 .ƒ 5.950
'.Kleef. Tel.:020-6401199. Buick Century LTD '88/ 9.950
Voyager SE LPG '92 ƒ 26.950
XM 2.0i Ambiance '90/12.950
BX 1.9 Break Aut. '89ƒ 10.950
BX 1.6 Break TRS '87ƒ 4.950
40 GL, 2.3 benz. turbo inter- BX 14 RE LPG '88 . .ƒ 4.950
ooler, antraciet met., 84.000 BX 16 TRS '87
ƒ 3.950
m '90, div. opties, ƒ23.500, BX 19 GT LPG '87 . .ƒ 3.950
,CL Groothandel: 08388-3365. DAF55 '70
ƒ 4.750
I40 GL 2.0
3/92 Uno Selecta Aut. '93 ƒ 14.950
'40 GL2.3
12/86 Uno 45 S blauw '85 .ƒ 1.750
440 GLE 1.8 autom. . . . 10/93 Tipo 1.9 DGT TD '90 ƒ 9.950
440 Fleet 1.8
4/94 Ritmo 105 TC Cab^ 7.950
440 Comfort 1.6
1/95 Must. V8 Coupé '85 .ƒ 5.950
440 GLE 1.8
3/94 Thunderbird Aut. '88 .ƒ 9.950
480 ES 18i
10/89 Scorp. 2.9 Gh.aut.'91 ƒ 17.950
340 GL 1.7
6/88 Scorp. 2.0 GL 5-d '90 ƒ 9.950
Scorpio 2.9 GL '85 . . ƒ 5.950
Renault 21 GTL 1.7 .... 4/92 Sierra 2.0 CLX '91 ...ƒ11.950
Peugeot 309 XR 1.4 . . . 8/90 Sierra 1.6 Laser '86..ƒ 5.950
Hat Uno 45
6/88 Sierra 2.3 D, st.b. '87 ƒ 4.950

Volvo

AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 02940
18200/18008
940 GL, aut. '91; 940 GL Estate
92; 240 DL, L.P.G '90;
460 GL, aut. '91; 340 GL, aut.
91; 440 GL, wit '90.
VOLVO NIEROP,
Vancouverstraat 2-12,
A'dam-West. 020-6183951.

Volvo Occasions
940 GL2.3 '91
ƒ23.950
"40 GL 2.3 autom. '9Q/ 23.750
40 2.3 '90 ..'
ƒ 19.950
460 GL 41000 km '92 ƒ 24.750
440 DL aut. '92
ƒ23.500
440 GLE aut. Ipg '90 . 19.500
440 Sunray 25000 k '91/ 19.750
440 grijs '90
ƒ 15.750
340 GL autom. sed '89/ 11.500
340 DL autnx 5 drs. '88jf 7.950
340 1.4 3 drs. '87 .. .ƒ 7.950

Van Vloten
Amsterdam
uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen
laan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de'U-tunnel 2x rechtsaf.
Let.op! 47 x Volvo 440 DL, b.j
90 tot '92, Ipg/benz., alle kleu
•en, ± 100.000 km. Boekjes tei
nzage. Keurige auto's, v.a
ƒ7.950 tot ƒ9.500 incl. BTW
Tel.: 01713 • 15770.
Volvo 245 Station '82 APK to
uni '96, nwe motor, ƒ3500.
Tel. 020 - 6180427.
Volvo 440 GTL, zwart 11/90
90.000' km, mooie-fijne auto
ƒ 14.000 Tel: 02975 - 61083.
Volvo 740 Estate, grijs metal.
LPG, 10/91. Jan Wals.
Tel. 02902 - 61697.

Sierra 1.6 GL 5-d. '84 ƒ 1.950
Escort 1.8 GLD '89 ..ƒ 6.950
Escort 1.6 Sport '90 .ƒ10.950
Taunus 1.6 Aut. '82 .ƒ 1.450
Fiesta Aut. '88
ƒ 7.950
Accord EX Aut. '86..ƒ 5.950
Jag. 3.6 Sov. Aut. '88 ƒ 16.950
Maser Q. Porte '87 ..ƒ39.950
Mazda 626 2.01 '91 .ƒ10.950
Mazda 626 5-d dsi '87 ƒ 5.450
Mazda 626'Coupé '88/ 7.950
Mazda 626 Coupé '87ƒ 4.950
MB 300 TD Stat. '80.ƒ 3.950
Mits. Lancer 1.5 '87 .ƒ 3.950
Lancia Thema TD '89 ƒ 8.950
Niss. 300 ZX Aut. '86 ƒ 11.950
Niss. Sunny 1.6i '93 .ƒ16.950
Niss. Bl.b. D Van '91 ƒ 6.950
Senator 3.0 LPG '92 .ƒ29.950
Omeg. 1.8 LS Aut '90 ƒ 8.950
Omega 2.3 D GL '91 ƒ 10.950
Omeg. 2.3 D GL '91 .ƒ10.950
Vectra 1.61 GL'91 ..ƒ13.950
Rekord 2.0 S Trav. 'B6f 4.950
Rekord 2.0 S Car. '86 ƒ 4.950
Rekord 2.0 S Car. '85 ƒ 3.950
Kadett 1.3 LS '87 . . . ƒ 5.950
Kadett 1.3 LS '88 . . . ƒ 6.950
Kadett 1.6 LPG '87 ..ƒ 4.950
Kadett D Combo '91 ƒ11.950
Manta 1.8 S HB '87 .ƒ 6.950
Manta 1.8 S aut. '83 . ƒ 3.950
Ascona 1.6 S 4d '84.ƒ 1.950
Porsch. 944 Targa '86/ 19.950
P.405GLXLPG '92 .ƒ13.950
P.309 GTi '90
ƒ 8.950
P.305 SRI Break '87 .ƒ 3.950
R25 GTX V6 Aut. '89 ƒ 8.650
R25 GTS '86
ƒ 4.950
R25 GTX '86
ƒ 4.950
R21 Nevada GTS '89 ƒ 7.950
R21 GTS Symph. '88 ƒ 6.950
R21 Nevada GTS '90 ƒ 11.950
R11 TXE 5 drs '85 ..ƒ 1.950
Seat Malaga GLE '91 ƒ 8.950
Volv. 340 GLE LPG W 5.950
Volvo 340 GL '84 .. .ƒ 1.250
Volvo 340 GL 4-d '85 ƒ 3.950
Volvo 340 Diesel '88 .ƒ 4.950
Volvo 760 GLE Aut. '85jf 7.950
DIVERSE AUTO'S met L'PG!
Amsteldijk-Noord 100 A
AMSTELVEEN
Ouderkerk a/d Amstel

020-6405552

Automaten

Fax: 020-6405516
Alle auto's APK en N.A.P.

Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten
v.a. ƒ 3.500.30LDCAR B.V. Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

OCCASIONS
MAZDA DEALER
VAN VLOTEN CAR
TELEFOON: 020 - 6365052

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers
ausjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigc
Bennebroekerweg 17, Rijsen
hout bij Aalsmeer, 02977
24229. Ook t.k. gevraagd.

± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Service en
Reparatie

;itr. Visa 11 RE 1/86 ƒ2750
litr. BX 19 D 3/89
ƒ5900
litr. BX 19 D 3/87
ƒ 4950
ütr. BX 14 E 2/86
ƒ 2500
uz. Alto aut. 4/84
ƒ 2950
,uz. Alto GL 12/90
ƒ9950
W Golf 1.3 C 3/85
ƒ3500
Autobedrijf WIM van AALST
"tommunicatieweg 6, Mijdrecht
Tel.: 02979 - 84866
•

GARAGE ECONOOM
Repareert
uw Koppeling en Remsysteem
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
AARZEL NIET, BEL NU !!
Uw Bovag-Autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.

Rijscholen

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Let op
DIESELSERVICE
Wagenpark Johan Boom
Drandstofpompen; verstuivers
± 300 auto's
cil.koppen vlakken. Garage/
v.a. ƒ 600.- tot ƒ 20.000.motorenrevisie FEENSTRA
Oranje Hek
Industrieweg 27, Duivendrecht
Zuiderakerweg 83
Tel. 020-6980639
Amsterdam - Osdorp
Tel. 020 - 6105478.
APK KEURINGEN ƒ70,
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur <laar terwijl u wacht.
Garantie al v.a. ƒ1.000.Garage West-Center:
Bekend door heel Nederland 020-612247.6 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Ook filiaal in Den lip 55
tussen
A.P.K. KEURINGSSTATION
Landsmeer & Purmerend
Keuren zonder afspraak
Tel. 02908 - 24640
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

Personenbusjes

vlerc. pers. bus 207 diesel b.j.
82 nwe motor. Vr.pr. ƒ7000.
Tel.: 020- 6335539/6336119.

Klassiekers
en Oldtimers
DS Super 5, gerest., 72
ƒ 17.000 Ami 8 Br. 72 red. st.
ƒ8000. Fr.kent. 00-3380932024
Tik.: BMW Batmobile spec.
3-punt 2 CSL met schade en
i.z.g.st. Br.o.nr. 983-25208 v. bl

Motoren/Scooters
T.k. KAWASAKI FULCAN 1500
cc, bj. '94, kl. rood. Vr.pr.
ƒ20.000. Tel. 01640-35221.

Campers
Last Minute voordeel, te huur
'n Amerik. Dolphin-camper
incl. automaat en airco.
Adventure Cars 02990-30613.
PARTICULIERE
CARAVANBEURS bij Hulsker Caravans te
Leimuiden, 24-25/6 van 10.0017.00 uur. Tel. 01721 - 8913.
Te huur VW camper type
CALIFORNIA 2+2 pers. va
ƒ850.- p.wk., all in,
Autobedrijf Veldhuizen,
A'dam - ZO., 02940 - 17316.

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant. Belt u voor inl.
03410 -19354 of 0652 - 977028.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.

Accessoires
en Onderdelen

alle kleuren

20 AUTORIJLESSEN ;
en Examen voor :
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN ••
+ Examen voor
ƒ775,00
MOTORRIJLESSEN
ƒ 50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ37,50 per les
THEORIE OP CD-I GRATIS

Autosloperijen

Autoverhuur

QUKEBAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's,-^bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888

DE LUGT luxe en bestel vanal
ƒ 50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault La
guna, Vracht +. bestelwagens.
RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p.dag
All-in. KM vrij!
• '
Tel.: 020-6922930

AUTOLAK

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
NU OOK GEVESTIGD IN..
NIEUW-SLOTEN

Speciale spoedcursussen
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
theorie + praktijk. ' ' \ ' ]
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
R.de Beerenbrouckstr. 157-159
alle merken en schaderegeling.
Tel. 020-6138473.
Kempenlaan 90
GARAGE ECONOOM
Tel. 020-6140005. :'
Voor al uw SERVICE BEURTEN
Autorijschool ZECHNER' ,
en ONDERHOUD
Ruim 20 jaar ervaring in AmSchadetaxatie en -herstel
sterdam en toch betaalbaar.
Gratis leenauto's beschikbaar
ƒ 37,50 per heel uur. • .
APK-KEURING,
Gratis theorie leerboek.'.'.
klaar terwijl u wacht.
Gratis herexamen mogelijk.
Advies voor 'n goede Occasion Info: 06-52875125.
i
Wij bieden u een snelle
Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
en vakkundige service
Frederiksplein 6, 020-6232505, Theoriecursus gratis. Tel. 0652821994 b.g.g. 020-6932074,.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBY- Esther, Martin, Henk en Peter
H/\L. 02907-6999 A'dam,
hebben hun keus voor de;rijSloterdijk 3.
opleiding bepaald. Zij kunnen
ook u die keuze aanbevelen.
Verkeersschool Trendy Oostenburgergracht 5 A'dam.;..'.
020-4205386. Tevens infor;'.'.
Autosloperij De Liede.
INKOOP
matie over theorielessen en
examentrainingen.
Loop + Sloop auto's .
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
RIJSCHOOL ROLF
Geen voorrijkosten
Rijden bij Rolf is een begrip in
020-6198691
Amsterdam. Met een goed
023-353685
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier inGrote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle tensief les en nog leuk óók!
Hoog slagingspercentage en
merken, alle bouwjaren.
toch 1e 10 lessen ƒ 37,50'p.u.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Tel.: 02502-45435.
Wij verzorgen ook 8-weekse
Het HOOGSTE BOD?? Be cursussen en examenroutes rijvoor vrijblijvende prijsopgaaf. den is vanzelfsprekend. ••••
Loop-, sloop- en schadeauto':
Vóór de zomer al je rijbewijs?m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
Met extra korting? Ja dat kan!
1e 4 lessen voor ƒ 100, of'ƒ50
korting op een pakket, of gratis
theorieboek H- cursus. Bel Ferry
voor informatie: 020 - 6932074.

T.k. gevr. loop/sloop en schade
auto's met contant geld en vrij
waring. Tel: 020 - 6370711.
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOLEN ,
Nu ook examengarantie.
(gratis herexamen)

Voorkom onzekerheid in uw rijopleiding en vraag de gratis
RIJLES-INFO-GIDS
voor Amsterdam en omgeving
aan: 020-6633773 of 6922612.
Tevens informatie over theorielessen en examentrainingen.

Autofinanciering
en verzekering;
AUTOVERZEKERING J
laagste bet. p.mnd/kw.
Focwa/Schadegarant
Celie Tel.: 020-6416607
Geldlening met lage lasten.-•"
7 Banken; adres Celie Geld'lrit.
Bel.: 020-6416607 en vergelijk

ook in spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

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

Peugeot 205 3d XL 1.1 .1985
Nissan Cherry 5d DX 1.31984
Grote sortering ONDERDELEN
VW Golf 3d 1:8
1 ^
van schade-auto's, alle
Lada Samara 3d S 1300 1992
merken, alle bouwjaren.
Peugeot 309 3d Profil 1.411990
GEBR. OPDAM B.V.
Opel Corsa 2d 1.4
199C
Tel.: 02502-45435.
Nissan Sunny 5d SLX 1.6198?
Fiat Uno 3d S 1.1
199
Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
DRAAIERWEG 10
Bosboom Toussaintstr. 43
AMSTERDAM - NOORD
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad '• Buitenveldertse Courant • Diemer -•
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam - d e
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

handelsprijzen

Audi

BMW

Chrysler

Tel. 02940-15443

WEESP

Citroen

Citroen Visa 11 RE, 5-'87, Ipg,
CITROEN OLTHOF
prima auto, APK gekeurd, inruil
AX Escapade 2/93 . .ƒ 14.25C
mogelijk, ƒ 3.450. 023 • 423906.
AX first 6/92
ƒ 14.75C
CITROEN VISA 11 RE bj. 1985, AX firstclass 3/93 . . . ƒ 15.25C
AX 11 TGE 6/94 . .. .ƒ 17.25C
met APK, i.g.st, ƒ900.
020 - 6447199.
BX 14 RE 3/89
ƒ 7.75C
BX Routiere 8/92
ƒ 21.50C
Citroen Visa diesel 1985, goe- ZX Reflex 1.4 3/93 ..ƒ 19.95C
de staat, zuinig en snel APK ZX Avantage 1.4 5/93/21.50C
4/96/1.750071 - 131865.
ZX Avantage 1.6 10/92/ 19.50(
Peug. 205 XR 1.4 1/92/ 15.50C
CITROËNSPECIALIST
Nissan Sunny 1.3 1/89f 9.25(
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
ANWB/BOVAG GARANTIE
schade en laswerk.
6 mnd. renteloze uitgestelde
Verkoop onderd. nwe/gebr. betaling van max. ƒ 10.000.Tel. 020-6320190 fax 6343433. N.B. div. BX'en, '87, '88, '89
Ruime keuze in 2 CV occasions van ƒ 2.500 tot ƒ 7.500.
alle leeftijden. De EendenspeIsolatorweg 40,
cialist Leende. Tel. 04906-1528. A'dam-Sloterdijk (afslag S 102
020-6823520
V.a. ƒ85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage. CHYPARSE, Soesterberg vu
RENE SPAAN, 075-281193. uw Citroén-veerbollen voo
Vraag tevens naar onze inrui- ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS
Iers en aantr. rep. prijzen.
Tel.: 03463-51150.

Suzuki

Sierra1.8GLT'8
Blauw, 5-deurs, NIEUWE BAN
DEN, APK gekeurd tot mei '96
Prijs ƒ3900. Tel. na 18 uu
02940 - 16951 (Weesp).
Te koop Ford Sierra Station 2.
L, b.j. 1984, Nwe APK, nw
banden, nwe uitlaai, trekhaak
Prijs t.e.a.b. boven ƒ 1000 Te
na 18.00 uur: 02990 - 45854 o
02981-3114.

Honda
Tegen handelsprijs: van 1
eig., Honda Concerto 1.5i, ai
torn., rood, st.bekr., el. dak,
8-'91, ƒ 15.000. BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
A'dan
020-6627777.

Jaguar/Daimler
Jaguar VD Plas HE Bordeau
rood, 5/'84. Mooi exemplaa
Tel.: 020 - 6257881.

Amstelstein. - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Vene
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 • 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Suzuki Swift 1.3 GL, rood, 5/93,
gar. tot 5/96, 70.000 km.
033 - 757486.
» Deze autorubriek heeft een

Rover
ROVER GARAGE BOOM
Dealer voor Hoofddorp
Amstelveen, Uithoorn en
Aalsmeer 02977-25667
Aangeb.: div. Rover Estates

Saab
Voor een goede SAAB
99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS
naar
SAAB SERVICE MOLENAAR

Mét een adverteiilie in SHOWölpI(|l|Ö
is de verkoop yan uw auto een fluitje vaïi een cent.
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie io
•
SHOWROOM/AUTO 1-M-3MINFS zet u uw auto of auto's pas echt in de schyriwerpers.
, - ,
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant; , ,
alsmede alle nieuws-en huis-aah-huisbladen van Weekmedia. "
> '.^'O '
'••"<? ~ . ' •
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINTS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één. voordelige prijs!

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
Prijs incl.
/eurocneque.
B.T.W.
i
Schrijf hier in blokleltcrs
uw tekst, l lelter por
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.
Naam:

•2
f?
1
2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

—
—
49.35

66,04
82,72
99,41
' 116.09
132,78
149.46
166,15

1

Telefoonnummer:.

Adres:
Postcde + Plaats: -

Handtekening:

HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie
APK, met eigen
revisiewerkplaats voor Saab
motoren en versnellingsbakke

• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
Tel. 02503 - 14097.
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie Mooie Saab 96 SPECIAL '7<
kenbaar maakt. De kosten gerev. motor e.d. Vr.pr. ƒ 450C
Tel.: 01858 • 19184.
daarvoor bedragen ƒ4,50

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

020-6658686
faxnr. 020-6656321

,'lf

l
i'i':

feekmedia
zijn twee cabrio's die je
Lit met elkaar mag vergelljL,i: de TVR Griffith en de Su|lci Cappuccino. Het prljsverJliil is een ton, de Gappuccino
|l\vee keer zo traag en de cilinIrinhoud is, ach ja, de cilinde. Maar ze hadden fami. kunnen zijn.
AN
IMPORTEURS
MOET je het maar hebben. In dit verhaal had
TVR tegenover Marcos
oeten staan. Was ook keurig
ioraf afgesproken met Maris-importeur Abimex. Imporur Nimag van TVR zei de verlijking wel aan te durven.
Totdat puntje bij paaltje
tvam en de Marcos op het alIrlaatste moment niet be>hikbaar bleek. Naar de reden
innen we slechts gissen, want
n te beginnen werden we niet
eer teruggebeld terwijl dat
echtig was beloofd en later
erd de telefoon gedurende enele dagen niet meer beantoord. In het autojournalistiee roddelcircuit horen we meer
m dit soort klachten en somigen beweren zelfs dat Abiex gaat stoppen met de imort van de Marcos, hetgeen we
et ons allen zouden betreuren
ant het is een fraaie Engelsev
lortscar.
Genoeg over Marcos. TVRiporteur Nimag bood een beheiden uitkomst. Nimag imarteert namelijk ook Suzuki
daarom parkeerden we
aast de Griffith maar de Capuccino, een in en voor Engend vervaardigde Japanner
et een miniscuul motortje. Er
ilt natuurlijk niets te vergelijsn want de Suzuki verliest op
iorhand al op ieder front van
; TVR. Het enige is dat je zon»r veel fantasie kunt zeggen
at ze verre familieleden van
kaar kunnen zijn, maar dat is
in ook alles.

ief
De Suzuki Cappuccino is
nds een jaar leverbaar, maar
«l zijn er niet verkocht in Neerland. Een stuk of dertig en
ie waren in de meeste gevallen
estemd voor dealers die hem
raag voor promotiedoeleinden
ebruiken. Slechts een handvol
federlanders ging over tot de
anschaf van een Cappuccino.
fa een korte kennismaking is

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

Lief contra woest

front wijkt enigszins af van de
dikkere 500. Daarnaast levert
de Griffith 500 geen 240 pk
maar 325 pk, accelereert hij in
4,1 seconden naar 100 km/uur
in plaats van 5,2 seconden en
ligt zijn top niet op 240 maar op
267 km/uur. Verder is de 5.0
liter gelijk aan de 4.0 liter en
beleef je aan beide veel genoegen.

Patser

de reden snel gevonden: veel te
duur. Welk weldenkend mens
betaalt in vredesnaam 48 duizend gulden voor een dergelijk
mobiel? Zelfs een Suzuki-dealer moet onderschrijven dat in
dezelfde prijsklasse heel wat
leuke en gebruiksvriendelijke
alternatieven voor handen zijn,
zoals een open Peugeot 306, VW
Golf, Opel Astra of Ford Escort. Stuk voor stuk auto's die
plaats bieden aan vier personen
en meer comfort en vermogen
in huis hebben.
De charme van de Cappuccinp is evenwel zijn vormgeving
die voortborduurt op de Britse
traditie. Het is een lage twoseater met het stuur aan de 'verkeerde' kant, achterwielaan-

drijving en prima rijkwaliteiten. Het motortje is superklein,
657 cc, en dat hebben we te danken aan de Japanse richtlijnen.
Auto's met motoren van onder
de 660 cc en een lengte van minder dan 3,3 meter vallen in een
gunstig belastingtarief.
Maar Suzuki voorziet hem
wel van een turbolader met tussenkoeler en tovert op die manier toch 63 pk bij 65 honderd
toeren uit het kleine ding.
Dankzij de vier kleppen per cilinder kan hij vrijuit ademhalen. Het stuur zit weliswaar aan
de rechterzijde, maar dat went
snel. Het interieur is verder zo
Japans als het maar kan en
biedt behalve de airco weinig
bijzonderheden. De grap van de

Cappuccino zit hem in het rijden zonder kap en het Engelse
uiterlijk. De 63 pk zijn ruim voldoende om de zevenhonderd kilogram van de Cappuccino stevig door de bochten te sleuren.
Maar veel meer dan een lief
ding met een stevige prijs is het
niet.

met 4.0 V8 (of desgewenst een
5.0 V8) aan het leveringsprogramma toegevoegd. Volgend
jaar volgt bovendien de Cerbera
en die belooft met zijn 350 pk
nog meer dan de ongenaakbare
Griffith 500. In de hausse van
nieuwe cabriolets in Europa
neemt TVR een eigen plaats in.
Een TVR heeft klasse en bravoure. Een auto die je als tweeOngenaakbare TVR
de auto erbij neemt om af en
Nee, dan de TVR Griffith, die toe eens mee te pronken.
niet lief maar woest is. De ontwikkelingen bij het TVR van
De Griffith 500 is, zij het
Trevor Wilkinson staan niet mondjesmaat, leverbaar voor
stil. De Griffith 4.0 V8 werd wie 150 mille neertelt. Imporkortgeleden uit het leverings- teur Nimag wacht nota bene
programma gehaald zodat de zelf met smart op een demo500 met 5.0 liter V8-motor over- exemplaar. Gelukkig staat er
bleef. Verder werd de Chimaera nog een 4.0 liter V8 klaar. Het

Als je weet dat er een TVR
Griffith trappelend van ongeduld staat te wachten maak je
niet nog eens een extra omweg
met de Cappuccino. Na een
paar uur met open kap toeren
en blazen door het Zeeuwse
land stap je als een ander mens
uit. Het is de auto waar je ooit
van droomde, de auto waarvan
je de eigenaar betitelde als patser en dat was ook zo. De Griffith is een kunstwerk waar je
met eerbied omheen loopt. Zowel de bestuurder als zijn bijrijder hebben in de 'huiskamer'
elk een soort eigen afdeling
door de aparte vormgeving van
dashboard en middenconsole.
Maar genoeg over het uiterlijk. TVR is volgens de fabrikant The spirit of driving en de
Griffith wil dan ook laten horen
en voelen waartoe hij in staat is.
Bij stationair toerental brult de
V8 je tegemoet dat hij niet gemaakt is om stil te staan. Het
dak in een oogwenk eraf, evenrustig warmdraaien en wennen
aan de heerlijke klik-klik vijfbak en dan het gas erop. Hij
begint zich bij tweeduizend toeren pas op zijn gemak te voelen.
Bij vierduizend toeren stijgt
een oorverdovend geraas op.
Met bloedstollend gemak passeert hij als een bliksemflits op
een binnenweg niet twee maar
vier voorliggers. Het meeste
plezier beleef je op een bochtig
traject. Een Griffith kleeft werkelijk aan het wegdek.
Logisch dat je na een paar
uur anders uitstapt. Zeker als
je eerst van de Cappuccino hebt
geproefd. We hebben weieens
eerder scheur ijzer s bereden
maar geweld als van de TVR
Griffith hadden we in deze
krant nog niet gehad. Maar het
is zoals de PR-man van Nimag
het verwoordde: juist die afwisseling maakt het ook voor jezelf
zo aardig.
Everhard Hebly

Motoren
Gevonden voorwerpen in de bocht

In het voormalige Oost-Duitsland waren (en zijn) de wegen
niet altijd om over naar te
schrijven. Door al die kuilen en
gaten in het wegdek verloor je
natuurlijk weieens een wieldop.
Zeker als die gaten in een flauwe bocht zaten waar je zo heerlijk met 80 km/uur doorheen
kon zeilen. De bewoners van het
naastgelegen huis moeten hun
handen vol hebben gehad aan

Morgan: zestig jaar geen nieuws

Waarom lees of zie je zelden
iets over de Morgan? Omdat er
al zestig jaar geen nieuws over
het model te melden valt. Dat
is pas nieuws en voor het Guinness Book of Records genoeg
reden om de Morgan 4/4 op te
nemen als het model dat het
langst In produktie is.

V

udi-cabrio met dieselmotor
Volkswagen zette kortgelelen de toon met de introductie
an een Golf Cabriolet met dieelmotor. Audi volgt in augusus met een open versie die
veneens voorzien is van een
DI-motor.
EN NIEUWE TREND,
dat open dieselen? De
meeste cabrio-rijders
razen, zeker met open
ap, niet overdreven hard door
iet verkeer. Wat moet je dus
net een motor waarvan je nooit
iet onderste uit de kan haalt?
fiets. En waarom hang je dan
Ben zuinige maar redelijk vlote dieselmotor onder de kap?
a, waarom eigenlijk niet.
De Peugeot 306 Cabriolet is
orig jaar al eens niet ten onechte uitgeroepen tot de mooite cabriolet. Om andere fabri^nten tot een matchpoint te
'wingen introduceert Peugeot
en speciale versie: Roland
Barros.

De topprestaties van de Audi
Cabriolet met TDI-motor springen niet in het oog. Met een top
van 175 km/uur en een acceleratietijd van 14,7 seconden om
op 100 km/uur te komen loopje
niet te koop. Maar hij heeft wel
eeri maximum koppel van 202
Nm dat hij al bij 19 honderd
toeren bereikt. Dat staat borg
voor veel trekkracht bij lage
toerentallen waardoor je vrij
ontspannen aan het verkeer
kan deelnemen. En dat is wat
aansluit op de wensen van een
cabrio-rijder. Gewoon lekker
rustig toeren. En dan het verbruik. Bij een gangetje van 90
km/uur kom je met l liter diesel zo'n 23 kilometer ver.

De standaarduitrusting van
de Audi Cabriolet 1.9 TDI is ongeveer identiek aan die van de
benzine-versies. Dit houdt onder meer in: een airbag, gordelspanners, ABS, flankbescherming, elektronische wegrijblokkering, elektrisch bedienbare zijruiten en buitenspiegels, centrale vergrendeling en
een skizak. Tegen meerprijs levert Audi voor deze versie een
windschot, verwarmbare voorstoelen, airco en een elektrisch
bedienbare kap. De produktie
van de nieuwe Audi-cabrio begint in juli. De levering in Nederland start waarschijnlijk
een maand later. De prijs van
de 1.9 TDI is nog niet bekend.

OOR HET NIEUWE
modeljaar zijn we wat
betreft Morgan ook
weer snel uitgepraat:
geen wijzigingen of het zou om
onderdelen gaan die niet meer
leverbaar zijn. Never change a
winning team denken ze daar
Malvern Link. Als het om de
zoveelste Japanner of Europeaan gaat hoort u ons niet. Maar
in dit geval gaat het om een
fabrikant die al sinds 1935 met
veel liefde en handwerk jaarlijks dezelfde auto op de markt
durft te brengen en daarvoor
maken we met de zomer voor
de deur graag een kleine uitzondering.
We gaan ons nu niet te buiten
aan beweringen hoe graag mensen zich willen onderscheiden,
hoe kwajongensachtig dit wel
niet is of hoe fijn het is dat dit
soort auto's blijven bestaan. Bij
een Morgan zijn er twee kansen: je geniet of huivert van een
gedateerde auto die al zestig
jaar bij de tijd is. Voor de carrosserie vormt essenhout nog
altijd de basis en om daarmee
te werken is vakmanschap vereist.
Morgan heeft die pr.achtige
manier van autobouw steeds
handmatig in ere gehouden.
Ook het plaatwerk kloppen de
heren van Morgan nog goeddeels met de hand in zijn juiste
vorm. Aan de afwerking met
hout en leer wordt ook al veel

Matchpoint voor Peugeot 306

E 306 WAS vorig jaar de
best verkochte Franse
auto in Nederland en
haalde hier een markt'andeel van bijna 3 procent. In
'e eerste vijf maanden van dit
aar schoot hij zelfs een paar
londerdsten van een procent
'oven de 3 procent.
Ter gelegenheid van de Pran16
Open
Tenniskampioen;
chappen op Roland Garros
anceert Peugeot jaarlijks een
ïenamig model. Dit keer valt
>ie eer te beurt aan de 306 CaMolet en laat niemand ver'aasd zijn als Peugeot met deze
'itvoering menig concurrent
'an de baan veegt. Als basis
'oor de Roland Garros dient de
•8-versie met handbediende 5. De auto is uitgevoerd in de
ur Grand-Chelemgroen. De
oorspoiler en buitenspiegels
"ai in dezelfde kleur gespoten.
l binnen is hij voorzien van
witte lederen bekleding.
a
' k en zijruiten zijn elektrisch bekrachtiging, centrale portier- en verwarmbare buitenspiegels
"^ienbaar. Om het af te ma- vergrendeling met afstandsbe- en lichtmetalen velgen. De prijs
;e
n heeft hij onder meer stuur diening, elektrische verstelbare van de 306 Cabriolet Roland

Garros bedraagt 56.700 gulden,
dat is bijna vijfduizend gulden
meer dan dé basisversie.

het opruimen van de rommel.
Totdat ze er eindelijk lol in kregen en er hun hobby van maakten.
Voor hen bestaat er geen mooier geluid dan dat van een rollende wieldop. En wat doe je dan
met zo'n fraaie collectie? Tentoonstellen in de hoop dat meer
automobilisten besluiten een
dop achter te laten
Foto: Everhard Hebly)

DACC-II in concept
Dat Daewoo niet alleen auto's
kan kopiëren (Kadett) hebben
we tijdens de AutoRAI kunnen
aanschouwen in de vorm van
een in razendtempo ontwikkeide No.l concept-roadster. Daar
is weer een nieuw exemplaar
aan toegevoegd: de DACC-II. De
drie achterstoelen zijn hoger
geplaatst dan de voorstoelen
zodat er een opstelling ontstaat
die Daewoo zelf vergelijkt met
die van een Grieks amphitheater.
Dat is een vergelijking die natuurlijk veel te ver en ook mak
gaat, maar een feit is dat de
achterpassagiers van de DACCII geen last hebben van de
hoofdsteunen voor hun neus.
Ze zitten overigens wel bovenop de motor, al is het showconcept uitgevoerd, zonder enige aandrijving. Voor de structuur maakte Daewoo gebruik
van een aluminium spaceframe.

Nederlandse
Volvo V40

aandacht besteed want elke
Morgan is voor die ene klant
met zijn specifieke wensen.
Met al dat handwerk moet het
niet verbazen dat vrijwel elke
Morgan andere maten heeft.
En als er eens een bepaald

knopje niet meer leverbaar is,
so what, dan monteren ze in de
fabriek toch gewoon een ander
knopje. Onder de lange motorkap schuilt een monotone 1.8 of
2.0 viercilinder of, in het geval
van de foto, een woest grom-

koopprijs bedraagt 25 duizend
gulden. Dat is veel geld voor
De Kever is
een nieuwe auto in een oud jasweer thuis
je, maar je krijgt er wel een auto
voor terug die enig is in zijn
De Volkswagen Kever oude soort.
stijl is weer leverbaar in Nederland. Splinternieuw en met O
kilometer op de teller. Een sucTussenmaat
cesvollere auto is nauwelijks
denkbaar want in de afgelopen
voor A8
vijftig jaar gingen zo'n twintig
miljoen exemplaren over de
Audi's topmodel, de AS. krijgt
toonbank. In die vijf decennia er vanaf september een iiiemve
bracht VW heel wat verbeterin- uitvoering bij met een voorwielgen aan. De huidige Kever vol- aangedreven 3.7 liter V8-motor.
doet aan alle moderne eisen en In het ontwerp van de motor is
wensen (zoals een katalysator, vooral gestreefd naar een guninjectiesysteem en schijfrem- stig koppel over een breed^toemen) maar aan het uiterlijk rentalgebied. Van 25 honderd
veranderde weinig.
tot 47 honderd toeren is 310 Nm
beschikbaar. Het maximum
Nadat Volkswagen de pro- koppel bedraagt 315 Nm bij 27
duktie in Europa staakte ver- honderd toeren. Het maximum
huisden de matrijzen naar een vermogen van de nieuwe V8 befabriek in Mexico waar de pro- draagt 230 pk bij 5500 toeren.
duktie van de Kever tot de dag
van vandaag onverstoorbaar
Aan de prestaties hoeven we
voortgaat. Volkswagen is druk geen woorden vuil te maken.
bezig met een Kever nieuwe Het brandstofverbruik van de
stijl, maar het bekende model 1.645 kilogram zware jongen is
rolt nog altijd dagelijks.van de meer dan acceptabel: gemidband. Hoofdweg Managements deld ongeveer 1:10. Audi levert
uit Lijnden heeft kortgeleden de auto standaard af met dé
de import naar Nederland op Tiptronic automaat uit de A8
zich genomen. De distributie is 4.2 Quattro. In de A8 3.7 heeft
in handen van De Keverwinkel hij echter 5 trappen. De andere
aan de Uiterweg 122 te Aals- versies, de 2.8 liter en 4.2 liter,
meer (tel. 02977-44057) waar houden elkaar in Nederland tot
ook een demo staat. De ver-

mende 3.9 liter VS. Per jaar verlaten hooguit vijfhonderd Morgans de fabriek. De levertijd
kan oplopen tot twee jaar. Voor
de liefhebbers die graag een
tweede of derde auto in hun garage parkeren.

In navolging van Mitsubishi
met de Carisma presenteert
Volvo tijdens de autosalon van
Frankfurt een Nederlands produkt: de V40. Beide auto's worden geproduceerd in het Limburse Born.
De nieuwe Volvo past in de
hogere middenklasse tussen de
400 en 850. Vooral van de laatste heeft de V40 enkele technische oplossingen overgenomen. Het ontwerp van de Nederlandse Volvo heeft veel weg
van de conceptauto ECC die tijdens de AutoRAI te zien was.
Volvo omschrijft de auto als de
nieuwe trendsetter in zijn klasse.

Prijsbewuste

nu toe voor wat betreft de verOmega
koopcijfers in evenwicht. In
Duitsland daarentegen kiest 80
Opel levert voortaan een
procent van de kopers voor de Omega
voor de prijs
vierwielaangedreven 4.2 liter van eenstationcar
sedan. De 2.0i Travel
VS. De verkoopprijs van de A8 kost 52.800
gulden en dat is het3.7 is nog niet bekend, maar zal zelfde bedrag
dat Opel voor de
rond de 160 duizend gulden ko- 2.0i GL sedan
in rekening
men te liggen.
brengt.

Ypsilon in
prijs verlaagd
In de loop van volgend jaar is
de Lancia Ypsilon aan de beurt
voor een ingrijpende vernieuwing en om de klanten tot die
tijd Ie binden is met onmiddellijke ingang een nieuwe uitvoering leverbaar: de Lancia Y10
Junior Special Edition. Belangrijk nieuws is de prijs van
18.950 gulden, want dat is ongeveer drieduizend gulden goedkoper dan we van de Ypsilon
gewend waren.
Hij is net als de andere versies voorzien van de 1.1 liter
Pire-motor met een vermogen
van 55 pk en topsnelheid van
155 km/uur.
Aan boord heeft hij luxe accessoires als elektrisch bedienbare ramen en spiegels, centraIe vergrendeling en een in hoogte verstelbaar stuurwiel.

De auto is voorzien van een
bescheiden motor, een 2.0 liter
met 2 in plaats van 4 kleppen
per cilinder, met een vermogen
van 115 pk. Opel introduceerde
deze motor dit voorjaar voor de
sedan en niet zonder succes
want l op de 4 verkochte Omeea's betreft de basisversie.

Even adempauze
Met deze open en wat Engels getinte pagina gaan we
de zomer tegemoet. De redactie van Auto's en Motoren neemt in juli en augustus adempauze. Vanaf
week 36 gaan we weer op
volle toeren van start met
nieuws, rij-impressies, interviews en achtergronden.
Prettige vakantie en doe
voorzichtig op de weg.
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DE MICRO WINNAARS VAN VORIGE WEEK

Woninginrichting

De winnaars van vorige week zijn:

LAMINAAT v.a. ƒ46 p.m.2
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirni-inlvcrlrnlirs voor /.iikriuimit rn pnrlirulirr kunIH-II H'onli-ii »r/r t ovrr l of - kolommen lin-rdlr in iliVrrsr IrlliTfïriiotlcn.
(*itrlinilirrrii vrrwij/rn wij iiiüir ilr sjM-rialr licin oj> ilr
liiipmi ,-MICIUt'S".
IMüiilMii^ is innerlijk in «Ir vol^rinlr rdilir:

XANDYOOKTS MKUWSIÏI.AI) /O.lil JUT millimrivr.
Slnitin».slij<l: .liiixi.i- l."».))(l uur.

l' knul uw u-kf-t ti-lrfoiiiscln- npp-vcn: OHM)?-1 7166 of
;if-icvfn//fi»li'n ;i;m:

-k

Xiimhoorls Niniw.sldml. <;;islliuis|»l<-in 12, 2i)J:!.|M
Xiiiulvimrl;

IMiintsiii^ is iink innerlijk in dr volgende couiliuiiilir:

X. /a m koorts iSiriiw.shhul. Atiislt-lvrcn^ \Vrrklihnl.
rilhoonisr (lonranl. ili' Itnnilr WIKT. Ajilsiiin-nlcr
(liMininl. allr nlitii-.s van liri AniMmliinis Sunlslilatl. «!»• Nieuwe \\crsprr. ƒ~>.~>:! per iiiiliinirtrr,
Sluilin».stijil: maand.i- 15.00 uur.
"Ar

Informatie over nn/.e overige aantrekkelijke adverIrnticcoiiibinatics in tic Mimi's /ijti op aanvraag op
on/r kantoren verkrijgbaar.

"üfcr

\'oor brieven onder nummer wonll l rejjel extra in
rekening jjebriieht. alsmetlr ƒ!!.- adm.kosten.

incl. folie, lijm en ondervloer. Hardheid 7000 krs,
gerenommeerde merken met 5 jaar garantie.
A.B. Projekten, 400 m2 showroom, Valkenburgerstr. 130,
A'dam, 020-6257986. Geopend ma.-vr. 9-17 u., za. 12-16 u.
De enige echte vuilvreetmat!
Bekend van HuishoudbeurSchoonheid en
zen. Leverbaar in alle maten
verzorging
en div. kleuren. Gratis bezorgd. Ook voor uw kantoor,
bedrijf, boot, caravan etc.
Gespannen?
Tel.: 02507 - 12353.
Stijve spieren?
Gedipl. sportmasseuse
Luxe slaapkamer t.k. met wandgeeft massage. Geen sex.
meubel, ladenkast, spiegel en
verlichting,
Auping
matras Tel. na 18 uur: 02507-19676,
180x160, 3 drs. linnenkast
130x60x200, geheel als nieuw.
Tel.: 02507 - 14829.

Een vijfdaagse reis voor 2 personen naar keuze uit het
aanbod van De Harde's Tours. Deze reis is inclusief vervoer
per luxe touringbus, excursies en deskundige begeleiding.
Gewonnen door: S. Burgers/ Aalsmeer

Een viertal waardebonnen t.w.v. ƒ 25,- aangeboden
door Tuincentrum Osdorp:
P. C. Hans, Amsterdam
C. Boekhout Amsterdam
G. de Vries, Zandvoort
Terol, Zandvoort

HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 02507 - 14606.

*Te koop: bankstel, stof,
3, 1-1 ƒ250; notehouten kast
ZONNEHEMELVERHUUR
ƒ50. Tel.: 02507 - 15817.
SUN RENT
• Rubrieksadvertentie? Zie Huurprijs ƒ 100,- 1e week
voor adres en/of telefoonnr.
Verlenging ƒ75,- p.w.
de colofon in deze krant.
02507-30183/06-52812146

De Harde's Tours

liij plaal.siiif; in ile Micro's worden »een hewijsi)tmiIIHTS verstuurd. Op ver/.oek wordt aan advrrieerders buiten bet vfi-spreidin^s^chicd ren kranl verslunrd. Hiervoor word l ƒ».">() in rekening <:ebn.rbt.
Alle prijzen exel. l7..V7r lïTXV
l' knul de tekst van uw Miero-ailverlentieeombin;itie '/.

Osdorperweg 247
Amsterdam-Osdorp
Tel. 020-6193271

Elke week het dagelijks nieuws!

"fc

GROOT
L

DRINKBEKERS

020-562 62 71

(dit nummer is niet voor br/orirkbielilen) of /enden aan:
MieroV Wrekim-dia
INxlbns 156 - 100O AI) Anisiordam
De sluitingstijden. »eiden voor plaatsing in de/.elfde
week.
Voor de betaling ontvangt n ec-n arcept^irokaarl.

ideaal voor onderweg

JORDAN
AFWASBORSTELS
*"*••*A J /

rf„„m,i„M,J

•

-"""•> s

)

.>._.,»._.

XfririD
VOOR

. Oproepen - Mededelingen

riaj-v.*'->i \i,-";"Tif,v;''! wwïvy'V

STEVIGE KUNSTSTOF
AFWASBAK

.' Rv?n,« *«Lfed ^ïö'witii

VASTE

ELDERS

Borduurpakk. Beatr. Potter,

Een pruik als het Paddington Bear, DMC, Anchor, hobby-art., naaimach.
nodig is!
rep., scharen slijpen. Singer,

LAGE

rond mode! in de kleuren,
graniet of rood, 32,5 cm..

PRIJS fe

ELDERS-&29-

Prinsenhofstr. .7. Tel. 20072.

FILTERS
formaat 114x47 cm

*

Voor trouwfoto's

Grote Krocht 26

Tel. 13529

leen? Tel.: 02507 - 18902.
* Wist u dat dames junioren
A kampioen Handbal geworden zijn. Van harte, supporter

Heemsledestraol 28
b.h. Hoofddorpplein.
Amslerdom.

SCHUIM
SPRNGfflBH

in de geuren oceanfresh
of springfresh

2 LITER

Foto Boomgaard

CHARLOTTE COIFFURES
*Wie heeft tijdelijk een
EN HAARWERKEN
didgeridoo (± 3 maanden) te

Ook gespecialiseerd in
heren{mgat)werken
Dinsdags gesloten.

BAD

SET 2
STUKS

* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.

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

BADSCHUIM

AFZUIGKAP-

Heeft U zich al aangemeld en
betaald? Zo niet stort ƒ 12,50
op gironr 49.86.169. o.v.v.
geb. jaar Reünie Mariaschool.

bezoek aan
huis o( in
het
ziekenhuis
+ ziekenfondsleverancier

ELDERS

SET 50 STUKS

die gaan langer mee

,^r STUKs^Stffili

••

* aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

diverse soorten, voor
jong en oud en voor
elk wat wils, liefst 288
pagina's puzzelplezier

HANDIGE PLASTIC

leleloniseb opgeven:

PUZZELBOEK

ZWAAR
GEËMAILLEERDE
PANNEN

HONDEVOEDSEL
RUNDVLEES
met de bekende gemaks-opening

met roestvrijstalen sierrand
en fraaie bloemmotieven,
diverse modellen en maten.
Uitsluitend geschikt voor gas

BLIK 400 GRAM
ELDERS 4^29-

Felicitaties

Tel. 0206157107
* Mamma en Ron, gefeliciteerd'en nog veel geluk:Liefs Yentl.
Verhuizingen
* Papa Wim en Mama Marie
5 jaar getrouwd
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en Gefeliciteerd Manon & Esther
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv.. 020-6424800. •*• Sylvia en Ron, veel geluk in
jullie huwelijk. Mieke & Dennis

Divers personeel gevraagd
BEN JE HET THUISZITTEN BEU?

GRIJP NU JE KANS!
50 mensen

HEERLIJKE
ROCKETIJSJES

Funktie o.a.: prpmotiewerk, verkoop, vertegenwoordigers,
distributie, marketing, management,
telefoniste-receptioniste en administratie

SARDINES

Bel nu voor een afspraak: 020 - 6000280.

in plantaardige olie
Mensen die direct kunnen beginnen krijgen voorrang.
Vooropleiding niet noodzakelijk.

VASTE
LAGE PRIJS

BS'vMj M*?» W-tïi

Imi m?

SENSATIONEEL

PABLO
MORENO
SHERRY

Groothandel gaat uitbreiden en zoekt

populair Italiaans dessen heerlijk afgemaakt met de originele
Marsalailkeur op een

fels

HELP!!!
l.v.m. zomerdrukte full-time/part-time, vanaf 18 jaar, diverse
vacatures o.a. verkoop, afleveren van goederen, commercieel medewerkers, marketing, p.-r. Geen ervaring nodig.
Motivatie belangrijker dan diploma's. Bel even naar de receptie van Amsterdam Direct: 020 - 6920191, van 9.00-17.00 uur.

SWA Werving en Selectie heeft werk voor:
* PROCESOPERATORS VAPRO A, B, C
* METAALBEWERKERS constructie-/machinebankwerkers
* ADMINISTRATIEF- EN SECRETARIEEL PERSONEEL
* BOEKHOUDERS MEAO/HEAO niveau
SWA biedt langdurig werklozen de mogelijkheid werkervaring
op te doen als:
' PROCESOPERATOR ' MACHINEOPERATOR
* ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Eisen voor deze werkervaringsplaatsen zijn: LBO-niveau,
goede beheersing Nederlandse taal, langer dan half jaar
werkloos. Interesse? Bel met SWA tel. 020-6278117, of schrijf
naar: SWA, Oostenburgergracht 73, 1018 NC Amsterdam,
t.a.v. LUC Driessen.
Word
RIJINSTRUCTEUR
(m/v) of start rijschool.
Al onze cursisten krijgen
een baan. Ook u kunt al na
5 maanden aan de slag als
auto-, motor- of brommerinstructeur. Een rijschool
beginnen mag ook na deze
opleiding die overal in het
land gegeven wordt. Heeft u
rijbewijs, MAVO of VBO? Bel
dan nu (24 uur per dag) voor
gratis nieuwe studiegids:
De Kaderschool, telefoon
04998-99425 of 020-6226173.

bij Miss Grandioos
jonge mode v.a. maat 44, W.
de Zwijgerlaan 151, hoek J. v.
Galenstr. Tel.: 020 - 6162297

Dieren en
dierenbenodigdheden

GALA

ICE TEA

ROODMERK

LITERPAK

PAK 250 GRAM

KOFFIE
ELDERS

SAPPIGE
MANGO
SCHIJFJES

VERKADE

op lichte siroop

BUK
425 GRAM

SHOARMA BROODJES

OVENVER

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

CHAMBOURCY. L01
UNIEKAAS^EKKERPiWG

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 02507 - 13780.
SCHILDER heeft nog tijd v,
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 19800.

Bijna iedereen in
•Zandvpört huurt
zijn videofilms
bij videotheek

CHOCOLADE
TABLETREPEN

75 gram, diverse smaken

GESNEDEN
EN VERPAKT
HEEL BROOD

VOOREEN EVENWICHTIGE DARMFLORA.

NATUREL OF AARDBEI

ELDERS

SETÏFLESJES

T.k. Mitsubihi Gold APK 5-'96.
nette auto '82 ƒ 1.000,-.
Kleding
Tel.: 02507 - 13780.
Wasmachine defect? Bel
Te koop: bruidsjapon met 020-6816308. Tel. pr.opg
sluier en lange sleep, merk vooraf, geen voorrijkosten.
Demetriosj, . mt 44-46, prijs
n.o.t.k. Tel.: 023-391694,
na 17.00 uur 02507 - 17274
ZOMERSE KORTINGEN

CLINTON

PERKIIO

HEEL KILO

€/&&

HEEL ifü""'m**

PONDS*
K IP J

ROOMBOTERKOEK

ELDERS

ELDERS

vergelijkbare prijs -^

POND Ka9
^^§'^T'

M8&O

• •-•

"

2&r\

350 GRAM

^49T t

DIRK VAN DEN BROEK

poiyiBÖ
iloök?

Wegens
omstandigheden 11 Corn. Slegersstraat 2b
goed tehuis gezocht v. 2|
Tel. 02507-12070
dwergkonijnen. Tel.: 17274.

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schallplein • HOOFDDORP: Markllaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Koslveriorenli'1
EN NU OOK: AMSTERDAM: • Belgiëpleln 106 (Nieuw Sloten) • Molukkenstraat 131 (oost) • Marie Heinekenplein (cenlrum)
.
,

to/eekmedia
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Opruiming op de boulevard. Meubels
voor een appel. Interieurs voor een ei.
De koopjesklopjacht begint. Kom snel!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag tot 17.00 uur;
maandag van 13.00 tot 17.30uur.
Vrijdagavond koopavond
tot 21.00 uur.
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken.

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

MiCRO's

»=,STOK
l J*J meubelcenter
Ben jij, 26-30, en hou je van
kids, dieren en sporten, dan
ben je geknipt voor mij (vr.)
Boxnummer 900725 ƒ 1 gpm.
Ben jij moderne vrouw tot 38,
dan wil knappe man met snor
van 42 jou beter leren kennen.
Boxnummer 915791 ƒ 1 gpm.
Blonde, leuke ramvr. van 23
houdt van uitgaan, film,
strand en nog veel meer.
Boxnummer 903831 (1 gpm).

ExckitM n Muitaarrttoxfflort^m

>MONTEL
Videotheek

Dombö
5 films
hele week

ƒ25.-

~U~*\

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN

Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 12070

U kunt bij ons al
v.a. ƒ270,- voor
Ciao, ik ben Michele, een halfGeopend dagelijks
het eerste halfjaar
bloed Ita/Ned. jongen van 22.
13.00-21.00 uur
een goede piano
Ben op zoek naar een leuke,
huren.
spontane meid (l can be your
Informeer NU al
hero). Boxnr. 938225 (1gpm) Ik ben Barry, "een hardrock
voor komende
Financiën en handelszaken
Dit- is een serieuze oproep fan. Hoewel niet de snelste zit
schoolseizoen bij:
er
een
uitstekend
koppie
op!
van een 44 jr vrouw voor een Boxnummer 926275 ƒ 1 gpm.
leuke vent tot 50 jaar.
VAN KERKWIJK
Boxnummer 930329 ƒ 1 gpm Ik ben een snelle reklameAmsterdamseweg 202,
meid met krullen op zoek naar
15% winstdeling vast looptijd 12 maanden
Eén telefoontje is genoeg
AMSTELVEEN
donkere beschermenDeelname in Ned. kleinbedrijven
om in contact te komen met haar
020-6413187
Info telefoon en fax 020 - 4210403
de persoon van jouw keuze. gel. Boxnr 930222 ƒ 1,- gpm.
Schriftelijk nr. 12-NL-73
• •
Probeer het eens en bel
VERHUUR van PIANO'S
Ik ben Femke en zoek een
06-350.222.21. (100cpm).
al v.a. ƒ50 per mnd
romantische jongen die avonBel voor onze voorwaarden:
tuurlijk en spontaan is.
Ik, man, wil een vast maatje Boxnummer 389584 ƒ 1 gpm. 02946-4292, Fa. Holla & Zoon.
Rapenburgerstraat 85
om mee te dollen' met be1011 VK Amsterdam
houd van eigen vrijheid. Moet Ik ben Theo, slanke vent van
Hoge financieringslasten? kunnen! Boxnummer 931079 47. Zoek slanke, ca. 40 jr
Lessen en clubs
Zet nu uw lening om!
sportieve vrouw -met lang
ƒ1,-gpm.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Kroon Kredit
haar. Boxnummer . 929936
ASTROLOGIE opleiding/curs.
blijft toch goedkoper!
(ook met BKR problemen) Ik, vr., ben een pittig C.
Dulfertypje van 33 en zoek ƒ1,- gpm.
(Jupiter): folder 020-6384148.
Bel nu: 02507-14534.
015 - 620126.
een wind- en weerbestendige Ik, blondine van 23, zoek
PIANOLESSEN
een leuk iemand om gewoon
brede vent.
door gedipl. lerares.
Huwelijk en kennismaking
Boxnummer 903213 ƒ 1,- gpm gezellig mee te praten.
Tel.: 02507-18486.
Boxnummer 923657 (1 gpm).
Mijn naam is Hans en ik wil
kenn.maken met stevige Ik heb niks te doen en verveel
Zalenverhuur
deerne. Ben geen bartype, me. Heb je zin iets met mij te
wel gezellig.
Boxnummer doen, bel dan Patrick, 19.
Boxnummer 930723 ƒ 1 gpm.
351831 ƒ1,-gpm.
'
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
Ik heet Yvonne en ben moder24 uur per dag, 7 dagen per week.
ne vrouw met drukke baan.
TE KOOP
Zoek die ene die "het" heeft. uw adres voor koud buffet
Boxnummer 323376 ƒ 1 gpm.
.
een leuke''advertentie'/1;/1,-:p.m.
. ..
NIEUWEEN
en bittergarnituur.
. Bep 'met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. l
Tel.: 02507-18812/15619.
GEBRUIKTE
Nar: symbool van de lach én
. Tscp&riu het boxnummer in';en luister naar de advertentie.
de vrijheid. Deze 43 jr. creaVHS FILMS
VERENIGINGSGEBOUW
vah' uw keuze.
tieve nar zoekt mooie, sexy
. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
vrouw. Boxnummer 970146
ƒ1,- gpm.
-rits.ijournalist in A'dam, lang- Hoi, welk meisje tussen de 18
Grote Krocht 41, Zandvoort,
felank-knap, interesse: mu- e'n 25 wil een date met een
Nou, ik vr., zit dus te wachten tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
pek,;sport, zoekt lieve, mooie afgest. HEAO'er van 24 met
op je telefoontje en dan vertel
voor
videotheek
neidj. huidkleur onbelangrijk, humor en spirit. Reageer dan
ik veel meer over mezelf.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
'oxriummer 937278 (1 gpm). nu!! Boxnr 937336 ƒ 1 gpm
Boxnummer 930385 (1 gpm).
KOFFIETAFELS
j ik, man, ben 30, zw. Ik ben Annet van 48 en dol op
Plezier voor twee: lange, slan- Zoekt u ruimte voor vergadeCorn.
Slegersstraat
2B
raar/br. ogen en zoek gezelli- water. Bij een zakenman van
ke 30-er, zoekt idem vrouw ring, feest, club of partij?
Tel. 12070
ne dame met humor ca. 28. ca. 48 klim ik zo aan boord.
voor vr.schap en easy does it. Komt u dan eens praten met
Boxnummer 365557 ƒ 1 gpm. Boxnummer 928522 ƒ 1 gpm.
Boxnr 930874 ƒ 1 gpm.
mij, A.J. v.d. Moolen,
tel.:
Rob met sterrebeeld Maagd Gemeenschapshuis,
is 28. Ik zit vaak in het schaak- 02507-14085 of 19652.
café en wil naar Eurodisney.
Boxnummer 919120 ƒ 1 gpm. Bloemen, planten
.
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
>
en tuinartikelen
Tinus
van -24 is een schor' {
24 uur per dag, 7 dagen per week.
'|
pioen. Wie heeft zin te gaan
Wat moet u doen?
j
stappen met deze humorvolle
t
jongen? Boxnummer 314854 TUINMAN voor al uw tuin
werk, hek- en straatwerk.
1. Kies een leuke advertentie
, \
ƒ1,-gpm.
Levering alle materialen.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
Mijn naam is Karel en ik wil Vraag vrijblijvend prijs3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
gezellig uit. Ben donkerblond, opgave. Tel.: 023 - 380852.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
sportief en 1.80. Boxnummer
929510/1,- gpm.
Te koop
Voor deze blonde en stevige
aangeboden
moeder van 32 telt eerlijkheid
diversen
en wederzijds respect. Voor
jou ook? Boxnummer 335208
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
ƒ V gpm.
in ruim 500.000 brievenbussen.
Aangeb. prof. poolbiljart m.
Zijn er voor deze vlotte wedu- 3 keu's en mini keu t.e.a.b.
we, huiselijk en strandtypje, Tel.: 02507 - 17462.
nog mannen met humor? * Te koop vlaggenmast 7 mtr
| Wat moet je doen?
Boxnummer 372889 ƒ 1 gpm. ƒ 100,- zonder knop.
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
Tel.: 02507 - 30960.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
Erkende relatie/
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
T.k. compl. sauna 2 x 2 m,
bemiddelingbureaus nog in bedrijf, spoed t.e.a.b.
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te
Tel.: 02507- - 17462.
beluisteren)
14. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
CUPIDO brengt u bij elkaar!
ƒ 25,-(incl. btw) naar Weekmedja b.v.
Te koop
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
| S.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
gevraagd
Vraag gratis en vrijblijvend
belt u 06-.350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw adverten
diversen
de folder aan: 03451-11486
tie afluisteren.
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 Uur per dag, *Gevr. 4 witte eettafelstoeVul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
7 dagen per week. Cupido: len MDF, goede staat.
u heeft ingesproken via 06-350.15/15.6. (1,00 gpm)
erkend, voordelig en één van Tel.: 02507-17165.
Nederlands grootste relatieorganisaties.
('n blokletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatte geldt ook als één vakje)
Onroerend goed
CUPIDO zorgt snel voor resulen woonruimte
taat! Folder: 03451-11486 (aute huur
tomatisch) of 03451-31364
(telefoniste). Erkend, voordeaangeboden
lig en één van Nederlands
grootste relatie organisaties.'
GARAGE
TE HUUR
Kunst en antiek
Tel.: 02507-14534.
v
ul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
Gevr. hulp i.d. huishouding
v
voor 3 ochtenden per week.
an uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
Tel.: 02507 - 17084.
Het boxnummer is:
T.h. centrum Z'voort kamer
J
L
groot en klein, Teak hout
m, k.d.t. aparte entree ƒ 700,-.
JAN BEST, Keizersgr. 357, Tel.: 02507 - 18009.
020-6232736. Showroom:
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
Mr. J. Takkade 30, Aalsmeer, Van Galenstraat: gemeubileerde 2-k.flat met keuken,
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
020-6412137.
badk. met douche, balkon,.
„'t BINNENHUIS" in-verkoop ƒ 1400 p.mnd. 020 - 6593548.
oud + antiek + kunst enz.
Gasthuisplein 3. Tel.: 15760.
Onroerend goed
TAFELS
Adres:
en woonruimte
antiek, klein,
te huur gevraagd
p
groot,
dik,
dun.
ostcode/plaats:

Budget rendement winstdeling bureau

T.C. Partner

Autoverzekering

Reageren op 'n contact-advertentie
'met'boxnummer?

Party-service
PELIKAAN

i/a moet u doen:

De Krocht

DÖMBO

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!

Cilinder
bureau's

J-et op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
°6-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worö
en geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam,
tn vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

Jan Best

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

• •«

van|<eeuwi)k

Op de Sniep, Diemen
Homo: Jongens (18) onder elkaar. Hoor die knullen genieten! 06-320*330*88 (75cpm).

Oudere HEREN gezocht v. Vrouwen (40+) willen snel
gratis sex met lieve dames! SEXKONTAKT. Direkt aan de
Diverse clubs
(40+) Bel 06-9705 (75cpm). lijn! Bel 06-9757 (75cpm).
**HOMOKONTAKTEN **
Oudere vrouwen (40+) geven IVrouwen van 35 jaar en ou750 RUILADRESSEN
BETTY'S ESCORT
Zoek je snel een hete knul? hun telefoonnr voor gratis der willen direkt-sex. Bel haar
in A'dam. Inform. bij WBV Het 06-320*330*18
020 - 6340507 dag. v.a. 19. u.
(75cpm)
SEX: 06-9517 (75 cpm).
thuis op via 06-9604 (75cpm)
Oosten. Tel.: 020-4873315.
HUISVROUWEN
geven Oudere vrouwen geven tel. Wellustige oudere vrouwen
tel.nrs voor gratis sex bij hen nrs voor gratis sex bij hen geven hun tel.nrs. voor gratis v.a. ƒ200 p.u., meisjes gevr,
Vakantie
thuis. 06-9501 (75cpm).
thuis! Bel nu 06-9780 (75cpm) sex. Bel 06-9605 (100cpm).
v.a. 18 j. Bel: 020-6189577.
Binnenland
HUISVROUWEN
geven Oudere
vrouwen geven
Eén
is genoeg
ANNULERINGEN van uw om intelefoontje
tel.nrs voor gratis sex bij hen tel.nrs. 'voor gratis sex bij hen
contact te komen met
advertentieopdrachten
kunt
u
LAST MINUTE 28.6 t/m 10.7 thuis. 06-9664 (75cpm).
thuis. Bel 06-9511 (100 cpm)
de persoon van" jouw keuze.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Probeer het eens en bel
volledig verz. 2 dgs arr. p.p.
JONGE
mannen
gezocht
die
richten
aan
Centrale
Orderafƒ 182,50, Nol in 't Bosch,
06 - 350.222.21. (100cpm).
deling Weekmedia, Postbus
Wageningen tel. 08373-19101 dames (35+) GRATIS verBel dames Thuis!
wennen. 06-9709 (75cpm).
Mark, 38 jr., masseur v. man156, 1000 AD Amsterdam.
nen. Dag. info: 020 - 6815060.
Jongemannen
gezocht
die
Sportartikelen
dames (35+) GRATIS ver24 u/p.d. 100 c.p.m.
wennen. 06-9666 (1 gpm).
NEGERINNEN geven tel.nrs
* Te koop: Roces In Line ska- Kies nu zelf de leukste
voor gratis plezier bij hen
tes, maat 43, als nieuw, ƒ 125 vrouwen, via de computer thuis. Bel 06-9662 (75cpm).
Telefoon: 02507 -' 16252
krijg je haar direkt aan de
Nu DIKKE vrouwen echt oplijn! Bel 06-9667 (75cpm).
bellen. Zoek de leukste en de
Vaar/surfsport
Laat je eens lekker doorver- computer verbindt je naar
binden met zo'n OUDERE haar thuis. 06-96.68 (100cpm)
MOTORBOOTVERH. A'DAM vrouw thuis: 06-9650 (1 gpm). Nu kun je hete vrouwen echt
Groot en klein, met en zonder Oudere en jonge mannen ge- opbellen. Ze willen gratis sex.
schipper. Tel.: 020 - 6640555. zocht v. gratis SEX met da- De computer verbind je naar
mes (35+): 06-9620 (75cpm). haar door. 06-9755 (75cpm).
Rijwielen,
Oudere ERVAREN vrouwen
SEX-DOORSCHAKELLIJN
van 35+ zoeken sexkontakt. Nu hete negerinnen echt opmotoren,
06-350.290.53 (75cpm).
bellen.'Zoek de leukste en de
bromfietsen
computer verbindt je naar
haar thuis. 06-9667 (75cpm)
Videotheek
T.h. gevr. bromscooter in reSTUDENTES geven tel.nr.
delijk goede staat event. devoor gratis sex bij hen thuis.
fect geen bezw. 02507-18009
06-9695 (slechts 75 cpm).
om in contact te komen met de man of vrouw van
Corn. Slegersstraat'2b
* T.k. dames-vouwfiets ƒ 75.
jouw keuze;-Het maken van een afspraak is een
STUDENTES
geven
gratis
: Tel.: 02507r12070 •
Tel. na 19 uur: 02507 -16516.
fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en
sex op hun kamertje. Bel ook
Geopend dagelijks van
achter elkaar stelt een aantal personen zich aan je
06-9603 (75cpm).
T.k. kinderfiets i.z.g.st., vr.pr.
',. 13.00-21.00 uur • :
voor. Lijkt het je wat, dan kun je direct een
ƒ125,-; KTV + TXT vr.pr.
STUDENTES willen mannen
ƒ275,-. Tel.: 02507-31003.
afspraak maken.
Altijd de nieuwste
verwennen. Geen fin. bedoeEen effectieve manier om contacten te leggen.
premièrefilms, tevens
lingen: 06-350.266,46(1 gpm).
veruit de grootste- • :
En nog leuk ook!
Rijles auto's
TRIOSEX:
'n
vrouw
of
man
keuze in Zandvoort.
Probeer het maar eens en bel de
en motoren
extra in bed. Sexkontakten!
•'••' .Verhuurvan •".•'..'.•
Bel 06-9502. (75cpm).
moviéboxëh.
'
TRIOSEX: 'n vrouw of man
Alblas Verkeersscholen
Corn. Slegersstraat 2b
extra in bed. Sexkontakten!
••".'• 'Zandvoort
Bel nu 06-9844 (75cpm). •
' Tel. 02507-12070 .
cp
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
Woningruil

Darling Escort

Privé

06-96.88

Eén telefoontje is-genoeg..

bOMBO

CONTACTLIJN

in 5 dagen

06-Nummers

Bel Dames Thuis
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

06-98.50

06-350.222.21 (ioo m)

MICRO'S
voor de particulier

24 u/p.d. 100 c.p.m.
Dikke vrouwen (40+) willen
kontakt met oudere heren.
Bel ook! 06-9543 (75cpm).
Dikke vrouwen geven tel.nrs
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9602 (100cpm).
Dikke vrouwen (40+) willen
vrijblijvende sex. Gratis &
discreet. Bel 06-9502 (75cpm)
DIREKT apart met gratis vrouwen, doorverbonden naar
haar thuis. 06-9710 (75cpm).
DIREKT-SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste
vrouwen, via de computer
wil ze gratis sex aan de lijn.
Bel 06-9788 (75cpm).
Dominante vrouwen geven
tel.nr voor Gratis SM-kontakt
06-320.325.80 (100cpm).
Doorschakelen direkt apart
met een oudere vrouw. Bel
06-9504 (75cpm).
DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je vrouwen direkt
opbellen. Direkt naar haar
thuis. Bel: 06-9892 (75cpm)
ELKE DAG NIEUWE
DAMES PRIVÉ
Laat je snel
doorverbinden via

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

via de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

06-98.57
24 u/p.d. 110 c.p.m.
Gratis naar bed met getrouwde vrouwen thuis. Sexkontakten bel 06-9747 (75cpm).
Gratis naar bed met vele
Dikke VROUWEN thuis.
Bel ook 06-9580 (75cpm).
Gratis naar bed met vele getrouwde vrouwen thuis. Sexkontakt. Bel 06-95QO (75cpm)

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

6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

GRATIS Sexkontakt, nu spec.
met hete vrouwen van 40+.
Bel nu: 06-98.11 (75cpm).
GRATIS 't bed in met getrouwde vrouwen. Direkt sex
contact. 06-9566 (75 cpm).

Hete livesex

06-9714
24 upd - 1 gpm

Hete meisjes. (18) Live

06-9715

Secretaresse zoekt per sept./
okt. 2 kmrs k.d.t. in Zandvoort
± ƒ750 p.m. 02507-15402.

Geen wachttijd 1 gpm

Werk. vr., wijkverpleegk., zkt
per 1/7 woonr. tussen Z'voort
en H'lem. Huur ± ƒ600. Tel.:
071-315997 b.g.g. antw.app.

Luister naar gratis SEXoproepen van vrouwen. Maak je
keuze, de computer schakelt
door. Bel 06-9665 (100cpm).

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

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

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

„..Abonnee Ja/Nee

donderdag 29 juni 1995

Weekmedia 17

Slaapkamer met bedombouw,
2 nachtkastjes en achterwand.
Breedte 140, 160 en 180 cm.
In alpine wit.
Nu vanaf

995,-

Vouwdeurkast incl.
kranslijst. 227 cm
hoog, leverbaar in
diverse kleuren.
6-deurs, 157 breed

1.275,-

Polyethermatras SG 40 Soft.
Kwaliteits matras voor een
super meeneemprijs.
90 x 200 cm.

-295,-

7-deurs, 182 breed:
1.395,8-deurs, 182 breed:
1.495,9-deurs, 182 breed:
1.650,Spiegelper deur: 65,-

cv \

Schuimrubber matras
80 x 200 cm

1.095,-

f

^ / i l

-595,-

90 x 200 cm nu 695,-

Oase ruimt
laapkamers op!
Lattenbodem met elektrisch
verstelbaar hoofd-nek- en
voeteneinde. Inclusief schuimrubber
matras.
90 x 200 cm of
80 x 200 cm nu

-\

Meubelboulevard
Beverwijk
ruimt op

Supercomfortabele boxspring, inclusief binnenveringsmatras.

595,-

80 x 200 cm nu
90x200 cm nu 695,1'40x200 cm nu 995,160x200 cm nu 1.195,180x200 cm nu 1.395,-

Prijzen zijn exclusief hoofd- en voetbord.

Komplete slaapkamer in essen blauw of essen wit
structuur, inclusief achterwand met verlichting. Bedset
leverbaar in 140, 160 en 180 cm breed.
Nu vanaf

1.350,-

Slaapkamer Speciaalzaken
Diemen
Woonboulevard Amsterdam-Diemen
Op de Sniep 9, Tel. 020 6981991

30 TOT 50% KORTING OP HÜLSTA
EN ANDERE SHOWROOMMODELLEN

Oase vindt u ook in:
Apeldoorn
Bleiswijk
Capelle a/d IJssel
Den Bosch
Enschede
Groningen
Heerlen
Sliedrecht
Son(Eindhoven)
Utrecht
Zoeterwoude/Rijndijk
En vanaf 7 september:
Woonboulevard Breda

t1

Korting tot

Nu f 1.000,- e x t r a i n r u i l v o o r d e e l bij a a n k o o p van een C h r y s l e r Neon.

neon
A GOOD FRIEND, A GREAT CAR.

Voorwaarden: uitsluitend geldig bij aanschaf van een nieuwe
Chrysler Neon. De datum van het op naam stellen van het
kenteken is bepalend. De actie loopt van 1 juni tot en met
31 augustus 1995. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder
te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs. De onder. staande waardecoupon wordt .alleen in behandeling
genomen wanneer die volledig ingevuld is. Stuur te
zamen met de ingevulde coupon een kopie van uw
oude en nieuwe kentekenbewijs deel 1 naar Chrysler
Import Holland, Postbus 216, 4130 EE Vianen.

&CHRYSLER
ALWAYS DRIVING FORWARD
De nieuwe Neon Overdrive 2.0L 16V maakt de Chrysler
Neon lijn compleet. Een middenklasser met standaard o.a.
dubbele airbag, verstevigingsbalken in de portieren, getint
glas, elektrische buitenspiegels en stuurbekrachtiging. De
Overdrive heeft 'economy transmission'. En is daardoor stiller, zuiniger en dus comfortabeler.
De Neon Sport heeft bovendien lichtmetalen sportvelgen, een derde remlicht en een luxe mattenset.
Bij aankoop van een nieuwe Neon nu f 1.000,- extra
inruilpremie op bank- of giro. Vul de bon in en ga naar uw
dealer. Chrysler Neon: vanaf f 35.995,- incl. B.T.W.

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

020-562.2027

Ja, ik ontvang graag f1.000,- extra retour op mijn bank- of
girorekening bij vervanging van,mijn huidige auto door een Neon.

LAAT ONS

Naam:
Adres:

. . . . . . . .

Postcode:
Huidige auto:

Woonplaats:
. Bouwjaar

Bank-/girorekening*:
Chrysler-dealer:
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag '
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Afgebeeld de Chrysler Neon Sport SE: f 35.995,--. Prijzen incl. B.T.W., af importeur, excl. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Lease vanaf f 965,- per maand
(48mnd., 20.000 km. p/j, full operational lease; excl. B.T.W. en brandstof). Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland B.V. Tel. 03473 - 63400.

UW PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-6242316.
SAMEN ADVERTEREN MET uw RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

het eerst

514.550 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 6 juli 1995

55-e jaargang nummer 27

Los nummer f1.85

Oplage: 5.300

Stichting Leefbaar Zandvoort woedend op gemeente

DEZËWEËm

Jazz behind the Beach blijft
tot één uur 's nachts open
ZANDVOORT - Het festival 'Jazz behind the Beach', dat
op 4 en 5 augustus wordt gehouderi, zal tot een uur 's
nachts openblijven. B en W van Zandvoort hebben een
verzoek van het Ondernemers Platform hiertoe gehonoreerd. Tevens mag tot twee uur op de terrassen drank
worden geserveerd. Burgemeester Van der Heijden zal het
jazzfestijn op donderdag 3 juli in N,ieuw Unicum officieel
openen.
Na een onderhoud, dinsdagmiddag tussen het college van
B en W en vertegenwoordigers
van de Stichting Zandvoort
Promotie, Horeca Nederland,
de strandpachters en Ondernemers Vereniging Zandvoort,
die in het Ondernemers Platform samenwerken, is het gemeentebestuur akkoord gegaan.
De horecabedrijven vreesden
dat, als de jazzbands slechts tot
middernacht optreden, hun investering niet terug kan worden verdiend. Een ander argument van het Ondernemers
Platform was dat er vorig jaar
en bij het onlangs gehouden
Midzomernacht Festival zich
geen problemen hebben voorgedaan.
Ploris Faber van de Stichting
Zandvoort Promotie had namens het Ondernemers Platform het college in een brief
toestemming gevraagd langer
open te mogen blijven: „Zandvoort is geen Staphorst. We zijn
badplaats en willen keuzes maken. Laten we dan tegemoet komen aan de vraag van onze
klanten/gasten én van veel bewoners naar een volwassen festival. Middernacht is voor vakantievierders en lokale stappers zo ongeveer kinderbedtijd.
De marketing van Zandvoort
richt zich op volwassen mensen."
In een telefonische toelichting zegt Faber dat dit een

weekeinde per jaar moet kunnen. „Er zijn misschien vijf omwonenden die overlast hebben,
maar hoeveel Zandvoorters
gaan niet op stap en vinden het
prachtig. Dit is een fantastisch
succes. Ook de politie heeft alle
medewerking toegezegd."
Adries Filmer van café Neuf
is uiteraard zeer tevreden. „De
tendens de laatste jaren was dat
het publiek pas om tien, 11 uur
de straat opgaat. Je moet zo'n
festival dan op het mooiste moment afsluiten. Nu kun je ook

kwalitatief betere bands aantrekken."
Filmer geeft toe dat het voor
omwonenden vervelend kan
zijn. „Als je de volgende dag
moet werken en je kunt niet
slapen, dan is dat zeer irritant.
Maar het is een experiment van
slechts twee dagen. We wonen
in een badplaats. Het alternatief is geen festivals organiseren, dat vind ik ook weer te ver
gaan. De een heeft er baat bij,
de ander overlast. Zo heb je altijd tegengestelde belangen.
Het hoort er gewoon bij."

>

Verbolgen
Paula van der Drift van de
Stichting Leefbaar Zandvoort
is verbaasd en verbolgen. „Wij
zijn hier helemaal niet in gekend. Het beleid is om 12 uur
sluiten." Na een telefoontje met

Woonwagens

de verantwoordelijke wethouder Versteege is ze zo mogelijk
nog verbaasder. „Zijn argumenten slaan nergens op. Hij zegt
dat als het festival een uur later
sluit, het verloop wat soepeler
is. Bovendien' is het een proef.
Het Tropicana Festival blijft
niet langer open, omdat Jazz
behind the Beach wat rustiger
is. Nou, het is alleen rustig bij
een stortbui.
Van der Drift beschuldigt de
gemeente van onbehoorlijk bestuur. „Ze hebben alleen de ondernemerskant uitgenodigd.
Versteege noemde het een slip
of the pen dat hij ons niet gehoord heeft. 'Maar jullie roeren
je zo weinig de laatste tijd', zei
hij nog. Maar je hoeft niet te
ageren als er goed beleid is. Het
enige wat ons rest is de politie
aan onze kant krijgen. Want die
weet nog van niets."

'De ene huurder kan de
ander de deur niet wijzen'

Met het inzetten van de
r* t\
Strandspnnter, de nieuO l
we treinverbinding met Haar- [
lem, wordt te weinig rekening j
gehouden met de vaste pas- <
sagiers uit Zandvoort en Over- \
veen/Bloemendaal Dat zegt •\
de belangenvereniging voor j
reizigers in het openbaar ver- '
voer (Rover) Zij vindt dat de j
NS alleen rekening houden l!>
met badgasten.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.... tel. 17166 'j
Advertenties:
tel. 17166 «
Redactie:
tel. 18648 .;

HoUday gteetings.

ZANDVOORT - „De ene
huurder kan de andere
huurder de deur niet wijzen." Dit zei PvdA-lid Jeanette van Westerloo dinsdagayond tijdens de commissievergadering Maatschappelijk Welzijn over de
problemen in het Gemeenschapshuis.

Twee ton uit
loods gestolen

huurder, de muziekschool New
Wave. De politici waren unaniem van mening dat wethouder De Jong met het bestuur
van het Gemeenschapshuis
moet gaan praten.
„Dit is van de gekke," aldus Jan
Termes van D66.

Westerloo: „Die Kast geeft toch
muziekles aan kleine kinderen.
New Wave en Kast bijten elkaar
niet. Concurrentie is gezond."
Lou Koper (D66) vond dat op
deze manier de verkeerde weg
wordt ingeslagen. „Daarvoor
geeft de gemeente geen subsidie. Het Gemeenschapshuis
moet zalen verhuren, meer
Gezond
niet. We zitten hier toch ook
De Haarlemse muzieklerares
New Wave wil uit concurren- met zes concurrerende partijBarbara Kast is per eind van dit tie-overwegingen niet ianger en."
cursusjaar de huur opgezegd dat Kast nog muziekles geeft in
onder druk van een andere het Gemeenschapshuis. Van

Rechtszaak

Volgens A. van der Eist
(GBZ) staat Kast, die inmiddels een advocaat m de arm
heeft genomen, bij een eventuele rechtszaak zeer sterk. „In het
huurcontract ontbreekt een
concurrentiebeding.
Bovendien is Kast mondeling toegezegd dat ze zolang mogelijk een
zaal mag huren. En muziekonderriclit is een vrij beroep. Het
Gemeenschapshuis kan haar
de wacht niet aanzeggen.
CDA-er R.M. van der Meij
was wat voorzichtiger in zijn
oordeel. „Heeft New Wave inderdaad gedreigd? We moeten
eerst alle feiten kennen. Als het
Gemeenschapshuis fout is geweest, moet de rechter het bestuur maar terugfluiten."
M. Weber, voorzitter schichtingsbestuur van het Gemeenschapshuis, zegt dat de commissieleden zich eerst maar
eens goed moeten laten informeren. „Per abuis is een zaaltje
verhuurd aan Kast op hetzelfde
tijdstip als New Wave muziekles geeft. De verstandhouding
was inderdaad niet best. Kast
heeft bijvoorbeeld in het dorp
reclamefolders over die van
New Wave heen geplakt."

Eeuwigheid
ZANDVOORT - Van de 32 kandi- deringen, verwachten wij nog
daten aan het Noordzeecollege wel wat aanmeldingen." Zois één leerling voor zijn ma- heeft ook het onderwijs zijn
vo-examen gezakt. Van de geslaagden gaan er 29 doorstuderen.
Directeur Gerard Hokke is
daarom zeer tevreden over het
resultaat, te meer daar 70 procent examen heeft gedaan op
het hoge D-niveau. „Vorig jaar
lag dat percentage zelfs op 75
procent, terwijl het landelijk geZANDVOORT - Een
middelde 40-45 procent is. Hoe feestje viert directeur René
dat komt? Aan het goede onder- de Vries van Stichting Zorgwijs."
centrum Zandvoort niet,
De Gertenbachmavo had maar „andere gemeenten
weer meer kandidaten dan vorig zullen hun vingers aflikken
jaar en in 1996 verwacht Hokke bij de plannen die Zandzelfs een aantal van veertig exa- voprt er door heeft weten te
mengangers. „Veel kinderen die krijgen. Op de lange termijn
op een andere school blijven zit- krijgt de badplaats uitsteten in havo 3 of 4, maar wel
overgaan naar een mavo-klas, kende voorzieningen voor
komen vaak bij ons. Wij hebben ouderen."
De Vries reageert daarmee op
een goede naam. De komende
week, vlak na de rapportverga- de uitspraak van de afdeling be-

transferperiode. Op de foto een
van de geslaagden
Foto Andre Lieberonr

HiK gaat dicht, maar
De Vries toch gelukkig

Datum
HW LW HW LW
6 jul
10.00 05.35 22.4617.45
7jul
11.16 06.24 23.501855
8jul
_... 07.35 12.1919.54
9 jul
00.55 08.34 13.2521.04
10 jul
01.58 09.50 14.3122.24
11 jul
02.55 11.15 15.2523.20
12 jul
03.47 12.05 16.15 -.13 jul 04.35 00.0417.0514.46
14 jul 05.17 00.55 17.5015.36
Maanstand/getij:
VM woensd. 12 juli 12.49 uur
Springtij zaterd. 15 juli
06.05 uur 1NAP + 126 cm
LK woensc ,. 19 juli 13.09 uur

Treinreizigers

We maUe sure they qet Uwre

Transfer periodeleerlingen

H Waterstanden!

| Zowel woonwagenbe*>
". woners als omwonenO
\1 den zijn niet bly mei het toekomstige woonwagencentrum
i achter de J.P. Thijsseweg en
,_ de Heimansstraat Toch wil de
t gemeente zijn zin doorzetten
'Hier komt er één op anderhal;' ve meter van mijn achtertuin,'
f
. ( zegt Rob Drose

stuursrechtspraak van de Raad
van State over het ouderenbeleid van de provincie NoordHolland. De Raad van State
heeft de plannen van ex-gedeputeerde Els Berman onderuit
gehaald. Zij wilde meerdere bejaardentehuizen opheffen en
het aantal bedden drastisch
verminderen. Dat gaat nu niet
door. Jeanette van Westerloo
van de PvdA verweet dinsdagavond tijdens de commissie
Maatschappelijk Welzijn het
college daarom min of meer dat
de gemeente het bezwaarschrift tegen sluiting van het
Huis in het Kostverloreri (HiK)
nooit had mogen intrekken. „Al
die bejaarden zijn eigenlijk
voor niets verhuisd."
De Vries vindt het heel verve-

lend voor de bejaarden die het
HiK moeten verlaten en voor
het personeel dat zónder werk
komt te zitten. „Een oudere
van 75 die moet verhuizen, dat
is geen sinecure. Maar voor de
langere termijn mogen wij zeer
gelukkig zijn. Ambtenaren van
de provincie zeggen zelfs dat
wij onze plannen voor de poorten van de hel hebben weggesleept." In het HiK worden 46
luxe appartementen gebouwd
voor zelfstandig wonende ouderen met op de begane grond een
aantal voorzieningen. Dit plan
gaat nu definitief door.

Bezwaarschriften
Tijdens een persconferentie
gistermiddag in het Provinciehuis bleek echter dat de bejaardentehuizen in Noord-Holland
die hun bezwaarschriften niet
hebben ingetrokken en dus van
de Raad van State open mogen
blijven, uitstel van executie boven het hoofd hangt. De Vries:
„In 1997 lijdt het ouderenbeleid
in de provincie twintig miljoen
gulden verlies. Er wordt momenteel een nieuw plan gemaakt door gedeputeerde Wildekamp. Waarschijnlijk zouden we er dan niet zo genadig
zijn afgekomen."

Het Gemeenschapshuis heeft
nog geprobeerd New Wave op
een andere dag te plaatsen, aldus Weber. „Maar Kast is niet
in haar broodwinning geschaad. Er zijn nog genoeg andere lokaties in Zandvoort. Net
zomin als een huurder voor de
eeuwigheid iets moet huren,
zitten wij ook niet voor altijd
aan een huurder vast. Van een
mondelinge toezegging aan
Kast is mij niets bekend. New
Wave huurt twee zalen en heeft
de intentie om uit te breiden.
Wij moesten een keuze maken.
Het gemeenschapshuis moet
elk dubbeltje omdraaien om
rond te komen. Als wij vier zalen zouden verhuren aan Alebert Heijn en eentje aan Dirk
van de Broek, dat zou ook niet
gaan."

ZANDVOORT - Uit een loods
in de Max Planckstraat is zaterdag tussen 11.00 en 21.45 uur
twee ton gestolen. De inbrekers
namen bovendien een aantal
horloges mee van de merken
Cartier en Breitling. De gedupeerde is een Zandvoortse horecaondernemer.
De inbraak vond plaats in een
woning achter in de loods. De
deur van het huis werd ingetrapt. De politie verzoekt getuigen die tussen genoemde tijdstippen personen bij de loods
op de hoek Kamerling Onnesstraat-Max Planckstraat hebben gezien, contact op te neDrie beachwatchers: boven in de toren Roy Koper, op de eerste verdieping Bert Schipperijn en men. Daar de dieven de loods
op de begane grond Vanessa Noordervliet. Jolanda Stots was verhinderd Foto André Lieberom met een valse sleutel zijn binnengedrongen, gedroegen zij
zich buiten de loods niet als inbrekers.

'Ik ben helemaal geen machq'

ZANDVOORT - Pamela Anderson zal dit weekeinde niet
van de partij zijn om symbolisch de eerste pleister te
plakken op een kapotgevallen kinderknietje. De beachwatchers die dit jaar voor het eerst in Zandvoort actief zijn,
moeten eigenlijk maar weinig hebben van de tv-serie Baywatch. Te romantisch. Bovendien gaat de vergelijking
mank, aldus de Zandvoorters Bert Schipperijn (24) en Roy
Koper (18), twee van de vijftien strandwachers van het
nieuwe seizoen. „Wij hollen de zee niet in, wij zijn er alleen
voor het strand. Baywatch is een reddingsbrigade."
door Ton van Doorn

Maar ze zijn er wel op voorbereid dat de Zandvoortse badgasten hen associeert met siliconenmeisje Anderson en
spierbundel David Hasselhoff.
De zes vrouwelijke beachwatchers kregen zelfs een cursus
seksuele intimidatie. De 23-jange Jolanda Stots uit Haarlem:
„Tijdens de training werd ik
steeds vergeleken met Pamela.
Ik ben wel blond, maar verder
heb ik niets met haar gemeen.
Ik ben trouwens helemaal geen
macha."
„Je moet je juist helemaal
niet voordoen als macho," zegt
Bert. „Dat geeft geheid meer
problemen. Als je tegen iemand
roept 'Hé, jij daar met die
hond', dan komt-ie de volgende
dag met vier honden terug. Op
sensatie beluste mensen zijn er
bij de sollicatieprocedure direct uitgezeefd."
Bert, oud-beroepsmilitair,
leek het wel een leuk baantje.
Bovendien kende hij de Zandvoorter Rinnie Cappel, die verantwoordelijk is voor het beachwatch-project, dat vorig in
Bloemendaal zijn vuurdoop beleefde. Na een functionermgsgesprek werd hij aangenomen.
„Ik doe zo veel ervaring op met
mensen. Later wil ik misschien

(ADVERTENTIE)

ELKE ZONDAG OPEN
7 DAGEN PER WEEK TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN

Op zondag 9 juli:
Verse pastaschotel met kipreepjes, Danish blue en een
Italiaanse tomatensalade.

14.95
VROOM & DREESMANN
Kalverstraat

overstappen naar de politie.
Het staat in elk geval prima op
je cv. Voor het geld hoefje het
anders niet te doen. Ik krijg'
met mijn 24 jaar een tientje bruto per uur."

Gastheer
Roy werd gevraagd. Een reanimatie- en EHBO-diploma
spraken in zijn voordeel. Hij
volgt een opleiding HBO-Verpleegkunde en dit vakantiebaantje ligt een beetje in die
lijn. „Bij Dirk van de Broek verdien je misschien vier gulden
per uur. Ik vind dit een leuke
uitdaging. Ik wil een gastheer
zijn voor de badplaats Zandvoort, zodat iedereen het op het
strand naar zijn zin heeft."
Jolanda reageerde op een artikel in de Viva, waar een informatienummer stond over het
beachwatch-project. „Ik was eigenlijk al te laat. Maar omdat ik
doktersassistente ben, had ik
een streepje voor." Jolanda studeert creatieve therapie, een
HB O-opleiding. „Ik doe het
niet om de sensatie. Ik ben
graag buiten en zo leer ik in
zeer verschillende situaties
met mensen om te gaan."
Bij de Zandvoortse beachwatchers, die bij mooi weer van
negen tot zes het strand in de
gaten houden, gaat het dus niet
om opgepompte borsten of
spieren. Assertiviteit, stressbestendigheid, vriendelijkheid,
een beetje Duits spreken en
vooral niet agressief zijn. Bert:
„Wij moeten informatie en eerste hulp bij ongelukken geven,
verdwaalde kinderen opvangen, optreden bij ruzies en zorgen dat allerlei voorschriften
worden nageleefd. Honden mogen in de zomer niet op het
strand, alleen bij Parnassia en
op een strook voorbij de Zuid-boulevard. Als iemand op het
strand ligt en met zijn hand in
een drol graait, kijk dat is niet
zo lekker." „Verder is fietsen
pp het strand verboden. Vorig
jaar werd m Bloemendaal nog
een kind door een mountain-biker overreden. 'Dat was overigens voor de beachwatchers
daar begonnen. En vliegeren
met twee touwen mag ook met.

Zo'n ding kan zich, als-ie naar
beneden stort, wel in een lichaam boren."

Oorzaak stankgolf
nog niet bekend

ZANDVOORT - De oorzaak
van de stankgolf die Zandvoort
vorige week en met name donderdag teisterde, is nog niet
achterhaald. Bij de gemeentelijke milieuklachtenlijn kwamen zo'n dertig telefoontjes
over een rotte-eierenlucht binnen.
Gemeentewoordvoerder
Egon Snelders acht het bijna
uitgesloten dat de strandpaviljoens die sinds kort zijn aangesloten op de gemeenteriolering,
de boosdoeners zijn. „Als de
pompen die het afval op het mveau van de dorpsriolering
brengen, beginnen te werken,
wordt even HTS-gas dat naar
rotte eieren ruikt, aangemaakt.
Maar dat is alleen 's morgens.
De mate waarin wij de lucht
roken, daarvoor moet bijna de
hele Zandvoortse riolering kapot zijn."
Snelder acht de kans groter
dat Hoogovens de schuldige is.
Het staalbedrijf stoot zwaveldioxyde uit, dat mogelijk met
de vorige week heersende noordenwinden naar de badplaats is
gevoerd. „Maar," aldus Snelders, „dat is nu niet meer te
achterhalen." Het onderzoek
Vervolg op pagina 3 wordt voortgezet.

Kinderoppas

Maar zijn de Zandvoortse
macha's en macho's, herkenbaar aan een helgeel t-shirt en
bewapend met verrekijker en
portofoon, niet bang dat ze voor
veredelde kinderoppas spelen?
Bert: „Als dat gebeurt, gebeurt
dat. Dan zijn we al behulpzaam."
En als een kleerkast met een
loslopende pitbull het strand
onveilig maakt? Roy: „Zo iemand moet je nog voorzichtiger benaderen dan een wandelaar met een teckeltje. Hem
erop wijzen waar hij wel met
zijn hond mag komen. Als je dat
niet durft moet je de politie
waarschuwen. Want wij vullen
de politie en de reddmgsbrigade aan, wij vervangen ze niet."
De strandpachters en de reddingsbrigade, die uit louter vrijwilligers bestaat, waren vorig
jaar niet te spreken over de beachwatchers. Jan Paap, secretaris van de Zandvoortse
strandpachters: „Wij wisten
toen van niets. Alleen werden er
ineens pal voor onze deur torens neergezet. Dat irriteerde
behoorlijk."

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

Aan alle klanten van
bakker Paap
Bedankt voor de fijne maar vooral
gezellige 5 jaar die jullie mij
hebben gegeven.
Nogmaals bedankt.
Simone

Kevin
heeft een broertje

en wij weer een kleinzoon
de trotse grootouders

Nous donnons un baiser a la
quinquagénaire.

Anne lies Smits

Joop Riemersma

Zij treedt toe tot de orde van
de bessen.
De Opperbes
De Bessen
en de
toekomstige bessen

5O jaar
Lang zal hij leven
Gefeliciieerdl
Fred,Joyce
joanne, Nikita
en Feretti

Lieve gasten
van de „Harlekijn'
Inés Kenter-Kaufmann
GEFELICITEERD
Fietenjoos

Bedankt voor 2Vi jaar
gezelligheid.
Tot ziens!
Jurriaan Scheffer
Rest. Roxy's
Kruisherengang l
Maastricht

Super
NOQRI)
Neem van
m ij aan

dot" het
voordelig is!

Te huur

garage
Burg.
v. Fenemaplein

v.d. Reijden
makelaardij
tel. 02507-15531

Pizzeria Cesario
zoekt voor direct
SCHOONMAAKSTER

ca. 2.00 uur p. dag
Tel. 31456
Zandvoort

Bedroefd geven wij U kennis van het overlijden
van onze zoon, broer en zwager

Gerlach Halderman
30 mei 1934

PROFESSIONALS IN:

29 juni 1995

50 jaar

H. Halderman
F. Halderman-Spijkerman
Henk Halderman
Hil en Roei Schaart-Halderman
Feike en Rob Bosson-Halderman
Corr.-adres:
Kostverlorenstraat 73,2042 PC Zandvoort
De crematie heeft op dinsdag 4 juli
plaatsgevonden.

wonend in Zandvoort.
Voor Annie Grol
een geweldig oord.
Van harte gefeliciteerd
en nog vele gezonde jaren
Kinderen, Wein- en
achterkleinkinderen
Receptie: 8 juli v/a 16.00 uur

Altijd alles gegeven,
Nooit iets gevraagd.
Tante Wil is er niet meer.

Wil Draijer-Bosman
Buurvrouw, vriendin, tante en oma,
dat was je allemaal voor ons!
Jan-Hein, Hester, Lars en Sven Carree

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Let op: de inspraaktermijn is met een maand
verlengd.
Tot en met maandag 7 augustus 1995 ligt het
ontwerp voor de eerste fase ter inzage DIJ de
sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Óntwikkeling, Raadhuisplem 4 te Zandvoort
Deze afdeling is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 09 00 tot 12 30 uur. Het plan is
tevens m te zien bij de Openbare Bibliotheek aan
de Prmsesseweg
In de hal van het raadh uis wordt een tentoonstelling ingericht
Tijdens de inzagetermijn kunnen schriftelijk reacties. worden ingediend bij Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort of mondeling bij de afdeling voornoemd

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten
m het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een route
met enkele halteplaatsen Het KCA kan op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 11 juli
1995.
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 15 - 09 00 uur
Schuitengat
09 15-10 00 uur
Brederodestraat/Fnethoff1 0 1 5 - 1 1 00 uur
plein
Tolweg
11 1 5 - 1 2 00 uur
Sophiaweg
12 4 5 - 1 3 30 uur
Van Lennepweg/J P Thijsse- 13 45 -14 30 uur
weg
Prof v d Waalstraat
1445-15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15 45 -16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

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

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvraag is ontvangen
- Vinkenstraat 19
-1 boom
- Duindoornlaan 14
-7 bomen
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector
Eigehdommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlingh Onnesstraat 20 te Zandvoort De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
0900 tot 12 00 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

VOORGENOMEN
BOUWVERGUNNINGEN
(ART. 19 WRO-PROCEDURE)
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens
om met toepassing van art 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bouwvergunningen te
verlenen voor
- het uitbreiden en verbouwen van het pand
Kerkdwarspad 2 tot woning,
- het uitbreiden en verbouwen van de woning
op het perceel de Burg Nawijnlaan 6
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 7 juli 1995 gedurende veertien dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4 te
Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09 00 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn dat de plannen ter inzage
liggen, kunnen schriftelijk gemotiveerde bezwaren worden ingediend bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeeste/ en
Wethouders ingediend:
95062B Duindoornlaan 29
95063B Celciusstraat 192

plaatsen garage
vergroten
supermarkt
95064B Burg Nawijnlaan 1 plaatsen
liftschacht
De genoemde aanvragen lig'gen op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 0900 tot 12.30 uur ter
inzage bij de af d Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4

GEMEENTE

Hoe? 3x daags 1 koek + 1 warme maaltijd.
Doos met 45 koeken in 10 smaken ƒ 141,50.
Dit is per dag ƒ 9,44.
Info: Letty Kinderdijk - 02507-19899

399,-

o
TSINGER
.REPARATIE ALLE MERKEN":

STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

Fa. P. Klein
Super Noord

Kerkstraat 12, Zandvoort

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort

AKO
Sig.mag. De Krocht

Haltestraat 22, Zandvoort

EAU dE ToliETTE

en

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling

Kom eens grabbelen in onze kadowinkel
voor ƒ 1.00 kan je een duik nemen in de ton.

De Vonk

Vondellaan 1A, Zandvoort

Gefeliciteerd met je diploma en
veel succes op de HTS
Mama, papa, Linda, Laura

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Bedankt
Familie, vrienden,
bekenden en supporters
Door jullie prachtige kado's t.g.v.

mijn 65e verjaardag
hoop ik'nog enige jaren met
plezier te kunnen fietsen.
Het was een onvergetelijke dag.

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

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

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

De besluiten liggen met de bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning de betreffende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de
sector Grondgebied, Raadhuisplem 4 te Zandvoort Deze afdeling is geopend van maandag
tot en met vrijdag van 09 00 tot 12 30 uur

Haarlem Winkelcentrum Schalkwijk, Kmeradteel 32, Hoofddorp Knusucg 656,
Heemstede Uiiintiiwei; l 51

Zuideindë 63A, Landsmeer,ltei;;ÖgÖ-6336802
'
Ringweg Al O-afslag Landsmeer ,', : . ;

iedereen leest de krant altijd en overal

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f 3.145,- (N.B. ccn vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-)'.
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Pag en nacht bereikbaar voor :
hét verzorgen-.van
een begrafenis
óf crematie.1;;' ••'-,'v ' ' ••.'.''",'.':" -'..v •. •
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp'bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750

Spektaculaire
inruiüaktie.

brengt leven In beeld

OPENINGSTIJDEN: •
•Antiek van oud hout, gemaakt en nieuw
•v..-' Ma. t/jn vriji;yan':; -:
/ 10.00 tótl8.00,üuri
Vrijdajgayónd-kpopayond tot 21.0p;üur
: Za.;vanaO.OÖ totpLTJOO uur' ; V

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

Bij aankoop
van deze camera,
50% korting op een tas of koffer naar keuze.

Tijdens hot Capi Foto Spektakel
ge\en \\i] extra hoge inruil-prij/en
\oor u\\ oude camera.
Fotowedstrijd, met als hoofdprijs
een reflcxcamera t.xv.v. 849,-.
Gratis camera controle. Neem geen risico \oor de vakantie.
Camera's eil accessoires tegen spektakel prij-/en.

MOOISTE
| MEUBELEN
TEGEN DE
| SCHERPSTE
, PRIJZEN!

• , . • • • • ' / • • • . . ' • • . - ' . • ' - - '.:••• •..."- : : :."'.-" •• v '.•.••;••'.• -' : . ; ; .'••.:••':-" '•'-••• . r ':*i'-':ï:~ :•.'•'•:'•••• .'":.-'v V": ' - ; - . ';

Stunt:

CAPI

- het perceel Burg Nawijnlaan 6,
- de percelen Brederodestraat 207 en 209

èïi
pf ö^
Ïiütè^^
W

De hele maand juli ontvangt u 20% korting
op onze badmode en lingerie.
Kom snel want op = op

De gemeenteraad heeft op 27 juni 1995 besloten dat op grond van artikel 21 van de Wetop
de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen worden voorbereid voor

Hogeweg 2, Zandvoort

Tijdens het
' Capi Foto
Spektakel
van 13997- voor

NU SLECHTS VOOR ƒ 29.50

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 LID 2 WRO)

Grote Krocht 1 8, Zandvoort

T. Goossens

De Nikon F50 met ingebouwde flitser en twee basis instelstanden:
'simple' om snel en gemakkelijk te fotograferen en 'advanced' voor de
gevorderde fotograaf. Een echte Nikon
compleet met origineel 35-80 mm
zoomobjectief.

SrIOWER BATrl

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

Loodsverkoop
gélôójgdgreitiièn

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

De kortste weg naar
prachtige opnamen.
Gucci NobiiE poim

U kunt deze aanvragen inzien bi] de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 -12 30 uur gedurende twee
weken na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders Deze bezwaren
worden bil de beoordeling betrokken In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ock al is bezwaar
ingediend Dit is een wettelijke verplichting

DE

LUhhfcVbKKUUKAUKr-hhfclSj -

Fa. Veldwijk
DMC-garen
Anchorgaren
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie

Verleende bouwvergunningen
94085B Kostverlorenstraat 121 vergroten
woonhuis.
94095B Parnassialaan 14
vergroten
woonhuis
94097B S Lohmanstraat 4
vergroten
woonhuis
94102B Fr Zwaanstraat 64
plaatsen
garage/berging
94106B Kennemerweg 78
plaatsen
dnving range
95036B Q van Uffordlaan 43 plaatsen dakka pel en uitbreiden garage
95037B Haltestraat 21
wijzigen
voorgevel
95045B Brederodestraat 6-10 wijziging
vergunning
95046B De Ruijterstraat 36/116 vergroten
dakopbouw
95048B Zandvoortselaan 20A plaatsen
dakkapel
95051B C. v/d Lmdenstraat 12 plaatsen
dakkapel
95054B Haarlemmerstraat 54 maken onderkeldermg

Zandvoorts Nieuwsblad

Sig.mag. Lissenbsrg

lichtgewicht
naaimachines
vanaf

Anna Stoepman-Hinse

ADVERTENTIES

Het ontwerp-bestemmmgsplan |ieeft betrekking
op het gebied gelegen binnen de ring die wordt
gevormd door de Koninginneweg, Kostverlorenstraat/Zeestraat, Burg Engelbertsstraat/Badhuisplem/Thorbeckestraat en de Hogeweg.
Voor het gebied zal door het ontwerp-bestemmingsplan een soort regelgeving met betrekking
tot het gebruik van gronden en gebouwen en de
bebouwingsmogelijkheden gaan gelden
'

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Bedroefd om haar heengaan, maar met dankbare
herinnering aan datgene wat zij voor ons betekend heeft, geven wij U kennis dat na een dappere strijd vredig is ingeslapen mijn lieve vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en mijn oma
•fr Amsterdam,
t Zandvoort,
'4 september 1924
30 juni 1995
J. J. Stoepman
Angela en Ria
Frits en Mariska
Sjors
Lijsterstraat 2, flat 37
2042 CL Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden op woensdag 5 juli in het crematorium
Velsen.

Op basis van de gemeentelijke mspraak-verordening wordt voor belangrijke en/of ingrijpende
ruimtelijke plannen inspraak gevoerd Het ontwerp-bestemmingsplan voor het CENTRUM is
een dergelijk belangrijk en ingrijpend plan

Afvallen?
2 tot 4 kilo per week!

Wilhelmina Albertina
Draijer-Bosman
* 9 september 1932
f27 juni 1995
Misja Draijer
Temmo
D. Draijer
Paradijsweg 12
'
2042 GC Zandvoort
De crematie heeft op vrijdag 30 juni plaatsgevonden.

AUTO RECLAME
RECLAMEBELETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO'S)
ZETWERK
DRUKWERK & STICKERS
PROMOTIONELE KLEDING
VLAGGEN & SPANDOEKEN

VERLENING INSPRAAK
ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN CENTRUM

Belanghebbenden kunnen schriftelijk hun zienswijze Kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, t a v BWT, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort De ontvangen zienswijze
worden bij de beoordeling van de aanvraag
betrokken Wij wijzen u er echter bij voorbaat al
op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons tot
de verlening van een vergunning kunnen verplichten

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie o\'er de natura-uitvaartverzekering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
PP

pp naam:

.

straat:.
postcode/woonplaats:.
telefoon:
i Q leeftijd(en):
:

—

.—-—

S Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
g Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.
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Gran Dorado-directeur Jos Drion ziet voor badplaats veel mogelijkheden op zakelijke markt
Rover: 'NS
houden alleen
rekening met
ZANDVOORT - Zandvoort heeft nog veel meer mogelijkbadgasten'
heden in zich. Dat zegt Jos Drion, sinds l maart directeur

'Zandvoort moet congressen binnenhalen'

ZANDVOORT - Met het
inzetten van de Strandsprinter, de nieuwe treinverbinding met Haarlem,
wordt te weinig rekening gehouden met de vaste passagiers uit Zandvoort en Overveen/Bloemendaal. Dat zegt
de belangenvereniging voor
reizigers in het openbaar
vervoer, Rover.

Gran Dorado Zandvoort. „We kunnen vooral meer profijt
trekken uit de zakelijke markt. Zo is Zandvoort nog te
weinig bekend in de Nederlandse congresbranche, terwijl
het wat ddt betreft juist heel veel potentie heeft." Bij veel
toeristen is de badplaats al erg populair, dat merkt hij aan
de hoge bezetting van het bungalowpark.

Volgens Rover is er alleen rekening gehouden met badgasten. De Strandsprinter is daar
op afgestemd, terwijl de vaste
passagiers, de forensen in de
normale ochtend- en avondspits, zich maar moeten behelpen met het sober ingerichte
treintje. De belangenvereniging
heeft dat verwijt de NS al eerder voor de voeten geworpen,
zoals bij de presentatie van de
Strandsprinter. NS-routemanager Gelissen kon toen die keuze
voor de badgast niet ontkennen. „We moesten wel. Wij hebben gekozen voor de momenten waarop we met de meeste
mensen te maken kregen, de recreatieve spits. Maar volgens
onze berekening kan op een gewone dag iedereen zitten."
Het gaat Rover echter niet alleen om het aantal zitplaatsen,
dat drastisch is teruggebracht.
Zo drastisch dat menig forens
nu tijdens de spits moet blijven
staan. De Strandsprinter zou
van de belangenvereniging in
Haarlem ook op het zelfde platform moeten aankomen als de
intercity naar en van Amsterdam en Zuid-Limburg. Dit, om
te voorkomen dat passagiers
uit Zandvoort en Overveen in
korte tijd een aantal trappen
moeten nemen om hun verbinding te halen. Dat is vooral voor
mensen die slecht ter been zijn,
bijzonder lastig. Voor hen zijn
wel liften gemaakt, maar op een
uiterst ongelukkige plaats: aan
het andere eind van het perron.
Ook het Zandvoortse college
van Burgemeester en Wethouders had al bezwaar gemaakt
tegen deze overstap, maar tot
nu toe zonder resultaat.

Jos Drion (39) was in zijn vorige baan algemeen directeur
van de Martinihal in Groningen. Daarvóór niet-medisch
manager van de drugsafdeling
van de GGD in Amsterdam en
daarvoor orkestdirigent. Een
enorme variëteit aan beroepen
dus, maar volgens Drion zelf
heeft het allemaal wel iets met
elkaar te maken: „Als dirigent
probeer je de verschillende disciplines tot harmonie samen te
brengen. Je werkt met verschillende partijen die uiteindelijk
allemaal hetzelfde willen. Maar
als ieder op een willekeurig moment, onafhankelijk van elkaar, inzet, komt daar niets van
terecht."

door Joan Kurpershoek

Eilandpositie

De vaardigheid om partijen
tot elkaar te brengen komt volgens hem overal van pas. „Of
het nou in een orkest is of in
een toiletpottenfabriek." Door
dit vermogen werd hij in Groningen ook nog eens tot projectleider 'gebombardeerd' en
kreeg de verantwoordelijkheid
voor de economische promotie
van de hele provincie. „Ik had
een klein rapport geschreven
over de stad Groningen, omdat
deze nogal een eilandpositie innam. Er ligt een soort psychologische afstand tussen de stad
en het zuidelijker deel van Nederland, die de mensen niet
snel overbruggen. Behalve als
ze er één keer zijn geweest. Dan
ontdekken zij dat het een gezellige, Bourgondische stad is,
tweehonderd jaar ouder dan
Amsterdam, én een studentenstad." Om meer Nederlanders
die eerste stap te laten maken,
richtte Drion zich vooral op de
Rangeren
congresbranche. Tevens werd
Volgens NS-routemanager hij,
vier jaar geleden, lid van de
Gelissen blijft dat ook zo. „We Nederlandse
Vereniging Conhebben geprobeerd een cross-platform te creëren, maar dat
is niet gelukt. Alleen als de intercity op perron acht staat,
kunnen we rangeren met de locomotieven zonder het overige
treinverkeer te storen. Anders
hebben we het hele terrein nodig." Volgens Rover moeten er
echter wel mogelijkheden zijn:
de afgelopen jaren rijden er
minder treinen, dat geeft extra
ruimte. Gelissen beloofde dat
de sprinter blijft wachten, indien de intercity vertraging
heeft opgelopen, maar uit reacties van lezers blijkt, dat dit
maar in zeer beperkte mate gebeurt. Andersom zal de trein
naar Amsterdam nooit wachten op de Sprinter. „Maar ik
verwacht ook niet dat de sprinter te laat aankomt," aldus de
routemanager. Volgens Rover
is de overstaptijd vanuit de
sprinter echter te kort.
De overstap heeft nog een ander nadeel, zo blijkt nu uit de
praktijk. Als de Strandsprinter
in Haarlem aankomt, staat de
intercity daar al enige tijd. In
die trein zijn de zitplaatsen dan
allemaal al bijna bezet, met
name tijdens de spits. Pechvogels die op het stuk Zandvoort-Haarlem ook al een zitplaats
misliepen, hebben grote kans
ook het stuk Haarlem-Amsterdam te moeten blijven staan.
Rover verwacht tevens dat
door het ontbreken van tussendeuren 's winters nog veel
klachten binnen zullen stromen. Bij geopende buitendeuren tijdens het wachten op het
station kan het enorm tochten
in de trein.

gres Belangen. Op dat moment
had Groningen op dit gebied
nog weinig te betekenen, nu
staat het als congresstad op de
zevende plaats in Nederland.

Economisch
„Het zou ook voor Zandvoort
gunstig zijn als er meer congresfaciliteiten zouden komen.
Zoals bijvoorbeeld het plan van
ABN/AMRO en Triton, dat
juich ik toe. Een congresganger
besteedt gemiddeld 507 gulden
per dag, een deel van dat geld
komt in het dorp terecht. En is
het niet bij de horeca of de winkeliers omdat de congresganger een cadeautje voor zijn gezin wil kopen, dan wel bij de
toeleveranciers van het hotel
annex congrescentrum. Congressen hebben dus een grote
economische waarde voor een
gemeente. Als je bijvoorbeeld
uit gaat van vierduizend congresgangers, dan kom je al op
twee miljoen gulden die je binnen je gemeentegrenzen haalt.
Maar honderd congresganger s
vind ik ook al interessant."
„De congres- en vergaderbranche is een van de grootste
industrieën in Nederland, daar
gaat jaarlijks zo'n negen miljard gulden in om. Daar moeten
we als Zandvoort toch een
graantje van mee kunnen pikken? Er is wel veel concurrentie, maar deze badplaats heeft
óók veel potentie. Het is een
markt voor het hele dorp: je
verkoopt niet alleen je hotel, je
verkoopt ook je omgeving. Bovendien wordt voor steeds terugkerende congressen meestal om de een of twee jaar een
andere locatie gezocht, waarom
zou Zandvoort daar dan niet bij
zitten?"
„De spin-off van de zakelijke
markt is overigens enorm. Als

Gran Dorado-directeur Jos Drion: 'Terwijl de zakenman vergadert, kunnen zijn vrouw en kinderen genieten van de leuke dingen
van Zandvoort'

zakenmensen hier een leuk
congres hebben gehad en hebben genoten van het dorp en de
omgeving, dan komen zij terug
met hun gezin. Of zij nemen
hen de volgende keer gewoon
mee tijdens de congresdagen.
Dat laatste is een gat in de
markt, waar wij als Gran Dorado op inspringen. Of de zakenman nou op een hotelkamer zit,
of in een vakantiebungalow, dat
zal hem weinig uitmaken. Maar
een bungalow is ideaal voor het
hele gezin. Als hij overdag vergadert, kunnen zijn vrouw en
kinderen genieten van de leuke
dingen van Zandvoort."

Foto Bram den Hollander

kunnen opstellen. En 's avonds
is het hele gezin weer bij elkaar.
Dat is toch ideaal? Daar houden
wij ook rekening mee bij onze
mailing: wij zorgen ervoor dat
de informatie over congresmogelijkheden ook bij de partner
op de mat valt."

Uniek

Zandvoort heeft de mogelijkheden zeker in huis, Drion is
daarvan overtuigd. „Dat merk
je wel als je kijkt naar de enorme belangstelling voor het bungalowpark in Zandvoort. Het is
een van de meest populaire parken van Gran Dorado, omdat
„Voor hen zou je bijvoor- het m Zandvoort ligt en zo
beeld een partnerprogramma dichtbij zee. Een gemiddelde

bezetting van 85 procent is heel
hoog."
„Met de toeristische markt
gaat het wat Gran Dorado
Zandvoort betreft dus heel
goed. Maar als het goed gaat,
moet je oppassen dat je niet op
je stoel blijft zitten. Vandaar
mijn aandacht voor de zakelijke markt. Wij hebben toch een
uniek produkt? Zalen en hotels
heb je overal, maar bij ons zitje
pal aan het strand. En dat naast
alle andere voordelen van deze
badplaats."
„Maar wil Zandvoort een echte congresbestemming worden,
dan moeten we er wel met z'n
allen voor staan. Het moet voor
onze klant geen tegenvaller
worden. Vooral de horeca, het

l^ MV: ;

Zandvoort heeft het Brent
Spar-effect nodig. Door toedoen
van Greenpeace kwamen vele
burgers in actie tegen de voorgenomen dumping in zee van dit
afgeschreven
olieplatform.
Shell ging uiteindelijk door de
knieën. Nu het Zandvoorts college nog, aldus Torn Hendriks.
Een brief over Suyderduyne.
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„Hier komt er één op anderhalve meter van de achtertuin,"
zegt Rob Dröse, een van de omwonenderi. Het gaat over de betiôuwing van een van de zes percelen grond, pal achter de woningen in de hoek J.P. Thijsseweg/Heimansweg. Als het college van Burgemeester en
Wethouders zijn zin krijgt, komen hier zes woonwagens te
staan. Hoewel het officieel over
woonwagens gaat, lijken er
twee van de zes op de plankaart
omgetoverd tot een dubbele villa. Daarvan komen achter- en
zijgevel op nauwelijks drie passen van de bestaande achtertuinen.

Op schoot
De gemeente probeert het
woonwagencentrum zo veel
mogelijk binnen de 'grens van
de aanwijzing' te houden, de
grens tot waar de gemeente
mag bouwen. Het betekent dat
de nieuwe buren zowat bij elkaar op schoot komen te zitten.

ven, met alleen voor de woonwagenpercelen maar ook voor
de, 6,5 meter brede straat voor
de deur. De hoogte van zo'n negen meter boven NAP moet
worden teruggebracht naar 5,20
meter. „Daarmee gaan ze in een
stuk natuurgebied een enorme
ravage aanrichten," aldus DröDe percelen moeten worden se, tijdens een rondleiding over
aangelegd midden in een grote, de duinrug.
metershoge en ruw begroeide
duinrug, volgens omwonenden
een uniek stukje duingebied Illegaal
De woonwagenbewoners zelf
met een rijke, kenmerkende vegetatie. Een enkele school uit zijn evenmin gelukkig met de
de omgeving komt hier zelfs plannen van de gemeente, vanhaar leerlingen onderricht ge- wege de krappe locatie. Het meven over de natuur in de dui- rendeel is afkomstig van de J.P.
nen. In de eengezinswoningen Thijsseweg, een centrum dat
erom heen is een 'klein referen- volgens gemeente en provincie
dum' gehouden, hetgeen een 'illegaal' is. Zij kwamen hier
veertigtal
handtekeningen een paar jaar geleden terecht na
een onhoudbare situatie op het
heeft opgeleverd.
centrum Keesomplein, waar
ruzie was ontstaan tussen de
Volgebouwd
twee families.
Tijdens de inspraakavond
In de omliggende flats werden tachtig handtekeningen opgehaald. „Oud-Noord is al hélemaal volgebouwd," zegt mevrouw Harder, een van de flatbewoners. „Dit is rte enige plek
ZANDVOORT - Ondernewaar de kinderen nog in de natuur kunnen spelen, mét een mers in de Kerkstraat en Louis
stukje sociale controle. Boven- Davidstraat hebben woedend
dien kunnen ze er veel van op- gereageerd op de plannen van
steken, want er groeit en bloeit de gemeente in hun straten
heel veel. Volgens mij zijn er proefvakken met nieuw bestragenoeg andere locaties, waar tingsmateriaal aan te leggen. Ze
niet zoveel natuur hoeft te wor- snappen niet dat zoiets in het
hoogseizoen moet gebeuren,
den opgeofferd."
Van de heuvelrug moet een want hiervoor wordt de straat
gigantisch deel worden afgegra- twee dagen afgesloten.

„En daar is niemand echt blij
mee," aldus Dröse. „Dat heeft
hier tot grote consternatie geleid, vooral onder de vele ouderen die hier wonen." Er zijn
zelfs bewoners die straks een
stuk van hun huidige tuin moeten afstaan.

richtten zij, én bewoners van de
Thijsseweg en Heimansstraat,
vooral de aandacht op een alternatief: een woonwagencentrum
op het oude Zandvoortmeeuwen-terrein aan de Vondellaan.
Volgens wethouder Flieringa
zou de realisering daarvan echter te lang op zich laten wachten. Te lang in ieder geval voor
de provincie, die al een paar
jaar achter de gemeente Zandvoort aanjaagt om zo snel mogelijk het centrum Thijsseweg
te ontruimen.

uitgaansleven en de winkeliers
spelen daarbij een belangrijke
rol. Als je bijvoorbeeld belooft
dat alle restaurants en winkels
's avonds open zijn, moet dat
ook wel zo zijn. Als bezoekers
ontdekken dat dat niet het geval is, dan heb je de plank misgeslagen."
„We moeten verdomd goed
naar elkaar luisteren en met z'n
allen de juiste beslissingen nemen. Maar dat wordt door de
ondernemers al goed opgepakt,
zoals met dat platform waartoe
een tijdje geleden in Take Five
is besloten. Voor dat soort ontwikkelmgen... daar ga ik voor.
Ik hoop dat ik een bijdrage kan
leveren aan alle plannen die
Zandvoort heeft."

ZANDVOORT - De Zandvoortse ondernemers hebben
een werkgroep geformeerd om
mee te denken over het ontwerp-bestemmingsplan Centrum. Aan het huidige ontwerp
kleven te veel bezwaren.
Tot die laatste conclusie kwamen de ondernemers tijdens de
laatste vergadering van de Ko^
ninklijke Horeca Nederlandafdeling Zandvoort in het ElyseeBeach Hotel. Naar aanleiding"
daarvan heeft Floris Paber van"
de Stichting Zandvoort Promo.;
tie het college van Burgemees-';
ter en Wethouders benaderd'.;
Namens de voorzitters van de-"
in het ondernemersplatfornV
samenwerkende organisaties»
verzocht hij het college om de,'
ter-inzagetermijn voor het ont-^
werp-bestemmingsplan met"
een maand te verlengen. „Wij
hebben in het drukke seizoen'
extra tijd nodig om constructief
te kunnen meedenken," aldus
Faber. Daartoe is nu de werkgroep geformeerd, die op korte*
termijn contact opneemt fne£
het college. Faber benadrukt-in"
zijn brief, dat het 'geenszins de
bedoeling is te vertragen'.

MENINGEN

Referendum
nodig over
Suyderduyne

Het nieuwe woonwagencentrum in noord komt pal achter de achtertuintjes van bestaande woningen. Volgens omwonenden richt
het bovendien 'een ravage in de natuur' aan '
Foto Andre Lieberom

ZANDVOORT - Eigenlijk
is er niemand blij met de
locatie voor het toekomstige woonwagencentrum achter de J.P. Thijsseweg en de
Heimansstraat. Dat zeggen
bewoners van de omringende huizen. Ook de woonwagenbewoners zelf zijn niet
gelukkig met de locatiekeuze. Toch probeert de gemeente toestemming te krijgen bij de provincie.

Vervolg van voorpagina

„Tevens dachten wij dat de
beachwatchers het werk van de
Reddingsbrigade zouden overnemen, terwijl zij niet eens reddend kunnen zwemmen. Daarom noemden wij dat schijnveiligheid. Maar een maand geleden zijn we met de strandpolitie, de beachwatch en de
reddingsbrigade rond de tafel
gaan zitten en taleek dat allemaal op een misverstand te berusten. De strandwachters letten vooral op het strand. Dat
vinden wij best wel goed en zullen alle medewerking verlenen.
In het najaar volgt trouwens
een evaluatie."
Paap hoopt echter wel dat de
beachwatchers dit weekeinde
echt beginnen. „Die torens
staan er nu een week of drie en
zitten heel de dag vol kinderen.
Maar ze gebruiken wel mijn
stoelen en bedden om er in te
klimmen. Als je er wat van zegt,
krijg je een vader op je dak.
Maar het is levensgevaarlijk.
Als er eentje uitvalt, zijn de rapen gaar."

Ondernemers over
bestemmingsplan
Centrum in overleg

Niemand blij met woonwagencentrum

Zandvoorts
Nieuwsblad

Beachwatchers

Tijdens de inspraakbij eenkomst over de plannen voor het
flatcomplex Suyderduyne vorige week deed een inspreekster
een hartstochtelijk beroep op
wethouder Versteege om in te
zien dat de gemeente indachtig
de Brent Spar-affaire beter ten
halve kan keren dan ten hele
dwalen, omdat „niemand in
Zandvoort deze woontoren
wil".
Het bouwen van Suyderduyne zal de weidse blik vanaf de
boulevard op het zuidelijk
duingebied blokkeren en verpesten, aldus de inspreekster.
Op beide uiteinden van de
boulevard moest een landmark
komen, vonden deskundigen,
aldus wethouder Versteege: „Ik
heb er geen verstand van en
moet van die deskundigen uitgaan." Aan de noordkant verscheen het Elysée Beach, in het
zuiden lag al jaren Paviljoen
Zuid te verkommeren. Maar de
wethouder weet toch ook wel,
dat ingehuurde deskundigen

De rubriek meningen staat open
voor uw reacties U kunt uw
brief opsturen naar de redactie
van deze krant, Postbus 26, 2040
AA Zandvoort of afgeven op het
redactiekantoor, Gasthuisplem
12 m Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort.
Vermeldt svp uw telefoonnummer. Inzendingen zonder - juiste
- naam en/of adres worden met
geplaatst. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648
het antwoord vinden dat de opdrachtgever wil hebben? Het
begin is natuurlijk anders geweest.

Afbraakbouwsel
Tenzij hij wil speculeren
koopt geen projectontwikkelaar grond of een afbraakbouwsel zonder de garantie dat hij er
mag bouwen. Een appartementengebouw op zo'n unieke stek
als Paviljoen Zuid is natuurlijk
appetijtelijk voor een projectontwikkelaar. Dan ga je als gemeente toch aan de ingehuurde
stedebouwkundige vragen of
zo'n gebouw (Landmark) wel
kan?
En warempel, dat kan. De
koop wordt gesloten en de voorbereidingen komen op gang. De
buurt protesteert' heftig, maar
verliest en er wordt een vergunnmg verleend voor de bouw van
vijftien strandvilla's a 950 duizend gulden en meer. Als de
projectontwikkelaar zich op de
markt blijkt te hebben verke-

ken en geen strandvilla's ver^
koopt, probeert hij 'wegens ber
stuurlij ke vertraging' de ge-'
meente de schuld te geven en
legt een schadeclaim op tafel.
Later wil hij die miljoenen
wel vergeten als de gemeente
akkoord gaat met een plan voor
maximaal 36 appartementen.
Nee, het woord chantage wil
het college niet horen. Het gebouw, waartegen al zoveel
weerstand bestaat, zal niet veel
groter worden. Opnieuw wordt
de inspraak gestart en weer
loopt de buurt te hoop tegen de
plannen. Volgens wethouder
Versteege is de procedure al zover, dat er geen weg terug is. En
hij beweert dat zolang de projectontwikkelaar binnen de
randvoorwaarden blijft, hij kan
bouwen wat hij wil.
Het lijkt eerder dat de pröjectontwikkelaar gewoon zijn
zin moet krijgen. Zou er misschien verband bestaan tussen
de uitbreiding van het gemeentehuis en Suyderduyne?
De insprekers wilden geen
bouwvergunning 'voor deze
postzegel' op grond van artikel
19 maar gewoon aanpassing
van het al uit de jaren vijftig
daterende bestemmingsplan
voor het hele gebied in zuid. En
met de Brent Spar-gebeurtenissen, waar eindelijk is geluisterd
naar de stem des volks, in gedachten zou dan bij de mvulling de gemeerlte meer aandacht moeten besteden aan de
ideeën van de bevolking. Misschien is een referendum hierover zo gek nog niet.
Torn Hendriks,
Zandvoort

Volgens Dróse is niemand op
die inspraakavond veel wijzer
geworden. „Allerlei bezwaren
werden daar weggeschoven.
Bovendien had ik plotseling,
volgens de wethouder, een
oude tekening in mijn handen,
terwijl ik die net een paar dagen
tevoren op het raadhuis had opgehaald. Ik vond Flieringa net
het orakel van Delphi: je kon er
alle kanten mee op."

Uitstel aanleg proefvakken
De gemeente heeft daarop besloten de werkzaamheden m de
Kerkstraat uit te stellen en te
wachten tot het minder mooi
weer is.
Aanvankelijk zou de bestrating worden aangelegd op 5 en 6
juli. De aanleg van het proefvak De beachwatchers maken dit weekeinde hun opwachting op het Zandvoortse strand. Ze worden
in de Louis Davidsstraat is op 3 liever niet niet de hoofdrolspelers van de tv-serie Bayvvatch geassocieerd
Illustratie Mare de Boer
juli wel gewoon doorgegaan.
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Van Speykstraat 8a, nabij strand, station
en centrum gelegen goed onderh. bovenwon. Ind.: ruime hal, toilet, woonk., keuken
met inb.app., 3 sl.k., badk. met wastafel en
douche. Balkon op het oosten en westen.
Vr.pr. ƒ 198.000,-k.k.
De Ruyterstraat 88, driekam.app. op 3e
et. met schitterend uitz. over zee. Ind.: vestibule, gang, L-vorm. woonk. met balkon
zuidwest, slaapk., keuken, toilet, badk. met
douche en wastafel. Ged. v.v. dub. begl.
en kunststof kozijnen.
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.
Thorbeckestraat 46, royaal, goed onderh.
halfvr. woonh. met garage gelegen op
steenworp afstand vh strand. Ind.: hal,
woonk., halfopen keuken, garage, sl.k.,
badk. met wast., toilet en ligbad; 1e et.: 3
sl.k., badk. met douche en toilet, dakterras;
2e et.: woonk., keuken, badk. met toilet,
ligbad en wastafel; 3e et.: zolderk.' met
wastafel. Grotendeels v.v. dub. begl.
Vr.pr. ƒ 495.000,- k.k.
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IVH DE VAKANTIE NU OOK GEOPEND ; OP DINSDAG- EN'WOEHSDAG "

LEO POLAKHUIS
ZORGCENTRUM
De Humanistische Stichting Leo
Polakhuis biedt plaats aan 228
bewoners in het verzorgingshuis en 100 bewoners in het
verpleeghuis

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

op binnenkern van
waterwarend M D F, dikte 8 mm

toplaag 4 mm dik (houtkern)

Voor de ADMINISTRATIEVE DIENST zoeken wij een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
(30 uur per week)

MAKELAAR O.G.
Aanko

aties/Huur/Verhuur/Beheer
roiekten/Adviezen/Hypot
/Adviezen/Hotheken/
Assurantië n
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-1 2944*/Fax 02507-17596

Chinese Kruidendrank
Anti-oxidant
met 23 extracten o.a. Ginseng, Aloë Vera
Bijenpollen, Shisandra bessen. Verlicht al
Uw lichamelijke klachten. Per dag 30 ml,
fles van 950 ml ƒ 59,50.

«••n Garantie: na 30 dagen: mmmtm
niet goed - geld terug!
Info: Letty Kinderdijk- 02507-19899.

De administratieve dienst is een ondersteunende dienst. Belangrijke
taken van deze dienst zijn m.n. de bewoners- en salarisadministratie.
Het team bestaat uit 5 medewerkers die hun werkzaamheden in een
rookvrije ruimte verrichten
TAKEN:
- het verzorgen van de bewonersadministratie
- het verwerken van ziek- en herstelmeldingen
- de codering en de boeking m.b.t. het betalingsverkeer
- het assisteren bij de salaris- en grootboekadministratie en de correspondentie
FUNCTIE-EISEN:
- een opleiding op Havo/Meao-niveau
- ervaring in administratieve werkzaamheden
- vaardigheid in PC-gebruik
- flexibele instelling
ARBEIDSVOORWAARDEN:
Wij bieden een dienstverband van 75%. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. De arbeidsyoorwaarden zijn conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen, waarbij de salariëring is gebaseerd op FWG 30 (maximaal ƒ 3668,00 bruto per maand
bij een full-time dienstverband).
INFORMATIE EN SOLLICITATIE:
Voor nadere informatie omtrent de functie kunt u contact opnemen met
de heer S. P.'v.d. Weide, hoofd administratie, tel.: 020-6195333, toestel 118.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 17 juli 1995 richten aan
mw. A. Rensen, personeelsfunctionaris, Ookmeerweg 268,1069 MZ
AMSTERDAM.

Vrijkomende woningen
Voor starters
1 Van Lennepweg 42 huis,
kale huur ƒ 325,89 bruto
huur/339,69,
2-kamerbenedenwoning
zonder cv, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
max. bruto maandinkomen
ƒ 2.250,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: leeftijd t/m
30 jaar.
2 De Schelp 107, kale huur
ƒ 620,00, bruto huur
ƒ 793,90.2-kamerwoning
op begane grond met cv,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
max. bruto maandinkomen
ƒ 4.450,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: leeftijd t/m
54 jaar.
3 Swaluestraat 14-1, kale
huur ƒ 660,00, bruto huur
ƒ 669,05. 3-kamerwoning
met cv op de 1e etage,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
max. (gezamenlijk) bruto
maandinkomen ƒ 4.550,één- en
tweepersoonshuishoudens.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
4 Lorentzstraat 60, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur
ƒ 905,05, 4-kamerwoning
op 2e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,- en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.600,minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
5 Lorentzstraat 327, kale
huur ƒ 740,00, bruto huur
ƒ 905,05. 4-kamerwoning
• op 2e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,- en min.
gezamenlijk
maandinkomen ƒ 2.600,-,
minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Voor doorstromers, starters
en vestigers
6 De Schelp 141, kale huur
ƒ 970,00, bruto huur
ƒ 1.171,94. 4-kamerwoning
op 4e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 6.600,-, min. gezamenlijk
bruto maandinkomen

ƒ 5.800,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
doorstromers: bewoningsduur,
leeftijd t/m 54 jaar.
Selectiecriteria voor starters
en vestigers: leeftijd t/m 54
jaar. Bij de toewijzing gaan
doorstromers voor starters en
starters voor vestigers.

M

Sluitingstermijn
inschrijvingen:
Woensdag 12 juli a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij E M M
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen in de
selectieronde.

Woningbon
Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)

Informatie over het invullen
van de woningbon:
Weet u niet tot welke
categorie u behoort, heeft u
problemen met het bepalen
van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons, tel.
02507-17741. Wij zijn u
gaarne van dienst.

adres
adres
adres

Ondergetekende is D doorstromer

Toewijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van EMM.
Gerealiseerde toewijzingen
op eerdere advertenties:
Lorentzstraat 381: toewijzing
op leeftijd 24 jaar + 4
bonusjaren = 28 jaar.
Keesomstraat 427: toewijzing
op leeftijd 25 jaar + 1
bonusjaar = 26 jaar.
Keesomstraat 395: toewijzing
op leeftijd 49 jaar.
Dr. de Visserstraat 32:
toewijzing op leeftijd 30 jaar.
Keesomstraat 55: toewijzing
op leeftijd 34 jaar + 4
bonusjaren = 38 jaar.
Celsiusstraat 128: toewijzing
op leeftijd 46 jaar.
Keesomstraat 399: toewijzing
op leeftijd 27 jaar + 3
bonusjaren = 30 jaar.
Lorentzstraat 62: toewijzing op
leeftijd 25 jaar + 3 bonusjaren
= 28 jaar.
Lorentzstraat 65: toewijzing op
leeftijd 28 jaar + 2 bonusjaren
= 30 jaar.
Flemingstraat 252: toewijzing
op leeftijd 32 jaar + 5
bonusjaren = 37 jaar.
Keesomstraat 185: toewijzing
op doorstroomjaar.
Lorentzstraat 140: toewijzing
op leeftijd 23 jaar.
Garage Celsiusstraat DD:
toewijzing op lidnr. 83072601
uit de voorkeursgroep.
Parkeerplaats Troelstrastraat
K: toewijzing op lidnr.
83060103.

WONINGBOUWVERENIGING EMM

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-177 41

Naam

l

Geboorte datum

l

Naam partnor

l

Geboorte datum

j

D starter

Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

l

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

l f

D vestiger

Postcode
Plaats
Telefoon privé
Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

O huurwoning

G koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

D ja

D nee

Zo ja, vermeldde waarde van dff overgangsregeling

jaar

Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

D nee

l zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

etage

D wel lift

D geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar

l

Kale huurprijs per maand

f

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven
j
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Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld
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VORSTELIJK WONEN
IN ZANDVOORT
Koopsommen vanaf ƒ 630.000 tot ƒ840.000

In Zandvoort realiseert Hopman Projektrealisatie B.V. in samenwerking met Bomas B.V.
21 exclusieve villa's in het 'Alexanderpark'. Gelegen in het groene hart van Zandvoort
tussen de Julianaweg en de Kostverlorenstraat.

n-<?
Stijlvolle architektuur
Het plan omvat 21 villa's verdeeld over 13 vrijstaande en
8 geschakelde (twee-onder-één kap) villa's.
De villa's, in 4 typen, zijn speciaal voor dit plan ontworpen. Zij benadrukken de bijzondere kwaliteit
van deze lokatie door hun klassieke architektuur, vertaald in een moderne vormgeving.

Uitgekiend woonprogramma
De woonkamers van alle woningen zijn uiterst royaal en ontworpen op het uitzicht.
Grote ramen bieden een wijde blik over de tuinen en de omgeving.
Naast grote slaapkamers voorzien de woningen in ruimten voor studeren, hobby en de luxe van een
dakterras. Het sanitairprogramma is met 2 badkamers en een separaat toilet op de verdieping zeer kompleet.
Kortom, een'woonprogramma dat tegemoet komt aan exclusieve woonwensen.

3 vrijstaande villa's 'in het duin'
eetkamer/keuken (begane grond) + woonkamer
(1" verdieping) 32 + 34= 66 m2

4 slaapkamers
garage + grote kelder
2 zonnige terrassen

'

•

Villa 'Arag
7 vrijstaande villa's
1

woonkamer + separate keuken ca. 64 m2
• woonkamers met uitbouw/terras op het zuiden
• 3 slaapkamers + studio
• dakterras
• inpandige garage

Villa'Savoye'
3 vrijstaande villa's
• woonkamer + half open keuken ca. 68 m2
• 3 slaapkamers + studio
• dakterras
• aangebouwde garage (van binnen uit bereikbaar)
• zonnige erker op het zuiden

Villa 'Bourbon'
8geschakelde villa's (twee-onder-één kap)
• woonkamer + open keuken ca. 58 m2
• 3 slaapkamers + studio
• inpandige garage
• wonen aan de Kostverlorenstraat (6 villa's)

Inlichtingen en verkoop:
Van der Heijden Makelaardij
Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Telefoon: 02507-15531
Fax:02507-19127
Een projektvan: HOPMAN PROJEKTREALISATIE B.V.
in samenwerking met: BOMAS B.V.

Weekmedia 17

donderdag 6 juli 1995

Play In wint opnieuw
zaalvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - Het 25e
zaalvoetbaltoernooi, georganiseerd door Zandvoortmeeuwen, zit er weer op.
Over het geheel genomen
een zeer goed toernooi al
viel de grote finale wat tegen. Play In bleek voor de
vijfde keer in zeven jaar de
sterkste te zijn door een 2-0
overwinning op Café de Kater. Maclu Auto's won de
Liga Amiga door in een doelpuntrijk duel Big Mouse
met 9-7 te verslaan.

gelijkspel. In de verlenging.ging
TYBB beter met de kansen om
en won met 5-3.
De finale tussen Play In en
Café de Kater beloofde veel.
Meteen gingen de teams in
hoog tempo van start maar helaas duurde de snelle opening
maar een paar minuten.
Scheidsrechter Cees Bolster
die prima floot had in de zevende minuut pech. Hij floot voor
een overtreding op het moment
dat'de bal in het doel van De
Kater verdween. Het bleef dus
0-0. De Kater moest het voornamelijk hebben van individuele
acties en afstandsschoten. Play
In-doelman Serge van Lent, die
de prijs voor de minst gepasseerde doelman in ontvangst
mocht nemen, liet zien tot de
beste doelverdedigers te horen
•yan dit toernooi. Met goed voetenwerk hield hij stand.

De promotiecompetitie werd
eveneens afgesloten met twee
finales. Seat en Rabbel Boys
spéélden een spannende en
aantrekkelijke partij zaalvoetbal die uiteindelijk door Seat
met 5-4 werd gewonnen. Eveneens veel spanning in de strijd
tussen TYBB en II Mondo. Beide teams deden niet voor elkaar
onder en kwamen tot een 3-3

Races met Ladaen Trabant-auto's
ZANDVOORT - De Nederlandse Autorensport Vereniging haalt dit weekeinde twee
nieuwe evenementen naar het
circuit. Op 8 juli rijden Marltaoro-coureurs om de Renault Clio
Cup en op zondag 9 juli is er een
race met Lada- en Trabant-auto's. De wedstrijd om de Trabant-Lada Racing-Cup is de
derde van het seizoen.
In
de Formule
Ford
1800-klasse kan Sepp Koster
zijn eerste nationale titel halen
. In de Vege Sierra Cup gaat de
Amstelvener Eyert Bolderhey
na vier wedstrijden aan de leiding. Zaterdag begint het programma om tien uur, zondag
om 12 uur. Toegangskaarten
kosten 17,50 gulden.

Dure auto's weg
ZANDVOORT - In Zandvoort
zijn het afgelopen weekeinde
twee dure auto's en een motorfiets gestolen. In de Brederodestraat werd een Mercedes 300
SL cabriolet ontvreemd en in
de Speijckstraat een Mercedes
500 SL cabriolet. Beide auto's
waren eigendom van Duitse
toeristen.
Een Harley Davidson is zondag gestolen op de Boulevard
Paulus Loot.

l

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zware vluchten
duiven Pleines

6 betekende.
Big Mouse probeerde de score een beter aanzien te geven
hetgeen gelukte, 4-6, maar Maclu sloeg meteen weer terug
door 4-7 te scoren. Toch gaf Big
Mouse zich niet gewonnen en
door twee fraaie treffers was de
spanning weer geheel terug, 6-7.
In de rommelige, spannende
slotfase raakten de» gemoederen nog verhit maar Maclu Auto's bleef overeind en won verdiend met 9-7.
Omdat Fekke Boukes, een
van de initiatiefnemers van dit
toernooi vijfentwintig jaar geleden, op het laatste moment afzegde, werd de prijsuitreiking
verricht door Tiny Jongbloed.
De beste coach was Wim Walgien van De Stal, Fred Hehl
Ster had de meest scorende
ploeg en de sportiviteitsbeker
ging naar EDO/Jacro.
Mede-organisator Henk Kinneging was best tevreden over
het verloop van het toernooi.
„Ik denk dat we een goede uitgave hebben gehad," aldus Kinneging. „Zoals vroeger, met
profvoetballers wordt het niet
meer, maar toch moeten we
proberen er wat van te maken.
Ik vond het nu zeker sportief
gezien een goed toernooi. Toch
willen we proberen volgend
jaar wat veranderingen aan te
brengen. Daarbij denken we
aan een jeugdtoernooi en een 40
+ toernooi. Bovendien proberen we beter te selecterren op
krachtsverhoudingen. We zijn
inventief genoeg om iets anders
te bedenken en we gaan dan
ook gewoon door."

ZANDVOORT - Zowel de jonge als de oude duiven van Postduiven Vereniging Pleines hadden afgelopen weekeinde zwaar
weer.
565 jonge duiven werden ingekorft door de Zandvoortse
melkers, die met ongeveer achtduizend andere jonge duiven
uit de gehele afdeling Haarlem
om tien minuten over elf vanuit
Kapellen in België gelost werden voor een vlucht over li'2
kilometer. Door de sterke tegenwind ging het niet erg snel.'
Hans Heiligers klokte om 12.51
:
uur de eerste duit.
Met de oude duiven ging het
een stuk slechter. Deze werden
gelost in het Franse Tours op
630 kilometer van het hok. Veel
regen en onweer moesten de vogels doorstaan. Zaterdagavond
om elf uur waren slechts vijftien duiven van de honderd'teruggekeerd. Guus Koper klokte
's avonds om 19.08 de eerste
duif, een negende positie in
Noord-Holland.

Het team van coach Guus
Marcelle kwam in de eerste
helft toch op een 1-0 voorPieter Joustra geeft de Zandvoortmeeuwen-jeugd uitleg over de bouw van het nieuwe Ajax-stadion.
psorng. Het betere teamverband werd uitgedrukt in een
treffer, alhoewel er daarvoor
een vrije trap aan te pas moest
komen. John Keur, knalde die
vrije trap, met nog een halve
minuut te gaan, onberispelijk
Willem Minkman had de or- dam, de bouwer van het sta- voor vijftigduizend toeschouZANDVOORT - Zo'n derin.
tig jeugdige Zandvoort- ganisatie op zich genomen en dion, een. rondleiding verzorg- wers wordt gebouwd. AmsterOok de tweede helft kende
was er met behulp van twee de. Het gigantische bouwwerk dam Arena wordt een uniek stameeuweh-voettaallertjes
weinig hoogtepunten. Coach
brachten zaterdagmorgen sponsors in geslaagd een bus te dat in augustus 1996 opengaat, dion in Europa. Onder de grasPeter Massa van Café de Kater
een bezoek aan het in aan- laten rijden. De Dl, El en F l staat nog in de steigers. Het ge- mat komt een parkeergarage
bracht in het verloop van de
bouw
zijnde voetbalstadion van Zandvoortmeuwen waren heel maakte veel indruk op de voor 2500 auto's en bovendien
wedstrijd een extra speler in
in staat gratis naar jeugdige voetballertjes die na- wordt er een snelweg onder gevan
Ajax
in Amsterdam. En zodoende
het veld, door de doelman te
Amsterdam te reizen.
tuurlijk hopen hier ooit eens te legd. Alle moderne technische
het
is
een
schitterende
ochwisselen. Er ontstond wel een
Daar werd de jeugd ontvan- voetballen.
voorzieningen en comfort voor
tend
geworden.
overwicht met vele schoten
gen door Zandvoorter Pieter
Pieter Joustra gaf een leuke de toeschouwers worden aan
maar doelman Van Lent keepte
Joustra die namens Ballast Ne- uiteenzetting hoe zo'n stadion gebracht..
uitstekend. Met counters had
Play In de strijd kunnen beslissen. John Keur kopte voor een
leeg doel over en enkele ballen •
werden naast geschoten. Vlak
voor het einde strafte Wim de
Jong het risicovolle voetbal van
De Kater af door in een leeg ZANDVOORT - Olaf Cliteur avonden, maar sparen hun kaar af, waardoor na vier partij- sterk koppel uit Purmerend. om de titel in het door eigenaar
doel 2-0 te scoren.
en Pred van de Klashorst krachten voor het officiële Ne- en de 50 procent was bereikt. Het geluk lachte onze dorpsge- en Chess-lid Willem Brugman
snelschaakzijn er zondag in Amster- derlands Kampioenschap in Helaas bleek in de vijfde ronde noten echter toe, doordat zij in georganiseerde
deze discipline, dat iedere zo- een Aalsmeers koppel te sterk de laatste ronde vrijgeloot wer- toernooi. Benjamin Go bleek de
dam
in
geslaagd
hun
plaats
Liga Amiga
in de toptwintig bij het Ne- nier in Amsterdam gehouden waardoor Fred en Olaf terug- den, hetgeen nog twee punten sterkste met een score van 9'/2
De finale in Liga Amiga was derlands Doorgeefschaak- wordt. De prestatie van het vielen.
extra opleverde. Met 13 punten uit 11.
enorm enerverend. Zowel Big kampioenschap te continu- Chess-koppel werd elk jaar verIn de twee ronden voor de uit 26 partijen' eindigden Fred
Maandag is er een RapidMouse als Maclu Auto's speel- eren. Het chess-duo scoorde beterd, hetgeen ze vorig jaar pauze werden vervolgens twee van de Klashorst en Olaf Cli- toernooi, waarvoor u zich nog
den vol op de aanval. Big Mou- vijftig procent en eindigde met een 17-e plaats in de top- gelijke spelen genoteerd. Ook teur net als vorig jaar op de 17e aan kunt melden onder numse startte goed en nam vlot een •
twintig deed belanden.
in ronde acht en negen deelde plaats, hetgeen niet onverdien- mer 023-260029. Aanvang 19.15
2-0 voorsprong. Maclu Auto's, net als vorig jaar op de 17-e
Om dit te verbeteren wisten het Chess-team de punten. In stelijk te noemen is.
uur, deelname gratis. Morgenplaats.
onder aanvoering van Pieter
de Zandvoorters dat er dit jaar ronde tien werd echter de derde
avond is Chess Society weer te
Keur kwam echter sterk terug
Het doorgeefschaak wordt flink aan getrokken moest wor- 2-0 overwinning geboekt waarvinden op het Raadhuisplein
en had de schade bij rust recht- gespeeld door koppels en de ge- den. Het duo startte voortva- door de 50 procent-grens weer Snelschaken
tijdens de eerste editie van het
getrokken, 3-3. In de tweede slagen stukken mogen worden rend met een 2-0 zege op een werd behaald. Er volgde een 1-1
Vorige week maandagavond Openluchtschaak '95. U kunt
helft sloeg Maclu binnen vijf doorgegeven aan de partner. jeugdig koppel uit Purmerend. gelijkspel en vervolgens werd streden twaalf schakers in daar vanaf 19.30 uur vrijblijminuten vernietigend toe. Drie- Fred van de Klashorst en Olaf De drie ronden daarna wissel- er in ronde twaalf nog een ne- Strandpaviljoen 'De Zomer' vend een spelletje schaken Inmaal scoorde Maclu hetgeen 3- Cliteur spelen nooit op de club- den 0-2 nederlagen en zeges el- derlaag geleden tegen een zeer aan het Bloemendaalse strand formatie: Hans Drost (-18430).

ZVM-jeugd bezoekt nieuwe Ajax-tempel

Uitslag jonge duiven: H.Heiligers l,
5, 11, 12, 15, 20. P.Bol 2, 7, IC, 17, 22.
R.Driehuizen 3, 4, C, 9, 25. J.Romkes II,24. J.Harteveld 10. Combinatie Koper
13. J.Heeremans 14. R. en Th. Sinnige
18,21,23. G.Harteveld 19. Uitslag oude
duiven: G.Koper l, E. en Th.Sinnige 2,
3, 6, 7, 8. H.Heiligers 4, 5, 9. E.Paap 10.
H.Gaus 11, J.Harteveld 12, P.Bol 13.
Driehuzien 14, Spronk 15.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubrick'
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In verband met de zomerstop is informatie over de schaakproblemcn in te winnen via de volgen-.
de telefoonnummers: 02507 f
17272, 14441 en 15023. De eerst
volgende clubavond in het Ge;
meenschapshuis is op donderdag 7 september 1995.
'

Cliteur en Van de Klashorst blijven in top twintig
Schaakdiagram 24. Opgave: maï
in 2 zetten, wit aan zet.
:
Oplossing schaakdiagram 23
(mat in 10 zetten, wit aan zet): 1.
Db8 • Pb8; 2. Tg8 - Kb7; 3. Tb8 KcG; 4. Tb6D -Kd5; 5. Td6 - Ke4;
6. Td4 - Kf3; 7. Tf4 - Kg2 8. Tf2 •
Khl; 9. O-O-O - Dfl; 10. TDfl en
mat.

De Rabobank maakt het wonen in
Zandvoort nog aantrekkelijker!
Bent u één van de kopers van de fraaie appartementen in het
Brederodecomplex" of van de riante villa's in het „fllexanderpark",
dan doet de Rabobank u een unieke aanbieding.

£*^3r-"V öi.!

•r"V c ^
„-Uv-? < <M~, .

Als grootste hypotheekverstrekker
van Nederland willen wij graag uw
financiële partner zijn om uw
aankoop te realiseren.
De Rabobank biedt u een groot
aantal rentevormen tegen een zeer
aantrekkelijk tarief.
Door de rechtstreekse afzet leveren
wij u als persoonlijk financier
maatwerk in uw specifieke situatie.
Naast de overbrugging voor de
periode tussen het moment van koop
en verkoop, bieden wij u
aflossingsvrije leningen, en vele
andere aflossingsvormen en
maatwerkconstructies.

Speciaal voor deze projecten rente vanaf 5 1/2%* (eff. 5,7%)
en ƒ l .000r korting op de afsluitprovisiel
Bel nu voor informatie of maak een afspraak met één van onze hypotheekadviseurs,
U kunt vragen naar de heer Mathot of de heer Scheefhals (02507-16941).
*Rentewijzigingen voorbehouden.
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"drank"1

De Telegraaf, 27 |unl:

De Nacht van het Licht
Zaterdag 8 juli aanvang 20.00 uur
presenteert stichting

Soc. De Manege, Zandvoort

huis

gebracht.

-

^SIJNEN
^WEINIG GELD

SAINTCHINIAN

een single dansavond in 4 zalen + buitenterras
Van 20.00 tot 22.00 uur

VERGELIJK-

onbeperkt tropical cocktails
van 20.00 tot 03.00 uur in de nacht

Deze uitgesproken karaktervolle
Midi-wijn waarvan de traditie afstamt uit de 12e eeuw. heeft een
volle robijnrode kleur, een dominant
aroma met een zweem van cassis
en kruiden. Lekker als dagelijkse
begeleider van uw maaltijd.

een groot tropisch dansfestijn.
U uuordt veruuacht in het uuit of
JUSÏORANGE

in avond/cocktail kleding.

\

ELDERS

6ntree ƒ 25,- incl. koffie/cocktails, hapjes

SCHOTSE WHISKY, FLES 0.7 LITEJ

hors d'oeuvres + barbecue, muziek en
BERENTZEN

DE

APFEL-

KON1NCK

Reserveren geuienst

KORN

BIER

Info 02507-16023

0,7 LITER

entertainment
Leeftijd v.a. 30 jaar

PROEFNOTITIES

ELDERS

Kleun robijnrood
Bouquel: cassis en kruiden
Smaak: vol
Aanbevolen bij: alle soorten
vleesgerechten

33 CL

ELDERS

1993

PRPDUIT DE FRANCE

ELDERS

ELDERS J&98T
mt

IMUnOSOMASCOMIOUi

li

'l/

j GIJSBRECHTVANAEMSTEL

OSBORNE

JONGE

SHERRY

HELE LITER

LET OP:

35% ALC.

HELE LITER!

VERGELIJKBARE PRIJS
Jonge
JENEVER

TÏACON BLANC VIRÉ

MEDIUM DRY OF
PALEDRY,

JENEVER

ELDERS

PROEFNOTIT1ES

heeSt alle dranken!

fe

Kleur: fcmgeel
BouqueV.lrisenlruitig
Smaak: tieerl'ik Iris
aanbevolen bij:

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

vis en zachte kaas

VERHUIZEN?
Hoge kwaliteit natuurlatex matras, 16 cm dik,
winterzijde met zuiver scheerwol, doorgestikt op 100% katoenen damast.
NU: 80x200 cm varv£JZ75^voor ƒ
bïj aanschaf van b.v.

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

649.'

een Auping spiraal kost de matras slechts ƒ

NU: 90x200 cm van /,850^ voor ƒ

549."

699."

LIVE RADIO !!

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

2/e Qutte, Toitie

vanaf de
bij aanschaf van b.v. een Auping spiraal kost de matras slechts T
ook in andere maten met voordeel)

599."

Gran Place van Gran Dorado Zandvoort
zondag 9 juli a.s. van 15.00

tot 18.00 uur.

* Matras + spiraal
= dubbel voordeel!!

Radio Noordzee Nationaal

Bij aanschaf van deze
schuimrubber matras

in

presenteert:

. .combinatie

Op ons terras kunt u
beerlijk buiten eten!

„Albert Verlinde's
Zondagmiddagfeest"

{

*

"met
bijvoorbeeld
een Auping
spiraal loopt
uw voordeel
pp de matras
in de maat
2x90x200 cm
maar liefst

UW VERHUIZING, ONZE ZORG ï

(s.v.p. tijdig

reserveren)

Boul. Barnaart 14

met topartiesten van vaderlandse bodem.

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel.

Toegang gratis.

Wit Verhuizingen

ERKENDE

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd

12932

Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel.

ledere woensdag gesloten

023 - 31 04 04.

op tot

ƒ 500.-!!
SLAAPKAMER-

EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

randstedelijk

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen
3 MAANDEN

i
TI|D VOORDELIGER!

GRATIS
KREDIET
KOOP NU
iETAAL LATER

O

opleidingen

verzorgt voor ca. 9000 leerlingen
deeltijdberoepsopteidïngen en ortëntat'e-

centrum

schakelprogramma's

AOV, Waar doet
je dat aan denken?
Q Algemeen Ouderen Verbond
Q Arbeids Ongeschiktheidsverzekering

1Ü35 R 13

• l'175/70

S/T

OA CITROEN VIS/V rOR.T FIES1A. VW
POLO. PEUGEOT 205. ri/T PANDA EN
| OPEICORSA

ECOBAND

4 WIELEN BALANCEREN
INCL UITLIINEN 2 VOORWIELEN

65-

49.NIEUW RADIftAL

NIEUW RADIAAL
DUNLOP

GOODYEAR

PIRELII

VREDESTEIN

Een nieuwe ondernemersopleiding

BALANCEREN
& UITLIJNEN

R 13 T

OA KADtTT. ESCORT. GOLF. VOLVO 340. l
MAZDA 323. SEAT IBIZA

1

PM

6979-

P"

89.-

ii
'"

Inderdaad AOV betekent Algemene Ondernemers Vaardigheden. Het is de
nieuwe manier om te voldoen aan de eisen die de vestigingswet stelt. Maar
AOV is meer. Het Is de opleiding die de beste kansen biedt om succesvol te

3 MAANDEN

opereren als zelfstandig ondernemer in de detailhandel, de logistiek en de

RENTEVRII
Banden, uitlaat, akku of schokdem-

1155 R 13 T

175/70 R M T

| O A KADETT. ASTRA, ESCORT. GOLF.
l MAZDA Ï2Ï EN VOLVO 3^0

O A AUDI 80. OPEIVECTRA.
PEUGEOT 105. VW PASSAT

pers. Wat er ook nodig is, met de

L-

Kwik-Fit
hoeft

unieke

GRATIS' AutoCard

u pas 3 maanden later

te

zakelijke dienstverlening.
Voor wie zich wil vestigen als zelfstandig ondernemer In de levensmiddelenbranche is er de opleiding AOV-food, een ondernemersopleiding die speciflek is afgestemd op de eisen van die branche. Wilt u zich vestigen als zelf-

betalen! Zonder ook maar één cent
NIEUW RADIAAL P«
DUNLOP
PIRELLI

69.79.89.-

VREDESTEIN
DUNLOP

109.119.-

rente! Vraag de Kwik-Fit manager van-

standlg ondernemer en heeft u interesse In één van deze

daag

opleidingen? Kom naar de voorlichtingsavond op

nog

naar

de

voorwaarden.

donderdag 6 juli om 19.30

uur aan de Wilhelmina

Druckerstraat 3 1066 AA Amsterdam,

'L?

telefoon 020-6156606 of stuur de

!| 165/70 R 13 T
" i OA RENAUIT 19 PEUGEOT 705
•
PEUGEOT 309. riAT TIPO TEMPRA EN
S.AIFAH

lECOBAND
BNIEUWRADiAAL P«
l GOODYEAR
9 PIRELLI

th!

AKKU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

Kwik Fit
/ per week
Amstelveen Amstcrdamscweg 488. 020-643554-t. Amstelveen (R) Bouwerij 48. 020-6-tl4022. Amsterdam-O (R) Beyersweg 12, 0206931596. Amsterdam-Z Ccintuurb.inn 250/252. 020-6712161. Amsterdam-O (R) Cz. Peterstraat 127/133. 020-6259559. AmsterdamOsdorp (A/R) Jan Rcbclstr,i.it 26. 020-6195446. Amsterdam-N (R) Kamperfoelieweg 38. 020-6367326. Amsterdam-Bijlmer (R)
Karspcldreef I. 020-6907768. Amsterdam-N (A/R) Klaprozenweg 5. 020-6325478. Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5. 020-6137666.
Amsterdam-ZO (A/R) Lemelorbcrgweg 55. 020-6911211. Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40. 020-6123479. Amsterdam-Z (A/R)
Amstclvcenseweg 88/90. 020-6188561. Amsterdam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D. 020-6682998. Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere)
Montrealstraat 3 l. 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Vlaardingcnstraat 2. 036-5345540. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662. 02503-15784.
A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice.

* Gratis AutoCard bij aankoop van
minimaal f. 300.-.

antwoordbon in ter attentie van de heer

Aanbiedingen zijn geldig van 5 t/m
15 juli 1995. Hiermede vervallen de
voorgaande aanbiedingen.
Bandenprijzen incl. montage en btw.
Excl. balanceren en ventielen.

1000 CN Amsterdam

C. Rozendaal, Postbus 2584

Stuurt u mij meer Informatie over:
O AOV opleiding

6 DAGEN
PER WEEK
GEOPEND

O AOV opleidlng-food
naam
adres

MAANDAG T/M VRIJDAG:
08.00 - 17.30 UUR.

Poslcode en plaats

ZATERDAG:
08.45 - 16.00 UUR.

telefoon
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KANSEN KRIJG JE NIET,
DIE MOET JE CREËREN

HET SNELSTE VERVOERMIDDEL
VAN AMSTERDAM NU BIJ NEEF!

WIJ ZIJN ONBETWIST
DE BARBECUE SPECIALIST

vanaf 149Duurzame en goedzittende
buitenschoen met één
clip/vetersluitingsysteem.
Comfortabele binnenschoen.
Superlight chassis met
verstelmogelijkheid 72 mm
Bauer wielen, hardheid 78A,
open kern. ABEC 1 precisie
lagers, aluminium spacers.

199.Ons meest populaire model,
verbeterd voor 1995. Vernieuwd
model buitenschoen met contour
plus sluitingsysteem in de schaal
weggewerkt. Binnenschoen van
High Density Foam met nieuwe
overlappende tong voor betere
pasvorm. Micro V chassis met
dempingsysteem en
verstelmogelijkheid. 72 mm Bauer
wielenl hardheid 78A, open
kern, ABEC 1
A . precisie lagers,
•JQQ m
aluminium spacers.
faVwi

VARKENSFILET
GEMARINEERDE
FILETLAPJES

1 KILO 9,95

AMSTERDAM

AVONDSTUDIES
• Bedrijfseconomie '
• Bedrijfskundige Informatica

SPEKLAP

14,95

1 KILO

El'N HEAO AVONDSTUDIE AAN DE HES

• Commerciële Economie

6,95

1 KILO

GEMARINEERDE
SPEKLAPJES

1 KILO

• Economisch-Linguïstisch
• Management, Economie en Recht
• Internationaal Management
• Internationa] Management-EnglishStream,
De avondopleidingen zijn opgebouwd uitmodtden.
Ubepaalt u weigen studietempo, zodathetaansluit
bij uw bezigheden overdag. Bij een normaal studietempo volgt n twee lesiivotulen per week. Ukunt
echtermeer1 of minder modulen volgen gedurende

7,95

een lesperii xlc.

GEVRAA GD VOOR

H AAS-of RIB
KARBONADE

DE ZOMERMAANDEN:

9,95

1 KILO

STUDEER AAN DE HES AMSTERDAM.

part-time

vakantiekrachten

DE PRAKTIJK BEWUST HET GELIJK.

HOGESCHOOL V O O R ECONOMISCH^-: STUDIES AMSTERDAM

POSTBUS 295 • 1000 AG AMSTERDAM • TI- I.EFOON 020 - 52 36 311 • FAX 020 - 52 36 077
Ik tmtvang graag tit' bmrlnire HEAO avondstudies

Introduceert een totaal nieuw
automatisch remsysteem. Het
Force multipler Brakesysteem
zorgt ervoor dat de rembeweging
van het been overgebracht wordt
naar het remblok. Door de
instelmogelijkheid zorgt dit voor
een gelijkmatige manier van
:emmen. FX 3 B model
-erder identiek aan FX 3.
Maten: 6-12
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DE CONTACTLIJN

doet't beter!

motor rij les?

NBEf #0£T L/U/

histzrgcl nifl notlif!.

O25O7-1442O

Er is een nieuwe efficiënte manier om snel in contact te komen
met leuke meisjes, vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op
de Contactlijn 06-350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren naar
talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct reageren op de ingesproken advertenties door een leuke reactie in te spreken.
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Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op uw eigen nummer bcluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in onze krant. Vul hiervoor de bon op de pagina met Micro's in.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of twee dagen leuke'contacten met anderen gekregen.

(1,00 gpm)

D. van Duijn
Vakman in sierbestrating
en herbestrating van uw
Ruim 30 jaar ervaring.
Tel. 02507-19593/17833

Brugman

Bnigjnan

Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-62423 7 6.

Beige kunststof keuken met d i a g o n a a l

Moderne witte keuken. Leverbaar met

d e c o r en rondom houtkleurige lijsten

6 verschillende kleuren handgrepen.

in natuur- of rustiek eiken kleur.

Afmeting 270 cm. Compleet met

Afmeting 320 cm. Compleet

alle inbouwapparatuur.
Van

5J9937- Voor

.

3.995f

IMATUUR EIKEN
LANDHUISKEUKEN.
Afm. 181 x 282 cm. Compleet
met2glaskasten^ gas/elektrocombinatie, afzuigkap,
werkblad, spoelbak, kraan,
krans- en lichtlijsten en tafel
met hoekbank en 2 stoelen.

4.995,

; OPAAL-GROENE
.;\fRUNSTSTOF-KEUKEN.
: Afm. 250 x 350 cm. Compleet
i met afzuigkap. gaskookplaat, kraan, spoelbak.
•
f Vyerkblad, krans- en licht.vilijsten. '• •• ••'•'. ƒ ..".- ' : \ • ] ' • • \ •:

met alle inbouwapparatuur.

Van T^ASS'.-Moor

WITTE HOOGGUA.NS
KEUKEN
met diagonaal streep en ;
chroom lijsten. Afm. 29O x 260
cm. Compl. met keramische
kookplaat, combi-magnetron,
schouw, 17O Itr. koelkast,
spoelbak. kraan. Werkblad;
lichtlijsten en tafeLI 60 x 80 cm.

WITTE KUNSTSTOF
SOFTUIIME KEUKEN.
Afm. 275 x;220 cm. Compleet
met koelkast, werkblad,
gaskookplaat, afzuigkap,
spoelbak, kraan, combimagnetron, krans- en lichtlijsten.

Van 1_Iv*957- voor

Van 1p-99è-voor i^

van 12-495.- voor

.
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Verkrijgbaar in
filiaal Amsterdam

Verkrijgbaar in .
filiaal Amsterdam

BEIGE KUIMSTSTOF
KEUKEIM
in linnen structuur, verticaal
afgewerkt met eikenkleurige
kanten. Afm. 235 cm. Compl.
met semi-luxe oven, gaskookplaat, afzuigkap, werkblad, spoelbak, kraan, lichtlijsten en luifel met verlichting.

LICHTGRIJZE KUNST.
STOF KEUKEN
met verticaal afgeronde
zijden. Afm. 220 cm.
Compleet met keramische
kookplaat, afzuigkap. werkblad. spoelbak. kraan en
lichtlijsten.
;

•

7.295.-

Verkrijgbaar in
filiaal Hoofddorp

WITTE KUIMSTSTOF
SOFTL.INÉ KEUKEN
met verticale lichtgrijze
kaderlijn. Afm. 15O x 270 cm.
Compleet met oven. gaskookplaat, afzuigkap.
werkblad, spoelbak. kraan,
krans-en lichtlijsten.

) Van

2.395f

Verkrijgbaar in
'iliaal Hoofddorp

Verkrijgbaar
in
,filïaal Beverwijk

LICHTGRIJZE
KUIMSTSTOF KEUKEN,
rondom afgezet met kunststof
kanten. Alm. 175 x 135 cm.
Compleet met l 1/2 spoelbak,
kraan, werkblad, achterwand,
elektrische kookplaat met oven,
vlakscherm afzuigkap, allerhanfle stang, krans- en lichtlijsten.

4.295,

Verkrijgbaar in
''linal Muide
lidcn

*

Verkrijgbaar in
filiaal Beverwijk

SAMEN ApVEpE^

.X.:..;:^;::CD^^

4.995;

KUNSTSTOF KEUKEN
IN LINNEN STRUCTUUR,
verticaal afgewerkt met eikenkleurige kunststof kanten.
Afm. 270 + 140 cm. Compl. met
gaskookplaat, combi-magnetron, afzuigkap, onderbouw
koelkast, spoelbak, kraan,
werkblad, krans- en lichtlijstehl

4.995,-

Verkrijgbaar in
filiaal Amsterdam

V~-i-_-.^.___'-^

ALS UW PRODUKT
TIJDELIJK
VOORDELIG IS.
HOEFT DE
ADVERTENTIE ER
NOG NIET
GOEDKOOP
UIT TE ZIEN.

Verkrijgbaar'ih
filiaal Muidon

Brugman
KEUKENS

ELFMERENTOCHT
IN FRIESLAND

Alkmaar, Noorderkade 1,072-156793.
Amersfoort, Amsterdamseweg 10,
033-613448. Amsterdam. Stadhouderskade 74,020-6752956. Arnhem, Venlosingel 17 (Woonboulevard). 085-812112.
Beverwijk, Parallelweg 95 (Meubel boulevard), 02510-24299. Capelle a/d Ussol,
Hoofdweg 46, 010-4585040. Den Bosch,
Reitscheweg 38 (Meubelboulevard),
073-411595. Den Haag, Binckhorstlaan 113,
070:3477985. Dordrecht, Archimedesstraat 10, 078-146900. Son/Eindhoven,
Ekkersrijt 4024 (Meubelplein), 04990-74481.
Enschede, Schuttersveld Ib (Meubelplein),
053-337955. Goes, JA vander Gooskade 1,
01100-50255. Groningen, Peizerweg 82,
(Meubelboulevard), 050-250553. Heerlen,
In de Cramer 166 (Woonboulevard),
045-754240. Hoofddorp, Kruisweg 785a,
020-6533462. Hulst, Absdaalseweg 19,
01140-20080. Leeuwarden, Franklinstraat 48 (Winkelplein De Centrale), 058130383/Muiden, Pampusweg 2 (Naast
Maxisl, 02940-19718. Numansdorp,
Edisonstraat 4,01865-3772. Roosendaal,
Oostplein 13 (Woonboulevard),01650-69852.
Spijkenisse, Kolkplein 21 (Novicenter),
01880-18113. Utrecht, Hollantlaan 14
(Meubelboulevard), 030-88847 l.Veenendaal. Kernreactorstraat 28,08385-50025.
Zaandam, PieterGhijsenlaan 11,075-157867.
Zoeterwoude, Hoge Rijndijk 195,
071-892086. Zutphen, Gerritsenweg 11
(Woonboulevard Eijerkamp), 05750-17025.
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag +
dekoopavonden.
Heerlen maandagmiddag
geopend.
Huist zondagmiddag
geopend, maandag en
dinsdag gesloten.
JfVAAltHOm:,

• HEERLEN • HOOFDDORP* LEEUWARDEN • NUMANSDORP • ROOSENDAAL* UTRECHT*ZAANDAM*ZOETERWOUDE

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

n
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Een ontdekkingsreis door het prachtige en waterrijke
Friesland begint bij Rederij M. Harder, ledere maandag
vanaf 10 juli t/m 28 augustus 1995 vertrekt er om
9.30 uur vanuit Lemmer de M.P.S. "Mozart". De route
is als volgt: Lemmer - Grote Brekkcn - Langesloot Sloten - Slotermeer - Woudsend - Hegcnneer - Heeg Jeltesloot - Coevordcrmeer - Prinses Margrietkanaal Oppenhuizen - Uitwellingcrga - Sncckcrmecr Goingarijpsterpoel - Zoutcpoel - N.O. weg Langweerderwiclen ( l uur pauze) - Langwcerdenvielcn
- Janesloot - Spanncnburg - Grote Brekkcn - Lemmer.
Om 16.15 uur arriveert u weer op de opstapplaats.
Het passagiersschip "Moznrt" is /eer toegankelijk voor
mindervaliden en voorzien van aangepaste toiletten.
Vertrekpunt (iedere maandag):
Kortcs treek
Lemmer

Jubileumcheque

Super
NOORD
Vrijdagavond
zonder
•

• • • ' • '

tot 20.00 uur
KOOPIWOND

Tegen inlevering van deze cheque betaalt u
voor een Elfmerentocht in Friesland f. 17,50
voor volwassenen in plaats van f. 20,- en
voor kinderen t/m 12 jaar f. 10,- in plaats
van f. 12,50. Deze cheque is geldig vanaf 10
juli t/m 28 augustus 1995. Voor informatie
en reserveringen: tel. 05150 - 17314 b.g.g.
06 - 52910061

Vraag naar meertalige
arbeidskrachten
neemt spectaculair toe!
Snelle opmars van 'call centers' biedt uitgelezen
carrièrekansen aan meer- en anderstaligen in Nederland.
Het begrip 'call centerMs hard
op weg om een vaste plaats in het
Nederlandse taalgebruik te verwerven. En dat is niet zo verwonderlijk
ook. Want de mogelijkheden van dit
nieuwe fenomeen in telecommunicatie zijn letterlijk en figuurlijk onbegrensd! Niet alleen voor het bedrijfsleven. Maar zeker ook voor mensen
die meerdere talen goed beheersen.
Simpel gezegd is een call center
een centrale van waaruit een bedrijf
of instelling telefonisch contact
onderhoudt met zijn klanten in heel
Europa. Bedrijven kunnen zodoende
zeer servicegericht en kostenbesparend werken. Dat steeds meer multinationals kiezen voor Nederland als
vestigingsplaats voor hun call eenter is geen toeval. Dat heeft o.a. te
maken met onze internationale georiënteerdheid en met het feit dat
veel Nederlanders meertalig zijn.
Volop kansen dus voor mensen die
hun talenkennis als 'operator' te
gelde willen maken. Op deze pagina
ruim aandacht voor call centers, wat
de criteria zijn en waar u terecht kunt
voor een oriënterend gesprek.

Meertaligen,
de spil van het succes
Voor een beter begrip
van wat een call center
kan betekenen voor het
bedrijfsleven: neem als
voorbeeld een computerfirma met vestigingen in
heel Europa. De firma
heeft een goede reputatie
vanwege zijn correcte service. En ziet het als uitdaging om deze service nog
verder uit te breiden
Dankzij de technologiecn van vandaag de dag.

kunnen de benodigde telecomverbindingen worden
gelegd tussen de leverancier en de klant, waar ook
in Europa. Kortom, de
firma wordt in staat
gesteld meer service te
bieden op een efficiëntere
manier, voor minder geld.
Maar.... met de zogenaamde multinationale
telecomverbindingen
alleen ben je er natuurlijk
nog niet. Zonder goede

(advertentie)

Content loopt voorop
in werving & selectie
De opleiding tot
operator wordt doorgaans door de bedrijven zelf geregeld.
Maar het werven en
selecteren van mensen is een hoofdstuk
apart.
Dat onderkennen
ook de bedrijven zelf
en schakelen hiervoor specialisten in.
Diverse multinatio
nals als Hewlett
Packard en AT&T
hebben Content
ingeschakeld voor
de werving van
gekwalificeerd personeel. Niet verwonderlijk dus dat ook

steeds meer gemotiveerde mensen
Content weten te
vinden. Wie werk
wil maken van een
carrière als operator,
neemt contact op
met Content
(070-3491444
tijdens kantooruren).
Deze organisatie kan
als geen ander bepalen wat de individuele mogelijkheden
voor u zijn.
En kan op grond van
de vele opdrachtgevers het breedste
aanbod van banen in
call centers aanbieden.

Werken als operator:
baan van de toekomst
Revolutionaire ontwikkelingen dienen zich aan
rond dit nieuwe fenomeen. Steeds meer multinationals zullen hun
service uitbreiden door in
Nederland een Europees
call center te vestigen.
Maar ook andere bedrijven zullen snel volgen.

operators is een call eenter niets waard. Vragen,
problemen en opmerkingen moeten adequaat verwerkt worden, wat een
goede relatie tussen firma
en klant versterkt. En dat
blijft gelukkig mensenwerk.
Logistiek gaat een
vraag om meer informatie
als volgt in z'n werk:
iemand in Frankrijk wil
zijn hardware nog beter
benutten. Hij belt een
lokaal nummer en wordt
doorgeschakeld naar een
operator van het betreffende call center in
Nederland, die hem in
vloeiend Frans te woord
staat en alle informatie
doorspeelt. Zodoende
krijgt de klant het gevoel
geholpen te zijn door
iemand die dicht bij hem
staat. De operator geeft
het merk een gezicht, wat
een uitstekende toegevoegde waarde geeft aan
produkten die ongekende
mogelijkheden hebben.

Intensieve cursussen en trainingen
maken van meertaligen technisch
vaardige probleemoplossers
Mensen met gedegen
talenkennis kwamen tot
dusver voornamelijk terecht op de arbeidsmarkt
in banen als tolk/vertaler
of in het onderwijs. Maar
met de call centers zijn er
geheel nieuwe mogelijkheden ontstaan. Op de
meest uiteenlopende vakgebieden kan de talenkennis worden benut, mits
deze wordt aangevuld met
de nodige kennis van het
betreffende produkt.
Hiervoor zijn maatwerkopleidingen die over het
algemeen door de bedrij ven worden geregeld.
We onderscheiden twee
soorten call centers. Ten
eerste het service center,
een zelfstandig centrum
waar verschillende opdrachtgevers hun tele-

com-belangen kunnen
onderbrengen. Variërend
van software-bedrijven tot
hotelketens en van autofabrikanten tot verzekeringsmaatschappij en.
Ten tweede zijn er de
zogenaamde dedicated
centers. Dat zijn de call
centers die zijn opgezet
door
een multinational en
»
dus ook exclusief voor dat
bedrijf opereren. Een
goed voorbeeld van zo'n
dedicated center is dat van
Hewlett Packard. In 1993
begon HP met een telefonische vraagbaak in het
Nederlands en Engels.
Al snel bleek deze service
in een enorme behoefte
te voorzien. En volgden
de talen Duits, Frans,
Italiaans, Spaans en de
Scandinavische talen.

Klanten uit
vijftien landen
in tien talen!
Momenteel worden
klanten uit vijftien landen
in tien talen te woord gestaan. En dat alles speelt
zich af in het HP call eenter in Amsterdam.
Dat betekent dus dat er
tienduizenden telefoontjes
per maand binnenkomen.
Vragen, klachten en suggesties worden verwerkt
en doorgespeeld naar de
afdeling onderzoek en
produktontwikkeling.
Deze waardevole informatie kan weer worden
verwerkt in volgende
generaties produkten.
Het mag duidelijk zijn
dat de operators een centrale rol vervullen in dit

proces. Er gaan dan ook
intensieve cursussen en
trainingen vooraf aan de
functie van operator bij
HP. Denk daarbij aan
een opleidingsperiode
van vier tot zes weken.
Maar wie adviseert in de
snel veranderende harden software branche, raakt
in feite nooit uitgestudeerd.
Met andere woorden,
de operators van HP worden voortdurend getraind
in de nieuwste ontwikkelingen in automatisering.
Iemand die dus als talenspecialist bij HPbinnenkomt, is binnen de kortse
keren een all round helpdesk-medewerker die
vanuit Amsterdam klanten
door heel Europa op hun
wenken bedient.

Emplooi voor alle talen, Nederlands niet eens noodzakelijk!
Werken bij een call
center is een zeer internationale aangelegenheid.
Immers, klanten uit alle
landen in heel Europa
worden op hun wenken
bediend. Dat betekent dus
ook dat op een call center
vele nationaliteiten werkzaam zijn.
In het call center van HP

heeft de helft van het aantal operators een Nederlands paspoort.
De andere helft is verdeeld over 20 nationaliteiten. Over het algemeen
zijn het jonge mensen
(tussen 25 en 35 jaar) met
een glimlach in hun stem.
Mensen die het prettig
vinden om in een team te

werken en gewend zijn
om met een pc om te
gaan.
De basistaai op de
meeste call centers is
Engels. Daarnaast spreken operators nog een of
meerdere Europese talen.
Kennis van de Nederlandse taal is in feite geen
must. Mensen die bijvoor-

VOOR 3ANEN IN CALL

beeld uit Spanje of Italië
komen en hier langere tijd
verblijven, kunnen carrière maken zonder een
woord Nederlands te spreken. Bij wervings- en
selectie organisatie
Content komen steeds
meer anderstaligen binnen
die getipt zijn door kennissen in Nederland.

De voorkeurspositie
van Nederland als vestigingsplaats, heeft tot
gevolg dat honderden
mensen die hun talen
beheersen nu al aan de
slag kunnen.
Wie nu instapt als operator staat in feite nog aan
het begin van de stormachtige ontwikkelingen.
Met andere woorden, nu
kan een stevige basis
gelegd worden voor een
prima carrière met vele
doorgroeimogelijkheden.

Een koppakking
in Stockholm
wordt content
besteld '•'•:,
vla Hoofddorp

De voordeleï
van
call centers
op een rijtje
Voor bedrijven:
- efficiënt
- snel en direct
- betere serviceverlening
- sterkere band met
klanten
- sterkere
concurrentiepositie
- kostenbesparend

Voor medewerkers:

Een vastloper
in Mar&eille
wordt content
opgelost
in Moküm!

- vele doorgroeimoge
lijkheden
- gevarieerd diensten
aanbod
- dynamische \verksf»
- goede arbeidsvoorwaarden
- uitstekende
opleidingen
- continuïteit
- internationale
omgeving

3491444

donderdag 6 juli 1995
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Voorlichtingsfilm
over badplaats
ZANDVOORT - Tettero
Prpduktions uit Warmenhuizen heeft in samenwerking met de Stichting Zandvoort Promotie een film
over de badplaats gemaakt.
De video die een half uur
duurt, is over vier weken
klaar en wordt op acht locaties tegelijk vertoond. De
film zal een jaar lang in
Zandvoort circuleren en
wordt dan aangepast.
Volgens Floris Faber, voorzitter van de Stichting Zandvoort Promotie, is de video zo-

Tegel door ruit
ZANDVOORT - Een 44-jarige
Haarlemse vrouw heeft zaterdagavond een ruit ingetrapt
van een bank aan de Grote
Krocht. Zij werd woedend omdat de bank dicht was en gooide
een tegel door de ruit van de
voordeur. De vrouw is na verhoor op het politiebureau heengezonden.

Diefstal bromfiets
ZANDVOORT - Drie Amsterdamse jongens zijn zaterdag in
de Zandvoortselaan aangehouden vanwege het stelen van een
bromfiets. De brommer was
meegenomen in de Gort van
den Lindenstraat. Een getuige
had de politie gewaarschuwd.
De verdachten, 12,16 en 17 jaar
oud, zijn zondag na verhoor
heengezonden.

wel een voorlichtings- als promotiefilm en bedoeld voor de
toerist die al in Zandvoort verblijft. Faber: „De video laat specifiek Zandvoortse zaken zien.
Veel toeristen zullen niet snel
naar het Gasthuishofje gaan of
de Nederlands Hervormde
Kerk bezoeken. De film wijst
hen op deze mogelijkheden."
Vorige week zijn opnames gemaakt in de Waterleidingduinen, op het dak van het Palace
Hotel, van het circuit, casino,
Gasthuishofje, welkomstborden, Cultureel Centrum en de
Nederlands Hervormde Kerk. Drie 'fietsers' met elk weer een ander, persoonlijk trainingsprogramma, ingevoerd op de
De film wordt onderbroken Cardio-fiets
door tien reclamespotjes van
Zandvoortse bedrijven, die, aldus Fataer, zeer snel waren uitverkocht. De opnames van
Zandvoort en de commercials
heeft een week in beslag genoMet al deze gegevens is ook afstand, toerental, caloriegemen.
ZANDVOORT - Binnen je
grenzen blijven, niets force- de nieuwe Cardio Fitness appa- bruik en geleverd vermogen. Er
ren. Dat is het doel van nieu- ratuur op de persoon in te stel- is een snelstart mogelijk, waarVVV
we fitness-apparatuur die len. Dat is simpel te regelen op door de Cl-lijn zeer geschikt is
De videofilm is in augustus afgelopen weken Jbi.j Fitness een overzichtelijke display met voor circuittraming. Daarnaast
onder andere te zien in het Paradise aan de Paradijs-, enkele druktoetsen. Tussen- heeft de monitor zes voorkeuraadhuis, de bibliotheek, café weg is geïnstalleerd. „Je door, tijdens de training, is dit zeprogramma's: manueel, inKooper en bij ABN/Amro. De sport ten slotte voor je ge- makkelijk aan te passen: de oe- terval, bergprofiel, heuvelprokan zwaarder of lichter gramma's, plateau en thriatleVVV doet overigens niet mee. zondheid,"
zegt Remy fening
worden gemaakt.
te.
Peer Sips van de VVV Zuid- Draaijer.
„Wij hebben deze apparatuur
De displays zijn te vinden op
-Kennemerland: „Wij willen die
Voor de sporter kan een trai- de nieuwe 'Cl-cardiolijn' step- aangeschaft om meer evenvideo best in ons Zandvoorts
kantoor draaien, maar wij heb- ningsprogramma op maat wor- machines, loopbanden, roei-er- wicht te brengen in de verhouben Tettero een tegenprestatie den gemaakt, aan de hand van gometers en fietsen, waaronder ding tussen spierkrachtapparagevraagd. Wij zijn een noodlij- onder andere leeftijd, gewicht een 'ligf iets' die geschikt is voor ten en conditieapparaten," aldende organisatie, zijn best ge- en conditie. Met dat program- zware personen en een 'air dus Draaijer. Dat is in het beïnteresseerd, maar er moet iets ma is het makkelijker om bin- dyne', een fiets met voet en/of lang van het op een veilige mategenover staan. Die bedrijven nen je grenzen te blijven en een handbediening waarop zowel nier werken aan de verbetering
hoeven toch niet over onze rug te grote belasting van spieren onder- als bovenlichaam kun- van de gezondheid. Om dat
reclame te maken. Maar we zijn en hart te voorkomen. Dat valt nen worden getraind. Zij zijn laatste te bereiken, reikt het
tweetal verschillende 'gereedte controleren met de hartslag, van het merk Schwinn.
nog in onderhandeling."
schappen' aan: aërobe conditie,
met de hand of met een polsmespierversteviging, flexibiliteitster. Aan de hand van de eerder
Toerental
èn
ontspanningsoefeningen,
genoemde gegevens valt vast te
De displays geven een duide- plus voedingsadviezen.
stellen, wat de maximum hart„Maar voordat een klant belijk overzicht van snelheid, tijd,
slag mag zijn.
gint, wordt er een medische
uur per dag), ook voor melding
vragenlijst ingevuld, een condivan zoekgeraakte of gevonden
tietest afgenomen, het vetperdieren.
centage gemeten, én de bloedSOS Telefonische Hulpdienst
druk, de flexibiliteit en de spierHaarlem e.o.: Tel. 023 - 471471,
ZANDVOORT - In Bloemen- schriftelijke uitnodiging. In kracht gecontroleerd. Op basis
dag en nacht bereikbaar voor
zullen van deze gegevens en eventuele
een gesprek van mens tot mens. daal is vorige week het start- Zuid-Kennemerland
Centrum Voor Vrijwillige Hulp- sein gegeven voor een groot'be- jaarlijks 12.500 vrouwen wor- klachten wordt het trainingsverlening: Voor informatie, ad- volkingsonderzoek naar borst- den opgeroepen voor het ma- programma opgesteld. Daarnaast werken we samen met divies en hulp tel. 17373, op alle kanker in de regio Zuid-Kenne- ken van röntgenfoto's.
verse artsen en fysiotherapeuwerkdagen van 10.30-12.30 uur. merland. Een nieuwe onderBorstkanker is in Nederland ten in de omgeving. Mensen die
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 zoekswagen komt in de tweede
AC Zandvoort.
' helft van september naar Zand- de meest voorkomende vorm gaan sporten en hier de gunstiStichting Welzijn Ouderen voort, waar hij gedurende een van kanker bij vrouwen. Lande- ge werking van ondervinden,
Zandvoort: Koninginneweg l, periode van vijf weken bij lijk wordt de ziekte bij eérï op gaan vaak ook gezonder leven."
tel. (02507) 19393. Open voor sporthal De Pelikaan zal staan. de tien vrouwen vastgesteld. Om dat gezondheisprogramma
Alle vrouwen van vijftig tot Jaarlijks sterven ongeveer 3500 te vervoltooien, zijn er ook nog
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en en met 69 jaar krijgen twee we- vrouwen aan deze vorm van een sauna, een Turks bad en
een zonnestudio.
dinsdag t/m vrijdag van 09.00 ken voor het onderzoek een kanker.
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
(ADVERTENTIE)
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
SgÜSE WilliS JI8EBY JBOHS SMiüEL L
CLASSIC
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
THIHK FAST
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
LOOK «E
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
DE ALLERLEUKSTE
Taxi: tel. 12600.
HONPJESZIJN
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
TERUG!
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergefl, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. vander Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24

Onderzoek borstkanker inseptember

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: Samen-op-weg dienst in Hervormde
Kerk, ds. C. van de Vate.
Koomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.

mm

Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor C. van
Polvliet
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: ds. R. Gaaikema, Heemstede
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst.
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. J. Overduin, Opdrachtdienst.
Zondagavond geen dienst.

j Burgerlijke stand
Periode:
27 juni - 3 juli 1995
Geboren:
Adam, zoon van: Jamal, Hama
Ali en Ahmad, Rezan
Joshua Albertino, zoon van:
Baars, Joseph Petrus en Koning, Jessica
Ahmet Atilla, zoon van: Kaptan, Muhammet en Kaptan,
Seyhan
Yara Agelica, dochter van Enderman, Jaap en Van Wijk Josefine
Mülan, zoon van Reinders, Cor-

Vijftien jaar geleden

Huwelijk met diploma Marcel van den Boom
en Carolien Terol kregen behalve een trouwboekje op hun eerste huwelijksdag ook nog een
diploma. Na de ambtenaar van de burgerlijke
stand, Jaap Methorst, was het de beurt aan de
directeur van de Hogere School voor Bedrijfskunde. Hij gaf de 29-jarige Van den Boom de
felbegeerde bul van de school. Aanvankelijk
werd de bruidegom voor de keuze gesteld: boterbnefje of diploma. Van de Boom koos voor het
eerste. Methorst zorgde ervoor dat hij beide
kreeg. Het werd een dubbel feest.

'Sonnewende' Het voormalige hotel 'Sonnewende' is door een knokploeg kort en klein geslagen. Een uur nadat een groep krakers uit het
hotel was vertrokken, gaf architect C. Bleijs, die
op de plek van 'Sonnewende' een appartementencoplex gaat bouwen, opdracht alle ruiten in te
gooien en zoveel te vernielen dat de krakers er
met m terug kunnen keren. De krakers hielden
het gebouw sinds 12 juni bezet, maar moesten
hier op last van de president van de Haarlemse
rechtbank vertrekken. Het kort geding was aangespannen door de eigenaar van het gebouw, de
Bond Zonder Naam.
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Mijndert en Noor van den Boogaard zeiden bij de tweede kabouter:
'Wat toevallig'
Foto Anclre Lieberom

Kabouter-invasie

ZANDVOORT - Maar liefst zeventig tuinkabouters kregen Mijndert en Noor van den Boogaard zondag cadeau.
Ter ere van hun veertigjarig huwelijksfeest en hun beider
65-e verjaardag gaven de vele gasten het 'bruiloftspaar' dit
ijverige tuinhulpje als verrassing. „Ze wilden graag bollen
voor de tuin, maar daar is het de tijd van het jaar niet
voor," aldus de kinderen Van den Boogaard lachend.
door Martha Burger
„De eerste tuinkabouter
werd al snel in een hoekje gekwakt. Bij de tweede riepen
Mijndert en Noor tegelijk 'wat
toevallig'! Bij het uitpakken
van de derde kabouter riep het
echtpaar verschrikt 'dat is toch
ook sterk' en bij de vierde begonnen ze opeens een beetje gemeen naar ons te kijken." De
kinderen hadden er al flink
schik in, want op dat moment
wisten Mijndert en Noor niet,
dat er nog 66 stuks van deze
eigenwijze kleurige mannetjes
zouden volgen.

nelis Francois en Willemsen,
Sandra Marina
Jessie Dean, zoon van Franke,
Hendrik jacob en Van Loon,
Sandra
Overleden:
Van der Mije, Willem, oud 82
jaar
Natte, Leo Leendert, oud 84
jaar
Gehuwd:
Matkovic, Alen en Mijas, Agnieszka
Kedde, Hendrik Roelof en
Kroon, Sylvia Diana

Het huwelijksfeest werd gevierd in twee enorme tenten,
die naast en achter het huis aan
de Boulevard waren opgesteld.
De inmiddels zelfs tot in Las
Vegas bekend geworden Ad
Hendrikse vertoonde die avond
zijn goochelkunsten aan de gasten, die tevens werden getrakteerd op live-muziek en een gigantisch koud buffet.

Windhoos
Zondagavond brak even paniek uit, omdat het mooie zomerweer pijlsnel omsloeg. Vanwege een enorme windhoos
sloeg de wind met veel geweld
in de zijtent. Deze moest in allerijl ontruimd worden en werd
uit
veiligheidsoverwegingen
voor de rest van de avond voor
de feestvierders gesloten. Maar
dat mocht de pret niet drukken. Het feest werd tot in de
late uurtjes met veel plezier
doorgevierd.

Op het eind van de avond
stond de tuin vol met zeventig
staande, liggende, rokende,
scheppende, vissende, zittende,
schijnende en klimmende tuinkabouters. Alle gevers hadden
hun naam onderop het ventje
gezet. Het kleinste exemplaar
was tien centimeter, de grootste zelfs een meter hoog. De
kleine kinderen waren die
avond niet meer bij de tuin weg
Alle kabouters hebben de eerte slaan. Ook de plaatselijke
winkelier was wel te spreken. ste woelige nacht goed doorZijn voorraad raakte tot twee staan al stond hun puntmuts 's
keer toe uitverkocht.
morgens wel wat schever.
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13.30 en 15.30

19.00 en 21.30

VERWACHT
ALL - MIQHT HORROR SHOW,
29 Juli om 24.0 O uur
'.WES GRAVEN'S
GAT1 / DEATt
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Oastfaulsplein S, 2042 JU, Zandvoort, tel: 02507-18686

EZE WEEK IS ER WEER
behoorlijk wat regenwater naar beneden gevallen. Vooral op zondagavond
donderde het en goot het weer
eens pijpestelen. Vroeger hadden we meteen weer 'Bal' gehad
met zo'n bui. Ik voelde altijd
precies aan mijn 'water' wanneer we wateroverlast in Zandvoort konden verwachten. Daar
kon je de klok immers op gelijk
zetten.
Nu is het al zo'n twee jaar
'rustig'. Maar 's nachts in mijn
bed als het buiten hoost, blijven
die taferelen nog steeds als een
spannende film aan mij voorbij
gaan: huizen en winkels die als
badkuipen vollopen, pamekerig gerommel en gesjouw met
zandzakken, bejaarden die via
het raam uit het Gemeenschapshuis moeten worden'
weggesjouwd, de brandweer
met pompen (en soms net even
de verkeerde opmerkingen),
gillende, schreeuwende en huilende buren, losgeslagen putdeksels, kelders en auto's onder water, krullende vloerbedekking, de burgemeester m
kaplaarzen en rubberbootjes in
stinkend poepwater. Het lijkt
echter allemaal weer verleden
tijd. Op de een of andere manier redden we het -N wonder
boven wonder - steeds maar
weer.
Hoewel, eerlijk gezegd geloof
ik niet zo in die wonderen.Neem maar gerust van mij aan,
dat de heren techneuten allang
hier en daar, wat slordige foutjes in het rioolstelsel gevonden
en hersteld hebben. En neem
ook maar van mij aan, dat wij
die 'slordigheidjes' nooit, maar
dan ook echt nooit van ons leven te horen krijgen. Want dan
zouden we de gemeente eindelijk eens kunnen aanpakken en
onze ellende en traumatische
ervaringen van de afgelopen jaren eens flink kunnen verzilveren. Maar daar kunnen we
met z'n allen slechts naar fluiten. En daar moet ik niet meer
te veel over nadenken, want
dan volgt er al snel een nog grotere donderbui!
Dat wil overigens niet zeggen,
dat we nooit meer met wateroverlast te maken krijgen. Dat
hoort u mij echt niet zeggen.
We moeten alert blijven, want
er zal altijd nog kans blijven op
die fatale bui. Het is er nu weer
de tijd voor. Maar het moet u
toch ook zijn opgevallen, dat
die grens tussen rustig doorslapen of half Zandvoort met natte
sokken zich 'wonderbaarlijk' in
ons voordeel heeft verlegd.
Mensen, het beeld van de wateroverlast in Zandvoort is aan het
veranderen. En dat komt echt
niet alleen door 'de mazzel' of
door 'de kaboutertjes'. Dat is
voor mij net zo zeker als dat
water van boven naar beneden
valt.
MARTHA BURGER

Duitsers bleven van Emma af Vismaaltijd in
Het 'Huis van Oranje-gehalte' in het straatnamenbestand van

Zandvoort is niet veel groter dan in andere gemeenten. Behalve de
algemene straatnamen Koninginneweg, Koningstraat, Prinsesseweg, Regentesseweg, Oranjestraat, Nassauplem en Nassaustraat
worden drie leden van het koningshuis met naam genoemd. In
het Kostverlorenpark ligt de Julianaweg. De naam van deze straat
moest tijdens de oorlog, op last van de bezetter, worden gewijzigd.
Bij besluit van de Burgemeester van Zandvoort werd op 26 februari 1942 de naam Julianaweg vervangen door 'Menderweg'. Bij de
bevrijding werd de aanduiding Julianaweg weer in ere hersteld.
Dat laatste gold in de Tweede Wereldoorlog ook voor de Wilhelminaweg (ook in het Kostverlorenpark). Deze straat heette tijdens de bezetting Van Haemstedeweg. Opvallend is, dat de derde
koningshuisgezinde straat in het Kostverlorenpark, de Emmaweg, haar naam mocht houden in de oorlog. Emma was, als
weduwe van koning Willem III, van 1890 tot 1898 namelijk konmgin-regentes.

Van Oostrum en De Bouter
winnen de Vaderdagpuzzel
A.L

~Watföè;

«

Speelweek van 6 Juli t/m 12 Juli

Kerkdiensten
Weekend
8/9 juli 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Samen-op•weg dienst in Hervormde
Kerk, ds. C. van de Vate. Na
afloop koffiedrinken

Vijf jaar geleden

Veilig werken aan conditie

Weekenddiensten
Weekend:
8/9 juli 1995
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Die
renbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer

de badplaats door

met

ZANDVOORT - Op de Vaderdagpuzzel van Ondernemers
Vereniging Zandvoort en Zanduooris Nieuwsblad, m de krant
van 15 juni, zijn weer enkele
honderden oplossingen binnengekomen. Die moesten luiden:
'Voor vader een kado in Zandvoort slaag je zo!'
De twee hoofdprijzen gaan
naar R. van Oostrum, Kostverlorenstraat 127, en naar J.A. de
Bouter, C. v.d. Lindenstraat
2/25. Zij krijgen dinerbonnen
voor twee personen ter waarde
van 100 gulden, beschikbaar gesteld door Chinees Restaurant
Hong Kong, hoek Haltestraat/Zeestraat.
De staatsloten, beschikbaar
gesteld door Sigarenmagazijn
Lissenberg, Haltestraat, zijn gewonnen door mevr. L. Koper-Duif, Van Lennepweg 10-3, en
mevr. C. Buseman, Q. van Uffordlaan 46.

De twintig andere loten, eveneens beschikbaar gesteld door
Lissenberg, gaan naar: E.
Geerts, Tj. Hiddestraat 45; J.
Drommel, A.J. v.d. Moolenstr.
11; Timo de Reus, Musschenbroekstr. 2; mevr. M. Kleuver,
Burg. van Fenemaplein 4/14;
W. Misset, Van Speijkstr. 17;
T.W. Kerkman, Keesomstr. 37;
C. van Roon, Hogeweg 67rd;
A.P. Bol, J.P. Heyeplantsoen 8;
D. W. Spaans, Fahrenheitstr. 25;
M. Mettes, Haarlemmerstr.
26a; E. de Jong-Maane, Hogeweg 22 flat 9; Gerard Beuger,
Hogeweg 66; dhr. Rubeling, zr.
D. Bronderstr. 26; mevr. Looijer, Potgieterstr. 25; S. Kamara,
Plemingstr. 162; mevr. W.F.
Mey, Van Lennepweg 32/3; J. v.
Dijk-de Haan, Oosterparkstr.
16; E. Feije-Kamp, Lorentzstr.
3; J. Koper-Oosterloo, Burg.
Beeckmanstr. 37; M. Bosma, J.
Snijerplein 5.

ere hersteld
door De Wurfen
ZANDVOORT - De traditionele vismaaltijd is in ere hersteld. Na een aantal jaren pakt
strandpaviljoen De Wurf deze
draad weer op en wordt geassisteerd door naamgenoot folklorevereniging De Wurf.
Voor 12 juli, 2 augustus en 23
augustus kunnen vis- en folkloreliefhebbers reserveren. Bij
slecht weer is er plaats voor zeventig personen, bij mooi weer
kunnen 170 mensen komen
eten.
Leden van folkloreveremging
De Wurf zullen assisteren bij
het opdienen van de gangen. Zij
doen dat uiteraard in Zandvoortse klederdracht. Bovendien geven zij een schouw en
zullen verkleed gaan als badvrouw of -man, garanalenvissers en een aantal klassieke
badpakken tonen.
H. Gansner, secretaris van
De Wurf, hoopt dat het evenement zal aanslaan. „Of we ook
gaan dansen is nog niet zeker,
dat ligt er aan met hoeveel mensen we komen." Folkloristische
dansen zullen wel op het Raadhuisplein worden getoond.
Deze maand wordt daar op de
donderdagavond mee begonnen.
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Weekmedia

Jubileumpuzzel Nederlandse Nieuwsblad Pers
HORIZONTAAL
4 landbouwer, 7 stekel, 11 voorzetsel,
15 bestaan, 19 bijbelse figuur, 22 ex
professo, 23 etensrest, 25 heelkunde,
28 plaats in Gelderland, 29 reservoir,
30 balsport, 32 arrondissement, 33
nieuwsblad, 34 Oude Verbond, 35
Europeaan, 37 de dato, 38 slede, 39
het elders aanwezig zijn, 41 vulkanisch product, 42 in samenwerking
met, 45 motorschip, 46 wegduwen, 47
Generale Staf, 49 zeevogel, 51 vod, 53
kosten koper, 54 deel van een fiets, 58
trapper, 60 Portugees lied, 62
Koninklijk Besluit, 64 duwen, 65
toon, 68 Europese Gemeenschap, 69
toneelspeler, 70 ik, 71 op grote
afstand, 73 neerslag na een vulkanische uitbarsting, 76 Engelse lengtemaat, 78 lage rivierstand, 79 slotwoord, 81 Griekse letter, 83 kampeerartikel, 84 betaalmiddel, 85 opening,
86 roofvogel, 88 aanbidding, 90
vruchtenat, 92 debet, 94 hond, 95
edelgas, 97 Baskische bevrijdingsbeweging, 99 plaats in Flevoland, 101
redacteur, 103 deel van de Bijbel, 104
nakomeling, 106 omslagdoek, 108
.deel van de mast, 109 lucht (in samenstellingen), 110 heilige, 111 lied, 113
wondvocht, 115 te koop, 117 dyne,
119 radon, 120 Oudijslands proza,
, 123 daar, 124 in rang verhogen, 126
•kleur, 128 sportartikel, 129 kostuum,
131 kennis hebbend van, 132 deksel,
133 uitroep van pijn, 134 rivier in
.Frankrijk, 136 kreet, 138 gevangenbewaarder, 141 strook, 142 bureau dat
: berichten levert aan kranten, 145 van
een dichter, 148 watervlakte, 150
Chinese lengtemaat, 151 regeringsre.glement, 152 borstelig, 154 insekt,
155 bewoner van een bepaald gebied,
157 inspiratie, 161 vervoersmaatschappij, 162 landbouw werktuig, 164
ten onder gaan, 166 hechtenis, 167
.berg op Kreta, 169 deel van een
;bpom, 171 windrichting, 172 bazige
Vrouw, 173 veldheer, 175 bouwland,
'178 slecht volk, 180 land in Afrika,
183 een zekere, 184 hard stukje pees,
185 mondeling, 187 intekenaar op een
krant, 190 meisjesnaam, 191 vis, 192
schoon, 194 soort bier, 196 bevel, 197
reeds, 198 deel van het oog, 200 deel
van het oor, 201 bezittelijk voornaam-

de USA, 216 bijl, 217 krantenstalletje,
220 vereniging, 222 nulpunt, 223 borreltje, 225 vreemde munt, 227 werktuig om te drukken, 228 van de, 230
ten bedrage van, 231 insekt, 234 uitholling in de muur, 235 nota bene, 237 nachtspiegel, 238 Doorluchtige
Hoogheid, 239 hij, 240 Verenigde
Staten, 241 titel, 244 en andere.

woord, 203 xenon, 205 mannelijk dier,
207 of dergelijke, 208 lentebloem, 211
sein, 213 kelner, 215 bouwmateriaal,
218 Romeins keizer, 219 naaldboom,
220 compagnon, 221 van zout ontdoen, 224 intrigant, 226 militaire politie, 228 lidwoord, 229 communicatiemiddel, 231 melkprodukt, 232 neon,
233 meubelstukken, 235 nikkel, 236
tweevoud, 238 triplo, 242 plaats in
Brabant, 243 inwendig orgaan, 245
oproerling, 246 plant met houten
stam, 247 een hoek vormend, 248
brandgang, 249 beroep, 250 sluis.
VERTICAAL
l lidwoord, 2 journalistiek beroep, 3
lekkernij, 4 vogel, 5 aantal afdrukken
van een krant, 6 godsdienst, 7 een
orkest leiden, 8 ijzerhoudende grond,
9 in orde, 10 omroep, 11 deel van een
vis, 12 stuk in een krant, 13 thans, 14
ten gunste van, 15 donkergrijs
gesteente, 16 reporter, 17 en dergelijke, 18 Europese vrouw, 20 schuifbak,
21 aankomend, 24 werkplaats, 26
rechthoekig, 27 inwoner van Rome,
30 ijzerdraad met scherpe stekels, 31
Spaanse uitroep, 33 meubelstuk, 36
emeritus, 38 woonboot, 40 iemand die
inlichtingen verstrekt, 43 samarium,
44 aquariumvisje, 46 telwoord, 48
smalle weg, 50 opnieuw, 52 onder
andere, 55 titel, 56 slecht, misdadig,
57 plaatser van een annonce, 59 bakmengsel, 61 uitroep, 63 ambtelijk kantoor, 65 lattenkist, 66 hoekpilaar, 67
gunstige gelegenheid, 72 gelijkmatig,
74 metaal, 75 oude lengtemaat, 77
imiteren, 79 rivier in Brabant, 80
roem, 82 indruksel, 87 insekt, 88
ouderwets, 89 in loco, 91 Grieks wijsgeer, 93 pantalon, 96 sieraad, 98 voedsel, 100 wiel, 101 z'n geboortedag
vierend, 102 puntig, 105 kleur, 106
inwoners van een stad, 107 ondernemingsraad, 112 plaats in Overijssel,
114 uitstapje, 116 zanggroep, 118
actuele berichten, 121 gesloten, 122
vruchten, 125 schande, smaad, 126
afdeling in een krant, 127 beest, 128
schrander, 130 houding, 133 spil, 135
Fins stoombad, 137 hetzelfde, 139
hetzelfde, 140 platboomde rivierschepen, 143 oevergewas, 144 vaas, 146
het in verbinding staan, 147 boos, 148

Na invulling van
deze kruiswoordpuzzel dient u de met
de cijfers corresponderende letters
in te vullen in het
diagram daaron•
der.

De tekst van de gevonden slagzin
dient uiterlijk l augustus 1995 in het
bezit te zijn van:
Nederlandse Nieuwsbladpers
Van Blankenburgstraat 74
2517 XT Den Haag
Inzenden uitsluitend per briefkaart!

met name, 149 tweedracht, 153 leven,
156 oneven, 157 niet ziek meer, 158
niet tegen zeereizen kunnende, 159
slingerplant, 160 vogel, 163
Greenwichtijd, 164 gevleugelde dieren, 165 paard, 166 judograad, 168

Roadshow

Het isfeest als Reinout Oerlemans
de Straatprijzen uitdeelt. Volgende
week staat hij misschien wel bij u!

POSTCODE

De overige Bingoprijzen

BINGO

Als u bij 22 t/m 36 getallen een volle
kaart heeft, valt u ook in de prijzen.

POT
De Bingocijfers
getal 1 t/m 21
04 38 25 21 10 32 26
29 28 31 43 45 42 11
41 02 03 24 08 40 13
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Bingo Jackpot

LOOO,ƒ200.

20
30
17
37
22
44
39
07

getal 22 t/m 36
ƒ 15.000,- 05 ƒ40,ƒ 5.000,- 15 ƒ30,ƒ 3.000,- 12 ƒ25,ƒ 2.500,- 09 ƒ20,ƒ1.000,- 16 ƒ10,-

/ 500,ƒ 100,ƒ50,-

34
36

ƒ7,5"
ƒ5,-

De prijswinnaars en de oplossing van
deze puzzel zullen medio september
1995 in deze krant gepubliceerd worden.

WiN-TOT-7-MILJOEN^BON
[Ë'Ja, ik wil meedoen aan d« Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.
ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ10,- (één lotnummer)

Naam:

n dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode:

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

Datum:
Handtekening:

vertrek op 19 en 26 september
voor een onvergetelijke trip naar Zweden
In samenwerking met Weekmedia
stelt Scandinavian Seaways een
geweldige 4-daagse reis naar
Zweden samen. Op dinsdag vertrekt het luxueuze passagiersschip "Prince of Scandinavia" om
17.00 uur uit IJmuiden voor een
minicruise naar Zweden. Aan
boord is van alles te 'doen en bele-

ven.
Het schip beschikt onder'meer over twee
restaurants, een cafetaria, verschillende
bars (waaronder een echte Engelse pub
met casino), een nachtclub met levende
muziek, een-discotheek, een sauna met
solarium en twee scheepsbioscopen.
Voor de kinderen is er de piratenclub en
volwassenen kunnen deelnemen aan de
bingo of horse-racing.
De volgende dag komt u om 16.30 uur
in Göteborg aan, waarna er busvervoer
is naar het centrum van de stad. U kunt
winkelen, een gezellig terrasje pikken,
ergens lekker gaan eten, 's avonds de
bus terug naar het schip nemen. U overnacht aan boord. De volgende dag is er
vanaf 9.00 uur busvervoer naar de stad.
U bent de gehele dag in Göteborg of
maakt een aardige excursie naar de
Zweedse westkust. Om 16.00 uur vertrekt de bus vanuit het centrum naar
het schip, dat om 17.30 uur vertrekt en
op vrijdag om 16.00 uur in IJmuiden
arriveert.
De kosten voor de cruise naar Zweden
bedragen f 198.- p.p. Kinderen t/m 15

jaar betalen f 168,-. Inbegrepen zijn parkeerplaats voor uw auto op de Fehson
Terminal in IJmuiden, retourpassage
IJmuiden-Götebôrg in 4 of 3-persoons
luxe hut met douche en toilet, extra
overnachting in uw hut op woensdagavond in Göteborg, alle genoemde bustransfers terminal/-centrum stad v. v.

Banknummer:

150.95.07

Straatprijs ƒ3,000

Er zijn slechts 100 plaatsen per afvaart
beschikbaar, dus boek direct en stuur
de bon in!

Toeslagen: bus Amsterdam CS-Felison
Terminal IJmuiden v.v. f 15,- p.p., gehele dag busexcursie langs de westkust
incl. "zalmlunch" a f 85,- p.p. (kinderen
t/m 15 jaar f45,- p.p.). Huttoeslagen
aan boord p.p.: 2-persoons hut f40,-,
1-persoons hut f80,- (kinderen t/m 15
jaar 50% korting op huttoeslagen).
Deelname is alleen mogelijk door het
insturen van onderstaande bon naar:
Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104,
1000 CC Amsterdam.

Bon voor onze lezers
Wij nemen deel aan de 4-daagse cruise naar Zweden.
Wij vertrekken op:
O
dinsdag 19 september 1995
O
dinsdag 26 september 1995
Wij kiezen voor:
O
parkeerkaart voort gratis parkeerplaats op de terminal in IJmuiden.
O
bustransfer Centraal Station Amsterdam - Feltson
Terminal IJmuiden v.v. (toeslag f 15,- p.p.)
O
westkustexcursie op woensdag (toeslag f 85,p.p./kinderen t/m 15 jaar f45,-)

Plaats: —

geeft u meer!

4-daagse cruise Zweden

7 juli
in Weert
"l 3 juli
in Goes

Als u nog niet meespeelt, is dit het
moment om dé bon in te vulkn en
op te sturen. Dan bent u nog op
ty d voor de volgende trekking, met
in de Mega Jackpot een bedrag
van drie mi^oen gulden. B

Stand Mega Jackpot: 3 miljoen

genot, 189 water in Friesland, 193
voormalig, 195 getijde, 199 netto, 200
rivier in Rusland, 202 bindende regel,
204 planeet, 206 wenden, 209 réponse
payée, 210 Iers verboden leger, 212
pilaar, 213 onzes inziens, 214 plaats in

geeft u meer!

6 juli
in Lelystad

lijk de Mega Jackpot zijn zomaar
een paar prijzen in de meest feestelijke loterij van Nederland. En door
mee te spelen maakt u niet alleen
kans op die prijzen (deze maand
ruim tweehonderdduizend!), maar
u steunt ook een hele reeks organisaties die werken voor een schonere natuur en een rechtvaardige
wereld.

DE UITSLAGEN VAN 2 JULI

doorweekt, 170 atmosferische overdruk, 173 rap, 174 regeringsvorm, 176
militaire rang, 177 tijdschrift, 179 binnen, 181 vruchtbare plek in een woestijn, 182 politieman, 186 deel van een
molecule, 188 ongevoelig voor verder

Aangezien de Nederlandse
Nieuwsbladpers een landelijke organisatie is, met 125 aangesloten titels,
verzoeken wij u - naast uw naam en
adres - tevens de titel van de krant,
waarin u deze puzzel aangetroffen
heeft op de briefkaart te vermelden.

Postcode Loterij

Radio Noordzee
rijdt met ons mee

Dat overkwam de winnares van de
ton, uit het Groningse Foxhol deze
maand. De bel klonk in het huis van
haar ouders, en plotseling was niet
meer haar broer, maar zij het middelpunt van grote opwinding! De
uitreiking van prijzen in de Post-

%m

Inzenders van de goede oplossing
maken kans op een van de tien prijzen
van ƒ 250,-.

Een verrassing van
100.000 gulden!

code Loterij is altijd iets bijzonders. Dat geldt voor de maandhoofdprijs van een ton, maar ook
voor de wekelijkse Straatprijs.
U kunt dat elke week zelf zien op
televisie. Of bij u in de straat, als u
een van de gelukkige winnaars bent
van 3.000 gulden per lot. Misschien wint u zelfs de Extra Prijs
van 25.000 gulden! Let u goed op,
want ook deze maand zijn er weer
tientallen Straatprijswinnaars. De
hoofdprijs, de Straatprijs en natuur-

*nf&v

Het is de bedoeling dat u alleen de
slagzin, die hierdoor ontstaat, opstuurt
naar onderstaand adres.

Reinout bezorgt hoofdprijs Postcode Loterij

De hoofdprijs in de Postcode Loterij wint u op het moment dat u
dat het minst verwacht. Bijvoorbeeld als u op verjaardagsvisite
bent by uw broer.

;

Hutaccommodatie aan boord:
O
4-persoons hut douche/toilet (inbegrepen)
O
3-persoons hut douche/toilet (inbegrepen)
O
2-persoons hut douche/toilet (toeslag f40,- p.p.)
O
1-persoons hut douche/toilet (toeslag f 80,- p.p.)
(kinderen t/m 15 jaar 50% korting op huttoeslagen)

Deelnemers:
l

leeftijd:

2

leeftijd:

3

leeftijd:

4

leeftijd

Adres deelnemer 1.

Telefoon deelnemer 1:

7122 CB

Extra Prijs ƒ 25.000
7122 CB 123

De BMW: 2802 LP 028, te Gouda

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,

L

?501 ZV Den Haag.
•• IHH H^H MHi HM fl^B ^HM fl^H

NATIONALE
LOTERIJ

geeft u meer!

WEEÏ

geeft u meer!
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TUI ItOOIlS
OP MAAT GEMAAKT

HALVE

AlUMINIUM SCHUIFDEURSYSTEEM VAN 16 MM SPIEGEL MUREN

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld: Een 2-deurs fronf 160 cm breed.
l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145.Een hang- en leg- indeling
.
f. 520."

op een groot deel van.onze collectie:

Gerry Weber, Oui Set, Zerres, Bianca,
Joye+Fun, Barucci, Finn Karelia
en vele andere merken

f7l665.IV kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand]
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

Voor documentatie en prijzen beb 020-6101046
THE DOORS Jon Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en Ookmeerwtg)

Ristaurante Pizzeria

1

„La Rondine"
Boulevard Poulussloot 11
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178
: !
Italiaanse specialiteiten
"; ;"
oven-, grill- en pasta-gerechten',';-

KADOOTJE
DE KRANT?
U bent jarig, of u bent zoveel jaar getrouwd... Hou dan de
krant in de gaten. Want als u die leuke felicitatieadvertentie
van uw geliefde, uw echtgenote of-noot, uw kinderen of
kleinkinderen mist, dan bent u nog niet eh... jarig. U vindt
ze onder mededelingen.

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

Grote Krocht 19, Zandvoort
tel. 02507-12450

PlilZ

MICRO'S
in deze krant
tel: 020-5626271
fax:020-6656321

geeft u meer!

Super
NOORD

Let op onze

kaaloanbiedingen
geeft u meer!

Fa. Gansner & Co,

', '.' '•

AANNEMINGSBEDRIJF'

PLEVIER & ZOON B.V.

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

BLOEMENDAAL-ZANDVOORT
ONDERHOUD EN VERBOUWINGEN
RENOVATIEWERKEN
TIMMER-, METSEL- EN TEGELWERKEN

;. l

.'-

INBRAAKPREVENTIE
WIJ MAKEN AL UW RAMEN, DEUREN EN
. ,
KOZIJNEN OP GEWENSTE MATEN EN IN IEDERE
HOUTSOORT
Kantoor:
Bloemendaalseweg 124-2061 CP Bloemendaal Tel. 023-263657 Privé: 02507-19920 '• '•

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

geeft u meer!

geeft u meer!

Salland en Twente op nog geen twee uur reisafstand

Met de trein een paar dagen naar
Overijssel, de tuin van Nederland
EEKMEDIA, de Vakantie Boekings Centrale
Overijssel en de Nederlandse Spoorwegen stelLen u in de gelegenheid om geheel verzorgd te
genieten van een bijzondere vakantie in 'de Tuin van
Nederland', zoals de provincie Overijssel ook wel wordt
genoemd.

W

Speciaal voor u, lezers van deze
krant, is een geselecteerd aantal
aanbiedingen bijeen gebracht
waaruit u een keuze kunt maken:
korte hotelvakanties, fietsvakanties
met bagage nabrengservice, luxe

appartementen en ruime bungalows in een fraaie omgeving.
Inbegrepen is: treinretour eerste
klas naar Overijssel, vervoer
naar/van uw hotel of bungalow en
het verblijf ter plekke. U wordt met

hartverwarmende gastvrijheid ontvangen. En... de prijzen zijn al
even vriendelijk.

stemming in Salland of Twente. Nu
nog sneller dan voorheen.
Amsterdam Zuid/Amstelveen heeft
per 28 mei vanaf NS-station
Amsterdam Zuid/WTC namelijk
een nieuwe directe intercity-verbinding met Oost-Nederland gekregen: Apeldoorn - Deventer - Almelo
- Hengelo - Enschede. Ieder uur
gaat vanaf Schiphol /AmsterdamZuid/WTC rechtstreeks, dus zonder overstap, een intercity-trein
naar Salland en Twente. Binnen
twee uur bent u in Enschede, een
afstand over de weg van ca. 160
kilometer. Comfortabel, want een
groot deel van de dag komt er
regelmatig iemand langs met verse
koffie, broodjes en (warme) snacks.
Als u in zo'n trein ook nog de luxe
van een Ie klas stoel wordt aangeboden, begint uw vakantie op het
moment dat u 'in de inlercity-trein
stapt: de treinreis'4s een aangenaam onderdeel van de vakantie
naar Salland en Twente. Het landschap verandert'onder uw ogen.

Met uw bezoek aan Overijssel
betreedt u een wereld van afwisseling. Zowel landschappelijk, culinair, sportief als cultureel.
Overijssel is een bonte lappendeken van meren en rivieren, bossen,
heidevelden, heuvels en romantische landgoederen. Maar ook van
historische Hanzesteden, gezellige
boerendorpen en karakteristieke
grensplaatsen. Overijssel biedt veel
onverwachte ontmoetingen, fraaie
doorkijkjes en vergezichten. Maar
daarvoor moet u de Tuin van
Nederland wel zelf actief betreden.
Op de fiets, te voet, per huifkar, in
een kano
U bent in de gelegenheid op een bijzondere manier
eens nader kennis te maken met
Salland en Twente. Twee fraaie
Overijsselse streken gelegen tussen
Deventer en de Duitse grens.

Salland

Een blik op de kaart verraadt dat
Salland niet bepaald symbool staat
voor het vlakke Nederland. De
Holterberg. Noetselcrberg.
Hellendoornse Berg, en
Lemelerberg maken deel uit van de
Sallandse Heuvelrug: één van de
grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland. De vriendelijke zachtglooiende heuvels herbergen de erfenis van een rijke
landadel. Kastelen en buitenhuizen
koesteren zich in de luwte van de
bosrand. Rust en stilte heersen
alom. Gezellige plaatsen als Holten
en Hcllendoorn nodigen uit tot een
bezoek. U kunt er aan de hand
van de vele uitgezette routes naar
hartelust wandelen en fietsen.

Twente

Dat geldt zeker ook voor Twente.
Hier hangt de mystiek waaruit
oude sagen en legenden zijn voortgckomen. Waar wind- en watermolens, fraaie Saksische boerderijen
en een kleinschalig landschap als
een magneet aan je trekkken. Een
streek met een geheel eigen sfeer,
dialect en cultuur. Vele eeuwen
van de rest van ons land geïsoleerd
gebleven. De bereikbaarheid van

geeft u meer!

Lezersaanbiedingen

Duitse kant was veel beter.
Vandaar dat men zowel in taal als
bouwstijl de Duitse invloed kan
herkennen. Met name de vele kerken, opgetrokken uit Bentheimer
zandstenen, de eeuwenoude watermolens en kastelen met hun fraaie
tuinen zijn karakteristiek voor de
streek.

Per trein

U kunt in de regio Amsterdam
opstappen op het NS-station van
uw keuze. Rechtstreekse, comfortabele en snelle intercity-treinen
brengen u binnen anderhalf a twee
uur uitgerust op uw vakanticbe-

geeft u meer!

Zoals gezegd is speciaal voor u een
aantal vakantie-aanbiedingen geselecteerd. De beste manier om
Salland en Twente beter te leren
kennen. En de prijzen liggen
gemiddeld ƒ 50,- p.p. lager dan u
normaal zou moeten betalen. Als
extraatje ontvangt u per boeking
een uitgebreid informatiepakker en
handige fietstas ter waarde van
ƒ 15,- . Een handige dienstregeling
van de intercity-treinen en oo1\ de
treinen die de kleinere stations
bedienen met preciese vertrek- en
aankomsttijden treft u hierin cveneens aan. De aanbiedingen gelden
in de periode juni tot en met september. Enkele tips uit het aanbod:
Een rijke schare Saksisische
boerderijen: een -csdaagse fietsvakantie door Twente van hotel
naar hotel. incl. apart bagagetransport, op basis van halfpension voor ƒ 599.- p.p.
Gastronomisch arrangement: een
tweedaags verblijf in één van de
fraaist gelegen hotels boven op de
Holterberg. Een exquise vijfgan- -

gendmer wordt voorafgegaan door
een bruisende champagnecocktail:
ƒ 235.- p.p.
Resort Hotel Bad Boekelo: lekker
uitrusten in zeer ruime en luxe
ingerichte appartementen: temiddcn van 25 hectare eigen bos.
omringd door het schitterende
Twentse landschap. Week. wcekend of midvvcek vanaf/ 120,- p.p.
(bij zes personen).

Zoals gezegd, is inbegrepen: treinrctour eerste klas naar Overijssel,
vervoer naar/van uw hotel of bungalow en het verblijf ter plekke. '
Vul onderstaande coupon in en 01
ontvangt een overzicht van alle "v
aanbiedingen. Voor nadere informalie over de aanbiedingen kunt u
contact opnemen met de Vakantie
Boekings Centrale Overijssel in
Almelo, tel. 0546 - 828345.

Bon voor onze lezers
Ja, stuurt u mij geheel vrijblijvend een overzicht met de
lezersaanbiedingen in Salland en Twente.
Naam:
Straat:
Postcode:

Woonplaats:.

De volledig ingevulde coupon sturen naar: Secretariaat
Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam.

geeft u meer!

WEE

geeft u meer!
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse aulorubnek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterclag ir> Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Builenveldertsc Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Goasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch- van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665 63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplem 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
on de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ 8,80
ƒ l0,40

Tegen handelspnjzen: BX 16
TGi, van 1e eig„ el. schuifd.,
recent. ANWB-rapp. aanw., 6'91, ƒ 12.000. BX 1.6TGI, LPG,
10-'92, ƒ 13,750 BX 1.4, LPG, 1'86, ƒ 2950. ZX 1 6i Aura, 5-drs.,
wit, 10-'91, / 14.500.
BEREBEIT,
Amste!di|k
25,
A'dam, 020 - 6627777.

Suzuki

GOLDCAR MITSUBISHI

Amstelstein - Suzuki

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

V.a ƒ 85: 5 veerboden
op druk brengen bi| de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage. Colt 1.5 GLX aut. 2/85J 1.500
RENE SPAAN, 075-281193. Galant 1.8 GLSI 9/90 ƒ11.400
Vraag tevens naar onze inrui- "ialant Cons.b m. 3/87/ 4.400
.Space W. 6 pers. 4/84/ 6.900
Iers en aantr rep. prijzen
Tel. 035 - 564444.
XM 2 Oi, Break, 7/92 ƒ 36.800
BX 1.4 Palais, 4/90
ƒ 9800
BX 1 4 TE, 12/89
ƒ 8.600
BX 1 4, 9/89
ƒ 7 900 Opel Kadett station diesel,
BX 1.4 Pamares, 2/89ƒ 7.400 1987, APK gekeurd, prima auto
BX 1.4 RE, 6/88
/ 6.900 ƒ6.950, mr. mog.. 023-423906.
ZX 1 6 Aura, 12/91 / 18.900 Opel Rekord stationw. 1983,
AX 1.1 TGE, 6/90
ƒ10.500 nieuw model APK gek. / 1.450,
AX 1 1 TGE, 1/92
ƒ 13.500 mr. mog., ƒ6950. 023-423906.
AX 1 1 TE, 11/90
ƒ 11.500
AX Escapade, 4/93 ƒ 13.900

Lada

Daihatsu

Lada Samara 1:3 november
1991, APK gekeurd, ./6.950,
mr. mog/ 023-423906.

Land/Rangerover

Cuore's, Charade's m div uitvoeringen en tegen vlijmscher- De Meteor gaat verhuizen naar
pe prijzen!
NIEROP Weesp per 1 augustus, BloeDAIHATSU, Vancouverstr. 2-12 mendalerweg 54.
A'dam-West tel. 020-6183951.
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Mazda

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

0-665 86 86

Renault

Volvo

Nissan

Subaru

Toyota

Volvo Occasions

Opel Vectra 18 S
bouwjaar 1990

Porsche

ƒ12.000,-

Ford

Auto's te koop van
ƒ 10.000,- tot ƒ 15.000,Ford Scorpio 2.0i GL Sedan Suzuki Swift 1.3 GTI kleur wit,
10/90, APK gekeurd, prima km. 105.0009/89/11.700.
auto ƒ 12.950. Inruil mogelijk. COBUSSEN Baarsjesweg 249
Amsterdam: 020 - 6121824.
Tel. 023 - 423906.
Peugeot 605 SLI 1992, LPG,Subaru Justy 1.2 S, 1990,
120000 km, blauw, ƒ19.500. 80.000 km, zilver, APK/VVN gekeurd, keurige auto ƒ 10.950.
Tel 020-6596264.
Econoom: 020-6232505.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Honda Accord Sed 20 EX
1990 90000 kT f '9500
AJ-.O Se-vce Vve::e- Z.-.a-5~bj-c j290~ • 6572

Subaru Mini Jumbo SDX, 1991,
wit. 5 drs, 52000 km. APK-VVN
gekeurd. Nieuwe auto ƒ 12 000.
Heere: 020-67129154

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Alfa

BMW

Chrys.ler
C-.S5'

Citroen

Escort 1.3 3-d. 5/88 ƒ 6.400
Escort 1.415-d. st. 5/91/13.400
Escort 1.6 XR-31 10/89/10.700
Escort 1.8 CLD 9/91 ƒ ƒ 11.200
Escort 1.8 D CLX 7/93/ 15.200
Fiesta 1.3 12/94
ƒ17.200
Scorpio 2.0 l CLX 4/92/ 15.700
Sierra 1.6 l CL 3-0.7/92/10.900
Sierra 2.0 CL HB 1/92ƒ 14.900
Sierra 2.0 CL 11/91 ƒ12.100
Sierra 2.0 I.S. 12/87 ƒ 4.000
Sierra 2.0 l CLX 3/91 ƒ11.800
Sierra 2.0 CL Sed. 2/89/ 8.400
Tel.: 035 • 564444.

FORD
VAN NES

^esia n 00 tlash
-ies:a HOO l CLX
=ïes;a 1800 sport
=iesta XR2 l
-ies:a 1100 CL
Escor 1600 Laser
Escort 1600 CLX
Escor. 1600 CLX
Escon RS 2000
Escort 1800 CLX
Escort 1400 CL
Escort 1600 CLX
Escort 1600 Sport
Escort 1600 CL
Escort 1800 Diesel
Escort 1600 CL
'•' 2S 500 Escort 1400 C
Escort 1400 CL
Escor; 1400 CL
Mondeo 1800 CLX
Sierra 2000 GT
Sierra GT
Sierra 2000 CLX
Sierra 2000 CL LPG
Sierra 2000 CL
Henault 2lTL LPG
Cr.roen 1400 BX
Peugeo; 205 XE

07/94
8/92
2/93
6/90
11/90
04/94
10/93
03/93
02/92
8/92
09/91
01/91
05/91
3/90
1/89
11/89
01/88
04/87
06/86
06/93
10/92
8/92
1/92
7/90
1/87
09/90
03/87
02/86

BOVAG-FORD-GARANTIE-A1
hoaeweyselaan 97

Tel. 02940-15443

Peugeot

Let op!
Te koop van 1e eigenaar Peugeot 106
1992, kleur: zwart, 55.000 km
met Blaupunkt autoradio
Prijs: ƒ16.500.»
Telefoon: 02942 - 62028
Peugeot 205 XE 1.1

Van Vloten
Amsterdam
uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.

Let op
Wagenpark Johan Boom
± 300 auto's
v.a. ƒ 600.-tot ƒ 20.000.Oranje Hek
Zuiderakerweg 83
Amsterdam - Osdorp
Tel. 020 - 6105478.
Geopend van 9.00 tot 19.00 uui
Garantie al v.a. ƒ 1.000.Bekend door heel Nederland
Ook filiaal in Den lip 55
tussen
Landsmeer & Purmerend
Tel. 02908 - 24640

Service en
Reparatie
GARAGE ECONOOM
Repareert
uw Koppeling en Remsysteem
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
AARZEL NIET, BEL NU II
Uw Bovag-Autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cilkoppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

Motoren/Scooters

Alles gaat weg!!!
handelspnjzen

Family Cars

Accessoires
en Onderdelen

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

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

Amsterdam
Almere
en Zaanstreek
NU OOK GEVESTIGD IN
NIEUW-SLOTEN
20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor
ƒ1.000,00
of
10 MOTORRIJLESSEN
' + Examen voor
ƒ 775,00

T.k. inruilauto's: Mazda 626 1.8
DX, 4-drs, LPG, 1-'89, ƒ7450.
Volvo 244 GLE, 5-'82, ƒ 2750.
Golf Memphis, 7-'85, ƒ7250.
VW Golf 1.6 CL, 4-'87, ƒ6950.
Alfa Giulia 2.0, 4-'82, ƒ 2950.
Citr.BX1.4,LPG, 1-'86, / 2950.
Kadett 1.3 S, bj. 6-'87, ƒ 5950.
Kadett 1.7 D Van, 2-'90, ƒ 7250.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
A'dam, 020 - 6627777.

prijs ƒ 6.995

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel: 020-6180443.

Autosloperijen

MOTORRIJLESSEN
ƒ 50,00 per 60 min.
AUTORIJLESSEN
ƒ37,50 per les
THEORIE OP CD-I GRATIS

Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken; alle bouwjaren.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159 GEBR. OPDAM B.V.
Tel: 02502-45435.
Tel 020-6138473.
Kempenlaan 90
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Tel. 020-6140005.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
Autorijschool ZECHNER
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Ruim 20 jaar ervaring in Amsterdam en toch betaalbaar.
ƒ37,50 per heel uur.
Gratis theorie leerboek.
Gratis herexamen mogelijk.
Info: 06-52875125.
Speciale spoedcursussen
theorie + praktijk.

Autoverhuur

AUKEBAAS

Bij Ferry alle rijlessen ƒ35,-.
Theoriecursus gratis. Tel 0652821994 b.g.g. 020-6932074.
Esther, Martin, Henk en Peter
hebben hun keus voor de rijopleiding bepaald. Zij kunnen
ook u die keuze aanbevelen.
Verkeersschool Trendy Oostenburgergracht 5 A'dam.
020-4205386. Tevens informatie over theorielessen en
examentrainingen.

**niet duur!!!

Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

RENT A BRIK
RIJSCHOOL ROLF
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed Opel Kadett v.a. ƒ 39,- p.dag
All-in. KM vrij!
team instructeurs geven wij op
Tel: 020-6922930
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S. lat
kampeerbus
i.z.g.st.
Wij verzorgen ook 8-weekse 92.000 km, APK gek. tot 6-'96,
cursussen en examenroutes rij- f5900. Tel.: 02972-61309.
den is vanzelfsprekend.
Last Minute voordeel, te huur
Vóór de zomer al je rijbewijs?
'n Amerik. Dolphin-carnper
Met extra korting? Ja dat kan!
incl. automaat en airco.
1e 4 lessen voor ƒ 100, of ƒ 50 Adventure Cars 02990-30613.
korting op een pakket, of gratis
theorieboek + cursus. Bel Ferry Te huur VW camper type
voor informatie: 020 - 6932074. CALIFORNIA 2+2 pers. va.
f 850.- p.wk., all in,
Voorkom onzekerheid in uw rijAutobedrijf Veldhuizen,
opleiding en vraag de gratis
A'dam - ZO., 02940 - 17316.
RIJLES-INFO-GIDS
voor Amsterdam en omgeving T.k. ISUZU PICK UP bj. 11-'90,
aan: 020 - 6633773 of 6922612. + bovenkap, gasinstall, grijs
Tevens informatie over theorie- kent., extra veren, cruisecontrol, prijs ƒ 12.500.
lessen en examentrainingen.
Opzet KAMPEERUNIT, afm.
4.20 x 2.00, sandwich panelen,
bj. '92, ind. toilet, .schoon en
vuil watertank, koelkast, vaste
Suzuki Alto GLX '90, 48.000 sl.pl., uitdraailuifel en rolhorn
km. Honda Civic '88, zéér luxe, gew. 800 kg, compl. ƒ 12.500,
62.000 km. NIEROP DAIHATSU 03417 - 58714.
A'dam West: 020 - 6183951.
• De advertentie-afdeling beWij hebben keus uit
houdt zich het recht voor ad'
meer dan 10 Automaten
vertenties eventueel zondei
v.a. ƒ3.500.opgaaf van redenen te weige
GOLDCAR B.V. Amstelveen, ren. (Art. 16 regelen voor hè
Tel 020 - 6433733.
advertentiewezen).

Campers

Automaten

Nu f 1.000,- extra inruilvoordeel bij aankoop van een Chrysler Neon.

Family Cars

Honda

Saab

Mercedes-Benz

Golf 1.4 l CL 4/92
ƒ17.900
Golf 1.6 D CL 4/90 ƒ11.600
Golf 1.6 D CL 1/92 ƒ13.900
Golf 1.6 CL 5/90
ƒ11.200
Golf 1.6 CL 7/89
ƒ 9.800
Golf 1.9 Turbo D 6/92/20.400
Golf 1.9 TD 1/93
ƒ21.900
Jetta 1.6D4drs4/92/12.400
Passat 1.8 CL 8/89 ƒ12.400
Passat 1.8 CL 12/92 ƒ17.400
Passat 1.8 GL M 4/92ƒ 16.200
Passat 1.9 Tb D 7/85 ƒ 4.600
Vento 2.0 GT 2/93 ƒ 26.300
Tel.: 035 - 564444.

SUBARU en LADA dealer
Subaru 1.8 GL
1987
Subaru Mini Jumbo SDX 1992
Subaru Mini Jumbo DL .. 1986
Daihatsu Cuore
1992
Lada Samara 1.5
1990
Lada Samara 1.5 5d . . . .1992
Fiat Uno 75 IE
1989
Ford Sierra 2:3 diesel .. .1990
Volkswagen Jetta
1988
Honda Accord Sed 2.0 EX1990
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel: 02907-6572

Let op! 20 x Volvo 440 DL, b.j.
'90 tot '92, Ipg/benz., alle kleu, Autobedrijf CRYNSSEN
ren, ± 100.000 km. Boekjes ter
Crynssenstraat 10-14
inzage. Keurige auto's, v.a.
Tel: 020-6184402.
ƒ 7.500 tot ƒ 9.500 incl. BTW.
APK-keurstation, reparaties
V.W. Passat 1:8 GL 09-1990, Tel: 01713 - 15770.
alle merken en schaderegeling.
APK gekeurd, prima auto
ƒ 14.950, inr. mog.: 023-423906. Tegen handelspr.: Volvo 460i
GARAGE ECONOOM
GL, wit, LPG, 1-'92, ƒ16.000.
VW Passat 1.8 inj. variant nw. BEREBEIT,
Amsteldijk
25, Voor al uw SERVICE BEURTEN
ROOD, 1988, APK
mod. b.j. '88, met alarm, kleur A'dam. Tel: 020 - 6627777.
en ONDERHOUD
irijs, vr. prijs ƒ 11.500,-. Tel:
Schadetaxatie en -herstel
Volvo 245 DL, station, '79, LPG,
I20-6906562 inruil mogelijk.
APK-jan.'96. Belast, t/m 28 Gratis leenauto's beschikbaar
APK-KEURING,
sept. Pr. ƒ 1950, 03452 - 8787.
INLICHTINGEN 035-726731
klaar terwijl u wacht.
(na 18.00 uur: 020 - 6452155)
Volvo 440 GLE 1988, APK ge- Advies voor 'n goede Occasion
Wij bieden u een snelle
106 1.1 XN Ace 12/94/16.500
T.k. Honda Silverwing Intersta- keurd, ant. metallic ƒ7.950,
inruil mogelijk 023-423906.
en vakkundige service
205 1.1 XE Accent 1/92/ 11.900
te
500GL,
b.j.
'82
in
nwst.
23000
alleen zaterdag tegen
2051.4 GT 9/91
ƒ12.400
km, vr.pr. ƒ6500,-, bordeaux. Volvo 480 ES '88, stuurbekr. Frederiksplein 6, 020-6232505.
205 1.6 GTI, 1/90
ƒ13.900
Tel.: 02979 - 82082.
mooie goede auto ƒ 12.950,
309 Select 5-d. 4/92 ƒ 12.900 106 Accent '92-'94, 106 XR
Zelf sleutelen of auto spuiten
inruil mogelijk 023-423906.
Adverteren
in
309 1.4 XE, 1/90
ƒ 8.900 '92-'94, 205 Accent '86-'93,
doe je bij HEINING HOBBYAdverteren
in
deze
rubriek
deze
rubriek
405 1.6GLI 1/91
ƒ 10.900' 205 XR 1.4 Green '88, 205 XR
HAL. 02907-6999 A'dam,
FAX 020 - 665.63.21
Tel. 020 - 665.86.86
405 1.6 GLI 4/90
ƒ 8.900 1.4i Roland Garros '92, 205 GR
Sloterdijk 3.
4051.6 GLI 3/92
ƒ13.200 1.1 i (5-d.) '93, 205 Rallye 'l
405 1.6 GLXI 1/92 ƒ14.400 205 GRD '84-'87. 309 XL 1.4i
405 1.6GL3/88
ƒ 6.600 '90,
405 GR
1.9i '91,
405 1.6 GLI 11/92
ƒ13.700 405 GR 1.9 Break '89.
405 1.6GRI 12/90
ƒ 9.800
Zuidwijk - Minervalaan 86,
405 1.6 GL 9/87
ƒ 7.400
A'dam-Z. (bij de RAI)
405 1.6 GLX Br. 5/92 ƒ 17.600
020-6629517/6791864.
405 1.8 GRl 11/92 ƒ15.200
405 1.9 GLD 3/89
/10.80C
405 1.9 SR 6/89 ƒ 7.900
405 1.9GRD 10/91 ƒ14.900
405 1.9 SRD 1/92
ƒ15.900
405 1.9 GRD 1/91
13.900
biedt aan:
405 1.9 GRl 4/91
ƒ11.400
. 91/92
405 1.9 GRD 10/90 ƒ11.900 3 x Voyager 2.5 SE
.90/91
405 1.9 GRD 5/92
ƒ15.600 4 x Voyager 3.0 SE
. . . .89
405 1.9 GR 6/89
ƒ 7.900 1 x Voyager 3.0 LE
405 GLD 1/90
/ 9.800 2 x Voyager 3.3 SE .. 92/93
93
405 GLD Br. 8/91
ƒ 14.200 1 x Voyager 2.5 TD
3 x TransSport 3.8 V692/93/94
5051.9GRDP.S:6/85/ 3.900
3 x Lumma APV . . . 92/93/94
5052.0LGL 4/85
/ 1.500
605 2.0 SLI 4/91
ƒ16900 1 x Space Wagon GLXi .. .90
90
605 2.0 SLD 6'92
ƒ 17.90C 1 x Prairie SLX
605 3.0 V6 SV 7/90 / 15.200
Meidoornweg Badhoevedorp
Tel. 035 • 564444
Tel: 020 - 6599221.

BX TRD 8/89
ƒ 6 9CO Cace' f - / "i 5-ars, 1992. in
s'aat
65000 km,
BX 1 4 E Cannes 4 91/ 9 000 priTa
BX 1 4 E 1 92
ƒ 10 600 ƒ13900 Te' 02975 - 40264
BX 16 TGI 11'91
ƒ 10500 Citroen BX 14 Toulouse 1 91,
BX l 6 TGI 5/90
ƒ 8.400
APK 1 96. d blauw, trekhaak,
BX 16 TGI P S 8'91 ƒ 9600
raaioc ƒ 1 2 7 5 0 020-6323033 Ford Escor; 1 8 diesel 1989, COBUSSEN AMSTERDAM
BX 16 RE 689
ƒ 6700
APK gekeurd prima auto
sinds 1930
BX 1 9 TZI 4/90
ƒ 9 800 Citroen CX 22 TRS 87, APK ƒ7.950, mr Tog '023-423906
Peugeot-dealer
EX 1 9 TZI 4'92
ƒ 13.400 gek. ƒ1 950 Jan Wals.
Ford Sierra 1 6 combi 03 87 106 1 1 Accent 7/94 ƒ21.900
BX 1 9 Break 590
ƒ 12700 Tel 02902 - 61697
f13000 krr Jan Wals
205 Jr 1 4 5'89
ƒ 10.750
BX 1 9 D 3,90
ƒ 8900
CITROENSPECIALIST
Tel 02902 • 61697
205 XT aut 3/93
/ 25.800
BX 1 9 T D 1-92
ƒ10900
TIMO DE BRUYN
ƒ13.750
BX 19 TRD 1 89
ƒ 6400
Ford Sierra 1 8 CL Combi turbo 309 GR 1.4 4/90
XM 3 0 V6 Amb 9/91/21.800 Occasions, reparaties, APK, Diesel, b j seo; 90. APK okt 306 SR 1 4 sed. 10,94/29.900
schade
en
laswerk.
405 GR 1 9 aut. '90/ 14.500
Tel 035 564444.
Verkoop ondercl. nwe/gebr. '95, met trekh en radiocass • 505 GLD Break 2/87 ƒ 8.800
XM D airco schuifd '93/ 32.500 Tel. 020-6320190 fax 6343433. ree., f 12000 02977-29773
W/ Go.f CL 2.93
/ 23.500
XM D '92
ƒ 19.900
Re-su" 19 TR 5/91 ƒ 12.950
XM D, 90000 km, '91/22.500 Ruime keuze in 2 CV occasions
COBUSSEN
XM 20i Aut airco '93 / 32 500 alle leeftijden. De Eendenspe5as-ses//eg 249-253
XM 20i Comf. '92
ƒ20.500 cialist Leende. Tel. 04906-1528.
Accord
2.0
EX
7
88
ƒ
8
800
A-'V<i"jB-n020 - 6121824.
CX Prestige aut. '86 ƒ 6.900
Accord 2.0 l Sed 1 94/ 26 OCC
CX 20 RE. '84
ƒ 1 750
VAKANTIE AANBIEDING
'ly :,v 'o eig Peugeot '89,
Civic
1.3
DX
4,92
ƒ
1740Q
ƒ 6.000
ZX l 6 Aura 5 d '92 ƒ 17.500 AX 10 E, 88, 3-d
205 / ,r^ -; /c-rsn , met brede
ZX Diesel '93. v.a. /17.500 AX 11 RE, '87, 3-d
ƒ 6.250 Civic 15 GLX HB691/ 13900 i.f- v . oo'spoi'er in kleur met
Tel
035
•
564444
BX TGD Br '92
ƒ17500 AX 14 TRS, '88, 3-d. ƒ 6.500
rr =• y^jv open dak, keuring
BX TGD Break '91
ƒ14500 AX 11 TE, '89, 5-d
ƒ 7.250 Honda Civic 1 4 GL, 1988 toea-ii' -1, s;aa; pr ƒ 3750
BX TGD Break '89
/ 9.950 AX 11 TE, '90, 3-d
ƒ 9750 rood, i.z.g.st, met rad cass Te 033 802230
ƒ 12.500 ƒ7950. 02984-5195
BX TGD Turbo Br. '89/ 12.750 AX First, '92, 5-d.
BX RD Break D '87 ƒ 4.950 AX GT, '91, 3-d'
ƒ15.000
BX TZD Turbo '92
ƒ 17.500 AX Impres, '94, 3-d. ƒ17.750 Honda civic EX 1986 APK
BX GTI '91
ƒ 12.500 BX Palmera, '88
ƒ 6500 stuurbekr. ƒ 5 950 Inruil mogeVoor een goede SAAB
ƒ 14.300 hjk. Tel- 023 - 423906.
BX 19 T21 '91
ƒ 12.500 BX Progress, '91
99 90 of 900
ƒ 14.500 Snelle Honda CRX 16 V 1987
BX 19 TRS LPG
ƒ 8.950 BX Progress, '92
OOK ROYAL CLASS
BX 16 T2I '92
ƒ 14.900 BX Deauville, '92
ƒ 13.750 paars, i z g s t , APK okt' 1995
BX 16 Progr. Ipg '92 ƒ 14.500 BX 19 GTI, '90
/ 19.500 Prijs ƒ 12750 0206310142.
É naar
BX 16 TGI Br Ipg '92/16500 ZX Reflex, '91, 3-d. ƒ14.500
BX 16 TRS '84
ƒ 1 500 ZX Reflex D, '92
ƒ 16.500 T k Honda Civic 1 3 L, laat '91 SAAB SERVICE MOLENAAR
BX 14 Deauville '92 ƒ 13.500 XM V6 Amb., '90
ƒ19500 rood, 30000 km, i z g s t . ,
HOOFDDORP
BX 14 TE, LPG '92 ƒ 12.500 C 15 Benz., '85
ƒ 3250 ƒ 15000,- Tel 02975 - 69746.
BX 14 TE, '89, Ipg
ƒ 7.500 C 15 Diesel, '86
ƒ 6.500
Onderhoud, reparatie
ƒ 3500
BX 14 RE '88
ƒ 4.950 Opel Rekord, '85
APK, met eigen
BX 14 E '87
ƒ 3.950 Peugeot 405 D, '92 ƒ 14000
revisiewerkplaats voor SaabAX 11 RE '87
ƒ 4 500
MERCEDES 190 E 1 8 Class, motoren en versnellingsbakken
C15 D bestel'92
ƒ10.500
RINGDIJK GARAGE
aut., 6-'93, bornit met, 35.000
Off.
Citroen
Dealer
C15 D '91
ƒ 9.950
Tel. 02503 - 14097.
km, ƒ 42.500 Tel. 02940-17118.
Simon Stevmstraat 12A
VISA GARAGE BV
Adverteren in
Old
timer
'73,
APK,
450
SL,
1097 BZ, Amsterdam.
deze rubriek
2 deurs, Cabrio zomer- winterHoutmankade 37, A'dam.
Verkoop Linnaeuskade 5.
FAX 020 • 665 63 21
Tel. 020-6278410,
Tel 020-6921444,6932750
dak. Tel 075-311016

WEESP

Volkswagen

Rijscholen

AUTO SERVICE WETTER

Suzuki ALTO automaat 1988, Suzuki Swift 1,3 GL, bouwj. '88,
<lein + zuinig, APK gekeurd bordeauxrood, perfect onderh.
'6.950, inr. mog.: 023-423906, + antiroestbeh., APK, 98.000
Mitsubishi Colt zilver met., b.j.
<.m, ƒ8.500. Bellen weekends
'87, i.z.g.st., uitst. onderh.,
02518-70819,
werkdagen
ƒ 4000. Tel. 020 • 6999675.
02158-65426.
11 GTX4/85
ƒ 1.900 T.k. van part. Suzuki Allo GA,
18GTX 11/83
ƒ 1.200 12.000 km, blauw, juli 1992,
19 GTR, 8/90
ƒ 8.900 ƒ 10.500, i.z.g.st. 02975-30765.
ƒ 8.500
Astra 1.4 l, 1/92
ƒ15.200 19 TS, 7/89
Astra 1.4 l stat. 5/92 ƒ15.200 19 TR, 3/91/10.900
ƒ 7.900
Astra 1.6 l stat. 5/92 ƒ 14.900 19 GTR, 7/89
ƒ 8.900
Astra 1.7 D stat. 10/92/ 16.900 19 TD 6/90
19 RN GTD 11//94
/ 23.700 340 1.4 GL aut. 10/90ƒ 7.800
Corsa 1.4 l HB, 7/91 ƒ 10.400
440 GL P.S. 9/90
/ 12.900
ƒ 10.900
Corsa 1.4 l 12/94
19.500 19 GTS, 3/92
440 DL 2/92
ƒ11.500
Kadett 1.4 l stat. 5/91 12.400 21 TL Sedan, 11/90 ƒ 7.500 440 DL 1/93
ƒ 16.400
Kadett 1.5 TD, 11/89 ƒ 10.600 21 TL Sedan 10/91 ƒ 9.400 Tel: 035 - 564444.
/ 9.800
Kadett 1.6 l Sed. 2/92/12.600 21 GTX 5/90
ƒ 10.200 740 GL'2,3 L, 11-'87, 125.000
Kadett 1.6 HB, 1/91 / 10.900 25 TX 8/90
ƒ 6.000 km, LPG, open dak, airco, nwe
Kadett 1.6 LS, 2/90 ƒ 9.400 25 TS 1/88
16.200 banden, v. ex. 020-6430219.
Kadett 1.6 D HB, 3/84/ 1.200 25 TX Airco 7/92
ƒ 8.900
Kadett 1.6 l stat. 9/91 ƒ 10.400 25 GTX, 10/89
3/92
13.700 940 GL 2.0
Kadett 1.7 D stat., 6/90/ 10.700 25 TX, 3/91
745 GLD-TD
1/88
Hio
1.9
D
RN
5/94
/
19.400
Kadett 1.7 D sed.,2/90/ 8.900
740 GL 2.3
12/86
Laguna
1.8
RN
11/94/30.500
Kadett 1.7 D stat. 3/90/10.400
244 DZ 2.0
4/85
Kadett 1.7 D stat.10/90/ 9.800 Safrane 2.2 IRN 11/92/28.500 440 DL 1.8
7/91
Tel.
035
•
564444.
Kadett 1.7 D stat., 2/91/11.400
440 GLE 1.8
'3/94
Omega 2 O l, 6/90
ƒ 9.800
RENAULT AMSTERDAM
480 ES 18i
10/89
Omega 2.0 l 9/90
ƒ 10.200
Top occasions met 1 jaar
340 GL 1.7
6/88
Omega 2.0 GL, 2/92 ƒ 17.800
garantie
Renault 19 TR 1.4 . . . . 11/91
Omega 2.3 D stat. 1/92/ 17.900
Wibautstraat 224
Renault 21 GTL 1 . 7 . . . . 4/92
Vectra1.6lGLHB7/91/14.000
0 2 0 - 5 6 1 96 11
Citroen XM 2.0
1/92
Vectra 1.6 l GL 5/90 / 12.900
Peugeot 309 XR 1.4 ... 8/90
Vectra 1.61 GL SE 9/91 ƒ 14.400 RENAULT CLIO FIDJI 12-'92,
6/88
Vectra 1.7 D 2/90
ƒ11.900 13.500 km, 1 jr. gar., ƒ 18.000. Fiat Uno 45
Vectra 1.7 D GL 10/90/11.400 Tel.: 020-6370565.
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Vectra 1.8 l sed., 3/91 ƒ 14.100
OFF. VOLVO DEALER
Vectra 1.8 Turbo 11/92/ 19.800
Nijverheidslaan 1, WEESP
Vectra 2.0 l GL, 2/92 ƒ 15.900
Tel. 02940
18200/18008
Subaru mini Jumbo 3-drs wit
Tel. 035-564444.
12/92
incl.
ace.
75.000
km
940
GL
ESTATE
'92. 460 GL
Handelspnjzen: Astra 1.4 GL,
wit, LPG, 3-d., 4-'93, ƒ 18.500. ƒ 12.500. Tel.: 020 - 6961222. automaat '91, div. 440 en 340.
VOLVO NIEROP Vancouverstr.
Astra 1.61GL, 5-d., LPG, 4-'92,
2-12 A'dam-West 020-6183951
ƒ 17.500. Kadett 1.4iSed„ LPG,
7-'9l, ƒ10.000. Kadett 1.7 D,
Van, 2-'90, ƒ7250. Kadett 1.8 Camry 2.2 XL 6/92 ƒ21.700
LS 5-drs. Stat., antraciet, LPG, Sarina 1.6 XLI 1/91 ƒ10.900
7-'89, ƒ8000. BEREBEIT, Am- Tel.: 035 - 564444.
940 GL 2.3'91
ƒ23.950
steldiik 25 A'dam 020-6627777.
Tegen handelsprijs: Toyota
740 GL 2.3 autom. '90/23.750
Carina II 1.6 XLi, 4-drs., wit,740 2.3'90
ƒ19.950
kanteldak, LPG, 2-'92, ƒ 13.950. 460 GL 41000 km '92/24.750
BEREBEIT
Amsteldijk
25, 440 DL aut. '92
ƒ23.500
440 GL autom. '91 ..ƒ22.750
5 deurs, kleur donkerblaauw, A'dam: 020-6627777.
APK 4-'96.. LPG, trekhaak, T.k. Toyota Corolla 1.3 LB '89, 440 GLE aut. Ipg '90 . 19.500
ƒ24.950
opendak. In zeer goede staat. 5-drs, 78.000 km, d.bl. metall, 440 1.8 Inj. '93
Mooie
auto
vraagprijs i.z.g.st. ƒ 9.500: 02510-40139. 440 Sunray 25000 k '91 ƒ 19.750
440'92
ƒ17.950
T.k. Toyota Corrola XL11.6, b.j. 440 grijs '90
ƒ 15.750
Tel. 036 - 5331550.
'91, APK '95, zeer goede staat 340 GL autom. sed '89/ 11.500
ƒ 15.000. 071-616090 na 18 u. 340DLautm.5drs.'88/ 7.950
T.k. OPEL KADETT Hatchback
340 1.4 3 drs. '87 . . . ƒ 7.950
1.2 CS rood, 4 deurs, b.j. '85,
244 GL '87
ƒ 9.750
40.000 km, ƒ8000,--.

323 1.7 LX D 10/91 ƒ11.400
626 GLX 5/90
/ 13.400
626 1.81 16 V LX 8/92/19.500
626 1.8 GLX Sed. 1/91/11.400
626 1.8 116 V GLX 8/92/ 18.400
626 2.0 l LX Wag. 2/92/ 16.500
626 2.0 GLXD HB 1/85/ 3.600
Regata 70 10/88
ƒ 2.900 626 2.0 D LX HB 9/91 ƒ 10.800
Ritmo 1.7 D 4/85
/ 1.900 Tel.: 035 - 564444.
Tempra 1.6 I.E. 4/91 / 10.700 Mazda 626 GL 1987, APK
Tempra 1.9 ds SX 8/91 ƒ 11.900 gekeurd, prima auto ƒ 4.950,
Tempra 1.9 Turbo 9/91/ 13 900 inruil mogelijk: 023-423906.
Tempra 2.0 I.E. 1/91 ƒ11.600
Tipo 1.4 11/89
ƒ 7.400
Tipo 1.7 D. A G T 4 / 9 0 / 9.000
Tipo 1.7 D. AGT 10/88/ 7.000
Pnm. 1.6 LX Sed. 3/93/15.400
Uno 45 9/86
ƒ 2.600
Pnm. 1.6 LX Sed. 3/93/15.700
Uno D 11/83
ƒ 1.400
Pnm. 1.6 LX HB 4/92 ƒ 13.900
Uno 1.1 IE 1/94
ƒ14.200
Sunny 1.7 D. Flor. 6/87ƒ 4.600
Tel; 035 - 564444.
Tel.: 035 - 564444.
•Tipo 1.4 DGT, Ipg, b.j. 1990,
APK 12-'95, i.z.g.st., evt. cd,
ƒ 900. Tel.: 020 - 6923899.
T.k. Fiat Fionno v. rolstoel- MOTORISCHE PROBLEMEN?
Laat uw auto testen d.m.v.
vervoer, z.g.st. m. acces.,
de modernste apparatuur
A.P.K. 3/96. Vr.pr. ƒ9000,-.
Garagebedrijf Out:
Tel: 01899 - 19876.
Tel. 020-6441020. Geopend
Van particulier: Fiat Ritmo 60L ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur.
bj. 1987, km 131.000, APK tot
Porsche 944 rood elektr. Targa
6/'96 ƒ 2250: 02977-41596.
dak, spiegels etc, 4/86,160.000
km, / 15.000. Tel. 02977-34879. Tel.: 02208 - 13496.

Fiat

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

OLDTIMERBEURS zondag 2 juli Breda van 9.00-17.00 uur in het
± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat Turfschip. Auto's, motoren, bromfietsen, onderdelen, documenHaarlemmerweg bij molen. tatie, miniaturen, folders enz. Info: 04160 - 37257.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Opel

AUTOBEDRIJF DORLAND
02903 - 1908
Broek in Waterland.

Klassiekers en Oldtimers

Algemeen

Mitsubishi

neon

Auto's te koop
gevraagd

A GOOD FR1END, A 6REAT CAR.

Voorwaarden: uitsluitend geldig bij' aanschaf van een nieuwe

Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant. Belt u voor ml
03410 -19354 of 0652 - 977028.

Chrysler Neon. De datum van het op naam stellen van het
kenteken is bepalend. De actie loopt van 1 juni tot en met
31 augustus 1995. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vnjwar
•bewijs. Tel.: 020-6105478.

te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs. De onderstaande waardecoupon wordt alleen in behandeling
genomen wanneer die volledig ingevuld is. Stuur te

Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

zamen met de ingevulde coupon een kopie van uw
oude en nieuwe kentekenbewijs deel 1 naar Chrysler
.Import Holland, Postbus 216,4130 EE Vianen.

Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156. 1000 AD A'dam

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17, Rijsen
hout bij Aalsmeer, 02977
24229. Ook t.k. gevraagd.
Golf 1.6 D CL Van 5/90/ 8.500
Tel.: 035 • 564444.
Volv. 240 2.3D Van 1/84/3.900
Volv. 2402.0L Van 12/85/2.300
Tel.: 035 • 564444.
• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ4,50

&CHRYSLËR
ALWAYS DRIVING FORWARD
De nieuwe Neon Overdrive 2.0L 16V maakt de Chrysler
Neonjijn compleet. Een middenklassen met standaard o.a,
dubbele airbag, verstevigingsbalken in de portieren, getint
glas, elektrische buitenspiegels en stuurbekrachtiging. De
Overdrive heeft 'economy transmission'. En is daardoor stilIer, zuiniger en dus comfortabeler.
De Neon Sport heeft bovendien lichtmetalen sportvelgen, een derde remlicht en een luxe mattenset.
Bij aankoop van een nieuwe Neon nu f 1.000,- extra
inruilpremie op bank- of giro. Vul de bon in en ga naar uw
dealer. Chrysler Neon: vanaf f 35.995,- incl. B.T.W.

Ja, ik ontvang graag f 1.000,-extra retour op mijn bank-of
girorekening bij vervanging van mijn huidige auto door een Neon.
Naam:
Adres:

(

Postcode:.

Woonplaats:

Huidige auto:
Bank-/girorekening*:

Bouwjaar:
;.,.'

,..

Chrysler-dealer:

,

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Afgebeeld de Chrysler Neon Sport SE: f 35.995,-. Prijzen incl. 6.T.W., af importeur, excl. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Lease vanaf f 965,- per maand
(48mnd., 20.000 km. p/j, full operational lease; excl. B.T.W. en brandstof). Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland B.V. Tel. 03473 - 63400.

Weekmedia 17

donderdag 6 juli 1995

MICRO'S
Succesvolle.kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Mirro-iulvcr'tcntics voor /nkriiiniin en pjirtirulicr kimncii worden »r/,rl over l of Iï kolommen lirrcillr In <liParticulieren verwijzen wij naar de hji
bon op <!<•
pagina,.MICRO'S"'.
PlaiilMng (h mogelijk in de volgende editie:
7ANDVOORTS NIEUWSBLAD/<M« per millimeter.
SluilingMijd; dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw lek.st telefonische opgeven: 02507-17166 «f
afgeven/wilden aan:
* ZuiuUoorls I\ieuw*Mad, Giihllniihplrin 12.-2042JM
Zandvooi't;
Phtiil-sin-; ih nok mogelijk in de voljiend*1 combinatie:
X. Xandvoorlh iVteiiWhhljid, AnihtHvrrns Weekblad,
UilhooriiM1 Courant, de lïondc Vcner, Aal-^nii-erder
(^(tiirnnt, alle editieh van liet Amsterdam* Stadsblad, de Nieuwe Weesper. ƒ5,52 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Oproepen
Mededelingen
•*• Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235,
•*• ledereen van de Oranje
Nas. school, fijne vakantie namens Nicke Robin de Groot.
* Mevr. Strijder héél hartelijk
bedankt voor uw verwennerij.
Dames Zandvoorts Nieuwsbl

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

TEKOOP
NIEUWEEN
GEBRUIKTE

VHS FILMS

videotheek
Corn. Slegersstraat 2B

Divers personeel
gevraagd

Tel. 13529

13

Uoeduitziende, spontane vr.,
54 jr, fin. onafhankelijk, zookt
Erkende relatie/
Videotheek
vlotte man tussen 48-55 \r.
Wat ervan komt, we zien wel. bemiddelingbureaus
Boxnummer 952883 / 1 gpm.
. - . • ••;• :'*'**• . .••; :,,
Theo is lief en ziet er uit als 30. CUPIDO brengt u bij elkaar!
De nieuwste dagfllms
Welke NR vrouw wil ook een Indien gewenst reeds binnen
vaste relatie? Boxnummer 1 week uw eerste contact.
TIMECOP
937581 ƒ1,- gpm.
Vraag gratis en vrijblijvend
' • ' ..
,. '.*>;* '.' ' . . •
Waar zil die eerlijke meid die de folder aan. 03451-11486
eerlijke partner (man) zoekt (automatisch) of 03451-31364
WHENTHË BOUGH
om samen alles te onderne- (telefoniste). 24 Uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
BREAKS
men, Boxnr 369712 ƒ 1,- gpm. erkend,
voordelig en één van
...• •••. . • •' .***.. '.•• . .
Welke gezellige meid brengt Nederlands grootste relatieJan, 36, op goed idee hoe organisaties.
samen weekends door te
\ ...;;' , v ***;ƒ'.: ' - . ' v .'.-'. /
brengen. Boxnr 902411 1gpm CUPIDO zorgt snel voor resultaat! Folder: 03451-1 1486 (auCQRRINA.CORRINA
Zelfst. ondernemer (man), 45 tomatisch) of 03451-31364
•' " . . ..•/'**.*• -. .-,; . ,>.'•;•
en blond, zoekt jonge vrouw, (telefoniste). Erkend, voorde35, niet te dik en niet te groot l g en één van Nederlands
KICK BOXER V
Boxnummer 931902 ƒ 1 gpm.grootste relatie organisaties.

DOMBO

PNLYYOU

....'***••'..- ' .'
Corn. Slegersstraat 2B

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
T.k. gevr. bromscooter in redelyk/goede staat, event. defect geen bezw. Tel.: 18110.
* T.k. herenfiets ƒ 50; damesvouwfiets ƒ 75. Tel. na 19 uur:
02507 - 16516.
* T.k. meisjesfiets, 10-14 jaar,
i.z.g.st., vr.pr. ƒ85,-.
Tel.. 02507 - 30355.

06-Nummers

Bel Dames Thuis
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

Ben je jong en spontaan, heb
Beeld en geluid
je zin om een flinke dosis
Therapieën
mensenkennis op te doen en
^T l n forma l ie over* on/e overige aanlrekkelijke ndver•:. Tel. 02507-12070
goed geld te verdienen in de
tenticeonihinaties in de Micro'» /.i j n op aanvraag op
*
*
*
verbouwings
leegverkoop
losse
kwaliteits
hifi
***
verkoop
(avonduren),
bel
dan
REBALANCING
diepgaande
onze kantoren verkrijgbaar.
massage: bewust worden/ voor een persoonlijk gesprek
24 u/p.d. 100 c.p.m.
"k Voor brieven onder nummer wordt l re^el e\lra in
vrijmaken v. in lich. vastge- 020-6652498 (9.00-15.00 uur).
rekening gebracht, uKniede /*R.— adm.koeten.
Dikke vrouwen (40+) willen
Onroerend
goed
houden spanningen/emoties.
Yamaha (5/7k/DSP); Technics; Harman Kardon;
kontakt met oudere heren.
T^ lïij plaal.sing in de MieroV worden geen bewij^nuinFolder? 6964066 Yakiz Bakker
en woonruimte
Teac; Sony-ES; Rotel; Medevoort; B&W/Solid; IBL;
Bel ook! 06-9543 (75cpm).
mers \crhtnurd. Op vrr/,oek woi-tll aan ndverteeren
omgeving
Infinity
o.a.:
Teac
V7000G
ref/casdeck;
te
huur
gevraagd
ilerh builen hel verspreidingsgebied één krant ver1
Div.
vac.
wegens
uitbreiding
Dikke vrouwen geven tel.nrs
4
motor/3
kops/ab;
9
kg
ƒ
1799
ƒ
999
Uitgaan
stiiurd. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gcdistr.centre, v.a. 18 jaar
voor gratis sex bij hen thuis.
Yamaha N34-2weg/120W/max. boxenpaar .. ƒ 998 ƒ 498
brachl.
evt. part-time, min. 4 dagen. JBL LX800-3weg/175WAnax. boxenpaar . . . ƒ 1998 ƒ 1358 Secretaresse zoekt per sept./ 06-9602 OOOcpm).
Alleprij^-nexel. [ÏJS/r IÏT\V
Bootdagtocht naar Avifauru Info tussen 8.00-17.00 uur
fnfinity: Kappa 8.1 boxenpaar (occ.)
ƒ4998 ƒ3298 okt., voor onbepaalde tijd,
U kunt de leksl \an mv Miero-adverleiitieeombiiiatie Z
met MPS „Kon. Juliana" v.a. Bel: 020 - 6920191, Brenda. Technics 2000: voor+emdv 2x300 W/P (occ.)/5998 ƒ3298 2kmrs, k.d.t., + ƒ750 p.m. m Dikke vrouwen (40+) willen
tclefoni.seh opgeven:
Zandvoort. Tel. 02507 - 15402 vrijblijvende sex Gratis &
11/7 t/m 6/8 op zo./di./wo./do.
discreet. Bel 06-9502 (75cpm)
RIJINSTRUCTEUR CARIDAX HiFi. Adm. de Ruyterw. 131 A'dam-W: 020-6837362 vanaf 19.00 uur.
om 10 uur v.a. SloterkadeWord
164,A'dam. 10-14/8 Sailtocht. (m/v) of start rijschool.
Spoed'! Perm. woonr. gevr. v. DIREKT apart met gratis vrouVaar- en surfsport
(dit nummer i^ niet voor be/.orgklaclitrn) of /enden aan:
Rederij de Meren 071-170112. Al onze cursisten krijgen
doorverbonden naar
werkende j.dame. Tel. 02507 - wen,
een baan. Ook u kunt al na
haar thuis. 06-9710 (75cpm).
Micro's WiM'kniediu
17710 na 18.00 uur.
5
maanden
aan
de
slag
als
l'<»lbu^ 156- 1000 AD AniMerdam
auto-, motor- of brommerDIREKT-SEXKONTAKT
Oe .sluitingslijden. gehlen voor plaatsing in dexelfde
instructeur. Een rijschool
Kies nu zelf de heetste
Woningruil
wo<-k.
beginnen mag ook na deze
vrouwen, via de computer
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
opleiding die overal in het
wil ze gratis sex aan de lijn.
Bel 06-9788 (75cpm).
750 RUILADRESSEN
23 julr met live muziek en land gegeven wordt. Heeft u
m A'dam. Inform. bij WBV Het Dominante vrouwen geven
dansshow Malieveld te Den rijbewijs, MAVO of VBO? Bel
Oosten. Tel.: 020-4873315.
Haag. 22 juli parkeerpl. Leeu- dan nu (24 uur per dag) vooi
Felicitaties
tel.nr voor Gratis SM-kontakt
wenhorst te Noordwijkerhout. gratis nieuwe studiegids:
06-320.325.80 (100cpm).
De Kaderschool, telefoon
Org. Hensen: 023-402334.
Financiën en
04998-99425 of 020-6226173.
Doorschakelen direkt apart
* 10 juli Hannie en Wim al 25 Hoera, 10 juli is het 25 jaar
handelszaken
met een oudere vrouw. Bel
aar een echtpaar. Hartelijk geleden dat Hannie en Wim
Huishoudelijk
06-9504 (75cpm).
jefeliciteerd. Adri en Bertus. Paap in het huwelijk zijn geMOTORBOOTVERH. A'DAM
Personeel
personeel
treden. Hartelijk gefeliciteerd.
Groot
en
klein,
met
en
zonder
' DOORSCHAKELLIJN
Schoonheid
en
* Annelies 50! Dat is goud. Ma, Tanja en Wanda.
aangeboden
gevraagd
schipper. Tel.: 020 - 6640555.
Nu kun je vrouwen direkt
30? Dat wordt pas oud.
verzorging
V.A.
/
75
DORSMAN
opbellen. Direkt naar haar
Van harte
Gert * Hoera! 6 juli wordt papa
T.k.a. nwe STALEN ROEIBOblijft toch goedkoper!
thuis. Bel: 06-9892 (75cpm)
40 jaar, hartelijk gefeliciteerd B.z.a. huishoudelijke hulp ge- Jonge . betrouwbare vrouw TEN 4 m lang, met spanen.
*• Annelies 50, met veel wijn, van Monique en Kevin.
Bel
nu:
02507-14534.
biedt zich aan voor huishouHAIR-WEAVING
durende de zomermaanden. delijk
Prijs
ƒ
995.
Tel.:
02158
•
23978.
ELKE DAG NIEUWE
jat moet een gelukkige Sara
werk. 02507 - 20010.
100% echt lang vol haar
DAMES PRIVÉ
* Hoera, onze Oma is dins- Tel.: 02507 - 14628.
zijn. Rosalie en Tom.
9
v.a.
ƒ125,tot
max.
ƒ475,-.
Vakantie
Laat je snel
dag jarig. Kusjes Kenny, Beau Gevr. hulp in de huish. 1x per • Rubneksadvertenlie Zie
Woninginrichting
Tel.: 02507 - 14606.
* Annelies 50! Olé, olé, profi- en Dwayne.
voor adres en/of telefoonnr.
doorverbinden via
Binnenland
2
weken
3
uur.
02507-16883.
3iat, nog vele jaren. Je vriende colofon in deze krani.
ZONNEHEMELVERHUUR
* Juriaan is geslaagd voor zijn
van de slee. Sonja.
De enige echte vuilvreetmat!
SUN RENT
avond-MTS. Van harte gefeliciLAST MINUTE 28.6 t/m 10.7
24 u/p.d. 110 c.p.m.
Bekend van HuishoudbeurHuurprijs ƒ 100,- 1e week
*• Annelies, een verse bes teerd!
Schoonmama.
Huwelijk en kennismaking
volledig verz. 2 dgs arr. p.p.
zen. Leverbaar in alle maten
Verlenging ƒ75,- p.w.
'an stand. Syd en Coby.
Gratis
naar bed met getrouwLieve Ron, gefeliciteerd van
en div. kleuren. Gratis be- 02507-30183/06-52812146 ƒ182,50, Nol m 't Bosch,
de vrouwen thuis. SexkontakWageningen
tel.
08373-19101
Annelies een hele lieve je meiden. Irene en Maudy.
zorgd. Ook voor uw kantoor,
ten bel 06-9747 (75cpm).
DBS. Alie en Ton.
bedrijf, boot, caravan etc.
•*• Madeleine, van harte met
Lessen
en
clubs
Gratis
naar bed met vele
Tel.: 02507 - 12353.
Auto's en
* Annelies, geloof me, het is je MDGO diploma. Het is fanDikke VROUWEN thuis.
'ijn om Sara te zijn. Jan en tastisch, mam.
auto-accessoires
* Te koop eiken eethoek ƒ 40
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
Bel ook 06-9580 (75cpm).
Tladeleine. '
ronde uitsch. tafel, 4 stoel. ASTROLOGIE opleiding/curs.
24 uur per dag, 7 dagen per week.
* Margreet 40 jaar en 1 dag,
Vr.pr. ƒ50. Tel. 02507-17794. 'Jupiter': folder 020-6384148. Ford ESCORT 1.8 D, '90, wit, Gratis naar bed met vele geAnnelies heeft het gehaald, wat oud al, maar je hoort nu
trouwde vrouwen thuis. Sex50 jaar en nog steeds ge- eindelijk bij de club 40+.
PIANOLESSEN
160.000 km, i.z.g.st. ƒ8200. kontakt. Bel 06-9530 (75cpm)
T.k.a. eiken eethoek + salon1. Kies een leuke advertentie, ƒ 1,- p.m.
staald.
llona en Ruud.
door gedipl. lerares
Buitenkansje! 020-6410861.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. kast ƒ 300. Tel.: 02507-16506,
* Maudy 1 jaar, hoera.
GRATIS Sexkontakt, nu spec.
Tel.: 02507-18486.
* Annelies met 50 een onbe- Kusje van papa en mama.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie na 18 uur.
*Te koop gevraagd trek- met hete vrouwen van 40+.
van uw keuze.
wiste, perfekte schoonheidsPRIVE-LES Engels, Latijn, haak Ford Sierra 1984.
Bel nu: 06-98.11 (75cpm).
specialiste. Peter en Cocky. Mitch en Dylan, gefeliciteerd 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Grieks, Dutch lessons, J. Bak- Tel.: 02507 - 16548.
Kunst en antiek
met jullie broertje.
GRATIS 't bed in met geker, Botticellistr. 38", A'dam
* Annelies ook een Sara. Zal Kusjes Michelle en Natasha.
Dol op schilderen en fotogratrouwde vrouwen. Direkt sex
(bij Olympiapl.) 020 - 6751664.
net ballen goed bevallen,
fie en 46 (man). Ik zoek iets
Rijles
auto's
contact. 06-9566 (75 cpm).
*Nico en Wim. Hole in one
oert en Myrna.
jongere vrouw voor iets
feest was geweldig. Cathy,
en motoren
moois.
Boxnr
935763
ƒ
1
gpm.
Homo: Jongens (18) onder el* Annelies, vanaf 50, dat is Marjon, Flons, Martha, Klaas.
Videotheek
kaar. Hoor die knullen genie<ras, begint het goede leven
Donker getint meisje van 16 is groot en klein, Teak hout
*Nico, gef. met je hole-inAlblas Verkeersscholen
ten! 06-320*330*88 (75cpm).
bas. Jan en Thea.
op zoek naar een leuke af- JAN BEST, Keizersgr. 357,
one, het clubje van donder-1
spraak.
Kom,
vertel
eens
wat.
** HOMOKONTAKTEN **
020-6232736. Showroom:
k Annelies, wel van stand, dag 's morgens. Geweldig.
-Gorn; Slegersstraat 2b-.
Boxnummer 943861 ƒ 1 gpm. Mr. J. Takkade 30, Aalsmeer,
Zoek je snel een hete knul?
UW RIJBEWIJS
r
maar toch Sara! Bep en Piet.
V ,Tel.:02507-12070;, :
* Nico, wij zijn trots, gef. met
06-320*330*18 (75cpm)
. 020-6412137.
Nieuwkoop, 01724-8361.
Gezocht door Ineke van 44
;*• Het is echt waar, Margreet je Hole-in-one. Marjon, Kathy,]
Geopend
dagelijks
va'n
een
ouder
iemand
voor
een
Galene/atelier Paulus Loot
"wemmer is 40 jaar! Het Wim, Herman, flini, Beso.
.•;•".' :13.00-21.00 uur •
fijne LAT relatie. Boxnummer expositie werk van Jaap
Feestcomité!!!
944363 ƒ 1,- gpm.
Bouhuis. Thema „paarden".
..Altijd'de nieuwste,
• Wij behouden ons het l
Open in de weekenden.
:•: premièrefilms,.tevens
* Maudy Versteege
recht voor zonder opgave van l
Hallo, Frans wil met vrouwel. Kunst goed voor uw gasten.
•'_. '• vefuitdegrootste, 1
1 jaar
redenen teksten te wijzigen Corn. Slegersstraat 2b
vrouw tot 50 samen jong blij;'.keuze in Zandyoort.,;
Gefeliciteerd Oma.
of niet op te nemen.
Tel; 02507r12070: ?
ven en oud worden. Boxnum- „'t BINNENHUIS" in-verkoop
v
,vï ;'•: Verhuur van ;':
oud + antiek + kunst enz.
mer 937534/1,- gpm.
:;-::v; ::movieb'oxen; ':
Gasthuisplein 3. Tel.: 15760.
Heb jij hart, hersens, humor
;, Corn.'Slegersstraat 2b;
en HBO? Dan zoek ik (vr. 28),
:v.;.;.•••'-.•.'-Zandvoort • . ••;'
jou voor een verfrissende
'^;Téi. 02507-12070 •'
antiek, klein,
date. Boxnr 310989 ƒ 1 gpm.
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, ; ;,, ^ ,
groot, dik, dun.
24 uur per dag, 7 dagen per week.
, r
Het leven begint bij 40 (man).
Wat moet u doen?
,v "
\ Ben je eerlijk, open en warmKeizersgracht 357,
Zalenverhuur
bloedig: word dan mijn maatGRATIS MICRO'S worden
/ ' \
t je.
020-6232736. v
Boxnr 932401 ƒ 1,- gpm.
geplaatst onder de
1. Kies een leuke advertentie
''-'~.•
•
Showroom:
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
Hoi, ik ben Nico en zoek een
navolgende voorwaarden:
Mr. J. Takkade 30,
3. Toets, nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze. ser. rel. ca. 30. Mijn hobbies:
Aalsmeer, 020-6412137.
• geabonneerd zijn op het
fotografie, tennis en duiken.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend
Boxnummer 918534 ƒ 1 gpm.
uw adres voor koud buffet
via de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
Ik ben een creat. en artist. Computerapparatuur
en bittergarnituur.
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
en software
vrouw van 54 en zoek warme
Tel.: 02507-18812/15619.
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels e alen jeugdige vriend van nivo.
VERENIGINGSGEBOUW
Boxnummer 902077 ƒ 1 gpm.
leen voor particulier gebruik 9 het aangebodene
* T.k. commodore 64, disk,
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
(k ben een gezellige prater, ree., spellen, joy-stick. Vr.pr
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
in ruim 500.000 brievenbussen.
hou van sport en uit eten en ƒ175,-. Tel.: 02507 - 31003.
Grote Krocht 41, Zandvoort,
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
zoek dito vrouw van ca. 49.
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
Boxnummer 942178 ƒ 1 gpm.
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
voor
Verhuizingen
Wat moet je doen?
BRUILOFTEN - RECEPTIES
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Ik
ben
Linda
van
25
en
op
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
KOFFIETAFELS
zoek naar de prins op het
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
witte paard. Die bestaat toch X.Y.Z. B.V. verhuizingen en Zoekt u ruimte voor vergadegrepen.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
wel? Boxnr 944183 ƒ 1,- gpm. kamerverhuizingen. Voll. verz. ring, feest, club of partij?
Dag-nachtserv. 020-6424800.
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
Komt u dan eens praten met
Ik ben vlotte, blonde vrouw en
beluisteren)
mi], A.J. v.d. Moolen,
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalval op donkergekleurde man4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
Onderhoud,
Gemeenschapshuis,
tel.:
nen. Reageer eens. Groetjes,
cheque bijsluiten of u ontvangt van ons een ac02507-14085 of 19652.
ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
Linda. Boxnr 928506 ƒ 1 gpm.
reparatie,
ceptgirokaart.

06-98.50

10 tot 50% HIFI KORTING

Randstad

020-562 62 71

GROTE
OPENLUCHT
VLOOIENMARKT

Te koop aangeboden zeilboot

type SCHAKEL,

in zeer goede staat
zeilklaar, wedstrijduitvoering + trailer
Vraagprijs ƒ 2.350,Telefoon (020) - 6891783

Autoverzekering

06-98.57

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?

Wat moet u doen:

Bijna iedereen in J
Zandvoort huurt i
zijn videofilms
bjj videotheek

Cilinder
bureau's

DOMBÖ

in 5 dagen

DOMBO
U pok?

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?

3 regels
Gratis!

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!

De Krocht

(in blokletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatie geldt ook a/s één vakje)

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
Het boxnummer is:
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:
Adres:

;
.,

•.

Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
|Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

Hete livesex
06-9714
24 upd - 1 gpm

Hete meisjes (18) Live

06-9715

Geen wachttijd 1 gpm

SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
haar thuis. 06-9667 (75cpm)

STUDENTES geven tel.nr.
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9695 (slechts 75 cpm).

STUDENTES geven gratis
HUISVROUWEN
geven sex op hun kamertje. Bel ook
tel.nrs voor gratis sex bij hen 06-9603 (75cpm).
thuis. 06-9501 (75cpm).
STUDENTES willen mannen
HUISVROUWEN
geven verwennen. Geen fin. bedoetel.nrs voor gratis sex bij hen Imgen: 06-350.266.46(1 gpm).
thuis. 06-9664 (75cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
JONGE mannen gezocht die extra in bed. Sexkontakten!
dames (35+) GRATIS ver- Bel 06-9502 (75cpm).
wennen. 06-9709 (75cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
Jongemannen gezocht die extra in bed. Sexkontakten!
dames (35+) GRATIS ver-Bel nu 06-9844 (75cpm).
wennen. 06-9666 (1 gpm).
Vrouwen (40+) willen snel
Kies nu zelf de leukste
SEXKONTAKT. Direkt aan de
vrouwen, via de computer lijn! Bel 06-9757 (75cpm).
krijg je haar direkt aan de
!Vrouwen van 35 jaar en oulijn! Bel 06-9667 (75cpm).
der willen direkt-sex. Bel haar
Laat je eens lekker doorver- thuis op via 06-9604 (75cpm)
binden met zo'n OUDERE
vrouw thuis: 06-9650 (1 gpm). Wellustige oudere vrouwen
geven hun tel.nrs. voor gratis
Luister naar gratis SEXoproe- sex. Bel 06-9605 (100cpm).
pen van vrouwen. Maak je
keuze, de computer schakelt
Diverse clubs
door. Bel 06-9665 (100cpm).
NEGERINNEN geven tel.nrs
BETTY'S ESCORT
voor gratis plezier bij hen
thuis. Bel 06-9662 (75cpm). 020 - 6340507 dag. v.a. 19. u.
Nu DIKKE vrouwen echt op- • Wij behouden ons het
bellen. Zoek de leukste en de recht voor zonder opgave van
computer verbindt je naar redenen teksten te wijzigen
haar thuis. 06-96.68 (100cpm) of niet op te nemen.
Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen. Ze willen gratis sex.
De computer verbind je naar
haar door. 06-9755 (75cpm).
Oudere en jonge mannen gezocht v. gratis SEX met dames (35+): 06-9620 (75cprn).
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt.
06-350.290.53 (75cpm).
Oudere HEREN gezocht v.
gratis sex met lieve dames!
(40+) Bel 06-9705 (75cpm).
Oudere vrouwen (40+) geven
hun telefoonnr voor gratis
SEX: 06-9517 (75 cpm).
Oudere vrouwen geven tel.
nrs voor gratis sex bij hen
thuis! Bel nu 06-9780 (75cpm)
Oudere
vrouwen
geven
tel.nrs. voor gratis sex bij hen
thuis. Bel 06-9511 (100 cpm)

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

una

Privé
Bel dames Thuis!

06-96.88
24 u/p.d. 100 c.p.m.

O

'VJ

voor de particulier

Party-service
• PELIKAAN

Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

MiCRO's

TAFELS

Jan Best

5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw adverten
tie afluisteren.

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

Ik ben Willie van 38 en ik wil
een vrouw voor leuke dingen
en misschien vast. Boxnummer 356983 ƒ1,- gpm.
Ik heet Judith, ben 19 en heb
heel veel hobbies. Zijn de
jouwe hetzelfde, doen we samen. Boxnr 930673 ƒ 1,- gpm.

doe-het-zelf

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Ga voor Histor verf „monodek", glas, behang, klompen
petroleum naar Keesman, * Solide gietijzeren lantaarn,
Jan Steenstraat I.Tel. 12425. met kap, donkergioen, ƒ250.
SCHILDER heeft nog tijd v. Tel.' 02990 - 25517.
binnen- en buitenwerk. Vnjbl. * T k. muurfontein, donkerIk, vrouw, ben blond en 23 en prijsopgave.
groen, ƒ 150,- en levensboom,
heb veel romantische idee- Bellen na 18.00 uur: 19800
gekruld/150,-. 02510-39198.
tjes. Wie voert ze met mij uit? Wasmachine defect? Bel:
TUINMAN
voor al uw tuinBoxnummer 939655 / 1,-gpm. 020-6816308. Tel. pr.opg.
werk. hek- en straatwerk.
Jij bent ca. 23 en valt voor vooraf, geen voorrijkosten.
Levering alle materialen.
een rom., eerlijke meid die
Vraag vrijblijvend prijsvan stappen en dieren houdt.
opgave. Tel: 023 - 380852.
Dieren en
Boxnummer 903831 ƒ 1 gpm.

dieren-

Knappe
exotische jonge
benodigdheden
moeder hoopt leuke, warme
Holl. man tot 35 jr te ontmoeten. Boxnr 900953 ƒ 1 gpm. T.k Golden Retnever pups m.
Kortgeknipte van 35 luistert stamb. ina./ontw. 04241-1549
naar de naarn Fred. Hy is op • Rubrieksadvertentie'' Zie
zoek naar een knuffelbeertje. voor adres en/of telefoonnr.
Boxnummer 944791 ƒ 1 gpm. de colofon in deze krant.
Leuke, aantrekkelijke brunette zoekt spontane man van
Videotheek
ca. 60 voor een fijne relatie.
Boxnummer 944207 ƒ 1 gpm.
Man, 42 jaar, zoekt lieve vrijvriendin voor zo nu en dan, tot l
50 jaar. Boxnummer 949925
hele week ,
ƒ1,- gpm.
Meld je eens bij Adne: hij
zoekt een leuke vrouw ca, 45
voor een goeie relatie, Boxnummer 911227 ƒ 1, gpm.

Corn. Slegersstraat 2b

Sterrebeeld (vr.) 2-lmg houdt
' T e l . 12070
v. huis en house. Welke lange
Geopend dagelijks
vent doet m'n hart sneller
foppen? Boxnr 932708 1gpm [ .,S • 13.00-21.00 uur

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

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

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 5,08
2 regels ƒ 5,08
3 regels ƒ 5,08
4 regels ƒ 6,77
5 regels ƒ 8,46

Te koop
aangeboden
diversen

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

•*• Gratis weghalen straattegels, rood en grijs
Blvd. P. Loot 35.
T.k compl. sauna 2 x 2 m,
nog m bedrijf, spoed t.e.a.b.
Tel.. 02507 - 17462.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

10,15
11,84
13,54
15,23
16,92

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

GARAGE
TE HUUR
Tel.: 02507-14534.
• Rubrieksadvertentie7 Zie
voor adres en/of telefoonnr.
dn colofon in dpze krant

Adres:
Postcode: .....'

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Abonnee Ja/Nee

17-14

m
M
'ni i
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PHILIPS 63 CM KTV

'f, STEREO TELETEKST
Flat square beeldte 25GR9760,
3uis, teletekst, stereo en alstandbedienmg Adv '1795 -

SONYHI-8TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
nfi stereo. Adviespri|s*3330 -

1599.-

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8, stabilisator, stereo.

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28ST2471, Adviespnjs'1995 -

1949.-

SONY HI-FI MIDI-SYSTEEM
Type NEWS-A190; Versterker20 Watt, equalizer,
regelbare surround sound; Digitale tuner, 30 voorkeuzezenders; Dubbel cassettedeck, dolby B,
continue afspelen; CD-speler 24 tracks programmeerbaar; Kompleet met boxen en afstandbediening. Adviesprijs*1000.-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIES KOMBINATIE
Type KG31 VOO; Geen 2-deurs koelkast
maar een echte 310 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met op "ooghoogte" de koelruimte en "beneden" het
4-sterren vriesgedeelte met 3 ruime
laden. Flexibele indeling van deur en
koelkast, automatische ontdooiing,
omdraaibare deuren en laag stroomverbruik. Adviesprijs*1448.-

y
SAMSUNG M6135^
MAGNETRON OVEN
NDESIT1200TOEREN
2-DEURS KOELKAST WASVOLAUTOMAAT
'oorlader, centrifugegang
Ondanks grote inhoud kompakle afmetingen. Adv.*849.-

SONY STEADY SHOT

INDESIT 2-DEURS

Met stabilisator! '3100.-

Variabele indeling. Adv.*799.-

1579.-

ZANUSSI 2-DEURS

STUNTI Adviespnjs'749.-

TR323,Hi-R stereo camcorder,
lOxzoorngroothoeMens "2550-

^„PHILIPS TOPKLASSE
&J 70 CM 100 HERTZ
**^ 28PT800B,Adviespnjs*2795-

1449.-

ype ZE400E; Adv. '949.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

E807,8mm,8x2Oom,auto(cxxis.

899.-

BAUKNECHT 2-DEURS

Luxe kast. Adviespnjs*1049.-

899.-

469.-

t

"BESTE KOOP" Officiaele
Philips garantie. Adv.*695.-

SONY HI-FI VIDEO+PDC
SLVE70; Tn-Logic! 4 DAPRO koppen, Hi-Fi stereo
en PDC. Adviespri|S.*1780.-

999

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR632, TURBO-DRIVE,
4 koppen, stereo, longplay,
LCD-atstandbedienmg "1295-

W

899.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240, "Beste koop", VHSHQ.TELETEKSÏÏPDC. "1709 -

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

1200 TOEREN
TOPMERK
WAS EN DROOGAUTOMAAT

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs koel/vries kombinatie
met3 laden. Adviespnjs*999.-

599.WHIRLPOOL ARG647

Uniek, volwaardige wasautomaat met 1200 toeren
centrifuge, 15 wasprogramma's en droogautomaat
met 2 droogprogramma's in
1 machine. Regelbare thermostaat, droogautomaat
separaat instelbaar, regelbare
centrifugegang, halve wastoets, RVS kuip en trommel
en zelfreinigende afvoerpomp. Adviesprijs*1799.-

Koel/vnes kombi. Adv.*1235.-

649.ZANUSSI KOEL/VRIES
679.BAUKNECHT SUPER
3 laden. Adviesprijs'1199.-

859.979.-

949.-

Platen square Hi-BlackTnnitron beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adv. "1660 -

SONY72CMKVS2921
Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviespnjs'4000.-

-SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst.*2250 -

1399.PANASONIC 63 CM
TX198B; Stereo en teletekst.

MIELE 1100TOEREN
Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adviesprijs. '2299.-

NVHD90,"Beste koop!" 4 koppen, stereo, showview.

SIEMENS 310 LITER
KOEUVRIESKOMBINAT1E

949.-

HRJ600; Stereo. Adv."1299.-

Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs'1498.-

799.-

999.-

JVC HI-FI VIDEO

«sv.sr.vu~j

BLAUPUNKT HI-FI
STEREO + SHOWVIEW

BC

699.-

~ T«rwiil de mees

99.-

SLVE50; 4 koppen, TriLogic. Adviespnjs'1330.-

799.

PHILIPS VIDEO + PDC
VR333; "Beste koop!"
3 koppen, TELETEKST/PDC
prog. Adviespnjs*1095.-

1045

AEG LAVAMAT RVS

995.-

Wassen en drogen in
1 machine, 1200 toeren.
Adviesprijs. '1799.

SIEMENS WASAUTOM.
Adviesprijs*1348.-

825.-

SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviespnjs.*890.-

ü§ 255."
INDESIT KOELKAST

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

m 335.-

3koppen met LCDafstbed.*82a-

SONY TELETEKST
KVM1421; Adviespnjs"890.-

m 495.-

4 KOPPEN VIDEO

. s.creor^.o-cass.-co.^g -

Topmerk!Perfektbeeld.*799 -

579.-

Supersnel, VHS-HQvideo.V59.-

PANAS

BAUKNECHT KRC3032
300 LITER KOELER

°' 099,.

isHBis

Absorptie, 12/220 volt en gas.

419.GRUNDIG VIDEO + PDC

GRUNDIG 51 CM KTV
T51-540, Teletekst Adv.*1099-

•^«Jïï^x'gjS».
££ï£ïn» 369.- ÉVUUPSBOX
-1549 d GS3fe>r(~ ; Ë&9**1**-* ncr.K ;JIsn. Bowau.

GV401; "Beste koop!'TELËTEKST/PDC prog. * 1099.-

O pla»

gg^.

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje.
Adviesprijs. *595.-

N5000;Geen afvoer nodig

398.-

Kondensd'roger.
Adviesprijs. '1549.-

339.-

MIELE DROGER T349

Type GSD1341; Adv. '848.-

STOFZUl

548.
WHIRLPOOL 243 LITER

builen te | W".

I
I
I
I
P
^
&£?*£&

AOULINEX

e

AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv. '1449.

1049.-

'Aanvraag-folder in de winkel! | b.'"""^

l
Electronisch betalen l HAARLEM
met
«•» PIN-code.
l Winkelcentrum "Schalkwijk"

zonder extra kosten

| Rivièradreef 37

...

l

BEV

ISl2'iilS,r. .
?
SUPÉRSTORE 1100 triZ

l Breestraat 65

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma'?, 1 2 couverts
en gerulsarm: Adv. *999.-

599.-

BAUKNECHTVW3PR

798.

BOSCH VW SPS2102

STUNT!! VRIESKIST!!

"7OQ
199.

Bijna alle topmerken
leverbaar in alle maten en
soorten. Er is al een vries
kist vanaf

2800 toeren. Adviespnjs*249.-

Type G521; Adv. '2099.-

298.-

159.-

1399.-

MERKCENTRSFUGE MIELE VWG521

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
- | ij- _ -. T
VI
. Meerbudget door de'gratis
l l"G-> \ T\l
\\
U
JBCC-card?
l l^-lisSÏJ

±•±-&«=

l
'
'• '
!
'
'
•
•
•
'
zaterdag . 9 t o t 5 uur.
15AHtJ2^1SRRP ,«^^^^05 UT ELEKTRO-SUPERS Badhoevedorp vrijdag..
lAMSTELyEEN
ZOETERWOUDE *• / F.'r'fiV' 5 AMnCTAn "««^senbroek vrijdag

l DEN HAAG

98.-

TQQ
f 99..

1.40 meter hoog met
6 vriesvakken cq laden
Adviesprijs*1165.-

7.50

~~

WHIRLPOOL AWG91 2

BOSCH VRIESKAST

iccessoitos

éndivcree»'

449.-

238.-

BAUKNECHT TRA961
PWk >|QQ _
1-EJfl.f 499.
PELGRIM WASEMKAP
KONDENSDROGER
WA15; Adviesprijs*245.-

120 LITER VRIESKAST

s VOORDEELBLOKJEI

Adviesprijs *910,-

1205JN;4pits.Adv.*450.-

ZANUSSI WASDROGER

ETNA WASEMKAP

dbaar

369.-

PHILIPS MINI HI-FI SYSTEEI
MET CD-SPELER & BOXEN

178.-

ETNA KOOKPLAAT

AVANCE; 3-standen. *135.-

- '

308.WHIRLPOOL AFB594

599.-

4-pitsgaskookplaat. *298.-

MXêteldradio.

' Adviespri|S 1»«.

VHS-HQ VIDEO
37 CM KLEUREN-TV STUNT!
Inkl afslandbediening. '699.-

SUPER KOOKPLAAT

INDESITWASDROGER

, , . . ='.'•
en. boxenn-soelc'
U=
:
00
^r
"""
~
l
Advie^P
-- AQQ
;

JVC VHS-HQ VIDEO
T63^30.Telatekst Adv.*1579-

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

TypeTDSO; Adviespnjs*649.-

wisselaar.Dr
bediend. Adv.

429.-

HRD770E;LCI>afstbed. .*799-

TOPMERKWASDROGER

ELECTROLUXRC1000
33 LITER KOELBOX

BLAUPUNKT 70 CM PHILIPS VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG 63 CM

94.0; Heteluchtoven! *685.-

IGNIS DROGER AWF020

7

M-.WI.ni».

' _ • . ..•""! n C ' I I

IS70-33, Stereo en teletekst.

948.-

PELGRIM TURBO
FORNUIS

3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

429."

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST TURBO-DRIVEVIDEO

FK055/52A; Elektnsche oven,
inkl. gnll en kookwekker. *1510.-

m 415.

VSG21;A(standbediend -768.-

PHILIPS VIDEO +PDC

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO

BAUKNECHT KAST

AKAl VHS-IHQ VIDEO

VR223;TELETEKST."1245.-

GAS-ELEKTROFORNUIS

410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.*1575.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviespnjs'1735.-

"»
375.BOSCH KOELKAST

^^^PjTTintwfcGmimMPF^n^^^^B Bp^^^^^cr«i^ma

449..

479.-

498.528.PELGRIM SUPERLUXE

ETNA FORNUIS 14*00

ATAG TURBO-FORNUIS

| Topmerk. Adviesprijs*749.-

VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening Adv.*699.-

63TA4410, Adviespnjs'1995.-

1299.-

[145 LITER KOELER

549."

Gas-etektrofomuis+gnll. *999.-

LAV275; 1000toeren. '1699.-

Ü& 365.•

BLAUPUNKTSHOWVIEW

SHOWVIEW VIDEO

MM63-12; Teletekst. *1679.-

AEG BOVENLADER

WHIRLPOOL 1-DEURS
RTV256EGC; Supersnel,
L C - a f s t . bed. Adv. *995.-

BLAUPUNKT 63 CM

799.-

AEG TURNAMAT

2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

AKAI VIDEORECORDER

Type KN5402WO; Adv/849.-

448.-

{

699.SHARP DV5403 KTV

INDESIT
FORNUIS

STUNT! GAS-ELEKTRO

1000 TOEREN BOVENL.

SONY VIDEO + PDC

omdat «U ef^;

WA9DROOGKOMBWATE

1-DEURS KOELKAST

Hi-BlackTnnrtron. Adv.*1000.-

RISICO

3e grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderenl Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536;Adviespnjs.*1499.-

899.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
| bovenblad. Officials garantie.

749.

RVS kuip en trommel. '1499.-

Type AWG089; Adv. '1435.-

999.-

Luxe 32 liter
er 3 in 1 koml
kombi
magnetron.
i. Adv.'1499.Adv.*1499

955.-

Type KGV3602; 3 vriesladen en extra grote koelruimte.
Adviesprijs'1699.-

SONYSHOWVIEW+PDC

699.-

)OL AVM92
WHIRLPOOL
AVM920

LUXE 1400 TOEREN

BOSCH 345 LITER
KOEUVRESKOMBINATIE

Stereo en teletekst. '1650.-

55cm, Stereo en teletekst.

469.-

1000 loeren wasautomaat

SONY55CMKVX2141

SONY55CMKVM2100

FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi magnetron. Inkl. heteluchtoven en grill. Adv.*849.-

BAUKNECHT WA541

MIELE K1321S LUXE

PANASONICHI-FI VIDEO
SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

379.-

Digitale super
komper 3 in 1 kombi magnetron.
•on. Adv.*999.-

garantie. Adviesprijs* 1345 -

37CMTYPE37KV1212

Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

PANASONIC
NIC NN8550

STEREO TELETEKST

14AA3527, Adviespnjs*745.-

259.-

SHARP R3G56 KOMBI

549.-

1449.

j* 52NA2304;55cm, Off. Philips

PHILIPS TELETEKST

249.-

MOULINEX FM1315

SHARP3IN1KOMBIR7V1

25MN1350,Adviespnjs*1445.-

R
H

20 litar inhoud. Adv. '649.-

NDESIT PROMOTIE
PROMOTIE MOULINEX KOMBI

Type 2596;i; Adv.'799.
Adv.'799.-

695.-

lOOHertz, beeld m beeld
(P l P.), digital scan, stilstaand
beeld, teletekst en 100 Watt
totaal muziekvermogen. PHUPSHtóCAMCORDER
Adviespnjs'3695 M870,16xzoom,stereo."2495.-

SHARP R2V14STUNT

•ypeAWG719; Adv. '1235.-

WHIRLPOOL 2-DEURS LUXE 800 TOEREN
235 liter. Adviesprijs*985.-

TOPMERKCAMCORDER

PHILIPS 29PT910A
SONY TRAVELLER
70CM MATCHLINE
üchtgewichtcamcorder.'1650 -

PHILIPS 63 CM KTV

179.219."
m 749.ZANUSSIWASAUTOMAAT WHIRLPOOL AVM610
200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviespn)s*1199.-

m 749.535.- zffir 699.*
599.565.

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST SONY HI-FI STEREO
28SL5800,70cm Adv/2695.- CAMCORDER

Supersnel verwarmen en
ontdoonen. Uitneembaar
draaipj^ateau. Adv. *279.-

HILVERStlM | • f
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KOOPAVOND:
7 tot 9 uur
7 tot 9 uur
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Schoonmaken grond bij
station kost 2,5 miljoen
ZANDVOORT - Het saneren van de vervuilde grond
in de omgeving van het station gaat 2,5 miljoen gulden
kosten. Dit zei wethouder
Versteege donderdagavond
tijdens de commissie ruimtelijke ordening op vragen
van VVD-fractievoorzitter
Van Caspel.
Van Caspel vond dat nogal
vreemd, omdat hij destijds als
wethouder ruimtelijke ordening een veel goedkopere oplossing voor de vervuilde sportvelden in gedachten had. „Ik had
een regeling getroffen met een
bedrijf uit Beverwijk, dat een
afdeklaag zocht voor een vuilnisbelt. Hiervoor was de grond
onder het gras van de sportvelden geschikt. De gemeente zou
alleen de vervoerskosten moeten betalen. Kosten negentigduizend gulden."
Versteege heeft deze regeling
nooit overgenomen. Hij noemde donderdag een bedrag van
2,5 miljoen gulden, maar voegde daar aan toe dat hij een oplossing zocht die niets kost. Dit
is wellicht mogelijk door een
beleidsversoepeling. Aanvankelijk moest vervuilde grond altijd opgeruimd worden. Sinds
eind vorig jaar bestaan er nieuwe milieuregels die vervuiling'
toetsen aan een aantal criteria
zoals . volksgezondheid, verspreiding en het ecosysteem.

Volgens gemeenteambtenaar
Van Delft gaat de sanering echter tussen de „één en een aantal'
miljoenen kosten". De kans dat
de vervuilde grond gewoon
blijft liggen, zodat sanering
niets kost, acht hij onwaarschijnlijk.
Van Delft: „Onder het gras
ligt een compostlaag van twintig centimeter, die is vervuild
met zware metalen zoals zink
en lood. Die laag is niet doorgelekt en de metalen zijn dus niet
in het grondwater terechtgekomen."

ningbouw. Van Delft: „Maar in
dit subsidieloze tijdperk wordt
sociale woningbouw steeds
moeilijker." De gemeente overlegt hierover nog steeds met de
Nederlandse Spoorwegen. Ook
een aantal oude kolenloodsen
van de NS heeft in dit gebied
voor vervuiling gezorgd.

55-e jaargang nummer 28
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ZANDVOORT - Mario
Martino is het zat. Twintig
jaar geleden begon hij in de
Haltestraat een Italiaans
restaurant. Een jaar later
kreeg hij een discotheek
naast zich en sindsdien doet
Burgemeester Van der Heij- Het geluid zat onder de norm.
hij 's nachts bijna geen oog den
is wegens vakantie niet bemeer dicht.
reikbaar voor commentaar, Je hoort een zacht getik en dat

allemaal niets heeft geholpen.
Snelders: „De gemeente heeft
Martino voorgesteld te verhuizen. Maar daar wil hij niet aan.
Nu zitten we in een cirkel. MarKinderen
tino wordt steeds bozer en verdnetiger, en wij kunnen eigenIn Zandvoort logeren
(•
lijk niets meer doen. Hij kan
momenteel tien Poolse
3
beter een proces beginnen tekinderen Ze komen uit Chorgen zijn huidige buurman, de i zow, een van de vuilste indus
kan zeer irriterend werken. eigenaar van Het Café."
triesteden van Europa Rien
Maar met de geluidshmderwet
Couvreur van de Stichting een
in de hand kunnen we niets Hier gelooft Martino niet in,
hart voor Polen Haarlem 'De
doen."
omdat het pand steeds van eigemeeste kinderen hebben
Volgens Snelders heeft Bull- naar verandert. „Ik kan toch
cara, zijn ziek en een aantal is
dog, die overigens niet meer in moeilijk elke twee jaar een prozelfs ondervoed '
het pand zit, een geluidsbegren- ces gaan voeren."
zer op de muziekinstallatie geKiwanis
monteerd. Martino zegt dat dit
Zie ook pagina 3

Restaurant-houder wil
proces tegen gemeente

Alles heeft hij geprobeerd.
Honderden malen belde hij de
politie, zijn advocaat schreef ettelijke brieven aan de taurgemeester. Martino overweegt nu
ten einde raad de gemeente aan
te klagen, want „zij moet mij
toch beschermen".

maar gemeentewoordvoerder
Egon Snelders zegt dat de drie
vorige eigenaren gedwongen
zijn een milieuvergunning aan
te vragen en geluidwerende
maatregelen te nemen.
Snelders: „Er hebben geluidsmetmgen plaatsgevonden,
ook bij meneer Martino boven.

DEZEWEEK

De Stichting Welzijn
*3
Ouderen
Zandvoort
«5
(SWOZ) en de Stichting Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening Zandvoort (CvVH) hebben van de Kiwanis Club Haar
lem Kennemerland beide een
gift gekregen De CvVH koopt
met het geld een nieuwe telefooninstallatie

Top(less)dagen

Verder ligt er een strook'
puin, waarschijnlijk afkomstig
van gesloopte huizen die in
1942 plaats moesten maken
voor de Atlantikwall. Onderzoek naar de vervuiling is nog
gaande, aldus Van Delft. „De
grond is' licht tot matig vervuild. De vraag is hoe schadelijk is dit voor de volksgezondheid? Wat is maatschappelijk
aanvaardbaar en wettelijk toegestaan? Wij wachten af wat
onze adviseurs aanbevelen.
Zo'n oplossing moet de provincie weer goedkeuren. En de
raad beslist uiteindelijk. Maar
kleine haarden moeten zeker
worden opgeruimd."
Voor de stationsomgevingbestaan plannen voor de bouw
van vijfhonderd woningen, zowel vrije sector als sociale wo-

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

Meisje op strand
van geld bestolen
ZANDVOORT - Een 16-jarig
meisje uit Ommen is vorige
week donderdag op het strand
door een jongen bestolen van
135 gulden. Volgens het meisje
behoorde hij tot een groep Limburgers. De politie hield de
groep op het station aan. Een
16-jarige jongen uit Geleen bekende daarop dat hij het geld
uit de portemonnee van het
meisje had gestolen.
Hij kreeg een proces-verbaal.
Het meisje heeft haar geld weer
terug.

Verkoop stuk grond
camping 'niet logisch'
ZANDVOORT - Een aan- /
tal commissieleden tast in
het duister omtrent de motieven van de verkoop van
een stuk grond aan de Bouleyard Barnaart. Het terrein, waar een beheerderswoning op staat, ligt naast
het oude caravanpark De
Duinrand. De gemeente verkoopt de grond voor 86 duizend gulden aan de huidige
erfpachtster.
Volgens wethouder Versteege, donderdagavond tijdens de
commissievergadering ruimtelijke ordening, wil de gemeente
zo min mogelijk gronden uitgeven in erfpacht. Dat vond
VVD-fractievoorzitter Van Caspel te billijken maar juist niet
voor dit stuk grond. „Zo'n solitair gebouw in de duinen kan
best belangrijk zijn. Door de
grond in eigendom te houden
kan de gemeente hier grip op
bewaren." PvdA-fractievoorzitter Van Westerloo reageerde
zelfs zeer fel: „Bepaalde burgers worden bevoorrecht."

Mannen stelen
attachékoffer

Duinrand, die tevens de woning
beheert, voor het verplaatsen
van de camping in verband met
een aanpassing van het circuit
een' forse schadeloosstelling
zou eisen.
De beheerder kan de grond
nu tegen een zacht prijsje kopen, als de gemeenteraad tenminste eind augustus akkoord
gaat met het voorstel van B en
W.
Maar logisch is het niet, aldus Han van Leeuwen (D66) in
een toelichting. „De beheerder
heeft als De Duinrand is verplaatst helemaal geen behoefte
aan een stuk grond met woning
die verder van zijn camping is
gelegen. En het is ook niet logisch dat midden in het duin
ineens een particulier over een
stuk grond beschikt."

ZANDVOORT - Een 47-jarige
man uit Apeldoorn is vorige
week in de trein beroofd van
zijn attachékoffer. Op het
Zandvoortse station werd hij
benaderd door twee mannen.
Een van hen pakte de koffer, de
ander sloeg de man uit Apeldoorn in het gezicht. Vervolgens renden de dieven weg. De
man uit Apeldoorn verloor een
tand.
Hoewel de badmode dit jaar veel bedekt laat, ligt een groot aantal vrouwelijke
badgasten gewoon topless te zonnen. Het was daarom de afgelopen week in Zandvoort om meerdere redenen top of the bill. Tienduizenden mensen zochten het
strand op voor vertier, afkoeling of een zonnebad.
Tevens konden zij in Zandvoort voor het eerst kennismaken/met de beachwatchers. Volgens de 72-jarige Jaap van de Werf, al zestig jaar lid van de Reddingsbrigade en nu als coördinator van de strandwachters, verloopt als prima. „De radioverbindingen zijn nog niet rooskleurig, maar nieuwe mobilofoons zijn onderweg. Ook in
de aflossing van de beachwatchers gaat nog te veel tijd zitten. Als ze pauze hebben en

Waterstanden
Datum
13jul
14jul
15jul
16 jul
17jul
18jul
19 jul
20jul
21 jul

HW
04.35
05.17
06.05
06.50
07.37
08.30
09.19
10.14
11.24

LW
00.04
00.55
01.45
02.41
03.30
04.14
05.16
06.06
06.56

HW LW
17.0514.-16
17.5015.36
18.3516.16
19.2516.56
20.0716.00
20.5516.44
21.5017.55
22.5618.35
24.0019.36

Maanstand/getij:
LK woensd. 19 juli 13.09 uur
Doodtij vnjd. 21 juli
24.00 uur NAP + 69 cm
NM dond. 27 iuli 17.13 uur

Inbraak café

ZANDVOORT - Naar aanleiding van een melding van een
getuige kon zondagochtend een
45-jarige man uit Ajrnsterdam
worden aangehouden wegens
Foto Andre Lieberom een poging tot inbraak in een
café aan de Haltestraat. Hij is
ingesloten voor verhoor.

ZANDVOORT - „Ik ben
bang dat we geen poot aan
de grond krijgen." Zo reageert omwonende Emmy
Stobbelaar op de hoorzitting die vorige week donderdag bij de Raad van State
diende over appartementencomplex Suyderduyne.

'Kwaliteit van dit
college erg laag'

Het onderwerp kwam ook ter
sprake tijdens de later op de
avond gehouden commissie financiën. D66 en PvdA waren helemaal niet blij met het overschot. Van Leeuwen (D66): „Ik
heb liever geen overschot, maar
dat het beleid wordt uitgevoerd." D66 verwijt het college
dat de burgers in 1994 te veel
belasting hebben betaald.
Het overschot is veroorzaakt
door het uitblijven van investeringen, minder uitbetaling aan
salarissen en minder rentelasten. Verder brachten de onroerende zaakbelasting en de parkeergelden meer op.

naar de politiepost bij De Rotonde lopen, zijn ze wel een kwartier onderweg. Op de
fiets over de boulevard wordt het alternatief. Maar dit zijn nog kinderziektes."
De beachwatchers hebben in elk geval al één succesje. Vermiste kinderen zijn
binnen een kwartier weer terecht. Voorheen was dat al gauw anderhalf uur. De
strandwachters hebben het vooral druk met honden, vliegers en mensen die op het
strand van alles willen verkopen. Voor de beachwatchers is het overigens te hopen
dat het niet tot september zulk weer blijft. Een vrije dag kunnen ze dan wel vergeten.
De foto is genomen in een van de uitkijktorens.

'Neus van gemeente staat weer
richting projectontwikkelaar'

Het vermoeden'bestaat echter dat de eigenaar van De

ZANDVOORT - „Als B en W
dit overschot geweldig vinden,
dan is de bestuurlijke kwaliteit
van dit college erg laag." Hiermee reageerde PvdA-fractievoorzitter Van Westerloo donderdagavond tijdens de commissie ruimtelijke ordening op
het begrotingsoverschot van 2,4
miljoen gulden over het jaar
1994. In totaal werd 56 miljoen
gulden begroot.

Oplage: 5.300
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Omwonenden zijn bij de afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de bouwvergunning die de gemeente aan
projectontwikkelaar Thunissen Heemstede BV heeft gegeven.
•

had Thunissen wel kandidaat-kopers maar die zijn na de
schorsing van de eerste bouwvergunning weggelopen. Volgens de woordvoerder van de
projectontwikkelaar, professor
N. Koeman, zijn dure appartementen momenteel moeilijker
verkoopbaar.

Te hoog

De gemeente is overigens niet
van plan zijn goedkeuring in te
trekken als Thunissen zijd
bouwplan wijzigt, omdat, aldus
gemeentevoorlichter
Egon
Snelders „de bouwmassa gelijk
blijft." De Raad van State doet
over zes weken uitspraak.

Zij vinden dat het complex te
„De neus van de gemeente
staat weer richting projectont- hoog wordt. Aanvankelijk hadwikkelaar. Ik denk dat het be- den ze succes met hun bezwastemmingsplan dat nu m de ren. De Haarlemse rechtbank
maak is zelfs ruimte laat voor keurde de eerste vergunning af
nog meer appartementen en vanwege een procedurefout.
een verdieping erboven op. Ter- Een nieuwe bouwvergunning
wijl voor de rest van Zandvoort- keurde de rechter wel goed.
-Zuid nog niet eens een bestemDe procedurefout was de
mingsplan bestaat."
Vooral de argumenten die de schuld van de gemeente. Hiergemeente inbracht tijdens de op diende Thunissen een schaWillem van- der Sloot: 'Ik kan er gewoon niet tegen dat twee van die junks hier de boel hoorzitting, noemt Stobbelaar declaim m. Bovendien paste hij
terroriseren'
Foto Bram de Hollander grote nonsens. „Een ambte- zijn ontwerp aan. In plaats van
naar schermde met schade 15 grote appartementen a een
voor de horeca als het project miljoen gulden heeft hij nu een
noet door mocht gaan. En er bouwplan voor 27 kleinere wozouden druggebruikers in Pa- ningen van ongeveer 140 vierviljoen-Zuid zitten. Nou, het is kante meter die tussen de vijf
daar wel zo smerig dat je hard en zes ton kosten.
Voor de grote appartementen
ZANDVOORT - Bij een ruzie tussen bewoners van een ingrijpen. Deze zouden volgens wegloopt."
flat aan de Lorentzstraat zijn zondagavond gewonden ge- de bewoners verklaard hebben,
vallen. Flatbewoner Willem van der Sloot is met een dolk dat zij machteloos staan. Maar
(ADVERTENTIE)
in de arm gestoken, met een breekijzer op het hoofd ges)a- als van der Sloot tijdens de
zijn evenwicht had
gen en met een vuurwapen bedreigd. De man had het vechtpartij
en was gevallen, had
opgenomen voor enkele vrouwen en kinderen, die regel- verloren
het niet overleefd, daar is hij
matig door twee inwonenende 'junks' worden bedreigd. hij
zeker van. De man barst opHet slachtoffer moest zich met spoed onder doktersbehan- nieuw
in tranen uit.
deling laten stellen. Ook wordt hij getest op besmetting
In de flat wonen veel alleen7 DAGEN PER WEEK TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN
met het HlV-virus.
staande vrouwen en kinderen.
Sommigen zijn al een paar keer
Bloedsporen in de hal en de of woede. Af en toe barst hij in met een mes bedreigd. Anderen
lift herinneren nog aan het dra- snikken uit. De emoties zijn mogen met hun kinderen geen
Op zondag 16 juli:
gebruik meer maken van de lift.
ma, dat zich zondagavond voor hem te veel.
Kogelbiefstuk au poivre, met
Volgens het slachtoffer is de 'Opdonderen, wegwezen jij,'
de flat aan de Lorentzstraat afspeelde. In zijn woonkamer zit situatie in de flat onhoudbaar, krijgen ze te horen. Maar de
huisgemaakte frites en een
Willem van der Sloot maandag- doordat twee junks de hele boel meeste bewoners nemen uit
Zwitsers roomdessert.
middag verslagen in zijn stoel. terroriseren. „Die mensen moe- zichzelf al de trap of lopen om,
Hij heeft zware hoofdpijn en ten hier gewoon weg. Ze zijn als zij de - in hun ogen zwaar
een gehechte hoofdwond. Een gestoord, bedreigen hier vrou- verslaafde en immer onder inverband om zijn arm geeft de wen en kinderen. Bijna ieder- vloed verkerende - junks zien
plaats aan waar hij is gestoken. een is bang voor ze. De proble- aankomen. Want een confronMaandagmorgen heeft hij bij men zijn hier al een tijd aan de tatie kan eindigen in de opmerVROOM & DREESMANN
het politiebureau aangifte ge- gang. Niemand, die er iets aan kmg 'Ik rijg je aan het mes, ik
krijg je nog wel', zoals laatst
daan wegens zware mishande- doet."
Kalverstraat
Van der Sloot vraagt zich ern- een 52-jarige bewoonster overling en poging tot doodslag Hij
j
weet eerlijk gezegd niet wat hij stig af of er eerst doden moeten kwam.
Vervolg op pagina 3
moet voelen, machteloosheid vallen, voordat politie en EMM

'Het is hier net een horrorfilm'

ELKE ZONDAG OPEN

14.95

(ADVERTENTIE)

vanaf 13 juli
7 DAGEN PER WEEK
geopend !!!
van 20.00 tot 03.00
DANCEpLUB YANKS
Dorpsplein 2 Zandvoort

ISTüfn U ï*11 lic ^'e kra1}1 moet 'k hebben.
•*• ****** *•*••*• **J•••»• j Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l l l l l l l l l l l l
Adres: l l l l l l l l l l l l l l
Postcode/Plaats:L
l l l
Telefoon: l l l
l l l l
Giro/Banknr.: l l l L
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003 ,
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FAMILIEBERICHTEN

Hoera
COBY

De wereld draait om een kladder

Chris Tonbreeker

65 jaar

Amsterdam
Zandvoort
13 december 1927
27 juni 1995
Correspondentieadres
R. Tonbreeker
A. J. v.d. Moolenstraat 62 RD
2041 NE Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Van harte gefeliciteerd
Anne en George

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was, toen ik vertellen kon.
Bedroefd geven wij U kennis dat onverwacht uit
ons midden is weggenomen onze lieve vader, opa
en mijn broer

(Jij uitvaartverzorging
kennemerland bv

\&)

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Super
NOORD
let op onze

hnoloanbiedingen
Pizzeria Cesario

zoekt voor direct
vrouwelijke
bediening
Tel. 31456
Zandvoort

Gerardus Hendrikus Dohmen
in de leeftijd van 66 jaar.
Marlies
Petra en Meivin
Ronald en Loes
Roxanne, Pieter
Johanna de Boer
Zandvoort, 7 juli 1995
Gasthuishofje 16
Correspondentieadres:
M. Dohmen
J. P. Heijeplantsoen 12
2041 PA Zandvoort
De teraardebestelling heeft woensdag 12 juli
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

IN SAMENWERKING MET MEMO RECLAME
PROFESSIONALS IN;

(jutte, jioine
Op ons terras kunt u
beerlijk buiten eten!

AUTORECLAME
RECLAMEBELETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO'S)
ZETWERK
DRUKWERK & STICKERS
PROMOTIONELE KLEDING
l VLAGGEN & SPANDOEKEN

DUINSTR. 8 ZANDVOORT

02507-20102

(s.v.p. tijdig reserveren)
Enige algemene kennisgeving
Bist du bei mir,
gen ich mit Freuden
zum Sterben und zu meiner Ruh.
Ach, wie vergnügt
war so mein Ende,
es driickten deine schonen Hande
mir die getreuen Augen zu.
G. H. Stölzel
Na een diepgaande levensgang is mijn zorgzame
moeder en lieve grootmoeder verscheiden

Catharina Wilhelmina Christina
Gijsbertje van Reekum
weduwe van H. Rikkert
13 april 1904-8 juli 1995
Evert D. W. Rikkert
Walther E. I. Rikkert
Zuiderhout, Haarlem
Correspondentieadres:
Kostverlorenstraat 55
2042 PB Zandvoort
De begrafenisplechtigheid heeft in besloten
kring plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats te Zandvoort.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

Te huur
gevraagd

garage
of

opslagloods
Br. onder nr.
569076

PI&IZ

AANNEMINGSBEDRIJF
J. PLEVIER & ZOON B.V.
BLOEMENDAAL-ZANDVOORT
ONDERHOUD EN VERBOUWINGEN
RENOVATIEWERKEN
TIMMER-, METSEL- EN TEGELWERKEN
INBRAAKPREVENTIE
WIJ MAKEN AL UW RAMEN, DEUREN EN
KOZIJNEN OP GEWENSTE MATEN EN IN IEDERE
HOUTSOORT
Kantoor:
Bloemendaalseweg 124-2061 CP Bloemendaal Tel. 023-263657 Pnve: 02507-19920

Super
NOpRD
Neem van

VERLENGING INSPRAAK
ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN CENTRUM
Op basis van de gemeentelijke inspraak-verordenmg wordt voor belangrijke en/of ingrijpende
ruimtelijke plannen inspraak gevoerd Het ontwerp-bestemmmgsplan voor het CENTRUM is
een dergelijk belangrijk en ingrijpend plan.
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking
op het gebied gelegen binnen de ring die wordt
gevormd door de Koninginneweg, Kostverlorenstraat/Zeestraat, Burg Engelbertsstraat/Badhuisplem/Thorbeckestraat en de Hogeweg
Voor het gebied zal door het ontwerp-bestemmingsplan een soort regelgeving met betrekking
tot het gebruik van gronden en gebouwen en de
bebouwingsmogelijkheden gaan gelden
Let op: de inspraaktermijn is meteen maand
verlengd.
Tot en met maandag 7 augustus 1995 ligt het
ontwerp voor de eerste fase ter inzage bij de
sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplem 4 te Zandvoort. Deze
afdeling is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 0900 tot 12.30 uur Het plan is
tevens m te zien bij de Openbare Bibliotheek aan
de Prmsesseweg In de hal van het raadhuis
wordt een tentoonstelling ingericht
Tijdens de inzagetermijn kunnen schriftelijk reacties worden ingediend bij Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort of mondeling bij de afdeling voornoemd

WONINGINVENTARISATIE
VERKEERSLAWAAI
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoortisbijbesluitvan 11 juli 1995 vastgesteld de
concept A-lijst van woningen m Zandvoort die
niet voldoen aan de m de Wet Geluidhinder
gestelde grenswaarden Het gaat daarbij om
hinder als gevolg van verkeerslawaai In verband
daarmee moeten deze woningen door middel
van gevelmaatregelen worden gesaneerd
Op deze lijst staan de bestaande woningen vermeld die op 1 maart 1986 een geluidbelasting
ondervonden vanwege een aanwezige weg van
tenminste 65 dB(A) danwei tenminste 60 DB(A)
in geval zij deel uitmaken van een complex waarvan tenminste 1 woning een geluidbelasting op
dat tijdstip ondervond van ten minste 65 dB(A),
bestaande uit 1 bladzijde en bevat 40 woningen.
De lijst en alle ter zake van belang zijnde stukken liggen met ingang van 17 juli tot en met
11 augustus 1995 ter inzage bij de sector Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4
U kunt daar ook terecht voor een mondelinge
toelichting
Het kantoor is geopend op werkdagen van
09 00 - 1 2 30 uur. Gedurende deze termijn bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijk bij
het college van Burgemeester e'n Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort,
hun zienswijze naar voren te brengen
Op 15 augustus 1995 wordt om 20.00 uur in het
Raadhuis gelegenheid gegeven de zienswijze
mondeling naar voren te brengen

mij aqn
dot het

GEMEENTE

De VVelstandscommissie vergadert donderdag
20 juli 1995 om 15.30 uur. De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort
Fa. P. Klein
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Super Noord
Weekmedia
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO
Sig.mag. De Krocht

Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado

Shell Geerling
De Vonk

Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor.
een recreatiepark annex hotel gelegen aan de
Vondellaan 60/Trompstraat 2 te Zandvoort
De aanvraag, het ontwerp van het besluit en
de andere stukken die op de aanvraag betrekkmg hebben liggen met ingang van 17 juli tot
14 augustus 1995 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4 U kunt daar ook terecht voor
een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 - 1 2 30 uur

De gemeenteraad heeft in de vergadering van
25 april 1995 de verordening parkeerbelastingen
1995 II vastgesteld. Op 22 juni 1995 is deze
verordening per koninklijk besluit goedgekeurd
Op grond van deze verordening hebben Burgemeester en Wethouders per aanwijzingsbesluit
besloten betaald parkeren m te voeren aan de
Cort van der ündenstraat en een deel van de
Frans Zwaanstraat

De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage DIJ de Openbare Bibliotheek,
Prmsesseweg 34.

Dit besluit zal op vrijdag 21 juli 1995 m werking
treden

Door een ieder kunnen tot 14 augustus 1995
schriftelijke bedenkingen worden ingebracht
bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Degene die bedenkingen inbrengt, kan vragen
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken

De Verordening parkeerbelastingen 1995 II,
inclusief aanwijzingsbesluit, ligt vanaf heden ter
inzage bij het bureau Voorlichting op het Raadhuis, ingang Haltestraat. Voor nadere mformatie- 02507-61492.

VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr. 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
vanbesluiten als bedoeld in art 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot
- het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats ter hoogte van het
perceel Oosterparkstraat 17 te Zandvoort.
Tegen het besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na publikatie schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van net
bezwaar

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen
Poststraat 10-1 boom
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlingh Onnesstraat 20, te Zandvoort De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
09 00 tot 12 00 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtenwisselmg over het
ontwerp van het besluit waarbij bedenkingen
ook mondeling kunnen worden ingediend
Tenslotte uw aandacht voor het volgende.
Ingevolge het bepaalde m art 20 6 van de Wet
milieubeheer kunnen, na bekendmaking van
het besluit, bepaalde personen, waaronder degenen die op de bovengenoemde wijze bedenkingen heeft ingebracht en degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp daarvan zijn aangebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
95065B Zandvoortselaan 187A plaatsen
dakkapel
95066B Julianaweg 19
aanbouwen
serre
95067B Dr J P Thysseweg 26 vergroten
school
De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.30 uur ter
inzage bij de afd. Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 Belanghebbenden kunnen schriftelijk
hun zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, t.a v BWT,Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. De ontvangen
zienswijzen worden bij de beoordeling van de
aanvraag betrokken. Wij wijzen u er echter bij
voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan,
die ons tot de verlening van een vergunning
kunnen verplichten
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn wel via
het Openbaar Register op te vragen Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplem 4

voordelig is!

Super Zandvoort Noord
Gevraagd

parttimers

Johanna Jacoba Maria
'Jo' Heino-van Soelen

ADVERTENTIES

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING

AANWIJZINGSBESLUIT
BETAALDE PARKEERPLAATSEN

Als je slaperig wordt,
doe dan je ogen dicht.
Po Tsju I
Geleidelijk en in vrede is tot ons groot verdriet
van ons heengegaan, onze lieve en flinke moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder
en vriendin

Amsterdam,
Zandvoort,
15 januari 1914
10 juli 1995
Na een vol en welbesteed leven is ze weer verenigd met haar Leo
Haarlo:
Lesl. Wansing-Heino
Henk Wansing
Zandvoort:
Leo Heino
Amsterdam:
Marie José Goedmakers
Washington:
Hans Heino
Cristina Reis Nogueira
Freddy Heino f 1952
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Postbus 151
2040 AD Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur in het
uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 14 juli om 13.45 uur in crematorium Velsen,
Duin en Kniidbergerweg 2-4 te DriehuisWesterveld.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één der ontvangkamers van het crematorium.
Ze had zich witte bloemen gedacht. Geen lelies.

Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE

voor de zaterdag., vanaf 17 jaar.

YANKS multifunctioneel
zoekt voor de saloon

een
representatief en enthousiast

Barmeisje
leeftijd 18-30 jaar

Aulo-of motor rijles?
Goede doet't beter!
n o e s c h r e t e n bil C B R

0250714420

YANKS
café, saloon en danceclub
Dorpsplein 2
2042 JK Zandvoort
Tel.: 06^5322204(3

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u anoniem luistcren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze partner of
gewoon een vriend of vriendin
zoeken.
U kunt als lezer van één van de nieuws- en huis-aanhuisbladen van Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een leuke reactie in te
spreken.
Uiteraard kunt via 06350.15.15.6 ook zelf anonicm, een gratis contactathcrtentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertcntie heeft ingesproken
automatisch een boxnummcr en PIN-code van de bclcomputcr. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen
nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingcsprokcn advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant. Vul hiervoor de bon op de pagina met Micro's in.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze
al binnen één of twee dagen leuke contacten met
anderen gekregen. ( l ,00 gpm)

Last minute
aanbieding
De Nikon AF 220, een camera die ongelooflijk gemakkelijk is.
Gewoon richten en schieten en automatisch krijgt u foto's die u vol
trots kunt laten zien. De camera is voorzien van een automatische
flitser met een rode-ogen
o
reductie. Compleet met
batterijen en etui.

Exclusief bij Capi

Spektaculaire
inmilaktie.
Tijdens het Capi Foto Spektakel
geven u ij extra hoge inruil-prij/cn
voor u\\ oude camera.

Fotowedstrijd met als hoofdprijs
een rellcxcamcra t.\v.\. 849,-.
Gratis camera COlltrole. Neem geen risico voor de vakantie.

Camera's en accessoires tegen spektakel prijzen.

CAPI

brengt leven In beeld

H.i.irlcm \\ mki-kcnti um Schalkwijk, Kmciadrvcl' 32, Hoofddorp Kiuisucg 656,
Heemstede Kinncnucg 151

Kom langs of bel 14361

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie worslectef SJ^S,Sluit een natura-ui^
bij Uitva^tcentr^
(«EL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon n.
^W»/»!/1*

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
UITVAARTCENTRUM HAARLEM ofcrcmatic.
Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750

'/•Ui
o
w
w

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

naam:,
straat:.
153 postcode/woonplaats:
telefoon:
O lccftijd(cn):.
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.
M

Weekmedia17

MENINGEN
De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. U kunt uw
brief opsturen naar de redactie
van deze krant, Postbus 26, 2040
AA Zandvoort of afgeven op het
redactiekantoor, Gasthuisplein
12 in Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort.
Vermeldt svp uw telefoonnummer.

ROVER bundelt
reacties reizigers
Een maand na het ingaan van
de nieuwe dienstregeling van de
Nederlandse Spoorwegen kunnen de reizigers van en naar
Zandvoort de voorlopige balans
opmaken. De Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER), afdeling Haarlem, verzamelt reacties.

donderdag 13 juli 1995

ZANDVOORT - „Ik startte hier twintig jaar geleden
een Italiaans restaurant en
een jaar later is mijn probleem begonnen. Eerst zat
hiernaast de Oude Draaidoos, een restaurant van Simon van Collem. Die verkocht het pand aan twee
broers die de hele zaak verbouwden. Nooit goed gedaan. Gemeente had toen
moeten zeggen: die twee
huizen zitten te dicht op elkaar. Die broers zijn een discotheek begonnen, Liris.
Elke nacht tot drie uur verschikkelijke herrie. Bom-bom-bom, bom-bom."

'Ik ben Mario Martino,
laat hem doodvallen'

door Ton van Doorn

„Ik naar de politie. Zij komen
kijken en hebben me gelijk gegeven. Zij zeiden: 'Blijven klagen, dan is de kans het grootst
dat er wat aan gedaan wordt.' Ik
heb meer dan duizend keer de
EOVER is regelmatig in ge- politie gebeld. Dat is niet oversprek met de verantwoordelij- dreven. Ik ben geen zeurpiet. Ik
ke instanties en dat gebeurde wil graag slapen in mijn eigen
ook weer de afgelopen week. De huis. Dat is mijn recht. Ik ben
tijd die rayon-manager Herman persoonlijk naar burgemeester
Gelissen echter voor dit mo- Machielsen gegaan. Ik heb hem
ment beschikbaar had, was gevraagd: komt u een week in
echter te krap om alle punten te mijn huis slapen, dan slaap ik
bespreken.
een week in uw bed. De gemeenPunten die voorlopig ter te heeft een dik dossier over
sprake kwamen: 1. Verplicht mij."
„De derde eigenaar zei: 'Maoverstappen in Haarlem op ander spoor. Mogelijkheid uitwer- rio, geloof me, van mij zul je
ken overstappen op zelfde geen last hebben.' Dan is het
spoor. 2. Geen tussendeur in een avond rustig en begint het
strandsprinter. Hoe op te los- weer. Bom-bom-bom, bomsen tijdens koude wintermaan- -bom. Ik weer de politie bellen,
den? Komt er een winter-sprin- Van der Heijden brief gestuurd.
ter. 3. Geen ruimte voor fiets en Ik weet niet hoeveel ik al kwijt
invalidenwagen voor reizigers ben aan mijn advocaat."
„Vorig jaar kwam Bulldog.
uit Nieuw Unicum. 4. Te weinig
plaats voor vele reizigers in de Heel aardige mensen. 'Mario,
spitstreinen. Vooral de reizi- wij hebben er een doosje van
gers op het traject Overveen- gemaakt. Het is heel goed geï'soHaarlem v.v. moeten noodge- leerd. Je hebt geen last meer.'
dwongen staan. 5. Te korte Blij, blij, blij. Op 4 mei 1993 ging
overstaptijd voor reizigers. In Bulldog open, meteen keiharde
het bijzonder wanneer men muziek. Resultaat isolatie: 0,0.
vanuit Amsterdam aankomt in Ik naar Bulldog. 'Ik wens jullie
Haarlem. Er is geen goed zicht heel veel succes met je nieuwe
voor de conducteur hoeveel zaak, maar begrijp mij goed: ik
cliënten er nog onderweg zijn heb mijn rust nodig. Die isolavan spoor 8.
tie heeft geen enkel effect geGelissen kon op deze vragen had. Kom boven maar luistenog geen antwoord geven. Na ren.' 'Nee, dat hoeft niet, wij gede vakantie, aan het einde van loven je direct. Wij houden er
augustus, worden de resteren- rekening meer.' Gaat een week
de punten besproken. Zeker is goed, komt er een andere discdat bij spoorreizigers in Zand- jockey: bom-bom-bom, bomvoort en Overveen meerdere -bom."
vragen leven. ROVER-afdeling
Haarlem heeft daarom in Zandvoort een adres opengesteld
voor het ontvangen van reacties, zowel positieve als negatieve. Ook reeds aan de spoorwegen doorgegeven reacties zijn
welkom. Het adres luidt: Euud
Schiltmeijer, Zeestraat 22, flat
8, 2024 LC Zandvoort.

Dictatuur
„Ik heb mijn huis over de
hele lengte laten isoleren.
Maanden in de rommel. De
huiskamer en twee slaapkamers. Glaswol tegen de muur,
tempex op de grond. Niets geholpen, achtduizend gulden in
de prullenbak. Ik ga niet verhuizen. Ik hoef toch niet weg,
omdat een discotheek harde
muziek draait. Dan krijg ik nog
meer kosten. Wonen we hier in
een democratie of in een dictatuur? Zij mogen hiernaast best
hun brood verdienen, maar
toch niet ten koste van mijn
gezondheid? Straks stort ik in
elkaar. Zaak dicht. Wie is dan
aansprakelijk? De gemeente?
De politie? 'Mario, we hebben
er alles aan gedaan.'"
Mario Martino wilde zelf niet op de foto. Rechts Het Café, daarnaast zijn restaurant. 'Zij mogen hiernaast best hun brood
verdienen, maar toch niet ten koste van mijn gezondheid?'
Foto Bram de Hollander

„De milieupolitie zei twee
jaar geleden: 'meneer Martino,
alles komt goed. Per l januari
1994 wordt de wet veel strenger.' Er is niks veranderd. Ik
heb een vrouw en een klein
kind. Wij werken ons kapot. We
zitten constant in de stress.
Geen mooi weer: zorgen. Wel
mooi weer: niet genoeg personeel. Ik werk 12,13 uur per dag.
Ik wil wel eens een nacht slapen. Dat is verboden voor mij."
„Bulldog dicht. Drie, vier
maanden rust. Ik hoorde dat er
geen discotheek zou komen,
maar een café voor oudere

Zakelijk Bekeken

Naar de Stones op Wembley

Namens ROVER-afdeling Haarlem

Strandsprinter
Den Haag is verantwoordelijk
voor de nieuwe treinverbinding
Zandvoort-Haarlem, niet de
plaatselijke politici. Dit schrijft
P. Keur.
Er is al veel gezegd IST geschreven over de strandsprinter. De verantwoordelijkheid
voor deze ontwikkeling ligt bij
de landelijke politiek. Privatisering van de NS betekent dat
er winst moet worden gemaakt.
Minister Jorritsma heeft de NS
toestemming gegeven orirendabele lijnen op te heffen. Dus als
op de lijn Zandvoort-Haarlem_
verlies wordt gemaakt met intercity-treinen, wordt er naar
een goedkopere oplossing gezocht.
Ondanks tegenstrijdige belangen - openbaar vervoer versus auto - hebben de onderhandelaars van onze gemeente, de
heren Van der Heijden en Plieringa, geen invloed op de bedrijfsvorming van de NS en zijn
onder protest akkoord gegaan
met het maximaal haalbare. De
landelijke politiek bepaalt deze
controversiële ontwikkeling.
P. Keur,
Fractievoorzitter GBZ,
Zandvoort
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Rene Mathot, financieel adviseur Rabobank Heemstede-Zandvoort, reikt aan Merel van Luijk en Marcel Mersie de winnende
prijs uit.

ZANDVOORT - Merel
van Luijk uit Zandvoort
heeft een prijsvraag van de
Rabobank gewonnen. Als
bezitter van de Rabo-creditcard moest zij een slagzin
afmaken. De eerste woorden luidden: 'De Stones en
ik....' Merel maakte de volgende slogan: 'De Stones en
ik, dat flik ik in Londen op
mijn verjaardag samen met
Mick'. Uit 3400 inzendingen
werd zij tot winnares uitgeroepen.
Zaterdag wordt Merel, werkzaam in de verpleging, 31 jaar.
Sinds haar 18-e is zij Stones-fan
en mag nu samen het haar
vriend, Marcel Mersie, een lang
weekend naar Londen. Op het

heilige gras van het Wembley
Stadion treden daar zaterdag
de Rolling Stones op. Merel:
„Ik heb geruchten gehoord dat
het een bijzonder concert
wordt. Het is namelijk tien jaar
geleden dat Live Aid plaatsvond. Eric Clapton en Rod Stewart zouden ook optreden. We
moeten maar afwachten."
Ze was al twee keer eerder bij
een concert van de grootste
rock 'n roll-band ter wereld.
Maar ze had niet zo'n zin om
een maand geleden naar Nijmegen of Landgraaf te gaan.
„60.000 mensen vond ik een
beetje veel," zegt Merel, „maar
als gebruiker van de Rabocard
dacht ik: hupakee, niet geschoten is altijd mis." Haar lievelingsnummer: Sympathy for
the devil.

'Ontdek Zandvoort'-arrangement
ZANDVOORT - „Het gebeurt
niet vaak," zegt Bart Schuitenmaker, voorzitter van de Zandvoortse afdeling van Horeca
Nederland, „maar alle Zandvoortse ondernemingen doen
mee aan het 'Ontdek Zandvoort'-arrangement."
Het arrangement is bedoeld
voor de maand september. In
deze al wat rustige maand willen de Zandvoortse horeca-ondernemingen door middel van
deze aanbieding het seizoen
wat verlengen. Behalve twee

zo gestresst. Voordat we slapen
is het vijf uur. Ik heb een kind
van anderhalf. Dat wordt om
zeven uur wakker. Moet melk
drinken. Heb ik twee uur geslapen. Altijd slaaptekort. Ben ik
overdag chagrijnig. Krijg ik
problemen met mijn personeel.
En de klanten zeggen: 'Mario,
wat is er.' Zo is mijn leven."
„Vorig jaar ben ik ziek geweest. Twaalf kilo afgevallen.
Ik heb tafels en stoelen verkocht, mijn zaak kleiner gemaakt. Ik kon niet meer werken. Ik krijg er kramp van aan
mijn borst. Hoeveel oordopjes
heb ik wel niet gebruikt? Ik heb
er een ontsteking aan mijn oren
van gekregen. Ik ben een correcte man, draag mijn deel af
aan de belasting en betaal keurig op tijd mijn rekeningen.
Was ik een crimineel, dan was
het probleem zo opgelost."

overnachtingen in een pension
of hotel met ontbijt zitten in het
pakket een entréebewijs voor
het casino, het Cultureel Centrum, Circus Zandvoort en het
huren van een fiets gedurende
een dag.
Het arrangement loopt parallel aan 'Het Kunstcircus', het
culturele festijn van Leo Heino
en 'Het Lekkerste Weekend
van Zandvoort'. Reserveren en
informatie: Regionale VVV
Zuid Kennemerland, 0250717947 of -12262.

mensen. Blij, blij, blij. Twee
compagnons als nieuwe eigenaars van Het Café. De ene
compagnon zegt: 'U zult geen
last van ons hebben. U bent
geen zeurpiet. Wij draaien rustige muziek.' Ik zeg: 'Dat is een
wonder.' Ik dacht 's avonds: ze
zijn dicht. Ga ik kijken, zijn ze
gewoon open! Maar anderhalve
maand geleden vertrok de ene
compagnon. Bom-bom-bom,
bom-bom."

pen.' Hij draaide zijn hoofd om. beld. 'Met Mario Martino.'
Vijf minuten later gaat de mu- 'Tuut-tuut-tuut.' Ik heb wel zes
ziek wat zachter en is het een keer gebeld. Je wilt gaan scheidag of vijf rustig. Een week la- den: schoft. Maar dan sta je niet
ter draaien ze weer op volle toe- meer in je recht. Arriveren ze
ren."
om tien voor drie. Ik boven
door de gordijnen kijken. Zeggen ze: 'Hallo jongens.' Komen
Parijs
ze langs omdat ze moeten slui„Drie weken geleden: Zomer- ten."
festival. Bom-bom-bom, bom-bom. Tien over een. Ik bel de
„Ik weet niet meer wat ik
milieupolitie. Zeggen ze: 'La- moet doen. Als het nu zes keer
waai? Lijkt ons sterk, ze heb- per jaar was, bij het jazzfestival
„Een maand geleden kon ik ben het daar heel goed geïso- en zo. Dan zou je mij niet horen.
niet slapen. Ik naar beneden in leerd. Maar we komen zo Maar het is zes keer per week.
pyama, pantoffels aan. Naar langs.' Gooit-ie de hoorn op de Ik heb toch recht op mijn rust.
binnen. Het was half twee. Alle- haak. Maar ze komen niet. Dit Ik ben overal geweest, ik heb
maal mensen uit Zandvoort. is toch geen Londen of Parijs. alles gedaan. Bom-bom-bom,
'Hallo Mario.' Ik wacht tot de Zandvoort is een kleine plaats, bom-bom. Ik wil om twaalf uur
kelner mijn kant opkijkt. 'Kees, dat hoeft toch niet zo lang te naar bed. Maar het gaat tot drie
het is bijna twee uur, ik wil sla- duren? Om twee uur weer ge- uur door. Mijn vrouw en ik zijn
Vervolg van voorpagina
Van al deze gebeurtenissen is
steeds aangifte gedaan. Toch
kon er nog steeds niet worden
ingegrepen. Dat maakt de mensen angstig, ze voelen zich onbeschermd. Vooral veel alleenstaande vrouwen zijn bang. Zij
zien Willem als hun held en beschermheer, hebben zijn telefoonnummer zelfs naast hun
bed liggen. „Je weet maar nooit,
nu kan ik tenminste weer slapen."
„De laatste tijd is het weer
heel erg," aldus twee buurvrouwen, die uit angst voor represailles anoniem willen blijven.
„Er is er een bij, die loopt al
twee weken met-een breekijzer
vastgetaped aan zijn hand. Het
lijkt hier wel een enge horrorfilm. Komt-ie 's avonds laat
thuis met de auto, kan-ie niet
eens meer op zijn benen staan.
Straks rijdt of slaat hij nog een
kind dood. Hij is voortdurend
'onder invloed', dat is toch levensgevaarlijk?"
„En dan die geluidsoverlast,
dat houdt maar niet op. We
worden echter voortdurend uit
onze slaap gehouden. Altijd
maar die ruzies, zelfs zijn eigen
vriendin is doodsbang voor
hem. 'Maar hij slaat me met de
vlakke hand, komt niet zo hard
aan', zegt dat arme schaap dan
verontschuldigend. Ze is onderhand broodmager, er blijft geen
gram van haar over, het is eigenlijk doodzielig."

'Het is hier net
een horrorfilm'
Voor de tweede keer gaan de
bewoners een handtekeningenactie op touw zetten. De eerste
keer hielp het weinig. Hoewel
EMM het probleem volgens de
buurvrouwen absoluut niet onderkent, kunnen ze deze bewoners er niet 'zomaar' uitzetten.
Van der Sloot: „Het is toch te
gek voor woorden. Dan moet ik
aanzien hoe ze hier vrouwen en
kinderen bedreigen. Ik houd
van die mensen en ik kan er
gewoon niet tegen dat twee van
die junks hier zodanig de boel
terroriseren, dat iedereen bang

net thuiskomen. Hij wilde ze
flink afschrikken en waarschuwen en gaf volgens zijn zeggen
met een kinderhonkbal-knuppel die hij juist bij zich had, een
'tikkie' op de auto.

Van der Sloot: „'Het is vanaf
nu afgelopen met die dreiging
en klachten,' riep ik. De vriendin kwam de auto uit, gilde hysterisch naar me en pakte me
vast. Op dat moment werd die
ander helemaal dol en begon
plotseling met dat breekijzer
op me in te hakken. Hij viel als
eerste aan, overal bloed. Het
bleek dat ik een fikse hoofdwond had opgelopen. Toen gaf
Afschrikken
ik hem met die knuppel een
Tegen de politie heeft hij het klap op zijn kop. Hij viel, dat
onlangs heel duidelijk gezegd: vond ik eerlijk gezegd wel ge„Nog een klacht en ze zijn van noeg."
mij! Als jullie niks doen, dan
doe ik het zelf wel." Die klacht
„Stel je voor, datje iemand in
kwam vorige week bij Willem je woede doodslaat. Achteraf
van der Sloot binnen. Opnieuw gezien had ik misschien beter
werd er een vrouw en een drie- toch nog een paar tikken kunjarig kind bedreigd. Toen Wil- nen geven, want hij stond op en
lem zondagavond om half ne- begon me opnieuw als een dolle
gen terugkwam van softballen, stier met die koevoet, die vastzag hij de 'junks' en de vriendin getaped zat aan zijn hand, te
slaan. De ander stak me met
zijn dolk in de arm en daarna
werd er ook nog een vuurwapen

CvVH 'krijgt' nieuwe
telefooninstallatie

„Een geluidsbegrenzer? Die
hebben ze al. Niet genoeg. Het
gaat maar door. Bom-bom-bom, bom-bom. Wat nu? Ik
houd mij aan de wet, maar de
wet geldt niet voor mij. Als ik
iemand iets slechts toewens,
dan wens ik hem geen ziekte
toe, maar een discotheek naast
zijn deur. Ik wil geen medelijden, ik wil mijn recht. Als het
andersom zou zijn? Twee keer
en ik kon vertrekken. 'Mario
Martino, u moet zich wel aan de
regels houden.' Waarom ik wel,
en zij niet. Natuurlijk, ik ben
een Italiaan, een buitenlander.
Een andere reden kan ik niet
bedenken. Ik word al jaren
door iedereen in de maling genomen. Ik ben Mario Martino,
laat hem doodvallen. Ik ga de
gemeente aanklagen. Het Café
doe ik geen proces aan. Hiernaast veranderen ze elke twee
jaar van eigenaar. De gemeente
moet mij toch beschermen?"
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Opnieuw problemen
kortebaandraverij
ZANDVOOET - Voor de 21-e
maal wordt op 20 juli in de Zeestraat en Kostverlorenstraat de
kortebaandraverij gehouden.
De Stichting Hippodro'me
Zandvoort heeft weer erg veel
moeite gehad om het evenement doorgang te laten vinden.
Evenals vorig jaar had de organisatie problemen met de gemeente Zandvoort over de wegversmailingen in de Zeestraat.
In een persbericht schrijft de
stichting: „De kommumcatie
van de beleidsbepalers m de
Gemeente Zandvoort, met in
dit geval de Stichting Hippodrome Zandvoort, was beneden
alle peil en is door ons als zeer
teleurstellend ervaren."
Toch gaat de draverij door en
zullen donderdagmiddag om
twee uur 25 paarden aan de
start verschijnen. Onder de
trainers en pikeurs bevinden
zich weer Huib van den Heuvel,
kampioen van 1994, Jacques
Geluk, de gebroeders Aad en
Ruud Pools, Guus Knijnenburg, Cees Imming en Rob de
Vlieger.
Toeschouwers kunnen weer
een gokje wagen met de totalisator Hippo Toto of een lot kopen met als hoofdprijs een Daewoo KTV.
Bij de gemeente was niemand
bereikbaar voor commentaar.

Tropicana Festival
ZANDVOORT - Tijdens het
Tropicana Festival dat vrijdag
14 en zaterdag 15 juli plaatsvindt, wordt op vijf podia in het
dorp live-muziek met een tropisch tintje gespeeld. In de Haltestraat zijn twee podia te vinden, een bij café Neuf, Chin
Chin en Buddy's Café en een bij
La Bastille. Op het eerste podium speelt vrijdag After Midnight en op zaterdag Mendoza
Dance Party. Op het tweede podium staat vrijdag La Vie en
Rose en op zaterdag de Zandvoortse band Girl in the Picture.

Deze band speelt vrijdag al op
het podium Gasthuisplein bij
het Wapen van Zandvoort, Sesto Senso en Circus Zandvoort.
Zaterdag speelt hier Los Merengueros. Bij Yanks Café aan
het Dorpsplein staat eveneens
een podium, waar vrijdag Harlem Soul Stew speelt en zaterdag Jamento. La Blusa treedt
vrijdag op op het podium bij
Ficherman's Friend aan het
Zaterdag speelt
getrokken. Verschillende men- Badhuisplein.
hier
Block
Busters.
sen hebben dat vanaf de galerij
gezien. Ze belden meteen naar
de politie, maar die kwam te
laat. Ze waren hem toen al gesmeerd."
ZANDVOORT - Op zondag 16
juli begint in Zandvoort-Noord
en in het Centrum weer de vier
Dolk
weken durende Rekreade voor
„Het is zo'n lieverd," zegt een
van vier tot 12 jaar. De
van de buurvrouwen. Zelf heeft kinderen
vakantieactiviteiten
nemen
hij er eigenlijk niks mee te ma- zondag om half zeven met
ken, maar hij komt op voor ons volksdansen en poppenkast bij
allemaal. Stel je voor, straks het winkelcentrum in Noord
hebben ze hem nog besmet met een aanvang. In het Centrum
het HlV-virus! En weet je wat start de Rekreade om 19.15 uur
nu zo erg is, die kerels zijn nog op het Jan Snijerplem, evenniet eens opgepakt. De dolk en eens met volksdansen en pophet vuurwapen zijn ook niet ge- penkast.
vonden."
De rest van de week duren de
Wel hebben de 'junks' wegens mishandeling een aan- programma's van tien uur 's
klacht tegen Willem van der morgens tot vijf uur 's middags.
Pauze tussen twaalf en drie
Sloot ingediend.
uur.
Politiewoordvoerder
Jaap
Hage zegt dat beide partijen inmiddels zijn verhoord. Er is
proces-verbaal opgemaakt en
ZANDVOORT - Vijf groepen
de officier van justitie moet nu
beslissen of hij overgaat tot ver- van veertien kinderen sporten
volging. Hage is ervan op de zich deze week suf. Zij doen
hoogte dat de vechtpartij „een mee aan de jaarlijkse tennisontlading is van iets dat allang sportkamp, een initiatief van
speelt. Maar Van der Sloot is de Zandvoortse sportverenigmwel begonnen." De wapens zijn gen. De kinderen, die m leeftijd
nog niet teruggevonden, aldus variëren van negen tot 16 jaar,
Hage. „Het vuurwapen is een krijgen elke dag tennisles van
kinderpistool dat zwart is ge- anderhalfuur, maar verder ook
schilderd. Ze hebben de spullen kano-, voetbal- en handballes,
in een bushokje gegooid." Hage en paard- en kart-rijden op het
weet ook dat er sprake is van circuit. De uitvalsbasis is het
overlast, maar zegt dat er moei- clubhuis van handbalverenilijk wat aan te doen is. „EMM ging Casino Zandvoortmeeuwen.
heeft de zaak in onderzoek."

Rekreade

Tennissportkamp

ZANDVOORT - De Kiwanis Club Haarlem Kennemerland heeft vorige week donderdag tijdens een feestelijke
bijeenkomst op het landgoed Elswout aan de Stichting
Welzijn Ouderen Zandvoort (SWOZ) en Stichting Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening Zandvoort (CvVH)
respectievelijk drieduizend en 2500 gulden geschonken.
Kiwanis reikte 13 cheques aan verschillende goede doelen
uit met een totale waarde van 180 duizend gulden.
De CvVH zal het bedrag spenderen aan een nieuwe telefooninstallatie. Coördinator Mini de
Wolf: „Wij hebbervnog zo'n oud
draaitoestel, die iedereen vijftien jaar geleden bij de PTT
moest inleveren. We zijn heel
blij met deze gift. We krijgen nu
de beschikking over meer lijnen, zodat de mensen niet zolang hoeven te wachten. De
communicatie wordt veel beter."

Promotie
De SWOZ gaat het geld uitgeven voor zaken waar de stichting geen subsidie voor krijgt.
Joke van Dorsten, voorzitter
van het SWOZ-bestuur: „Heel
veel ouderen kloppen pas aan
als ze in de problemen zitten.
Daarom willen wij goed doordacht, luxe promotiemateriaal
uitgeven, zodat ze ons op tijd
weten te vinden."
Het geld is afkomstig uit de
verkoop van een aantal bpelden
van kunstenaar Kees Verkade,

die in de jaren zestig in Zandvoort woonde. Verkade werd
donderdag benoemd tot erelid
van Kiwanis.
In Zandvoort heeft Kiwanis
drie leden. Het idee van Kiwanis is overgewaaid uit Amerika.
Oud-voorzitter Cees Koenekoop uit Zandvoort, in het dagelijks leven bouwkundig ingenieur, zegt dat Kiwanis wel iets
gemeen heeft met Rotary en
Lions, maar voor Kiwanis hoef
je niet rijk te zijn. „Wij kennen
een zware ballotage, maar nieuwe leden worden geselecteerd
op hun achtergrond, ideeën en
wat ze met hun talenten doen.
Rotary-leden
moeten
rijk
zijn.""
„Kiwanis," aldus een van de
oprichters van de afdeling Kennemerland, René van Liempt,
„steunt vooral projecten waar
de overheid geen geld voor
heeft." De laatste jaren heeft
Kiwanis veel gedaan voor de
Stichting Ronald McDonald en Volgens wethouder Versteege kost het saneren van de vervuilde grond bij het station 2,5 miljoen
de Stichting Kind en Brand- gulden. Maat hij probeert het voor niks te regelen.
Illustratie M.nc de Boer
wond in Beverwijk.
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MM allen?
2 tot 4 kilo per week!

Toko yw f
WIJ ZIJN ONBETWIST
DE BARBECUE SPECIALIST

De maanden juli
V'len^quQü^tüsê^
iijiVMjgeópénci

DE SPECIALIST VOOR:

SCHOTSE RIBEYE
SCHOTSE ENTRECOTE
KALFS T-BONE
KALFSKARBONADE

LAMSBOUTSCHIJVEN
LAMSSPIEZEN
DIV. SOORTEN
SPIEZEN

GEVRAAGD VOOR DE ZOMERMAANDEN:

part-time

vakantiekrachten
ttMBACHTELiJKïKWAUTEïïSSLAGERU

Grote Kropht 5-7
Zaridvoórt

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/ra vrijdag van
9.00 uur lot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 uur lot
.17.00uur

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 02507-12800 fax 02507-30553^

•:A&Efintiek

DE
MOOISTE
MEUBELEN

Loödsverkóop
geloogd grenen

Hoe? 3x daags 1 koek + 1 warme maaltijd.
Doos met 45 koeken in 10 smaken ƒ 141,50.
Dit is per dag ƒ 9,44.
Info: Letty Kinderdijk - 02507-19899

* Geopend 13.00-24.00 uur
Op ons buitenterras kunt
u genieten van onze
overheerlijke, vers
geroosterde
* SATÉ'S en tevens van
*BAPAO
*PASTEI
* RISOLLES

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

'TEGEN DE

SCHERPSTE
PRIJZEN!

jfïtj

!>=1

OPENINGSTIJDEN:
Antiek van oud hout, gemakt en nieuw
. Ma. t/m vrij. van
. 10.00 tot 18.00 uitf
Vrijdagavond koopavond tot 2.1.OO uur
Za. van 10.00 tot 17.00-uur
Zuideinde 63A, Landsmeer, tel. 020-6336802
Ringweg-Al O afslag Landsmeer
•

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

TROPICANA
FESTIVAL 1995

Live muziek op 5 buiten podia van
18.00-24.00 uur in het centrum van Zandvoort
Vrijdag 14 juli
CaféNeuf.
Chin Chin
Buddy's Café

Zaterdag 15 juli

Girl in the Picture
Girl in the Picture

La Bastille
K',-,»:"^e^f-s^fWtv. yj/v>-*;•••
^rV^nföw^'*;
&.J.UÜK, 5feV»UIt?^<gfe^.;
•'jj•'• ;>:*%
S-??3-'f f"-w*-ö'^;S;fe<tï''«i.:; -v'

Harlem Soul Stew

Fishermans
Friend's

Block Busters

Moderne keuken met doorgaande
greeplijst. In diverse kleuren leverbaar
Kompleet met koelkast, kookplaat,
oven, afzuigkap, werkblad en

Luxe hoekopstelling. Kunststof front met
houten lijst. Kompleet met koelkast, oven,
kookplaat, schouw, werkblad en spoelbak.

Eén telefoontje is genoeg ...

\

om in contact te komen met de man of vrouw van jouw keuze. Het maken van een afspraak
is een fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter elkaar stelt een aantal
personen zich aan je voor. Lijkt het je wat, dan kun je direct een afspraak maken.
Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
•
'
»
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLUN

06-350.222.21 (ioo cp m)
Kompakte keukenopstelling. Kompleet
met koelkast, afzuigkap, kookplaat,
werkblad en spoelbak.

5790;
VAN KEULEN
L KEUKENS
BÜra. •^ynifj»*iHii'fflfi=»i^>iiflia>iii>ynaiiBTi3l

MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen T Tel. 020 - 6 90 74 95
ZEEBURGERPAD 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel. 020 - 6 630666
!

;'Afbée1dinaen kunnen afwijken. Prirs-'en'zetfoulen onder voorbehoud.

© Copynqht Studio S Hooqeveen b,v.

k

ECOMARE

Openingstijden: iedere dag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Ook op zon-en feestdagen (behalve de zondagen van l
november tot l april. Ie Kerstdag en Nieuwsjaarsdag).
Ambachtelijk houten front in funktionele opstelling.
Kompleet met koelkast, kookplaat, solo-oven,
afzuigkap, werkblad en spoelbak.

/

Korting tot
50%

,*»'.

EcoMare is het centrum voor wadden en Noordzee op
Texel. U kunt er van alles te weten komen over de
natuur op Texel. het waddengebied en de Noordzee en
over de invloed van de mens in dit gebied. Het centrum ligt in een 70 hectare groot Duinpark en omvat
een bezoekerscentrum, een
museum met een uitgebreide
expositie, een zeehonden- en
vogelopvang, een veldwerkcentrüm en een informatiecentrum.
EcoMare neemt u graag mee
naar buiten: het wad op, de duinen in of bijvoorbeeld naar de
slufter, één van de natuurgebieden op Texel.

Moderne luxe vormgegeven keuken met fraaie
greeplijsten. Met glas-, korven-en ladenkast.
Kompleet met koelkast, kookplaat, kombi-magnetron,
.schouw, vaatwasser, werkblad

ruimt op

Mendoza dance Party

^Wdpen van Zandvoort
'

4450:

Meubelboulevard
Beverwijk

Entreeprijzen: f. 8,— voor volwassenen
f. 4.- voor kinderen van 4 t/m 13 jaar
Adres: EcoMare
Ruyslaan 92.
De Koog

Jubileumcheque

Bij inlevering van deze cheque ontvangt u
een korting van f. 1.5O per volwassene en f.
l,- per kind bij een bezoek aan EcoMare.
De cheque is geldig tot l november 1995
voor maximaal 5 personen.
"
» 1„\,

Wie

het eerst
komt...
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*Sommige Poolse kinderen zijn ondervoed'
ZANDVOORT - Veel hebben ze niet, maar Poolse
kinderen hebben wel meer
discipline dan hun Nederlandse leeftijdgenoten. Dit
bleek vrijdag op de speelplaats van basisschool De
Duinroos, waar 22 kinderen
uit het voormalige Oostblok-land rustig in de brandende zon stonden te wachten totdat ze een liedje
mochten zingen. Ondertussen keken ze met grote ogen
naar de skeelende Zandvoortse jeugd.
Na de Poolse aubade liepen
ze keurig in de rij naar de tafel
met schoolspullen, die een
week eerder bij elkaar was gerend door leerlingen van De
Duinroos. Opbrengst 1250 gulden. Enkele ogenblikken later
stormden de Zandvoortenaartjes naar hun plaatsen.
Meer discipline dat wel, maar
voor de rest is het allemaal
minder. De 22 Poolse kinderen
die drie weken lang in Zandvoort, Haarlem en Heilo logeren, komen uit het Poolse
Ruhrgebied. De logeetjes wonen in Chorzów, een van de
smerigste steden van Europa.
Zandvoorter Rien Couvreur
van de 'Stichting een hart voor
Polen Haarlem': „De meeste
kinderen hebben cara, zijn ziek
en een aantal is zelfs ondervoed
zoals een van mijn twee gasten.
Ze komen vaak uit gezinnen
waar beide ouders aan de drank
zijn. Sommigen worden mishandeld."

Kolen
„Ze komen uit de laagste sociale milieus. Onze stichting

Vijf jaar geleden

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagteriberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel; tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13073. •
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24

'Tegen drukke feesten
kunnen we niet meer'
ZANDVOOBT - „Tegen drukke feesten kunnen we niet
meer," zegt de 81-jarige Marie Moelee die dinsdag 18 juli
met haar man de 85-jarige Toon Moelee hun zestigjarig
huwelijksfeest vieren. „We zitten een beetje in de lappenmand, maar de kinderen komen natuurlijk wel."

Eén Hollands meisje voor de schoolspullen; de Poolse kinderen erachter
wil een aantal van deze kinderen tussen acht en twaalf jaar
een onbekommerde vakantie in
Nederland bezorgen. Thuis
hebben ze geen elektriciteit en
ook geen geld voor kolen voor
hun kachels. Als het 's winters
om vijf uur donker wordt, gaan
ze maar naar bed. 150 kinderen

uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot mens.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag.09.15 - 12,15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is?
Of bent u niet zelf in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
• en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot. 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinse'sseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Kerkdiensten
Weekend
15/16 juli 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00, uur: ds. J.A. van
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 .uur: mw. drs.
H.B.E. van Galen, Zaandam
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves, Hart voor Polen
Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves

Geboren:
Sjoerd, zoon van Stiekel, Frits
Alexander en Heidebrink,
Edith Johanna.
Pascalle, dochter van Van Ekeren, Olaf Hendrik Gerrit en Magré, Marjolein.
Teddy Isabslla, dsochter van
Cornelisse, Sebastiaan en Cornelisse, Aaltje.
Overleden: '
Stoepman, gsb. Hinse, Anna,
oud 70 jaar. i

worden zelfs door hun school
gevoed. En dat op een afstand
van 1240 kilometer. Dat is toch
om de hoek."
Op l juli is een bus naar Polen vertrokken vol met hulppakketten. De Poolse autoriteiten zijn niet zo blij meer met
deze ongevraagde hulp. J.P.
Hartog uit Heilo, eigenaar van
een sanitaire fabriek die zaken
doet met Polen: „Ze vinden dit
een slechte zaak voor hun economie en zijn bang dat hierdoor in Polen minder produkten worden gekocht. Daarom
moet die hulp puur charitatief
zijn. Verder moet je over een
ontvangstbewijs van de Poolse
school beschikken."
De laatste zending goederen
hebben ze overigens niet aangegeven. „Dat kost veel te veel
tijd. Pas als de douane in de bus
gaat kijken, meld je dat jespullen bij je hebt. Maar dan kun je
altijd nog beter met wat blikjes
bier en pakken koffie zwaaien.
Bovendien hebben we een
chauffeur die, hoewel hij geen
woord Pools spreekt, de douaniers zo lang aan de praat

Foto André Lieberom

houdt dat die zelfs denken:
'Man rij alsjeblieft door'."

Badpak
Op de terugweg zijn de pakketten uit en de kinderen in de
bus geladen. De meesten hadden nog nooit de zee gezien.
Wilhelmien Mettes uit Zandvoort die twee Fooitjes over de
vloer heeft: „We zijn een badpak gaan kopen, dat vonden ze
prachtig. Maar ze hebben een
beetje heimwee. Ze zijn ook erg
jong, acht en negen jaar oud.
Vorig jaar had ik wat oudere
kinderen, daar kon ik beter
mee communiceren. Op een
schoolbord hebben we Nederlandse en Poolse woorden voor
etenswaren staan. Maar deze
kinderen kunnen hun eigen
taal nog maar amper lezen."
De Poolse Matgorzata Stapf-Lammers, die sinds zes jaar in
Zandvoort woont, fungeert als
tolk: „Aanvankelijk had ik mijn
twijfels om die kinderen naar
Holland te halen. Maar nu vind
ik het heel goed voor hun gezondheid en emotionele ontwikkeling. Ze wonen vaak met

zijn vieren in één kamer en één
keuken. Zonder warm water.
En daarvoor moeten ze nog
honderd of tweehonderd gulden huur betalen. Ze doen zo
een hele goede ervaring op."
Na het bezoek aan De Duinroos gaat het gezelschap naar
Nieuw Unicum, waar de Poolse
kinderen opnieuw een zanghulde brengen. Couvreur: „Bewoners van Nieuw Unicum hebben samen met vrijwilligers
van de Stichting 104 schooltafels geschuurd en geverfd. In
een prachtige azuurblauwe
kleur." De meubels zijn eind
mei naar Polen gegaan. Vier
klassen zijn er mee ingericht.
De Poolse kinderen gaan de
komende twee weken nog naar
De Efteling, Slagharen, Volendam en Marken. Couvreur: „Ze
gaan dan verkleed in Volendamse klederdracht met klompen aan op de foto. Dat vinden
ze prachtig." Op 22 juli gaan de
kinderen weer terug. De vakantie is mogelijk gemaakt door
enkele grote sponsors en giften
van particulieren. In totaal bedragen de kosten zo'n negenduizend gulden.
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'Pasman 3'

ANDVOORT LIJDT IN de
zomer massaal aan het
nimby-syndroom. Nimby
staat voor Not In My Backyard.
Dit is overigens geen typisch
Zandvoortse kwaal. Onlangs
reed heel benzinetankend Nederland zo hard mogelijk langs
de Shell-pompen. De Brent
Spar lag dan wel niet direct in
onze achtertuin, maar in de zee
die grenst aan onze openbare
zonnebank. Daarom interesseren de Franse atoomproeven in
de Stille Oceaan ons maar matig. De wereld is groot en Mururoa heel ver weg.
Een groep Rotterdammers
die de overlast van hoertjes in
hun wijk meer dan beu is, heeft
laatst het Nederlandse equivalent voor nimby gelanceerd: zij
noemen hun actiegroep nimbu
(Niet In Mijn Buurt). Zandvoort nu heeft een groot aantal
nimbu-inwoners. De badplaats
daarentegen wordt bestuurd
door regenten van het andere
geslacht, de wimdo-sekse (Wel
In Mijn Dorp). De tuin van burgemeester Van der Heijden is
een mooi voorbeeld.
Terwijl niemand in Zandvoort oude keien uit de Bakkerstraat wil, liggen ze bij onze
wimdo-vader tussen de heesters. Helaas is dit voorbeeld te
mooi om waar te zijn. Van der
Heijden heeft hemel en aarde
moeten bewegen om aan te tonen dat zijn tuin niet betegeld is
met Bakker-stenen. Uiteindelijk is de burgervader niets
menselijks vreemd: Not In My
Backyard.

Zo kunnen we nog wel even
Op de foto de overhandiging van de sleutels van de nieuwe doorgaan. De bewoners van de
J.P. Thijsseweg en de Heimanstrandambulance op het strand van Bloemendaal
Foto Andre Lieberom straat zijn pertinent tegen een
kampje achter hun huizen, terZANDVOORT - De Vrijwil- Reddingsbrigade al eerder wijl de woonwagenbewoners op
lige Bloemendaalse Red- hielp met de aanschaf van een hun beurt niet in hun achterdingsbrigade heeft vorige rubberboot, trailer en een twee- tuin willen bivakkeren. Bij de
watertoren en de Zuid-Bouleweek donderdag een nieuwe dehands landrover.
De nieuwe strandambulance vard (Suyderduyne) zijn ook
Toyota Landcruiser gekregrote nimbu-problemen. En de
gen van de Jan Hendrik Wïl- heet daarom 'Pasman 3' en is beachwatchers
op het overvolle
uitgerust
met
brancard,
zuurlem Pasman Stichting.
stof- en EHBO-koffer, mobilo- strand moeten voortdurend
De zakenman Jan Pasman foon en portofoon. Een echte vechtende badgasten scheiden
was een enthousiast spring- en ambulance-auto kan niet door die al na één waarschuwing met
jachtruiter, verdienstelijk ama- het zand rijden. De nieuwe wa- elkaar op de vuist gaan: Niet In
teur-jockey en jarenlang voor- gen wordt ook ingezet om zoek- Mijn Zon.
zitter van de Zuid Hollandse geraakte kinderen bij hun ouHet wimdo-symbool ligt ten
Rij- en Jachtvereniging. Hij ders terug te brengen en bij caheeft zijn hele vermogen onder- 1 lamiteiten zoals de waters- noorden van het centrum: het
gebracht in de Pasman Stich- noodramp in de afselopen win- circuit. Wethouder Versteege
was laatst nog in Den Haag op
ting, die de Bloemendaalse ter.
de koffie met gebak bij staatssecretaris Terpstra, ook typisch
wimdo. De oud-zwemster vertrouwde hem toe: „Wethoudertje, jij krijgt de A-status." Onze
regent glom overdwars van oor
tot oor. Maar hoeveel Zandvoorters gruwen niet van de autosport? Alleen de herrie al. Mario Martino kan er over mee
praten. Hij woont naast een
café en heeft in 19 jaar tijd een
slaaptekort opgebouwd die hij
de rest van zijn leven onmoge^ v*
lijk nog kan inhalen. Bom-bom.." ^
Zandyooïts; Nieuwsblad
-bom. bom-bom.

Modderrivier werd Kanaalweg
o

o

Straatnamen

C.C.S. du Croo de Jongh, Rem.,

Haarlem

Visser, Willem, oud 87 jaar.
Van der Meer, Anna, oud 57
jaar.
Draijer, geb. Bosman, Wilhelmina Albertina, oud 62 jaar.
Tonbreeker, Christiaan Marinus, oud 67 jaar.
Dohmen, Gerardus Hendrikus,
oud 66 jaar.
. Gehuwd:
Groot Obbink, Garrit Jan en
Kamer, Elisabeth Maria.
Doeleman, Johan Jurien en
Van Dorssen, Regina Margaretha Prancisca.

Zij leerden elkaar kennen in
Amsterdam. „Toon was taevriend met mijn broer. Hij
kwam altijd over de vloer. We
waren eerste jongen en eerste
meisje. We woonden vlakbij het
Rembrandtplein en gingen
vaak om 11 uur nog even stappen." Nu woont het echtpaar
aan de Duinweg. „Wij zitten
heerlijk hier, met een zalig
klein tuintje."
Volgende week is er nog een
huwelijksjubileum. Het echtpaar Dorsman viert maandag
zijn vijftigjarige brijloft.

Z

De ondernemers uit de Kerkstraat en Louis Davidsstraat
zijn ook typisch nimbu. Ze waren bijhoorlijk pissig dat de gemeente hun straat twee dagen
lang voor alle verkeer wilde afsluiten vanwege de aanleg van
proefvakken: Niet In Mijn
Hoogseizoen. Wethouder Versteege wimdoode er vorige
week eveneens lustig op los.
Jazz Behind The Beach mag
een uur langer doorfiedelen en
de horeca een uur langer buiten
doortappen. Stichting Leefbaar
Zandvoort woedend: Niet In
Mijn Slaap.

Vrijzinnige' Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.00 uur: N.H. Kerk oecumenische dienst, start Rekreade
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaa.n
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: mw. ds.
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Smjders
Geen avonddienst

Twintig jaar geleden verhuisde het paar Moelee van Amster-.
dam naar Zandvoort. Maar
daarvoor gingen ze vaak naar
de badplaats. „In de zomer
huurden we een kamer voor 75
gulden, zes weken lang." Mevrouw Moelee was kapster,
strijkster en heeft zelfs een eigen wasserij gehad. „Ik heb altijd hard gewerkt." Haar man is
chauffeur geweest, „vanaf zijn
18de". De "jaren voor zijn pensionering was hij de particuliere chauffeur van de vader van
Alfred Heineken.

(ADVERTENTIE)

J

Burgerlijke stand
Periode 4 - 10 juli 1995

Vijftien jaar geleden

Parkeerchaos Bewoners van de De Wittstraat
'Tournesol' Raadslid J. Atteraa van de VVD
hebben hun straat afgesloten voor parkerende wilde van het college van B en W weten waarom
badgasten.
de 12 wooneenheden aan de Hogeweg 60, beter
bekend als de 'Tournesol'-flat, niet verwarmd
Hun parkeerbeleid bestaat hieruit dat ze de worden door aardgas maar door elektriciteit.
straat hebben afgesloten. Mevrouw Rebel legde Volgens het raadslid betalen de bewoners daaruit „dat elke badgast denkt hier nog wat ruimte door veel te hoge energierekeningen. Over de
te vinden als het overal vol is. En het maakt ze periode april-mei kregen de huurders nota's die
niets uit of ze de bewoners hinderen." Een balk varieerden van zeshonderd tot duizend gulden.
op twee vuilnisemmers sluit de straat af. Aan de De^ewoners van de tweekamerappartementen
balk hangt ook nog een bord verboden in te kunnen deze rekeningen amper opbrengen. P.
rijden. Af en toe neemt een parkeerwachter met Flieringa van Inspraak Nu vroeg of een ander
zijn hond aan het begin van de straat naast de verwarmingssysteem kon worden aangelegd dat
versperring plaats.
uiteraard veel voordeliger is.

j Weekenddiensten
Weekend:
15/16 juli 1995

de badplaats door

met

A. L

16 jaar

dagelijks
13.30 en 15.30

dagelijks
19.00 en 21.30
VERWACHT

ALL - NIQHT HORROR SH0
;: >: £9 Juli om 24.00 uur
'
WES GRAVEIT S NEW
SCATï / DEATH MACtJ
Qastfaulspleln 5,2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686

Eind negentiende eeuw bevonden zich in het toenmalige duinterrein waar nu de verlengde Koningstraat en de Prinsesseweg
liggen, 'rollenkuilen'. Dit waren plassen waarin 's zomers de
schuitenrollen werden bewaard ten einde deze voor uitdrogen te
behouden. Schuitenrollen waren beukenstammen waarmee de
schuiten werden gestoken wanneer zij vanaf de duin voet naar zee
werden gerold.
In de loop van de jaren negentig werd in de Kerkstraat riolering
aangelegd, de eerste Zandvoortse straat met riolering. Het water
van die riolering kwam terecht in de rollenkuilen die laaggelegen
waren.
Bij de uitbreiding van de riolering werd oo het uitlozingsbasin
bij de rollenkuilen groter. Deze kuilen werden ten slotte een groot
basin en vandaaruit liepen twee kanalen verder het duin in. Een
en ander geschiedde ten tijde van de Boerenoorlog (1899-1902),
waar de zogenaamde 'Modderrivier' in Transvaal nogal eens in
het nieuws was.
De Zandvoorters namen deze naam over en gaven de modderplas de naam 'Modderrivier'. Het gemeentebestuur duidde echter
deze plas aan als het 'Uitlozingskanaal' en toen vele j aren later - de
modderrivier was al verplaatst - op deze plek werd gebouwd gaf
men een van de straten de naam Kanaalweg.

Voordat een socioloog of sociaal geograaf nog doctor wordt
op nimbu en wimdo: we hebben
het hier over de aloude tegenstelling progressief-conservatief. Kapitalisten willen alles
veranderen in klinkende munt,
burgers wensen rustig in hun
tuintje te zitten, doodsbang dat
hun kwetsbare zeepbel van pril
geluk wordt doorgeprikt - zo
klein zijn burgers. De ene groep
schermt met de concurrentie,
de andere met haar of zijn rust.
Bovendien is de wereld in
Zandvoort klein en de problemen navenant groter.
Floris Faber, de wimdo-fakkeldrager van de badplaats,
schreef het college laatst:
'Zandvoort is geen Staphorst,
Daarom moeten we keuzes maken.' Maar door de tegenstelling nimbu-wimdo zal Zandvoort nooit Cannes worden en
ook geen Staphorst. Daarom
ook is Zandvoort voor een journalist zo'n interessante plaats:
de conflicten liggen voor het
oprapen. Maar Niet In Het
Weekend.
TON VAN DOORN

12/13 juli 1995

Weekmedia 10-11 -12-13-14-15-16-17

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekeh|kse autorubriek die op vri|dag verschijnt m Hel Parool, op zalerdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-665 86 86 Fax 020-665 63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
N
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gasthuisplem 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18 00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 mil|oen exemplaren

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

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ 8,80
ƒ10,40

(AUTO/MAXI'S zi|n gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen)
Alle pri|zen zi|n excl 17,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tanef op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

XM
BX
BX
BX
BX
BX
ZX
AX
AX
AX
AX

2 Oi, Break, 7/92 ƒ 36 800
1 4 Palais, 4/90
ƒ 9 800
14 TE, 12/89
ƒ 8600
1 4 9/89
ƒ 7 900
1 4 Pamares, 2/89 ƒ 7 400
1 4 RE, 6/88
ƒ 6900
16 Aura, 12/91 ƒ18900
1 1 TGE, 6/90
ƒ10500
1 1 TGE, 1/92
ƒ13500
1 1 TE, 11/90
ƒ 11 500
Escapade, 4/93 ƒ13900

AUTOBEDRIJF DORLAND
02903 - 1908
Broek in Waterland

XM D '92
ƒ 22 500
XM D, 90000 km, '91 ƒ 22 500
XM 20iComf '92
ƒ19900
XM 201 LPG '90
ƒ11900
ZX 16 Aura 5 d '92 ƒ17500
ZX Diesel '93, v a
ƒ17500
BX TGD Br '92
ƒ17500
BX TGD Break'91
ƒ14500
BX TGD Break '89
ƒ 9 950
BX TGD Turbo Br '89/12750
BX TZD Turbo'92
ƒ17500
BX TZD '88
ƒ 4 950
BX 19TRS '89 LPG ƒ 8950
BX 16 TZI '92
ƒ14900
BX 16 Progr Ipg '92 ƒ14500
BX 16 TGI Br Ipg '92/16500
BX 16 TRS '84
/ 1 500
BX 14 Deauville '92 ƒ13500
BX 14 TE, '89 Ipg
ƒ 7 500
BX 14 RE '88
/ 4 950
BX 14 E '87
ƒ 3950
AX 11 RE '87
ƒ 4500
:15 D bestel'92
ƒ10500
:15D '91
ƒ 9950
VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam
Tel 020-6278410

Daihatsu
Cuore's, Charade's in div uitvoenngen en tegen vlijmscherpe prijzen'
NIEROP
DAIHATSU, Vancouverstr 2-12
A'dam-West tel 020-6183951
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C Tel 0206236491

Fiat
Rat Ritmo 70 cl met gas, 6-'88,
APK-gekeurd, inruil mogelijk,
ƒ 3 950 023 - 423906
Rat Uno Turbo, 1990, APK-gekeurd, prima auto, inruil mogelijk, ƒ9950 023-423906
Te koop PANDA 750L,
fire-motor, eind 1986, rood
i z g s t , ƒ3150
Tel 01722 - 3225

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

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

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Alles gaat weg!!!
alleen zaterdag tegen

handelspnjzen
106 Accent '92-'94, 106 XR
'92-'94, 205 Accent '86-'93,

Pontiac

205 XR 1 4 Green '88, 205 XS
1 4i Roland Garros '92, 205 GR
1 1i (5 d) '93, 205 Rallye '88,
205 GT11 9 '92, 205 GT11 9 '92,
205 GRD '84 87, 306 XH/XR
'93-'94, 309 XL 1 4i '90, 306
XN/XR'93-'94, 405GR19i'91,
605 SRI 2 O autom '92
Zuidwijk Minervalaan 86,
A'dam Z (bij de RAI)
0206629517/6791864

Wegens omst h t k witte Pon
tiac transport, okt '93, 50 000
km, airco, opendak, perf onderh nog-1 jaar gar importeur
ƒ41500 Tel 011162083, perfect onderh type 2 3 V6

Renault

(020) 6129804
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152
Tel 0206240748
Bagagebox voor op auto/
camper + 4 autobanden + velgen voor Peugeot 205 Tel 020
- 6995708

Autoverhuur

Repareert
uw Koppeling en Remsysteem
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
AARZEL NIET, BEL NU "
Uw Bovag-Autospecialist
APK -f grote beurt v a ƒ 299DIESELSERVICE
brandstofpompen verstuivers
cil koppen .vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrecht
Tel 020-6980639

niet duur!!!

Subaru

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Toyota

Esther, Martin, Henk en Peter
hebben hun keus voor de rijopleiding bepaald Zij kunnen
023-353685
ook u die keuze aanbevelen
Grote sortering ONDERDELEN Verkeersschool Trendy Oosvan alle schade-auto's, alle tenburgergracht 5 A'dam
merken, alle bouwjaren
020-4205386. Tevens mforGEBR OPDAM B V
matie over theorielessen en
Tel 02502-45435
examentraimngen

Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten

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

GARAGE ECONOOM
Voor al uw SERVICE BEURTEN
en ONDERHOUD
Schadetaxatie en -herstel
Gratis leenauto's beschikbaar
APK-KEURING,
klaar terwijl u wacht
Advies voor 'n goede Occasion
Wij bieden u een snelle
en vakkundige service
Fredenksplein 6, 020-6232505
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe -\e bij HEINING HOBBYHAL 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3

Rijscholen
Voorkom onzekerheid m uw njopleiding en vraag öe gratis
RIJLES-INFO GIDS
voor Amsterdam en omgeving
aan 020 - 6633773 of 6922612
Tevens informatie over theorielessen en examentraimngen

Motoren/Scooters
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant - de Nieuwe Bijlrn'ér • Nieuwsblad Gaasperdam • de '
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad

Kawasaki GPZ 500 S '93
ƒ9750, motorport Selling, Amsteldijk 161, 0206448369.

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

SUZUKI GSX-R 750 bj '85 jap
imp nwe laser uitl. + bochten
GOLDCAR BV Amstelveen, i g s vraagpr ƒ 6750 tel /fax
Jel 020 - 6433733
020-6457745

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

De hele maand juli VIP-prijzen in Postcode Jackpot

Een echte VIP-tour voor 2 personen tijdens Sail 95 op een speciaal voor de Postcode Loterij gere-'
serveerd rustiek zeilschip. Die
geweldige prijs is de komende
weken te winnen bij de Postcode
Loterij. Heeft u in de maand juli
bij Martijn Krabbé 12 of meer
cijfers'goed op uw kaart? Bel dan
06 - 300 707 (75 ct/min) en maak
kans op een plaats op de eerste rij
bij Sail 95. In de laatste 2 weken
van juli mag u zelfs al bellen bij
11 of meer cijfers goed!
Voor 60 bellers is er een wel heel
bijzondere prijs: een uniek arrangement voor 2 personen, inclu-

Citroen

Mercedes-Benz

Opel

13 juli
in Goes
14 juli
in Kolhorn
15 juli
in Hindelopen
Radio Noordzee
rijdt met ons mee

sief overnachting in een vijfsterren-hotel, tijdens de 'Parade of
Sail'. Zij zullen als eregasten
meevaren aan boord van een Tall
Ship tijdens de glorieuze intocht
in Amsterdam of bij de feestelijk
uittocht. Let dus de volgende
weken goed op bij Postcode Jackpot. Want de notaris trekt de winnaars uit alle deelnemers die
gebeld hebben naar de speciale
Bingolijn: 06 - 300 707. U kunt
tot maandagavond 10 uur bellen.

Op de eerste ry btf Sail 95 in
Amsterdam! Dat is deze
maand de speciale zomerprys
in Postcode Jackpot.

Volvo Occasions

De Postcode Loterij is de loterij
vol verrassingen. Speel dus ook
mee. Meedoen is simpel. Vul de
bon op deze pagina in en stuur
hem op. Dan kunnen wij u in de
toekomst ook verrassen! •

WIN^raT-7-MiLJOEN-BQIM

Bedrijfsauto's

Van Vloten

Roadshow

Een ereplaats aan boord van een
van de Tall Sbips tijdens Sail 95
van 10 tot 14 augustus in Amsterdarn. Die kunt u winnen als u in
juli 12 cijfers of meer goed heeft
op uw kaart in Postcode Jackpot.
Kyk dus de komende weken naar
Martyn Krabbé, zondagavond op
Nederland 2.

WEESP

Klassiekers
en Oldtimers

Postcode Loterij

Vaar mee met
Sail 95!

Tel. 02940-15443

Mazda

ƒ 1 000,00

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

BMW

Lada

20 AUTORIJLESSEN
en Examen voor

N f i t IT
MEER IN
DE FILE

Volvo

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

Amsterdam
Almere
• en Zaanstreek
NU OOK GEVESTIGD IN
NIEUW-SLOTEN

Auto's te koop
gevraagd

v a ƒ3500-

Algemeen

5 *****
STERREN
VERKEERSSCHOLEN
Nu ook examengarantie
(gratis herexamen)

Het HOOGSTE
voor vrijblijvende
Loop-, sloop- en
m vrijwaring. Tel

BMW K100RS prijs ƒ18500,-,
1990, 4 cil, 16 kl, 12000 km,
RENT A BRIK
perfekte staat, alle extra's,
Personenbus ƒ 89,- p dag
ABS, spoiler, top en zijkoffers
Opel Kadett v a ƒ 39,- p dag met binnentassen, olietemp
All-in KM vriji
en brandstof meter Tel tijdens
Tel 020-6922930
kantooruren 070-3560070

Automaten

Autorijschool ZECHNER
Ruim 20 jaar ervaring m Amsterdam en toch betaalbaar
ƒ 37,50 per heel uur
Gratis theorie leerboek
Gratis herexamen mogelijk
Info 0652875125

of
10 MOTORRIJLESSEN
BOD'" Bel
RIJSCHOOL ROLF
-t- Examen voor
prijsopgaaf
Rijden bij Rolf is een begrip in
ƒ775,00
schadeauto's Amsterdam Met een goed
020-6754193 team instructeurs geven wij op
MOTORRIJLESSEN
een psychologische manier in, ƒ50,00 per 60 min.
tensief les en nog leuk ook1
APK KEURINGEN ƒ 70,
Hoog slagingspercentage en
klaar terwijl u wacht
'
AUTORIJLESSEN
toch' 1e 10 lessen ƒ 37,50 p u
Garage West-Center
ƒ37,50 per les
Tel 020-6868063/6332405 P S
020 6122476 (zonder afspraak)
Gevraagd jonge auto's vanaf Wij verzorgen ook 8-weekse
2e Helrnersstraat 15, A'dam
THEORIE OP CD-I GRATIS
1991 a contant Belt u voor ml cursussen en examenroutes njAP.K KEURINGSSTATION
03410-19354 of 0652-977028 den is vanzelfsprekend
Speciale spoedcursussen
Keuren zonder afspraak
DE HOOGSTE PRIJS voor elk Wilt u een goede en niet te
theorie + praktijk
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 6364702 merk 'auto a cont met vnjwar dure rijopleiding' Bel dan
bewijs Tel 0206105478
Ferry 06-52821994 b g g1 020 - R de Beerenbrouckstr 157-159
Autobedrijf CRYNSSEN
Tel 0206138473
Te koop gevraagd AUTO'S a 6932074 Eerste 4 lessen voor
Crynssenstraat 10-14
Kempenlaan 90
/100,-, daarna alle lessen ƒ 33,contant met vnjwar bewijs
Tel 0206184402
Tel 020-6140005
20 lessen + examen ƒ 950,Tel
02908
24K40
APK keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling

0UKE BAAS

Volkswagen

Alfa Romeo

Otto Nieuwenhulzen bv
Overtoom 515, Amsterdam

Saab

Ford

FORD
VAN NES

alle kleuren

Campers

Suzuki
Amstelstein - Suzuki

Autosloperij De Liede
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R D W vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691

GARAGE ECONOOM
AUTOLAK

Grote sortering ONDERDELEN
l.v m auto v/d zaak, Renault 19 van schade-auto's, alle
GTR, 11/90, 93000 km, bl, merken, alle bouwjaren
i z g s t , apk 11/95, rad/cass GEBR OPDAM B V
COBUSSEN AMSTERDAM
ƒ9250 020-6978460
sinds 1930
Tel. 02502-45435
Peugeot dealer
Renault 21 Nevada D station- Missot specialist REM- en
106 1 1 Accent 7/94 ƒ21 900 wagen, 1990, APK gekeurd,
FRICTIE-MATERIAAL
205 Jr 14 5/89
ƒ10750 mr mog,/9950 023-423906 Bosboom Toussaintstr
43
205 XT aut 3/93
ƒ 25 800 Renault 5 Campus, rood, 4-'92,
A'dam Tel 0206180443
309 GR 1 4 4/90
ƒ 13 750 29000 km, ABS, nwe s t ,
405 GR 1 9 aut 90 ƒ 14 500 ƒ 13 500 Tel 02979 - 85344
405 break SR '89
ƒ 17 500
RENAULT AMSTERDAM
505 GLD Break 2/87ws/ 8 800
Top occasions met 1 jaar
VW Golf CL 2/93
ƒ 23 500
garantie
Nette Hanomag '72 m bovenRenault 19 TR 5/91 ƒ12950
Wibautstraat 224
slaper + nw luifel ƒ 4 950 evt
COBUSSEN
020 - 561 96 11
ruilen teg caravan 02963-1740
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 - 6121824
Te huur VW camper type
CALIFORNIA 2+2 pers va
Peugeot 205 D, bj '92, ƒ 14 000,
ƒ 850 - p wk , all in,
gr kent. 070 - 3450568, na
Voor een goede SAAB
Autobedrijf Veldhuizen,
20 00 uur 0206976556
99, 90 of 900
A'dam - ZO , 02940 - 17316
ook ROYAL CLASS
Peugeot 305 GLD, '83, diesel,
station, trekhaak, APK tot
naar
03/96, ƒ 750 Tel 02972-65066
SAAB SERVICE MOLENAAR
PEUGEOT 309, wit, LPG, 3 drs,
156000 km, bj '87, nwe uitl,
HOOFDDORP
startmotor en dynamo ƒ 5 250
Onderhoud,
reparatie
Tel 078 - 176696
APK, met eigen
Peugeot 405, 1 6 GLI, grijs
revisiewerkplaats voor SaabStudenten 10% korting
metallic, nov '93, 27 000 km
motoren en versnellingsbakken
bestel-, vracht- en
Pr ƒ 18900 Tel 020-6472062
personenauto's, bussen
Tel 02503 - 14097
(ma t/m vr van 9-18 00 uur)
020-6794842, 020 6908683
Peugeot 405 SR, 10-'89, APK
Zie ATS telet pag 888
1996, alarm, inruil mogelijk,
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ8950 023-423906
T k Subaru Mini Jumbo SDX ƒ 50,- per dag excl BTW
T k Peugeot 205 XR zwart '85 S6, 2 drs , bj '88, kl wit, km st
Tel 020 6161388 of 6890374
APK, pr ƒ4500 Tel 020 - 120000, APK tot 22-6-'96, inkl
Peugeot 106/306, Renault Laimp,/3850 Tel .0206623786
6432214 na 1800 uur
guna, Vracht + bestelwagens

Suzuki Alto automaat, 1988,
APK gekeurd, m pnma staat,
mr mog,/6950 023-423906

Autosloperijen

Fredenksplein 6, 020 6232505

T k PEUGEOT 505 Turbo m
jection 1984, APK jan '96,
ƒ2500 Tel 02977-28148
of 40743, na 1730 uur

Tegen handelsprijs Toyota
Suzuki S J 413 Jeep 4x4, grys Canna II 1 6 Xü, 4-drs, wit
kent, keurige auto, inruil moge- kanteldak, LPG, 2-'92, ƒ 13 950
lijk, ƒ5950 023- 423906
BEREBEIT
Amsteldijk
25
A'dam 020-6627777
Adverteren in
07/94
Fiat uno 75 IE 1990, 5 drs, zil- SUBARU JUSTY 1 2 S, rood Resta 1100 flash
deze rubriek
Toyota Canna, 4-drs, 1987, Ipg
08/92
vergr 70 000 km, electr ramen 1990, 85000 km, ƒ10500 Fiesta 1400 l CLX
FAX: 020 - 665.63.21
APK gekeurd, inruil mogelijk
Resta 1800 sport
02/93
centr vergr, get glas ƒ 8 500 1 Jaar garantie
ƒ 5 950 Tel 023 - 423906
Fiesta XR2 l
06/90
HEERE 0206232505
Visa garage 020 - 6278410
Fiesta 1100 CL
11/90
Lada 2105 4 drs '90 ƒ5750 SUBARU MINI JUMBO, 1992, Escort 1600 Laser
04/94
wit,
52000
km,
ƒ
12500
Lada Samara 3 drs '91 ƒ 6 950
Escort 1600 CLX
10/93 T k Volkswagen unieke kever,
Lada Samara 3 drs '92/ 9 250 1 Jaar garantie
Escort 1600 CLX
03/93 grijs met kantelbak, prijs
ECONOOM 02067129154
AUTO SERVICE WETTER
Westdorp Tel 020-6825983
Escort RS 2000
02/92 ƒ 9 995,- Tel 020 - 6455609
Escort 1800 CLX
08/92 VW Passat 1 8 CL, Ipg, 1989,
SUBARU en LADA dealer
Escort 1400 CL
09/91 APK-gekeurd, prima auto, inruil Subaru 1 8 GL
1987
Escort 1600 CLX
01/91 mogelijk, ƒ 9 950 023 - 423906 Subaru Mini Jumbo SDX 1992
Escort 1600 Sport
05/91
Subaru Mini Jumbo DL 1986
Escort 1600 CL
03/90 WV PASSAT 18 CL 7/92, Daihatsu Cuore
1992
Honda Accord Sed 2 0 EX Renault Clio 14 RT, '91 Escort 1800 Diesel
01/89 50000 km Prijs 19500 Inruil Lada Samara 15
1990
1990, 90000 km ƒ19500
Station
mogelijk
ƒ16600, Mits Colt 13EU, '93, Escort 1600 CL
11/89 Volvo
Lada Samara 1 5 5d 1992
Auto Service Wetter Zwanen- ƒ19700 Autobedrijf Dorland, Escort 1400 C
01/88 020-4004382, Fax 6645438
Fiat Uno 75 IE
1989
burq 02907 - 6572
02903-1908 Broek in Waterland Escort 1400 CL
04/87
Volkswagen Jetta
1988
Escort 1400 CL
06/86
Honda Accord Sed 2 O EX 1990
Mondeo 1800 CLX
06/93
Zwanenburgerdijk 503
3/92
Sierra 2000 GT
10/92 940 GL 2 O,
1/88 Zwanenburg, tel 02907-6572
Sierra GT
08/92 745 GLD-TD
. 12/86 + 50 auto's APK gek Den
Sierra 2000 CLX
01/92 7 4 0 G L 2 3 ,
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
4/85 Bnelstr 18, A'dam, zijstraat
07/90 244 DL 2 O
Dealer voor A'veen Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Sierra 2000 CL LPG
10/86 Haarlemmerweg bij molen
Sierra 2000 CL
01/87 244 GL 2 3 LPG
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975-61212
6/88 020-6844079 Tevens Inkoop
Renault 21TL LPG
09/90 340 DL aut
(Op afspraak gratis halen en brengen )
7/91
Citroen 1400 BX
03/87 440 DL 1 8
3/94 T k Volvo 440 1 8, LPG, kl
Peugeot 205 XE
02/86 440 GLE 1 8
480 ES 18i
10/89 rood, is goed onderhouden,
BOVAG FORD-GARANTIE-A1 340 GL 1 7
aanwezig,
6/88 onderhoudspap
Hogeweyselaan 97
154000 km, prijs nader overTegen handelspr Alfa 33 1 4 BMW 518 l zwart, jan '92, 1e
Renault 19 TR 1 4
11/91
een
te
komen
020
6199191
IE Imola, rood, ± 60 000 km, 1- eig , km st 80 000, ƒ 29 900
Renault 21 GTL 1 7
4/92
93, ƒ15750 33 1 7 IE, 1-92, Tel 020 6124163, na 18 30 uur
Citroen XM 2 O
1/92
Let op
ƒ14750 331 4 IE, 5'92, zwart, 020 - 6479734
Peugeot 309 XR 1 4 8/90
Wagenpark Johan Boom
open dak, ƒ 14 000 Alle van 1e • Deze autorubriek heeft een
Fiat Uno 45
6/88
± 300 auto's
eig BEREBEIT, Amsteldijk 25,
va ƒ 600-tot ƒ 20000oplage van 1,1 miljoen ex
AUTOBEDRIJF
DICK
MUHL
020 - 6627777
Ford Fiesta 1 1 L, b j dec '83,
Oranje Hek
OFF VOLVO DEALER
92000 km, APK nov 95, wit,
Zuiderakerweg 83
ƒ1000 0206861057
Nijverheidslaan 1, WEESP
Amsterdam - Osdorp
Tel 02940
18200/18008
Tel 020 - 6105478
Ford Scorpio 2 Oi GL, 4-drs,
AX 11 TRE 1/88
63000
CITROEN OLTHOF
sedan, 1990, APK gekeurd, mr 940 GL ESTATE '92 460 GL Geopend van 9 00 tot 19 00 uur
AX Escapade 2/93
ƒ14250 AX 11 E, 3 drs 6/89 85 000
Garantie al v a ƒ 1 000 mog, ƒ 11950 023 - 423906
automaat '91, div 440 en 340
AX first 6/92
ƒ 14 750 AX 11 TGE, 5 drs 5/94 37000
VOLVO NIEROP Vancouverstr Bekend door heel Nederland
290000 Ford Sierra 1 8 CL Combi turbo
AX firstclass 3/93
ƒ 15 250 BX 14 TE 3/90
Ook filiaal in Den lip 55
185 000 Diesel, b j sept 90 APK okt 2-12 A'dam-West 0206183951
AX 11 TGE 6/94
ƒ17250 BX 16 TRI 2/87
tussen
100000 '95, met trekh en radiocass •
BX Routiere 8/92
ƒ 21 500 16 RS Break 1/86
Landsmeer & Purmerend
100000 ree, ƒ 12000 0297729973
ZX Reflex 14 3/93
ƒ19950 BX 14 RE 12/87
Tel 02908 - 24640
ZX Avantage 1 4 5/93ƒ 21 500 BX 14 Palais LPG 1/90185000
138000
ZX Avantage 1 6 10/92/ 19 500 B X 1 6 T G I 9 / 9 0
940 GL 2 3 '91
ƒ 23 950
Peug 205 XR 14 1/92/ 15500 BX 14 Toulouse 1/91 85000
740 GL 2 3 autom 90/ 23 750
BX 19 TZI 1/91
87000
740 2 3'90
ƒ19950
.ANWB/BOVAG GARANTIE
WESTDORP
BX 16Chic, s t b 10/91 21000
460 GL 41000 km '92 ƒ 24 750 70 BESTELAUTO'S en pers
6 mnd renteloze uitgestelde
LADA en KIA dealer
BX Deauville D 4/93 149 800
ƒ 23 500 busjes va ƒ3500 Garage
betaling van max ƒ10000
3x Lada 2105 1 5 '90 t/m '93 440 DL aut 92
ƒ22750 Rijsenhout, lid Bovag
NB div BXen, 87, 88 '89,ZX Reflex diesel 4/93 128000 6x Samara 3 drs '90 t/m '94 440 GL autom '91
ZX Reflex diesel 4/93 140 000
Meer dan 50 jaar gevestigd
van ƒ 2 500 tot ƒ 7 500
3x Samara 5-drs '92 t/m '95 440 GLE aut Ipg '90 19 500
ZX Reflex diesel 4/93 104000
ƒ 24 950 Bennebroekerweg 17, Rijsen2x Samara Diva 4 drs '93 '94 440 1 8 Inj '93
Isolatorweg 40,
XM 20 Comfort 1/91 128000
hout bij Aalsmeer, 029771x Kia Sephia 1 6 GTX
'94 440 Sunray 25000 k '91/ 19 750
102000
A dam Sloterdijk (afslag S 102) XM 20 l 2/91
ƒ17950 24229 Ook t k gevraagd
1x Kia Sportage 20 16v '95 440'92
XM 20i 1/93
57000
020 6823520
ƒ15750
1x Kia Besta 2 2 D
'95 440 grijs '90
Adverteren in
Fiat Tipo 1 4 AGT 1/89 87000
CITROENSPECIALISr
Adm de Ruijterweg 396 398 340 GL autom sed '89/ 11 500
deze rubriek
Peugeot
205
Jr
8/90
100000
340
DL
autm
5
drs
88ƒ
7
950
TIMO DE BRUYN
A'dam 020 6825983
Tel 020 - 665 86 86
Hyund
Sc
GTXi
9;93
21
000
340
1
4
3
drs
'87
ƒ
7
950
Occasions, reparaties, APK,
244 GL '87
ƒ 9 750
schade en laswerk
INRUIL en fINANCIERING
Verkoop onderd nwe/gebr
A N W B keuring ƒ250
Tel 020 6320190 fax 6343433
Kosten njklaar maken ƒ 295
Mazda 626 1 8 GLX station,
Bovaggarantie met
LPG 10/88, trekh , veel extra'
Ruime keuze in 2 CV occasions
Citroen HY (camper) '67
alle leeftijden De Eendenspe mogelijkheid tot uitbreiding ƒ10000 03434-56812
48 000 km in ong en onbensDMV Bovagreparatiespolis
cialist Leende Tel 04906 1528
pelijke s t , -f veel nw onderd
Alleen ser bod 05950 4356
Tegen handelspnjzen BX 16
Hogeweyselaan 21
met persoonlijke service
TGi, van 1e eig , el schuifd ,
1380 AG Weesp
M B 200D, 5 '83, 1e eig , APK Tel 020 - 6369222, Meeuwen- Renault 2CV4, 1960, gerest
recent ANWB-rapp aanw, 6
moet afgeb worden onderd
02940 - 16661
gek t/m 20 5 '96, in pr st laan 128, Amsterdam Noord
91, ƒ 12 000 BX16TGI, LPG
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf
compl, vrpr ƒ 4 0 0 0 - Tel
10'92 ƒ13750 BX14, LPG, 1- CHYPARSE, Soesterberg vult ƒ7500 Tel 020-6410066
05950 • 4356
86, ƒ 2950 ZX 1 6i Aura, 5 drs , uw Citroen-veerbollen voor
Let op' 20 x Volvo 440 DL, b j
zwart, 10 91, ƒ14000 BX 1 9 ƒ 20,- p st Testen is GRATIS
'90 tot '92, Ipg/benz , alle kleu- T k Citroen DS 21 Pallas b j
R Diesel, 5 drs , stationc , 4-'86, Tel 0346351150
ren, + 100000 km Boekjes ter 1966, vraagprijs ƒ 12500 Tel
075 705787 (evt antw app )
ƒ4750 BEREBEIT Amsteldijk
Handelspnjzen Astra 1 6i GL inzage Keurige auto's, v a
25, A'dam, 020 - 6627777
C'troen AMi8, 1976, Carr red , 5-drs , LPG, 4-'92, ƒ 17 500 Ka ƒ7500 tot ƒ9500 incl BTW T k FIAT 124 SPORT SPIDER
Tel 01713 • 15770
(cabriolet) B j 1978 Kleur fel
T k CITROEN Combi/Bestel APK, nette auto, ƒ 1 250,- Tel dett 1 4 GL, wit, LPG, r-d , 4'
020
6452151
na
2030
uur
'93
Kadett
1
7
D,
Van,
2-'90
C15 bouwjaar '87, ƒ 1750,00
VOLVO 240 Turbo, b j 84, wit, rood Zwarte kap en voll ong
ƒ 7250 Kadett 1 8 LS 5 drs
beige interieur Amer uitvoeTel 02908 21453
Citroen BX 19 GT, zilvergrijs, Station, antraciet, LPG, 7-'89, 195 000 km, APK 1-'96, nieuwe
nng, 1800 cc Auto in uitst st
turbo,
airco,
veel
nieuw,
i
g
s
t
,
oct '85, met trekhaak, klapdak ƒ8000 BEREBEIT, Amsteldijk
V a ƒ85 5 veerbollen
Tax rapp beschikb Vr pr"
ƒ5300,- Tel 020 6792574
op druk brengen bij de Citroen en ralley computer, accu en 25 A'dam 020 6627777
ƒ13750 Tel 01725-74677
Spec in Zaanstad Garage banden z g a n Uiterlijk en
Adverteren m deze rubriek
T k, FIAT 500, 1968, APK geRENE SPAAN, 075281193 technisch i z g st APK tot juni Opel Kadett 1 3 stationwagen
Tel. 020-6658686
5-drs,
1989,
keurige
auto,
inrui
keurd, i g s t , kleur wit, ƒ 4500
Vraag tevens naar onze inrui- '96, ƒ4500 De Vries 020
FAX 020 • 665.63.21
mogelijk,
ƒ
8
950
023
423906
6248357
Iers en aantr rep prijzen
Postbus 156, 1000 AD A'dam Tel 01721 • 7981
Suzuki Swift 1 3 GTI kleur wit,
km 105000, 9/89 .ƒ11700
COBUSSEN Baarsjesweg 249
Amsterdam 020 - 6121824

Service en
Reparatie

Accessoires
en Onderdelen

ook in spuitbussen

Peugeot

Tipo 14 DGT, Ipg, b j 1990,
APK 12-'95, i z g s t , evt cd,
ƒ8900 Tel 020- 6923899

Suzuki Alto GL juni '88, 77000
Resta 1 1 l Cheers b j sep '91
km, zw metal ƒ4990
Hyundai Lantra 1 6 GLi, 1992, rood, APK 50 000 km ƒ12500
NIEROP DAIHATSU
A'dam West 020 - 6183951 Ipg, keurige auto, inruil moge 020 6656872
lijk, prijs ƒ 13 950 Voor mlichtin
gen, tel 023 423906

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

Mitsubishi

13-18

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.
G ƒ 40,- (vier lotnummers)
D / 30,- (drie lotnummers)

DE UITSLAGEN VAN 9 JULI

Stand Mega Jackpot: 3 miljoen
POSTCODE

De overige Bingoprijzen
Als u bij 22 t/m 36 getallen een volle
kaart heeft, valt u ook in de prijzen.

Amsterdam
uw Volvo-dealer

De Bingocijfers
getal 1 t/m 21

09 17 05 27 28 03 15
01 04 21 38 13 30 18
32 22 16 41 34 43 11
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Bingo Jackpot

ƒ250.000,-

06
37
31
19
10
42
39

D ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:

D dhr. D mevr.

Adres:
Postcode:
Plaats:.

getal 22 t/m 36

H ƒ 15.000,45
ƒ 5.000,08
/ 3.000,44 ƒ2.500,07
ƒ1.000,26
ƒ 500,40
ƒ 100,24
ƒ50,-

O ƒ 20,- (twee lotnummers)

ƒ40,ƒ30,ƒ25,ƒ20,ƒ10,ƒ7, 50
ƒ5,-

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

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.95.07

Straatprijs/3.000
9712JH

Extra Prijs ƒ 25.000
9712 JH 086

De BMW: 3741 WT 014, te Baarn

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

Zandvoorts
Nieuwsblad

Evert Bolderhey wint zesde Vega Sierra Cup

Jubileumboekje
over brandweer

ZANDVOORT - De Amstelvener Evert Bolderhey
heeft zondag tijdens de
Trophy of the Dunes de zesde race om de Vega Sierra
Cup gewonnen. Deze raceklasse is bijzonder spectaculair omdat alle wagens met
exact dezelfde, verzegelde,
motoren rijden. Ook yersnellingsbak, overbrenging,
schokbrekers zijn voor alle
auto's identiek. Na de training bleek dan ook dat de
onderlinge verschillen tussen 12 auto's nog geen seconde bedroeg. Dat beloofde veel spanning.

BLOEMENDAAL - Caroline
Stamdejonge en organisator
Willem Brugman hebben vorige week maandagavond het
doorgeefschaaktoernooi
gewonnen in strandpaviljoen 'De
Zomer' aan het Bloemendaalse
strand. Het succesvolle 'gemengd-dubbel' scoorde 11 punlen uit 16 partijen.
Zij werden echter wel op de
voet gevolgd door de koppels
Fred van de Klashorst/Klaus
Schuhmacher en Olaf Cliteur/Peter Siertsema, die respectievelijk 10 en 9 punten scoorden.
Afgelopen vrijdagavond waren
de schakers van de Chess Society Zandvoort weer ruim 2,5
uur actief op het Raadhuisplein
bij de eerste editie van het
openluchtschaak 1995.
Onder de twaalf deelnemers
bevonden zich onder andere
Fred van de Klashorst en Olaf
Cliteur, die de dag ervoor nog
meededen aan het nationaal
kampioenschap
doorgeefschaak. Gezien de bezetting
van dit gezellige strandtoernooi
mocht het succesvolle duo nu
niet met elkaar spelen en koppelde wedstrijdleider Hans
Drost de ervaren schakers aan,
een over het algemeen minder
ervaren, collega.
De zes ontstane koppels betreden elkaar in een halve
competitie, die echter geen beslissing zou brengen. De drie
koppels Cliteur/Siertsema, van
de Klashorst/Schuhmacher en
Brugman/Stamdejonge scoorden allemaal 7 uit 10.
Een barrage moest de beslissing brengen. Na veel spanning
bleek, met name dankzij een
monsterscore van tweede bordspeelster Caroline Stamdejonge, het mixed-dubbel Willem
Brugman/Caroline Stamdejonge het sterkst.

ZANDVOORT - Brandweervereniging Zandvoort bestaat
14 juli veertig jaar. De veremgmg werd opgericht m 1955. Ter
gelegenheid van het jubileum is
een boekje samengesteld, dat
binnenkort huis aan huis zal
worden verspreid.
Burgemeester Van der Hei]den zal vrijdagavond het eerste
exemplaar ontvangen uit handen van de voorzitter van de
vereniging. In het boekje staat
informatie over de vereniging,
de brandweer en over brandveiligheid in en om de woning.

Aanhoudingen na
diefstal reistas

Bolderhey had een slechte
start, ging als derde de Tarzanbocht in, maar lag een halve
ronde verder op de tweede
plaats. Hij moest flink strijd leveren tegen Nico Deinum, maar
die viel uit wegens technische
problemen. Bolderhey boekte
zijn vierde overwinning van dit
seizoen. Hij heeft een voorsprong van vier punten met nog
twee races te gaan op Wim Dekker.

ZANDVOORT - Twee Chilenen, een man en een vrouw, zijn
vorige week aangehouden op
verdenking van diefstal van een
reistas. Een Duits echtpaar
miste op een gegeven moment
bij het laden van hun auto een
tas Getuigen hadden de diefstal opgemerkt.
De vluchtauto werd gezien in
de Linnaeusstraat. Na een korte achtervolging kon de man
worden aangehouden.

Perfecte start

Afgelopen vrijdagavond waren de leden van de Chess Society alweer te vinden op het
Raadhuisplein bij de eerste editie van het openluchtschaak
van deze zomer. Van acht uur
tot half ongeveer half elf speelden de acht aanwezige Chessleden weer heel wat partijtjes
schaak. Op vrijdagavond 21 juli
zal de Chess Society weer haar
opwachting maken op het
Raadhuisplein. Maar eerst
wordt zaterdag een strandschaaktoernooi gehouden bij
strandtent 24.1nhchtingen: secretaris Hans Drost (-18430).

De kampioensaspiraties van
Koster kwamen minder goed
uit. De Formule Ford-njder
moest op het Zandvoortse raceciruit zijn meerdere erkennen
m opponent Verbergt. De Belgische coureur pakte in de 14-e
raceronde resoluut de leiding.
De in Antwerpen wonende Nederlander had een perfecte
start vanaf de tweede positie en
pakte in twee ronden anderhalve seconden. Vanwege een ongeluk concentreerde de veiligheidswagen het compacte veld
weer tot een eenheid en toen de
twintigjarige student ook nog
eens motorproblemen kende in
het laatste gedeelte van de race,
moesten de titelkansen worden
doorgeschoven naar begin oktober waar op het circuit van
Zandvoort de beslissing valt.
„Toch probeerde ik het nog
in de laatste ronde", aldus Koster. „Bij het ingaan van de Hugenholtzbocht remde Verbergt
echter hard. Ik had de keus om
of hem te raken, of te ontwijken. Ik koos voor het laatste,
maar raakte toen in een spin.
Gelukkig had dit geen consequenties voor mijn tweede
plaats," zo besloot de talentvolle coureur, die graag met steun
van Ford een stap naar de internationale racerij maakt. Ford,
momenteel bezig met de ont-

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubrick
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In verband met de zomerstop is iiiformatie over de schaakproblemen in te winnen via de volgende telefoonnummers: 02507 17272, 14441 en 15023. De eerst
volgende clubavond in het Gemeenschapshuis is op dondcrdag 7 september 1995.
Team Evert Bolderhey, met in het midden Bolderhey, winnaar van de Ford Sierra-klasse
wikkeling van een Formule 3motor, is een optie voor Koster.
Een andere mogelijkheid is
het Europees kampioenschap
Formule Renault. Een klasse
die ook duidelijk de voorkeur
heeft van Axel Jansen. Het 18jarige talent, dit jaar voor de
eerste maal op de racecircuits
aanwezig, maakt na een actieve
kartperiode furore in de Marlboro Elf Renault Clio Cup. De
coureur uit Zevenaar scoorde
dit keer geen punten op Zandvoort, maar de wijze waarop hij
de snelste trainingstijd noteerde, leverde veel waardering op.
„De speciale kwalificatie - de
snelste tien uit de trainingen
dienden één voor één hun start-

positie te bepalen - was voor
mij een voordeel, daar dat bij
kart wedstrijden een gebruikelijke zaak is," aldus de 1.90 meter lange coureur. Op de vraag
of dat niet een handicap is voor
het rijden in een Formule-racewagen, wist Jansen te melden
dat hij dezelfde lengte heeft als
Karl Wendlinger en dat dat
voor de Oostenrijker geen handicap was om m een Formule 1wagen te rijden.
De Zevenaarse coureur voelt
het meest voor een vervolgcarriëre in het Europees Formule
Opel kampioenschap. Er is
echter nog geen duidelijkheid
of deze titelstrijd ook volgend
jaar zal plaatsvinden. „Ik wil

volgend jaar absoluut naar een
internationale Formulewagenklasse. Dat is het doel dat ik
voor ogen heb. Eind verleden
jaar heb ik getest bij Frits van
Amersfoort
(teammanager
Formule Opel). Dat beviel mij
bijzonder goed. Helaas kreeg ik
het budget voor een Formule
Opel-seizoen met rond."
Jansen maakte toen dankbaar gebruik van de aanbieding
om als Marlboro Junior aan de
Renault Clio competitie deel te
nemen en weet zich dankzij een
uitstekende wagenbeheersing
veelal op de kop van het competatieve deelnemersveld.
Uitslagen (races over 20 ronden)
Formule Renault: 1. Van Es (Arn-

Foto Jaap Maars

hem), Van Dieraen 94, 23 01 786, 2 Devenkos (Gr), op 18 896, 3 Heurkens
(Schayk), Swift, op 23 194 Stand NK
1 van Es 66, 2 Devenkos 47, 3 van
Eerd (Veghel) 39
Vega Sierra Cup: l Bolderheij (Amstelveen), 27 13 773,2 de Lange (Wormer), op l 375, 3 Verkooijen (Heemskerk), op 10010. Stand l Bolderheij
95, 2 Dekkers 81, 3 Vossen 74
Marlboro Elf Renault Cli: l de Vos
(Enspijk), 28 12 979 (107 130 km/uur),
2 Verschuur (Nijmegen) op l 339, 3
Molenaar (Soest), 2 407. Stand NK. 1.
Verschuur 86, 2. de Vos 76, 3 Molenaar 68.
Formule Ford Klasse 1800: l Verbergt (Bel), van Diemen RF95,
2442978 (122,3 km/uur), 2 Koster
(NL), Antwerpen, Swift 95, op 7 788, 3
Willems (Bel), van Diemen RF95, op
12 924. Stand NK l Koster 79, 2 Verbergt 60, 3 Willems 58 Klasse 1600: l
Florie (A'dam), van Diemen RF92,
2537833 (117937 km/uur), 2 van
Kalmthout (Hoofddorp), Swift 95, op

6 004, 3 Dikkeboom (Huizen), van
Diemen RF90, op l ronde Stand NK
l.Flone81,2 van Kalmthout 65,3 van
Straaten (Poortugaal) 58
Pepsl Citroen AX: l v d Sloot (Alphen a/d Rijn), 2703229 (111733
km/uur), 2 Karst (Akersloot), op
0105, 3 v d Berkt (Klundert), op
2205 Stand NK l v d Sloot 97, 2
Karst 91,3 v d Berkt 63
Compact Cars: l Tappel (Assen),
Suzuki Swift 2643511 (113107
km/uur), 2 Top (Heemstede), Suzuki,
op O 685,3 v d Haterd (Geffen), Rover
114, op 6 606 Stand NK l v d Haterd
67, 2 Tappel 66, 3 Top 61
Supertoerwagens: KUsse GT2: l H
Olij (De Kwakel), Porsche RSR,
2349941, 2 Krab (Velserbroek),
BMW M3, op 3 573, 3 Ploeg (Rotterdam), Porsche 939, op 38 051 Klasse
Toerwagens: l Braspenmng (A'dam),
BMW M3, 19 rond in 2440514, 2 R
Olij (De Kwakel), BMW M3, op 17 191,
3 de Haan (A'dam) BMW M3, op één
ronde

Schaakdiagram 24. Opgave: mat
in 2 zetten, wit aan zet.
Oplossing schaakdiagram 23
(mat in 10 zetten, wit aan zet): 1.
Db8 - Pb8; 2. Tg8 - Kb7; 3. Tb8 Kc6; 4. Tb6D -Kd5; 5. Td6 - Ke4;
6. Td4 - Kf3; 7. Tf4 - Kg2 8. T£2 Khl; 9. O-O-O - Dfl; 10. TDfl en
mat.

Vrijkomende woningen
Voor starters

geeft u meer!

geeft u meer!

4-daagse cruise Zweden
vertrek op 19 en 26 september
voor een onvergetelijke trip naar Zweden
In samenwerking met Weekmedia
stelt Scandinavian Seaways een _
geweldige 4-daagse reis naar
Zweden samen. Op dinsdag vertrekt het luxueuze passagiersschip "Prince of Scandinavia" om
17.00 uur uit IJmuiden voor een
minicruise naar Zweden. Aan
boord is van alles te doen en beleven.
Het schip beschikt onder meer over twee
restaurants, een cafetaria, verschillende
bars (waaronder een echte Engelse pub
met casino), een nachtclub met levende
muziek, een discotheek, een sauna met
solarium en twee scheepsbioscopen.
Voor de kinderen is er de piratenclub en
volwassenen kunnen deelnemen aan de
bingo of horse-racing.
De volgende dag komt u om 16.30 uur
in Goteborg aan, waarna er busvervoer
is naar het centrum van de stad. U kunt
winkelen, een gezellig terrasje pikken,
ergens lekker gaan eten, 's avonds de
bus terug naar het schip nemen. U overnacht aan boord. De volgende dag is er
vanaf 9.00 uur busvervoer naar de stad.
U bent de gehele dag in Goteborg of
maakt een aardige excursie naar de
Zweedse westkust. Om 16.00 uur, vertrekt de bus vanuit het centrum naar
het schip, dat om 17.30 uur vertrekt en
op vrijdag om 16.00 uur in IJmuiden
arriveert.
De kosten voor de cruise naar Zweden
bedragen f 198,- p.p. Kinderen t/m 15

Voor doorstromers,
starters en vestigers

jaar betalen f 168,-. Inbegrepen zijn parkeerplaats voor uw auto op de Felison
Terminal m IJmuiden, retourpassage
IJmuiden-Göteborg in 4 of 3-persoons
luxe hut met douche en toilet, extra
overnachting in uw hut op woensdagavond in Goteborg, alle genoemde bustransfers termmalX-centrum stad v.v.

Er zijn slechts 100 plaatsen per afvaart
beschikbaar, dus boek direct en stuur
de bon in!

Toeslagen: bus Amsterdam CS-Fehson
Terminal IJmuiden v.v. f 15.- p.p., gehele dag busexcursie langs de westkust
incl. "zalmlunch" a f 85.- p.p. (kinderen
t/m 15 jaar f45,- p.p.). Huttoeslagen
aan boord p.p.: 2-persoons hut f40,-,
1-persoons hut f 80,- (kinderen t/m 15
jaar 50% korting op huttoeslagen).
Deelname is alleen mogelijk door het
insturen van onderstaande bon naar:
Secretariaat Weekmedia. Postbus 2104,
1000 CC Amsterdam.

Bon voor onze lezers
Wij nemen deel aan de 4-daagse cruise naar Zweden.
Wij vertrekken op:
O
dinsdag 19 september 1995
O
dinsdag 26 september 1995
Wij kiezen voor:
O
parkeerkaart voort gratis parkeerplaats op de terminal in IJmuiden.
O
bustransfer Centraal Station Amsterdam - Felison
Terminal IJmuiden v v. (toeslag f 15,- p.p.)
O
westkustexcursie op woensdag (toeslag f 85,p.p./kinderen t/m 15 jaar f45,-)
Hutaccommodatie aan boord:
O
4-persoons hut douche/toilet (inbegrepen)
O
3-persoons hut dourhc/toilet (inbegrepen)
O
2-persoons hut douche/toilet (toeslag f 40,- p.p.)
O
1-persoons hut douche/toilet (toeslag f 80,- p.p.)
(kinderen t/m 15 jaar 50% korting op huttoeslagen)

MEI

1 Lorentzstraat 123, kale
huur ƒ 740,-, bruto huur
ƒ 905,05. 4-kamerwoning
op 3e etage met cv en lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,- en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.600,-,
minimaal
tweepersoonshuishoudens.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.

geelt u meer!

Deelnemers:

2 Sophiaweg 57, kale huur
ƒ 600,-, bruto huur
ƒ 750,45.
5-kamermaisonnette op 3e
etage met cv zonder lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 4.300,-, minimaal
(onvolledig) gezin met 3
kinderen. Selectiecriteria
voor starters en vestigers:
hoogste leeftijd. Bij de
toewijzing gaan
doorstromers voor starters
en starters voor vestigers.
3 Linnaeusstraat 11-4, kale
huur ƒ 810,-, bruto huur
ƒ815,80.
5-kamermaisonnette op 1e
etage met cv zonder lift,
eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.650,- en min.
gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 4.400,-,
minimaal (onvolledig) gezin
met 3 kinderen.
Selectiecriteria voor
starters en vestigers:
hoogste leeftijd. Bij de
toewijzing gaan
doorstromers voor starters
en starters voor vestigers.

Thomsonstraat l

Vrije sector

2041 TA Zandvoort

4 Fahrenheitstraat 11-7, kale
huur ƒ 1.015,-, bruto huur
ƒ 1.018,25.
4-kamereengezinswoning
met cv en tuin, eigenaar
EMM. Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen min.
ƒ 5.900,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
doorstromers,
bewoningsduur.
Selectiecriteria voor
starters en vestigers:
hoogste leeftijd. Bij de
toewijzing gaan
doorstromers voor starters
en starters voor vestigers.
Bij de woningen in de vrije
sector hebben inwoners
van de Gemeente
Zandvoort voorrang bij
toewijzing.

Postbus 505
2040 EA Zandvoort

M

Fax 02507-l 4924
Telefoon 02507-17741

Woningbon
Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)
adres

L

adres

Ondergetekende is D doorstromer

Sluitingstermijn
inschrijvingen:
Woensdag 19 juli a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij
EMM ingeleverde
woningbonnen worden
meegenomen in de
selectieronde.

D starter

G vestiger

L

Naam
Geboorte datum
Naam partner
Geboorte datum

Informatie over het
invullen van de
woningbon:
Weet u niet tot welke
categorie u behoort, heeft u
problemen met het bepalen
van uw inkomen en
gezinssamenstelling of
heeft u andere vragen, dan
kunt u contact opnemen
met ons, tel. 02507-17741.
Wij zijn u gaarne van
dienst.

Aantal meeverhuizende kinderen onder IS jaar

l

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

j

Postcode
Plaats
Telefoon privé
Telefoon werk
Woonsituatie

^ inwonend

G zelfstandig

Indien zelfstandig

3 huurwoning

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

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

D ja

ü nee

Zo ja vermeld de. waarde van de overgangsregeling

jaar

Bent u m het bezit van een urgentie verklaring?
G ja

C noe

zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers

l

leeftijd:

2

leeftijd:

3

leeftijd:

Aantal kamers inclusief woonkamer

4

leeftijd

Eigenaar

Huidige type woning
Indien ftat

etage

D wel lift

D geen lift

L

Kale huurprijs per maand

l f

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister

Adres deelnemer 1.

staat ingeschreven

t

i

i

i

i

i

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Telefoon deelnemer 1:

geeft u meer!

Handtekening

WONINGBOUWVERENIGING EMM

dto

donderdag 13 juli 1995
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Super
NOORD
Vrijdagavond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPRVOND

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
uur).

Vrijblijvend

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

prijsopgaaf.

Maak het extra
gezellig op uw
terras of balkon

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186
Passage 3/33, driekam.app. op 7e et. met
schitterend uitzicht. Gelegen nabij strand, station en centrum. Ind.: hal, toilet, woonk. met
ruim balkon (zuid), keuken met inb.app., 2 si.k.,
badk. met ligbad, wastafel en douche.
Serv.k. ƒ 364,- p.m.
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.
Nic. Beetslaan 44, in kindvriendelijke woonomg. gel. eengezinswon, met tuin, schuur en
achterom. Ind.: hal, woonk. met parketvl., open
keuken met inb.app., douche/toilet; 2e et.: 2
sl.k. rnet kastenwand en wastafel, balkon zuid;
2e et.: slaapk, luxe badk. met wastafel, hoekbubbelbad, bidet en wandcloset. Het woónh. is
grotendeels v.v. dub. begl.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

„cn->.
WXMSIBKUNSt

De specialist in
al uw bloemwerken

BOX VOOR 6 AUTO'S
ƒ 70.000,- k.k

Haltestraat 65

Tel.

020-6442755

leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen
COOL WAVE
l SCHEERSCHUIM

8x4
DEO SPRAY
OF DEO
ROLLER

BUS 250 ML

$86

in diverse geuren

DUOPAK

HOOGWAARDIGE KWALITEITS

FRAAIE KUNSTSTOF

HAARBORSTEL

STEELPAN

in diverse modellen
met afgeronde
pennen. Per stuk

met antikleeflaag
en hittebestendig
handvat, 14 cm o

Brederodestrt 93, karakteristiek, goed onderh.
vrijst. woonh. in Zandvoort Zuid. Diepe tuin op
het zuiden. Grondopp. 493 m2. Ind.: hal, toilet,
luxe landhuis eetkeuken met inb.app., L-vorm.
woonk. met open haard en plavuizen vloer; 1e
et.: ruime ouderslaapk. met kastenwand en balkon zuid, 2 sl.k., luxe badk. met ligbad, dub.
wastafel en toilet; 2e et.: sl.k., zolderberging.
Vr.pr. ƒ 635.000,- k.k.

ELDERS

rS

ELDERS

ELDERS

! i

ZWARE KWALITEIT

TOILETBORSTEL

3JIÜL

BAD- OF KAMERJAS

INCLUSIEF
FRAAIE
PORSELEINEN
HOUDER

100% katoen. Kimonomodel van lekkere zachte
sadstof, in modieuze kleuren, voor dames en heren

VAN

Te koop in Zandvoort
onder flatgebouw

«lölujj'S Zandvoort, tel. 12060

Dr. C. A. Gerkestraat 72, goed onderh. vrijst.
woonh. met fraaie tuin en zomerhuis. Grondopp. 490 m2. Ind.: hal, L-vorm. woonk. met serre, half open keuken; 1e et.: 3 sl.k., balkon zuid,
badk. met wastafel, douche en toilet; 2e et. bevloerde zolderruimte bereikbaar via vlizotrap.
Zomerhuis: woonk. met keukenblok, sl.k.,
douche/toilet.
Vr.pr. ƒ 598.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

met 23 extracten o.a. Ginseng, Aloë Vera
Bijenpollen, Shisandra bessen. Verlicht al
Uw lichamelijke klachten. Per dag 30 ml,
fles van 950 ml ƒ 59,50.
••••• Garantie: na 30 dagen: BBBBBBB
niet goed - geld terug!
Info: Letty Kinderdijk - 02507-19899.

v • Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327. ,

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

offerte.

Chinese Kruidendrank
Antl-oxidant

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

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24

Vraag vrijblijvend

^ De natuur kent de mens. ^

MATEN: M, L of XL

ELDERS

34JÏ

diverse
grappige figuren

fVfAKELAAR O.G,

ENKA
VISCOSE
SPONS

STUKS VOOR m

extra groot, neemt
snel veel vocht op

ELDERS,

SERVETTEN
tissue kwaliteit, ^, -idiverse kleuren f
.
\

v

ENKA PERFO ZEEM ELDERS

AankoopA/erkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

PER SET

door speciale perforatiestructuur O QQf
sterk absorberend, per stuk
j£ï%7O

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

AANBEVOLEN

DOOR
TOPFOKKERS

PAK

PEDIGREE PAL
HONDEBROKKEN

3 KILO

een komplete en
uitgebalanceerde
maaltijd

s~-\ ,«"~,.

>

*• \
\y j 'l,•~~"\J */-"n
IV.t' •w

ELDERS

ELDERS ^

/

fv,_.•*

.'I.

£M

4^1:

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen'
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090
BRUT
DE PÊCHE OF
BRUTDELITCHI

Super
NOORD
Gratis
ruime
pörkeergelegenheid

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op

heerlijke frisse cider
met fijne vruchten
FLES 0.75 LITER

ZALM
BLIK
200 GRAM

'

PROSCIUTTO E FUNGHI OF
QUATTRO STAGIONE

06-Nummers
Luister naar gratis SEXoproe- Laat je eens lekker doorver
pen van vrouwen. Maak je binden met zo'n OUDERE
. keuze, de computer schakelt vrouw thuis: 06-9650 (i gpm)
door. Bel 06-9665 (100cpm). NEGERINNEN geven lel.nrs.
Nu DIKKE vrouwen echt op- voor gratis plezier bij hen
bellen. Zoek de leukste en de thuis. Bel 06-9662 (75cpm)
computer verbindt je naar Jongemannen gezocht die
haar thuis. 06-96.68 (100cpm) dames (35+) GRATIS ver
Nu kun je hete vrouwen echt wennen. 06-9666 (1 gpm).
opbellen. Ze willen gratis sex.
De computer verbind je naar
Diverse clubs
haar door. 06-9755 (75cpm).
Oudere en jonge mannen gezocht v. gratis SEX met dames (35 + ): 06-9620 (75cpm).
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt.
06-350.290.53 (75cpm).
Oudere HEREN gezocht v.
gratis sex met lieve dames!
(40+) Bel 06-9705 (75cpm).

020 - 6328686. Amber Escor
charmante dames, dagelijks
na 19 uur. (Geen chauffeu
a.d. deur • geen extra kosten.

Darling Escort
v.a. ƒ200 p.u. Meisjes gevr,
v.a. 18 j. Bel: 020-6189577.

Diversen
Oudere vrouwen (40+) geven
hun telefoonnr voor gratis
SEX: 06-9517 (75 cpm).
* Gratis af te halen: trottoir
Oudere vrouwen geven tel. tegels. Tel,: 02507 - 12914.
nrsvvoor gratis sex bij hen MADY, par. medium, helpt bi
thuis! Bel nu 06-9780 (75cpm) relatieherst., geliefd worden
Oudere
vrouwen
geven geldzaken, examen, besch
tel.nrs. voor gratis sex bij hen en brengt geluk, result. verz.
thuis. Bel 06-9511 (100 cpm) betaling na result. 6721708.

ELDERS

zoek uit:
Indische kerrie-of
Chinese zoetzure saus

IN STEENOVEN

Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MiCRO's

m SALMOJÜ

UNCLE BEN'S
OOSTERSE
SAUZEN

20EK U|T: FRUTT| D| MARE

CHINESE MIE

jjÈSALI^ CHIEFINDIA»!
CHIEFINDIAN
FANCY PINK

RIJK
OPGEMAAKTE

issffiS^i|BRY

» CHIEFI

maak zelf uw ORIËNTAALSE
SPECIALITEITEN
PAK 250 GRAM

NU MET 33% GRATI

^

ö£5S*S3$ RIJK GEVULD
•- •
:[METFRis FRUIT

fe

'

GALA
KOFFIE

NUTROMA
KOFFIEMELK

CAFEÏNEVRIJ

HALFVOL

PONDSPAK

FLES
500 ML

POT 350 GRAM

... HEERLIJKE

VLAAIEN
LIEFST
700 GRAM
ELDERS

ei
ncoc
ELDERS

OUDEGOUDSE

OVENVEKSWIT

TOPJU1CE

LEKKER
PITTIG

HEEL
PONP
ELDERS

HAASFILETLAPJES

PER KILO
98

GESNEDEN
EN VERPAKT
HEEL BROOD
ELDERS

BlOiMKOOl

DIVERSE SMAKEN

BEKER
450 GRAM
ELDERS

PER
100GRAM
ELDERS

LITERPAK
INTRODUCTIE PRIJS '

ELDERS

DIRK VAN DEN BROEK

geldig van
woensdag
t/m zaterdag

ELDERS

1.68

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schallplein • HOOFDDORP: Markllaan (cenlruml. Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyaclnlenstraal • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelberlsslraat • AMSTELVEEN - NOORD; Koslverlotenh
•AMSTERDAM: Belgiëplein 106,INieuw Sloten). Molukkenslraal13l(oosl) EN NU OOK: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte!

donderdag 13 juli 1995

Weekmedia 17

RUIMBWEVA
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag tot 17.00 uur;
maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
Vrijdagavond koopavond
tot 21.00 uur.
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken.

O i e cvv. & n,

Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur.
ExtknM m botulbur dfcomtwt •

mljnders

C^W meubelcenter

MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-advertenties voor zaketimun en particulier kimncn worden gezet over I of 2 kolommen breed Ie in <liverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,48 per millimeter.
Sluitingslijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt n w leksl telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
^T Zand voorts Nieuwsblad, Gaslhiiisplcm 12, 2042.JA1
Zandvoorl;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Z. Zandvoorts Nieuwsblad, Amstelveen» Weekblad,
Uithoornse Courant, de Ronde Vcncr, Aalsmeerder
Courant, alle edities van liet Amsterdams Stadsblad, de Nieuwe Weesper, ƒ5,52 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
"fa Informatie over onze overige aantrekkelijke advertcntiecoinbinaties in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
.*k Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,-- adm.kosten.
"k Bij plaatsing in «Ie Micro's worden geen bewijsmimmers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten hel verspreidingsgebied één krant versluurd. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. l 7,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinatie Z
telefonisch opgeven:

*Help de Polen. Stuur 'n LA BROCANTEUSE, huis/tuin
voedselpakket! Wij hebben decoraties, houdt open huis
evt. 'n adres: 02907-5235.
14, 15, 16 juli en 25, 26, 27
aug., 9.00-18.00 u. NieuwenHIV/AIDS
Amsterdam, zaterdag 22 jul dammerdijk 327, A'dam.
a.s. (13.00-18.00 uur).
Bijeenkomst voor familieleden en nabestaanden van
mensen met Hiv/Aids.
Informatie en uitwisseling van
ervaringen.
Kosten (incl
lunch en drankje achteraf
ƒ 10. Opgave: Hiv Vereniginc
tel. 020 - 6.160.160.

Therapieën

Kunst en antiek

Cilinder
bureau's

TAFELS

NIEUWE UITDAGING

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
Een pruik als het
nodig is!

Word
RIJINSTRUCTEUR
(m/v) of start rijschool.
Al onze cursisten krijgen
een baan. Ook u kunt al na
5 maanden aan de slag als
auto-, motor- of brommerinstructeur. Een rijschool
beginnen mag ook na deze
opleiding die overal in het
land gegeven wordt. Heeft u
rijbewijs, MAVO of VBO? Bel
dan nu (24 uur per dag) voor
gratis nieuwe studiegids:
De Kaderschool, telefoon
04998-99425 of 020-6226173.
• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

Horecapersoneel
gevraagd

Dames/heren gevraagd

SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 19800.

Personeel
aangeboden

Schoonheid en
verzorging

Aangeboden: zeer betrouwbare, vr. hulp in de huishouding, Engelssprekend, ƒ 15
p.u. Voor inl.: 02507 - 19317.

HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 02507 - 14606.

30 tot ± 50 jr. die mee willen doen aan een marktonderzoek
tegen een vergoeding. Inlichtingen tel.: 020 - 6654447.

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

Reageren op 'n contact-advertentie
"met boxnummer?

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Ook gespecialiseerd in
heren{mqat]werken

Heemsledeslroal28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Tel.02Ml57l07

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTEïSlifE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1 . Kies een leuke advertentie
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Wat moet u doen:
1. Kies een leuke advertentie, ƒ1,- p.m.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
2 meiden van 19/20 jr: 7 t/m
23 augustus naar Salou. We
willen met jullie afspreken.
Wel snel reageren... Boxnumrher 959866 (1 gpm).

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Gevr.: handige jongen, ± 17
jr, v.d. afwas en andere werkzaamheden in de keuken. Vakantiewerk. Harocamo, Kerkstraat 14. Tel.: 02507 - 12102.

Huwelijk en kennismaking

Oproepen - Mededelingen

Ronald speelt gitaar. Welk
meisje raakt de gevoelige
snaar? Boxnr 957547 (1 gpm)

ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p.w.
02507-30183/06-52812146

Foto - Film
•*•T.k.: compactcamera Mi:
nolta Riva AF35 automatic,
z.g.a.n., ƒ 100. 02507-18825.

PLAATSEN!

Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te
beluisteren) •
.
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw adverten
tie afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)
(in blokletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputér hebt gekregen.
Het boxnummer is:
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Sportartikelen
*Skeelers Roces ATH, mt
43, te klein, 10x gebruikt, als
nieuw, ƒ 100. 02507 - 16252.
* T.k.: skeelers rollerblad, mt
43, ƒ 150; zaalschoenen, mt
43, Umbro, ƒ 35.02507-12013.

Vaar/surfsport
MOTORBOOTVERH. A'DAM
Groot en klein, met en zonder
schipper. Tel.: 020 - 6640555.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

ELKE DAG NIEUWE
DAMES PRIVÉ
Laat je snel
doorverbinden via

JONGE mannen gezocht die
dames (35+) GRATIS verwennen. 06-9709 (75cpm).

06-98.57

Kies nu zelf de leukste
vrouwen, via de computer
krijg je haar direkt aan de
*Te koop: racefiets, merk
Motobecane, prijs ƒ 250.
Gratis naar bed met getrouw- lijn! Bel 06-9667 (75cpm).
Telefoon: 02507 - 17794.
de vrouwen thuis. Sexkontakten bel 06-9747 (75cpm).
T.k. gevr. bromscooter in redelijk/goede staat, event. de- Gratis naar bed met vele
Bel dames Thuis!
fect geen bezw. Tel.: 18110. Dikke VROUWEN thuis.
Bel ook 06-9580 (75cpm).
24 u/p.d. 100 c.p.m.
06-Nummers
Gratis naar bed met vele ge-

Privé

06-96.88

Bel Dames Thuis
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

trouwde vrouwen thuis. Sexkontakt. Bel 06-9530 (75cpm)
GRATIS Sexkontakt, nu spec.
met hete vrouwen van 40+.
Bel nu: 06-98.11 (75cpm).

SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
haar thuis. 06-9667 (75cpm)

06-98.50

GRATIS 't bed in met getrouwde vrouwen. Direkt sex
contact. 06-9566 (75 cpm).

STUDENTES geven tel.nr.
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9695 (slechts 75 cpm).

24 u/p.d. 100 c.p.m.

Hete livesex

STUDENTES geven gratis
sex op hun kamertje. Bel ook
06-9603 (75cpm).

Dikke vrouwen (40+) willen
kontakt met oudere heren.
Bel ook! 06-9543 (75cpm).
Dikke vrouwen geven tel.nrs
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9602 (100cpm).

06-9714
Hete meisjes (18) Live

STUDENTES willen mannen
verwennen. Geen fin. bedoelingen: 06-350.266.46 (1 gpm).

Geen wachttijd 1 gpm

TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel 06-9502 (75cpm).

24 upd - 1 gpm

06-9715

Dikke vrouwen (40+) willen
vrijblijvende sex. Gratis &
Homo: Jongens (18) onder eldiscreet. Bel 06-9502 (75cpm) kaar. Hoor die knullen genieDIREKT apart met gratis vrou- ten! 06-320*330*88 (75cpm).
wen, doorverbonden naar
** HOMOKONTAKTEN **
haar thuis. 06-9710 (75cpm). Zoek je snel een hete knul?
06-320*330*18 (75cpm)
DIREKT-SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste
HUISVROUWEN
geven
vrouwen, via de computer
tel.nrs voor gratis sex bij hen
wil ze gratis sex aan de lijn. thuis. 06-9501 (75cpm).
Bel 06-9788 (75cpm).
HUISVROUWEN
geven
Dominante vrouwen geven tel.nrs voor gratis sex bij hen
tel.nr voor Gratis SM-kontakt thuis. 06-9664 (75cpm).
06-320.325.80 (100cpm).
Doorschakellijn direkt apart
met een oudere vrouw. Bel
06-9504 (75cpm).

Alblas Verkeersscholen

DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je vrouwen direkt
opbellen. Direkt naar haar
thuis. Bel: 06-9892 (75cpm)

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Op de Sniep, Diemen

24 u/p.d. 110 c.p.m.

Rijles auto's
en motoren

in 5 dagen

,m

TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9844 (75cpm).
Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt aan de
lijn! Bel 06-9757 (75cpm).
IVrouwen van 35 jaar en ouder willen direkt-sex. Bel haar
thuis op via 06-9604 (75cpm)
Wellustige oudere vrouwen
geven hun tel.nrs. voor gratis
sex. Bel 06-9605 (100cpm).

Zie voor meer micro's
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SPELEN

Ronald uit Rotterdam zoekt
een donkere vrouw om leuke
Ben je niet wanhopig, maar en gezellige dingen te onderwel op zoek naar gezellig- nemen. Boxnr 310946 1 gpm
U kunt bij ons al
heid? Ik ben Mark, 26, lekker
v.a. ƒ 270,- voor
en lief. Boxnr 914545 (1 gpm) Surinaamse man, HBO niveau, houdt van reizen en
het eerste halfjaar
Charmante academicus met zoekt evenwichtige en symeen goede piano
pretoogjes zoekt frêle jonge pathieke dame. Boxnummer
huren.
vrouw voor de fijne dingen in 959080 (1 gpm).
Informeer NU al
het
leven.
Boxnummer
voor komende
Vrouwen
uit
omgeving
952057 (1 gpm).
schoolseizoen bij:
Utrecht reageer! Avontuurlijk
Goed uitziende man zoekt en hou je van zon en vakantie
vriendin met open warm ka- in Portugal met man? Boxrakter. Boxnr 347073 (1 gpm) nummer 985133 (1 gpm).
Amsterdamseweg 202,
Hallo, ik ben Janine, heb goe- Waar is de allerlekkerste knuf
AMSTELVEEN
de functie. Ik zoek .een zeer fel (V) van Nederland? Rea020-6413187
betrouwbare nette heer. Box- geer direct als je'in aanmerVERHUUR van PIANO'S
nummer 958918 (1 gpm).
king denkt te komen op: boxal v.a. ƒ 50 per mnd
nummer
794464
(1
gpm).
Hallo, ik (vr.) ben 19 en een
Bel voor onze voorwaarden:
gezellige prater. Wie rea- Welke leuke, donkere man- 02946-4292, Fa. Holla & Zoon,
geert? Boxnr 959656 (1 gpm). nen willen met mij, Linda van
Hallo, ik (vrouw), ben 22 jaar 28, iets ondernemen? Ik
Dieren en
en heb al voor dé 1000e keer wacht op je. Boxnummer
dieren959940
(1
gpm).
een advertentie ingesproken.
benodigdheden
Wie??? Boxnummer 942142
(1 gpm).
Erkende relatie/
Hans zoekt temperamentvol- bemiddelingbureaus
le vrouw, kinderen geen bezwaar, HBO-niveau, tot ca. 35
CUPIDO brengt u bij elkaar!
jr. Boxnr 320767 (1 gpm).
Indien gewenst reeds binnen
Heb je pit, humor en karakter. 1 week uw eerste contact.
Dan is deze sportieve meid Vraag gratis en vrijblijvend
van 31 jouw type. Boxnum- de folder aan: 03451-11486
mer 912168 (1 gpm).
(automatisch) of 03451-31364
Hoi, ik ben Carla. Ik zoek een (telefoniste). 24 Uur per dag
spontane lachebek! Boxnum- 7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
mer 959848 (1 gpm).
Nederlands grootste relatieHoi, ik ben een 24-jarige boy organisaties.
en heb vanavond niets te
doen. Jij wel? Bel me dan CUPIDO zorgt snel voor resuldirect! Boxnr 911104 (1 gpm) taat! Folder: 03451-11486 (automatisch) of 03451-31364
Humoristische jongen van 28 (telefoniste). Erkend, voordejr, 1.86, z.k.m. leuk meisje lig eo één van Nederlands
voor
relatie. Boxnummer grootste relatie organisaties.
364851 (1 gpm).

Lieve kattenouders gezochl
voor 2 vrolijke, zindelijke kittens, half langh., 12 wkn oud
ontwormd en ingeënt. Zij zkn
een ruime behuizing met tuin.
React. na 20 u.: 020-6903310.

Ik, Desiree, houd samen met
Woninginrichting
mijn zoontje van country muziek en veel lol maken. Boxnummer 959359 (1 gpm).
*T.k. perzisch tapijt Sparta
Ik, Michelle, ben fotomodel, 3 ' / z x 4 m, ƒ1250,-.
z.k.m. leuke, sportieve vent. Tel. 02507 - 12141.
Boxnummer 959777 (1 gpm).

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.

Lessen en clubs

3 regels
Gratis!

voor de particulier

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
• geabonneerd zijn op het
bij uw tekst meegerekend wordt).
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worvia de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
den opgegeven.
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • albrief) met vermelding van uw postcode naar:
leen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Of afgeven bij:
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterGasthuisplein 12,
grepen.
2041JMZandvoort
Indien uw advertentie een-betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

PIANOLESSEN
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486.

Zandvoorts Nieuwsblad

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

Party-service
PELIKAAN .

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

VERENIGINGSGEBOUW

Beeld en geluid
Janny z.k.m. gewone Hollandse man tot 45 jr voor
warmte, liefde en erotiek. *T.k.: Philips kleuren-tv, U
Reageer snel op boxnummer kanalen, spelend te zien
Zoekt u ruimte voor vergade
371441 (1 gpm).
vr.pr. ƒ 65. Tel.:.02507 - 30355. ring, feest, club of partij'
Lefgozer gezocht om met * T.k. t.v., port., zw./wit, 31 Komt u dan eens praten me
een d.blond, 26-jarig meisje cm, 12 V batt. of accu-aansl., mij, A.J. v.d. Moolen,
langs het strand te wandelen. ƒ65. Tel. na 19.00 uur 16516. Gemeenschapshuis,
tel.
Boxnummer 669381 (1 gpm).
02507-14085 of 19652.
Lisa, 40+, z.k.m. lieve, eerlijke
man, 50+, voor mooie relatie.
Verhuizingen
Woningruil
Boxnummer 959536 (1 gpm).
Ned./Surinaamse jongen wil
dansen en uitgaan met een X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
lief en spontaan meisje. Box- kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.
nummer 959596 (1 gpm).

Autoverzekering

WOONIKXEN

E.-VALHKL

Muziekinstrumenten

VAN KERKWIJK

ZELF EEN ADVERTENTIE

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Jan Best

020-562 62 71

(zelfstandig of in loondienst) die mee willen doen aan
een marktonderzoek. U krijgt hier een ruime vergoeding voor.
Inlichtingen tel.: 020 - 6654447.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

LZ

Gevr.: huishoudelijke hulp, 1
groot en klein, Teak hout
Te huur aangeb. garage of
ochtend per 14 dgn, ƒ 15 p.u.
JAN BEST, Keizersgr. 357, pakhuis. Tel. 02507 - 17084.
REBALANCING .diepgaande Tel.: 02507 - 13710.
020-6232736. Showroom:
massage: bewust worden/ • Rubrieksadvertentie op- Mr. J. Takkade 30, Aalsmeer,
vrijmaken v. in lich. vastge- geven? Zie voor adres en/of
Bloemen, planten
020-6412137.
houden spanningen/emoties. telefoonnummer de colofon
en tuinartikelen
Folder? 6964066 Yakiz Bakker in deze krant.
antiek, klein,
*Ko, Nico, Wim, prettic
TUINMAN voor al uw tuingroot, dik, dun.
Divers personeel gevraagd
weekje in Berlijn.
werk, hek- en straatwerk.
Eveline, Ruut, Rowan.
Levering alle materialen.
Vraag vrijblijvend prijs. Keizersgracht 357,
*Marjon, succes 17-7. Ho
opgave. Tel.: 023 - 380852.
020-6232736.
pend tot 't borreluurtje. Nico
Showroom:
Wim, Rini, Herman. Toi-toi.
Mr. J. Takkade 30,
Promo/distributiebedrijf zoekt gemotiveerde mensen voor
Financiën en
Aalsmeer, 020-6412137.
een snel groeiende carrière. Diverse functies. Bel voor een
handelszaken
afspraak: 020 - 6003023. Ook part-time, studenten welkom.

(dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Kappers/sters gevraagd

vanReeuwijk

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

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Abonnee Ja/Nee

17-10
PHILIPS MINI-SYSTEEM
MET 3-CD WISSELAAR

SONY
55CM GROOTBEELD
KLEUREN-TV STEREO
TELETEKST
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760; Rat square beeldbuis, teletekst, stereo en af| standbediening. Adv."1795.-

1095.-

i PHILIPS 70'CM KTV
STEREO TELETEKST
28ST2471;Adviesprijs'1995.-

1195.-

j PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST
| 28SL5800;70cm.Adv.'2695.-

1795.-

l PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ
j 28PT800B;Adviesprijs'2795.-

1995.-

l PHILIPS 29PT910A
l 70CM MATCHLINE
lOOHertz, beeld in beeld
l (P.I.P.), digital scan, stilstaand
beeld, teletekst en 100 Watt
totaal muziekvermogen.
j Adviesprijs'3695.-

2495.945.-

l PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350;Adviesprijs"1445.-

SONYHI-8TRAVELLER
opklasse beeldkwaliteit,
ifi stereo. Adviesprijs'3330.-

1599.-

vermogen, automatisch zen-

.ndenng

Hi-Fi stereo met 30 Watt totaal
derzoeksysteem,2euro-scart
aansluitingen, stereo camcorder aansluiting aan de
voorzijde.
ƒ *
Adviesprijs*1499.-

laatste
Interma,,*:

,300 Omroep
.
400 Vrije Tijd, Teletekst
5OO Consument, financier
fif.n c»nnv*
ouu
,»pon,
.
, .• .

•£" ^ S —
4O1 *'Ja
„
'••£££££501
^,&imMKI8SfflR
GOT ••>.-Kiïiï;NSïW^ïSt.i-:ta«««««.^:
yQi. ff

INDESIT 2-DÊURS
Variabele indeling. Adv.'799.-

l
g!

Omroep- overzicht:
. _ _ _ nn w®m
NOS 304 AVRO 310 VARA 32O tagg:
NCRV 340 TROS 3SO VOO 36O fep|;
VPRO 380 IKON 391 Educatief

ZANUSSI 2-DEURS
STUNTI Adviesprijs"749.-

Adres centrale redactie: Studlocp^g
WHIRLPOOL 2-DEURS
235 liter. Adviesprils"98S.

'OPMERKCAMCORDER
CAMCORDER
E807;8mm,8xzoom,aiJtofocus.
Ixzoom.autofocus.

CCC
UUU-

899.-

BAUKNECHT 2-DEURS
Luxe kast. Adviesprijs'1 049.-

SONY T R A V E L L E R
Lichtgewicht camcorder."1650.amcorder.'1650.-

899.-

.'Bel de BCC -

JVC 3 KOPPEN
VIDEORECORDER
INKL. SHOWVIEW
,ONY HI-FI VIDEO+PDC
SLVE70; Tri-Logic! 4 DAPRO koppen, Hi-Fi stereo
en PDC. Adviesprijs.*1780.-

949.-

•.

INFOLIJN

020-6474939

G«n prijsinlo i.v.m. concurrentie
V Aid. consumentenbclangen
Via. t/m'vr. van 10.00 tol 16.00
. V Tijdstip van levering?
l
BeldeBCC

HRJ305; VHS High-Quality,
3 DA-koppen voor perfekte
beeldkwaliteit, supersnel
loopwerk, automatische koppenreiniging, Shuttle Dial,
eenvoudig programmeren met
showyiew, afstandbediening
met LCD-display.
Adviesprijs*999.-

l

k\

BEZORGLIJN

020-6476219

AV
Een dag voor levering
TVan 14.0010116.00 uur

999.-

SONY55CMKVM2100
Hi-BlackTrinitron. Adv."1000.-

699.-

SHARP DV5403 KTV
55cm, Stereo en teletekst.

649.SONY VIDEO + PDC
SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviesprijs."890.

nrg«i
ORE
IJrJKf ^33."

•

599.-

INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak.| Adv.*699_-

1098.-

GRUNDIG63CM
T63-630; Teletekst. Adv."1579.

*fl
K
A

37 CM KLEUREN-TV

825.PHILIPS/
WHIRLPOOL

SHOWVIEW
EW VIDEO
VXK326; VHS-HQ,
HS-HQ, shuttle
:ning.Adv."699.afstandbediening.
Adv."699.-

AEG TURNAMAn

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-etektrofomuis+grill. "999-

498.528.-

ETNA FORNUIS 14.00

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.*1575.-

898.

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker/1510-

1299.-

PELGRIM TURBO
FORNUIS
94.0; Heteluchtoven! "685.-

1048.-!

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs" 1735.-

1198.-

BOSCH KOELKAST

415.:HT KAST

BAUKNECHT KAST
wak.Adv.V49.3-sterren vriesvak.
Adv.*749.

495.-

HTKRC3032
BAUKNECHTKRC3032
R KOELER
300 LITER

795.-

ELECTROLUXRC1000
LUXRC1000
33 LITER! KOELBOX
Absorptie, 12/220voltengas,
!/220voltengas

345.-

IHKil^^
cHrr^èlaES3aE3E

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat. "298.-

IGNIS DROGER AWF020
ETNA KOOKPLAAT
1205JN;4pits.Adv.*450.-

238.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs"649.-

INDESIT WASDROGER

TURBO-DRIVEVIDEO
Supersnel,VHS-HQvideo."759.-

rim»|irr n

ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-slanden. '135.-

mui

aisiSIP

429.

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

BAUKNECHT TRA961
OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje.
Adviesprijs. "595.-

419.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E;LCDafsLbed.."799.-

308.398.-

419.-

WHIRLPOOL AFB594

KONDENSDROGER
N5000; Geen afvoer nodig

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs"245.-

~~

WHIRLPOOL AWG912
Kondensd'roger.
Adviesprijs. "1549.-

120 LITER VRIESKAST

339.-

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1341; Adv. '848.

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. atstandbediening. "699.-

298.- ~> 369.-

548.-

MIELE DROGER T349

AEG TYPE 520
Kondensdroger.Adv."1449.

1049.-

WHIRLPOOL 243 LITER
1.40 meter hoog me
6 vriesvakken cq laden
Adviesprijs'1165.-

PHIL1PS MICRO Hi-Fi SYSTEEM

399.-

Er is al een komplete MICRO set A Q Q
met CD-speleren boxen voor
l %f%>JT

P\N-COPE

IBUVERWUK^
_
ISUPËRSTORE 1 100 m2
iBreestraat 65

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERVUOUDE
DENHAAG
HILVERSUM

plMA

CQQB>
liftfef 39;|.

M
&

BOSCH VW SPS2102

STUNT!! VRIESKIST!
Bijna alle topmerken
leverbaar in alle maten en
soorten. Er is al een vries
kist vanaf

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adviesprijs"249.-

MIELE VW G521
Type G521; Adv. "2099.-

298.-

159.-

1399.-

DE GROOTSTE OI\|AFHANKELIJKE VAM NEDERLAND

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

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12 couverts
en geruisarm: Adv. "999.-

BAUKNECHT VW3PR

798.-

Inkl. CD-speleren luidsprekers. Adviesprijs *800.-

-«i-Meer budget door de gratis l \"p l JN
gJBCC-card!
•*" ' ""-Aanvraag-folder in de winUeü

V
INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO; Adv."849.-

AEG BOVENLADER
LAV275;

nig^
OTC
iJafif O/OB"

I^SKE
"nnm inP°a?ii

449.429.479.-

PHILIPS VIDEO -t- PDC
VR223; TELETEKST. "1245.

praft 700^.
i^afe? l;Sf«f>

145 LITER KOELER
Topmerk. Adviesprijs*749.-

GRUNDIG VIDEO + pDC
"
GRUNDIG 51 CM KTV GV401; 'Beste koop!" TELETEKST/PDC
prog.
"
1
099.T51 -540; Teletekst. Adv."1099.

568.-

1195.-

365.-

UiHliRfR^^Q^^Hp^^HH^^ulBMryVTf

tijd voor u

SIEMENS WASAUTOM.
Adviesprijs"1348.-

WHIRLPOOL 1-DEURS

4 KOPPEN
^ VIDEO
lekt beeld. "799.Topmerk! Perfekt

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33; Stereo en teletekst

995.-

nTg% QOC F
IJrJC.? öO3a

549.-

kenmetoflicis
garai •'-'-~""

WASDROOGKOMBNATE
Wassen en drogen in
1 machine, 1200 loeren.
Adviesprijs. "1799.-

1000 TOEREN BOVENL.
1-DEURS KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiaele garantie.

RISICO

1045.-

850
PHILIPS VIDEO + PDC
VR333; "Beste koop!"
3 koppen, TELETEKST/PDC
prog. Adviesprijs"1095.-

WHIRLPOOL AVM920
Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv. "1499.-

AEG LAVAMAT RVS
3e grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderenl Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs. '1499.-

TOEREN
BOVENLADER
TypeAWG089; Adv. "1435.-

AKAI VHS-IHQ
i-IHQ VIDEO
VSG21; Afstandbediend.
ndbediend."768."768.-

998.-

955.-

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
Type KGV3602; 3 vriesladen en extra grote koelruimte.
Adviesprijs* 1699.-

99.-

549.-

848.-

649.
679.-

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel. '1499.-

999.

-

699.-

499.-

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST
63TA4410; Adviesprijs11995.-

379.

MOULINEX KOMBI
FMA925C; Luxe 3 in 1 kombi magnetron. Inkl. heteluchtoveri en grill. Adv. '849.-

749.-

599.-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi. Adv."1235-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs'1498.-

SONYSHOWVIEW+PDC
SLVE50; 4 koppen, TriLogic. Adviesprijs'1330.-

BLAUPUNKTSHOWVIEW
TSHOWVIEW
RTV256EGC;
C; Supersnel,
LCD-afst. bed.
3d. Adv. "995.-

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12; Teletekst." 1679.-

MIELE 1100TOEREN
Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adviesprijs. '2299.-

BAUKNECHT WA541
1000 toeren wasautomaat

859.
979.-

BLAUPUNKT HI-FI
STEREO + SHOWVIEW

699.-

G R A T I S 3 J AAR

469.-

MIELE K1321S LUXE

799.-

AKAI VIDEORECORDER
3RECORDER
3 koppen met LO>afstbed."828.,O>afslbed."82a-

SONY TELETEKST
KVM1421; Adviesprijs"890.

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs koel/vries kombinatie
met 3 laden. Adviesprijs'999.-

BAUKNECHT SUPER
3 laden. Adviesprijs'1199.-

949.-

ISONY55CMKVX2141
Stereo en teletekst. "1650.-

NDESIT PROMOTIE
ype 2596; Adv.'799.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Flat en square Hi-BlackTriniI tron beeldbuis, teletekst en afstandbediening. Adv. *1660.- JVC HI-FI VIDEO
HRJ600; Stereo. Adv.'1299.-

~1099.-

m 599.-

259.-

SHARP R3G56KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

Vraag, opmerking,'probleem?

PANASONICHI-FI VIDEO
NVHD90;"Beste koop!' 4 kopaen, stereo, showview.

l PANASONIC 63 CM
TX1988; Stereo en teletekst.

LUXE 800 TOEREN

249.-

MOULINEX FM1315

549.

949.-

1399.-

3§Er 699.*

WHIRLPOOL AVM610
20li!erinhoud.Adv.'649.-

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

779.-

SONY72CMKVC2921
| Stereo en teletekst."2250.-

749.-

PHILIPS/WHIRLPOOL
•ypeAWG719; Adv." 1235.-

m

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240; "Beste koop", VHSHQ,TELETEKST/PDC.'1709.-

2699.

749.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
ypeZE400E;Adv. "949.-

179.219

SHARP R2V14STUNT

SHARP3IN1KOMBIR7V1

11449.-

385.-

999.-

NDESIT1200TOEREN
«ASVOLAUTOMAAT
/oorlader, centrifugegang
200trn/min., rvs trommel,
eerzuinig. Adviesprijs'1199.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en
ontdooiïen. Uitneembaar
draaiplateau. Adv. '279.-

JVC

PHUPSHl-oCAMCORDER
3CAMCORDER
\flB70; 16xzoom,
DOI, stereo.'2495.stereo, '2495.-

37CMTYPE37KV1212
'BESTE KOOP' Officisle
Philips garantie. Adv.'695.- PHILIPS HI-FI VIDEO
VR632; TURBO-DRIVE,
4 koppen, stereo, lohgplay,
LCD-afstandbediening.'1295.-

ISONY72CMKVS2921
Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviesprijs'4000.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv."849.-

l°0 JS^uw erfregio '

f

1449.-

?l

M01

r>2 Nieuws

SONY HI-FI STEREO
CAMCORDER
"R323; Hi-Fi stereo camcorder,
Oxzoom,groothoeklens.'2550.-

795.-

495

frarood afstandbediening,

1949.-

STEREO TELETEKST
52NA2304;55cm,Otf. Philips
garantie. Adviesprijs'1345.-

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviesprijs'745.-

Square Hi-Black Trinitron
beeldbuis, 60 voorkeuzezenders, programmeerbaarviainteletekst met geheugens,

1579.-

VOOR

Type KVX2141; 55cm Flat en

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8, stabilisator, stereo.

SONY STEADY SHOT
Met stabilisator! '3100.-

FW25; 2x25 Watt Hi-Fi versterker,
3-bands equalizer; Digitale tuner
met 24 pre-sets; Dubbel cassettedeck, High-Speed Dubbing; CDspeler met caroussel-lade voor
3 CD's, programmeerbaar;. 2-weg
bassreflex luidsprekers; Afstandbediening. Adviesprijs*999.-

lüliwf

I

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag.
dinsdag t/m vrijdag...
zaterdag .9 tot 5 uur;

/99«"

.1. tot 5.30 uur l
. 9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
...... 7 tot 9 uur
..... 7 tot 9'uur
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'College zal niet reageren'

Bewoners Prinsesseweg vinden kermis verschrikkelijk

Plan voor
watertoren
ingediend

'Net of de Duitsers weer komen'

ZANDVOORT - „Ik vind
het verschrikkelijk de kermis, wij gaan op vakantie.
Wij hebben een invalide
dochter van 41 jaar, die in
Nieuw Unicum zit, maar wij
kunnen haar tijdens de kermis niet halen. Met een rolstoel kom je er niet door. We
hebben net in de auto afscheid genomen, we moesten alle drie huilen."

zenbezitters, wij zijn slechts
huurders."
Wimmers heeft niet alleen
last van de muziek. „Ze pissen
gewoon in je tuin. En dan het
vandalisme. Ik had een brievenbus van de PTT gekocht,
150 gulden. Kermis weg, brieventaus ook weg. Wij wonen pas
driejaar in Zandvoort, maar dit
stelt mij teleur. Ik ben niet tegen kermis, maar zorg dat de
bewoners er geen last van hebC. Wimmers en zijn vrouw S. ben. De gemeente heeft haar
Wimmers slaan op de vlucht verantwoording ten opzichte
voor de kermis die morgen op van de inwoners."
de Prinsesseweg begint. „De
muziek begint om twee uur.
Maar denk niet dat ze om 11 Brandweer
uur stoppen, nee ze gaan ge„Als er iets gebeurt? Ik ben
woon door tot 12 uur. Dat is zeventig, mijn vrouw 66. Er kan
tien uur lang. En dat veertien geen politie-, ziekenwagen of
dagen, want eerst bouwen ze brandweer door." Mevrouw S.
twee dagen op en na de kermis Wimmers: „Al moest ik in een
nog eens twee dagen af. Het hutje op de hei zitten, dan nog
lijkt op een invasie, net of de gingen wij weg. Wij worden er
Duitsers weer komen. Ik zal doodnerveus van. Je moet de
eens aan een advocaat vragen ramen dicht doen midden in de
of de gemeente dit zo maar zomer en de televisie keihard
mag. Ze staan tegen de stoep- aan. Ik denk ook niet dat de
rand aan. Waarom gaan ze niet burgemeester dit voor zijn deur
naar het parkeerterrein in wil hebben. Je bent verplicht
Zuid. Maar ja, daar wonen hui- om weg te gaan."

ZANDVOORT - De advocaat van accountantsbureau Van
de Graaf, mr. G. Marijke Metz, heeft het college en de
gemeenteraad een taxatierapport, bouwtekeningen, een
rapport over de brandveiligheidseisen en een gewijzigde
verkeerssituatie over de watertoren ingediend.

Uit het rapport valt op te maken dat Van de Graaf 18 appartementen en twee penthouses
wil bouwen. De advocaat rekent dé gemeente voor dat het
zeer onvoordelig is de watertoren na aankoop van het Waterleidingbedrijf Zuid Kennemerland in bezit te houden. Opknappen van de watertoren
kost namelijk ruim een miljoen
gulden.
De raad heeft de watertoren,
onlangs door middel van een
motie, op een concept-monumentenlijst geplaatst. Maar het
onderhoud van een monument
is, aldus Metz, nog veel kostbaarder. Zij heeft uitgerekend
dat achterstallig onderhoud
290 duizend gulden kost, een
nieuwe lift 150 duizend en een
nieuw trappenhuis ten behoeve
van de brandveiligheid zes ton.

Eén gulden
Het waterleidingbedrijf is
niet van plan de toren op te
knappen, maar wil dit aan de
volgende eigenaar overlaten.
Dit is de gemeente, die verplicht is de toren, tegen gebruikswaarde over te nemen.
Metz gaat er bij haar goedkoopste berekening vanuit dat
WLZK de toren voor één gul-

den aan de gemeente verkoopt.
Accountantsbureau Van de
Graaf, een van de huurders van
de toren, wil het pand op zijn
beurt graag van de gemeente
kopen. Het bureau is echter
niet van plan de watertoren als
belegging aan te schaffen. Hij
wil de zuidzijde van de toren
uitbreiden en twintig woningen
bouwen. Op één bouwtekening
is ook sprake van een discotheek op de begane grond. Als
de toren op de monumentenlijst komt, mag aan de buitenkant niets veranderd worden.
Dan zal zeker geen toestemming worden gegeven voor de
bouw van balkons. Van de
Graaf wil juist hoge balkonconstructies maken ter bescherming van de privacy van omwonenden.
Metz schotelt college en raad
verschillende
alternatieven
voor. Als het gemeentebestuur
Van de Graaf een bouwvergunning verleent, vergoedt het bureau drie ton ofwel 15 duizend
gulden per appartement, afhankelijk van het aankoopbedrag,
de marktsituatie en de kosten.
Metz gaat ervan uit dat bij aanvaarding van de plannen de gemeente de verkeerssituatie bij
de watertoren aanpast, zoals de
aanleg van parkeerplaatsen en

Een van de bouwtekeningen met de uitgebreide zuidzijde van
de watertoren
omlegging van wegen. In het
plan krijgt een appartement
één parkeerplaats en een penthouse twee. Als de raad akkoord gaat, onderhandelt Van
de Graaf verder met de eigenaar van villa Maris, de heer
Van der Mije. Bij de villa moet
de ingang van het appartementencomplex komen.
Volgens
gemeentewoordvoerder Egon Snelders zal het
college Metz een brief schrij-

ven, waarin staat dat „het college niet ingaat op de plannen".
Snelders: „B en W vinden een
beslissing te prematuur. De
raad moet hierover een besluit
nemen."
De meeste omwonenden zijn
momenteel op vakantie, maar
Tineke de Wolff is „zeer verbaasd. Wij dachten dat het een
monument werd en er niets aan
de buitenkant zou worden veranderd. En nu dit plan."

ZANDVOORT - Het Nationaal l April Genootschap
slaagt er maar niet in sponsors te vinden voor de jaarlijkse uitreiking van de Loeres. Edo van Tetterode („Ik
ben beeldhouwer, dus gewend mij kernachtig uit te
drukken") van het genootschap: „De Loeres staan
klaar, maar dan is er weer
zo'n klootzak die op het nippertje afhaakt."

De laatste poging de beeldjes
in april in De Keukenhof uit te
reiken mislukte. Tetterode: „Ik
werk met een deadline. Als ik
daarvoor geen geld gestort
krijg, gaat het feest niet door.
We hebben nu besloten de uit- Kerstkaart
reiking te verplaatsen naar het
Zes a zeven personen komen
najaar. We zijn nu 33 jaar bezig. dit jaar in aanmerking voor een

Tropicana-urinoirs blijken 'groot succes'
ZANDVOORT - Een groot succes, noemde Mike Aardewerk, eigenaar van discotheek Chin-Chin aan de Haltestraat het urinoir, dat door de Stichting Zandvoort Promotie in de Willemstraat tijdens het, Tropicana-festival was
neergezet. Voorheen' wist hij - tot grote ergenis van de
buren in de Willemstraat - het plassen tegen de muur op
drukke avonden maar nauwelijks te voorkomen.
Aardewerk: „Ik zag er eerst
niet zoveel heil in, het leek mij
maar niks. Toch werd het urinoir tijdens het Tropicana-festival goed gebruikt door de heren. Er stonden zelfs mannen
op hun beurt te wachten. Wat
mij betreft mag het urinoir hier
ieder druk weekend staan."
Volgens Aardewerk is het urinoir veel effectiever dan de toilettengroep die er vroeger werd
neergezet. „De hokjes waren
donker en te lastig. Bovendien
werden ze meestal omgegooid
juist op het moment dat er iemand even rustig op zat. Dat is
natuurlijk wel grappig, maar
absoluut niet bevorderlijk voor
de rest van de avond. De meeste
mannen dachten trouwens dat
het alleen om te poepen was.
Vrouwen gebruiken de toilettengroep al helemaal niet. Zij
gaan liever in een zaak naar het

toilet, ook al moeten ze daarvoor een tijdje wachten."
Aardewerk pleit voor meer
urinoirs, vooral in de Willemstraat, de Kanaalweg en de Koningstraat. „Het zijn tijdens
zo'n festival de aan- en afvoerwegen van het dorp, daar lopen
uiteindelijk de meeste mensen
van- en naar hun auto," aldus
Aardewerk. Bewoners uit de
Schoolstraat voelden zich dit
jaar echter behoorlijk vergeten.
Daar richtten de heren zich nog
'in formatie' op de muren, tuinen, portieken en de schutting.
Behalve de traditioneel sanitaire problemen waren de horeca-ondernemers best te spreken over Tropicana '95. Jan Fil-

mer van Café Neuf in de Haltestraat: „Supergezellig en heel
druk. Vrijdagavond was jammer, toen viel er om 11 uur een
tropisch buitje, maar dat hoort
een beetje bij Tropicana. De
Mendoza Dance Party speelde
voor mij een beetje te hard,
maar de meeste mensen vonden dat weer geweldig. Alter
Midnight die we vrijdagavond
hadden, dat was pas tropische
muziek."
Eugene van Leusden van
Yanks op het Dorpsplein was
niet minder enthousiast over
het festival. „Goede sfeer, gezellig, behoorlijke omzet, flink gedanst. Jammer dat het begon te
regenen, maar veel mensen gingen onder de parasols schuilen.
Vooral de band van zaterdagavond, Jamento, had veel succes."
Volgens A.L. de Brabander
van het Wapen van Zandvoort
werd het Tropicana-festival
echter minder druk bezocht
dan andere jaren. „Er zijn min-

der toeristen in het dorp. De
hotels staan ook leeg, evenals
de kamers van particulieren.
Mensen kunnen hun geld maar
een keer uitgeven. Maar we
hebben het redelijk goed gedaan, we zijn uit de kosten."
La Bastille viert eigenlijk
geen Tropicana, maar noemt
het festival 'De bestorming van
La Bastille' vanwege de Franse
nationale feestdag die dit jaar
met Tropicana samenviel. In
het deel van de Haltestraat tot
aan de Kostverlorenstraat leek

het inderdaad op een bestorming, zo druk was het. De gebroeders Konings hadden zelfs
op 14 juli nog vuurwerk willen
afsteken maar konden de vergunning niet rondkrijgen. Voor
de gelegenheid was het pand
wel beschilderd.
Weinig onvertogen woorden
tijdens Tropicana '95. Alleen
verwondde een personeelslid
van Budy's Café zichzelf met
een schaar in het gezicht toen
hij enkele ty-ribs wilde verwijderen. Een bedrijfsongelukje.

ZANDVOORT - Een 34-jarige
man uit Spijkenisse is zondagavond beroofd óp de Boulevard
Barnaart. Hij wandelde met
zijn vrouw en kind op de boulevard toen een bromfietser vlak
langs hem reed en een linnen
tas van zijn schouder rukte. In
de tas zaten een videocamera
en twee Ray-Ban zonnebrillen.
De dader reed op een bromfiets
met omgebogen verzekeringsplaatje.

Achter het urinoir in de Willemstraat stond een bordje met de
tekst 'Geachte heren, hier niet urineren.' De meeste mannen
dat de tekst betrekking had op plassen tegen de muur.
ZANDVOORT - Op zondag- begrepen
De
foto
rechts
is genomen op het Gasthuisplein
morgen tussen twee en negen
Foto's André Lieberom
uur is vanaf het Burgemeester
van Fenemaplein de kostbare
Mercedes van een Duitse toerist gestolen. De auto heeft een
waarde van 130 duizend DM.
Het kenteken is PF-AT 400.

Auto gestolen

Datum
20jul
21 jul
22jul
23 jul
24 jul
25 jul
26 jul
27 jul
28 jul

HW LW HW LVV
10.1406.0622.5618.35
11.24 06.56 24.00 19.36
-.» 07.40 13.0620.35
01.2608.4414.1121.50
02.26 10.15 14.55 22.56
03.09 11.25 15.46 23.45
03.55 11.55 16.20 ~.»
04.2500.0516.4912.24
04.55 00.45 17.19 13.00

Maanstand/getij:
NM dond. 27 juli 17.13 uur
Springtij zond. 30 juli
05.59 uur NAP + 119 cm
EK vrijd. 4 aug. 05.16 uur

ZANDVOORT - D66-raadslid Han van Leeuwen heeft
gisteravond tijdens de algemene ledenvergadering van
zijn partij een oproep gedaan tot de vorming van een
'zaken-college' van vier wéthouders.
De bewindvoerders moeten
komen uit D66, WD, PvdA en
CDA. GemeenteBelangen Zandvoort zou volgens dit plan uit
het college verdwijnen. „GBZ
heeft," aldus Van Leeuwen, „de
afgelopen jaren zo vaak als
splijtzwam gewerkt binnen de
raad en binnen afzonderlijke
fracties dat wij deze partij niet

als betrouwbare partner kun- raad van negen-acht is volgens Leeuwen zwakke bestuurders.
de politicus niet werkbaar.
Maar reeds binnen Van Leeunen beschouwen."
wens eigen partij bestaan twijfels over het voorstel. Lou KoVan Leeuwen wil van drie Wantrouwen
naar vier wethouders. Dit is
Van Leeuwen vindt dat een per, die als D66-lid onafhankemogelijk indien de salarissen nieuw zakencollege een groei- lijk in de raad opereert, vindt
van drie wethouders over vier end wantrouwen bij de Zand- het een vreemde analyse. „Is
personen verdeeld worden of- voprtse bevolking jegens de po- Van Leeuwen de nieuwe politiewel de wethouders gaan terug litiek moet wegnemen. Verder ke leider van D66? Ik mis trounaar 82 procent.
moet de tendens dat investeer- wens een duidelijke visie. Hij
ders Zandvoort de rug toeke- spreekt van een zakenkabinet,
Van Leeuwen acht het voor ren, worden omgebogen, de maar zegt tegen GBZ: 'Jullie
de badplaats van groot belang achterstand in beleidsontwik- mogen niet meedoen'. Hij kan
dat er een college komt met een keling en -uitvoering worden trouwens niet tellen. De huidicomfortabele meerderheid in weggewerkt en het imago van ge collegepartijen hebben in de
de raad. „Dit is de enig haalbare Zandvoort worden verbeterd. raad een meerderheid van 11
oplossing, we zakken steeds Vooral WD-wethouder De tegen zes: drie CDA-ers, vier
verder weg in het moeras." De Jong en GBZ-wethouder Plie- WD-ers, vier GBZ-ers. Maar
huidige stemverhouding in de ringa zijn in de ogen van Van misschien heeft Van Leeuwen

Waar zit precies de humor
van deze kerstkaart? Van Tetterode, die ook al een probleem
heeft met het uitgeven van zijn
boek over de practical joke in

Kunstcircus
Hel Kunstcircus wordt
g*
'grootser en internatioO
naler'. Alleen werken de bewoners van het Gasthuishofje
niet mee. Bewoner G.A. Klijn:
'De mensen zijn bang een
beetje onder de voet te worden gelopen'

Oorlog
'Het is nu oorlog,' zegt
•»
Erna Meijer, voorzitter
l
van de onlangs opgerichte
Zandvoortsche Golfclub Sonderland. De golfers mogen in
augustus geen gebruik meer
maken van de ZHC-hockeyvelden. Floris Goezinne van
ZHC geeft toe dat er fricties
bestaan. 'Het golfen moet
echter geen gevaar opleveren
voor de hockeyers.'
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Nederland, zegt: „We geven
geen Loeres voor iets dat wel
grappig is. Het moet ook humor hebben. En het schilderij
van Rebel heeft humor. Dat
staat in het juryrapport en dat
blijft voorlopig geheim. Maar
we laten Rebel zeker niet vallen."
Rebel kreeg in maart een
brief van het genootschap of ze
interesse had de prijs in ontvangst te nemen. De kunstenares vond dat een hele eer, maar
wacht nu nog steeds op het
beeldje. Rebel: „Ik dacht zelfs
even aan een 1-aprilgrap. Maar
de Loeres wordt dus niet over
de post gestuurd. In geloof dat
ook mr. Bean en Mini en Maxi
dit jaar in aanmerking komen
voor een Loeres. We wachten
met hen af."

Man dreigt vrouw

ELKE ZONDAG OPEN
7 DAGEN PER WEEK TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN

Op zondag 23 juli:
Kabeljauwfilet met garnalen
en prei, huisgemaakte
frites en vanille ijs met verse
aardbeisaus.
14
Q^>
JLrJt**7<J

VROOM &DREESMANN
Kalverstraat

ZANDVOORT - Na een tip
werd op het Burgemeester van
Fenemaplein vorige week een
23-jarige man uit Oberhausen
aangehouden. Getuigen hadden gezien dat hij aan geparkeerde auto's rommelde. In
zijn auto had hij vier portemonnees liggen. Omdat niets wees
op strafbare feiten, werd de
Duitser later heengezonden.
Korte tijd later bedreigde^dezelfde Duitser een 50-jarig vrouwelijk personeelslid van het
benzinestation aan het Burgemeester van Penemaplein. De
Duitser vermoedde dat zij de
politie had getipt. Hij maakte
haar in woord en gebaar duidelijk dat hij haar zou verkrachten en de hals afsnijden. Hij
werd opnieuw aangehouden.
Hij is met een schikkingsvoorstel van vijfhonderd gulden
vrijgelaten.

Fusie akkoord, maar dan wei
in Gemeenschapshuis blijven

De CvVH zit momenteel in
het Gemeenschapshuis. De
SWOZ verhuist waarschijnlijk
in oktober naar dit centraal gelegen onderkomen. De stichtingen moeten echter na anderhalf
jaar verkassen naar het Huis in

'Zaken-college met vier wethouders de oplossing'

Waterstanden!

Loeres. Uitgelekt was dat de
Zandvoortse kunstenares Marianne Rebel een beeldje zou krijgen in de categorie 'Humor in
beeld 1995' voor haar schilderij
Kerstkaart 1994, waarop burgemeester Van der Heijden stond
afgebeeld en daarover zeer verstoord was.

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - De fusie
tussen de Stichting Welzijn
Ouderen
Zandvoort
(SWOZ) en de Stichting
Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening Zandvoort
(CvVH) is zo goed als rond.
De nieuwe stichting krijgt
de naam Stichting Weizijnscentrum Zandvoort. Voorzitter P. Keur van de CvVH
wacht alleen nog even met
het zetten van de handtekening omdat hij met de
SWOZ in het centrum van
het dorp wil blijven.

Beroving

De familie Tan zit ook niet te
wachten op het evenement. MevrouwTan: „Mijn dochter moet
's morgens om zeven uur beginnen en om zes uur opstaan, die
krijgt helemaal geen rust meer.
Het is een verschrikkelijke herrie. Je moet alles dicht houden,
anders hoor je de radio of de tv
niet. Nu hebben ze wel één
soort muziek, maar die staat
keihard. En mijn genre is het
niet."
„Er worden urinoirs geplaatst, maar van de tien mannen maken er vijf gebruik van,
de andere vijf plassen tegen de
stoepen, in de tuintjes, tegen de
achterkant van de kermistenten. Als de zon er op staat, gaat
dat behoorlijk stinken. Wij hebben een seizoensgebonden bedrijf en kunnen dus niet op vakantie. Maar het is toch kolder
voor een kermis weg te lopen.
Zijn er geen andere locaties in
Zandvoort? Ze gaan maar naar
het station. Of halen ze daar
niet genoeg omzet? Dan moeten
ze maar reclame maken of de
kermisattracties
goedkoper
maken."
Vervolg op pagina 3

'Ik dacht eerst even
aan een 1-aprilgrap'
Alles ging altijd vanzelf. Nu zitten we in een periode dat het
tegenzit. Alleen het genootschap blijft zonder problemen
bij elkaar." Tetterode wil met
'top-Zandvoorters' gaan praten
om in het najaar uitreiking mogelijk te maken. „De festiviteiten moeten natuurlijk in Zandvoprt blijven. Maar in het hoogseizoen is toch nergens plaats."

Oplage: 5.300
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wel allerlei afspraken door de
partijen heenlopen?"
CDA-fractievoorzitter Gert-Jan Blurjs keurt het voorstel
zonder meer af. „Dit plannetje
is niet van gisteren. Bij de vorige couppoging tijdens de woonwagenaffaire met Plieringa was
al sprake van een zakencollege.
Maar zijn eigen partijgenoot
Koper steunde de motie van
wantrouwen toen niet. Als ik
hem goed begrijp, moeten Flieringa en De Jong verdwijnen.
D66 heeft hij al een keer gespleten, moet de WD, want De
Jong moet opstappen, ook worden gespleten? Van Leeuwen is
zelf een splijtzwam."

het Kostverloren (HiK). Dit na een bezoek aan de markt of
willen SWOZ en CvVH niet.
het postkantoor even binnen
kunnen lopen, een kopje koffie
Joke van Dorsten, bestuurs- drinken, praatje maken, hun
voorzitter van de SWOZ: „Een hart even kunnen luchten."
aanlooppunt in het HiK funcVervolg op pagina 3
tioneert niet. Ouderen moeten

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

13 weken voor maar ƒ 13,00

BMieuweblad
Naanr (m/v) l
Arires: 1

1
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Postcode/Plaats:
Tplefnnn: 1 1

Giro/Banknr.:
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1
1
1
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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Fa. Gansner & Co.

10O JAAK TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

FAMILIEBERICHTEN

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

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

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Nadat de bakken door de ophaaldienstzijn geleegd, komt een speciaal reinigingsvoertuig door de straat om ze schoon te spoelen. Van de bewoners wordt
verlangd dat ze de GFT-emmers na het legen aan de straat laten staan, totdat
het schoonmaken heeft plaatsgevonden.
De vuilnisman zal na het legen de emmer voorzien van een kaartje, dat weer
wordt ingenomen door de schoonmaakploeg na het schoonmaken van de bak.
Men dient er rekening mee te houden dat het reinigen van de rolemmers
mogelijk kan uitlopen tot na 17.30 uur.

Aulo-of motor rijles?

Privé:
Bedrijf:
Kamerïingh OnnesstraatS Kostverlorenstraat 87
2042
PC Zandvoort
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160
Tel. 02507-14168

Goede doet't beter!

Nadere informatie: 02507-61510.

0250714420

I n g e s c h r e v e n bil C B R

Z A N D V O O R T

WVG-SPREEKUUR
In het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten is er iedere dinsdag van
13.30-16.00 uur een inloopspreekuur in het Huis in 't Kostverloren. Op dinsdag
1 augustus komt dit spreekuur te vervallen, i.v.m. vakantie-periode.

WIST U DAT U OOK
UW WASGOED KUNT WASSEN EN DROGEN
BIJ GRAN DORADO ZANDVOORT
Alle inwoners van Zandvoort willen wij graag de
gelegenheid bieden om gebruik te maken van
onze wasserette.

€llen

De prijs voor onze wasserette:
wasmunten
geschikt voor één hele was
droogmunten geschikt voor één hele was
waspoeder
geschikt voor één hele hoofdwas
wasverzachter geschikt voor één hele hoofdwas

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve man, vader, schoonvader en onze onvergetelijke opa

VERSLAG INSPRAAKAVOND
Op woensdag 21 juni is er een inspraakavond geweest over het bestemmingsplan "centrum". Het verslag van deze avond ligt voor belangstellenden ter
inzage bij het bureau Voorlichting & PR in het raadhuis.

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

ƒ 8,00
ƒ 4,00
ƒ 2,00
ƒ 1,00

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

Gran Dorado Zandvoort

115 juli 1995

niet alleen voor bungalow/kamerverhuur maar
ook voor tennis, squash, zwemmen, badminton,
biljart, bingo en aerobic.

A. J. C. Bekebrede-Keesman
Sonja Leder-Bekebrede
Fop Leder
José, Daniëlle

VERHUIZEN?

U kunt
de was/droogmunten en/of het
waspoeder/verzachter verkrijgen bij de bungalowreceptie Vondellaan 60.

Cornelis Bekebrede

\

Wit

Voor informatie of reserveringen:
telefoon 02507-20000

Super
NOORI>
Gratis
ruime
parkeergelegenheid

Verhuizingen

Celsiusstraat 58
2041TLZandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
lichtgewicht
naaimachines
vanaf

t

399,-

Na een lang leven, aanvankelijk vol zorg voor degenen die haar lief waren, later gevolgd door intense belangstelling voor wie haar omringden, is
overleden onze tante, behuwdtante en oudtante

O

Petronella Agatha Diependaal

REPARATIE ALLE MERKEN

-fr Zandvoort,
10 januari 1906

DMC-garen
Anchorgaren
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie
STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

A&E antiek

Loodsverkoop
geloogd grenen
. OPENINGSTIJDEN:
. Ma.: t/m vrij. van
iO.OO tot 18.00 uur

Uit aller naam:
J. A. van Eijk (ex.-test.)

Zandvoorts Nieuwsblad

DE
MOOISTE
MEUBELEN
TEGEN DE
l SCHERPSTE
PRIJZEN!

Antiek van oud hout, gemaakt en nieuw

MET EEN klEJNdoclHTER ERbij

Het is weer zover!

MEDEWERKER
GROENVOORZIENING M/V

ZUSJE VAN
MAR[OES

Voor meer informatie over deze functie kun je
contact opnemen met Wim uit den Bogaard, Manager Technische Dienst (tst. 2040).

El EN (OpA) AAC!

VAIN IHARTE
M L T de qEbOORTE VAN julliE

Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

AKO

Wegens vakantie gesloten
van 21 juli t/m 6 augustus

i

Mocht u heimuue© naar ons hebben
don verdient het aanbeveling onze
vakantie-etalage te bekijken.

Stoelenjongen
gevraagd
telefoon
02507-18231

PROFESSIONALS IN:

voor de zaterdag., vanaf 17 jaar.
Kom langs of bel 14361

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere woensdag gesloten

Kerkplein 11, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort

Shell Geerling

Vondellaan 1A, Zandvoort

De Vonk

Te huur
gevraagd

garage
of

opslagloods
Br. onder nr.
569076

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

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie w
Sluit een ria^
bij Üitvaartcer^
Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

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

WIJ ZIJN ONBETWIST
DE BARBECUE SPECIALIST
DE SPECIALIST VOOR

SCHOTSE RIBEYE
SCHOTSE ENTRECOTE
KALFS T-BONE
KALFSKARBONADE

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

LAMSBOUTSCHIJVEN
LAMSSPIEZEN
DIV. SOORTEN
SPIEZEN

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafen
of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp bij .een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750

'/*Ui

AUTORECLAME
RECLAMEBELETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO'S)
ZETWERK
DRUKWERK & STICKERS
PROMOTIONELE KLEDING
VLAGGEN & SPANDOEKEN

DUINSTR. 8 ZAND.VOORT II

.02507-20102 II

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaattverzekerim
Ö ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

part-time

Super Zandvoort Noord

parttimers

(s.v.p. tijdig reserveren)

Grote Krocht 18, Zandvoort

GEVRAAGD VOOR DE ZOMERMAANDEN:
Gevraagd

Op ons terras kunt u
beerlijk buiten eten!

Haltestr. 9, Zandvoort

llOOR
Let op onze

Urgent

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Sig.mag. Lissenberg

*De, Qutte,

C~„»""'BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

ADVERTENTIES

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

V€RST€€G€'S
IJZ€RHnND€L
gaan even uitblazen.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een sollicitatiebrief
aan mevr. S. H. F. Smeets, Manager Personeelsza\ ken, Postbus 600, 2040 EC Zandvoort.

Iknölöci^

uitvaartverzorging
kennemerland bv

,. ;

van

De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen
van de binnen beplanting van de Gran Place, het
Hotel en het Zwembad.

dOCHTER VAN
HANS'MARCO EN PETRA

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Voor de afdeling Technische Dienst zoeken wij
zo spoedig mogelijk een

Wat vragen wij van je:
•*• Liefde voor het vak.
* Groene vingers.
•*• Flexibele instelling.

Vok EN CREETJE PAAP

;

Zuideiride 63A, Landsmeer, tel; 020-6336802
'.'•V Ringweg AIO afslag Landsmeer
;

Garantie-uren: 3 uur per dag.
Werktijden in onderling overleg.
OpA EN OMA zijiN CIANKDAAR EN

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Super Noord
Weekmedia

Za. van 10.00 tot 17.00 uur

Correspondentieadres:
G. van Aemstelstraat 175
2026 VD Haarlem

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein

Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur

Gasthuishofje 19
2042 JS Zandvoort

(OMA)

ERKENDE

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

t Haarlem,
16 juli 1995

De crematieplechtigheid heeft op donderdag 20
juli plaatsgevonden in crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld.

ENQUÊTE VEILIGHEIDSBELEID
De gemeente heeft het voornemen om een integraal veiligheidsbeleid
op te zetten. Bij een integraal veiligheidsbeleid werken gemeente,
politie, brandweer, maatschappelijke organisaties en burgers zelf samen om de
veiligheid op straat te vergroten.
De komende tijd zal er een enquête worden gehouden onder de inwoners van
Zandvoort. Het doel hiervan is om per buurtte inventariseren welke knelpunten
er zijn en hoe de situatie mogelijk verbeterd zou kunnen worden. Een steekproef van inwoners van de verschillende buurten ontvangt deze week een
vragenlijst. Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer twintig minuten
in beslag. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze vragenlijst in te vullen en
binnen twee weken terug te sturen?
De resultaten van deze enquête zullen worden gebruikt als basismateriaal voor
een werkconferentie op 30 augustus, waaraan naast de gemeente verschillende
maatschappelijke organisaties zullen deelnemen. Op deze werkconferentie zal
worden bekeken of en hoe een integraal veiligheidsbeleid zal worden opgezet.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het bureau Voorlichting & PR, tel. 0250761492.

GROENBAKKEN SCHOONGEMAAKT
De GroenBakken worden in de komende week (week 30, 24 t/m 28 juli) op de
ophaaldag schoongemaakt.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Hoera a.s. zaterdag
Pcitrick Trompet
3O jaar
Van harte gefeliciteerd

* l oktober 1919

Neem van
mij aan
dat het
voordelig is!

enz.

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

50 jaar, een hele tijd, dat is iets wat
niet ieder jullie nadoet,
50 jaar, met ups en downs, maar
steeds vol goede moed
50 jaar, een altijd welkom huis, een
stel fijne mensen
50 jaar, nog héél véél geluk en
gezondheid, dat is wat wij
jullie wensen.
Kinderen en
kleinkinderen

Super
NOORD

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

vakan t iekrap h ten
BOUCHERIE

'•'•^.*^•*^-^T". •^" •--

AMBACHTELIJKEKWALITEITSSLAGERIJ

i PP

naam:.
straat:.

^j postcode/woonplaats:
i 9

telefoon:

i Q leeftijd(en):

Grote Krocht 5-7

1

9.00 uur lot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 uur lot

'17.00 uur . . / ' .

.

S Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
^j Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem
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Genootschap Oud
Zandvoort vraagt
uitstel centrumplan
ZANDVOORT - Het Bestuur van het Genootschap
Oud Zandvoort verzoekt het
college van Burgemeester
en Wethouders namens
haar 850 leden om de planning en procedure rond het
voorontwerp van het taestemmingsplan 'Zandvoort
Centrum' te herzien. Het
Genootschap wil op deze
manier een zo breed mogelijk draagvlak voor besluitvorming over het bestemmingsplan verkrijgen.
Het Bestuur onderschrijft de
bezwaren die particulieren en
ondernemers hebben geuit tegen het voorontwerp van het
bestemmingsplan 'Zandvoort
Centrum'. De onrust betreft gedeeltelijk de inhoud van het
plan en ook de wijze waarop
deze bekend is gemaakt.
Het Bestuur maakt bezwaar
omdat het voorontwerp betrekking heeft op het 'hart' van
Zandvoort, dat voor de inwoners een grote historische
waarde heeft. 'Dit betekent dat
alle inwoners van Zandvoort op
gelijke wijze betrokken dienen
te worden bij de ingrijpende
voorstellen', schrijft het bestuur in een brief aan het college van Burgemeester en Wéthouders.
Een tweede bezwaar betreft
het tijdstip van de bekendmaking. 'Deze valt omstreeks en in
de zomerperiode, waardoor
vele Zandvoorters wegens seizoenwerkzaamheden en/of vakanties niet in staat zijn adequaat te reageren op de plannen die ter inzage liggen'.

VVV-kantoor op
vrijdag langer open
ZANDVOORT - De komende
zes seizoensweken zal het VVVkantoor in Zandvoort op vrijdagavond twee uur langer open
zijn. Dit is mede mogelijk gemaakt door het overleg dat 'Hotel Pension Overleg' heeft gevoerd met de gemeente. Een
kleine financiële bijdrage en
een kleine extra subsidie moeten de extra personeelskosten
dragen.
Twee VVV-medewerksters
zullen de komende zes vrijdagavonden toeristen doorverwijzen naar het pension of hotel
van hun keuze. De grote stroom
gasten kan zo goed worden opgevangen. Het effect van deze
extra openstelling zal worden
onderzocht.

donderdag 20 julH 995

Subtropisch paradijs in Vinkenstraat
ZANDVOOET - Op je gemakje douchen en koffiedrincen tussen de smaragdhagedissen, de blaffende boomkikcers en de prachtigste tropische planten en vissen. Voor
Joke Braas en Alfred Terstegen uit de Vinkenstraat is er
jeen mooier begin van de dag. Een fantastisch evenwicht
;ussen flora, mens en fauna is er te vinden in hun tropische
,erre en zelf ontworpen 'wilde' tuin. De harmonie dreigde
plotseling verstoord te worden door een 'onheils-tijding' in
december: de serre bleek te groot volgens het taestemmingsplan en moest van de gemeente worden afgebroken.
door Martha Burger
„Slapeloze nachten hebben
we ervan gehad, het idee was
Dijna ondraaglijk voor ons,"
zegt Joke Braas terugdenkend
over die spannende tijd. Onderiussen krijg ik een heerlijk kopje koffie aangereikt met een van een verre tropische reis
meegescharreld - suikerklontje uit het 'Saigon Floating Hotel'.
Joke: „We hadden er absoluut geen erg in, dat we het bouwen van deze kas speciaal
moesten aanvragen. Maar de
nachtmerrie is na een zeer
spannend halfjaar gelukkig ten
einde. Met behulp van een motie van de VVD en steun van de
meerderheid van de gemeenteraad mag alles gelukkig blijven
zoals het is."

Watersla
Gezeten op een rieten stoel en
met een dikke snee boerenkrentenbrood in mijn hand heb
ik het in de ruime glazen serre
volkomen naar mijn zin. Zo
apart heb ik nog nooit een kopje koffie gedronken. Links van
mij ligt een hele mooie vijver.
Watersla, waterhyacint en andere tropische waterplanten
liggen er te pronken. In het
midden drijft een houtstronk meegenomen van een verre tropische reis. Het hout zit vol met
waterminnende varens. In ieder hotelletje ging de stronk
mee de douche in. Zo werd dit
bijzondere souvenir uiteindelijk in prima staat mee naar
huis genomen.
De vijver is vol leven. Groene
boomkikkers en vuurbuikpadjes springen regelmatig op de
uitgespreide bladeren, zoekend
naar vliegjes en watertorretjes.
Daaronder tussen de watervlooien, die Alfred in de vijvers
van Zandvoort-Noord heeft gevangen, zwemmen salamanders en bijzondere tropische

vissen: de kempvis, die in een
aquarium niet eens in leven te
houden is, black mollies, de
kongozalm,
paradijsvissen,
zwaarddragers en niet te vergeten de neon tetra, die met zijn
lichtgevende streep op de rug
wel lijkt weggezwommen uit
een science fiction-film. Af en
toe druppelt er uit een pijpje
water in de vijver. Zo wordt het
- door de tropische temperaturen verdampte water - bijna onhoorbaar weer aangevuld.

Bananenboom
Meters vloerverwarming zijn
indertijd onder de Italiaanse tegelvloer, de vijver en de aarde
neergelegd. De bodem in de kas
wordt op deze manier op een zo
natuurlijk mogelijke manier op
(sub)-tropische temperatuur
gehouden. Lampen vullen tropisch licht aan waar de Nederlandse zon het laat afweten. Bovenin de kas, links van de bougainville en de bananenboom,
zie ik over een balk regelmatig
allerlei soorten hagedissen lopen.
Vooral de groene smaragdhagedissen en de Middellandse
Zee-hagedissen zijn actief. Behendig springen ze van plant
naar plant. De gekko's, de
boomkikkers en de groene tropische kikkers schijnen zich
hier niets van aan te trekken.
Ook de tjic- tjac, de enige geluidmakende hagedis voelt zich
in zijn element in deze omgeving. Waar ik me een ongeluk
zit te zweten, voelen deze reptielen zich heerlijk in hun element.
Aandachtig volg ik de snel
wegschietende anolishagedis,
die zijn territorium op de muur
schijnt te hebben gevonden. Hij
is op zoek naar krekels,
v/urmpjes, vliegende mieren en
dikke vette pissebedden en laat
soms zijn vuurrode kam onder-

Joke Braas: „We hadden er absoluut geen erg in, dat we het bouwen van deze kas speciaal moesten aanvragen"
Foto Antlie Liebeiom

aan zijn hals aan mij zien.
„Kijk, nu zit-ie te pronken, die
macho," onderbreekt Joke lachend haar eigen verhaal.
Op de muur gezeten ziet deze
hagedis er inderdaad imponerend uit. De rest van zijn lijf is
prachtig bruin van kleur. Later
zie ik hem razendsnel de vijgeboom inschieten en het wonder
geschiedt: plotseling is hij door
zijn veranderde groene schutkleur nauwelijks nog van de
bladeren van de plant te onderscheiden.

Tralies
Het is een spannende gewaarwording om dit bijzondere
beest, ook wel Amerikaanse kameleon genoemd, zo dichtbij en
in zo'n natuurlijke omgeving te

kunnen aanschouwen. Geen
tralies,
terrarium-bakken,
kooien of glazen afscheiding,
zoals je na het betalen van je
entreekaartje in Artis mag aanschouwen. Hier in deze serre,
in dat gezellige straatje in Zandvoort is achter in de tuin sprake
van een perfect nagebootst
(sub)tropisch-klimaat.
Maar ook als je door de grote
glazen ruiten naar buiten kijkt,
zie je een schitterende tuin met
fruitbomen, 18 verschillende
soorten varens, distels van zo'n
drie meter hoog, rode papaver,
tientallen groenten- en kruidensoorten en andere soorten
wilde planten. Het is een grote
bloemenzee, afgewisseld met
heerlijke romantische zitjes,
oosterse beelden, vogelnestkas-

Overval op
invalide
opgelost
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een reddingsactie. Heel span- der uit de kom, dat gebeurt nognend." Kuijper, in het dagelijk- al eens."
se leven ambulancechauffeur,
is 365 dagen per jaar inzetbaar,
luistert thuis altijd naar de Vermist
Kuijper heeft nog meer cijscanner en heeft een peeper op
fers. De Reddingsbrigade heeft
zak.
deze zomer al 116 vermiste kinIn de 16 jaar dat hij ZRB-vrij- deren bij hun ouders teruggewilliger is, veranderde er vol- bracht en 81 maal eerste hulp
gens hem nogal wat. „Toen was verleend. En op 15 juli zijn de
een surfplank nog van hout. Zandvoorters tijdens het NatioHet materiaal is nu zeer goed. naal Kampioenschap roeien in
Surfers gaan ook veel langer bondsvletten in de Zuidholdoor in het seizoen, hebben landse badplaats Monster tienveel meer ervaring. Ze zijn ei- de geworden. De vrijwilligers
Surfers
genlijk pas tevreden met wind- zijn bovendien herkenbaar.
De 29-jarige Kuiper, die al 16
jaar lid is van de ZRB, is in hei
Kuijper: „Het ene moment kracht acht of negen. Als hun Een surfshop aan de Passage
hoogseizoen in zijn element, ben je aan het proef varen, tien materiaal niet stuk gaat, krij- heeft een groot aantal 'wetsuits'
want dan heeft de Reddingsbri- seconden later ben je bezig met gen ze zelf wel wat. Een schou- ter beschikking gesteld.

ZANDVOORT - Als Rolf
Kuiper een dag de zee niet
ziet, krijgt hij een raar gevoel in zijn buik. Kuijper
werkt dan ook voor de
Zandvoortse Reddingsbrigade, een job die hij omschrijft als een „ziekte". Hij
noemt het geen hobby meer,
want „je raakt eraan verslaafd. Het liedje 'Zon, zee,
strand en geef mij storm
aan de Noordzee' verwoordt
dit gevoel perfect."

De rubnek meningen staat
open voor uiu reacties U kunt
uw brief opsturen naarde redactie van dese krant. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort of afgeven
op het redactiekantoor, Gasthuisplein 12 m Zandvoort Te
lange brieven kunnen worden
NS-routemanager Herman ingekort Vermeldt svp uw teleGelissen reageert op een inge- foonnummer. Inzendingen zonzonden brief van Rosalia van der - juiste - naam en/o] adres
Woerkom 'De Strandsprinter worden met geplaatst De redacvan NS' die vorige maand is ge- tie is telefonisch bereikbaar via
plaatst.
nummer 02507-1S64S
In een ludiek bedoelde, maar
door verwijzingen naar de oorlog minder leuk overkomende
brief uit Rosalia van Woerkom
haar ongenoegen over een ge- heidsbijdrage. Het doorrijden
miste aansluiting richting van de lange Intercitytremen
Zandvoort en de slechte kwali- tussen Haarlem en Zandvoort
teit van de dienstverlening op (kosten zeven miljoen per jaar)
past niet bij de mogelijkheden
dit traject.
De Strandsprinter naar Zand- van de markt en is onverantvoort wacht m Haarlem maxi- woord.
De voorstellen voor de dienstmaal tien minuten wanneer de
Intercity te laat aankomt in regeling 1995-1996 hadden tot
Haarlem. Langer wachten is doel dichterbij een rendabele
niet acceptabel voor reizigers opzet te komen door een kosuit Haarlem. Bij een vertraging tenbespanng van acht miljoen
van een kwartier wordt reizi- voor aanpassingen van station
gers in Amsterdam via de om- Zandvoort (langere perrons),
roep geadviseerd een andere 4,5 miljoen aan vaste materieeltrein te nemen naar Haarlem kosten en een miljoen aan vari(die zeven minuten later ver- abele kosten. In overleg met de
trekt) , zodat de aansluiting als- betrokken gemeenten Haarnog gehaald wordt. Lukt dit lem, Bloemendaal en Zanddoor bijzondere omstandighe- voort is uiteindelijk de dienstden ook niet, dan is de maxima- regehng tot stand gekomen,
le wachttijd in Haarlem een waarbij toch nog m een rechtstreekse relatie met Amsterkwartier.
Ten tweede de dienstregeling dam is voorzien voor de niet
tussen Haarlem en Zandvoort. alleen grote, maar voor ZandNS staat voor de zware taak voort ook belangrijke groep
binnen enkele jaren een op de strandbezoekers.
In de zomermaanden rijden
markt afgestemde dienstverlening te bieden zonder over- behalve de Strandsprinter ex-

NS overleggen met
reizigers over
Strandsprinter

'Werken voor Reddingsbrigade verslavend'

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred.: J.M Pekelhanng.
Hoofd commercie: J.F. Sas.

Fusie tussen
SWOZ en CvVH
Vervolg' van voorpagina
Volgens P. Keur, voorzitter
van de CvVH, heeft de gemeente een onderkomen in het HiK
nog steeds niet onderbouwd.
„Als nu alle ouderenorganisaties in het HiK terechtkomen,
vinden wij dat geen punt. Maar
als de ene stichting in Aerdenhout zii en de andere weer ergens anders, lijkt ons dit geen
goede oplossing. Wij willen in
het centrum van het dorp blijven. Je moet net als een bakker
in de loop liggen."
Keur is blij dat de CvVH enige tijd geleden al niet naar het
HiK is verhuisd. „Dat heeft Pippeloentje wel gedaan, maar die
moeten nu weer vertrekken,
omdat het HiK anderhalf jaar
lang wordt vertimmerd."
De gemeente heeft op de fusie
aangedrongen, omdat samengaan efficiënter werkt. De
CvVH
keek
aanvankelijk
vreemd op van dit plan, omdat,
volgens Keur, „wij de fusie in
het ouderenbeleid terugvonden, zonder daar in gekend te
zijn. Wij werkten wel al jaren
met de SWOZ samen. De CvVH
behandelt alle aanvragen voor
hulp, zowel van jong als oud,
maar het zijn natuurlijk meestal ouderen. Op een gegeven moment hebben wij zelf het besluit genomen tot fusie over te
gaan."
Van Dorsten: „We moesten er
eerst rijp voor worden. De coordinator van de CvVH werd bestuurshd van de SWOZ en andersom. Zo werden de contacten ontwikkeld en groei je naar
een fusie toe. En als we straks
in dezelfde ruimte zitten, kunnen de coördinatoren elkaar
beter vervangen. We horen natuurlijk ook bij elkaar. Vooral
ouderen benaderen de hulpverleningsdienst."
In het onlangs verschenen
jaarverslag van de CvVH blijkt
dat in 1994 ruim 3500 telefomsche hulpaanvragen zijn binnengekomen. In totaal zijn de
vrijwilligers van de CvVH 6945
uur in touw geweest. Financieel
was 1994 geen gemakkelijk jaar,
mede omdat de gemeente vasthoudt aan de O-lijn, wat betekent dat het subsidiebedrag
sinds 1990 gelijk is gebleven.
Wel zijn de kosten gestegen. De
CvVH heeft dan ook een tekort
van 13 duizend gulden op een
begroting van 88 duizend gulden. Het tekort is opgevangen
door voorschotten over 1995 te
gebruiken.

MENINGEN

ZANDVOORT - Met de aanhouding van drie Haarlemmers
heeft de politie de overval op
een invalide 20-jarige Zandvoorter opgelost. De Zandvoorter werd op 28 mei op de Zandvoortselaan vlakbij de ingang
van nieuw Unicum door drie
jongens overvallen en beroofd
van 160 gulden. Een deel van dit
bedrag had de Zandvoorter
kort ervoor gewonnen in een
automatenhal.
Vanwege een bericht in de
krant meldde personeel van de
automatenhal dat de drie vermoedelijke verdachten eerder
die avond ook in de hal waren
geweest. Tevens werden videobeelden ter beschikking gesteld, die eerder binnen het bedrijf waren opgenomen. Zo
kwam de politie op het spoor
van de daders, die op 10 en 11
juli werden aangehouden. Een
van hen heeft bekend, de twee
anderen ontkennen.
Twee van de daders worden
verdacht van een mislukte in•braak in een kinderboerderij in
het Groenendaalse Bos in Vrijwilligers van de Zandvoortse Reddingsbrigade in hun nieuwe 'wetsuits'
Heemstede op 29 juni. Zij werden bij hun inbraakpoging betrapt. Een van de verdachten
bedreigde een getuige met een
mes.
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even stil bij de vijvers die zijn
ingericht als een boerensloot.
Geen goudvissen, wel dikkopjes, stekeltjes en 'gewone' hollandse waterdiertjes, die parmantig tussen de prachtig
bloeiende waterlelies en goudgele dotters doorzwemmen.
Boven de waterspiegel is het
ook een drukte van jewelste.
Ook daar weer een verrassing:
parende waterjuffers, die behendig en liefdevol hun eitjes
met het achterlijf onder de waterspiegel leggen, wat een
machtig gezicht! De twee vijvers liggen een aantal meters
uit elkaar. „Om aan de treklust
van de kikkers te voldoen," legt
Dikkopjes
Alfred uit. Aan werkelijk alles
Ik moet weer gaan, maar kan is hier gedacht. Fantastisch dat
mij maar moeilijk losmaken de gemeenteraad deze mensen
van deze plaats. We staan nog tegemoet is gekomen.

ten en mooie vijvers, alles met
enorme niveauverschillen.
De tuin is ontworpen door
Joke. Ze is eigenlijk creatief
therapeute en heeft kunstgeschiedenis gestudeerd, maar
zonder de nodige diploma's
voor dit specifieke vak kan zij
wedijveren met de allergrootste
tuinarchitecten in Nederland.
En wat Joke ontwerpt, weten
de handen van haar partner Alfred te perfectioneren. Jarenlang hebben ze dag en nacht
gewerkt aan hun paradijsje.
Hun droom werd werkelijkheid.
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gade het enorm druk. De laatste weken hebben vrijwilligers
van de Reddingsbrigade tien
zwemmers die werden verrast
door de sterke aflandige wind,
uit zee gehaald. Vorige week
dinsdag is nog iemand met behulp van personeel van een
strandtent van de verdrinkingsdood gered. Zondag rukte de
ZRB nog voor niets uit, op zoek
naar een meisje van acht, dat
later rustig op een strandterrasje zat.

tra treinen, 's morgens Amsterdam-Zandvoort en 's middags
Zandvoort-Amsterdam. Met de
gemeenten is een promotieplan
ontwikkeld, waarmee beoogt
wordt dat meer reizigers van de
trein gebruik gaan maken.
Daarnaast wordt ander mateneel ingezet, dat ten eerste
goedkoper is dan het Intercitymaterieel en bovendien extra
capaciteit biedt op drukke momenten. Omdat het een korte
afstand betreft, is voorzien in
extra klapstoeltjes en staanplaatsen. Buiten, de drukke momenten kan iedereen gewoon
zitten op normale treintaanken.
Een dergelijk concept is eerder
geprobeerd op de lijn Rotterdam-Vlaardingen (de SpitsPendel) tot grote tevredenheid van
het Klantenpanel, dat daar is
ingesteld.
Ook voor het traject Haarlem-Zandvoort is een Klantenpanel ingesteld. Deze willekeurige groep reizigers is mmiddels bijeengekomen om met
mij te praten over de dienstverlening. Dit is zowel voor NS als
voor de deelnemers verhelderend geweest: het voornaamste
struikelblok bleek het gebrek
aan een eerste klas, en de kwaliteit van de overstap. Wij bekijken op dit moment de mogehjkheden om deze wensen te reahseren. NS is er namelijk veel
aan gelegen om de klant een
optimale dienstverlening te bieden.
Herman Gelissen
NS Reizigers Randstad
Routemanager
Noord-Holland

'Te veel evenementen belasten Prinsesseweg'
Vervolg voorpagina brengt een beetje leven. Het is
toch al zo'n dood dorp. Als je
A. Paap zegt dat enkele bewo- hier komt wonen, weet je dat.
ners wel eens naar het raadhuis Ik voel mij nog jong, hoor."
Mevrouw J.A. van Eijsden is
zijn gegaan, „maar alles is toch
in kannen en kruiken. Je kunt toch wat minder enthousiast.
wel kankeren, je doet er niks Zij distribueert pakjes en vertegen. Ze kunnen hem blijk- spreidt Wehkamp-catalogi. „De
baar nergens anders houden. gemeente pleegt geen overleg.
Het lawaai is het ergste. Als ze Vorig jaar kwam de kermis in
nu fatsoenlijke muziek draai- augustus, dit jaar een maand
den, maar het gaat maar van eerder. Drie maanden van te voboem-boem-boem. Die aggrega- ren maak ik met Wehkamp aftor maakt ook een rotlawaai. spraken. Maar over de kermis
En 's nachts voetballen ze in de word ik pas een week van te
tent van de botsauto's met een voren ingelicht. Zo kan ik niets
blikje, nou dat hoor je goed." plannen. Als de kermis op een
De 83-jarige J. Jordan daaren- vast tijdstip zou worden gehoutegen vindt het prachtig. „Ik den, had ik er geen problemen
vind de kermis heerlijk. Dat mee."

Wil Zwemmer vindt de Prinsesseweg overbelast. „Nu moet
je weer veertien dagen lang
naar een parkeerplaatsje zoeken. Twee, drie dagen is nog
wel te doen, maar tien dagen. In
een drukke badplaats is dat
echt een probleem. Waarom
verhuist de kermis niet naar
het station? Daar staan de kermiswagens ook al. Hier wonen
al zoveel mensen. Maar je hebt
niet alleen de kermis, elke week
de markt, verder koninginnedag en de muggenronde. Meer
dan voldoende lijkt me. Deze
evenementen bezorgen al genoeg overlast. In deze straat
wonen veel ouderen, maar hierachter op de Wilhelminaweg

zitten weer veel gezinnen niet
kinderen en die slapen niet "
Gemeentewoordvoerder
Snelders meldt dat de kermis
verhuisd is van het station naar
de Prinsesseweg omdat „het er
naar uit zag dat de stationsomgeving bebouwd zou worden.
Maar een kermis moet ook een
beetje in de loop liggen. De kermisexploitanten zijn aan zeer
duidelijke voorwaarden gebonden. Wel hebben we dit jaar gezorgd dat het Tropicana-festival en de kermis niet samenvielen. Als de bewoners verplaatsing van het evenemnt willen,
moeten ze naar de gemeenteraad stappen."

De hockeyclub ZIIC en de Zandvoortsche Golfclub Sonderland liggen met elkaar overhoop
lllusti.itio M.uo di> Hoc

donderdag 20 juli 1995

Weekmedia 17

Ministerie van Justitie

Het Grenshospitium

v/m 19 uur

Taken U leidt lessen lichamelijke
oefening en leidt en/o( begeleidt

Ja, dat kan in Vakantiepark Collendoorn.

MDGO-SB of ClOS-diploma; ervaring met onderwijs aan allochtonen; goede

activiteiten op liet gebied van

Dat is een belevenis voor u en de kinderen!
U kunt reserveren voor een Trio-Tnp-arrangement:
*

Instructeur Lichamelijke
Oefening

Justitie

Avontuurlijk vakantie vieren
met een pony voor je deur,
vlakbij Ponypark Slagharen

beheersing van de Franse en Engelse taal; belangstelling voor vreemde culturen.

recreatiesport bestemd voor

2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje op slechts
5 km afstand van Ponypark Slagharen.

SalariS Minimaal f 2756,- en maximaal f 4249,- bruto per maand; genoemde salarissen zijn

gedetineerden; leidt lessen

gebaseerd op een volledige werkweek; 8% vakantietoeslag. Standplaats Amsterdam.

lichamelijke oefening, met name

3 dagen lang gratis entree in Ponypark Slagharen met z'n vele attrakties

VoOrkeiirSgrOepen Justitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor

conditietraining en zelfverdediging,

zoals de wildwaterbaan, de looping, de spannende wildwest shows,
zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer.

vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden. Daarom worden zij uitdrukkelijk

bestemd voor daarvoor in aanmerking

genieten van de oergezellige familie-avonden.

uitgenodigd te solliciteren.

komende personeelsleden; begeleidt

en natuurlijk een gratis pony als ideale speelkameraad voor uw kinderen.

vaktechnisch spelleiders en stagiaires;

hier deel van uitmaken.

bent verantwoordelijk voor het beheer

Grote Krocht 19, woonhuis op uitstekende lokatie. Ind. hal; toilet; tuinkamer; 1e et. hal;
woonk. (40 m2); sl.k.; keuken; dakterras; toilet;
douche; 2e et. 3 sl.k.; bergruimte; vliering. Aanvaarding in overleg. Vr.pr. ƒ 265.000,- k.k.
Winkel ± 55 m2. Ind. winkelruimte; toilet; dagverblijf; toilet. Interieurovername. Leeg te aanvaarden in februari 1996.
Vr.pr. ƒ 185.000,-k.k.
OPEN HUIS
Lorentzstraat 17, zat. 22/7 van 12.00-14.00
uur. In rustige woonomgeving gelegen halfvr.
woonh. met garage. Grondopp. 275 m2. Ind.
ruime hal; toilet; L-vormige woonk. met parketvl.
en schuifpui; open keuken met inb.app.; 1e et.
ruime badk. met ligbad, dubb. wastafel en toilet;
2e ruime sl.k.: 2e et. ruime zolderk.; bergk.
Vr.pr. ƒ 359.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

SolllCltfltieWlJZC Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen, onder

vermelding van vacaturenummer 5 082, richten aan de directeur van Het Grenshospitium,

postbus 23480,1100 oz Amsterdam. Justitie: hetjuiste gewicht in de schaal

van materialen en hulpmiddelen.

Nic. Beetslaan 44, in kindvriendel. wqpnpmgeving gelegen eengezinswoning met vrij uitzicht.
Tuin zuid, schuur en achterom. Ind. vestibule;
woonk. met parketv!.; open keuken met
inb.app.; douche/toilet; 1e et. 2 sl.k. met kastenwand en wastafel; balkon zuid; 2e et. sl.k.; luxe
badk. met wastafel, hoekbubbelbad, bidet en
wandcloset; vliering. Het woonh. is grotendeels
v.v. dubbele beglazing.
Vr.pr. ƒ 259.0.00,- k.k.

Bijzonderheden Een medische keuring en een

antecedentenonderzoek maken deel uitvan de selectieprocedure, een psychologisch onderzoek kan

PERFEKTE

KLSUBïNEQTQ'S

PALMOLIVE
TOILETZEEP

HERENSLIPS

PRINT
9x13

100% katoen,
in diverse Uni-kleuren
In de maten: M, L of XL

SET

extreem dun voor
discrete bescherming.
Doos 50 stuks

STUKKEN

SET 3 STUKS

PER STUK

KOTEX BREVIAINLEG
KRUISJES

EDET
TISSUE TOILETPAPIER

ELDERS 5ï95 '

PRINT
10x15

GEKLEURDE

LAMPENOLIE

PER STUK

voor ouderwets
gezellig sfeerlicht

DUBBELPRNT

HANDIGE

RAAMWISSER

LITERFLACON

met makkelijke uitschuif
bare steel tot liefst 165 cm

BREKKIES
KATTEBROKJES

VAN
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'i ' t ^'-i f~<" >'

volledige voeding voor
katten, diverse smaken

ROL 20 METER l
i
l 0B |8l
l

ELDERS

PAK 300 GRAM
ALLEEN VERKRIJGBAAR IN ONZE
FILIALEN MET EEN KODAK FOTO-SHOP

ELDERS J<79

ALUMINIUMFOLIE

/ / 1-^ / v '

Ë

MAKELAAR O.G.
AankoopA/erkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596
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geeft u meer!

Avondcruise naar Sail

Tijdens Sail 95 liggen, behalve Tall-ships, vele honderden klassieke schepen afgemeerd in de U-haven.
Het zijn meestal voormalige vissers- en vrachtschepen die door hun eigenaars zorgvuldig zijn gerestaureerd en zo als varende monumenten zijn behouden.
Ze vormen een boeiende decoratie aan de oevers
van de U-haven.

REMIA
SATÉSAUS

BAR-LE-DUC
MINERAAL

BRONWATER

Adres:
Postcode:

Woonplaats:.

BLIK
540 GRAM

ZOEK UIT:
GOULASHSCHOTEL,
JACHTSCHOTEL OF
CHILI CONCARNE

bakt droog en krokant
zuiver plantaardig

Deze Lambrusco i'
, heerlijk fris en
bruisend. Licnt var
kleur en lichtzoet
van smaak. Lekker
DIJ de maaltijd maai
ook als zomerse
dorstlessereen
feestelijke
aanrader

CAN 2 LITER

KAHREL
KOFFIE
GOUDMERK
heerlijk geurige melange

PAK 250 GRAM
VASTE LAGE PRIJS

FLES
0.75 LITER

OPAL FRUITS

mits

EEN DIKKE IJSLAAG MET
PUUR VRUCHTENSAP,
EN MET EEN ZACHTE
KERN VAN VRUCHTENIJS

DOOS 3 STUKS

BLIKKEN l :j *fffe
VOOR lr ^ '**"-

De kosten voor deze Avondcruise met vuurwerk
bedragen normaal ƒ 75,- per persoon. Exclusief voor
de lezers van Weekmedia bieden wij u deze avondcruise op donderdag 10 augustus, vrijdag 1 1 augustus of zondag 13 augustus aan voor ƒ 67.50 (inclusief ontvangst met halve fles wijn of frisdrank, biltergarnituur, vaartocht naar Sailgebied en door IJ-haven
en Sail programma i.w.v. ƒ 3,75). U kunt deze korting
van maar liefst ƒ 7.50 alleen krijgen in de voorverkoop bij Rederij Naco.

Naam:

extra lang

EMMER
500 GRAM

STRUIK
COMPLETE
MAALTIJDEN

Om circa 22.45 uur begint het vuurwerkspektakel en
terwijl duizenden mensen op de wal staan om een
glimp van he\ vuurwerk op te vangen, heeft u een
eerste klas plaats op het IJ. Aan boord krijgt u een
half flesje wijn of frisdrank en een bittergarnituur.

Eon voor onze lezers

kant en klaar

LAMBRUSC(
BIANCO
OF ROSSO

LITERFLES

Vanaf de salonschepen die B.V. Rederij Naco inzet,
heeft u het mooiste zicht vanaf het water op deze
Sail-schepen. Op een luxe salonschip voorzien van
bar, toilet, salons, buitendek en geluidsinstallatie kan
men genieten van de Sail-vloot. De tocht begint om
20.00 uur on duurt tot 24.00 uur (inschepen vanaf
19.45 uur)

Tegen inlevering van de bon en tegen contante betaling aan de Naco-Sail kassa aan de Ruyterkade
Steiger 7. achter CS Amsterdam. De Sail-kassa is
zeven dagen in de week geopend van 10 tot 16 uur,
Voor meer inlichtingen: Rederij Naco, telefoon
020-62.62466.

DIAMANT
VLOEIBAAR
FRITUURVET

* LUPACK
FRANKFURTERS

MOCCA
DUO SCHNITT
een rijk opgemaakte taart
met witte sïagroom en
bruine crème, gegarneerd

**{f» \ " "
>,Ttiï4 /?'-'\

ONZESUPERSLAGERU

QEPAMEEROE

SCHMITZEL
PER POMO

NIEUWE OOGST!

PERS-

4 POND

Aantal personen:.
Kaarten zolang de voorraad strekt. U wordt aangeraden met het openbaar vervoer te komen.

EE

geeft u meer!

ELDERS

3.98
• OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schoflplein • HOOFDDORP: Markllaan (cenlrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Denncnlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraal • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverloren
• AMSTERDAM: Belgiëplein 106 (Nieuw Sloten), Molukkenstraal 131 (oost) EN NU OOK: Heinekenplein'(cenlrum), volop GRATIS parkeerruimte!
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Leo Heino over weigering bewoners mee te werken aan Kunstcircus:

'Gasthuishofje nog bang voor kunstjes'
ZANDVOORT - „Je hebt
in Zandvoort nogal wat feesten. Feesten met muziek en
drank, en feesten met drank
en muziek. Wij wilden dit
doorbreken, zodat ook andere doelgroepen in het
dorp aan bod komen." Dit
zei Leo Heino bij de presentatie van de plannen voor de
vierde editie van de kunstmanifestatie Kunstcircus
met als thema Zandvoort
Ku(n)stdorp op zondag 10
september.
Dit jaar wordt het festijn „uitgebreider, groter en grootser",
aldus Lou Kooper, die samen
met Heino en Rita Akker in de
organisatie zit. Op het Raadhuisplein, Dorpsplein en op de
Buureweg en alle straten daartussen komt een groot aantal
kramen en tentjes te staan,
waar 120 deelnemende kunstenaars uit binnen- en buitenland
hun produkten tonen. De totale
kosten van de manifestatie bedragen ongeveer zestigduizend
gulden. De gemeente geeft 7500
gulden subsidie. Het Prins
Bernhard Fonds en een aantal
andere instellingen zorgen
eveneens voor financiële ondersteuning.

Privacy
De organisatie, die op 10 september 12 duizend bezoekers
verwacht, is er nog niet in geslaagd het Gasthuishofje in de
route op te nemen. De bedoeling is in de tuin een aantal beel-

POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24

G.A. Klijn, een van de bewoners van het Gasthuishofje: 'De mensen zijn een beetje bang onder de voet te worden gelopen'
Archieffoto Weekmedia: André Lieberom

den te exposeren. Koper: „De
bewoners maken zich zorgen
over hun privacy. Zij schrokken nogal van het plan, maar zij
hebben het nog niet helemaal

begrepen. Binnenkort gaan we
weer rond de tafel zitten."
Heino: „Het Gasthuishofje is
een zeer geschikte, rustieke
plek om beelden te exposeren.
Kortom, een schitterende entourage voor kunst. Tevens is
het een soort open dag voor het
hofje. Maar we moeten er voor
zorgen dat de mensen niet met
l
glazen naar binnen lopen. Ook
geen honden of in hordes tegelijk. Het Gasthuishofje is nog
bang voor kunstjes. Maar beeluur per dag), ook voor melding den maken geen lawaai."
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
G.A. Klijn, een van de bewoSOS Telefonische Hulpdienst ners van het hofje, zegt dat de
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 471471, „mensen een beetje bang zijn
dag en nacht bereikbaar voor onder de voet te worden geloeen gesprek van mens tot mens. pen. Ze kunnen dan geen beCentrum Voor Vrijwillige Hulp- zoek ontvangen en in de tuin
verlening: Voor informatie, ad- zitten." Volgens Klijn zijn 15
vies en hulp tel. 17373, op alle van de 27 bewoners tegen het
werkdagen van 10.30-12.30 uur. plan, „maar er zijn er zo'n zes of
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 zeven met vakantie. Ik heb er in
AC Zandvoort.
principe niets op tegen, maar
Stichting Welzijn Ouderen als de meerderheid tegen is,
Zandvoort: Koninginneweg l, sluit ik mij daar bij aan. Eigentel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
CLASSIC
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
DE ALLERLEUKSTE
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.
HONDJES ZIJN
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
TERUG!
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

lijk moet EMM, de eigenaar ment parallel aan de twee festivan het hofje, ook toestemming viteiten.
geven. Maar daar zeggen ze
Aan Kunstcircus, dat volgend
geen ja en geen nee."
jaar waarschijnlijk twee dagen
in beslag zal nemen, doen kunstenaars mee uit Frankrijk, PoEtalages
len, Chili en ander Derde-WeOndernemersvereniging
reldlanden. Uit Zandvoort zijn
Zandvoort heeft wel alle mede- Marianne Rebel en Eric Holtwerking toegezegd. Heino: kamp present. Bekende Neder„Het plan bestaat in de etalages landse kunstenaars zijn Ralf
een schilderij te zetten, waar de Prins en Frederik Blei. Prins
winkelier bijzondere herinne- ontwerpt de posters voor Amringen aan heeft of juist emo- nesty International, die in het
tioneel bij betrokken is. Dan Cultureel Centrum worden gekrijgt een wandeling door het exposeerd.
dorp nog meer kleur."
Volgens Koper trekt het muHeino, directeur van Circus seum tijdens Kunstcircus net
Zandvoort, vindt dat het dorp zoveel bezoekers als in de rest
zich steeds meer voegt naar het van het jaar. Hij is zeer vereerd
evenement. De samenwerking met de komst van Prins: „Hij
met gemeente en Onderne- doceert aan internationale acamersplatform is prima. Kunst- demies." Koper vindt het evecircus, dat wordt omlijst met nement zo bijzonder „omdat
muziek, theater en dans, is ge- kunstenaars in contact komen
koppeld aan 'Het Lekkerste met publiek dat normaal geen
Weekend van Zandvoort'. Bo- kunst ziet. Voor de kunstenaar
vendien loopt in september het is dat een fantastische confron'Ontdek
Zandvoort'-arrange- tatie."
(ADVERTENTIE)

Vijftien jaar geleden
Ratelaars 350 balonnen werden op de Rotonde
opgelaten na een balonnenoptocht door het
dorp. Het evenement werd luister bijgezet door
het korps 'De Ratelaars' van de Amsterdamse
Gemeente Reinigingsdienst. De Ratelaars bestaan uit twaalf mannen, gekleed in blauwe overall met zwarte leren petten, die allen een grote
ratelaar laten draaien. Hiermee kondigde men
vroeger de komst van de vuilophaaldienst aan.
De ratelaars brachten met behulp van bandjes
allerlei liedjes ten gehoren. VVV-directeur Theo
Hiltaers vond het evenement zo geslaagd dat hij
met het plan rondliep ratelaars te laten maken
van diverse grootte en toonsoorten.

Beijnes en B. Bleijs
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag geen dienst
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. Dan Powers
Geen avonddienst

Van Parreren, Anna Elisabeth,
oud 93 jaar
Okkerman, Dirk Theodorus,
oud 90 jaar
Gehuwd:
Valks, Francis Jeroen en Kramer, Christina Wilhelmina

Het blad besteedt ook aandacht aan het laatste bevrijdingsfeest. Tevens worden de
oorlogstaoeken die over Zandvoort verschenen zijn, besproken. Op de middenpagina's
staat een klassefoto uit het
schooljaar 1939-'40.
Verder in de Klink: een 25-jarige carrière als badvrouw, de
problemen rond de treinverbindingen van en naar Zandvoort,
badkleding uit 1938, de slipschool van Rob Slotemaker, de
heer C. Bluijs, beter bekend als
'de Teerpisser'. Een ander artikel gaat over hotel D'Orange en
hotelhouder Kaufmann. In
1884 logeerde de Oostenrijkse
keizerin Elisabeth
('Sissi')

T

EGENWOORDIG HOEF
JE hier echt je fiets niet
meer op slot te zetten. Ze
krijgen hem toch wel open. De
zelfs in het hotel. Eind vorige duurste mountainbikes met de
eeuw kostte een hotelkamer bij mooiste sloten verdwijnen ieKaufmann 2,50 gulden. In 1943 der weekend in Zandvoort 'als
werd het hotel gesloopt.
sneeuw voor de zon'.

Het Genootschap Oud-Zandvoort heeft bovendien een nieuwe voorzitter. Ger Cense is tijdens de laatste ledenvergadering tot deze hoge taak geroepen. Christien Kemp van de
Mije stelde zich niet herkiesbaar. Belangstellenden kunnen
nog altijd lid worden van het
genootschap è. 15 gulden per
jaar. Zij krijgen dan eens in de
drie maanden de Klink in de
bus. Opgeven bij mevrouw
Hoogervorst-Schuiten, Oosterstraat 1.

Zondag was het weer eens
raak op het stukkie strand
waar ik regelmatig vertoef. Het
was al de zoveelste keer in een
paar weken tijd. Het dikke slot
van een dure mountain-bike
was doorgeknipt alsof het om
een teennagel tj e ging. Wat o verbleef waren wat sporen in het
zand, een formuliertje op het
politiebureau en een fietser in
een snel 'Nike-pakkie' die de
bus kon nemen.
Tientallen zaten erbij, keken
ernaar, maar geen mens die het
echt had gezien. Dat is ook niet
gek. Ze opereren tegenwoordig
zo hondsbrutaal, dat het gewoon niemand opvalt. Lachend
en babbelend, keutelend en kuierend lopen ze relaxed - met uw
zuinig opgespaarde trots voorgoed uw leven uit. Dag
poen! De gluiperds lachen zich
rot. Vooral op zomerse dagen,
met een dikke file naar Zandvoort is het hier goed zaken
doen. Vier dure bike's op een
dag jatten is voor hun een makkie.

Toch al gauw een belastingvrij omzetje van zo'n achtduizend gulden per dag. Dat komt
met een vijfdaagse werkweek
neer op zo'n veertigduizend
Hotel D'Orange. Eind vorige eeuw kostte een kamer hier 2,50 gulden per week (af en toe even
gulden
naar het politiebureau en een
kleine boete niet meegeteld).
Na een snelle rekensom komen
ze uit op een netto jaarsalaris
van 1,8 miljoen gulden (heb ik
hun vakantie van zeven weken
O
O
even niet meegerekend). Tijd
voor een nieuw project? 'Bike-watch'?

Straatnamen

Zaridvdorts Nieuwsblad^

Paulus Loot in 1723 'Heer van Zandvoort'

Speelweek van 20 Juli t/m 26 Juli

Burgerlijke stand
Periode:
U juli - 17 juli 1995
Geboren:
Tommy, zoon van Tomoiaga,
Stefan en Van Dongen, Estella
Ida
Overleden:

Vijf jaar geleden
Topdag De horeca van Zandvoort was woedend
op de ANP-nieuwsdienst, die het bericht verspreidde dat automobilisten Zandvoort beter
konden mijden vanwege de drukte. Fred Paap,
voorzitter van Horeca Nederland Zandvoort:
„Wij geven miljoenen uit om de badplaats te
promoten. Wat die nieuwslezer doet, is kapitaalvernietiging." Nu was het zondag 15 juli 1990 ook
een topdag. Ongeveer 120.000 recreanten gingen
naar het strand, 63 kinderen waren zoek en de
EHBO moest veertig keer hulp verlenen. Het
kindermeisje Brigitte Peters: „Het is onvoorstelbaar hoe nochalant sommige ouders met hun
kinderen omspringen." Zij pleitte ervoor de kinderen een nummer te geven dat correspondeert
met het nummer van het strandpaviljoen waar
de ouders verblijven.

ZANDVOORT - De nieuwe Klink, het orgaan van het
genootschap Oud-Zandvoort, staat nog even stil bij de
bevrijding. De Klink onthult welke Zandvoorters het
slachtoffer zijn geworden van de Tweede Wereldoorlog en
begraven liggen op de Algemene Begraafplaats.

Kerkdiensten
Weekend
22/23 juli 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur:
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: mw. drs.
T.C.M. Boekenstijn, Haarlem
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: dames A.
Beijnes en B. Bleijs
Zondag 10.30 uur: dames A.

de badplaats door

11 Ml uu-«r en

Hotel D'Orange in Klink

• Weekenddiensten
22/23 juli 1995

met

BRUGE WILLIS
JEREMYIRONS
SAMUEL L. JACKSON

Boulevard Paulus Loot neette aanvankelijk Sandevoerde
en behoorde tot de Heerlijkheid Brederode. Na het overlijden van de laatste Brederode,
die kinderloos stierf, werd de
heerlijkheid eigendom van de
Staten van Holland.

commissaris van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden in Lissabon.
Loot kocht de heerlijkheid
voor 10.500 gulden. Tevens
kocht Loot drie Zandvoortse
duinen voor 4140 gulden en het
bodeambt voor driehonderd
gulden. De nieuwe eigenaar
In 1772 verkochten de Staten werd op 31 mei 1723 als 'Heer
op een veiling in Den Haag de van Zandvoort' ingehuldigd. In
heerlijkheid aan Paulus Loot, 1753 overleed hij.

'Ik word 110 jaar oud'
l

MARLOH BRAHDO
JOHIW DEPP
en
FAYE DUMAWAY

LOOKALIUE
DIE HARD
O CINERGI PCTURES ENTERTAINMENT. INC.
| O BUENA VISTA f ICTUR£S DISTRIBUTION. INC

A. L.

A. L.

Dagelijks 19.00

Want zeven van de tien fietseigenaren schijnt regelmatig
zijn eigen sleuteltje te verlie"
:en.

MARTHA BURGER

'Visafslag'
aan burgemeester
aangeboden
Kinderen van het Jeugdstrand bouwen kastelen

Dagelijks
13.30 en 15.30
Ned. gesproken

Je fiets ssn een boom leggen
heeft ook ai geen zin meer. Zaeer. ie gewoon de boom om. En
dar. :e bedenken dat de grootste
exy>er:s in het kraken van slo:e:i -o; de fietsenmakers zelf

Vervolgens kunnen ze met
geen mogelijkheid meer door
hun 'veilige' sloten heenkomen
en denken ze al 'bikkend' en
'hakkend' met weemoed terug
aan hun ouwe verroeste fietsie
met cijferslot.

THINK FAST

Met

Toevallig was ik een dag ervoor nog bij de fietsenwinkel in
de Haltestraat geweest. Daar
werd mijn humeur er niet echt
beter op. „Welk slot is nu het
best," vroeg ik naïef aan de eigenaar.
„Maakt allemaal niets uit mevrouw, ze krijgen ze hier toch
wel open," zei de man droog
alsof het de normaalste zaak
van de wereld was. ..Persluchttangetjes, hydraulische tangetjes, betonschaartjes en diamantslijpschijfjes, alles past tegenwoordig ir. de binnenzak
van een jas. Ze zijn met uw slot
nog eerder klsar. dan u met uw
fietssleuteltie."

16 Jaar.
Dagelijks 21.30

i!ema Circus presenteert op 29

^AMDYMAM H,<B

Qastfauispleln 5,2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686

ZANDVOORT - „Ik ben vandaag bij de waarzegster geweest. Ik krijg geen man en
wordt 110." De achtjarige
Naomi uit Amsterdam-Zuidoost is een van de driehonderd kinderen die vier weken lang in Zandvoort-Zuid
even voorbij de laatste
strandafgang meedoen aan
het Jeugdstrand, een kindervakantiekamp dat wordt
gehouden van 10 juli tot en
met 4 augustus. Naomi
vindt het kamp erg leuk. De
negenjarige Chantal voegt
daar aan toe dat ze het ook
„erg cool" vindt.

Elke dag rijden er vijf bussen
uit Amsterdam, Amstelveen en
Buitenveldert naar Zandvoort,
waar de kinderen knutselen,

zwemmen, schilderen, strandfigTiren maken, kastelen bouwen, kleien en schminken,
voetballen ot' de duinen ingaan
en daar zelfs levend stratego
spelen. De kinderen, van vier
tot en met twaalf jaar, komen
uit gezinnen waar de ouders
werken, het niet breed hebben.
Sommige kinderen komen uit
tehuizen.
Jan Willem Guit, 22 jaar, uit
Abcoude is een van de kampleiders. Tevens is hij speaker. ,,Er
is hier sprake van een grote sociale integratie." Hij vindt het
„leuk om te doen, maar lichamelijk best zwaar. Je moet veel
regelen, maar ik zie het toch als
een soort vakantie. Of er wel
eens problemen zijn? Ach, het
blijven kinderen."

ZANDVOORT - Het schilderij 'Visafslag te Zandvoort'
wordt dinsdag 25 juli om acht
uur 's avonds in het raadhuis
aangeboden aan burgemeester
Van der Heijden. De gemeente
heeft het schilderij in april op
een veiling aangekocht.
'Visafslag te Zandvoort' is geschilderd door J.H.B. Koekoek
(1840-1912). Op het schilderij
zijn karren op het strand te zien
waarop vis wordt geladen. Het
doek is de laatste maanden
schoongemaakt en gerestaureerd door de Zandvoortse restauratrice mevrouw MolenaarKarstens.
Door de verbouwing van het
raadhuis wordt het schilderij
voorlopig opgeslagen. Het 'vernieuwde' gemeentehuis zal in
oktober feestelijk worden geopend. Het schilderij van Koekoek zal dan een passende
plaats krijgen.

donderdag 20 juli 1995
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DE TUINEN VAN MIEN RUYS

y

In l i e t bc'Hin van de t w i n t i g e r jaren bc^on Mien Huys
op de beroemde kweken] Moerheim van baar vader
mei l i e t n e m e n v,m [Droeven. '/A' wilde vormgeven en de
p l a n t e n en andere i i n n m a i e n a k ' n beter leren kennen.
VcUidaa» de daü, vormen de 'ritmen van Mini Kuys een
.ilspieL>flm[> van ea. 70 j a a r Nederlandse uunarehiteeUuir. Op een terrein van
r u i m 2 l / 2 ba lii^en 25
seliitierende t i n n e n aaneen^erei^eii. U k u n t h i e r
de prai-hli^c toepassing
van borders met va.sie
p l a n t e n , van biel/.cn en
van de o o r s p r o n k e l i j k e
»e\Viib>.se.n tinncllei>i;i /.ien.
N i e u w e [Droeven worden
doorlopend genomen.
ICen sterk o n t w e r p vormt
de omlijsting, strakke
l u n e t i o i K ' l e l i j n e n in eontr.ist met een u i t b u n d i g e
beplanting.
Op het/.ellde terrein
bevindt xieh ook
Moerheim p l a n t e n w i n k e l .
waar het merendeel van
hel. in de t u r n e n toegepaste, plantenassortimcnt verkn]t>buar is.

BEKENDE MERKEN
EXTRAUAGGEPRUSD!
WILLIAM
LAWSON'S
SCHOTSE WHISKY
0,7 LITER ^

Dl SARONNO
AMARETTO
ORIGINALE
0,5 LITER

JOUKE DE JONGHE

ELDERS

ELDERS

MUSCADET SUR
LIE PATIS FORGET

i^<-*~"~"
***

Ten Zuid-Oosten van de stad Nantes ligt
het district Sèvre & Maine Uit dit gebied
selecteerden vwj voor U een Muscadet
de Sevre & Maine sur lie 1993 van het
bekende Domaine du Patis Forget
Deze wijn komt uit de kelders van
monsieur Sounce en valt op door
zi|n uitmuntende kwaliteit. Door zi|n
Iruitig bouquet en licht tintelende,
fnsse, karaktervolle afdronk is deze
top-Muscadet de ideale wijn voor
zomerse dagen

KORENMOUT

HELE LITER-30% ALC.
VERGELIJKBAREPRJJS

s - §

PROEFNOTITIES

iCAMPARI
BITTER

BACARDI
RUM-WIT

Kleur: lichtgeel
Bouquet: Iruitig
Smaak: licht tintelend, en lus

0,7 LITER
.ELDERS!

Hupt

ELDERS ^98"

ELDERS

BACARDI

APPELSIENTJE

tlifitWY

MUSCADET

Openingstijden 1 l april t/m 31 oktober, maandag t/m
/.atcrdag van 10.00 tot 17.00 uur op zondag van 13.00
- l 7.00'uur.

-DESÈVRE&MAINESURII

Emreeprij/cn
1. 8.50 voor volwassenen
l 5.50 voor kinderen van 4 t/m 14 jaar
f. 7.50 voor houders van een 65-plus en CJP

SCHENK UZELF EEN
!lFF£BOKAAL_

Adres- Mocrheunstraat 78
Dedcmsvaart

Hessen BLOND
(lessen DUBBEL
flessen TRIPPEL
\INHANDIGORAAGKARTON

2

heeft alle dranken!

Jubileumcheque

MET

HAARLEM: Californieplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

GRATIS j
.GLAS,

Tegen inlevering van deze cheque ontvangt u
een korting van f. 2,- per entreebewijs bij
een bezoek aan de Stichting Tuinen Mien
Ruys. Deze cheque is geldig tot 15 oktober

WDfPAYS

pROEFNOTITtES
Kleun zachtiood
Bouquet: Iruitig
Smaak: elegant

-gpril ELDERS.

DE CONTACTLIJN

1995
Z A N D V O O H T

LIVE RADIO !!
vanaf de
Gran Place van Gran Dorado Zandvoort
zondag 23 juli a.s. van 15.00 tot 18.00 uur.

Vrijdagavond

Radio Noordzee Nationaal
presenteert:

onderbreking

„Albert Verlinde's
Zondagmiddagfeest"

3 2042 hh zandvoort telefoon 02507 - 15736

KOOPflVOND

DE PAVS

LEFFE BIER

met topartiesten van vaderlandse bodem.

vakantie gesloten van 24 juli t/m 9 aug.

Toegang gratis.

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

krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de bclcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze
krant. Vul hiervoor de bon op de pagina met
Micro's in.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één
of twee dagen leuke contacten met anderen gekregen. (1,00 gpm)

De Postcode Loterij helpt

Prettige vakantie!
WIN
EEN VIP-TOUR BIJ

S\ Al L 95

Zwaar
massief zilveren'
herencolliers.
Bijv. 45 cm. lang
van 158,-voor

^BBH^

-^^^TBO^ ••»•

n^mm

I«M^V

~^^^^^-

worden
14 kit. gouden
herenring bicolor,
massief.
O.a. van 445,- voor

Verschillende
•modellen geelgouden
damesringen met
diamantje.
x Van 109,- voor

Dit móet u echt zélf zien,
want hier is slechts een kleine,
knettergekke greep uit het complete
Opruimings Prijzen Gekkenhuis.

taai

14 krt. gouden
choker met zirkonia.^
^ Diverse modellen.
Van 225.- voor

Vele modellen
14 krt. gouden
damesringen, o.a.
bicolor met saffier,
smaragd en robijn.
Van 238,- voor

11 cijfers of
meer goed bij
Postcode Jackpot?
Bel 06-300 707
(75 ct/min)

De vakantietijd is een tijd
van zorgeloos ontspannen
en leuke dingen doen. Uitrusten van werk en beslommeringen. Voor vluchtelingen is vakantie iets waar ze
alleen van kunnen dromen.
Mede dankzij de Postcode
Loterij kunnen gevluchte
kinderen er een weekje tussenuit.
Meer dan duizend kinderen
van 7 tot 17 jaar, van alle mogelijke nationaliteiten, gaan samen een week op zomerkamp
in Leusden of op Vlieland.

14 krt. gouderr
oorhangers
metzirkonia.
Van 110,-voor

14krt.gouden Figaro
colliers. Bijv. 45 cm.
van 547,-voor
"Prisma
herenhorloges.

O.a. van 99,voor m**5Q

Kinkerstraat 284 - 286
tel. 020 - 618 30 70
Amsterdam West
Betaal met de PINpas!
Maandag gesloten

Stand Mega Jackpot: 3 miljoen

WIN^röT-7-MÏLJOEN-BQN

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.
ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
Naam:

De overige Bingoprijzen

BINGO

Als u bij 22 t/m 36 getallen een volle
kaart heeft, valt u ook in de prijzen.

Postcode:.

getal 22 t/m 36
ƒ 15.000,- 21 ƒ40,/ 5.000,- 34 ƒ30,ƒ 3.000,- 43 ƒ25,ƒ 2.500,- 40 ƒ20,ƒ 1.000,- 24 ƒ10.ƒ7,5»
ƒ 500,- 16
ƒ 100,- 28
ƒ5,ƒ50,- ZithutHinoiMiowlai

Plaats: —

POT

Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Bingo Jackpot

ƒ300.000,-

44
27
31
19
13
42
20
18

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

Datum:
Handtekening:

Straatprijs/ 3.000
5233 N K

Extra Prijs ƒ 25.000
5233 N K 037

De BMW: 6871 XT 015, te Renkum

D dhr. Q mevr.

Adres:

POSTCODE

37 06 10 23 36 33 09
01 11 41 14 07 03 04
30 26 12 15 45 25 38

SIER

Vluchtelingenwerk organiseert
die vakantieweken voor kinderen van vluchtelingen, en
krijgt daarbij hulp van de
Postcode Loterij. VluchtelingenWerk is één van de vaste goede doelen die delen in de netto
opbrengst van de loterij. An-

DE UITSLAGEN VAN 16 JULI

De Bingocijfers
getal 1 t/m 21
Burg. de Vlugtlaan 194 -198
hoek Sloterrneerlaan
tel. 020 - 613 23 71
Amsterdam Slotermeer
Maandag gesloten

Ze zwemmen, dansen, sporten Kinderen van vluchtelingen
en houden speurtochten zoals genieten van een heerlijke
alleen kinderen dat kunnen. week in een zomerkamp van
En ze genieten ervan om even Vluchtelingenwerk. De
een weekje te ontsnappen aan Postcode Loterij helpt mee.
het onzekere bestaan als
vluchteling, ver van hun eigen
huis.

dere zijn bijvoorbeeld het
Wereld Natuur Fonds en
Stichting DOEN. Als u meespeelt in de Postcode Loterij
helpt u mee aan het werk van
die goede doelen. En natuurlijk maakt u tegelijk kans op
meer dan honderdduizend prijzen per maand, die kunnen
oplopen tot zeven miljoen gulden. Speelt u nog niet mee?
Vul dan vandaag nog de bon
in en stuur hem op! B

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

Banknummer:

150.95.07

Weekmedia 17

Van de Klashorst
speelt superieur
BLOEMENDAAL
- De
strandschaaktoernooien kenden vorige week een enorme belangstelling.
Vorige week
maandagavond kwamen er op
het Rapid-toernooi van Willem
Brugman in strandpaviljoen De
Zomer aan het Bloemendaalse
strand maar liefst 15 schakers
af, terwijl dit zaterdag bij Wilma en Krijn Kerkman met 17
deelnemers nog eens werd
overtroffen.

Hockey club ZHC 'royeert' leden van onlangs opgerichte Zandvoortsche Golfclub Sonderland

'Golfers zijn altijd met de nek aangekeken'

ZANDVOORT - De Zandvoortsche Hockey Club schrijft
alle golfleden per l augustus uit. De leden van de onlangs
opgerichte Zandvoortsche Golfclub Sonderland mogen
dan niet meer golfen op de velden van ZHC. „Het is nu
oorlog," zegt Erna Meijer, voorzitter van Sonderland,
„maar van echt royement is natuurlijk geen sprake. Wij
zijn nooit lid geweest van de hockeyclub. We hebben bestuur en financiën altijd gescheiden gehouden. Formeel
juridisch kunnen ze ons niet uitschrijven." Meijer heeft
Maandagavond was Pred van een advocaat ingeschakeld en de vereniging heeft inmidde Klashorst met zes uit zes dels een protestbrief naar de gemeente gestuurd.
Het ondergesuperieur en werd hij op de
voet gevolgd door Olaf Cliteur
met vijf punten. Zaterdag waren de rollen omgedraaid en
won Olaf Cliteur de finalegroep
met 3'/2 uit 5, terwijl Pred van de
Klashorst als tweede eindigde
met 3 punten. Zeer verrassend
was de come-back van Hans
van Brakel, die ondanks dat hij
de schaakstukken maanden
niet beroerde, een fraaie gedeelde derde plaats bereikte.

Snelschaak
Zaterdag kwam na een voorronde van 16 partijen met een
bedenktijd van slechts vijf minuten per persoon het gebruikelijke viertal Pred van de
Klashorst, Ben de Vries, Olaf
Cliteur en Jacota de Boer boven
drijven.
Ook Nico Huyboom en wedstrijdleider Hans Drost, plaatsten zich oorspronkelijk als
vijfde en zesde voor de finalegroep. Beiden zagen echter van
verder spelen af en zo mochten
Boudewijn Eysvogel en de, aan
het schaakfront teruggekeerde
Hans van Brakel, de opengevallen plaatsen innemen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 20 juli 1995

door Ton van Doorn
De Zandvoortsche Golfclub
Sonderland is half juni opgericht. Daarvoor gingen de golfers als ZHC-golf door het leven. „Maar we wilden helemaal
loskomen van de hockeyclub.
We hebben de club Sonderland
genoemd, omdat we nog geen
eigen terrein hebben. De S is
dichterlijke vrijheid," aldus
Meijer.
De golfers maken wel gebruik van twee grasvelden en
het clubhuis van ZHC. De
hockeyclub huurt de velden
van de gemeente. Volgens Meijer bestaat er echter geen of f iciële huurovereenkomst tussen
ZHC en de gemeente: „Er is
sprake van een gedoogsituatie,
een stilzwijgende overeenkomst. Eigenlijk zou de gemeente de sportvelden in Zandvoort moeten herverdelen."
Alle leden van de Zandvoortsche Golfclub Sonderland hebben deze week een brief gekregen van ZHC dat ze op l augustus worden uitgeschreven. Tevens worden de golfers uitgenodigd weer lid te worden van de
hockeyclub. ZHC wil dat de golfactiviteiten worden beoefend
zoals het aanvankelijk in 1988
was begonnen: 'gezellig een balletje slaan'.

Ook de derde ronde kende
twee verrassende uitslagen;
Hans van Brakel versloeg Jacob de Boer reeds in de opening
en de eveneens goed op dreef
zijnde Olaf Cliteur, verraste
Pred van de Klashorst, die de
ronde daarvoor ook al van Ben
Ideale sport
de Vries verloren had.
Meijer ziet in de brief een poDank zij overwinningen op ging de nieuwe golfclub te splijBen de Vries en Boudewijn ten. „Ze kunnen niet zonder de
Eysvogel en een remise tegen golfers. Het aantal leden van
Hans van Brakel, kon Olaf Cli- ZHC loop terug. Binnen Zandteur zijn strandzege eenvoudig voort verloopt de aanwas van
veilig stellen. Hij werd op een nieuwe leden zeer moeilijk,
half punt gevolgd door Pred maar de golfsport groeit
van de Klashorst.
enorm. Golf is tot op hoge leeftijd te beoefenen, omdat je deze
Het zomer-programma van sport op verschillende niveaus
de gedreven Chess Society gaat kunt spelen. Door toenemende
onverminderd door, want mor- vergrijzing en meer vrije tijd is
genavond, vrijdag 21 juli is de de belangstelling groot. Voor
ploeg weer te vinden op het veertig-plussers is het een ideaRaadhuisplein voor de tweede le sport."
editie van het openluchtschaak
Sonderland heeft momenteel
van dit seizoen. Aanvang kwart een wachtlijst. Meijer: „Van de
voor acht.
gemeente mogen we eigenlijk

maar honderd leden hebben en
van de hockeyclub 150. Als we
daadwerkelijk leden zouden
werven, zitten we binnen de
kortste keren op tweehonderd
golfers."
Dat is volgens Hans Janssen,
die de pr van Sonderland verzorgt, ook de enige reden dat
ZHC een nieuwe golfafdeling
wil oprichten. „ZHC heeft alleen de bedoeling hun hockeyvelden te behouden. Bij telling
van het aantal hockeyleden
moet ZHC een veld inleveren."
Janssen trekt een ware beerput open. „Wij zijn altijd met de
nek aangekeken. De hockeyers
zeiden altijd: 'Als je een beetje
kunt golfen, speel je hier niet.'
Nou, wij hebben een groot talent rondlopen, Jantje Zwemmer van 13 jaar met een handicap van 12.6, die zelfs is uitgenodigd door de Kennemer Golf
Club."
„In 1993 heeft een gezamenlijke ledenvergadering een
voorstel aangenomen om te komen tot een omnivereniging,
dus golf en hockey onder een
paraplu. Dit plan heeft het
ZHC-taestuur altijd getraineerd.
De druppel die de emmer deed
overlopen is de ketting vorig
jaar zomer die om het hek is
geplaatst. De velden moesten
ingezaaid worden. Wij konden
helemaal niet meer spelen. De
hele
zomeravondcompetitie
naar de knoppen. Ik begrijp dat
je velden moet onderhouden,
maar die werden pas eind zomer ingezaaid. Pure pesterij,
stemmingmakerij. Op een gegeven moment gingen ze ook allerlei spullen op de greens zetten, zoals hockeydoelen en het
waterkanon."

ZANDVOORT - Het programma van Rekreade in het
Stekkie in Noord heeft de komende week als thema 'Wie, o
wie, helpt mevrouw van Schie
hebben voor de situatie. Zij aan Pantsie?' Het thema voor
krijgen een zetel in het bestuur. in het Jeugdhuis achter de HerDe gemeente wil echter wel dat vormde Kerk is 'De dames van
wij de meerderheid behouden." de twaletten'.

DUJNTJESVELD

Gezond

lopen cornplex van
ZHC. Het
verbodsbord
geldt per l
augustus ook
voor de leden
van de Zandvoortsche
Golfclub Sonderland
Archieffoto Weekmedia: Fotopersbureau Europress

mand van ons in het hockeybe- een baan met 18 holes 36 slagen
stuur op te nemen, maar dat is meer mag doen dan een topgolaltijd gedwarsboomd. Maar fer met handicap 0.
met deze brief waarin ze een
De golfers op het hockeycomnieuwe golfafdeling willen op- plex hebben slechts de beschikrichten, doen ze voor of wij de king over vijf holes. Meijer:
dwarsliggers zijn. Maar een „Voor het korte werk is dit een
echte omnivereniging willen ze ideale oefening. Je hoeft dan
niet, dan moet ZHC ook voor de niet meteen naar Spaarnwougolfers een bijdrage afstaan aan de."
de Nederlandse Hockey Bond."
De Zandvoortsche Golfclub
„Eigenlijk spelen de hockey- Sonderland hoopt in de toeers door onze bijdrage gratis. komst ooit over een eigen terWij betalen per lid vijftig gul- rein te beschikken. Meijer: „Dit
den aan ZHC. Daarbij komen is niet helemaal een utopie. Bij
de inkomsten uit het clubhuis, een fusie van de voetbalclubs
dat wij ook gebruiken. Maar in komen misschien sportvelden
hun boeken vind je onze bijdra- vrij."
ge niet als zodanig vermeld.
Jeannette van Westerloo,
Contributie-afdracht en barom- fractievoorzitter van de PvdA,
zet zijn niet in de jaarrekenin- stelde twee weken geleden tijgen terug te vinden. Terwijl wij dens de commissie Maatschapvan de gemeente maar honderd pelijk Welzijn al vragen over de
leden mogen hebben, is het niet gang van zaken bij ZHC. Zij
verwonderlijk dat ZHC toe- vond het vreemd dat de gestond dat wij mochten groeien meente de golfclub een ledentot 150."
stpp oplegde. Van Westerloo
„De sfeer werd steeds slech- wil daar in september op terugter. Op 20 juni hadden wij met komen, maar is nu verrast door
de hockeyers overleg met wét- de ontwikkelingen. „ZHC gaat
houder De Jong. Maar dit over- nu te ver. Ik vind het een beetje
leg was duidelijk door ZHC laf dat ze dit in de vakantiepevoorgekookt. Wij konden ons riode doen. ZHC kan toch geen
zegje niet eens doen."
beslag leggen op drie velden.
Vroeger, 25 tot dertig jaar geleden, zat daar al een korfbalverKennemer Golf Club
eniging. B en W moeten nu
Lid worden van de Kennemer maar twee huurcontracten afGolf & Country Club is niet mo- sluiten, zowel voor de hockeygelijk en voor de modale Zand- club als voor de golfclub. Ik
Overruled
voorter niet weggelegd. „Deze denk dat als Sonderland naar
„In feite durven ze een fusie club kent een zeer strenge bal- de rechter stapt, ze heel sterk
niet aan, want ZHC is bang lotage, lid worden kost zo'n 16 staan."
overruled te worden, want wij duizend gulden. En de maximagroeien zo uit tot een vereni- le handicap bedraagt 28," zegt Blokkeren
ging met zeer veel leden. Wij Erna Meijer die zelf handicap
Floris Goezinne, penninghebben altijd voorgesteld ie- 36 heeft, wat betekent dat ze op meester van ZHC, zegt dat zijn

Rekreade

club „nooit een golfclub heeft
willen blokkeren, maar de gemeente staat niet toe dat wij
velden onderverhuren. De gemeente wenst de bestaande situatie te handhaven. Onder
strikte regels mag er op de hockeyvelden gegolft worden. Officieel mag dat niet eens met holes. De gemeente is overigens
bereid maximaal drie holes toe
te staan."
Goezinne geeft toe dat er wat
fricties waren de laatste tijd.
„Het golfen moet echter geen
gevaar opleveren voor de hockeyers. Herhaalde malen stuiterden tijdens een wedstrijd
golfballetjes over het kunstgrasveld. Een bondsscheidsrechter heeft zelfs een keer
overwogen een wedstrijd te staken."
„Wij moeten nu vaak, omdat
de andere velden bezet zijn, alle
wedstrijden over de hele dag
uitsmeren op kunstgras. Dit
gaat ten koste van onze gezelligheid in het clubhuis. In 1988 bij
het begin van de golfafdeling
waren bijna alle golfers hockey-minded. Nu zijn er veel golfleden die niets met hockey te maken hebben."
„Golfers kunnen weer lid van
ZHC worden en zij kunnen als
vanouds een balletje slaan. Dan
zullen we iemand van de golf afdeling in het bestuur opnemen.
Zij kunnen beter terugkomen
op hun besluit anders hebben
ze geen veld. Ik schat dat ook
een aantal van vijftig tot 75 terugkomt. Dat zijn de golfers die
hockeyminded zijn of begrip

Sonderland beweert dat hen
altijd een bestuurszetel is geweigerd? „Dat is pertinent niet
waar. Wij hebben de golfclub
een zetel aangeboden, maar zij
wilden niet. Akkoord, er zijn irritaties, ik kan begrijpen dat ze
zich wat achtergesteld voelen,
maar dat moetje verder niet in
het negatieve trekken. Wij willen de zaken nu structureel regelen."
De zelfstandige golfclub zit
dadelijk zonder veld, maar u
heeft straks geen geld. ZHC
krijgt toch per golflid vijftig
gulden contributie? „Wij hebben een gezonde financiële basis. Wij zijn zelf in ledental gegroeid. We zijn ook in overleg
met de gemeente en de Nederlandse Hockey Bond, want als
de golfers in onze club integreren moet ZHC per lid 27 gulden
afdragen. Als zij niet hockeyen
is dat onzinnig."
„Wij hebben de velden vorig
jaar niet met een ketting afgesloten. ZHC mag tot 15 mei gebruik maken van het complex.
Daarna vallen de velden weer
onder de gemeente. Die moet
toch onderhoud plegen?"
Sonderland beweert dat de
contributie-afdracht en de baromzet niet in de ZHC-boeken
zijn terug te vinden? „Wie heeft
dat gezegd? Ze hebben een incompetente
penningmeester
die dit niet uit de boeken kan
lezen. Ik ben zelf registeraccountant, ik voel me in mijn
beroepseer aangetast. Dit soort
aantijgingen snijden geen hout.
Belachelijk. Een schandalige
bewering die zal moeten worden teruggenomen."
Wethouder De Jong die
sportzaken in haar portefeuille
heeft, is wegens vakantie niet
bereikbaar voor commentaar,
maar gemeentewoordvoerder
Egon Snelders laat weten dat
het college op de hoogte is van
de problemen. „Wij hebben
proberen te bemiddelen en aangedrongen op een oplossing.
Als de commissie maatschappelijk welzijn na de zomer actie
wil ondernemen, zal het college
kijken wat mogelijk is. Maar eigenlijk is dit een interne aangelegenheid van ZHC. Wij kunnen echt nergens een veld vandaan toveren. Ook de provincie
heeft duidelijk beperkingen opgelegd aan het aantal golfterreinen."

Het programma in Noord begint zondag 23 juli om half zeven en in het Centrum om
kwart over zeven met volksdansen en poppenkast. Tot en met
donderdag 27 juli zijn er op beide locaties 's morgens tussen
tien en twaalf en 's middags tussen drie en vijf uur activiteiten.
Vrijdag 28 juli duurt Rekreade
van tien tot twee uur.

Porsches op circuit
ZANDVOORT - Op het circuit staat komend weekend, zaterdag 22 en zondag 23 juli, de
Porsche centraal. De grootste
Porsche-club van Europa, de
Porsche Club Schwaben, verzorgt een race-evenement met
verschillende onderdelen. Als
afsluiting wordt een lange-afstandsrace verreden over negentig ronden ofwel 225 kilometer.
Het circuit is op beide dagen
geopend vanaf negen uur 's
morgens. Entree volwassenen
twintig gulden, kinderen tien
gulden.

Big Foot Show
ZANDVOORT - Op het circuit is zaterdag 22 en zondag 23
juli om kwart over acht 's
avonds de Big Foot Show te
zien. Centraal staan grote
trucks met enorme wielen en
banden en reusachtige motoren. Zo is er de 'Terminator',
gebouwd op het onderstel van
een tank en uitgerust met een
Rolls Royce-motor. De show
duurt anderhalf uur.

Allard Kalff derde
ZANDVOORT - In de vijfde
race om de Europa Cup Renault Clio Elf, verreden op het
circuit van Donington in Engeland, is Allard Kalff derde geworden.
De Zandvoorter verkleinde
zijn achterstand op de leidende
Patrick Bourdais tot drie punten. Michael Bleekemolen finishte als achtste, Pim van Riet
werd zestiende.

Geslaagd
ZANDVOORT - Wendy
Drost is geslaagd voor haar diploma lerares basisonderwijs.
Zij heeft bovendien de Montessori-bevoegdheid. Ook heeft
Wendy al een baan.

geeft u meer!

geeft u meer!

4-daagse cruise Zweden
vertrek op 19 en 26 september
voor een onvergetelijke trip naar Zweden
In samenwerking met Weekmedia
stelt Scandinavian Seaways een
geweldige 4-daagse reis naar
Zweden samen. Op dinsdag vertrekt het luxueuze passagiersschip "Prince of Scandinavia" om
17.OO uur uit IJmuiden voor een
minicruise naar Zweden. Aan
boord is van alles te doen en beleven.
Het schip beschikt onder meer over twee
restaurants, een cafetaria, verschillende
bars (waaronder een echte Engelse pub
met casino), een nachtclub met levende
muziek, een discotheek, een sauna met
solarium en twee scheepsbioscopen.
Voor de kinderen is er de piratenclub en
volwassenen kunnen deelnemen aan de
bingo of horse-racing.
De volgende dag komt u om 16.30 uur
in Göteborg aan, waarna er busvervoer
is naar het centrum van de stad. U kunt
winkelen, een gezellig terrasje pikken,
ergens lekker gaan eten, 's avonds de
bus terug naar het schip nemen. U overnacht aan boord. De volgende dag is er
vanaf 9.00 uur busvervoer naar de stad.
U bent de gehele dag in Göteborg of
maakt een aardige excursie naar de
Zweedse westkust. Om 16.00 uur vertrekt de bus vanuit het centrum naar
het schip, dat om 17.30 uur vertrekt en
op vrijdag om 16.00 uur in IJmuiden
arriveert.
De kosten voor de cruise naar Zweden
bedragen f 198,- p.p. Kinderen t/m 15

KADOOTJE
DE KRANT?
U bent jarig, of u bent zoveel jaar getrouwd... Hou clan de
krant in de gateu. Want als u die leuke felicitatieadvcrtentie
van uw geliefde, uw echtgenote of-noot, uw kinderen of
kleinkinderen mist, dan bent u nog niet eh... jarig. U vindt
ze onder mededelingen.

jaar betalen f 168,-. Inbegrepen zijn parkeerplaats voor uw auto op de Felison
Terminal in IJmuiden, retourpassage
IJmuiden-Göteborg in 4 of 3-persoons
luxe hut met douche en toilet, extra
overnachting in uw hut op woensdagavond in Göteborg, alle genoemde bustransfers terminal/-centrum stad v.v.

Er zijn slechts i 00 plaatsen per afvaart
beschikbaar dus boek direct en stuur
de bon m'

Toeslagen: bus Amsterdam CS-Fehson
Terminal IJmuiden v.v. f 15.- p.p.. gchele dag busexcursie langs de westkust
incl. "zalmlunch" a f85.- p.p. (kindere::
t/m 15 jaar f 45,-p.p.). Huttoeslagen
aan boord p.p.: 2-persoons hut f 40.1-persoons hut f80,- (kinderen t m 15
jaar 50% korting op huttoesUeenï
Deelname is alleen mogcli]k door het
insturen van onderstaande bon naar:
Secretariaat Weekmedia. Postbus 2104.
1000 CC Amsterdam.

Bon voor onze lezers
Wij nemen deel aan de 4-daagse cruise naar Zweden.
Wij vertrekken op:
O
dinsdag 19 september 1995
O
dinsdag 26 september 1995

MICRO'S
in deze krant

tel: 020-562 6271
fax:020-6656321

Wij kiezen voor:
O
parkeerkaart voort gratis parkeerplaats op de tcrminal in IJmuiden.
O
bustransfer Centraal Station Amsterdam - Fchson
Terminal IJmuiden v.v. (toeslag f 15.- p.p.)
O
westkustexcursie op woensdag (toeslag f 85.p.p./kinderen t/m 15 jaar f45.-)
Hutaccommodatie aan boord:
O
4-persoons hut douche/toilet (inbegrepen)
O
3-persoons hut douche/toilet (inbegrepen)
O
2-persoons hut douche/toilet (toeslag f40,- p.p.)
O
1-persoons hut douche/toilet (toeslag f 80,- p.p.)
(kinderen t/m 15 jaar 50% korting op huUocslagen)

geeft u meer!

Deelnemers
l

leeftijd:

2

leeftijd:

3

leeftijd:

4

leeftijd

Adres deelnemer 1.

Telefoon deelnemer l:

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

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-605 86 86. Fax 020-065.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Weesp. Nieuwstraat 33, Zandvoort: Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 42,00

voor elke extra regel

ƒ 14,20

mm-prijs

ƒ

mm-pri|S met vignet

ƒ

AUTO/MAXI'S per mm

8,80
8,80

ƒ10,40

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

020-665 86 86

OTOICI CITROEN

Honda

AX 11 TGE, 5 drs. 5/94 37.000
16 RS Break 1/86 .. 100.000
BX 16Chic, stb. 10/91 21.000
ZX Reflex diesel 4/93 140.000
XM 2.0i 1/93
57.000

Civic 1.3 DX 4/92
ƒ 17.400
Civic 1.5 GLX HB6/91/ 13.900
Tel. 035 - 564444.

INRUIL en fINANCIERING
A.N.W.B keuring / 250
Kosten njklaar maken ƒ 295
Bovaggarantie met
mogelijkheid tot uitbreiding
DMV Bovagreparatiespolis

SRING IN T VELD
OCCASIONS,
75 JAAR AUTO-ERVARING

Honda civic autom. 5-1986 pas
gekeurd, prima auto, ƒ5.950.
Inr. mog Tel. 023 - 423906.

Astra 1.4 l, 1/92
ƒ 15.200
Astra 1.4 l stat. 5/92 ƒ15.200
Astra 1.6 l stat. 5/92 ƒ14.900
Astra 1.7 D stat. 10/92/ 16.900
Astra 1.7 T, 10/92
ƒ15.700
Corsa 1.4 l HB, 7/91 ƒ10.400
Corsa 1.4 l 12/94
19.500
Kadett 1.4 l stat. 5/91 12.400
Kadett 1 5 TD, 11/89 ƒ10.600
Kadett 1 6 l Sed. 2/92/ 12.600
Kadett 1 6 LS, 2/90 ƒ 9.400
Kadett 1.6 D HB, 3/84) 1.200
Kadett 1.6 l stat. 9/91/10.400
Kadett 1.7 D stat., 6/90/10.700
Kadett 1.7 D sed.,2/90/ 8.900
Kadett
17
D
stat.
10/90
ƒ 9.800
Kadett 1.7 D stat. 2/91 ƒ 11.400
Vectra 1.61 GL HB 7/91 ƒ 14.000
Vectra1.6IGL.SE9/91/ 14.400
Vectra 1.7 D 2/90
ƒ11.900
Vectra 1.7 D GL 10/90/11.400
Vectra 1.8 l sed., 3/91/14.100
Vectra 1.8 Turbo 11/92/ 19.800
Vectra 2.0 l GL, 2/92 ƒ 15.900
Tel. 035-564444.

HONDA
C.RX. 1.6 ESI 4/94 / 44.950
C.R.X. V-TECH 1/94 ƒ28.500
Civic 1.5 LSI 6/94
ƒ30.950
2 CV 6, grijs'87, 100000krn m Civic 1.5 DXI 10/92 ƒ20.950
ƒ23.950
zeer goede staat vraagprijs Civic 1.5 DXI 1/93
Civic 1.5 Silver. 4/93 / 24.950
ƒ3750- tel. 020 - 6683040
Civic 1.5 DXI 12/94 ƒ26.950
Civic 1.5i GLX 5/91 ƒ18.950
CITROENSPECIALIST
Qvic 1.5i GL 11/91 ƒ16.950
TIMO DE BRUYN
ƒ 20.950
Occasions, reparaties, APK, Civic 1 5i GL 2/91
Civic 1.4 GLX 1/88 ƒ13.950
schade en laswerk
Verkoop onderd. nwe/gebr. CMC 1.3 Luxe 8/91 ƒ 15.950
Tel 020-6320190 fax 6343433. CMC 1.3 Luxe 6/90 ƒ13.950
Aerodeck 20 luxe 5/89/ 14.950
V.a ƒ85: 5 veerbollen
Accord 20i EX 10/90 ƒ20.950
ƒ .900
op druk brengen bij de Citroen Accord 20 EX 8/86 ƒ 6.950 104 GL, wit, 3/82
106 1.1 XN Ace 12/94/16.500
Spec in Zaanstad Garage.
205 1.9 GTI 6/88
ƒ 9.300
RENE SPAAN, 075-281193.
ANDERE MERKEN
205 1.1 XE Accent 1/92/11.900
Vraag tevens naar onze inrui- BMW 318 12/92
/ 46.950 2051.4 GT 9/91
ƒ12.400
Iers en aantr. rep. prijzen.
Ford Escort 1.3 1/89 ƒ 8.950
205 1.8GLD, 1/90
ƒ 9.800
Lancia HPE, 2/86
ƒ 15.950
309 1.4 XE, 1/90
ƒ 8.900
Mitsubishi 1.5, 4/91 ƒ15.950
ƒ10.800
Nissan Sunny, 6/89 ƒ 11.950 3091.4 GL 7/92
405 1.9 GRI 3/92
ƒ13.400
Nissan Sunny, 6/92 ƒ 16.950 405 1.6 GLI 1/91
ƒ10.900
Aanbieding v.d. week
Renault Tw„ 12/93
ƒ 17.950 405 1.6 GLI 4/90
ƒ 8.900
Charade 1.3 inj sport km
405 1.6 GLI 3/92
ƒ13.200
40.000 '91, In nw. staat
ALFA ROMEO
405 1.6GLXI 1/92
ƒ14.400
ƒ 13.900.Alfa 33 1.7 9/90
/ 16.950 405 1.6 GRI 12/90
ƒ 9.800
Tevens ruime keus.
Alfa 33 1.5 1/91
ƒ 16.950 405 1.6 GLI 4/90
ƒ10.400
Cuore 88 t/m 95 en Charade Alfa 33 1.7 16 V 1/92 ƒ 17.950
405 1.8 GRI 11/92
ƒ15.200
NIEROP DAIHATSU,
Alfa 33 1.4 ie 6/93
ƒ18.950
1.9 GLD 2/89
ƒ10.400
Vancouverstraat 2-12, A'dam- Alfa 33 1.4 ie 1/94
ƒ21.950 405
405 1.9 GLD 3/89
ƒ10.800
West, Tel. 020 - 6183951
Alfa 33 1.4 ie L 1/94 ƒ24.950 405 1.9 SR 6/89
ƒ 7.900
Alfa
33
Imola
1/94
ƒ
23.950
Daihatsu
405 1.9GRD 10/91 ƒ14.900
Alfa
33
Imola
L
1/94
ƒ24.950
't AMSTERDAMMERTJE
405 1.9 SRD 1/92
ƒ15.900
Alfa 75 1.8, 8/89
ƒ12.950 405 1.9 GRI 4/91
Amstel 340-342
ƒ11.400
Alfa
75
1.8,
6/86
ƒ
6.950
tegenover Carré
405 1 9 GR 6/89
ƒ 7.900
A'dam-C. Tel. 020-6236491. Alfa 75 3.0 QV 9/90 ƒ 19.950 405 1.9 GLD 3/93
ƒ18.900
Alfa 155 17, 2/94
ƒ42.950
405 GLD Br 8/91
ƒ 14.200
Alfa 155 20, 2/92
ƒ29.950
4051.97/92
ƒ16.800
Alfa 164 20 TS, 3/91 ƒ 17.950 405 1.9 GRI 6/90
ƒ 9.600
Alfa 164 3.0 V6, 1/94 ƒ54.950
405 1.9 GLD br. 1/91 ƒ12.900
ƒ 19.950
Ritmo 1.7 D 4/85
ƒ 1.900 Alfa 164 20, 1/90
405 1.9 GRD br. 2/92/17.800
Tempra 1.6 IE. 4/91 ƒ10.700
505 SX 2/87
ƒ 3.400
Tempra 1.9 ds SX 8/91 ƒ 11.900 * Bovag Garantie voorwaarden 505 1.9 GRD, 6/85
ƒ 3.900
Tempra 1.9 Turbo 9/91 ƒ 13.900
605 2.0 SLI 7/92
ƒ 15.900
SPRING IN 'T VELD
Tempra 2.0 l.E. 1/91 ƒ11.600
605 3.0 V6 SV 7/90 ƒ 15.200
Oosteinderweg 340,
Tipo 1.4 TE 6/89
ƒ 6.900
Tel. 035 - 564444
1432 BE Aalsmeer
Tipo 1.4 11/89
ƒ 7.400
Tel.: 02977-44146,
COBUSSEN AMSTERDAM
Tipo 1.7 D. AGT4/90/ 9.000
fax 02977-20489
sinds 1930
Tipo 1.7 D. AGT 10/88/ 7.000
VRIJDAG - KOOPAVOND
Uno 45 9/86
ƒ 2.600
Peugeot-dealer
Uno 1.1 IE 1/94
ƒ14.700
106 1.1 Accent 7/94 ƒ21.900
Tel.: 035 - 564444.
205 Jr. 1.4 5/89
ƒ10.750
ƒ 25.800
T.k. Fiat Uno Fire, b.j. '86, APK LANCIA Thema ie automaat 205 XT aut. 3/93
ƒ13.750
4-'96, i.z.g.st., ƒ2950. Inl. na 5/1986, pas gek., leuke auto, 309 GR 1.4 4/90
405 GR 1.9 aut. 90 ƒ14.500
16/7:02503- 35073/41871.
ƒ 4.950, mr. mog. 023 - 423906. 405 break SR '89
ƒ 17.500
Lancia Thema 2.0 IE 16 V, 505 GLD Break 2/87ws/ 8.800
VW Golf CL 2/93
ƒ 23.500
zwart met. 3/91 ƒ 15.400.Renault 19 TR 5/91 ƒ 12.950
Tel. 035 - 564444.
COBUSSEN
Escort 1.3 3-d. 5/88 ƒ 6.400
Baarsjesweg 249-253
Escort 1.415-d. st. 5/91 ƒ 13.400
Amsterdam 020 - 6121824.
Escort 1.8 CLD 9/91 ƒ ƒ 11.200 De Meteor gaat verhuizen naar
Peugeot
205 XL, 1989, 96.000
Escort 1.8 D CLX 7/93/ 15.200 Weesp per 1 augustus, Bloekm, APK t/m febr. '96, kleur
Fiesta 1.3 12/94
ƒ17.200 mendalerweg 54.
rood, ƒ8.750. 02903 - 3379.
Scorpio 2.0
CLX aut 4/92
ƒ 16.400
Tegen handelsprijzen: Peugeot
Sierra 1.6 l CL 3-d.7/92/ 10.900
405 1.6 GLi, 4-'90, ƒ11.750.
Sierra 2.0 CL HB 1/92ƒ 14.900
Peug. 405 GLX 1.9 Diesel, 5323
1.7
LX
D
10/91
ƒ11.400
Sierra 2.0 I.S. 12/87 ƒ 4.000
drs. Stationcar, 5-'92, ƒ 16.000.
626
1.8
l
16
V
LX
8/92/19.500
Sierra 2.0 l CLX 3/91 ƒ 11.800
Peug. 205 GT, 5-drs., LPG,
6261.8GLXSed.
1/91/11.400
Sierra 2.0 CL Sed. 2/89/ 8.400
626 1.81 16 V GLX 8/92/18.400 2-'91, ƒ 14.000. BEREBEIT, AmTel.: 035 - 564444.
626 2.0 l LX Wag. 2/92/ 16.500 steldijk 25. 020 - 6627777.
Hogeweyselaan 21
1380 AG Weesp
02940 • 16661

Peugeot

Daihatsu

Fiat

Lancia

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

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

Citroen Visa 11 RE, APK 5-'96,
94000 km, wegens auto v.d.
zaak, ƒ 2500,- Tel. 020-6815302. Daihatsu Charade 1.3 inj. 16 V
Sedan L.P.G., 11/92 ƒ 14.950.Mitsubishi Galant 1.6 GL '87,
NIEROP DAIHATSU
g'ijs metall, sunroof, Apk/VVN A'dam West: 020 - 6183951
gekeurd, nwe auto ƒ3.500.Suzuki Swift 1.3 GTI kleur wit
Heere, tel. 6719154
km: 105.000, 9/89 ,ƒ 11.700.
COBUSSEN Baarsjesweg 249
Amsterdam: 020 - 6121824.

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

Triumph TR4 A, 1966, gerestaureerd MGB '73, met winterkap, voor ƒ 14.500. Tel.: 020 •
6596264.

Ford

Land/Rangerover

Mazda

FORD
VAN NES

MAZDA 121 09/91, Ferrari rood
leuke auto, slechts ƒ 9.950. In- SUBARU MINI JUMBO, SDX
ruil mogelijk, tel.: 023 - 423906. '92, 43.000 km., 5 drs., 6 mnd
Bovaggar. Nwe auto ƒ 12.500,Subaru Mini Jumbo, '88, wit, ECONOOM: 020-6232505.
3-drs Apk/VVN gekeurd, keuriFiesta 1100 flash
07/94
ge zuinige auto . . .ƒ 5.500.Resta 1400 l CLX
08/92
Heere, tel. 6719154
Fiesta 1800 sport
02/93
Fiesta XR2 l
06/90
Fiesta 1100 CL
11/90
Escort 1600 Laser
04/94
Alfa Romeo 33 1.5 P.S C.V. Lumma APV, zilvergrijs 42.000 Escort 1600 CLX
10/93
mi, b.jr '92, ƒ38.900.zwart, 10/92 ƒ11.800.Escort 1600 CLX
03/93
Family Cars.
Tel. 035 - 564444
Escort RS 2000
02/92
Tel.: 020-6599221.
Escort 1800 CLX
08/92
Tegen handelspr.. 33 1.7 IE,
Escort 1400 CL
09/91
1-'92, ƒ14.750. 33 1.4 IE, 5-'92, Nieuw i Telco-Lme Sport,
Escort 1600 CLX
01/91
zwart, open dak, ƒ 14.000. Alle De goedkoopste pick-up in Escort 1600 Sport
05/91
van 1e eig BEREBEIT, Amstel- NL, v.a. ƒ18.500.- 20 Dsl en Escort 1600 CL
03/90
di|k 25, A'dam, 020 - 6627777. stuurbekr. Heere, Ceintuur- Escort 1800 Diesel 01/89
baan 225, A'dam. 020-6719154
Escort 1600 CL
11/89
Escort 1400 C
01/88
Escort 1400 CL
04/87
Escort 1400 CL
06/86
Audi 80 1.9 turbo D., kleur:
Mondeo 1800 CLX
06/93
ivoor, 6'92
ƒ22.400Sierra 2000 GT
10/92
Audi 80 Quattro zwart met. BMW 318 l, blauw
08/92
ƒ39.500 Sierra GT
3'92
ƒ29.800.- 11/93
Sierra 2000 CLX
01/92
Tel. 035 - 564444.
Tel. 035 • 564444
Sierra 2000 CL LPG
07/90
Sierra 2000 CL
01/87
Renault 21TL LPG
09/90
Citroen 1400 BX
03/87
Peugeot 205 XE
02/86
Chrysler - Amstelveen
BOVAG-FORD-GARANTIE-A1
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Hogeweyselaan 97
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel • 02975-61212
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Alfa Romeo

Audi

BMW

Chrysler

Tel. 02940-15443

Citroen
CITROEN OLTHOF BV

ZX festival

WEESP
Ford Escort 1.6 XR 3i Cabno,
blauw metallic, Lm wielen,
6-'89, i.gst. BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020 - 6627777.

T k Ford Escort 1600 L autom.
Reflex bordeauxrood, 393
.
.
ƒ19950 kleur blauw, bouwjaar '85 APK
Avantage bordeauxrood, 5/93
. .
. . ƒ21500 tot '96 ƒ 4 000,-. 020-6002430
Avantage rood, 8'93
ƒ 19.850
Avantage 1.6, rood, 1092
...
. .ƒ19550
avantage 1 6, wi'. 10-92 . .
. . .
ƒ 19,950
12 maanden garantie, 1 jaar gratis onderhoud
(max 20 000 km p.jr) 6 mnd renteloze uitgestelde betaling.
Isolatorweg 40, A'dam-Sloterdijk (afslag S 102) 020 - 6823520.

ZX
ZX
ZX
ZX
ZX

626 2.0 GLXD HB 1/85/ 3.600
626 2.0 D LX HB 9/91/ 10.800
Tel.: 035 - 564444.
Mazda 323 1.7D, 5-d., station,
'87, trekh., nwe APK, goed onderh. ƒ699. Tel. 033-622299.
Mazda 626 GLX 1985, APK
gekeurd, keurige auto ƒ 2.950,
inruil mogelijk: 023-423906.
OCCASIONS
MAZDA DEALER
VAN VLOTEN CAR
TELEFOON: 020 - 6365052
121 SED 4d GLX 1.3M6V '91
121 SED4d YOOH 1.3M6V93
323 HB 3d GLX 1.6i
'91
323 HB 3d GLX 1.3i-16 . . '92
323 HB 3d GLX 1.6i-16V . '93
323 SED 4d Ensing 1.5 .. '89
323 SED 4d GLX 1.5 . . . . ' 8 9
323 SED 4d LX 1.6M6V. . '89
323 F 5d GLX 1 6i
'90
323 F5d GLX PS 1.6M6V '92
323 F5d GLX 1.6M6V . . . '93
323 F 5d GLX 1.8M6V . . . ' 9 1
323 F 5d GLX 1.8i-16V ..'93
323 F5d GLX 1.6M6V . . . '94

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

1 4 E Cannes 4<91/ 9.000
1 4 E 1-92
ƒ10600
1 4 Deauville 4 92 ƒ 9 800
1 6 TGI 5-90
ƒ 8.400
1 6 TGI P S 891 ƒ 9.600
1 6 RE 6 89
ƒ 6.700
1.9 TZI 490
/ 9800
1 9 Break 590
/ 12.700
1 9 D 3-90
ƒ 8 900
1 9 TD 1 92
ƒ 10.900
19TRD V89
ƒ 6400
30 V6 Amb 9 9 1 ƒ21 800
035 564444

Tegen handelsprijzen BX 16
TGi. van 1e eig. el schuifd.,
st bekr, recent ANWB-rapp
aanw, 6'91. ƒ 12000 BX 1 6
TGi LPG, 10-'92, / 13.750 BX
1 4 LPG. 1-'86, ƒ2950 ZX 1.6i
Aura, 5-drs, zwart, 10-'91,
ƒ14000 BX 1.9 R Diesel, 5drs . stationcar. 4-'86. ƒ4750.
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
A'dam, 020 • 6627777

Mitsubishi Space Wagon, 6
pers , wit 4/84 ƒ 6.900 •
Tel 035 - 564444.

Pnm 1 6 LX Sed 3'93/ 15.400
Prim. 1 6 LX Sed 3'93/ 15.700
Pnm 1.6 LX HB 4<92 ƒ13900
Pnm 20! LX HB, 4/92/16400
Pnm 20 D SLX, '92 ƒ15.400
Prim 20 LXD 6'92
/ 13.900
Sunny 1 7 D. Flor 6/87/ 4 900
Tel. 035 564444

Golf 1.4 l CL 4/92
ƒ 17.900
Golf 1.6 D CL Van 5/90/ 8.500
GARAGE ECONOOM
Golf 1.6 D CL 4/90 ƒ11.600
Golf 1.6 D CL 1/92 ƒ 13.900
Repareert
Golf 1.6 CL 5/90
ƒ11.200 uw Koppeling en Remsysteem
Porsche 928 S, d.blauw metall., Golf 1.6 CL 7/89
ƒ 9.800
snel & vakkundig
blauw volleer mter., autom., Golf 1.9 Turbo D 6/92/20.400
Informeer naar onze prijzen
airco, telefoon, radio, 10-'84. Golf 1.9 TD 1/93
ƒ21.900
AARZEL NIET, BEL NU !!
(Porsche-dealer onderhouds- Jetta 1.6 D 4drs 4/92 ƒ 12.400
boek aanwezig van bovenUw Bovag-Autospecialist
Passat 1.8 CL 8/89 ƒ12.400
staande auto.) BEREBEIT, Passat 1.8 CL 12/92 ƒ17.400
Frederiksplein 6, 020-6232505.
Amsteldijk 25, 020 - 6627777.
Passat 1.9 Tb D 7/85 ƒ 4.600
Vento 2.0 GT 2/93
ƒ 26.300 APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
Tel.: 035 - 564444.
brandstofpompen; verstuivers
Volkswagen Polo 1988 met cil.koppen vlakken. Garage/
11 GTX 4/85
ƒ 1.900 LPG 1/12, benzine 1/15, type
motorenrevisie FEENSTRA
18GTX 11/83
ƒ 1.200 Sedan, rood, kmst 69.000, evt. Industrieweg 27, Duivendrecht
19 GTR, 8/90
ƒ 8.900 zonder gasinstall. Moet weg
Tel. 020-6980639
19 TS, 7/89
ƒ 8.500 weg. fam.omstandigh. ƒ4750.
19 TR, 3/91/ 10.900
Tel. 020 - 6125152 of 6941094. APK KEURINGEN ƒ 70,
19 GTR, 7/89
ƒ 7.900
klaar terwijl u wacht.
19 GTD 10/90
ƒ 9.400 V.W. Corrado G60, rood, b.j. Garage West-Center:
19 TD, 6/90
ƒ 8.900 '89, m. sp.velg., abs., cd., 020-6122476 (zonder afspraak)
elec.
vergrndl.,
21 TL Sedan, 11/90 ƒ 7.500 sch.dak.,
2e Helmersstraat 15, A'dam.
21 TL Sedan 10/91 ƒ 9.400 ƒ 15.500 ex.bpm. 020-6634922.
A.P.K. KEURINGSSTATION
21 GTX 5/90
ƒ 9.800 VW Jetta 1300, Ipg bjr. 1986,
Keuren zonder afspraak
25 TS 1/88
ƒ 6.000 APK-gekeurd, prima auto, inruil
Feenstra & Jimmink
25 TX Airco 7/92
16.200 mogelijk, ƒ 3.950: 023 • 423906.
Asterweg 24A A'dam 6364702
25 GTX, 10/89
ƒ 8.900
25 TX 6/89
ƒ 8.500 VW Passat 1.8 CL 05-1989,
Autobedrijf CRYNSSEN
25 TX 1/90
ƒ 9.800 LPG, keurige auto, ƒ9.950,
Crynssenstraat 10-14
inr.
mog.
Tel.
023
423906.
Clio 1.9 D RN 5/94 ƒ19.400
Tel.: 020-6184402.
Safrane 2.2 IRN 11/92/ 28.500 VW Passat diesel stationw. vaAPK-keurstation, reparaties
Tel. 035 - 564444.
riant 7/1986, APK gekeurd, alle merken en schaderegeling.
Renault 21 NevadaDstationw., ƒ4.950, inr. mog. 023 - 423906.
GARAGE ECONOOM
10/90, pas gekeurd, prima auto
Voor al uw SERVICE BEUR TEN
inr. mog., ƒ 9.950.023 - 423906.
en ONDERHOUD
Renault 25 TX, '87, keurige
Schadetaxatie en -herstel
auto, APK gekeurd, inr. mog.,
Gratis leenauto's beschikbaar
ƒ6.950. Tel.: 023-423906.
APK-KEURING,
klaar terwijl u wacht.
biedt aan:
Renault 9 GTL, b.j. 1983, APK
tot 4-'96, motor 100% goed 3 x Voyager 2.5 SE ... 91/92 Advies voor 'n goede Occasion
Wij bieden u een snelle
1 x Voyager 3.0 SE
91
ƒ 1.750,-Tel. 020-6336744.
en vakkundige service
1 x Voyager 3.0 LE
89
RENAULT AMSTERDAM
1 x TransSport 3.1 SE . . . .92 Frederiksplein 6, 020-6232505.
Top occasions met 1 jaar
4 x TransSport 3.8 V692/93/94
garantie
3 x Lumina APV ... 92/93/94 Zelf sleutelen of auto spuiten
Wibautstraat 224
1 x Space Wagon GLXi .. .90 doe je bij HEINING HOBBY020 - 561 96 11
HAL. 02907-6999 A'dam,
Meidoornweg Badhoevedorp Sloterdijk 3.
Tegen handelsprijs: Renault 19
Tel.: 020 - 6599221.
1.7 GTS, 5-drs., LPG, blauw,
• Bewijsnummers van een
open dak, 7-'90, ƒ 10.500.
geplaatste advertentie in deze
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
rubriek krijgt u alleen
A'dam, 020 - 6627777.
± 50 auto's APK gek. Den toegezonden als u dat bij de
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat opgave van de advertentie
Haarlemmerweg bij molen. kenbaar maakt. De kosten
020-6844079. Tevens Inkoop. daarvoor bedragen ƒ 4,50

Renault

Voorkom onzekerheid in uw rijopleiding en vraag de gratis
RIJLES-INFO-GIDS
voor Amsterdam en omgeving
aan: 020 - 6633773 of 6922612.
Tevens informatie over theorielessen en examentraminqen.

Saab

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop -f Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685

naar
SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie
APK, met eigen
revisiewerkplaats voor Saabmotoren en versnellingsbakken

Seat

Subaru

Automaten

Toyota

Adverteren in
deze rubriek
FAX 020 - 665.6321

940
740
740
450
460
440
440
340
340
240

GL 2.3 '91
ƒ23,950
GL 2.3 aut. '90..ƒ23.750
2.3 '90
ƒ19.950
ES '88
/ 22.500
GL inj. '92
/ 24.750
'90-'94 va
ƒ15.000
aut. '90-'94 va. . ƒ 19.500
'88-'90 va
/ 7.950
Aut. '87-'88 va. .ƒ 5.500
GL '87
/ 9.750

Van Vloten
Amsterdam
uw Volvo-dealer

met persoonlijke service
Tel. 020 • 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Handelsprijzen: Asira 1.6i GL, Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
5-drs, LPG, 4-'92, ƒ 17 500.
Kadett l 8 LS 5-drs. Station, Volvo 66 L, bouwjaar 7/1981,
antraciet, LPG, 7-'89, ƒ7450. APK 11/1995, pr.n.o.t.k.
Kadett 1.3 LS, 6-'87, ƒ5500. Tel.: (020) 6923817.
Tegen hand.pr Nissan Prairie Kadett 1.61, LPG (met lichte be2.4 SLX, 1-'93, van 1e eig. schad.), 4-'88, ƒ 4950.
LPG, groen metall., / 31.500 BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Sunny 1 4 L, 3-drs , LPG 3-'92, A'dam, 020 • 6627777.
ƒ13500. Sunny 20 LX Diesel,
Ruime keuze in 2 CV occasions 4-drs.,
stuurbekr,
7-'91, Opel Corsa 1985 APK gekeurd Porsche CarreraS.O, 76, extra's
alle leeftijden De Eendenspe- ƒ 13.500 BEREBEIT, Amstel- mooie auto, ƒ 3 950. inruil mo- Topzust., Leder, DM 27.000
ciahst Leende Tel 04906-1528. di|k 25, A'dam, 020 • 6627777. gelijk, ƒ 8 950 023 • 423906
D-0202-308222/0171 -3498090.

Opel

Klassiekers
en Oldtimers

DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.
RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Opel Kadett v.a. / 39,- p.dag
All-in. KM vrij!
Tel.: 020-6922930

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Ruilstarters en dynamo's.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Valkenburgerstraat 152.
Loop-, sloop- en schadeauto's
Tel.: 020-6240748.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
70 BESTELAUTO'S en pers. GEBR. OPDAM B.V.
busjes v.a. ƒ3500. Garage Tel.: 02502-45435.
Rijsenhout, lid Bovag.
Missot. specialist REM- en
Meer dan 50 jaar gevestigd:
FRICTIE-MATERIAAL.
Bennebrpekerweg 17, Rijsen- Bosboom Toussaintstr. 43
hout bij Aalsmeer, 02977A'dam. Tel.: 020-6180443.
24229. Ook t.k. gevraagd.

Accessoires
en Onderdelen

Bedrijfsauto's

NOOIT
MEER IN
DE FILE

Peugeot 309 Profil 1.4i ..1990
Opel Corsa 1.4
1990
Nissan Micra March 1.2 .1992
Nissan Sunny SLX 1.6 ..1989
Nissan Sunny SR 1.6 .. .1993
Fiat Uno S 1.1
1991
Toyota Starlet 1.3
1991

MAZDA DEALER
VAN VLOTEN CAR,
DRAAIERWEG 10
AMSTERDAM - NOORD.
Tel. 02503 - 14097.
TEL.: 020 - 6365052.
Let op
Wagenpark Johan Boom
+ 300 auto's
Seat Marbella GLX, 6/1989,
v.a. ƒ 600.- tot ƒ 20.000.APK gek., mooie auto, ƒ4.950.
Oranje Hek
Inr. mogelijk. Tel.: 023 - 423906.
Zuiderakerweg 83
Amsterdam - Osdorp
Tel. 020 - 6105478.
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Garantie al v.a. ƒ1.000.Subaru Legacy 1.8 DL, wit,
april '91
ƒ 9800- Bekend door heel Nederland
Tel. 035 - 564444
Ook filiaal in Den lip 55

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888

KLEINE AUTO FESTIVAL

Amstelstein - Suzuki

240 DL Sedan L.P.G
'90,
940 GL Estate
'92
460 GL Aut. wit
'91
VOLVO NIEROP Vancouverstr.
2-12 A'dam-West 020-6183951

OUKE BAAS

Algemeen

tussen
Landsmeer & Purmerend
Tel. 02908 - 24640

240 2.3 D Van 1/84 ƒ 3.900
240 2.0 L. Van 12/85 ƒ 2.300
240 2.0 Polar stat 4/93/ 31.400
340 1.4 GL aut. 10/90ƒ 7.800
440 GL P.S. 9/90
ƒ 12.900
440 DL 2/92
ƒ11.500
440 DL 1/92
ƒ 13.400
440 DL 1/93
ƒ 16.400
440 DL 5/92
ƒ 13.700
Tel.: 035 - 564444.

Autoverhuur

Family Cars

Voor een goede SAAB
99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS

Auto's te koop
gevraagd

Esther, Martin, Henk en Peter
hebben hun keus voor de rijopleiding bepaald. Zij kunnen Gevraagd jonge auto's vanaf
ook u die keuze aanbevelen. 1991 a contant. Belt u voor inl.
Verkeersschool Trendy Oos- 034.10 -19354 of 0652 - 977028.
tenburgergracht 5 A'dam.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
0204205386. Tevens informerk auto a cont. met vrijwar.
matie over theorielessen en
bewijs. Tel.: 020-6105478.
examentrainingen.
T.k. gevr. loop/sloop en schade
RIJSCHOOL ROLF
auto's met contant geld en vrijRijden bij Rolf is een begrip in waring. Tel: 020 - 6370711.
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
een psychologische manier inTel.: 02908 - 24640
tensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.

Family Cars

Suzuki

Volvo

Rijscholen

Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten
v.a. ƒ 3.500.GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 020 - 6433733.

Campers

Camry 2.2 l XL, 6/92 ƒ21.700
Carinall, 1.6 XLI 1/91/10.900
Te huur VW camper type
Tel. 035 - 564444.
CALIFORNIA 2+2 pers. va.
Toyota Celica 1:6 coupé, maart /850.- p.wk., all in,
1985, leuke auto, ƒ2.950, inr.
Autobedrijf Veldhuizen,
mog., Tel. 023-423906.
A'dam - ZO., 02940 - 17316.

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad - Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlrn'ér • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Nu

a a n k o o p van een C h r y s l e r Neon.

neon
Voorwaarden: uitsluitend geldig bij aanschaf van een nieuwe
Chrysler Neon. De datum van het op naam stelten van het
kenteken is bepalend. De actie loopt van 1 juni tot en met
31 augustus 1995. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder
te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs. De onderstaande waardecoupon wordt alleen in behandeling
genomen wanneer die volledig ingevuld is. Stuur te
zamen met de ingevulde coupon een kopte van uw
oude en nieuwe kentekenbewijs deel 1 naar Chrysler
Import Holland, Postbus 216, 4130 EE Vianen.

Volvo Occasions

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

Nissan

Mustang Cabno, 1966,
V8, Topzust., DM 26.000 +
Mwst D - 0202- 308 222/
0171 - 3498090.

Service en
Reparatie

Mercedes-Benz

Mitsubishi

BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
XM
Tel

Volkswagen

340 1.4 GL aut., 12-87, grijs
met. 50.000 km., get. glas,
radio, apk 12-95. Tel. 01828626 SED 4d XENO Ipg 2.0i'91 31995/31974.
626 SED 4d GLX 18H6V . '92
3/92
626 HB 5d GLX Ipg 2.0-12v'88 940 GL 2.0
1/88
626 HB 5d LX 2.0i
'90 745 GLD-TD
12/86
626 HB 5d LX 1.8-12V . . . '91 740 GL 2.3
4/85
626 Wagon 5d GLX 1.8-12V90 244 DL 2.0
340 DL aut
6/88
440 DL 1.8
7/91
DRAAIERWEG 10
440
GLE
1.8
3/94
AMSTERDAM - NOORD
480 ES 18i
10/89
340 GL 1,7
6/88
Renault 19 TR 1.4 11/91
Renault 21 GTL 1.7 .. . 4/92
MB 190 D, 1988, grijs metallic, Citroen XM 2.0
1/92
trekhaak, alarm, ƒ 17.500.
Peugeot 309 XR 1.4 . . . 8/90
Telefoon- 03452 - 8619.
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Mercedes 240 TD, 1981, APK
OFF. VOLVO DEALER
tot
december.
vraagprijs
Nijverheidslaan 1, WEESP
ƒ 3.600. Tel. 03473-20205.
Tel 02940
18200/18008

GOLDCAR MITSUBISHI

XM Turbo D '92
ƒ 27 500
XM D'92
ƒ19500
XM D 90000 km, '91 ƒ 22 500
XM 20i Comf '92 3 51} 17.500
XM 201 LPG '90
ƒ 9.950
ZX 1 6 Aura 5 d '92 ƒ 17.500
BX TGD Br 92
ƒ 17500
BX TGD Break '91
ƒ 14.500
BX FGD Break '89
ƒ 9 950
BX TZD Turbo '92
ƒ 17.500
BX TZD '88
ƒ 3 950
BX 19 TRS '89
ƒ 8950
BX 16 TZI '92
ƒ 14900
BX 16 Progr Ipg '92 ƒ 14500
BX 16 Progress '92 ƒ 13500
BX 16 TGI Br Ipg '92 ƒ 16500
BX 16 TRS '84
ƒ 1.500
BX 14 Dcauville '92 ƒ 13.500
BX 14 Deauville '91 ƒ 8950
BX 14 TE. '89, Ipg
ƒ 6950
BX 14 RE '88
ƒ 4950
BX 14 E '87
ƒ 3950
AX 11 RE '87
ƒ 4 500
C15 D bestel '92
ƒ10500
C15 D '91
ƒ 8950

Porsche

CHRYSLER
ALWAYS DRIVING FORWARD

De nieuwe Neon Overdrive 2.0L 16V maakt de Chrysler
Neon lijn compleet. Een middenklassen met standaard o.a.
dubbele airbag, verstevigingsbalken in de portieren, getint
glas, elektrische buitenspiegels en stuurbekrachtiging. De
Overdrive heeft 'economy transmission'. En is daardoor stiller, zuiniger en dus comfortabeler.
De Neon Sport heeft bovendien lichtmetalen sportvelgen, een derde remlicht en een luxe mattenset.
Bij aankoop van een nieuwe Neon nu f 1.000,- extra
inruilpremie op bank- of giro. Vul de bon in en ga naar uw
dealer. Chrysler Neon: vanaf f 35.995,- incl. B.T.W.

Ja, ik ontvang graag f 1.000,- extra retour op mijn bank- of
girorekening bij vervanging van mijn huidige auto door een Neon.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Huidige auto:

Bouwjaar:

Bank-/girorekening*:
Chrysler-dealer:
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Afgebeeld de Chrysler Neon Sport SE: f 35.995.--. Prijzen incl. B.T.W., af importeur, excl. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Lease vanaf f 965,- per maand
(48mnd., 20.000 km. p/j, full operational lease; excl. B.T.W. en brandstof). Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland B.V. Tel. 03473 - 63400.

donderdag 20 juli 1995
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MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-advertenties voor zakcnmun en particulier kimnen wonlrn ge/et over l of 2 kolommen breedte in cliverhe lettergrootten.
Particulieren vcrwij7.cn wij naar do speciale lion op <ie
paginu ,,MICRO'S".

GEEN WERK???

Monica van 19 vertelt alles als
op haar advertentie reaOPLOSSING: reclamebedrijf heeft 26 gemotiveerde mensen je
geert. Dus boys grijp die telenodig. Ook zomerwerk mogelijk. Bel nu: 020 - 6003023.
foon! Boxnr 965830 (1 gpm).
Word
RIJINSTRUCTEUR |
Ongebonden
j.man van 34 jr,
(m/v) of start rijschool.
z.k.m. leuke vrouw voor ser.
Al onze cursisten krijgen
rel. Boxnr 355012 (1 gpm).
een baan. Ook u kunt al na
5 maanden aan de slag als)
Ron van 43 is aardig en sponauto-, motor- of brommertaan met een leuke koppie. Ik
instructeur. Een rijschool
zoek dito vrouw om heel veel
beginnen mag ook na deze l
van te houden. Boxnummer
opleiding die overal in het
344645 (1 gpm).
land gegeven wordt. Heeft u
Heb je zin om met mij (vrouw)
rijbewijs, MAVO of VBO? Bel
en mijn motor een terrasje te
dan nu (24 uur per dag) voor |
pikken in Scheveningen
gratis nieuwe studiegids:
Reageren motormuizen! BoxDe Kaderschool, telefoon
nummer 973182 (1 gpm).
04998-99425 of 020-6226173. l
Cbrn. Slègersstraat 2b
• Zie de colofon voor opgaTel, 0250.7-12070
Erkende relatie/
ve van uw rubieksadvertentie. l

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Plaatsing is mogelijk in dr volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD/0,-«t per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
* Zandvoorls Nieuwsblad, Gaslhiiisplein 12, 2042JM
Zandvoort;
Plaatsing in ook mogelijk in de volgende combinatie:
X. Zandvoorts Nieuwsblad, Amstelvcens Weekblad,
Uithoornse Courant, de Koude Vener, Aalsmeerder
Courant, alle cd i lies van liet Amsterdams Stadsblad, de Nieuwe Weesper. ƒ5,52 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
^f Informatie over on/e overige aantrekkelijke advcrtentieconibinaties in de Micro's /i j n op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
"if Voor brieven onder nummer wordt ï regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,- adm.kosten.
^Ar Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders builen bel verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gebracht.

DOMBO
U ook?

bemiddelingbureaus

Schoonheid en verzorging

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
Hoe? 3x daags 1 koek + 1 warme maaltijd.
(telefoniste). 24 Uur per dag,
Doos met 45 koeken in 10 smaken ƒ 141,50.
7 dagen per week. Cupido:
Dit is per dag ƒ9,44.
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieInfo: Letty Kinderdijk - 02507 - 19899.
organisaties.
HAIR-WEAVING
• Wij behouden ons het
100% echt lang vol haar
recht voor zonder opgave van CUPIDO zorgt snel voor resulv.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-. redenen teksten te wijzigen taat! Folder: 03451-11486 (automatisch) of 03451-31364
Tel.: 02507 - 14606.
of niet op te nemen.
(telefoniste). Erkend, voordelig en één van Nederlands
grootste relatie organisaties.
Huwelijk en kennismaking

Afvallen?
2 tot 4 kilo per week!

Alle prijzen excl. 17,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advertcnticcoinbinatic Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(dit nummer is niet voor hezorgklachtcn) of zenden aan:
Micro's Weekmedia
Postbus 156 - 1000 Al) Amsterdam
De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?

Oproepen - Mededelingen

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Chinese Kruidendrank
Anti-oxidant

Wat moet u doen:
1. Kies een leuke advertentie, ƒ1,- p.m.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

met 23 extracten o.a. Ginseng, Aloe Vera
Bijenpollen, Shisandra bessen. Verlicht al
Uw lichamelijke klachten. Per dag 30 ml,
fles van 950 ml ƒ59,50.
Garantie: na 30 dagen:
niet goed • geld terug!

24-jarige boy, leuk en lief, aardig en spontaan, soms druk,
soms rustig, zoekt dito meisje. Reageer! Boxnummer
972806 (1 gpm).

Info: Letty Kinderdijk - 02507 - 19899.
* Boudewijn van Doorn
50 jaar. Welkom in de club.
De 50+-ers.

Mijn (man) huis biedt plaats
voor ons beiden en mijn hart
is groot genoeg voor jou. Dus
wat let je, BEL ME! Boxnummer 238993 (1 gpm).

Divers personeel gevraagd

Aan dames 18-50+ omg. 020
Hol. j.m. m. won. gn. rok.,
drank of junky type zkt een
echt fijne zr warme relatie.
Hiep Hiep Hoera,
*Help de Polen. Stuur 'n
Boxnummer 977164 (1 gpm).
voedselpakket! Wij hebben Opa en Oma zijn 26 juli 50 jaar
bij elkaar. Van Harte, Tonny, Annemarie z.k.m. overheerevt. 'n adres: 02907-5235.
Esther, Sylvia en Marcel. sende man die ook betrouwHoera!!! Geslaagd aan de
baar en eerlijk is. Boxnummer
HTS van Amsterdam voor de * Ja, het is waar!!! Mijn vader 934147 (1 gpm).
studie Algemene Bouwkunde wordt morgen 50 jaar.
ingenieur Monique van Ko- Gefeliciteerd Arjen & Sandra. Aparte 40+ dame heeft vanaf
ningsbruggen. Gefeliciteerd * Jan M. wordt 21 juli 50 jaar.22 juli 3 hele weken de tijd om
van mama en papa, Sandra Welkom bij de Abrahamclub. doldwaze dingen met jou te
doen. Liefhebbers graag snel
en Remo, Tyone, Armand!!! Van harte Janna en Wim.
reageren!!!
Boxnummer
* Marjon, wat een feest i.v.m. * Lieve o. Anton en t. Bep, 925383 (1 gpm).
je SvB. Nico, Wim, Herman, van harte met jullie gouden
Rini, Klaas, Martha, Els, Dree. bruiloft. Jan, Jannie, Priscil. Ben jij die meid die van lekker
stappen houdt? Dan zoekt
* Ton/Laane/Elis/Wim/Paap,
Lieve Opa en Oma
Mark uit omgeving Leiden je.
gef. met je gvb. Nico, Wim/
Voor het gouden paar
Boxnummer 322566 (1 gpm).
Herman/Rini/Marjon/Kathy
nog véél gezonde jaren
Carla van 52 zoekt leuke, vlotmaar... met ons erbij,
te gabber. Niet aarzelen! Boxdat wensen wij:
Jan-Willem, Arie, Sandra, Erik, nummer 959848 (1 gpm).
Berna, Paul en Linda.
GESCHEIDEN en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen
OPA EN OMA
al 50 jaar een paar en nog zijn ook op zoek:
steeds verliefd op elkaar. Bel 06-350.290.15 (1gpm).
Mark. Bart en Gemma.
Heb je lef en zoek je een
Wie wil slechtziende heer hel- • Rubrieksadvertentie? Zie leuke vent zonder problemen
pen met lessen op Apple voor adres en/of telefoonnr. voor leuke en spannende dingen? Boxnr 968684 (1 gpm).
computer. Tel. 02507 - 30156. de colofon in deze krant.

Videotheek

Doffibo
5 films
hele week

Felicitaties

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENlf?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies"éeh leuke advertentie
\* "
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te
beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw adverten
tie afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken ria 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)
(in blokletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)

'

Corn. Sleqersstraat 2b
Tel: 12070

.

Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

Hoi, ik ben Fred, blond met
blauwe ogen, uit Amstelveen,
ben zo uit een sprookjesboek
gevlogen. Wie vliegt met me
terug? Boxnr 973761 (1 gpm).

Het boxnummer is:

L

J

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156,1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

GROTE
OPENLUCHT
VLOOIENMARKT

Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.

Videotheek

DOMBÖ
. Ëorn.. Slegerss'traat.2b ,
• ' Tel. 02507-1 2070 '
Geopend dagelijks yan
. 13.00-21 .00 JJurV ';
Altijd dé rjïeü.wste.'v
préfnïè.reuirns, tevens
•.vs'rij|t:d&. grootste .
: .;keuze' i;T Zandvóorl.;- •".

Cpr').'Sir3gersstr<aat2b
• ' • - . ' Zaf'Jvoprt • •'.'..
Tei. 02507- 12070 .
DIREKT-SEXKONTAKT
Kies nu zelf de heetste
vrouwen, via de computer
wil ze gratis sex aan de lijn.
Bel 06-9788 (75cpm).

HUISVROUWEN
geven
tel.nrs voor kontakt bij hen
thuis. 06-9501 (75cpm),
JONGE mannen gezocht die
dames (35+) GRATIS verwennen. 06-9709 (75cpm).

Woningruil

750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Artsengezin in A'dam-Zuid Oosten. Tel.: 020-4873315.
zoekt per 1/10 oppas voor
kind van 2'/2 jr en baby.
Financiën en
Woe.- en do.ocht. 7.30-13.30
uur, vrij. 7.30-18.30 uur.
handelszaken
Br. o. nr. 719-29031 v.d. blad.

06-9714

geeft u meer!

MADley Amsterdam
In samenwerking met Theater Restaurant Lido (gelegen nabij het Leidsepleln) biedt Weekmedia u een
fantastische avond uit aan. ledere woensdag t/m
zondag in de maand juli kunt u genieten van een
bruisende avond MADley Amsterdam. De avond
begint om 19.00 uur en de ontvangst vindt vanaf
18.30 uur plaats met een glas champagne. Dan volgt
een avond met entertainment aan tafel, zang, dans
en een heerlijk drie-gangen diner. Als afsluiting k u n t
u gratis naar het Holland Casino Amsterdam.

Kies nu zelf de leukste
vrouwen, via de computer
krijg
je haar direkt aan de
lijn1 Bel 06-9667 (75cpm).
Laat je eens lekker doorverbinden met zo'n OUDERE
vrouw thuis. 06-9650 (1 gpm).
Luister naar gratis SEXoproepen van vrouwen. Maak je
keuze, de computer schakelt
door. Bel 06-9665 (1gpm)
NEGERINNEN geven tel.nrs
voor gratis plezier bij hen
thuis. Bel 06-9662 (75cpm).
Nieuw: hete meisjes uit de
Groot Amsterdam!!
06-350.23.020 (1gpm).

MADley Amsterdam is een sprankelende hommage
aan onze hoofdstad. De show belicht op humoristische wijze alle facetten van "De stad waar alles kan".
Van wassen beelden, wielklemmen en wallen, tot
tolerantie, tulpen en toeristen. Dit alles wordt begeleid door een zes man sterk live orkest. Deze unieke
produktle is geschreven en geregisseerd door Hayc
van der Heyden.
Reserveren is mogelijk van maandag t/m vrijdag via
telefoonnummer 020-6262106 van 9.00 tot 17.30
uur
onder
vermelding
van
"arrangement
Weekmedia". Middels inlevering van de onderstaande
volledig ingevulde bon aan de ingang van Theater
Restaurant Lido. Max Euweplein 64 in Amsterdam
betalen onze lezers slechts f99,00 per persoon exclusief drankjes in plaats van de normale prijs van
f 155.00. Parkeren is mogelijk in de parkeergarage
van het Byzantium.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon aan de ingang van
Theater Restaurant Lido en na telefonische reservering (tel. 020-6262106) betalen wij slechts f 99.00
p.p. voor MADley Amsterdam.
Naam:
Adres:
Postcode /woon plaats:

Privé

Bel dames Thuis!

Datum-

06-96.88

24 u/p.d. 100 c.p.m.
GRATIS 't bed in met getrouwde vrouwen. Direkt sex SEX-DOORSCHAKELLIJN
contact. 06-9566 (75 cpm). Nu hete negerinnen echt opHeerlijk DISCREET apart met bellen. Zoek de leukste en de
hete vrouwen uit Amsterdam. computer verbindt je naar
haar thuis. 06-9667 (75cpm)
06-320.322.11 (75cpm).
STUDENTES geven gratis
sex op hun kamertje.
Bel ook 06-9603 (75cpm).

Hete livesex

WEE!

Jongemannen gezocht die
dames (35+) GRATIS verwennen. 06-9666 (1 gpm).

06-98.57

23 juli met live muziek en
dansshow Malieveld te Den
Haag. 22 juli parkeerpl. Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.
5 augustus evenemententerrein Boerhaavelaan te Haarlem. 3 september copexterGRATIS Sexkontakt, nu spec.
rein Weerlaan 3 te Hillegom. * T.k. gevr.: bolderwagen met hete vrouwen van 40+.
met
kap.
02507
19880.
Org. Hensen: 023 - 402334.
Bel nu: 06-98.11 (75cpm).

Oppas gevraagd/
aangeboden

* HOMOKONTAKTEN **
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam! Bel
nu 06-9613 (Nu SOcpm).
HUISVROUWEN
geven
tel.nrs voor gratis sex bij hen
thuis. 06-9664 (75cpm).

Nu DIKKE vrouwen echt opbellen. Zoek de leukste en de
Dominante vrouwen geven computer verbindt je naar
Bloemen, planten
tel.nr voor Gratis SM-kontakt haar thuis. 06-96.68 (1gpm)
en tuinartikelen
06-320.325.80 (100cpm).
Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen. Ze willen gratis sex.
DOORSCHAKELLIJN
TUINMAN voor al uw tuin- Nu kun je vrouwen direkt op- De computer verbind je naar
haar door. 06-9755 (75cpm).
bellen. Direkt thuis.
werk, hek- en straatwerk.
Bel: 06-9892 (75cpm).
Levering alle materialen.
Oudere ERVAREN vrouwen
Vraag vrijblijvend prijsvan 35+ zoeken sexkontakt.
ELKE DAG NIEUWE
opgave. Tel.: 023 - 380852.
06-350.290.53 (75cpm).
DAMES PRIVÉ
Laat je snel
Oudere HEREN gezocht v.
doorverbinden via
Te koop
gratis sex met lieve dames!
(40+) bel 06-9705 (75cpm).
aangeboden
24 u/p.d. 110 c.p.m.
diversen
Oudere
vrouwen
geven
GRATIS naar bed met ge- tel.nrs. voor GRATIS sex!
* Scanner merk Scooper trouwde vrouwen thuis. Sex- Bel 06-9511 (1gpm)
2220 2 x 1 0 kanalen + 10 kris- kontakt 06-9530 (75cpm).
Oudere vrouwen geven tel.
tall. ƒ75. Tel. 02507 - 18829. Gratis naar bed met vele
nrs voor gratis sex bij hen
thuis! Bel nu 06-9780 (75cpm)
dikke VROUWEN thuis.
Bel ook 06-9580 (75cpm).
Oudere vrouwen (40+) geven
Te koop
gevraagd
Gratis naar bed met getrouw- hun telefoonnr voor gratis
de vrouwen thuis. Sexkontak- SEX: 06-9517 (75 cpm).
diversen
ten bel 06-9747 (75cpm).

Autoverzekering

06-9715

Cilinder
bureau's

geeft u meer!
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9844 (75cpm).

Diverse clubs

Vele mannen gezocht voor
BETTY'S ESCORT
gratis SEX met dames 35+.
020 - 6340507 dag. v.a. 19. u
06-9620 (75 cpm).
DARLING ESCORT
STUDENTES geven tel.nr. Vrouwen (40+) willen snel v.a. ƒ200 p.u. Meisjes gevr,
voor gratis sex bij hen thuis. SEXKONTAKT. Direkt aan de v.a. 18 j. Bel: 020-6189577.
lijn! Bel 06-9757 (75cpm).
06-9695 (slechts 75 cpm).
STUDENTES
verwennen !Vrouwen van 35+ willen
mannen. Geen fin. bedoelin- DIREKT-SEX. Bel haar op via
Diversen
gen: 06-350.266.46 (1 gpm). 06-9604 (75cpm).

TAFELS

Jan Best

voor de particulier

Ik ben Wim en hou van motorrijden en wederzijds respect.
Boxnummer 973738 (1 gpm).

Verhuizingen

Ik heet Jean-Pierre en ben X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
een 40-jarige, slanke man. kamerverhuizingen. Voll. verz.
Z.k.m. een serieuze dame om Dag-nachtserv. 020-6424800.
een relatie mee op te bouwen. Welke vrouw reageert?
Onderhoud,
Boxnummer 972892 (1 gpm).
Ik (vrouw) ben 18 jaar, ondeugend en heb zin in een afspraak met je. Boxnummer
973016 (1 gpm).

reparatie,
doe-het-zelf

videotheek

DOMBO
Corn. Slègersstraat 2B
: - • Tel.v12070

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

SCHILDER heeft nog tijd v.
Interesse in ware liefde en binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
een op God gericht huwelijk? prijsopgave.
*T.k. gevr. bromscooter in
Bel: 020 - 6957440.
Bellen na 18.00 uur: 19800.
redelijke/goede staat, evt. deGezocht: een leuke, niet slanfect geen bezw. Tel.: 18110.
ke, jonge vrouw voor een geBaby-artikelen
zellig avondje of middagje
Auto's en
Amsterdam.
Boxnummer
•A- Te koop:
bolderwagen
auto-accessoires
157518 (1 gpm).
ƒ 100. Tel.: 02507 - 14646.
Good looking girl op HBO niveau zoekt good looking * T.k.. autostoel v.a. 9 mnd. Jeep Nekaf b.j. 1957 M38A1
man. Boxnr 973085 (1 gpm). tot ± 5 jr, Römer-King, veilig- in goede staat, uitgerust met
heidgek, ƒ 100. 02507-12245.
deuren ƒ7950. 02507-13694.
Grijp die telefoon voor Michel,
hoopvol en op zoek naar die
Muziekzelfbewuste lieve levensgeRijles auto's
zel! Boxnr 986980 (1 gpm).
instrumenten
Halfbloed houdt van tennis en
een leuke meid om eens lek- Te koop: piano, i.g.s.t, prijs
ker aan het strand te liggen. ƒ 1250. Tel.: 02507 - 31018.
Boxnummer 973044 (1 gpm).

Videotheek

DOMBO

••'.•'.. . - *** \ :. ."•"
De nieuwste
dagfilms

FORRESTGUMP
-' •.'': ;••**"* ;' ';.

Naam:

Bootdagtocht naar Avifauna
met MPS ,,Kon. Juliana" t/m
6/8 op zo/di/wo/do om 10 uur
v.a. Sloterkade 164, A'dam.
10-14/8 Sailtocht kaartverk.
aan boord. Rederij de Meren
071-170112/06-52704836.

MiCRO's

** HOMOKONTAKTEN * *
Zoek je snel een hete knul"?
06-320*330*18 (75cpm)

24 upd - 1 gpm
Hoi, ik ben Inge, een stevige
Kunst en antiek
Hete meisjes (18) Live
meid uit Utrecht. Ik wil met dit
V.A. ƒ75 - DORSMAN
mooie weer eens iets leuks
blijft toch goedkoper!
met je afspreken... Wie durft
Geen wachttijd 1 gpm
Bel nu: 02507-14534.
te reageren? Boxnummer
Homo: Jongens (18) onder el- TRIOSEX: 'n vrouw of man Wellustige oudere vrouwen
936746(1 gpm).
kaar. Hoor die knullen genie- extra in bed. Sexkontakten! geven hun tel.nrs. voor gratis * Gratis af te halen: straatVaar/surfsport
Hoi, ik heet Fatima en kom uit
groot en klein, Teak hout
ten! 06-320*330*88 (75cpm). Bel 06-9502 (75cpm).
sex. Bel 06-9605 (1gpm).
tegels. 02507 - 14959.
R'dam. Ik zoek ondanks alle JAN BEST, Keizersgr. 357,
MOTORBOOTVERH.
A'DAM
plezier in mijn leven toch dat
020-6232736. Showroom:
ene speciale... Boxnummer Mr. J. Takkade 30, Aalsmeer, Groot en klein, met en zondei
schipper. Tel.: 020 - 6640555.
972591 (1 gpm).
020-6412137.
T.k.a.
nwe STALEN ROEIBOHou je van lekker gek doen,
TEN 4 m lang, met spanen.
reageer dan op mijn adverantiek, klein,
Prijs ƒ 995. Tel.: 02158 - 23978.
tentie (weduwe uit provincie
groot, dik, dun.
Utrecht). Boxnummer 973156
(1 gpm).
TE KOOP
Keizersgracht 357,
Ik ben een leuke, half IndiNIEUWE
EN
sche meid en zoek een don020-6232736.
Showroom:
GEBRUIKTE
kere jongen voor een leuk
contac. Bel je me? BoxnumMr. J. Takkade 30,
VHS FILMS
Aalsmeer, 020-6412137.
mer 390772 (1 gpm).

Hallo, ik ben Sonja en zoek
een sportieve man die om net
leven geeft. Wie reageert?
Boxnummer 309093 (1 gpm).

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.

Uitgaan

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

DISOLOSURE
• ' ;;,•„ *.*•*.•''' •'..• ; . ; ; ; ;
TIMECOP
:
:

' . ' , , : . ***•

• •' • •

CAMP NOWHERE
•'. . '• •' *•*'*••' • - " • ' '
CHINA MOON
••Corn, Slègersstraat 2B
tel. 02507-12070,

Dieren en
dierenbenodigdheden

en motoren

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad o inzenden uitsluitend

Brieven onder nummer kosten ƒ8.00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar.
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

via de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden « weg/aan
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterliik tot
dinsdag 14.00 uur.

Alblas Verkeersscholen

Zandvoorts Nieuwsblad

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

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

06-Nummers

* Gratis af te halen jonge
poesjes en poes van 7 maan- ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam
den. Tel. 02507 - 16017.
06-320.330.79 (75cpm).
Te koop aangeb.: grote vogelkooi ƒ50. 02507 - 19880.
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
Sport, spel en
thuis doorgeschakeld
ontspanning

Bel Dames Thuis

J.m. geeft div. ontsp.massage, geen sex. 020-6942196.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

6 regels ƒ 10,15
7reqels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

06-98.50
24 u/p.d. 100 c.p.m.

Dikke vrouwen (40+) willen
vrijblijvende sex. Gratis &
discreet. Bel 06-9502 (75cpm)

Dikke vrouwen geven tel.nrs
voor gratis sex bij rten thuis.
06-9602 (1gpm).
2 studentes zoeken met Dikke vrouwen (40+) willen
spoed woonruimte in Zand- kontakt met oudere heren.
voort. Telefoon: 05185-1828. Bel ook! 06-9543 (75cpm).
Secretaresse zkt 2 kmrs k.d.t. DIREKT apart met gratis vrouin Z'voort per sept./okt. ± wen, doorverbonden naar
ƒ 750 p. mnd. 02507- 15402. haar huis. 06-9710 (75cpm).

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
yan één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u met gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

plaats:

Telefoon:

s.v.p. in rubriek: ....

.Abonnee Ja/Nee

17-10

JVC MINI HI-FI SYSTEEM
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PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760;Flatsquarebeeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv.'1795.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28ST2471; Adviespnjs* 1995.-

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

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ
28PT800B; Adviesprijs'2795.-

PHILIPS 2 9 P T 9 1 0 A
70CM MATCHLINE
IQOHertz, beeld in beeld
(P.I.P.), digital scan, stilstaand
beeld, teletekst en 100 Watt
totaal muziekvermogen.
Adviesprijs'3695.-

^
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25MN1350, Adviesprijs'1445.-

R

ia

hifi stereo. Adviesprijs'3330.-

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8, stabilisator, stereo.

?!
ft
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S
fi
«

b
a
a

MXS20; "BESTE KOOP!" Versterker 2x30
Watt, equalizer, live surround; Digitale tuner,
40 voorkeuzezenders; Dubbel cassettedeck,
autoreverse, dolby B; CD-speler, edit, muziekSONY HI-8 TRAVELLER kalender; 2-weg bass-reflex luidsprekers;
Topklasse beeldkwaliteit, Afstandbediening. Adviesprijs *999,.-

SONY STEADY SHOT

KGV3602; Geen 2-deurs koelkast
maar een echte 345 liter koel/vries
kombinatie. Op "ooghoogte" de zeer
ruime koelruimte en beneden het 4
sterren vriesgedeelte met 3 royale laden. Flexibele indeling van deur en
kast, automatische ontdooiing, omdraaibare deuren, zeer stil en zeer
zuinig. Adviesprijs. *1699.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

2-DEURS KOELKAST

•ê»!

Met stabilisator! '3100.-

AVM610
ZANUSSIWASAUTOMAAT WHIRLPOOL
20 liter inhoud. Adv. *649.-

STUNT! Adviesprijs'749.-

WHIRLPOOL 2-DEURS

TOPMERKCAMCORDER

235 liter. Adviesprijs'985.-

E807; 8mm, 8xzoom, autofocus.

BAUKNECHT 2-DEURS

SONY TRAVELLER

Luxe kast. Adviesprijs'1 049.-

695.-

Lichtgewicht camcorder.' 1650.-

37CMTYPE37KV1212
'BESTE KOOP' Olficiaele
Philips garantie. Adv.'695.-

SONY HI-FI VIDEO+PDC
SLVE70; Tri-Logic! 4 DAPRO koppen, Hi-Fi stereo
en PDC. Adviesprijs.'1780.-

949.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

GRUNDIGHI-Fl VIDEO

®

GV240; 'Beste koop', VHSHQ, TELETEKST/PDC. '1709.-

*
8
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INFOLIJN

SONY
HI-FI STEREO
CAMCORDER

020-6474939

Geen prljsinfo l.v.m. concurrentie
\ Afd. consumentenbelangen
vn>. Vrn vr. van 10.00 tot 16.00
l Tijdstip van levering?
|
BeldeBCC

CCD-TR470; Zeer complete
lichtgewicht videocamera
voorzien van een inschakelbare groothoeklens. 10 x
motorzoom, minimale lichtsterkte 2 lux. Program AE
voor de optimale instelling
bij iedere opname. Hi-Fi
stereo om het geluid zo natuurgetrouw weer te geven. Inklusief accessoires en afstandbediening. Adviesprijs. *1999.-

f BEZORGLIJN

i\ 020-6476219

•V Een dag voor levering
, Tvvan 14.00 tot 16.00 uur

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs koel/vries kombinatie
met 3 laden. Adviesprijs*999.-

HTgA CQQ
liJfJIjy

«KK7-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi. Adv.'l 235.-

•7ïiïj7

679.

BAUKNECHT SUPER
3 laden. Adviesprijs'1199.-

859.-

MIELE K1321S LUXE
SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Flat en square Hi-BlackTrini-

« tron beeldbuis, teletekst en af-

standbediening. Adv. "1660.-

979.-

NVHD90;"Beste koop!' 4 koppen, stereo, showview.

SIEMENS 310 LITER
KOEUVRIESKOMBINATIE

949.-

Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs*1498.-

JVC HI-FI VIDEO

HRJ600; Stereo. Adv.'l 299.-

SONY72CMKVS2921
Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviesprijs'4000.S
*
fi SONY72CMKVC2921

Stereo en teletekst.*2250.-

1399.-

PANASONIC 63 CM
*
» TX1988; Stereo en teletekst.

K
A SONY55CMKVX2141
^ Stereo en teletekst. "1650.*
SONY55CMKVM2100
*
A

Hi-BlackTrinitron. Adv/1000.-

799.-

999.

BLAUPUNKT HI-FI
STEREO + SHOWVIEW

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

SHARP DV5403 KTV
55cm, Stereo en teletekst.

699.-

SONYSHOWVIEW+PDC
SLVE50; 4 koppen, TriLogic. Adviesprijs'1330.-

PHILIPS VIDEO + PDC l
VR333; 'Beste koop!'
3 koppen, TELETEKST/PDC
prog. Adviesprijs'1 095.-

469.-

MIELE 1100TOEREN
Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adviesprijs. *2299.-

1000 toeren wasautomaat

1045.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs. *1499.-

^«rrsoilEaDB*

995.-

Wassen en drogen in
1 machine, 1200 toeren.
Adviesprijs. *1799.-

SIEMENSWASAUTOM.
Adviesprijs'1348.-

825.-

RTV256EGC; Supersnel,
LCD-afst.bed.Adv. *995.-

INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak. Adv/699.-

549.-

VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv/699.-

BOSCH KOELKAST

jjftjfôf 495.*
BAUKNECHT KRC3032
300 LITER KOELER

4 KOPPEN VIDEO

liaffi 1 95-"
Absorptie, 1 2/220 volt en gas.

BLAUPUNKT 63 CM

345.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; TELETEKST. *1245.-

579.429.

528.-

898.-

AEG BOVENLADER
LAV275; 1000 toeren. *1699.-

1299.-

948.-

PELGRIM TURBO
FORNUIS

94.0; Heteluchtoven! '685.-

1048.-]

ATAG TURBO-FORNUIS

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

1198.TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

WMW 249 •"

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

IGNIS DROGER AWF020
ETNA KOOKPLAAT
1205JN;4pits.Adv. '450.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs'649.-

238.-

INDESITWASDROGER
ETNA WASEMKAP
BAUKNECHT TRA961

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

OPZETVRIESKAST

IS70-33; Stereo en teletekst.

Opzetvrieskastje.
Adviesprijs. *595.-

JVC VHS-HQ VIDEO

308.398.339.-

HRD770E; LCO-afst bed.."799.-

T63-630; Teletekst. Adv.' 1579.-

WHIRLPOOL AFB594
GRUNDIG VIDEO + PDC

37 CM KLEUREN-TV

ETNA FORNUIS 14.00

ATAG GAS-ELEKTRO

ELECTROLUXRC1000
33 LITER KOELBOX

GRUNDIG51 CM KTV

Gas-etektrofomuis+grill. *999.-

BAUKNECHT KAST

Topmerk! Perfektbeeld. *799.-

T51 -540;Tetetekst. Adv.'l 099.-

Type KN5402WO; Adv.'849.-

3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

429.-

^
a
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410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs."1575.-

m 445.-

VSG21;Afstandbediend.*768.-

^

\'

448.-

145 LITER KOELER
Topmerk. Adviesprijs"749.-

449.-

GRUNDIG63CM

INDESIT
FORNUIS

STUNT! GAS-ELEKTRO

BLAUPUNKTSHOWVIEW

AKAI VHS-IHQ VIDEO

^
^
^
K

.CTbuilendegaranuei

WASDROOGKOMBWATE

WHIRLPOOL 1-DEURS

SS-HQvideo.'75
Supersnel, VHS-HQvideo.'759.-

RISICO

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

549.-

63TA4410; Adviesprijs'1995.-

749.-

AEG LAVAMAT RVS

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiaele garantie.

SONY VIDEO + PDC

DRIVE VIDE
TURBO-DRIVEVIDEO

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv.*1499.-

955.-

1-DEURS KOELKAST

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST

699.-

WHIRLPOOL AVM920

LUXE 1400 TOEREN

SHOWVIEW VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM

469.549.-

BAUKNECHT WA541

649.-

SONY TELETEKST

MM63-12; Teletekst. '1679.-

FMA925C;Luxe3in1 kombi magnetron. Inkl. heteluchtoven en grill. Adv.*849.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

3 koppen met LCDaJsüwi*828.-

499,.-

379.-

INDESIT PROMOTIE MOULINEX KOMBI

Type 2596; Adv.'799.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

AKAI VIDEO RECORDER

KVM1421;Adviesprijs*890.

SHARP R3G56KOMBI

2 in 1 kombi met
LUXE 800 TOEREN Digitale
1000 Watt quartz-grill.

Type KGV3602; 3 vriesladen en extra grote koelruimte.
Adviesprijs*1699.-

SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviesprijs. *890.-

*®

699.599.-

R*v^*fl ' RVS kuip en trommel. '1499.-

ZANUSSI KOEL/VR'ES

PANASONICHI-F1 VIDEO

f«

259.-

Type AWG719; Adv. M 235.-

PANASONIC NN8550

•••• Vriag, opmerking, probleem?
•:.•
BeldeBCC, :

779.-

R

249.-

MOULINEX FM1315

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.*999.-

VR632; TURBO-DRIVE,
4 koppen, stereo, longplay,
LCD-afstandbediening. '1295.-

i"!
fi

749.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

[OS

STEREO TELETEKST

14AA3527; Adviesprijs'745.-

Type ZE400E; Adv. '949.-

SHARP3IN1KOMBIR7V1

52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs'1345.-

PHILIPS TELETEKST

SHARP R2V14STUNT

749.-

PHUPSHWCAMCORDER
M870; 16x zoom. stereo. '2495.-

PHILIPS 63 CM KTV

&

8
fi

INDESIT 2-DEURS

ZANUSSI 2-DEURS

TR323; Hi-Fi stereo camcorder,
10x zoom, groothoeklens.'2550.-

179.219.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs'1199.-

495. "

SONY HI-FI STEREO
CAMCORDER

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Supersnel verwarmen en
ontdooiïen. Uitneembaar
draaiplateau. Adv. *279.-

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*849.-

Variabele indeling. Adv.*799.-

1549.-

Ü
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BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIES KOMBINATIE

GV401; 'Beste koopI'TELETEKST/PDC prog.' 1099.-

120 LITER VRIESKAST

STUNT! VHS-HQ VIDEO

BOSCH VRIESKAST

Inkl. alslandbediening. '699.-

Type GSD1341; Adv. *848.-

548.-

WHIRLPOOL 243 LITER
1.40 meter hoog met
6 vriesvakken cq laden.
l Adviesprijs* 1165.

KONDENSDROGER

298.jplN-capJE

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

lèièsaé?^ 'tiMfsss^^^
zónder extra kosten

Rivièradteef 37

JBreestraat 65

JDENHAAG

WA15; Adviesprijs'245.-

WHIRLPOOLAWG912
Kondensd'roger.
Adviesprijs. *1549.-

PTgA TQQ _
tJ?Jfl:? f ;f5|B"
MIELE DROGER T349
AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv. *1449.-

1049.-

INDESIT D3000W1
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 12couverts
en geruisarm: Adv. '999.-

599.-

BAUKNECHT VW 3PR
BOSCH VW SPS2102

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

78.-

PELGRIM WASEMKAP

N5000; Geen afvoer nodig

798.-

Versterker, tuner, cassettedeck,
I CD-speler, boxen. Adv.*440.-

AVANCE; 3-standen. '135.-

liwfcf f 99«"

MERKCENTRIFUGE MIELE VWG521

2800 toeren. Adviesprijs*249.-

Type G521; Adv. '2099.-

159.-

1399.•••••"--9-!isu-'
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Kermislui gegriefd na uitlatingenomwonenden

'Terras'
Yvonne Witteboon, eigenaresse van Broodje
Bep & Boon, is haar 'uitspanning' kwijl, oftewel hel 'terras'
zoals het officieel heet De tafeltjes en stoeltjes die /.\\ vanaf
april buiten had slaan, heeft zij
op last van de gemeente weg
moeten halen omdat er te weinig ruimte voor zou zijn „Je
moet officieel vier tegels ruimte beschikbaar hebben voor
een terras, maar ik heb er
maar drie nodig."

3

ZANDVOORT - De kermisexploitanten voelen zich gediscrimineerd, zijn 'zeer gegriefd' en overwegen een aanklacht. Andere omwonenden zijn verbaasd en voelen zich
erop aangekeken: de opmerkingen van enkele bewoners
van de Prinsesseweg over de overlast van de kermis, zijn
hard aangekomen. Vooral de vergelijking met 'de komst
van de Duitsers'.
„We pikken dit niet, ik stap
naar de politie om een aanklacht in te dienen." Dat zegt
kermisexploitant Bouter, bestuurslid van de Nederlandse
Kermis Bond. Aanleiding zijn
de op- en aanmerkingen die enkele bewoners van de Prinsesseweg vorige week maakten in
het Zandvoorts Nieuwsblad. „Ik
vind het verschrikkelijk de kermis," zei bewoner C. Wimmers
in dat artikel, „het lijkt op een
invasie, net of de Duitsers weer
komen."

Gegriefd
Bouter, eigenaar van een
schiettent, én zijn 25 collega's
die deze week met hun attracties in Zandvoort staan, zijn
boos, nee, eerder zwaar teleurgesteld in die en andere opmerkingen. „We zijn zeer gegriefd!"
Vandaar dat het gezelschap de

Lijmpoging
D66 mislukt
ZANDVOORT - De 'lijrapoging" tussen Lou Koper
en andere D66-leden is mislukt. Het
D66-bestuur
neemt op 17 september een
beslissing over een eventueel royement van Koper.

Dat is het gevolg van een motie van wantrouwen, ingediend
tijdens de ledenvergadering in
april. Koper had kort daarvoor
zijn steun ingetrokken voor een
motie tegen GBZ-wethouder
Flieringa. Het D66-hoofdbestuur had een commissie van
goede diensten aan het werk gezet voor een lijmpoging tussen
Koper en zijn tegenstanders.

redactie had uitgenodigd voor
een gesprek in de poffertj eskraam. „Wij proberen zo min
mogelijk overlast te veroorzaken, maar ondertussen worden
we hier als een stuk vuil neergehaald," zegt Bouter. „We worden zelfs met dieven vergeleken: wij krijgen er de schuld
van dat er een brievenbus is
verdwenen, terwijl dat al maanden geleden is gebeurd."
„Het is allemaal zwaar overtrokken," bevestigt een vrouwelijke collega. „Maar het erge
is, dat die opmerkingen al gemaakt zijn, voordat wij hier
stonden.... Terwijl er nog niets
gebeurd is, er nog niets gebeurd
kan zijn, wordt er al een negatieve sfeer gekweekt. Het is nu
net alsof de kermis mensen
aantrekt, die rotzooi trappen."

Discriminatie
„Andere bewoners van de
Prinsesseweg en omgeving hebben zich groen en geel geërgerd
aan het commentaar van hun
buurtgenoten, vooral aan de opmerkingen van Wimmers. De
vergelijking met 'de Duitsers',
die met name op de oorlogstijd
slaat, is discriminatie en bovendien niet gepast naar de Duitse
toeristen die tegenwoordig in
Zandvoort komen. „Bovendien
leeft 70 procent van de Zandvoorters van het toerisme, waar
de Duitsers een belangrijk deel
van uitmaken," zegt Cor van
Soolingen. Ook bij de kermisexploitanten was die vergelijking hard aangekomen: „We
voelen ons gediscrimineerd,"
aldus een van hen.
De opmerking over de gestolen brievenbus slaat nergens
op, zegt Willem van Soolingen.

Nat pak
Het 'kersverse' echtgr
paar Johan en Kristi
O
Gansner werd door vrienden
naar 'Fiets 'm d'r in' van de
Tros geloodst. Dat liep natuurlijk 'verkeerd' af.

De stoep achter de kermis
is vrijgelaten
en luide attracties staan
met de rug
naar de woningen op de
Prinsesseweg. Cor van
Soolingen en
Fred Bouman
hebben
er
niet of nauwelijks last
van

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

Motorvoertuigen
Duitsers gestolen
ZANDVOORT - Van diverse Duitse toeristen is deze
week het motorvoertuig gestolen.

Foto André Liebe-

„Die bus is al in april of mei
gestolen." De klachten van
overlast zijn ook volgens hem
zwaar overtrokken. „Wij vinden het wel gezellig, dat die kermis hier staat. Wij hebben er
totaal geen last van. Alleen van
de week héél even, van de bassen in die housemuziek. Maar
daar heb ik wat van gezegd, en
toen hebben ze die meteen wéggedraaid. Bovendien wordt de
boel hartstikke goed schoongehouden."
Vervolg op pagina 3

'Ik heb de bloemen maar weer meegenomen'

Graf bedolven onder berg zand

Op de Boulevard. Barnaart
verdween zondagnacht een
Harley Davidson. Een tweede
Harley werd maandagmiddag
Opnieuw drie dodelijke slachtoffers
gestolen. Beide motoren stonden geparkeerd langs de inrit
van Camping de Branding. Van
een andere Duitser werd maandagavond een witte VW-camper gestolen. Deze stond op het
Stationsplein. Daar verdween
ZANDVOORT - De Zee- hij snijwonden en inwendig let- regelen en geraamde kosten dat plan wordt uitgevoerd. Dan die avond ook een Opel Kadett
weg zal er volgend jaar nog sel opliep. Hij bleek later de daarvan. Daarna zal het provin- is het waarschijnlijk al weer GSI, eveneens van een Duitse
toerist.
net zo bij liggen als nu. De enige overlevende te zijn. De ciebestuur moeten beslissen of een jaar later.
provincie Noord-Hqlland andere drie mannen, waaronbuigt zich eind van dit sei- der de bestuurder, overleden
zoen over een concept-plan, ter plaatse. Hun lichamen
maar voor er iets gebeurt, is moesten door de brandweer uit
het al snel een jaar later. het wrak worden bevrijd.

Zeeweg blijft voorlopignet zo gevaarlijk

Agent lost waarschuwingsschot

Zondagnacht vielen er opZANDVOORT - Een 17-janieuw drie dodelijke slacht- Te hard
rige Duitser die er vrijdagoffers op de Zeeweg.
Zeker is, dat de auto, een rode avond met een in Zandvoort
Renault, veel harder heeft gere- gestolen auto vandoor ging,
De Zeeweg, met name het den dan de toegestane 80 km is in Heemstede na een
deel tussen Bloemendaal aan per uur. Vermoed wordt dat de waarschuwingsschot staanZee en Overveen, heeft zijn re- snelheid rond de 120 km per de gehouden.
putatie als gevaarlijkste weg uur lag. Dat soort snelheden

van Noord-Holland weer eens
waar gemaakt. In de nacht van
zondag op maandag, om 00.40
uur, raakte een auto met vier
mannen van rond de twintig
jaar van de weg. De wagen
kwam eerst met twee wielen in
de middenberm terecht, waarna de bestuurder de macht over
het stuur verloor. Vervolgens
belandde de wagen met grote
snelheid in de rechterberm,
waar hij met de zijkant tegen
een boom aan vloog.
De auto scheurde open en
een 24-jarige Amsterdammer
werd eruit geslingerd, waarbij

komen vaker voor op de Zeeweg, die op de een of andere
manier automobilisten uitlokt
om het gaspedaal ver in te
drukken.
Verantwoordelijk voor deze
weg is de Provincie Noord-Holland, maar deze heeft nog geen
plannen om iets aan de situatie
te veranderen. Wel is er een onderzoek gaande naar gevaarlij ke weggedeelten in de provincie. Of de Zeeweg daartoe behoort, staat officieel nog niet
vast.
Dit najaar wordt er een concept-plan opgesteld, met maat-

achtervolging in. Toen de verdachte ondanks aanroepen niet
bleef staan, loste een van de
agenten een waarschuwingsschot.
De man kon daarop op de
Zandvoorter Allee worden aangehouden. De verdachte is inge-

De jongeman was rond acht
uur 's avonds op camping De
Branding een tent binnengedrongen en had daar de sleutels
van een Renault Twingo weggenomen. Vervolgens ging hij er
met de auto vandoor. De Duitse
eigenaar seinde even later de
politie in. Agenten zagen de
auto op de Zandvoortselaan in
Heemstede rijden en gaven een
teken dat de bestuurder moest
stoppen. De jongen sprong uit
de rijdende auto en ging er hard
lopend vandoor.
De agenten zetten te voet de

sloten. Er wordt onderzocht of
hij nog meer op zijn kerfstok
had.
De auto was tot stilstand gekomen tegen de achterkant van
een andere wagen. Beide auto's
raakten daarbij licht beschadigd.

(ADVERTENTIE)

ELKE ZONDAG OPEN
7 DAGEN PER WEEK TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN

Op zondag 30 juli:
Verse pastaschotel met kalkoenfilet, broccoli, bos uitjes
en een komkommersalade.

(ADVERTENTIE)

14.95

JAZZ BIÜIILM) THE IIMCII
ZAND VOORT 1005

VROOM &DREESMANN
Kalverstraat

3-4-5-6
Opening donderdag 3 augustus (20.00 u.) in
nieuw unicum met o.a. New coo! collective

Mevrouw van Zuijlen trof het graf van haar zoon op zijn geboortedatum aan bedolven onder een
berg zand

ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort heeft
haar excuses aangeboden
aan mevrouw R. van Zuijlen. Toen zij op de geboortedatum van haar overleden
zoon bloemen op zijn graf
wilde zetten, op de Algemene Begraafplaats, lag dat bedolven onder een grote berg
zand.
Het zand was afkomstig van
een graf dat ernaast was gedolven en waarin diezelfde dag nog
iemand begraven zou worden.
„Ik heb de bloemen maar weer
mee naar huis genomen," zegt
mevrouw Van Zuijlen, moeder
van de vijf jaar geleden begraven Ruud Jansen. „Ik vond het
heel eigenaardig. Behalve het

graf van mijn zoon lagen ook
nog twee andere graven onder
het zand."

leiding geweest, om meer aandacht te besteden aan de gevolgen die een begrafenis kan hebben voor andere belanghebbenden,' aldus Van der Velden. Hij
Pijnlijk
zegt toe dat er in de toekomst
Mevrouw Van Zuijlen heeft 'geen sprake meer zal zijn van
een klacht ingediend bij de ge- een dergelijke situatie'.
meente. Als antwoord daarop
heeft het hoofd Bewonerszaken
van de gemeente, Van der Vel- Plantjes
den, schriftelijk zijn excuses
Mevrouw Van Zuijlen heeft
aangeboden. Volgens hem was de excuses weliswaar geaccephet 'pijnlijk dat dit nu juist teerd, maar blijft het eigenaarmoest gebeuren op het moment dig vinden dat dit had kunnen
dat u op gepaste wijze de ge- gebeuren. „Ze moeten dat zand
boortedag van uw overleden normaal gesproken af- en aanzoon wilde gedenken.' Hij be- voeren, maar ze hebben het er
treurt de gang van zaken, voor- gewoon naast gegooid. Daar boal het feit dat mevrouw Van venop komt ook nog, dat we
Zuijlen niet tevoren hierover is zelf plantjes hadden gezaaid
ingelicht.
rond het graf, die zijn nu alle'Het incident is voor ons aan- maal dood."

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Gasthuisplein:
Circus Zandvoort
Wapen v, Zandvoort
Sesto Senso

Spats dillinger and
thebuzzing 1/2 dozen*
Martinez Move*
Otis grand and
his big band*

Twana Rhodes & Band*
Gipsy Boys'
The Houdinis*
King pleqsure and
the Biscuit boys*

Dominee Boeyinga &
Milly Scott*
Jazz at the church
11.00u.-14.00u.
Cool down*
18.00u.-20.00u.

Café neuf
Chin Chin
Buddy's café

Kacha*
The Horn of Plenty*

Hit the Boom*
All the Kings men*

Mr Boogie woogie &
the fire sweep blues
band#

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

Podium oude stijl
Raadhuisplein
(Mollie & Co)

Rob Boeree
& all stars*

Coast to coast
jazzband*

Scandals

Jazz surprice*

Jazz surprice*

La Bastille

Triple C bites the beat*

The ruud Jansen band*

The Cross roads deal #

Naam: (m/v)

Yanks café

Stick to the lips*

Too hot to handle*

Arlrps: 1

Stable roof jazz band*

Postcode/Plaats:

!

Telefoon: 1

1

Fisherman 's friends

Waterstanden
Datum
HW
LW HW LW
27 jul
04.25 0.0.05 16.4912.24
28 jul
04.55 00.4 17.1913.00
29 jul
05.25 01.04 17.51 13.25
30 jul
05.59 01.45 18.2514.00
31 jul
0.32 02.14 18.714.35
1 aug 07.07 03.00 19.3615.04
2 aug 07.47 03.34 20.1 15.56
3 aug 08.36 04.26 21.0616.24
4 aug 09.26 0.06 21.5917.26
Maanstand/getij:
NM dond. 27 juli 17.13 uur
Springtij zond. 30 juli
05.59 uur NAP -l- 119 cm

Lokatie

(ADVERTENTIE)

Stable roof jazz band*

De Harlekijn

Straat*

Poboys #
Kenemer Quintet #

Café Koper

•

MEU BELSTAD

GROTE OPRUIMING
Overtoom 557

EIGEN PARKEERGARAGE

Hotel Hoogland

Milly Scott: Miss Rhythm
J. W. Bunschoten Combo #

Jan Paap tent 12

Rob Hoeke=

1

1

1

1
1

1 l

t

1

I

I

1
1

1

I

I

1

I

1
1

1

1

I

I

J

L

I
1

U,

m ,,„,1-,H..|>,.,„rml,..|

Giro/Banknr.: l l
1
1
1
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18.00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56.90
* Voor postabonnees Relden andere tarieven.

Bas Toscani*

Take Five tent 5

Nippy Noya & friends=

Paviljoen Koper bloemendaal aan zee

Rob Hoeke & friends=

' Jazz on stage (l 8.00 u.-1.00 u.)
= Jazz on the beach (14.00 u.-20.00 u.)
# Jazz behind the bar (20.00 u,-l .00 u.)

13 weken voor maar ƒ 13,00

Organisatie: Stichting Zandvoort promotie.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"

L
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uitvaartverzorging
kennemerland bv

FAMILIEBERICHTEN

Na een mooi leven, is na een liefdevolle verzorKÏnK in hel verpleeghuis „Boerhaave" te Haarlem
op 23 juli 1995, in alle rust overleden mijn lieve
vrouw, onze moeder en oma

Paulien Reijenga-Vinken
*7 april 1918

123 juli 1995

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

UNIEKE OPRUIMINGSAANBIEDING:

VERLENGING INSPRAAK ONTWERPBESTEMMINGSPLAN CENTRUM
Op basis van de gemeentelijke inspraak-verordening wordt voor belangrijke en/
OT ingrijpende ruimtelijke plannen inspraak gevoerd. Het ontwerp-bestemmingsplan voor het CENTRUM is een dergelijk Belangrijk en ingrijpend plan.

schuimrubber

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen binnen
de ring die wordt gevormd door de Koninginneweg, Kostverlorenstraat/Zeestraat, Burg. Engelbertsstraat/Badhuisplein/Thorbeckestraat en de Hogeweg.
Voor het gebied zal door het ontwerp-bestemmingsplan een soort regelgeving
met betrekking tot het gebruik van gronden en gebouwen en de bebouwingsmogelijkheden gaan gelden.

16 CM DIK

Teel Reijenga
Kinderen
en kleinkinderen

Let op: de inspraaktermijn is met een maand verlengd.
Tot en met maandag 7 augustus 1995 ligt het ontwerp voor de eerste fase ter
inzage bij de sectorGrondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 12.30 uur. Het plan is tevens in te zien bij de Openbare Bibliotheek
aan de Prinsesseweg.

Van Stolbergweg 9
2042 NW Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft op woensdag 26
juli 1995 in besloten kring plaatsgevonden in crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

2x90x200 crm ƒ 300.- tot ƒ 500.-voordeel

Tijdens de inzagetermijn kunnen schriftelijk reacties worden ingediend bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA Zandvoort of
mondeling bij de afdeling voornoemd.

Hoge kwaliteit natuurlatex matras, 16 cm dik,
winterzijde met zuiver scheerwol, doorgestikt op 100% katoenen damast.

De Heer is mijn herder,
mij zal niets ontbreken.

*De tintte Toine

NU: 80x200 cm vanJJ775^voor ƒ 649."

Psalm 23
Na een arbeidzaam leven, vol liefde en zorg voor
allen die hem dierbaar waren, is na een moedig
gedragen lijden van ons heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer en /wager

bij aanschaf van b.v. een Auping spiraal kost de matras slechts j

Op ons terras kunt u
beerlijk buiten eten!

NU: 90x200 cm van_/-S5C£ voor ƒ 699.'
bij aanschaf van b.v. een Auping spiraal kost de matras slechts J
ook in andere maten met voordeel) ^

* Matras + spiraal
= dubbel voordeel!!

Albertus Jacobs
(s.v.p. tijdig reserveren)

in de leeltijd van 81 jaar.
C. Jacobs-van Duivenboden

Bij aanschaf van deze
schuimrubber matras
in
combinatie
met
bijvoorbeeld
een Auping
spiraal loopt
uw voordeel
pp de matras
in de maat
2x90x200 cm
maar liefst
op tot

Boul. Barnaart 14

Bert en Maike Jacobs
Mick

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Sari en Co de Graaf

Tel. 12932

en verdere familie

ledere woensdag gesloten

Co

ENQUÊTE VEILIGHEIDSBELEID
De gemeente heeft het voornemen om een integraal veiligheidsbeleid op te
zetten. Bij een integraal veiligheidsbeleid werken gemeente, politie, brandweer, maatschappelijke organisaties en burgers zelf samen om de veiligheid op
straat te vergroten.
Op het moment wordt er een enquête gehouden onder de inwoners van
Zandvoort. Het doel hiervan is om per buurtte inventariseren welke knelpunten
er zijn en hoe de situatie mogelijk verbeterd zou kunnen worden. Een steekproef van inwoners van de verschillende buurten heeft deze week een vrageniijst ontvangen. Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer twintig
minuten in beslag. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze vragenlijst in te vullen
en binnen twee weken terug te sturen?
De resultaten van deze enquête zullen worden gebruikt als basismateriaal voor
een werkconferentie op 30 augustus, waaraan naast de gemeente verschillende
maatschappelijke organisaties zullen deelnemen. Op deze werkconferentie zal
worden bekeken of en hoe een integraal veiligheidsbeleid zal worden opgezet.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het bureau Voorlichting & PR,
tel. 02507-61492.

24 juli 1995 ^v
Hoge weg 51 "
2042 GE Zandvoort

Super
NOORD
Gratis
ruime
parkeert
gelegenheid

Bertus is overgebracht naar het uitvaartcentrum
aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op donderclag van 19.00 tot 19.30 uur.
De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden
op vrijdag 28 juli om 11.00 uur op de Algemene
Begraafplaats Zandvoort, Tollensstraat 67 te
Zandvoort.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in de ontvangkamer
van de begraafplaats.

,

" ,

WVG-SPREEKUUR
In het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten is er iedere dinsdag van
13.30-16.00 uur een inloopspreekuur in het Huis in 't Kostverloren. OP DINSDAG
1 AUGUSTUS KOMT DITSPREEKUURTE VERVALLEN, i.v.m. vakantie-periode. Op
dinsdag 8 augustus is er weer normaal spreekuur.

VRIJWEL ELK
LEDIKANT.

ƒ500.-!!

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

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAL

va n M EEUWEN

95068B
95069B
95070B
95071B
95072B
95073B

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag kookavond.

ADVERTENTIES

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

WENDY DORST

WEEKMENU

enz.

is geslaagd voor haar diploma Basisonderwijs en
Montessori bevoegdheid
en ... ze heeft ook al een
£o
BAAN!
Haar trotse ouders
Arie en Sylvia Dorst

Babi Ritja

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

pittig gekruid varkensvlees gerecht met
sajoer Loden (groente in cocosmelk)
Nasi/Bami/Witte rijst

(JjgJISJ/
^~^""°*»»~- /

Frans Zwaanstraat 70
H. Heyermansweg 73
Da Costastraat 23
Van Ostadestraat 4
Burg. Engelbertsstraat 19
Westerparkstraat 5

plaatsen dakkapel,
tijdelijke huisvesting,
plaatsen dakopbouw.
plaatsen dakkapel,
plaatsen en vergroten kozijn,
wijzigen voorgevelpui.

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

Super
NOORD
Neem van
m ij aan
dot het
voordelig is!

RECTIFICATIE:

In de tekst (publikatiedatum 6 juli jl.) van de verleende bouwvergunningen
aangegeven periode van 2 weken om bezwaar te maken behoort een termijn
van 6 weken te zijn.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

13.50

)GEMEENTE

Eigen gemaakte

Tjendol
(met Nanka) om mee te nemen of bij
ons te drinken

4.* 'wfw *

£;?ï^.^^££^4i:£O&*^

#
#

Discotheek *

CHIN CHIN

#

#

#

bedankt de jongens
en meisjes van Port Zuid
voor de volleybaldag.
Personeel Chin Chin

Alle lieve mensen héél hartelijk bedankt voor al jullie
belangstelling tijdens mijn
opname.
Toos van de Graaf

INjAMEHWEHKING MET MEMO DECIAME,

PROFESSiONAlS IN;

Vrijdagavond

AUTORECLAME
RECLAMEBELETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO'S)
ZETWERK
DRUKWERK & STICKERS
PROMOTIONEIE KLEDING
VLAGGEN & SPANDOEKEN

jDLJINSTR. 8 ZANDVOORT

onderbreking
ltót2Cf.pÖuüf
KOOPflVOND

Q2507-20102

1

Zand voorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
".

Fa. Veldwijk
AKO

\

Sig.mag. De Krocht

1 T. Goossens
j

13.95 per fles

-

THUISBEZORGING
tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en bulten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf J 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 02507-12800 fax 02507-30553

OPEN HUIS
Zaterdag 29 juli van 12.00 tot 14.00 uur.
Burg. Engelbertsstraat 36. Royaal woonhuis, vier verdiepingen, 7 kamers, 2 badkamers, 2 keukens, tuin, achterom en schuur.
Door ligging en indeling uitermate geschikt
voor verhuur.
Vr.pr. ƒ 349.000 k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

tel. 14764-14090

0250714420

Een kompleet verzorgde begrafeni
of crematie voor slechts f 3£l;45^-:;;
Sluit etónató
bij U^

Te huur
WONING
in Centrum boven
Discotheek
„Chin-Chin"
eigen opgang, toilet,
douche, keuken + tv

p. mnd. 900,- all in

De natuur kent de mens.

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

Drogisterij-Parfumerie Bouwman ,

v Oranjestraat

7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327./

Tel. 02507-14095 of
06-52801793

BELx GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
,„.."'

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

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

L€T OP VOLG€ND€ UU€€K

flè'STR
CUIMNfi

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momentee
zo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

Stichting Sociëteit „D€ MflNCG?'
op zaterdag 5 augustus a.s.

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).

SniSA NIGHT

r*.

Vanaf 20.00-22.00 Sangrla
drinken zoveel u wilt.

* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

Vanaf 22.00 Uitgebreide
Barbecue op het terras.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen, van een begrafer
of crematie.
.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750

'JWü

Vanaf 23.00 In de Caribbean
club (grote zaal) op tournee in
Curopa hebben wij gecontracteerd UV6

In de bovenzaal als vanouds uw DJ Rob Z vanaf 8 uur met
de laatste hits.
Vanaf 22.00 In de pianobar Non-stop
Zuid-Rmerikaanse muziek m.m.v. IfNNV SULSBaCH
Clnde avond 3 uur. Cntree ƒ 25,00.
Correcte kleding verplicht.

Grote Krocht 1 8, Zandvoort

Trompstraat 2, Zandvoort

n g e s c h i e v e n bil C B R

JRSMIN V1/75 5I€T€ POTfNCMS

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Goede doet't beter!

Dr. Mezgerstraat 60. Uitstekend onderhouden eengezinswoning in gewilde woonomgeving. Bouwjaar 1987. Indeling: beg.grond:
woonkamer met open keuken, tuin zuidoost
met stenen schuur; eerste verd. 3 sl.k.: badkamer; tweede verd. ruime zolderkamer. C.v.
combi.
Vr.pr. ƒ 295.000 k.k.
Grote Krocht 19. Winkel leeg in januari
1996. Bestaande uit winkelruimte, dagverblijf,
toilet en plaatsje. Interieur winkel ter overname. Grote woning: hal, kelder, c.v., toilet,
tuinkamer, tuin, schuur, achterom, 1e et.
woonk. (40 m2), hal, slaapkamer, keuken,
dakterras, douche, toilet, 2e et. 3 slaapkamers, bergruimte, vliering.
Prijs: ƒ 450.000,- k.k.
Alleen woning ƒ 265.000,- k.k.

Glazenwasserij
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuurtapijtreinigers

Aulo-of motor rijles?

~

De maanden juli en augustus zijn wij
geopend van
13.00 tot 22.00 uur

Haltestraat 22, Zandvoort

Vondellaan 60, Zandvoort

De Vonk

{

Haltestr. 9, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)
Shell Geerling

I

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Om uw maaltijd te vervolmaken
kunnen wij ook onze speciale
huiswijn aanbevelen
Rood-Wit-Rosé

Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekcrin
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:
straat:

Rcierveren en Informatie OS507-16023
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

postcode/woonplaats:.
telefoon:
O lecftijd(en):
! TT.

1

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlcn
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Trouwen bijna
drie maanden
onmogelijk
ZANDVOORT - Bijna drie
maanden lang kan er niet
getrouwd worden in Zandvqort. Oorzaak is de verbouwing die momenteel in het
oude deel van het Raadhuis
plaatsvindt.
Zandvoorters die binnen een
paar maanden in het huwelijkstaootje willen stappen, moeten
uitwijken naar andere gemeenten. Onlangs vond er wel een
huwelijksvoltrekking plaats in
de Plesmanschool, maar dat
was een uitzondering. Wegens
de spierziekte van de bruidegom was het zeer bezwaarlijk
om ver weg te gaan voor het
huwelijk. „Dat was een bruidspaar met een klein groepje
mensen, die er geen bezwaar tegen hadden om in een kleine
ruimte te trouwen," aldus gemeentevoorlichter Egon Snelders.
Eerder was al medegedeeld
dat er tijdens de verbouwing
'slechts een beperkt aantal huwelijken' voltrokken kon worden. De overlast en de rommel
die nu echter worden veroorzaakt door de werkzaamheden,
maken het helemaal onmogelijk. Alleen voor huwelijken die
al gepland waren, wordt een
uitzondering gemaakt.
De verbouwing is naar verwachting in de tweede helft van
oktober klaar. „Wij hopen dat
men begrip heeft voor de huidige toestand," aldus Snelders,
„en wij verontschuldigen ons
voor elke vorm van ongemak
die deze situatie met zich mee
kan brengen."

'Terrasbeleid gemeente is kruideniersachtig'
ZANDVOORT - Het zit
haar niet mee als ondernemer. Ruim een jaar geleden
begon Yvonne Witteboon de
zaak Broodje Bep & Boon in
de Haltestraat. In december
overleed haar compagnon
en nu is haar een terrasvergunning geweigerd.
De weigering is des te schrijnender omdat een zekere ambtenaar in april langskwam en
haar vertelde dat die vergunning wel goed zat. Witteboon
die van april tot begin juli een
bescheiden terrasje buitenzette: „Een terras moet één meter
twintig breed zijn ofwel vier tegels, maar dan moet er eenzelfde trottoirruimte overblijven,
zodat mensen met een rolstoel
er nog langs kunnen. Maar ik
nam slechts drie tegels in beslag. Dan kan er nog een rolstoel langs." Wittetaoon noemt
vier stoelen en twee tafels geen
terras, maar een uitstalling.
„De heer IJzerbrands van de
milieupolitie kwam op 10 juli
langs en adviseerde mij foto's
te nemen, 'maar haal daarna
stoelen en tafels weg, want anders kom je in problemen'.
Mijn bezwaren moet ik volgen- Yvonne Witteboon voor haar broodjeszaak: 'Als je tafeltjes en
de week op een hoorzitting ver- binnen. Nu lopen ze voorbij'
dedigen. Als ik pech heb, hoor
ik aan het eind van het seizoen
feitjes, dat is nog smaller. Ik en stoeltjes voor de pui hebt
dat het niet mag."
vind het belachelijk, want ik staan, kijken de mensen even
blijf binnen mijn uitstallings- naar binnen. Nu lopen ze voorBistrotafeltjes
borden. Bij andere horecabe- bij. Vaste klanten, de nering„De hele buurt zegt nu: 'waar drijven met even weinig stpe- doenden in de Haltestraat, misis je terras gebleven.' Iedereen pruimte doen ze niet moeilijk. sen hun terrasje. Het is nu een
vond het gezellig. En ik blijf Maar ik zal niet provoceren." kale bende. Buddy's nog geen
binnen de borden. Ik laat nu
Witteboon lijdt nu een be- twee maanden open, heeft wel
ook foto's nemen met bistrota- hoorlijke strop. „Als je tafeltjes een vergunning en evenveel

Lefrandt: „Ik had een mondelinge toezegging. Voor Pasen
kwam er een meneer met een
baard, die zei: 'zet maar neer,
komt wel goed.' Het scheelt
niet echt in omzet, maar het
gaat om het aangezicht. De
mensen zien dat je open bent.
Het heeft iets gezelligs. Het terras liep precies evenwijdig aan
terras Karin, de buren. Dit is zo
kruideniersachtig. Een triest
beleid. Muggeziftenj."

Plantenbakken

stoeltjes voor de pui hebt staan, kijken de mensen even naar
Andre Lieberom

stoepruimte. Ze meten met
twee maten. Ik heb vijf maanden op bericht moeten wachten. Ik heb een kleine broodjeszaak, per dag scheelt mij dit
honderd tot tweehonderd gulden. Dat is best veel."
De gemeente Zandvoort heeft
begin deze maand 13 nieuwe

Bewoners Prinsesseweg:

Protest tegen
'Brandveilig'

'Van ons mogen ze hier
nog meer organiseren'

ZANDVOORT - Vplgens
nog onbevestigde berichten
zouden vanuit de Zandvportse horeca bezwaren
zijn gekomen tegen een
bordje dat tegen hotels geschroefd moet worden. De
tekst daarop luidt: 'Brandveilig hotel'.

Vervolg van voorpagina

De gemeente Zandvoort zou
daarmee aan de toerist duidelijk willen maken, dat het desbetreffende hotel aan alle veiligheidseisen voldoet. Vanuit
de horeca roept dat echter een
luid protest op: de kosten die
aan het bord verbonden zijn,
zouden neerkomen op twee- tot
drieduizend gulden. Bovendien
is het dubbel-op: de hotels moeten wel voldoen aan de brandveiligheidseisen, zo niet, dan
zijn zij over een tijdje niet meer
open.

Horeca gaat goed
om met glasafval
ZANDVOORT - De horeca
in Zandvoort en Haarlem
gaat al heel goed om met
haar afyalglas. Dat is een
conclusie uit het maandag
gepubliceerde jaarverslag
van de Stichting Promotie
Glasbak.
Meer dan de helft van het afvalglas van de horeca uit deze
twee gemeenten komt in de
glasbak terecht. Daarmee zitten zij zo'n veertig procent boven het landelijk gemiddelde, al
is er bij deze statistiek geen rekening gehouden met horeca-ondernemers die hun glas zelf
wegbrengen. Maar ook als dat
wel wordt meegeteld, scoren
beide gemeenten nog steeds
hoog. De Zandvoortse horeca
kan glasafval naar de gemeente
brengen. Deze zorgt dan dat het
2$> de goede plek terechtkomt.
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terrasvergunningen afgegeven,
maar daar zit Toko Ann, een
Indonesisch restaurant ook
niet bij. Roy Lefrandt die de
zaak samen met zijn vrouw, Annemarie van Leeuwen, runt,
moest onlangs een tafeltje en
vier stoeltjes van de stoep halen.

Touroperator H. de Jong uit
de Schoolstraat heeft de milieupolitie ook al aan de deur
gehad. In de Haltestraat had hij
een bord staan, zodat klanten
zijn zaak wat makkelijker kunnen vinden. Hij heeft echter
geen vergunning aangevraagd.
„Ik begrijp dat zoiets wel moet.
Maar anders staat het daar vol
met auto's, dat mag schijnbaar
wel. Niemand in de buurt heeft
problemen met een bord."
Voor zijn pand in de Schoolstraat had hij ook wat plantenbakken op de stoep gezet. „Dan
is er nog een beetje doorgang,
want het staat hier vol met geparkeerde auto's. Het lijk me
overigens sterk als mij een vergunning wordt geweigerd."
Gemeentewoordvoerder
Egon Snelders zegt dat agenten
van de milieupolitie zich gewoon aan drie tegels ofwel aan
een breedte van één meter twintig houden. „Dat ambtenaren
gezegd hebben dat een terras
wel goed komt, kan ik mij moeilijk voorstellen. Ik denk dat die
woorden verkeerd zijn geinterpreteerd."

Op het parkeerterrein naast de circuitingang laaiden zondagavond de vlammen hoog op. Het vuur stond ten dienste van stuntmannen die er onder andere met hun motoren doorheen doken.
Het spektakel was onderdeel van de Big Foot Show, vooral gekenmerkt door terreinwagens met enorme wielen. Auto's rolden over
de kop, slipten door een brandende schutting of reden op twee

MENINGEN

toiletten geplaatst. Volgens omwonenden functioneert dat
goed. Dat zegt ook P. Janvier,
medewerker van Bureau De
Kermisgids B.V., dat in zo'n
vijftig gemeenten de kermis organiseert. Volgens hem wordt
daarbij uitgebreid rekening gehouden met de belangen van de
omwonenden. „Dat gebeurt aan
de hand van de voorschriften
die de gemeente opstelt, en die
we tevoren samen doornemen." Resultaat daarvan is onder andere dat de attracties die
het minst lawaai maken, vooraan staan, het dichtst bij de woningen. Waar dat niet mogelijk
is, is de dichte achterwand naar
de huizen gericht.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Toerist mijdt
parkeermeters
langs de duinen
ZANDVpORT - De parkeermeters in de Gort van de
Lindenstraat en Frans
Zwaanstraat worden deze
door-de-weekse
dagen
angstvallig gemeden. Vele
badgasten laten de honderden parkeerplaatsen links
liggen, op zoek naar een gratis plekje elders.
Stonden de parkeervakken
langs de zuidduinen vroeger
constant vol op mooie dagen,
sinds de ingebruikname van de
parkeermeters, nu een week of
twee, komt dat bijna alleen nog
op zondag voor. Dan komen de
badgasten, als er elders geen
plekje meer te vinden is Tot
dat moment is het een drukte
van belang in de omliggende
straten in Zandvoort-zuid. Constant heen en weer rijdende toeristen op zoek naar dat ene,
laatste gratis plaatsje langs de
stoeprand. Of óp de stoep, want
ook dat komt veelvuldig voor.
Die straten staan dan ook constant bomvol, de laatste dagen.

Honden
Maar op andere momenten is
het er ook een stuk drukker,
zegt een buurtbewoner, die liever niet met zijn naam in de
krant wil: veel Zandvoorters
die met de auto naar de zuidduinen komen om hun hond uit
te laten, zoeken nu ook een parkeerplaats in een van de omliggende straten. „Men zegt dat
Zandvoort een parkeerprobleem heeft, maar dat is maar
tien dagen per jaar. Eigenlijk
bestond het probleem niet,
maar Zandvoorters gaan straks
in onze straten parkeren. We
krijgen niet alleen veel meer
verkeer, die honden moeten
hier natuurlijk ook plassen en
poepen."
„Het is het gevolg van de
pachtverhoging voor parkeerterrein De Zuid, daarvan wordt
een hele wijk de dupe. De gemeente is hier debet aan."

Parkingwatcher
betrapt dieven

„Er zijn nog veel meer bewoners die er zo over denken,"
zegt Cor. „Maar wij worden er
ZANDVOORT - Dankzij
wel op aangekeken, alsof wij zo
de oplettendheid van een
klagen." Inge Bouman, verderparkingwatcher zijn dpnop aan de Prinsesseweg, bevesderdag tot tweemaal toe fiettigt een en ander. „Wij hebben
er absoluut geen problemen
sendieven aangehouden.
mee dat die kermis hier staat.
De parkingwatcher zag donVan ons mogen ze hier nog
derdagmiddag rond één uur
meer organiseren. Zandvoort is
een man die zich verdacht getoch een badplaats? Dan moet
droeg in de nabijheid van twee
je die mensen toch wat leuke
dure fietsen op de Boulevard
evenementen kunnen bieden?!
Paulus Loot. Bij controle, naMaar je kunt tegenwoordig
dat de man was vertrokken, zag
niets ondernemen of er wordt
hij dat de sloten van de fietsen
al weer geklaagd. En misschien
waren doorgeknipt. Hij waarzal er eens een keer iemand teschuwde de politie, die post
gen je muurtje plassen, wat ik
nam in de buurt van de fietsen.
overigens tot nu toe met gezien
Op een gegeven moment stapte
Milieudienst
heb... Dat gebeurt toch ook op
een jongeman op een van de
Janvier houdt tijdens de hele tweewielers en reed ermee weg.
andere dagen als ze uit de kroeg
kermisperiode toezicht om Tegelijk trok een politieagent
wielen rond, behalve dan de 'Terminator'. Deze bewoog zich ra- komen?!"
overlast te voorkomen. ,,Bo- een sprintje, achter de fietsenzendsnel op rupsbanden voort. De brandweer had het evenement
vendien
komt de milieudienst dief aan. Deze schrok daar zoeerst uit veiligheidsoverwegingen afgekeurd maar kon op het laat- Voorschriften
van
de
gemeente
hier ook elke danig van, dat hij viel en vervolste nippertje toch nog toestemming geven. Tot volle tevredenheid
Om
dat
soort
overlast
te
vooravond
controleren.
Toegestaan gens kon worden aangehouden.
van het publiek: dat genoot.
Foto Persbureau Zandvoort komen, zijn op het terrein zes is een geluidssterkte van 80 De man, een 30-jarige inwoner
dB (A), maar we komen tot nu van Overveen, liep daarbij entoe niet boven de 76."
kele schaafwonden op. Hij
Ook andere verwijten worden bleek een kniptang bij zich te
door andere omwonenden ver- hebben. Na verhoor is hij heenworpen. „De stoep is helemaal gezonden. De fiets is tijdens de
vrijgelaten," zegt Inge Bou- actie eveneens beschadigd.
man, „dus iedereen kan makkelijk bij zijn huis komen En dan Bikes
zal je je auto een paar dagen
Rond half zes 's middags sigergens anders neer moeten zet- naleerde
parkingwatcher ten, dat is toch niet zo'n ramp." eveneens een
de Boulevard PauToen we de vermissing door- Zelf kan zij met de auto nog wel lus Loot -op
trum Zandvoort, bestrijdt een
dat twee mannen er
uitspraak van Lou Koper, een gaven, gebeurde er iets waar- bij het huis komen, maar klach- vandoor gingen
met mountamvan de organisatoren van van je denkt dat dat alleen bij ten van anderen heeft zij niet bikes.
Aan
de
hand
van het siggehoord.
„Bijvoorbeeld
de
Baywatch
op
tv
gebeurt.
Met
Kunstcircus Zandvoort.
nalement
konden
zij
op de dr.
mensen
die
hun
auto
altijd
op
In de krant van donderdag 20 kippevel keken we hoe twintig
Gerkestraat
worden
aangehouhet
Zwarte
Veldje
zetten,
ook
schreef u een artikel over de man langs ons heen vlogen om
den. Dit keer waren het twee
De Nederlandse Spoorwegen perikelen rond het 'Kunstcir- via boten en een jeep ons neefje die hoor je er niet over."
Amsterdammers van 31 en 28
miskennen het algemeen be- cus'. Daarin las ik onder meer: te zoeken.
jaar oud. Ook zij zijn na verlang van een goede treinverbin- 'Volgens Koper trekt het muhoor heengezonden.
ding met Zandvoort. Dat zegt seum (Cultureel Centrum) tijHet is gelukkig goed afgelo- Rolstoel
lezer Ton Timmermans in een dens Kunstcircus net zo veel pen, want mijn familie heeft
..Ook een rolstoel of een branreactie op het artikel over de bezoekers als het hele jaar'. Dit hem op het strand gevonden, card kan er makkelijk door. en
Strandexpres en reizigersorga- is absoluut niet waar. Hij is terwijl hij zijn moeder zocht. met een ambulance kom je heel
ZANDVOORT - In een café
nisatie Rover.
echt niet op de hoogte van de Maar toch, dat er zoveel men- dichtbij." zegt Cor van SooUn- aan de Haltestraat is dinsdagWat er zoal belabberd is aan cijfers en heeft hier ook niet sen gelijk voor je klaar staan gen De gehandicapte dochter middag een telefoonkraker behet
'Madurodam-boemeltje' naar geïnformeerd. Er komt dan pas besef je wat voor een van Wimmers had dus geen en- trapt. De man, een 30-jarige
naar onze nationale badplaats die dag wel een extra groot aan- grandioos werk ze doen We kel opstakel in de weg gestaan, Utrechtenaar, had een schroeZandvoort, zal genoegzaam be- tal mensen binnen, maar ik zullen dit rooit vergeten en we regt zij. „De familie Wimmers vedraaier bij zich, waarmee hij
kend zijn Mijn zienswijze weet dat veel daarvan komen hopen dit ook nooit meer r.-.ee heeft voor de hele kermispeno- probeerde de muntjestelefoon
komt op het volgende neer.
te hoeven maken. Maar \ve rijr. de een kinderwipje laten wég- open te breken. De poltie vervoor de gratis toiletten.
De conclusie die ik uit de
Gelukkig weten steeds meer blij dat de reddingsbrigade er halen voor de ambulance, maar denkt hem ervan ook al een tenieuwe dienstregeling van de Zandvoorters en toeristen dat is. Een dikke pluim voor ;u!lie nu zijn ze zelf op vakantie Naar lefoon leeggehaald te hebben in
NS trek, komt neer op een ver- wij als Cultureel Centrum meer allemaal.
Duitsland."
een hotel aan het Burgemeester
regaande miskenning van het te bieden hebben. De waarde- Marcelle en Daniëlle
Van Fenemaplem. De man had
algemeen belang, tegelijk met ringen die zij mondeling en op Zandvoort
(Zie ook de rubriek Meningen) al het nodige kleingeld bij zich.
een uitermate arrogante hou- papier geven, bewijzen dat.
ding van de NS. Immers, zij kij- Jo Voolstra-De Rooy
ken puur en alleen naar eigen Zandvoort
gewin. Dat is mijns inziens de
reden waarom zij willens en wetens de levensader van Zandvoort - de 'toeristenirikomsten'
De Zandvoortse Reddings Brl- langzaam maar zeker dicht- gade krijgt een pluim van twee
draaien.
briefschrijfsters.
Zandvoorts college van BurAl hijgend kwamen mijn
gemeester en Wethouders schoonzusje en ik zondag 23
maakt het nóg triester door juli bij de Reddingsbrigade aan.
deze NS-egotrip toe te laten en Ons neefje Derek was bij
er zeer weinig tegen te onderne- strandtent Take Five bij de zee
men.
verdwenen.
Een boodschap aan het Zandvoorts college: bedenk dat de
badplaats uitermate afhankeDe rubriek meningen staat
lijk is van de toerist en laat niet
toe dat de badplaats de nek open voor uw reacties. U kunt
uw brief opsturen naar de
wordt omgedraaid. En aan het
redactie van deze krant.
adres van de NS zou ik willen
Postbus 26, 2040 AA
zeggen: verlaat uw egoïstische
houding, werk samen met be- Zandvoort of afgeven op het
redactiekantoor.
langhebbenden en bedenk dat
Gasthuisplem 12 in
alleen de treinreiziger uw salaZandvoort. Te lange brieven
ris betaalt!
kunnen worden ingekort.
Ton Timmermans
Vermeldt svp uw
Zandvoort
telefoonnummer. Inzendingen
zonder - juiste - naam en/of
adres worden niet geplaatst.

Klachten kermis komen voort uit eigenbelani
Eigenbelang is vaak de aanleiding tot klachten over de woonomgeving. Dat zegt buurtbewoner C. Koper, naar aanleiding
van een artikel in het Zandvoorts Nieuwsblad van 20 juli,
over de overlast van de kermis.
Regelmatig erger ik me eraan
dat in onze woonplaats vooral
de 'buitenaardsen' het nodige
commentaar menen te moeten
geven op de festiviteiten welke
er
georganiseerd
worden.
Waarom komen zij dan in hemelsnaam hier naar toe?
De familie Wimrners woont
pas drie jaar in Zandvoort, op
één van de mooiste en vooral
goedkoopste locaties van ons
dorp en heeft last van onder
andere de kermis. Als ik lees
dat een vergelijking wordt getrokken met 'de Duitsers komen', denk ik dat er met deze
familie wat anders aan de hand
is. Bovendien gaan zij ervan uit,
dat de kermis verantwoordelijk
is voor het verdwijnen van hun
postbus. (Hoezo vooroordeel?)
Misschien wordt het tijd voor
een bejaardentehuis, zodat de
familie Wimmers alleen nog
last van leeftijdgenoten kan
hebben. Ik veronderstel dat er
in Zandvoort honderden mensen zijn, die met deze mensen
willen ruilen, al was het maar
vanwege de huur.
De familie Tan moet beter
dan wie ook weten, dat wanneer
je een seizoenbedrijf runt, je afhankehjk bent van de ligging
ten opzichte van de centra. Het
is nu eenmaal zo, dat wanneer
je buiten de centra ligt, je nog
voor geen dub verkoopt, echter
het gaat hier om eigenbelang.
Duizenden mensen hebben dagelijks en jarenlang last van een
spoortraject,
verkeersweg,
luchthaven of van de buren.
Beide families moeten zich
schamen om zich het recht aan
te nieten het plezier van honderden ter discussie te stellen.
Tot slot wil ik ze een spreekwoord niet onthouden: 'De koe
is vergeten dat zij een kalf is
geweest'.
C. Koper
Zunchoort

'Duitsers'
Eveneens een reactie op het
artikel over de Kermis.
Dat je last hebt van de kermis, okée. Maar moet je dan
gelijk zeggen 'Net of de Duitsers weer komen'? Vergeet niet
dat we het hele jaar veel aan de
Duitse mensen verdienen. Het
probleem gaat hier over de kermis en niet over de Duitsers.
We willen toch niet discrimineren?
Mevr. Y. Sprokamp Winter
Zandvoort

Smerige
uitspraken
Zoals ook uit andere brieven
blijkt, hebben bewoners van de
Prinsesseweg en omgeving zich
danig geërgerd aan de uitspraken in een artikel over de kermis in van 20 juli. Hierin wordt
een vergelijking getrokken met
de invasie van de Duitsers.
Twee families hebben een aantal reacties gebundeld tot een
korte brief.
Wij, bewoners van de Prinsesseweg en omstreken, willen
graag ageren tegen de smerige
uitspraken die de heer Wimmers doet. Hij suggereert min
of meer dat wij allen zo denken,
maar 75 procent is vóór de kermis. En deze mensen zijn zeker
niet racistisch tegen Duitsland,
waar hij' heerlijk met vakantie
is.
Voor hem moest ook het kinderwipje weg, in verband met
de ambulance, terwijl die o veral bij kan, alsmede de brandweer. En wat betreft het stelen
van de postbox: deze was al
maanden vóór de kermis gestolen.
De heer Wimmers is in Zandvoort teleurgesteld, maar wij in
de heer Wimmers. Dus ons
motto is: retour A'dam.
Bewoners
Prinsesseweg e.o. Zandvoort

Madurodamboemeltje

Telefoonkraker

Pluim voor ZRB

Cultureel
Centrum

Jo Voolstra-De Rooy, gastvrouw in het Cultureel Cen-

De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer
02507-18648.

Toeristen laten in Zandvoort •Zuid op de meest gekke plaatsen hun auto achter, behalve bij de
parkeermeters langs de Cort van der Linden- en de Frans Zwaanstraat uiusti.itio M.nc de Boei
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SLVE70 Tn-Logic' 4 DAPRO koppen Ui Fi stereo
en PDC Adviespnjs '1780 -

Type R3G56, Niet alleen
snel koken, verwarmen en
ontdooien, maar ook door
de lOOOWatt Quartz grill een
heerlijk bruin korstje op bijv
het vlees Elektronische
simpele bediening, glazen
draaiplateau, speciale
toetsen voor kant en klaar
diepvriesmaaltijden en
Nederlands kookboek

37CMTYPE37KV1212

385.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR632 TURBO DRIVE
4 koppen stereo longplay
LCD-afstandbediening *1295

779.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240 'Beste koop' VHS
HQ TELETEKST/PDC '1709 -

{ BEZORGLIJN
A 020-6476219
V\
Een dag vitr levering
. Tvvan 14.00 titlf.00 uur

'

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs koel/vries kombinatie
met 3 laden Adviespnjs'999 -

599

MIELE 1100TOEREN
TypeW697LW Voorlader
RVS trommel EN kuip
Adviesprijs '2299 -

Koel/vneskombi Adv'1235-

649.
679.-

999.-

JSONY72CMKVS2921
Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare moge| lijkheden AdviespnjsMOOO -

2699.-

SONY72CMKVC2921

'HOI

BAUKNECHT

SUPER

3 laden Adviespnjs'1199-

859.
979.

1099.-

Stereo en teletekst '1650 -

999.699.699.m 499.-

VR333 'Beste koopi*
3 koppen TELETEKST/PDC
prog Adviespnjs'1095 -

SHARP DV5403 KTV
55cm Stereo en teletekst

SONY TELETEKST
KVM1421 Adviespnjs*890 -

955.-

RVS kuip en trommel '1499-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding' Type
LAV536, Adviespnjs '1499-

lllil% al Qy )it li.7z)t>LaLutj--lill VV

\\ ^i r\ !•• IBki

liKiMlffTmTTT^nn^fflMBiBff^^^^iifiTli1?^M lir'nnBTllTrTT

SLV280 VHS HQ videorecorder Adviespnjs *890

549.-I

INDESIT KOELKAST
j 2-sterren vnesvak Adv *699-

dviesp"l?:.

AKAIVIDEORECORDER

3 koppen met LCDafetb9d*82a-

^iïï»°"°-^p*e'

| WHIRLPOOL 1-DEURS

N33; K^P^_^;^

l Topmerk Adviespnjs*749 -

BLAUPUNKTSHOWVIEW

145 LITER
gr^JQ!^

D1 G.T*üETOP» n
•».n Phtito-COeni,

l ^^'"aaf ' ïï£2SÏÏ*gJ
«"•

kdu.-5WS.T»

'-

. 2 0 5 ; -RBV««e,;

329.

•>dv/iesp")V^"'.. OOQ .

579.-

. pro-iuy--•-

Niv/o • " • " - - .

: ^et;.c«!n<«r-b'"(-

ic

90
l^e^--^
"'
1
.dviesP'MS.110-- ot. _

PHILIPS BOX

429.

."rjitó.P-'i^«-;.g5.v

419.-I

429.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

KFF452, Luxe gas-elektro
fornuis metheteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek Adviespnjs'1735 -

1198.TOPMERKWASDROGER
4-pitsgaskookplaat *298 -

ETNA KOOKPLAAT
1205JN,4pits Adv *450 ZANUSSI WASDROGER

238.

TypeTDSO, Adviespnjs*649 W^^JJff

^&^f_^a

"

ETNA WASEMKAP
AVANCE, 3-standen *135-

nrgij
OPZETVRIESKAST
Opzetvneskastje
Adviesprijs *595 -

AFB594

548.-

als

WHIRLPOOL 243 LITER

builen

iesp

,TvpoZ1«'^ .J89.

SLV-425. -4 DA-°RO videokoppen
dubbele speelduur perfekt stilstaand
beeld DUAL MODE SHUTTLE, LCDafstandbedlenlng Advlesprljs"1 299

1 40 meter hoog met
e vriesvakken cq laden
Adviespnjs*l165 -

KONDENSDROGER

WA15, Adviespnjs"245 -

NSOOO, Geen afvoer nodig

98.-

649.-

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger
Adviesprijs *1549

MIELE DROGER T349

Ea^ 1 199>- INDESIT D3000WI
AEG TYPE 520

LUXE VAATWASSER

Kondensdroger Adv *1449-

6 programma's, 1 2 couverts
en geruisarm Adv *999 -

1049.-

BAUKNECHT VW3PR

rq«i COO
ÜMJ U«f«f.

798.

Bijna alle ( o p m e r k e n
leverbaar m alle maten en
soorten Erlsaleen vnesKist vanaf

599.-

BOSCH VW SPS2102

MERKCENTRIFUGE

799.-

MIELE VW G521

2800 toeren Adviespnjs*249 -

Type G521, Adv '2099 -

298.- ~ 159.-

1399.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

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

"70

\£mï
«O."
PELGRIM WASEMKAP

STUNT!! VRIESKIST!!

PIM-CODE |

SUPER KOOKPLAAT

INDESIT WASDROG'ER

Type GSD1341, Adv '848-

SONY 4 KOPPEN
VBDEORECORDER

ATAG TURBO-FORNUIS

pTgj^ "7QR
E3E7 139.-

BOSCH VRIESKAST

-hdiversMCces

BETER EN GOEDKOPER!

940, Heteluchtoven!*1685-

120 LITER VRIESKAST

scheer-

Inkl afstandbediening *699-

^BCC-card!
:
•...-,:.!
Aanvraag-folder in de winkel!

PELGRIM TURBO
FORNUIS

ii&By Z49-"
IGNIS DROGER AWF020

WHIRLPOOL

SMO<

GRUNDIG VIDEO + PDC

568.- — 599.~~ 369.-

LAV27S,1000toeren *1699-

Wasdrpger Adviespnjs*495 -

308.398.
339.-

HRD770E LCOafstbed "799

ir .

BOVENLADER

*=d-ï^rtTÏ"

„...dr.-'»: ix korl? go».

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

GV401 'Beste koop!' TE
LETEKST/PDCprog '1099

AEG

BAUKNECHTKRC3032
300 LITER KOELER

j

JVC VHS-HQ VIDEO

37 CM KLEUREN-TV

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO

KOELKAST

345.-

•SKS^rr

PHILIPS VIDEO + PDC

Supersnel VHS+Ovdeo *759

410, Gas-elektro fornuis
mkl grill, draaispit en mixed
gnll-set Adviespnjs *1575-

375.445.-

Absorptie, 12/220 volt en gas
VR223 TELETEKST *1245

GRUNDIG 51 CM KTV

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

ELECTROLUXRC1000
33 LITER KOELBOX

l

BLAUPUNKT 63 CM

T51 540 Teletekst Adv '1099 -

528.-

_

KOELER

EaZÊf 495.-

.olcass^c.,^^ -

n A-h""-""

T63^30 Teletekst Adv '1579

ETNA FORNUIS 14.00

3-sterren vnesvak Adv *749 -

15

Topmerk'Perfektbeeld '799

O GRUNDIG 63 CM

Gas-etektrofomuis+gnll'

BAUKNECHT KAST

:1

VSG21 Afstandbediend "768

429.4KOPPEN VIDEO"
479.-

BOSCH

FflSlui'"-•-, je'pr'e-se-s..a's»

GB»^«^
PHILIPS f

449.-

TURBO-DRIVEVIDEO

Type KN5402WO, Adv *849 -

STUNT! GAS-ELEKTRO

335.365.-

o AQ -

RTV256EGC Supersnel,
LCD-afst bed Adv *995

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST

INDESIT
FORNUIS

FK055/52A, Qektnsche oven,
inkt grSlenkookwekker *1510 -

AKAIVHS-IHQ VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM

825.-

1-DEURS KOELKAST
Oerdegelijke tabletop Zeer
| fraaie uitvoering met formica
bovenblad Offioaete garantie

VXK326 VHS HQ shuttle
afstandbediening Adv '699 -

IS70 33 Stereo en teletekst

SIEMENS WASAUTOM.

Type AWGOB9. Adv *1435

SONY VIDEO + PDC

63TA4410 Adviespnjs* 1995

„ ..„r-»'s ?en. ver

ademing" Vakkun
"
neelstaatu
Terzijde. BCC w
tijd voor u Jieeiv • • • • • . • • . - .

Wassen en drogen in
1 machine. 1200 toeren
Adviespnjs *1799 -

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

SHOWVIEW VIDEO

MM63 12 Teletekst '1679

p|5U"=

995.-

l Type KGV3602, 3 vnesladen en extra grote koelruimte
Adviespnjs* 1699 -

J

Vdviespnjs. 157

529.-

omdat wi :*««',•;
, mod

WASTOOOGKOMBNATE

649.-

549.-

RISICO

LUXE 1400 TOEREN

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRESKOMBINATE

799.-

CMKVM2100
SONY55CMKVM2100
Hi BlackTnnrtron
'1000
rtronAdv
Adv'1000

^-'^^rSamijm

699.-

SONYSHOWVIEW+PDC

PHILIPS VIDEO + PDC

749.-

Adviespnjs'1348-

BLAUPUNKT HI-FI
STEREO + SHOWVIEW

PANASONIC 63 CM

SONY55CMKVX2141

Type KG31, Flexibele mdeimg, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs*1498 -

HRJ600 Stereo Adv'1299-

Stereo en teletekst '2250

TX1988 Stereo en teletekst

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

JVC HI-FI VIDEO

SLVE50 4 koppen TnLo
gic Adviespnjs'1330 -

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron Adv *1499 -

ZANUSSI KOEL/VRIES

NVHD90 "Bestekoopi'4koppen, stereo showview

949.799.-

699.

WHIRLPOOL AVM920

1000 toeren wasautomaat

WHIRLPOOL ARG647

PANASONICHI-FIVIDEO

Flat en square Hi-BlackTnni
tronbeeldbuis teletekstenafstandbediening Adv '1660 -

FMA925C, Luxe 3 m 1 kombi magnetron Inkl heteluchloven en grill Adv *849 -

BAUKNECHT WA541

MIELE K1321S LUXE

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

379.

MOULINEX KOMBI

Digitale super 3 m 1 kornbi magnetron Adv '999 -

795.-

"BESTE KOOP' Officiaele
Philips garantie Adv'695 -

Digitale 2 m 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill

PANASONIC NN8550

52NA2304 55cm Off Philips
garantie Adviespnjs"1345

495.-

259.

SHARP R3G56KOMBI

549.

_Q

945.-

14AA3527 Adviespnjs'745

249.

MOULINEX FM1315

SHARP3IN1KOMBIR7V1

STEREO TELETEKST

PHILIPS TELETEKST

20 liter inhoud Adv '649-

ijvj|r* ^IDÏi **

q

[
1^2
495 "
LAJaJ-CJ
lK-*^nB*Jim
PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350 Adviespnjs'1445

219

TypeAWG719,Adv '1235-

PHLPSHr8CAMCORDER
M870 1 Sxzoom stereo '2495 -

179.

Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm , rvs trommel,
zeerzumig Adviespnjs" 11 99-

ZANUSSI 2-DEURS

235 liter Adviespnjs*985 -

TOPMERKCAMCORDER

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Supersnel verwarmen en
ontdoonen Uitneembaar
draaiplateau Adv '279 -

IBEVERWIJK ;
l SUPËRSTORE 1100 m2
l Breestraat 65

I

BADHOEVEDORP
ALKTV1AAR
AMSTELVEEN
2OETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

zattrdag .9 tot 5 uur.

FI FKTRn-^l IPPR^Iiadho*vedorP

vr

'idag

• 1 tot 5.30 uur
. 9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:

7 tot.9 uur

IRIrtfc D AMIveTAn Maarss.nbro.k vrijdag
7 tot 9 uur
IN D|E RANDSTAD l ovirig» fllial™ donderdag ...... 7 tot 9 uur

il
II

:
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donderdag 27 juli 1995

Onverwacht nat pak voor jong bruidspaar

Onder
het
toeziend oog
van duizenden toeschouwers
gaan
Kristi en Johan in Haarlem het smalle plankje op,
op weg naar
de overkant
van
het
Spaarne

ZANDVOORT/HAARLEM - Vrienden en kenmssen hebben het kersverse
echtpaar Kristi en Johan
Gansner zaterdag bij verrassing een nat pak bezorgd zy
hadden het bruidspaar opgegeven voor het TROS-pro
gramma 'Fiets 'm d'r m'

gustus wordt uitgezonden, wer
den afgelopen zaterdag in
Haarlem gemaakt De deelne
mers moesten met een of ander
'fietsvoertuig' via een smalle
balk het Spaarne oversteken
Onder hen bevonden zich Kristi en Johan Gansner Tot hun
eigen verbazing stonden zij op
de deelnemerslijst' Vrienden
en vriendinnen hadden hen naDe opnames voor dit door mehjk stiekem opgegeven voor
Jack van Gelder gepresenteer dit evenement, als onderdeel
de tv-programma, dat op 21 au van een vnjgezellenfeestje zij

zouden namelijk op 17 augus
tus in Zandvoort gaan trouwen
Maar , dat ging niet door
Tussendoor kwam een kleine
kink in de kabel Kristi en Jo
han gingen er plotseling stie
kem vandoor naar Venetië, om

daar op 28 juni m het geheim te
trouwen Buiten medeweten
dus van vrienden en kennissen
Die waren heten zich daardoor
echter met uit het veld slaan
Zij bleven bij hun voornemen
om het jonge stel met een fiets

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10 00 uur ds J A Heldring uit Heemstede
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10 00 uur mw drs
T C M Boekenstyn, Haarlem

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Elysée Beach ontruimd Het Elysée Beach Ho
tel moest zondagavond ontruimd worden m ver
band met een bommelding De ruirn 250 gasten
werden enige tijd in het sportcomplex van Gran
Dorado ondergebracht Het bleek echtei loos
alarm
Bij het hotel kwam tegen twaalf uur 's nachts
een telefoontje binnen met de mededeling dat er
rond één uur een bom zou ontploffen De direc
tie werd gewaarschuwd, waarna men besloot het
gehele hotel te ontruimen De politie stuurde
volgens haar draaiboek een 'bomverkenner' en
rond half één werden de ambulancedienst en de
brandweer gewaarschuwd Om half twee konden
de gasten weer terug de bomvprkenner had
niets gevonden Een tiental hotelgasten was ech
ter zo geschrokken, dat men met meer terug
wilde naar het hotel
Tramlijn kostendekkend Een tramlijn Haar
lem-Bloemendaal aan Zee Zandvoort zou bijna
kostendekkend zijn m de exploitatie Dat stelt
Imtiatiefgroep Wijs op Weg m haar rapport Mi
heuvriendelijk Recreatieverkeer m Noord en
Zuid Holland voor het jaar 2000' Om natuur en
milieu te sparen wordt een verschuiving van
recreatief autoverkeer naar milieuvriendelijk
openbaar vervoer noodzakelijk geacht

Eigenaar Witte Zwaan wil huur Moie;en /al de
President van de Haarlemse rechtbank uit
spraak doen m een kort geding dat dooi de
gebroeders Waterdnnker is aangespannen tegen
de Nationale Revolutionaire Atlas Partij De
broers Waterdrmker willen nu eindelijk wel
eens de huur 7ien voor hun pand gebouw De
Witte Zwaan in Zandvoort Een huui die mo
menteel wordt geïnd door de Atlas Partij en
waarvan de broers naar 7ij zeggen de laatste
maanden geen cent hebben gezien Bovendien
moet het \olgens hen de Partij verboden worden
nog langer contact te hebben met de andere
huurders
Rokus van Dujn cnerleden Op 16 juli jongstle
den overleed te Zandvoort op de leeftijd van 89
jaar de heer Rokus van Duyn ook wel bekend als
Rokus de Vogel De heei Van Duyn was m /ijn
jonge jaren lid van de Zandvoortse Reddings
Brigade en was ondermeer schipper van de me
terboot waarmede men enkele jaren surveilleer
de Later was hij badman van de badinrichtmg
Neptunus (Blauw Wit) Voor zijn cordaat en des
kundig optreden van 17 maart 1929 aan boord
van de stroomtrawler Christma Catharma werd
hij koninklijk onderscheiden

Bibi heeft bijna een 'theater-interieur'

het Spaarne op te sturen De
fiets werd echter snel omge
bouwd tot een Venetiaanse gon
del Johan en Kristi werden za
terdag meegetroond naar de lo
catie voor de tv opnames Dat
kostte enige moeite, omdat bei
de alsnog op een vrijgezellena
vondje waren getracteerd Jo
han in Maastricht, Kristi in
Rotterdam in een bar met een
subtropische strandsfeer

Kostuum
Met de kater - vooral bij de
bruidegom - nog in het hoofd,
werd het tweetal zaterdag in
oud-Zandvoortse badkostuums
gehezen Vervolgens werden zij
in de 'gondel' de smalle plank
opgestuurd, Johan in een
zwemvest omdat hij de zwem
kunst met helemaal machtig is

j Kerkdiensten
Weekend
29/30 juli 1995

met

Zondag 10 30 uur pastor C van
Polvhet
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:

Zondag geen dienst
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendhklaan
5, Aerdenhout
Geen opgave

Het nieuwe
interieur van
Bibi for Shoes
bevordert dat
de klant persoonhjk
wordt geholpen, zegt Ans
Kusters (1.)

De overkant werd echter
nooit bereikt, het avontuur liep Foto André Liebe
uit op een nat pak Het bruids rom
Kerk v.d. Nazarener Zijlweg Het jonge bruidspaar voelt al 'nattigheid' zodra het in oud- paar kon de grap wel waarde
-Zandvoortse badkostuums wordt genezen
Roomskatholieke Kerk, Grote 218, Haarlem
ren
ZANDVOORT Bibi for Voor de schoenen zelf is name
Krocht 45:
Zondag 10 30 uur drs Sandra
Shoes, Kerkstraat la, heeft lijk maar een bescheiden ruim
Zaterdag 19 00 uur pastor C Hermanus
een bijzonder interieur Me- te gereserveerd, waardoor er Gewest Zmd Kennemerland
(ADVERTENTIE)
van Polvhet
Geen avonddienst
nig Zandvoorter heeft dat al meer bewegingsruimte over
ontdekt, sinds de ingrijpen- blijft voor de klant

de verbouwing enkele
„Het is heel functioneel," al
maanden geleden De zaak
Alfermk, „bovendien vallen
krijgt nu echter ook mterna- dus
de
schoenen
meer op, daar gaat
tionale bekendheid
het natuurlijk ook om" De

Weekenddiensten

Weekend:
29/30 juli 1995

POLITIE Alarmnummer 06 11
In andere gevallen tel 13043
BRANDWEER Alarmnummer
0611 In andere gevallen
023 159500 of - voor info over
dag (02507) 61584
AMBULANCE Alarmnummer
0611 Anders tel 023319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Ken
nemerland
DIERENAMBULANCE: Die
renbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenam
bulance
alarmnummer
023 334323

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een geza
menlijke
waarnemmgsrege
ling J Anderson, B van Bergen, C Jagtenberg, G Mol, P
Paardekooper, H Scipio-Blume, F Weemnk Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 1630 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500 De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11 30 tot 12 00 uur en van
17 00 tot 17 30 uur Een afspraak is met nodig
Tandarts Hiervoor de eigen
tandarts bellen
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J W Neutel, tel 13073, openmgstijden (alleen voor recepten) zaterdag 11 00 13 00 en
17 00 18 00
uur,
zondag
1130-1230 en 1700-1800 uur
Buiten de openingstijden infor
matie over de regeling via
telnr 13073
Wijkverpleging Voor spoedge
vallen is het Kruiswerk Zuid
Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te be
reiken via de doktersmforma
tiedienst tel 068460
Verloskundigen' Mevrouw E A
de BoerBurgh en/of mevr
A C M Gombert en/of P J van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand
voort, tel 02507 14437
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel
15847
Dieren: (Overige diensten) Ver
enigmg v h welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissings
dienst 023 383361, Asiel Zand
voort
(tevens
pension)
02507 13888, Asiel Haarlem
023 244443 Stichting Regionale
Dierenambulance 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren
SOS Telefonische Hulpdienst
HUailem e.o.. Tel 023 471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot mens
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, ad
vies en hulp tel 17373, op alle
werkdagen van 10 30 12 30 uur
Schriftelijk Postbus 100, 2040
AC Zandvoort
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,

tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09 15 12 15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09 00
tot 17 00 uur Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is'
Of bent u niet zelf m staat om
langs te komen9 Bel dan voor
een afspraak tel 19393
Belbus Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel 13141, tussen 11 00
en 17 00 uur De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,
voor een retour
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel
13459 bgg 023 320464 Spreek
uur
op werkdagen
van
9 00-10 00 uur Verder volgens
afspraak Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere mwo
ner van Zandvoort, is gratis
Telef Meldpunt Sexueel Geweid tel 023 340350 op werkda
gen 12 00-14 00 uur en maandag
+ donderdagavond 19 00 21 00
uur
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023 159700, van 08 30

tot 17 00 uur

Zandvoortse Vereniging van
Huurders Gratis advies voor
leden Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19 00 21 00
uur 19562 (Secretariaat ZVH)
Schriftelijk Postbus 287, 2040
AG Zandvoort
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst 17577
Storingsdienst Gasbedrijf tel
61500
Taxi: tel 12600
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel 14131 Open ma
14-17 30/18 30 20 30 uur, dl
14 17 30, woe 10-17 30, vrij
10 12/14-17 30/18 30 20 30 u , zat
10-14 uur

Een foto van het interieur
van Bibi for Shoes is opgeno
men in een Nederlands/Bel
gisch Schoenenvakblad, onder
de titel 'Worden winkels thea
ters?' Als voorbeeld voor een
nieuwe manier van inrichten
het interieur krijgt meer aan
dacht dan voorheen, waarbij
duidelijk wordt afgeweken van
de 'standaard inrichting' van
schoenenzaken
'Decorbouw
gaat systeembouw vervangen'
Het interieur zou bijna een pu
bliekstrekker op zich worden

Speelweek van 27 juli t/m 2 aug
EEN DODELIJK VIRUS GRIJPT
OM ZICH HEEN .
EN DE GROOTSTE MEDISCHE
RAMP UIT DE GESCHIEDENIS
IS AKELIG DICHTBIJ

CLASSIC

DE NlbUWfc FILM VAN O CK MAAS

DE ALLERLEUKSTE
HONDJES ZIJN
TERUG!

Toegankelijk
„We wilden iets wat een an
der met heeft," zegt eigenaresse
Ans Kusters, „maar voorwaar
de was wel, dat het voor ieder
een toegankelijk zou zijn We
hebben al een drempel door het
trapje voor de deur, daar moest
met nog eens een drempel bij
komen " „We wilden ook een
interieur waarin onze doel
groep zich meer thuisvoelt dan
m de geijkte schoenenzaken,"
zegt B en Alfennk die vele j aren
terug met 'Ben Alfermk Shoes'
al de basis voor de huidige zaak
legde
Het interieur, ontworpen
door Peter Robben van 3D Projecten, kert een verrassend per
spectief Je hebt soms het ge
voel alsof de vloer afloopt,
maar dat blijkt 'gezichtsbe
drog' Voordeel van de speelse,
merendeels asymetrische lij
nen is dat de zaak groter en
ruimer lijkt Maar m de prak
tijk is dat ook werkelijk zo, als
gevolg van de nieuwe indeling

,—&

schoenen staan op model en
van elk type wordt m elke
kleur slechts een exemplaar
getoond Ans Kusters „Dat is
altijd de kleinste die we m huis
hebben, dat maakt het voor ie
dereen heel overzichtelijk " Dat
de klant om de goede maat
moet vragen is volgens haar
juist een voordeel „Daardoor
help je de mensen persoonlijk
de meesten stellen dat zeker op
prijs "

'Toppertjes'

OUTBREAK
Probeer vooral kalm
te blijven

Loos, René, en Leeman, Karin
Gehuwd:
Draijer, Cornehs, en Van der
Aar, Patricia
Lenos, Taco, en Molenaar, Mar
ja Yvonne
Geboren:
Maaike Elysa, dochter van
Paap, Johannes Marco, en
Smallenbroek,
Pieternella
Adriana
Merle Ehsabeth, dochter van
T H R (Theo) van der Laan en
A P (Antomet) van Deursen
Overleden:
Hemo geb Van Soelen, Johanna Jacoba Maria, oud 81 jaar
Verhoef, Jacoba, oud 73 jaar
Bender, Predenk, oud 79 jaar
Ruitenberg geb Dudink, Marie
Gertrudes, oud 88 jaar

A. L.
Dagelijks

13.30
Ned. gesproken

A. L.
Dagelijks
15.30 en 19.00

oinsdag op het Raadhuis hei
schilderij Visafslag te Zand
voort m ontvangst genomen

Straatnamen

12 Jaar.
Dagelijks
21.30

Circus presenteert op 2\

Vuurboet voor de vissers
Evenwijdig aan de Boulevard Paulus Loot loopt de Vuur
boetstraat Deze naam herinnert aan de 'vuurboet' of
'vuurbaak' die daar m het begin van de 19e eeuw stond

tinscan, Candyrn
Gasthuisplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

Dat blijkt uit het Regionaal
Volkshuisvestingsplan 1996 tot
2000, van het Gewest Zuid Kenne
merland Dit betekent dat de ge
meenten zuinig moeten zijn op
hun huidige woningvoorraad Bo
vendien moeten zij de beschikba
re woningen efficiënt verdelen
onder de inwoners
Naar verwachting komen er in
het gewest met meer dan 250 wo
ningen per jaar bij Dat lage aan
tal wordt veroorzaakt door ondei
andere de verminderde rijkssub
sidie Bovendien moet er meer in
de stad of het dorp gebouwd wor
den waardoor men vaker stuit or
problemen als bodemvervuilms
en geluido\erlast
In de gemeente Haarlemmei
meer kunnen komende tien jaai
naar schatting nog zo'n 3500 wo
ningen gebouwd worden die ko
men te vallen onder de womnsr
voorraad van Zuid Kennemer
land Maar dat aantal is niet vol
doende Het Gewest zegt mini
maal nog 3700 maximaal no
1300 woningen nodig te hebben
Dat betreft koopwoningen tussei
de 175 en 275 duizend gulden se
niorenwomngen en goedkope
eengezinswoningen

Schilderij klaar

Periode:
18 - 24 juli 1995
Ondertrouwd:

ZANDVOORT Zuid Ken
nemerland heeft niet meer
voldoende ruimte om het wo
ningtekort m het gewest op te
lossen De komende tien jaar
kunnen er hooguit nog 2500
bij gebouwd worden, terwijl
er minimaal 3700 nodig zijn

Bibi for Shoes, genoemd naar
hun dochtertje, volgt de mode
'op de voet', aldus Alfermk
„Wij kunnen heel snel over
schakelen naar wat er gevraagd
wordt Als morgen paars in de
mode komt, kunnen wij het
overmorgen in de zaak hebben
Toppertjes zoals wij die noe
men, krijgen wij heel snel nage
leverd Wij kopen in samen met
twee collega s, bij elkaar heb je
het dan over veertien filialen
Dan kun je hele interessante or
ders plaatsen'
Jong, actueel en snel, zo om
schrijft hij het uitgangspunt
van Bibi for Shoes en de twee
collega's elders m het land
„Met z'n drieën heb je een
goede kijk op schoenen, je weet
wat de klant zoekt Dat maakt
het ook mogelijk om een eigen
stijl te creëren, waardooi je £ T
ders dan anderen blijft Orn dat
te laten maken of schoenen te
laten veranderen, kunnen we
terecht bij verschillende fabn
kanten, in Italië, Spanje Portu
gal en voor het ge\al er heel
ZANDVOORT Buigemees
veel haast bij is in Nederland
ter Van der Heijden heeil
Zo blijven we heel actueel

O

H
Burgerlijke stand B

Geen ruimte voor
het noodzakelijk
aantal woningen

Een vuurboet was de voorloper van de latere vuurtorens Het
was een gemetselde vierkante bak, aan de bovenkant open Zand
voort had er een omdat het toen nog een vissersplaats was
Wanneer de schuiten 's nachts op zee waren, werd in de vuurboet
een vuur gestookt, waaraan de zeelieden zich konden 01 lentei en

De gemeente heeft dit werk v ai
de Zandvoortse schildei J H B
Koekkoek (1840 1912) onlangs oj
een veiling gekocht Hierop zi]i
kaïren op het strand te aei\
waarop vis wordt geladen He
werk ib de afgelopen tijd schoon
gemaakt en gerestaui eei d doo
de Zandvoortse restaurateur me
vrouw Molenaar Karstens
De voorgenomen verkoop wei c
een paar maanden geleden n
deze krant gepubliceerd Op aan
dringen van mevrouw D A Cen«
heeft burgemeester Van der Hei]
den de gemeenteraad gevraagr
een kiediet voor de aankoop be
schikbaar te stellen Gemeente
voorlichter Egon Snelders moch
met 25 duizend gulden op de vei
hng proberen het schilderij n
Zandvoortse handen te krijgen
maar dat lukte hem al voor K
duizend gulden Daaidooi wat, i.
meteen een bedrag beschikbaa
om het werk te laten opknappen
Het doek ligt momenteel in eei
kluis opgeslagen Zodia de vei
bouwing van het Raadhuis vol
tooid is, vermoedelijk in oktobei
krijgt het een plaatsje m het meu
Sïe gedeelte

FORD
VAN NES

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Hel Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edilies van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemcr Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstclveens Weekblad, Uithoornse Courant, do Ronde Vener,
Aalsmeerder Couranten Zandvoorls Nieuwsblad.

Fiesta 1100 flash
07/94
Fiesta 1400 l CLX
08/92
Fiesta 1800 sport
02/93
Fiesta XR2 l
06/90
Fiesta 1100 CL
11/90
Escort 1600 Laser
04/94
Escort 1600 CLX
10/93
Escort 1600 CLX
03/93
Escort RS 2000
02/92
Escort 1800 CLX
08-92
Escort 1400 CL
09/91
Escort 1600 CLX
01/91
Escort 1600 Sport
05/91
Escort 1600 CL
03/90
Escort 1800 Diesel
01/89
Escort 1600 CL
11/89
Escort 1400 C
01/88
Escort 1400 CL
04/87
Escort 1400 CL
06/86
Mondeo 1800 CLX
06/93
Sierra 2000 GT
10/92
Sierra GT
08/92
Sierra 2000 CLX
01/92
Sierra 2000 CL LPG
07/90
Sierra 2000 CL
01/87
Renault 21TL LPG
09/90
Citroen 1400 BX
03/87
BOVAG-FORD-GARANTIE-A1
Hogeweyselaan 97

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-065.86.86. Fax 020-605.63.2].
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Hel Parool, Wibautstraal 1 3 1 , Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?

Tel. 02940-15443

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ 8,80
ƒ 10,40

WEESP
Ford Sierra 1.6 CL combi 03/87
115.000 km. brons met. Jan
Wals. Tel. 02902 - 61697.

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

Ford Sierra 2.3 diesel, -t- stuurbekr.,bjr. 1987, 5 drs., ƒ 3.950,
inruil mog. Tel. 023 - 423906.

Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), ta-

rief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

440 Rood L.P.G. '90.
340 DL 1.4, km 90.000, '87.
240DLIpg'90,460GLaut, '91.
10 stuks Opel Corsa 1984- VOLVO NIEROP Vancouverstr.
1985-1986-1987-1988,
voor 2-12 A'dam-West 020-6183951
info: 023 • 423906, inr. mog.
T.k. aangeb. Volvo 340 DL auHandelsprijzen: Astra 1.61 GL, omaat, b.j. '84, APK febr. '96,
5-drs., station, LPG, 4-'93, .g.st. ƒ 1750. 020 • 6388440,
ƒ 19.500. Astra 1.6i GL, 5-drs.,
LPG 4-'92, ƒ 17.500. Kadett 1.8 Volvo 340 1.6, 8-'89, APK 4-'96
LS 5-drs. Station, antraciet, rekh., 76.000 km., i.z.g.st.
LPG, 7-'89, ƒ 6.950. Kadett 1,3 ' 8.000,-, rood. 02975 - 68758.
LS 6-'87, ƒ5.500. Kadett 1.6i, Volvo 740 Estate, grijs metal.,
LPG (lichte beschad.), 4-'88 LPG, 10/91. Jan Wals.
ƒ4.950. Kadett 1.2 LS, 2-'85 Tel. 02902 - 61697.
/ 3.250. Kadett 1.3LS Autom.,
6-'83, ƒ1.950. BEREBEIT, AmAlgemeen
steldijk 25 A'dam 020-6627777.

Opel

Ford

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

Nissan
Tegen hand.pr.: Nissan Prairie
2.4 SLX, 1-'93, van 1e eig.,
LPG, groen metall., ƒ31.500.
Sunny 1.4 L, 3-drs., LPG 3-'92,
ƒ 13.500. Sunny 2.0 LX Diesel,
4-drs.,
stuurbekr.,
7-'91,
ƒ13.500. BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam, 020 - 6627777.

Mini
Leuke Mini 1000 b.jr. '83, rijdt
perfect, ƒ 650.-. Tel.: 020 6336151, na 18.00 uur.

Opel Vectra 1.6i 9/89, LPG, ± 50 auto's APK gek. Den
keurige auto, ƒ9.950, inruil mo- Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
gelijk. Tel. 023 • 423906.
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Opel Vectra 18 S
bouwjaar 1990

GARAGE VITESSE
02507-19155
5 deurs, kleur donkerblaauw, Alle auto's APK + afleveringsAPK 4-'96. LPG, trekhaak, 3eurt, div. auto's zijn voorzien
opendak. In zeer goede staat. van extra's, inruil mogelijk.
Mooie
auto
vraagprijs
Ford Sierra 2.0i, CL dohc zwart,
ƒ11.500,90, ƒ8.950. VWgolf, 1.8 turbo
Tel. 036 - 5331550.
Diesel, geel, nw. model + nwe.
motor ƒ 12.950. Mazda 626
Sedan 21. Diesel '86, ƒ3.950.
Nissan Sunny 2.0, DLX '92, nw.
model ƒ 15.950. Nissan Primera
VOORKOMT AUTODIEFSTAL 1.6, zwart, LPG, '92, ƒ16.950.
als eéh der beste T.k. inruilauto's: Kadett 1.3 LS,
5 drs. Station, LPG-o.b„ 7-'89,
getest !
ƒ6950. Kadett 1.6i, LPG, 4-'88,
ƒ4950. Kadett 1.3 LS, 6-'87
ƒ 5500. Kadett 1.3 LS aut. 6-'83,
ƒ1950 Kadett 1,2 LS 2-'85,
ƒ3250. Golf 1.6 CL, 4-'87,
ƒ7250. Golf Memphis, 7-'85,
ƒ6250. Volvo 244 GLE, 5-'82,
ƒ 2250. Alfa Giulietta 2.0, 4-'82,
ƒ 2950. Citroen BX 1.4, LPG, 1'86,/2750. Citr.BX1.9RDiesel
Break, 4-'86, ƒ4250. Inl.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A'dam, 020 - 6627777.

Stoplock

Let op
Wagenpark Johan Boom
± 300 auto's
v.a. ƒ 600.- tot ƒ20.000.Oranje Hek
Aanbevolen door
Zuiderakerweg 83
Politie- en Verzekeringsmij.
Amsterdam - Osdorp
Geschikt voor alle auto's
Tel. 020 - 6105478.
in seconden geplaatst.
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Nu te koop bij:
Garantie al v.a. ƒ 1.000.Halfords, V & D, Brezan, Carlife
Bekend door heel Nederland
VW/Audi/Citroën-dealers,
Bovag-garages en autoshops.
Ook filiaal in Den lip 55
Prijs / 149.- Info: 020 - 6846226
tussen
Landsmeer & Purmerend
TkOPELCORSAJOY1.4i,'91,
Tel. 02908 - 24640
61.000 km, APK tot 6/96, div.
extra's, ƒ 13.500. 033 - 801857.

Bedrijfsauto's

Mitsubishi
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

13-14
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Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Ford Escort 1.3 CL rood 1e eig.
'87, km. 138.00. Nw.st. ƒ4750.
NIEROP Daihatsu 020-6183951 VW Golf diesel, 3 d. 1989
ƒ9.950. Visa Garage: 020
Auto's te koop 6278410.
SUBARU JUSTY 1990, zilver 3van ƒ 10.000,drs, 80.000 km. APK/VVN-getot ƒ 15.000,keurd, keurige auto ƒ9.750.
HEERE: 020-6719151
Honda Civic 15 l GL aut. 1990,
LPG, / 12.900. Visa Garage:
020 • 6278410.
Auto's te koop

70 BESTELAUTO'S en pers.
Dusjes v.a. ƒ3500. Garage
^ijsenhout, lid Bovag.
Vleer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
'AJERO GLS/3000i/V6, '92.
Renault
60.000 km, metal., airco, ABS
+ veel extra's, 2 mnd fabr.gar.,
schadevrij. Tel. 043 - 436473. Renault 4, APK 4-'96, b.j. 1983,
geen roest, ƒ 1.850. mooie auto
Na 18.00 uur tel. 020-6898826.

Peugeot

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
COBUSSEN AMSTERDAM
MAZDA 121 GLX april 1991, 1e
van ƒ 15.000,garantie
sinds 1930
eigenaar, rood, mooie auto
Wibautstraat 224
Peugeot-dealer
tot ƒ 20.000,ƒ 10.950. Inruil mogelijk.
020 - 561 96 11
MET VAKANTIE !
Tel.: 023 - 423906.
T.k. Renault 5 Le Car, i.z.g.st.,
Peugeot 605 SLI 1992, LPG en nog geen goede auto?
SUBARU Mini Jumbo, SDX '92, ƒ 19.500. Visa garage
Bij Cobussen staat uw nieuwe alt. binnen gestaan, grijs met.,
43.000 km. zw., 5 drs., 6 mnd. Tel. 020 - 6278410.
bj. '84, ƒ 1.995,-: 02990 - 73195.
occassion klaar voor veel
Bovaggar. Nwe auto ƒ 12.000.
VEILIGE
ECONOOM: 020-6232505.
VOORDELIGE
Rover
VAKANTIEKILOMETERS
Audi
Alfa Romeo
Rover 216 Sprint, juli 1989,
COBUSSEN
100 CC Avant + trekh./airco/
LPG, prima auto, inruil mogeBaarsjesweg 249-253
ALFA 75, 1.8, b.jr. 6/1990, APK alum. velgen, '84, prima staat! Amsterdam 020 - 6121824.
lijk, ƒ 6.950. 023 - 423906.
gekeurd, prima auto ƒ9.950, APK1-'96, 192.000 km, LPG en
inr. mog. Tel. 023 • 423906.
benzine, ƒ5.750, 023-358601. Peugot 405 GR, b.j. '89, APK
Saab
10-'95, cat. LPG, 5 bak., kl.
d.bl., ƒ 8.950,-: 020-4110060.
Chrysler
Voor een goede SAAB
T.k. Peugeot 205, 5-drs, rood,
99, 90 of 900
bj '86, i.z.g.s., vr.pr. ƒ4.000,Chrysler - Amstelveen
ook ROYAL CLASS
tel. 010 - 2122836 (na 18.00 u.).
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
T.k. Peugeot 205 Accent, APK
naar
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen t/m '96, ANWB gekeurd. Pr.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
ƒ 5650. Tel. 035-726731. Na 18 SAAB SERVICE MOLENAAR
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
u. en weekend 020 - 6452155.
HOOFDDORP
T.k. van 1e eigenaresse: PeuOnderhoud,
reparatie
Citroen
geot 106 XSI, 1992, 41.000 km,
APK, met eigen
blauw metal., pr. n.o.t.k.
revisiewerkplaats voor SaabT.k.: CX 25 GTI, aut., m. '89, 2 CV 6 club, '87, rood, 82.000 Tel. 03483 • 1989.
motoren en versnellingsbakken
dnkr.grijs met., airco etc,, <m ƒ 3500. GSAserv., '84, geel
i.z.g.st., ƒ 10.500. 08389-14218. kent., 75.000 km, ƒ 1500, elk
Tel. 02503 - 14097.
Pontiac
z g s t Tel.: 01836 - 2818.
V.a. ƒ85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen 2CV6 ROOD 07/'90,95.000 km, Firebirds, new 25% onder cat. Saab 90 nov. 1986, LPG, antr.
prijs V 6, ABS, airbac, airco, met. APK 1996, prima auto.
Spec. in Zaanstad Garage. zg. staat, ƒ11.000,-.
ƒ57.000.-. Tel.: 02285 • 12952. ƒ5.950, inr. mog. 023 - 423906.
RENE SPAAN, 075-281193. Tel.: 02279 - 2154.
Vraag tevens naar onze inrui;HYPARSE, Soesterberg vult
iors en aantr. rep. prijzen.
Suzuki
uw Citroen-veerbollen voor
XM Turbo D '92
ƒ 27.500 ƒ 20 • p. st. Testen is GRATIS.
XM D '92
ƒ 22.500 Tel.: 03463-51150.
Amstelstein - Suzuki
XM 20i Comf. '92 3 slf 19.900
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
XM 201 LPG '90
ƒ 11.900 Citroen BX 19 TZD Diesel, jan.
ZX 1,6 Aura i d. '92 ƒ 17.500 '92 125000 km, grijs met. Jan Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
BX TGD Br. '92
ƒ 17.500 Wals. Tel. 02902 - 61697.
(Op afspraak gratis halen en brengen)
BX TGD Break'91 ƒ14.500 Citroen BX, bjr. 8/1988, keurige
BX TGD Break '89
ƒ 9.950 auto APK, 1996, ƒ4.950, inruil
Subaru
BX TZD Turbo '92
ƒ 17.500 mogelijk. Tel. 023 - 423906.
Suzuki Swift GLX bjr. 1988,
BX TZD '88
/ 3.950
keurige
auto,
APK
'96,
ƒ
6.950,
Te koop: SUBARU Mini Jumbo
5X 19 TRS '89
ƒ 8.950
inr. mog. Tel.: 023 • 423906.
1988, rood. Vr.pr. ƒ6000.
BX 16 TZI '92
ƒ 14.900
Daihatsu
Tel. 020-6126158/085-232075.
BX 16 Progr. Ipg '92 ƒ 14.500
3X 16 Progress '92 ƒ 13.500 Charade 1.3 inj. sport, wit, km,
3X 16 TGI Br. Ipg '92 / 16.500 57.000 '93. Div. Charades '90
Volkswagen
BX 14 Deauville '92 ƒ 13.500 t/m '92. div. Cuore's '90 t/m '95
BX 14 Deauville '91 / 8.950 NIEROP off. dealer DAIHATSU,
BX 14 TE '89, Ipg
ƒ 6.950 Vancouverstraat 2-12, A'damTE KOOP: VW GOLF l
BX 14 RE '88
/ 4.950 West, Tel. 020 - 6183951
BX 14 E '87
/ 3.950
Daihatsu
'83, WIT MET SPOILERS,
AX 11 RE '87
ƒ 4.500
't AMSTERDAMMERTJE
NIEUWE BANDEN + VERSNELLINGSBAK,
Amstel 340-342
VISA GARAGE BV
APK TOT MAART '96,
tegenover Carré
Houtmankade 37. A'dam.
A'darn-C. Tel. 020-6236491.
Te!.: 020-6278410.

ƒ2500,-

CITROENSPECIALIST
TEL.: 020 • 6452553, OP
Fiat
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties. APK,
A'veen, Golf 1.6 (GT motor)
Fiat Panda 1000 ie bjr.,sterke auto, 6'82. Weinig kms.
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe'gebr. 06/1990, keurige auto, APK, inr Betrouwb.
ƒ 2250. 020Tol. 020-6320190 fax 6343433. mog. ƒ5.950. 023 - 423906.
6430882.
Ruime keuze in 2 CV occasions
VW Passat 1/90, blauw metal.
alle leeftijden. De EendenspeHonda
142.000 km. Jan Wals. Tel.
cialist Leende. Tel. 04906-1528.
02902 -61697.
Prelude EX 1084 met
Tegen handolsprijzen: BX 16 Honda
ƒ 4.950. Inruil mogeAutomaten
TGi, van 1e eig., el. schuifd.. stuurbekr..
st.bekr recent. ANWB-rapp. lijk. Tel.: 023 - 423906.
aanw.. 6-'91, ƒ 12.000. BX 1.6 T.k. Honda CRX 1.6ESL b). '95,
Wij hebben keus uit
TGi. LPG, lO-'92, ƒ 13.750. BX met. groen, lottopnjs, t.e,a.b.
meer dan 10 Automaten
1.4, LPG, 1-'86, ƒ2950. BX 1.9 Tel.: 075 - 217148.
v.a. / 3.500.R Diesel, 5-drs., stationc., 4-'86,
GOLDCAR B.V. Amstelveen,
ƒ4.250. BEREBEIT, Amsteldijk
Tel. 020 • 6433733.
Hyundai
25, A'dam, 020 - 6627777.
T.k. Citroen BX 14 RE, rood Hyundai SONATA 2.0 GLXi
mot., '88, LPG. i.g.st. ƒ 1.950. sunroof, elektr. ramen, stuurb
Tel. 01725 - 74954.
/9750. Tel.: 02272-4263.

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

WERKD. NA 18.00 UUR.

Volvo
940 GL 2,0
745 GLD-TD
740 GL 2.3
244 DL 2.0
340 DL aut
440 GLE 1.8
480 ES 18i
340 GL 1.7
Renault 19 TR 1.4 ..
Renault 21 GTL 1.7.
Citroen XM 2.0
Peugeot 309 XR 1.4
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Te koop spijkstaal i.z.g.s. 5x2.
Te bevr. tel. 020 - 6005596
tussen 17-22 u. Ook geschikt
als kampeerwagen.

Accessoires
en Onderdelen

• ,*

[

, j

V^

alle kleuren
ook in spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

. ; F\, >
' fO

i i

CORCHO MARMOR
Plavuis of strokenlamel. Past
in ieder interieur. Roomwit.
Dikte 4mm. Afmeting:
3 0 x 3 0 of 3 0 x 6 0 c

heden in kurk.
Van klassiek tot modern in

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling

Voorkom onzekerheid in uw rijopleiding en vraag de gratis
RIJLES-INFO-GIDS
voor Amsterdam en omgeving
aan: 020 - 6633773 of 6922612.
Tevens informatie over theorielessen en examentrainingen.

Auto's te koop
gevraagd

-t

A. Fokkcrweg (lussen Carpct-land en Praxis),
Amsterdam. Tel. 020 - 669 58 23

Per m2

alle kleuren en dessins.

VAN

Te huur VW camper type
Autosloperij De Liede.
CALIFORNIA 2+2 pers. va.
INKOOP
ƒ 850.- p.wk., all in,
Loop + Sloop auto's
Autobedrijf Veldhuizen,
Verkoop onderdelen
A'dam - ZO., 02940 - 17316.
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
Autoverhuur
023-353685
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop- sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Loodsverkoop
geloogd grenen
iOPENINGSTlIDEN:

•

'

VANAF

leggen. Kom snel kiezen

Wilt u een goede en niet te
dure rijopleiding? Bel dan
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 6932074. Eerste 4 lessen voor
ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,20 lessen + examen ƒ950,-.

-„ !-

KURK & HOUT PARKET
Kurk: wit, blauw en grijs!
Hout: kersen, beuken en
mahonie. Dikte 12 mm.
Afm:90x18,5j
Per m2
"

Kurk is makkelijk zelf te

Rijscholen

* • . - i ,<\•*:<\''
IPO-CORK H

OUKE BAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. paq. 888

Ma. t/m vrij; van :,;
ÏO.OÖ tot 18.00 uur

RENT A BRIK
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ 50,- per dag excl. BTW.
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Tel.: 020-6161388 of 6890374. Opel Kadett v.a. ƒ39,- p.dag
'eugeot 106/306, Renault LaAll-in. KM vrij!
guna, Vracht + bestelwagens.
Tel.: 020-6922930

AUTO VAN AALST

RAS

AUTO'S

ZX 1.4 Avantage
BX 1.6 TZI

3-drs
5-drs

BX 1.4 Inj. V. Extra

5-drs

BX 1.9 TZI LPG

5-drs
3-drs.

AX1.1 veel extra's
A X 1 . 1 GTE
Swift 1.0 GA

5-drs
3-drs.

Allo
Escort16CLSp.tiitv.
Peugeot 309 XL

| MEUBELEN
TEGEN DE
| SCHERPSTE
PRIJZEN!
Antiek van oud hout, gemaakt en nieuw

Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur
Za. vamlO.OO tot 17.00 uur
Zuideinde 63A, landsmeer, tel. 020-6336802
• ; ' • . : Ringweg Al O afslag Landsmeer .

OP KURKVLOEREN

EEN NIEUWE KI|K

Charade 1.3 TX

IA&E antiek;

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

-."^*-

absolute bodemprijzen!

=sther, Martin, Henk en Peter
nebben hun keus voor de rijopleiding bepaald. Zij kunnen
ook u die keuze aanbevelen.
Verkeersschool Trendy OosAUTO-ELEKTRA HECHRI BV. tenburgergracht 5 A'dam.
Klaar terwijl u wacht.
020-4205386. Tevens inforRuilstarters en dynamo's.
matie over theorielessen en
Valkenburgerstraat 152.
examentrainingen.
Tel.: 020-6240748.
RIJSCHOOL ROLF
Grote sortering ONDERDELEN Rijden bij Rolf is een begrip in
Campers
van schade-auto's, alle
Amsterdam. Met een goed
merken, alle bouwjaren.
Last
Minute
voordeel, te huur
team instructeurs geven wij op
GEBR. OPDAM B.V.
'n Amerik. Dolphin-camper
een psychologische manier inincl. automaat en airco.
Tel.: 02502-45435.
tensief les en nog leuk ook!
Adventure Cars 02990-30613.
Hoog
slagingspercentage
en
Missot. specialist REM- en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr. 43 Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
A'dam. Tel.: 020-6180443.
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

'
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Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

GARAGE ECONOOM
Repareert
uw Koppeling en Remsysteem
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
AARZEL NIET, BEL NU !!
Uw Bovag-Autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.

%'

E

(020) 6129804

Service en
Reparatie

"\

-,i i' "i r

uropa's grootste spe- MENUETTO & FUIJ
. .
. , , ,
Kurk plavuis voor diverse
ciahst m kurkvloeren doeleinden. Verkrijgbaar in
een fraaie naturel tint. Dikte
ruimt groots op!
4mm. Afm: 30 x 30 er
Dus Santana kurkvloeren
Per m2
van
topkwaliteit
voor VAN

uit de 15.000 mogelijkAUTOLAK

GARAGE ECONOOM
Voor al uw SERVICE BEURTEN
en ONDERHOUD
Schadetaxatie en -herstel
3/94 Gratis leenauto's beschikbaar
10/89
APK-KEURING,
6/88
klaar terwijl u wacht.
11/91 Advies voor 'n goede Occasion
Wij bieden u een snelle
4/9;
en vakkundige service
1/92
8/90 Frederiksplein 6, 020-6232505
AUTOBEDRIJF DICK MUHL Zelf sleutelen of auto spuiten
OFF. VOLVO DEALER
doe je bij HEINING HOBBY
HAL. 02907-6999 A'dam,
Nijverheidslaan 1, WEESP
Sloterdijk 3.
Tel. 02940 18200;18008
1/88
12/86
4/85

-.N

BX 19 Diesel
Astra 1.8i CD St. W

3-drs.
5-drs
3-drs
3-drs.

15000 km

bj. 04-94

75000 km

bj. 01-90
bj. 02-91
bj. 06-90
bj. 03-95
bj. 04-92
bj. 11-92
bj. 01-89
bj. 07-87
bj. 10-89
bj. 01-91
bj. 03-89
bj.01-93

73000 km
142000 km
200!! km

42500km
31800 km
58000 km
78140 km
74500 km

5-drs

65000 km
226000 km

5-drs.

40.000 km

Inruil-garantie en financiering mogelijk

Communicatieweg 6
Tel. 02979-84866/72828
Mijdrecht

2IH1Ï IMMWS
OP MAAT GEMAAKT
ALUMINIUM SCHUIFDEURSYSTEEM VAN l d MM SPCCEL DEUREN

Eén telefoontje is genoeg

Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant. Belt u voor inl.
03410 • 19354 of 0652 - 977028.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

S f!

Motoren/Scooters
T.k. Honda NX 250, bj. '89,
i.g.st. Vr.pr. ƒ3.500,-.
Tel. 03495 - 80831.
T.k. Honda XL 250, nieuwe
tandwielenset, banden, uitlaat.
Prijs ƒ 1100,-. Tel. 020-6892637.

6'88

Zwarte Dnepr motor, chromen
velgen + aangedreven zijspan,
1992, f 6.000, tel. 04104-79525.

Autosloperijen
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
om in contact te komen met de man of vrouw van
jouw keuze; Het makcn<van een afspraak is een
fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en
achter elkaar stelt een aantal personen zich aan je
voor. Lijkt het je wat, dan kun je direct een
afspraak maken.
Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN
06-350.222.21 o oo cpm)

Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel-en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145.'
Een hang- en leg- indeling •
f.
520."

f. 1665.Uw kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

\'oor documentatie en prijzen beb 020-6101046
THE DOORS Jon Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en Ookmeerweg)
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Circuit mag
geluidsnorm
overschrijden
ZAND.VOORT - Circuit
Park Zandvoprt
krijgt
hoogstwaarschijnlijk per l
november een definitieve
vergunning in het kader van
de Wet Geluidhinder. Tot
die tijd krijgt het circuit een
voorlopige
vergunning,
waarmee de geluidsnormen
enigszins overschreden mogen worden.
In de tijdelijke gedoogtaeschikking wordt toegestaan dat
de geluidbelasting van het circuit voor omliggende woningen
tijdens 58 racedagen per jaar
hoger mag zijn dan 55 decibel.
Dit geldt dus alleen voor de
overgangsperiode. Als het Circuit Park Zandvoort de accommodatie heeft aangepast, moet
het lawaai onder de 55 decibel
blijven. De aanpassingen oftewel het saneringsprogramma
liggen naar verwachting vanaf
september ter inzage.
Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, die de vergunning verstrekken, hebben een
ontwerp-gedoogbeschikking
voorgelegd aan de officier van
justitie, inspectie milieuhygiëne, de gemeente Zandvoort, Milieufederatie Noord-Holland,
Stichting Duinbehoud en de
Milieurechtswinkel
Amsterdam. Zij krijgen de mogelijkheid om te reageren. De gedoogbeschikking geldt tot l november, daarna volgt de definitieve
vergunning die eind augustus
wordt gepubliceerd in de
Staatscourant en lokale dag- en
weekbladen.

Hoger

donderdag 27 juli 1995

Ruud Pools verovert eerste

Daarmee liet Pools 24 andere
combinaties achter zich, waaronder Cees Imming met de jonge merrie Iris S. die in de finale
net niet sterk genoeg was. Maar
ook zijn broer Aad liet hij achter zich. Deze belandde wel met
twee paarden in de eindstrijd
om de derde plaats, maar
moest genoegen nemen met
een vierde plaats. De merrie
Greet Buitenzorg werd toevertrouwd aan Guus Knijnenburg
die er prompt met de derde
prijs van duizend gulden vandoor ging.
De enkele duizenden toeschouwers brachten de omzet
van de totalisator op ruim 24
duizend gulden, zo kon Hippodrome-voorzitter Ad van Zanten na afloop melden. Maar ook
qua sfeer was het wederom een
geslaagd evenement geworden,
zo constateerde hij tevreden.
De Zeestraat, ook dit keer omgetoverd tot een complete
zandweg, blijkt nog steeds uitstekend te voldoen als 'kortebaan', met het hellende wegoppervlak als een extra dimensie. Kortebaandraverij op de Zeestraat. Rechts zijn duidelijk de stoepbanden en -tegels te zien die elk jaar door Hippodrome verwijderd en weer teruggeplaatst
moeten worden
Foto André Lieberom

Stoep

jaar rijkelijk.
Punt van zorg voor de organisatie blijft echter wel het feit
dat het trottoir op de hoek van
de Haltestraat en de Zeestraat

telkens opnieuw aangepast
moet worden. Dit is vorig jaar
verbreed, in verband met verkeersmaatregelen in de Haltestraat. Na de wedstrijd moet de

Nieuw Unicum introduceert
'Bewijzen van Vriendschap'

ten. Daardoor wordt de organisatie van de Kortetaaandraverij
behoorlijk bemoeilijkt, liet Van
Zanten kort geleden weten. Hij
hoopt echter nog steeds een

keer tot een betere regeling te
komen met de gemeente, vooral vanwege het belang van dit
evenement voor Zandvoort als
toeristenplaats.

ZANDVOORT - De Sinniges hebben de duivenwedstrijd van zaterdag 22 juli gewonnen,
georganiseerd
door de Zandvoortse vereniging Pleines. Er werd alleen uitstel, 's middags om 13.05
Het werd een slechte
met jonge duiven gevlogen. uur.
vlucht met veel achterblijvers:

De oude duiven zijn komend
weekend weer aan de beurt.
Hen wacht een lange vlucht
vanuit Bergerac, waar geheel
Noord-Holland aan meedoet.

Sinniges winnen
duivenstrijd

de wind blies uit het noord-westen, waardoor het een zware opgave wordt voor de jonge duiven. De eerste viel pas om 16.46
uur op het hok, bij de combinatie Sinnige.

Uitslag
R. en Th. Sinnige 1; R. Driehuizen 2, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 25;
P. Bol 3, 14, 15; H. Heiligers 4,
22, 24; J. Romkes 6, 10, 13; H.
Terol 7, 20; F. Spronk 16, 21; G.
Harteveld 18; P. Koopman 23.

Voorlaatste ronde NK beachvolleybal
ZANDVOORT - De Ttoeland Beachvolleyball Series
1995 beleven dit weekend in
Zandvoprt hun negende
toernooironde. De wedstrijden worden gespeeld bij
strandpaviljoenSeagull (10)
vlakbij de Rotonde.

ZANDVOORT - Van kunstenaar Paul Jansen uit
Zandvoort en leerlingen van
de Beatrixschool is momenteel 'meubelkunst' te zien in
de Lundiawinkel in Haarlem.

Het Beachvolleyball-seizoen
is na een nogal onstuimig begin
aangekomen bij de laatste voorronde voor het Nederlands
Kampioenschap, dat op 4, 5 en
6 augustus in Scheveningen
wordt gespeeld. Deze voorronde bij Seagull vindt zaterdag 29

juli plaats van 10 tot 6 uur, en
zondag van 10 tot 4 uur. De finale van de dames begint zondagmiddag om half drie, die van de
heren om half vier.

Spannend
Het belooft spannend te worden. Sinds de eerste ronde eind
mei in Zandvoort drongen
steeds nieuwe koppels door tot
de finale, tijdens de vervolgrondes in Amstelveen, de Beekse
Bergen, Zandvoort, Scheveningen en Enschede. Komend
weekend, als het gezelschap
weer terug is in Zandvoort, krij-

gen de Nederlandse topspelers
hun laatste kans om zich nog te
plaatsen voor Scheveningen.
De kampioenen van afgelopen
week, Don Verdonck en Marcus Hoff, zullen de spectaculaire opmars van de laatste weken
willen bevestigen en het winnende dameskoppel Heleen
Crielaard en Judith Drenth
krijgt de kans om voor de derde
keer op rij de weekprijs van de
Doeland Beachvolleybal Series
te winnen.
Behalve door BVS wordt het
kampioenschap mede-georganiseerd door Beach Sport Service, BSS.

ZANDVOORT - Het te* m
thuisverpleging Zandvoort. v:m
Kruiswerk
Zuid-Kennenu'iland, gaat definitief terug mui 1 '
het Gezondheidscentrum a;m
het Beatrixplantsoen 1.
Het team heeft ruim oen jaa,
onderdak gehad in het. Huis <;;
het Kost verloren, maar moest
nu tijdelijk elders worden on
dcrgebracht vanwege verbnuwingen. Kruiswerk Zuid-Kennemerland koos echter v<">r
een definitieve oplossing: hei
Gezondheidscentrum, waar lii-i
voorheen ook al gevestigd was.
De verhuizing vindt vandaat.;
plaats. Het uitleenmagazi.jn
voor verpleegartikelun en ]>ei
team ouder- en kindzorg van
het kruiswerk zitten er al.
Het telefoonnummer blijft
hetzelfde, (02507) 13504, evenals de spreekuurtijden van de
wijkverpleegkundigen. Die zijn
van maandag t/m vrijdag van
13.00 tot 14.00 uur.
Het team thuisverpleging
wordt voorlopig even ondergetaracht in twee noodcabines op
het parkeerterrein van het Gezondheidscentrum. Het ccntrum zelf wordt namelijk ook
verbouwd. Daarmee worden tegelijk enkele goede werkruiir;tes gecreëerd voor Kruiswerk
Zuid-Kennemerland.

Hele nacht lang
griezelen in Circus
ZANDVOORT - Een nacht
lang griezelen. Dat is komend weekend mogelijk tijdens een 'Horrornacht' in
Circus Zandvoort aan het
Gasthuisplein, aanvang zaterdagavond om 12 uur.
'The all night horrorshow' is
een reizend zomerfestival dat
ruim 40 steden in Nederland bezoekt. Aanstaande zaterdag is
het de beurt aan Zandvoort,
waar het neerstrijkt in Circus
Zandvoort.
Entreekaarten
(voor het totale huiveringwekkende programma) kosten 35
gulden en zijn eventueel te reserveren via telefoonnummer
18686.
De Horrornacht duurt van 's
avonds 12 uur tot zondagochtend ongeveer half negen. In die
tijd zijn vier griezelfilms tezien: Death Machine van regisseur Stephen Norrington, over
een op hol geslagen, onverwoestbare vechtrobot; New
Nightmare van regisseur Wes
Graven, met een comeback van
Preddy Krueger waarvan men
dacht dat hij in The Pinal Nightmare voorgoed was uitgeschakeld; Brainscan, regie John
Flynn, waarin een computerfreak tot zijn verbazing een echte moord pleegt via een computerspelletje en vervolgens
wordt gedwongen verder te spelen; Candyman II, Farewell to
the Flesh, als sterkste troef van
dit festival, voortbordurend op
de eerste film Candyman over
de bovennatuurlijke moordenaar Todd.
Het programma is samengesteld door Polygram Filmed
Entertainment Distribution, in
samenwerking
met
Film
Events Distributions. Elke film
wordt gevolgd door een korte
pauze, de foyer blijft de heïe
nacht open.

Ute Klaassens en Marian Kleyn naar
ZANDVOORT - De ZandEvenementen op Nieuw Unicum, zoals hier op De Brinck, zijn meestal zeer in trek bij de voortse
catamaranzeilster
bewoners
(Archieffoto)
jaar extra verrassen. 'Extra',
omdat er elk jaar wel voor de
bewoners diverse evenementen
worden georganiseerd. Zoals de
'Tour de Unicum' die afgelopen
dinsdag werd afgesloten. Dit is
een wedstrijd waarin bewoners
en medewerkers voorspellen
hoe de diverse etappes zullen
eindigen. De gele trui is daarbij
sportief gezien het hoogst haalbare. Tot verrassing van velen
kwam wielrenner Henk Lubberding hoogstpersoonlijk de
prijzen uitreiken. De avond
werd feestelijk afgesloten door
de ook in Zandvoort reeds zeer
In november 1995 is het na- bekende cabaretier Jeroen van
melijk 25 jaar geleden dat Hemert.
Nieuw Unicum zich vestigde
De 14e september is een dag
aan de Zandvoortselaan in
Zandvoort. Al heeft het wel een waar menig bewoner reikhallangere historie. Na de start in zend naar uitkijkt. Dan gaan
1945 als herstellingsoord voor namelijk niet de bewoners naar
oorlogsslachtoffers te Aerden- het circus, nee het circus komt
hout en Heemstede, werd in naar hen toe. Op het overdekte
1970 begonnen met de bouw plein De Brinck zal een echte
van een nieuwe behuizing, het circusvoorstelling worden gehuidige wooncentrum. Vanwe- geven, met paarden, pony's,
ge het huidige jubileum wil exotische dieren en clowns. Op
Nieuw Unicum de bewoners dit, 17 november is het tijd voor de

ZANDVOORT - Nieuw
Unicum staat dit jaar in het
teken van '25 jaar Wonen
met Zorg in Zandvoort'. Dat
betekent een grote variëteit
aan activiteiten, waaraan
andere bewoners van Zandvoort indirect een bijdrage
aan kunnen leveren. Zo is er
vanaf 3 augustus, de openingsavond van Jazz behind
the Beach, een 'Bewijs van
Vriendschap' te koop waarmee de activiteiten worden
gesponsord.

Club Unique Zilver Party. De
jubileum- en evenementencommissie Nieuw Unicum heeft dit
grote slotfeest al in de steigers
staan. Het is inmiddels traditie
dat de avond opgeluisterd
wordt met een zeer bekende artiest. Ook dit jaar is men erin
geslaagd een 'topper' te contracteren, maar wie dat is, dat
blijft een verrassing.

Fondswerving

„Het budget van Nieuw Unicurri heeft echter door de verschillende bezuinigingsrondes
binnen de gezondheidszorg de
laatste jaren onder zware druk
gestaan," zegt Riet van Leest,
die zich bezighoudt met fondswerving voor Nieuw Unicum.
„Daardoor is een aantal aardige
activiteiten verdwenen, in sommige gevallen zijn alleen de zogenaamde kerntaken overgebleven. De jubileumcommissie
zal het echter fantastisch vinden als de eerder genoemde activiteiten doorgang kunnen vinden. Als de lezer dat ook vindt,
dan kan hij of zij een bijdrage
storten, groot of klein." Dat kan
op giro 400400, ten name van
Steunfonds Nieuw Unicum, onder vermelding van 'evenemenZANDVOORT - Zaterdag 9 september wordt de negende ten bewoners'.

9 September Open Monumentendag
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In verband met de zomerstop is informatie over de schaakprobleraeii in te winnen via de volgende telefoonnummers: 02507 17272, 14441 en 15023. De eerst
volgende clubavond in het Gemeenschapshuis is op donderdag 7 september 1995.
SchaakdiagTam 25. Opgave: mat
in 3 zetten, wit aan zet.
Oplossing schaakdiatrram 24
(mat in 2 zetten, wit aan zet): 1.
Tf3 - Td3; 2. Te2 en mat.

stoep iedere keer weer in de
oorspronkelijke staat teruggebracht worden, de stichting
Hippodrome Zandvoort moet
daarvoor flink in de buidel tas-

De dieren werden in het Belgische plaatsje Houdeng, op
210 km van het hok, gelost.
Vanwege slecht zicht en regenbuien gebeurde dat pas na enig

Meubelkunst van
kunstenaar en
Beatrixschool

Schaakprobleem

Kruiswerk terug
naar oude plek

ZANDVOORT - Ondanks
de communicatiestoornissen tussen gemeente en de
Stichting
Hippodrome
Zandvoort, is er donderdag
op de Zeestraat weer een
flitsende kortebaan verreden. Pikeur Ruud Pools liet
voor de zoveelste keer van
zich spreken, met de 7-jarige hengst Chapman stormde hij op naar de eerste
plaats, wat hem een bedrag
van 3500 gulden en een
groot aantal ereprijzen opleverde.

De Raad van State vernietigde de in 1992 aan het circuit Dat laatste geldt ook voor de
verleende Wet Geluidhinder- aanwezigheid van een paar ho-vergunning. Ben Kerstens, recabedrijven, waar de meeste
woordvoerder van de provin- bezoekers graag gebruik van
cie: „Iedereen is het erover eens maken: het bier vloeide ook dit
dat het cicuit moet blijven,
maar iedereen wil ook dat het
circuit bepaalde normen niet
overschrijdt. In de periode dat
het circuit wordt gesaneerd,
hoeft ze niet te sluiten. Vandaar
de overgangsperiode, waarin de
normen iets hoger ligger."
Halverwege 1997 begint het
circuit met de sanering, zodat
de vergunning geldt voor ruim
twee jaar. Dan volgt een nieuwe
vergunning, waarin de saneringsmaatregelen
zijn verwerkt. Het saneringsprogramma wordt in september ter visie
gelegd. Het ministerie van
VROM heeft toegezegd drie
miljoen gulden in de kosten van
de sanering bij te dragen.

De Zandvoortse kunstwerken maken deel uit van de expositie 'De kunst van Lundia', in
de Lundia-winkel gevestigd aan
de Oude Groenmarkt 14-16 in
Haarlem. Hieraan doen verder
nog drie andere kunstenaars
uit de regio mee. Het werk is,
samen met zeefdrukken van de
internationaal bekende kunstschilder Ger Lataster, te zien
tot 26 augustus. Daarna worden
de stukken geveild ten bate van
Unicef, het kinderfonds van de
Verenigde Naties. Dat geldt ook
voor de exposities in de overige
vestigingen, elders in het land.
In totaal hebben er 80 kunstenaars aan de actie meegewerkt.
De veiling wordt op 23 september gehouden in Veilinghuis Van Spengen in Hilversum. Van de opbrengst gaat 15
procent naar de kunstenaar, de
rest naar Unicef. De leerlingen
van de Zandvoortse Beatrixschool hebben een 'inschuifpaneel' gemaakt, met als thema
'Zomer'.

ÜSSïeuwsfoSad

Open Monumentendag gehouden. Naar verwachting zal
dan in Zandvoort de Hervormde Kerk zijn deuren openen. Opgeleverd
In 423 gemeenten in totaal zal op 9 september op diverse
plaatsen de wit-zwart met gele vlag gehesen worden, de vlag van
de Open Monumentendag. De gebouwen waar deze waait, zijn
tussen 10 en 5 uur gratis te bezichtigen. De stichting Open Monuinentendag rekent erop het bezoekersaantal van 700 duizend van
vorig jaar minstens te evenaren. Het startsein wordt vrijdag 8
september in Haarlem gegeven door mr. Pieter van Vollenhoven,
voorzitter van het Nationaal Reumafonds.
Alle informatie over openstellingen en activiteiten op deze dag
is te vinden in de Open Monumentenkrant, samen met achtergrondinformatie over de thema's die in verschillende gemeenten
centraal staan. Deze krant is vanaf half augustus gratis te verkrijgen bij de VVV- en ANWB-kantoren en in de bibliotheken. Zo ook
op de locaties van de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, de
hoofdsponsor van de Open Monumentendag.

„Een verzoek om ondersteuning, aan bedrijven en leveranciers van Nieuw Unicum, heeft
al de eerste financiële resultaten opgeleverd. Ook kan men
binnenkort een Bewijs van
Vriendschap kopen en voor die
25 gulden, 25 maal één gulden
voor elk voorgaand jaar, meedingen naar een mooie prijs in
de daaraan verbonden loterij."
De verkoop daarvan begint op
de openingsavond van Jazz behind the Beach, op donderdag 3
augustus op Nieuw Unicum.

Ute Klaassens en haar bemanningslid Marian Kleyn
zullen komend weekend in
Den Helder een gooi doen
naar het Nederlands Kampioenschap Hobie Gat 16.

Klaassens en Kleyn, onlangs
nog van de partij op het Wereldkampioenschap in Mexico en
vorig jaar op het EK in Frankrijk, behoren op het ogenblik
tot de beste teams van Nederland en Europa. Die top wordt
steeds 'breder' zegt een woordvoerder van Hobie Cat Associatie Nederland. „Dat is tijdens
het seizoen wel duidelijk geworden. Dat is onder andere te
danken aan extra inspanningen
van de Associatie en haar sponsor Control Techniques B.V.,
die tien nieuwe, zeer snelle boten aan de zeiltop ter beschik king heeft gesteld. Ook Klaassens en Kleyn hebben een dergelijke boot."
De uiteindelijke doelstelling
van deze sportpromotie is het
behalen van de Olympische status voor deze klasse en zo mo
gelijk uitzending van de Neder
landse Hobie Cat top-klassezei
Iers naar de Olympische Spelen
van Sydney, in het jaar 2000.
Naast uiteraard de eer kan
met het komende Nederlands
Kampioenschap kwalificatie
worden afgedwongen voor het
Europees Kampioenschap in
Denemarken, dat in augustus
in Kopenhagen wordt georgani
seerd. Doordat de uitslag van
het Nederlands Kampioen
schap dubbel meetelt voor di
recte kwalificatie, is het vooi
Ute Klaassens en Marian Kleyn
van groot belang komend weekend goed te presteren, om uit
zending naar het EK zeker te
stellen.
De start van het Open Neder
lands Kampioenschap vindt zaterdag om 11 uur plaats. De
vloot verzamelt zich op locatie
Duinoord in Julianadorp, ge- Het Zandvoortse team Ute Klaassens en Marian Kleyn hopen zich in een zelfde Hobie Cat Ukwalificeren voor het Europees Kampioenschap
meente Den Helder.

donderdag 27 juli 1995
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Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
heeft alles. Inclusief een tramhalte voor
de deur Neem lijn 9 en je zit er zó!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.

©

Dagelijks open van 9 30 tot 17 30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur
maandag van 13 00 tot 17 30 uur
Vrijdagavond koopavond

tot 21 00 uur
Altijd voldoende gratis
par<eerruimte bij alle zaken
THAM

9

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

mljnders

ïwiZ&TÖKi
'^tZZffl meubelcenter'

Een pruik als het
nodig is!

* Cathy gefeliciteerd met de
erste prijs en de longest
drive Veel liefs Marjon
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* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfonds
leverancier

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
herenfmciatjwerken

Dinsdags gesloten.
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Tel 020-ÓI57107
*Help de Polen Stuur 'n
voedselpakket1 Wij hebben
evt n adres 02907-5235
* Lieve N , het was voor het
eerst leuk bij Bram Maken we
een date' Christoffel

\li, P I I J / I I K M ! IT.TO BT\\

* Monique eindelijk1
Welkom bij de dertigers
Lucie Gerne, Menno, Jiska

020-562 62 71

dlil iniiiiinci i-» mr t v ooi bo/oi j;kl.K litrn) of/enJrn a.in
Alu ro'- \\ i'fkiiirili.i

* Nu nog even voor calcula
tor leren en je kunt een eigen
bedrijf gaan proberen Wan
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Oproepen - Mededelingen
Gevr voor marktonderzoek dames/heren 25 45 jr, die een

Visa-card
hebben U krijgt hiervoor een vergoeding Inl 020 6654447

* Hiep Hiep Hoera
Oma Tukker 75 jaari
Kusjes Jeroen en Martijn

|QMB<)

Slaapkamer Centrum

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Welke frisse werkster maakt
in 3 a 4 uur p w (incl strijkwerk) mijn flat aan kant' De
ware aanpakster kan rekenen
op goed loon 02507 - 31032

Gepens schilder heeft nog
wat tijd over, ook voor klein
onderhoud Tel 02507-18248

• Corru Slegersstraat 2b
;•;;:;•• Tél..-02'5p7-1207p.;:':

'.ö.èopeod dagelijks vari'y--'/' 13.00-21,00 uur {^
J;'É Altijd :de.nieuwstè .'.'r;
premièréfilms, tevens '
K:-veruit de grootste ; .!
! keüzeirt Zandvoort':

* Lieve Desire en Marcel,
gefeliciteerd Kusje Maudy

•..:•'.

Verhuur van .'.'••'
:;:rriovieboxett •

*•Lieve Monique, van harte
met je 30e verjaardag
rma, Frank en de rest

':• Corn. Slegersstraat 2b
.•••'•..•
Zandvbort ; •
;• : Tel. 02507-12070 •

Oppas gevraagd/
aangeboden
Vrouw biedt zich aan als op
pas op uw huis, tuin en huisjieren in Zandvoort-Zuid Ik
leb zelf een met-verharende
hond Tel 02908 24498

Huwelijk en kennismaking

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?

Divers personeel
gevraagd

SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk Vnjbl
prijsopgave
Bellen na 1800 uur 19800

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

SAIL 1995 Prachtige twee -*• Bob NIC bedankt voor het
Verloren in centrum dorp 18
uur durende vaartocht met
verzorgen van de planten juli j l gouden plaatarmbandM S Neeltje langs de Tall post en drank Nico Wim
je met naam Susanne Gaarbhips Inl 020 6277001
ne ter bez 02507 - 18433

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 06-350 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4.
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie van uw keuze
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moet je doen?
1 Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" m het hoofdmenu
2 Spreek een leuke, spontane advertentietekst m
3 De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te
beluisteren)
4 Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5 Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw adverten
tie afluisteren
Vu! hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)
l (m blokletters invullen 1 letter /s een vakje Een spatte geldt ook als een vakje)

Op de Sniep, Diemen

TE KOOP
NIEUWE EN
GEBRUIKTE
VHS FILMS

videotheek

DOMBO

Wasmachine defect? Bel
020-6816308
Tel
pr opg
vooraf, geen voornjkosten

Corn. Slegersstraat 2B
. T e l : 12070

Boeken
Tijdschriften

Te koop
gevraagd
diversen

* Disneyclub kinderboeken,
compl reeks, nw met harde
omslag ƒ 150 02507 - 18829

Dans- en
balletlessen
Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRE
Info 02510-50092

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Th afgesloten garage me
verlichting (onder Fenemapl)
Tel 02507 - 30157

Auto's en
auto-accessoires
* Rijwieldrager (nieuw) ƒ 150
02507 - 13866, na 18 00 uur

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

Vaar/surfsport
Woningruil

MOTORBOOTVERH A'DAM
Groot en klem, met en zonder
750 RUILADRESSEN
* Te koop gevraagd oude pi- m A'dam Inform bijWBVHet schipper Tel 020 - 6640555
anokruk Tel 02507 - 16262 Oosten Tel 020-4873315
*Te koop Dufour surfplank
® Zie de colofon voor opgamet toebehoren ƒ75
Financien en
ve van uw rubieksadvertentie
Tel 02507 - 16548

Bloemen, planten
Distr Groothandel
\log ± 25 plaatsen vrij zowel
en tuinartikelen
handelszaken
:
ull/part-time, min 3 dgn , v a
Zalenverhuur
18 jaar Mensen met ambities
krijgen voorrang 020-6920191 TUINMAN voor al uw tumBijna iedereen in
werk, hek- en straatwerk
Kies een leuke advertentie, ƒ 1 , p m
Word
RIJINSTRUCTEUR
Zandvoort huurt
Levering
alle
materialen
2 Bel met 06-350 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
V A ƒ75 - DORSMAN
Vraag vrijblijvend prijs3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie [m/v) of start rijschool
blijft toch goedkoper'
zijn videofilms
Al onze cursisten krijgen
opgave Tel 023 - 380852
van uw keuze
Bel nu 02507-14534
een
baan
Ook
u
kunt
al
na
bij videotheek
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
uw adres voor koud buffet
5 maanden aan de slag als
en
bittergarnituur
Lessen en clubs
23 Jarige A'dammer, licht ge- k ben Fred uit Rotterdam, auto-, motor- of brommerSportartikelen
Tel 02507-18812/15619
:int, z k m eerlijk, Ned meid ong van geest en uiterlijk
nstructeur Een rijschool
3en jij m'n ware liefde? Rea Wie wil houden van en gehou- beginnen mag ook na deze Spaans voor gevorderden in
VERENIGINGSGEBOUW
* Hometrainer, fiets, merk
geer' Boxnr 969864 (1 gpm) len worden' Bel' Boxnum
opleiding die overal m het kleine goep Nieuwe start do Kettler, vraagprijs ƒ80 Tel
and
gegeven
wordt
Heeft
u
mer
230356
(1
gpm)
avondSaug Inl 023-357796
25 jarige
Amsterdammer
02507 - 15808, na 1800 uur
rijbewijs,
MAVO
of
VBO'
Bel
Grote Krocht 41, Zandvoort,
z k m meisje voor gezellige k ben Michel ben 19 en kom
tel 02507-15705 b g g 19932, • Wij behouden ons het
dingen maar ook eens een uit Den Haag Welke toffe dan nu (24 uur per dag) voor
Corn. Slegersstraat 2b
Te
koop
gratis
nieuwe
studiegids
voor
goed gesprek Welke leuke meid wil eens met me gaan
recht voor zonder opgave van
Tel. 02507-12070
aangeboden
BRUILOFTEN - RECEPTIES redenen teksten te wijzigen
meid belt me eens op mijn >tappen Boxnr 5088901 gpm De Kaderschool, telefoon
04998-99425 of 020 6226173
KOFFIETAFELS
box' Boxnr 983439 (1 gpm)
of niet op te nemen
diversen
heet Manan, ben 33 en
Zoekt u ruimte voor vergadeBen je leuk en spontaan, dan zoek een motormaatje Wie
7
wil Martin van 27 stappen in durft het aan met mij te gaan
*Te koop Zanussi wasma- ring, feest, club of partij
Videotheek
Komt
u
dan
eens
praten
met
A'dam Boxnr 958777 1 gpm ijden' Boxnr 976442 (1 gpm)
chine ƒ150 02507 - 16077
mij, A J v d Moolen,
Ben je op zoek naar een beet
T k portable airco, cap 120 Gemeenschapshuis,
., leuke j m , zoek een leuke
tel
3
[e liefde en geluk en tussen vr tot 50 jr slank, mag ook
m , ƒ 1750 Tel 02507-16077 02507-14085 of 19652
ca 40 en 50 jaar' Reageren gebonden zijn, voor een leuke
; 5 films • •;
maari Boxnr 980457 (1 gpm) riendschap en achterop de
-hele week
Danny 1 93, wil op stap met motor Boxnr 992725 (1 gpm)
totaal onbekende dame
k (vrouw) heb zin m lol en
Boxnummer 983348 (1 gpm) avontuur met z'n tweeen
Fred, schoenmaker uit regio Avontuurlijke humonsten reaCorn. Slegersstraat 2b
Amsterdam, z k m
leuke geren nu direct op boxnumTel. 12070
mer
965645
(1
gpm)
meid om eens een terrasje te
pikken Lijkt het je wat'
Geopend dagelijks
J man van 39 jr met vaste
Boxnummer 973761 (1 gpm) baan z k m een betrouwbare
13.00-21.00 uur
GESCHEIDEN en toe aan n en eerlijke vrouw tussen de
nieuwe start' Veel vrouwen 3040jr om een rel mee op te
bouwen Boxnr 992351 1 gpm
zijn ook op zoek
Woninginrichting
Bel 06-35029015 (1gpm)
Samen rnet mij, vrouw, op
Gezocht GOOD LOOKING ien onbewoond eiland de on- * Te koop hang/legkast wit,
GRATIS MICRO'S worden
MEN voor charmante dame dergaande zon bekijken'' hoog 200, breed 80, ƒ75
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
Heren vanaf 50 jaar snel rea .ijkt me top' Jou ook? Box 02507 - 15817
geplaatst
onder
de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgeren' Boxnr 928216 (1 gpm) nummer 903831 (1 gpm)
navolgende voorwaarden:
gave
de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
*Tv-kast
MDF
ƒ50,
theek
Hoi ik atletisch gebouwde Spijkerbroekdrager van 42 jr ƒ35, dress ƒ50, 2 bej stoe
«
geabonneerd
zijn
op
het
bij
uw
tekst meegerekend wordt).
kerel ben bodybuilder ge z k m ruimdenkende vrouw len pst ƒ50 02507 - 15996
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend
weest in USA Ben dol op om gezelligheid te delen
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worvia de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
sport en spel verre reizen en Boxnummer 957214 (1 gpm)
den opgegeven.
Kunst en antiek
wil lief en leed delen Box Terrasje pikken m A dam'' Ik,
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
nummer 985365 (1 gpm)
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
Anneke, hou van zon, zee,
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • albrief) met vermelding van uw postcode naar:
Hoi, ik heet Brigitte en ben strand en een leuke relatie
leen
voor
particulier
gebruik
•
het
aangebodene
naarstig op zoek naar een Boxnummer 979848 (1 gpm)
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
nieuwe vriend Interesse' Bel Trouwplannen heb ik (man)
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
me' Boxnr 938924 (1 gpm)
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
niet, maar toch dat gevoel dat
groot en klem, Teak hout
ik
iets
mis
Herken
je
daf
JAN
BEST,
Keizersgr
357,
en
voor
iedere
letter,
punt,
komma
of
cijfer
één
Hoi ik Nikita heb zin om vre
Of afgeven bij:
0206232736 Showroom
selijk te gaan stappen met Reageer dan eens Boxnumvakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
mer
985498
(1
gpm)
Mr
J
Takkade
30,
Aalsmeer,
jou Heb je zin spreek iets
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterGasthuisplein 12,
020 6412137
in Boxnr 979985 (1 gpm)
TV kijken of eens lekker wangrepen.
7
2041JM Zandvoort
Ik ben 43 jrg man met 5 kinde delen Ik vrouw, 46 jaar,
TAFELS
z
k
m
vlotte
kerel
Lijkt
het
]e
Indien
uw
advertentie
een
betaalde
Micro
is,
kunt
ren Welke lieve vriendin zou
1
antiek klein,
met ons iets willen opbou- wat reageer Boxnummer
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalgroot, dik, dun
980390 (1 gpm)
wen' Boxnr 984657 1 gpm
cheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acIk ben Carla uit R'dam en Ware liefde en een op God
ceptgirokaart.
Keizersgracht
357,
gericht
huwelijk'?
Vereni
zoek een leuke man en te
gingsbeweging
020
6957440
020
6232736
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
vens vader voor mijn dochter
Showroom
tje Boxnr 980368 (1 gpm)
Woon je in omgeving Zuid
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Mr J Takkade 30
Ik ben een 21 jarig, vrouwelijk Holland en ben jij die sportieAalsmeer, 020-6412137
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
Kreeftje en zoek een serieus ve gave gozer Dan ben ik
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
deetje Boxnummer 977538(1 toffe meid van 22 jouw date
Schoonheid en
Ik wacht op je Boxnummer
dinsdag 14.00 uur.
gpm)
980573 (1 gprn)
verzorging
Ik ben een Amsterdamse,
volslank en kom graag in conErkende relatie/
tact met jongere man voor
HAIR-WEAVING
vr sch relatie Boxnummer bemiddelingbureaus
100% echt lang vol haar
956012 (1 gpm)
v a ƒ125,- tot max ƒ475,Tel 02507 - 14606
CUPIDO brengt u bij elkaar'
1 regel ƒ 5,08
Indien gewenst reeds binnen
2 regels ƒ 5,08
1 week uw eerste contact
MuziekVraao, gratis en vrijblijvend
3 regels ƒ 5,08
instrumenten
de folder aan 03451-11486
4
regels ƒ 6,77
(automatisch) of 03451 31364
5 regels ƒ 8,46
(telefoniste) 24 Uur per dag,
7 dagen per week Cupido
erkend, voordelig en een van
6 reqels ƒ 10,15
Nederlands grootste relatie7 regels ƒ 11,84
organisaties
8 regels ƒ 13,54
CUPIDO zorgt snel voor resul
taati Folder 03451 11486 (au
9 regels ƒ 15,23
tomatisch) of 0345131364
U kunt bij ons al
10 regels ƒ 16,92
(telefoniste) Erkend, voorde
v a ƒ270, voor
ISCLÖSURË
lig en een van Nederlands
het eerste halfjaar
grootste relatie organisaties
een goede piano
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
huren
BABY'SbAYOUf
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
Informeer
NU
al
Beeld en geluid
voor komende
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 3UUJ
schoolseizoen bij
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
SÜGARHILI.
* Kleuren tv mooi beeld 66
cm vr pr ƒ 75 02507 16306
VAN KERKWIJK
Dat kan nu heel simpel snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week

bh Hoolddorpplem
Amsterdam
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vanReeuwijk
Videotheek

Felicitaties
Bas, van harte gefeliciteerd
met je 18e verjaardag Veel
leluk Mam, Oma, Mir Es Ed

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
III 11 Ullllllll
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Wat moet u doen:

Party-service
PELIKAAN

Autoverzekering

De Krocht

Üöök?

Zie voor meer micro's
pagina 10

3 regels
Gratis!

voor de particulier

Cilinder
bureau's

Jan Best
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Vidieótlieek

Vul hieronder het unieke 6-cijfenge boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen
Het boxnummer is
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam
Adres
Postcode/plaats

. . . .

. .

. . .

Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon voor vrijdag 15 00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten

PIANO
SPELEN

ORRSTGüMP

Naam:

HIGHLANDER3
Gom. Slegersstraat 26
Tel. 02507-12070

Verhuizingen

Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187

VERHUUR van PIANO'S
X Y Z B V verhuizingen en
al v a ƒ 50 per mnd
kamerverhuizingen Voll verz
Bel voor onze voorwaarden
Daqnachtserv 0206424800 02946 4292, Fa Holla & Zoon

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Abonnee Ja/Nee
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Voor de Grote Speeltuinen Tocht moetje zelf ook een beetje kind zijn

'Heerlijk omje kinderen tevreden te zien'
Als het weer het toelaat, maakt Veronlca Verbeek samen met
haar man Wil en hun twee kinderen Glna en Luuk de Grote
Speeltuinen Tocht, langs zo'n vijf tot zes speeltuinen in
Amsterdam. Picknickspullcn mee. „Onze uitstapjes zijn
bepaald niet spectaculair, maar wij voelen ons daar nu juist heel
tevreden bij," stelt Veronica. Niet alleen de kinderen vermaken
zich op zo'n dag prima, ook zijzelf vervelen zich geen moment.
„Om het echt leuk te vinden, moetje zelf ook een beetje kind
zijn. Maar ook als je niet zo speels meer bent, is het heerlijk om
je kinderen zo tevreden te zien."

door Miriam GHmmerveen

EEONICA EN WIL
doen de Grote Speeltuinen Tocht bij voorkeur
samen.
Veronica:
„Vroeger kon ik de twee kinderen nog wel alleen op de fiets
nemen, maar ze worden nu gewoon te zwaar."
De tocht van vandaag is de
meest favoriete, omdat hij door
veel parken voert. Hij begint bij
Veronica en Wil thuis in de
Roerstraat in de Rivierenbuurt.
Gina van bijna zeven zit bij Veromca achterop en Wil heeft
Luuk voorop zijn fiets genomen. De eerste stop is het Jacob
Obrechtplein. Er zijn twee
nieuwe 'wippers', die niet alleen door Luuk en Gina, maar
ook door Wil enthousiast worden getest.
Ook springen en dansen de
kinderen op een soort trampoline die niet zo hard veert. Het
sprmgvlak is nog een beetje nat
van de regen van die nacht,
maar de fietstas van Veronica
biedt uitkomst. Met een meegebrachte handdoek is de boel zo
weer droog. De rest van de dag
wappert het handdoekje aan de
bagagedrager om te drogen.
Veronica is op alles voorbereid. In haar fietstas zitten niet
alleen regenpakken, maar ook
zwemkleding. Daarnaast heeft
ze pleisters, verbandjes en bandenplakspullen bij zich.

V

Picknick
De fietstocht voert verder. De
Jacob Obrechtstraat uit en
door het Vondelpark. Net over
de Amstelveenseweg, nog voor
het kanaal, in de Schinkelhavenstraat ligt de volgende
speeltuin. Door het zonnetje begint het al lekker warm te worden en de familie besluit hier te
picknicken. De picknick is het
enige onderdeel van de tocht
dat geld kost (afgezien van een
eventueel ijsje).
Voor vandaag heeft Veronica
de keukenkastjes afgestruind
naar kliekjes, restjes en bijna
lege zakjes. Luuk heeft de leiding over de bord-verdeling: iedereen krijgt een koekje, een
paar nootjes, een stukje cake en
twee dadels. Gina mag het fruit
en de komkommer snijden en
verdelen.
Na een klein uur gaan we
richting volgende speeltuin.
Die belooft wat te worden. Zowel voor Luuk als voor Gina

staat daar het favoriete speelding: de autoband.

Laag hek
We rijden door het Rembrandtpark, onder de Lelylaan
en de Jan Evertsenstraat door,
tot we aankomen bij de speeltuin aan de Leeuwendalersweg,
pal naast station De Vlugtlaan.
Net zoals de meeste speeltuinen is ook deze volledig omheind met een laag hek. Veronica: „Nu is het niet echt meer
noodzakelijk, maar toen Luuk
en Gina iets kleiner waren, was
ik maar wat blij dat dat hek
eromheen zat. Met name Gina
is een wilde. Die wil altijd alles
hard en veel. Luuk is veel voorzichtiger."
De autoband blijkt een
schommel aan een lange ketting, ongeveer een meter van de
grond met een doorsnee zwaairuimte van zo'n vijf meter. De
schommel biedt makkelijk
ruimte aan drie of vier kinderen. Vandaag is het rustig, dus
Gina en Luuk kunnen er met
z'n tweeën op.
Wil duwt het gevaarte heen
en weer, zodat de schommel
vervaarlijke hoogten bereikt.
De kinderen kraaien het uit van
plezier, maar Veronica kijkt
even de andere kant op.
Na een goed kwartier komen
ze terug bij het bankje waarop
wij zitten. Gina is van al het
gedraai een beetje misselijk geworden. Maar Luuk komt alleen even zijn shirt afgeven en
is dan alweer onderweg naar
het volgende speelding. Ze zouden hier wel uren kunnen spelen. Toch maakt het vooruitzicht van weer een andere
speeltuin ze nieuwsgierig, dus
stappen we weer op de fiets.
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Tijdens de Grote Speeltuinen Tocht picknicken Veronica, Wil, Luuk en Gina in de speeltuin in de Schinkelhavenstraat. Door de kinderen een eigen taak te geven
bij het picknicken, krijgt het een extra spannende dimensie
•
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de muziek van het draaiorgel,
hij heeft er thuis zelfs een muziekcassette van, zoekt Gina
tussen de emmers van de bloemenstal naar losse bloemetjes.
Maar vandaag is de oogst mager.
Even verderop houden we
halt bij het houten klimspeelding vlakbij opa en oma. „Normaal breken we hier de dag met
een kopje koffie, maar ze zijn
nu op vakantie," legt Veronica
uit. Het wordt tijd voor een ijsje. We fietsen weer terug door
het Gerbrandypark en passeren de Mercatorspeeltuin. Er
Belevenis
zijn nieuwe hekken geplaatst,
Wil en Veronica zijn beiden waardoor de speeltuin officieel
in Amsterdam geboren. Allebei is afgesloten. Wij vinden echter
hun geboortehuizen liggen aan een doorgang.
de route. De Grote Speeltuinen
Tocht is dan ook niet alleen
voor de kinderen een belevenis, Verlaten
ook zijzelf beleven er iedere
Eenmaal binnen liggen de
keer weer plezier in, omdat ze klimpiramide, de glijbaan, de
langs plekjes komen waar ze zandbak en de wip-wappen er
zelf als kinderen speelden en verlaten bij in de inmiddels
bloedhete zon. Wil snapt niet
opgroeiden.
De route gaat verder door het dat de speeltuin is gesloten.
Gerbrandypark en over de „Met dit weer ga je toch geen
markt op Plein 40-45. Terwijl activiteiten organiseren in een
Luuk even uit z'n dak gaat op sporthal, terwijl er zoveel speel-

mogelijkheden obenut blijven."
Gina, door de warmte inmiddels ontdaan van bijna al haar
kleren, roetsjt van de hoge glijbaan. Veronica waagt een paar
passen op de evenwichtsbalk
en Wil klimt tot in het hoogste

puntje van zijn favoriete speelding, de klimpiramide. Veronica: „Je moet het zelf ook leuk
vinden om te spelen. Als je alleen maar gaat zitten wachten
tot de kinderen zij uitgespeeld,
kan zo'n dag heel vervelend

zijn." Het wordt tijd voor een
ijsje. We fietsen dezelfde route
terug door het Rembrandtpark
kopen een waterijsje in het
Vondelpark. Terwijl de kinderen dat op de fiets oplikken,
rijden we door naar het Beatrix-

Plons

De Grote Speeltuinen Tocht
Omdat Amsterdam honder•den speeltuinen en -tuintjes
heeft, ligt het parcours van De
Grote Speeltuinen Tocht niet
vast. De route die Veronica en
Wil Verbeek met het Amsterdams Stadsblad maakten, begint bij de speeltuin op het
Jacob Obrechtplein. Vanuit
daar gaat de route door de Jacob Otarechtstraat, linksaf het
Vondelpark in richting Amstelveenseweg. Daar, in de
Schinkelhavenstraat, zit de
volgende speeltuin.
Dan gaat de route verder
het bruggetje over en duikt
het Rembrandtpark in. Vanaf
daar alsmaar rechtdoor, rich-

ting Jan Evertsenstraat. Onderweg is een enorme klimpiramide en een trimbaan. Net
voorbij de Jan Eversenstraat
zit de opening in het hek die
toegang geeft aan de Mercatorspeeltuin. Bij het Jan van
Galenbad gaat de route Unksaf en dan langs het spoor naar
de speeltuin aan de Leeuwendalersweg.
De tocht ging nog even door
naar Plein 40-45, maakte daar
rechtsomkeert en voerde terug door het Gerbrandypark,
het Rembrandtpark en het
Vondelpark. Over de R. Vinkeleskade gaat route verder
en eindigt uiteindelijk bij het

pierebadje in het Beatrixpark.
De Grote Speeltuinen Tocht
kost niets, afgezien van een
eventueel ijsje of flesje limonade. De inhoud van de picknickmand is per tocht verschillend. Voor deze route
werd niets nieuw gekocht,
maar Veronica maakte gebruik van kliekjes en bijna
lege zakjes chips en nootjes.
Alleen de bijdrage van de verslaggeefster aan de picknick
dreef de dagprijs omhoog: vyf
gulden voor zes krentebollen
en een pond kersen. Voor hun
gezellige idee kregen Veronica en Wil een cadeaubon en
een fles wijn.

Dogtroep speelt
gloednieuwe
Noordwesterwals
Met een pontje het IJ
oversteken, het Centraal
Station eens van de andere
kant bekijken en de zon
zien ondergaan. Wat wil je
nog meer, zeker als je ook
nog eens ademloos kunt
genieten van een spektakel
met héé! véél water, humor,
muziek en poëzie. Kortom,
de Dogtroep is weer
neergestreken op de
scheepshelling van de oude
NDSM-werf om een
gloednieuwe serie
voorstellingen te geven.

door Arnoud van Soest

bouwd met zijn theaterspektakels vol water en vuur, was de
groep zelf ook een beetje door
het succes van Noordwesterwals verrast. De 22 duizend
kaarten waren in no-time uitverkocht.
„Met een bezetting van 80
procent waren we al blij geweest," vertelt regisseuse
Threes Scheurs. „Maar als je
een voorstelling met heel je
hart maakt die ook nog zo aanslaat, is dat wel het grootste cadeau dat je kunt krijgen."
De nieuwe voorstelling speelt
zich af op de scheepshelling
van de voormalige NDSM-werf,
die langzamerhand op een
spectaulaire manier onder water wordt gezet. Daartoe worden de oude werfpompen gebruikt, die nog redelijk in tact
bleken.

Desolaat
E ACTEURS van de
Dogtroep zijn er de
mensen niet naar om
een succesvolle produktie uit te melken, maar
Noordwesterwals, die vorig
jaar zorner was te zien, was zó
snel uitverkocht, dat veel mensen teleurgesteld moesten worden.
En hoewel de reislustige
Dogtroep de laatste jaren een
fikse reputatie heeft opge-

D

Foto Bram de Hollander

park voor een koele duik m het
pierebadje. Onderweg zingen
we kinderliedjes en wijst Veromca Gma op de zonnebloemen
langs de Reijnier Vinkeleskade
en de rozen m de plantsoenen.

Threes: „De werf is 11 jaar
geleden van de ene op de andere
dag gesloten. Alles ging onder
het witte laken, want men had
toen nog het idee dat de werf
misschien nog eens heropend
kon worden. In die tijd kwam ik
hier wel eens met de motor om
een beetje over het water te staren. Het is ook zo'n mooie desolate plek."
Toen het Over het U-festival
de Dogtroep vorig jaar vroeg
om een serie voorstellingen te

geven, kwam men dan ook al
vrij snel hier uit. Threes: „De
werf lag vol rotzooi en vuil en
koperjagers hadden het nodige
gepikt, maar de pompen, die we
voor de voorstelling wilden gebruiken, werkten nog. De mensen van De Baanderij, dat is een
club van oud-NDSM-ers, hebben ons daarbij geholpen Die
konden ons vertellen waar wat
zat, en hoe het werkte."
Het probleem hoe je het publiek naar deze afgelegen plek
krijgt, was ook snel opgelost: er
kwam een pont die bezoekers
van het CS naar het festivalterrein vaart. Threes: „Ik ben
vorig jaar een paar keer meegevaren, en joh, dat is zó mooi!"
De nieuwe serie voorstellmgen wordt overigens geen herhaling van vorig jaar, legt zij
uit. „Het scheppen van iets
nieuws is voor de Dogtroep
heel belangrijk. Het zou bijna
dodelijk zijn om het precies zo
als vorig jaar te doen. De hoofdlijnen blijven hetzelfde, maar er
zijn scènes geschrapt en bygekomen."
Als voorbeeld noemt ze een
scène die in de vorige show niet
helemaal uit de verf kwam.
„Vijf oud-NDSM-ers kwamen
vorig jaar op met een rijdende
kraan waarop een groot blok ijs
lag. Daar kwam een bootje uit,
maar omdat het zo heet was,
was het ijs vaak al gesmolten
voor het op moest komen.

Het is ongeveer zes uur als
we aankomen m het Beatrixpark. Het is er dan nog een
drukte van belang. Al snel zien
Luuk en Gina klasgenootjes
van hun school, de Anne Frankschool in de Nierstraat en ook
Veronica en Wil herkenen enkele van de ouders.
Uit de fietstas tovert Veronica de zwemspullen en binnen
mum van tijd liggen niet alleen
Luuk en Gina m het ondiepe
bassin, ook Wil neemt een verfnssende plons. Na een hele
dag spelen, picknicken, dansen
en zingen zijn de kinderen bekaf. Voor de laaste keer vandaag
hijsen ze zichzelf m de fietsstoeltjes. Het is nog een klem
stukje, naar huis. Het regenhanddoekje wappert nog altijd
aan de bagagedrager. Het is al
lang weer droog.
Daarom laten we dat ijs nu weg
en bouwen de mensen een echte boot. Op die manier wordt
het idee wat helderder. En eigenlijk geldt dat voor de hele
show."

Poëtisch
Het opbouwen van de voorstellmg heeft een maand gekost. Threes: „Nee, het bouwen
van de toren is niet zo'n probleem, de belichting is het
meeste werk. Daar hebben we
twee weken lang 14 uur per dag
met zes mensen aan gewerkt.
We wilden een ander soort licht
dan je vaak bij popconcerten
ziet, van die lichttorens met een
flinke dot licht. Vandaar dat de
lichtontwerpers met een poetische belichting zijn gekomen,
waarbij het licht niet zo opvalt.
Maar dat betekent wél dat je
gigantisch veel kilometers kabel moet uitleggen."
Poëtisch is ook de manier
waarop Threes Schreurs de
voorstelling heeft opgebouwd
„Het begint heel poëtisch,
wordt dan snel en fe l, en eindigt
zacht en rustig met dat mannetje dat uit het water komt Op
die manier kun je als toeschouwer nog even bijkomen."
Om die reden is het geen probleem de spektakels van de
Dogtroep twee keer te zien. „Je
kunt de avonturen van de dikke
man volgen, maar ook die van
de mensen die op het droge een
vuurtje stoken, tegen het water
vechten en bijna verzuipen
Kortom, er gebeurt zoveel tegelijkertijd."
Noordwesterwals wordt tot en met 5
augustus om tien uur 's avonds gespeeld, en van 15 tot en met 2(> augustus om h.ilf tien. Op zondag en maandag /ijn er geen voorstellingen.
Een uur voor aanvangstijd vertrekt
v .maf steiger h achter het CS een speciale pont. die de bezoekers na afloop
ook weer terug vaart.
Wie met de auto komt, dient na de IJtunnel de eerste afslag te nemen en de
borden Noord l te volgen. Noorderllngcn volgen de Papaver- en Klaprozenweg tot aan de blauw-witte tent op het
terrein van de oude NDSM-vverf (Neverltaweg).
Kosten dertig gulden (of 25 gulden met
CJP/I'as <>5/Stadspas) en zijn In de
voorverkoop verkrijgbaar bij AUB en
VVV. Telelonlsch reserveren kan vla
6.211.211. De voorstelling
gaat vrijwel
altijd door, tenzij 'u't onweert of de
regen met bakken uit de hemel komt.
Miezert liet, dan kan men ter plekke
voor een schappelijk prljsjc een regenjas aanschaffen.
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Vrouwen (40+) willen snel STUDENTES
verwennen
SEXKONTAKT. Direkt aan de mannen. Geen fin. bedoelinlijn! Bel 06-9757 (75cpm).
gen: 06-350.266.46 (1 gpm).

06-Nummers
ANONIEME sexafspraakjes
Scxkontaktlijn
Amsterdam
06-320,33079 (75cpm).

Bel Dames Thuis
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

06-98.50

ELKE DAG NIEUWE
DAMES PRIVÉ
Laat je snel
doorverbinden via

06-98.57

24 u/p.d. 110 c.p.m.
GRATIS naar bed met getrouwde vrouwen thuis. Sexkontakt 06-9530 (75cpm).

Gratis naar bed met vele
dikke VROUWEN thuis.
Dikke vrouwen (40+) willen Bel ook 06-9580 (75cpm).
vrijblijvende sex. Gratis &
discreet. Bel 06-9502 (75cpm) Gratis naar bed met getrouwde vrouwen thuis. SexkontakDikke vrouwen geven tel.nrs ten bel 06-9747 (75cpm).
voor qratis sex bij hen thuis.
GRATIS Sexkontakt, nu spec.
06-9602 (lgpm).
met hete vrouwen van 40+.
Dikke vrouwen (40 + ) willen Bel nu: 06-98.11 (75cpm).
küntakt met oudere heren.
GRATIS 't bed in met geBel ook! 06-9543 (75cpm).
trouwde vrouwen. Direkt sex
DIREKT apart met gratis vrou- contact. 06-9566 (75 cpm).
wen. doorverbonden naar
haar huis. 06-9710 (75cpm). Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
DIREKT-SEXKONTAKT
06-320.322.11 (75cpm).
Kies nu zelf de heetste
Hete meisjes (18) Live
vrouwen, via de computer
wil ze gratis sex aan de lijn.
Bel 06-9788 (75cpm).
Geen wachttijd 1 gpm
24 u p.d. 100 c.p.m.

06-9715

Dominante vrouwen geven
Homo: Jongens (18) onder eltel.nr voor Gratis SM-kontakt
kaar. Hoor die knullen genie06-320.325.80 (100cpm).
ten! 06-320-330-88 (75cpm).
DOORSCHAKELLIJN
*" HOMOKONTAKTEN * *
Nu kun je vrouwen direkt op- Zoek je snel een hete knul?
bellen. Direkt thuis.
06-320-330-18 (75cpm)
Bel: 06-9892 (75cpm).
•• HOMOKONTAKTEN "
Oudere HEREN gezocht v.
Direkt apart met een hele
gratis sex met lieve dames!
hete knul uit Amsterdam! Bel
(40+) bel 06-9705 (75cpm). nu 06-9613 (Nu SOcpm).
Oudere
vrouwen
geven HUISVROUWEN
geven
tel.nrs. voor'GRATIS sex!
tel.nrs voor gratis sex bij hen
Bel 06-9511 (1gpm)
thuis. 06-9664 (75cpm).
Oudere vrouwen geven tel.
HUISVROUWEN
geven
nrs voor gratis sex bij hen
tel.nrs voor kontakt bij hen
thuis! Bel nu 06-9780 (75cpm)
thuis. 06-9501 (75cpm).
Oudere vrouwen (40+) geven JONGE mannen gezocht die
hun telefoonnr voor gratis
dames (35+) GRATIS verSEX: 06-9517 (75 cpm).
wennen. 06-9709 (75cpm).

Privé
Bel dames Thuis!

06-96.88

Te koop
gevraagd

Diverse clubs

!Vrouwen van 35+ willen TRIOSEX: 'n vrouw of man
BETTY'S ESCORT
DIREKT-SEX. Bel haar op via extra in bed. Sexkontakten!
020 • 6340507 dag, v.a. 19. u.
Bel 06-9502 (75cpm).
06-9604 (75cpm).
DARLING ESCORT
Wellustige oudere vrouwen TRIOSEX: 'n vrouw of man v.a. ƒ200 p.u. Meisjes gevr,
geven hun tel.nrs. voor gratis extra in bed. Sexkontakten! v.a. 18 j. Bel; 020-6189577.
Bel nu 06-9844 (75cpm).
sex. Bel 06-9605 (1gpm).
• Rubrieksadvertentie? Zie Vele mannen gezocht voor • Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr. gratis SEX met dames 35+. voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.
de cololon in deze krant.
06-9620 (75 cpm).

10

garage
of

opslagloods
Br. onder nr.
569076

U kunt reserveren voor een 3-daags-arrangement:
2 overnachtingen in een luxe stacaravan op het Ponypark.
De caravan is voorzien van alle comfort en kleurentelevisie
3 dagen lang gratis entree in Ponypark Slagharen met z'n
vele attrakties zoals de wildwaterbaan, de looping, de spannende
wildwest shows, zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer.
*

Weekmedia vraagt voor zo spoedig mogelijk een

Buitenveldertse
Courant

Reserveer snel: 05231-3000 22.00 uur
SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

-

NOVILON MARMOLEUM

de Nieuwe
Weesper
Amstelveens
Weekblad
Amstelveen
Post
Uithoornse
Courant

Functie-eisen:
minimaal HEAO-CE en/of NIMA-B;
aantoonbare ervaring met marketing- en verkoopplanning;
helder kunnen formuleren in woord en geschrift;
affiniteit met onderzoek;
ervaring met PC-gebruik.

de Ronde
Vener
Aalsmeerder
Courant

Wij bieden:
een gemiddeld werkweek van 36 uur (= full-time);
een salaris dat (afhankelijk van leeftijd en ervaring) ligt tussen f 3.575,- en f
5.124,- bruto per maand;
een uitstekend pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden.

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

Vraag vrijblijvend offerte.

Nieuwsblad
Gaasperdam

het mede opstellen en uitvoeren van plannen op het gebied van PR-activiteiten en speciale uitgaven;
het assisteren van het Hoofd Commercie en de verkoopmanagers ten aanzien van de begrotingen van de verkoopplannen;
het concipiëren en uitwerken van documentatiemateriaal (ten behoeve van de
advertentieverkoop).

Dat is een belevenis voor u en de kinderen!

uur).

de Nieuwe
Bijlmer

ma's;

genieten van de oergezellige familie-avonden en kinderprogramma's.

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24

Diemer
Courant

Tot zijn/haar taken behoren onder meer:
het bijhouden en analyseren van de ontwikkelingen op het gebied van marketing, communicatieproblematiek en mediaselectie en het schriftelijk rapporteren daarover;
het samenstellen van op maat gesneden media-adviezen voor verkoopafdelingen, reclamebureaus en adverteerders;
het, na overleg met de verkoopmanager(s), opstellen van marktbewerkingsen verkoopplanningen ten behoeve van de regionale e n lokale advertentiemarkt;
het onderhouden van contacten met de Advertentie Marketing- en
Marktonderzoekafdeling van Perscombinatie;
het opbouwen en beheren van systematische informatiebestanden;
het mede ontwikkelen en voorbereiden van opleidings- en trainingsprogram-

Ja, dat kan! Luxueus vakantie vieren op Ponypark Slagharen.

*

Amsterdams
Stadsblad

STAFMEDEWERKER MARKETING
COMMERCIE M/V

Avontuurlijk vakantie
vieren in Caravan City
op Ponypark Slagharen
*

Weekmedia is de lokale nieuwsbladengroep van Perscombinatie B.V.
Weekmedia geeft wekelijks een groot aantal nieuwsbladen uit in een totale
oplage van meer dan 500.000 exemplaren.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Voor nadere informatie omtrent deze functie kunt u zich wenden tot het
Hoofd Commercie, de heer J.F. Sas, telefoon 020-562.2224.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 4 augustus 1995 richten aan
Perscombinatie B.V., Wibautstraat 150,1091 GR Amsterdam, ter attentie van de heer A. Schermer, personeelsfunctionaris.

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Jongemannen gezocht die
dames (35+) GRATIS verwennen. 06-9666 (1 gpm).

Kies nu zelf de leukste
vrouwen, via de computer
SEX-DOORSCHAKELLIJN krijg je haar direkt aan de
Nu. hete negerinnen echt op- lijn! Bel 06-9667 (75cpm).
bellen. Zoek de leukste en de
Laat je eens lekker doorvercomputer verbindt je naar
binden met zo'n OUDERE
haar. thuis. 06-9667 (75cpm)
vrouw thuis: 06-9650 (1 gpm).
STUDENTES geven gratis
Luister naar gratis SEXoproesex op hun kamertje.
pen van vrouwen. Maak je
Bel ook 06-9603 (75cpm).
keuze, de computer schakelt
STUDENTES geven tel.nr door. Bel 06-9665 (1gpm).
vóór gratis sex bij hen thuis
NEGERINNEN geven tel.nrs
06-9695 (slechts 75 cpm).
voor gratis plezier bij hen
thuis. Bel 06-9662 (75cpm).
24 u/p.d. 100 c.p.m.

NOORD

hnoloon-

Nieuw: hete meisjes uit de
Groot Amsterdam!!
06-350.23.020 (1gpm).
Nu DIKKE vrouwen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
haar thuis. 06-96.68 (1gpm)
Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen. Ze willen gratis sex.
De computer verbind je naar
haar door. 06-9755 (75cpm).
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt.
06-350.290.53 (75cpm).

geeft u meer!

Avondcruise naar Sail
Tijdens Sail 95 liggen,
behalve Tall-ships, vele
honderden klassieke
schepen afgemeerd in de
U-haven. Het zijn meestal
voormalige vissers- en
^vrachtschepen die door
hun eigenaars zorgvuldig
zijn gerestaureerd en zo als varende monumenten
:zijn behouden. 2e vormen een boeiende decoratie
aan de oevers van de U-haven.

Tijdens onze spektakulaire zomeropmiming strooit
De Bank met korting. De hele bankinventaris gaat voor 'n
habbekrats de deur uit. Pik in, die financiële zomer-opfrisser!
odern bankstel met in de rug doorlopende armleggers en een
bodemvrije konstruktie. Bekleed met leer.

Romantische b.mk die opvalt iloor tic ipcelsc

Knmforliibclc bank niet /Jogt' rug en IciKlcit

kombhiMic z'.w tic stoffen.

Vanaf de salonschepen die B.V. Rederij Naco inzet,
heeft u het mooiste zicht vanaf het water op deze
Sail-schepen. Op een luxe salonschip voorzien van
bar, toilet, salons, buitendek en geluidsinstallatie kan
men genieten van de Sail-vloot. De tocht begint om
20.00 uur en duurt tot 24.00 uur (inschepen vanaf
19.45 uur)

De brede, ovcrbtocscndc itrm/cgjm lopen

BANKBOFFER

Romantische fauteuil.

Klassicke bank met een komfortabcle zit en

Zeer opvallend door de

Isccrbiire kussens. Inclusief sierkiisscns.

kombinatie van

door in tic ntg. iïckli'etl mi:l leer.

verschillende
2-7.iti

2-zifs

2-zits

2/5+2-z/K 2995,-

2'/:+2-zits 1S95,-

stoffen.

2'/.+2-ziö. 1995,-

Om circa 22.45 uur begint het vuurwerkspektakel en
•'terwijl du;zenden mensen op de wal staan om een
glimp van het vuurwerk op te vangen, heeft u een
eerste klas plaats op het IJ. Aan boord krijgt u een
half flesje wijn of frisdrank en een bittergarnituur.
De kosten voor deze Avondcruise met vuurwerk
bedragen normaal ƒ 75,- per persoon. Exclusief voor
de lezers van Weekmedia bieden wij u deze avondcruise op donderdag 10 augustus, vrijdag 11 augustus ol zondag 13 augustus aan voor ƒ 67,50 (inclusief ontvangst met halve fles wijn of frisdrank, bittergarnituur, vaartocht naar Sailgebied en door U-haven
en Sail programma t.w.v. ƒ 3,75). U kunt deze korting
van maar liefst ƒ 7,50 alleen krijgen in de voorverkoop bij Rederij Naco.
Tegen inlevering van de bon en tegen contante betaling aan de Naco-Sail kassa aan de Ruyterkade
Steiger 7, achter CS Amsterdam. De Sail-kassa is
zeven dagen in de week geopend van 10 tot 16 uur.
Voor meer inlichtingen: Rederij Naco. telefoon
020-62.62466.

Bon voor onze lezers

BANKBOFFER

Schitterende dcsignb,ink met een
opïjllt'thlt: l>cli]iitng. Uitgevoerd in leer.

BANKBOFFER

Moderne bank bekleed met een kwalitatieve weefstof.

Romantische h,ink met oriëntaals uiterlijk.

Komfortabel door de hoge rug en brede

Kcklccd met dckoraticve stof.

BANKBOFFER

ttrmlcggcrs.
2-zits

2-zits

2/-+2-MS 319!,-

h2-uti v.a. 1795,- (zo,i/j afgebeeld, 2-zits 850,- 2'/:+2-r.its 1895,-)

2'/,-7.its
Als afgebeeld

149f,-

Het Bankboekje.

Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Aantal personen:
Kaarten zolang de voorraad strekt. U wordt aangeraden met het openbaar vervoer te komen.

EE

geeft u meer!

GRATIS 064)251127

°OA •&

Ook kinderen eisen zitkomfort!

De Bank van Nederland

Hvi ln'tcn1 kinderzitwrk komt de?.e zoturr oak t-aw Mantel.
Rij dkc tituihoop boven 300,- knjgt papffit ofitMinmti, optt ofwiht, zolitny de
vaorrMii strekt, een heerlijke fauteuil voor iie kleitte GRATIS!6 Tenslotte 'till
pt'Hten en kleuters maar ook nu- /ws of hond wel eens komfortabel zitten...
* of de helft van de waarde f-/9,95J in kontanten (25,-)

Montèl bij van Reeuwijk - Sniep 7 - Meubelboulevard Amsterdam Diemen - Tel. 020-6 99 4111 - Ringweg AIO - afrit S113
Mantel-vindt n in:Alkmaar, Apeldoorn, Arnhem, Axel, Beverwijk,, Diemen, Groningen, Heerenveen, Heerlen, Leidsehendam, Oldenzaal, Rotterdam, Son/Eindhoven, Steenwijksmoer/Coevorden, Utrecht, Zoetcrwoitde, Zutphen en Zwolle
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'We hebben hier zelfs aalscholvers!'
De meeste Amsterdammers
weten het Vondelpark of het
Amsterdamse Bos wel te
vinden als het weer te mooi
is om binnen te blijven.
Maar dat ook de Sloterpias
veel te bieden heeft, is
minder bekend. Voor
diegenen die van watersport
en natuur houden, is een
dagje op de plas zeker het
proberen waard.
Weekmedia stapte bij
Simon Beffers en Henk
Schipper in de boot en voer
mee naar hun favoriete
stekkie.

door Anke Bleeker
LS JE
HIER
VAART, zou je
toch niet denken
dat je in de stad
feent, toch?" Simon Beffers zit
glunderend in zijn zelfgebouwde Friese boeier. „Kijk!" Hij
wijst naar een laag overyliegende reiger. „Prachtig hè?' Trots
voegt hij daaraan toe: „Wist je
trouwens dat rond de Sloterplas de grootste reigerkolonie
van Amsterdam leeft?"
Intussen houdt Henk Schipper, die zijn naam eer aan doet,
de zeilen in de gaten. Hij is de
buurman van Beffers en samen
zeilen ze al jaren met de boeier
op de Sloterpias. Vroeger sliepen ze nog wel eens op de boot.
„Maar daar ben ik nu te oud
voor," zegt Beffers lachend.
Als het zeilscheepje het watersportcentrum aan de Sloterplas verlaat, zet Schipper al
snel de motor uit. „Dit is tenslotte een zeilboot," verklaart
hij. De boeier blijkt niet de enige op het water te zijn. Verderop varen verschillende 'optimistjes', tweepersoons bootjes
met één zeil waarin kinderen
leren zeilen. Voor velen is het
de eerste kennismaking met de
watersport. Schipper weet het
inmiddels precies: „Ze hebben
hun cursus van ongeveer een
week erop zitten en gaan straks
picknicken op één van de eilandjes die hier zijn."

A'

dat de plas rijk is. Het zachte
briesje, de warme zon en de jungle-achtige omgeving van dicht
struikgewas doen bijna denken
dat het schip zich ergens anders dan in Amsterdam bevindt.
Het bootje vaart rustig langs
de in bloei staande eilandjes.
Een eendenpaar zwemt haastig
voorbij, terwijl een fuut-jong
angstig om zijn moeder
schreeuwt.
Een
eenzame
zwaan wordt met een „Kijk,
daar hebben we moeder de
Jungle
zwaan," door de twee zeilers als
Ook de Friese boeier zet een oude bekende begroet.
koers naar het groepje eilanden
„Als je dit ziet, hoef je toch

Simon Beffers en Henk Schipper varen als het weer het toelaat bijna dagelijks met de Friese boeier op de Sloterpias. „Je zou toch niet denken dat je in de stad een soort bezemwagen en
Foto Martijn Heil sleept de surfers naar de kant."
Even verderop probeert de behelemaal de stad niet uit om te ben hier zelfs aalscholvers!"
boot omgaat, zinkt hij regel- wordt het commercieel. En het Daar is Henk een voorbeeld stuurder van een speedboot de
zeilen," roept Schipper enthourecht naar de bodem. Hij is na- leuke van deze plas is nou juist, van. Maar als de Sloterpias ge- blits te maken. Hij maakt met
siast. Als hij even later wat blikmelijk van staal."
dat ook de mensen die niet zo- privatiseerd wordt, verdwijnt grote vaart rondjes waardoor
Somber
jes drinken tevoorschijn haalt,
De wind gaat snel weer lig- veel te besteden hebben hier dat allemaal," zegt hij somber. enorme golven ontstaan.
is het tijd om even van het naWeer terug op de plas maken gen. Het lachende gezicht van kennis kunnen maken met de
De Friese boeier ligt nu vrijtuurschoon te genieten. Schip- de in de verte opdoemende Beffers staat opeens serieus als watersport." De trotse eigenaar
wel stil op het water. „Dit is nou
per kan maar niet uit over de hoge flats meteen duidelijk dat hij denkt aan de plannen van van de Friese boeier vaart al 27 AOW-wind
een AOW-wind," lacht Beffers.
pracht van de omgeving. Hij de Friese boeier zich toch echt stadsdeel
Slotervaart/Over- jaar op de Sloterpias. Als het
Maar er is geen tijd om som- Het water klotst zachtjes tegen
wijst naar bijna iedere voorbij- in Amsterdam bevindt. Opeens toomse Veld om de plas te pri- weer goed is wel zo'n drie a vier ber te zijn. Vlak voor de boeier de romp. In de verte is alleen
komende vogel of plant en her- doet een harde windvlaag het vatiseren. Ook al is er nog niets uurtjes op een dag. „Toen de langs peddelen jongens en het geluid van kinderstemmen
haalt steeds maar: „Prachtig schip op zijn kant varen. Schip- besloten, alleen het idee al Sloterpias aangelegd werd, was meisjes op hun surfplank naar te horen. Dan wijst Schipper
hè." Hij vervolgt: „En dan te per en Beffers moeten even alle maakt hem niet vrolijk: „Ze wil- het de bedoeling om de jeugd een gemotoriseerd vlot. „De naar een fabriekspijp waar grobedenken dat deze plas kunst- zeilen bijzetten om geen water len van de plas af. Het wordt ze met de watersport in aanraking wind is gedraaid en nu kunnen te witte wolken uitkomen. „En
matig is aangelegd, en dan toch te maken. Dat is nogal belang- te duur. Maar als dat doorgaat, te laten komen. Nu kunnen ook ze moeilijk aan de wal komen," aan die pluimen zien we uit welal deze mooie natuur. Wij heb- rijk, legt Beffers uit: „Als deze is het gebied verloren. Dan volwassenen hier leren zeilen. legt Schipper uit. „Het vlot is ke richting de wind komt."
bent!"

Novib-spektakel in Safaripark

Vrijkomende woningen
Voor starters
Gasthuishofje 19, kale huur
ƒ 494,34, bruto huur ƒ 548,94.
2-kamereengezinswoning
zonder cv, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen: bruto
maandinkomen max.
ƒ 3.600,-,
eenpersoonshuishouden van
31 jaar en ouder.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Keesomstraat 35, kale huur
ƒ 600,00, bruto huur ƒ 757,10.
4-kamerwoning op 1e etage
met cv en lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 4.300,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Lorentzstraat 479, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 902,70.
4-kamerwoning op 4e etage
met cv en lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,- en min. gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2.600,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Flemingstraat 168, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 899,85.
4-kamerwoning op 3e etage
zonder lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,- en min. gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2.600,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Voor doorstromers, starters
en vestigers
Gasthuisnofje 16, kale huur
ƒ 600,00, bruto huur ƒ 662,60.
2-kamereengezinswoning met
cv, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen: bruto
maandinkomen max.
ƒ 4.300,-,
eenpersoonshuishouden van
45 jaar en ouder.
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewoningsduur.
Selectiecriteria voor starters
en vestigers: hoogste leeftijd.
Bij de toewijzing gaan
doorstromers voor starters en
starters voor vestigers.
Linnaeusstraat 11-4, kale
huur ƒ 810,00, bruto huur
ƒ815,80.
5-kamermaisonnette op 1e
etage met cv zonder lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.650,- en min. gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 4.400,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.

Voorkeur bij de toewijzing
hebben (onvolledige)
gezinnen met kinderen.
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewoningsduur.
Selectiecriteria voor starters
en vestigers: hoogste leeftijd.
Bij de toewijzing gaan
doorstromers voor starters en
starters voor vestigers.
7 Keesomstraat 441. Kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 896,75.
4-kamerwoning op 2e etage
met cv en lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,- en min. gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2.600,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewoningsduur.
Selectiecriteria voor starters
en vestigers: hoogste leeftijd.
Bij de toewijzing gaan
doorstromers voor starters en
starters voor vestigers.
Garage voor leden
Garage Keesomstraat, huur
ƒ 90,46 per maand. Voorkeur bij
de toewijzing hebben de
huurders van de woningen aan
de Keesomstraat 25 t/m 147.
Bedrijfs/opslag/verenigingsruimte
Ruimte van ca. 50 m2, gelegen
onder de flat aan de Zeestraat
22-1 t/m 22-16. Inschrijving:
schriftelijk met vermelding
waarvoor u de ruimte wilt gaan
gebruiken.
Sluitingstermijn inschrijvingen:
Woensdag 2 augustus a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij EMM
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen in de
selectieronde.
Informatie over het invullen
van de woningbon:
Weet u niet tot welke categorie u
behoort, heeft u problemen met
het bepalen van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons, tel.
02507-17741.
Wij zijn u gaarne van dienst.
Toewijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van EMM.
Gerealiseerde toewijzingen op
eerdere advertenties:
Lorentzstraat 587: toewijzing op
leeftijd 27 jaar + 5 bonusjaren =
32 jaar.
Van Lennepweg 42 huis:
toewijzing op leeftijd 30 jaar.
De Schelp 107: toewijzing op
geldend urgentiebewijs.
Swaluestraat 14-1: toewijzing op
leeftijd 65 jaar + 5 bonusjaren =
70 jaar.
Lorentzstraat 60: toewijzing op
leeftijd 39 jaar.
Lorentzstraat 327: toewijzing op
leeftijd 49 jaar.
De Schelp 141: toewijzing op
leeftijd 29 jaar + 3 bonusjaren =
32 jaar.

WONINGBOUWVERENIGING EMM

Thomsonstraat l
2041 TAZandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

M

Ga mee Into Africa'
len van de Postcode Loterij. Als u
meespeelt mei de Postcode
Loterij helpt u de natuur en uw
medemens, zoals deze vrouwen
in Afrika. En zelf maakt u elke
maand kans op meer dan honderdduizenc iinuekkelijke prijzen. zoals os Mega Jackpot die
kan oploosn tot zeven miljoen
sulden. V ui li-ïrom vandaag nog
de bon i.- sa stuur hem op. B

Woningbon
Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(cn)

Rit "ir_v Afrita' kunt u heel inhoe belangrijk de
in de Afrikaanse

adres

Ondergetekende is D doorstromer

D starter

WIN

D vestiger

EEN VIP-TOUR BIJ

L

Naam

SAIL 95

Geboorte datum
Naam partner

11 cijfers of
meer goed bij
Postcode Jackpot?

Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

l

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

l

Bel 06 - 300 707
(75 ct/min)
Adres
Postcode

_JJ_J_J_J

Afrika is meer dan het continent van leeuwen, tijgers en
zebra's. Daarom is Safaripark
de Beekse Bergen de ideale
plaats voor een tentoonstelling
die 'into Africa' heet.

Plaats
Telefoon privé
Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

G huurwoning

G koopwoning

Dit audiovisuele spektakel is
gemaakt door Novib met hulp
van de Postcode Loterij, en gaat
over de positie van vrouwen op
het grootste continent van de

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

G ja

D nee

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling

DE UITSLAGEN VAN 23 JULI

Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
G ja

D nee

l zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Stand Mega Jackpot: 3 miljoen

Alleen in te vullen door doorstromers

POSTCODE

Huidige type woning
Indien flat

l

J etage

G wel lift

G geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar

f

Kale huurprijs per maand

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

i

i

i

r

i

i

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

BINGO
3&CK
POT
De Bingocijfers
getal 1 t/m 21
32 04 20 42 21 22 07
39 03 38 36 25 26 27
08 06 23 12 45 35 17

Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Bingo Jackpot
Handtekening

wereld. Vrouwen spelen in de
traditionele Afrikaanse samenleving een enorm belangrijke rol.
Daarom zijn zij ook van groot
belang voor het slagen van ontwikkelingsprojecten. Tot en met
31 augustus kunt u dat in de
Beekse Bergen zelf kosteloos
aanschouwen.
Novib is de bekendste ontwikkelingsorganisatie van Nederland
en is één van de vaste goede doe-

ƒ350.000,-

De overige Bingoprijzen

_" ƒ 40,- (vier :^:~..mmers)
~ ƒ 30,- tdr^e c:~-mmers)

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

Naam:

Q dhr. D mevr.

Adres:.

Als u bij 22 t/m 36 getallen een volle
kaart heeft, valt u ook inde prijzen.

10
44
11
09
29
34
14
24

getal 22 t/m 36
ƒ15.000,- 16 ƒ40,/ 5.000,- 43 ƒ 30,ƒ3.000,- 30 ƒ 25,ƒ 2.500,- 15 ƒ20,ƒ1.000,- 41 ƒ10,-5C
ƒ 7,
ƒ 500,- 28
ƒ5,ƒ100,- 01
ƒ 50,- Zrfmittn «ortwhouótn

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

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.95.07

Straatprijs/ 3.000
6714 GJ

Extra Prijs ƒ 25.000
6714GJ046

De BMW: 3551 VP 107, te Utrecht
dlb

^

(p-'..; v \vl meedoen s.= - ce Nationale Postcode Loterij inclusief
.-? r 1 ''.^prijzen en de - s *r».DO*.
v, -s.v~;ig u hierbij :c: «eoeropzegging eenmaal per maand het
.= ;=- c s:\ruiste bedraj \ s - onderstaande rekening af te schrijven.
A _ 3. uw keuze asr«.-^.sen en verder invullen in blokletters.
r^s-name houc: ~ ss~.\ aarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel C-C 1 - 679 56 56.

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

NATIONALE
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Compleet Sony audio
rack systeem met
Dolby Surround
Prologic SEN-R 5420

Sharp kleurentelevisie
DV 6330 S
• 63cm getinte beeldbuis
• 40 voorkeuzezenders
• stereo geluidsweergave
• teletekst
• inclusief afstandsbediening

van

Sony kleurentelevisie
KV-M 2101

2499.-

DIGITAL AUDIO

Philips HiFi Minïsysteem
FW26
• digitale tuner
met 30 presets
• 2x25 Watt versterke
• dubbeldeck met
high speed dubbing
• 5 bands equalizer
• groot LCD-display
• inclusief boxen en
afstandbediening

Amstrad portable
kleurentelevisie
• 37cm beeldbuis
• strakke vormgeving
• on-screen display
• 32 voqrkeuzezenders
• met tijdschakelklok

,..„.._,„, ,--r^ ,c<r^"->-,
J.T^Ü/Ó.^.i.S f". SA-H

ff« Aft

van Ö99f voor

:.":<•'-:-.
^m^-f^mm
EÉÉè,

Brother Magnetron
• compact formaat. 17 liter
• vermogen 800 Watt
in 5 standen
• inclusief draaiplateau/
met kinderslot
• automatisch ontdooien j
op gewicht
• automatisch opwarmen
en koken in fasen

voor

van

1 • vermogen 850 watt/
inhoud 17 liter
• 28 cm draaiplateau
• 5 combinatiemogelijkheden
• 9 standen/RVS binnenwanden

• compleet audiosysteem met
meubel
• A/V versterker met Dolby
Prologic 2x 80 Watt (DIN)
• 5-CD wisselaar
• inclusief super woofer
(40 Watt)
• inclusief center/surround
luidsprekers

van

« 55 cm HiBlack Trinitron beeldbuis
» 60 voorkeuzezenders
• teletekst met 4 pagina's
geheugen
• sleeptimer
« hopfdtelefoonaansluiting
• inclusief afstandbediening

Moulinex
Combimagnetron met
grill en hetelucht oven

van

349:

voor

was/droog automaat

van VQQ.
tyyS 133^'

• UNIEK! 4 kg wassen en drogen in één
wasbeurt
• centrifugetoerental 500-1000 p/m
• RVS trommel en kuip
• variabele temparatuurregeling
• dubbele glazen deur

rj-n Q Q p)

voor

van

K^ifïfïft

Crundig radiorecorder
met CD RCD 100

van 1699:

• FM/MW radio-ontvangst
• programmeerbare CD-speler
• cassettedeck voor
opname/weergave
• ingebouwde microfoon
• LCD-display

Philips videorecorder
• timer voor 8 programma's • 2 koppen
• go to functie • OTR
• inclusief afstandbediening

van

,-T*J fT~*>\ /""-\ /-*~

voor

249:
voor

van

Motorola Mobiele ATF3 Telefoon Classic

Electrolux Stofzuiger

Zanussi combikoelkast

• compact 1100 Watt
• mechanische zuigkrachtregeling
• metalen zuigbuizen
• snoeropwinder
• uitblaas-luchtfilter
• incl. diverse accessoires

• netto inhoud koelruimte
217 liter
• netto inhoud vriesruimte 79 liter
• automatische ontdooiing koeler
• 3 draadrekken en
1 glasplaat
• regelbare thermostaat

van

• LCD Display, verlichte toetsen
• geheugen voor 99 nummers, geheugen
voor tien laatst gebelde nummers
« electronisch slot (handmatig of automatisch),
diefstal-alarm
• gesprekstijdregistratie

299:

voor

van

1099:
»:apS^5^ï«,;5S
Al^f^^totra

Miele stof zuige
• maximaal vermogen 1400 Watt
• mechanische zuigkrachtregeling
• viervoudige luchtfiltering
• 2-delige metalen zuigbuis
• automatische oprolsnoer
• opbergruimte voor accessoires

van

K.« ^^v^gEaa
voor

Funai Draadloze Telefoon
SCT-3388
TL-~

ooo
OQQ
ooo

OOQ

• 10 geheugens
o een bereik van ± 300 meter
• ruisonderdrukker
• beveiliging tegen afluisteren
• nummerherhaling en paging
(oproepsignaal)

voor

Babyliss Reishaardroger

Blue Air
combikoelkast

• handige opvouwbare reisfohn
• voorzien van 2 snelheden
• vermogen 1000 watt
• werkt op 110-220 volt
• met gratis Panthène

van
voor

van

Technics portable CD-speler

• netto inhoud
koelruimte 159 liter
• netto inhoud
vriesruimte 66 liter
• automatische
ontdooiing
• 1 thermostaat

39.95 voor

• 24 nrs. programmeerbaar
» random play f unktie
• 6 uur speelduur op 2 batterijen
» 1-bit techniek

Philips beautyset
met Ladyshave
• met 8 hulpstukken
• 4 voor manicuren en pedicuren
• 3 voor massage en 1 voor inmasseren
van lotion en creme's
• omschakelbaar 110/220 volt

van
voor
,V

Sony walkman
WM-EX 112
• megabass
• anti-rolling mechanisme
• AVLS systeem
• tape selector
• inclusief hoofdtelefoon
en riemclip

van

69:
voor

^Üfei *"*•»<>»
••* l .

^»

van

voor

i

van

voor

SPAAR BIJ
AIR MILES

v i'

Helpt u beter Mezen.
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NS experimenteren
met kortere overstap
ZANDVOORT - De Nederlandse Spoorwegen zoeken alsnog naar een mogelijkheid om de overstap tussen de trein
Zandvoort-Haarlem en de intercity naar Amsterdam te
verkorten. Afgelopen week stopten beide treinen een paar
keer aan het middenperron. Komende dagen wordt bekeken of dit definitief kan worden ingevoerd.
Forensen uit Zandvoort keken vrijdag en dinsdag verbaasd op, toen zij in Haarlem
aan kwamen. In plaats van op
spoor 8 stopte de intercity van
en naar Amsterdam die dagen

Klopjacht
op motordief
ZANDVOORT - Een 28-jarige
Amsterdammer is zondag na
een uitgebreide zoektocht aangehouden wegens het stelen
van een motor, merk Harley
Davidson.
Een getuige zag de man 's
middags om een uur de motor
stelen op de Boulevard Paulus
Loot. Hij deed onmiddellijk
melding van de diefstal. Op de
Zandvoortselaan zagen agenten de man rijden en zetten direct de achtervolging in.
De Amsterdammer vluchtte
het terrein van Nieuw Unicum
op. Hij ging het gebouw in en
later rende hij de duinen in. Inmiddels waren vijf politiewagens, twee motoragenten en
een speurhond gearriveerd.
Het gehele duingebied werd afgesloten en zelfs een helikopter
ingezet. Na een zoektocht van
twee uur kon de man worden
aangehouden. Hij had zich in
de duinen in de bosschages verborgen gehouden. Hij is ingesloten voor verhoor.

Jazzpodium op
Gasthuisplein
voor Greenpeace
ZANDVOORT - Stichting
Kunstcircus Zandvoort, hoofdsponsor van de optredens op
het Gasthuisplein, heeft het
jazzpodium aldaar uitgeroepen
tot Greenpeace-podium. Hiermee wil de stichting protesteren tegen de voorgenomen
Franse kernproeven op Mururoa en de entering van de Rainbow Warrior door Franse mariniers bij het atol een maand geleden. Bij het jazzpodium
wordt een handtekeningenactie
gehouden.
Het programma voor de zondagavond van het festival Jazz
behind the Beach op het Gasthuisplein is nu ook bekend.
Tussen zes en acht uur 's
avonds zal D'Wijs & Band met
Adriana Eomijn optreden. De
band brengt gospel-jazz met
funk- en soulelementen.
In de pauzes van het jazzfestival op het Dorpsplein vinden op
4 en 5 augustus karaokeshows
plaats. Zaterdagavond zal in gebouw De Krocht de jazzpianist
Lex Jasper optreden. Hij was
leider van het voormalige Varadansorkest. Jasper wordt begeleidt door de Haarlemse contrabassist Eric Timmermans,
de Santpoortse slagwerker
Hans Beths en zanger-gitarist
Chris Monen. Aanvang negen
uur.

op spoor 6. Dat is aan het 'middenperron' gelegen, evenals
spoor 5, waar de Strandsprinter
uit Zandvoort stopt. De reiziger
kon daardoor bijna letterlijk
'overstappen': de afstand tussen beide treinen bedroeg
slechts luttele meters. Voor de
gebruikelijke overstap, tussen
de perrons 5 en 8, moeten zij
twee trappen nemen. Met name
voor mensen die moeilijk ter
been zijn, is dat lastig. Er zijn
wel twee nieuwe liften, maar
die liggen bijna aan het andere
uiteinde van het station.

Lastig
Bij navraag bij de NS bleek
dat het om een experiment
ging. „Wij hebben natuurlijk
het liefst een zo goed mogelijke
overstap voor de passagiers, zodat zij zo min mogelijk hoeven
te lopen," zegt NS-voorlichter
Lida Dijkman. „Vandaar dat er
een proef is genomen." Wat de
uitslag van het experiment is,
kon zij nog niet zeggen. „Dat
wordt komende dagen geëvalueerd. Maar het is wel duide-

ZANDVOORT - Uit een auto
op een parkeerplaats aan de
Boulevard Barnaart is vorige
week een aantal goederen gestolen. Tussen de spullen zaten
twee golftassen ter waarde van
negenduizend gulden, een computer, leren jas, cheques en autopapieren. De kraker sloeg een
ruit van de auto in.

Schiltmeijer zat zelf ook in de
trein op een van de dagen dat
het experiment werd uitgevoerd. „Ik kwam terug van
mijn werk in Amsterdam. Ik
stond al klaar om in Haarlem
aan de rechterkant van de trein
uit te stappen. Toen moesten
we er plotseling links uit...,
stonden we aan perron 6. Ik
was stomverbaasd!"

ruim 2850 kilo aan grondstoffen.

De Zandvoorter heeft de op l
juli 1995 in werking getreden
wet voorkoic.^ng misbruik chemicaliën overtreden. De maximumstraf op dit misdrijf bestaat uit zes jaar gevangenisstraf. De man verklaarde na
zijn aanhouding dat hij wilde
stoppen met het maken van
XTC en onderweg was naar een
bedrijf in België, waar hij de
grondstoffen van had betrokken. Het vermoeden bestaat
De bestuurder van de auto, dat de Zandvoorter een comeen 56-jarige man uit de bad- pleet xtc-laboratorium verhuisplaats, verklaarde dat het che- de.
mische spul bedoeld was voor
het maken van polyester. Hij
zei onderweg te zijn naar een
bedrijf in België. De Zandvoorter had echter geen vergunning
voor het vervoer van de chemicaliën. Daarom werd de vrachtwagen voor nader onderzoek
naar het politiebureau gereden.

Tabletten
In de auto zaten echter chemicaliën bestemd voor de produktie van de grondstof van
XTC-tabletten.
In de wagen lagen bovendien
halffabrikaten van XTC. De
chemicaliën bestonden uit aceton, methanol methylchloride,
mierzuur, zwavelzuur en talkpoeder. In totaal ging het om

'ATV' voor beachwatchers

6
7
8
9

aug
aug
aug
aug

LW
04.26
05.06
05.44

HW LW
21.0616.24
21.5917.26
23.1618.26

11.55
00.25
01.40
02.39

06.54
00.14
09.50
10.55

----- 19.24
13.1020.45
14.1522.05
15.1523.10

10 aug 03.35 13.35 16.0523.56
11 aug 04.18 -.16.4914.33
Maanstand/getij:
EK vrijd. 4 aug. 05.16 uur
Doodtij maand. 7 aug.
13.10 uur NAP + 84 cm
VM dond. 10 aug. 20.16 uur

ZANDVOORT - De taeachwatchers hebben vrijdag
een 'all terrain vehicle',
kortweg ATV, cadeau gekregen.

Zandvoortse en Bloemendaalse
strand hoeven te lopen, als zij
elkaar willen aflossen. Behalve
veel inspanning scheelt dat ook
veel tijd.

De vierwielige 'motor' is ter
beschikking gesteld door de
importeur van het Japanse motormerk Kawasaki. De aanwinst, ter waarde van zo'n 12
duizend gulden, betekent dat
de beachwatchers niet meer
naar de uitkijkposten op het

Ruud Drommel van de Zandvoortse Reddings Brigade heeft
het contact gelegd met Kawasaki. Afgesproken is, dat de ZRB
en de politie ook gebruik mogen maken van de ATV, 'als ze
er maar voorzichtig mee doen
tussen de badgasten...'

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

Strandkrant
Wie spelen er allemaal
tijdens het komende Jazz
behind the Beach? Het evenement dat vanavond op
Nieuw Unicum van start
gaat en vervolgens drie dagen lang het dorp onderdompelt in de jazzmuziek.
Deze en andere informatie
is uitgebreid te vinden in
de derde Strandkrant van
dit seizoen, uitgegeven
door het Zandvoorts
Nieuwsblad. Ook in dit
exemplaar staan leuke en
gezellige dingen centraal,
in de badplaats en in de
omgeving. Bijvoorbeeld
over het Marlboro-evenement komend weekend op
het circuit, maar ook over
uitgaan en winkelen in
Zandvoort.
Het is tevens de laatste
editie van de Strandkrant
voorjaar. Ook deze is gedrukt in een oplage van 15
duizend stuks en is te verkrijgen bij de strandpaviljoens en op tal van andere
punten in het dorp waar
veel toeristen komen. De
vaste lezers vinden uiteraard weer een gratis exemplaar in hun eigen Zandvoorts Nieuwsblad.

„Er dient als het ware een
kunstroute langs de winkels en
ondernemingen te ontstaan,"
zegt Rita Aker, een van de organisatoren van Kunst Circus
Zandvoort, dat dit jaar in het
weekend van 9 en 10 september
wordt gehouden. Zij heeft Ondernemers Vereniging Zandvoort om medewerking gevraagd, om deze grote kunstmanifestatie nog verder uit te
breiden.

7 DAGEN PER WEEK TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN

Op zondag 6 augustus:
Varkensoesters ::: :omatenroomsaus. je:\:\xen rijst
en een kv.v.r'x roomdessert.

of neerzetten, dat zij zelf, of familie of kennissen, in bezit hebben: een schilderij of ander object dat voor de eigenaar een
bijzondere betekenis heeft.

den etalagewedstrijd was een
aardig succes, deze actie kan
ook een vergelijkbaar succes
zijn,' schrijft het OVZ-bestuur
aan zijn leden. De gezamenlijke
actie om alle ondernemers over
de streep te halen, heeft als
Erfenis
motto meegekregen 'Mijn favo„Alles is mogelijk. Van het ge- riete kunstwerk'.
ërfde schilderijtje tot het mooiste aquarel, een beeld of een
object," aldus Rita Aker. Dat Vrijdag
Degenen die wel willen meezegt zij ook in een brief die deze
week via OVZ onder de leden doen, maar geen eigen 'favoriet
wordt verspreid. Het OVZ-be- kunstwerk' hebben, kunnen
stuur is namelijk erg enthou- contact opnemen met Kunst
siast. „Het is een heel leuk initi- Circus Zandvoort. In overleg
atief," zegt bestuurslid Theo wordt clan een werk ter beschikking gesteld van een aan
van der Laan (Hema).
„Een aardige promotie voor het evenement deelnemende
Zandvoort, daarom hopen wij kunstenaar.
dat er zoveel mogelijk onderneHet is de bedoeling cku :u'
mers op inhaken. Het hoeft ook
helemaal geen dure of exclusie- kunstwerken al op vrijdac :>
ve kunst te zijn. Wij doen er ook september bij de onder:W.UT*
zeker aan mee. Mijn ouders zijn te zien zijn. In verband :v.o: de
pas verhuisd, daar zijn nog wel promotie die hier aan .cocever.
wat leuke dingetjes bij tevoor- kan worden, is hen gtHTiu^d dit
tijdig te laten weten aar. Kunsr
schijn gekomen."
'De in het najaar 1994 gehou- Circus Zandvoort.

14.95
VROOM & D R E E S M A N N
'Miiverstraüt

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgevy.-.? afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Xand\wr:s Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,00

l ESBïeuwebSad

THE BEAC:
Foto André Lieberom

„Tijdens Jazz behind
5
the Church kan iedereen hélemaal lekker zichzelf zijn." Dat
zegt dominee Boeyinga, die
aanstaande zondagochtend
de jazz-kerkdienst weer voor
zijn rekening zal nemen, samen met Milly Scott.

ELKE ZONDAG OPEN

(ADVERTENTIE)

rens
HW
08.36
09.26
10.35

Bijvoorbeeld in de etalages. Dat is de grote wens van
de organisatoren van dit
evenement, én van Ondernemers Vereniging Zandvoort. Vandaar dat zij gestart zijn met de actie 'Mijn
favoriete kunstwerk'.

Het evenement, met feesttenten en kramen waarin tientallen kunstenaars hun werk tonen, moet ook terug te vinden
zijn in de etalages van de ondernemers. Die kunnen daar hun
favoriete kunstwerk ophangen

De beachwatchers hoeven niet meer te lopen naar de uitkijkto-

Je zelf

(ADVERTENTIE'

Ondernemers showen hun
5
'favoriete kunstwerk

ZANDVOORT - Zoveel
mogelijk kunst bij alle
Zandvoortse ondernemers,
tijdens het weekend van
Kunst Circus Zandvoort.

De flat met 36 apparteO
menten slopen en er een nieuwe voor lerugzetten, met 72
appartementen. Met dat voorsiel is de vereniging van eigenaren van een flat aan de Tjerk
Hiddestraat naar haar leden
gestapt.

Foto André Lieberom

Initiatief van Kunst Circus Zandvoort en OVZ

ZANDVOORT - Na een meiding van de diefstal van een
bromfiets zagen agenten op de
Zandvoortselaan de brommer
richting Heemstede rijden. De
bromfietser liet zijn voertuig
achter op de Constantijn Huygenslaan en vluchtte de weilanden in. Even later werd de verdachte, een 17-jarige Hoofddorper, aangehouden.

Datum
3 aug
4 aug
5 aug

„Hel is weer
eens wat anders
dan een ooievaar
voor de deur."
Dat zei deZandvoortse kunstenaar Victor Bol
(foto) dinsdag na
het plaatsen van
een metershoge
iep op het
strand. In de takken hing een
groot 'vogelnest'
met daarin een
pop. Victor en
zijn vrouw, Marian Bol-Bruntink,
hadden zondag
namelijk een
tweede dochter,
Nikki, erbij gekregen. „Hollands welvaren,"
aldus de trotse
vader, „een echte Zandvoortse,
7,5 pond zwaar
en 50 cm groot."
Voor zijn kunstwerk, dat maar
één dag te zien is
geweest ter
hoogte van paviljoen 17, had Bol,
medewerker van
de gemeentelijke
groenvoorziening, een oude
iep gebruikt.
Deze was diezelfde ochtend nog
in de 'koninginnenbuurt' wegens iepziekte
gekapt. „Zo is
het nog een echte levensboom
geworden," aldus de kunstenaar. Voor de
Zandvoorters is
het ook een bijzonder moment
geweest: waarschijnlijk de enige keer dat zij op
strand een fiere
boom met takken en al uit het
zand hebben
zien steken. Enkele kindertjes
vonden het kennelijk niets bijzonders: zij hebben de boom met
een plastic gietertje (zee)water
gegeven.

Stomverbaasd

Brommerdiefstal

Waterstanden B

Sloop

lijk dat het een lastige zaak is.
De loc van de intercity moet
van de ene kant naar de andere
kant van de trein. Als deze op
spoor 6 staat, zijn daar meerdere rails voor nodig. Dat betekent voor andere treinen een
grotere kans op vertraging."
De belangenvereniging voor
reizigers, Rover, heeft al vaker
de suggestie gedaan het probleem van die grote overstap op
deze manier op te lossen. Ruud
Schiltmeijer, bestuurslid uit
Zandvoort, reageert dan ook
enthousiast. „Het is veelbelovend, wat ons betreft is dit experiment zeker positief uitgevallen. Misschien is hier een
eerste opening om er wat aan te
gaan doen, na de veranderingen
op 30 mei. Ik heb met een aantal conducteurs en reizigers gesproken, hun eerste reacties
waren ook allemaal positief."

Zie ook de Strandkrant

Golfspullen weg

Eerste
iep op

Zandvoorter nog in
voorarrest na vervoer
XTC-laboratorium
ZANDVOORT - De Zandvoorter die vrijdag 21 juli
werd aangehouden op de
Brouwerskolkweg in Overeen zit nog steeds in voorarrest. De man reed in een
vrachtwagen en werd gemaand te stoppen na een
melding van een inbraak op
de Zandvoortselaan, waarbij een vrachtwagen werd
gesignaleerd. In de laadruimte van de wagen bevond zich een grote hoeveelheid chemicaliën.

Oplage: 5.300

Editie 17

ZANDVOORT I »!)«ï
3-4-5-6

HJSTUS

Opening donderdag 3 augustus (20.00 u.) in
nieuuu unicum met o.a. Neuu cool collective

Zie ons uitgebreide programma in de
„STRANDKRANT" van deze week.

Naam: (m/v) l
Adres: l l l l
Posieode/Plaals:L
Telefoon: l l l l l l l l l l l i (i.,.,„. o»i,r„k. bM
Giro/Banknr.: l L
' Daarna word ik abonnee en betaal per
j D kwartaal ƒ 18,00 D half jaar ƒ 32.55 D jaar ƒ 56,90
. * Voor postabonnees gelden andere tarieven.
'
|
|
l

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.152.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft «een postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"
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FAMILIEBERICHTEN
Wij willen langs deze weg
kinderen, kleinkinderen
familie, vrienden en buren
bedanken voor de bloemen,
planten en leuke attenties.

6 augustus 1995

85

85

Bep en Anton Paap
I let was een lijne avond.

HARMKE LEIJENHORST-DE JONGE

hartelijk gefeliciteerd
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen '

85

Vrijdag 4 augustus +
zaterdag 5 augustus
16.00-21.30 uur

De Heer is mijn herder
Na een leven van zorg en aandacht voor allen die
haar dierbaar waren, is van ons heengegaan onze
lieve moeder en oma

Strandpaviljoen no. 11
Rudolf Kreuger Band

SLUITINGSTIJDEN TERRASSEN VERLENGD
De burgemeesteren het college hebben bij beschikking toestemming
gegeven voor het organiseren van het Jazz Behind the Beach Festival op 4 t/m
6 augustus 1995.
BIJ wijze van proef zullen de sluitingstijden van de podia op 4 en 5 augustus met
een uur worden verlengd tot 01.00 uur.
Tevens heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 2.3.1.3 van de
"A.P.V. Zandvoort" DIJ' wijze van proef de sluitingstijden van de terrassen op
4 en 5 augustus a.s. meteen uur te verlengen. De terrassen zullen op deze dagen
geopend zijn tot en met 02.00 uur.
De beschikking ligt ter inzage bij het bureau Voorlichting en PR in het Raadhuis.
Indien u zich met deze beschikking niet kunt verenigen, kunt u binnen zes
weken na de publikatiedatum van de beschikking een bezwaarschrift indienen.
In uw bezwaarschrift dient u duidelijk aan te geven tegen welk(e) onderdeelAdelen) van de beschikking u bezwaren heeft. Afhankelijk van het onderdeel
respectievelijk de onderdelen waartegen u bezwaren heeft, dient u uw bezwaarschnft in te dienen bij de burgemeester of bij het college van Burgemeester en Wethouders. In de beschikking is duidelijk aangegeven wie van beide
bestuursorganen voor welk onderdeel van de beschikking verantwoordelijk is.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval
van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de rechtbank Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

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

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
van ons is heengegaan

Maria Pieternella Hagen-Postma

Ria
-k 18 november 1940
128 juli 1995
Ed Hagen
André en Astrid
Ryan
Luciën
Yolanda en Fick
Edwin en Britta
Correspondentieadres:
Lorentzstraat 343
2041 RN Zandvoort
De begrafenis heeft woensdag 2 augustus plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de
Tollensstraat te Zandvoort.

Super
NOORD
Vrijdagavond
onderbreking
lot 20.00 uur
KOOPRVOND

DUINSTR. 8 ZANDVOORT

02507-20TÖ2
Een laatste groet...

De klaverjasclub 't Stekkie verliest een van haar
leden

Ria Hagen
We zullen je lach en je humor erg missen.
Onze gedachten gaan uit naar Ed en de kinderen
en wij wensen hen veel sterkte toe.
Klaverjasclub 't Stekkie:
Tineke Kalk
Erica de Rooy

ADVERTENTIES

tvf \/r f\i=H\f. jjEim

Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12, Zandvoort

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

-,]
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een pompkelder gelegen aan de Westerparkstraat te Zandvoort.
Het besluit en andere stukken die op de procedure betrekking hebben liggen
met ingang van 7 augustus tot 18 september 1995 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. Aldaar kan ook een
mondelinge toelichting worden verkregen.
Het kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34.

Stichting Sociëteit „D€ MRNKH"
op zaterdag 5 augustus o.s.

SniSfl NIGHT
Vonof 20.00-2Z.OO Songrio
drinken zoveel u uillL

Vonof 22.00 Uitgebreide
Barbecue op het terras.
Vonof 23.00 In de Caribbean
club (grote zool) op tournee In
Curopo hebben uil] gecontracteerd UVC

JfiSMIN V Las SI€T€ POTCNCIfiS
In de bovenzoal als vanouds uui DJ Rob Z vanaf 8 uur met
de laatste hits.
Vanaf 22.00 In de plonobor Non-stop
f» \
Zuld-flmerlhoonse muziek m.m.v. LfNNV SHLSBHCH

Clnde avond 3 uur. Cntree ƒ 25,00.
Correcte kleding verplicht.
Reserveren en informatie 02507-16023

Tot 18 september 1995 kan tegen het besluit beroep worden ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage door:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het
besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te
brengen over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van
het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Het besluit wordt op 18 september 1995 van kracht tenzij gedurende de
beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

95059B
95060B
95061B
95068B

Stationsplein 13-15
Burg. Nawijnlaan 1
Emmaweg 1
Frans Zwaanstraat 70

veranderen entree
wijziging vergunning zorgcentrum Zandvoort
plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00
-12.30 uur gedurende zes weken na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. BWT, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Auto-of motorrijles?
Goede doet't beter!
I n g e s c h r e v e n bil C B R

)GEMEENTE

en kon^
begrafenis j
of oreinatie voor skchtsf 3.1455luit een natora-iütvaar^^
bij Uitvaartcenti^

0250714420
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•:.-;••"Stadhouderskade 60 '-tó
K : 1072.AC- 'AMSTERDAM^
Telefcjon (020) 6 62 7156 ~
: StaifcZl september "

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

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

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingti Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

VERLEENDE MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een vergunning ingevolge
de Wet Milieubeheer verleend voor:

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

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

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort

Let op! Zaterdagavond sjnq.lc night

2 kam. etage
fl. 950,=
tel. 18766

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Zandvoorts Nieuwsblad

De bij de verlening behorende stukken liggen ter inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20 te
Zandvoort.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na publikatie van
bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

en

AUTORECLAME

RECLAMEBELETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO'S)
ZETWERK
DRUKWERK & STICKERS
PROMOTIONELE KLEDING
VLAGGEN & SPANDOEKEN

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten aanwezig zijn.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

PROFESSIONALS IN:

Zo uniek voor ons
Bijna 10 jaar jouw lach, jouw humor, jouw gezelligheid, jouw vriendschap, jouw dans, jouw
enorme doorzettingsvermogen zal voor ons een
voorbeeld zijn en een goede herinnering blijven.
Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Leden en dirigent
Zandvoorts Vrouwenkoor

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
08.15-09.00 uur
Corn. Slegersstraat
09.15-10.00 uur
Schuitengat
10.15-11.00 uur
Brederodestraat/Friedhoff plein
11.15-12.00 uur
Tolweg
12.45- 13.30 uur
Sophiaweg
13.45-14.30 uur
Van Lennepweg/J.P. Thijsseweg
Prof. v.d. Waalstraat
14.45-15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45-16.30 uur

Vinkenstraat 19
- 1 boom
Duindoornlaan 14 - 7 bomen
Poststraat 1 0 - 1 boom

Te huur
zomerhuisje
fl. 750,=

IN SAMENWEIKING METMEMO IECUME

Ria

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 8 augustus 1995.

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

15.00-19.00 uur

„Picture this"
vrijdag 4 aug.
bij „SCANDALS

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

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben een kapvergunning verleend voor:

Zondag 6 augustus
Strandpaviljoen no. 14
Rudolf Kreuger Band

Tevens heeft de burgemeester besloten om opgrond van artikel 2.3.1.3 van de
"A.P.V. Zandvoort" de sluitingstijden van de terrassen op 4 en 5 augustus a.s.
met een uur te verlengen. De terrassen zullen op deze dagen geopend zijn tot
en met 02.00 uur.

GEMEENTE

Pieternella Maria
Stouthamer-Bliek
weduwe van Passchier Stouthamer
in de leeftijd van 81 jaar.
Schier en Janny
Elma, Nicolette
Ben en Helga
Andrea
Christiaan en Liesbeth
Magda en Rolf
Marianne en Frits
Robin en Saskia
David en Liselotte
Rob en Rina
Esther, Mariska
Richard en Carol
Claire, Corinne
Christa en Ernst
Mirjam, Nils
Nikki
Zandvoort, 25 juli 1995
Correspondentieadres:
P. Stouthamer
Robijn 24
2651SW Berkel en Rodenrijs
De begrafenis heeft maandag 31 juli op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort plaatsgevonden.

SLUITINGSTIJDEN TERRASSEN VERLENGD
Van 3 t/m 6 augustus heeft in Zandvoort het Jazz Behind the Beach
Festival plaats. Bij wijze van proef zullen de sluitingstijden van de
podia op 4 en 5 augustus met een uur worden verlengd tot 01.00 uur.

Na tweemaal ons paspoort
gebruikt te hebben zijn wij

Wit Verhuizingen

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

ERKENDE

Dagblad de Telegraaf
vraagt per direkt

2 bezorgers
in Zandvoort
leeftijd vanaf 15 jaar

maandag 7 augustus
weer aanwezig
Versteege's Ijzerhandel

1 wijk ± 90 kranten
tijdsduur ±40 min.
1 wijk ±140 kranten
tijdsduur ±1 uur
Voor aanmeldingen en inl.

Pakvelclstracrt/Lip-pleintje

tel. O25O3-35295
na 17.00 uur

GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'n f 5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en. nacht bereikbaar voor ,:.C
het verzorgen van een begrafenis
of crematie;
!
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Diirckt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
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Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

naam:,
straat:.
postcode/woonplaats:
telefoon:
Q leeftijd(en):.
Kon in envelop zonder postzegel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

ZANDVOORT - De flat
met 36 appartementen slopen en er een nieuwe voor
bouwen met 72 woningen.
Dat is het 'ambitieus plan'
dat de gelanceerd is door de
Vereniging van Eigenaren
Flatgebouw Tjerk Hiddestraat 2-10 Zandvoort.

Vereniging van Eigenaren wil
flat Tjerk Hiddestraat slopen

Dit blijkt uit een 'uitgelekt'
voorstel aan de eigenaren van
de appartementen. Als zij akkoord gaan met het plan, zouden zij tijdelijk moeten verhuizen, ten behoeve van de sloop
en nieuwbouw. Maar als zij terugkomen, is er voor hen een
appartement dat ongeveer 40
vierkante meter groter is dan
hun huidige woning. De kosten
die daaraan verbonden zijn,
worden betaald uit de verkoop
van de overige 36 nieuwe appartementen. De nieuwbouw zou
behalve een ondergrondse garage ook twee of drie penthouses
bevatten.

ZANDVOORT - De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, KNRM,
is vorig jaar 1183 keer uitgevaren om hulp te verlenen
op zee. Dat is een stijging
van ongeveer 13% ten opzichte van 1993, en een
nieuw record.

33 weken
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De flat aan de Tjerk Hiddestraat kan zonder kosten voor de huidige eigenaren gesloopt en - groter - herbouwd worden, zegt de
Vereniging van Eigenaren
Foto Persbureau Zandvoort
De gemeente is in principe
bereid medewerking te verlenen aan het plan, zo schrijft het
verenigingsbestuur. Het heeft
in april al contact gehad met
CDA-wethouder Versteege en
het hoofd van de afdeling

Ruimtelijke Ordening, Van
Delft. Zij zouden echter liever
hebben, dat er voor een groter
gebied plannen worden gemaakt, bijvoorbeeld vanaf
Gran Dorado tot en met de
Tjerk Hiddestraat. Op particu-

lier initiatief, wel te verstaan.
Een van de bewoners heeft
woedend gereageerd op het feit
dat de brief is 'uitgelekt'. Met
name omdat bepaalde informatie in de brief niet zou kloppen.

KNRM redt 2013 personen
vrijd. Dat is 14,5% meer dan het
jaar daarvoor.

nieuwe huisvesting, de stations
Eemshaven en Stellendam een
nieuwe boot. Begin 1995 heeft
ook Zandvoort een nieuwe redVernieuwen
dingboot gekregen, de Annie
De stations Ouddorp, West- Poulisse, en momenteel zijn er
kapelle, Enkhuizen en West- boten in aanbouw voor Vlie-Terschelling kregen vorig jaar land en Burghsluis. Daarna ko-

Daardoor worden de flats 'onverkoopbaar'. „De flat is pas gerenoveerd, inclusief de balkons. En er is een nieuwe
straatgevel. Maar ik weet nu al
dat een aantal mensen daar niet
aan meewerkt."
men zes andere stations aan de
beurt, waaronder Hoek van
Holland en Den Helder. De
KNRM streeft ernaar rond het
jaar 2000 alle stations te hebben
voorzien van nieuwe, snelle boten.
Overigens telt de reddingmaatschappij - over heel Nederland -14 redders in vaste dienst
en verder zo'n 600 vrijwilligers.
'Mensen die vaak hun eigen leven riskeren,' aldus de KNRM.

MENINGEN

'Het doet zeer als je zand op het graf aantreft'

Grafstenen en bloemen worden willekeurig opzij 'gegooid'
het verhaal van mevrouw Van
Zuylen, in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 27 juli.
Ook wij hadden een ervaring
zoals mevrouw Van Zuylen beschrijft. Daarom snap ik niet
dat de heer Van de Velden de
klacht die ingediend werd, over
een hoop zand op een naast liggend graf, afdoet met 'Het is
een incident'. Want ook wij
hebben foto's gemaakt en een
klacht ingediend, die werd afge-

'Woensdagavond komen de kermiswagens weer'

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op donderdag m Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.: J.M. Pekelharmg.
Hoofd commercie' J.F. Sas.

De heer Wimmers van de
Prinsesseweg is geschrokken
van alle commotie rond het artikel twee weken geleden In het
Zandvoorts Nieuwsblad. Daarin
werd d_e komst van de kermis
vergelijken met 'de komst van
de Duitsers'. Dat leidde tot een
vloed van reacties, vorige week
in de krant.
Wimmers ontkent echter dat
hij die en andere - geciteerde woorden heeft gebruikt. Daarnaast spreekt hij ook verwijten
tegen, die andere omwonenden
hem afgelopen week hebben gemaakt, in hun Ingezonden brie-

Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel 02507 - 17166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 0250730497 M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u., dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: R. Post.
Abonnementsprijzen: ƒ 18,00 per
kwartaal, ƒ 32,55 per half jaar; ƒ 56,90
per jaar. voor postahonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers /
1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08 30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.
Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

De filmavonden worden
elke woensdagavond gehouden, aanvang half negen. Dat
begint op 13 september. De
planning is voorlopig om 33
weken te gaan draaien, tot
volgend jaar april. Bij genoeg
belangstelling zal dat waarschijnlijk wel voor onbepaalde tijd worden.
De programmering, met
elke week een andere film,
wordt geregeld door Ockersen, maar na verloop van tijd
kan ook rekening worden gehouden met wensen van de
leden. „Maar voor de eerste
weken, van 13 september tot
en met 27 oktober, hebben we
maar alvast een programma
samengesteld," aldus Ockersen. Daartoe behoren onder
andere Bullets over Broadway, van Woody Allen, The
Cement Garden, van Andrew
Birkin, en Heavenly Creatures, van Peter Jackson.
De planperiode wordt beperkt gehouden, om later
eventueel op het verschijnen
van nieuwe films te kunnen
inspringen.

Kwaliteit
Het worden films met kwahteit, verzekert hij. „Er zijn
talloze films die Circus Zandvoort niet halen. De films die
hier draaien, moeten vrij
commercieel zijn, anders

tingen zoals vermeld in het
Zandvoorts Nieuwsblad van 20
en 27 juli beslist niet gedaan
heb. 1) Ik heb gezegd 'woensdagavond komen de kermiswagens weer', en niet wat in de
krant vermeld is. 2) Mijn
PTT-postbus was al eerder gestolen dus niet door het kermisgebeuren. 3) Het kinderspeelplaatsje moest van mij weg, was
er gezegd. Ik weet niet eens bij
wie ik daarvoor zou moeten
zijn. Ik heb geen enkel gesprek
daarover gevoerd. 4) Zelf heb ik
Duitse kennissen in Zandvoort
op de camping en in Duitsland.
5) De redactie is naar mij toegekomen met de vraag hoe ik de
Geachte redactie, bij deze kermis vond. Ik heb alleen gelaat ik u weten dat ik de uitla- zegd: 'ik heb niks tegen de ker(ADVERTENTIE)

COMMERCIEEL 2AKENNIEUWS
Bromfiets als prijs c;'andg.rg
Amsterdam. Do heer S. Gunian uit Diemen is sinds afgelopen
zaterdag de trotse bezitter van een Yamaha bromfiets. Hij kreeg
het rijwiel aangeboden door Sanders Meubelstad aan de Overtoom 557 te Amsterdam. In verband niet de opening van de
twaalfde vestiging van Sandeis Mcubelstad m Den Haag werd een
landelijke actie gehouden. Bij besteding van minimaal duizend
gulden mochten de kk-nten een sleutel trekken uit een bakje met

vijftig sleutels. Wie do sleutel pakte, die paste op de bromfiets,
mocht het vervoermiddel hebben. De heer S. Guman kreeg de
Gouden sleutel oveihandigd en manager S. van Cruijnen wenste

hem en zijn gezin veel scooterplezier!

mis maar niet 13 dagen met komen-en-gaan voor je deur'. 6)
Er waren meerdere mensen die
dat vonden. 7) 'Kermis weg,
PTT bus weg,' dat is niet eerlijk,
dat is niet waar. 8) Ik neem aan,
dat als het eerlijk is, het toch
gehoord mag worden? Maar ik
was weg en kon geen tegenwoord geven. 9) Het 'retour
Amsterdam' zit er niet in, want

krijg je niet een week lang
voldoende publiek Van de
club is het nu de bedoeling,
films te draaien die je hier
anders niet ziet. Artistieke,
culturele films, zoals ze ook
wel draaien in The Movies,
Cmecenter, De Uitkijk en Desmet m Amsterdam," aldus
Ockersen. Daarvan is er volgens, hem een enorm aanbod
Heino noemt het 'blikverruimende, kwaliteitsfilms',
vergelijkbaar met de programmering van de vroegere
Film In in Zandvoort. „Maar
nu zijn het films op 35 mm.
Die worden zonder pauzes en
zonder commercials tussendoor vertoond " Na de filmvoorstelling is er gelegenheid
m de foyer om wat na te praten.

Oude Draaidoos
Maar als Thijs Ockersen m
de buurt is, zal hij - als kenner - voor de voorstelling nog
een korte introductie van de
film geven. Ockersen heeft
zich al vanaf zijn 14e verjaardag compleet verdiept in het
fenomeen film. Sinds hij voor
die verjaardag het boek 'De
Oude Draaidoos' van Van
Collem mocht kopen, heeft
het onderwerp hem nooit
meer losgelaten. Twee jaar later was hij zelf aan het filmen.
Een lidmaatschap voor het
eerste seizoen gaat 25 gulden
kosten, een partnerlidmaatschap 15, CJP/65+ negen gulden. Als lid betaal je 7,50 entree, in plaats van 12,50 gulden. Bovendien krijg je voorrang op niet-leden, die voor
12,50 een 'daglidmaatschapskaart' kunnen kopen. Belangstellenden kunnen zich
opgeven bij Rene Paap, promotiemedewerker
Circus
Zandvoort, tel. 18686. Mogelijk komt er een van de komende weken ook een aanmeldingsformulier in de
krant.

Jan Zantvoort
plots overleden
ZANDVOORT - De bekende en sympathieke Jan
Zantvoort, dumwachter taij
de Amsterdamse Waterleidingduinen, is vorige week
dinsdag plotseling overleden.
Zantvoort wist van de 'Vroege vogels' wandelingen, eenmaal per maand op zondagochtend bij zonsopgang, een feest
te maken. Als hij samen met
een groepje natuurliefhebbers
rondliep om de bijzonderheden
van het jaargetijde te laten zien,
kwamen bij hem regelmatig
smeuige verhalen van vroeger
boven. Van stropers, maar ook
over zichzelf. Zo heeft hij zich
in de beginjaren onder andere
met de aanplant van dennenbossen beziggehouden, vertelde hij eens. „Ik zei tegen m'n
collega: joh, we zetten ze in de
vorm van onze initialen, dan
kunnen ze dat later altijd zien
vanuit de lucht." Toen een flink
aantal boompjes in de grond
stond, kwam hun baas eraan ..
Het tweetal mocht opnieuw beginnen. Zantvoort, met zijn
kenmerkende hoedje, liet zijn
publiek meeprofiteren van zijn
ervaring en kennis die hij in de
loop der jaren had opgedaan.
Soms werd het een uitdagend
spelletje met de (gestudeerde)
bioloog, die meestal meeliep
Tot vermaak van de vroege
wandelaars.
De in 1932 geboren Zantvoort
heeft indertijd nog het jachthoornensemble Het Panneland opgericht. Verder was hij
actief in de bestrijding van alcoholisme, wijs geworden door eigen ervaring.
Zantvoort woonde aan de
rand van het duin, een plek die
hij voor geen goud had willen
ruilen. Door zijn pensionering
dreigde dat echter wel te moeten gebeuren, daar zag hij vreselijk tegenop. Door zijn vroegtijdig overlijden heeft hij dat
echter niet mee hoeven te maken.

Drenkelinge gered
ZANDVOORT - Een 24-jarige
Amsterdamse vrouw is zaterdag van de verdrinkingsdood
gered. Een beachwatcher zag
dat de vrouw in moeilijkheden
verkeerde en alarmeerde de politie en de Reddingsbrigade. Leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade redden de vrouw
uit zee. Zij is naar een ziekenhuis overgebracht.

Rekreade gaat laatste week
ZANDVOORT - Rekreade,
het vakantiefestijn voor kinderen van 4 tot en met 12
jaar, weet de hitte nog goed
te trotseren: de activiteiten
worden zoveel mogelijk buiten gehouden. Zondag gaat
Rekreade zijn laatste week
in.

Door het warme weer van de
afgelopen weken is het aantal
kinderen dat meedoet aan Rekreade, wel wat teruggelopen,
maar iedereen is nog even enthousiast. De teamleden gaan
met de kinderen lekker naar
buiten in de omgeving van 't
Stekkie of het Jeugdhuis (achter de Hervormde Kerk), of ze
gaan de duinen in. „Als het zo
heet is, dan passen we het programma zoveel mogelijk aan,"
zegt Jan de Droog, een van de
organisatoren. „Dan maken we
er bijvoorbeeld een waterballet
van, én er is extra drinken."
Een nieuw graf is gedolven: twee bestaande graven, inclusief eventuele plantjes, gaan verscho- Deelname kost één gulden per
keer, een 4-uursprogramma
len onder een enorme berg zand
1,50 gulden. De poppenkasthandeld door wethouder Ver- wordt met een hoop zand op commentaar vergeefs contact voorstellingen zijn gratis.
een graf, waar je een bezoek aan opgenomen met de gemeente
steege.
De verantwoordelijke personen
Hopelijk zullen nu de men- wilt brengen.
waren allemaal op vakantie, Programma
sen die verantwoordelijk zijn Fam. Boers, Zandvoort
Vanavond (donderdag 3 auevenals de gemeentevoorhchter
voor het beleid op de Algemene
De redactie heeft m verband Zijn plaatsvervanger kon geen gustus) om half zeven is er
Begraafplaats nu echt nadenken wat ze doen. Want het doet met deze ingezonden bnejen het reactie geven Daarom komen volksdansen en poppenkast bij
het winkelcentrum in Noord,
'zeer', als je geconfronteerd erbij geleverde mondelinge wij er binnenkort op terug
mocht er onverhoopt een bui
vallen, dan binnen m 't Stekkie.
In het _entrum begint dat om
kwart over zeven op het Jan
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Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel 02507 - 18648. Postadrespostbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/emdred), Joan Kurpershoek.
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp

'Blik verruimende
en kwaliteitsfilms'
De filmclub is een initiatief
van Circus Zandvoort en de
Zandvoortse cineast en ülmkenner Thijs Ockersen. „Het
is een hele oude wens van
Thijs en van ons," verklaart
Circus-directeur Leo Heino
„We hebben het Filmclub Simon van Collem genoemd,
als eerbetoon naar onze overleden plaatsgenoot. Hij heeft
velen van ons leren kijken
naar films." Voor de naamgevmg is de toestemming gevraagd van de weduwe Van
Collem.

moest het meest uitvaren om
watersporters te helpen, in totaal 773 keer, voor de beroepsvaart 197 keer en ruim 200 keer
voor diverse soorten van hulpverlening, zoekacties of loos
Een en ander blijkt uiet het alarm. In totaal werden er 2013
verslag over 1994. De KNRM personen gered of uit gevaar be-

De familie Boers heeft vorig
jaar al meegemaakt dat er hopen zand op graven werden gegooid, op de Algemene Begraafplaats in Zandvoort. Van het
graf van de ouders van mevrouw Boers-Van Duyn waren
de grafstenen en bloemen klakkeloos opzy 'gegooid', getuige
een van bijgaande foto's. Ook
toen werd beloofd, dat dit niet
meer zou voorkomen. Net als In

Nieuwe Filmclub Simon van Collem:

ZANDVOORT - In Circus Zandvoort komen vanaf
september speciale avonden met artistieke, culturele
films. De organisatie daarvan is in handen van de pas
opgerichte Filmclub Simon van Collem. De filmavonden zijn voor leden van deze club.

Halveren
Daarnaast zou de maandelijkse bijdrage van de eigenaars
gehalveerd worden, terwijl de
reservering voor groot onderhoud, drieduizend gulden per
eigenaar per jaar, stopgezet zou
kunnen worden. Het nieuwbouwplan zou immers betekenen dat een aantal grote uitgaven, noodzakelijk op korte termijn, niet meer gedaan zou hoeven te worden, zoals vernieuwen van de dakbedekking, 35
duizend gulden, en van de
cv-ketel, 65 duizend.
Verder moeten volgens het
bestuur de balkons worden
aangepakt, 432 duizend gulden,
moet er buiten geschilderd
worden, 65 duizend én moeten
de trappenhuizen opgeknapt
worden, 125 duizend. Totaal 722
duizend,
inclusief BTW:
848.350 gulden.
Verder blijft het flatgebouw
'enorme bedragen vergen aan
onderhoud'. Dat zou in de loop
der jaren de kosten van nieuwbouw weieens kunnen overtref fen.
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Snijerplem (alias Rekreadeplein), of in het Jeugdhuis achter de Hervormde Kerk.
Vrijdag is er van 10 tot 2 uur
op beide locaties een 4-uursprogramma, dus... brood meenemen voor de picknick. In
Noord heet het programma
'Met Marsman op stap' en het
bestaat uit onder andere fitness, vingerverven, cake versieren en disco. In het centrum
bevat 'Station Zandvoort Centraal' een heleboel dolle stationsavonturen.

15-17 uur 'Een kaart met vaart'
(binnenspel). Centrum: 10-12
uur 'Misdruk'
(knutselen),
15-17 uur 'Flonkel Flonkel'
(speurtocht) en mogelijk nog
een vossenjacht om half acht.
Woensdag Noord: 10-12 uur
'Stoer op de Vloer' (enge dieren
knutselen met Leontien de dierentemster),
15-17 uur
'Brrlwaaaah!'
(dierengeluidspel), 18.30 uur volksdansen,en
poppenkast in het winkelcentrum of 't Stekkie. Centrum:
10-12 uur 'Waar zou het zijn'?
(buiten levend bingo), 15-17 uur
'Zweet op het kleed' (kreatief
Volgende week
spel), 19.15 uur volksdansen én
Het programma voor de laat- poppenkast op het Jan Snijerste week Rekreade m Zand- plein of in het Jeugdhuis.
voort-Noord luidt 'Herrie met
Harne - een held op sokken'. Donderdag 4-uursprogramma's
Voor het centrum is het thema dus boterhammen meenemen.
'Wat lief, alweer een brief'. De Noord: 10-14 uur veel spannenprogrammering is als volgt.
de avonturen en een superpickZondag 6 augustus volksdan- nick met Harrie als gast. Censen en poppenkast: vanaf 18.30 trum: 10-14 uur 'Knalfeest', prouur m Noord in het winkelcen- gramma met duizend en één
trum, bij regen in 't Stekkie, leuke dingen.
vanaf 19.15 uur op het Jan Snijer (Rekreade)plein.
Vrijdag 11 augustus: SantekMaandag Noord: 10-12 uur raampie op het Jan Snijerplem:
'Sloom of slim?' (spelletjes en groot slotfeest van Rekreade
quiz met Juf Knot) en 15-17 uur met allerlei knutselarijtjes,
'Niet m bad en toch nat' (water- pannekoeken,
volksdansen,
spelletjes met Harrie). Cen- een groots spektakel in de poptrum: 10-12 uur Een koude Ver- penkast, grimeren en nog een
rassing (knutselen), 15-17 uur heleboel andere dingen. ToeTok Tok Tok Wo Bon Ok (die- gangsprijs 2,50. De voorverkoop begint maandag 7 augusrengeluidenspel).
Dinsdag Noord: 10-12 uur'Sterk tus op de projecten, de kaarten
met potige Petra (sporten), kosten dan 2 gulden.

wij zijn gelukkig in Zandvoort.
10) En mijn gehandicapte dochter ook, omdat haar ouders hier
zijn. 11) Iemand kwetsen is
makkelijk, maar iemand helpen is moeilijk, jaloezie zal
daar de oorzaak van zijn, jammer maar waar. Hopende op
begrip hiervoor, hoogachtend
Chris Wimmers
Zandvoort

Gemeente klopt toerist
met auto geld uit de zak
J. v.d. Werf schrijft over de
toename van het aantal parkeermeters in Zandvoort. De
brief spreekt verder voor zich.
Hebben wij naïef gemeentebestuur? Wordt er gedacht met
een paar parkeermeters het
parkeerprobleem op te lossen?
Zijn er dan parkeerplaatsen bijgekomen? Nee, je klopt er de
bezoekers van Zandvoort geld
mee uit de zak, waar ze geen ijs,
patat of koffie voor kunnen kopen. (Je kunt het maar lx uitgeven)

strateurs, l ziek, l vakantie, l
vrije dag, dat zijn 9 man.
Parkeerprobleem los je op
door een lening te sluiten, parkeergarage te bouwen en de lemng af te lossen. De auto terugdringen is hetzelfde als terugverlangen naar paard en wagen.
Van het geld dat besteed is aan
structuurstudies en enquêtes
(er is er nu wéér een) hadden er
al een paar parkeergarages
kunnen staan.
Gratis parkeren in Zandvoort
zou een goede promotie zijn en
je hebt meteen 9 man politie
meer om het veiliger te maken
in deze gemeente.
't Zijn zomaar een paar ideeen...

Bovendien leveren die meters nét voldoende op. Je moet
ze aanschaffen, onderhouden,
én ze kosten veel meer mankracht van de politie: 2 contro- J. v.d. Werff
leurs, 2 geldophalers, 2 admim- Zandvoort

Winkeliers kunnen tijdens Kunst Circus Zandvoort hun eigen favoriete kunstwerk, bijvoorbeeld
verkregen uit een erfenis, in de etalage ten toon stellen
illusti.nie Mare de Boei

De Rabobank maakt het uuonen in
Zandvoort nog aantrekkelijker!
Bent u één van de kopers van de fraaie appartementen in het
„ Brederodecomplex" of van de riante villa's in het „niexonderpork
dan doet de Rabobank u een unieke aanbieding.
Als grootste hypotheekverstrekker
van Nederland willen wij graag uw
financiële partner zijn om uw
aankoop te realiseren.
De Rabobank biedt u een groot
aantal rentevormen tegen een zeer
aantrekkelijk tarief.
Door de rechtstreekse afzet leveren
wij u als persoonlijk financier
maatwerk in uw specifieke situatie.
Naast de overbrugging voor de
periode tussen het moment van koop
en verkoop, bieden wij u
aflossingsvrije leningen, en vele
andere aflossingsvormen en
maatwerkconstructies.

Speciaal voor deze projecten rente vanaf 5 T/2%*
en ƒ 1.000,- korting op de afsluitprovisie!
Bel nu voor informatie of maak een afspraak met één van onze hypotheekadviseurs.
U kunt vragen naar de heer Mathot of de heer Scheefhals (02507-16941).
Voordelig wonen begint bij ... De Rabobank Heemstede - Zandvoort
. *Rentewijzigingen voorbehouden.
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Mega Jackpot stijgt naar vier miljoen

VALT
Het zou een mooi vakantiecentje zijn geweest... als de
Mega Jackpot gevallen was!
Maar hij viel op lotnummer
6171 CS 080, helaas een nietverkocht lot.
Wie wél met plezier op vakantie
zal gaan is de eigenaar van lotnummer 3612 AM 044 in Tienhoven,
die afgelopen zondag totaal verrast
de hoofdprijs van een ton in ontvangst mocht nemen. En voor de
winnaars van de bijna 250.000
overige prijzen kan de vakantie
ook niet echt meer stuk.
Ook Reinout Oerlemans wenst u
ccn prettige vakantie. "Wie weet
breng ik u volgende maand wel een
grote prijs.''
a, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.
ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

O ƒ 20,- (twee lotnummers)
[^\ f 10,- (één lotnummer)

Naam:

D dhr. D mevr. |

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

1
1

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

1
1

I
1

1
1

1

1

1

t

1 . 1

1

De Mega Jackpot gaat weer
met één miljoen gulden
omhoog en staat nu op liefst
4 miljoen gulden. Dus als u
nog geen deelnemer bent:
vul die bon in, knip 'm uit
en stuur hem op.
Want voor slechts één tien-^
tje per lot maakt u elke
maand kans op de Mega
Jackpot, op de maandelijkse
hoofdprijs van een ton of op.
één van die honderdduizenden andere prijzen. En u
speelt gratis mee voor de
wekelijkse bingoprijzen.

Goede doelen

Banknummer:
1

Omhoog...

l
11

1
I
t

1
1
1

1
11

.LOTERIJ

Bovendien maakt uw deelname het ons mogelijk om
mens en natuur te helpen.
Met uw inleg steunt u
Artsen zonder Grenzen, het
Wereld Natuur Fonds, Novib,
Unicef, Natuurmonumenten,
Vluchtelingenwerk en StichtingDOEN!

Speel dus mee met de rijkste loterij van Nederland.
Stuur die bon op en doe
mee! •

Notaris \fem Os te Amsterdam heeft de trekking van juli verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde po
code wint -tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Maximaal 499 toten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden.
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25,4902 CG
25,4904 AK 1OOO,4907 GR ÏOOO,4926 RN
25,4931 AX
5O,4931
XW
25,5015 AG
5O,5017 CL
50,5025 KR
25,5038 VX
25,5052 WE ÏOOO,5061 VL
ÏOO,5061
WN ÏOO,5081
PE
50,51 1 1 NB
ÏOO,5121 CM
25,5152
PA
25,5215
EW rOO,5221 BV
25,G J SO,25,- 5221
5258 TJ
1OO,50,5271 SG
25,25,5281 RH
25,50,5301 WT
25,25,-5306 XZ
25,25,5342 GA
5O,25,-

5666
5684

RB
HH
BV
KB
KN
ER
EE
BX
HH
VG
AN
TZ
PA
AG
AC
CW
NG
BE
KW
GP
AR
AK
LJ
ZA
BZ
AM
TX
LS
BT
GH
EX
KR
JM
BV
ZR
AT
HC
BR
GS
HA
TT
CS
EA
GE
GJ
LA
JE

AM
4381 SM
441 1 AP
4441 SH
4451 DT
4456 AZ
4463
4486
4493
4494
4535
4543
4588
4588
461 1

l I
K
L_
\

5OO,5O,5O,-

5OO,25,-

5721
5721
5721

5754
5831

5855
5912
5914
5921

5922
5961

5993
6002
6004
6005
6067
6071

6075
6096
6118
6121

61 21
6131

61 35
6137
6155
6163
6171
6176

621 1
6224
6235
6301

6373
6413
6417
6431
6441

6466
651 1
6512
6512

6524
6542
6579

25,TOO,50,50,5O,25,1

P* ^*J,

ÏOO,25,ÏOO,25,25,-

50,50,-

25,TOO,25,25,-

50,50,-

25,5O,25,ÏOO,50,ÏOO,25,25,5O,50,-

1OOO,5O,25,50,25,25,25,-

ÏOO,25,-

25,5O,ÏOO,50,5O,-

5OO,5OO,ÏOO,25,5O,25,25,-

25,5OO,5O,-

6824
6832
6833
6833
6841

6845
6851

6852
6866
6942
7005
7007
7036
7039
7071
7071
7081
7101
7108
7121
7135
7141
7152
7201

7204
7242
7245
7321
7331
7331
7371
7381

7396
741 1
741 1
7412

7437
7442
7447
7448
7451

7462
7463
7481
7491
7513

7523
7551

7553
7572
7582
7586
7587
7608

EB
DG
AW
CC
CK
DD
MK
DD
EG
BM
GD
AJ
AJ
AK
HL
WV
DG
VK
BS
HE
JC
PB
BN
EN
SE
ER
TN
BT
NA
RW
CC
AH
NL
PJ
ZZ
NB
AG
GK
CD
AM
GE
EV
AN
SJ
BD
DB
PB
DD
EB
XS
BJ
BJ
AB
NT

5O,ÏOO,25,ÏOO,5OO,1OO,5OO,25,5O,25,5O,25,5O,25,ÏOO,25,5O,50,25,5O,25,5O,-

ÏOO,ÏOO,25,25,5OO,-

8265
8304
8314

8326
8331

8427
8446
8471
8471

8485
8501
8611
8715
8801

8807
8809
9001
9001

9008
9051

9055
9079
9084

25,50,-

9131
9201
9211

ÏOO,-

9262

25,25,-

9291
9331

25,ÏOO,-

9405

50,25,-

25,25,50,25,50,-

50,50O,5OO,5O,25,-

25,-

GW
VA

7908
7955

8102
8103
8106
CM1 O"\
O
£. 1

4373

DE
PA
HD
BS
WB
JH
RB
PM
AS

CN

8022

HOOFDPRIJS

GN

7901

8015
8021

3612 AM 044

DJ
KR
PX
DG
PR
AT

op
• één van de Tall Ships
•
tijdens Sail 95
(10-14 augustus)

1OO,

JC
25,ZC
25,AE
5O,AW
25,GW
25,XE
ÏOO,LA
25,AV
7OO,HH
7OO,HL ÏOOO,MB
5O,BC
25,NA
25,BV
5OO,-

5644
5644
5653
5654
5654
5657

EXTRA PRIJZEN
Ruim 2700
arrangementen

100,

1OO,1OO,-

3742
3743
3772

JJRHlBIHF^Him^IHBIHiHPl

5O,
25,

100,
100,
50,50,-

3531
3561
3581
3601
3612
3621
3731
3741

BJ
ÏOO,XC
5O,AN
25,GJ
5OO,EG
5O,SN
5O,TE
5O,PH
25,TH
50,VA
1OO,JZ
TOO,XL
5O,LR
25,DT
25,BZ
25HH
50,LD
ÏOO,HN
25,SJ
25,ES
25,ER
50,DG
ÏOO,TS
25,VB
25,XH
50,XC
25,VL
25,MC
25,XC
50,AX
25,ZG
25,ZR
25,DC
25,VM
5O,HK
5O,EZ
5O,-

A4R1
f+O l

1OO,

25,
25,
25,
5O,
25,

3353
341 1
341 7
3437
3445
3454
3454
351 1
3522
3526

9411
9431
9471

9489
9497
9541

9602
9665
9713
9716
9716
9721
9761

9797

5O,-

9951

25,25,fOO,25,25,25,-

9965

50,50,-

10O,50,25,50,25,10O,5O,25,
1OO,5O,-

100,

50,
1OO,
25,
25,
25,
CH
25,
BW 1000,
LN
25,
50,
SL
KV
25,
GA 1OO,

PK

50,

KD

1OOO,

BX

25,

WN

25,
25,
1OO,
25,
25,
1OO,
25,
50,
100,
50,
50,
1OO,
50,

CV

NJ
BJ
CH
VM
CH
CE
PD
BK
ER
RL
HA
BH
TG
JB
CW
JP
JV

VB

too,
50,
50,
25,
25,
25,
50,

PG 500,
HX
5O,
EJ
5OO,
LP
50,
5O,
SH
GG
50,
ME ÏOOO,
KL
5O,
25,
BN
KV
1OO,
ES
25,
TV
25,
100,
SR
GR
5OO,
LH
5OO,
5O,
HM
HP
25,
GK 1OO,
50,
AR
TK
25,
5O,
PN
XN
25,
BZ 1OOO,
CK
5OO,

CL
ED
HA
ZN

AE
PJ
CE
RP

100.

50,
50,
25,
1OO,
25,
25,
25,
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Liever spijkerbroek dan 'n avondjurk'
or Joan Kurpcrshoek
Dominee L.J. Bpeyinga (73)
t Abbekerk is altijd weer blij
s hij naar Zandvoort mag koen voor de traditionele kerkenst van Jazz behind the BeTa. Al jaar en dag leidt hij 'Jazz
hind the Church' op zondaghtend op het Gasthuisplein.
Dit jaar wordt het voor hem
weer de 17e keer. „Het mooivind ik, dat er altijd zo'n
elkleurig gezelschap komt.
et mensen uit slechts een bealde groep of van eenbepaald
loof. Nee, iederéén komt er
n iets te beluisteren."

illy Scott
De jazzkerkdienst is volgens
m 'een groot oecumenisch
beuren'; een kerkvakje komt
niet aan te pas. „Ik vind het
k een zeer tegemoetkomende
rvice aan de kerk. Het is een
weldige samenwerking. Ook
et Milly Scott..., dat is fantasch. Je geeft ieder in zijn eigen
erk de volledige ruimte. Je
t, ik gebruik allemaal su-

en

met

ZANDVOORT - „Jazz bend the Church is altijd een
ntastisch gebeuren. En
et publiek is ook enorm,
s je nagaat dat het daar
idden op straat gebeurt,
het Gasthuisplein...,
aar het is er rustiger dan
de kerk!"

perlatieven, maar het is ook zo.
Met Milly samen heb je zo'n
fijne, volkomen ongedwongen
sfeer... Iedereen kan er lekker

Weekenddiensten

helemaal zichzelf zijn. Ik ook,
vrij en blij, volop het evangelie.
Al moet ik toegeven dat ik er
ook altijd wel vreselijk tegenop
zie: het is moeilijk om een goed
woord te maken," aldus de
oud-radiopredikant. „Dit keer
ga ik het waarschijnlijk doen
over vredesoffensief."

Dominee Boeyinga, voorganger van Jazz behind the Church,
heeft enkele kerkelijke tradities altijd afgewezen
(Archieffoto Weekmedia)

dat zou noemen. Het verhaal
van God, het evangelie, dat is zo
machtig groot, dat zou ik ook
niet in avondjurk willen lopen
verkondigen. Liever in een spijEvangelie
kerbroek. Ik heb ook altijd en
Dat 'evangelie' van Boeyinga overal mijn jasje uit kunnen
staat er om bekend, dat hij het doen, dat wordt geaccepteerd."
zo enthousiast weet te brengen.
„Ik stond op m'n twintigste als
student al op een zeepkist in Steriel
het Haarlemse rozenprieel
Volgens dominee Boeyinga is
mijn verhaal te vertellen," rea- dat 'menselijke verhaal'juist de
geert hij.
bedoeling van het evangelie.
„Door alle tradities is het kerBovendien staat het zo dicht kelijke verhaal steriel geworbij de mensen, los van kerkelij- den.
ke tradities. Net als Boeyinga
Het heeft de grote waarheid,
zelf: bepaalde kerkelijke tradi- van het grote verhaal van de
ties heeft hij altijd afgewezen. here God, onwerkelijk ge„Ik heb bijvoorbeeld nooit in maakt. Men heeft het losgeeen toga willen lopen, een maakt van de plaats en de dag
avondjurk, zoals mijn vrouw waarop je leeft. Stel dat ik ziek
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of alarmnummer 023-334323 (24
OLITIE: Alarmnummer 06-11. uur per dag), ook voor melding
andere gevallen: tel. 13043. van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
RANDWEER: Alarmnummer SOS Telefonische Hulpdienst
-11.
In andere gevallen Haarlem e.o.: Tel. 023 - 471471,
3-159500 of - voor info over- dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot mens.
g - (02507) 61584.
Centrum Voor Vrijwillige HulpVIBULANCE: Alarmnummer verlening: Voor informatie, ad-11. Anders: tel. 023-319191 vies en hulp tel. 17373, op alle
ngevalllen), Centrale Post werkdagen van 10.30-12.30 uur.
nbulancevervoer (CPA) Ken- Schriftelijk: Postbus 100, 2040
merland.
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
ERENAMBULANCE: Die- Zandvoort: Koninginneweg l,
nbescherming
023-246899 tel. (02507) 19393. Open voor
jratis), Regionale Dierenam- alle vragen van ouderen op
ulance
alarmnummer maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
3-334323.
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
UISARTSEN: De volgende dat de coördinator aanwezig is.
isartsen hebben een geza- Of bent u zelf niet in staat om
enlijke
waarnemingsrege- langs te komen? Bel dan voor
ig: J. Anderson, B. van Ber- een afspraak tel. 19393.
n, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Belbus: Om van de belbus (voor
lardekooper, H. Scipio-Blü- bewoners van 55 jaar en ouder)
P. Weenink. Informatie gebruik te kunnen maken,
arover tijdens
weekend, dient men zich 24 uur van te
ond/nacht vanaf 16.30 uur, én voren op te geven bij Huis in de
dens feestdagen via telefoon- Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
ummer 30500. De spreekuren en 17.00 uur. De kosten per pern de dienstdoende. arts zijn soon bedragen vanaf l juli 1991:
wel op zaterdag als zondag ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,n 11.30 tot 12.00 uur en van voor een retour.
00 tot 17.30 uur. Een af- Alg. Maatschappelijk Werk
raak is niet nodig.
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
ndarts: Hiervoor de eigen 13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen van
ndarts bellen.
'Otheek: Zandvoortse Apo- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
eek, H.B.A. Mulder, tel. afspraak. Deze hulpverlening,
185. Openingstijden (alleen beschikbaar voor iedere inwoor
recepten):
zaterdag ner van Zandvoort, is gratis.
.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, Telef. Meldpunt Sexueel Gendag
11.30-12.30
en weid: tel. 023-340350 op werkda.00-18.00 uur. Buiten de ope- gen 12.00-14.00 uur en maandagngstijden informatie over de + donderdagavond 19.00-21.00
geling via tel.nr. 13185.
uur.
ijkverpleging: Voor spoedge- Telef. meldpunt Ouderen Misllen is het Kruiswerk Zuid- handeling: 023-159700, van 08.30
ennemerland 's avonds, 's tot 17.00 uur.
chts en in het weekend te be- Zandvoortse Vereniging van
iken via de doktersinforma- Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
edienst: tel. 06-8460.
rloskundigen: Mevrouw E.A. elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
Boer-Burgh en/of mevr. uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
3.M. Gombert en/of P.J. van Schriftelijk: Postbus 287, 2040
r Deijl, Kochstraat 6A, Zand- AG Zandvoort.
ort, tel. 02507-14437.
Woningbouwvereniging EMM:
erenarts: Mevrouw Dekker, Klachtentelefoonnummer
isterstraat 7 te Zandvoort, tel. technische dienst: 17577.
847.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
eren: (Overige diensten) Ver- 61500.
iging v.h. welzijn der dieren Taxi: tel. 12600.
2507) 14561, Vermissings- Openbare bibliotheek: Prinsesenst 023-383361, Asiel Zand- seweg 34, tel. 14131. Open ma.
ort
(tevens
pension) 14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
507-13888, Asiel Haarlem 14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
3-244443. Stichting Regionale 10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
erenambulance: 023-363476 10-14 uur.

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Inzaaien ZVM velden Hoewel men voor het
competitie-voetbal nog ruim een maand geduld
moet opbrengen, zijn er bij Zandvoortmeeuwen
alweer vol op activiteiten waar te nemen. De club
staat dan ook voor een belangrijk jaar: afgelopen
maandag gaf wethouder Van Ca'spel het startsein voor het inzaaien van de nieuwe velden, op
het voormalige binnenterrein van het circuit.
Politiehulp buurgemeenten De Zandvoortse politie heeft afgelopen weekend hulp gehad van
collega's uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal
en Bennebroek, plus van de Rijkspolitie uit Amsterdam. Het korps uit de badplaats had om de
hulp gevraagd, omdat men, mede in verband met
het KLM golftoernooi op de Kennemer Golf- en
Countryclub, een bijzonder druk weekend verwachtte.
Geen Kostverloren recreatiepark De aanleg van
een vakantiecomplex in het Kostverlorenpark
lijkt voorgoed van de baan. De Raad van State
heeft de gemeente, die de aanlegvergunning geweigerd heeft, in het gelijk gesteld.
Geld voor extra woningen Gemeente en EMM
kunnen op de sportvelden aan de Van Lennepweg/Vondellaan in de eerste fase al starten met
de bouw van 117 woningen, in plaats van 80. De
gemeente heeft beslag weten te leggen op extra
contingenten.

Rijp voor sloop Het staat nu onomstotelijk
vast: vishandel Molenaar (Bluta) zal zijn vis-eetgelegenheid in de Rozenotaelstraat, op de hoek
van café-restaurant De Klikspaan, een typisch
dorpszaakje, bekend en geliefd bij gasten en inwoners, binnenkort moeten gaan sluiten. Op zaterdag 23 augustus zal hij voor het laatst open
zijn. Daarna zal hij geen vergunning meer krijgen, want het leuke oude pandje is bestemd voor
de sloop. Er helpt geen lieve vader of moeder
meer aan: vishandel Blub is gedoemd te verdwijnen en met mij blijven zeer velen dit heel erg
jammer vinden. (K.Sr.)
Vijverpark eiland 'Wurf-voorzitter' J. Konings
speelt met de gedachte om het eilandje in het
Vijverpark zo mogelijk te ontsluiten voor recreatieve doeleinden. Dit prachtig en ydillisch gelegen plekje komt hem daarvoor bij uitstek geschikt voor.
Wel zeker bruin De vrees van de VVV-direkteur
'dat we dit jaar niet bruin worden', blijkt inmiddels ongegrond te zijn. Met grote frequentie zijn
dikke bundels zonnestralen de laatste week naar
beneden gekomen en in alle variaties van chocoladebruin tot aardbeienrood hebben we ze al
gezien, gasten en inwoners.

Eenzame strijd tegen
electrische PTT-deur

ben, dan is dat mijn verhaal als
mens. Dat is mijn werkelijkheid. Maar dan komt daar nog
een verhaal bij: er is iemand die
voor je zorgt, een gesprek met
je voert... God. Dat is het evangelie: diegene die met je praat,
dat is God."

Begin
„Maar kennis hebben van dat
evangelie wil niet zeggen dat je
er meteen bent. Dan is het nog
geen opgeloste zaak. Ik zou eerder zeggen 'dan begint het pas
goed'. Dan komen er juist allemaal vragen bij je op, over hele
wezenlijke dingen. Uiteindelijk
leidt dat wel tot een visie, een
stuk vertrouwen, ook in de toekomst. En zo geeft het geloof Rolstoelers raken in de problemen bij de electrische deur van
het leven meer inhoud."
het postkantoor, die blijft nauwelijks twee seconden openstaan
Foto André Lieberom

(ADVERTENTIE)

Speelweek van 3 t/m 9 augustus
CLASSIC

DE NlHUWE FILM VAN GlCK MAAS.

EEN DODELIJK VIRUS GRIJPT
OM ZICH HEEN.,
EN DE GROOTSTE MEDISCHE
RAMP UIT DE GESCHIEDENIS
IS AKELIG DICHTBIJ.

DE ALLERLEUKSTE
HONDJES ZIJN
TERUG!

'Anderhalve maand later en
nog steeds is de toegangsdeur
van het postkantoor voor rolstoelers een gevaarlijke hindernis. Op 15 juni maakte ik hierover een opmerking in ons
Zandvoorts Nieuwsblad. Deur
gaat veel te snel dicht. Bij de
PTT leest men blijkbaar het
Zandvoorts Nieuwsblad niet, of
moeten er weer de nodige besprekingen aan vooraf gaan.
Maar vergeet niet dat het een
ingewikkelde toestand is. Nu
heb ik zo'n vermoeden dat het
wel volgend jaar zal worden,
want dan gaan alle posttarieven
weer omhoog. Er moeten eerst
weer centjes in de pot zitten. Nu
zonder gekheid: heeft die deur
zo'n moeilijk mechanisme om
dit ongemak te verhelpen?
Sloop dan de dranger er maar
af, dan kom je er ten minste
zonder beschadigingen in of uit.
Over vier of vijf weten zult u
weer van mij horen. Herman
Wardenier, Zandvoort.'
Deze brief van Herman Wardenier arriveerde vorige week
op de redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad. Het was zijn
tweede ingezonden brief, in zijn
eenzame strijd om de automatische deur van het postkantoor,
de enige waar rolstoelers kunnen komen, langer open te laten staan. „Ik houd net zo lang
vol tot er wat aan gedaan is,"
aldus Wardenier. „Tot het bittere eind. Ik heb mijn lesje wel
gehad in al die ziekenhuizen
waar ik in de loop der jaren ben
geweest. Je moet altijd overal
bovenop blijven zitten, heb ik
geleerd."

Reuma

j Kerkdiensten
6 augustus 1995

Burgerlijke stand

zz Behind the Church:
-diurn Gasthuisplein zondag
.00 - 14.00 uur: ds. Boeyinga
m.v. Milly Scott
Periode:
25 - 31 juli 1995
ervormde Kerk, Kerkplein:
Gehuwd:
ondag 10.00 uur: dhr. J. Last- Jochems, Ruth, en Van Gilst,
uis
Johanna Gerardina
Van der Pols, Marcel, en Van
^reformeerde Kerk, Juliana- der Kroon, Diana Désirée
g 15:
ndag 10.00 uur: mevr. drs. Geboren:
Niki, dochter van: Bol, Victor,
G. Clement, Haarlem
en Bruntink, Maria Johanna
Oomskatholleke Kerk, Grote Lotte, dochter van: Zantvoort,
Ronald Adrianus, en Van Wilfocht 45:
sterdag 19.00 uur: pastor D. pen, Wilhelmina Helena
Roy, zoon van: Van der Meij de
üijves
°ndag 10.30 uur: pastor D. Bie, Rudi, en Dolron, Monique
Wjves
Overleden:
"jijzinnige
Geloofsgemeen- Bekebrede, Cornelis, oud 75
jaar
ap NPB, Brugstraat 15:
Pellinkhof geb. De Kat, Catha°ndag geen dienst
rina Johanna Maria, oud 85 jaar
e
'igieuze Kring Aerdenhout- Diependaal, Petronella Agatha,
'cntveld. Oscar Mendliklaan oud 89 jaar
Keur, Johanna, oud 83 jaar
Aerdenhout:
Stouthamer geb. Bliek, Pieter°ndag geen dienst
nella, oud 81 jaar
rk v.d. Nazarener: Zrjlweg Hageman, Cornelis Petrus, oud
65 jaar
> Haarlem.
dag 10.30 uur: dhr. Ruud Hagen geb. Postma, Maria Pie'om
ternella, oud 54 jaar
Claassen geb. Boelhouwers,
avonddienst
Wilhelmina, oud 67 jaar

de badplaats door

IMIMIN
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StOR(.\\

OUTBREAK

De oud-handballer van Casino-Zandvoortmeeuwen
en
voormalig topsporter in atletiek (onder andere tweede bij
het Nederlands Kampioenschap hoogspringen) is sinds
een aantal jaren door reuma gebonden aan een rolstoel. „Dat
gebeurde van de ene op de andere dag," aldus Wardenier.
Daarna volgde de lange weg
langs ziekenhuizen en met vele
operaties. „Ik kan in huis nog
wel een paar stappen doen,
maar ga ik het de deur uit, dan

Probeer vooral kalm
te blijven.

A. L.

A. L.

Dagelijks

Dagelijks

12Jaar.
Dagelijks

13.30

15.30 en 19.00

21.30

moet ik in een rolstoel."
Zo rijdt hij vanuit oud-noord
regelmatig naar het dorp om
boodschappen te doen of om
langs het postkantoor te gaan.
Maar daar wacht hem al jaren
een electrische deur die na nog
geen drie seconden op de meest
open stand, weer dichtklapt.
„Ik heb vorig jaar al een paar
keer aan de balie gevraagd of ze
daar wat aan wilden doen. Ze
zouden het doorgeven, zeiden
ze. Maar er gebeurde steeds
maar niets. En ik ben niet de
enige die er last van heeft, ook
andere mensen die ik ken.
Maar die zeggen niets op het
postkantoor."

Verbouwing
„Met die verbouwing van
kort geleden had ik goede hoop.
Ik dacht: nu pakken ze meteen
die deur aan, misschien maken
ze wel een schuifdeur, net als
bij sommige supermarkten.
Die zijn ideaal en er is genoeg
ruimte voor. Maar toen ik
hoopvol na de verbouwing ging
kijken, was het een zware tegenvaller. Er was wéér niets
aan gedaan. " Een tijdje later
stuurde Wardenier een ingezonden brief naar deze krant.
Als dat niet direct zou helpen,
zou hij er elke maand een insturen, beloofde hij. Net zo lang tot
de deur minder snel dichtgaat.
Die brief is op het postkantoor
niet onopgemerkt gebleven,
blijkt nu. Evenals de opmerkingen aan de balie.
„Ik ken het probleem," zegt
Marinda Jansen, vestigingsmanager Zandvoort. „We hebben
het lang voor de verbouwing al
doorgespeeld, maar achteraf
bleek dat er toen niets aan gedaan was. Het is nu zelfs nog
moeilijker geworden. Maar het
is de taak van de aannemer, dat
hoort nog bij de oplevering.
Daar hebben we dan ook op gewacht, maar dat bedrijf trekt
van kantoor naar kantoor en is
daardoor moeilijk naar Zandvoort te krijgen. Ik ga het nu
wel hogerop zoeken, ik ga er
nog vandaag achteraan." En
Wardenier? Hij wacht weer een
paar weken af, maar de pen
blijft bij de hand.

O

Straatnamen
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Zarïdvoörts -Nieuwsblad

Hed. gesproken

VERWACHT!

Qasthulspleln 5.2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686

o

Appeltaart

W

ORDT ER IN UW
BUURT taart gegeten?
Wanneer er in uw buurt
af en toe (soms) taart wordt gegeten, kruist u het vakje onder
'soms' aan (zoals reeds gedaan
is). Kunt u aangeven hoe vaak
bepaalde taartsoorten in uw
buurt gegeten worden? Als er
in uw buurt vaak appeltaart gegeten wordt, kruist u het vakje
aan achter 'a. Appeltaart' en
onder de aanduiding 'vaak' (zoals reeds gedaan is).
Even dacht ik vorige week
dat kinderen van een lagere
school uit de buurt een geintje
met me hadden uitgehaald. Ze
hadden zeker een enquête
moeten invullen en het voorbeeldenblaadje - ze moesten
dat toch ergens laten - toevallig
in mijn bus gegooid. Als een
soort papier bak dus. Het
blaadje diende duidelijk, om
aan te geven hoe de kinders de
enquête moesten invullen. Dat
kon je wel zien aan die voorbeelden over het eten en klaarmaken van appeltaarten. Alleen was er een ding wel
vreemd aan: dat gebruik van
het woord 'u'. Kinderen spreek
je in dat soort schriftelijke opgaven toch gewoon met 'je'
aan?
Ik vergat het geval, ook al
was ik best nieuwsgierig naar
de uitslag van de enquête. Als
journalist ben je nou eenmaal
nieuwsgierig, daar kun je niets
aan doen. Verder ben ik ook
best wel een liefhebber van
taarten. Alleen krijg ik, als ik
me daar teveel mee bezighoud,
problemen en een hoop commentaar thuis: het lijf past zich
ongenadig en razendsnel aan
en voor j e het weet, ben j e weer
een paar centimeter gegroeid.
In de breedte dus. Ook daar
kun je - helaas - niets aan doen.
Behalve het besluit geen taart
meer eten, maar dat is wel erg
rigoreus.
Een paar dagen geleden
hoorde ik een kennis ook over
taarten praten en natuurlijk
spitsten mijn oren zich. Hij
had eveneens zo'n papiertje gezien. „Het gaat om een enquête
voor integraal veiligheidsbeleid in Zandvoort," zo hoorde
ik hem zeggen. Ik geloofde
mijn oren niet. Moet je auto's
met mokkataarten bekogelen
als ze te hard door je straat rijden? Kun je straatrovers afpoeieren met een slagroomtaart? Of moetje misschien
een vruchtentaart op je tuinpaadje uitsmeren, zodat de dief
uitglijdt als ie er aan komt?
'Welke drie taartsoorten zijn
volgens u het moeilijkst te bereiden?' zo luidde een van de
vragen. Dat kon ik me nog wel
herinneren. Maar moetje ze
dan ook nog zelf gaan klaarmaken? Kan de politie dat dan
niet doen, als het gaat om veiligheidsbeleid?
„Rustig nou maar", trachtte
mijn kennis mij te kalmeren,
„het is alleen maar een voorbeeld!" „Een voorbeeld?" „Ja,
een voorbeeld dat de gemeente
erbij heeft gedaan, om te laten
zien hoe je de enquête moet invullen!" „Maar wie moet 'm
dan invullen?" „Nou gewoon,
de bewoners van Zandvoort!"
JOAN KURPERSHOEK

Orgelconcert
Everhard Zwart
ZANDVOORT - Everhard
Zwart geeft aanstaande
dinsdagavond 8 augustus
zijn laatste orgelconcert van
dit seizoen in de Hervormde
Kerk aan het Kerkplein.

De internationaal bekende
organist vindt het altijd nog een
eer om in deze Zandvoortse
kerk concerten te mogen geven.
Zwart zorgt ook komende
voor een goed gehoor
Vlak voor het begin van de Boulevard Paulus Loot ligt de dinsdag
programma. Het histoSeinpostweg. Deze naam herinnert aan de Stormwaarschuwings- liggend
orgel, met een bescheidienst die hier vroeger stond, ook wel seinpost genoemd. Aanlei- rische
den hoeveelheid stemmen,
ding was de ramp die de Z.M. Monitor 'Adder' overkwam. Dit wordt
daarbij veelzijdig gepreschip raakte op 5 juli 1887 ter hoogte van Scheveningen in moei- senteerd
en alle registratiemolijkheden en verging met man en muis. Daarna heeft de regering gelijkheden
worden benut. Het
langs de hele Nederlandse kust de kustwacht ingesteld. Daaraan concert begint
8 uur, de enwerd een Stormwaarschuwingsdienst voor de scheepvaart gekop- tree kost 7,50 om
gulden.
peld.

Seinpost voor schepen

donderdag 3 augustus 1995
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Ford

SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autotubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, BuitcnvelderKe Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-605.86.86. Fax 020-665.63.2 l.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautslraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 42 l B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, v/orden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-oan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1-IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ
8,80
ƒ
8,80
ƒ 10,40

voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

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

020-665 86 86

lüiiüüii

Ford Escort, 1.6, 16v. tropical,
.m. volgen spoiler en schuifel.
12/8/93, 17.500 km. ALBERS,
OUDERKERK.
Ford
Service Dealer, tel. 02963-1767.

_ANCIA Thema ie automaat
5-1986. pas gek., ƒ5,950, mr.
mog. Tel: 023 - 423906.

Toyota

De Meteor gaat verlijizen naar
Weesp per 1 augustus, Bloe
Starlet 1.3 XLi met trekhaak, 8mendalerweg 54.
'91, APK tot 1/8/96, 51.000 km,
ƒ 15.000. Els: 080-561308.

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI

Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
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Nissan 300 ZX Targa 3.0 V6

ƒ13.500,Telefoon: 02977 •• 21745
Peugeot

Autosloperijen

205 Accent 1.4 XE GTi-Look,
'90, open dak, i.z.g.st., extra's
ƒ9.000: 020-6624313 na 18 u.

Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685

plaatje
Prijs ƒ11.950
Tel,: 020 - 6402413 of 06-52830211.
Passat CL 9/5/1989, LPG, rood VW Passat 1/90, blauw metal.
142.000 km. Jan Wals. Tel.
metal. nw. model, ƒ9.950,
02902 - 61697.
inr. mog. Tel. 023 - 423906.

Zuidwijk-Minervalaan 86
A'dam-Z. (bij de RAI)
020-6629517/6791864.

Bedrijfsauto's

Automaten

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Wij hebben keus uit
Rijsenhout, lid Bovag.
meer dan 10 Automaten
Meer dan 50 jaar gevestigd:
v.a. ƒ 3.500.Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 02977- GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 020 - 6433733.
24229. Ook t.k. gevraagd.

10 stuks Opel Corsa 1984 t/m
1988, voor info: 023 - 423906,
inruil mogelijk.

Chrysler - Amstelveen

Opel Record 2.0 Traveller
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
9/4/86 centr.lock w.w. glas enz.
Dealer voor A'veen • Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen ƒ3.950, inr. mog. 023-423906.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

ALFA Romeo 33 junior 1.3, aug. Audi 80-55 KW-31-12-1988,
1987. rood, APK 1996, ƒ5.950, LPG onderb. APK, ƒ 12.950, inr.
inr. mog. Tel. 023 - 423906
mog., prima auto: 023-423906

Stoplock

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

A&EantiekTe koop
gevraagd

of

:

opslagloods
Br. onder nr.
569076

OPENINGSTIJDEN:
Ma. t/ra'.wij. van
10.00 tot 18.00 uur

Vrijdagavondköopavond tot21.00 uur

: : i ; Za. van 1O.ÖO tot 17.00 uur

,Zuideindé 63A; Landsmeer, tel. 020r6336802
'Y;.'.'}.'': i'; ;Ringwég AIO afslag Landsmeer :

NIEROP off. dealer DAIHATSU
voor uw gebruikte Cuore,
Charade en Applause.
Vancouverstraat 2-12, A'damWest. Tel. 020 • 6183951

Fiat

Ook filiaal in Den lip 55
tussen
Landsmeer & Purmerend
Tel. 02908 - 24640
T.k. inruilauto's: Kadett 1,6i,
LPG, 4-'88, ƒ4950. Kadett 1.3
LS, 6-'87 ƒ 5500. Golf 1.6 CL, 4'87, ƒ 6750. Golf Memphis, 7'85, ƒ6250. Volvo 244 GLE, 5'82,/2250.Citr.BX1.9RDiesel
Break, 4-'86, ƒ4250. BX 1.6
TGI, LPG 3-'89 ƒ6.450. BX 1.6
TRI 3-'87, ƒ3.450. Ford Escort
12-'81, ƒ1.150. Inl. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, A'dam, 020 6627777.

Auto's te koop
gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
T.k. gevr. loop/sloop en schade
auto's met contant geld en vrijwaring. Tel: 020 - 6370711.
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

Campers

Te koop: MEDRCEDES 207D, 4
pers. fabriekscamper. In uitstekende staat. Zeer compleet,
met o.a. geiser, koelkast, douche, oven, stereo, KTV, winter-'
banden etc., etc. Incl. rijw. dra-,
ger met 2 mountainbikes.'
Nieuw bekleed, 1 jr belast, be-.
taald. Amersfoort tel. 0335565457. Liefst na 18.00 uur.

Autoverhuur

OUKE BAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie AT5 telet. pag. 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel,: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.
RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p.dag
All-in. KM vrij!
Tel.: 020-6922930

REMMEN,
Schokbrekers,
Startmotor, Dynamo Service
Garage, Schollenbrugstr. 24.
GARAGE ECONOOM
Voor al uw SERVICE BEURTEN
en ONDERHOUD
Schadetaxatie en -herstel
Gratis leenauto's beschikbaar
APK-KEURING,
klaar terwijl u wacht.
Advies voor 'n goede Occasion
Wij bieden u een snelle
en vakkundige service
Frederiksplein 6, 020-6232505.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 02907-6999 A'dam,
Sloterdijk 3.
Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

MEVCR
SAMEN DAN

ALLEEN
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

Rijscholen

Motoren/Scooters

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

ZANDVOORT

SPOED
PERSONEEL GEVRAAGD M/V

JAZZ FEEST
PARKEREN

voor circuit en boulevard
voor ijsverkoop e.d.
Aanm. tel. 30471 of 15490

maak er geen probleem
van!!

GROOT PARKEERTERREIN
naast N.S. STATION
Vertel het eens aan uw klanten,
of gasten, desnoods aan uzelf.

NOÖRli
ruim
porkeergelegenheid

Tot ziens!
DIERGAARDE BLIJDORP

Aanbevolen door
Politie- en Verzekeringsmij.
Geschikt voor alle auto's
in seconden geplaatst.
Nu te koop bij:
Halfords, Vroom & Dreesmann,
Brezan, Carlife
VW/Audi;Citroen-dealers,
Bovag-garages en autoshops.
Prijs/129.-Info: 020-6846226
T.k. OPEL KADETT 1.3,
b.j. '84, autom. ƒ2.350,-.
Tel.: 020 - 6968731.

Subaru

Het is altijd leuk om naar Blijdorp ie gaan. De vele
jonge dieren, resultaat van sen zorgvuldig Ibkprogramma. en het wisselen van de seizoenen maken dat
Blijdorp iedere keer weer wat anders heeft te bieden.
Zowel buiten als binnen. Binnen, in de Rivièrahal. is
vanaf 29 april tol en met eind oktober 1995 een specialc tentoonstelling over walvissen te zien. In "Extra.
Extra Large". walvissen in Blijdorp. zijn levensechte
modellen te bewonderen en een groot aantal fascinerendc schilderijen. Blijdorp bouwt aan de toekomst.
Waar mogelijk, verdwijnen de hokken en tralies en veranclert Blijdorp in een moderne tuin waar de dieren
leven in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Het tropische dikhuidcnverblijf Taman Indah is hiervan een
schitterend voorbeeld. Met als hoogtepunt de succesvolle geboorte van een olifantje in de kudde.
Adres: Diergaarde Blijdorp
Van Acrsscnlaan 49
Rotterdam
Openingstijden: iedere dag; wintertijd 9.00 uur tot
17.00 uur, zomertijd van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Jubileumcheque

4wiel-drive Subaru station, b.j.
'86. nw. kenteken, nwe APK.
Alle opties, trekh., zr mooi en
goed. Pr. ƒ5450: 075-158747.

Family Cars

Family Cars
biedt aan:
Voyager 2.5 SE . . . 91 92
Voyager 3.0 SE ... 88-92
Voyager 3.0 LE . . . . 89/92
TransSport 3.1 SE ... .92
TransSport 3.8 . 92/93/94
Lumina APV . . . 92/93/94
Space Wagon GLXi . .90
Villager
94

3 x
Rat Ritmo 60 S 21'5<1985, pas 4 x
gekeurd, prima auto, ƒ 1.250, 2 x
1 x
inruil mogelijk, 023 • 423906.
3 x
Wegens familie omstandighe- 3 x
den t.k. Fiat Tipo 1.4 I.E.S./ 1 x
«Auto te koop9 Plaats in deze 5 drs. februari 1992, 33000 km/ 1 x
rubriek. U zult verbaasd staan voel acces, on als nieuw.
ƒ 15000 incl. beurt en keuring. Meidoornweg Badhoevodorp
over het resultaat.
Mijdrecht 02979 • 86332.
Tel.: 020 - 6599221
FAX 020 • 665.63.21
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruilors en aantr. rep. prijzen.

geloogd grenen

garage

DE

MOOISTE
| MEUBELEN jïpS
TEGEN DE
|SCHERPSTE BE
PRIJZEN!
Antiek van oud hout, gemaakt en nieuw

Daihatsu

Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Let op
Wagenpark Johan Boom
± 300 auto's
v.a. ƒ 600.- tot ƒ 20.000.Oranje Hek
Zuiderakerweg 83
Amsterdam - Osdorp
Tel. 020 - 6105478.
Geopend van 9.00 tot 19,00 uur
Garantie al v.a. ƒ 1.000.Bekend door heel Nederland

Dit weekend
een, Jazzy"
boeket

beste getest !

Citroen

Tegen handelspri|zen: BX 16
TGi, van te eig.. el. schuifd..
sl.bckr. recent. ANWB-rapp.
aanw. 6-'91, ƒ 12.000. BX 1.6
TGi, LPG. 10-'92, / 13,750. BX
1.9 R Diesel, 5-drs., stationcar.
4-'86. ƒ4.250. BX 1.6 TGi LPG.
3-'89 ƒ 6.450, BX 16 TRi 3-'87
ƒ3.450. BEREBEIT, Amsteldijk
25. A'dam, 020 - 6627777.

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

voordelig is!

Als één der

BMW

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendonspecialist Leende. Tel. 04906-1528.

Ford Sierra 2.0i, CL dohc zwart,
b.j. '90, ƒ8.950. VW golf, 1.8
turbo Diesel, grijs met., nw, model + nwe. motor ƒ 12.950.
Mazda 626 GLX b.j. '87,
ƒ3.950. Mazda 323 1.6 inj. 5
drs. Combi, b.j. '91, ƒ8.250.
Mercedes 190 Diesel, b.j. '88
ƒ 15.950.

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
Yamaha Virago 750 cc Ameri- een psychologische manier inMissot. specialist REM- en kaanse uitv. m. Harly-Davidson tensief les en nog leuk ook!
FRICTIE-MATERIAAL.
uitl., '83 ƒ 5.000, 020-6973335. Hoog slagingspercentage en
Bosboom Toussaintstr. 43
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
A'dam. Tel: 020-6180443.
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Tel. 020 - 665.86.86
Wij verzorgen ook 8-weekse
Adverteren in
FAX 020 - 665.63.21
cursussen en examenroutes rijdeze rubriek
Postbus 156, 1000 AD A'dam den is vanzelfsprekend.
Tel. 020 - 665.86.86

VOORKOMT AUTODIEFSTAL

Tegen handelspr,: 33 1.7 IE,
K92, ƒ 13.750. 331.4IE, 5-'92,
zwart, open dak, ƒ 14.000. Alle
van 'e eig. BEREBEIT. Amstel- BMW 320i, 6 cyl. 22/3/85, pas
dijk 25, A'dam, 020 - 6627777. gekeurd, l.m. velgen ƒ5.950,
inr. mog.: 023 • 423906.

2 CV 6 geel 1976 eerste eig. XM Turbo D '92
ƒ 27.500
APK 1 96. 21000km ƒ3750.- in XM D '92
ƒ 22.500
prima s;aat. 01829 - 4097.
XM 20i Comf. '92 3 st./ 19900
ƒ11.900
Acca Dyane. bouwjaar 1982, XM 201 LPG ''90
APK sept 1996, prijs ƒ 1500. ZX 1.6 Aura 5 d. '92 ƒ17.500
BX TGD Br. '92
ƒ 17.500
Tel. 020 - 4904818.
BX TGD Break '91
ƒ 14.500
Citroen AX. 6-'92. rood. gei. gl., BX TGD Break '89
ƒ 9.950
o.clk, 39.000 km. ƒ 14500
BX TZD Turbo '92
ƒ 17 500
Tel: 02998 - 3821.
BX 16 TZI '92
ƒ 14.900
BX 16 Progr. Ipg '92 ƒ 14.500
Citroen BX 19 TZD Diesel, jan.
BX 16 Progress '92 ƒ 13.500
'92. 125.000 km, grijs met. jan
BX 16 TGI Br. Ipg '92 ƒ 16.500
Wals. Tel. 02902 - 61697.
BX 14 Deauville ''92 ƒ 13.500
Citroen BX, 20 stuks 1985 t m BX 14 Deauville '91 ƒ 8.950
1989. v.a. ƒ850. APK gekeurd, BX 14 TE, '89, Ipg
ƒ 6.950
BX 14 RE '88
inr mog. Tel. 023 - 423906.
ƒ 4.950
AX 11 RE '87
ƒ 4.500
CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
VISA GARAGE BV
Occasions, reparaties, APK,
Houtmankade 37 A'dam
schade en laswerk.
Tel.:020-6278410.
Verkoop onderd. nwe'gebr.
Tel, 020-6320190 fax 6343433.

GARAGE VITESSE
02507-19155
Alle auto's APK -t- afleveringsbeurt, div. auto's zijn voorzien
van extra's, inruil mogelijk.

Esther, Martin, Henk en Peter
hebben hun keus voor de rijopleiding bepaald. Zij kunnen
ook u die keuze aanbevelen.
Verkeersschool Trendy OosGARAGE ECONOOM
tenburgergracht 5 A'dam
Repareert
020-4205386. Tevens inforuw Koppeling en Remsysteem matie over theorielessen en
examentraininoen.
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen Voorkom onzekerheid in uw rijopleiding en vraag de gratis
AARZEL NIET, BEL NU !!
RIJLES-INFO-GIDS
Uw Bovag-Autospecialist
voor Amsterdam en omgeving
Frederiksplein 6, 020-6232505. aan: 020 - 6633773 of 6922612,
APK + grote beurt v.a, ƒ 299.- Tevens informatie over theorielessen en examentrainingen.
DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers Wilt u een goede en niet te
cil.koppen vlakken. Garage/ dure rijopleiding? Bel dan
motorenrevisie FEENSTRA
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 •
Industrieweg 27, Duivendrecht 6932074. Eerste 4 lessen voor
Tel. 020-6980639
ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,20 lessen + examen ƒ950,-.
APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
Te huur VW camper type
2e Helmersstraat 15, A'dam.
CALIFORNIA 2+2 pers. va.
A.P.K. KEURINGSSTATION
/850.- p.wk., all in,
Keuren zonder afspraak
Autobedrijf Veldhuizen,
Feenstra & Jimmink
A'dam - ZO., 02940 - 17316.
Asterweg 24A A'dam 6364702
T.k.: orig. VW LT Camper Sven
Autobedrijf CRYNSSEN
Hedin, 5-p., douche/toilet,
Crynssenstraat 10-14
i.z.g.st., ƒ 17.950. 075-402928.
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.

Service en
Reparatie

Renault

Opel

Audi

Accessoires
en Onderdelen

Volvo

440 1.8inj. GLE km 11000 '94
440 DL 1.6, inj. d.grijs 11/92, AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
440 GL wit '90, 940 GL Estate
Ruilstarters en dynamo's.
grijs/met.'92, 460 GL aut. wit
Valkenburgerstraat 152.
'91. VOLVO-NIEROP
MET VAKANTIE !
Tel.: 020-6240748.
Vancouverstr. 2-12 A'damen nog geen goede auto?
Grote sortering ONDERDELEN West 020-6183951
Gebruikte accu's en banden
Bij Cobussen staat uw nieuwe van alle schade-auto's, alle
v.a. ƒ25. Tel. 02907 - 2180.
occasion klaar voor veel
Let op! 29 X Volvo 440 DL,
merken, alle bouwjaren.
VEILIGE
b.j. '90 tot '92, LPG/benzine, Auto-demontage bedrijf Gosco
GEBR. OPDAM B.V.
VOORDELIGE
alle kleuren, ± 100.000 km. Heining 31 A'dam, Westpoort
Tel.: 02502-45435.
Boekjes ter inzage. Keurige au- 7512. Wegens de warmte tot
VAKANTIEKILOMETERS
Het HOOGSTE BOD?? Bel to's, v.a. ƒ 7.500 tot ƒ 9.500 incl. 21.00 uur open.
COBUSSEN
voor vrijblijvende prijsopgaaf. BTW. Tel.: 01713 - 15770.
Baarsjesweg 249-253
Grote sortering ONDERDELEN
Loop-, sloop- en schadeauto's
Amsterdam 020 - 6121824.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. Volvo 740 Estate, grijs metal., van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
LPG, 10/91. Jan Wals.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel. 02902 - 61697.
Tel.: 02502-45435.
ZUIDWIJK
COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
Peugeot-dealer

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Alfa Romeo

Tel. 02503 - 14097.

Donkergroen, licht metalen velgen
CD, alarm, motor alles vernieuwd

190 PK, 1985, NIEUW KENTEKEN, NIEUWE BANDEN,
SPORTVELGEN, CRUISE CONTROL,
ELECTRISCHE RAMEN, RADIO/CASSETTE + CD-WISSELAAR

Citroen Visa 11 RE 1985, 1e
eigenaar, 45.000 KM, ƒ2.450,
Honda Civic 15 l GL aut. 1990, Renault 25, bj. '85, ƒ 2.500.
incl. 1 jaar verzekering.
LPG, ƒ 12.900. Visa Garage:
023 • 423906. Inruil mogelijk.
Tel. 020 • 6635182.
020 - 6278410.
Ford Escort 1.3 rood 1e eig.
RENAULT AMSTERDAM
i.z.g.st. ƒ4750.
Top occasions met 1 jaar
NIEROP Daihatsu 020-6183951
garantie
Wibautstraat 224
Diverse Volkswagens Golf's,
020 - 561 96 11
vanaf
1983,
Alle
auto's
APK/VVN gekeurd, v.a. ƒ 1.950
T.k. Renault 19, Diesel, '94,
ECONOOM: 020-6232505.
Peugeot 605 SLI 1992, LPG, veel extra's, o.a.: airbag, el.
ƒ 19.500. Visa garage
ramen, ƒ 28.000:020 - 6173074.
Tel. 020 - 6278410.
• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
VW Golf diesel, 3 d. 1989 Renault 19 RT l.8i b.j. 10/92, kenbaar maakt. De kosten
ƒ 9.950. Visa Garage:
77.000 km, alle opties, o.a. daarvoor bedragen ƒ 4,50
020 - 6278410.
Sportpakket en schuifdak.
• Deze autorubriek heeft een
Family Cars.: 020-6599221.
SUBARU E 10 DX VAN, 1992,
oplage van 1,1 miljoen ex.
wit, 36.000 km. APK/WN-geAdverteren in deze rubriek
keurd. Nieuwe bus ƒ 7.950.
Tel. 020 - 665.86.86
HEERE: 020-6719151

Chrysler

Onderhoud, reparatie
APK, met eigen
revisiewerkplaats voor Saabmotoren en versnellingsbakker

VW Cabrio GLi

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

c

HOOFDDORP

Volkswagen

Nissan

Alles gaat weg

l

+ 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Land/Rangerover

Lancia

ZUIDWIJK

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

Amstelstein - Suzuki

Saab

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

Algemeen

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Tegen handelspri|s van 1e eig., Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
ex-directie auto Ford SCORPIO
(Op afspraak gratis halen en brengen)
FORD ORION. bordeaux rood, 2.0 GL, 4 drs., groen niet. LPG,
st.bekr., juni '91, ƒ 14.500 incl. Suzuki Swift 1.3 GL bj. 3-'92
b.j. '89. 65.000 km, ƒ7250.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020 Tel.: 020 - 6906890.
APK 3-96, 5 bak 1e eig. in perf.
6627777.
st. / 14.500,-. 020 - 6472293.
Voor een goede SAAB
Ford Sierra 1.6 CL combi 03'87 T.k. Ford Escort 1600 L autom.
99, 90 of 900
Suzuki
Sam. Rhino, wit, 81.000
115.000 km. brons met. Jan kleur blauw, bouwjaar '85, APK
ook ROYAL CLASS
Wals. Tel. 02902 - 61697.
tot '96. / 2.750,-. 020-6002430. km, aug. '91, APK 06-'96, nw
dak, div. extra's. Pr. n.o.t.k.
naar
Tel. 01719 - 47642.
SAAB SERVICE MOLENAAR

Summer Sale

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Ford Sierra 2.3 diesel, stationwagen, 7/8/1988, APK 7/1996,
ƒ 5.950, inr mog., 023 • 423906.

Suzuki

In de maand september 1995 heeft één persoon, tegen inlevering van de volledig ingevulde bon, vrij toegang tot Diergaarde
Blijdorp mits onder begeleiding vah ten minste twee bezoekers die het volwassenen
tarief (f. 19,-) betalen (12 t/m 64 jaar).
1. Wat is uw postcode?
2. Wanneer was u voor het laatst in Blijdorp? ,
3. Zou u zonder bon Blijdorp in september
bezocht hebben?

lichtgewicht
naaimachines
vanaf

DMC-garen
Anchorgaren
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie

STOKMAN

REPARATIE ALLE MERKEN

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

De Klikspaan
JAZZ
vrijdag
HANS DULFER
zaterdag en zondag
JAAP DEKKER
Iedere zondag
in augustus
Champagne ontbijt

Haltestraat 19

KOBYISIERKWST

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65

JöluljS Zandvoort, tel. 12060

EMAX
Omdat vlooien vangen
specialistenwerk is!
Onze huisdieren verschillen in vele
opzichten, u begrijpt dus wel dat
de aanpak van vlooien niet altijd en
overal dezelfde is.
Daarom bieden wij u
zaterdag 5 augustus a.s.
van 12.00 uur tot 15.00 uur
de gelegenheid uw hond en/of kat
gratis vlo-vrij te laten maken.
Met een individueel op het dier
afgestemd produkt.
Er zal dan een produktspecialiste
van Exil Diergeneesmiddelen in
onze winkel aanwezig zijn.
Zij beantwoordt graag al uw vragen
op het gebied van een veilige en
verantwoorde vloolenbestrijding^

DIER-PLEZIER
qrote krocht 20 zandvoort
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Schaakprobleem

ZANDVOORT - De
Sporthal Pellikaan heeft
dinsdag een definitieve
overeenkomst getekend
met de organisatoren van
een boksgala. Op zaterdag
12 augustus aanstaande
zal in de Zandvoortse
sporthal een boksring
worden gebouwd.
Publiekstrekker is
profbokser Raymond
Joval, die momenteel veel
succes heeft in Amerika. alle problemen zijn

De wekelijkse schaakrubriek
vordt verzorgd door de Zandnortsc Schaak Club. In verand met de zomerstop is infornatie over de schaakproblencn in te winnen via de volgen[c telefoonnummers: 02507 •
7272, 14441 en 15023. De eerst
ulgende clubavond in het Geneenschapshuis is op donderlag 7 september 1995.

Boksgala met
Joval in

Vooral door de verouderde
staat van de sporthal zijn er
de nodige problemen
geweest, die eerst
weggenomen moesten
worden voordat het boksgala
kon doorgaan. Cock
Zwemmer, beheerder van de
sporthal is blij met de
doorgang van het gala. „Voor

:haakdiagram 26. Opgave: mat
i 3 zetten, wit aan zet.

ZANDVOORT - De com-

Oplossing schaakdiagram 25 petitiestart voor het onder
mat in 3 zetten, wit aan zet): 1. Sabatini/Zandvoort uitkofbl • Kg7; 2. Db7 - Kh8; 3. Tb6 en mende tennisteam is niet
nat.

gebroken
- Een achtjaig Duits jongetje heeft in het
wembad van Gran Dorado zijn
rm gebroken. Hij viel van de
lijbaan.

uiteindelijk oplossingen
gevonden," meent Zwemmer.
„Dit is absoluut een evenement
voor Zandvoort.

toeristen, die van boksen
houden, dit nu een keer van
dichtbij meemaken."

Bassie & Adriaan

Volgens de
De mogelijkheid bestaat dat
de wedstrijden via de televisie
sporthalbeheerder mist de
over Europa worden verspreid. gemeente al jarenlang een kans
Bovendien kunnen zowel de
voor open doel. „De sporthal
eigen inwoners als de
had allang gemoderniseerd

Matige competitiestart
Zandvoorts tennisteam

bijster succesvol verlopen.
Tegen kampioenskandidaat
De Metselaars uit Scheve- merweg beginnen om tien uur. handhaven.
ningen werd met 5-1 verloDe Zandvoorters zullen dit
Afgelopen zondag kreeg echren.
seizoen alle zeilen bij moeten ter Sabatini/Zandvoort geen
Zondag krijgt het Zandvoortse tennisteam de kans zich te
revancheren als Rabo/Heerhugowaard op bezoek komt.
De eerste wedstrijden op tennispark De Glee aan de Kenne-

zetten om het eredivisieschap
veilig te stellen. Door minder
sponsorgelden zijn topspelers
niet meer naar Zandvoort te halen, maar de beschikbare spelers moeten zich toch kunnen

[Green kans voor Zandvoorts zeilduo

voet aan de grond bij De Metselaars. Seda Noorlander kon alleen in haar eerste set aardig
tegenspel bieden, 6-3 verlies,
maar kwam in de tweede set
duidelijk te kort, 6-0. Met dezelfde cijfers ging ook Glen
Schaap ten onder. Schaap begon goed 'door een 2-0 voorsprong te nemen, maar kwam
daarna niet meer in het stuk
voor, 6-3, 6-0.

Miniem
De tweede Zandvoortse dame
Monique Kiene kwam goed
voor de dag. De eerste set ging

moeten zijn. Verleden jaar
hebben we bewezen met de
Pasar Malam en met Bassie &
Adriaan dat er in Zandvoort
met succes dergelijke
activiteiten te organiseren zijn.
We voorzien, gelet op de
publieke belangstelling,
duidelijk in een behoefte. Toen
bleek echter dat in de
toekomst dergelijke

evenementen steeds moeilijker
te organiseren zijn. De
voorwaarden en eisen waaraan
we wettelijk moeten voldoen,
worden immers steeds
zwaarder.
Wij kunnen absoluut niet
meer met onze tijd mee,
daarvoor is de hal inmiddels te
veel verouderd."
„We zijn bezig om in oktober

na een fel gevecht met miniem
verschil verloren, 7-6. Kiene
was gebroken en kon in het vervolg geen vuist meer maken, 62. Marco van Trigt gaf Martij n
ZANDVOORT - RijwielBok goed partij doch dat was Toerclub Olympia houdt
niet voldoende om aan een ne- zondag 13 augustus de tradiderlaag te ontkomen, 6-2, 7-5. tionele fietstocht over 150
Het vrouwendubbel leverde kilometer met als start
het enige Zandvoortse punt op. Strandpaviljoen nr. 8, TrefNoorlander en Kiene speelden punt.
een sterke partij en gaven de
tennisters van de Metselaars
Deze tocht wordt in groepsgeen schijn van kans, 2-6 en 1-6. vertaand gereden, hetgeen beteHet mannendubbel was echter kent achter zogenaamde voorvolstrekt kansloos en verloor rijders. Deze rijden de tocht in
met 6-2 en 6-4. Op woensdag een verantwoord tempo voor
ontmoette Sabatini/Zandvoort geoefende fietsers. De start
in eigen huis Goldwell/De Ma- vindt plaats om 's morgens acht
nege en zaterdag gaan de Zand- uur.
voorters op bezoek bij Amstelpark. Twee kandidaten voor de
Vanaf zeven uur kan worden
titel, waarbij elk te behalen ingeschreven. De organisatiepunt heel belangrijk kan zijn. kosten bedragen vijf gulden,
Zondag kan Zandvoort de nodi- terwijl deelnemers, die in het
ge punten verzamelen als Rabo- bezit zijn van en fietstoerkaart
/Heerhugowaard op bezoek van de NTFU 1,50 gulden korkomt.

van dit jaar een
Internationale
Kattententoonstelling naar
Zandvoort te halen. Als dat
lukt komen er waarschijnlijk
ook deelnemers en
toeschouwers uit diverse
Europese landen en de
Verenigde Staten. Die zien
dan, evenals de meer dan
duizend bezoekers die in het
sportseizoen gemiddeld per
week de hal bezoeken, zo'n
oud gebouw. Dan maak je
toch geen reclame voor
jezelf?"
„Ik weet zeker dat een
moderne hal de uitstraling
van Zandvoort zal
verbeteren waar behalve de
gemeente ook de plaatselijke
verenigingen, de vele
sporters en het
verblijfstoerisme van zullen
profiteren."

Fietstocht Olympia
ting krijgen. Indien de deelnemers een fraaie herinnering
aan deze tocht willen overhouden dan dient 7,50 gulden extra
te worden betaald.
De route is als volgt: Zandvoort-Vogelenzang-LeimuidenDe Kwakel-Uithoorn en Abcoude waar na ongeveer 60 kilometer de eerste rust wordt gehouden.
De route wordt vervolgd via:
Muiden-Ilpendam-Purmerend
alwaar de tweede rust is en ongeveer 105 kilometers zijn afgelegd. De terugkeer gaat via
Wormerveer-Assendelft-Beverwijk-Velsen en O verveen.

Zware vluchten
Pleines-duiven
ZANDVOORT - De duiven van Postduivenvereniging Pleines hadden twee
vluchten op het programma
staan. Voor de jonge duiven
verliep de vlucht heel erg
goed maar de oude duiven
hadden het bijzonder zwaar,
mede door de lange afstand.
De jonge duiven vlogen vanuit Chimay over een afstand
van 2GO kilometer. Het was een
pittige vlucht met toch v/el een
goed verloop. De lossing was
met het oog op ochtendnevel
pas om kwart voor twaalf. De
eerste duif werd door R. Driehuizen om één minuut over
half vier op het hok geklokt.
Bij de oude duiven kon Hans
Heiligers kampioen worden,
maar door de resultaten van afgelopen zaterdag ging het kampioenschap naar Ruud en Theo
Sinnige. Deze vlucht werd gevlogen vanuit Bergerac op een
afstand van 900 kilometer van
het hok. Het werd een slechte
vlucht met zeer veel achterblijvers.
Vrijdagmorgen om twaalf
uur werden de duiven gelost
met 40.500 andere duiven uit geheel Nederland. Zaterdagochtend om kwart over elf klokte
Hans Gaus de eerste duif voor
Zandvoort, hetgeen een fraaie
prestatie betekende voor deze
vogel van pas één jaar oud.
Uitslag jonge duiven: R. Driehuizen l, 6, 9, 10. R. en Th. Sinnige 2,15,24,25. P. Bol 3,5, 7. H.
Heiligers 4, 11, 13, 14, 18, 19, 22,
23. E. Paap 8.

Uitslag oude duiven: H. Gaus
I, 5. R. en Th. Sinnige 2, 3, 4, 6.
Inlichtingen bij K.J.Koper: E. Paap 7, 8, 9, 10. H. Heiligers
02507-14833.
II, 12, 13.

Topvolleybal onder toptemperatuur
cni
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Bij
strandpaviljoen
Seagull, vlak
onder de rotonde,
werd afgelopen
weekend de
voorlaatste ronde
van het NK
Beachvolleybal
gespeeld. De
deelnemers,
behorend tot de
Nederlandse top,
hadden een zware
dobber aan hun
partij vanwege de
hoge
temperaturen.
Publiek was er
genoeg in de
buurt, maar het
merendeel
daarvan zocht
liever de
verkoeling van
het zeewater. De
beslissende
rondes van het
Nederlands
Kampioenschap
vinden op
4,5 en 6 augustus
in
Scheveningen
plaats.

e deelnemers aan de Open Nederlandse Kampioenschappen Hobie Cat 16 kampten met te
einig wind

ZANDVOORT - Tijdens de Open Nederndse Kampioenschappen Hobie Cat 16
ehaalden de Zandvoortsen Ute Klaassens
Marian Kleyn een matig resultaat. De
andvoortse zeilsters hadden gehoopt met
en goede prestatie uitzending naar de EK
;ker te stellen, maar of een 39-e plaats
oldoende is, is nog onduidelijk.

voldoende wind. Tegen het eind van de middag
stak de wind op en volgden twee fraaie zeilraces.
Door de ongunstige windschifting was het moeilijk zeilen.
Wie ruim voor ligt, kan opeens achterin het
veld terechtkomen. Toch fraaie races, maar jammer genoeg geen hoofdrol voor het duo Klaassens en Kleyn.
Na vier races werd uiteindelijk beslag gelegd
Foto André Lieberom
Het was op de eerste dag lang wachten op op een 39-e plaats.

Zomerkolder
bij Capi
Met z'n tweeën nagcnietcn van de vakantie kan nu extra voordclig bij Capi. Alle foto's kunnen twee maal afgedrukt worden
en dat is veel voordeliger
dan nabestellen.
o

Drogisterij "BOUWMAN"

G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden

Amstelland
Meerlanden

Uw adres voor:

Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

De Stichting Thuiszorg
Amstelland en Meerlanden e.o.

Kleurenfoto's
enkel vanaf

biedt een totaalpakket van kraamzorg, wijkverpleging, jeugdgezondheidszorg, dieet- en
gezondheidsvoorlichting.
Ons werkgebied beslaat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, De Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Om de/e zorg optimaal te kunnen verlenen zijn wij op zoek naar:

Kleurenfoto's
dubbel vanaf

Let op onze

Ben je echt nieuwsgierig: Alle Capi filialen bieden een
l uur foto service naast ons complete fotowerk assortiment.
Je ziet, mogelijkheden genoeg bij Capi.

FOTO'S
1

ALS BESTE

GETEST!

CAPI

brengt leven in beeld

KRAAMVERZORGENDEN
Wij begroeten graag op korte termijn meerdere collega's als
* oproep-medewerkenden
* vervanging tijdens zwangerschap en ziekte (contract voor bepaalde tijd)
Wij vragen
*
*
*
*

UUR!
1
FOTO i

l

JL

SERVICE

Haarlem Winkelcentrum Schalkwijk, Kiviërailrccl' 32, Hoofddorp Kruisweg 656, Heemstede Binnenweg 151.

Ristaurante Pizzeria

„La Rondïne"
Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

feest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereer

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

diploma MDGO-VZ, OVDB, verpleegkundige A
relevante werkervaring
flexibele inzetbaarheia
bij voorkeur de beschikking over een auto aangezien u regionaal inzetbaar bent

Wij bieden:
*
*
•*•
*

mogelijkheden voor een inwerkprogramma en bijscholing
salaris en reiskostenvergoeding conform CAO Thuiszorg
mogelijkheden tot het bijwonen van teambespreking
collegiale ondersteuning

U kunt uw sollicitatie vóór 18 augustus l 995 richten aan: StichtingThuiszorg Amstelland en Meerlanden
e.o., Kruiswerk, t.a.v mevr. C. Versluijs, Laan van de Helende Meesters 431, 11 86 DK Amstelveen, o.v.v.
vacaturenr. 95/07/32.
Wilt u eerst meer weten?
Mevrouw C. Versluijs, personeelsfunctionaris en mevrouw R. Tuijten, regiomanager geven u graag alle
informatie. U kunt hen bellen: 020-5454164/020-5454150.

donderdag 3 augustus 1995
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Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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VERGELUK EN:
PROFITEER!

iezocht inteneurvprzorgstcr
voor café werk Tel 02507
13722 Voor meer info vragen
naar Anja of Rene
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020-562 62 71

Oppas gevraagd/
aangeboden

AMSTEL
BIER

VIEUX
HELE LITER

ƒ

s, BLIK 33 CL
ELDERS

BARE PRIJS
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Oppas gezocht voor 2 meis
jes 5 en 2 jaar 645 tot 845
uur schoolvak tot 11 15 uur
Goed Engels verstaan goed
betaald Bel 30562 na 1600 u
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Oproepen - Mededelingen
Wegens omstandigheden te
* 3 8 van harte fijne Pa koop reiswaardebon van
Porsch Limburgse vlaai was De Harde Tours van ƒ900
heerlijk Thea Dick Paul Bart voor ƒ 450 Geldig tot okt
Drog Part De Gaper Drug Tel 02507 13510
store vraagt met spoed nog *Wijfie je hebbut ured
enkele
medewerkers/sters maar ik hielup oe een bietje1
voor het seizoen Leeftijd van
af 17 jr Soll tel bij oe heer of
mevr Olieslagers tel 02507
12513 De Gaper Drugstore
Kerkstraat 31 Zandvoort
* Franz Willem Karel Peter
bedankt voor de gezellige
barbeque avond Marijke/Jan
* Help de Polen Stuur n
voedselpakket1 Wij hebben
evt n adres 02907 5235
Peter Frans Willem en Karel
wat hebben we het leuk ge
had zaterdag Volgend jaar
weer ne Bedankt voor alles
De kinderen
Peter Frans Willem en Karel
het plem'eest was grandioos
Bedankt alle vier de flatbewo
ners van de Celsiusstraat
* Peter Wim Franz Karel
bedankt voor het kinderfees
tje volgend jaar weer hè
SAIL 1995 Prachtige twee
uur durende vaartocht met
M S Neeltje langs de Tall
ships Inl 020 6277001

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel 13529
Verloren en
gevonden
* Verloren gouden dames
horloge Gr Krocht/Raadhuis
plein Inl tel 02507 12770

Felicitaties
* 3 8 Hoera onze lieve op„
Frans Porsch wordt 60 Van
harte Paul en Bart
* Ingnd en Ted
gefeliciteerd met jullie flat
De Haldermannen

Divers personeel
gevraagd

Kleur dieprood
Bouquel frambozen
Smaak kractilig

Rato

VA
69

Vele medewerkers gevraagd
tijdens SAIL 95 voor terras en barwerkzaamheden
Studentes en scholieren vanaf 16 jr genieten onze voorkeur
Tel 017128273/2542

H n wutttaltarf}»fcr

SPONTIN

LIMONADE SIROOP
DIVERSE SMAKEN
PBOEFNOT1TIES

Coole dames en heren
gevraagd m deze hete zomer
Full time/part time
Div vacatures Bel info lijn
020 6920191
Drog Parf De Gaper Drug
store vraagt met spoed nog
enkele
medewerkers/sters
voor het seizoen Leeftijd van
a f 1 7 j r Soll tel bijdeheerof
mevr Olieslagers tel 02507
12513 De Gaper Drugstore
Kerkstraat 31 Zandvoort

Kunst en antiek

Cilinder
bureau's
groot en klem Teak hout
JAN BEST Keizersgr 357
0206232736 Showroom
Mr J Takkade 30 Aalsmeer
020 6412137

TAFELS
antiek klein
groot dik dun

Jan Best
Keizersgracht 357
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137

Verhuizingen

• Zie de colofon voor opga X Y Z B V verhuizingen en
\/e van uw rubieksadvertentie kamerverhuizingen Voll verz
Dag nachtserv 020 6424800

Horecapersoneel gevraagd

Lessen en clubs
PRIVÉ LES Engels
Latijn
Grieks Dutch lessons J Bak
ker Botticellistr 38 Adam
(bij Olympiapl) 020 6751664

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1
2
3
4

A

GIJSBRECHT
VAN AEMSTEL

PROEFNOTITIES

VA*'
69
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Erv vertaalster (Eng /Ned
Fr /Ned ) ƒ 25 per A 4 (max
40 regels) 020 6335409

ELDERS

ELDERS
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Van de oevers van de Coles du Rhone bij
Tam l Hermitage komen de beste wijnen
van de streek Daar ontdekten wij bij de
producent van Chais des Grands Vms des
Cotes du Rhone een prachtige Crozes
Hermitage 1992 De keldermeester, die
hoogst persoonlijk deze wijn heeft
gevmifieerd, konden wij na lang
aandringen overhalen 20 000 flessen
voor een vnendenpnjs aan ons
af te staan

0,7 LITER

HELE LITER

Personeel
aangeboden
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Drog Parf De Gaper Drug
store vraagt met spoed nog
enkele
medewerkers/stors
voor het seizoen Leeftijd van
af 17jr Soll tel bijdeheerof
mevr Olieslagers tel 02507
12513 De Gaper Drugstore
Kerkstraat 31 Zandvoort

CROZES HERMITAGE
LATOUBIÈRE1992

Kies een leuke advertentie
Bel met 06-350 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie van uw keuze
Spreek een boodschap m en wacht op een reactie

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.

Kleur ichtgecl

heeft alle dranken!

op

Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie m, die
u heeft ingesproken via 06-350 15156 (1,00 gpm)
(in blok/etters invullen 1 letter is een vakje Een spatie geldt ook als een vakje)

-T A ga rib id J L 2 n g a

Schoonheid en verzorging

Afvallen?
2 tot 4 kilo per week1

Het boxnummer is
Dit gedeelte wordt niet m de krant afgedrukt De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld
Naam
Adres
Postcode/plaats
Let op' Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15 6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst
Stuur de ingevulde coupon voor vrijdag 15 00 uur naar
Weekmedia Afdeling Micro s Postbus 156 1000 AD Amsterdam
En vergeet niet een cheque van ƒ 25 - bij te sluiten

Ben jij het alleen zijn net als ik
vrouw) zat en wil je iets se
leus' Eerst een LAT relatie
daarna zien we wel Interes
se' Bel me NU1
Boxnummer 983759 (1 gpm)

*n 2 a ]us ^ z

] oe von aads eH |

Muziekinstrumenten

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Washburn Acoustic guitar
Dag kanjers ik ben van Aziati met strap en tasse 3 mnd
sche afkomst en zoek ge oud nieuwe staat ƒ 350 Oh T h kamer/app m centr met
Hoe'' 3x daags 1 koek + 1 warme maaltijd
spierde prettig gestoorde vetti schrijfmachine portable gebr keuken met tuin vanaf
Doos met 45 koeken m 10 smaken ƒ 141 50
man Boxnr 996767 (1 gpm) 50 Bel 02507 30862
1995 Tel 02507 19541
Dit is per dag ƒ 9 44
-j is liefde hoop en geluk en
Zandvoort te huur v 1 sept
Bloemen, planten
ergens loopt mijn liefde rond
Info Letty Kinderdijk 02507 19899
95 tot 1 mei 96 ruim zomer
k (vrouw) hoop je snel te ont
en tuinartikelen
huis alles aanwezig
hAIR WEAVING
• Wij behouden ons het moeten'Boxnr 934773 1 gpm
Tel 02507 14058
100% echt lang vol haar
recht voor zonder opgave van
lESCHEIDEN en toe aan n TUINMAN voor al uw tuin
v a / 125 tot max ƒ475
redenen teksten te wijzigen
nieuwe start' Veel vrouwen werk hek en straatwerk
Tel 02507 14606
of niet op te nemen
Onroerend goed
zijn ook op zoek
.evenng alle materialen
Bel 0635029015 (1gpm)
en woonruimte
Vraag vrijblijvend prijs
Computerapparatuur en software
Half Surinaamse A damse opgave Tel 023 380852
te huur gevraagd
z k m aardige rustige jongen
om zich thuis bij te voelen
Te koop
Kamer gezocht voor 1 pers
Reageer eens
gevraagd
Br o nr 763 31060 v d blad
Boxnummer 931829 (1 gpm)

PC STUNTDAG
nu met speciale Macmtosh-hoek

Zaterdag 1208 Expohal Hilversum open 1017 uur
Demonstraties en verkoop van hardware software en
supplies tegen absolute BODEMPRIJZEN Info 071 144915

Onroerend goed
te koop aangeboden

Zandvoort Burg van Alphenstr 55/19
ZON ZEE STRAND
Voor snelle beslisser Zien is kopen Aangeb mijn gezellig
2 v/h 3 kamerappartement op 7e verd Schitterend panora
misch uitzicht over zee en dorp Ind Inp entree met eig
open balk geplav rme gang lichte rme woonk 4 m2 m
dubb begl kunstst schuifpui naar 2 balkons (zee en landzij
de) Luxe keuken met Siemens el app oven keram plaat el
Daalderop boiler 80 Itr (geen gas aanw) ruime badk met
douchecab nw sanitair en toilet slaapk 4 50 x 3 00 m t
schuiframen op landzijde Eigen parking voor app gebouw
Ruime berging Servicekosten ƒ 340 incl voorschotbijdrage
water'cv Lift aanwezig Snelle oplevering Vraagprijs
ƒ 185 000 k k Alle info tel 02507 12945 (werkdagen na 18 00
uur of band app )

Correspondentie- en contactclubs
** NIEUW ** NIEUW ** NIEUW **
Na HILVERSUM nu ook in AMSTELVEEN"!
Club OneandOnly opentza 12aug a s van 193001 00u
haar deuren in het sportcentrum Escapade Escapade 1 te
Amstelveen Gastvrouw Bertie en al haar medewerkers heten
u van harte welkom Correcte kleding gewenst Voor info bel
030884841 NB elke 10e bezoeker een gratis CD'

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?
Dat kan nu heel simpel snel en discreet
24 uur per dag 7 dagen per week

Wat moet u doen
1 Kies een leuke advertentie ƒ 1 p m
2 Bel met 06 350 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Ik Nancy ben 51 en zoek Ik ben Wim uit het midden van
man met humor voor plezier het land en z k m vlotte
strand uit en thuis Reageer spontane vrouw liefst op
en wie weet |n
HBO niveau
Boxnummer 372889 (1 gpm) Boxnummer 994630 (1 gpm)
Ik (vrouw) heb alles behalve
jou modieus en in voor leuke
dingen Boxnr 975634(1 gpm)

Vul hieronder het unieke 6-cijfenge boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen

Smaak icmzocl

HAARLEM: Californieplem 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Huwelijk en kennismaking
Wat moet je doen''
1 Bel 06-350 15 15.6 en toets een 2 m het hoofdmenu
2 Spreek een leuke, spontane advertentietekst m
3 De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te
beluisteren)
4 Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 25,- (mcl. btw) naar Weekmedia b v
5 Na verschijning m de nieuws en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
belt u 06-350 15 15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw adverten
tie afluisteren

Bouquel w endent!

In voor een ontmoeting met
een ondernemende jonge
man van 289 Grijp dan nu die
telefoon1
Boxnummer 997028 (1 gpm)
Jongogende 40 er (man) uit
Noord Holland wil het nog
een keer proberen A u b
reactie op mijn boxnummer
on ik bel je terug
Boxnummer 371133 (1 gpm)
Knap ben ik (man) niet aardig
des te meer Amsterdam is
mij bekend ik zoek een leuk
meisje om eens naar de film
te gaan WIE WIL'"''
Boxnummer 996757 (1 gpm)
Kok uit omgeving Dordrecht
zkm
leuke
begripvolle
vrouw Boxnr 991652(1 gpm)

Man N H geb 37 jr zkt geb
of gesch vr 30/40 jr die ook
behoefte heeft aan een goed
gesprek Spr dit aan reageer
dan Boxnr 904312 (1 gpm)
Wilco z k m leuke mensen
om leuke dingen te doen
Omg R dam
Boxnummer 985200 (1 gpm)

Ik Felix 31 jaar zoek een
leuke goed opgeleide dame
die van lekker eten en dansen
houdt Bel het nummer en
reageer op m n box
Boxnummer 997040 (1 gpm)

diversen

Nieuw Zeelands
echtpaar
Hallo girls ik heet Marcel ben
zoek woonruimte met tuin in
1 80 en muzikaal Wie durft
Boxnummer 996994 (1 gpm) *Te koop gevr verstelbare de regio A dam R dam Den
Haag ± ƒ1200 p m
Hallo ik Cristel van 65 z k m aaspop maat 40 44
Tel 050 180494
neer met gezellig karakter Tel 02507 14720
b v auto om samen leuke • Wij behouden ons hetZandvoortse zkt 1 nieuw dak
dingen te doen
echt voor zonder opgave van boven het hoofd Wie heeft
Boxnummer 996539 (1 gpm) •edenen teksten te wijzigen per sept zelfst woonr te
huur voor Ikr (28) Tel 18905
Hoi ik Jeffrey zelf 23 zoek of niet op te nemen
leuk vlot jonger meisje
Boxnummer 984621 (1 gpm)

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

MiCRO's
Financien en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 02507 14534

2 Leuke meiden zoeken 2 leu
ke jongens voor een date
Boxnummer 996678 (1 gpm)
Yvonne zoekt langs dezi
weg ser reactie van leuki
man Omg Amsterdam o
Haarlem Bel je'
Boxnummer 377890 (1 gpm
Zaïda uit R dam z k m leuk
jongen om avonden mee t
vullen Alleen leuke boys rei
geren' Boxnr 989493 (1 gpm
Zijn die leuke dames allemaa
op vakantie of zijn er ook noc
gezellige achterblijvers'
Boxnummer 997027 (1 gpm)

T k a Zundapp ks50
1976 origineel veel chr
rijdt goed Vr pr ƒ 125C
Tel 02507 17247

Zie voor meer micro's
pagina 10

Ik 32 jrg Leeuwin vraag me
af of er nog kanjers zijn die
wat met me willen gaan dnn
ken' Boxnr 364961 (1 gpm)
Ik ben op zoek naar gezell
jongen voor vnendsch rela
tie Kun je tegen een drukke
peuter en wil je dagtnpjes
met me maken'
Boxnummer 954349 (1 gpm)

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 03451 11486
(automatisch) of 03451 31364
(telefoniste) 24 Uur per dag
7 dagen per week Cupido
erkend voordelig en een van
Nederlands grootste relatie
organisaties
CUPIDO zorgt snel voor resul
taati Folder 03451 11486 (au
tomatisch) of 03451 31364
(telefoniste) Crkend voorde
lig en een van Nederlands
grootste relatie organisaties

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
Ga voor Histor verf mono
dek glas behang klompen
petroleum naar Keesman
Jan Steenstraat 1 Tel 12425

voor de particulier
3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden
gave de regel Br o nr bur v d blad als l regel
• geabonneerd zijn op het
bij uw tekst meegerekend wordt)
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worvia de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
den opgegeven.
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • albrief) met vermelding van uw postcode naar
leen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een
Of afgeven bij
vakje Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vnj Schrijf per regel hele woorden of letterGasthuisplem 12,
grepen
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij zijn met aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of met op te nemen
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Gepens schilder heeft nog
tijd voor binnen of buiten
werk Tel 02507 18248

Zandvoorts Nieuwsblad

SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vnjbl
prijsopgave
Bellen na 1800 uur 19800
Ik (man) ben 25 jaar geen • Rub-ieksadvertentie' Zie
disco type Ik zoek langs voor adres en/of telefoonnr
deze weg een serieuze reac de colofon in deze krant
tie voor een serieuze relatie
Wie o wie reageert hier op
Zalenverhuur
Boxnummer 997034 (1 gpm)
Ik (man) heb zin in een nieuwi
start 1 Heb je zin m een leu'
weekend7 Reageer dan sne
Boxnummer 398365 (1 gpm)

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

1 regel ƒ 5,08
2 regels ƒ 5,08
3 regels ƒ 5,08
4 regels ƒ 6,77
5 regels ƒ 8,46
6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 0250718812/15619
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41 Zandvoort
tel 02507 15705 b g g 19932
voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergade
ring feest club of partij'
Komt u dan eens praten me
mij A J v d Moolen
Gemeenschapshuis
tel
02507 14085 of 19652

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, met voor de /akelijke markt, tot een maximum
van een advertentie per week Ook zonder vermelding vraagpms (artikelen te /amen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren Alle pnj/en mcl 17 5% BTW
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

S v p in rubriek

Abonnee Ja/Nee

17-9

SONYHI-8TRAVELLER
PHILIPS 63 CM KTV Topklasse beeldkwaliteit
STEREO TELETEKST hifi stereo Adviespnjs'3330
25GR9760 Flat square beeldbuis teletekst stereo en alstandbedienmg Adv '1795 -

1095.

1599.-

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8 stabilisator stereo

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28ST2471 Adviesprijs"l995

> 1195.-

1949.-

Met stabilisator! '3100 -

> 1795.-

TR323 Hi Fi stereo camcorder
lOxzpom groothoeklens "2550 -

28PT800B Adviespnjs'2795 -

TOPMERKCAMCORDER

PHILIPS 29PT910A
70CM MATCHLINE

SONY T R A V E L L E R

lOOHertz beeld m beeld
( P I P ) digitalscan,stilstaand
beeld teletekst en 100 Watt
totaal muziekvermogen
Adviespri|S"3695 -

2495.945.-

SONY TOPKLASSE
HI-FI MINI-SYSTEEM

Geen2-deurs koelkast, maareen
echte 278 liter koel/vries kombinatie met 3 vriesladen Flexibele
indeling van deur en kast, automatische ontdooiing van het
Koelgedeelte.laagstroomverbruik
on deur zowel linksen rechtsdraaiend
te monteren
Adviespnjs*1199 -

MHC2900 2x60 Watt versterker met digitale
surround karaoke funktie zeerkompleteequahzer m e t s p e c t r u m a n a l y z e r D i g i t a l e
tuner met RDS-EON 30 pre-sets en timer
1 Bit CD speler met optische uitgang Dubbel
auto reverse cassettedeck met dolby B/C
3 weg bassreflex luidsprekers Afstandbedie
nmg Adviespri)s"1540 -

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

2-DEURS KOELKAST

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Supersnel verwarmen en
ontdoonen Uitneembaar
draaiplateau Adv '279

Ondanks grole inhoud kom
pakte afmetingen Adv '849

Voorlader centrifugegang
1200trn/mm rvstrommel
zeer zuinig Adviespnjs'1199

INDESIT 2-DEURS

WHIRLPOOL AVM610
ZANUSSIWASAUTOMAAT 20litermhoud
Adv '649

SHARP R2V14STUNT

SONY STEADY SHOT

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST SONY HI-FI STEREO
28SL5800 70cm Adv '2695 - CAMCORDER
PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ

BAUKNECHT
KOEL/VRIES KOMBINATIE

1449.-

E807,8mm Sxzoom autofocus

SAMSUNG KOMBI
MAGNETRON 800 WATT +
GRILL

Variabele indelmq Adv '799

TypeM6137G,17litermhoud Niet
alleen snel koken verwarmen en
ontdooien maarookdoorde 1000
Watt grill een heerlijk bruin korstje op bijv het vlees, 9 standen en
uitneembaar draaiplateau

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

WHIRLPOOL 2-DEURS
235 liter Adviesprijs'985

869.899.-

BAUKNECHT 2-DEURS
Luxe kast Adviespnjs'1049

Ljchtgewichtcamcorder "1650 -

TypeZE400E Adv '949

PHILIPS/WHIRLPOOL MOULINEX FM1315
TypeAWG719 Adv '1235

SHARP R3G56 KOMBI
LUXE 800 TOEREN
INDESIT PROMOTIE
Type 2596

Adv 799

Digitale 2 m 1 kombi met
1000 W a t t quarlz grill

MOULINEX KOMBI
FMA925C Luxe 3 m 1 kom
bi magnetron Inkl hete
luchtoven en grill Adv '849

PHUPSHr8CAMCORDER

M870 16xzoom stereo "2495 -

SHARP3IN1KOMBIR7V1

11449.-

PHILIPS 63 CM KTV

PANASONIC NN8550

25MN1350, Adviespnjs'1445 -

Digitale super 3 m 1 kom
bi magnetron Adv '999

STEREO TELETEKST
52NA2304,55cm Off Philips
garantie Adviespnjs'1345-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

795.-

Geen 2 deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2 deu
rs koel/vries kombinatie
met 3 laden Adviespnjs'999

PHILIPS TELETEKST
TELETEKST SONY HI-FIVIDEO+PDC
14AA3527, Adviesprijs'745
Adviesprijs'745 -

495.-

SLVE70 Tn-Logic! 4 DAPRO koppen, Hi-Fi stereo
en PDC Adviespnjs '1780 -

'BESTE KOOP'
OOP' Officiae
Officiaele
Philips garantie
intie Adv '69!
'695 -

385.

Koel/vnes kombi Adv'1235

PHILIPS HI-FI VIDEO

649.679.-

VR632 TURBO-DRIVE
4 koppen, stereo longplay,
LCD-afstandbedienmg "1295-

ZANUSSI KOEL/VRIES

779.-

BAUKNECHT SUPER

3 laden Adviesprijs'1199 -

GV240 "Beste koop', VHS
HQ TELETEKST/PDC '1709

859.-

899.-

999.-

Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden Adviespnjs'4000 -

b
oom

SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst '2250 -

1399.-

PANASONIC
ONIC 63 C
CM
TX1988, Stereo
Stereo en teletekst
teletek

1099.

949.-

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

699.-

SLVE50 4 koppen, TriLogic Adviespnjs*1330 -

799.-

PHILIPS VIDEO + PDC

Oerdegelijke tabletop Zeer
fraaie uitvoenng met formica
bovenblad Officiaele garantie

255.-

INDESIT KOELKAST
2-sterrenvnesvak Adv "699

529.-I

529.-

JM&

VXK326, VHS-HQ shuttle
afstandbediening Adv "699

449.-

FK055/52A Elektnsche oven
mkl gnllenkookwekker "1510

LAV275 1000 toeren '1699

PELGRIM TURBO
FORNUIS
940 Heteluchtoveni"1685

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

Off Ön"

BAUKNECHT KAST

1 1 1 1 1 1 » giiBt^zaaagiii^BMy^ip^maaliilM

BAUKNECHTKRC3032
300 LITER KOELER

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs'495

SUPER KOOKPLAAT
4 pitsgaskookplaat '298

IGNIS DROGER AWF020
ELECTROLUXRC1000
33 LITER KOELBOX
Absorptie 12/220voltengas

ETNA K O O K P L A A T
1205JN 4pits Adv '450

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO Adviespnjs'649

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223 TELETEKST "1245

579.-

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST

TURBO-DRIVEVIDEO

63TA4410 Adviespnjs'1995 -

Supersnel VHS+K3video V59-

INDESITWASDROGER
ETNA WASEMKAP

429.

BAUKNECHTTRA961

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

OPZETVRIESKAST

379.

IS70-33 Stereo en teletekst

Opzetvneskastje
Adviespnjs "595

KONDENSDROGER

429.-

WHIRLPOOL AFB594

WHIRLPOOLAWG912

GV401, "Beste koop!" TE
LETEKST/PDCprog "1099

120 LITER VRIESKAST

JVC VHS-HQ VIDEO

AVANCE 3 standen '135

PELGRIM WASEMKAP
WA15 Adviespnjs"245

N5000 Geen afvoer nodig

HRD770E LCD-afstbed "799-

T63-630 Teletekst Adv "1579 -

GRUNDIG VIDEO + PDC

599.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

BOSCH VRIESKAST

Inkl afstandbediening "699 -

Type GSD1341 Adv "848

369.-

SONY VIDEORECORDER

C/IQ

SLVE200; Trilogie, PDC/SHOWVIEW. *850.-

D 49 *

Kondensdroger
Adviespnjs '1549

MIELE DROGER T349
AEG TYPE 520
Kondensdroger Adv '1449

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6programmas 12couverts
en geruisarm Adv "999 -

WHIRLPOOL 243 LITER

UITVERKOOP!

1 40 m e t e r hoog met
6 vriesvakken cq laden
Adviesprijs"1165

BAUKNECHT VW3PR
BOSCH VW SPS2102

STUNT!'VRIESKIST!!

-l -l A Q

B i j n a alle t o p m e r k e n
leverbaar in alle maten en
soorten Er isal een vrieskist vanaf

SLVE7DO; Trilogie, stereo PDC/SHOWVIEI* 1 «O l 14*1
SONY HI-FI VIDEORECORDER

ATAG GAS-ELEKTRO

3 sterren vriesvak Adv "749

BLAUPUNKT 63 CM

SONY HhFI VIDEORECORDER

528.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

BOSCH KOELKAST

479.-

298.-

ETNA FORNUIS 14.00

AEG B O V E N L A D R

FT?^ <3TÏR

SHOWVIEW VIDEO

TopmeiWPerfektbeeld "799

37 CM KLEUREN-TV

l f» vHfifi

Topmerk Adviespnjs'749

4 KOPPEN VIDEO

568.-

AEGTURNAMAT

145 LITER KOELER

j-,

GRUNDIG 51 CM KTV

Gas-etektrofomuis+gnll "999 -

gnll-set Adviespnjs "1575 -

365.-

BLAUPUNKTSHOWVIEW
RTV256EGC, Supersnel
LCD-afst bed Adv "995

VSG21, Afstandbediend "768

T51-540 Teletekst Adv "1099 -

STUNT! GAS-ELEKTRO

WHIRLPOOL 1-DEURS

AKAI VHS-IHQ VIDEO

998.-

825.-

335.-

3 koppen met LC&afeLbed."828.-

. GARANTIE^

GRUNDIG 63 CM

SIEMENS WASAUTOM.
Adviespnjs*1348

410 Gas elektro fornuis

AKAI VIDEORECORDER

TELETEKST
ELETEKST

1098.-

WAS/DROOGKOMBNATIE
Wassen en d r o g e n m
1 machine 1200 toeren
Adviespnjs *1799

1000 TOEREN BOVENL. mkl gnll draaispit en mixed

549.-

SHARP DV5403
DV5403 KTV

998.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen1 Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbiedmg' Type
LAV536 Adviespnjs '1499

1-DEURS KOELKAST

55cm, Stereo
eo en teletekst

BLAUPUNKT 70 CM

AEG LAVAMAT RVS

TypeAWG089 Adv '1435

649.-

699.699.-

848.-

RVS kuip en trommel '1499-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

VR333, "Beste koopi
3 koppen TELETEKST/PDC
prog Adviespnjs"1095 -

SLV280, VHS-HQ videorecorder Adviespnjs "890 -

MM63-12, Teletekst "1679-

LUXE 1400 TOEREN

Type KGV3602 3 vnesla
den en extra grote koelruimte
Adviesprijs'1699 -

SONYSHOWVIEW+PDC

SONY VIDEO + PDC

erirfien üii °*

999.-

BLAUPUNKT HI-FI
STEREO + SHOWVIEW

Hl BlackTnnrtron
rtron Adv '1000 -

499,-

Type KG31 Flexibele mdeiing 3 vriesladen automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs'1498

799.-

999.-

KVM1421, Adviespnjs'890
\dviespnjs"890

v

HRJ600 Stereo Adv'1299-

Stereo en teletekst
sletekst '1651
"1650-

SONY

979.-

SIEMENS 310 LITER
KOEUVRIESKOMBINATIE

JVC HI-FI VIDEO

SONY55CMKVX2141
CMKVX21'

CMKVM2100
SONY55CMKVM2100

*

NVHD90 "Beste koopi'4kop
pen stereo showview

SONY72CMKVS2921

BAUKNECHT WA541

MIELE K1321S LUXE

PANASONICHI-FI VIDEO
Flat en square Hi-BlackTrimtron beeldbuis teletekst en afstandbediemng Adv '1660-

Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
magnetron Adv '1499

WHIRLPOOL ARG647

GRUNDIG HI-FI VIDEO

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

WHIRLPOOL AVM920

1000 toeren wasautomaat

949.-

37CMTYPE37KV1212
PE37KV12'

MIELE 1100TOEREN
TypeW697LW Voorlader
RVS trommel EN kuip
Adviespnjs '2299

10/10

MERKCENTRIFUGE
2800toeren Adviespnjs'249

MIELE VWG521
Type G521 Adv '2099

SLVE80D; Trilogie, stereo, PDC/SHOWVIEW. *1670,- l fc4? J.

PIN CODE
.i Meer budget door de gratis l IT3 | T\l
(UBCC-card!
l I-S^--Aanvraag-folder in de winkel!

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen l HAARLEM
' . ••
(BEVERWIJK
.
2
m»t uw
..,/,, PIM.^r,H.
ll VUinkxlRMtnim
"So.halkuiiik" lISUPERSTORE
SIIPFRSTORE 11
OO m
m2
met
PIN-code.
Winkelcentrum "Schalkwijk"
1100

zonder extra kosten l Rivièradreef 37

iBreestraat 65

.

| B ADHOEVEDORP
ALKMAAR |.^»i«Cl ElATPrt oiipepg •Vd'hMw.dörp'5rüd«i
l AMSTELVEEN
AMSTELVEEN ZOETPRUVOlinF
ZOETCRWOUDEI11^ tLtlV l KU-OUrtHD M,.rc«nh,^u „rüJ;

DENHAAG

HILVERSUM

.1 tot 5.30 uur-.

.9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:

10

donderdag 3 augustus 1995

Weekmedia 17

uo. mma.

Woningruil
750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.

Rijles auto's
en motoren
AlDlas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

-*»^0r

s
***JT

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

Avontuurlijk vakantie
vieren in Caravan City
op Ponypark Slagharen

Ja, dat kan! Luxueus vakantie vieren op Ponypark Slagharen.
T. k. vouwwagen Tago SeUlerl U kunt reserveren voor een 3-daags-arrangement:
bj. 1991 / 3900. 020-6969354] * 2 overnachtingen in een luxe stacaravan op het Ponypark.
• Reflectanten op advertenDe caravan is voorzien van alle comfort en kleurentelevisie.
ties onder nummer gelieven
* 3 dagen lang gratis entree in Ponypark Slagharen met z'n
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
vele attrakties zoals de wildwaterbaan, de looping, de spannende
/ snelle h—" op de envelop staat vermeld
e
wildwest shows, zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer. /3.daa<.
*'***ers
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Ordergenieten van de oergezellige familie-avonden en kinderprogramma's. ( f
afd. Weekmedia, Postbus
Dat is een belevenis voor u en de kinderen!
156, 1000 AD Amsterdam.

'n vrouw of man
ANONIEME sexafspraakjes TRIOSEX:
Sexkontaktlijn
Amsterdam extra in bed. Sexkontakten!
Bel 06-9502 (75cpm).
06-320.330.79 (75cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9844 (75cpm).
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
Vele mannen gezocht voor
thuis doorgeschakeld
gratis SEX met dames 35+.
06-9620 (75 cpm).

Op ons buitenterras
kunt u genieten van
onze overheerlijke, vers
geroosterde

De maanden juli en augustus zijn wij
geopend van
13.00 tot 22.00 uur
\

THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21,00 uur.
De bezorgkosten bedragen j 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5.00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Reserveer snel: 05231-3000 22,00 uur

06-Nummers

* Geopend
13.00-24.00 uur

Om uw maaltijd te vervolmaken
kunnen wij ook onze speciale
huiswijn aanbevelen
Rood-Wit-Rosé
13.95 per fles

Haltestraat 34 Zandvoort

Tel. 02507-12800 fax 02507-30553

*
*
*
*

SATÉ'S en tevens van
BAPAO ^
PASTEI
RISOLLES

Bel Dames Thuis

06-98.50
24 u/p.d. 100 c.p.m.

Dikke vrouwen (40+) willen
vrijblijvende sex. Gratis &
discreet. Bel 06-9502 (75cpm)
Dikke vrouwen geven tel.nrs
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9602 (1gpm).
Dikke vrouwen (40+) willen
kontakt met oudere heren.
Bel ook! 06-9543 (75cpm).

V,

Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt aan de
lijn! Bel 06-9757 (75cpm).
!Vrouwen van 35+ willen
DIREKT-SEX. Bel haar op via
06-9604 (75cpm).
Wellustige oudere vrouwen
geven hun tel.nrs. voor gratis
sex. Bel 06-9605 (1gpm).
Kies nu zelf de leukste
vrouwen, via de computer
krijg je haar direkt aan de
lijn! Bel 06-9667 (75cpm).

DIREKT apart met gratis vrouwen, doorverbonden naar
haar huis. 06-9710 (75cpm). Laat je eens lekker doorverbinden met zo'n OUDERE
DIREKT-SEXKONTAKT
vrouw thuis: 06-9650 (1 gpm).
Kies nu zelf de heetste
Luister naar gratis SEXoproevrouwen, via de computer
wil ze gratis sex aan de lijn. pen van vrouwen. Maak je
keuze, de computer schakelt
Bel 06-9788 (75cpm).
door. Bel 06-9665 (1gpm).
Dominante vrouwen geven
tel.nr voor Gratis SM-kontakt NEGERINNEN geven tel.nrs
voor gratis plezier bij hen
06-320.325.80 (100cpm).
thuis. Bel 06-9662 (75cpm).
DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je vrouwen direkt op- Nieuw: hete meisjes uit de
Groot Amsterdam!!
bellen. Direkt thuis.
06-350.23.020 (1gpm).
Bel: 06-9892 (75cpm).
Nu DIKKE vrouwen echt opELKE DAG NIEUWE
bellen. Zoek de leukste en de
DAMES PRIVÉ
computer verbindt je naar
Laat je snel
haar thuis. 06-96.68 (1gpm)
doorverbinden via

/

Pr
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VIAKALKALKREINIGER
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zelfs hardnekkige kalkaanslag verdwijnt

MANDJES ^jl|i! VOORRAAD- '
in vierkant of ovaal model, j-jfS %•& \*$/
per stuk
_, ïWÜ .,rnv
^ Ö-O f.;i *! f™

ELDERS

NIEUW!

06-98.57

Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen. Ze willen gratis sex.
24 u/p.d. 110 c.p.m.
De computer verbind je naar
GRATIS naar bed met ge- haar door. 06-9755 (75cpm).
trouwde vrouwen thuis. SexOudere ERVAREN vrouwen
kontakt 06-9530 (75cpm).
van 35+ zoeken sexkontakt.
Gratis naar bed met vele
06-350.290.53 (75cpm).
dikke VROUWEN thuis.
Oudere HEREN gezocht v.
Bel ook 06-9580 (75cpm).
gratis sex met lieve dames!
Gratis naar bed met getrouw- (40+) bel 06-9705 (75cpm).
de vrouwen thuis. SexkontakOudere
vrouwen
geven
ten bel 06-9747 (75cpm).
tel.nrs. voor GRATIS sex!
GRATIS Sexkontakt, nu spec. Bel 06-9511 (1gpm)
met hete vrouwen van 40+.
Oudere vrouwen geven tel.
Bel nu: 06-98.11 (75cpm).
nrs voor gratis sex bij hen
GRATIS 't bed in met ge- thuis! Bel nu 06-9780 (75cpm)
trouwde vrouwen. Direkt sex
Oudere vrouwen (40+) geven
contact. 06-9566 (75 cpm).
hun telefoonnr voor gratis
Heerlijk DISCREET apart met SEX: 06-9517 (75 cpm).
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75cpm).
Bel dames Thuis!
Hete meisjes (18) Live

i
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06-9715

24 u/p.d. 100 c.p.m.

Geen wachttijd 1 gpm

SEX-DOORSCHAKELLIJN
Homo: Jongens (18) onder elkaar. Hoor die knullen genie- Nu hete negerinnen echt opten! 06-320*330-88 (75cpm). bellen. Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
* * HOMOKONTAKTEN **
haar thuis. 06-9667 (75cpm)
Zoek je snel een hete knul?
STUDENTES geven gratis
06-320*330*18 (75cpm)
sex op hun kamertje.
* * HOMOKONTAKTEN **
Bel ook 06-9603 (75cpm).
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam! Bel STUDENTES geven tel.nr.
voor gratis sex bij hen thuis.
nu 06-9613 (Nu SOopm).
06-9695 (slechts 75 cpm).
HUISVROUWEN
geven
verwennen
tel.nrs voor gratis sex bij hen STUDENTES
mannen. Geen fin. bedoelinthuis. 06-9664 (75cpm).
gen: 06-350.266.46 (1 gpm).
HUISVROUWEN
geven
tel.nrs voor kontakt bij hen
Diverse clubs
thuis. 06-9501 (75cpm).
JONGE mannen gezocht die
dames (35+) GRATIS verwennen. 06-9709 (75cpm).
Jongemannen gezocht die
dames (35 + ) GRATIS verwennen. 06-9666 (1 gpm).
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Kleenex ULTRA TISSUES

*

*

GROTE DOOS
90 STUKS

-

ELDERS

KONINGSBERGER
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ELDERS 99
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IJSTOETJE
banaan/aardbei
ol peer bosvruchten t

MALSE

N

3.98

BLIK 400 GRAM

ËsË
ELDERS

2,79

SAPPIGE

EMTRECOTE ..ANOPER
HEELPOMO HEEL POND

1.3 KILO

GRIEKSE
yOSHURT

met vruehtenlaag

2BEKERS
ELDERS

/ '"•>

I I I

KAKELVERSE

STUKS

r

",'

VASTE
LAGE
PRIJS

ELDERS

FLES 33 CL-PER STUK

'

DOOS 3 ZAKJES '~-

ELDERS J&5

COTES DE
BERGERAC
BLANC MOELLEUX

•**<•\

deze witte wijn van
de Sauvignon en Semillon druif
kenmerkt zich door zijn zoete en
licht frisse smaak
FLES 0.75 LITER <"'~ $ f f

"f

(

ELDERS ' , ^^<J;N)

• Tr

ALCOHOLVRIJ BIER

l
KNORR
QUICKSOEP ,

ELDERS lr4Sr .

SUZI-WAN
PINDA
SATEHSAUS

ELDERS

voor vaatwasmachines
LIEFST

*i

BAVARIA MALT
vernieuwd recept

kanten klare
pittige saus

YOGHOIYOGHO! ,

KAAS/UIENSTOKBROOD

BRINK
RIJSTWAFELS
pak 100 gram
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CHAMBOURCY

ELDERS
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240 GRAM

ELDERS
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ELDERS,

HEERLIJK

PONDSKUIP

een fraaie vriesverse
taart met verse
appelparten
rozijnen en
banketbakkersroom.
Afgewerkt
met geschaafde
amandelen

CALGONIT
AFWASMIDDEL

.

"l A^

*

6 DELIGE
MANICURESET

ROMIGE FRANSE

*

f\u«
^
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ELDERS 3ï2t
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VASTE LAGE PRU&

Ir.','

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

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

-N

^

LITiRPAl
KARNE
/IMELK

Q@@,

" lr r

KARNEI^EÜI

u b

Menken van Grieken

ratelen en pluizen niet
ca. 3 8 x 4 0 cm

'***^li ^

NORMAAL OF SUPER

'DAGVERSil

JONG BELEGEN JOHMA BARBEQUEUNIEKAAS
SALADE -

ELDERS

JSa

WERKDOEKJES

bevat o.a. een nagelknipper, een pincettang en een nagelwijl.
Geheel kompleet

ELDERS &r3

ELDERS

W

m MAKELAAR O.G.

BOX 32 STUKS

ELDERS 3^9

• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

VAN

O.B.
TAMPONS

met verzachtende
super-dry-lotion

GESNEDEN EN VERPAKT

HEEL POND

*««as»»
~-\

.sr^ü<"

GELPERS

DARLING ESCORT
v.a. ƒ200 p.u. Meisjes gevr,
v.a. 18 j. Bel: 020-6189577.

Zuiderstraat 2, leuk dorpshuisje met voortuin, gelegen in centrum. Ind. beg.gr. entree; woonkamer met open keuken en
inb.app.; douche/toilet; 1e et. slaapkamer
met wastafel en dakterras.
Vr.pr. ƒ 169.000,-k.k.
Burg. Engelbertsstraat 7 rood, nabij centrum en strand gelegen zonnige bovenwoning. Ind. beg.gr. hal; kelderkast; berging;
1e et. overloop; L-vorm. woonk. met balkon; keuken; 2 slaapkamers; toilet; badkamer met zitbad en wastafel; vliering. De
woning is geheel v.v. kunststof kozijnen
met dubbele beglazing.
Vr.pr. ƒ 210.000,-k.k.

YSwwf*

^ W,*.'-'

PER
STUK

ELDERS:

ELDERS Jk29

ELDERS jXr9lT L
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diverse smaken
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Privé

06-96.88

-

BUSSEN

ELDERS ^30 EiiW

STERKE
VISCOSE .

PROMARK

HONDEVOER ISOGRAM
OF KATTEp^ m
VOER 100 GRAM pl^ jff

KUNSTSTOF

(PER 2 STUKS VERPAKT)

\^m mmMgi

STUKS l

FRAAI
GEVOERDE

FLACON 500 ML

i !•

\?K&^

'Sfe^SSfer

/SET,

IRIA
ELDERS

2M

DE GRAAF
ENGELSE CAKE
zoek uit:
met rozijnen, kersen
of amandel, pak 400 gram

DIRK VAN DEN DROEK

geldig van
woensdag
t/m zaterdag

ELDERS

99
LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook; • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Markllaan (centrum). Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacinlenslraal • ZWANENBURG: Dcnnenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelberlsslraat • AMSTELVEEN - NOORD: Koslverlorenrio1
• AMSTERDAM: Belgiëplein 106 (Nieuw Slolen). Molukkenslraat 131 loost) EN NU OOK: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte!
^

De komende maand
komt u bij ons voor
verrassingen te staan

Als u de komende maand een bezoekje brengt aan Holland Casino Zandvoort is de kans groot dat u verrast wordt door alles
wat wij te bieden hebben.

Elke dinsdag is er in de avonduren een proeverij van een hapje of een drankje, gasten van Holland Casino Zandvoort
parkeren deze dag gratis in de ondergrondse parkeergarage.
Op woensdag is het Ladies Day. ledere dame ontvangt gratis entree en een gratis welkomstdrankje. Elke 50e vrouwe lijke bezoeker ontvangt bovendien een aardige attentie. In de avonduren is er live entertainment.
Bent u jarig dan levert een bezoek aan Holland Casino Zandvoort u in ieder geval een leuke verrassing op.
Nog nooit van Bob Helsloot gehoord? Dan is een bezoek aan het casino op donderdagavond zeker de moeite waard.
Deze all-round musicus verzorgt het entertainment op deze avond.
Op de zondag is het snoepen geblazen in de Serre.
Tussen 14.00 en 18.00 uur kunt u het Sweet en Bitter arrangement bestellen. Dit arrangement bestaat uit zoete en/of hartige
lekkernijen in combinatie met diverse soorten thee.
Er is live entertainment terwijl het uitzicht op strand en zee ook niet is te verwaarlozen.
Zondagavond speelt een pianist in de bar van Holland Casino Zandvoort.
De hele maand is het ten slotte meer dan de moeite waard om 'n kansje te wagen in de Jackpotclub waar u verrast kunt
worden met de Mystery Jackpot.
U moet wel 18 jaar of ouder zijn, 'n geldig legitimatiebewijs meenemen en correct gekleed aan de receptie verschijnen.

In de Holland Casino's kom j'e ogen tekort.
BADHUISPLEIN 7, TEL.: 02507-18044.
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Terug naar een echt i

%^J
Dit jaar geen hard-rock. We jazz ofwel jazzdance. „Niet te verhebben de bands gescreend. warren met acid-house. Jazzdance is ontstaan in Londen, overgeDit is namelijk een
jazzfestival." Andries Filmer waaid naar New York en wordt
sinds driejaar in Nederland beoetekent voor de eerste maal
voor de organisatie van Jazz fend. Rustige muziek maar toch
swingend. Nederland is hier goed
behind the Beach. Hij
in vertegenwoordigd."
organiseert altijd het
Midzomernachtfestival en
Nadat bekend werd dat Jazz behet Tropicana Festival, dus
hind
Beach tot één uur 's
ervaring genoeg. „Het meeste nachtsthedoor
mag gaan, boekte
tijd kost nog de ondernemers Filmer meteen Horn of Plenty,
die twee weken van te voren een band die ook optrad op het
bellen of ze nog mee kunnen Northsea Jazz Festival. „Jazz bedoen."
hind the Beach is een gratis festival. Wij moeten de bands terugverdienen uit de consumpties.
door Ton van Doorn
Als je een uur langer mag doortappen, kun je ook wat meer risico's nemen. Daarom ben ik heel
EEN HARD-ROCK dus, blij met de nieuwe sluitingstijd.
want daar is het Midzo- Mensen gaan echt niet voor nemernachtfestival voor. gen, tien uur de deur uit."
Filmer: „Maar we komen naHet leuke van Jazz behind the
tuurlijk niet aanzetten met
wasbordenmuziek en oude Beach is volgens Filmer het gezangeressen die een jazzy mêleerde publiek. „Op het Midkomen voorsoulnummer zingen. We zomernachtfestival
al jongeren af, bij Tropicana
brengen pittige jazz."
wordt het publiek al wat ouder.
Filmer zal op het podium voor Je hebt dan ook minder narigzijn eigen Café Neuf zijn lieve- heid. Wat dat betreft mogen we in
lingsmuziek laten horen: acid- Zandvoort al helemaal niet kla-

G

gen. De sfeer is erg gemoedelijk."
Filmer heeft namens de Stichting Zandvoort Promotie het festival georganiseerd. De optredens op het hoofdpodium op het
Gasthuisplein zijn echter verzorgd door Rita Aker, oud-directeur van de Drieluik („een soort
Melkweg") in Zaandam, en Lou
Koper. Aker is van mening dat
het jazzfestival in de loop der jaren wat verwaterde. „In de beginjaren was Jazz behind the Beach
een echt jazzfestival. Jazz is natuurlijk een ruim begrip, maar
het was geen echt jazzfestijn
meer. Het groeide maar, totdat
het op een gegeven moment vlees
noch vis was. In het dorp wil men
terug naar het begin, naar een
festival met duidelijke uitstraling, een echt jazzfestival."
„Maar extreme jazz, daar is
Zandvoort niet geschikt voor. De
muziek moet toegankelijk zijn.
Het moet niet zo zijn dat honderd
mensen het leuk vinden en zeshonderd de draad kwijt raken.
Zandvoort is te klein voor Northsea Jazz."

IL/
kingsbureau Tornado is daar
goed in geslaagd en had in tien
dagen het programma rond. Er
komen Amerikaanse bands en de
betere Nederlandse groepen."
Het programma heeft een duidelijke opbouw, aldus Aker.
„Neem de vrijdag. Je moet uitdagend beginnen, nou daar zorgt
Spat Dillinger and the Buzzing
1/2 Dozen wel voor. Daarna Martinez Move, een echte jazzband
voor de liefhebber, easy jazz, niet
te ingewikkeld. Als klapstuk Otis
Grand and his Big Band, swingend met zeer goede vocale en
instrumentale kwaliteiten die op
elkaar zijn afgestemd."

Het concert op zondag is nog
een verrassing, „een cooling
down van al het jazz-geweld. Het
plubiek kan dan wat swingen en
napraten. En zondagochtend een
gospelachtige kerkdienst met dominee Boeyinga en Milly Scott."
De opening van het festival
vindt vanavond plaats in Nieuw
Unicum, waar good old Rob Hoeke weer eens ouderwets gaat
swingen. Op een ander podium
Aker heeft geprobeerd het festi- speelt de zevenmansformatie
val een internationaal tintje te ge- New Cool Collective. Het cenven. „Het Amsterdamse boe- trum voor lichamelijk gehandi-

capten, dat dit jaar 25 jaar bestaat, heeft een geheel andere financieringsbron aangeboord. De
twee podia worden gesponsord
door Thunissen Heemstede BV
en schildersbedrijf Cramer en
Zoon. Om van het jubileumjaar
een nog groter succes te maken
verkoopt Nieuw Unicum vanavond 'vriendschapsaandelen' van
25 gulden. De evenementencommissie kan dan voor de bewoners
nog meer activiteiten organiseren.

Für Sie
Auf Deutsch
Seite 11

j
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Foto Boomgaard
Z A N D V O O R T
PROFITEER DE HELE MAAND JULI
VAN SPETTERENDE AKTIES IN
ONZE WINKELS OP DE GRAN PLACE

ƒ 1,-per stuk
gratis film bij
ontwikkelen en afdrukken

De Overheerlijke zomerwijnen

4,95

vanaf
T-shirts van Lapagayo

foto's vanaf

ƒ 0,59

per stuk 10x15 glans
3 dagen service
(geen gratis film)
GROTE KROCHT 26 - ZANDVOORT

19,95

vanaf

In de maand juli op de nieuwe zomercollectie lingerie en badkleding
20% korting.
Tot ziens in onze winkels
info telefoon 02507-20000

S 0IN/I IVI E R EXCURSIONS

FÜR INFO / BUCHUNGEN

H. dE JoNq
TOUROPERATOR

2042 VA ZANdvooRT
ÏEl. 02507-15502

ZANDVOORT

LUNCH-KOFFKSHOP
7 dagen per week open

RAADHUISPLEIN l

Boekhandel de Krocht
Grote Krocht 18, Zandvoort
120 m2 BADMODE en LINGERIE
Passage 22-24-26
Zandvoort 02507-16232 (t.o. station)
• Badpakken t/m maat 60 en biniki's t/m maat 48
• Bikini's ook in grote cupmaten t/m E cup
> Strings en stringbikini's
• Heren zwembroeken en shorts t/m xxxl

Boeken, books, Bücher, livres
kranten, newspapers, Zeitungen,
journaux, tijdschriften, magazines,
ülustrierten, magazines
telefoonkaarten
Turkish, Arabic, Spanish newspapers

LINGERIE
* BEHA'S cup AA-A-B-C-D-DD-E v.a. ƒ 24,95
* PUSH-UP BEHA'S wit en zwart
* Strings en slips v.a. ƒ 12,95
* Bodystockings v.a. 59,95 ook als stringbody
* Voor de bruidjes BUSTIERS
* TEVENS BEENMODE „OROBLU"
* SLOGGI en herenondermode van „HOM"

"-•tv

BKRBARAc?

WARNEKS"

lüacoai

• Windsurf boards
• Surf boards
• Wave ski's
> Skim boards
• Body boards

• Skate boards
• Inline skates
• Video's
• Test boards
• Verhuur

P A R I S ^s*.—-~^

BADMODE: Gottex - Marielle Bolier - Beach-Life - Sunny Girl etc.
LINGERIE: Warner - Duet - Barbara - After Eden - Wacoal etc. etc.
7 dagen per week open 9.00-18.00 uur
ook de ZONDAG!

PASSAGE 44, 2042 KV ZANDVOORT
TEL: O 2507-18600, 7 DAGEN P.W. GEOPEND
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Prijsvraag Strandkrant
Zandvoorts Nieuwsblad

H

OE GOED kent u
Zandvoort? Om
antwoord té krygen op deze vraag
brengt het Zandvoorts
Nieuwsblad in deze laatste strandkrant een prijsvraag. Op deze pagina ziet
u een aantal foto's, kunt u
de bijbehorende vragen
beantwoorden?
U kunt uw oplossing insturen via de bon, rechtsonder op deze pagina. Zijn
de antwoorden correct,
dan maakt u kans op een
leuke prijs.

-l '

FOTO 2

Voor welk
geloof is
deze kerk
destijds
gebouwd?

Hoe heet
dit beeld?

Hoe heet
het plein
waar dit
'circus'
aan staat?

Wat is de
naam van
dit
gebouw?

geeft u meer!
Vul de antwoorden in bij de nummers. Bij elk nummer is maar één antwoord mogelijk. Vergeet niet duidelijk uw naam, adres, poscode en woonplaats in te vullen. De winnaars krijgen een bericht thuisgestuurd.
De bon kan ingeleverd worden bij ons kantoor in Zandvoort. Opsturen kan
ook, het adres is Postbus 26,'2040 AA Zandvoort. Vermeldt u duidelijk op
de envelop dat het om de prijsvraag van de strandkrant gaat.

Bon voor onze lezers
De antwoorden zijn:

3:..

Wat is de
naam van
deze
straat?

Naam:
Adres:
Woonplaats:

Postcode:

Zandvoorts Ni'euwsb/ad-Strandkrant
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STEENGRILL & FONDUERESTAURANT
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LU-.<VJ
il

„DE VUURBOET'J

one

De „ lekkerste "plek
aan zee!
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932
ledere dinsdag en woensdag gesloten

Grieks
specialiteiten
restaurant

Zeeslraa! 36
2042 LC Zandvoort
Telefoon: 02507-12092

j-. i
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SYMPOSION'
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Nu ook VOOR
GROTE PARTIJEN.

v::..
«...j

qEopEi\d.
VAN

l 7.00-2^.00 UUR
VOOR RESERVERJNqEN

l

CUIMNR
Stichting Sociëteit „D€ MnN€G6"
op zaterdag 5 augustus a.s.

snisn NIGHT

i rnn': r;."?'"

Vanaf 20.00-22.00 Sangria drinken zoveel u wilt.
Vanaf 22.00 Uitgebreide Barbecue op het terras.
Vanaf 23.00 In de Caribbean club (grote zaal) op
tournee in Curopa hebben wij gecontracteerd LIV€

JflSMIN V LRS 5I€T€ POKNCIfiS
In de bovenzaal als vanouds uw DJ Rob Z vanaf 8
uur met de laatste hits.
Vanaf 22.00 in de pianobor Non-stop
Zuid-flmerikaanse muziek m.m.v. L€NNV SRLSBRCH
€inde avond 3 uur. €ntree ƒ 25,00.
Correcte kleding verplicht.
Reserveren en informatie 02507-16023

Het adres uoor

Kreeft
aan Zee
Badhuisplein - Zandvoort - Holland - Tel. 06 - 52 87 88 01
(naast casino zandvoort)

ESSEN
"T1 FS l IV11# B™ & 8

TRINKEN

L

i :••:

/trt
Zeestraat 38, tel. 13758

ril
>....:

Kom eens gezellig
steengrillen of
fonduen in ons
sfeervol restaurant.

,
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' Jazz-festival is
investering
voor badplaats'
Als je Ger Toonen vraagt naar zijn favoriete jazzmuzikant is
dat vragen naar de bekende weg. Zijn strandpaviljoen heet niet
voor niets Take Five. „Maar ander werk van Dave Brubeck is
bij het grote publiek amper bekend. Ik had hier eens een goede
bluesband die ik 'Rotterdam Blues' liet horen. Ze kenden het
nummer niet, laat staan dat ze wisten dat het van Brubeck en
zijn twee zoons was, live opgenomen in '73 in Rotterdam."
door Ton van Doorn

T

OONEN DROOMT ER
nog steeds van Brubeck
of Fats Domino naar
Zandvoort te halen. „Domino
heb ik persoonlijk wel eens
gevraagd, maar dan moest ik
nog drie of vier concerten
voor hem regelen. Maar ik
ben geen muziekorganisatiebureau. Ik strik ze nog wel
een keer als ze in Europa zijn.
Eén van die twee op het
strand, dat zou te gek zijn. Als
iedereen in zijn zwembroek
staat te dansen, geeft dat toch
een andere ambiance dan optreden in een kroeg of op een
podium in het dorp."

De 47-jarige Toonen doet het
vooralsnog met Nippy Noya &
Priends op zondag. „Ik ben 14
jaar voorzitter geweest van de
Stichting Jazz behind the Beach.
Het is organisatorisch een beetje
moeilijk om in het dorp en op het
strand te zitten. Daarom alleen
op zondag. Daarnaast is het een
traditie dat er rond Nippy Noya
een band wordt geformeerd. Dit
jaar speelt Hans Dulfer in elk geval mee."
De Zandvoorter is geen typische jazz-fanaat. „Ik ben in zijn
algemeenheid een groot muziekliefhebber. Ik ben dol op alles
tussen pop en klassiek. Mijn eerste singletje was 'Time is on my
side' van de Rolling Stones."
Mede daardoor heeft Jazz behind the Beach altijd een wat bredere opzet gehad. „Het festival is
in 1976 voortgekomen uit jazzoptredens bij sociëteit Duisterghast. Later kwamen er wat cafés
bij, en een podiumpje op het

Gasthuisplein. Ik ben mij er in
1980 mee gaan bemoeien. Sindsdien is het langzaam uitgegroeid
tot het huidige festival. Eerst
werd er nog overwegend in de
kroegen gespeeld, maar er kwamen zoveel mensen op af dat het
grootste gedeelte van de optredens naar buiten is verplaatst."
„Het festival is bedoeld voor
een breed publiek, zodoende veel
aanpalende stromingen, zoals
blues, funk, jazzrock en natuurlijk jazz oude stijl. Wij zijn niet te
vergelijken met het Northsea
Jazz Festival. Dat is bestemd
voor de geijkte jazzliefhebber.
Daar moet ook veel geld - van de
overheid - bij. Zij hebben een internationale uitstraling. Wij zijn
wat bescheidener, al stromen de
jazzfans van heinde en verre toe.
Veel mensen stemmen hun vakantie zelfs op Jazz behind the
Beach af."
Het organiseren van zo'n festival is volgens Toonen een enorme klus. „Eigenlijk ben je er een
heel jaar mee in de weer. Een
week na het festival word je al
gebeld door bands die het jaar
daarop willen spelen. Op een gegeven moment waren er zes man
vierhonderd uur mee bezig. Ik
kwam 14 dagen niet meer op het

Nippy Noya speelt als vanouds in strandpaviljoen Take Five
strand. Dat werd me te veel, anders mijn vrouw wel. Ik heb ook
nog een bedrijf."
De organisatie ligt nu in handen bij de Stichting Zandvoort
Promotie. „Die heeft het toch een
beetje onderschat. Bijna alle ondernemers zijn op eigen houtje
bezig. Er komt ook heel veel bij
kijken: bands aantrekken, podia
huren, cafés uitzoeken, regelingen treffen met participerende
bedrijven, een timetabel maken,
geluid en podia huren, sponsors
regelen en de publiciteit verzorgen."
„Bands hoef je eigenlijk niet

eens meer uit te nodigen. De eerste jaren keken ze de kat uit de
boom, maar de betere muzikanten komen nu graag naar Zandvoort. Als je alle bands die zich
aanmelden zou laten spelen, heb
je een festival van een maand.
Dat is een comfortabele situatie,
want je kunt zo de musici selecteren. De kwaliteit van het festival
is in de loop der jaren dan ook
beter geworden."
Toonen is zeer content dat het
festival mag doorgaan tot één uur
's nachts. „Die bezwaren van de
Stichting Leefbaar Zandvoort
snap ik niet. Ik kan mij best voor-

Zandvoorts
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„Zo'n festival heeft een naijleffect voor heel Zandvoort. Niet alleen voor de ondernemers, maar
ook voor de hele bevolking. Het
voorzieningenniveau in Zandvoort is heel hoog. Waar vind je
een vergelijkbare plaats met 16
duizend inwoners en drie supermarkten? Jazz behind the Beach
is voor heel Zandvoort belangrijk. Het idee zon-zee-strand is
allang achterhaald."

Programma Jazz behind the Beach

Regiokantoor Weekmedia: Gebouw
Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen, tel. 0206451515 (redactie), 020-6475449 (advertentieverkoop). Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Fax:
020-6452508 (red.), 020-6475449
(adv.).
Abonnementsprijzen: ƒ18.00 per
kwartaal: ƒ32,55 per half jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers (verkrijgbaar bij kantoor Zandvoorts Nieuwsblad en in de
tijdschriftenhandel) ƒ1,85.
Opgave abonnementen: ma t/m vrijdag 08.30-17 uur, tel. 020-562.6211.

stellen dat iemand die ochtenddienst heeft, zich ergert. Maar
het is een keer per jaar env een
experiment dat hopelijk slaagt.
De sociale controle is erg groot.
Jong en oud Zandvoort loopt uit.
Jazz is ook een vriendelijk soort
muziek. Eigenlijk gingen we altijd al door tot één uur, maar
Leefbaar Zandvoort heeft dat teruggedraaid. De tendens is later
uitgaan. Dit nieuwe sluitingsuur
beantwoordt aan de vraag, 's Middags komt er toch geen hond."
De horeca-ondernemers dragen alle kosten van het festival.
Toonen beschouwt Jazz behind
the Beach dan ook niet als een
melkkoe. „Zo'n festival moet je
zien als een investering, reclame
voor je zaak. Ik houd liever een
gezellig feest dan dat ik een advertentie plaats. Je doet iets extra's voor je vaste klanten. Ik zal
ook nooit een kwartje op de prijs
van het bier gooien. Toen ik nog
de optredens voor het podium op
het Gasthuisplein organiseerde,
bedroegen de kosten zo'n dertigduizend gulden. Daar moet je
heel veel biertjes voor tappen.
Het is niet de bedoeling dat je
duizenden
guldens
verlies
maakt, maar als je er iets aan
overhoudt, moet je al tevreden
zijn. En als het drie dagen schitterend weer is, spring je er goed
uit."

Nieuw Unicum: donderdag: New
Gooi Collective (aanvang acht
uur), Rob Hoeke.
Podium Gasthuisplein: vrijdag:
Spat Dillinger and the Buzzing '/:
Dozen, Martinez Move, Otis
Grand and his Big Band; saterdag: Twana Rhodes & Band, Gipsy Boys, The Houdinis, King Pleasure and the Biscuit Boys; zon-

dag: Dominee Boeyinga & Milly
Scott, Jazz at the Church 11.0014.00 u, Cool down 18.00-20.00 u.
Podium Café Neuf, Chin Chin,
Buddy's Café: vrijdag: Kacha,
The Horn of Plenty; zaterdag: Hit
the Boom, All the Kings Mann;
zondag: Mr. Boogie Woogie & the
Fire Sweep Blues Band*.
Podium oude stijl Raadhuisplein
(MoIIy & Co): vrijdag: Rob Boeree & All Stars; zaterdag: Coast to
Coast Jazzband.
Podium Scandals: vrijdag: Jazz
Surprice; zaterdag: Jazz Surprice.
Podium La Bastille: vrijdag: Triple C bites the beat; zaterdag: The
Ruud Jansen Band; zondag: The
Cross Roads Deal*

Podium Yanks Café: vrijdag:
Stick to the Lips; zaterdag: To
Hot to Handle.
Podium Fisherman Friends: vrijdag: Stable Roof Jazz Band: zaterdag: Stable Roof Jazz Band.
Podium De Harlekijn: zaterdag:
Straat; zondag: Poboys*.
Café Koper: zondag: Kennemer
Quintet*.
Hotel Hooifland: zaterdag: Milly
Scott: Miss Rhythm, J. W. Bunschoten Combo*.
Jaap Paap, tent 12: zaterdag: Rob
Hoeke; zondag: Bas Toscani.
Take Five, tent 5: zondag: Nippy
Noya & Friends.
Paviljoen
Koper/Bloemendaal
aan zee: zondag: Rob Hoeke &
Friends.

Alle programma's beginnen om
zes uur 's avonds en gaan tot één
uur 's nachts door.
Bands met een sterretje treden
binnen op. Zij beginnen om acht
uur 's avonds.
In de strandpaviljoens duren de
optredens van acht tot één uur.
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DRUKKERIJ

wenst iedereen die moet werken
een perfect seizoen toe...
en diegene die met vakantie gaan
een fantastische vakantie ! ! !
Zoals u weet is drukkerij REPROX
ook in de vakantieperiode

CLIR.CLUS

r-a o v

R: TT

Hét multifunctionele gebouw in Zandvoort
o.a. een indoor lunapark ( Familyland ), een
souvenirshop, speelautomaten en een zeer
stijlvol theater/cinema met dagelijks voorstellingen.

gewoon GEOPEND !!!

GASTHUISPLEIN 6 - 2042 JM ZANDVOORT
TELEFOON: 02507 - 16338

f) O «
bij inlevering van deze bon in

CIRCUS ZANDVOORT

DRUKKERIJ VAN PETEGEM
Kerkpad6 - Tel./Fax: 02507-12793
Postbus 54 - 2040 AB Zandvoort

VOOR UW STOELEN-en BEDDENBOEKJES
PRIJSLIJSTEN -VISITEKAARTJES
en FAMILIE DRUKWERK

maakt u DIRECT !! kans op een

PRACHTIGE BEER
Circus Zandvoort
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort
Telefoon: 02507- 18686

sk295

Geldautomaat &
Valuta wissel automaat
24 uur, 7 dagen per week

ZANDVOORT
Even Zandvoort verkennen??
Doe dit dan op

een scooter
van Gran Dorado!!
Huur:

per uur ƒ 17,50

per dag ƒ 69,-

Minimum leeftijd 16 jaar, legitimatie verplicht.
Voor informatie:
telefoon 02507-20000.

Geldautomat &
Geldwechselautomat
24 Stunden, 7 Tage pro Woche

Dineren op het strand in ons
centraal verwarmd paviljoen.
Voor vlees- en
visspecialiteiten
van de houtskoolgrill

Eoom
StrmAfwiljoen 11
Dagelijks geopend vanaf 9.00 uur.
Avondkeuken geopend
vanaf 17.OO uur. Ook
voor gezelschappen,
recepties e.d.
Voor reserveringen:
02507-17580
ZANDVOORT

Cash Dispenser &
Currency Exchange Machine
24 hours a day, 7 days a week

AB N -AM R O De bank
ABN AMRO Raacllniisplcin 6, Zandvoort.
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Willkommen in Zand voort
Beispiel durch die Amsterdamer
Wasserleitungsdünen,
deren
Eingang sich an der Zandvoortselaan gegenüber 'Nieuw Unicum' befindet. Dort sind markierte Fussgangerwege von einer
Stunde und mehr angegeben.
Eintrittskarten sind im Büro des
VVV's (Fremdenverkehrsverein)
am Schoülplein erhaltlich, zusammen mit einer Karte des Gebiets. Dort sind auch allerlei Informationen über Fahrradwege
der Umgebung vorhanden.

Zandvoort Ist vor allem bekannt
um seinen Strand, ob sle nun
Sonnenbaden oder die
Abkühlung suchen an der
Nordsee. Das ist aber nicht alles
was der Badeort zu bieten hat.
Sondern im kulturellen (zum
Beispiel Ausstellungen) so auch
im sportlichen Bereich werden
viele Aktionen unternommen.

B

LEIBEN WIR NOCH
kurz am Strand... Wem
in der Sonne liegen und
schwimmen nicht genug ist,
der kann auch Windsurf- und
Catamaran-Segel-Kurse besuchen oder Wellen-reiten.
Falls sie an diese Sportarten
interessiert sind, wenden sie
sich an das Wassersportzentrum Tim Klrjn am nördlichen Strand, am Boulevard
Barnaart, in der Nahe des
nördlichen Postens der Zandvoorter Rettungsbrigade.

In der Wasserleitungsdünen
sind Fahrrader nicht erlaubt. In
den Kennemerdünen, nördlich
von Zandvoort, darf beliebig geradelt werden. Die beiden EingSnge finden sie am Zeeweg in
Richtung Overveen.
An vergnüglichen Abendstunden soll es nicht fehlen, dank der
reienen Auswahl von Cafés in
Zandvoort, dem Circus, Gran Dorado, oder dem Holland Casino
Zandvoort. Regelmassig werden
Musikfestivals und vergleichbare Aktivitaten organisiert. Am 3.,
4. und 5. August findet im Dorf
und am Strand ein Jazzfestival
statt. Anfang 18.00 Uhr. Das Program steht auf Seite 3.

Pur noch mehr Sportivitat
empfehlen wir ihnen den Circuitpark Zandvoort. Hier sind am 5.
August die Marlboro Masters.
Anfang 15.00 Uhr. Es ist auch möglich seltaer ans Steuer zu sitzen,
sowohl in einem Go-Kart als
auch in einem echten Sportwagen. Falls sie den Rennwagen bevorzugen, mussen sie erst einen
Tag 'Fahrschule' besuchen bei
der 'Dutch Racing School'. Zu bestimmten Zeiten kann der Circuit auch mit dem eigenen Auto
befahren werden. Es besteht
auch die Möglichkeit, Schleuderkurse in Rob Slotemakers 'AntiSlipschool' mitzumachen, zu finden hinter dem Eingang des Circuits.

stellungen in den diversen Galerien zu besuchen wie auch die
öffentliche Bibliothek am Prinsesseweg 34, die sehr sehenswert
ist. Und natürlich das Kulturelle
Zentrum Zandvoorts am Gasthuisplein 9b, welches von MittDiejenigen, die es etwas ruhi- woch bis und mit Sonntag jeweils
ger mogen, werden es interessant Nachmittags gratis zu besichtifinden die verschiedenen Aus- gen ist. Dort werden sie neben

abwechslungsreichen Ausstellungen allerlei interessante Dinge über Zandvoorts Geschichte
erfahren. Zum Beispiel ein Zimmer von früher mit antiken Mötaeln und damaligen Gebrauchsgegenstanden, die Einblick ins
frühere Leben gewahren. Der
'Bomschuiten Bauclub Zandvoort' hat Gebaude, alte Trams,

Boote und viele andere Sachen
aus vergangenen Tagen als Miniaturen nachgebaut. Ein Teil der
Sammlung ist hier zu sehen.
Für Spazierganger ist das Gebiet um Zandvoort mit seinen
Naturschönheiten
wunderbar
geeignet. Sei es nun am Strand
oder in den weiten Dünen. Zum

Informationen darüber finden
sie im Zandvoorter Nieuwsblad,
das j eden Donnerstag in ihrem
Zeitschriftenhandel erhaltlich
ist, oder direkt im Büro dieser
Zeitung: Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. Für mehr Informationen über die verschiedenen
Aktivitaten und Sehenswürdigkeiten wenden sie sich bitte an
das Regionale Fremdenverkehrsbüro VW Zuid-Kennemerland,
Schoolplein 1. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag
von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr, und
Nachmittags von 13.30 Uhr bis
17.00 Uhr.

BEfiCH FCJN

*ïafceTïve
strandpaviljoen 5
Zandvoort - Holland
Telefoon O25O7-16119
Zondag 6 augustus
optreden uan

STRANDP6VILJOEN 23

N/PPY NOVA en Friends

forsea, sun andfun

De; meest siuingende sfrancfimt
uan Zanciuoort!

BAD-2UID

strandpaviljoen 4
zandvoort O25O7 -'13431
reserveringen

Restaurant - Strandpaviljoen la

Maarten Keislair

De rjdegcnhdd bij uitstek uoor
barbecues, feesten of gewoon
een gezellk) etentje

ook het adres voor feesten,
partijen, barbecues

Sheila & Gen Toonen

tel. 02507-15707

Gewoon doen!
ledere dag geopend
08.00 tot 24^00 uur
Boulevard F-'auius Loot ZANDVOORT Tel. 02507-16959
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BEfiCM FCIN
STRANDPAVILJOEN 21

Voor feesten en partijen

„JAC. DR1EHU1ZEN"

een caribisch piekje

Telefoon 02507-15524
Zandvoort.

op het Zandvoortse strand

zaterdag 5 augustus
optreden
„ROB HOEKE"
zondag 6 augustus
optreden
„BAS TOSCANI"
Strand aurant 12

deWurf

(Noordcrlijkeslrandafrlt bij "Rotonde")

Wij wensen u een
gezellig seizoen bij
paviljoen Driehuizen

Reserveren * Inlichtingen (!'•'

deWurf
SlrmdpavHlMn 13

2*o*,«.t

TELEFOON 02S07 14558

PAVILJOEN

STRANDPAVILJOEN 9
ZANDVOORT
TELEFOON 02b07 18888

Voor een gezellig
terrasje
en lekker eten

BBO? FEESTJE? ,
Gewoon ofongcwoon!i
Lekker hoor, terwijl je de
^ZON m de ZEE ziet zakken!
Strandpaviljoen 14iandvoortltL 02507-15203

Poule Tafel
Beach Volleybal

ook voor feesten
partijen en B.B.Q

Strandpaviljoen
*££?£** Strandpaviljoen
Tref punt 9^0 8
Zandvoarl
TeC 02507

16406

Dé strandtent voor

Pof f er tj es en
15 verschillende
overheerlijke Pannekoeken
Wij verzorgen graag uw receptie, feest of
barbecue m en om ons strandpaviljoen

tot Z-Ö\NS ...

een begrip
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Zeventig restaurants op 16 duizend inwoners
In het hoogseizoen werken de
horecabedrijven van Zandvoort
op volle toeren Honderdduizend
bezoekers op een topdag is geen
uitzondering. Een grote overgang
voor een dorp dat slechts 16
duizend inwoners telt. De vele
eettenten en restaurants in
Zandvoort draaien 's zomers met
dubbele - zo niet driedubbele bezetting Want, of de bezoekers
nu blijven of dezelfde dag alweer
terug naar huis gaan... het
versterken van 'de inwendige
mens' wordt nooit vergeten.
door Martha Burger

E DERTIG STRAND
TENTEN puilen aan
het begin van een top
dag bijna uit van de etenswaren Was de badgast voor de
oorlog nog wel tevreden met
een klein tentje, waar je een
ijsje of een drankje kon ko
pen, m deze tijd zijn de
strandtenten zo langzamerhand tot een restaurantbedrijf uitgegroeid

D

Ook in het centrum van Zand
voort heerst tegelijkertijd een
enorme bedrijvigheid Talloze
ontbijtjes worden 's morgens aan
de toeristen en de eerste dagjes
mensen geserveerd Vervolgens
trekken de meeste mensen voor
verkoeling naar het strand om in
de namiddag weer bruin of rood
verbrand m het dorpscentrum te
rug te keren

Zandvoort heeft zelfs al een betjah-taxibedrijfje met een IndonesiSChe bestuurder

Foto Andre Lieberom

jeugd dol op eten (en natuurlijk gaan Dat komt niet alleen door
zwemmen) m het Gran Dorado de vele restaurants, maar nog
zwembad Ook het gezellige pan meer omdat we hier in de zomer
nekoeken restaurant in de Kerk zelf ook altijd dat heerlijke 'va
straat en met te vergeten het pan kantiegevoel' hebben "
nekoeken restaurant bij de m
Restaurants zijn er in Zand
gang van de Gemeentelijke Wa voort volop, ook de Franse keu
terleidmgdumen wordt door ken is luim vertegenwoordigd
kinderen zeer leuk gevonden Dit Een aantal bistro's bevindt zich
Een bijzondere zaak is Fritures is slechts een
in de Halte
d'Anvers m de Kosterstraat (bij kleine
greep
straat
Ook
het Kerkplein) Dit bedrijf be
grand café res
staat al sinds 1947 en verkocht
taurant Riche
als eerste m Nederland de hand Zandvoort
aan de Boule
gemaakte frites van onze zuider kent
vaid, het enige
buren Niemand wist indertijd
„Overal kun ----__ ---_-• restaurant ge
wat fntes was Veel jongetjes en je hier eten,
legen op het
meisjes die hier vroeger met hun zelfs in de cafés en de dancings strand, heeft een fantastische
ouders voor een kwai tje een friet van Zandvoort," zegt Patrick ambiance en een schitterend ter
je kwamen halen, komen hier re Roy Hij loopt al jaren in de Zand ras aan zee
gelmatig met hun eigen kroost voortse horeca mee en weet zo
Eten met uitzicht op zee kan
weer terug Vooral een fnetje met langzamerhand behoorlijk wat te men ook bii verschillende strand
de zelfgemaakte sambal m com vertellen over het eetgedrag van tenten en DIJ het restaurant \an
binatie met de handgemaakte de toeristen en de Zandvoortei s Gran Dorado aan de Bouknaid
mayonaise is een inmiddels be „Zandvoort bezit zo'n zeventig Daarnaast zijn t i M i s p u n t OMI
roemd geworden recept
eetgelegenheden, een ongeloof het doi p een Hink aantal Italiaan
lijk groot aantal vooi een cloip se lostauiants
Voor de kinderen blijkt echtei met slechts 10 dm/end imvoneis
ook McDonalds m Zandvoort de Ik heb gemei kt, dat de Zandvooi
Pati ick Roy , De pizza is m Ita
grote favoriet Daarnaast is de ters zelf ook heel vaak uit eten hè meer een bijgerecht Bij ons is
het een populair en zeer smake
lijk hoofdgerecht Het is in ver
houding niet duur en wordt echt
overal ter wereld gegeten Alleen
de inhoud van de pizza wisselt
per land enorm '
Tegenover het casino bevindt
zich een Giieks lestamant Inde
Zeestraat zit een Griekse en een
Joegoslavische eettent en als je
Zandvoort binnenrijdt via de
Zandvoortselaan ziet men aan
de lechterhand een prachtig
Mexicians i estaurant liggen
Een Aigentijnse zaak vindt u in
de Haltestraat
In de Zeestraat kan de toerist
heerlijk fonduen, barbequen of
steengnllen Ki eefthefhebbei s
kunnen terecht m een sfeei volle
tent op het Badhuisplem en \\ ie
een gokje wil wagen m het casino
Zandvoort hoeft echt met van de
honger om te komen Ook hier
kan men betaalbaar eten

In '47 wist niemand

Uiteindelijk is Zand\ooit een
vissersdoip ei zijn dan ook'echt
Zandvoortse'
visiestaurants
Ook de Indonesische toko s zijn
dit jaar inmiddels in Zandvoort
gevestigd Regelmatig ziet men
hier zelfs een echte betjah dooi
destiatenri]den Deberijdei is in
Indonesische kledeidiacht ge
stoken Ook bestaat er in Zand
voort inmiddels al een betjah
taxibediyfje
Mocht dit aitikel uw smaakpa
Fritures d'Anvers m de Kosterstraat bestaat al sinds 1947 en pillen hebben gepiikkeld vooi
verkocht als eerste m Nederland de handgemaakte frites van on^e ieder budget is ei in Zanchoort
zuiderburen
toto \ndie Iicbemm wel een passende eettent te vin
den

Agenda
• 3/4/5/6 augustus Jazz behind the Beach Jazzfestival op straatpodia, op strand en in cafés Opemngsavond 3 augustus in
Nieuw Unicum
• 5/6 augustus Marlboro Masters of F3, groot race-evenement op
Circuit Park Zandvoort
• 5/6 augustus open huis vroegere NS-werkplaats Haarlem, met
ritten m oude treinen, vanaf station Haarlem
* 12/13 augustus Adac Noordzee Cup, Circuit Park Zandvoort
• 15/16 augustus ritten met klassieke treinen, vanaf station
Haarlem, open huis hoofdwerkplaats NS Haarlem
• 19/20 augustus Historische Grand Prix
• 2/3 september Internationale Autoraces
• 10 september Kunstcircus, beeldende kunstmanifestatie in
centrum dorp
• 30 september t/m l oktober Internationale Autoraces
• 14/15 oktober Finaleraces, Circuit
• 15 oktober Trosloop

EE

geeft u meer!

Voor wie geïnteresseerd is m historische wezens is tot en met woensdag
9 augustus de expositie

De wereld der dinosaurussen
te zien m de Vondellaan (nabij het station) m Zandvoort

In een fraaie tent worden niet minder dan 25
dinosaurussen tentoongesteld De expositie die
samengesteld is op basis van wetenschappelijke
informatie en een bijzondere educatieve waarde
neeft toont dinos die op schaal natuurgetrouw
zijn nagebouwd BIJ ieder dier staat een weten
schappelijk verantwoorde tekst die uitleg geeft
over het ontstaan en de leefwijze van de dino
saurussen

Verder draait m dezelfde tent een audio visuele presentatie waarin men
aanvullende informatie krijgt over deze dieren die vooral door de film
Jurassic Park enorm in de belangstelling zijn komen te staan
De expositie in Zandvoort is dagelijks te bezichtigen van twee uur s mid
dags tot half acht s avonds

jBon voor onze lezers
Tegen nleiering van onderstaande bon bij de kassa van de ent ontvangen lezers
van deze kran een korting \an een rijksdaalder per persoon op de toegangsprijs
normale toegangsprijzen voor volwassenen tien gulden en kinderen 7 50 gulden)

Nnam

Woonplaats

_JL geeft u meer!
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WOENSDAG
X

MARKTDAG

X

Woensdag • visdag %
bij Blokhuis op de markt

IET OP!
elke week
3 warm
gebakken
KABELJAUW

ƒ5,-

VERSE
KIPFILET

(0
03499

1 KILO

De Jong's Drop

12,95

a//e soorten verse en gerookte vis bij
onze kraam
TOT ZIENS OP WOENSDAG

Elke week volop aanbiedingen.
Groot assortiment drop en snoep.
Prachtige Belgische roombonbons plm. 25 soorten.
Vele soorten
chocolade en volop kinderzakjes
POEUERSBEDRIJF

Ton Overes

FALLATI
JEANS diverse modellen

'&&& cta dewe&lê

de lekkerste

GRASKAAS
uit de weide omgeving
0,90 p. kilo.
Enorme sortering 20+ en boeren
kaas tegen scherpe prijzen.
Kom proeven!

gekoeld van kwaliteit
voor al uw verse
en gebakken vis
tegen sportieve prijzen

Kom. Kijk en Profiteer!

ARIE KLUFT's
U vindt ons aan de centrumkant
van de weekmarkt

ABRATEX TEXTIEL

Ook in Zandvoort
geldt:

Ook jonge mode en
voor grote maten.

Op de markt is
uw gulden een
daalder waard!

Vishandel Ruizendaal

1,-, 1,50 en 2,50

VOOR VERSE BLOEMEN
TEGEN EEN LAGE PRIJS
KUNT U TERECHT BIJ

iedere woensdag bij U op de^rriarkt

0MGRWEN

van

Alle soorten leggings
o. a. flets en 3/4
2 voor

15,-

Iedere woensdag
vanaf 9,00 uur staan wij

voor u klaar op de
(bij het busstation)
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Vismaaltijden
Op strandpaviljoen De
Wurf (12) wordt op 23 augustus een openlucht-vismaaltijd gehouden. Leden van folklorevereniging De Wurf laten Zandvoortse dansjes zien
en tonen de plaatselijke klederdracht. Zij serveren de
visschotels, waarop scholfilet, kabeljauw en sliptong
zijn te vinden, gecombineerd
met salade (25 gulden per
schotel). Aanvang 18 uur.

Expositie circuit
Autosport en het Zandvoortse circuit staan centraal op een tentoonstelling
in het Cultureel Centrum
Zandyoort,
Gasthuisplein
9b, die tot 10 september te
zien is. De titel 'Een ülustrator op het circuit' heeft te
maken met het gedeelte in de
benedenzaal: een unieke tentoonstelling van de bekende,
vorig jaar overleden illustrator, auteur, filmer, ontwerper en kunstschilder Charles
Burki. De expositie richt
zich in het bijzonder op de
relatie die Burki had met het
circuit gedurende de jaren
veertig en vijftig.
Auto- en motorliefhebber
Burki ging in de periode van
1946 tot circa 1964 vaak naar
het circuit. Hij deed verslag
voor tijdschriften als Motor
en Autorevue en maakte illustraties, strips en tekenfilms, die op de tentoonstelling zijn te zien. Tevens is er
een film verslag op 16 mm die
hij - samen met zijn vriend
Piet Nortier - in 1958 maakte
van de Grand Prix in Zandvoort.
Het Cultureel Centrum
Zandvoort is geopend van
woensdag t/m zondag, 's
middags van één tot vijf uur.
Entree gratis.

Tatoeages
Een nieuwe trend bij
strandbezoeksters zijn 'tijdelijke, decoratieve tatoeages'.
In allerlei figuurtjes zie je ze
inmiddels op armen en benen. Het idee hiervoor is ontstaan bij de Zandvoortse
Cora Klijn van Total Beauty
Care, Zeestraat 56. Zij maakt
hiervoor gebruik van 'Permanente Make-up'. Na maximaal zes jaar is de tatoeage
helemaal verdwenen, maar
deze kan eventueel ook bijgewerkt worden. Wie er eerder
vanaf wil, neemt gewoon een
goede 'scrub cream'.

Stoomtrein
Op 5 en 6 augustus is er
open huis op de vroegere
NS-werkplaats in Haarlem.
Vervoer hier naar toe per
stoomtrein vanaf station
Haarlem. Hiervandaan zijn
ook ritten mogelijk met klassieke elektrische treinen.

Exposities
ZANDVOORT - In Galerie
36-D aan de Diaconiehuisstraat 36-D exposeren tot en
met donderdag 31 augustus
vier kunstenaars. Van Joop
NoVte uit Nieuw Vennep en
Cocki Vink uit Amsterdam
zijn schilderijen te zien en
van Mieke Bonarius uit
Haarlem en Wim Burgers uit
Heemstede keramiek.
De galerie is op woensdag
en donderdag geopend van
zes tot acht uur, op vrijdag
van elf tot drie uur en van zes
tot acht uur en op zaterdag
en zondag van elf tot acht
uur.

Cees Admiraal
ZANDVOORT - In Galerie
Aeckerstijn aan de Grote
Krocht 29 is nog tot en met
zondag 13 augustus werk te
zien van beeldend kunstenaar Cees Admiraal. Zondag
23 juli is de kunstenaar vanaf
drie uur zelf aanwezig in de
galerie. Van woensdag tot en
met zondag is Galerie Aeckerstijn geopend tussen twee
en vijf uur.

De start van de Marlboro Masters, een van de jaarlijkse hoogtepunten op het circuit

'Bergbeklimmen veel gevaarlijker'
'Alles moet
kloppen, dan
heb je succes'

'Waar hard gegaan
wordt, gebeuren
ongelukken'

'Slimmer zijn dan de rest.' Dat
vindt Allard Kalf f het mooie van
de racesport. „Of een bocht die je
had ingeschat op honderd
kilometer per uur met een
snelheid van 170 nemen. Dat is
een fantastische kick."

mentale killer. Als je op een bospad loopt te zoeken naar je golfballetje, moet je niet in paniek
raken. Mijn handicap is dat ik te
weinig speel."
Kalff heeft wel eens een ongeluk gehad, maar nooit blijvend
letsel opgelopen. „Waar hard gegaan wordt, gebeuren ongelukken. Ik steek mijn kop niet in het
zand voor de risico's van de racerij, maar ongelukken horen bij
sport. Bergbeklimmen is tien
keer gevaarlijker. Van mountain-biken hoor je nooit veel, maar
daar is afdalen ook zeer riskant.
Wat dacht je van de Tour de
France."
Allard Kalff speelt op 5 augustus een thuiswedstrijd, maar het
circuit is tevens de achtertuin
van de Haarlemmer Torn Coronel. Hij rijdt niet in de Eurocup
Renault Clio Elf, maar in het
hoofdprogramma de Marlboro
Masters ofwel de Formule 3. Hij
wil zondag uiteraard winnen.
Coronel krijgt het echter
zwaar, want aan de 5-e Marlboro
Masters doen ook Formule-1-coureurs mee. Favoriet is Ralf
Schumacher, de broer van de
Fl-wereldkampioen.
Andere
kanshebber zijn de Italianen Andrea Boldrini en Max AngeJelli,
de Braziliaan Helio Castro Neves, de Argentijn Norberto Fontana en de Engelsman Oliver Gavin. Een overwinning in de Formule 3 heeft veel publiciteitswaarde. De vorige vier winnaars
kunnen hier over meespreken,
zoals David Coulthard, Pedro
Lamy, Jos Verstappen en de
triomfator van 1994, Gareth
Rees. De eerste drie winnaars
promoveerden allen naar de Formule l, Rees kwam in de Formule 3000 terecht.
De kwalificaties op zaterdag
beloven spannend te worden,
want van de vijftig inschrijvingen
worden slechts 32 coureurs tot de
wedstrijd toegelaten. Zij leggen
32 ronden ofwel ruim tachtig kilometer af. De hoofdprijs bedraagt dertig mille.

door Ton van Doorn

E
ZANDVOORTER
STAAT na vijf wedstrijden in de Eurocup
Renault Clio Elf met 95
punten op de tweede plaats
met drie punten achterstand
op Patrick Bourdais.

D

„Aan een kampioenschap denk
ik nog niet. Ik kijk niet verder
dan Spa, de zesde race in de Eurocup op 30 juli, en met een half
oog naar Zandvoort. Ik probeer
in Spa en Zandvoort zo hard mogelijk te rijden. Daarna maak ik
de balans op en richt mij eventueel op een kampioenschap. We
zitten nu pas halverwege het seizoen."
Op 5 augustus is Kalff bijzonder gebrand op een overwinning.
Zijn drie grootste concurrenten
staan binnen een marge van 15
punten van elkaar. Behalve
Bourdais zijn dat de nummers
drie en vier, Marcel Klaey en Jan
Nilsson,
De 32-jarige Kalff („tot mijn
18-e wilde ik altijd racen en na
mijn 18-e ben ik het gaan doen")
woont pas een jaar of drie in de
badplaats. „Zandvoort is een
heerlijke plek om thuis te komen. Als ik hier op maandag- of
dinsdagochtend arriveer, is het
in de zomer heerlijk om even een
terrasje te pikken. In Zandvoort
is altijd wat te doen."
Hij reist heel Europa door,
maar zit ook vaak in andere werelddelen omdat hij bij RTL
sportcommentator is voor de
Grand Prix-wedstrijden. „Ik ga
geregeld door een tijdzone heen,
daarom moet ik erg goed op mijn
conditie letten. Op tijd naar bed
(11 uur), om acht uur weer op,
zodat er regelmaat inzit. Absoluut geen alcohol, gezond eten en
die ene sigaret die ik nog wel eens
rook, moet ik ook afzweren. De
racerij is fysiek niet zo zwaar,
maar omdat ik veel reis, moet ik

Allard Kalff als vyinnaar van de Eurocup Renault Clio Elf in
Norisring eerder dit jaar: 'Tot mijn 18-e wilde ik altijd racen en na
mijn 18-e ben ik het gaan doen'
goed op mijn lichaam letten."
Per week traint hij zo'n zeven
uur. „De ene dag een half uur
hardlopen, de andere dag ben ik
een uur of twee in een sportschool te vinden. In de racewagen rijd ik niet zo veel. De reden
is dat mijn team in Zuid-Frankrijk bij de Pyreneeën zit. Dat is
twaalf uur rijden of een paar uur
vliegen. Maar als de basis goed is,
kun je altijd de dag voor de race
wel de puntjes op de i zetten."
Kalff, sinds 1981 autocoureur,
is geen full-prof, maar wel full-time met de autosport bezig. „Alles
wat ik doe, heeft met de autosport te maken. Ik ben ook nog
coach van het Marlboro Junior
Team."
Zijn eigen Marlboro Renault
Bedrijven Team bestaat uit zo'n
negen man. De ploeg werkt ook
voor Michael Bleekemolen die in
de Eurocup op de zesde plaats
staat met 42 punten. Het samenspel van een team is volgens
Kalff heel belangrijk. „Je bent
een heel weekend bezig je auto te
preparen op een race. Alles moet
perfect in orde zijn, want een
wedstrijd wordt soms op tienden
van seconden beslist. De wagen
moet helemaal afgestemd zijn op
het parkoers."
Maar een goede auto zegt niet
alles. „Wanneer je even niet oplet, kun je een bocht missen en

ben je kansloos. Terwijl je met
een slechte auto nog een heel
eind kunt komen. Je moet taktisch natuurlijk sterk rijden. Alles moet 100 procent kloppen,
dan pas heb je succes."
Kalff heeft vooral respect voor
Johnny Herbert, de laatste winnaar van de Grand Prix van Silverstone. „Die heeft een enorm
doorzettingsvermogen. Herbert
is na een gigantisch ongeval hélemaal teruggekomen. Beide voeten en enkels waren verbrijzeld.
Maar qua rijden en persoonlijkheid is Senna natuurlijk een
voorbeeld. Om echt iemand aan
te wijzen als race-idool blijft
moeilijk. Iedereen heeft wel iets
goeds. Jan Lammers is fantastisch. En sportmannen als Linford Christie en Johan Cruijff bewonder ik ook."
Kalff droomt wel eens in een
verloren uurtje van de Formule
1. „Maar eigenlijk is dat niet
reëel, die plannen staan in de ijskast, zo niet in de vrieskist. Ik
probeer op Europees en wereldniveau op een zo hoog mogelijk
niveau te acteren met de daarbij
behorende resultaten. Ik denk
ook wel eens aan Amerika of Japan om daar iets te proberen."
De Zandvoortse coureur racet
niet alleen, hij speelt af en toe een
partijtje golf of squash. „Golfen
is een heel fijn tijdverdrijf. Een

Programma zondag (i augustus:
- 12.30 Dunlop Kuver Turbo Cup
'5 13.15 Marlboro Elf Kenault Clio
14.00 Nascar demonstratie Arie Luvendijk
" 1-1.30 Opstellen FH/rijderspresentatie
° 15.00 Marlboro Masters of Formule 3
* HU 5 Supertoerwagens/CT's
* 17.00 Kurocup Itenault Clio Kif
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Blootsvoets over Visserspad naar Haarlem
Heeft Zandvoort het ook een
beetje op een gure, regenachtige
dag met noordwesterstorm? De
badplaats afficheert zich dan wel
met de leuze 'Niet bij strand
alleen', maar klopt daar ook iets
van?

gokken, moet naar Casino Zandvoort.

door Ton van Doorn

E

ten is bijna in elke inham
en op iedere willekeurige hoek van het dorp
mogelijk, maar kan de bovenkamer ook gevuld worden?
Beide kan zelfs op de bovenste verdieping van de watertoren, waar immers restaurant
De Uitkijktoren zit. Hier verbaast men zich tijdens het
volladen op zestig meter
hoogte over de geïsoleerde
ligging van Zandvoort, bekneld tussen zee en duinen.
Door die duinen liepen in het
begin van de eeuw nog de visvrouwen op hun blote voeten
over het Visserspad naar Haarlem. Zij kochten de vis op het
strand van de stokman, die met
een stok op de vis wees en bij
afslag verkocht. Omdat Zandvoort geen haven had, voeren de
Zandvoortse vissers op bomschuiten, platbodems die door
paarden het strand op werden getrokken of gewoon met palen het In het restaurant boven in de watertoren krijgt de bezoeker een
zand opgerold. De vissers voeren indruk van de geïsoleerde ligging van Zandvoort
zelfs op de Shetlandeilanden.
Archieffoto Weekmedia: André Lieberom
Begin deze eeuw werd deze
vorm van visserij steeds onrenIn het museum is bovendien het frivole vermaak waar het in
dataeler. Zandvoort moest het af- een expositie ingericht over het een badplaats natuurlijk op de
leggen tegen de vissersplaatsen circuit en Charles Burky, een eerste plaats om te doen is. Tedie over een haven beschikten,
zoals IJmuiden.
Een en ander is te zien in het
'Als iemand een paar ton wint,
Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein. Daar zijn twee stijlkavieren we een feestje'
mers ingericht: een ruimte waar
een heel gezin in leefde en 's
avonds met zijn allen in de bedstee dook, en een zondagskamer striptekenaar die vooral van au- genover het Cultureel Centrum
van de wat rijkere Zandvoorters, to's en mooie vrouwen hield.
ligt Circus Zandvoort, waar men
die zelfs beschikten over een harZo raakt de toerist in het mu- een bioscoopje kan pikken of een
seum toch niet vervreemd van gokje kan wagen. Wie serieus wil
monium.

Als men daar de mega-jackpot
wint, gaat niet alleen de kassa
rinkelen, maar worden ook de
champagneflessen
ontkurkt.
„Want," zegt directeur H.B.J. in
het Veld, „als iemand een paar
tori wint, vieren we een feestje.
Dan gaan de hapjes rond. We nemen de gelukkige ook altijd even
apart. Hoe wil hij over het gewonnen geld beschikken. Wij raden
ook altijd aan een adviseur in de
arm te nemen. Met zoveel geld
moet je verstandig omgaan."
In strandkleding wordt niemand het casino binnengelaten.
Alleen met gepaste kleding, vijf
gulden entree en een paspoort of
rijbewijs komt een bezoeker
langs de portier.
Wel is iedereen in zwembroek
welkom in Gran Dorado. Het
subtropisch zwembad met golfslagbad, een 25-meter-binnenbad,
de Whirlpool, sauna en zonnebank zijn uitermate geschikt als
het buiten regent en stormt.
In Gran Dorado kan ook gesport worden: bowlen, kegelen,
tennisen en squashen. „En natuurlijk niet te vergeten, onze
winkeltjes en onze restaurants,"
zegt Gran Dorado-directeur Jos
Drion, „daarin hebben we eveneens een uitgebreid aanbod."
Voorbeelden van dat laatste, zijn
het Boulevardrestaurant, Time-Out, het pannekoekenrestaurant, Rigoletto en Gran Burger.
„En 's avonds kun je hier gezellig een biertje drinken. Op de
Gran Place heerst altijd een heerlijk subtropisch sfeertje, ook als
het buiten regent. Het is niet seizoengebonden, zelfs een koude
januari-avond zou je hier binnen
ervaren als een warme zomeravond. Het mediterrane idee van 's
avonds wat rondlopen en eventueel winkelen, is hier al gecreëerd.
En er gebeurt elke avond wel iets
in de entertainment-sfeer, van
live muziek tot Miss-verkiezingen."

Fiësta Cubana
Terwijl het hele dorp in het
weekend van 3 tot 6 augustus
' in de ban is van Jazz behind
the Beach, zoekt Stichting
Sociëteit De Manege het
meer in tropische sferen. Zaterdagavond 5 augustus
houdt de sociëteit een Salsa
Night met een live optreden
van Jasmin Y Las Siete Potencias. Deze salsaband begint om 23.00 te spelen. Dé
Piesta Cubana begint om
acht uur met een glaasje sangria. Om tien uur volgt een
barbeque. In de bovenzaal is
DJ Rob Z verantwoordelijk
voor de muziek. Om tien uur
treedt in de pianobar Lenny
Salsbach op.
Het Cubaanse feest duur
tot drie uur. Entree 25 gulden. Correcte kleding verplicht. Reserveren en informatie: 02507-16023.

Kunstmarkt
Elke donderdag, tot en met
17 augustus, wordt op de
Grote Markt in Haarlem een
kunstmarkt gehouden. Van
12 tot 21 uur presenteert een
wisselende groep van ongeveer 25 beeldende kunstenaars eigen en origineel werk
direct aan het publiek. Getoond worden onder andere
aquarels, schilderijen in diverse technieken, bronzen
beelden en objecten in rakukeramiek, plus kleuretsen.

Sail
In verband met Sail '95 in
het weekend van 10 tot en
met 13 augustus doen op 8
augustus vijftig platbodems,
rondbodems en kotters
Haarlem aan. De schepen
zijn te bewonderen in het
centrum van de stad op het
Spaarne. Op 9 augustus zijn
de schepen van binnen te bekijken. Inlichtingen: 023131750.

DRUGSTORE
BUNGALOWPARKEN

LANCASTER

De hele zomer hebben de restaurants van

DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

GRAN DORADO

BIODERMAL

ook voor u speciale zomeraanbiedingen.
Kom gezellig met de hele familie langs en geniet van
de vele voordelen.

BIOTHERM

DROGERIE
PARFUMERIE SPEZIALGESCHAFT

LANCOME

auch für Ihre Artzneimittel

De Gran Festivals worden deze zomer ook weer iedere
woensdag gehouden in de maand augustus.

JUVENA

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u een
welkomstdrankje.
ledere woensdagavond van 17.00 uur tot 22.00 uur
koopjesmarkt met kledingrestanten voor zomer en
winter vanaf ƒ 5,- (buiten op het plein).
Bezoek onze Toys-Store op GRAN PLACE. Bij
aankoop vanaf ƒ 25,- krijgt u een leuke vlieger kado.
Al onze winkels zijn 7 dagen in de iveek
open tot21.00 uur.

ROG

MARBERT

DRUGSTORE AND PERFUMERYSHOP

also for your medicins
DE ZONNECRÈMESPECIALIST
VAN ZANDVOORT

AMBRE
SOLAIRE
DELIAL

U vindt ons
midden
in het

NIVEA

gezellige

centrum
CLARINS

Dus:
Gran Dorado, plezier voor iedereen.

ZWITSAL
PIZ
BUIN

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
Kerkstraat 31
Zandvoort
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EZE ANSICHTKAART
met het Kurhaus toont
iets van de paradox van
Zandvoort. Toen de Zandvoorters begin deze eeuw plaats een badplaats maak- in 1881 het eerste Kurhaus, dat in
1913 werd herbouwd. Dr. Metzger
steeds minder inkomsten uit ten.
had de geneeskrachtige werking
de visserij haalden, kwamen
de Duitsers die van de vissersDe familie Eltzbacher bouwde van zeewater ontdekt als het

De paradox van Zandvoort

WOENSDAG
RKTDAG

A

werd verwarmd tot 35 graden.
Zelfs keizerin Sissie van Oostenrijk kwam geregeld kuren. Aan
de vlag op het Grand Hotel kon je

ƒ

zien welk Duits adellijk geslacht
er logeerde.
Terwijl de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog half Zandvoort
weer afbraken, lieten zij het Kurhaus staan. Vreemd genoeg
sloopte de gemeente zelf het gebouw.

ZANDVOORT

WIST U DAT U OOK
UW WASGOED KUNT WASSEN EN DROGEN

ZIJLSTRA FOURNITUREN

BIJ GRAN DORADO ZANDVOORT

Alle inwoners van Zandvoort willen wij graag de
gelegenheid bieden om gebruik te maken van
onze wasserette.
GAREN

FOURNITUREN

SIERBAND

SPECIALIST

De prijs voor onze wasserette:
Wasmunten

«p*

geschikt voor één hele was

ƒ 8,00

droogmunten geschikt voor één hele was

ƒ 4,00

waspoeder

geschikt voor één hele hoofdwas ƒ 2,00

wasverzachter geschikt voor één hoofdwas
Wij hebben alles voor u om uw zelfgemaakte
kleding een sukses te laten worden.

Kaas-, Boter- en Eierhandel

Wessel Kos
Driftweg 6
1271 BX Huizen (NH)
Tel.:02152-60093

horeca groothandel

Bij aankoop van

1 kg KAAS
pakje roomboter
a 250 gram

ƒ 1,00

u kunt de was/droogmunten en/of het waspoeder/verzachter verkrijgen bij de bungalowreceptie Vondellaan 60.

Cran Dorado Zandvoort
niet alleen voor bungalow/kamerverhuur maar
ook voor tennis, squash, zwemmen, badminton,
biljart, bingo en aerobic.

Voor informatie of reserveringen:
telefoon 02507-20000

Zandvoorts Nieuwsblad-Strandkrant

donderdag 3 augustus 1995

rmra
u/L

B1ÜHIX1) THE
ZANDVOORT
3-4-5-6

PROGRAMMA
JAZZ BEMIND THE BEACH
Opening donderdag 3 augustus (20.00 uur) in Nieuw Unicum met o.a. New Cool Collective

Lokatie

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Gasthuisplein:
Circus Zandvoort
Wapen v. Zandvoort
Sesto Senso

Spats dillinger and
the buzzing 1/2 dozen*
Martinez Move*
Otis grand and
his big band*

Twana Rhodes & Band*
Gipsy Boys*
The Houdinis*
King pleasure and
the Biscuit boys*

Dominee Boeyinga &
Milly Scott*
Jazz at the church
11.00 u-1400 u.
Cool down*
18.00u.-20.00u.

Café neuf
Chin Chin
Buddy'scafe

Kacha*
The Horn of Plenty*

Hit the Boom*
All the Kings men*

Mr Boogie woogie &
the fire sweep blues
bandtf

Podium oude stijl
Raadhuisplein
(Mollie & Co)

Rob Boeree
& all stars*

Coast to coast
jazzband*

Scandals

Jazz surprise *

Jazz surprise *

La Bastille

Triple C bites the beat*

The ruud Jansen band*

Yanks café

Stick to the lips*

Too hot to handle"

Fisherman's friends

Stable roof jazz band*

Stable roof jazz band*

De Harlekijn

Straat*

The Cross roads deal #

Poboys #

Café Koper

Kennemer Quintet #

Hotel Hoogland

Milly Scott- Miss Rhythm
J W. Bunschoten Combo #

DeWurftent 12

Rob Hoeke=

Bas Toscani=

Take Five tent 5

Nippy Noya & fnends=

Paviljoen Koper bloemendaal aan zee

Rob Hoeke & friends»

* Jazz on stage (18.00 u.-l .00 u.)
= Jazz on the beach (l4.00 u.-20.00 u.)
# Jazz behind the bar (20.00 u.-l .00 u.)

Organisatie Stichting Zandvoort promotie

Billy "B" Jacket

Verenigingsgebouw

speelt a.s. vrijdag en zaterdag

DE KROCHT

in de

HOLLANDIA BAR
Rudolf Kreuger komt als gast

* VI l I.
\ 01 l Ml

Donderdag 3 augustus 20.00 uur in Nieuw-Unicum

NEW COOL
COLLECTIVE
The New Cool Collective is
een nieuwe formatie en
een initiatief van
meestersaxofonist
Benjamin Herman en DJ
Graham B.
De muziek is de ideale
combinatie van dansbare
dj-beats en energieke
jazz.
Invloeden vanuit de
dansbare jazz van de
óO'er jaren (denk hierbij
aan Art Blakey's Jazz Messengers, Horace Silver,
e.a.) en de hiphop-beats van nu geven the New
cool Collective een uniek hedendaags geluid.
DJ Graham B is de "godfather of jazzdance" in
Nederland. Met zijn populaire CLUB 802
JAZZBOP-avonden in Paradiso heeft hij menige
hoofdstedeling swingende avonden bezorgd.
De bezetting van de the New Cool Collective is:
Benjamin Herman: alt sax, dwarsfluit
Graham B: draaitafels
Anton Goudsmit: gitaar
Stefan Schmidt: keyboards
Amber Landvreugd: bass
Stefan Kruger: drums
Frank van Dok: percussion

\\\

Grote Krocht 41
Zandvoort

OPENING, FEEST OF PARTIJ,
EEN HARING HOORT ERBIJ,
DE NIEUWE HARING,

JAZZ BEHIND THE BEACH

EN DE "OUDE"KAR,
HEBBEN WIJ !!!

5 AUGUSTUS

Verhuur van
"OUDE"HARINGKAR
of HARINGBAKFIETS

LEXJASPER-PIANO

(OOK LEEG)

CRIS MONEN - GITAAR/ZANG
ERIC TIMMERMANS - BAS

l 9 95

A IJ G U S T U S

TOP JAZZ
* !..\\(,
HAAK

KEACH

i

Voor uw party
of tuinfeest.
Met strandjutters versiering.

HANS BETHS- DRUMS

21.00 uur- 1.00 uur
lotal BiMiil\ Cari«Miaatlb^Ol'J I C
in h l (L>">(>7 W l ^ i h

TEL. 02507-15201

Circuit Park
Zandvoort

ZANDVOORT
GEFELICITEERD MET DE
5E MARLBORO MASTERS
- 60.000 bezoekers
- 5.000 overnachtingen
- 12 nationaliteiten (deelnemers en media)

- 3 uur live televisie
Zondag 6 augustus organiseert het Circuit Park Zandvoort in
samenwerking met Philip Morris Holland voor de vijfde maal het
grootste autosport evenement in Nederland. Vele internationaal
bekende autocoureurs strijden in de Formule 3-wedstrijd om de
prestigieuze Masters-titel. Zandvoort zal dit weekeinde in de
internationale belangstelling staan, maar ook in de weken daarna, via verslaggeving in de media als dagbladen, tijdschriften en
televisiestations.
Voor eventueel ongemak gedurende het weekeinde bieden wij
de inwoners van Zandvoort alvast onze verontschuldigingen
aan. Natuurlijk bent u van harte welkom om zelf een kijkje te
komen nemen.
Directie Circuit Park Zandvoort
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AUGUSTUS

Zondag 6 augustus 1995 van 20.00-01.00
uur zal het bekende

STRANDPAVILJOEN 12
14.00- 18.00 uur

Kennemerland
Quintet
optreden in Café Koper. Kerkplein te
Zandvoort.
Voor velen een herhaalde
kennismaking met de BOB-stream.

BAS TOSCANI's JAZZ-QUINTET

PODIUM
GASTHUISPLEIN

In het repertoire o.a. werken van Art
Blakey met Blues March; Moanin; Allong
came Betty etc.
Voor de Bob liefhebbers een must.
Op trompet
Tenor-sax
Piano

Bas
Drums

Peter van Litsenburg
Adam Spoor
Johan Mulder
Rob Veenhuizen
Kees van Lent.

Sponsor: Café Koper

Bas Toscani:
Uwe Plcrth:
Wim van Hoorn:
Georges du Buy:
Alfred Smidt:

- Cornet
- Tenor Sax
- Piano
- Drums
- Contra-Bas

Deze spetterende formatie is opgebouwd uit een
vijftal gedegen Jazz-muzikantea die elkaar in hun
professionaliteit hebben gevonden. Zij vormen
samen een creatief geheel waarbij kwaliteit hoog in
het vaandel staat en waar ieder zich als een
gedreven en vindingrijke solist profileert.
Het repertoire dat dit Quintet ten gehore brengt
omvat een selectie van mainstream-achtige
stukken tot stevig swingende bebop. Ook een
gevoelige ballade wordt hierbij niet uit de weg
gegaan. Primair dienen hierbij de groepen van Art
Blakey en Miles Davis genoemd te worden.
Deze formatie staat garant voor een goed verzorgd
optreden met zeer toegankelijke Jazz. Het Bas
Toscani's Jazz Quintet is dan ook een graag geziene
gast op o.a. Jazz Festivals, Party's en in Jazz Clubs in
binnen- en buitenland.
Gesponsord door:
DE WURF STRANDPAVILJOEN 12

11.00-14,00 uur
PAVIUOEN KOPER
BLOEMENDAAL AAN ZEE
14.00-20.00 uur

Rob die al sinds jaren volle
zalen trekt en een graag
geziene gast is in binnen- en
buitenland, werd
geïnspireerd door coryfeeën
als Albert Ammons, Meade
Lux Lewis, Pete Johnson en
Fr*-.Yimrny Yancey.
Zijn direkte, bezielende
klanken treffen je regelrecht
in het hart.
Hij besteeg regelmatig de
hitladdders met hits zoals het nog steeds bekende
'Margio'. 'Down South', 'Drinking on my bed' e.a.
Deze nummers worden nog steeds gespeeld.
Rob Hoeke boeit zalen van elk gehalte en speelt
op feesten, party's, festivals, theaters en jazzclubs.
In 1991 won de band de Swing Award, een prijs
voor de meest swingende band op Nederlandse
festivals.
Gesponsord door:
PAVIUOEN KOPER BLOEMENDAAL AAN ZEE

Zondagavond ó augustus
in de Harlekijn het orkest

POBOYS
Jazz, Cajun.
Het orkest bestaat uit vijf
personen
waarin:
Accordeon,
Banjo,
Drums,
Gitaar-zang door
Nandreas Pielage
Bas.
Het orkest speelt in café
Harlekijn vanaf 20.00 uur.
Café Harlekijn
Kerkpad 3-5 Zandvoort

„JAZZ atthe CHURCH"
met
Dominee Boeyinga
en
Milly Scott

18.00-20.00 uur

COOL DOWN
afsluiting Jazz festival
Extra verrassingsconcert.

Podium HALTESTRAAT/
hoek PAKVELDSTRAAT
MR. BOOGIE WOOGIE &
THE FIRESWEEP
BLUESBAND
De opvallende eigen
sound en het hoge
muzikale peil, vermengd
met de jeugdig
enthousiaste wijze
waarop deze
viermansformatie
spetterende Boogie
Woogie en verfrissende
Rhythm & Blues vertolkt, maakt hun optreden
tot een gedenkwaardige gebeurtenis. Daarbij
is elk van de bandleden voortdurend op zoek
naar de grenzen van zijn eigen specifieke
talent en het publiek geniet volop mee als zij
elkaar daarvoor ruimschoots de gelegenheid
geven.
Gesponsord door:
Café Neuf
Buddy's café en discotheek Chin-Chin

THE CROSS ROADS DEAL
20.00-01.00 uur

H,
•-•£,
De band The Cross Roads Deal bestaat nu
sinds maart 1992.
Een van de vele bandjes die op de
sessiepoüiu is ontstaan, wat dat betreft niets
bijzonders.
Toch is deze band niet zomaar een bandje.
De band haalt z'n specifieke karakter uit het
zo authenthiek mogelijk spelen van een
aantal stromingen in het blues-genre.
De stampende boogie-woogies worden
door Ed met veel routine, maar vanuit z'n
tenen neergezet.
Gesponsord door: LA BASTILLE
Haltestraat 58 - Zandvoort

14.00-18.00 uur

Strandpaviljoen Tqke Five
Nipppy Noya & Friends
Bezetting:

Ferry van Leeuwen
Jaap de Jonckheere
Bobby van den Berg
Wichel van Schie
Ad van de Ree
Rudy de Queljoe
Nippy Noya

vocals/gitaar
vocals/gitaar
Keyboaids
basgitaar
drums
sologitaar
percussie/wavedrum/
timbala's
Luluk Purwanto
viool
Nippy Noya zie aparte biografie & foto
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4 augustus

BIJSCANDALS
JAZZ SURPRISE

PODIUM
HALTESTRAAT/hoek PAKVELDSTRAAT
SPONSORS: CAFÉ NEUF, DISCOTHEEK CHIN-CHIN EN
BUDDY'S CAFÉ
20.00-22.00 uur
HORN OF PLENTY

Podium Dorpsplein
STICK TO THE UPS
Vrijdag 4 augustus a.s. vanaf 20.00 uur
speelt op het Dorpsplein voor Yanks in
Zandvoort de vier man sterke topformatie
STICK TO THE UPS.

19.30-20.45 uur
Spats Dillinger and the Buzzing half dozen
Zeskoppige Engelse, swingende band.
Door swing, blues en zelfs rap-inyloeden in Jazzmuziek te
verwerken, klinkt Spats Dillinger fris en energiek. Met af en
toe een uitstapje naar de dansmuziek uit de jaren twintig
en een knipoog naar de crooners van toen.
De band speelt voornamelijk eigen composities. Op het
podium echte entertainers, die van elk optreden een
feest maken.
Line up:
lan Swatman
Sax/Clarinet
Peter Cook
Sax/Zang
Robert Jarvis
Trombone
Nick Hibbard
Gitaar
Brent Keefe
Drums
Richard Hopkins
Tuba

Stick To The Lips staat onder leiding van
Edward Linger. Linger geniet op dit moment
een snel stijgende bekendheid als uitstekend gitarist, song- en tekstschrijver in het
circuit van de betere pop in Nederland.
Blood Type A, de andere band van Linger
staat op het punt om door te breken als
een van de meest gekwalificeerde bands
in ons land.
Alles van Lingers uitstraling is terug te vinden
in het optreden van Stick To The Lips op het
Zandvoortse Jazz Festival 1995.
Met veel power en dynamiek zal deze
band pop, funk, rock en reggae van de bovenste plank ten gehore brengen. Het contact met het publiek staat voorop!
Met Stick To The Lips wordt het gegarandeerd een swingend en dansend feest
waarvoor we u allemaal hartelijk uitnodigen.
Gesponsord door The Yanks

PODIUM BADHUISPLEIN
Vrijdag 20.00 - 24.00 uur
Gesponsord door
Fisherman's Friend
STABLE ROOF JAZZBAND

21.15-22.30 uur
Martïnez Move is een Nederlands kwartet dat in 1994 het
internationale Jazz Concours van Bilbao (Spanje), won.
De band heeft een eigentijdse muziekstijl die zich kenmerkt door een combinatie van bebop-jazz, met elementen uit de popmuziek. Uit de popmuziek zijn vooral de
ritmische invloeden hoorbaar.
Uit de Jazz traditie komen de bezetting en de improvisatie
schema's.
Een verrassend eigen geluid, met eigenzinnige en speelse
arrangementen.
Line Up:
Miguel Martinez,
Altsax
Stefan Schmid,
Piano
Stefan Kruger
Slagwerk
Johan Plomp
Contrabas
23.00-00.45 uur
Otis Grand & His Big Band
Deze Engels/Amerikaanse
top-band sluit de vrijdag af.
Grand kreeg 5 jaar achtereen de Engelse Award
voor de beste gitarist in de
UK. Volgens B.B. King,
speelt Otis gitaar zoals B.B.
het in zijn jonge jaren zelf
deed. Een ijzersterke ritmeen blazers-sectie, ondersteunt Grand's meeslepende gitaarspel
en zijn uitstekende songs waarin het harde, betere soulwerk niet wordt geschuwd.
Otis Grand, speelde eerder op Jazz- en Blues-festivals
over de hele wereld, en trad op met q.a. John Lee Hooker, Los Lobos, Lenny Kravitz, Stevie Winwood en Johnny
Winter.
Line Up:
Otis Grand
Gitaar
Roy Oakley
Zang
J.P. Chico Lopez
Bas
Steve Warren
Keyboards
Maurice Mac Kilroy
Drums
Peter Beek
Gesponsord door:
Tenorsax
Lorenzo Parry
CIRCUS ZANDVOORT
Trompet
WAPEN VAN ZANDVOORT
en
SESTOSENSO

De kenmerkende HORN OF PLENTY mix van funk, jazz
en hip hop waarin de Horns, groove, improvisatie, en
de raps van Super Mac centraal staan, werd na het
succesvolle debuut op het North Sea Jazz Festival in
de pers omschreven als:
brutale, hoogst dansbare
muziek, waarin met name het blazerscollectief staat
als een huis. Smerig, aards en bij vlagen agressief..."
KACHA AND THE TRANCE MACHINE
22.00-01.00 uur
Omvloersde jazzy vocalen en
toch pop. Intrigerende akkoorden en simpele catchy liedjes.
Een strakke funky groove en gevoelige ballads. Meeslepende
melodieën en staccato shouts.
Een spetterende,
energieke
show en een intieme sfeer. Technisch geschoold en instinktief
spelend. Mysterieus en extravert.
Supervrouwelijk en macho.
Kacha is een levende paradox.
Podium einde
Haltestraat
Gesponsord door: LA BASTILLE

De SRJB ontstond in 1980, toen enkele ervaren jazzmusici uit Noord-Holland besloten
een Engelse trad-band te gaan vormen.
Na 15 jaar en enkele wisselingen in de bezetting, de laatste in 1991, behoort de band
nu tot de top van de vaderlandse oude stijlorkesten.
De band beschikt over een zeer origineel
repertoire, dat is gebaseerd op de originele
New Orleans stijl, waarmee op veel festivals
in binnen en buitenland succes geoogst
werd.

Op vrijdag 4 augustus TRIPLE C BITES THE BEAT
Op ons buitenpodia zit deze fantastische band uit Woerden; TRIPLE C BITES THE BEAT.
Deze tienmqns formatie brengt uitstekende soul-jazz muziek uit de jaren zestig en zeventig. Met veel enthousiasme speelt deze band al een aantal jaren door het
gehele land, en zelfs tot in Frankrijk weten zij het publiek
een onvergetelijke avond te bezorgen.
De voice van de band Jerry Pufuhena, alias James Brown
himself, weet zich begeleid door een grqovie tandem
van drums, Jefrey, en bas Peter, retestrak gitaarwerk van
Kees, vette toetsen van Doron, spetterende blazers, Daan
en Jorien en zeker niet te vergeten The Swinging Soulsisters Karin en Carla.
Spectakel van de hoogste plank op deze vrijdag 4 augustus.
Podium oude stijl
RAADHUISPLEIN
Vrijdag 4 augustus 20.00 uur
Gesponsord door MOLLIE & CO
ROB BOEREE DIXILAND ALL STARS
Als kleine jongen was Rob aanwezig bij een
optreden van Louis Armstrong en mocht hij
proberen op diens trompet te spelen, hetgeen natuurlijk niet lukte. Dit was wel de
aanleiding tot zijn liefde voor de trompet.
De All Stars spelen swingende, spetterende
dixiland en evergreens en dit alles met
enorm enthousiasme.
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18.00-19.00 uur

/:

TWANA RHODES
Volgens de muziekkenners combineert de Amerikaanse Twana Rhodes
het vocale vermogen van Witney Houston, de gevoeligheid van Sade en
de uitbundigheid van Melissa Ethndge
Opmerkelijk is haar benadering Twana Rhodes gelooft dat Jazz muziek
de muzikale uitdrukking van menselijke emoties is Deze benadering komt
tot uiting in haar teksten en originele composities Ritme, melodie en emotie Twana Rhodes vertelt haar eigen verhaal

l-«

T1 t

I J!

M

ST-

f > i ^^.

aS
1

/
~•
t
l

v
(

"K
V
ï„

l

ƒ

r

' ^ "X \ . /
i .c

PODIUM BADHUISPLEIN
STABLE ROOF JAZZBAND
De SRJB ontstond in 1980 toen enkele er
varen jazzmusici uit Noord-Holland besloten een Engelse band te gaan vormen
Na vijftien jaar en enkele wisselingen in
de bezetting de laatste in 1991, behoort
de band nu tot de top van de vader
landse oude stijl-orkesten
De band beschikt over een zeer origineel repertoire, dat is gebaseerd op de
originele New Orleans stijl

19.30-20.45 uur

THE GIPSY BOYS
Drie fabuleus muzikale en virtuoze zigeuner jongens brengen het jazzrepertoire van de legendarische zigeunergitarist Django Reinhardt Daarnaast spelen ze eigen composities met een flinke dosis flamengo
Kenners zullen direct het authentieke geluid herkennen Vreemd is dit niet
gezien de achtergrond van de Gypsy Boys Afkomstig uit families met
namen als Rosenberg en Remhardt werd muziek ze met de paplepel
ingegeven

21-l5-22.30 uur

THE HOUDINI'S
Dit sextet groeide in 8 jaar tijd uit tot
een van de meest interessante Jazzgroepen van Nederland Collectief
brengen ze een geluid als geen enkele
andere band ter wereld
The Houdini s ontstonden tijdens een
tournee van de Boulevard of Broken
Dreams in Canada In de traditie van
de jaren vijftig werd een hardbopsextet samengesteld waarbij Art Blakey
een belangrijk inspirator was
Vanaf het begin waren The Houdini's
een succes zowel in Nederland als in
het buitenland Het hechte en dynami
sche samenspel de met bravoure en
intensiteit solerende blazers, de stu
wende ritme sectie en de verfrissende
presentatie trokken de aandacht
Al 6 keer stonden The Houdini s op het North Sea Jazz Festival

23.00-00.45 uur

KING PLEASURE AND
THE BISCUIT BOYS (UK)
Een 8 mans formatie uit Engeland Feest op elk podium Volgens ABC TV
USA is King Pleasure het begin van een nieuwe Britse invasie in de USA
Deze zeer getalenteerde muzikale gekken spelen elke zaal plat en laten
elk publiek uitgeput achter Puristen zijn van mening dat King Pleasure
geen echte Jazzband is Maar de Jazz Rag muziek van de band sluit elke
discussie uit

Gesponsord door.
FlSHERMAN'S FRIEND •

STRAAT! (lokatie: Kerkpad)
yijf knotsgekke straatmuzikanten die garant staan voor een weergaloze act Een
/uiterst beweeglijk muziekspektakel met uitsluitend kwinkslagen en vrolijke noten
/Speel voor tussen achter naast en met het publiek Staat bekend om haar agres/ sieve vriendelijkheid Verovert de harten van de wereld maar begint met het uwei
GEHEIM

Hun tomeloze energie die inslaat als een bolbliksem
Hun high tech draadloos geluidssysteem maakt
STRAAT zo mobiel en flexibel
Hun magnetische aantrekkingskracht
voor het publiek
Gesponsord door

CAFÉ HARLEKIJN

Kerkpad 3 5
ZANDVOORT

Podium Haltestraat
hoek Pakveldstraat
HIT THE BOOM
Van 20.00-22.00 uur
- Funky Vibes1& Jazzy Jives of a Soulfull Tnbe -

Hit The Boom is een betrekkelijk nieuwe naam in het Nederlandse
clubcircuit Hun eerste demo verraste de kenners vanwege een
frisse combinatie van funk soul
en jazz die momenteel garant
staat voor een hip avondje swingen
De band werd m 1993 opgericht
door muzikant/producer Rob
Gaasterland (keyboards) en de
zangeres Manjn van Teylingen
Gezamenlijk tekenen ze voor het
overgrote deel van de composities

ALL THE KINGS MEN
22.00-01.00 uur
ALL THE KINGS MEN won in juni
1994 de Heineken Crossover
Award Zowel qua muzikaliteit als
presentatie staken ze met kop en
schouders uit boven de rest van
60 bands die aan deze talentenjacht meededen Sindsdien staat
de band volop in de belangstel
ling van de muziekindustrie Hun
muziek is een geslaagde crossover tussen jazzdance soul funk en popmuziek
Gesponsord door
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discotheek CHIN-CHIN
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Hotel Hoogland presenteert:
MILLY SCOTT
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& HET JAN WICHERT BUNSCHOTEN COMBO
Hallo lieve mensen in Zandvoort en omgeving11
Op verzoek van de krant en stichting „Jazz on the Beach" schrijf ik u
vanuit een bloedheet Drenthe Ik, of liever gezegd wij, vinden het
buitengewoon plezierig om van de partij te zijn op het as Jazz
Festival
Wij dat zijn Jan Wichert Bunschoten/piano, Joel Groenewoud/bas,
Bert de Jonge/drums, en Miklós Fürst/alt.
Samen vormen zij het Jan Wichert Bunschoten Combo'
Met deze zeer jonge heren heb ik op verschillende festivals gestaan
en ik als oudere zangeres, vind het zeer motiverend om muzikaal
geïnspireerd te worden en
dat is een wisselwerking
Zij waren in verschillende
kerken m den lande mijn
begeleiders van de gospel, en daarom ook vind
ik het heerlijk om met hen
op zondagmorgen
de
kerkdienst, „Jazz at the
Church te doen We hebben er allemaal veel zin in,
maar ik in het bijzonder
omdat ik een jarenlange
fijne band heb met de
eenmalige ds Boeymga11
Ik kan mij Zandvoort zonder hem op het podium
niet voorstellen dus na
twee jaar ben ik er weer,
maar vooral ook samen
met ,Boey"in Wij zijn een
twee eenheid en ik hoop
dat we ds Boeymga nog
heel lang behouden met
zijn enthousiasme en z.jn
preken die de realiteit niet schuwen111
Zoals u misschien hebt gezien, was ik enige tijd „gevangene ' in de
serie .Vrouwenveugel ' bij RTL 4 Dat was een hele gewaarwording
Ik had genoeg in mijn leven geacteerd maar een serie opnemen is
heel andere kaas" Ook daarvoor ben ik heel dankbaar dat ik die
kans kreeg met goede kritieken
Ach ik zing al zó lang
Pia Rita (Berril Bryden) en ik zijn de laatste
der Nederlandse Mohikanenm
Wij-u en ik - en het combo - en ds Boeymga hopen op net zulk mooi
weer als deze laatste weken Dus tot spoedig
At the „Jazz at the Beach" en „Jazz at the Church"
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PODIUM EINDE HALTESTRAAT
Zaterdag 5 augustus: THE RUUD JANSEN BAND
Deze oude jazz-rot is weer in ons midden Goede wijn behoeft
geen krans, dus over „onze Ruud" hoeven we je niks meer te
vertellen
Gesponsord door.
Als vanouds gaat
Ruud er met z'n
band weer stevig
tegenaan,
zodat
Haltestraat 58 Zandvoort
jouw avond niet
meer stuk kan
haltestraat zandvoort

IKZIEJEINLABASTILLE

PODIUM OUDE STIJL RAADHUISPLEIN
COAST TO COAST JAZZBAND
aanvang 20.00 uur
De , Coast tot Coast Jazzband" is m
1988 opgericht door de Haagse klannettist Joop Verbaan Het orkest is een 7mans formatie waarvan de meesten uit
de regio Den Haag afkomstig zijn Ze
hebben allen een ding gemeen en dat
is hun brede belangstelling voor jazzmu
ziek in het bijzonder Dixieland- en Chicagostijl
Gesponsord door.

€

Hotel Hoogland - Podium
Ik wil graag één naam speciaal noemen en dat is Floris Faber Wat
een enthousiasteling is die man, zulke mensen heeft Zandvoort no

Co

„TOO HOT TO HANDLE"
Deze opzwepende meidenband speelt pop/house-covers
die veelal als medley uitgevoerd worden Onze kracht zit dan
ook in het feit dat elk nummer het publiek meer en meer laat
swingen, dit door onze zeer sterke ritme-sectie

i;

„Too Hot To Handle"
bestaat nu al 4 jaar en sinds 1995 hebben we eindelijk de
definitieve formatie bij elkaar gevonden, een formatie die
niet alleen muziek maakt, maar ook vooral show'

Zaterdag 14.00-18.00 uur

STRANDPAVILJOEN 12
pianst heeft op de
in Europa
gespeelde Boogie
Woogie en Blues
zozeer zijn stempel
gelegd als de
langzamerhand
legendarische Rob
Hoeke
Zonder ooit les te
hebben gehad
maar met een
instmktief talent en
een kreatief
vermogen heeft hij
inmiddels 22 LP s
en 5 CD s op zijn
naam staan
Rob die al sinds
jaren volle zalen
trekt en een graag
geziene gast is in
binnen en
buitenland werd
geïnspireerd door
coryfeeën als
Albert Ammons
Meade Lux Lewis
Pete Johnson en
Yimmy Yancey
Gesponsord door

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen met ons een
waanzinnige avond heeft en als je denkt „rustig" een drankje
te kunnen drinken, vergeet het dan maar

Suzan, Fien, Gladys, Mirjam, Jolanda, Femke en Isabella
zijn er helemaal klaar voor

So Better Préparé Yourselfiniiii
Gesponsord door:

THE YANKS

i i
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leuw
Donderdag 10 augustus 1995

Los nummer ƒ1.85
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Massaal protest tegen Centrumplan:

'Stop eens met slopen
en knap eens iets op'

ZANDVOORT - Meer dan 1350 mensen hebben hun
handtekening gezet onder een protestbrief tegen mogelijke
sloop van woningen in de Hobbemastraat en omgeving.
Daarnaast moet de gemeente met de handen afblijven van
de omgeving Spoorbuurtstraat. 'Mijn vraag is: stop eens
met slopen en knap eens iets op wat daar al lang op wacht.'
'Laat Zandvoort een dorp blijven waar bewoners en toeristen
zich prettig voelen. Geeft u eens
duidelijkheid en overleg eens
met de bewoners.' Dat zegt Jo
Voolstra uit de Hobbemastraat
in een brief die zij donderdagochtend op het raadhuis heeft
afgeleverd. Daarbij werden
1355 handtekeningen afgegeven
van bewoners uit de omgeving
van zowel de Hobbemastraat
als van de Spoorbuurtstraat.
Zij protesteren hiermee tegen
de sloop van gemeentewoningen in de Hobbemastraat, de
L'Amistraat en de Hulsmanstraat. „Het renoveren zoals
woningbouwvereniging EMM
heeft voorgesteld, lijkt mij beter," zegt Voolstra, initiatiefneemster van de handtekeningenactie. „De mensen wonen
daar goed en betaalbaar. En
zulke huisjes met een historie
horen voorlopig nog in Zandvoort."

de sloop van deze woningen,
maar het college van B&W wil
die mogelijkheid wel openhouden. Dat blijkt uit het ontwerp-bestemmingsplan
Centrum
dat in juni van dit jaar is gepresenteerd. Tijdens een hoorzitting die maand werden de nodige bedenkingen geuit. Ook door
bewoners uit de omgeving
Spoorbuurtstraat. Een stedebouwkundige van het bureau
VHP, dat het plan heeft opgesteld, meldde toen: 'Volgens de
gemeente Zandvoort zijn stedebouwkundige verbeteringen in
het gebied Omgeving Spoorbuurtstraat zeer gewenst.'

Met de handtekeningen-inzameling is ook hier tegen geprotesteerd, in feite was deze gericht tegen het gehele ontwerpbestemmingsplan Centrum. De
omwonenden reageerden enthousiast op deze actie. „Er waren heel wat mensen die spontaan aanboden om te helpen,
door lijsten voor handtekenin'Verbeteringen'
gen mee te nemen," aldus Jo
Voor zover bekend zijn er nog Voolstra.
geen duidelijke plannen voor
Samen met Tine Koomen,
eveneens uit de Hobbemastraat, en Gert Toonen uit de
Spoorbuurtstraat leverde zij de
lijst met 1355 handtekeningen
donderdagochtend af pp het
raadhuis. Deze werd in ontdoor burgeZANDVOORT - De politie vangst genomen
Van der Heijden en
heeft maandagavond na een meester
Flieringa. „Zij
'schietpartij''op de Boule- GBZ-wethouder
ons gezegd dat zij zelf
vard Barnaart twee Duit- hebben
ook meer zien in renovatie van
sers aangehouden.
de omgeving Hobbemastraat,"
De schietpartij werd gemeld aldus Jo Voolstra. „Maar dat
door enkele getuigen, die een moet dan wel financieel haalsignalement van de daders kón- baar zijn. Dat is natuurlijk een
den geven. De Duitsers volde- wat makkelijk antwoord, maar
den hieraan. Zij werden aange- in ieder geval is het niet negahouden terwijl zij een patatje tief." Als renovatie mogelijk
aten. Zij hadden de gas-alarm- blijkt, zullen de woningen voorpistolenbij zich inclusief patro- gedragen worden voor de monen. Het tweetal is ingesloten. numentenlijst.

'Schietpartij'
met gaswapens

jaargang nummer 32

Treinreizigers 'opgewarmd
Proef
De proef met hel Jazz
f%
Behmd the Beach festi
O
va' om de optredens door te
laten gaan tot een uur s
nachts is /oer geslaagd Dat
/egt de voor/itter van de
Stichting Zandvoort Promotie

Vereerd

„Er is ons ook toegezegd, dat
er geen parkeergarages komen
bij de Spoorbuurtstraat en op
het Zwarte Veldje. Op dat laatste komt wel een waterkelder,
om de wateroverlast tegen te
gaan. De verkeersnchting in de
Haltestraat blijft voorlopig hetzelfde, maar die kan omgedraaid worden als het hoofdwegenstructuurplan wordt uitgevoerd."

Dansschool Studio 118
is uitgenodigd op te (re
den op een bij/ondere bijeen
komst in Brabant Conny Lodewijks voelt zich zeer ver
eerd'

5

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur
tel. 17166

„Het college heeft tegenover
ons toegegeven dat het centrumplan niet goed naar buiten
is gebracht," aldus Jo Voolstra.
„Zij vinden dat dat volgende
keer beter moet gebeuren. Ze
hebben sowieso heel veel reacties op het plan gekregen."
Daarnaast werden toezeggmgen gedaan over de verdere afhandeling. De afdeling voorlichting van de gemeente zegt
hierover: „Als alle inspraakacties zijn verwerkt, komt er een
informatie-avond om te melden
wat er gaat gebeuren." Wanneer dat is, is nog niet duidelijk.
Het vermoeden dat er opnieuw
een inspraak-avond zou worden gehouden, berust volgens De Roaring Railroad Jazzband vormde zaterdag op het NS-station een vooruit geschoven post van de collega's in het dorp. De
de gemeentewoordvoerder op band was ingehuurd door de stichting Zandvoort Promotie om treinreizigers die in Zandvoort aankwamen, alvast op te warmen
een misverstand.
voor Jazz Behind the Beach. Zie ook pagina 3.
Foto Andre Liebeiom

ZANDVOORT - „De Grand Prix komt nooit meer terug.
Daar durf ik mijn kop om te verwedden." Dat zegt C. Bleijs
van de Stichting Geluidshinder Zandvoort. Vrijdag werd
bij Koninklijk Besluit bekend dat de bezwaren tegen het
bestemmingsplan van het circuit zijn verworpen. Genoemde stichting en enkele milieu-organisaties eisten sluiting
van de racepiste in de duinen.
Desondanks blijft Bleijs bij
zijn standpunt. „Er zitten zeer
grote wereldsteden in de wachtkamer, die per dag zo 100.000
tot 250.000 mensen kunnen ontvangen. In Zandvoort komen
maar 38.000 toeschouwers naar
een Grand Prix. Bovendien is
de Randstad helemaal niet
auto-minded. En Zandvoort levert het geen stuiver op, eerder
verlies. Ecclestone, de grote

Oud-minister
Winsemius
noemde lawaai eens de grootste
milieuvervuiler. Als ik werk
moet ik mijn ramen dichtdoen.
Tijdens races kan er niemand
recreeren. En bezoekers van
het circuit parkeren hun auto's
in het plantsoen. Je hebt er alman van de Formule I, strijkt leen maar rotzooi van. Zondag
alle tv- en radiogelden op."
stonden er na de Marltaoro MasBleijs heeft deze week op- ters nog tot na elven 's avonds
nieuw actie ondernomen en de files in de Kostverlorenstraat."
gedoogvergunning van de provincie aangevochten. „Het geluid op het circuit mag na aan- Duidelijkheid
passing niet boven de 55 decibel
Dirk Buwalda, woordvoerder
uitkomen. Maar er is nog altijd van het Exploitatie Circuit
een uitspraak van de Raad van Park Zandvoort is uiteraard
State die de autosport een straf - een andere mening toegedaan.
correctie van vijf decibel heeft „Gelukkig is er nu duidelijkopgelegd. Onder de vijftig deci- heid," zegt hij na het bekend
bel komen ze nooit."
worden van het Koninklijk Besluit. Buwalda noemt de proBleijs ergert zich al jaren testen „de zoveelste procedure
groen en geel. „Race-auto's ma- die vertragend heeft gewerkt.
ken een hoogst irritant geluid. Nu speelt alleen nog een ver-

ZANDVOORT - Ondernemers in Zandvoort is gevraagd mee te doen aan een
'Engelse week in Zandvoort', van 11 tot en met 17
september. Ondernemersvereniging OVZ wil hiermee
aanhaken aan het British
Race Festival op 16 en 17
september op het circuit.
„Het circuit is een publiekstrekker voor Zandvoort, dan
zou je toch gek zijn om een gescheiden leven te leiden," zegt

gunning wet geluidhinder.
Maar dan is ook alles achter de
rug."
Nu de bezwaren ontvankelijk
zijn verklaard kan het circuit
beginnen met de uitvoering van
de saneringsplannen, zoals vermeuwing van het pitscomplex,
verlenging van de racebaan tot
4,2 kilometer en verbetering
van de publieksaccommodaties. „Dat laatste is niet direct
noodzakelijk, maar willen we
zelf graag," aldus Buwalda.
„Vooral een beter restaurant
is nodig." Ook komen er langs
de baan geluidsschermen en
wordt camping De Dumrand
verplaatst.
Misschien dat de eerste
Grand Prix weer m 1990 kan
worden gehouden, maar zeker
is dat met, zegt de circuitwoordvoerder. „We werken er
wel aan. Dit is een samenspel

OVZ-bestuurslid Theo van der
Laan. „Dan is het toch prachtig
als je samen iets kunt doen aan
een zelfde thema? Helemaal als
het gaat om een seizoenverlengde activiteit, want zo zien wij
die Engelse week. Daarom willen we serieus proberen er iets
leuks van te maken. Ik denk
bijvoorbeeld aan etalages en
horeca in een Britse sfeer, produkten zoals Engelse koekjes
of bier, of Engelse bobby's op
straat."
„We hebben wel alle OVZ-leden aangeschreven," zegt Van

der Laan, „maar het zou leuk
zijn als andere ondernemers
ook meedoen. Als zij vóór of
uiterlijk op 15 augustus reageren, kunnen we gezamenlijk
Engelse dingen inkopen. Dat
kan via het Engelse verkeersbureau, dat graag wil meewerken."Aanmelden kan bij Hema,
ABN/AMRO en Tromp Kaas.

Concours
Het idee van OVZ is op het
circuit enthousiast ontvangen,
van hieruit werkt men graag

(ADVERTENTIE)

Bij wijze van uitzondering mochten enkele horeca-ondernemers dit weekend in de Kerkstraat
een terrasje plaatsen
Foto Peibbuieau Zandvooit

HW LW HW LW
03 35 3.35 16 05 23 56
04 18 -.-- 16 49 14 33
05 05 00 .45 17 36 15 16
05.46 01.30 18 1G 16 00
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07 15 03.04 19 40 15 25
07.55 03.59 20 20 16 15
08.34 04 .51 21 06 17 05
09.25 05 .14 21 49 17.25
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05 46 uur NAP + 129 cm
vnjd. 18 aug. 05.04 uur

te!. 18648

Eric Breukink
van Scheveningen
naar Zandvoort
ZANDVOORT - Ene Breukink, Tony Rommger, Alex Zülle en Adn van der Poel zijn gecontracteerd voor de eerste
Brinta Beach Classic, een wielerwedstnjd op mountam-taikes> over het strand van Schevenmgen naar Zandvoort op zondag 22 oktober.

'Wapen' mist
opbrengt jazz

VROOM & DREESMANN
Kalverstraat

«••Ml
|ÏÏHS|tH.|||
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ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
HOUDTU
IEDERE WEEK OP DE HOOGTE

Naam: (m/v) l
Adres: l l l
J l l l l l 1_J l
Postcode/PIaals.l L
Telefoon: L 1 , 1 , 1
Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en belaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D half jaar ƒ 82,550 jaar ƒ 5(5.90

7 DAGEN PER WEEK TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN

14.95

Het bedrag was een deel van
de verdiensten tijdens het Jazz
behind the Beach van afgelopen weekend. De eigenaar had
de rest al mee naar huis genomen. Het geld lag opgesloten m
een kluis, maar dat kon de dieven met weerhouden. Zij namen de hele kluis mee. De eigenaar is zeer gedupeerd, mede
doordat het 'Wapen' al vaker is
getroffen door inbraak. Eerder
dit jaar werd de speelautomaat
leeggehaald.

DRIE MAANDEN
V O O R MAAR ƒ 1 3 , 0 0

ELKE ZONDAG OPEN
Op zondag 13 augustus:
Zalmfilet met witte wijnsaus,
huisgemaakte frites en een
Zwitsers roomdessert.

mee. Zo is onder andere het
plan ontstaan Engelse auto's
een 'Concours d'Elesrance' door
het dorp te laten rijden „We
willen het gewoon gaan proberen," zegt Van dei Laan,
„Het is belangrijk, vooral
voor de langere termijn, dat je
een aantal seizoen verlengende
activiteiten hebt." Wat dat betreft komen er nog wel meer
initiatieven van OVZ, voorspelt
hij.

aan het Gasthuisplein is
zondagnacht een bedrag
van ongeveer tienduizend
gulden gestolen.

3

bijvoorbeeld in de Kerkstraat dernemers. Tot zij de rekening
die voor het verkeer was afge- kregen gepresenteerd voor
sloten. Voor het wandelend pu- deze vergunning, die alleen tijbliek bleef voldoende ruimte dens Jazz behind the Beach geldig was. Het extraatje kostte
over.
Een aardige geste van de ge- 400 gulden, exclusief 70 gulden
Tijdens het jazzfestival deed meente, zo vonden enkele on- BTW.
zich een opmerkelijk verschijnsel voor: horeca-ondernemin(ADVERTENTIE)
gen die normaliter geen terras
mogen neerzetten, kregen nu
alle ruimte voor tafeltjes en
stoeltjes op straat. Het kwam
de sfeer zeker ten goede, zoals

ZANDVOORT - Jazz behind the Beach: bij uitzondering een terrasje, maar
dan moet er wel betaald
worden.

10 aug
H aug
12 aug
1.3 aug
14 aug
15 aug
16 aug
17 aug
1 8 aug

tel. 17166

Redactie:

Aan de wedstrijd mogen tevens 2500 toerfietsers meedoen
Het idee van de ATB-race is afgekeken van de Rominger Classic, een Zwitserse wielerwedstrijd waaraan zowel prof s als
liefhebbers deelnemen. De Rominger Classic werd vorige
van provincie en gemeente. De maand gewonnen door Tour de
saneringsplannen voor het cir- France-winnaar Michael Inducuit worden weer ter visie ge- rain.
legd. Ongetwijfeld zullen er
weer groeperingen ageren,
„De toerfietsers kunnen dan
maar dat hoort bij de democra- even m het wiel van hun idool
tie. Wij hopen op niet al te veel rijden," aldus Edgar Jorissen
vertraging."
van Top Sports Marketing
In totaal gaat de sanering (TSM), die het evenement orgaacht miljoen gulden kosten. niseert. TSM heeft voor de wedDrie miljoen wordt door het mi- strijd een begroting opgesteld,
nisterie van VROM betaald, de van vier ton.
rest komt uit eigen middelen.
Ongeveer vijftig profs, zowel
Die acht miljoen noemt Bleijs ATB-rijders als wegrenners,
een lachertje. „Alleen al voor zullen aan de start verschijnen.
het aanleggen van schermen RTL Sport zal een reportage
zijn ze zes tot zeven miljoen van de wedstrijd maken van ongulden kwijt. Een aangepast geveer dertig minuten.
circuit kost 20 tot 30 miljoen
Er moet een klem hospitaal komen en helikopters moeten
klaar staan. Maar dat weten ze
zelf ook wel. De A-status staat
gelijk aan de drie sterren van
een hotel "
ZANDVOORT - Uit café
Vervolg op pagina 3 Het Wapen van Zandvoort

Engelse bobby's in de Zandvoortse straten

Datum

Advertenties:

'Grand Prix komt nooit meer terug in Zandvoort'

Wel betalen voor het terrasje

1 Waterstanden B

Oplage: 5.300

Weekmedia

DIRK
VAN
hBeft het laagste prijspeil van Nederland!

* Voor postabonnees Relden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven-020-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 FA
Amsterdam. U hoeft geen post/egel te plakken.

donderdag 10 augustus 1995
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FAMILIEBERICHTEN

Toko ;Ann
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i
De nieuwe
i
wintergidsen zijn uit! i

WEEKMENU
Sambal Goreng Daging

**~'*-'-

Lamsvlees gerecht met Tahoe-Taugé
Nasi /Ba mi /of rijst

13.50
Om uw maaltijd te vervolmaken
kunnen wij ook onze speciale
huiswijn aanbevelen
Rood-Wit-Rosé
h a r t e l i j k ^otclicitccixl nier Je neboorre van
j u l l i e dochtertje

THUISBEZORGING

lussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en bulten Zandvoort ƒ 5.00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

en Yentl uier haar zusje

ledereen mag het weten dat Mariska
Liefhebber vanaf vandaag Bogaart
zal gaan heten.

en

^jf

B

v/.;.

•'£[•. Gratis Zonnen bij zonvaart!

Geopend van 13.00 tot 22.00 uur

ie Deveney

Martin

•:•:-:;

13.95 per fles

Sylvia en Ron Kedde

"-K-

'•''.'.••
T>:-:".i(_

Dat is niet gek! Gratis een keertje voorbruinen, in het zonnecentrum bij u in de buurt.
Als u voor 15 oktober l 995 een winterzon-vakantie boekt bij l van de Toerkoop Reisburo's
van Zonvaart, ontvangt u per persoon een 'Gratis zonnen coupon'.

..
•XÓt
• «-7*••«••

Natuurlijk zijn we ook de wintersporters niet vergeten. Boek uw wintersport-vakantie voor
15 oktober 1995, en u krijgt een gratis proefles ski-fitness bij Fitness-Paradise.

Liever Sneeuw?

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 02507-12800 fax 02507-30553

_V-''V

^*i:
v*'''/
•Hv,__

Boek dus snel uw wintervakantie bij Toerkoop Reisburo Zonvaart,
dan gaat uw altijd goed voorbereid op reis.

Mariska

van

en heel
veel ge-

harte
gefeliciteerd

luk

ge-

wenst

van ons

f

Z A N D V O O R T

PROFITEER DE HELE
MAAND AUGUSTUS
VAN SPETTERENDE AKTIES IN
ONZE WINKELS OP DE GRAN PLACE

Pap, Mam, Mirjam,
Romy

Willem

en

De Overheerlijke zomerwijnen
vanaf
T-shirts van Lapagayo
vanaf

ADVERTENTIES

& w^^ aBè£

4,95
19,95

f
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In de maand augustus op de nieuwe
zomercollectie lingerie en badkleding
20% korting.

40

40

*•"•LY
vx /\

v

-".v..
w xx

~AT, . f

Tof ziens in onze winkels
info telefoon 02507-20000

Wat?! Zo oud?!

ANKE LOOIJER
VAN HARTE
De Spanjeploeg

40

40

De natuur kent de mens.
Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude geneeskracht van planten en kruiden uit de
hele wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:
Drogisterij-Parfumerie Bouwman
. Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327.

PTOERKOOP Reisburo Zonvaart
.

Zandvoorts Nieuwsblad

Beverwijk

Castricum

Heemskerk

Heerhugowaard

EuropaboulevardlSl

Breestraat4

Burg.Mooystraat2la

G. van-Assendelftstr. 18a

Middenwaard 20

tel. 072-622424

tel. 02510-12450

tel. 02518-55671

tel. 02510-31441

tel. 02207-16744

Alkmaar

Heiloo
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein

11-8-1974

11-8-1995
21 jaar

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

van harte gefeliciteerd

Sig.mag. De Krocht
Mama, papa,
Linda, Laura

2101

MV HEEMSTEDE

Kerkplein 11, Zandvoort

Velserbroek

Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

Winkelhof't Loo 19

Middeiwegó

Winkelcentrum 6

Grote krocht 20

tel. 072-332114

tel. 02513-15050

023-392223

tel. 02507-12560

«LI qacsï een wereia voor u open.
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^';; ^glëÉt; y^zprgde begrafenis!
of crematie voor slechts f ^^S^\
liutè^natu^
bi^^U

GEVRAAGD:

ERVAREN
BARMAN/VROUW
+ ZEER SNELLE

ZAALKELNER

OPSLAGRUIMTE
gezocht ïÏQ in2
302507-31255

boven 30 jaar
voor de zaterdagavond
Danssociëteit De Manege
Info 02507-16023

Te koop
gevraagd

garage
of

opslagloods
Br. onder nr.
569076

GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

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

MEE IN MOKUM
De rondlcidcrs zijn trots op en verknocht aan
Amsterdam. Zij verlanen belangeloos cii uit pure liefhebberij hun medewerking aan Mee in Mokum. Het
j gaat dus niet om professionele excursies, maar om
i informele wandelingen in kleine groepjes (maximaal 8
i personen). Iedere rondleiden heeft zijn of haar eigen
| route en eigen verhaal.
j U kunt kiezen uil drie wandelingen: mee in de oude
; binnenstad, mee naar de Jordaan. of mee op een
zwerftocht naar leuke, maar minder bekende plekjes in
Amsterdam.
De wandelingen zijn dagelijks (behalve op maandag en
zaterdag), en starten om l 1.00 uur. Ze duren zo'n 2 a
2 1 / 2 uur. U k u n t reserveren tot één dag van tevoren.
Belt u. om teleurstelling te voorkomen, echter zo spoedig mogelijk!

PROFESSIONALS IN:
AUTO RECLAME
RECLAMEBELETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO'S)
ZETWERK
DRUKWERK & STICKERS
PROMOTIONELE KLEDING
VLAGGEN & SPANDOEKEN

DUINSTR. 8 ZANDVOORT

02507-20102

Jubileumcheque
U kunt voor f. 4,- per persoon een fantastische stadswandeling maken met een trotse,
oudere Amsterdammer.
Om de groepjes klein te houden is reserveren
noodzakelijk: 020 - 6251390 (op werkdagen,

van 13.00 - 16.00 uur).
Deze cheque in geldig tot l november 1995.

Zandvoort

Grote Krocht 18, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

De Vonk

HERENWEG180,

Haltestraat 22, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling

UJJ uitvaartverzorging
kennemerland bv

Haltestr. 9, Zandvoort

Uitgeest

WOORD
Vrijdagavond
'
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPRVOND

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 17 augustus 1995 om
15.30 uur. De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.Br een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
95074B
~ C.A.
- - Gerkestraat
- •
Dr.
57
oprichten aanbouw
95075B
Zandvoortselaan (Bentveld)
plaatsen sirene t.b.v.
waarschuwing burgers
95076B
Vondellaan
plaatsen sirene t.b.v.
waarschuwing burgers
95077B
Hogeweg 37
plaatsen sirene t.b.v.
waarschuwing burgers
De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot
12.30 uur ter inzage bij de afd. Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Belanghebbenden kunnen schriftelijk
hun zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. BWT, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. De ontvangen zienswijzen
worden bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er echter
bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De arkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor i
het verzorgen van een begrafenis i
'••''•',•'''•'l
UITVAARTCENTRUM HAARLEM of crematie. ,
Direkt hulp hij een sterfgeval. >;|
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartver/.ekeiing
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
:

pq naam:.
straat:
postcode/woonplaats:
telefoon:

GEMEENTE

O 'eelt!jd(en):

!PH

Non in envelop zonder postzegel /.enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC] Haarlem.
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Norbert Fontana wint 5-erace MarlboroMasters

ZANDVOORT - Maar
liefst 55.000 toeschouwers
hebben zondag genoten van
de fantastische autosport
op het Circuit Park Zandvoort. Vooral de 5-e race van
de Marlboro Masters of Formula 3, die gewonnen werd
door de Argentijn Nortaerto
Fontana stond bol van spanning en spektakel. De Haarlemmer Torn Coronel werd
knap vijfde.

Fontana was oppermachtig
in het hoofdnumnmer van de
dag, maar hij voelde in de eindfase de hete adem van Ralf
Schumacher in de nek. De twintigjarige Argentijn, die momenteel nummer één staat in het
Duitse F3-kampioenschap verdiende met zijn prestatie zo'n
achtduizend gulden. Fontana,
die de eerste niet-Europese
winnaar is van de Marlboro
Masters, zei na afloop: „De beste coureurs uit de Europese F3kampioenschappen zijn hier.
Als je wint, sta je volop in de
belangstelling. Ik kan dit dan
ook goed gebruiken voor mijn
toekomst."

doen om zich de jonge broer
van Michael Schumacher van
het lijf te houden. „Mijn grootste voorsprong bedroeg slechts
twee seconden. Maar mijn team
heeft goed werk geleverd. Ik
kon constante, snelle tijden op
de klokken zetten en de race
controleren. Zo'n tien ronden
voor de finish begonnen de banden slechter te worden. Mijn
wagen begon steeds meer te
glijden, vooral in de laatste vijf
ronden."
De Duitser Ralf Schumacher
had het aanvankelijk moeilijk,
doch ging in de eindfase steeds
beter rijden. „In de eindfase
kwam ik dichterbij. Voor mij
duurde de race tien ronden te
kort. Als coureur ben je niet blij
met een tweede plaats, maar in
deze situatie voel ik me er happy bij. Toen de gelapte Pacchioni voor me zat, hoopte ik in zijn
slipstream bij Fontana te komen.
Maar opeens had de Italiaan een probleem en verloor
ik achter hem kostbare tijd.
Toen wist ik dat de zege buiten
m'n bereik lag."
Torn Coronel werd vijfde

mede dankzij een goede start.
In de eerste bocht lag hij vijfde,
maar even later moest hij hard
remmen vanwege de spin van
Pacchioni. Oliver Gavin en Max
Angelelli sloten bij de Haarlemmer aan, die in de achtste ronde
de Engelsman moest laten
gaan. „Het was een leuk gevecht, maar ik verboog een
voorvleugel tegen een achterwiel van Gavin, waardoor de
wegligging werd beïnvloed," aldus Coronel. „Ik had gedacht
dat de banden net zoals tijdens
de trainingsdagen snel slechter
zouden worden. Daarom had ik
de achtervleugel steiler laten
zetten, om meer grip op de achterkant te houden. Maar de
banden bleven boven verwachting redelijk goed en dus kostte
me die vleugelafstelling topsnelheid in plaats van dat deze
voordeel opleverde."
Torn Coronel hield in het verloop van de strijd keurig Angelelli en Luca Rangoni achter
zich en toonde zich met de
prestatie best tevreden. Santpoorter Martijn Koene die als
32-e en laatste was gestart, eindigde in de achterhoede op een
19-e plaats. "

'Zonder pech had ik zeker gewonnen'
ZANDVOORT - Tijdens
de Marlboro Masters leek
Allard Kalff, in de achtste
race om de Eurocup Renault Clio Elf, rechtstreeks
op de zege af te stevenen totdat hij na dertien ronde met
een afgebroken motorsteun
de pits moest op zoeken.

Mickael Legeay klapte meteen
na de start op de Belg Paul Simons waarna negen wagens
een kettingbotsing veroorzaak ten.
De herstart van Allard Kalff
was bijzonder sterk. Vanaf de
vijfde plaats flitste de Zandvoorter naar de koppositie.
Daar bleef hij dertien ronden
lang de lakens uitdelen, todat
De race begon met een gewel- pech hem achtervolgde. De Redige klapper. De Fransman nault Clio zat opeens zonder

Op zaterdagmorgen half acht
werden de duiven gelost met
een noordoosten wind. De eerste duif werd om één minuut
over elf geklokt door de combinatie R. en Th. Sinnige, hetgeen
de overwinning betekende.
Uitslag: R. en Th.Sinnige l, 6,
21. H.Heiligers 2, 4, 14.
F.Spronk 3. R.Driehuizen 5, 8,
10, 12, 19, 22, 24. P.Bol 7, 15, 17,
18. G.Harteveld 9. J.Romkes 11,
16, 20,.23. P.Koopman 13, 25.

Florian van der
Moolen tweede op
schaaktoernooi

Het erepodium met in het midden de winnaar Norberto Fontana, rechts Ralf Schumacher en links als derde Gastro Neves
Foto IVrsbureau Zanclvoori

aandrijving, omdat er een motorsteun af brak.
„Zonde, want mijn auto was
zo goed dat ik zeker weet dat ik
gewonnen zou hebben," aldus
Kalff. De Marlboro-coureur
verloor daardoor de aansluiting met de kop in het totaalklassement. Door het wegvallen van Kalff kon de Zwitser
Klaey de zege pakken voor de
Italiaan Campani en Michael
Bleekemolen uit Aerdenhout.

Opel Astra, Peugeot 309 en
Renault Clio spelen de hoofdrollen in de klasse tot 2000 cc,
terwijl in de afdeling tot 1400 cc
de automobielen van Citroen
met het type AX en de Peugeot
106 kennis zullen maken met
het Zandvoortse circuit. De
race op het circuit beginnen 's
middags om twaalf uur en eindigen zes uur later.
De toegangsprijs bedraagt

ZANDVOORT - Florian
van der Moolen, jeugdclutakampioen van de Zandvoortse Schaak Club, is
tweede geworden op een
toernooi in Haarlem, dat
werd gehouden naar aanleiding van het 750-jarig bestaan van de stad.
Van der Moolen behaalde een
score van 5,5 uit zeven wedstrijden. In totaal deden 15 schakers mee. De Zandvoorters
Henk
Willemse, Maarten
Scholder, Edward Hendrikse
en Rebecca Willemse werden
respectievelijk vierde, zesde,
zevende en negende.
Tijdens de pauze van het
toernooi werd er buiten op de
Nieuwe Groenmarkt tussen
burgemeester Pop en hoofdcommisaris van politie Straver
een levende schaakpartij gespeeld, die eindigde in remise.

Zomermarkt
in 'centrum'
ZANDVOORT - „De jaarmarkten worden een belangrijke schakel in het totale
badplaats-produkt
Zandvoort." Dat zegt Zandvoort Promotie-voorzitter
Floris Faber, in verband
met de zomermarkt van
aanstaande zondag.
De ruim 200 kramen zijn zondag tussen 9 en 6 uur te vinden
Norberto Fontana aan de leiding, Ralf Schumacher op de tweede plaats: 'Mijn grootste voorsprong bedroeg slechts twee in de Haltestraat, Kerkstraat,
Seconden'
Foto Persbureau Zandvoort L. Davidsstraat, Kleine Krocht
en Gasthuisplein. Bij de voorjaarsmarkt waren ook al de
hem, inclusief rente. Daarnaast meeste kramen in de winkelZANDVOORT - Vier bezou hij vijfjaar geleden, toen hij straten neergezet, hetgeen de
stuursleden van sportverede administratie voor zijn reke- sfeer ten goede kwam. „De
niging AFAFA uit de Brugning nam, zelf 25 duizend gul- markten krijgen daardoor een
straat zijn opgestapt, weden in de kas van de vereniging nóg sterker Zandvoorts karakvijftien gulden per persoon. Za- gens een geschil met hun
gestort.
ter," aldus Floris Faber, stichterdag 12 augustus zijn de trai- penningmeester over 74 dui- zend gulden." Ook daarover be- hebben
Het oude bestuur heeft over- ting Zandvoort Promotie. Beningen vanaf negen uur in de zend gulden.
stond geen afspraak, aldus Lut- wogen Koopman te schorsen, halve dat het gezelliger oogt,
morgen te volgen voor tien gultik.
maar daar toch van af gezien. doen er door de nieuwe ligging
den, terwijl op deze dag vanaf
„De penningmeester heeft 50
Volgens de penningmeester Koopman is te belangrijk voor van- de markt ook veel meer
circa drie uur al vier races wor- duizend gulden opgenomen, zelf,
Peter Koopman, heeft hij de vereniging. Inmiddels is een Zandvoortse ondernemers aan
den verreden. Een kaart voor zonder dat iemand daarvan af wel degelijk
een bestuurs- nieuw bestuur aangesteld en er mee.
het rennerskwartier kost 35 wist," zegt ex-voorzitter Ruud lid afsprakenmet
gemaakt
over het wordt een extern bureau ingegulden en is het gehele week- Luttik. „Bovendien heeft hij opnemen van geld, wegens
ei- schakeld voor de financiële
einde geldig. Kinderen tot zich door AFAFA laten betalen gen geldproblemen. Een deel
Mogelijk wordt de ver- Slogan
twaalf jaar betalen de helft van voor een bedrag van - inclusief daarvan zou hij al teruggestort kwestie.
eniging daarna overgenomen
De nieuwe aanpak past in het
de genoemde bedragen.
deze maand augustus - 24 dui- hebben, de rest volgt volgens door Koopman Bodycare.
kader van 'Ontdek Zandvoort',
een nieuwe slogan die voor de
badplaats gebruikt wordt en de
oude, 'Meer dan strand alleen'
begint te overvleugelen. Faber:
„Ontdek Zandvoort zorgt er op
deze wijze, met jaarmarkten in
het centrum, voor dat het dorp
kwam daardoor op een 3-1 vooreen belangrijke schakel wordt
sprong.
in het totale badplaats-produkt
De hoop was gevestigd op de
'Zandvoort'."
dubbels, die voor twee punten
moesten zorgen. Het damesdubbel Seda Noorlander/MoniVoor de kinderen is een flink
que Kiene voegde een punt aan
aantal attracties geboekt, zoals
het totaal toe. Dat ging, vooral
een vliegtuigmolen (t.o. Jupiin het begin van de partij, niet
ter), een reuze-springkussen én
gemakkelijk. Het Zandvoortse
een Westerntrein aan de L. Dakoppel speelde in de eerste set
vidsstraat. Clown Ome Willem
niet geconcentreerd genoeg om
is eveneens weer van de partij,
Monique Kie- met zijn ballons waarmee hij
Van Exel/De Weerd in problene was niet verschillende figuren tevoormen te brengen en verloor dan
opgewassen
ook met 2-6. Het herstel kwam
schijn tovert. In de buurt van
tegen Nicole Café Neuf komt een kinderin de volgende sets. Noorlander
Muns
en Kiene schakelden een tandje
boerderij te staan.
bij en wonnen vervolgens vrij
vlot de tweede en derde set met
6-2 en 6-0.
De herendubbels van Zandvoort en Heerhugowaard waren aan elkaar gewaagd. Met
goed tennis werd fel gestreden
Op wekelijkse schaakrubriek
om de punten. In de eerste set
wordt verzorgd door de Zaïulmoest een tie-break de beslisvoorlse Schaak Club. In versing brengen. De Zandvoortse
band met de zomerstop is inforspelers Van Gelderen en Van
matie over de schaukproblcTrigt wisten die tie-break niet
men in te winnen via de volgenbinnen te slepen. In de tweede
de telefoonnummers: 02507 set verloren de Zandvoorters
17272, 14441 en 15023. De eerst
meteen de opslag en de opgelovolgende clubavond in het Gepen achterstand kon niet meer
mccnschapsliuis is op dondorgoed gemaakt worden, 4-6.
dag ~ september 1995.
Door deze uitslag kwam Zandvoort tot een toch iets teleurstellende te kleine 4-2 overwinning.
Ondanks het dreigende degradatiegevaar blijft coach
Hans Schmidt hoopvol. „In
deze wedstrijd ging het in het
begin erg goed en hoopte ik op
een grotere overwinning dan
we nu behaald hebben. Omdat
we moeten winnen spelen we
wat te voorzichtig, we spelen
niet vrijuit. We moeten zaterdag winnen en dat kan best."

Races om Duitse titel op circuit
re raceprogramma is een wedstrijd voor de Duitse Toerwagen Trophee, waar in vier klassen voor de prestigieuze Duitse
titel wordt gestreden. In de
klasse boven 2500 cc gaat het
duel tussen de Fords Escort
Cosworth en de BMW's M3
De coureurs strijden in maar E36. Tot 2500 cc is het een onliefst acht races voor de diverse derlinge strijd met enkel
Duitse kampioenschappen. De BMW's van de typen 325i Couhoofdmoot van het spectaculai- pe en M3 E30.

Winnende duif
van Sinnige
ZANDVOORT - Voor de
duiven van Postduiven Vereniging Pleines stond een
vlucht uit het Franse Roye
op het programma. Door de
hoge temperaturen in
Frankrijk werd uitgeweken
naar Chimay in België wat
hemelsbreed zestig kilometer dichterbij ligt.

Allard Kalff
leek zeker van
de overwinning,
totdat
een afgebroken
motorsteun
hem
dwong tot opgave

ZANDVOORT - De Duitse
automobielclub MSC Langenfeld organiseert aanstaande zondag voor de 31e
keer de internationale
ADAC-Noordzee-Cup op het
Circuit Park Zandvoort.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Bestuur Afafa
ruziet over

Winst noodzakelijk voor Zandvoort
ZANDVOORT - Wil Zandvoort in de eredivisie van de
tenniscompetitie
blijven
spelen dan dient er van concurrent Halfweg komende
zaterdag gewonnen te worden. Dit komt omdat in het
afgelopen weekend slechts
vier punten behaald werclen. Zandvoort speelt zaterdag thuis op het tennispark
De Glee de belangrijke wedstrijd om lijfsbehoud.
Toch blijft coach Hans
Schmidt optimistisch. „We
hadden gehoopt gelijk te komen met Halfweg en hadden
gerekend op zes punten." Eén
van die zes punten zou tegen
Amstelpark gescoord moeten

worden. Echter ranglijstaanvoerder Amstelpark gaf Zandvoort geen schijn van kans.
Seda Noorlander werd met 6-3
en 6-1 verslagen door Stephanie
Rottier en Nicole Muns klopte
Monique Kiene met 7-5 en 6-0.
Ook de Zandvoortse mannen
Marco van Trigt en Glenn
Schaap waren niet in staat de
supporters te laten juichen.
Waren de dames in het dubbelspel kansloos, dat kon niet gezegd worden van de herendubbel Vincent van Gelderen en
Marco van Trigt. Na een 6-3 verlies in de eerste set trokken de
Zandvoorters de stand gelijk
middels een overtuigende tweede setwinst, 1-6. Het Amsterdamse duo Van Scheppingen/Hommel bleek in de derde set

Zeemijl Bloemendaal
zondag voor 39-e keer
ZANDVOORT - De Vrijwillige Bloemendaalse Redöingsbrigade organiseert
zondagmiddag voor de 39e
keer de Zeemijl van Bloetaendaal, een zwemwedtrijd en prestatietocht in de
Hoordzee voor de Bloemenflaalse kust.

De deelnemers aan deze
'-wemtocht kunnen een hele
zeemijl
(1852 meter) in weds
Mjdverband zwemmen of
fneedoen aan een prestatie'ocht over een hele of halve zeeliijl. De organisatie heeft ten
behoeve
van de veiligheid een
a;
mtal voorwaarden verbon*ten. Om deel te nemen aan de
?eemijl moet de leeftijd van 15
Jaar of ouder zijn bereikt, ter*ijl voor de halve zeemijl vanaf
•2 jaar de deelname openstaat.
Tevens is een sportkeuring verWicht voor de deelnemers aan

de wedstrijd en is deelname geheel voor eigen risico. Overigens houden de vrijwilligers
van de reddingsbrigade een
oogje in het zeil.
De start van de wedstrijdzwemmers is om één uur, terwijl de prestatiezwemmers vijf
minuten later vertrekken. Men
kan voor deelname inschrijven
op zondagmorgen vanaf half elf
bij de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade aan de kop
van de Zeeweg, naast restaurant Les Piramides. De kosten
bedragen voor leden van de
Reddingsbrigades KNBRD vijf
gulden en voor niet-leden 7,50
gulden.
Indien de weersomstandigheden het niet toelaten om zondag de Noordzee in te duiken
dan wordt uitgeweken naar
zondag 20 augustus. Inlichtingen kunnen verkregen worden
bij de VBR (023-252320) of bij
R.P.Cloeck (023-250456).

iets koelbloediger en won met
6-5, waardoor de 6-0 nederlaag
een feit werd.

Ruime cijfers
Zondag kwam het onderaanstaande Heerhugowaard op bezoek waarvan met ruime cijfers
gewonnen moest worden. Dat
leek in de ochtenduren geen
probleem te worden. Seda
Noorlander was in een klein
uur klaar met haar partij.
Anousjka van Exel was niet opgewassen tegen de Zandvoortse
speelster die met 6-0 en 6-2 het
eerste Zandvoortse punt liet
aantekenen.
Even later stond een 2-0 voorsprong voor Zandvoort op het
wedstrijdformulier genoteerd.
Monique Kiene had ook geen
probleem met haar tegenstandster, Thea de Weerd, 6-4 en 6-1.
De strijd tussen de mannen
was meer in evenwicht. Marco
van Trigt leek op weg naar een
overwinning. In de eerste set
nam een goed spelende Van
Trigt een 5-3 voorsprong en kon
met eigen service de set gaan
afmaken. Een setpoint bleek
niet genoeg en toen het punt
naar Bas Wild ging, lukte het
niet meer bij de Zandvoorter.
De set ging met 5-7 verloren. In
de tweede set kwam Van Trigt
niet meer in zijn spel en verloor
kansloos met 1-6.
Gelukkig voor de Zandvoorters speelde Glenn Schaap een
sterke partij tegen Eric Koch.
Bij een 2-2 stand brak Schaap
door de service van Koch en gaf
zijn voorsprong niet meer weg,
6-3. De tweede set ging gelijk op
en de tie-break mpest een beslissing brengen.\In deze partij
werden fraaie rally's gespeeld
vaak besloten met krachtige
slagen of subtiele balletjes net
over het net. Glenn Schaap
kwam in de tie-break met 5-4
achter maar met een paar
prachtige winners greep hij alsnog de winst met 7-6. Zandvoort

Schaakprobleem

Stand: 1. Amstelpark 4-20, 2.
Popeye Goldstar 4-18, 3. Goldwell/Manege 4-15, 4. Teesing/Thor RW 4-14, 5. Xylifresh/De
Mets 4-11, 6. Holland Ridderkerk/Halfweg 4-8, 7. Sabatini
Zandvoort 4-6, 8. Rabo/Heerhugowaard 4-20.

Schaakdiagnun 27. Opgave: mat
in 2 zetten, wit aan zet.
Oplossing: scliaakdiaifram 2(>
(mat in 3 zetten, wit aan zet): 1.
Lel • c6: 2. Td2 - K f4: 3. Td4 en
mat.
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\J %^ •• •• W M»|J|JJI'HHmij1m
Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
heeft alles. Inclusief een tramhalte voor
de deur. Neem lijn 9 en je zit er zó!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9.30 tot 17.HO uur.
Zaterdag tot 17.00 uur;
maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
Vrijdagavond koopavond
tot 21.00 uur.

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken.
TRAM

9

Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur.

Een pruik als het
nodig is!
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-iiilvrrli'nlirs voor Ziikcnmim en jKirliculicr kunni-n \Minlcn ^i'/.ct over l of - kolominrn ln-rnltc i» (HPai-tii-ulh'!'!'!! vrru'ij/.rn wij n;t;ir <lr s|M'ri;il<> bon op di'
IKijïillii . . M I C H O ' S " .
IMii;ilMn£ is tno»clijk in ilr volf:rn<l«- rditir:
/.AMHOOKTS M KI \VSIM.AD ƒ(). Ui per niillinu-li-r.
Slniliii>:slijil: ilinsila^ l.'i.OO uur.
l' knul n« li-ksl trlrfimisrlir opgeven: 02507-17166 of
;if»ovrn//<'nd<'n aan:
* X.anilvoorls Ni,Miu>l>Uiil. (iiisthiiisplfin 12. 2012.IM
/andvoort:
l'laal-iiii;: is ook mop-lijk in <lc voljs-mlr coniliiniitii::
/,. /.andvoorls Niriiwsliluil. Ainslelvcens Weekblad.
l ilhoornseC.oiiranl. <le Kiinilf Vencr. Aalsmeerder
C.minml. alle edilies van hei Amslenlanis Slailsblad. de Nieuwe Weesper. fö.~>2 per millimelel'.
Sluitingstijd: niaanda<: 15. 00 uur.
•* Infiirmatie over on/.e overifje aiinlrekkelijke advertiMllieeoinliinaties in ile Micro's yjjn op aam-mug op
on/.e kantoren verkrijgbaar.
"fr

\'oor bi-ieven onder nummer wordt l rejïel extra in
rekeninfl "ebraebt. alsmede /ü.-- adm. kosten.

"^T

Bij plaalsin<: in de M iero's worden fieen be.wijsntimmers verstuurd. Op v<-r/.oek wordt aan adverteerders buiten het verspreJdiiifisgebied één krant verstnnrd. Uier-voor wordt ƒ6.50 in rrkrning gcbrai-bt.
Alle prijzen excl. 17.59MJTW
l' kunt de tekst van nw Micro-adverteiitieeunibmatie Z
lelefonisc-h op»everi:

020-5626271

(dit nummer is iiiel voor bezorgklaehten) of /.*-nden aan:
Micro's VMMrkimMliïi
l'osllms 1 5 6 - 1000 Al) Ainxli-nlniii
Oe sluitingstijden, gelden voor plaul.sili^ in dezelfde
week.
Voor de betaliu» ontvangt u een aeceplgirokaart.

Oproepen - Mededelingen
* Susta, Denys, bedankt Harmke Leyenhorst de Jonge
voor de gezellige uurtjes tot bedankt u allen hartelijk voor
25-8. Nico, Wim, beso, beso. alle attenties ontvangen voor
haar verjaardag.
VAN PEKING NAAR A'DAM:
Spiegelcongres VN-Vrouwen- Wie is bereid om met mij (rolconferentie 2-16 sept.
stoeler) en mijn hond ± 3x per
Lezingen, films, theater.
week tegen redelijke vergoeInfo: 020 - 6252066,
ding te gaan wandelen. ReacSticht. Vrouwenhuis A'dam. ties tel. 02507 - 12663.

vanReeuwijk

•1=4
STOK.
[ •"!•]• meübelcénter.

mlinders

* aparte
* bezoek aan
pasruimte
huis of in
* ruime
het
sortering in
ziekenhuis
haarwerken * ziekenfondsleverancier
en pruiken

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren (myil) werken
Dinsdogs gesloten.
Heemstedeslraol 28
b.h. Hoofddarpplein.
Amsterdam.

Tel. 020-0157107

•*• Els bedankt voor je assisentie afgelopen weekend.
M.

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

GROTE
OPENLUCHT
VLOOIENMARKT
2 september buitenmarkt
evenemententerrein
Boerlaavelaan t.o. EG-ziekenhuis
e Haarlem. 3 september copexterrein Weerlaan 3 te Hillegom. 17 september Emergolal (voormalige Delta Lloydlal) te Amstelveen.
Org. Hensen: 023 - 402334.

'damse leeuw zoekt geen
ne-night-stand maar een
/arme, spontane, gezellige
meid.
* Mamma en pappa, gefelici- oxnummer 947262 1gpm.
teerd met jullie dochter.
en je iets ouder dan 40 en
Liefs en kusjes Yentl.
j\\ je misschien straks latten
Mariska en Martin,
met Loek? Bel dan snel!
Een leuk paar uit Zandvoort .oxnummer 914284 1gpm.
geven vandaag hun ja-woord.
en je monogaam, romant.,
Veel geluk, oma Jacobs.
reatief en muzikaal, dan is
* Martin en Mariska van harte velien de vrouw voor jou.
en smullen dat we doen don- faxnummer 382314 1gpm.
derdag. Wendy, Klaas.
len jij een leuke Ant. man,
Martin en Mariska gefelici- lan wil deze Ned. moeder
teerd en veel plezier donder- iraag een serieuze relatie
dag. Ans, Roger, Armand.
met jou.
Martin en Mariska gefelici- ~!oxnummer 946256 1 gpm.
teerd met jullie trouwdag 10 lij deze Hagenaar, man, zit
augustus. Martha, Klaas.
ie schoonheid aan de bin* Robin gefeliciteerd met je enkant. Ontdek dat zelf
maar.
2de verjaardag. Oma Jits.
Boxnummer 914644 1gpm.
* Sylvia en Ron Kedde,
Heel veel geluk met jullie ilonde krullen, gek op uitaan en op zoek naar een
dochter, Mieke en Dennis.
pontane jongen. Dat ben ik,
• Zie de colofon voor opga- essica.
ve van uw rubieksadvertentie. Boxnummer 905721 1gpm.

Felicitaties

Divers personeel gevraagd

Help de Polen. Stuur 'n
/oedselpakket! Wij hebben
3vt. 'n adres: 02907-5235.

Ben je het thuiszitten Beu
Grijp nu je kans.

HIV/A1DS
Vdam zat. 26 aug. a.s.
Groothandel gaat uitbreiden en zoekt
13.00-18.00 uur) bijeenkomst
'oor partners (ook nabestaanden) van mensen met
Hiv/Aids, uitwisselen van er- iinctie o.a.:
- promotiewerk, verkoop
/aringen. Kosten (incl. lunch)
- vertegenwoordigers
f 10,-. Opgave: HIV Vereni- distributie, marketing
ging tel. 020-6.160.160.
- management, telefoniste
- receptioniste en administratie
*• Klaas, Nico succes vrijdag.
Viarta tot de barbeque, gezelBel nu voor een afspraak 020 - 6920191.
ig. Liefs, Wim, beso.
Mensen die direct kunnen beginnen krijgen voorrang.
* Nico, Wim het was weer
Vooropleiding niet noodzakelijk.
Deregezellig. Liefs Beertje,
Poos, Riet, moeder Bets.

± 50 mensen

3

eter, Willem en Karel,
Heel hartelijk bedankt voor de
organisatie van mijn partijtje,
Tim.
SAIL 1995. Prachtige twee
uur durende vaartocht met
M.S. Neeltje langs de Tallships. Inl. 020 -6277001.

\
S

1. Kies een leuke advertentie
!
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

PC STUNTDAG
nu met speciale Macintosh-hoek
Zaterdag 12-08, Expchal, Hilversum, open 10-17 uur.
Demonstraties en verkoop van hardware, software en
supplies tegen absolute BODEMPRIJZEN. Info 071-144915

Schoonheid en verzorging

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!

Afvallen?
2 tot 4 kilo per week!

Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.

Hoe? 3x daags 1 koek + 1 warme maaltijd.
Doos met 45 koeken in 10 smaken ƒ 141,50.
Dit is per dag ƒ 9,44.

Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te
beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw adverten
tie afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)
(in blokletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)

Info: Letty Kinderdijk - 02507 - 19899.

Lessen en clubs

Volksuniversiteit
Amsterdam
Start inschrijving
14 augustus
werkdagen 10-16 uur
Informatie/demonstraties
op de Open Dag
zaterdag 2 september.
10.00 - 16.00 uur
Volksuniversiteit
Rapenburgerstraat 73
telefoon: 020 - 626.1626
Spaans voor gevorderden in ASTROLOGIE opleiding/curs
kleine groep. Donderdag- 'Jupiter': folder 020-6384148
avond. Inl.: 023 - 357796.

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
Het boxnummer is:
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Correspondentie- en contactclubs
** NIEUW ** NIEUW ** NIEUW **
Na HILVERSUM, nu ook in AMSTELVEEN!!!
Club „One and Only" opent za. 12 aug. a.s. van 19.30-01.00 u
haar deuren in het sportcentrum Escapade, Escapade 1 te
Amstelveen. Gastvrouw Bertie en al haar medewerkers heten
u van harte welkom. Correcte kleding gewenst. Voor info bel
030-884841. NB: elke 10e bezoeker een gratis CD!

Naam:

Huwelijk en kennismaking

Adres:

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?

Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

Dag poppetjes. Zie je er goed
uit en ben je gezellig, dan wil
tobin lol met je trappen.
Boxnummer 915906 1gpm.
Debora uit omg. R'darn met
nooie krullen en een tintje wil
net jou 'n afspraak maken.
Boxnummer 910175 1gpm.
Fietsen, wandelen en babbeen. Dat zijn de hobbies van
-lerman uit A'dam. Lijkt je dat
wat?
Boxnummer 915709 1gpm.

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Wat moet u doen:
1. Kies een leuke advertentie, / 1,- p.m.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze,
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

,_een, man, is van binnen en
van buiten aantrekkelijk en
een gevoelsmens. ben jij dal
ook?
Boxnummer 916908 1gpm.

Op de Sniep, Diemen

Erkende relatie/
bemiddelingbureaus

Muziekinstrumenten

Sport, spel en
ontspanning

Bloemen, planten
en tuinartikelen

JUPIDO brengt u bij elkaar!
ndien gewenst reeds binnen
week uw eerste contact,
/raag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 03451-11486
automatisch) of 03451-31364
telefoniste). 24 Uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.
CUPIDO zorgt snel voor resulaat! Folder: 03451-11486 (auomatisch) of 03451-31364
telefoniste). Erkend, voordeg en één van Nederlands
grootste relatie organisaties.

PIANO
SPELEN

Groep aktieve 40-plussers zkt
ClOS'er o.i.d. voor conditietraining van sept. '95 tot
maart '96 zaterdagmorgen
van ca. 10-11 u. op het strand
van Z'voort. Inl. 072 - 646746.

TUINMAN voor al uw tuinwerk, hek- en straatwerk.
Levering alle materialen.
Vraag vrijblijvend prijsopgave. Tel.: 023 - 380852.

U kunt bij ons al

Zalenverhuur

het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

Party-service
PELIKAAN

Verhuizingen
<.Y.Z. B.V. verhuizingen en
amerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

Kunst en antiek

Cilinder
bureau's
groot en klein,
JAN BEST, Keizersgr. 357,
020-6232736. Showroom:
vlr. J. Takkade 30, Aalsmeer,
020-6412137.

TAFELS
antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

iroeit er iets moois tussen
ou en mij? Ik ben Gert-Jan. Jij
•ast een leuke, lieve meid.
Boxnummer 915871 1gpm.
Veilinggebouw Amstelveen
Oppas gevraagd/
Huishoudelijk
4erman, gezellige babbelaar, Heden inbreng voor veiling
aangeboden
personeel
40/1.78/± 72, br. ogen. 4 en 5 sept. Spinnerij 33,
gevraagd
Woont/werkt in A'dam. Houdt tel. 020 - 6473004.
Oppas gezocht voor 2 meis- van fietsen/wandelen/wijntje,
Jevr. huishoud, hulp voor 1 jes, 5 er. 2 jaar, 6.45 tot 8.45 zkt meisje, 30-35. Reageer...
ochtend p. week in Aerden- uur, schoolvak, tot 11.15 uur. Boxnummer 915709 (1gpm).
lout (vlakbij Bentveld). Tel. Goed Engels verstaan, goec
023 - 242193 (dond. of zat.). betaald. Bel 30862 na 16.00 u. k ben Nel en ik zoek een
jrote, lieve, eerlijke teddyDeer om mee te knuffelen.
Computerapparatuur en software
Boxnummer 910586 1gpm.

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?

ior is gek op zijn hond en
:oekt een vrouw die van hem
en zijn hond kan houden.
Boxnummer 916942 1gpm.

Slaapkamer Centrum

v.a. ƒ 270,- voor

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020 • 6413187
VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.

Schoonheid en
verzorging
HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 02507 - 14606.

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,

voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.

Beeld en geluid

Dieren en
dierenbenodigdheden

* Te koop kleuren-tv, 30 kan.
ƒ85 + port. tv ƒ100.
Tel. 02507 - 30355.
*T.k. kleuren-tv 51 cm beeld
met afstandsbediening. Vr.pr.
ƒ 135,-. Tel. 02507 - 31003.

Zindelijk jong Cyp. poesje
en/of haar broertje, 7 wkn,
gratis af té halen. Hogeweg 7.
Tel. 02507 - 19000.
• 'Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Foto - Film
* Minolta Riva AF35, kleinbeeldcamera, 1 jr. oud, incl.
gebr.aanw. + tas ƒ 100 18829

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
Luxe gemeub. app. voor 4 a 5
pers. van half sept. tot mei,
ƒ 1750 p.m. Tel. 033-621289
T.h. kamer/app. in centr. met
gebr. keuken, met tuin, vanaf
1-9-95. Tel.: 02507 - 19541.
Zandvoort t.h. van 1 sept. '95
tot 1 mei '96 ruim gemeub.
ZOMERHUIS, alles aanwezig.
Tel.: 02507 - 14058.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Werk. jongeman, 30 jr., zoekt
woonruimte, zomerhuis of 2kmr.app. Tel. 02507 - 15535.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Zie voor meer micro's
pagina 6

voor de particulier
3 regels
Gratis!

Vindt Jenny in jou de man van
haar dromen? Bel snel en je
weet wat ze zoekt.
Boxnummer 972331 1gpm.
Volslanke Linda, 46, zoek
leuke zuid. eur. of nrd afr
vriend tot 50 jaar.
Boxnummer 915868 1gpm.

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
• geabonneerd zijn op het
bij uw tekst meegerekend wordt).
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worvia de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
den opgegeven.
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • albrief)
met vermelding van uw postcode naar:
leen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de cpupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Of afgeven bij:
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterGasthuisplein 12,
grepen.
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Welke slimme, ietwat eigen
wijze donkerharige vrouw
gaat er met Hans, 34 uit eten'
Boxnummer 911717 1gpm.

Zandvoorts Nieuwsblad

vlargie zoekt contact met een
euke, ondernemende man
om samen te gaan stappen,
Boxnummer 916335 1gpm.
vlijn naam is Ton en ik ben
een Indisch knuffeldier da
van
spannende
dingen
loudt.
Boxnummer 957346 1gpm.
Ronald wil met een lief eerlijk
meisje fitnessen, stappen en
alles doen wat leuk is.
Boxnummer 957547 1gpm.
Spont. si. vrouw zoekt vriend
schap met leuke man me'
veel vrije tijd.
Boxnummer 950644 1gpm.
Tevr. 30+ vrouw, onafh. en
eerlijk heeft veel interesses
Wordt jij de belangrijkste"
Boxnummer 904229 1gpm.

Wil, 65 jaar, houdt van klaver
jassen, zwemmen en gezell'
ge dingen doen. Wie ook
Boxnummer 914885 1gpm.

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

Zie jij er uit als een god ei
heb je ook een sexy stem
Doe me (vr.) dan eens ver
baasd staan.
Boxnummer 910450 1gpm.

6 regels ƒ 10,1 5
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

Zin om samen met Steven u
Wassenaar te gaan stappen
Snel inspreken en wie weet.
Boxnummer 912072 1gpm.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
Gepens. schilder heeft nog
tijd voor binnen- of buiten
werk. Tel. 02507 - 18248.
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk. Vrijb
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 19800.
Wasmachine defect? Be
020-6816308. Tel. pr.opg
vooraf, geen voorrijkosten.

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Abonnee Ja/Nee

donderdag 10 augustus 1995
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'Zandvoort heeft weer z'n vi

even'

ZANDVOORT - De proef
om Jazz behind the Beach
1995 door te laten gaan tot l
uur 's nachts, is de horeca
goed bevallen. De drukte
hield vrijwel onverminderd
aan tot dit tijdstip, vooral op
de 'piekavond', zaterdag.
Het jazzfestival trok die dag
naar schatting tussen de 60 en
70 duizend mensen. „Het was
buitengewoon gezellig," zegt
een zeer tevreden Floris Faber,
voorzitter van de stichting
Zandvoort Promotie. „Er was
wel een discussie of het allemaal wel of geen jazz was. Als
het wat vlot wordt, krijg je al
snel die opmerking. Het is net
als met een merk whisky, de
een vindt 'm goed, de ander
vindt 'm niet te drinken. In ieder geval was de muziek niet
verkeerd en het was meer jazz
dan in de voorgaande jaren. Er
waren zo'n 4 of 5 bands die ook
op het North Sea jazzfestival
hebben gespeeld. Vooral zaterdag zat er toch een heleboel tus- Raadhuisplein wilden een paar
sen."
mannen op de vuist, maar dat is
in de kiem gesmoord." De
„Zandvoort heeft weer z'n vi- stichting en de gemeente hadsitekaartje afgegeven," zegt Fa- den tevoren nog een bewoner
ber. „Bovendien is de proef om uitgenodigd, die een bezwaartot één uur door te gaan, zeer schrift had ingediend tegen de
geslaagd. Het is vrijwel vlekke- nieuwe sluitingstijd, maar die
loos verlopen. Alleen op het bleek op vakantie te zijn.
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Jazz bij De
Wurf: het publiek is nog
- onder weg,
maar de sfeer
is er al
„Het is uitstekend gegaan,"
zegt politieman Peter Kühling,
coördinator van de bewaking
tijdens het jazzfestival. „Het
was een gezellige sfeer, ik heb
geen enkele klacht gehoord en
er is absoluut geen narigheid
gebeurd. Het was een fantastisch festival."

Ook bij de 'oude garde' is het
jazzfestival goed overgekomen.
„Het was een heel goed weekend," zegt Hans Bossink, een
van de oprichters. „Op een paar
podia was het wel niet helemaal
jazz, maar daar hebben wij ons
de laatste jaren ook al een beetje schuldig aan gemaakt. Je

De kruising Kerkpad/Bakkerstraat vormt een ideaal 'pleintje'
voor kleinschalige optredens en gezelligheid Kou,'s A ml ré Uebumm
moet voorkomen dat het publiek gaat vervlakken, want dan
raak jeje sociale controle kwijt.
Verder was het een uitstekend
festijn. Ik denk dat de ondernemers wel tevreden zullen zijn.
En dat is belangrijk, want als
zij afhaken, raak je je festival
kwijt. In de pers is wel geschreven over een 'friet- en satéfeest',
maar je kunt niet zonder. Het
geld voor die bands moet wel
terugverdiend worden."

Maandag kwamen er op de
krant wel enkele klachten binnen uit de Willemsstraat, dat
betrof niet zozeer het tijdstip
van één uur, als wel de geluidssterkte. „Ik kon m'n eigen TV
niet meer verstaan," verklaart
T. van Renterghem. Daar lijkt
het ook op, als hij een geluidsopname vanuit de woonkamer
laat horen. „Die zijstraten van
de Haltestraat zijn als trompetten, ze zuigen het geluid op."

„Je kunt er beter tussen lopen
dan thuis zitten," zegt een
buurvrouw. Maar wij hebben
het hele jaar door al rottigheid
met geluidoverlast. Dat verhaal
van die Italiaan Mario, bij jullie
in de krant, dat is precies ons
verhaal. Als het nou alleen zo'n
festival was, dan ging het wel.
Hoewel ze onze straat 's morgens ook wel schoon mogen
maken, want die vergeten ze."
„Die vreselijke krijsmuziek,"
reageert een andere bewoonster van deze straat, dat - gezien
het tijdstip - moet slaan op het
optreden van Kacha. „Het leek
wel of ze in d'r billen geknepen
werd. Ze stemmen de muziek
teveel af op dat jonge spul."
Daarnaast klaagt zij over stank.
„Ze stonden weer overal te plassen. Er stonden wel wc's, maar
die waren - hoorde ik - om 11
uur al zo smerig, dat niemand
er meer in wou."
Verder zijn de meeste reacties positief. Op verscheidene
plaatsen was het erg gezellig, al
vanaf de opening in Nieuw Unicum op donderdagavond. Dominee Boeyinga en Millie Scott
trokken zondagochtend weer
een plein vol met mensen. God
'bromt mee' zei Boeyinga op
een gegeven moment. Op het
circuit was een Formule I auto
verschenen.

MENINGEN
De verbouwing die momenteel aan de gang is in Huis in het
Kostverloren, getuigt van weinig respect voor de bewoners,
zegt mevrouw Koome. De overlast wordt veroorzaakt door de
plannen van Zorgcentrum
Zandvoort, om hier appartementen voor ouderen te maken,
met mogelijkheden voor zorg
(verzorging) aan huis. In verband hiermee moet Pippeloentje ook weer verplaatst worden.
Weinig respect in het Huis in
het Kostverloren.
Twee maanden na het overlijden van mijn moeder kwam ik
weer eens in verzorgingshuis
Huis in het Kostverloren. Wie
schetst mijn verbazing toen ik

Minste respect voor
ouderen in het HiK
zag dat er weer volop wordt verbouwd in verband met verplaatsing van kinderdagverblijf
Pippeloentje.
Plus minus twee jaar terug,
toen Pippeloen gebouwd werd,
hadden de bewoners al de nodige ongemakken en overlast ondervonden. Nu er nog zo'n twintig mensen op hun verhuizing
zitten te wachten, worden ze

nog eens op dezelfde wijze geconfronteerd met meer problemen. Het is schandalig dat
mensen op hoog bejaarde leeftijd dit alles nog moeten ondergaan. De generatie die voor ons
het hardst heeft gewerkt, wordt
daardoor met het minste respect behandeld. Oud worden is
zo niet leuk want je wordt al
van je plek verdreven wegens

sluiting van het tehuis, wat achteraf waarschijnlijk niet nodig
was geweest. Ik spreek over
omstandigheden in negentienvijfennegentig! Mijn bewondering gaat wel uit naar het personeel, die er voor de bewoners
nog het beste van proberen te
maken. Alle lof!
Misschien zullen de mensen
die al deze vreselijke beslissingen genomen hebben, zich nog
wel eens op hun hoofd krabben,
want ook zij worden een keer
oud eri komen - net als deze
gedupeerde mensen in Huize
Kostverloren - aan de beurt
voor afhankelijkheid.
Tine Koome
Zandvoort

Waar zijn de nooit behandelde brieven gestopt?
De heer M.S. v.d. Boogaard is
een van de 450 Zandvoorters die
door de gemeente gevraagd is
een enquête in te vullen, voor
het nog te vormen Veiligheidsbeleid. Alleen vraagt hij zich af
wat er daarna mee gaat gebeuren. Gaat de uitslag de la in?
Een 4,55 meter lange enquête
is in opdracht van ons gemeentebestuur onder 450 inwoners
verspreid. Hierin vraagt het gemeentebestuur of er vandalisme, overlast, verkeersonveilige
situaties, inbraken, diefstallen,
geweldsdelicten, brand-onveilige situaties zijn of geweest zijn,
of uw gezondheid wordt bedreigd door milieu-onveiligheid, of dat u overlast ondervindt door evenementen. Op 88
vragen kan men, middels multiple-choice, kiezen uit bijvoorbeeld: nooit, bijna nooit, soms,
vaak, zeer vaak of met cijfers
uw ergernis spuien. Verder
wordt u gevraagd of u aangifte
bij de politie hebt gedaan, zo ja,
hoe vaak, in welke vorm enz.
Uiteraard vermoedt (weten
doen ze niets) ons bestuur dat
er een aantal zeer domme mensen in Zandvoort wonen en dus
wordt hen eerst voorgedaan
hoe deze enquête moet worden
ingevuld. Dat gaat zo: Kunt u
aangeven hoe vaak bepaalde
taartsoorten in uw buurt gegeten worden? Uit de keus appeltaart, slagroomtaart, mokkataart, vruchtentaart is appeltaart voor u aangekruist onder
kolom 'vaak'. Welke taartsoort
is volgens u het moeilijkst te
bereiden? Antwoord: mokkataart, met moeilijkheidsgraad
3. Bereidt u zelf wel eens taart?
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Nee of ja en dan welke?
Nu zit ik met verschillende
vragen die ik graag van ons gemeentebestuur zou willen vernemen. Heeft het gemeentebestuur ooit wel eens brieven ontvangen van klagende mensen,
of speciaal daarvoor opgerichte
belangengroepen, over deze onderwerpen? Zo ja, hoeveel, over
welke onderwerpen, hoeveel
zijn er beantwoord met een andere zin dan 'Uw brief ontvangen en tezijnertijd zal Uw onderwerp worden behandeld'?
Hoeveel malen zijn deze kwesties opgelost en welk percentage van de klagers is hierna tevreden? Waar zijn de nooit beantwoorde en/of behandelde
brieven gestopt en waarom
kreeg men geen bericht. Hoeveel geachte Bestuursleden wonen er in Zandvoort en hoeveel
stellen zich persoonlijk op de
hoogte van wat er leeft onder de
bevolking?
Als men wel op de hoogte was
van een of meerdere klachten
over genoemde onderwerpen,
waarom is dan deze (vermoede-

lijk niet goedkope) enquête nodig? Als men ervan uitgaat dat
niet alle inwoners een multiple-choice enquête kunnen invullen, welke waarde geeft men
dan aan hun klachten of informatie? Als ons Bestuur de
meeste inlichtingen niet van de
politie kan krijgen of deze overtaezette politie niet wil lastigvallen, veronderstelt ons Bestuur
dan dat wij de politie gaan lastigvallen door aangifte te gaan
doen voor gevallen, minder belangrijk dan doodslag of zeer
extreem hoge schade?
Inventariseren voor een veiligheidsbeleid is goed bij een
nieuwe situatie, zoals bij een
complete bestuurswisseling. Is
dit de achterliggende gedachte?
Dan heb ik er vrede mee: mijns
inziens is er de laatste 50 jaar
geen slechter beleid geweest.
Tot slot wordt in de enquête
nogmaals benadrukt dat alle inlichtingen anoniem en vertrouwelijk behandeld worden: wilt
u uw geslacht (man), leeftijd
(65), postcode (2042) invullen?
Woont u in een koop- of huur-

huis (koop), wat voor soort
huis is dat (villa, rood dak, balkon aan de voorkant, kompas
in oprit) en wat is uw hoogste
opleiding (heden computer en
bridge)? Zeker weten dat de samenstellers er nooit achterkomen dat ik op de Blvrd. P.Loot
55 woon en onderteken met...
M.S. v.d. Boogaard
P.S. Laatste vraag aan de overige inwoners van Zandvoort.
Stel, 90% van de geënquèteerden heeft l of meerdere onveiligheden ingevuld en opgestuurd aan ons Gemeentelijk
Bestuur. Wat dacht ü dat er
gaat gebeuren en wanneer? Antwoord 1,2,3 of 4:1) HetGemeente Bestuur leest het, doet niets
en men gaat verder met waar ze
de laatste jaren in uitblonken.
2) Men discussieert er over en
besluit tot een nieuwe enquête.
3) Men leest het net en stopt het
in de la bij de overige 't.z.t. te
behandelen' brieven. 4) Andere
mogelijkheden?
IVI.S. v.d. Boogaard
Zandvoort

'Die boom
staat een
beetje droog,'
moet het jongetje op de
foto gedacht
hebben,om
vervolgens
met een gietertje wat
zeewater
over de wortels uit te
gooien. Een
bijzonder
plaatje van
fotograaf André Lieberom, dat een
publicatie zeker waard is.
De 'levensboom' van
kunstenaar
Victor Bol,
ter ere van
zijn pas geboren dochter,
trok vorige
week veel bekijks. Hoewel... een
groep toeristen liep zonder op of om
te kijken aan
de - zieke iep voorbij.
Die waren
vvaarschijnlijk al palmbomen gewend.

Drugbarons met showauto's
hebben Zandvoort ontdekt
De heer T. van Renterghem
heeft commentaar op het jazzfestival, maar vindt ook dat
Zandvoort er in z'n totaliteit op
achteruit gaat.
Vroeger stond Zandvoort bekend als een gezellig stranddorp, met aardige taoutiques,
leuke intieme restaurants,
strandtenten en terrasjes waar
je lekker in de zon kon eten of
van een kopje koffie of een biertje kon genieten. Om niet eeuwig in de files te staan nam je,
met vrouw en kinderen, met al
je strandrommel de trein van
Amsterdam en een half uurtje
later zat je in de badplaats.
Zandvoort was ook mooi wonen en er kwam een goed soort
toeristen om hier vakantie te
vieren, waar de pensions, de
winkeliers en de horeca blij
mee waren.

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

•Jazz was het zeker niet, niet
eens goede rock & roll. 'Langer,
Later, Luider en Meer Zuipen',
dat werd het leitmotief.
Wie waren de figuren in het
gemeentebestuur die zich lieten overhalen de straatbands
lang na middernacht te laten
doorspelen en de sluitingstijd
te verlengen? Moet het kroegpubliek echt nog meer zuipen
voordat ze weer achter het
stuur kruipen? In Amerika is
de kroegbaas zelf wettelijk en
financieel aansprakelijk als hij .
zijn gasten dronken de straat
opstuurt en er daardoor ongelukken ontstaan. Een uitstekende regeling die we hier ook
zouden moeten toepassen.

Deze onzin moet stoppen.
Het kan een klein groepje
kroegbazen niet toegestaan
worden het leven van de gewone inwoners van Zandvoort te
verpesten. Sluitingstijden moeten weer vervroegd worden:
straatmuziek moet om middernacht eindigen en moet aan
zeer strenge geluidsoverlast-limitering gebonden zijn. Aan
overtreding daarvan moet automatisch een zware boete en/of
sluiting vastzitten.
Als er een jazzfestival is,
moet het ook echt jazz zijn: zo
nodig moet een comité van
jazzexperts (niet Zandvoort
Promotie) van te voren beslissen of een groep echte jazz
speelt. De kermis moet weer
achter het station, maar met
een behoorlijke, gratis pendelbus-verbinding naar het Raadhuisplein.
Toegangsstraten
mogen alleen door sluithekken
worden afgesloten, niet door
bierbars. Er mogen geen nieuwe kroegen in het centrum komen en terrassen mogen niet
verder uitgebreid worden.
Hoogbouw in het dorp moet
vermeden worden en met
nieuwbouw in het centrum
moet getracht worden in de
oude dorpsstijl te blijven. Moristerachtige structuren zoals
het Circus Theater en de nieuwe ABN/AMRO-bank hadden
nooit een bouwvergunning mogen krijgen. De bank had net zo
goed de fraaie gevels van de
oude gebouwen kunnen gebruiken en het Circus-gebouw
hoort op de boulevard, niet in
het oude dorpscentrum. Het
oude dorp is in trek bij de toeristen die straten zoals de Willem- en Kanaalstraat altijd enthousiast fotograferen.
T. van Renterghem
Zandvoort

Ja, dat was een poosje geleden! De NS is nu geprivatiseerd: voor het eerst in honderd
jaar is er geen directe treinverbinding met Amsterdam, HaarDe straten worden afgesloten
lem is een van de weinige overstapplaatsen in Nederland met bierbars, zoals b.v. hoek
waar je met een heel korte over- Haltestraat en Willemstraat,
staptijd niet op het zelfde per- zodat in geval van nood of
ron naar de hoofdstad kunt brand de brandweer er nieoverstappen! Maar er zijn bal- mand zich aan stoort, en er is
len op de trein geschilderd en een geluidsmilieu-agent op
het heet nu Strand Express, straat. Een brave man die echt
zijn best doet, maar zodra deze
leuk hè?
Geleidelijk aan werd het be- (aan alle kroegbazen bekende
heer van Zandvoort, met de heren Eigenhuis of Hulpen) gehulp van zekere elementen in zien wordt, gaat het geluidsvohet gemeentebestuur, uit de lume even omlaag totdat hij
handen van de inwoners geno- weer weg is. Daarna gaat het
men. De drugbarons ontdekten geraas weer op volle kracht,
Zandvoort als een plekkie om een lawaai zó luid, dat je 75 m
met hun geld en zaktelefoons verderop in je eigen zitkamer,
mooie meiden te versieren en met gesloten ramen en deuren,
hun showauto's als phallische je eigen TV niet kunt horen,
symbolen in de Haltestraat ten laat staan gaan slapen, al ben je
toon te parkeren. (Een bon ziek of 80 jaar oud.
De burgemeester zorgt er in
voor foutparkeren? Dat is alleen voor de plaatselijke inwo- deze tijd altijd wel voor, dat hij
ners, niet voor deze horecak- op vakantie gaat. Begrijpelijkerwijze trekt dit soort spektalanten.)
De ietwat mindere goden kel ook grote aantallen minder
doen hetzelfde met hun pronk- begeerlijke individuen aan en
motoren, nagebootst door tie- de drug-colporteurs met hun
ners op bromfietsen, waarna ze zaktelefoontjes zijn dan ook
allen, na in de Willemstraat ge- overal druk bezig. Wat er met
kotst en gepiest te hebben, met het rapoort van de geluids-milieupolitie gebeurt, weet ik niet.
open knalpot wegrazen.
Naschrift redactie: de StichHet geluid van de zee, de vo- Als men het raadhuis opbelt
gels, werd overstemd door de om een klacht in te dienen, ting Zandvoort Promotie is ons
gierende motoren van het word je van het kastje naar de inziens niet aan te spreken op de
Zandvoort circuit. (Pas op, muur gestuurd: 'Hiervoor moet keuze van de muziek. De uiteinverantwoordelijkheid
hebt u de Formula I vorige za- u bij de politie zijn.' Bij de poli- delijke
terdag gehoord? Die is drie- tie: 'Hiervoor moet u bij de ge- daarvoor ligt bij elke deelnernende horeca-ondernemer zelf.
rnaal zo luid en die willen ze nu meente zijn.'
ook in Zandvoort hebben.) De
kermis moest naar het hart van
het dorp (en de enige gratis parkeerplaats voor de bewoners)
verplaatst worden. Waarom
geen gratis pendelbusje of
treintje van het Raadhuisplein
naar het station? Waarom moeten de omwonenden altijd hun
vrijheid opofferen voor het
winstbejag van kermis en de zogenaamde 'promotie Zandvoort'?

Zandvoorts
Nieuwsblad

Grand Prix komt
niet terug
Vervolg: van voorpagina

Volgens Buwalda dient een
Formule I zowel een sportief
als economisch belang. „Wij
proberen natuurlijk op sportief
gebied het hoogst mogelijk te
bereiken en dus de Grand Prix
binnen te halen. Maar het economisch belang is ook enorm
en heeft een boven-regionaal
belang."
Buwalda: ,,De Australische
regering heeft eens berekend
dat de Grand Prix in Adelaïde
in totaal zeventig miljoen gulden opbrengt. In Montreal
doen dezelfde bedragen de ronde. We hebben het dan over het
aanvliegen van de internationale gasten, huren van auto's, hotels, eten, drinken. Dat reikt
verder dan de gemeente Zandvoort en de regio Kennemerland."
Volgens Buwalda kijken een
miljard kijkers uit alle uithoeken van de wereld naar een
Grand Prix. „Dat is een geweidig stukje Holland Promotie.
Een delegatie naar China, zoals
een tijdje geleden, is belangrijk
en kost een aantal miljoenen,
maar sorteert minder effect
dan een Formule 1. In Nederland hebben we toch al weinig
internationale evenementen.
Dit moet je dus niet laten liggen."

Prijsuitreiking
Zandvoort aan Zet
ZANDVOORT - De eerste
trekking van de prijswinnaars
van de wedstrijd 'Zandvoort
aan Zet' heeft deze week plaatsgevonden. De
deelnemers
moesten daarbij een slogan maken op basis van bordjes met
letters die zich in verschillende
Zandvoortse winkels bevonden.
Aan het spel zijn dit jaar twee
prijsuitreikingen
verbonden.
Bij de eerste rolden als winnaars uit de bus: H. Steinert uit
Kerpen, Duitsland; familie Sokolowski uit Berghofen, Duitsland en C.Jansen uit Apeldoorn. H. Steinert wint een
Frisse Neuzen Arrangement,
aangeboden door de Hotelclub
Zandvoort. De tweede Duitse
prijswinnaar krijgt van Beauty
Center Koppenol een beautyarrangement. De derde prijs is
een diner voor twee in restaurant Fisherman's Friend.
'Zandvoort aan Zet' is een lokaal onderdeel van het landelijk marketingproject 'Frisse
Neuzen', een initiatief van het
ministerie van Economische
Zaken. Aan dit project doen de
gemeente, de VVV Zuid-Kennemerland, de Stichting Zandvoort Promotie en de Zandvoortse ondernemers mee. De
tweede trekking is begin oktober.

Taxichauffeur
'discrimineert'
ZANDVOORT - Een dertigjarige Purmerendse asielzoeker
met de Iraakse nationaliteit
heeft donderdagavond aangifte
gedaan van discriminatie. De
man reed over de Burgemeester Engelbertsstraat en stopte
bij een oversteekplaats om
voetgangers over te laten steken. Een hem achterop komende taxichauffeur had blijkbaar
liever snel doorgereden, want
hij claxonneerde luid.
Met een armgebaar maakte
de asielzoeker duidelijk dat hij
de mensen liet oversteken.
Daarop kwam de taxichauffeur
langszij rijden en stak zijn middelvinger op naar de Purmerender. Die volgde de taxi naar het
Stationsplein en vroeg de
chauffeur waarom hij hem beledigde. Die zei toen: „Stomme
klootzak, Turken moeten Nederland uit. Jullie zijn allen
maar hier om geld op te maken," of woorden van die strekking.
Toen de beledigde man antwoordde het kenteken te noteren en bij de politie aangifte te
zullen doen, zei de chauffeur:
„Klootzak, ga maar," en stak
wederom zijn middelvinger op.

Nieuwe kroegen en disco's
kwamen er bij: de semi-officiële
'Zandvoort Promotie' verscheen, niet gevormd door de
gemeente, de winkeliers of de
inwoners, maar dankzij een
kleine kern kroegbazen en gok-exploitanten. De decibels namen Zandvoort over: voor
Zandvoort werd het 'Volume
boven Kwaliteit'. Dit gold zowel
voor de muziek als voor het toerisme.
De 'festivals' werden ontdekt.
Het jazz-festival? Ja, er waren
wel een paar goede, echte jazzbands, maar voor een groot
deel werd het publiek verneukt.
Ieder jaar belooft Zandvoort
Promotie dat het 'echt' een
jazzfestival zal worden, maar in
feite zijn de bands - bijvoorbeeld midden in de Haltestraat
- voor een groot deel nooit iets
anders dan derderangs rock &
roll-achtige nonsens waarvan
het denderend lawaai en gekrijs Ondernemers Vereniging Zandvoort houdt volgende maand een 'Engelse week', vooruitlopend
Illustratie Mare cie Boer
tot in de duinen te horen is. Op het British Race Festival
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SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle luxaflex producten
U kri|gt de stalen bi| u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergeleken

Zaterdag 12 augustus

bij uw dierenspeciaalzaak

1995

Vraag vrijblijvend offerte

Vrijblijvend

prijsopgaaf

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

gesponsord door

Marisstraaf 13a. Tel. 15186

Sm01ke hondevoer

Fa. Gansner & Co.

Kr01ler kattevoer
Deens kwaliteits voer uitsluitend verkrijgbaar
bij de betere Dierenspeciaalzaak

Let op onze

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

enz

DTFR^PT F7TFR"

BI€DING€N

2$JL/JLJJ/JL\.^JL JL/JL/Z-/Ai-yJLV
Grote Krocht 28 Zandvoort tel. 19345

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

Haïtestraat 75 Zandvoort Tel. 02507-18949
COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF PERSONEEL

Óbze

Select Employment Agency werft selecteert en zendt personeel uit op het niveau
van midden- en hoger kader, zowel voor tijdelijke als voor vaste functies

v
eeuf

op ket ^aóèkutipteiH w&$ qoeb!

Op dit moment hebben wij o.a. vacatures voor:
SENIOR-ADMINISTRATOR
voor een Japans bedrijf in Hoofddorp U bent verantwoordelijk voor de gehele distributie van technische manuals door
Europa en de daarbij behorende financiële administratie en
voorraadcontrole MBO niveau en zeer goede beheersing
Engelse taal zijn vereist Leeftijd 25-30 jaar

MM het einde HM be

12 ew zotiöaq ??
fentew uif uitsluitend

SALES SECRETARESSE
voor een Japans bedrijf m Amsterdam U ondersteunt de
marketing sales afdeling HAVO- en Secretaresse opleiding
Zeer goede beheersing van de Engelse taal
Leeftijd 21 25 jaar

eet- eb
te
1}uba> bedanken wip //<uw/ en loos, JJJjfeewf Keut, „chUl /wat"}<w Óonk,
t, ten K&fpen, -tf&HiujkMAiH ,^4we Kope* ", %<u^
„J>e £*b*e& " üoot be ptettiae stUHeHuedtikij
,iïatz ttekinb the tfe&ch '.

TELEFONISTE RECEPTIONISTE
voor een Amerikaans bedrijf m Amsterdam De werktijden
zijn van 8 00 tot 13 00 uur of van 12 00 tot 18 00 uur m
overleg met uw toekomstige collega Beheersing van de
Engelse taal is een vereiste Leeftijd vanaf 25 jaar

De folder is uit met diverse aanbiedingen.

ASSISTENT CONTROLLER
voor een organisatie in de reisbranche U heeft min
3 a 4 jaar werkervaring op het gebied van
controllmg/boekhouding erv in een dienstverlenende
organisatie SPD/HEAO-BE opleiding en mm 3 jaar werk
ervaring Zeer goede beheersing van de Engelse en Duitse
taal Leeftijd 23-25 jaar

Auto-of motor r nies?
Goede doet't beter!

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen
De Lairessestraat 154, 1075 HL Amsterdam Tel 020 6757262
Select Employment Agency maakt deel uit van de Stuweg Groep en is aangesloten bij de ABU

Ingeschreven bij CBR

Vrijkomende woningen
Voor starters
Van Lennepweg 30 1, kale
huur ƒ 650,00, bruto huur
ƒ 663,50 3-kamerwonmg op
1 e etage met cv, zonder lift,
eigenaar EMM Voorwaarden
om m aanmerking te komen
(gezamenlijk) bruto
maandinkomen max
ƒ 4 500,-, één en
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste
leeftijd
Keesomstraat 65, kale huur
ƒ 600,00, bruto huur ƒ 757,10
4-kamerwonmg op 2e etage
met cv en lift, eigenaar EMM
Voorwaarden om in
aanmerking te komen
gezamenlijk bruto
maandinkomen max
ƒ 4 300,- minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste
leeftijd
Lorentzstraat 387, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 902,70
4-kamerwonmg op 4e etage
met cv en lift, eigenaar EMM
Voorwaarden om in
aanmerking te komen
gezamenlijk bruto
maandinkomen max
ƒ 5 300,- en min gezamenlijk
bruto maandinkomen
l 2 600,-, minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste
leeftijd
Lorentzstraat 445, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 902,70
4-kamerwonmg op 3e etage
met cv en lift eigenaar EMM
Voorwaarden om in
aanmerking te komen
gezamenlijk bruto
maandinkomen max
ƒ 5 300 - en mm gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2 600 - minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste
leeftijd
Voor doorstromers
Burg Beeckmanstraat 13,
kale huur ƒ 600,00, bruto huur
ƒ 603,25
4 kamereengezinswoning met
cv Eigenaar
EMM Voorwaarden om m
aanmerking te komen
gezamenlijk bruto
maandinkomen max
ƒ 4 300,- minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria voor
doorstromers
bewoningsduur
Van Lennepweg 45, kale huur
ƒ 600 00 bruto huur ƒ 603 25
4-kamereengezinswoning met
cv eigenaar EMM
Voorwaarden om m
aanmerking te komen
gezamenlijk bruto
maandinkomen max
ƒ 4 300,-, minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria voor
doorstromers
bewoningsduur

Voor vestigers, starters en
doorstromers
7 Lorentzstraat 148, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 905,05,
4 kamerwoning op 6e etage
met cv en lift Eigenaar EMM
Voorwaarden om in
aanmerking te komen
gezamenlijk bruto
maandinkomen max ƒ 5 300,en mm gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2 600 -,
minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria voor starters
en vestigers hoogste leeftijd
Selectiecriteria voor
doorstromers
bewoningsduur BIJ de
toewijzing gaan vestigers voor
starters en starters voor
doorstromers

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l 4924
Telefoon 02507 17741

M

geeft u meer!
Breughel en Bosch
in België
In samenwerking met Fokus Reuen B V biedt
Weekmedia u een kunsthistorische reis* aan met als
thema Breughel en Bosch

Woningbon
Ondergetekende heeft belangstelling voor de womng(en)

adres

Vrije sector
8 Celciusstraat 227, kale huur
ƒ 1 01500, bruto huur
ƒ 1 01825
4 kamereengezinswoning met
cv en tuin Eigenaar EMM
Voorwaarden om m
aanmerking te komen
gezamenlijk bruto
maandinkomen min
ƒ 5 900 00, minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria voor starters
en vestigers hoogste leeftijd
BIJ de toewijzing gaan
doorstromers voor starters en
starters voor vestigers BIJ
woningen m de vrije sector
hebben inwoners van de
Gemeente Zandvoort
voorrang bij de toewijzing

Ondergetekende is

D doorstromer

Q starter

D vestiger

Naam

Tweede dag
Na het heerlijke ont
bijtbuffet wordt het
werk van Breughel
bekeken
m
het
Museum voor Schone
Kunsten m Brussel U
krijgt ook de gelegen
heid om de antiek
markt rondom de Zavelkerk te bezoeken In de loop
van de namiddag rijdt u terug naar Nederland

Geboorte datum
Naam partner
Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

l

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

j

Vertrekdata (steeds op zaterdag) en kosten
5 augustus en 28 oktober 1995
De kosten van deze weekendreis bedragen f 299 per
persoon in een tweepersoonskamer toeslag eenper
soonskamer f 70
Dit bedrag is inclusief vervoer m
een royal class bus kunsthistorische reisleiding
overnachting in Sheraton Hotel 3 gangen diner m
Brugge ontbijtbuffet en entrees museum
* De reis kan alleen doorgaan bij minimaal 20 deel
nemers
Voor meer informatie Tokus Reizen B V
020

Postcode

GARAGE VOOR LEDEN
Garage Keesomstraat 27A huur
ƒ 90 46 per maand Voorkeur bij
de toewijzing hebben de
huurders van de woningen aan
de Keesomstraat 25 t/m 147

Telefoon privé
Telefoon werk

Sluitingstermijn inschrijvingen
Woensdag 16 augustus a s om
13 00 uur Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij EMM
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen in de
selectieronde

Woonsituatie

D inwonend

d zelfstandig

Indten zelfstandig

D huurwoning

n koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?
H ja

663 48 30

D nee

Reserveren is alleen mogelijk middels het insturen
van onderstaande \olledig ingevulde bon naar
Secretaiiaat Weekmedia Postbus 2104 1000 CC
Amsterdam

Zo ia vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

Informatie over het invullen
van de woningbon
Weet u niet tot welke categorie u
behoort heeft u problemen met
het bepalen van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons tel
02507 17741
Wij zijn u gaarne van dienst

Eerste dag
Vertrek vanuit Nederland vanaf een opstappunt
waarover u later wordt geïnformeerd Via Zeeland
rijdt u naar Brugge \\aar het Van Groeningen muse
um onder deskundige
leiding uitgebreid ^al
worden bekocht U
maakt tevens een
stadswandeling langs
de
Begijnhofjes
Daarna volgt het diner
in Brugge en vervol
gens reist u naar
Brussel voor de over
nachting
in
het
Sheraton Hotel in
Brussel (5*****)

D nee

Bon voor onze lezers
Wij nemtn deel aan de weekendreis Breughel en
Bosch m België a f 299 per persoon

Huidige type woning
j etage

D wel lift

D geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer
E genaar

VAN

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

Qutte, *Toine
lekkerste "plek
aan zeef
(s.v.p. tijdig reserveren)

Boul. Barnaart 14
ledere woensdag gesloten

Postcode

i

l

I

I

I

I

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Woonplaats
Telefoon

A&E antiek
LoodsVerkobp
geloogd grenen

Datum
Aantal personen
1 \\eeptrsoonskamer of eenpcrsjoonskamtr aangtgt

ven s v p
Handtekening

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Tel. 12932

l

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

OPEN HUIS NIc. Beetslaan, zat 12/8 van 12 001400 uur In kindvriendelijke woonomgeving gesitueerde eengezinswoning Ind beg gr, woonk
met open keuken en mb app, douche/toilet, tuin
met schuur, 1e et 2 si k , balkon zuid, 2e et si k ,
luxe badk met hoekbubbelbad Grotendeels v v
dub begl C v combi '94 Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Naam
Adres

Kale huurprijs per maand

Gerealiseerde toewijzingen op
eerdere advertenties
Lorentzstraat 123 toewijzing op
leeftijd 25 jaar + 1 bonusjaren =
26 jaar
Sophiaweg 57 toewijzing op 13
doorstroomjaren + 5 bonusjaren
= 18 jaar
Fahrenheitstraat 11-7 toewijzing
op 10 doorstroomjaren * 5
bonusjaren = 15 jaar

De Schelp 83, goed gesitueerd recreatie-appartement nabij centrum Ind entree, hal, woonkamer,
open keuken met mb app, slaapk; badk met toilet
en douche
Vr.pr. ƒ 115.000,-k.k.

l zo ya kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers

Toewijzmgscritena
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van EMM

0250714420

geeft u meer!

OPENINGSTIJDEN:
Ma. 1/m vrij; van

DE
MOOISTE
MEUBELEN
TEGEN DE
SCHERPSTL
PRU/EN'

Fin?
LHU!

Antiek van oud hout, gemaakt en nieuw

10.00 tot 18.00 uur
Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur

Za. van 10.00 tot 17.00 uur

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G EMM

dto

Zuidemde 63A, Landsmeer, tel. 020-6336802
- Ringweg AIO afslag Landsmeer
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GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekelijkse aulorubnek die op vnjdag verschijnt in Hel Parool op zater
dag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bi|lmer
Nieuwsblad Gaasperdam de Nieuwe Weesper Amslel
veens Weekblad, Uilhoornse Courant de Ronde Vener
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020 665 86 86 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 156 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool Wibautstraat 131 Am
sterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelstijn laan van de Helende
Meesters 42 1 B Weesp Nieuwstraat 33 Zandvoort Gast
huisplem 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|ke] d e
voor donderdag l 8 00 uur m ons bezit zi|n worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws en
huis aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l l mil|oen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mmpri|S
mm prijs met vignet
AUTO/MAXI S per mm

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ 8,80
ƒ l 0,40

(AUTO/MAXI S zijn gewone advertenties
met breder dan twee kolommen]
Alle pri|zen zijn excl 1 7 5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen) ta
rief op aanvraag
Voor meer informatie of advies bel

020-665 86 86

Tel. 020 - 6433733
Mitsubishi L 300 25 Diesel
94 000 km verlengd en
verhoogd trekhaak 2/93
Jan Wals
Tel 02902 61697

Mazda
Mazda 323 13 LX 3 drs
groenmet APK bwjr 10/85
/ 1222 22 Mazda Dealer
v Kleef Tel 020 6401199
Mazda 323 13 LX 3 drs
groenmet APK gekeurd Bw y
5/83 ƒ 666 66 Mazda Dealer
Kleef Tel 020 6401199

Nissan
Tegen hand pr Nissan Prairie
24 SLX 1 93 van 1e eig
LPG groen metall ƒ31500
Sunny 1 4 L 3 drs LPG 3 92
ƒ13500 BEREBEIT Amstel
dijK 25 A dam 020 6627777

Opel
T.k: Opel Kadett 1 3, b.j 1988, grijs,
4-deurs, 80.000 km, i.g s t , APK
7/1996, vr.pr. ƒ6.500. 020-6720241.
OpelCorsa 1 4i 11/1993 LPG
prima auto ƒ 15 950 inruil
mogelijk Tel 023423906

Peugeot

COBUSSEN AMSTERDAM
Wegens emigratie t k Isuzu
sinds 1930
Campo 2500 Diesel 91 crew
Peugeot dealer
cab polyester opbouw nieuwe
MET VAKANTIE i
APK ƒ 13 500 tel 0215267959
en nog geen goede auto''
BIJ Cobussen staat uw nieuwe
occasion klaar voor veel
VEILIGE
VOORDELIGE
VAKANTIEKILOMETERS
Voor een goede SAAB
COBUSSEN
99 90 of 900
Baarsjesweg 249 253
ook ROYAL CLASS
Amsterdam 020 6121824

Saab

SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP

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

Wrangier Jeep bouwjaar 94
2500 pk 3 drs 4 cilinder Vr pr
ƒ35000 Tel 020 6183984

Mazda 323 1 3 Sport 3 drs
zilver/zwart met APK bwjr T k inruilauto s
11/82/155555 Mazda Dealer Kadett 1 3 LS 6/87 ƒ 5500
Golf 16 CL 4/87 ƒ6750
v Kleef Tel 020 6401199
Golf Memphis 7/85 ƒ 6250
Mazda 323 15 LX 3 drs
Volvo 244 GLE 4 drs 5/82
blauwmet APK gekeurd Bwjr ƒ 2250 Citr BX 1 9 R
1984 ƒ 1555 55 Mazda Dealer Diesel Break 4/86 ƒ 4250
v Kleef Tel 020 6401199
BX 1 6 TGI LPG 3/89 ƒ 6450
Mazda 626 1 6 autom beige BX 1 6 TRI 3/87 ƒ 3450
met bw|r 5/81 45000 km Foid Escort 12/81 ƒ 1250
APK ƒ 1111 11 Mazda Dealer Inl BEREBEIT Amsteldijk 25
Adam 020 6627777
v Kleef Tel 020 6401199

naar

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Jeeps
Terreinwagens

Onderhoud reparatie
APK met eigen
revisiewerkplaats voor Saab
motoren en versnellingsbakken

Peugeot 309 GL Profil bouwjr
89 5 drs benz uitv ƒ6950
Inr mog Tel 023 423906

Summer Sale
ZUIDWIJK

Nu of nooit
ZUIDWIJK

Alles gaat weg

Tel 02503 14097

Zuidwijk Minervalaan 86
A dam Z (bij de RAI)
stm Montego 186 familiale
.aab
90
dec
1986
LPG
antr
0206629517/6791864
jers bjr 86 prima auto Ford Escort 1 6 CL GTI Look
metal
prima
auto
ƒ
6
950
950 Tel 023 423906
5 drs 7/87 78 000 km
nruil mog 023 423906
alum velgen ƒ8500
ilkswagen POLO POINTER
Tel 02979 84866
;aab 900 Gü coupe 2 drs
=K dec 95 b j 86 145000
ƒ3500 Tel 020 6157603 Austin Mini 1000 E rood 3w jr 7/83 brummet APK ge SEAT MARBELLA special 92
79 000 km 88 APK/VVN ge keurd ƒ 777 77 Mazda Dealer APK mei 32 000 km als nieuw
Kleef Tel 020 6401199
prijs ƒ 9950 Tel 02975 31578
keurd keurige auto ƒ 5 750
HEERE 0206719154

Seat

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

Subaru Mini Jumbo SDX wit
3 drs 74 000 km 89 APK/VVN
gekeurd nwe auto ƒ 8 950
wmterkap ECONOOM 0206232505

GB 73 cabno
4500
GB 74 Cabno
ƒ14500
l 020 6596264 of
O 6278410

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Suzuki

Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Suzuki Swift 1 3 GLX aug 88
NIEUWi ROCSTA JEEP 18 electr ramen APK 9 6 / 6 950
benzine Soft top rood njklaar inruil mog Tel 023 423906
idi 80 1 800 88 m nieuw voor de prijs van ƒ 35 000
Swift 1 O aut b j 86 APK 4
HEERE 0206719154
aat slechts ƒ 11 950 Inruil
96 km 57 000 bl metal perf
ogelijk Tel 023 423906
st ƒ4250 Tel 020 6141647

Renault

Audi

Campers

Austin
NI 1000 HLE gebr wit goe
st bj 85 APK Vrpr
3300 Tel 020 6995674

Te huur VW camper type
CALIFORNIA 2+2 pers va
ƒ 850 p wk all m
Autobedrijf Veldhuizen
Adam ZO 02940 17316

Chrysler
Chrysler

Amstelveen

Renault 9 TL sedan blauw
APK gekeurd 98 230 km nov
85 ƒ 2222 22 Mazda Dealer
v Kleef Tel 020 6401199
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 561 96 11

Toyota

Tegen handelspnjs Corolla 1 6
1 6 X U HB 3 drs rood 11/91
ƒ12950 Canna II 1 6 Xli 4 drs
wit kanteldak
LPG 2 92 T k Renault 5 Le Car i z g st
ƒ 13 950 BEREBEIT Amsteldijk alt binnen gestaan grijs met
bj 84 ƒ1995- 02990 73195
25 Adam 0206627777

Toyota Corolla 1 8 Diesel Stat T k Renault 5 TL Fifth Avenue
Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
wagen aug 88 Inruil mogelijk wit 1984 P n j s n o t k 1800uur
>aler voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen ƒ6950 Tel 023423906
of weekend tel 020 6236102
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297561212
Adverteren m
Toyota
Starlet
1
3
GLi
1993
(Op afspraak gratis halen en brengen )
deze rubriek
fabr garantie juni 96 ƒ 18 000
Tel 02975 67846/02977 55391
Tel 020 6658686

Citroen

< 9 86 wit 250000 km XM Turbo D break AMB
"^G nwe banden radio/cass airco Cruise Contr 92/ 34 500
750 020 6140470
XM Turbo D 92
ƒ 27 500
ƒ 22 500
HYPARSE Soesterberg vult XM D 92
ƒ19900
/ Citroen veerbollen voor XM 20i Comf 92
ƒ11900
X) p st Testen is GRATIS XM 201 LPG 90
ZX 1 6 Aura 5 d 9 2 / 1 7 5 0 0
l 0346351150
BX TGD Br 92
ƒ17500
roen BX 14 bouwjr 85 BX TGD Break 91
ƒ14500
n
K gekeurd ƒ1450
Inruil BX TGD Break 89
ƒ 9950
Dgelijk Tel 023 423906
BX TZD Turbo 92
ƒ 17 500
ƒ 14 900
roen BX 19 TZD Diesel jan BX 16 TZI 92
3
BX 16 Progress 92 ƒ13500
125000 km grijs met
BX Progress 91
ƒ 9950
Jan Wals
BX 14 Deauville 92 ƒ13500
Tel 02902 61697
BX 14 Deauville 90
8950
roen BX TRD turbo b j 88 BX 14 TE 90
8950
/art el ramen cv
stuur BX 14 RE 88
4950
Kr ƒ6250 02503 50839 BX 14 RE 87
3950
AX 11 RE 87
3950
CITROENSPECIALIST

Volkswagen
Golf Cabno GLi
Donkergroen licht metalen velgen
CD alarm motor alles vernieuwd

plaatje
Prijs ƒ11950
Tel.. 020 - 6402413 of 06-52830211

ipg

TIMO DE BRUYN
VISA GARAGE BV
Jccasions reparaties APK
Houtmankade 37 A dam
schade en laswerk
Tel 0206278410
erkoop onderd nwe/gebr
i 020 6320190 f ax 6343433 ZX HIT nov 91 operarood
me keuze m 2 CV occasions uitst staat 74000 km Pr
leeftijden De Eendenspe ƒ7500 Tel 003292333274
ilist Leende Tel 04906 1528
CX 2000 BREAK grijs
uwj 82 tegen elk aanneme
bod Tel 05750 43173

Daihatsu
Daihatsu
t AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340 342
tegenover Carré
\ d a m C Tel 0206236491

Ford
rd Sierra 20i Hatchback
00 LPG APK gek ƒ9950
uil mogelijk 023 423906

T k zo goed als nwe CITROEN
Xantia met access rood
km st 8 500 Vraagpr ƒ 29 000
Tel 053 336493 na 19 uur

Golf 3
bouwjaar 92 paars 34 500 km
verlaagd en sportwielen

Vraagprijs ƒ 26.500
6452366
of 06 52917479
Tel
VW Golf C 13 nw model
bwjr 84 beigemet APK ge
keurd ƒ 2888 88 Mazda Dealer
v Kleef Tel 020 6401199

Volvo
Volvo Occasions

9 4 0 G L 2 3 91
740 GL 2 3 aut 90
740 2 3 90
480 Turbo 88
Fiat Panda 1000 L b j 90 wit 460 GL mj 92
67 000 km prima karretie 440 90 94 va
ƒ6250 02503 50839
440 aut 90 94
340 88 90 va
Fiat Uno 70 SL b jr 88 4 drs
340 Aut 87 88 va
elec ram goed onderhouden
240 GL 87
ƒ4900 Tel 02972 61791

Fiat

Fiat Uno 88 prima auto pas
gekeurd nwp handen ƒ 3 950
inruil mogelijk 023 423906

Honda

ƒ23950
ƒ 23 750
ƒ19950
ƒ 22 500
ƒ24750
ƒ15000
ƒ19500
ƒ 7950
ƒ 5500
ƒ 9750

Van Vloten
Amsterdam
uw Volvo-dealer

orpio 2 0 Autom Bwjr 87
'art
met
APK gekeurd
met persoonlijke service
Honda Prelude EXR met ABS
3888 88 Mazda Dealer
Tel 020 6369222 Meeuwen
syst
bouwjr
86
Apk
1996
Kleef Tel 020 6401199
laan 128 Amsterdam Noord
Lpg keurige auto Inruil moge
Uit de IJ tunnel 2x rechtsaf
gen handelspnjs van 1e eig lijk
Tel 023 423906
directie auto Ford SCORPIO
;
Adverteren m deze rubriek Volvo 740 Estate grijs metal
JGL 4drs groenmet LPG
Tel 020 6658686
bekr juni 91 ƒ14500 mcl
LPG 10/91
FAX 020 6656321
' REBEIT Amsteldijk 25
Jan Wals
Postbus
156
1000
AD
A
dam
Tel 02902 61697
lam TP! 020 6627777

OPRUIMING i
ITROEN
BX 1 6 TGI
11/91 ƒ 8 500
BX 1 9 TZI
4/90 ƒ 8 000
<M 3 O V6 Amb 9/91 / 17 500
FIAT
Ritmo 1 7 D
5/85 / 1 000
Tempra 1 6 IE 5/91 / 8 500
~empra 2 0 IE 1/91 ƒ 9000
'ipo 1 7 D Agt 5/90 / 7 500
FORD
Sierra 1 6 l CL 7/92 / 8 000
Jierra20CL
1/92/12500
Sierra 2 O CL 10/91 / 8500
Sierra 20 IS
12/87 / 3500
LANCIA Thema
20IE16V
3/91 ƒ 12 000
OPEL
Astra 14 l
1/92 ƒ 14000
<adett 1 61 Expr 2/92 ƒ 11 500
<adett 1 7 D Stat 6/90 ƒ 9 500
Kadett 1 7 D
2/90 ƒ 7 500
Vectra 1 8 l Sed 3/91 ƒ 12 500
PEUGEOTS
309 1 4 XE
1/90 / 6500
405 1 6 GLi
2/90 ƒ 9 000
405 1 6 GLi
1/91 ƒ 9500
405 1 6 GLi
4/90 ƒ 7 800
405 1 6 GLi
6/90 ƒ 8 000
505 1 9 GRD
4/85 ƒ 2 700
6 0 5 3 0 V 6 S V 7/90 ƒ 13 000
RENAULT
19 GTR
8/90 ƒ 7500
19 TS
7/89 ƒ 7000
19 GTR
7/89 ƒ 7000
19 TR
3/91 ƒ 9500
21 TL Sedan 11/90 ƒ 7000
21 TL Sedan 10/91 / 7800
25 TX
10/85 / 7000
8/90 ƒ 9000
25 TX
25 TS
1/88 ƒ 6000
25 TX Airco
7/92 ƒ 14500
25 GTX
10/89 ƒ 7800
25 TX
1/90 ƒ 7500
SUBARU
Legacy 1 8 DL 5/91 ƒ 8 000
TOYOTA
:anna II 1 6 XLI 2/91 ƒ 9 800
VOLVO
340 1 4 GL Aut 10/90 / 6 400
440GLPS
10/90/11500
440 DL
2/92/10500
VOLKSWAGEN
iolf II 1 6 D CL
Van
5/90 ƒ 7 000
Passat 1 8 CL 10/89 ƒ 9 500

ESS BV
Tel 035 564444
± 50 auto s APK gek Den
Bnelstr 18 Adam zijstraat
Haarlemmerweg bij molen
020 6844079 Tevens Inkoop
Visa 11 RE 1/86
ƒ2500
Suz Alto aut 84
ƒ 2950
Citr BX 14 E 86
ƒ 2500
Suz Alto aut 7/87
ƒ4950
BX 19 D 3/89
ƒ5900
BX 14 E 11/88
ƒ6500
Marbella 5/92
ƒ 8500
Autobedrijf WIM van AALST
Communicatieweg 6 Mijdrecht
Tel 02979 84866

Automaten
Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten
v a ƒ3500
GOLDCAR B V Amstelveen
Tel 020 6433733

Bedrijfsauto's

Amstelstein - Suzuki

VW kever 1300 70 APK to1
sept 95 ƒ1500 Repar rood
zakel 071 763931/277848 (wrk;

Nu f 1.000,- e x t r a i n r u i l v o o r d e e l bij a a n k o o p van een C h r y s l e r N e o n ,
mm
fo&SB&ssmof wissssuHsmusf^HSHimuisu
miiiiiBBBBfflBBK^BWHiinati
om

70 BESTELAUTOS en pers
busjes v a ƒ3500 Garage
Rijsenhout lid Bovag
Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17 Rijsen
hout bij Aalsmeer 02977
24229 Ook t k gevraagd

Accessoires
en Onderdelen
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo s
Valkenburgerstraat 152
Tel 0206240748

A GOOD FRIEND A GREAT CAR

Voorwaarden uitsluitend geldig bij aanschaf van een nieuwe
Chrysler Neon De datum van het op naam stellen van het
kenteken is bepalend De actie loopt van 1 ,uni tot en met
31 augustus 1995 Deelnemers dienen 18 jaar of ouder
te z jn en m het bezit van een geldig rijbewijs De onder
staande waardecoupon wordt alleen m behandeling
genomen wanneer die volledig ingevuld is Stuur te
zamen met de ingevulde coupon een kopie van uw
oude en nieuwe kentekenbewijs deel 1 naar Chrysler
Import Holland Postbus 216 4130EEVianen

ALWAYS DRIVING FORWARD

De nieuwe Neon Overdnve 2 OL 16V maakt de Chrysler
Neon lijn compleet Een middenklasser met standaard o a
dubbele airbag, verstevigmgsbalken in de portieren, getint
glas, elektrische buitenspiegels en stuurbekrachtigmg De
Overdnve heeft 'economy transmission' En is daardoor stil
Ier, zuiniger en dus comfortabeler
De Neon Sport heeft bovendien lichtmetalen sport
velgen, een derde remlicht en een luxe mattenset
BIJ aankoop van een nieuwe Neon nu f 1 000, extra
inruilpremie op bank- of giro Vul de bon in en ga naar uw
dealer Chrysler Neon vanaf f 35 995,-mcl B T W

Ja ik ontvang graag f 1 000 extra retour op mijn bank of
girorekening bij vervanging van mijn huidige auto door eer Neon
Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Huidige auto

Bouwjaar

Bank /girorekening*
Chrysler dealer
* Doorhalen wat niet van toepassing is

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur
Afgebeeld de Chrysler Neon Sport SE f35995 Prijzen mcl BTW af importeur excl kosten njklaarmaken en verwijderingsbijdrage Lease vanaf f 965 per maand
(48mnd 20 000km p/j,full operational lease excl BTW en brandstof) Wijzigingen voorbehouden Chrysler Import Holland B V Tel 03473 63400
Voorkom onzekerheid m uw rij
opleiding en vraag de gratis
RIJLES INFO GIDS
Esther Martin Henk en Peter voor Amsterdam en omgeving
hebben hun keus voor de rij
aan 020 6633773 of 6922612
opleiding bepaald Zij kunnen Tevens informatie over theorie
ook u die keuze aanbevelen lessen en examentrammgen
1
Verkeersschool Trendy Oos
Wilt
u
een
goede
en
niet
te
tenburgergracht 5 A dam
Studenten 10% korting
dure rijopleiding'? Bel dan
020 4205386 Tevens mfor
bestel vracht en
Gevraagd jonge auto s vanaf matie over theorielessen en Ferry 0652821994 b g g 020
personenauto s bussen
6932074 Eerste 4 lessen voor
Autosloperij De Liede
1992 a contant Belt u voor ml examentrainmgen
0206794842 0206908683
ƒ100 daarna alle lessen ƒ 35
INKOOP
03410 19354of0652 977028
Zie ATS telet pag 888
RIJSCHOOL ROLF
20 lessen + examen ƒ 950
Loop + Sloop auto s
DE HOOGSTE PRIJS voor elk Rijden bij Rolf is een begrip m
DE LUGT luxe en bestel vanaf
Verkoop onderdelen
merk auto a cont met vnjwar Amsterdam Met een goed
ƒ 50 per dag excl BTW
R D W vrijwaring
bewijs Tel 0206105478
team instructeurs geven wij op
Tel 020 6161388 of 6890374
Geen voornjkosten
Peugeot 106/306 Renault La
0206198691
te koop aangeboden
T k gevr loop/sloop en schade een psychologische manier in1
guna Vracht + bestelwagens
023 353685
KAWASAKI GPZ 600 R
auto s met contant geld en vrij tensief les en nog leuk ook
Hoog slagingspercentage en
NINJA rood zwart m
RENT A BRIK
irote sortering ONDERDELEN waring Tel 020 6370711
toch 1e 10 lessen ƒ 37 50 p u
zeer goede staat
Personenbus ƒ 89 p dag
van alle schade auto s alle Te koop gevraagd AUTO S a Tel 0206868063/6332405 P S
bouwjaar 1985 prijs ƒ 6 000
merken alle bouwjaren
contant met vnjwar bewijs
Wij verzorgen ook Sweekse tel 0206922404/029971563 Opel Kadett va ƒ39 p dag
"EBR OPDAM B V
All in KM vrij'
Tel 02908 24640
cursussen en examenroutes rij
S v p bellen na 16 uur
Tel 0206922930
Tel 0250245435
den is vanzelfsprekend
APK + grote beurt v a ƒ 299
DIESELSERVICE
orandstofpompen verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
ndustneweg 27 Duivendrecht
Tel 0206980639

Het HOOGSTE BOD1" Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop sloop en schadeauto s
m vrijwaring Tel 0206754193

Autosloperijen

Rijscholen

Autoverhuur

OUKEBMS

Auto's te koop
gevraagd

niet duur !!

Motoren/Scooters

Winnares Postcode Loterij compleet verrast

Ton goed terecht
in Tienhoven!

Postcode Loterij

Roadshow
Sail 95

Het was in elk geval genoeg om
de hoofdprijswinnares van deze
maand met stomheid te slaan
De verrassing was compleet bij
de winnares m het rustieke
Tienhoven, een schilderachtig
plaatsje aan de Loosdrechtse
Plassen Zomaar HONDERDDUIZEND GULDEN m handen krijgen op een prachtige
zomerdag Wat \\ il je nog meer 9

Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto s alle
merken alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0250245435

AUTOLAK
alle kleuren

Fijn tuinieren

ook m spuitbussen

De winnares zelf \v ist niet direct
te vertellen wat zij met haar
prachtige prijs zou doen Maar
dat haar hartstocht voor tuinieren de komende tijd extra veel
ruimte krijgt staat vast' Deze

Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam
(020) 6129804
Missot specialist REM en
FRICTIE MATERIAAL
Bosboom
Toussamtsti
40
Adarn Tel 0206180443

1 O-1 3 augustus
in Amsterdam
Java-eiland
Radio Noordzee
rijdt met ons mee

maand kunt u bij de Postcode
Loterij weer een ton winnen, en
nog meer dan honderdduizend
andere prijzen, inclusief die
veelbesproken Mega Jackpot

Deton-Hinnaresin Tienhoven.
Bent i, de i olgende winnaar?

Speelt u nog niet mee? Grijp
dan nu uw kans en vul de bon
in. Als u hem vandaag nog
opstuurt bent u op tijd voor
de volgende trekking. Veel
succes! B

Service en
Reparatie
GARAGE ECONOOM
Repareert
uw Koppeling en Remsysteem
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
AARZEL NIET BEL NU "
Uw Bovag Autospeciaiist

Fredenksplem 6 020 6232505
VW Passat 1 6 CL 5 drs bwjr
86 zilvermet APK gekeurc1 APK KEURINGEN ƒ70
ƒ333333 Mazda Dealer
klaar terwijl u wacht
v Kleef Tel 020 6401199
Garage West Center
VW Passat 1 90 blauw metal 020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15 Adam
lic 142 000 km
Jan Wals
A P K KEURINGSSTATION
Tel 02902 61697
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
VW Passat Variant Aut GLS
bruin met APK gekeurd nov Asterweg 24A A dam 6364702
79 ƒ 666 66 Mazda Dealer
Autobedrijf CRYNSSEN
v Kleef Tel 020 6401199
Crynssenstraat 1014
Tel 0206184402
APK keurstation reparaties
alle merken en schaderegeling

De Postcode Loterij is de lotenj van de enorme geldprijzen,
zoals de Mega Jackpot van
twee tot zeven miljoen. Die
maakt een paar keer per jaar

DE UITSLAGEN VAN 6ltlÖlM|fêi

Stand Mega Jackpot: 4 miljoen
POSTCODE

De overige Bingoprijzen
Als u bij 22 t/m 36 getallen een volle
kaart heeft valt u ook m de prijzen

De Bingocijfers
getal l t/m 21
06 13 16 19 25 35 41
32 26 30 09 36 03 33
44 22 10 37 27 08 17

Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart dan wint u de
Bingo Jackpot

ƒ100.000,-

20 / 15 000,ƒ 5 000,05
/ 3 000,04
/ 2 500,29
ƒ 1 000,02
ƒ 500,01
14
ƒ 100,ƒ50,43

18
23
31
45
42
07
24

D / 40 (vier lotnummers)
C3 ƒ 30, (drie lotnummers}

D ƒ 2u (twee lotnummers)
Q ƒ 10 (een lotnummer)

Naam

fj dhr

Adres
Postcode
Plaats -

getal 22 t/m 36

Algemeen

GARAGE ECONOOM
Let op
Wagenpark Johan Boom
Voor al uw SERVICE BEURTEI\
± 300 auto s
en ONDERHOUD
va ƒ 600 tot ƒ 20000
Schadetaxatie en herstel
Oranje Hek
Gratis leenautos beschikbaai
Zuiderakerweg 83
APK KEURING
Amsterdam Osdorp
klaar terwijl u wacht
Tel 020 6105478
Advies voor n goede Occasion
Geopend van 9 00 tot 19 00 uur
Wij bieden u een snelle
Garantie al v a ƒ 1 000
en vakkundige sarvice
Bekend door heel Nederland Fredenksplem 6 020 6232505
Ook Tiliaal in Den lip 55
Zelf sleutelen of auto spuiten
tussen
doe je bij HEINING HOBBY
Landsmeer & Purmerend
HAL 02907 6999 A dam
Tel 02908 24640
Sloterdijk j

iemand multimiljonair. Maar
elke maand \alt ook de 'gewone hoofdpnjs van een ton.
Hoeveel geld dat is weetje pas
als je hem een keertje «int.

S^Ja ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bmgopnjzen en de Jackpot
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schr ven
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement op aanvraag
verkrijgbaar, tel 020 679 56 56

ƒ40,ƒ30,ƒ25,ƒ20,ƒ10,-

Bel mi] bij een prijs
boven ƒ 10000 Tel
Postbanknummer

Banknummer

ƒ7, 5 0

ƒ5,-

Zrtfoirten voorbehouden

Datum
Handtekening

1509508

Straatpiïjs/3.000
3762 GA

Extra Prijs/25.000
3762 GA 006

De BMW:6921 JA 197, te Duiven

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

NATIONALE
LOTERIJ

JVC RX508VBK

DUITS TOPMERK 70CM KLEUREN-TV

Dolby surround Pro-logic receiver, 2x50 Watt, 20 Watt center en 40 Watt
surround, Digitale tuner, 40 pre-sets, Inkl afstandbediening

STEREO TELETEKST
70cm Flat Square Black Matrix beeldbuis, monitorlook, Cti-schakelmg voor messcherpe kleurscheidmg, automatisch zenderzoeksysteem met 49 voorkeuzezenders, timer-funktie,
On Screen Display, 2x20 Watt stereo, teletekst, scart- en hoofdtelefoon aansluiting en infrarood afstandbediening. Adviesprijs* 1949 -

JAMOSURROUND-KIT
SONY HI-8 TRAVELLER

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

Topklasse beeldkwaliteit,
hifi stereo Adviespri|s"3330 -

25GR9760, Flat square beeldbuis teletekst stereo en atstandbediening Adv '1795 •

1599.-

Komplete, gebruiksklare set met 60 Watt center-speaker
en 2 surround-speakers
Totaal Adviespnjs'1378 -

«UHROUMDl

P R O

L O G I C

70CWI ' • •
GROOTBEB-D

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8 stabilisator, stereo

PHILIPS 70 CM KTV
j STEREO TELETEKST
P8ST2471 AdviesprijS'1995

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

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ
28PT800B Adviespnjs'2795 -

I P H I L I P S 29PT910A
i 70CM MATCHLINE
lOOHertz beeld in beeld
[ ( P I P ) digital scan, stilstaand
beeld teletekst en 100 Watt
totaal muziekvermogen
Adviespnjs'3695 -

PHILIPS 63 CM KTV

1949.-

SONY STEADY SHOT

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv '849 -

375.-

•ggHHHHBHHHHHMwBHHBMBHBMBMHBMBMMHMHHHi

Met stabilisator! "3100 -

INDESIT 2-DEURS

letekst

1549.-

SONY HI-FI STEREO
CAMCORDER

Vanabele indeling Adv "799-

485.-

laatste
Informatie::

TR323 Hl Fi stereo camcorder,
10xzoom groothoeklens '2550-

TOPMERKCAMCORDER
E807 8mm 8xzoom,autofcxxis

60O Sport
700 Weer en verkeer
,800 Landbouw en regio

TURBO
DRIVE

SONY TRAVELLER

'

l

NOS 304 AVRO 310 VARA 32O
NCRV 340 TROS 35O VOO 360
VPRO 380 IKON 391 Educatief .

PHUPSHrfiCAMCORDER

STUNT' Adviesprijs"749 -

WHIRLPOOL 2-DEURS

6O1
7O1
° - , / ~

Omroep-overzicht:

Lichtgewicht camcorder '1650 -

ZANUSSI 2-DEURS

Publiek*
• Informatie:
101 201
201 (allen in
301 kantoor401 tijd

euws " . . . .
ogramma
tinroep
i ije Tijd, Teletekst

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

1399,-

S

SLVE70, Tn-Logici 4 DAPRO koppen, Hi-Fi stereo
en PDC Adviesprijs '1780 -

949.-

ft

PHILIPS HI-FI VIDEO

GRUNDIG HI-FI VIDEO

599.-

Koel/vneskombi Adv'1235-

Een dag voor levering
vv»11^:00 tot 16.00 uur

649.-

2699.1399.-

[SONY72CMKVC2921

679.-

MV1S

BAUKNECHT SUPER

3laden Adviespnjs*1199 -

859.979.-

SIEMENS 310 LITER
KOEUVRIESKOMBINAT1E

949.-

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

JVC HI-FI VIDEO

799.-

699.-

PHILIPSVIDEO + PDC]

199.-

799.-

-

1

VR333, "Beste koop ' l
3 koppen, TELETEKST/PDC
prog Adviespnjs"1095 -

SONY VIDEO + PDC

699.-

SLV280, VHS-HQ videorecorder Adviesprijs "890 -

ft SHARP DV5403 KTV
H 55cm, Stereo en teletekst

KVM1421, Adviespnjs"890 -

1-DEURS KOELKAST
XUF16: 43
Adviesprijs.,-2»"'

Adviespms-'l 0 - 1

549.-I

pTgij
U3M

529.-I

529.-

Lüfcf

. .
Adviespf'i 5 ''

PHILIPS „«rri^TsoU l DS5BEDÖ,

399.-

.OEÊMIGBECHT61.

4 KOPPEN VIDEO

.

A

v

j-tA'M"-"

.•

'

-->

Wassen en drogen m
1 machine, 1200 toeren
Adviesprijs '1799.-

1195.825.-

SIEMENS WASAUTOM.
Adviesprijs*1348
"1348--

\'

INDESIT R"—^Tl
FORNUIS l.\ .N
Type KN5402WO, Adv '849 -

STUNT! GAS-ELEKTRO
PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

Gas-etektrofomuis+gnll '999 -

ETNA FORNUIS 14.00

528.-

.

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410, Gas-elektro fornuis
gnll-set Adviespri]S*1575-

898.-

EÜZÊr 799 •"
AEG TURNAMAT

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A, Elektnsche oven,
mkl gnllenkookwekker "1510-

AEG BOVENLADER

948.-

UV275,1000toeren M699-

1299.-

PELGRIM TURBO
FORNUIS

940, Hetelucntoveni'1685-

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452, Luxe gas-elektro
fornuis met neteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek Adviespnjs*1735 -

1198.-

BAUKNECHT KAST

495.-

345.-

PHILIPS VIDEO + PDC

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs"495 -

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat "298.-

178.-

IGNIS DROGER AWF020

ETNA KOOKPLAAT
1205JN.4pits Adv "450-

ZANUSSI WASDROGER

238.-

TypeTDSO; Adviespnjs*649 -

INDESIT WASDROGER

ro-spele' '•. C P
^?.-.i!«nriis"1000.-

\Ncreldradio.

ETNA WASEMKAP
BAUKNECHT TRA961

FM50V M •«'""

AVANCE, 3-standen "135-

78.-

PHILIPS

Idtadio. 6»

OPZETVRIESKAST
Opzetvneskastje
Adviesprijs "595 -

H
ti GRUNDIG 63 CM
HRD770E,LCI>afst.bed 799ti T63-630, Teletekst Adv '1579 - |:{<g^ /B9C&
K
nDw ffcö»"
GRUNDIG VIDEO + PDC
*
GRUNDIG 51 CM KTV GV401, "Beste koopi'TEti T51-540,Tetetekst
Adv '1099 - LETEKST/PDC prog "1099
n

308.398.339.-

599.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

WHIRLPOOL AWG91 2

120 LITER VRIESKAST

FWJ 7ÜÜ _

l Type GSD1341, Adv "848-

349,

• en-extra n."'
•• •-«>.•

bodemp'iis.
.moaelüK- l

548.

WHIRLPOOL 243 LITER

'en als buit."

1 40 meter hoog met
6 vriesvakken cq laden.
Adviespnjs'1165 -

ELECT,..
TypeZ186CK

798

[STEREO TELETEKST
type
2OPT45O

STUNT!! VRIESKIST!!
1000-Wau..

lAdviespnjs'iggs -

,,rots;noer.

099-

KONDENSDROGER

Bijna alle topmerken
leverbaar m alle maten en
soorten Er isal een vneskist vanaf

Elec'tronisch betalen l HAARLEM
T"
IBEVËRWIJK
met uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
SUPËRSTORE 1100 m 2
zonder extra kosten | Rivièradieef 37
Breestraaf 65

l BADHOEVEDORP
l AMSTELVEEN
| DEN HAAG

WA15, Adviespnjs"245 -

Kondensdroger
Adviesprijs *1549 • J t J l IjW

m ^5^5

MIELE DROGER T349

' 1199.-

AEG TYPE 520

Kondensdroger Adv."1449 -

1049.-

a
t^a^s^
^ i

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
6 programma's, 1 2 couverts
en geruisarm Adv "999 -

BAUKNECHT VW3PR
BOSCH VW SPS2102

nwk *TQQ
LöJkr

f SKI»"

MERKCENTRIFUGE MIELE VW G521

2B001oeren Adviespnjs"249 -

298.- ~ 159.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

PELGRIM WASEMKAP

N5000; Geen afvoer nodig

WHIRLPOOL AFB594

BOSCH VRIESKAST

Inkl afstandbediening "699 -

IP^SL-BPS 70CM

995.-

WASDROOGKOMBWATIE

ELECTROLUXRC1000
)LUXRC1000
33 LITER1 KOELBOX
KOELBOX

VR223, TELETEKST "1245-

B£T£R £N GOEDKOPER!

RISICO

|j:jj£y 44u •"

Absorptie, 12/220
2/220 volt en gas

tMM *fffcÖB"'
PHILIPS VHS-HQ VIDEO
|:{«(6^ CB'3'^S
\JMff
Ö* S«"
JVC VHS-HQ VIDEO

749.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen i Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbiedmg? Type
LAV536, Adviesprijs '1499-

O/ÖB"

795.-

v

BLAUPUNKT 63 CM

Supetsne!,VHS-HQvideo '759 -

Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
magnetron Adv '1499 •

1045.-

OOC
OtfUi"

BAUKNECHTKRC3032
DHTKRC3032
300 LITER
ER KOELER

.ere

Topmerk'Perfekt beeld "799-

fró^ /I9Q

699.-

WHIRLPOOL AVM920

3-sterrenvnesvak. Adv."749 -

VSG21,Afstandbediend "768-

37 CM KLEUREN-TV

469.-

BOSCH KOELKAST

449.-

IS70-33 Stereo en teletekst

FMA925C, Luxe 3 m 1 kombi magnetron Inkl heteluchtoven en grill Adv '849 -

AEG LAVAMAT RVS

ptgfr OIC

AKAI VHS-IHQ VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM

379.-

MOULINEX KOMBI

RVS kuip en trommel '1499-

Topmerk Adviespnjs"749 -

VXK326, VHS-HQ, shuttle
afstandbediening Adv "699 -

TURBO-DRIVEVIDEO

955.-

WHIRLPOOL 1-DEURS
pTgti OCC
iJafe? ÜKK)*"
145 LITER KOELER

SHOWVIEW VIDEO

n

regtfr QCC m
lifofc? £ôKjn

INDESIT KOELKAST

AKAI VIDEORECORDER
1

479.-

Oerdegelijke tabletop Zeer
fraaie uitvoenng met formica
bovenblad Officiasle garantie

2-sterrenvnesvak Adv "699 -

RTV256EGC, Supersnel,
LCD-afst bed Adv "995 -

MM63-12, Teletekst "1679-

Digitale 2 m 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill

1000 TOEREN BOVENL. mkl gnll, draaispit en mixed

BLAUPUNKTSHOWVIEW

*
*
ti ARISFONA63CM
TELETEKST
H STEREO
63TA4410,Adviespnjs"1995 -

_ 259.-

LUXE 1400 TOEREN

FTjifa QQQ _
LM? Ü99»

3 koppen met Ld>afstbed. 82a-

SONY TELETEKST

1000 toeren wasautomaat

Type AWG089, Adv. '1435 -

EF-'iW^rcr-Tsl

649.-

Hi-BlackTnnitron Adv "1000-

BAUKNECHT WA541

Type KGV3602, 3 vnesladen en oxtra grote koelruimte
Adviespnjs'1699.-

CD-spel e r SONY55CMKVM2100

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

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

SONYSHOWVIEW+PDC

j PANASONIC 63 CM

Stereo en teletekst '1650 -

999.-

BLAUPUNKT HI-FI
STEREO + SHOWVIEW

SLVE50, 4 koppen, TriLogic Adviespri|S"1330 -

SONY55CMKVX2141

469.-

MIELE K1321S LUXE

:»

NVHD90,"Beste koopi" 4 koppen, stereo, showview

| Stereo en teletekst '2250 -

TX1988, Stereo en teletekst

Type 2596, Adv '799 -

ZANUSSI KOEL/VRIES

HRJ600, Stereo Adv "1299-

Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden Adviespnjs'4000 -

599.-

WHIRLPOOL ARG647

020-6476219

PANASONICHI-FIVIDEO

SONY72CMKVS2921

249.-

SHARP R3G56KOMBI

INDESIT PROMOTIE

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs koel/vries kombmatie
met 3 laden Adviespnjs'999 -

BEZORGLIJN

899.-

Flat en square Hi-BlackTnnitron beeldbuis teletekst en afstandbedienmg Adv '1660 -

TypeAWG719,Adv "1235-

BAUKNECHT 2-DEURS

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

GV240, "Beste koop", VHSHQ,TELETEKST/PDC '1709-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

MOULINEX FM 13*15

549.-

.consumenlenbelangen
l. t/m vr. van 10.00 lot 16.00
Tijdstip vin levering? ,
.
BeldeBCC

Supersnel "TURBO-DRIVE"
loopwerk, 2 videokoppen, PDC
start en stopt uw opname
exact op tijd 1 Gemakkelijke
LCD-afstandbedienmg
Adviespnjs*895 -

779.-

K

PHILIPS/WHIRLPOOL

PANASONIC NN8550

020-6474939

PHILIPS
TURBO-DRIVE
VIDEORECORDER
METPDC

VR632, TURBO-DRIVE.
4 koppen, stereo, longplay.
LCD-afstandbedienmg '1295 -

ft

20litermhoud Adv '649-

SHARP3IN1KOMBIR7V1

vrutj, opmerking, probleem?
BeldeBCC

| PHILIPS TELETEKST SONY HI-FI VIDEO+PDC

"BESTE KOOP' Officiasle
ft Philips garantie Adv "695 -

TypeZE400Ë, Adv '949 -

695.-

INFOLIJN

37CMTYPE37KV1212

219.-

Digitale super 3 m 1 kombi magnetron Adv *999 -

52NA2304 55cm Off Philips
garantie Adviesprijs'1345 -

K

WHIRLPOOL AVM610

LUXE 800 TOEREN

STEREO TELETEKST

&

ZANUSSIWASAUTOMAAT

l ca

25MN1350 Adviespnjs'1445-

14AA3527 Adviespnjs"745 -

SHARP R2V14STUNT

Adres centrale redactie: StudiocompTe

M870,16xzoom stereo '2495-

179.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min , rvs trommel,
zeerzuimg Adviespnjs'1199-

235 liter Adviespnjs'985 -

Luxe kast Adviespnjs'1049

l

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Supersnel verwarmen en
ontdoouen Uitneembaar
draaiplateau Adv '279 -

Type G521, Adv "2099 -

1399.:;z^-üsW-'

ALKMAAR \jm-m Cl C|>TDn Cl IDPDC Badrïoïvedo'p' vrijdag.. . "!?7t^V9uSr
ZOETERWOUDEll / {=^1^1 KU-bUHtK& Maarss.nbroe^k vrijdag v . . . . . 7 tot 9 uur
HILVERSUM l / I N D E RANDSTAD overiae filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur
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Studio 118 uitgenodigd in Brabant

*Zeer vereerd met
deze uitnodiging'
ZAND VOORT - Op zaterdag 19 augustus zullen de Studio 118-dansers schitteren op een groot dansfestijn in Brabant. „Helemaal te gek, ik voel me zeer vereerd met deze
bijzondere uitnodiging," zegt Conny Lodewijks, eigenaresse van de dansschool aan de Cornelis Slegersstraat.
De uitverkoren dansers staan
al m hun 'balletschoenen' te popelen om mee te doen aan dit
evenenement Eosahnda en Diana Bruynzeel, Tessa Hagendoorn, Lisa v d Mije, Terry
Loos en Rachel Manuputty zijn
deze weken samen met Conny
druk in de weer om zich voor te
bereiden op dit optreden
Het gaat om een provinciaal
amateur dansfestijn dat drie
dagen wordt gehouden in Tilburg, vanaf vrijdag 18 augustus
tot en met zondag 20 augustus
De Studio 118 dansers zijn uitgenodigd om er vier choreografieen te dansen voor een groot
publiek, dat zelf op allerlei gebied met dans te maken heeft of
in dans geïnteresseerd is.

Video
De Zandvoortse dansnummers zijn in februari van dit
jaar vertoond m gebouw de
Krocht. Van deze voorstelling,
die overigens veel lof oogstte m
de regionale pers, werden des
tijds video opnamen gemaakt
Verschillende choreografieën
uit de show vielen al snel op bij
het Centrum voor Amateurkunst m Brabant Dit vanwege
hun professionaliteit en creativiteit. Ook het feit dat Connie
haar dansers zo weet te inspireren en bovendien geen blad
voor de mond neemt tijdens mtervieuws, maakt haar een
graag geziene gast Immers, tij-

'Escape', een
opvallend
dansnummer
naar een choregrafie van
Conny Lodewijks, uitgevoerd door
haar eigen
leerlingen
(Archieffoto
André Lieberom)

Weekenddiensten
Weekend:
12/13 aug. 1995
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen- tel. 13043.
BRANDWEER Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE Alarmnummer
06-11. Anders- tel. 023-319191
("ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemmgsregeling. J Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H Scipio-Blume, F. Weemnk. Inf. daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16 30 u., én tijdens feestdagen via tel 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts
zijn zowel op zaterdag als zondag van 11.30 tot 12 en van 17 tot
17.30 u. Een afspraak is met nodig.
Tandarts- Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, opemngstijden (alleen voor recepten)- zaterdag 11.00-1300 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden mformatie over de regeling via
tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk ZuidKennemerland 's avonds, 's
nachts en m het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel
15847.
Dieren: (Overige diensten) Veremgmg v h. welzrjn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnr 023-334323 (24 uur
per dag), ook voor melding van

zoekgeraakte of gevonden dieren.
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot mens.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09 15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is?
Of bent u niet zelf in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17 00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10 00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14 00 uuren maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst 17577.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma
14-17.30/18.30-20.30 uur, dl.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur

dens dit dansevenement zal er
ook gelegenheid zij n voor de taezoekers/deelnemers om vragen
te stellen aan de choreografe

Creatief nummer
De nummers die zijn uitgeko
zen, zijn 'Escape', uitgevoerd
door drie danseressen rondom
een grote kooi, en 'Journal', een
zeer creatief nummer waarbij
een danseres de zaal laat zien
wat je allemaal met een krant
kunt doen Ook 'Drie in één',
waarbij drie danseressen op
muziek van Sinead O'Connor
de gespleten persoonlijkheid
van een overleden vrouw weer
geven, en 'I don't care any
more', een nummer dat al eerder een tweede prijs heeft ge
wonnen op het amateur dansfestival, worden vertolkt
Het Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant stimuleert en ondersteunt activiteiten, projecten en initiatieven
van amateurdansers, hun docenten en choreografen Conny
Lodewijks „Het is het zomerdansgebeuren voor de amateurdanser Zij kunnen tijdens dit
driedaagse evenement kennis
maken met trainingen en nieuwe dansstijlen, maar ook contacten leggen en genieten van
verschillende
voorstellingen
van dansgroepen Ook worden
er door ervaren docenten lessen gegeven m allerlei dansvormen"

Ondertrouwd:
Van Bambergen, Robert Henry, en Elich, Dymphna Elisabeth Maria
Gehuwd:
De Ruiter, Dirk, en Bakker, Désirée
Geboren:
Yvette, dochter van Laurier,

Bastiaan, en Horeis, Elise
Babette, dochter van: Laurier,
Bastiaan, en Horeis, Elise
Wesley Dylan, dochter van: Sebregts, Fntz, en De Graaf, Elizabeth
Ted, zoon van: Van Steeden, Jacob Leendert, en Van der
Kroon, Sonja Rosalmde
Robm Simone, dochter van:
Hensens, Frank Ronald, en
Goldenberg, Nava

VERENIGINGSNIEUWS
Choir Singers
Zingen in bad, ja gezellig.
Maar met zo gezellig als bij ons,
zeggen The New Choir Singers,
een groep van ongeveer 20 mensen en kinderen die het heerlijk
vinden om te zingen.
'Maar er wordt net zo veel
gelachen'. Degenen die zin hebben om mee te doen, kunnen
vanaf 30 augustus elke woensdaeavond terecht m het Jeued-

huis achter de Hervormde
Kerk. Aanvang 19.00 uur.
Het koor bestaat 10 jaar 'dus
dat muisje zal wel een feestelijk
staartje hebben'. Misschien dat
er ook weer een musical wordt
uitgevoerd.
De contributie bedraagt 0,0
gulden. 'We vragen alleen enthousiasme mee te nemen.' Inhchtmgen: tel. 30797

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Verborgen schat Marcel Meijer van 't Watei
looplemtje in de Bakkerstraat heeft een histori
sche vondst gedaan Bij een oude imboedel die
hij onlangs opkocht, trof hi] zilveren serviesgoed
uit het oude Kurhaus aan Toen Meijei een oude
kist opensloeg, kwam hij tientallen soepkom
men, dekschalen, ternnes, eierdopjes, vinger
kommetjes, bestek en andere zilveren voorwer
pen tegen, voorzien van een stempel van het
Kurhaus De 'schat' is afkomstig van Hotel Keur
uit de Zeestraat
Rent-a-Cop De gemeentepolitie Zandvoort wil
een experiment starten met het inhuren van
agenten. Dit 'Rent-a-Cop' (Huur een agent) zou
een voorlopige oplossing kunnen zijn voor het
tekort aan mankracht Een andei afdoend mid
del is er nog met gevonden, terwijl men wel een
toename van problemen voorziet, als gevolg van
de inkrimping van het politiekorps
Politie achterhaalt hasj De Zandvoortse politie
heeft afgelopen donderdag driehonderd kilo ma
rihuana onderschept Deze zat verborgen in vier
in Nigeria verscheepte nep compressoren, die m
de Amsterdamse Bijlmer in beslag werden geno
men Tot nu toe zijn twee Amsterdammers van
26 en 36 jaar plus een Nigenaan gearresteerd
Een verdachte Zandvoorter blijkt niets met de
zaak te maken te hebben

Sok'M-ace De zo langzamerhand traditioneel
geworden solexrace wordt dit jaar gehouden op
/dterdag 16 augustus, startplaats Gasthuisplem
De twee voorgaande jaren hebben dui/ünden
mensen kunnen genieten van dit race optreden
van njwielen met hulpmotor, georganiseerd
door de Zandvoortse Motor en Autoclub
Dochter lYIachielsen trouwt Vrijdag 5 september
/al wethouder en locotaurgemeester K C van dei
Mije Pzn het huwelijk voltrekken tussen de heer
W R A Smit, account manager te Utrecht, en de
24jaii5e mejuffrouw NHM Machielsen, vei
pleegfater (audiologisch assistente) te Utrecht U
begrijpt het natuurlijk al de bruid is de dochtei
van het burgemeestersechtpaar (K Sr )
Rond de wereld De 34 jarige Kees visser (Chris
sie) uit de Tollenstiaat heeft altijd maar een
grote wens gehad eens m een eigen boot een
tocht te maken rondom de wereld De Vi i]heid II
Holland doopte hij zijn nieuwe schip, dat thans
m de haven van IJmuiden op hem ligt te wachten
voor het grote avontuur dat hij tegemoet gaat
Zondag 10 augustus des morgens om acht uurzal
het anker worden gelicht en wordt zee gekozen
Omdat deze tocht alleen met zonder gevaren is,
verzekerde hij zich van de assistentie van zijn
vriend Ton Bakker, een 25-jarge Zandvoorter uit
de Celsiusstraat

Knutselen en snoepen
tijdens Santekraampie

j Kerkdiensten
Weekend
12/13 augustus 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10 00 uur- ds. G.H N.
Germans uit Sassenheim,
SOW dienst in Herv.Kerk
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10 00 uur. ds. G.H N.
Germans uit Sassenheim,
SOW-dienst in Hervormde
Kerk
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:

Kk

Zaterdag 19.00 uur mevr. M
Wassenaar en dhr P v d
Smaal
Zondag (Maria ten Hemel op
neming) 10.30 uur mevr M
Wassenaar en dhr P v d
Smaal

i* £

AerdenhoutZondag 10.30 uur. drs. R.
Hengstmangers, Ned Herv., uit
ZANDVOORT - Rekreade
Bloemendaal
viert morgen, vrijdag 11 au-

lH

Schilderen is
een van de
vele activiteiten die de kinderen kunnen
doen
doe op Santeki
tekraampie
(Are hiefloto)

maar dat kon de pret niet drukken Met waterballetten en angustus,
'Santekraampie', dere 'koele' activiteiten werd de
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg het traditionele, grote slot- warmte weggewuift
218, Haarlem
festijn na weken lang speelZondag 10 30 uur- ds. A.W Smj- plezier.
Pannekoeken
Vrijzinnige
Geloofsgemeen- ders
schap NPB, Brugstraat 15:
Geen avonddienst
Weken achter elkaar zijn kinOok voor morgen, vrijdag 11
Zondag 10 30 uur: mevr. drs Dinsd 15 t/m vrijd 18 aug Va- deren tussen de 4 en 12 jaar augustus, zijn hoge temperatuI.G Clement
kantie Bijbel Club 1995. Info. bezig gehouden met het vrohj ren voorspeld, maar de medeReligieuze Kring Aerdenhout-- Anne-Marijke
Hendriks ke vakantiefestijn Rekreade werkers van Rekreade hebben
Bentveld, Oscar Mendliklaan 5, 023-389836
Onder de hoede van een tiental daar vast wel wat op bedacht
enthousiaste vrijwilligers wer- Dan wordt namelijk het grote
den allerlei spelletjes gedaan en slotfeest Santekraampie geandere creatieve dingen be houden, op het Jan Snijerplem
dacht Zowel m en rond 't Stek- in het centrum van het dorp Er
kie in noord als in en rond het is weer van alles te doen, naast
Jeugdhuis achter de Hervorm- het eten van pannekoeken en
de Kerk, in het centrum van het andere lekkere hapjes Er zijn
dorp Als extra gezellige activi- leuke dingen te doen in de verteiten waren er uiteraard weer schillende kraampjes, zoals
de gebruikelijke poppenkast- knutselen en grimeren, maar er
voorstellingen en het volksdan- is ook volksdansen en een
groots spektakel m de poppenkast. De toegangsprijs is nog
Rekreade stond opnieuw on- steeds 2,50 gulden Vanmiddag
der de bezielende leiding van kunnen er bij de medewerkers
Nel de Waard en Jan de Droog in 't Stekkie en het Jeugdhuis
Door de hoge temperaturen nog kaarten in de voorverkoop
was de belangstelling dit jaar gekocht worden, die kosten 2
iets minder dan m vorige jaren, gulden

o

Speelweek van 10 t/m 16 augustus
DC N [ UW'

HL VI VAN DlCK WAAS

EEN DODELIJK VIRUS GRIJPT
OM ZICH HEENEN DE GROOTSTE MEDISCHE
RAMP UIT DE GESCHIEDENIS
IS AKELIG DICHTBIJ

o

Straatnamen
Zandvoorts Niéïivvsblkd

Gat in het zeeduin
Tussen de Burgemeester Engelbertstraat en de Boulevard
de Favauge ligt het 'Schuiten
gat' Deze naam herinnert aan
de tijd dat Zandvoort nog een
vissersplaats was, met een eigen vissorsvloot, tot ongeveer
1900 De vissersboten, bom

schuiten oftewel 'bommen',
werden in de winter 'opgelegd'
in het zogenaamde Schuitengat
Volgens de overlevering was
dat een 'uitholling in het zee
duin, zowel aan zeezijde als aan
landzijde'

(ADVERTENTIE)

Burgerlijke stand
Periode:
l - 7 aug. 1995

met

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fm

O Probeer
U T Bvooral
R Ekalm
AK
te blijven

A. L.
Dagelijks
13.30
Ned. gesproken

A. L.

Dagelijks
15.30 en 19.00

12Jaar.
Dagelijks
21.30

VERWACHT

Qasthutepleln 5. 2042 JH, Zandvoort, tel; 02507-18686

Maandag tol en met vnjdajj
O 00 t/ni 11 00
/l M Nonslop service (op ma \\n en \i ij)
11 00 t/m 14 00
A\ .ikrtoien (alleen op ma wo t n \ni)
O 00 t/m 14 00
/I M Nonstop service (op dl en do)
14 00 t/m K) 00
l decades
I b O O t / m KSOO
Hit\eisnclling
18 00 t/m 20 00
Mu/iekboulevai d
20 00 t/m 22 00
Power Plav (van ma t/m do)
11 00 l/m 24 00
lussen Eb A. Vloed (\.in ma l/m do)
20 00 t/m 21 00
B P M (alleen op vnjdaj,')
Zaterdag
O 00 t/m 10 00
ZTM Nonstop service
10 00 t/m IJ 00
Goedemoi jfen Zaïulvooit (l i\c \,imnt Calc Neuf)
l_'00t/m 14 00
Hand in hand
11 00 t/m K) 00
Badmuts
Ib 00 t/m 18 00
EmopbteaKdo\vn
KS 00 i/m 20 00
Mu/iekboulevai d
20 00 l/m 21 00
de Kustwacht
(lussen 22 en 21 uui live vanuit Danccclub Vinks)
Zondag
O 00 t/m 930
ZfM Nonstop service
930t/m 1000
Rutli Een leveiisbesdioimelijk pioijiamma
1000t/ml200
ZI'M Ia//
12 00 l/m 14 00
Even Bruut hen met
14 00 t/m 1(> 00
Badmuts
luOOt/mlbOO
deZ.mdb.ik
18 00 t/m 20 00
Mu/iekboulevai d
20 00 t/m 21 00
de Kustwacht

'Jazz'

W

AT IS JAZZ' Over deze
vraag is dit weekend me
mg discussie ontstaan
Oorzaak Jazz behind the Be
ach En dan met alleen het fes
tival van afgelopen weekend,
nee, het jazzfestival zoals dat
zich sinds een paar jaar aan
het ontwikkelen is Volgens
menigeen is het gehalte aan
'echte' jazz namelijk aan het afnemen En daar lijkt het inder
daad op Ook voor mijn gevoel
gaat een steeds groter percentage van de muziek richting
pop en rock Gelukkig valt het
nu nog mee, maar er zit wel de
gelijk een klem popmuisje de
poten onder het jazzpodium
weg te knagen
'Jazz is een ruim begrip,' zegt
een van de organisatoren, als je
'm daarover aanschiet 'Op het
North Sea Jazzfestival zijn ook
dingen te horen waarvan sommigen zeggen dat is geen jazz '
Daar heeft ie gelijk in, maar ik
vergelijk het liever met het eigen Jazz behind the Beach zoals het een paar jaar geleden
nog was meer'echte jazz', wat
ik er dan onder versta, plus een
heerlijke, zeer ontspannen
sfeer met een gemiddeld wat
ouder publiek Ons kent-ons
was het, want op dit festival
zag je volgens mij ook meer
Zandvoorters, van verschillen
de leeftijden Of ze bleven m leder geval wat langer hangen op
en rond de terrasjes
Die sfeer is langzamerhand
aan het verdwijnen Het jazzfestival begint wat meer over
eenkomsten te vertonen met
het Tropicana- en het Midzomernachtfestival Dat zijn op
zich prima evenementen, maar
het zou zonde zijn als het alle
drie hetzelfde wordt, een eenheidsworst Volgens mij zit
geen hond daar op te wachten
Voor de horeca is het natuur
lijk een moeilijke keus stem je
je muziek af op het - jonge - publiek dat al dagelijks de deur
bij je platloopt, dan weetje dat
er hele hordes op het festival
afkomen Of kies je voor een
festival met meer oude stijl
jazz-muziek, waarbij je minder
'op zeker' speelt Toegegeven
als ondernemer zou ik - op het
eerste gezicht voor het eerste
kiezen, je moet immers na afloop de rekening van die band
kunnen betalen
Maar als met ondernemer
denk ik, datje het voor veel
mensen minder aantrekkelijk
maakt Volgens mij is het dorp
het meest gebaat bij een ver
scheidenheid aan festivals, met
elk geheel een eigen sfeer En
niet alleen voor de inwoners
zelf' Hoe meer soorten publiek
je naar Zandvoort haalt, hoe
meer je er economisch gezien
- aan hebt, met name op de lan
ge termijn
JOAN KURPERSHOEK

Bestuurders
onder invloed
ZANDVOORT - Een 26 jai ige
Zandvooi ter heeft zaterdag
avond lond 11 uur op de Ka
merhngh Onnesstraat een aan
rijdmg veroorzaakt Hy haalde
met zijn tractor de file op deze
straat in en kwam daarbij fron
taal in botsing met een 26 jarige
Badhoevedoipse automobilist
Deze raakte daardoor gewond
aan het hoofd Beide bestuur
dei s bleken onder invloed van
alcohol De Badhoevedoipei
had zoveel gedionken dat zijn
rijbewiis m beslag is genomen

Fietser aangereden
ZANDVOORT Op de krui
sing Van Lennepweg/Vondel
laan is gisterochtend een 80 ja
rige fietser dooi een auto aan
gereden De fietsei verleende
geen voorrang toen hy linksaf
de Vondellaan in sloeg Hij is
voor een hoofdwond in het zie
kenhuis behandeld

Nieuwe dirigent
Tetsuro Hanai (35) uit A'dam
is de nieuwe dirigent van Toon
kunstkoor Z'vooi t met veel ervaring en de diploma's koor- en
orkestdirectie, nodig voor oratonum-werken

donderdag 10 augustus 1995
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Super
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NOORD

vraagt per direkt

Neem von

leeftijd vanaf 15 jaar
Verdiensten ca. ƒ 280,- en ƒ 380,per 4 weken en 4x per jaar bonus
ƒ 70,-.

BX1.9T2ILPG
BX 1.4 LPG veel extr.

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

tel. 02503-35295
na 17.00 uur

3-drs
5-drs
5-drs

BX1.6T2I

voordelig is!

Voor aanmeldingen en inl.

toplaag 4 mrn dik (ho

PAS

ZX 1.4Avantaga

mij oon
{ d o l hot

2 bezorgers
in Zandvoort

'n Avontuurlijk weekend
vieren in Caravan City
op Ponypark Slagharen

AUTO VAN AALST
AUTO'S
15000 km
75000 km

b|. 04-94

ƒ 23.900,-

b). 01-90

142000 km

bj. 06-90
b|. 01-90

ƒ 13.900,/ 10.900,-

95000 km
109BOOkm
200 II km
42500 km

BX 1.9TZD
AX1.1 veel extr.
AX 1.1 GTE
SwifM.OGA

5-drs
5-drs.
3-drs
5-drs.
3-drs.

Swilt 1.3 GS
Allo
Escort 1.6 CL Sp.uitv.

3-drs
3-drs
5-drs.

31800 km
65000 km
62300 km
78140 km

Charade 1.0 TS
Peugeot 309 XL

3-drs
3-drs.

53900 km
65.000 km

bj. 11-91

bj. 03-95
bj. 04-92
bj. 11-92
bj. 02-92
b]. 12-90

bj. 07-87
bj. 01-90
bj. 01-91

Ja, dat kan! Luxueus vakantie vieren op Ponypark Slagharen.
U kunt reserveren voor een 3 daags weekend arrangement:
* 2 overnachtingen in een luxe stacaravan op het Ponypark.
De caravan is voorzien van alle comfort en kleurentelevisie.
* 3 dagen lang gratis entree in Ponypark Slagharen met z'n
vele attrakties zoals de wildwaterbaan, de looping, de spannende
wildwest shows, zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer.
genieten van de oergezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
Dat is een belevenis voor u en de kinderen!

ƒ 9.900,ƒ 18.900,ƒ 19.500.ƒ 14.500.ƒ 15.500,1 17.950,ƒ 9.500,ƒ 8.500,ƒ 10.500,ƒ 12.900,-

Inruil - garantie en financiering mogelijk

Communicatieweg 6

Reserveer snel: 05231-3000 22.00 uur

Tel. 02979-84866/72828
Mijdrecht

op binnenkom van
watcrwcrond M D F, dikle 8 mm

EURO-FLOOR' per m ' extlusie ' BTW

PARKETGROOTHANDEL :fvi. fOpéningsMen: i
. • • , . , . . ; . • , . ;•(.:--MfancfcrdoB van'10.00-21.00 u u r J
slerdanirZiO. fBu/fewi/tr),.;-.; •.: , ,:.„,7dogiyon 10.00-iapOuur
ïff2ff-691:75.54 :%•-;.•::."'.'' ••". fi]{zaeüog von IO.OO-l<S.po;uuf-.•
IWirèïivAKAririË NU OOK '.GEOPEND OP DINSDAS {iï.ilOEnSOAO -'-:'

LfWTENSLIJPER

COMPLETE BUREAU-SET
Woningruil

Oudere vrouwen geven tel.nrs voor GRATIS sex! Bel 069511 (1gpm).

Oudere vrouwen geven tel.750 RUILADRESSEN
nrs voor gratis sex bij hen
in A'dam. Inform. bij WBV Het thuis! Bel nu 06-9780 (75cpm)
Oosten. Tel.: 020-4873315.

PUNAISES,
PAPERCLIPS of
MEMO PRIKKERS

BIC CORRECTIE
SET 10 STUKS

ASSORTI KLEUREN

.,
„i mot
niet-aoDaraat
met KMOnleties.
1000 nietjes, oertorator,
pertorator, sschaar
Ï5 plakbandhouder In diverse kleuren

'ndlVerse «"'"'serende

k/euJén

PER DOOSJE

ELDERS

SET 30 STUKS

Privé

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Bel dames Thuis!

06-96.88

24 u/p.d. 100 c.p.m.
SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt opNieuwe snorfietsen met
Vespa motor, rijklaar, spot- bellen. Zoek de leukste en de
prijs/975,-Tel. 020-6441677. computer verbindt je naar
haar thuis. 06-9667 (75cpm).
* Racefiets, merk Koga Miyata, framehoogte 62 cm. STUDENTES geven tel.nr.
Vr.pr. ƒ295. 15808 na 18 u. voor gratis sex bij hen thuis.
06-9695 (slechts 75 cpm).
* Te koop jongensfiets, 5 jr.,
STUDENTES geven gratis
MB model, prijs ƒ60.
sex op hun kamertje. Bel ook
Tel. 02507 - 17030.
06-9603 (75cpm).

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9502 (75cpm).

06-Nummers

Vele mannen gezocht voor
gratis SEX met dames 35+.
06-9620 (75 opm).

GRATIS Sexkontakt, nu spec.
met hete vrouwen van 40+.
Bel nu 06-98.11 (75cpm).
GRATIS 't bed in met getrouwde vrouwen. Direkt sex
contact. 06-9566 (75 cpm).
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75cpm).
Hete meisjes (18) Live

06-9715
Geen wachttijd 1 gpm

MAN

VIDEOBAND

WAST
VLEKKELOOS
SCHOON

alles in huis wordt weer stralend
en streeploos schoon

INTERIEUR
SPRAY
HANDIG HOUTEN

FLACON 750 ML

MEMOBLOK
MET HOUDER
ELDERS

DAMESSLIPS

" -,."-;'fa^-Sf

STUDENTES
verwennen
mannen. Geen fin. bedoelingen: 06-350.266.46 (1 gpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9844 (75cpm).

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

DOBBEL-

SONY E-120

AJAX ALLESREINIGER
ULTRA- OF
LIMOENFRIS

100% katoen,,en mei kant
afgewerkt, diverse modellen

ELDERS &8$ llt^ tÉ

\t

Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt aan de
lijn! Bel 06-9757 (75cpm).
! Vrouwen van 35+ willen
DIREKT-SEX. Bel haar op via
06-9604 (75cpm).

STABILAC
VOLLE
KOFFIEMELK

Wellustige oudere vrouwen
geven hun tel.nrs voor gratis
sex. Bel 06-9605 (1gpm).

QUEENS PARTY
HAMBURGERS
geschikt voor oven, grill,
friteuse, barbeque of koekepan

zoek uit:
Spaghetti,
Farfalle of Fusilli

ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06-320.330.79 (75cpm).

Homo: Jongens (18) onder elBel Dames Thuis
kaar. Hoor die knullen geniein heel Nederland
ten! 06-320*330*88 (75cpm).
GEHEEL PRIVÉ
* * HOMOKONTAKTEN **
thuis doorgeschakeld
Zoek je snel een hete knul?
06-320*330*18 (75cpm)
• * HOMO-KONTAKTEN **
24 u/p.d. 100 c.p.m.
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
Dikke vrouwen geven tel.nr
Bel nu 06-9613 (nu SOcpm). voor gratis sex bij hen thuis.
HUISVROUWEN geven tel.- 06-9602 (1gpm).
nrs voor gratis sex bij hen Dikke vrouwen (40+) willen
thuis. 06-9664 (75cpm)
kontakt met oudere heren.
HUISVROUWEN geven tel.- Bel ook! 06-9543 (75cpm).
nrs voor kontakt bij hen thuis. Direkt apart met gratis vrou
06-9501 (75cpm).
wen, doorverbonden naar
haar huis. 06-9710 (75cpm)
JONGE mannen gezocht
die dames (35+) GRATIS
DIREKT-SEXKONTAKT Kies
verwennen. 06-9709 (75cpm), nu zelf de heetste vrouwen
Vrouwen bellen echt
via de computer wil ze gratis
GRATIS 06-4644!!!
sex aan de lijn. Bel 06-9788
Jongemannen gezocht die (75cpm).
dames (35+) GRATIS verDominante vrouwen geven
wennen. 06-9666 (1 gpm). tel.nr voor Gratis SM-kontakt
Kies nu zelf de leukste vrou- 06-320.325.80 (1gpm).
wen, via de computer krijg je
DOORSCHAKELLIJN
haar direkt aan de lijn!
Nu kun je vrouwen direkt
Bel 06-9667 (75cpm).
opbellen. Direkt thuis.
Laat je eens lekker doorver- Bel: 06-9892 (75cpm).
binden met zo'n OUDERE
ELKE DAG NIEUWE
vrouw thuis: 06-9650 (1 gpm).
DAMES PRIVÉ
Laat je snel
Luister naar gratis SEXoproedoorverbinden via
pen van vrouwen. Maak je
keuze, de computer schakelt
06-98.57
ie direkt door. 06-9665 1gpm
24 u/p.d. 110 c.p.m.
NEGERINNEN geven tel.nrs
voor gratis plezier bij hen GESCHEIDEN en toe aan
nieuwe start? Veel vrouwen
thuis. 06-9662 (75cpm).
zijn ook op zoek: bel
Nieuw: hete meisjes (v.a. 18) 06-350.290.15 (1gpm).
uit Groot Amsterdam!!
GRATIS naar bed met ge
06-350.23-020 (1gpm).
trouwde vrouwen thuis.
Nu DIKKE vrouwen echt op- Sexkontakt 06-9530 (1gpm).
bellen. Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar Gratis naar bed met vele
haar thuis 06-96.68 (1gpm). Dikke VROUWEN thuis. Be
ook 06-9580 (75cpm).
Nu kun je hete vrouwen echt
opbellen. Ze willen gratis sex. Gratis naar bed met getrouw
De computer verbindt je naar de vrouwen thuis. Sexkontak
haar door. 06-9755 (75'cpm). ten: 06-320*330*88 (75cpm)

GRAND ITALIA
DEEGWAREN

/ ZAK 500 GRAM
KEMPENAAR HAMBURGER- BROODJES
4 heerlijke voorgebakken
o"!^- l IT-'- 1 "'
zachte witte broodjes
frffd
Lj'u.'

LU BASTOGNE
KOEKEN
heerlijke brosse
koffiekoeken

06-98.50

DUBBELPAK

S^*^^ EiüS NikKNORR
ROER-OMMENU

LE SOLEIL
HARICOTS
VERTS
lekkere hele
sperziebonen

diverse heerlijke
maaltijdsauzen

REALCOOL FRISDRANK

POT 500 GRAM

ZOEK UIT: COLA,
SINAS OF DRINK

1.5 LITER

'flesjes in handig
draagkarton M

LITERBLIK

IGLO CHINESEOF VLAAMSE
GROENTESCHOTEL
vooreen
heerlijke roerhak.
Pak 450 gram

CRODINO APERITIVO
NON-ALCOHOLICO
'

C
L

ELDERS MS W? W

UNCLE BEN'S
ZILVERVLIESRIJST
m 2 handige kookbuilties
pak 250 gram
'

SWITCH

ELDERS
f^ 0 -^
J^QQ' ^ "

PAK

p

FRAMBOOS

175GRAM

heerlijke tarwebiscuit
met crèmevulling

PROBEER- N
JS':|
PR,JS
'

BOLLETJE KLEINE
, *> '(
BESCHUIT
ELDERS i a 'L
pak 100 gram

„«e
KAR60NADE
PER KILO

NIEUWE OOGST!

PUIKBESTE

DIRK VAN DEN DROEK

Onderdanige vrouwen (40+) Oudere vrouwen (40+) geven
willen vrijblijvende sex. Gratis hun telefoonnr voor grati
SEX: 06-9517 (75 cpm).
& discr. 06-9502 (75 cpm).
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt.
Diverse clubs
06-350.290.53 (75cpm).
Oudere HEREN gezocht v.
BETTY'S ESCORT
gratis sex met lieve dames!
(40 + ) bel 06-9705 (75cpm). 020 • 6340507 dag. v.a. 19. u

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN; Winkelcentrum Hannie Schallplein • HOOFDDORP; Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM; Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenh
• AMSTERDAM: Belgiëplein 106 (Nieuw Sloten), Molukkenstraat 131 (oost) EN NU OOK: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte!
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Nieuwsblad

Drakebootraces
met moderne
Chinese kunst

Busdienstwijzigiïig
vanwege Sail
AMSTERDAM - Het gemeen
tevervoerljecirijl' heeft in verband met SaiJ een aantal maairegelen genomen. Het KNSM
eiland is dagelijks bereikbaar
tot hall' tien 's ochtends. Du lijnen 28, 32,59 en 61 rijden van en
naar hun normale begin en
eindpunt. Van half tien '.s morgens tot één uur 's nachts is de
Verbindingsdam
afgesli >i nn
voor het verkeer met uitzondering van voetgangers. De gcnoemde buslijnen rijden binnen genoemde lijden niet verder dan de zuidpum van de Ver
bindingsdam. Daarvandaan rijden ze weer terug. Passagiers
die toch naar het eiland willen
kunnen van half tien tol hall'
twaalf met pendelbussen die
rijden tussen de Verbindingsdam en de bushalte KNKMlaan. De pendelbus zal ook
stoppen bij de halte Levant
plein en is gratis. Vanaf één uur
's nachts is de Verbindingsdam
weer vrij voor verkeer. Voor
meer informatie kan men bellen naar Rob van Brevoort, tel.
551.4351.

Op de Sloterpias werd maandagavond druk geoefend voor
de Drakebootraces, die 11 en 12 augustus op het Oosterdok aan
het IJ worden gehouden. Voor dit Sail-evenement zullen maximaal 22 teams met elkaar de strijd aanbinden.
Het festival, bedoeld om het culturele gezicht van Chinezen
in Nederland te laten zien, gaat 11 augustus om 12.25 uur van
start met het inkleuren van de ogen van de draken. Zo worden
ze symbolisch tot leven gewekt.
De races, die voor de tweede maal plaatsvinden, worden
opgeluisterd met leeuwendans en een demonstratie van Chinese vliegers. Op 12 augustus reikt staatssecretaris Terpstra
j om kwart over vier de prijzen uit bij restaurant Sea Palace.
i
•
l Nieuw ditmaal is een expositie van moderne Chinese kunst,
i waar zes schilders en één fotografe aan meedoen. Hun werk Is
J van 10 tot en met 13 augustus te bekijken bij de Algemene
Chinese Vereniging, bij Sea Palace en in het Bethaniënklooster.

Sail Expositie
AMSTERDAM Hotel Amsterdam Hilton heeft een maritieme expositie, 'Sail op schaal',
in huis gehaald. Tot eind augustus zijn in de lobby oude modellen te zien, antieke nautische
attributen, logboeken, een grote collectie verrekijkers en andere scheepstaenodigdheden.
De expositie is samengesteld
door een aantal antiekhandels
uit het Spiegelkwartier.

Tatiana de la Fuente over haar nieuwste house-dansstuk:

'Het moest luchtig en lekker,
dus vooral geen kunst zijn'

AMSTERDAM - Je hebt gidsen met standaardverhalen,
en je hebt gidsen die er wat
van maken. Paul Sneijder,

groep. Zijn praatje zit boordevol uitdrukkingen, zoals
'te hard van stapel gaan' en
'aan lager wal geraken', die

dateren uit de tijd dat Amsterdam een bloeiende
scheepsbouw kende. Zelfs

leven in de stad wonen, kunnen er nog wat van opsteken.

JDAUL SNEIJDER gidst bij re•*• derij Noord-Zuid en doorspekt zijn verhaal graag met
spreekwoorden, die hij in de
loop der jaren heeft verzameld.

door Arnoud van Soest

„Ik ben ze vooral gaan gebruiken sinds 'De Amsterdam'
bij het Scheepvaartmuseum is
afgemeerd. Je moet namelijk
eens weten hoeveel spreekwoorden uit de scheepsbouw
en zeilvaart afkomstig zijn. Am-

AMSTERDAM - Onder het

motto 'gratis en voor niks'
heeft de VW Amsterdam
een aantal gratis beziens-

lOEN TATIANA de la
Fuente
(klein,
gebronsd,
vlinderbril)
haar kennissen in de
dmswereld vertelde dat ze met
een houseband ging samenwerken, betrok menig gezicht. Hoe
kon ze zich nou tot zoiets verlagen!
Het imago van house-muziek
isdan ook niet best. En terecht,
want het omvat veel geestdpd«nd gebonk. Maar gelukkig is
ei ook nog een stroming die op
intelligente en creatieve manier

Cindy Bienemann, Pascale de la Fuente, Shira Koopman, Karien Janssens, Cleo Kwaaitaaal en
Andrea Beugger brengen het adrenaline verhogende 'Laika'
Foto Martijn Heil
elektronische muziek maakt.
Die opzwepende stukken afwisselt met sfeervolle, ruimtelijke
geluiden. Het Nijmeegse trio
Ulanbator was dan ook precies
wat ze zocht toen ze werd gevraagd een stuk te maken voor
het project 'Popmuziek & Eigentijdse Dans'.
In de Danswerkplaats op het
WG-terrein wordt donderdagmiddag de laatste hand gelegd

aan haar nieuwste produktie
'Laika'. Zes danseressen glimmen van het zweet en storten
na afloop ter aarde neer om
zich aan een fles mineraalwater
te laven. Voorwaar, er zijn simpeler manieren om je brood te
verdienen.
Als de laatste aanwijzingen
zijn gegeven, legt Tatiana uit
waarom ze voor samenwerking

Ulanbator: Met een ruimteschip feesten

Ulanbator: muziek van een andere planeet
Foto Martijn Heil

Voor de (drie) jongens van
de Nijmeegse house-band
Ulanbator was het de eerste
keer dat ze met een moderne
dansgroep
samenwerkten.
Hoe die dansers toch al die
complexe bewegingen onthielden, Laszlo kan er nog
steeds niet over uit. „Wij hebben vroeger ook met dansers
gewerkt. Met gitaar en bas
renden we over het pudium,
maar wij knalden vaak tegen
de dansers op. Zij dus niet!"
Maar leuk is het wel. Laszlo: „In zo'n dansproductie
komen we goed tot ons recht.
Op house-partles kun je die
rustige stukken niet zo maar
doen. Je mag het ook niet te

ingewikkeld maken, want de
mensen willen uit, en geen
moeilijk gedoe aan hun kop.
Hier kun je wat meer experimenteren en je mogelijkheden
uitbuiten."
Al snel ontspint zich een discussie over het imago dat house
aankleeft, waarbij termen vallen als ambient (zweverige muziek) en mctal (opwindende
herrie). Laszlo: „Ik hou het
meest van ambient. Dat is af en
toe net Pink Floyd, zó mooi. Zelf
kan ik geen metal meer horen,
dat Is allemaal hetzelfde."
„Wij maken in ieder geval
geen standaard-house, want dat
doen er al genoeg. Onze muziek
kun je omschrijven als muziek

van een andere planeet. Je
stijgt met een ruimteschip op
om een avond te gaan feesten.
Het liefst maak ik trancestukken, muziek waar je op
meegevoerd wordt, of je wilt
of niet."
Voor de dansers had de choreografe aanvankelijk wat
wilde stukken uit het Ulanbator-rcpertoire
uitgekozen,
maar gaandeweg kreeg ze ook
behoefte aan iets rustigers.
Laszlo: „De sfeervolle stukken hebben we tijdens de repetities gemaakt, want de
dansers moeten ook even rust
hebben; ze kunnen niet ecu
uur zo rondspringen."

met de house-band Ulanbator
heeft gekozen. „Ik wilde refereren aan muziek die nu gemaakt
wordt, muziek die wat mij betreft meer aandacht mag krijgen. Natuurlijk is er ook veel
oninteressante house-muziek,
maar Ulanbator kan meer dan
een base-drum die maar dóór
knettert."
„Ze maken ook weidse en sferische klankvelden. Soms lijkt
het op science-fiction, soms op
de didgeredoo, dat instrument
van de aboriginals. Het is dus
alles behalve kouwe computermuziek. En daarbij is het muziek die een enorme dansdrift
oproept."
Het werken met house-muzikanten is haar goed bevallen.
„Van een andere choreograaf
die met een muziekgroep had
gewerkt, hoorde ik dat die inensen gewoon niet op de repetitie
kwamen! (ze giert het uit van
de lach). En dat heb je toch wel
nodig, want dansen vereist een
grote discipline."
'Laika', haai- nieuwste produktie, wijkt sterk af van haar
overig werk, dat vrij strakke
structuren kent. „Omdat het
voor een jong poppubliek is,
heb ik een luchtig en bruisend
stuk willen maken; een stuk dat
gewoon lekker is. Het moest
vooral geen kunst zijn!"
Bovendien gaf het haar de
kans om te experimenteren
met bewegingen die in de moderne dans niet gebruikelijk
zijn. „Huppen bijvoorbeeld, of
met je kont bewegen, want het
onderlichaam zit zó vast in de
moderne dans. Wat overigens
iets heel anders is dan wat je bij
houseparties vaak ziet: dansers
in een kooi die één of andere
SM-act doen. Dat is nou nét iets
wat ik niet wil, want niets is
makkelijker dan vrouwen die
de boel even komen opwarmen.
Dat vind ik zo'n cliché; vrouwen hebben nog zoveel andere
kanten."

'Laika' wordt op 10, 11 en 12 augustus
op het NDSM-terrein opgevoerd. Aanvang om negen uur. Bus 35 vanaf CS,
halte Atatürk. Kaartjes kosten 17 gulden 50, of 15 gulden niet kortingskaart.
Reserveren: (020) «25.5074, tussen 12
en vier uur.

'Pleite gaan en andere

die op een rondvaartboot
werkt, behoort tot de laatste

Amsterdammers, die hun

i AMSTERDAM - Neem een
creatieve house-band en zes
danseressen, die als jonge
honden over het podium
vliegen, en je hebt een voorstelling waar de vonken
vanaf spatten. „House-muziek brengt je in een
stroomversnelling die je
niet kunt negeren," zegt
choreografe Tatiana de la
Fuente. Haar nieuwste,
adrenaline verhogend werk
staat op het Over het U-festival.

9

waardigheden verzameld.
Hier volgt een selectie.

In een overdekte galerij van
het Amsterdams Historisch
Museum zijn 15 reusachtige
schilderijen te vinden Amsterdamse schuttersgilden uit de
17-e eeuw. Te bereiken via een
fraai poortje aan de Kalverstraat 92.
Het Begijnhof zelf, met eeuwenoude huizen, veel bloemen
en een middeleeuws kerkje, is
ook niet te versmaden.
De grachtengordel kent een

sterdam is niet voor niets door
de haringhandel rijk geworden."

Natuurlijk wil hij niet zijn
hele repertoire prijsgeven,
Sneijder stelt er overigens eer
maar een voorbeeld wil hij wel in om juiste informatie te vergeven. „De uitdrukking 'le- strekken, want je hebt gidsen
mand de volle laag geven' stamt die de grootste onzin verkopen.
uit de tijd van de Oost-Indië- Het klassieke voorbeeld betreft
vaarders, die maar één rij ka- de Schreijerstoren. „Die heet
nonnen hadden. Zo'n rij heette niet zo omdat vrouwen daar in
een 'laag' en als je die in één het verleden van hun mannen
keer afvuurde, gaf je iemand de afscheid namen en moesten
volle laag. In het Duits kennen huilen. En ook niet omdat daar
ze die uitdrukking ook: 'die vol- vroeger plakkaten hingen wanle Lage geben.' "
neer er een schip was vergaan.
Paul bevestigt dat lang niet Die heet zo omdat de toren
alle spreekwoorden te vertalen steeds verspringt, oftewel veelzijn. „Neem nou 'de laatste kantig is. Schreije is namelijk
loodjes wegen het zwaarst.' Je oud-Nederlands voor hoekig of
kunt zeggen: 'the last leads kantig. En hoe meer kanten
weigh the most', maar dat is zo'n toren had, hoe meer punklinkklare onzin. Dat vertaal je ten om met je kanon achter te
dus niet. Ter compensatie leg verschuilen."
ik de Engelsen uit waar de uitEn dan heb je nog het smalste
drukking 'son of a gun' van- huis van Amsterdam, dat aan
daan komt. Van een Engelse het Singel ligt, vlakbij de Haargids hoorde ik dat officieren lemmersluis. „Dat is geen huis,
van de Royal Navy vroeger hun maar een volgebouwde binnenvrouwen mee op reis mochten plaats," zegt Schneijder licht
nemen. En als ze op zee een verontwaardigd. „Die steeg

Wat kost niks: een
overzicht van de VVV
brug die uitzicht geeft op maar
liefst 14 bruggen, daar waar de
Reguliersgracht
de Herengracht kruist. Met je rug naar
het Thorbeckeplein zie je zes
boogbruggen op een rijtje, links
biedt de Herengracht er ook zes
en rechts doemen de volgende
twee op.
Over bruggen gesproken: de
Magere Brug, die de Amstel
tussen Keizers- en Prinsengracht overspant, is nog steeds
één van de mooiste bruggen
van Amsterdam, die 's avonds
met duizenden lampjes is verlicht. De brug heet niet zo om-

dan naar het theater. Toch is er
een goede reden om daar één
uitzondering op te maken, de
Vlaamse musical 'Suske en
Wiske', die momenteel in Carré
staat. De spelers zijn zó uit de
strip weggelopen, de decors
zijn om van te watertanden en
de muziek spat er vanaf.
Music Theater London
Foto .John Jefford

Knettergek
Buitengewoon humoristisch
en modern, dat is de versie die
het jonge muziektheatergezelschap Music Theatre London
heeft gemaakt van 'The Magie
Flute' van Mozart. In deze bewerking is prins Tamino een
puber in pyjama. Samen met
zijn knettergekke vriend Papageno en drie dansende padvinders probeert hij de mooie Pamina te bevrijden uit de handen
van gangsters. Stadsschouwburg, 16 tot en met 20 augustus.

Melkweg
Liefhebbers van rumba,
roots en reggae kunnen vrijdag
11 augustus een optreden van
Kongo Banga & The Igziabeher
Yimasgan (Zaïre) bijwonen in
de Melkweg. De Amerikaanse
band Filter speelt 13 augustus.

Suske en Wiske
Natuurlijk, het is vakantie,
maar met de hitte van de afgelopen weken trekje met kinderen
eerder naar zwembad of strand

zoon baarden, werden er 21 saluutschoten afgevuurd. Daar
komt die 'son of a gun' vandaan."

Wiske vindt de eerste ster
Foto .lan Swmkrls

Vondelpark
In het Openluchttheater van
het Vondelpark vinden komende week de volgende gratis
voorstellingen plaats.
Vijf heren en hun stem, onder
dat motto geeft, a capella-groep
Montezuma's Revenge vrijdag
11 augustus om negen uur een
concert. Het koor van de Stichting Thuiszorg Amsterdam
zingt zaterdag 12 augustus vanaf drie uur popliedjes, van de
jaren dertig tot heden. De
Hoofdstad Operette laat die
avond vanaf negen uur fragmenten uit het nieuwe programma horen.
Zondag 13 augustus bijt
Maarten Peters om twee uur de
spits af, om drie uur gevolgd
door Crème Fraiche (cabaret),

dat de dames Mager, die ieder
aan een kant van de Amstel
woonden, deze brug lieten bouwen om zo gemakkelijker bij
elkaar op visite te kunnen.
Nee, de brug heet zo omdat
de originele brug zó smal was
dat twee voetgangers elkaar
nauwelijks konden passeren.
De tuin van het Rijksmuseum mag er ook zijn, niet alleen om de zorgvuldig onderhouden bloemperken, maar
ook om de fonteintjes, prielen
en de tuinbeelden. Ook aardig
zijn de ruïnes van oud-Holland-

om vier uur stappen Hans Vandenburg en Mighty Mike op het
podium en de middag wordt
om vijf uur afgesloten door de
Belgische zangeres Jo Lemaire.

Film
Op het terras van het Nederlands Filmmuseum in het Vondelpark wordt zaterdag 12 atigustus een gratis voorstelling
gegeven van de uit 1936 daterende surffilm film 'Beach Party'. De voorstelling begint om
half 11. Liefhebbers van Elvis
Presley en Jayne Mansfield
kunnen hun helden bewonderen als op 11 augustus (zeven
uur en half tien) en op 12 augustus (zeven uur) de Ed Sullivan
Show wordt vertoond. Shows
van Sinatra en Judy Garland
worden zondag 13 augustus om
zeven uur en half tien gedraaid.

dient als entree, en wordt met
een deur afgesloten. Maar daarmee is het nog geen huis. Dat
soort verhalen wordt al jaren
verteld, maar ik wilde eens weten of het klopte en heb gewoon
een keer aangebeld."
„Weet je trouwens waarom
die panden in de binnenstad zo
smal zijn? Dat komt omdat je
vroeger belasting moest betalen over de breedte van het
pand. Vandaar dat veel grachtenpanden een verhuishaak
hebben, want over die steile,
nauwe trappetjes kun je natuurlijk geen grote stukken
naar boven loodsen."
Sneijder is het meest in zijn
sas als hij na afloop van gewone
Amsterdammers hoort: 'Nou,
ik woon hier al m'n hele leven,
maar dat wist ik toch niet.' Om,
bij wijze van uitsmijter, nog een
Amsterdamse uitdrukking te
verklaren. ,,Je kent de uitdrukking: 'Ik ga pleite.' Die stamt uit
de tijd dat vermogende lieden
aan de grachten woonden,
waaronder veel advocaten. Als
je dan de advocaat wilde spreken, zei de dienstbode vaak:
'Dat kennie, want meneer is
pleiten!"
Paul Schneijtler werkt voor rederij
Noord-Zuid. Wie niet hem mee wil varen, kan de rederij via telefoommmnier (020) K79.1370 vragen wanneer hij
dienst heeft. Mogelijk organiseert men
in het najaar aparte tochten voor Nederlanrissprekenden.

se bouw, van gotische zuilen uit
E dam tot en met 17-e eeuwse
stadspoorten.
In de Roemer Visscherstraat
kun je een rondreis maken
langs zeven Europese landen.
Sinds 1894 staat hier namelijk
een rij woonhuizen, gebouwd in
de stijlen van zeven landen:
Duitsland (20), Frankrijk (22),
Spanje (24), Italië (26), Rusland
(28), Nederland (30) en Engeland (30a).
In oktober start een nieuwe
serie gratis lunchconcerten, in
de Boekmanzaal van het stadhuis (dinsdag), in het Concertgebouw (woensdag) en in het
Bethaniënklooster, Barndesteeg 6b (vrijdag). De concerten
beginnen om half één.
brengen aan het Open Havenmuseum aan de KNSM-laan.
dat die dagen van tien tot vier
uur geopend is. Het museum
toont de geschiedenis van het
Oostelijke Havengebied on
heeft een expositie van oudKNSM-ers. Het toegangskaartje geeft recht op een kopje koi'fie op het balkon.

Zeeliederen
Van 11 tot en met 13 augustus
vindt in het Scheepvaartiruseum een groots opgezet Zeeliederenfestival plaats. Tussen
half één en zeven uur treden ÏU
shanty-koren uit binnen- en
buitenland op, op de binnenplaats en op de steiger van net
museum aan het Kattenbur^i.'rplein. Vanaf het Sail-terrein
vaart er een gratis poiuje naar
toe.

Arena

Jeugdcultuurcentrum Arena.
Oosterpark/Mauritskude, biedt
het volgende programma aan.
Waterkunst
Donderdag 10 augustus draai'.
Zeven schilders en een beeld- dj George vanaf zeven uur 'gouhouwster hebben zich op het den zomerhits' (gratisi. Corduthema water gestort. Tevens ray is een Engelse acid ja/:v
kozen ze een plek uit om een band, die 11 augustus vanaf 11
kunstwerk van te maken, de uur speelt.
Zandhoeksbrug op het Bickerseiland. De expositie duurt tot
Zaterdag 12 augustus treden
en met 25 augustus in de Oosterkerk. Kleine Wittenburger- in Arena Amsterdamse popgroepen op en liefhebbers van
straat 1.
'Country Western' kunnen /.ondag \'A augustus tegen een
schappelijke prijs een barbecue
Sail
met live-muziek verwachten.
Woensdag 16 augustus worWie tijdens Sail de bruine
vloot voorbij wil zien trekken, den vanaf negen uur horrorkan even zo goed een bezoek films vertoond.
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l norm 1579,- NU
IGHUNDIG
rnull'220voll-12volt

72cm Super Trinitron/line pitch/PIP/100 Hertz Digital
Pluxvoortrillingsvrij beeld (meerprijs)/!OOW HiFi
stereo mei 3D spectrum sound en subwoofer/advanced menu sysleem/breedbeeld mode/teletekst met
tekslbank en geheugen/talloze aansl./double duty
afslandsbediening/console tegen meerprijs

1189,599,1295,-! 599,1709,-' 899,1949,- 1198,-

1798,-'

norm 2998,na inruil NU

1 "7ÖQ

1198,-

difjilcil comb filter

MITSUBISHI
CF2'A5
55cm black'StereoTXT
CT2' M3Gf 55cm b!ack'zondDmaam/AB
CÏJEA5 (acnv'steicaTXT

_0

1 QQR
• vvJW

teletakBt
100 Hertz Digital Scan

[MATCHmUNE T,./

7QO

_«_3UOLl

51cm/OSO/aïg. klok
stereo/surround'top TXT
:70cm'stereaTOPtxl/NTSC
51 cm Wonolith
70 cm Monolith

3098,- 2198,2699,- T749,-j
3499,- 2398^1
5495,- 3998,-j

1035,1135,-j
1399,-!

sunound/karaoke/C D/boxen
j
SONY
MHCC33 ilOuWequaBCDVZB
MHC650 |70W/CD/afsl.bedJboxen

749,

norm799,*
nu bij Polectro

JVC

589.-

3704 precision inline/menu
gestuurd/mei alst.bed.
norm 499.-NU

SONY SLV E10 TRI LOGIC VIDEO

55cmHiFisterec/rXT/AB

403

999,-i

679,-

iONY
i
B252I
63cm/sterec/TXT/tiassdes.
1998,-; 1598,C214I
55cm stereo/Teletekst
1698,-j 1198^
CLASSIC SJcm/stereoTXT/afsltied.
1698,- 1298,KVM1400 black triniton/sleeptimer/AB
449,649,KVM1420 37cmBlackTrinitronA"XT NU
i292l
PIP/70Wstereo/TXT/AB
X2141
'55cm/slereoffXT/AB
X2571
63cm S-Trinitron/steieo/TXT
X2971
stereo FasVTXT/72cm/AB
TELEFUNKEN PORTABLE KT\f

JVC HRJ305 3 KOPS,SHOWVIEW,PDC

Showview/3 koppen/digilal tracking/aulo koppenTri Logic Optimum Picture Conlrol/Digital
reiniging/jog shuttle/AV-front aansl./elektronisch
tracking/koppenreiniger/lrame search/stilstaand beeld slol/replay/aulo functies/luxe LCD
.uu alst.bed.
aist.ueu. eic.
etc.
en slow motion/afstandsbediening

Panasonic
PANASONIC HD90 STEREO+Showview

HITACHI'

VTF360
/TM211
VTH331

449,798,-

899,-

1398,'

stereo/shovwiewM k7PDC
'Showview
:3kopp/shoOTiew,'OSD/AB

JVC
iRD770

xpress timer/autocleaning
HRJ505
HiFi stereo/showiew/PDC
HRS470J S-VHS/stereo'4 kcppen

SONY SLVE80 TRILOGIC+STEREO+PDC

839,-|

4 DA-PRO koppen/HiFi stereo/PDC/Showview/
Optimum Picture Control/Dynamic Signal Filter/
Longplay/auto head cleaner/frame search/perlect
stilstaand beeld, slow motion.reverse/dual mode
shultle/edit/on screen help/doublé duly alslandsbediening met dual mod shuttle

~~":~

"1299,-j
799,-j
999.-;
999,-:
1198,-

798,-r
399,-!
498,-;

1699,2798,-

1199,1998,-

JVC
VHS-C/ellecten/progr. AE
videolamp;VHS-C/AB
S-VHS/stereo'alstbed.

1898,2198,2298,3299,-

1095,1279,1469,1998,-

VLH400
SGWY
FX730

HiBVIEWCAMlCD monitor

3298,-

1998,-

1R360
TR-470
1RS50

hanctycam met LCD monitor
top nandycam/RC code/elc
lOxzoom'programAE/AEi
HiFi stereo/12xzoom'AB
Hia'stereo/ISxzoom

IH750

HiS/stereo /Steady Shol

TR2000

2398,3598,1699,1999,1998,2799,-

1648,2498,1199,1349,1598,1899,-

M47 VERSTERKER high powerTUNER digitaalTIMER
multi program, DUBBEL DECK autoreverse CDSPELER met CCRS computergestuurd edit systeem er,
high speed CD opname. AFSTANDSBEDIENING
(equalizer meerprijsjYAMAHA NS S34 zuil speakers
bassreflex/120W/luxe finish
:

DM61 Oi

799,-

AKAIVSG205 HQ-PLUS VIDEO
HQ-Plus/quick servo drive/digital tracking /auto
koppenreiniging/stilstaand beeld, slow motion, mulli
speed/auto funclies/afst.bed. etc
norm 549,nu bij Polectro

digitale .beeldkwaliteit/compleet met luxe afstandsbëdiening etc.'CDI220/20 :,

999J

norm 1699,

nu bij Polectro j

1499,HITACffl
H
HITACH VM H70
CAMERA VAN HET JAAR 94/95

HITACH^HiS weer- en schokbeslendige behuizing/Hi8+DSP voor
superieur beeld/HiFi stereo/elektronische beeldstabiWEER & SCHOK lisalie/36x zoom/program AE/groothoeklens/digitale
lader/16:9 mode/audio + video dub/easy edil
BESTENDIG
afstandsbediening (optie)

norm 3298,'
ni! bij Polectro

2298,

SHARP VLE 40S VIEWCAM

SGNY CCD TR150 EASYCAM

nieuwe kijk op filmen/video 8/LCD kleuren monitor +
speaker/opnemen uil aile posilies/digilal slill, strobe
en snap/menugesluurd/8x zoom/neuro AE /16:9 mode
utck start/alslandsbeuienii
/auto koppen reiniging/quick
start/afslandsbediening

video 8 systeem/verlichte loelscn/HiFi geluid/Dual
lens (groothoek en tele)/quick start/automatische
belichting/zeer compact/compleet met b.b.h.
accessoires pakket

norm 2298,nu bij Polectro

1498,

878,-

498,-

surroundEQ/CDacdeck/AB
799,120W/DBFB/2xreverse/AB | 1049,surraundCQ/CD/2xdeck/AB
699,1649,^SOW/surrounoTpar.Equal.
!
1749.

589,-

689,489.-I
598,1299,-

DOLBY SURROUND
P, R O
LOG

SONY DPL SET MET 3 SPEAKERS

SHERWOOD ES5030R DPL PROCESSOR

SONY STR D611 RECEIVER dolby pro logic /190W/4x:
DPL mode/3x surround/delay time control/bass boost
/digitale tuner/afst.bed. SONY SS CN2 CENTRE 2-weg
bassreflex .dubbele woofer 2 SONY SS-V99AV
SURROUND SPEAKERS 2-weg bassrellex

Maakt van uw bestaande HiFi set een Dolby Pro Logic
sysleeem/Digilal Signal Processor/8x surround
/testtoon/AV front aansl./6 inputs/video monitor uit/
audio injectie/servo volume/pre out/display/
afstandsbediening etc.

norm 1299,'

norm 999,nu bij PolectroiEflixu^EEJJ %£***
nu bij Polectro
DOLBY
PRO LOGIC SURROUND
PHILIPS DPL RECEIVER +
SPEAKERSYSTEEMnualv.a.
KENWOOD SURROUND SPEAKERS

norm 1299,'
nu bij Polectro

1299,-

749.-

YAMAHA'DPL RECEIVERS

999,-

1569,-

wortel noten

479,699,-

879,-

1499,1198,299,
199,299,499,-

399,-

598,-

299,-

699,229.'
125,-

199,-

test winnaar

altijd voordeliger

alle types bij Polectro

449,199,altijd voordeliger

2198TL

CASSETTEDECKS
J 59JJ.-J 429,HX-Pro/bias fine/MPX
| altijd voordeliger _
HX-Pro/bias fine/MPX
3 mol,3 koppen/2x capslan [altijd voordeliger
|
jallijd voordeliger l
dubbel reverse/HX-Pro

t~ri~r."|

TOVyjOe [dubbeldecWsynchrpdub _j_ 229'1 19M
TD\V316 isxreyerse/DDRP/HX-Pro T 549_7jf 379rl
TDW7f;8_ |dubbenopklassedeck _ " ! ' ~769,-l ' 549,-t
'"]
' !
'
kFNWTdD
rOÖMO (hx-pro/MPX/DPSS/ijking i 499,-]_ 369,KX555p__J3mol7autorey./aulobias
! _JJ99_r
479,'
KXW4060 Idubbel reverse/HX-Pro
499,349,'
KXVyeOBO jdubbel autweveise/HX-Pro
699,-i 439,-!
KXWBOffl j2decksin1/HX-pro/CCRS
899,-j _5B9j|
PHILIPS^
~_~
FC910
; 2x autprevJHX-Pcp/4 mot.

r

1798,-

PHILIPS<^o^
I

•••••••

^J

COMPACT CASSCTTC

voor digitaal opnemen en afspelen/geschikt voor uw
oude cassettes/al meer dan 1200voorbespeelde
titels/digitale foutcorrectie/infoscherm voor weergave
titel en artiest/bitstream/digitale
aansluiting/afslandsbed./etc.
nu bij Polectro

479.norm.

DENON
DCD1290 |re(erence/pitchconlrol/AB
DCD615 lASLC/pttchconlrJAB/edil
DCD695 ipilchconlrofedil/program

569,-

7Wt-

499,^

|

| 1099,-|
| 49B.-I
| 599,-|

nu

DENON
DRA355 2x45W/RDS/40preselsftB
DRA545 2X60W/RDS/40 presets/AB
JVC
RX308
140W/surround/AValst.B.
KENWOOD

699,369,399,-

|

jvc
XLV144
hbits/DDRP/randonVetc.
KENWOOD

349,- 249,-

|

DP1050
DP2050

ilbits/CCRSediWSaansl. |
i alstandsbediening
i

DP3050
DPR4060
PHILIPS
CD910

;

1bits/program;afst.bed.
;5CD's'playexcliange/1bit |
i
'bitstream/edifshutlle/AB

PIONEER!

l legato link/Hi Lite/edit
11 bil/talk back/slableplal/AB|
Icompuedil/HIUtesan
ïcompuediWHILite/SR
;wisselaar6CD's/edil'etc
:stableplatter/programmJAB
1 btis/lalkback/dig. uilj'AB

399,-

229,-

399,-

269,-

599,-

399,-

599,

399,-

499,-

359,-

499,-|
599,-j
349,-|

399.'
499,299,-

399,599,499,-

349,549,299,-

599,-

349,-

349,-

249,-

CDP215

: 1 bi/repeat/shufflefalender

CDP415
CDP515
CDPX202
CDPX303

!hytridpulse/opl.digitaal'AB
449,349,'Cuslomedil/autocue/alsLB
550,389,i ES/adv.pulse/custom Be
'. altijd voordeliger
:ES/adv.pulse/cust.edit+file 'altijd voordeliger

KXW482 :2xauloreverseyirinVHX-Pro ; altijd voordeliger

OS EN LOMMERWEG 373-375 A'DAM

iS-biVpeaksearch/edil/AB
:S-bit/artbase/edit/alst.bed.

KRV6050 var.loudness/RDS/tapemon i
PIONEER
SX303
RDSPTY/120W/AB
SONY
STRGX211 100W/tape monyioudness
STRGX3151140W/RDS EONao prJAB
YAMAHA
RX360
RX460

|l10wtoudness/Alst.Bed.
!l40W/tapemonJoudn/AB

399,-

radio/cass/RDS

499,599,:
1299,-

379,799,-

649,999,-

489,-

599,-

399,-

599,1299,-

399,499,-

599,-i

399,-

449,-

349,479,-

599,-|

l

799,999.-I

689,-

ALVA
599,-

149,449,-

PIONEER

PYLE
PYLE+JBLSUWOOFERS STUNT
BASPUPEN * ingebouwde versterker va

SONY
499,899,999,1199,1899,- 1249,599,
499,TOPKLASSE VERSTERKERS JBL, CONCORD,
RONEER KENWOOD, BOfelETC.
nu noa voordeliaer

CDX5070
KP30
KP210
KP501
XR5520

radio/CD-speler/arn.fronl
radio/CD wisselaar set/RDS
CD-wisselaar set/4x12W
radkVCD wisselaar sel/RDS
4x22W/RDS/afn. front

399,-'

529,679,-

PMA480R 2x80W/SLDC/IS afst.bed.
JVC
AXA472 130W/direct/rec.out select.
KENWOOD
KA3050
12W/toudriess/alst.bed._
KA5050R MOS-FET/Ioudn/rec.out
PIONEER
A303
SOW/toudness/tape mon.
A403R
SR/rec. selJIoudness
SONY
TMV670_ ES/dolby Pro Logic/AB
TAF335
110W/direct/tapemon;AB
YAMAHA
«570
300w/Top anVpure direct
AX870
370Wftop art/pure direct

NOKIA GSM
SMS berichten ontvangst
met b.b.h accessoires

I i!l 349,699,- 499,-

2x70W/source direct/6x in

9

"T

599,-

399,-

599±.

399,

Ï99,-

699,-

iiz
' 49.?<"
"l"

649^

norm 1298,Nokia GSM nu v.a.

ERICSSON

299,399,-

GH198
GH337

de kleinste GSM

1199,1499,-

699,- +
878,- +

MOTOROLA
1^69,:
299,549,-

2199,

|alli;d voordeliger
laliiid voordeliger

11

ÈSÏÏÏÏSSf*** "

P/N-PAS BETAALAUTOMAAT
GRAT/SKOFFIEBAR
DESKUNDIGE ADVISEURS

FIARE
7200
8200

div.EQ +demo modellen
dw.EQ tdemo modellen
de nieuwste GSM

nu
nu
1899,-

598,- +
698,- +
898,- +

1299,-

498,-|+

NOKIA
121

ATF3/99 nummer geheugen

OPENINGSTIJDEN

dinsdag6to>vrijdag ff.30 • ïa.OO uur
zaterdag
9,00- fr.OOuur
donderdagkoopavond 19,00-21.00 uur

'...ALTIJD VOORDELIGER

Polectro

'SOUND & VISION'
creditcards betaling bij aanbiedingen

799,1499,-

portable
i telefoon
bij Polectro al v.a.

VERSTERKERS
DENON
PMA2BO

1299,1499,399,-

PHILIPS
DC342
DC502

KEH5200 4X22W/RDS
MCD1000 radio/C D-wisselaar

KRA4060 120W/RDS»Opresets/AB

TOPKLASSE DIGITAAL DCC DECK

4x12W/atneembaar front

799,999,299,339,399,-

CD2562 radio/CD-wisselaar
KDC6562 CD-viisselaar seVRDS-EON
KRC155 4x15W/afneembaar front

VERSTERKER MXG9170W/karaoke SURROUND SOUND PROCESSOR dolby pro logic TUNER/TIMER multi
program DUBBEL DECK autoreverse/full logic/HX-Pro CD-SPELER programmeerbaar etc. SPEAKERS
meerprijs/3 weg servo gestuurde panorama speaker AFST.BED. elc.

norm 2998," nu bij Polectro

1

KENWOOD

JVC DOLBY PRO LOGIC TOPKLASSE MINI SYSTEEM STUNT

;5997L199,:L

79^,-;

CARSTEREO

Q

PDS503
PDS603
'699,-T' 449,'P PD103
499vi" ^49H_ PD203
PDM603
599,-T 399",-!
699,-i_ 499,-j PDS502
" 699,-i"" 3'997-i" PDS601
SONY
449,-: 349,399,-j "239,5997 479,-

NU NOG

o>
o cc

1698,1269,-

allijd voordeliger
altijd voordeliger
altijd voordeliger

CTS530 J3 koppen/MPX/HX-Pro
CTW503 l2xautoreverse/HX-Pro/SR
CTW603 dolby S/aulo BLE/llex
CTW703 ! 2x autorevydolby S/auto BLE
CTW702 jdubbelreverse/aulo_BLE/elc.
SÏQiMY"
RX311
iaulorev7HX-PRO/MPX_
TCK315 [bias calibralie/MPX/dolby
TCK515 i2mot/!koppen/dolbyS
TCK615 jdolby S/S-bias^J koppen
TECHNICS

PYLE&JBLSUBWOOFERS

keuze uit alle modellen en... exclusief bij Polectro

cc
en

1499,-

" " .£

RXVÏ070 l topklasse Dolby Pro Logic
RXV660 JDolbyProLogdcin.DSP
RXV870 |400WDolby Pro Logic

YAMAHA;

999,-

498.-

O
CC

2998,-

RSBX747 idirect drive/3 kopp«PX

799,-

D

SENR5420 DaSESSIONSET
1999,SONY DPL RECEIVER/VERSTERKER
STR GX9CO TOP DPL RECEIVER
2199,TAAV670 [DolbyProLogc/alsl.bed.
2199,TAE2000ES Dolby Pro Logic/DSP/etc.
2699,-

PIONEER]

2weg,3speakersflO-200W

998.-

- nu bij Polectro [MET 3 SJB1

1080 elite | Dolby Pro Logfcfcutr. boxen
2399,- 1799,KENWOOD DPL MIDI/MINI SYSTEMEN
M58
| DPL/ISOWMmaster/etc.
altijd voordeliger
M97 + YAM.NSS34
3999,- 1998,UD701
[ dolby pro togic/mel boxen
2499,- 1799,UD900
|DolbyPrologicg.B.
2998,- 1298,KENWOOD DPL PROCESSOR
SS3300 |DPL/emelink/dig,delay/AB
799,499,KENWOOD DPL RECEIVERS/VERSTERKERS
KAV3700 j ZOOW/Dolby Pro Logic/AB
999,649,KRV7060 | topklasse Dolby Pro Logic
899,1499,PIONEER DPL RECEIVER SURROUND SPEAKERS
VSP200 + 3 DPL SPEAKERS
| 799,699,VSX452+SV201 DPL SPEAKERS
1299,879,-

jyc

DM630i

189,-

299,-

PHILIPS FR931 RECEIVER 2x55W+3x20W/DOLBY PRO LOGIC/DSP en surroundAesttoon, optimale instelling
/Wake Up en sleeptimer/30 presels/zender ID/systeem intelligente ESI bediening/luxe afstandsbediening
aisianasoerjiening etc.
eic.
KENWOOD CRS15 SURRQUND SPEAKERS 1 centre en 2 rear speakersvslemen
~

DOLBY PRO LOGIC

DENON
DRM510_
DRM540
DR§lT
DRW660

DM620i

DM64Q
topklasse speakersysteem
solidsubwootersysleem
V2002
2weg80W
V201i
60W bass reflex
V202i
80W bass reflex
V203i

norm 2794,
nu bij Polectro

SONY DPL SYSTEEM

norm 1999,-NU

l)'

T

|2x5bEQfrro9ramm.CD/elc.

MHC5900 DPL

* Electronic steady shot
*24x zoom & quick autolocus
* menugesluure bediening
* Program AE belichting
*highspeed sluiter
*fader + datainsert
* quick record, klaar voor gebruik
•*afstandsbediening (TR550)

Hi8+DSPIIR voor super beeld/elektronische slabilisa
lie/kleurenzoeker/program AE/HiFi stereo/24 x zoom
/digitale fader/audiotvideo dub/lilelgeneralor/kaart
alstandsbediening elc.

699,-

SONY DPL MINI SYSTEEM

SOTNTY

HITACH VM H58 HI8 + HIFI STEREO
BEELDSTABILISATOR + 24X ZOOM

AS540/SS
SONY
A290/SS
A390
D190/SS
D509
PREC590

1099,-

349,499,-

2weg/20-100W
2-we9/30-150W/zuil

EX42
BOSE
301
ELAC
EL50

KENWOOD
60W stereo/CD/alstbeoTZB
M280
PHILIPS

AVR800 |DolbyProLogaafsl.bed.
TECHNICS DPL MINI SYSTEEM

^>d%i

GR AX-W
GR AX60
GR SX90
SHARP

B&W
DM600i

999,1199,769.'

MIDI SYSTEMEN

4 DA koppensysteem/HiFi stereo met Hyper bass
(A2/NiCam digital stereo)/Hi-Spec drive/longplay/
elektronisch slot/instant review/showview/jog shuttle
/luxe LCD afstandsbediening

norm 2498,"
nu bij Polectro

HITACHI

AX20 supercompactMOx zoom

"l HOQ m
B ^f J J •

' ï 499,-;

VIDEOCAMERA'S
24x zoom/alst.bed.
Hiü'slabilisator/'kleurenzoGker

norm 1599,nu bij Polectro

375,-'
899,-'

PAMASUN1C
1499,899,ID100
4 kopp'stereo/edit
699,-'
548,-i
«V3D22 S-dmabeste kcop test
K
599V-I
iVSD35 3 koppen/shuttlei'S-drive
999,-:
PHSLIPS
w 632
HiFi stereo'4 koppen
769,
1299,-;
399,VR231
VHS HO TURBO DRIVE
u
598,.P.333
3 kops/PDC.TXT
1095,,b u
S-VhS'stereo'4 koppen
2799/ 1699,SHARP
dig. program search system
399,VCA36
499,SONY
549,'335 3 Kopp/shultle/lront aansl.
1000,1330,-' 739,RV E50 4 kopp/LP/snowview/PDC
1599,SLV £7
4 koplP/ste'eo/shuttte'PDC
798,SLV E70 stereo'4 kop/LP/Tri logic
1499,-. 899,-

BOXEN

KENWOOD MIDI SYSTEEM met
YAMAHA ZUIL SPEAKERSYSTEMEN

-;-'-'—J

DEHON DPL RECEIVERS

379.-

329

'-i
598,-P

749,

1199,- 699,999,-1 599,-

l
|HyperbassyaulorevJCD/elc. j
sCD's/tiypetbass/aulorev.- l
compleet met speakers
!

MISSION 760
BESTE TEST
2-weg bassrellex/
5 jaar garantie
norm 198,"
nu bij Polectro

549.-

norm 999,nu bij Polectro

999,549,679,-

499.-

JVC HRJ615 4 KOPPEN STEREO

4 koppen/HiFi slereo/Longplay/AI Cryslal View
Control/ShowView/digital tracking/perfect stilstaand
beeld en variabele slowmotion/LCD alstandsbediening norm 1298,iging/eiexironiscn slol
sic nu bij Polectro
/menugesluurd/auto koppenreiniging/elektronisch

norm 1299,nu bij Polectro

UXA4
UXC7

579^

norm 899,"
nu bij Polectro

norm 699,"
nu hij Polectro

VIDEORECORDERS
AKAI
VSG120 iplayer/Pal-Secam'dig.track
VSG316 |pDC/TXT/3koppen/alst.b.
GRUNDIG
VPT'slereoTOP TXT/etc.

MX S20 VERSTERKER live surround (disco, concertzaal en stadion) spectra peak indicator/active bass extension TUNER/TIMER digitaal/programmeerbaar/ 40
presels DUBBEL DECK auto edit systeem/ programmeerbaar SPEAKERS meerprijs/2-weg
AFSTANSBED.
/t-VYcy nroiniNjutu.

PHILIPS 55cm KTV MET TELETEKST STUNT

SABA LUXE PORTABLE KTV

;HARP

1199,899,999,

VERSTERKER dubbele Dynamic Bass Feedback/60W
HiFi stereo TUNER digitaal/30 presets TIMER sleepfunctie DUBBEL DECK soft touch/dolby CD-SPaER 1
bits/programmeerbaar/kalender SPEAKERS meerprijs
/2-weg front-duet bassreflex AFSTANDSBEDIENING
,ro iHiiuoDtuieixiNu

norm 899,nu bij Polectro

1999.

1399,

SONY MHC500 MINI HIFI SYSTEEM

55 cm haarscherp beeld/Teleteksl/menugesluurde
bediening/On Screen Display/60 voorkeuze zenders/luxe
afstandsbediening/type MA6N

5cm Black Planar/CTI
/•lOWHiFistereoTXTelc"
norm 2699.- NU

JVC LIVE SURROUND MINI

100W/soundlieldconlrol
CD/2x deck/alst.bed Aoxen
50W/CD/dubb.deck/boxen

m

BOSE 601 BLACK DIRECT REFLECTING
norm 1499,nu bij Polectro

PÏÖNEËR

55cm Black Trinitron/haarscherp en sprankelend
beeld/Computergestuurd Teletekst met FAST
Txl/sleeptimer/99 kanalen/afstandsbediening m2141
etc.
norm 1398,nu bij Polectro

1278.

2 woolers + 4 tweeters/voor versterkers van 15-300W/
computer getest/5 jaar garantie/top in slereoweergave

norm 1099,nu bij Polectro

SONY BLACK TRINITRON DeLuxe

899,-j
699rj
_
2093,-lil98,-

GROOTBEELD

1199,

499,news/equaiy2xdeck/boxen
910,649,1140,'
[sound processor/boxen
|i20W/news/dyn.bassboost altijd voordeliger _

FW26
FW46
FW65

TV en Video in 1 compact apparaat. Ideaal voor
camping, boot, montage van uw videofilm, etc. Nu bij
Poleclro keuze uit alle merken en alle types

nu bij Polectro v.a.

1199,- _79912499,- 1499,

VERSTERKER presence surround/hilmasler/natural
bass/subwoofer pre out EQUALIZER 13 bands
spectrum analyzer/programmeerbaar TUNER digitaal
/20 presets TIMER sleep- wek- en klokfunctie DUBBEL]
DECK auloreverse/CCRS edit SPEAKERS 2-weg
systeem AFSTANDSBEDIENING jite. '

PHILIP^

PHILIPS
25PT910A lOOHzdigitalscan/PIP
2EPT8ÜO 70cm/IOOHz/Malchi;slereo
9PT910A lOOHzDigilalScanMatchline
32PW950A breedbeeld/100Hi'dig.scan
63cm HiR slereo en Teletekst
70cm HiR slereo en Teletekst
tlackline S grootaeld
SABA

l compleet met boxen

ViXG7 Jainound set met boxen
KENWOOrT
surround/SxC-D/boxen/elc
surround/6+1 CD'ataen
presence surrouml€Q/2B
UD552__ 6t1CD's/subw uit/boxen

PORTABLE KTV-VIDEO COMBINATIE

alle merken,
alle modellen
id voordeliger

1100 Hz superbeeld/TXT+,
!iüOgeheugens/29PT810
l'norm 2799,-NU

'

TV + VIDEO IN EEN

| met ingebouwde
videorecorder

[PHILIPS 100 Hertz GROOTBEELD

nu bij Polectro

KENWOOD UD300 SURROUND MINi

63cm blackline S/100 Hz Digilal Scan/CTI en DNR
voor sprankelend beeld/80W stereo/matrix surround 4
spatial slereo/1G:9 zoom/Freeze/OSD/Easy TXT met
6<! geheugens/(S-VHS) AV Iront aansl./luxe
alstandsbediening etc.

norm 2898,nu bij Polectro

BOSE ACOUSTIMASS 5 SUBWOOFER
2 cube speakers + basmodule/voor versterkers van
20-200W/top in stereoweergave
rgave
norm 1998,-

899,

norm 1399,nu biiPolectro

RDS/dyn bass/2x reverse
100W/HXpro/2x reverse

PHILIPS
PHILIPS 25PT900A MATCHLINE
100 Hertz DIGITAL SCAN STEREO

100 Hertz GROOTBEELD

VERSTERKER 120W/Variabel Dyn. Bass/S surround/
mie mix/karaoke/elc. EQUALIZER spectrum analyzer
/cursor control TUNER/TIMER RDS-EON DUBBEL
DECK auloreverse/dolby B+C/synchro edil systeem
CD-SPELER1 bil/optisch digitale aansl./programmeerbaar/luxe edil systeem SPEAKERS (tegen meerprijs)/
twin duet basrellex AFSTANDSBEDIENING
DCUICINIINU doublé
UUUUIB duly

luxe set/met spe akers
surroundCQ/Cp/elc^
TOPSET/surround

J.IVC
l?':Sl

'

Geselecteerd topdealer van A'dam en omstreken

514.550 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN
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Ondernemersplatform:

Los nummer n.85

Zandvoort
IMieuwsb
55-e jaargang nummer 33

Oplage: 5.300

Weekmedia

Grootscheepse zoekactie naar

'Niet harder
dan 30 km
in centrum'

Schïppie
„De Eendracht is gef$
bouwd om snel te vaw
ren. Wat dat betreft is onze
Oosterschelde rnaar een
'vrachtschippie'." Dat zegt
Zandvoorter Jeffrey Koper na
een zeer geslaagde Cutty
Sark Tall Ships Race, voor Sail
'95. ,,Dat we de Eendracht
hadden verslagen, was een
enorme kick."

ZANDVOORT - In het
dorp moet een snelheidsbeperking worden ingevoerd
van maximaal 30 kilometer
per uur. Dat bevordert de
rust in het centrum en bovendien komen degenen die
er werkelijk moeten zijn, beter aan hun trekken.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Dat zegt Ondernemersplatform Zandvoort in zijn reactie
op het voorontwerp Bestemmingsplan Zandvoort Centrum. De 30 km-grens zou moeten gelden voor het hele gebied
tussen Koninginneweg, Hogeweg, Engelbertstraat en Zeestraat/Kostverlorenstraat.
Daarnaast wordt aangeraden
op de Grote Krocht eenrichtingverkeer in te voeren voor
het snelverkeer dat het centrum uit wil rijden. Het centrum inrijden kan dan nog via
de Oranjestraat. Deze twee
straten moeten wel vanuit twee
kanten toegankelijk zijn voor
fietsers en langzaam verkeer.

NS verlengen
proefperiode
korte overstap
ZANDVOORT - De proef
met de verkorte overstap in
Haarlem voor treinreizigers
van en naar Zandvoort
wordt verlengd tot en met 28
augustus. De eerste resultaten waren namelijk 'hoopgevend' aldus de NS.

Woonwijken
De overige rijrichtingen in
het gebied kunnen gehandhaafd blijven. Dat geldt óók
voor de Haltestraat: daar is het
omdraaien van de rijrichting
om meerdere redenen onaanvaardbaar voor ondernemers
en bewoners.
Het platform verwacht dat
het doorgaande verkeer het
centrum zal gaan mijden, als
gevolg van de snelheidsbeperkingen en de lastige bereikbaarheid ervan. De 'werkelijke belanghebbende' kan goed terecht in het centrum. 'De ondernemingen blijven bereikbaar en woonwijken worden
niet onnodig met verkeersafwikkelingen geconfronteerd.'
Het verkeer met een bestemming elders, kan de makkelijkste route kiezen, buiten het centrum om.

Daarom wil de NS in elk geval tot het einde van deze
maand doorgaan, zegt de afdeling Communicatie Randstad.
Daarna wordt beslist of de zogenaamde 'cross-platform-overstap' ook op langere termijn
kan worden gehandhaafd.

Vertraging
'•'A

Water en zand waaien hoog op als de helikopter van het ANWB-traumateam op het bomvolle strand een nieuwe landingsplaats zoekt

ZANDVOORT - De melding dat er een zwemmer was
vermist, heeft vorige week geleid tot een grootscheepse
zoekactie voor de kust. Tientallen mensen werden ingezet.
Er werd echter niemand gevonden. De politie gaat er daarom van uit dat het loos alarm was.

Vanuit strandpaviljoen 11 kwam een telefoontje van een paniekerige strandbezoeker dat hij een zwemmer kwijt was geraakt.
Kerkstraat
Deze zou voor het laatst gezien zijn in de branding. De melding
Het ondernemersplatform is kwam binnen bij de Centrale Post Ambulancevervoer die ogenook tégen het autovrij maken blikkelijk de reddingsbrigades van Zandvoort en Bloemendaal
van het zuidelijke deel van de waarschuwde, plus de stations Zandvoort en IJmuiden van de
Haltestraat én van de Kerkstraat. Momenteel wordt de
Kerkstraat al regelmatig afgesloten op drukke dagen, inciZANDVOORT - De bedenteel ook de Haltestraat. Een
manning van de Zandsoortgelijke, verbeterde regevoortse reddingboot Annie
ling zou voldoende moeten zijn.
Poulisse heeft in België
'Daar is slechts flexibiliteit en
twee surfers van de vercreativiteit en weinig geld voor
drinkingsdood gered.
nodig.'
De Zandvoortse bemanning derkoeling buiten bewustzijn
Argumenten als 'sierbestrawas naar het buurland geva- geraakt, zodat bemanningslid
ting die geen verkeer kan verren om daar een demonstratie Frans van der Ploeg over
dragen', worden van de hand
te geven met hun moderne boord sprong om haar van
gewezen. Indien de gekozen
reddingboot. Dat gebeurde op haar plank te halen. „Zij was
sierbestrating niet voldoet,
verzoek van de Loods- en half dood," zegt KNRM-secremoet gekozen worden voor een
Zeereddingsdienst in Zee- taris Chris Kemp, „wij waren
'sierlijke bestrating' die wél volbrugge en de Vrijwillige Zeer- nét op tijd." Aan de wal bleek
doet. In Nederland zijn voleddingsdienst in Blanken- dat de vrouw wel vermist
doende voorbeelden te vinden
berg, die beide nieuw materi- werd, maar een zoekactie was
van straten, waar enkel met
aal moeten kopen. Toen de nog niet begonnen. De Belgiverschillende steensoorten een
Zandvoorters Oostende pas- sche redders zijn daar wat
onderscheid is gemaakt tussen
seerden, zagen zij een surfer 'makkelijker' in dan hun Netrottoirs, parkeervakken en rijdie hulpeloos ronddreef. De derlandse collega's. 'Die komt
weg.
man bleek overvaren door een wel een keer terecht,' zo had
Zie ook pagina 3
speedboot. De man werd vei- een van hen op de vermissing
gereageerd.
lig aan de wal afgeleverd.

Annie Poulisse
redt in België
twee surfers

Overval
ZANDVOORT - Op de
Boulevard Barnaart zijn zaterdagochtend rond half vijf
twee Duitse toeristen in hun
auto overvallen.
De slachtoffers waren wakker gemaakt door twee mannen
met een Noordafrikaans uiterlijk die hen drugs te koop aanboden. Toen de Duitsers daar
niet op ingingen, trokken hun
bezoekers een pistool. Er werd
geld geëist, waarop een bedrag
van 130 gulden is overhandigd.
Bovendien moesten de Duit
sers ook hun autosleutels afgeven.
Vervolgens gingen de overvallers er vandoor richting
Zandvoort. De politie is nog op
zoek naar dit tweetal. Beide
zijn een jaar of twintig. De een
was gekleed in een caramel-kleurige broek en een lichtbruin sweatshirt met donkerbruine versiering en witte
sportschoenen, de ander in een
witte spijkerbroek en een
blauw sweatshirt, eveneens
met versiering.

Waterstanden |
Datum HW LW HW LW
17 aug. 08.34 04.51 21.06 17.01
18 aug. 09.25 05.14 21.49 17.21
19 aug. 10.26 05.4? 23.00 18.10
20 aug. 11.40 06.25 --.-- 19.00
21 aug. 00.24 07.45 13.35 20.4:
22 aug. 01.56 09.10 14.3622.04
23 aug. 02.46 10.35 15.26 23.16
24 aug. 03.26 11.24 15.55 23.45
25 aug. 03.54 12.04 16.21 Maanstand/getij:
LK vrijd. 18 aug. 05.04 uur
Doodtij zond. 20 aug.
11.40 uur NAP + 61 cm
NM zat. 26 aug. 06.31 uur

reddingmaatschappij KNRM. Deze twee stuurden de Annie Poulisse en de Christien de zee op, de reddingsbrigades voeren uit
met samen vijf of zes vaartuigen. Ook het stranddetachement van
de politie ging met de eigen boot het water op.

Afgeblazen
Korte tijd later werd ook het trauma-team van de ANWB opgeroepen, zodat het slachtoffer direct ter plekke medische hulp kon
krijgen. Toen de helikopter ter plaatse was, werd de zoekactie
echter afgeblazen: er was geen drenkeling gevonden. „Bovendien
was degene die de vermissing had gemeld, spoorloos," zegt poliniet het enige uitstapje van de
Annie Poulisse de afgelopen
weken: de Zandvoortse reddingboot was ook bij Sail '95
present, met elke dag een andere bemanning.
In die paar dagen hebben
zo'n vijfhonderd kinderen
meegevaren, allemaal prijswinnaars van een actie van de
ING-bank. Die had de reddingboot, afhankelijk van giften en sponsorgelden, hiervoor ingehuurd.
In september ligt de boot
vijf dagen in IJmuiden, op de
Hiswa te water in de Seaport
Marina.

Dit als promotie voor de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Daarbij
wordt ook üe Seatrack getoond, waarop de wagen vanaf
Sail
Onderkoeld
het boothuis. naar de zee
Overigens maakte de de- wordt vervoerd.- De Seatrack
Later, bij Blankenberg, troffen zij opnieuw een surfster monstratie 'veel indruk' in rijdt over het strand naar de
aan. De vrouw was door on- België, aldus Kemp. Dat was Hiswa in IJmuiden.

Foto Mare Verstcege (Skyline)

tiewoordvoerder Jaap Hage. „De helikopterbemanning heeft toen
van de nood maar een deugd gemaakt, door er meteen een oefening van te maken." De heli maakte - voor het eerst - een landing
op het bomvolle strand, waar bovendien nog eens publiek van alle
kanten kwam aangesneld. Dat maakte de 'oefening' helemaal
lastig, toen taleek dat de helikopter een aantal meters verplaatst
moest worden, de oorspronkelijke landingsplaats werd namelijk
overspoeld door zeewater. Tijdens die verplaatsing bleef een van
de bemanningsleden op de grond om de piloot aanwijzingen te
geven, én om te proberen een landingsplaats van 50 meter vrij te
krijgen.
Dat laatste lukte echter nauwelijks door alle drukte.

Omwonenden razend over 'besloten f eest'

'Sommigen liepen
naakt rond'
ZANDVOORT - Bewoners van de Vondellaan waren zaterdagavond 'witheet'
door overlast van een feest
van The Loveland Foundation. Dit werd gegeven in het
Gran
Dorado-zwembad,
maar gaf veel overlast. „Ze
stonden hier 's nachts naakt
voor de deur."

Dat laatste zegt een van de
vier families Van Duyn die aan
de Vondellaan wonen, op het
gedeelte tussen de Van Lennepweg en de ingang van het bungalowpark. Sommige bewoners
zijn woest over de overlast.
„Toen het begon was het een
enorme drukte met verkeer. De
gasten van het park zelf konden
hun wagen niet eens meer op

het eigen terrein kwijt." Later
op de avond was er - volgens
sommigen - overlast van muziek, en van andere drukte voor
de deur. „Het was volgens ons
gewoon een houseparty," aldus
een van de dames Van Duyn,
„je weet niet wat er dan allemaal gebeurt."

Omkleden
Dat slaat vooral ook op de
sfeer na afloop, tussen drie uur
en half vier 's nachts. Sommige
feestgangers waren kennelijk
met kleren en al in het zwembad gevallen en stonden zich
buiten om te kleden. Een andere bewoner, Lissenberg, bevestigt dat.
Vervolg op pagina 3

Dat 'hoopgevende'
heeft
vooral te maken met het overige treinverkeer, dat weinig last
heeft van de proef. „Daarin zijn
weinig vertragingen opgetreden," zegt NS-woordvoerder R.
Mantel, „soms een paar minuutjes. Maar dat geeft natuurlijk nog geen garanties. We weten nog niet hoe het loopt na de
zomerperiode." Die vertragingen waren wel verwacht volgens de voorlichter, als gevolg
van de 'complexe treinbewegingen' die de verkorte overstap
ging veroorzaken.
Vervolg op pagina 3

(ADVERTENTIE)

ELKE ZONDAG OPEN
7 DAGEN PER WEEK TOT 10 UUR 'S AVONDS OPEN

Op zondag 20 augustus:
Kogelbiefstuk met kruidenboter, huisgemaakte frites
en een Italiaanse tomatensalade.
14.95

VROOM & D REE S MAN N
Kalverstraat

Historisch 'doesi-bad' blijft in Zandvoortse handen
ZANDVOORT - De bekende Zandvoorter Piet Drommel
wordt waarschijnlijk de 'redder' van het monumentale voormalig - Badhuis op de hoek Raadhuisplein/Oranjestraat. Oudere inwoners spreken ook wel van het 'doesi-bad'. Voor zover bekend heeft Drommel het hoogste bod
gedaan als aspirant-koper.
door Joan Kurpcrshoek
„Ik laat de hele buitengevel
staan," zegt Drommel, „het is
een prachtpand. Maar bovendien moet de voorgevel ook blijven staan, dat was een voorwaarde van de gemeenteraad
voordat ze toestemming gaven
om het te verkopen." Die voorwaarde betrof behalve de voorgevel ook een meter of zes aan
de zijkant, in de Oranjestraat.
Maar Drommel laat de hele zijgevel staan: „Die is toch ook
mooi!"

Geruststelling

zijn praktijk ook een apotheek
had. Deze zat bij binnenkomst
vooraan, rechts van de gang.
Later werd het een badhuis met
douches en badkuipen, dat al
snel 'doesi-bad' werd genoemd.
„De meeste oudere Zandvoorters van nu hebben nog wel
in het doesi-bad onder de douche gestaan of in bad gelegen,"
weet Drommel, die daar zelf
ook nog klant is geweest. „Bijna niemand had een eigen douche. Het was echt een ontmoetingsplaats, vaak zat je er met
een man of twintig te wachten.
Ik heb er ook mijn vrouw voor
het eerst ontmoet: iemand zei
tegen me 'je zuster is binnen'.
Ik ben toen gaan kijken, want
ik was natuurlijk wel nieuwsgierig wie die zogenaamde zus- Piet Drommel op het Raadhuisplein, waar hij binnenkort waarter van me was."
schijnlijk eigenaar wordt van een van de panden: het voormahge badhuis oftewel het 'doesi-bad'

daarbij als hoogste uit de bus,
melden betrouwbare bronnen.
Een medewerker van de gemeente wil dat noch ontkennen
noch bevestigen. Over het juiste bedrag wil Drommel nu nog
niets zeggen. „Anders leest de
gemeenteraad dat eerst in de
krant, voor ze het via de officiële weg horen." Die gemeenteraad moet overigens nog akkoord gaan met de verkoopsom. In de wandelgangen wordt
al een bedrag genoemd van iets
meer dan een miljoen gulden.
Drommel: „Er gaan al allerlei
verhalen door het dorp..."

^lifM
W1 n
AilJvilii
die krant moet ik hebben.
Omdat ik jjraaR wil weten
mijn omgevhiK afstelt. Ter kennismaking ontvariR ik hel
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,00

Woning
Wat de ondernemer precies
van plan is met de binnenkant
van het gebouw, kan hij nog
niet zeggen. „We hebben verschillende ideeën, die worden
uitgewerkt door architect Wagenaar. Zelf wil ik wel op de
bovenste verdieping wonen."
Bij de uitwerking van de plannen worden waarschijnlijk andere investeerders betrokken,
maar ook daarover is nog geen
beslissing genomen. Zeker is
wél dat de 'wereldwinkel' plat
gaat.

Voor menig Zandvoorter zal
het een geruststellende gedachte zijn, dat de buitenkant van
dit pand. Raadhuisplein 4, niet
gesloopt wordt. Dat gebeurde
eerder wel met de vergelijkbare
'Twentsche Bank' aan de overkant, tegenwoordig de ABN/AMRO. Dat leverde toen veel
Foto Persbureau Zandvoort
„En natuurlijk dat de buitencommentaar op. Het pand waar Miljoen
zen
rond
de
jaarwisseling
naar
verkoop
in
ging. Belangstellen- kant van het badhuis hetzelfde
Tegenwoordig zijn er in het
het nu om gaat, werd oorspronkelijk door dokter Gerke ge- pand enkele afdelingen van de de nieuwbouw achter het raad- den konden met een bod in- blijft," verzekert Drommel nogtaouwd, die beneden behalve gemeente gevestigd. Die verhui- huis. Vandaar dat het pand de schrijven. Drommel kwam maals.

Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en belaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 5(5,90
* Voor postabomiees Relden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71037 ï"Ö17uÖ3"
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FAMILIEBERICHTEN
IN GEBRUIKGEVING
WONING
Dankbaar dal een verder lijden hem bespaard is
n, wil ik bij de/ce meedelen dal j.l. 11 auijj is ingeslapen, mijn huisgenoot

Tot het gemeentelijk woningbezit
behoort de woning

Mevr. v Steijnen
Giote Kiocht 29
J012 l.VX.uulvoort

J c hi'bt iemand nodig,
'-til en opreihi
die als het em/> aankomt
voor je bidt af voor je vecht.
Pas' ah je iemand hebt,
die met je lacht en met je grient,
dan pak hun je zeggen:
'k heb een vriend

In de laalste (lanen voor haar heengaan zei mammie'
.Aduli mah saya terlalu cape,"
nianii berkala dengan anak anak begitu.
Beclroekl Keven wij u kennis dat, omringd door
liefde en warme gedachten van allen die haar
dierbaar waren, van ons is heengegaan onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Betsy Emelie Helmich-Dirksen
weduwe van Isidoor Willen) Guslaaf Helmieh
\1alang. 5 juni 1921 Haarlem, 12 augustus 1995
Auckland, Nieuw-Zeeland:
Alwin en Sri Helmieh
Boyd
Zandvooil:
Hea Helmieh
Calgary, Canada:
Judith en Kees Krijnen
Timolhy
Zandvoort:
lüigene Helmieh
en Hanneke Molenaar
Wesley en Denise
Zandvoort:
Agnes Helmieh
Alkmaar
Aslrid Helmieh en René Bakker
Correspondentieadres:
Westerparkstraal 27
2042 AV Zandvoort
De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 17
augustus on) 14.00 uur op de Algemene Begraafplaals Zandvoort, Tollensstraal 67 te Zandvoort.
Tevens /al er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in de ontvangkamer
van de begraafplaats.

ziet ADRIE „Abraham"
Gcfclicneercl
..De Krulletjes"

PROFESSIONALS IN;

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

AUTORECLAME
RECLAMEBELETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO'S)
ZETWERK
DRUKWERK & STICKERS
PROMOTIONELE KLEDING
VLAGGEN & SPANDOEKEN

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

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS,

Ten overvloede wordt vermeld dat het verblijf
een tijdelijk karakter heeft Aan het verblijf in de
woning kan geen enkel recht worden ontleend
Derhalve moet men er rekening mee houden dat
de woning bij eerste aanschrijving verlaten dient
te worden
De woning wordt in gebruik gegeven aan de
belangstellende met de hoogste leeftijd.
Voor nadere informatie kan men terecht bij
de balie van de sector Bewonerszaken.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 09.00 12.30 uur.

De GroenBakken worden in de komende week
(week 34, 21 t/m 25 augustus) op de ophaaldag
schoongemaakt

AGENTEN

OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERUN-

GENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Nadat de bakken door de ophaaldienst zijn geleegd, komt een speciaal reinigmgsvoertuig door
de straat om ze schoon te spoelen Van de
bewoners wordt verlangd dat ze de GFT-emmers
na het legen aan de straat laten staan, totdat het
schoonmaken heeft plaatsgevonden

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh OnnesstraatS
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-1 41 60

Uit inspectie is gebleken dat vanwege de
onderhoudsstaat de woning op dit moment nog
niet volledig geschikt is om te verhuren Aangezien de gemeente op dit moment onderhandelt
over overdracht van het gemeentelijk woningbezit, heeft het gemeentebestuur besloten de
woning tijdelijk in gebruik te geven, zulks tot het
moment waarop anders wordt besloten Belangstellenden voor een tijdelijke gebruiksovereenkomst kunnen hiertoe een schriftelijk verzoek
indienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2,2040 AA Zandvoort, t a v
sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening
Bevolking
De inschrijftermijn sluit op maandag
28 augustus 1995.

GROENBAKKEN
SCHOONGEMAAKT

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

; Stadhouderskade 60 ;

VERKEERSBESLUITEN

I-loeram
Ons neefje

Robin ten Broeke
wei cl gisteren 2 jaar"!
Nog van harte
Niek. Manie. Mare en Ellen!

Mark Effern
3O jaar!
l laiichik gclclicitccrd!
Mam. pap. Paulinc en Bo

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Tegen het besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na publikatie schnfte-

vanaf

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

Danskunst

PRE bAllET v. A. 4 JAAR

WÏt Verhuizingen

KiASSJEk bAiiET/JAZZ V. A. 6 JAAR

DMC-garen
Anchorgaren
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie

o

STOKMAN

CS1NGËR

Zandvoort
Tel. 02507-20072

Prinsenhofstr. 7

Maandags gesloten

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

TJENERS - VOLWASSENEN

op
iNq,

buikspiEROEf.,

qRONdoEf., ETC.

ETC.) „OCHTENCJ' EN AVOINdiESSEN"

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

Of u nu promotie wilt maken of wilt
overstappen naar een ander beroep:
bij Schoevers vindt u de cursus waarmee
u uw plannen snel en succesvol verwezenlijkt
Vanaf september gaan m Amsterdam onderstaande cursussen van start. Vul de bon m, dan ontvangt u de gratis
studiegids en het rooster.Of bel voor meer informatie:

Eeiik^

(020) 6 62 7 i 56

Schoevers Opleidingen
Stadhouderskade 60, Amsterdam

10x15 glans FOTO'S
IN 3 UUR KLAAR

^
W^

* hen kompleet veivorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
/o'n t 5 ()()(),-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
le\cnsvei/ekenng aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar \oorde
inkom.stenbclastiim (buitengewone la.st.en).
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van ,een begrafenis
of
crematie. W:'v;v>.'\':.:"' v. •';\'.;•;
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Dirckt
hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
rarkl.ian 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
Ja, ik w i l vrijblijvend mcci inloimatie < > \ e i de natura uirvaaitver/ckcring
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben

" W naam:.

postcode/u oonplaats:.
telefoon.
r~n
Q lecrtijd(cn)
Bon in envelop /onder post/egel /enden aan:
Uirvaaitccntrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC' Haarlem

hééft een

avondcursus
dié geknipt
is voor u!

(EiNcJE VAN IHET CURSUSJAAR lEERÜNqEiwooRSTElÜNq i IN
STAdsschouwbuRq

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

Schoevers

ERKENDE

VOOR iiviFo l 7709 b.q.q. l 2 5 9 8

?, w

hn de makelaar u col van «anten en kranten.

399,-

REPARATIE ALLE MERKEN.

START pER SEpTEMbER NJEUWE (JANSCURSUSSEN

,o

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09 00 - 12 30 uur gedurende zes
weken na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders, t.a v BWT, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

lichtgewicht
naaimachines

Toegewijd aan de

Strand
plaatsen beach-watch posten

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

daar heb je wat aan.
PcMcntwiniig augutus 1995

95053B

- het aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats ter hoogte van het
perceel Potgieterstraat 21 te Zandvoort.

BON VOOR DE BESTE PAPIEREN

S v p cursus van uw interesse aankruisen

0fi CJMHS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
<
Een natura-uitvaartverzekering;
>

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN

GEMEENTE

CONNY LODEWIJK

Keesomstraat 34
vergroten woonkamer
Dr C A Gerkestraat 80
wijzigen tankstation

De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 0900 tot 1230 uur ter
inzage bij de afd Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Belanghebbenden kunnen binnen een
redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, t a v BWT, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort De ontvangen zienswijzen worden
bij de beoordeling van de aanvraag betrokken
Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er
wettelijke regels bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van besluiten als bedoeld in art 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake hetwegverkeer en het bepaalde m de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot

STljdiOAdRES: CORN. SlEqERSSTRAAT 2A

ADVERTENTIES

95079B

Het besluit, inclusief bijbehorende voorschnften, ligt vanaf heden ter inzage bij het bureau
Voorlichting op het Raadhuis, ingang Haltestraat Voor nadere informatie 02507-61492

f BALLET STUDIO 118

Jack Giesbergen

95078B

De vergunning wordt alleen dan verleend
als het absoluut noodzakelijk is het voertuig vlak bij de werkplek te parkeren.
Het verlenen van een parkeervergunning is alleen mogelijk in gebied B (centrum, omgeving
Kerkplein) De kosten bedragen f 12,50 per
tijdseenheid van een dag Vergunningen kunnen vanaf 1 september a s worden verkregen
op het politiebureau bij de afdeling Parkeercontrole

UW VERHUIZING, ONZE ZORG l

7 september 1927
13 augustus 1995
Marianne Giesbergen-Thjong
Kinderen
Kleinkinderen
Kostverlorenstraat 58 '
2042 PJ Zandvoorl
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

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

Telefoon (020) 6 62 7156
Start 12 en 21 september

<£///. u,/...\v/,/, A • l\\\*\\\•?
Nooit meer samen lachen
Nooit meer gedeelde smart
Voor altijd in herinnering
voor altijd in ons hart
Na een leven vol toewijding en zorg voor allen die
hem nabij waren, is heden in de mooiste tijd van
zijn leven van ons heengegaan

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING

PARKEERVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders hebben besloten
om op grond van de verordening parkeerbelastmgen 1995-11 de mogelijkheid tot het
verlenen van een parkeervergunning m het
leven te roepen

1072 AC AMSTERDAM

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 02507-1 41 68

fM«P

lijk bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040
AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaarwordt gemaakt en de gronden van het
bezwaar

Nadere informatie 02507-61510

Hulsmanstraat 10

Willom Hoogevecn

De vuilnisman zal na het legen de emmer voorzien van een kaartje, dat weer wordt mgenomen door de schoonmaakploeg na het schoonmaken van de bak Men dient er rekening mee
te houden dat het reinigen van de rolemmers
mogelijk kan uitlopen tot na 17 30 uur

PER.

STUK

GROTE KROCHT 26 -ZANDVOORT

ZOMERfifiNBIEDING IN DE MANDEN
fiüGÜÏÏÜS EN SEPTEMBER
ALLE DAMESHAKKEN VOOR FL 10 .00
ALLE HERENHAKKEN VOOR FL 15 .95
HEREN
ZOLEN
voor

RUBBER
JJ235
30.95

LEER
-3935"
37.95

-3935"
37.95

-4635'
44.95

48!95

BESCHERMZOLEN
,27£5-~
25.95

RUBBER
-3035
28.95

LEER
-3535"
33.95

„4035"
38.95

-4535
43.95

BESCHERMZOLEN
-303528.95

ZOLEN &
HAKKEN voor
DAMES
ZOLEN
voor

ZOLEN &
HAKKEN voor

v_,

(tf)
*

-*t^T
29.95

J. van CAMPEN _

& Zn

f4p

•* schoen- en sleutelservice *
'*
autosleutels op code
Cornelis Slegersstraat 2. Tel. 15449

Cursussen
D Steno Nederlands
D Toetsenbordbeheersing
D Ontvangst en
telefoontechniek
D Inleiding office management
D Persoonlijke effectiviteit
D Post en archiefbeheer
D Time management
D Omgangsvormen
D Sollicitatietechmek
D Notuleren
G Basiscursus Nederlands
D Algemene correspondentie
Nederlands, Frans, Duits,
Engels, Spaans
D Bedri]fscorrespondentie
Nederlands, Frans, Duits,
Engels, Spaans
D Commercieel Frans, Duits,
Engels l en II
G ESA Frans
D ESA Duits
Cl Cambridge First Certificate
G Cambridge Advanced
English
G Cambridge Proficiency
G Spaans l en II
G Basiscursus Toerisme
G SEPRI
G SEPRII
G IATA/UFTAA Standard Level
G Werken met Galileo
G WorldTravel System
G Basiscursus Management
G Middenmanagement
G Basiscursus
Personeelsbeleid
G Basiscursus Marketing
G Marketing Nima A
G ExamentramingNimaA
G Marketing Nima B
P Basiscursus Public relations

G
G
D
G
G
Q
Q
D
D
G
G
Q
G
G

Public relations NGPR A
Presentatietechniek
Middenstand
Basiskennis boekhouden
Praktijkdiploma boekhouden
Praktijkdiploma loonadmiras
tratie
Europakunde
Intro PC en werken met MSDOS/Wmdows
Werken met WordPerfect
5 l l en II
Werken met dBase IV
Werken met Lotus l 2 3
Conversiecursus naar
WordPerfect 6 O
Dos/Windows
Werken met WordPerfect
6 O Dos/Windows l en II
Werken met Word tor
Windows l en II

Beroepsopleidingen m deeltijd
Q Europees secretaresse
G Directiesecretaresse
Q Secretarieel medewerker
G Receptioniste
G PR assistent
d Managementassistent
O Toeristisch
managementassistent
Q Applicatiecursus Medisch
secretaresse
G Applicatiecursus Juridisch
secretaresse
D Applicatiecursus manage
ment

naar'de infó-avond

Ja, stuur mij geheel vrijblijvend de gratis
studiegids "Avondopleidingen 1995- 1996
Naam
Adres

m/v

Postcode
Plaats
Telefoon
Vooropleiding
Deze bon m een ongefrankeerde
envelop sturen naar
Schoevers Opleidingen
Antwoordnummer 2150
3440 VB WOERDEN

1
D 223

UMIrt «k <wi£ó6c6, w$- helpen, u op utefrl

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 17 augustus 1995

Weekmedial?

Jeffrey Koper verslaat met Oosterschelde De Eendracht en doet mee aan de 'Parade ofSaiV

'Duizenden mensen stonden voor ons te juichen
ZANDVOORT - Als je hem vraagt wat hij nou het mooiste moment van zijn reis vond, dan hoeft Jeffrey Koper niet
lang te denken. „Het moment vlak voor de 'Parade of Sail'.
De 'Oosterschelde' wordt samen met 'De Eendracht' in
dezelfde sluis geschut. We wisten dat we hen tijdens de
wedstrijd te snel af waren geweest en hadden gehoord dat
de kapitein er doodziek van was. Plotseling lagen we daar
in die sluis tegenover elkaar en zongen we de bemanning
toe: 'De Eendracht is niet zo snel, de Oosterschelde lekker
wel'."
door Martha Burger
Voor Engel, de moeder van
de 16-jarige Jeffrey Koper, was
die week ook belangrijk. Precies op de dag dat haar zoon
uitvoer met de Oosterschelde
om mee te doen aan de Cutty
Sark Tall Ships Race, was hij
een jaar geleden uit het ziekenhuis ontslagen. Daar had Jeffrey een kritieke operatie ondergaan aan een tumor in de
hersenstam. De riskante operatie was na acht uur gelukt. Jeffrey werd daarna nog eens vijf

weken bestraald.
Wonder boven wonder knapte hij snel op. Zijn goede conditie als voetballer - hij had net
een contract van Telstar op zak
- en zijn positieve instelling
hebben hem daarbij zeker geholpen. Engel: „Juist op die dag
besefte ik heel sterk hoe het
leven voor ons weer een goede
wending had genomen. Maar
die vreselijke tijd, de angst en
de spanning die we hebben gehad, vergeet je nooit meer."

Om die reden werd Jeffrey
Koper ook door zijn leraar uit
de klas gehaald. „Hij vroeg of ik
interesse had om met een zeiltaoot mee te gaan. Hij had mij
gekozen, omdat ik vorig jaar
weinig aan mijn zomervakantie
heb gehad. Ik wist niet waar het
om ging, hoorde wel dat er
Haarlemse, Zaandamse en Amster damse jongeren meegingen, en dat het een selecte
groep was. Sommigen hadden
vrijwilligerswerk gedaan, iemand had zich ingezet voor
Amnesty International. Weer
een ander had zelfs met een
honkbalknuppel een inbreker
geveld."
„Mijn eerste reactie: wat
moet ik ermee. Ik had nog nooit
gezeild en het interesseerde me
eigenlijk helemaal niet. Ik
kreeg een dag bedenktijd. Toen
ik echter hoorde dat ik mee
mocht varen met Sail, was mijn
beslissing snel genomen."
„Ik zou met de Oosterschelde, een gerestaureerde vrachtboot uit 1918, meevaren in de
Cutty Sark Tall Ships Race en
uiteindelijk aan de 'Parade of
Sail' mogen meedoen. Daar kon
ik toch geen nee tegen zeggen?
Samen met 24 jongeren en zeven vaste bemanningsleden
zouden we vanuit het Deense
Frederikshaven in een week
tijd naar IJmuiden varen."

Zeilvrachtschip
„De Oosterschelde is het
grootste gerestaureerde zeilvrachtschip van Nederland.
Drie historische musea hebben
eraan meegewerkt om hem in
authentieke staat terug te brengen. Het is een driemastschoener, die vroeger voornamelijk
klei, stenen en hout verscheepJeffrey Koper ligt te slapen. 'Soms had je wel eens niks te doen. te en veel langs de MiddellandDan ging ik gewoon ergens op het dek liggen uitrusten'
se Zee-kust en Afrika voer. Het

NS-proef

De driemastschoener De Oosterschelde op volle zee
is een prachtboot van binnen,
alles van hout. Er waren een
paar vierpersoonshutten en de
rest was allemaal tweepersoons."
„Ik lag samen in een hut met
een jongen uit Santpoort. Die
was de eerste dagen hartstikke
zeeziek, hing voordurend over
de reling te kotsen, 's Nachts
hing er zelfs een emmer aan
zijn bed. Ik heb het geluk dat ik
overal dwars doorheen slaap,
want dat overgeven ging de hele
nacht door. Wel zielig voor
hem. Op een gegeven moment
hoopte hij dat een helikopter
hem op zou halen. Gelukkig
knapte hij na twee dagen op."
De wedstrijd werd georganiseerd door de Sail Training Association met als doel jonge
mensen te laten kennismaken
met zeezeilen. Zo'n 198 grote
zeilende passagiers- en oplei-

dingsschepen uit de hele wereld deden mee.
„We waren met tien meiden
en 14 jongens en werden ingedeeld in drie groepen van acht.
Het was keihard werken. We
gingen vier uur op, acht uur af
en draaiden iedere keer verschillende
diensten. Alles
moest je met de hand doen, dat
was ook een vereiste in de race.
Zeilen, hijsen en weer neerhalen, het dek schrobben, dat waren zware klussen. Maar ook
wc's schoonmaken, afwassen
en aardappelen schillen hoorde
erbij."

Drie truien
„'s Nachts moesten we wacht
lopen. Stonden we daar met
drie truien aan, want het was
hartstikke koud. De sfeer on-

derling was heel goed, er is niet
een keer ruzie geweest. Iedereen had een eigen taak. Soms
had je wel eens niks te doen.
Dan ging ik gewoon ergens op
het dek liggen uitrusten. Lag ik
op de meest vreemde plaatsen
even te pitten."
„Vijf van ons deden de radioverslagen. Die hadden daar een
versnelde mediatraining voor
gedaan. Twee keer per dag
kwam er een verslag op radio
Noord-Holland. Ook werden er
video-opnames gemaakt voor
AT 5."
„Vooral het verslaan van De
Eendracht was een enorme
kick. Het is een opleidingsschip, bedoeld om de zeevaart
te promoten. De Eendracht is
gebouwd om snel te varen. Wat
dat betreft hadden wij maar een
'vrachtschippie'. Maar we waren vlak onder de kust gestart

MENINGEN

Vervolg van voorpagina
De proef is van belang voor
treinpassagiers die tussen
Zandvoort en Amsterdam heen
en weer reizen. Vroeger ging
dat rechtstreeks met de intercity, naar Maastricht of Heerlen,
tegenwoordig moet er worden
overgestapt in Haarlem. Daarover zijn klachten binnengekomen van verschillende passagiers en van een klantenpanel.
Menigeen vindt de overstap
omslachtig omdat er twee trappen 'genomen' moeten worden.
Wegens deze klachten is de NS
de proef gestart om de twee
treinen aan hetzelfde perron te
laten arriveren. Dat gebeurt nu
dagelijks tussen 08.50 en 20.12
uur.

Kreeft terug naar zee
ZANDVOORT - Een klant
heeft zaterdag bij Fisherman's Friend een levende
kreeft besteld en deze in zee
teruggezet.
Tot verbazing van het personeel, dat dacht dat hij het dier
als 'grapje' voor iemand had gekocht, verdween de man met de
kreeft naar het strand. Later
kwam hij terug om zich bij zijn
vrienden te voegen. Hij was
door hen meegetroond naar het
visrestaurant aan het Badhuisplein om te zien of hij inderdaad wel een vegetariër was.
Met deze actie 'bewees' hij dat,
waarna hij een vegetarische
maaltijd bestelde.
Waarschijnlijk zal de kreeft
niet lang genieten van zijn vrrjheid: de temperatuurovergang
naar het 'koude' zeewater is te
groot en kreeft leeft niet zo
dicht onder de kust.
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Anti-aidsfeest
Vervolg van voorpagina
„Sommigen liepen hier spiernaakt rond. Ik vraag me af m
wat voor toestand die mensen
verkeerden, er zaten volwassen
vrouwen bij." Volgens buren
van hem zou dat ook onder luid
'geschreeuw en gekrijs' gebeurd zijn.
Rond half vijf zondagochtend
zou het weer rustig geworden
zijn. Toen trok een groep naar
het strand, waar een van de
pachters zijn paviljoen opengooide. Op last van de politie
werd dat echter weer gesloten.
De politie was er elf uur 's
avonds al bij gehaald, omdat er
geen vergunning voor de 'houseparty' zou zijn aangevraagd
Ook de burgemeester werd benaderd, maar die was niet
thuis. De politie nam een kijkje
en trof in het zwembad een
paar honderd jongelui die op
housemuziek stonden te dansen. De agenten konden weinig
uitrichten. „Als je als particuher een ruimte afhuurt om daar
in beslotenheid een feest te geven, heb je niet altijd een vergunning nodig," aldus politiewoordvoerder Hage. „In samenspraak met detaeveihgingsdienst van het park kon de zaak
wel een beetje getemperd worden."

en daar stond veel wind. Dat
was ons grote voordeel. Ook de
rest van de race stond de wind
gunstig. We gingen gemiddeld
zo'n negen knopen, dat is 16
kilometer per uur. Eerst lagen
we 38-e, daarna 22-e, 18-e, 12-e."
„Op het eind van de race
werd het pas echt heel spannend. We zagen De Eendracht
steeds dichterbij komen. Hij
zat nog maar anderhalf a twee
mijl achter ons. Toen was de
eensgezindheid het grootst. Je
zag dat iedereen er alles aan
deed die boot voor te blijven.
Iedereen was wakker en op het
dek aanwezig. Schitterend. We
finishten als eerste bij het REM-eiland. Er werd gejuicht en
de champagne knalde open. We
waren allemaal door het dolle.
Later hoorden we ook nog eens,
dat we de tweede prijs hadden
gehaald in het totaal klassement."
„Al na vijf dagen - twee dagen
eerder dan gepland - kwamen
we aan. We lagen toen eerst
twee dagen in de haven van
Scheveningen. Daarna voeren
we langs de Zandvoortse kust
richting IJmuiden. Met een verrekijker keek ik naar ons
strandhuisje. Achteraf bleek
dat mijn moeder met een verre- Briefje
kijker naar de Oosterschelde
Over die 'beslotenheid' heeft
zat te turen."
Lissenberg andere gedachten.
kregen om tien over zes 's
„Dat eerste stuk op het „We
avonds een briefje in de bus dat
Noordzeekanaal zal ik ook ze
dit feest zouden houden.
nooit meer vergeten. Ik was in Daarmee
werden ook de omwode mast geklommen, bovenop nenden uitgenodigd,
vind
de ra en zag duizenden mensen ik het niet zo beslotendanmeer."
langs de oevers staan. Toen we In het briefje werd ook uitgelangskwamen begonnen ze legd dat The Loveland Poundavoor ons te klappen en te jui- tion zich richt op aidsprevenchen. Daar hing ik dan, zo'n
door het bevorderen van
veertig meter boven de zeespie- tie,
vrijen'. De opbrengst van
gel. Met mijn voeten op de tou- 'veilig
het
feest
zou aan een stichting
wen en stevig vastgeklemd om met een 'soortgelijk
de mast. Kramp in mijn armen den overgemaakt. doel' woren benen, maar een ervaring
Lissenberg is nog verbaasd
om nooit meer te vergeten."
over wat er gebeurd is: „Gran
Dorado had beterschap beloofd," zegt hij, verwijzend naar
eerdere overlast, „ze hadden
beloofd er alles aan te doen de
overlast tot een minimum te
beperken." De omwonenden
klagen al een paar jaar over gasten die 's avonds laat met kabaal en vernielingen voorbij komen, na een avondje stappen in
dorp. Daarover zijn al enkedirect aan het duin kunnen het
gesprekken geweest, maar
kamperen, is uw maatregel ide- le
die hebben weinig opgeleverd,
aal.
Lissenberg. „Soms, zoals
Nogmaals mijn hartelijke aldus
m
de
zomermaanden,
het
dank voor een zo goed overwo- een tijdje goed, als er gaat
voornagen maatregel.
melijk gezinnen op het park
Hoogachtend,
zijn. Maar soms moeten ze kenAlbert Bril
nelijk de lege gaten vullen. Dat
Zandvoort
doen ze met groepen en dan
gaat het mis."

'Complimenten' voor parkeermeters in Frans Zwaanstraat
Albert Bril uit de Frans
Zwaanstraat 'feliciteert' in een
open brief het gemeentebestuur met de nieuwe parkeermeters in zijn straat, langs de
zuidduinen. Maar bij nader inzien blijkt hij er zelf niet blij
mee, vanwege de overlast die dit
veroorzaakt.
Mijne .dames en heren, gaarne wil ik u complimenteren
met het plaatsen van de parkeermeters in de Frans Zwaanstraat. Eindelijk kunnen wij de
De rubriek meningen staat open
voor uw reacties U kunt uw
brief opsturen naar de redactie,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
of afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplein 12. Te lange
brieven kunnen worden ingekort. Vermeldt uw telefoonnummer. Inzendingen zonder naam
worden niet geplaatst. De redactie is telefonisch bereikbaar via
nummer 02507-18648.

gehele dag genieten van een ongestoord uitzicht. Geen auto's
meer die ons het uitzicht op de
zuidduinen belemmeren.
Dat wij dat moeten bekopen
met overvolle zij-straten, zoals
de Vinken-, de Patrijs-, de Fazanten- en de Lijsterstraat, hebt
u natuurlijk niet kunnen voor-

zien. Regeren is welliswaar
vooruitzien, maar dat gold weilicht voor vroegere generaties.
Dat de bewoners van de
Frans Zwaanstraat nu, wanneer zij niet beschikken over
een oprit, zelf ook in de zijstraten moeten parkeren, dat de
vissers aan het Zwanenmeer

daar ook hun auto's kwijt moe- voor de kinderen om te spelen
ten, dat de toeristen liever gra- en dat dit veel gevaarlijker is
tis in de bovengenoemde stra- geworden. Dat alle honden die
ten gaan staan, evenals de vele vroeger direct het duin in kónmensen die hun hondje, waar den lopen, nu hun behoefte
toch al zoveel hondenbelasting doen in die straten, al dat hebt
voor wordt betaald, allemaal m u natuurlijk niet kunnen voordie zijstraten moeten staan.
zien. Ook voor de vele campers,
Dat er geen ruimte meer is die nu voor 7,50 gulden per dag

'Stichting Geluidhinder Zandvoort leeft in het verleden'
van 10 augustus j.l.: 'Daar durf
ik mijn kop onder te verwedden,' vertelde de weinig realistische secretaris van voorheen
het Anti-Circuit Comité. De
guillotine is reeds lang uit het
wereldse recht verbannen. Stel
nou dat die Grand Prix wel
doorgaat. Het lijkt me een aardig schouwspel op het Zandvoortse Gasthuisplein om de
Meneer Bleijs praat wel eens belegen bouwkundige een
vaker onzin. Zo ook in uw krant hoofdrol te laten spelen in een
19-eeuwse act zonder verstrekkende gevolgen. Ik mag Coen
zeggen, dus weet ik dat de oveVolgens C. Bleijs komt de
Grand Prix nooit meer terug in
Zandvoort, aldus het Zandvoorts Nieuwsblad van 10 augustus j.l. Volgens circuitvoorlichter Dirk Buwalda praat de
secretaris van de Stichting Geluidhinder Zandvoort 'onzin'.
Hij daagt hem uit voor de 'guillotlne'.

rigens niet van humor gespeende Zandvoorter deze attractie
zal opvoeren. Maar daarna
moet hij ook stil zijn, of zich
houden aan de feiten.
Onlangs nog, het weekeinde
van de Marlboro Masters, had
het Circuit Park Zandvoort 55
duizend bezoekers binnen de
poorten. 'De 38 duizend bij een
Grand Prix' die de stichtingssecretaris noemt, zijn zijn hersenspinsels. Of de Randstad auto-minded is, doet er niet toe. De
vierduizend speciale Ecclesto-

ne-gasten betalen al 1500 gulden per persoon.
De in het verleden levende
Bleijs zal moeten toegeven dat
alleen dat al cumulerend zes
miljoen keiharde Nederlandse
guldens zijn. Wat de opbrengst
van de TV-uitzendrechten en
reclamegelden is, dat ligt in de
schoot van de hoogste Fl-baas
zelf verscholen. Daar hoeft de
heer Bleijs zich niet druk over
te maken. Dat doe ik ook met.
De Stichting Geluidhinder
Zandvoort moet zich bezig houden met geluid of hinder. Niet

Boksgala

Gran Dorado-directeur Jos
Drion heeft wel van de klachten
van zaterdagavond gehoord,
maar heeft zelf niets kunnen
constateren, zegt hij. „We kregen een klacht van geluidsoverlast, daar is Mike Dorst onmiddellijk op afgegaan. Toen bleek
dat het ging om geluid uit de
Pellikaanhal, daar was een
boksgala. Zelf heb ik om één
uur 's nachts nog een rondje
rond Gran Place gelopen, om te
luisteren hoe het was. Ik was
eerlijk gezegd verbaasd hoe
Dirk Bmvalda
rustig
het was. Maar desonVoorlichter
danks
neem
ik de klachten zeer
Circuit Park Zandvoort serieus. Wij hebben
alle belang
bij een goede verstandhouding
met de omwonenden. Dus als
zoiets zich aandient, controleren we ook wel degelijk wie we
in huis halen. Ik denk dat we
dit als een exceptie moeten
Dat hoopt Lissenberg
woordig zo weinig'. Wat een ar- zien."
waarschijnlijk
„Dit moerogante kerel, en dat is onze ten ze niet meerook:
doen!"
wethouder?
De gemeente zegt: 'Zandvoort
is meer dan een strand alleen'. Dieven aangehouden
Het is ook meer dan een serie
kroegen. Zou het niet leuk zijn
ZANDVOORT - De politie
als ze er eens aan dachten dat heeft donderdagnacht twee
Zandvoort ook een woonplaats Haarlemmers aangehouden,
was en dat zonder ons inwoners omdat zij in de Potgieterstraat
veel zaken het winterseizoen aan deuren van auto's zaten te
niet zouden overleven?
voelen. Bij hun vluchtpoging
Susanne Severeid
gooiden zij een auto-radioverZandvoort
sterker in de struiken.
met economische zaken. Wat
dat betreft, heeft meneer Bleijs
al voldoende geld uit de economische kas van de Zandvoortse
middenstand gehouden: door
op zijn drammerige wijze de
vooruitgang van het Circuit
Park Zandvoort tegen te houden en daarmee voor vele mternationale bezoekers de weg
naar Zandvoort te blokkeren.
Op naar het Gasthuisplem!

'Formule I races zijn
pure volksverlakkerij' Geen overlast om een ander rijk te maken
R.A. Busé ziet liever andere
races in Zandvoort dan de
Grand Prix. Hij reageert daarmee op de uitlatingen van C.
Bleijs, van de Stichting Geluidhinder Zandvoort, en van circuitvoorlichter D. Buwalda in
het artikel over de Grand Prix
van 10 augustus 1995.
Net als de heer Bleijs hoop ik
van harte dat de Grand Prix
Formule I NIET weer in Zandvoort zal terugkeren. Mijn redenen zijn echter niet dezelfde als
die van de heer Bleijs.
De Grand Prix in de huidige
vorm is pure volksverlakkerij,
zeker voor diegenen die graag
zo'n evenement 'live' willen
meemaken. In de laatste seizoenen zijn er gemiddeld maar 50%
of minder finishers. Bij de laatste twee races in Duitsland en
Hongarije was dit percentage
zelfs nog lager waarbij dan ook
nog van de overblijvers de
meesten van een tot vier ronden achterstand hebben (en
toch nog punten scoren?). Het
gaat daarbij niet eens om het
opgefokte gevecht tussen de
seizoen 1994/5 kemphanen Hill
en Schumacher. De winnaar is
uiteindelijk Renault, wie er ook
komt bovendrijven.
Moet het bezoekende publiek
daarvoor dan straks kaarten
kopen met verwachte prijzen
van 250 tot 3000 gulden voor
een weekend? Je zou toch gek
zijn! Circuit Park Zandvoort
moet de Grand Prix uit het
hoofd zetten als de heer Ecclestpne en zijn 'maffia' geen garanties kunnen geven dat op zijn
minst - vanuit een technisch
oogpunt - de wagens voldoende
betrouwbaar
worden
dat
slechts op 10% uitvallers gerekend mag worden, 'race'-ongevallen voorbehouden. Als de
techniek daarvoor simpeler
moet worden, dan moet het betreffende reglement aangepast.
Wij willen niet allemaal alleen
TV kijken waarbij er altijd wel
een auto'tje op het scherm is te

zien.
Of de heer Ecclestone moet
van de circuitexploitant USS
50.000 minder aan organisatierechten ontvangen voor iedere
wagen die door een technisch
mankement uitvalt, dan zal Hr.
E. ongetwijfeld zelf maatregelen treffen om zijn circus aantrekkelijker te maken.
Zoniet, dan zou het Circuit
Park Zandvoort het voortouw
moeten nemen om tesamen
met andere circuit-exploitanten, die ook door Hr. Ecclestone van Grand Prix zijn uitgesloten, wel voor publiek aantrekkelijke races (o.a. DTM) te organiseren, ook al zouden die
b.v. uit Amerika gehaald moeten worden als een verlenging
van het Indy Car Seizoen. Tussen nu en 1996/7 dat het circuit
weer betere accommodatie zal
hebben, heeft men de tijd dit
voor te bereiden. In de planning
van het nieuwe circuit zou hiermede al rekening gehouden
moeten worden door nu als een
ovale baan bij de tekenen. Ga de
concurrentie met de Fl te lijf!
Overigens zal Circuit Zandvoort nu al moeite moeten doen
om het 'race'-gebeuren op te
krikken. Niemand zit echter te
wachten op overjarige Fordjes/Alfa's etc. of de merkenraces
met boodschappenwagentjes
waarmede Nationale races opgeluisterd (?) worden. Denk
eens meer Europees en toekomstgericht.
Waarom niet meer samenwerken met Duitse, Belgische
of Franse organisaties waar wel
goed en spectaculair materiaal
aanwezig is voor leuke races.
De thans bezoekende Duitse races worden b.v. nauwelijks geadverteerd. Zijspanraces zou
een alternatief zijn als tussenprogramma bij
autoraces,
waardoor ook motor-publiek
zal komen. Circuit Zandvoort,
wordt eens wakker!'
R.A. Busé
Zandvoort

Klagen heeft bijna geen zin
meer, als het gaat over geluidsoverlast. Dat schrijft Susanne
Severeid in een open brief aan
het Zandvoortse college van
Burgemeester en Wethouders.
Laat ik eerst wat duidelijk
maken: ik ben geen 80 jaar oud,
en ik ga niet om half tien naar
bed. Ik vind het leuk als mensen lol hebben en als de horeca
behoorlijk geld verdient (al verdien ik er persoonlijk geen cent
aan!). Ik vind festivals leuk, ik
hou van jazz, klassiek en Woodstock (ik werk in showbiz en
was in Amerika vaak concert-presentatrice, o.a. voor het
grootste - betaalde - rock en roll
concert ter wereld). Als Zandvoortse inwoner en huiseigenaar meen ik echter dat ik toch
ook enige rechten hoor te hebben..., of heb ik het mis? Plons
Faber (Zandvoort Promotie,
what else) lult uit zijn nekharen als hij zegt dat 'misschien
vijf omwonenden overlast hebben', maar al waren het er maar
vijf.... niemand hoort overlast
te hebben om een ander rijk te
maken of om zo'n 60 duizend
niet-inwoners tot drie uur 's
nachts te laten hossen en zuipen.
En als je reclame maakt voor
een 'jazz' festival en je 'screent'
(onder leiding van Andries Filmer van Café Neuf) hiervoor
bands, dan moeten dat dan ook
jazz-groepen zijn, en niet een
decibel-pseudorock-&-roll
-krijs-groep zoals Kacha; anders wordt het publiek belazerd. Hoe gek Andries ook op
deze groep moge zijn, een 'uitstraling van zuivere jazz' was
dit gegarandeerd niet. Nee deze
zelfde kroegbazen hebben lak
aan de gemeente en de Zandvoorters en doen ieder jaar precies wat ze zelf willen, hoe onaangenaam het ook voor anderen moge wezen. Niet alleen is
het geen jazz, de geluidsoverlast binnenshuis was vreselijk

(we hebben het op een bandje)
en ondanks de ene nieuwe artistieke pissoir zat onze straat onder de pis en kots. (De gemeente maakt de Haltestraat meteen
schoon voor de toeristen, maar
onze zijstraten blijven dagenlang een stinkende rotzooi.)
Ik probeerde bij de gemeente
over het een en ander een
klacht in te dienen, maar hun
telefoonbandje zei dat dat pas
maandag kon. Maandagochtend werd me verteld ~U moet
daarvoor bij de politie zijn'. De
politie zei: 'Nou ja, als u in
Zandvoort wil wonen, dan moet
u aan dergelijke dingen wennen
en als u klachten hebt, moet u
dat bij de gemeente doen!' Desalniettemin beloofde de politie
uiteindelijk mijn klacht schriftelijk te noteren, maar men zei
dat dat toch niks betekende.
Kennelijk, want drie dagen later las ik m de krant dat politieman Peter Kuhling zegt dat het
een fantastisch festival was geweest en geen enkele klacht gehoord was! De pohtiebewaking
was inderdaad uitstekend, daar
gaat het niet om, maar er waren
wel degelijk klachten over andere zaken!
Waarom kan er geen gemeentelijk comité gevormd worden
waar niet alleen de horeca-promotie maar ook de gewone
Zandvoortse burger een stem
heeft? Of liever gezegd- waarom
luisteren B&W altijd alleen
naar het eigenbelang van de horeca en niet naar de gewone
burger of zakenman die hier alleen overlast en géén profijt van
trekt?
De horeca zegt dat als Zandvoorters ontevreden zijn, zij
zich maar moeten beklagen.
Sommige buren zijn bang voor
represailles van de kroegbazen.
Ik ken anderen die het over de
jaren heen beu zijn geworden
om zich te beklagen: 'Het heeft
geen zin meer, we beklagen er
ons al jaren over met petities,
lijsten vol handtekeningen en

alles eindigt ergens in de prullemand. B&W zijn waardeloos en
hebben alleen maar belang in
het geld, niet in de gewone
Zandvoortse burger, al woon je
hier sinds je geboorte.'
Is dat werkelijk de houding
van B&W?/Wethouder Versteege zegt b.v. tegen mevr. V d.
Drift van Stichting Leefbaar
Zandvoort, dat het een 'slip of
the pen' was, dat alleen de ondernemers werden uitgenodigd: •Jullie roeren je tegen-

De proef met de verkorte overstap in Haarlem, tussen de treinen uit Amsterdam en Zandvoort,
verloopt hoopgevend, aldus de Nederlandse Spoorwegen
Illustratie Mare de Boor
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J. PLEVIER & ZOON B.V,

GÖO.L.V. ANJA V/D VOORT

Omifkd
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Studioadres: Oranjestraat 12 tel. 19701

BLOEMENDAAL-ZANDVOORT
ONDERHOUD EN VERBOUWINGEN
RENOVATIEWERKEN
TIMMER-, METSEL- EN TEGELWERKEN

LID VAN

ACF.'NAFF'

INBRAAKPREVENTIE
WIJ MAKEN AL UW RAMEN, DEUREN EN
KOZIJNEN OP GEWENSTE MATEN EN IN IEDERE
HOUTSOORT

GEZOND EN VERANTWOORD
BEWEGEN IN EEN GEZELLIGE SPEER!
AEROBICS
low- én high impact, Ook jeugdaerobics
STEP-AEROBICS
BODYSHAPE
nu ook 's middags!
PRÉ- EN JAZZBALLET
voor kinderen

Kantoor:

Bloemendaalseweg 124-2061 CP Bloemendaal Tel. 023-263657 Privé: 02507-19920

T.o.a. Rent A Bike Centre
en
Sun Rent
Verhuur van fietsen
en zonnehemels.
Verkoop van
div. artikelen.
Zonder contanten
onnodig te reageren.
Voor inl. 02507-13343 - 0652812146

En verder:
slide, dynaband, bodybar,
bodychecks, info-uren etc.
ledere doordeweekse ochtend
les met kinderopvang.

Zandvoorts Nieuwsblad

19701
Fa. P. Klein
Super Noord
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DE
MEUBELEN
TEGEN DE
SCHERPSTE

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen vindt u
bij De Graal. Juweeltjes in o.a. Essen, Eiken, Anegré,
Mahonie, Beuken en Kersen. Naturel, getint of in
dekkende kleur gelakt. Met ronde ol rechte kanten.
In diverse breedtes, waaronder de royale
.paneelbreedte van 30 cm. Vanaf xpaoer m2

Mét 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar liefst
5.50 m. In verschillende breedtes en afwerkingen
(zelfs in gefineerd Essen). Mei rechte of ronde kanten.
In vele tinten. Vanaf E3B oer m=

Kies uil meer dan 100 kleuren. Koel, warm, lel ol
dromerig... met hel fantastische Luxalon programma
kunt u alle kanten uit. De aluminium lamellen (in
verschillende breedtes en profielen) worden op maat
geleverd tol zelfs 6 meter lang. Dus praktisch altijd
kamerbreedl Vanaf EH Per m!

ONGEKENDE KEUZE IN
PLAFONDS EN WANDEN!
Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!
DECOR PANELEN

BEL VOOR MEER INFO

MOOISTE

GEFINEERDE PANELEN

' Super:"

Fa. Veldwijk

OORD

AKO
|

KASTENWAND-SYSTEMEN

de Graaf lafonds

Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met fantasiedecors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker of licht of in
prachtige midden-tinten; teveel om op te noemen.
Uitgevoerd met ronde kanten. Tussen de panelen
kunnen strips in gelijke kleur, contrasterend of -heel
apart- spiegelstrips! Vanaf fftS oer m*

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen:
spiegel, houtstructi-ur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

Jarmuiden 47, Amsterdam, tel. 020-6134775.
Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10-16 u.

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 1 92, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

:

ET

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Sig.mag. De Krocht Grote Krocht 18, Zandvoort

PRUZEN!
|

Antkk van oud hout, gemaakt en nieuw

tCtoO tot 18.00 uur
'S^;!f?Yrijdagavorid kobpayohd tot 21.00 uur
?lly %
Za. van 10.00 tot 17.00 uur
$§rj;Zuideinde63A,;Lanasmeer, tel. 020-6336802
:,iLiï-r;.'.-.(.':.':',v:B>nigiveg'iAlQ.'.afelag'Landsineer

T. Goossens
Gran Dorado

parkeergelegenheid

Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort

(Supermarkt)
|
j

Hotel Gran Dorado
Shell Geerling
De Vonk

Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

jDe, Gfidie, \Loine

Auto-of motor rij les?

De „ lekkerste "plek
aan zeef

Goede doet't beter!
l n p e s c h t e r e n bil C B R

'•-

0250714420

/s.v.p. tijdig reserveren)

Boul: Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

kn

Zéér chique en
flink in prijs verlaagd:
briljant armbanden.
Bijvoorbeeld:
van 2295,- voor 1395,van 3550,- voor 2175,-

aanbiedingen

Ringen,
goud met
zirkonia.
Bijv. hartjes-'
ring van 120,voor j

Nog één week kunt U profiteren van
onze krankzinnige"opruimgekte"
Grijp die kans want we blijven
natuurlijk niet altijd
gek doen!

éénmalige
Swatch
aanbieding

v.a.

Massief
gouden heren
pink-ring met zirkonia.
Van 310,-voor

ookstopSwatchen
en vele andere
modellen!,

Gouden hangers,
dolfijntje. Van 135,- voor
Gouden
Walt Disney hangers.
Donald Duck, Katrien,
Oom Dagobert
en Goofey.
Van 154,- voor

U bent jarig, of u bent zoveel jaar getrouwd... Hou dan de
krant in de gaten. Want als u die leuke telicitatieadveitcnrie
van uw gelietde, uw echtgenote of -noot, uw kinderen of
kleinkinderen mist, dan bent u nog niet eh... jarig. U vindt
ze onder mededelingen.

MiCRO's
in deze krant

tel: 020-5626271
fax:020-6656321

Burg. de Vlugtlaan 194 -198
hoek Slotermeerlaan
tel. 020-6132371
Amsterdam slotermeer
Maandag gesloten
Kinkerstraat 284 - 286
tel. 0 2 0 - 6 1 8 3 0 7 0
Amsterdam West

Maandag gesloten

Betaal met de PINpas!

Damesring
Lady-Di. Blauw saffier
met zirkonia.
Van 537,- voor
Zilveren
heren
plaatband
van 139,- voor

mmn^F^f

juwelier -

nussel
DIE B

AKEN.
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Circus Renz
in Zandvoort
ZANDVOORT - Op het
voormalige voetbalveld aan
de Vondellaan verschijnt zaterdag 19 augustus Circus
Herman Renz.

donderdag 17 augustus 1995

Jaap van Zweden steunt Rotary Club
Zandvoort bij actie voor Indonesië
ZANDVOORT - Op vrij-

Het circus blijft drie dagen. dag 25 augustus houdt RotaDe eerste voorstelling is al op ry Club Zandvoort samen
zaterdagavond om half acht, met de oecumenische hulpdaarna zondag 15.00 en 19.30 werkorganisatie
'Habitat
uur en maandag 15.00 uur. for Humanity' een bijzondeKaarten zijn er van 15 tot 30 re muziekavond in de Hergulden en van 12,50 tot 25 voor vormde kerk. De opbrengst
65+ en kinderen van 3 t/m 14 van de kaartverkoop zal
jaar. Kaarten zijn te koop bij de gaan naar een huisvestingsVVV en bij de kassa, geopend project in Indonesië. De
van 11 tot 13 uur plus een uur avond, met een optreden
voor de voorstelling.
van violist Jaap van Zweden, begint om 19.15 uur.
Het circus presenteert een
„Het wordt een unieke avond
nieuw programma met artieseen sfeervolle omgeving," alten, dieren en allerlei andere in
sensaties. Zo onder andere Ja- dus Ad Hendrikse, een van de
son Peters met tijger dressuur, organisatoren. Hoogtepunt van
The Great Hercules die een 35 de avond wordt ongetwijfeld
kilo zware kogel uit een kanon het optreden van de bekende
opvangt, de luchtacrobaten het Nederlandse violist Jaap van
Duo Bidal en de clowns Milko Zweden. Ook het wereldbe& Christiaan. In totaal doen er roemde koor Cantorij Sint
Bavo, onder leiding van Pons
50 mensen aan mee.
Ziekman en het Haarlems Kamermuziek Ensemble zullen
een groot aantal bekende werken ten gehore brengen.
ZANDVOORT - Een 44-jarige
strandpachter heeft vrijdag- Vrijwillig
nacht een 25-jarige AmsterdamJaap van Zweden speelt op
mer betrapt bij een inbraak in
het strandpaviljoen. De ver- deze avond bekende stukken
dachte had al diverse zaken in van Mozart, Brahms en Bavel.
zijn rugtas gestoken, zoals rol- De violist hoefde niet lang na te
letjes geld, pakjes sigaretten en denken om zijn vrijwillige meeen paar badlakens. Bij het ver- dewerking aan deze muzikale
hoor bleek dat hij de afgelopen avond te verlenen. „Zonder een
weken al drie keer eerder in het seconde na te denken zei hij:
paviljoen had ingebroken. In 'Graag, dat doe ik'," aldus Ad
totaal bekende hij 15 diefstallen Hendrikse, die samen met
op het Zandvoortse strand. Van Hans Lampier de organisatie
vier gevallen was een aangifte van de avond voor zijn rekening
neemt. Ook de andere artiesten
bekend.
werken allemaal belangeloos
mee. Zo zullen werken van Pur-

gen. „We willen geen luxe dingen doen, maar echt dingen die
nodig zijn. "

Dominee
Via dominee Sytaout van der
Meer, kwam de Rotary Club in
contact met Habitat for Humanity. Het doel dat deze organisatie zich stelt, is het wereldwijd opheffen van armoedebehuizing, door het bouwen van
dergelijke huizen. Hendrikse:
„Dominee van der Meer is veel
in arme landen geweest en
kreeg daar te maken met grote
huisvestingsproblemen.
Zo
ontstond uiteindelijk dit project. Prits Baggen, oud-voorzitter van de Rotary Club zei: 'Jongens, laten we in de Hervormde
kerk een mooi concert met
Jaap van Zweden organiseren
en het geld van de kaartverkoop ter beschikking stellen.'"
„Vooral de goede formule
van deze hulpverlening spreekt
veel mensen aan," aldus Hendrikse. „Een gezin uit Lombok
komt pas in aanmerking voor
een eigen huis, wanneer er door
de gezinsleden minimaal vijfhonderd uur vrijwilligerswerk
is verricht. Deze nieuwe huiseigenaren moeten zelf, samen
met hun gemeenschap, het
huis bouwen."

Inbreker gepakt

Kerkdiensten
Weekend
19/20 augustus 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. H.W. van
den Tempel-Boonstra
uit
Heemstede
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. J. de
Waard uit Schiedam
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor H.
Kaandorp

Zondag 10.30 uur: pastor H.
Kaandorp
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: Afsluiting
Vakantie Bijbel Club
Geen avonddienst

Weekenddiensten
Weekend:
19/20 augustus 1995
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
,
..
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500;. Dé spreekuren
van de 'dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. (Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: l Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Derjl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot mens.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advics en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.

Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken>
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Zoo krijgt machtiging
De Zandvoortse Omroep Organisatie (ZOO/ZPM) heef t de strijd om de zendmachtiging in deze
gemeente gewonnen. Het Commissariaat voor
de Media heeft zijn voorkeur uitgesproken voor
ZOO boven De Branding. „Reden voor een feestje," aldus een van de twaalf vaste redactieleden.
„Als iedereen terug is van vakantie, gaan we
maar eens bij elkaar zitten om het programma
rond te maken."
Stormloop De Zandvoortse politie heeft deze dagen te maken met een ware stormloop van taelangstellenden voor het project 'Rent-a-cop'.
Tientalle telefoontjes heeft men inmiddels al te
verwerken gekregen, van agenten uit andere gemeenten. Volgens de Algemene Christelijke Politiebond is het project echter in strijd met het
ambtenarenreglement.
Afscheid Oudshoorn Verloskundige Tine Oudshoorn draagt per l september haar praktijk en
haar kennis van de 'zeekanters' in Zandvoort
over aan de 44-jarige Elizabeth de Boer-Burgh.
Zelf gaat zij daarna eerst een poosje rust nemen,
want 'dit is een baan voor 24 uur per dag'.

Geen sauna op naaktstrand De exploitant van
strandpaviljoen 05 op het naaktstrand zal voorlopig nog geen toestemming krijgen voor het
inrichten van een sauna/solarium, in of bij zijn
paviljoen. Reeds in 1978 werd hem de vegunning
geweigerd, maar hij is daartegen in beroep gegaan bij de Raad van Staten. Op 22 februari 1980
stelde deze de gemeente in het gelijk. In de gemeenteraad had alleen Jongsma geen enkel bezwaar tegen een sauna/solarium.
Eerste spade Maandag 18 augustus start de
bouw van een geïntegreerde kleuter- en basisschool in Zandvoort-noord, ter vervanging van
de huidige noodlokalen van de kleuterschool 't
Zeepaardje en de Nicolaasschool. Deze zal verrijzen op het terrein achter de tegenwoordige basisschool.
Bakfiets onder water Bakfiets-onderwaterrijden
is een van de vele activiteiten die deze week in
zwembad De Duinpan worden gehouden. Vrijdagavond, wanneer de zeshonderd deelnemers
aan de zwem vierdaagse hun laatste baantjes
hebben getrokken, wordt de finale gehouden.

Renteloos
Jaap van Zweden is 25 augustus te gast in de Hervormde Kerk
„Wanneer het huis er staat,
in Zandvoort
betaalt men de kosten ervan
door aflossing van een rentelocell, Elgar en Pauré door het medewerking verlenen. Het ze hypotheek terug. Met dat
wereldberoemde koor Cantorij wordt de crème de la crème geld wordt de bouw van nieuwe
Sint Bavo worden uitgevoerd. voor de muziekliefhebber. Na huizen weer gefinancierd. In
Vooral de heldere klanken van de uitvoering volgt er nog een feite geef je dus geld, je krijgt
de jongensstemmen in combi- 'muzikaal dessert': Een drank- het weer terug en je geeft het
natie met de prachtige akoes- je en een hapje en een optreden daarna weer aan anderen uit.
tiek, zullen het publiek onge- van de bekende Zandvoortse De opbrengst van de avond
twijfeld koude rillingen taezor- viplist Louis Schuurman en komt ten goede aan een hele
gen.
zijn Ensemble Strings'92. Alle gemotiveerde
gemeenschap.
kosten zijn al gedekt door Ne- Het geld voor 25 huizen is er
derlandse bedrijven, dus de op- al."
Lombok
brengst van de kaarten wordt
Ad Hendrikse is overtuigd
Met de opbrengst van de voor 100 procent voor de bouw van het bijeenbrengen van de
kaartverkoop willen Habitat van de huizen gebruikt. Om het rest. „We hebben altijd goed
for Humanity en Rotary Club maar even in muziektermen te kunnen rekenen op de ZandZandvoort een vijftigtal huizen houden, er blijft niets aan de voortse gemeenschap. Ze heblaten bouwen in Lombok, Indo- strijkstok hangen."
ben Rotary Zandvoort nog
nesië. Hendrikse: „De kaartvernooit met lege handen laten
koop loopt gesmeerd, maar we
Hans Lampier en Ad Hen- staan."
kunnen nog een hoop sponsors drikse zijn al weken druk in de
Kaarten a honderd gulden per stuk
gebruiken. Die kunnen echter weer met de organisatie. Ze zijn zijn te verkrijgen bij het VW-kantoor,
rekenen op 'waar voor hun al jaren lid van de Rotary Club Schoolplein l, -17947 en bij makelaarsgeld'. Het wordt een fantasti- Zandvoort. Wie denkt dat dit kantoor Cense & van Lingen, Jhr. Q.
sche avond, we hebben een heel een rijkeluisclub is, heeft het van Uffordlaan 2, -12614. In de avondgoed programma te bieden. Het mooi mis. De 33 leden zijn allen uren kan men voor kaartverkoop belis echt fantastisch, dat zoveel mensen, die een bepaalde be- len naar Ad Hendrikse, -12998. Tijdig
topartiesten zo spontaan hun roepsgroep vertegenwoordi- reserveren is gewenst.
(ADVERTENTIE)

Speelweek van 17 Aug. t/m 23 Aug.
-u RYAN
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Burgerlijke stand B
Periode:
8 • 14 augustus 1995
Ondertrouwd:
Freire Neto, Joaquim Temistpcles, en Mebes, Susanne Millie
Kostermans, Gerardus Antonius Maria, en Heida, Saskia Johanna Stoffelina
Hogeveen, Ton, en Van de Poll,
Daniëlle
Gehuwd:
Bogaart, Martin, en Liefhebber,
Mariska
Geboren:
Wesley Dylan, zoon van: Sebregts, Pritz, en De Graaf, Elizabeth
Goldie Deveney, dochter van:
Kedde, Hendrik Roelof, en
Kroon, Diana Sylvia
Overleden:
Jongeneelen, Antonius Wilhelmus Ahohonsius, oud 55 jaar
Zwaneveld geb. Van der Sluis,
Eiberta, oud 87 jaar
Vermaas geb. Grimbergen, Catharina Emerentiana, oud 60
jaar
Tepe, Elisabeth Euphemia Agnes Maria, oud 73 jaar
Van der Heijden geb. De Waal,
Joanna, oud 70 jaar
Muller geb. Oorbeek., Neeltje
Elisabeth, oud 78 jaar
Helmich geb. Dirksen, Betsy
Emelie, oud 71 jaar
Giesbergen, Jack, oud 67 jaar

met

A.L.

A.L

dagelijks
13.30 en 15.30

dagelijks
19.00 en 21.30

VERWACHT
Willy 2 / Cas
QastbulsplelB 5, 2O42 JM, Zandvoort tel: 02507-18686

Folklorevereniging De Wurf treedt woensdag op bij strandpaviljoen De Wurf, tijdens de traditionele vismaaltijd
Foto André Lieberom

Folkloristische vismaaltijd
ZANDVOORT - Jan Paap
van strandpaviljoen De
Wurf (12) houdt aanstaande
woensdag voor de laatste
keer dit seizoen een Zandvoortse, folkloristische vismaaltijd. Wederom met medewerking van vereniging
De Wurf.

jauw, schol, tonijn, zalm en indien aanwezig - zeewolf. De
prijs is 25 gulden. „Maar degeen
die niet van vis houdt, kan ook
A P EN TOE SLA IK HIER
wat anders bestellen," zegt
_/-\t n°S steil achterover van
strandpachter Jan Paap.
dit dorp. Neem deze
week. Toen stond er een hele
Initiatief
groep mensen op het pleintje
Hij heeft dit jaar het initiatief voor de VVV. Nou ben ik niet
De vismaaltijd, waarbij overi- genomen om de traditionele zo'n buur, die de hele tijd uit
gens ook andere gerechten dan vismaaltijd weer nieuw leven in het raam zit te turen (mijn
vis te krijgen zijn, wordt meest- te blazen. Dit evenement, vroe- woonhuis is gelegen aan de
al een vrolijke bedoening dank- ger gehouden op het Gasthuis- straat waar zich de VVV bezij de plaatselijke folklorevere- plein, was al een paar jaar uit vindt). Maar mijn nieuwsgieniging De Wurf. De leden hier- het Zandvoortse dorpsbeeld righeid werd deze keer weer
van tonen allerlei dansjes uit verdwenen. „De mensen stellen eens danig op de proef gesteld.
vroeger jaren, en laten zien hoe het erg op prijs," weet Paap, „al Het oploopje werd langzaam
de originele Zandvoortse kle- is de juiste belangstelling met maar zeker steeds groter. Was
derdracht er uit zag. Een en an- dat mooie weer moeilijk te pei- er een relletje? Was er iemand
der gaat meestal gepaard met len. Maar ik heb al weer 31 re- onwel geworden? Een vechtde nodige humor. Daarnaast serveringen voor woensdag." partij misschien?
Welnee, niks van dit alles.
zullen de leden in hun kleder- Reserveren is aan te raden, zegt
dracht ook meehelpen de vis hij. „Dat is wel nodig voor het Wat denk je? De Zandvoortse
rond te brengen.
geval het zou gaan regenen, dan VVV is - midden in het hoogDat het niet om een 'maaltje' houden we het binnen. Maar seizoen - elke dag even een
vis gaat, moge blijken uit het- dat zal wel niet gebeuren, het uurtje eten. En die mensen
geen men allemaal op het bord mag gewoon mooi weer blij- stonden allemaal met smart te
wachten tot ze hun boterhamaantreft, zoals slibtong, kabel- ven."
metjes op hadden.
Enkele Denen dachten het
zelf wel te kunnen redden. Die
gooiden twee piek in de automaat in de volste overtuiging,
dat er een plattegrond met wat
ZANDVOORT - Het 'Rek- tionele poppenkast, met een informatie uit zou rollen. Maar
readeplein' barstte vrijdag- spannend avontuur van Kisse- uit de klappen en doffe dreukon ik al snel opmaken dat
ochtend en -middag weer zo- biss en Kissebientje, die ook nenpiekies
weg waren en dat
wat uit z'n voegen: het was heel aardig konden zingen. Dat de
laatste met grote steun van de het daar dan ook bij bleef. Ook
weer Santekraampie.
teamleden Michel en Annet uit de tweede keer werden de gulDit slotfeest van Rekreade het centrum, die achter de pop- dens gulzig opgevreten zonder
was voor tientallen kinderen, penkast waar te nemen waren. dat het apparaat wat terugplus een flink aantal ouders,
Tot vermaak van iedereen spuwde. Teleurgesteld en geïrweer het signaal om naar het verschenen ook de tweelingzo- riteerd stapten ze op hun fiets
Jan Snijerplein te trekken. nen van Kissebiss ten tonele, en taaiden weer af.
Verhip, opeens herinner ik
Daar werden zij warm onthaald plus een van de teamleden
door de teamleden van Rekrea- (Maaike), veranderd in een ech- me dat ik dat gedreun tegende, plus een aantal andere vrij- te poppenkastpop. Uiteindelijk woordig zondags (dan is de
willigers. De pannekoeken gin- kon iedereen het niet laten.... VVV ook dicht) regelmatig
gen weer gretig van de hand, de Santekraampie, en daarmee hoor als ik achter in mijn tuinschminkverf toverde een hoop dus ook Rekreade, werd afge- tje zit.
De bankjes voor de deur wakinderen weer om tot poesjes sloten met één allerlaatste
en andere lieve diertjes, én er volksdansje. En nu moet ieder- ren bezet. De rest van de meute
werd weer druk geplakt en gete- een weer wachten tot volgend had zich geïnstalleerd bovenop
tassen en rugzakken en hing
kend. Uiteraard volgde de tradi- jaar.
wat scheef naast een stinkende
vuilcontainer vol vliegen. Anderen hingen over fietsen of
liepen verveeld naar het 'hotelbord' op de hoek om er vervolgens met een verdwaasde blik
weer vandaan te komen. (Volgens mij werkt dat ook voor
geen meter). Een man tuurde
nog naar binnen in de hoop dat
dat wat zou helpen. Die kwam
net met zijn gezin om half een
voorrijden en zag de deur - na
een lange autoreis - juist voor
zij n snufferd dichtgaan. (Half
twee is-ie in ieder geval de eerste.)
Aan de uitmonstering van
zijn wagen kon ik meteen zien,
dat het 'kampeerders' waren.
De lange rit moet met dit hete
weer zwaar zijn geweest.
Vrouw en kinderen hingen
doodmoe en verveeld met de
benen uit de auto. De rest van
het lijf hing in de moordende
hitte wat slapjes over de stoel.
Het kleinste jongetje deed
maar even een plasje in de
goot. Helaas voor deze familie
weet ik allang hoe dit afloopt.
Die krijgen om half twee te horen dat er voor kampeerders
geen plaats is in Zandvoort.
Wij doen hier namelijk aan
'upgrading' en 'imago-verbetering'. Maar dat kunnen ze naBij de vele kraampjes van Santekraampie was het knutselen tuurlijk ook niet weten.
maar ook smikkelen naar hartelust
Foto Persbureau Zandvoort
MARTHA BURGER

Rekreade vrolijk afgesloten
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donderdag 17 augustus 1995

Weekmedia 17
Van Galenstraat 104 Tweekamerappartement op de
begane grond met ruim zonneterras Ind hal met inbouwkast, woonkamer; slaapkamer; keuken; badkamer met wastafel en douchecabine, toilet
Vr.pr. ƒ 159.000,-k.k.
Dr. J. G. Mezgerstraat 123 Nabij station en strand
gelegen driekamerappartement op de tweede etage
met inpandige garage Ind. hal; woonkamer met halfopen keuken en apparatuur, 2 slaapkamers; badk
met toilet en douche, balkon op het zuidoosten.
Vr.pr. ƒ 250.000,- k.k.
TE HUUR
Max Planckstraat 31 Kantoorruimte op de 1e etage
van een representatief kantoorgebouw.
Vloeropp ± 100 m?
Voor diverse doeleinden geschikt
Huurpr. ƒ 1.300,-p.m.
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Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

Leuk

zomerhuisje

CHAIK

voor
1 pers.

MAKELAAR O.G.

750,-

Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/ Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

tel, 18766

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944VFax 02507-17596

Gezocht per direct:

MEDEWERKERS
BEDIENING
voor de Kennemer Golf & Country Club
Bar, Restaurant en Terras
FUNCTIE-EISEN:
aantoonbare Horeca-ervaring

BEAUJOLAIS
VILLAGES 1994

GRAANJENEVER

0,7 LITER
ELDERS

SCHOTSE
WHISKY
0,7 LITER
ELDERS

^<"

*ut SCOTCH WW

HELE LITER-35% ALC.

VERGELIJK:

SUNNY BAY

MALIBU
LIKEUR

JAMAICA RUM
WIT OF BRUIN

0,7 LITER

V

ELDERS

0,7 LITER

^ VERGELIJKBARE PRIJS

Eeaujolais-VIa^,
muiKn»uc«x^us.nu»ffljo<r,-.
.«„^jr^4^_.
j
C«ve des Vignerons de Bdfe

CARIBBEAN
WHITE RUM

ERGERACBLANC SEC 1994

ONBEGRIJPELIJK
UNIEK IN NEDERLAND
ENGELSE BOEKENKAST
100% MAHONIE
Cn>KOril El RDI

OF CITRON

7IJPANI LI.N

VOOR RC I'RIJS VAN CRI NLN l

de achtergrond komt

Al M. 200X100X27

PROEFNOTITIES
Kleur lichtgeel
Bouquet verfrissend
Smaak immg
,

CM.

ƒ 600,=

i

heeft alle dranken!

UTRON

HAARLEM: Californieplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

KIAI'RO/CNWI C 65 A

Tel.: 02507-13189

HOLLANDSE

/A

Tussen Macon en Lyon ligt de wijn__
.
streek 'Beaujolais' ingeklemd.
zach>
i fleur
l Naast de Beaujolais kent men de
nog betere Beaujolais Villages, die
volgens de wet uit veertig daarvoor
aangewezen dorpen moet komen.
- i
Daar liggen de beste wijngaarden
r
W|
|Q Q A
\
I Bezochten de kleine, maar
-W-t ^*z.
beroemde kelder van de Cave des
Vignerons de Bel-Air. Betoverd door
de vele mooie wijnen die men ons
daar liet proeven, kochten wij deze
Beaujolais Villages 1994. Een fruitige, frisse en zeer elegante wijn, van
de bekende Gamay-dmif.
Een perfecte keuze, waar wij u nu
van kunnen laten genieten.

ABSOLUT
VODKA

FAMOUS
GROUSE

INI O. 020-6322403

'n Avontuurlijk weekend
vieren in Caravan City
op Ponypark Slagharen

Daar komen de
schutters!

Ja, dat kani Luxueus vakantie vieren op Ponypark Slagharen.
U kunt reserveren voor een 3 daags weekend arrangement'
* 2 overnachtingen in een luxe stacaravan op het Ponypark.
De caravan is voorzien van alle comfort en kleurentelevisie
* 3 dagen lang gratis entree m Ponypark Slagharen met z'n
vele attrakties zoals de wildwaterbaan, de looping, de spannende
wildwest shows, zwemmen m het unieke Fujibergbad en nog veel meer
* genieten van de oergezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
Dat is een belevenis voor u en de kinderen!

ontdek het
RIJK
a m s t e r d a m
bel

Reserveer snel: 05231-3000 22.00 uur

020 673 21 27
voor het najaarsprogramma met lezingen,
cursussen en rondleidingen

WIJ ZIJN ONBETWIST
DE BARBECUE SPECIALIST

VARKENSHAAS
1 kilo

19,95

Assortiment van originele
Italiaanse vleeswaren:

Zomerkolder
bij Capi

geeft u meer!
Driedaagse najaarsrei s
aan de Zeeuwse Rivièra

Met '/'n t\\cccn nagemeten
\an de \akantic kan nu extra vooro
dchg hi| Capi. Alle foto's kunnen Uvcc maal afgedrukt \\ordcn
en dat is \eel \oordcligcr dan nabestellen.

Kleurenfoto's
enkel vanaf

o.a. Spinato Romana, Milano,
Coppa di Parma,
Mortadella, Parma Ham

BOÜCHERIE

GroteKrocht5-7

AMBACHTELIJKE 'KWAUTEÏÏSSLAGEÜIJ.

9.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 uur tot
.17.00uur
.

Kleurenfoto's
dubbeB vanaf
ROTARY ZANDVOOIll

Bent u echt nieuusgieng Alle Capi filialen bieden een
l uur loto scrwcc naast ons complete iotouerk assortiment
U /iet, mogelijkheden genoeg bij Capi

FOTO'S"
ALS BESTE"

GETEST^

CAPI
brengt /even in beeld

UUR

l

FOTO
SERVICE

Haarlem WmUkcntrum Sihalkuijk, Rnicradiei.! 32, Hoofddorp Kiinsuco 656, Heemstede Bmncmxcg 151

Hotel Willebrord is gelegen in het dorpje Zoutelande
aan de Zeeuwse Rivièra aan de zuidkant van
Walcheren tussen Vlissingen en Westkapelle Deze
streek staat erom bekend de meeste zonuren van
Nederland hebben Het hotel ligt op slechts 75 meter
van duinen en strand. In de omgeving zijn allerlei uitstapjes te maken naar o.a. de Deltawerken. Veere.
Middelburg en Brugge in België.

USIG POR HABITAT

De kosten voor dit arrangement bedragen voor de
lezers van de kranten van Weekmedia ƒ 189,00 p.p.
Toeslagen- l pers. kamer a ƒ 10.- per dag, kamer met
balkon a ƒ 7.50 p.p. per dag. verlenging (op basis
half pension) a ƒ 80.- p p. per dag.

: v Stadhouderskade 60
1072 AC AMSTERDAM
Telefoon (020) 6 62 7156

Start 12 september

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145.Een hang-en leg-indeling
f. 520^
Uw kastindelmg of wand bepaalt het aantal deuren 2, 3,
4 of meer Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wi| precies hoe weinig dat kost
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats

Voor documentatie en prijzen heb 020-6101046
THE DOORS Jon Rebelstroat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en Ooknmrweg)

Voor nadere informatie: Hotel Willebrord.
Smidsstraat 17, 4374 AT Zoutelande. tel. 011861215. Boeken is alleen mogelijk door middel van het
instuien van onderstaande volledig ingevulde bon
naar Secretariaat Weekmedia. Postbus 2104.
1000 CC Amsterdam.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de 3-daagse najaarsreis naar
Zoutelande in de periode van 10 september t/m 29
oktober 1995 is alleen mogelijk door hel insturen
van de/e volledig ingevulde bon naar het m de
bovenstaande tekst vermelde adres

Super
•
Adres:
NOORD
PostcodeWoonplaats
Vrijdagavond
Telefoonnummer
zonder
Aantal personenonderbreking
Periodetot 20.00 uur
geeft u meer! KOOPRVOND
WEE!
Naam

f. 1665.-

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

Vrijdag 25 augustus 1995
IN DE HERVORMDE ^ERK ZANDVOORT

In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel
Willebrord voor liefhebbers van strandwandelmgen
en fietsen een 3-daags arrangement in de periode van
10 september t / m 29 oktober 1995. Dit arrangement
biedt u de mogelijkheid al wandelend en fietsend de
streek te ontdekken
Het arrangement is op basis van half-pension en
inclusief
- kamer met douche en toilet
- 2 x ontbijt
- 2 x diner
- l dag naar keuze beschikking over een fiets
- wandelroutes in de omgeving van Zoutelande

AtUMMUM SCHUIFDEURSYSTEEM VAN 14 MM SPIEGEL DEUREN

ORGANISEERT

AANVANG 19.15

UUT

progiamnm:
HAARLEMS KAMCRMUZILKENSEMBLE
CAN1ORIJ SI. HAVO
J A A P VAN ZWEDEN & ALDLRT V E R M E U L E N

-

Muzikaal dessert met s HUNGS -92
HABITAT FOR HUMANiTY is een oecumenische hulpwerk
organisatie welke zich ten doel stelt het wereldwijd opheffen
van aimocde-behuizing door het bouwen van degelijke
huizen.
KAARTEN a ƒ 100,- /djn verki ijgbaai bij het VVV-kantoor,
Zandvoort (02507-17 947); bij Auto Stiijdei B.V., Zandvoort
(02507-14 565) en bij makelaaiskantoor Cense & van Lmgen,
Zandvoort (02507-12614).

nr

Habitat for
Humanity

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

PARTIJ

grenen

vloerdelen
en balken
tei. 18766

Weekmedia 17

donderdag 17 augustus 1995

Vondelpark

In 'La Gage \ ,ux
travestieten gewone mensen

AMSTERDAM -Deze week

vinden de laatste gratis evenementen van het Vondel-

park
Openluchttheater
plaats. Het programma ziet
er als volgt uit: Wiepke
Goetjes en Marianne Koop-

man brengen donderdag 17
augustus om acht uur een

somisch opera-programma
in de koepel.
De cabaret-sensatie van het
afgelopen seizoen, Hans Teeuwen, geeft vrijdag 18 augustus
om negen uur een try-out van
zijn nieuwe programma 'Met
en Breierdeck'.
Zaterdag treden om drie uur
De Broadway-musical 'La
drie Amsterdamse bands op: Cage aux Folies', die vanaf
Expecting to Fly, The Hypose 18 augustus voor het eerst
en Journey tot the Endless in Nederlandse vertaling is
Sun. Om negen uur beklimt Pe- te zien, gaat weliswaar over
er Paber het podium met zijn
maar eigenlijk is
iieuwe solo-programma 'Vro- travestie,
het een musical over herijke verhalen voor onderweg.' kenbare
thema's, zoals het
CCC Inc. is een legendarische
aippy-band, die weer optreedt, op de proef stellen van een
omdat het bloed nu eenmaal relatie, aangekleed met humor en ontroering. Week•cruipt waar het niet gaan kan.'
Zondag treden ze om twee uur media toog naar een try out
in Rijswijk om met regisop. Om drie uur brengen Sasseur Shireen Strooker te
aa Laroo en Chosen Phew een
swingende cocktail van hiphop praten. „Het gaat mij er om
n jazz.
dat je met andere ogen naar
travestie gaat kijken; dat
Het seizoen wordt om half
het vertrouwd wordt."
vijf afgesloten met een optreden van Mathilde Santing en
The Whole Band. Er worden door Arnoud van Soest
ipnames gemaakt voor haar
we cd.

S

HIREEN STROOKER is
vooral bekend van 't
Werktheater, dat met
een aantal succesvolle
theaterstukken en films heeft
bewezen dat je pittige thema's
toch toegankelijk en geestig
kunt verpakken. Een musical
als 'La Cage aux Folies' is haar
dus wel toevertrouwd. Maar
eerst willen we weten of het
voor haar een grote overstap
was, van het regisseren van een
toneelstuk naar een groots opgezette musical-produktie. Nee
'eter Faber: Vrolijke verhalen dus.
oor onderweg
„Het enige is dat je bij een
Foto Marco Bakker musical
met verschillende

i

jsr w ir . „»*-

_-L

Salsa
NG La Banda geldt als een
van de sterkste, meest mnovatieve orkesten uit het rijke Cubaanse muziekpalet De groep
bestaat uit 14 als virtuoos om
schreven musici. NG La Banda
combineert spetterende salsa
met teksten van de straat en
rap- en funkmvloeden Zaterdag 19 augsutus treden ze om
negen uur m Paradiso op.

Ontsnappen
groepen apart werkt en dat het
pas later bij elkaar komt. Maar
verder is het verschil niet zo
groot. Het is een feest om met
mensen als Lisa en Bas samen
te werken (de choreografe en
haar assistent-red.), die nog in
de oorspronkelijke Londense
versie hebben gedanst. Het is
inspirerend om te zien hoe de
dansers rare keetschoppers
zijn, maar ook waanzinnig gedisciplineerd. En dan heb ik
nog een assistent, Jay Borg, die
zo veel van het musicalvak
weet dat hij precies kan aangeven waar de dingen fout gaan.
Maar eigenlijk is het sowieso
een stimulerende groep om
mee te werken; er is weinig last
van grote ego's."
Op de vraag wat haar het
meeste in het verhaal aanspreekt, zegt ze: „Het gaat over
het dagelijkse leven van twee
mensen die een bizarre bezigheid hebben: een travestie-club
leiden en daar ook de ster van
zijn. En dat al twintig jaar
lang."

Openbreken
Maar verder, zo benadrukt
ze, is het een gewoon huwelijk,
met ups en downs, met vertrouwen en wantrouwen, zoals je
dat ook terugvindt in een huwelijk tussen man en vrouw. „Wat
ik leuk vind is dat hun huwelijk
op de proef wordt gesteld. Je
hebt van die huwelijken waarbij de een soms al tien jaar met

'Het mooiste
orgel in
Nederland'
De meeste mensen weten wel
wat er om de Oude Kerk zoal
gaande is. Maar dat er in het
oudste godshuis van
Amsterdam ook één en ander is
e beleven, valt minder op. Van
buiten kun je bijvoorbeeld niet
zien dat het orgel van de kerk
een heel bijzonder exemplaar
is.
door Hein Bijvoet

OE prachtig het orgel
klinkt, is gedurende de
zomermaanden
elke
voensdag-, vrijdag- en zateriagavond te beluisteren. Op die
[agen nemen verschillende geenommeerde organisten uit
nnnen- en buitenland plaats
achter het imposante instrurnent.
Wim Zwart is organisator
an de woensdagavondconceren. Hij legt uit dat 's woenslags vooral de wat lichtvoetige
nuziek domineert.
Zwart: „We mikken met de
nidweekse concerten op een
ireed publiek. Dat houdt in dat
iet een wat frivool karakter
leeft. Laatst bijvoorbeeld gaf
«n musicus zijn interpretatie
'an de Phantom of the Opera.
towelbij de opening als aan het
lot van de avond improviseert
Ie organist op een geestelijk
hema. Daartussen worden
verken
van alle tijden gespeeld,
r
an Sweelinck tot heden. En
'Ike week een andere organist."

1

Zandvoorts
Nieuwsblad

Duizenden Nederlanders deden m de oorlog een poging om
naar Engeland, Zwitserland of
Zweden te vluchten Ze zaten
daarbij vaak in hun rats, want
de reis was met van gevaai ont
bloot. Het Verzetsmuseum
heeft er een tentoonstelling van
gemaakt C. .en dan daar de
grens over'), waarvoor schar
merpunten van de ontsnappmgsroute werden nagebouwd,
zoals een café in Brussel, een
Zwitserse barak en een Spaanse gevangenis. Beeld- en geluidsfragmenten van mensen
die zo'n vlucht ondernamen of
mensen over de Pyreneeën lieten ontsnappen, helpen de sfeer
van toen op te roepen. De tentoonstelling is tot en met 26 no
vember verlengd en is te zien in
de Lekstraat 63.

Jacco van
Renesse
(links)
en
Fred Butter
spelen
de
hoofdrollen
in de musical 'La Cage
aux Folies',
die vanaf 18
augustus in
Carré is te
zien
Foto Stardust
Theatre

tegen de ander heeft gezegd: 'Ik
hou van je'. Totdat een van beiden een aanrijding krijgt of
wegloopt. Dan breekt de pleuris los en opeens komen de tranen, die tien jaar niet gekomen
zijn. Iets soortgelijks gebeurt in
het verhaal: opeens breekt er
iets open en krijgt hun liefde
een enorme opleving."
Shireen Strooker heeft de
musical zowel in Wenen als in
Duitsland gezien. Had ze daardoor al een idee hoe het wel en
vooral, hoe het niet moest?
„Toen ik in Wenen werkte, heb
ik hem toevallig gezien en dat
heeft een grote indruk op me

gemaakt, want het was smaakvol gedaan en ik kan me herinneren dat ik gelachen heb en
dat ik ontroerd was. Heel anders dus dan de versie die ik
later in Duitsland zag en die ik
walgelijk vond. Dat was alleen
maar oppervlakkig loltrappen
en dat is niet interessant.'
Wat haar men name in Wenen zo trof, was dat het onderwerp, liefde tussen twee mannen, ook een vrij conservatief
publiek als het Weense in de
kladden wist te grijpen. „Ik
weet niet of je Weners kent, Shireen Strooker: „Niemand is
maar die zijn zo bourgeois, dat alleen maar goed en edel, of algaat alle perken te buiten. Maar leen maar slecht"
toch kon je m die zaal af en toe
Foto Stardust Theatre
een speld horen vallen. Mensen
herkennen zichzelf, want ook
al zijn het 'rare' travestieten en
'rare' homoseksuelen, dat valt
totaal weg pp het moment dat
er menselijke dingen aan de
gang zijn."

Echte mensen
In de Nederlandse versie van
'La Gage aux Folies' wil ze dan
ook vooral 'echte' mensen neerzetten. „Je hebt soms musicals
waarin iemand alléén maar
goed en edel is, of alleen maar
slecht. Maar het leven heeft
veel meer scherpe kantjes.
Mensen die zich ogenschijnlijk
fantastisch voelen, huilen misschien het meest als ze alleen
zijn. En mensen die heel nobel
en vrijgevig zijn, blijken achteraf ook behoorlijk veel eigenbelang te hebben. Dat maakt het
leuk, want het zijn juist die afZwart: „Dan wordt het echt wijkingen waarom je van mengrotesk, bombastisch. En dat is sen houdt." De hoofdrollen
prachtig met dit instrument. worden gespeeld door Jacco
Maar dan wordt de aanslag wel
loodzwaar. Dat ga je in je polsen voelen na een tijdje spelen.
Het is regelmatig voorgekomen
dat organisten het niet aandurven. Meestal waarschuw ik ze,
maar dan denken ze toch dat
het wel mee zal vallen. Als ze
dan in de middag voorafgaand
aan het concert repeteren, blijken ze het toch niet aan te durven."
Gelukkig beschikt de Oude
Kerk ook over een kleiner orgel, waar overmoedige musici
naar kunnen uitwijken. „Maar
dat is natuurlijk toch wel een
beetje anders," fronst Zwart.

'Het zijn juist
die afwijkingen
waarom je van
mensen houdt'

van Renesse en Fred Butter,
die de rol heeft overgenomen
van Ramses Shaffy, toen deze
zich om gezondheidsredenen
moest terugtrekken.
„Ramses is iemand die mij
zeer dierbaar is, dus menselijk
gezien was het een zware beslissing," zegt Shireen. „Maar we
hadden het voordeel dat Fred al
een aantal malen op repetities
was ingevallen. En dat het een
ontzettende vakman is, zodat
ik hem alles over musicals kon
vragen. We hadden dus al een
band." Eén van de hoogtepun-

ten uit de show is het nummer
'I am what I am', dat als motto
heeft: 'Jullie moeten me maar
nemen zoals ik ben; ik ben nu
eenaal zo.'
Wie in Thailand wel eens een
travestie-show heeft gezien,
weet dat juist dit nummer tot
een waar lijfhed is uitgegroeid,
een nummer waar travestieten
al hun trots in kwijt kunnen.
Dat van dat lijflied wist Shireen Nagebouwde Zwitsers barak
nog niet, maar ze is er aangeFoto Architectenbureau Jowa BV
naam door verrast. „Echt
waar? Goh, wat leuk om te horen. Maar het klopt, want het is
Het ELS theater vindt dat er
hun lied."
een groeiende armoede is op
emotioneel, materieel en spintueel gebied. Dat thema verwerBuren
ze in wrange, maar toch
Dat leidt meteen tot de vraag ken
lichte
Van 22 tot
wat een musical als 'La Cage en metvoorstellingen.
25
augustus
spelen
ze
aux Folies' voor de emancipatie
der Gevoellozen' nog een
van travestieten en homo's 'Leed
is op Zoheeft betekend. „Gisteren heb- keer, dat gebaseerd
van Maxim Gorki.
ben acht van mijn buren uit een mergasten
dit stuk hebben ze de invloed
dorpje in Noord-Holland de try In
van onze televisie-cultuur verout gezien en vanmorgen kwa- werkt.
De voorstelling vinden
men ze vertellen wat ze gezien plaats in
Belevue.
en gevoeld hebben. Dat was verbijsterend, want door deze musical is deze ver-van-hun-bed
wereld heel dichtbij gekomen.
Scheepvaart is het thema
Fantastisch, vind ik dat."
van de boekenmarkt, die zondag 20 augustus plaatsvindt
„Ik kom zelf uit een theater- aan
de oevers van de Amstel,
groep die stukken maakte over ter
hoogte van stadhuis/muvergeten groepen, in de hoop ziektheater.
Er zijn ook evenedat ze één worden met de groep menten. Smeden
van werf Het
waar je zelf toe behoort. En dat Kromhout zullen op
een smidsbedoel ik niet in de zin van vor- vuur
hoe men
mmgstoneel, zo van: travestie- vroegerdemonstreren
khnknagels smeedde.
ten horen er ook bij. Maar het Louis Lehmann
zal vanaf twee
gaat er om dat je met andere uur op het café-terras
shanogen naar travestieten gaat kij- ties en andere liederensea
ken; dat het vertrouwd wordt. De Virtuoze Matrozen zingen.
zingen
Ik denk dat dat voor mij het daar om drie uur zeemansliedeallerbelangrijkste is."
ren uit verschillende landen

Wrang en licht

Boekenmarkt

Psalmenpomp

Wim Zwart voor het imposante orgel in de Oude Kerk. „Je
moet flink spinazie eten om op dit orgel uit de voeten te
kunnen"
Foto Bram de Hollander

wijken. Het nieuwe instrument
werd gebouwd door Christian
Vater in Hannover, geheel in
Noordduitse barokstijl. Het orgel telde maar liefst 45 registers
(de knoppen die de klankkleur
De concerten op vrijdag heb- bepalen).
>en een soortgelijk karakter,
10 e wel op die avond niet elke
veek een andere organist is te 'Regten'
loren. Op zaterdag komt de
Al snel moest het hele orgel
lefhebber van wat zwaarder
verk volop aan z'n trekken.
IVie dan direct aan Bach denkt,
at er volgens Zwart toch enigsans naast. „Bij Bach denkt
toen over het algemeen aan
zwaarmoedige stukken. Maar
dat is nonsens. Die man was zo
'irtuoos,
die is niet in een hokje weer worden gedemonteerd
;
e plaatsen. Hij heeft alles ge- omdat de kerktoren tekenen
toaakt en zijn lichte werk kun van verzakking vertoonde en
e dus ook op woensdag en vrrj- dreigde in te storten.
tag verwachten. Voor de zaïer- Na het herstel kreeg Johan
moet je vooral aan de wat Gaspar Muller opdracht het
*teder gangbare werken den- hele geval weder op te regten.
Ken."
Hij verbouwde het orgel zo dat
De tekst op een platenhoes het een krachtiger geluid voortv
ertelt de geschiedenis van het bracht en verrijkte het met ne"chitterend geornamenteerde gen registers.
terkorgel. Rond 1724 is het in
In 1870 verbouwde C.F.G.
°e Oude Kerk geplaatst, waar- Witte het enorme apparaat nog
Joor het oude orgel, waar Jan eens ingrijpend tot zijn huidige
fietersz. Sweelinck van 1577 staat.
°t 1621 op had gespeeld, moest Maar wat is er nou zo bijzon-

der aan het orgel in de Oude
Kerk? Om dit duidelijk te maken stelt Zwart voor een kijkje
op het orgel te nemen.
Een smalle stenen trap leidt
steil omhoog naar het platform
waar het klavier is opgesteld.
„Alleen die trap al, dat is toch
magisch. Die ligt daar al eeuwen. Maar het gaat natuurlijk
om het orgel. Het is met lengte

'We mikken met de midweekse
concerten op een breed publiek'
het fraaiste exemplaar in Nederland. Het is wat je noemt
weerbarstig, heel zwaar te bespelen. Wij zeggen wel eens
gekscherend dat je flink spinazie moet eten om erop uit de
voeten te kunnen."

Register
De drie boven elkaar liggende
klavieren kunnen door middel
van de registers worden samengevoegd; de organist bespeelt er
maar één, maar ze werken alledrie.

Wim Zwart is al 35 jaar bij de
orgelconcerten betrokken. Hij
is een telg uit een rijk geslacht
van organisten. „Mijn grootvader, Jan Zwart, was organist.
Hij kreeg 13 kinderen, van wie
er vijf in hun vaders voetsporen
traden. De volgende generatie
werd er ook weer mee opgevoed. Als klein jochie ging ik al
met m'n vader hier naartoe. En
we hadden natuurlijk een harmonium thuis. De psalmenpomp noemden we dat. Het is
me dus met de paplepel ingegoten. En dat geldt ook voor een
aantal neven. Inmiddels is de
vierde generatie ook aan het
musiceren geslagen."
Zelf neemt Zwart elk seizoen
één concert voor z'n rekening.
Maar dat was ditmaal de eerste,
dus de organisator zelf aan het
werk horen, zal niet meer gaan.
Maar volgende week staat voor Dansers Marley Eltz en Björn Harefeld
woensdag John Propitius op de
agenda. Volgens Zwart wordt
dat een mooi concert.
„Hij doet improvisaties op religieuze thema's, zeer de moeite waard. Het is te hopen dat
het geen dertig graden zal zijn.
De ervaring heeft geleerd dat de
mensen dan niet komen.
Vreemd eigenlijk. Het is toch
heerlijk om na zo'n warme dag
een beetje verkoeling te krijgen
in deze kerk. En dan word je
ook nog onthaald op prachtige
muziek."

Toto CmcK Mailen

Magische bewegingen in
onderaardse metrotunnel

Het gaat goed met bewegingstheater Corpus, dat acrobatiek en
dans combineert. „We zijn net drie weken op het internationale
theaterfestival van Avingon geweest," vertelt Vincent Michels, één
van de oprichters. „Voor ons was het een vuurdoop, want we zijn
nooit echt in liet buitenland geweest. Het publiek was enthousiast
en dat zegt wel wat, want er doen 440 theatergroepen aan mee. Het
publiek is keihard."
Corpus speelt de voorstelling 'Onderaardsen' van 29 tot en met 31
augustus in Bellevue. Het stuk speelt zich af in een verlaten,
ondergrondse metrotunnel. 'Er wordt gevochten om de schaarse
lichtstralen, en om de enige vrouw...,' meldt het persbericht over
deze als toegankelijk aangeprezen voorstelling. Vincent: „Het verhaal is redelijk goed volgbaar, het gaat over herkenbare emoties
als liefde, haat en jaloezie en er zit humor in."
Corpus schept graag magische beelden. „Je ziet mensen uit buizen
glijden, wat het een beetje mysterieus maakt. Wat zijn dat voor
wezens, vraagje je af. Soms zie je een spin, maar dat blijken twee
De zomerconcerten In de Oude Kerk vrijende mensen. Van het publiek hoorden we dat men het gevoel
beginnen 's avonds om kwart over acht had in een science-flction wereld terecht gekomen te zijn. Dat was
en duren tot half september. De kosten
dus goed overgekomen."
10 gulden, met korting 8,50 gulden.

Bewegingstheater Corpus

Toto Cindj M.uli'i

17 -ö

type

j

AKAI
CT1417
CT2B85

;
josc/scart/alst.bed.
70cm/slereo/lelelekst/AB

functies

CT2887

|70crn/HiFi slerec/TXT/AB

nu

(norm.

.

* = demo/l.b. modellen

l
l

aanbiedingen geldig yan 17/8-25/8/95 en
voorraad slrRkl wanl pP=QP'l

379,899,999,-

548,1499,1699,-

BLAUPUNKT
IS70-33 ^Octn/sleieoTXT/OSD/AB
IS7052
!50Wstereo/zenderlD;T)CT
MC6352VTblacklineS/slereo/TXT/elc.
i
MX7283 icompleet metdesign zuil
PS5521 jstereo/TXT/zenderlD

999,1498,1398,r
3198,- 1998," 999,698,-

" 1699,2098,1898,-

CRUnDIG
STEREO+TELETEKST KTV STUNT
55-550/55 cm/stereo/
tclelekst/atslbed.
norm 1579, -NU

n« fftffk
i HMJMj
B

n

GRUNDIG
P37449
P40640
XS55

jmulV220volt-12voll
40cmplanai/(rantAV aansl.
!40wstereo'55 cm/TXT

:

XSG3

63cm/stereoA'XT/afst.bed.

jvc

;

25S1

'digilal comb lilter

599,1189,1295,599,899","Ï7Ó9,1949,- Ti 9871698,-

2998,- 17QO .t

norm
ruil NU
na inruil

isScmblackfetereaTXT

CT21 M3GJ55on black/zendemaam/AB
CT25A5 J63cm'stefeo/TXT

798,679,- 1
998,-

1399,898,-

1598,-

norm 2898,nu bij Polectro

AUDIO-VIDEO SYSTEM

HITACHI

1 QQQ
i SEJOg

63cm STEREO en Teletekst
70cmSJERREOenTelelekst
blackline S groofceeld

2198,1749,23987
3998,999,1079,1399,-

100 Hertz Digital Scan

798,-

nu bij Polectro v.a.

SONY BLACK TRINITRON DeLuxe
55cm Black Trinitron/haarscherp en sprankelend
beeld/Computergestuurd Teletekst met FAST
Txt/sleeptimer/99 kanalen/afstandsbediening m21<l1
etc.
norm 1398,"
nu bij Polectro

SABA"

5109 _

vocal mask/act.bass/boxen
surroundsetmet boxen

MXS30
MXG7

749,-

1199,1499,1499,1699,-

surround/3xCD/boxen/etc
surround/6t1 CD's/boxen
presence surrounoVEQ/ZB
MCD's'subw uit/boxen

UD302
UD352
UD502
UD552

370<! precision Mine/menu
gestuurd/mei afst bed.
norm 499.-NU

100W/sound field control
CD/2x deck/afsLbed Jboxen

N1CO
N33

50W/CD/dubb,deck/boxen
surrounttVkaraoke/COboxen

N50
N70

5403

55cmHiFistereoTXT/AB

999,-

679,-

349.-

JVC HRJ305 3 KOPS,SHOW VI EW,PDC
SONY SLV E10 TRI LOGIC VIDEO
Showview/3 koppen/digilal tracking/auto koppenTri Logic Optimum Picture Control/Digital
reiniging/jog shuttle/AV-front aansl ./elektronisch
tracking/koppenreiniger/trame search/stilstaand beeld slot/replay/auto functies/luxe LCD
.uu afst.bed.
aisi.Deu. etc.
iniy
en slow motion/afstandsbediening
norm 899,"
norm 699,"
nu bij Polectro
nu bij Polectro

82521

63cm/stereoTXT/bass des.
IsScmslereoffeletekst

1998,1698,
1698,649,-

1598,1198,1298,-

Kton/stereofrXT/afsltied.
black trinitron/sleeptimer/AB
KVM1420 37 cm Black Trinitron/TXT
S292T3 PIPffOWstereoTXT/AB
X2141
55cm/sterec/rXT/AB
X2571
63cm S-TrinitronfetereoTXT
X2971
stereo FasnXT/72cm/AB
CLASSIC_

KVM1400^

TELEFUNKEN PORTABLE KTV

m

PANASONIC HD90 STEREO+Showview
4 koppen/HiFi stereo/Longplay/AI Crystal View
Control/ShowView/digital tracking/perfect stilstaand
beeld en variabele slowmotion/LCD afstandsbediening
iiymy/eieKiiuiiisun siu
/menugestuurd/auto koppenreinigjng/ejektronisch
slot
norm 1299,nu bij Polectro

449,-

899.-

489,3498,- 2298,J598,.
949,2220,- 1398,2298,- 1698,499,-i 329,-

MHCC33 100W/equal/5 CD's/ZB
MHC650 70W/CD/afstbedAoxen

JVC HRJ605 4 KOPPEN STEREO

l
Hyperbass/aulorevTCD/etc. l
6CD's/liyperbass/autorev.-

compleet met speakers

749,-

norm 1298,nu bij Polectro

AKAI VSG205 HQ-PLUS VIDEO
HQ-Plus/quick servo drive/digital tracking /auto
t.iu, slow
oiutr motion,
iiiuuun, multi
inuui
koppenreiniging/stilstaand beeld,
speed/auto functies/afst.bed. etc
norm 549,nu bij Polectro

J

798,-

329,598,-

1398,-

I
839,-j

1299,-i
799,-

798,-L
399,-J

449,-

l

HITACHI
VTF360 slereo/showviewM kTPDC
VTM211 showview
VTM331 J3kopp/stiowview/OSD/AB
JVC
HRD770 xpress timer/auto clearing
HiR sleieo/shoviview/PDC
HRJ505
HRS4700 S-VHS/stere^ koppen

999,-

4

MATCHIIILINE

__ J?'X

SONY SLVE80 TRILOGIC+STEREO+PDC
4 DA-PRO koppen/HiFi stereo/PDC/Showview/
Optimum Picture Control/Dynamic Signal Filter/
Longplay/auto head cleaner/frame search/pertect
stilstaand beeld, slow motion,reverse/dual mode
digitale beeldkwaliteit/compleet met luxeafstandsbeshuttle/edit/on screen help/doublé duly alslandsdiening.etc.CDI 220/20:'
bediening met dual mod shuttle

norm 1599,nu hij Polectro

1 J1QQ i U> J *f *

norm 1699,

nu bij Polectro j

375,-j
999,1198,- " 899,-"
~ 2~999,- 1499,-^

4 kopp/stereo/edit
SKjrive/beste koop test
3 koppen/shuttle/S-drive

699,-

899,548,-

999,-|

599,-J_

1499,-

* Electronic steady shot
•*•24X zoom & quick aulotocus
*menugestuure bediening
* Program AE belichting
*high speed sluiter
* (ader + data insert
*quick record, klaar voor gebruik
* afstandsbediening (TR550)
norm 1999,-NU

|

PHILIPS

VR632
HiR sterec/4 koppen
1299,- ""7697r
VR231
399,-L
VHS HQ TURBO DRIVE
nu
1095,VR333
3kopsTOC/rXT
598,-|
~"2799,- JlM?i:fI
VR813
S-VHS/stereaM koppen
SHARP ~
499,- Z1?S~
VCA36' dig. program search system
SONY
1000,- ~JM>±SLV 335 3 kopp/shuttle/front aansl.
"Ï330,739,- 1
SLVE50 4 kopp/1-P/showview/PDC
4 kop/t-P/stereo/shuttle/PDC
1599,798,j
SLVE7
1499,899,SLVE70 stereo/4 kop/LP/Tri logic

VIDEOCAMERA'S
HITACHI
_________ j
,___________i
i24x20m/alst.tied. _ [__ J699,-j
E54
H59
iHia'slabilisalor/kleurenzoeker! _2798,-! _1998,-

1499.-

^ ....•""..

HITACH VM H58 HI8 + HIFI STEREO
BEELDSTAB1LISATOR + 24X ZOOM
HI8+DSPIIR voor super beeld/elektronische stabilisa
tie/kleurenzoeker/program AE/HiFi stereo/24 xzoom
/digitale lader/audio-wideo dub/titelgenerator/kaart
afstandsbediening etc.
norm 2498,nu bij Polectro

' ~ ~ ~ " "
Hi8 VI EWCAf*lCD monitor

3298,-

1998,-

FX73Ö"" hanoVcammeU-CDnionilo^ _ 2398,- 1648,TR2000 tcflhandyram/RCcode/etc3598, "_24§B,_
JM99,TR350" 10xjoonyprpgram^AE/AB
TR470
JHiFi stereo/12x_zoom/AB T 1999,
1598,jHi8/stereo/12x_zoom__
1998,
TR550
"2799, 1899,Hi8/slereo/SleadyShot
TR750

SHARP VLE 40S VIEWCAM
nieuwe kijk op filmen/video 8/LCD kleuren monitor +
speaker/opnemen uit alle posities/digilal still, strobe
en snap/menugesluurd/8x zoom/neuro AE/16:9 mode
/auto koppen reiniging/quick slart/afstandsbediening

2298,- 1AQ&
.
l *T JU ij

norm
nu bij Polectro

1199,999,-

699,599.-

599.-

JVC LIVE SURROUND MINI
MX S20 VERSTERKER live surround (disco, concertzaal en stadion) spectra peak indicator/active bass extension TUNER/TIMER digitaal/programmeerbaar/ 40
presets DUBBEL DECK auto edit systeem/ programmeerbaar SPEAKERS meerprijs/2-weg AFSTANSBED.

749.-

norm 999,Polectro

599.-

c

D

MISSION 760
BESTE TEST
2-weg bassreflex/
5 jaar garantie

I*AC) .

norm 198,"
nu bij Polectro

129.-

699,-

60Wstereo/CD/afstbeoVZB l

1099,-

AS540/SS 2x5bEQ/programm.CD/ete. |

876,-

498,-

799,-

589,-

PHILIPS
SONY

BOXEN

KENWOOD MIDI SYSTEEM met
YAMAHA ZUIL SPEAKERSYSTEMEN
M47 VERSTERKER high powerTUNER digitaalTIMER
mulli program, DUBBEL DECK autoreverse CDSPELER met CCRS computergestuurd edit systeem erj
high speed CD opname. AFSTANDSBEDIENING
(equalizer meerprijs)YAMAHA NS S34 zuil speakers
bassreflex/120W/luxe finish

B&W

l
surrounoVEdCDCxdeck/AB |

120WCBFB2xreverse/AB
D190/SS surround/EQ/CD/2xdeck/AB
D509
ISOW/surround/par.Equal.
PREC590 200W/surrounoyRDS«Q

1049,699,1649,-

489,-|
598,1749,- 1299,-

| j[ j | DOLBY SURROUND
PRO

•

DM600i
DM6101
DM620!

2-weg/80W
2weg/20-100W
2-vreg/30-150W/zuil

DM6301

2 weg, 3 speakers/30-200W

189,299,479,- 999,699,1499,- . 879,1198,699,299,229,199,125,299,199,- •:
499,399,- .
349,499,799,-

DM640
topklasse speakersysteem
solid subvroofer systeem
2weg80W
V2002
V201I
60W bass reflex
V202i
80W bass reflex
V203I
180W/3weg/zuil

norm 2794,
nu bij Polectro

L O G I C

wortel noten

598,-

299,-

BOSE

999, 699,1199,789,769,489,-

301

test winnaar

allijd voordeliger

alle types bij Polectro

449,199,altijd voordeliger
1199,599,-

ELAC
EL50

JBL

KENWOOD DPL SET MET 3 SPEAKERS
KENWOOD KRV7050 DOLBY PRO LOGIC RECEIVER
3x65W+2x20W/dolby pro logic met digitale vertraging
/DSP logic/Hall surround/servo volume/loudness/
digitale RDS tuner/3Q presels/groot display/afslands

SHERWOOD ES5030R DPL PROCESSOR L3
Maakt van uw bestaande HiFi set een Dolby Pro Logic
MISSION
systeeem/Digital Signal Processor/8x surround
761T
beste test/5 jaar garantie
Aesttoon/AV front aansl./6 inputs/video monitor uit/
762T
2weg/max120W
audio injectie/servo volume/pre out/display/
afstandsbediening etc.
763I
topklasse/5 jaar garantie

norm l uaa,nu bij Polectro

norm 999,nu bij Polectro

498^

DOLBY PRO LOGIC SURROUND
PHILIPS DPL RECEIVER +
KENWOOD SURROUND SPEAKERS SPEAKERSYSTEEM nu al v.a.
,
PHILIPS FR931 RECEIVER 2x55W+3x20W/DOLBY PRO LOGIC/DSP en surround/tesltoon, optimale instelling
/Wake Up en sleeptimer/30 presets/zender ID/systeem intelligente ESI bediening/luxe afstandsbediening etc.
KENWOOD CRS15 SURROUND SPEAKERS 1 centre en 2 rear speakersvslemen
-- ^

298,498,699,-

199,399,449,-

199,-

79,-

SONY
SSH2900 3weg/110W

CARiSTEREO SHOW

DOLBY PRO LOGIC
DENOH DPL RECEIVERS

1299,-

999,-

2399,-

1799,-

KENWOOD DPL MIDI/MINI SYSTEMEN
M58
|DPU150W/liiimasler/etc. altijd voordeliger
M97 + YAM.NSS34
3999,- 1998,2499,- 1799,UD701
dolby pro logic/met boxen
2998,- 1298,UD900
|DolbyPrologicg.B.
KENWOOD DPL PROCESSOR
799,SS3300 IPPL/limelink/dig.delay/AB
499,KENWOOD DPL RECEIVERS/VERSTERKERS
KAV3700 ZOOW/DolbyProLogic/AB
KRV7060 topklasse Dolby Pro Logic

999,1499,-

649,-

899,PIONEER DPL RECEIVER SURROUND SPEAKERS
VSP200 4 3 DPL SPEAKERS
799,- 699,VSX452+SV201 DPLSPEAKERS
1299,879.'
SONY DPL MINI SYSTEEM
MHC5900 DPL
2998,- 1569,SONY DPL SYSTEEM
SENR5420 DPL SESSICN SET
1999,- 1499,SONY DPL RECEIVER/VERSTERKER
STB GX9CO TOP DPL RECEIVER
2199," 1698,1269,TA AV670 | Dolby Pro LogJe/afstbed.
2199,
2899, 2198,^DdbyProLogMlSPteto.
YAMAHA DPL RECEIVERS
RXV1070 topklasse Dolby Pro Logic altijd voordeliger
altijd voordeliger
RXV660 Dolby Pro Logic/cin.DSP
RXV870 400W Dolby Pro Logic
altijd voordeliger

CASSETTEDECKS

KENWOOD CD-WISSELAAR SET CD6562
MET RDS, DOLBY EN 100W
KRC655 CARSTEREO100W/RDS-EON tuner/24
presets/autoreverse/afneembaar front etc KDQgOlwisselaar
voor 10 CD's/1 bits/zeer compact/etc..
norm 1499,- bij Polectro

KENWOOD UD902 DOLBY PRO LOGIC TOPKLASSE MINI
VERSTERKER4 traps/dolby Pro Logic surround EQUALIZER 7-bands/AI auto focus en loudness/programnieerbaar TUNER digitaal/stationsnaamgeheuoen DUBBEL DECK autoreverse/ CCRS edit pro/CRLS/high speed CD
opname/cross tade/DPSS zoek CD-SPEELR CCRS edit pro/ kalender/programmeerbaar SPEAKERS tegen
meerprijs/omnidirectioneel/bass reflex/AFSTANDSBEDIENING etc.
norm 2999," nu bij Polectro

1698.-

f

| | l Li l t

DRM510
DRM540
DRS810

DRW660
JVC
TDW106
TDW316
TDW708

HX-Pro/bias fine/MPX
HX-Pro/bias fine/MPX
3 mol3 koppengx capstan
dubbel reverse/HX-Pro

dubbel deck/synchro dub
2x reverse/DDRP/HX-Pro
dubbel topklasse deck
hx-pro/MPX/DPSS/ijking
3 motVaulwevyauto bias
dubbel reverse/HX-Pro
dubbel autoreverse/HX-Pro
2decksin1<HX-pro/CCRS

FC910

TOPKLASSE DIGITAAL DCC DECK
voor digitaal opnemen en afspelen/geschikt voor uw
oude cassettes/al meer dan 1200 voorbespeelde
titels/digitale foutcorrectie/infoscherm voor weergave
titel en artiesl/bitstream/digitale m «4%
aansluiting/afstandsbed./etc. /m f D
_
nu bij Polectro
*f J J g

CTWKH
CTW703
CTW702

549,-

KENWOOD

499,-

369,-

DP1050
DP2050

699,_499,-

479,349,

DP3050 J1biis^rogramyafsl.bed.
DPR4060 15 CD's^lay exchange/1 btt

699,-

439,-

PHILIPS

899,

569,-

CD910

hbiMOHP/random/etc.

369,.
399,-

349,

249,.

399,
399,

229,269,399,399,-

599,599,-

j

499,-i

359,-

PDS503

legato link/Hi Lile/edit

499,-i

399,-

PD S603

1 1 ba/talk back/slable plalMB

499,
299,
349,549,-

699,

449,-

PD103

Icompuedil/HiUescan

2x autoreverse/HX-Pro/SR
dolby S/auto BLBIlex
2xaulorevydolbyS/auloBLE
dubbel reverse/auto BLE/eto.

499.'

349,.
399,.

PD203

icompuedit/Hiüle/SR

399,-

PDM603

[wisselaar 6 CD's/ediVetc

599,-

PDS502

j stable platler/programirJAB

499,-

299,.

PDS601

! 1 blisnalkbackjdig. uilg/AB

599,-i

349,-

699,'
699,

399,.

SONY
lautorev^HX-PRO/MPX
jbiascalibralie/MPXAtolby
|2mol.flkoppen/dolbyS

449,-1
399,- i
599,-i

349,'
239,'

479,'
569,-

TECHNICS
RSBX747 jdirecldrive/3kopp^lPX

CDP215
CDP415
CDPS1S
CDPX202
CDPX303

j 1 bi/repeal/shuffle/kalender
349,249,
Ihyfaridpulse/opldigilaal'AB
449,349,icustomediVaulocue/atst.B
550,389,
lES/advfulse/cuslomfile
i altijd voordeliger
!ES/adv.pulse/cusl.ediltfile 'altijd voordeliger

CDX470
CDX635

| S-bit/peak search/ediVAB
i S-biVart base/edit/afst.bed.

799,-P 499,-j

YAMAHAT
KXW482 |2xautoreverse/trim/HX-Pro iallijd voordeliger

599,

399,-

1299,-

399,499,.

ROS PTY/120W/AB

599,

399,-

lOOWöpempnJtoudness
140WmDS EONOOpryAB

449,

349,-

599,-

479,-

110w/toudness/AfstBed.
|l40W/tapemonJoudn;AB

799,999.-I

679,-

BOS EN LOMMERWEG 373-375 A'DAM

SONY CDX5070 RADIO MET CD
lOW/pre-ouVSSIR EX tuner/30 presets/1 bits
ilokfunctie/afneembaar front/key alarm etc.
norm. 799,- bij Polectro
PHILIPS DC342 caistereo
cass.speler/4x12W/afneemb.front
SHERWOOD XRM3830
cass.speler/afneembaar front

299,299,-

PIONEER
SX303

SONY
STRGX211
STRGX315

RX460

529,-

PYLESUBWOOFERS"
nu bij Polectro al v.a.

VERSTERKERS
DENON
PMA2BO

2x70W/soureedirecl/6xin

499,-

PMA480R 2x80W/SLDC/ISafsl.bed.

699,-

349,499,399,-

130W/direcVreo.out select.

KENWOOD
KA3050
KA5050R

120W/toudness/afsLbed.
MOS-FET/kxidn/rec.out

599,-

399,-

999,-

699,-

649,-

299.399,-

PIONEER
90W/1oudness/tape mon.
SR/rec. selAiudness

A303
A403R

SONY
TMV670
TAF335

ES/dolbyPrologic/AB
11 OW/direct/tape monyAB

2199,

549,

SOOwffop art/pure direct
370W/100 art/t ure direct

norm 699,- bij Polectro al v.a.

JENSEN

JENSEN 6"X9" INBOUW
1269,- 180W/3-weg/topklasse
299,. norm^399,- nu bij Polectro

YAMAHA
AX570
AX870

PYLE BASPIJPEN
met ingebouwde versterker''

altijd voordeliger
altijd voordeliger

PIONEER TSW251 WOOFER
300W/machtige sound
norm 199,- bij Polectro

.^^
l QQ
l £«/ji

RUIMEPAUKEERGELECENHEID

SOEPEI* BETALING

PIN-PAS BETAALAUTOMAAT
GHAT/S KOFFIEBAR
DESKUNDIGEAOVlSEUas

dfnsdagtttiv/fft/ag
3.3O- fS.00in/r
zate/tfaff
9.0O-17.00 uur
<foottenlagl[oopamnif19.0O'2f.00uur

l

Polectro

'SOUND & VISION'

'n GeselecteerdUoptlealervanA'damMomstreken

creditcards betaling bij aanbiedingen

149,-

JVC
AXA472

llbils/CCRSedil/XSaansl.
i afstandsbediening

Ibilslreamfedil/shuffle/AB

699,-

3koppen/MPX/HX-Pro

SONY
RX311
TCK315
TCK515
TCK615

XLV144

1099,.
498,599,-

599,349,.

599,

140W/surround/AVafslB.

KRA4060 120WmDS/20presels/AB
KRV6050 var. budness/RDS/lape mon

RX360

nu

norm.

DCD1290 Irelerence/pitchconlroVAB
DCD615 ASLC/pHch conWAB/edit
DCD695 pitcri conlroltedil/program

769,-

399,-

489,689,-

DENON

JVC

^CARSTEREO:SYSTEMEN

YAMAHA

functies

199,379,-

599,-

649,999,

KENWOOD

PIONEER!
2xautorevJHX-Pro/4mot,

2x45W/RDS/40presels/AB
2x60W/RDS/40presets/AB

DRA365
DRA545
RX308

329,-

PIONEER
CTS530
CTW503

Qj
COMPACT CASSETTE

JVC

type

9,9,899,-

DENON

CO-SPELERS

599,429,altijd voordeliger
altijd voordeliger
allijd voordeliger

KENWOOD CD2562 RDS/50W
SONY KP501 RDS/dolby/afst.bed.
SONYKP30 wisselaar set met RDS

RECEIVERS

puil IpC

DENON

PHILIPS

2298,-

BOSE 601 BLACK DIRECT REFLECTING
2 woofers + 4 tweeters/voor versterkers van 15-300W/
computer getesl/5 jaar garantie/top
i/top in
ui biBieuweergavu
sjeregweergave
norm 1499,"
nu bij Polectro

BNS

KENWOOD

SONY CCD TR150 EASYCAM
video 8 sysleem/verlichie toetsen/HiFi geluid/Dual
lens (groothoek en tele)/quick slart/aulomatische
belichting/zeer compact/compleet mei b.b.h.
accessoires pakket
norm 1299,nu bij Polectro

i lm t %Jy

^

EX42

KENWOOD
M280

KX3060
KX5550
KXW4060
KXW6Q60
KXW8060

HiFi
STEREO

norm 3298,*
nu bij Polectro

SHARP
SONY

H1TOUHT
Hi

HITACH VM H70
CAMERA VAN HET JAAR 94/95
weer- en schokbestendige behuizing/HiB+DSP voor
superieur beeld/HiFi stereo/eleklronische beeldstabilisatie/36x zoom/program AE /groothoeklens/digitale
tader/16:9 rnode/audio + video dub/easy edil
afstandsbediening (optie)

GRAX20 |supercompacV1px_zoom^ _|_ 1898,-! 1095,-[
GRAX40 jVHS-C/effeclen/progr.AE i 2198,-| 1279,-}
2298,- 1469,GRAX60 videolamp/yHS-CMB_
3299, "1998,-!"
GRSXM^ S-VHS/stereo/afslbed.

VLH400

999J

SOTNTY

PANASONIC
HD1CO
NVSD22
NVSD35

999,'
549,679,749,

MIDI SYSTEMEN

4 DA koppensysteem/HiFi stereo met Hyper bass
AVR600 Dolby Pro Logic/afstbed.
(A2/NiCam digital stereo)/Super-Spec drive/longplay/ TECHNICS DPL MINI SYSTEEM
elektronisch slot/re take/showview/jog shuttle /luxe
1080 elite [Dolby Pro Logic/surr. boxen |
LCD afstandsbediening

AKAI
VSG120 player/Pal-Secam/dig.lrack
VSG316 PDC/TXT/3koppeiVafsl.b.
GRUNDIG
GV240
VPT/stereoTOP TXT/et.

1399,1199,899,999,-

1970 .

899,-

MICROSYSTEMEN

579f-

379.-

VIDEORECORDERS

KENWOOD UD300 SURROUND MIN.
VERSTERKER presence surround/hitmaster/nalural
bass/subwoofer pre out EQUALIZER 13 bands
spectrum analyzer/programmeerbaar TUNER digitaal
/20 presets TIMER sleep- wek- en klokfunctie DUBBEL
DECK autoreverse/CCRS edit SPEAKERS 2-weg
U ClU,
systeem AFSTANDSBEDIENING
etc.
norm 1099,nu bij Polectro

norm 1998,nu bi|IPolectro
Polectr'o

SONY

A390

Panasonic

l compK eet met boxen i1

PIONEER

A290/SS

1999.-

899,
899,1099,

499.-

SABA LUXE PORTABLE KW

SHARP

769,-

,

499,910,'
newsfequal.tëxdeck'boxen
649,1140,sound prctessor/boxen
120W/news/dyn.bass boost allijd voordeliger

FW26
FW46
FW66

589.-

498.-

799,-

KENWOOD

PHILIPS SScrri KTV MET TELETEKST STUNT
JVC
55 cm haarscherp beeld/Teletekst/menugestuurde
bediening/On Screen Display/60 voorkeuze zenders/luxe
UXA4
afstandsbediening/type MAGN
UXC7
UXT1
norm 899,"
nu bij Polectro

SUPER GROOTBEELD

1499,-

SONY MHC500 MINI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER dubbele Dynamic Bass Feedback/60W
HiFi stereo TUNER "digitaal/30 presets TIMER sleepfunctie DUBBEL DECK soft louch/dolby CD-SPEER 1
bits/programmeerbaar/kalender SPEAKERS meerprijs
/2-weg front-duet bassreflex AFSTANDSBEDIENING
ro iHnuoDcuimiNu
norm 799,nu bij Polectro

6348"

85cm Black Planar/CTi
/40WHiFistereoTXTelc:
norm 2699.- NU

1199,2499,-

_

PHILIPS

TV + VIDEO IN EEN

2198.H
3098,-!
2699,-|
3499,5495,-

ielelefcBt

PORTABLE KTV-VIDEO COMBINATIE
TV en Video in 1 compact apparaat. Ideaal voor
camping, boot, montage van uw videofilm, etc. Nu bij
Polectro keuze uit alle merken en alle types

72 cm 100 Hertz/TXT-h
100geheugens/29PT810'
norm 2799.- NU

699,-

JVC

m

met ingebouwde
videorecorder

999,-

bass boost/6 CD's/boxen

AXC10

PHILIPS 100 Hertz GROOTBEELD

25PT910A 63cm/tOOHzdigital scan/PIP
28PT800 |70cm/100Hz/Malchiystereo
29PT910A |100HzDigitalScan/Matchline
32PW960AbreedbeekMOOHz/dig.scan

altijd voordeliger

100W/HXpro/2x reverse

D250

PHILIPS 25PT900A MATCHLINE
100 Hertz DIGITAL SCAN STEREO
63cm blackline S/100 Hz Digital Scan/CTI en DNR
voor sprankelend beeld/80W stereo/matrix surround H
spalial slereo/16:9 zoom/Freeze/OSD/Easy TXT met
64 geheugens/(S-VHS) AV front aansl./luxe
afstandsbediening etc.

100 Hertz GROOTBEELD

PHILIPS |

i i JO S

PHILIPS

1198,-

MITSUBISHI
CT21A5

SONY MHC2900 MINI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER 120W/Variabel Dyn. Bass/S surround/
mie mix/karaoke/etc. EQUALIZER speclrum analyzer
/cursor control TUNER/TIMER RDS-EON DUBBEL
DECK autoreverse/dolby B+C/synchro edit systeem
CD-SPELER1 bit/optisch digitale aansl./programmeerbaar/luxe edit systeem SPEAKERS (tegen meerprijs)/
twin duet basrellex AFSTANDSBEDIENING
duty
itUltlNINü doublé
OOUDie OU!)
norm 1399,nu biiPolectro

SUPER TRINITRON GROOTBEELD
72cm Super Trinitron/fine pitch/PIP/100 Hertz Digilal
Plus voor Irillingsvrij beeld (meerprijs)/100W HiFi
stereo met 3D speclrum sound en subwoofer/advanced menu systeem/breedbeeld mode/lelelekst met
tekstbank en geheugen/talloze aansl./double duty
alstandsbediening/console tegen meerprijs

BQSE ACOUSTIMASS 5 SUBWOOFER
2 cube speakers + basmodule/voor versterkers van
20-200W/lop in stereoweergaye

g
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oerrijders in
iel van Breukink
n:Mario Cipollini

Degradatie voor TC Zandvoort

ZANDVOORT - Wat er
een beetje aan zat te komen,
werd afgelopen weekend bewaarheid. Het toptennisteam van Sabatini/Zandvoort slaagde er niet in zich
te handhaven in de eredivisie. Zaterdag werd de laatste
strohalm gegrepen door
Ridderkerk/Halfweg te verslaan met 4-2, maar de op
zondag geleden nederlaag
(5-1) tegen Popeye Gold Star
Tijdens de wedstrijd zal de was funest.
ZANDVOORT - De wielrendie zondag 22 oktober
eedoen aan de eerste Brinta
>ach Classic, een wedstrijd op
ountain-bikes tussen Schevengen en Zandvoort, zullen zo•1 over het strand als op de
ulevard fietsen. De renners
lishen na 45 kilometer omeeks half twee 's middags op
t Burgemeester Van Fenema

p van de internationale ATBdérs het opnemen tegen de
vestige orde van de wegrenrs en veldrijders. De Nederidse kampioen mountainié Bart Brentjes verschijnt
n 'de start naast Tomy Ronger, Eric Breukink, Frans
xassen, Mario Cipolini, Paul
rijgers, Danny de Bie en Adri
n!der Poel.
Het bijzondere van de Brinta
each Classic is dat behalve
ofs ook toerrijders mee mon.'doen. Volgens de formule
,art in het wiel van je idool'
nnen ze hun krachten meten
et hun favorieten.
De start is om 12 uur in Scheningen. In Noordwijk en
ndvoort gaan de renners de
ulevard op. Verschillende kea wordt ook een traject dóór
duinen afgelegd.

ennisles
ZANDVOORT - In de Pellianhal wordt woensdag 6 sepmber een begin gemaakt met
aak kennis met tennis'. Elke
)ensdag van 's middags half
eé tot 's avonds half elf kan
ir getennist worden.

dienst kreeg in vele partijen een
setpoint in zijn voordeel maar
kon niet doordrukken. Zo ook
niet tegen de geroutineerde
Ralph Kok. Op 5-4 kreeg de onervaren Van Trigt tweemaal de
gelegenheid de set uit te maken, doch slaagde daar niet in.
Kok pakte het punt en won de
set alsnog met 5-7. In de tweede
set was er wederom nauwelijks
krachtsverschil, maar Ralph
Kok hield het hoofd koel en
won met 4-6, waardoor Zandvoort tegen een 1-2 achterstand
De wedstrijd tegen Holland aan keek.
Ridderkerk/Halfweg
moest
worden gewonnen. Seda Noorlander begreep dat goed, want Scheldpartijen
met sterk tennis veegde zij NoeGlenn Schaap en Raymond
lia Perez van de baan. Met 6-3 Sluiter vochten ondertussen
en 6-2 zorgde Noorlander voor een boeiend duel uit. Scheldhet eerste Zandvoortse punt. partijen op de scheidsrechter,
Monique Kiene kon dit goede smijten met rackets en ook nog
voorbeeld niet volgen. Kiene zeer aanvaardbaar tennis waspeelde een zeer matige partij ren de ingrediënten van deze
en maakte geen indruk tegen de spectaculaire partij. De jeugditoch niet erg sterke Lara Bitter. ge Sluiter trok de eerste set met
Met 1-6 en 3-6 ging Kiene roem- 5-7 naar zich toe, maar Glenn
loos ten onder hetgeen een be- Schaap herstelde zich sterk
langrijk puntverlies betekende. door de tweede set te pakken
met 6-3. Schaap ging in de derMarco van Trigt heeft deze de set knap door. hetgeen een 6competitie laten zien best aar- 3 winst opleverde, waardoor de
dig te kunnen tennissen. De stand weer in evenwicht kwam,
Hillegommer in Zandvoortse 2-2.

ZANDVOORT - Manueel
therapeut Kees Bruin heeft
voor de tweede maal een wereldtitel bemachtigd in de
wielerstrijd tussen medici
en paramedici. In het Duitse Bad Durheim was de 41jarige Bruin veruit de snelste in de tijdrit over tien kilometer.

Voor de damesdubbel had de
technische leiding van Sabatini/Zandvoort ingegrepen. Monique Kiene moest plaats maken voor het 16-jarige talent Andrea van der Hurk. Met de goede steun van Seda Noorlander
boekte Van der Hurk een fraaie
zege. De Zandvoortsen wonnen
hun partij met zeer degelijk
spel met 6-3 en 6-4. Ook de mannendubbel had een wijziging
ondergaan. Van Trigt werd vervangen door Glenn Schaap, die
samen met Vincent van Gelderen de strijd aanging tegen
Snelders en Kok. Schaap en
Van Gelderen verstonden elkaar uitstekend en door de 6-4
en 6-3 winst pakte Sabatini/Zandvoort een hoopgevende 42 overwinning.

Amstelpark
Het Zandvoortse tennisteam
moest de dag daarop op bezoek
bij Popeye Gold Star en Holland Ridderkerk/Halfweg trof
Amstelpark als tegenstander.
Zandvoort moest een punt
meer scoren dan Ridderkerk/Halfweg om zeker te zijn van
verblijf in de eredivisie. Seda
Noorlander bleek voor Zandvoort een goede aanwinst te

Zandvoort keek toen al tegen
een 1-0 achterstand aan. Andrea
van der Hurk ondervond de
sterkte van de eredivisie. Tegen
Heleen van den Berg had Van
der Hurk geen schijn van kans,
tweemaal 6-1. Van Trigt en
Schaap hebben er alles aan gedaan meerdere punten voor de
Zandvoorters te vergaren, doch
het lukte niet. Marco van Trigt
verloor met 6-4 en 6-3 van Tom Joval en Weustenberg in gevecht. De Belg werd gediskwalifiKempers en Glenn Schaap Ceerd
Foto Persbureau Zandvoort
werd in drie sets verslagen door
Menno Oosting, 6-3, 3-6 en 3-6.
Dat betekende dat Sabatini/Zandvoort tegen een 3-1 achterstand aankeek. Toen bleek
dat Holland Ridderkerk/Halfweg met 3-1 voorstond tegen
Amstelpark was het pleit voor
Zandvoort beslecht. Degradatie
naar de hoofdklasse. De dubbelspellen waren niet meer van
belang.
Zandvoort verloor tenslotte
met 5-1 en zal pogen met jeugdige tennistalenten het verloren
terrein zo snel mogelijk te herwinnen.

andvoort Speelt'
p Badhuisplein

zakjes in zaten, twee gevuld
met wit en één met bruin spul.
Toen ik weg wilde lopen, zag ik
er nóg twee liggen, een witte en
een bruine."
„Ik heb de hele handel meegenomen naar het politiebureau. De dienstdoende agent
wist niet wat het was. Zelf had
ik wel een vermoeden. Later
belde het bureau me op: het wit-

te spul bleek cocaïne te zijn.
Wat het bruine was, daar waren
ze nog niet achter. Dat zal ik
wel nooit meer horen ook."
„Iedereen verklaart me voor
gek. Ik had m'n grote slag kunnen slaan, zeggen ze. Dat is natuurlijk geen eerlijkheid, hoe^
wel dat ook niet geldt voor de
eigenaar van het tasje. Ze zeggen allemaal dat ik het spul had
moeten verkopen, maar wat
heb je aan een mes in je strot?
Maar ik vraag me trouwens wél
af, waar m'n beloning blijft,"
zegt hij glimlachend.

ïk kan slecht tegen verliezen'
ANDVOORT - Michael
èekemolen keert zondag
rug in de Formule 1. Tijens de Historische Grand
rix zal de Aerdenhoutse
üreur op het Circuit Park
andvoort uitkomen in de
arlboro Mclaren, die in
78 door James Hunt werd
estuurd.

Voor Bleekemolen is het een
e
''nieuwde kennismaking met
}
Formule 1. In 1977 en 1978
a
.akte hij een aantal wedstrijSRdeel
uit van het March en
l
«-team. Op de vraag of hij
&i heimwee heeft naar de
Wige wereldcompetitie in de
'«antwoordt de jubilaris: „Dit

oorspronkelijk uit Suriname.
Het hoofdgevecht tegen de Belg
Bruno Weustenberg is de eerste in een serie van zes en had
tot doel het Europese kampioenschap. De wedstrijd werd
een beschamende vertoning.
De Belg bleek ver onder de
maat. De zes andere partijen
bleken wel aan de verwachtingen van het publiek te voldoen.
De in Amerika woonachtige Vooral de partij tussen de Zaanen nog nimmer verslagen bok- dammer Rene Prins en de Enser in het middengewicht komt gelsman Jonathan Thaxton gaf
het publiek waarvoor het gekomen was. Actie en sensatie.
De toeschouwers in de Pellikaanhal waren bepaald niet onder de indruk van het gevecht
tussen Joval en Weustenberg.
Trekken en hangen bleek voor
Weustenberg de enige mogelijkheid om zich gedurende een
redelijke termijn staande te
houden. Al na drie ronden en
even zovele officiële waarschuwingen hield de scheidsrechter
het voor gezien. De Belg werd
gediskwalificeerd.
Volgens organisator en bokspromotor H. Ruhling uit
Zandvoort was het kleine aantal bezoekers te wijten aan het
feit dat er landelijk te weinig
reclame voor het evenement is
gemaakt. De Pellikaanhal hoeft
in de toekomst niet meer te rekenen op nog een dergelijk evenement, zo vertelde de promotor na afloop van de avond. De
accommodatie, door menig toeschouwer omschreven als een
'derderangs zweethok', werd afgekeurd. Toch kan de taadplaats andermaal rekenen op
de komst van internationale
vuistvechters. Ditmaal wordt
het een boksgala dat, evenals
zes jaar geleden, volgend jaar
zal worden gehouden in het
Gran Dorado bungalowpark.

Oude Formule l auto's keren zaterdag en zondag terug op Zandvoort
Foto Archief Weekmedia

tospprt te etaleren. De competitie vind ik in de Europacup Renault Clio. De Formule 1-race
zondag moet in mijn jubileumjaar een hoogtepunt worden.
Die race wil ik overigens wel
winnen, want verliezen daar
kan ik nog steeds slecht tegen."
l

ZANDVOORT - De jonge duiven van Postduiven Vereniging
Pleines hadden het op de laatste vlucht van de eerste toer
niet gemakkelijk. Vele achterblijvers vielen er te noteren in
deze lange vlucht over 385 kilometer.
De jonge duiven werden
vroeg gelost, om kwart voor zeven, vanuit het Franse Chantilly. Het was heiig weer en de
wind was westelijk, maar het
slechte verloop van de vlucht
blijft voor de duivenmelkers
nog een raadsel. Het duurde
meer dan vijf en een half uur
voordat de eerste duif zich op
het hok in Zandvoort meldde.
Die duif was van F. Spronk.
Volgende week begint de
tweede toer voor jonge duiven.
Deze vogels zijn later in het jaar
geboren en beginnen hun eerste wedvlucht over een afstand
van ongeveer negentig kilometer.
Uitslag: F.Spronk l, 10,17, 24.
J.Eomkes 2, 5, 8, 14, 18, 19.
H.Heiligers 3,11,13. R.Driehuizen 4, 6, 25. P.Bol 7, 9, 21. R. en
Th. Sinnige 12, 22, 23. H.Gaus
15, 20. E.Paap 16.

Engelse Week
ZANDVOORT - Het initiatief
tot de 'Engelse week in Zandvoort', te houden vanaf 11 september, is enthousiast ontvangen. Dat meldt Ondernemers
Vereniging Zandvoort. Voor degenen die mee willen doen heeft
OVZ een catalogus beschikbaar met zaken die te koop of te
huur zijn, zoals: posters, draagtassen, vlaggen, spandoeken,
costuums, kartonnen poppen
zoals bobby's en dergelijke,
meubilair en diverse hangdisplay's. De spullen zijn deze
week nog via OVZ te bestellen.
De catalogus is te verkrijgen bij
OVZ-bestuurslid Van der Laan
(Hema), eventueel via ABN/AMRO en Tromp Kaas.
Daarnaast valt er genoeg zelf
te fantaseren om het eigen bedrijf in een Engelse sfeer te
brengen, zegt OVZ. De ondernemersvereniging trekt zelf ook
met het OVZ/Zandvoorts
Nieuwsblad promotieteam op
16 september het dorp in om de
Engelse Week extra luister bij
te zetten. Daarnaast vindt er
een parade plaats van historische auto's, met als eindpunt
het Badhuisplein, georganiseerd in samenwerking met
Circuit Park Zandvoort, waar
in het weekend van 16 en 17
september. het British Race
Festival wordt gehouden. OVZ
wil met haar actie hier op inhaken;
„We weten dat we wat laat
met dit idee zijn gekomen,"
zegt Van der Laan, „Daarom
zien we dit nog als proefjaar.
Het is in ieder geval een uitstekende gelegenheid om seizoensverlengend bezig te zijn,
in samenwerking met Circuit
Park Zandvoort."

Forse kritiek Ondernemersplatform op voorontwerp bestemmingsplan

'Gebrek aan communicatie over plan Centrum'
ZANDVOORT - Ondernemersplatform
Zandvoort
heeft in een brief aan de gemeente forse kritiek geuit
op het voorontwerp Bestemmingsplan Zandvoort
Centrum. Hierin moeten diverse zaken gewijzigd worden, vindt het platform.
Aangeraden wordt een begeleidingscommissie in te
stellen, om verdere 'communicatiestoornissen'
te
voorkomen.
In het voorontwerp staan
weliswaar 'vele nuttige en
noodzakelijke wijzigingen' van
het centrum, maar op andere
punten zijn de ondernemers
het beslist niet eens met het
gemeentebestuur. Die kritiek
betreft onder andere: de voorgenomen verkeersmaatregelen
in het centrum (zie voorpagina), maatregelen voor de horeca, veranderingen van de
'Spoorbuurt', de bebouwingsgrens van het Raadhuisplein én
woningbouw in de omgeving
Prinsesseweg..
Op die punten zou het voorontwerp bestemmingsplan veranderd moeten worden, vindt
het Ondernemersplatform, een
samenwerkingsverband
van
vier belangenverenigingen in
de badplaats: Stichting Zand-,
voort Promotie, Ondernemers
Vereniging Zandvoort, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort én de Vereniging van Strandpachters Zandvoort. Zij hebben een commissie gevormd die zich over het
voorontwerp bestemmingsplan
heeft gebogen, bestaande uit A.
Filmer, L. Heino, R. van der
Laan en G. Toonen.

Prinsesseweg

is mijn 25-e racejaar. Ik heb alle
racedisciplines, waaronder de
Formule l meegemaakt. Mijn
zakelijke activiteiten (eigenaar
van een raceteam en de Indoor
kartbaan in Mijdrecht - red.)
maken het niet mogelijk mij op
het hoogste platform van de au-

ZANDVOORT - Het aantal van vijfhonderd toeschouwers was beduidend
minder dan waarop de organisatie van het internationale boksgala had gerekend.
Het evenement werd zaterdag in de Pellikaanhal gehouden. Grote trekpleister
was Raymond Joval.

C. Zwemmer kan de kritiek
van Ruhling best begrijpen..
„Het pand verkeert in slechte
staat van onderhoud. Er zullen
eindelijk eens knopen doorgehakt moeten worden over de
toekomst van het pand. Afbreken of renoveren is mij om het
even. Willen wij in de toekomst
meer van dergelijke evenementen naar Zandvoort halen, dan
zullen bestuur en gemeente een
duidelijke beslissing moeten
nemen."

Hchael Bleekemolen terug in Historische Grand Prix

In het uit 23 wagens bestaandeelnemersveld komen verr Formule l bolides aan de
art die voorheen door couUrs als Emerson Fittipaldi,
ki Lauda, Nigel Mansell en
eke Rosberg werden gereden.
e jaarlijks terugkerende Hisfische Grand Prix wordt dit
ai' voor de tiende maal gehoun op de Zandvoortse piste,
aar in 1985 de laatste wereld•npioenschapswedstrij d
e
i'd georganiseerd.
Behalve de Formule l wor5
fi er nog tal van andere atactieve races verreden. Daar°öer de spectaculair uitziende
'Persports. Voorheen reden
wagens roemruchte races
s
de 24-uur van Le Mans en de
üerikaanse
CanaM-serie.
erken als Lola, Chevron, Por:
he en Mclaren halen met een
*inogen van meer dan 800 pk
Santische snelheden.

Belg geen partij voor Joval

Opnieuw wereldtitel voor rappe Bruin

Op het heuvelachtige parcours namen zo'n zeventig
wielrenners deel aan de tien-kilometerrit. Door de verzengende hitte werden het tien zware
kilometers, doch het eindresultaat mocht er zijn. Maar liefst
zeventien seconden was Kees
Bruin sneller dan nummer
twee.
In de wegwedstrijd over tachtig kilometer, die Bruin vorig
jaar won, was het niet minder
zwaar. Heuvel op, heuvel af met
temperaturen ver boven de derZANDVOORT - Muziek en tig graden. De voor deze wedri kindervoorstelling, dat is strijden goed getrainde Kees
fr programma voor het mu- Bruin moest het opnemen teekpodium op het Badhuis- gen een overmacht aan Duitse
ein voor komende week. Het concurrenten. De Zandvoortse
ptertoire van de band The therapeut heeft vele pogingen
sekend Warriors, zondag- ondernomen om uit de greep
ddag vanaf 4 uur, komt voort van het peloton te geraken,
,i Amerikaanse .tradities als doch telkens hing een renner
o-wop, gospel, en Rythm & aan zijn achterwiel. Ontsnaplies. Met vierstemmige zang pen was niet mogelijk.
swingende begeleiding
Toen een Duitse; collega dee'elt de groep authentieke marréèrdë was de strijd
beslist.
rjjmers uit de jaren dertig,
•
'Uiteindelijk 'moest Bruin het
inengd met eigen werk.1;? •-,«.-- afleggen: tegen' -'dé grote 'over1
Woensdagmiddag om half macht, doch de tweede plaats
er begint het optreden van mag zeer verdienstelijk geoedy Woet, 'een kindervoor- noemd worden.
elïing vol magie'1, belooft het
ógrammaboekje.
Woedy
oet lijkt het antwoord te hebri gevonden op de vraag: wat Kees Bruin voor de start van
°t er tussen fantasie en werke- de tijdrit over tien kilometer
kheid?

'Ik vergat mijn
slag te slaan'

Achterblijvers
bij jonge duiven

zijn, want opnieuw zorgde zij
voor een fraaie overwinning.
Kim de Weille werd door Noorlander met 7-6 en 6-2 geklopt.

De tennislessen zijn bedoeld
or beginners en lichtgevorrden en staan onder leiding
n een gediplomeerd tennislear. Tien lessen kosten 110
Iden. Aanmelden voor het
zoen 1995: 023-261179 of
507-17343, na twee uur 's mid-

ZANDVOORT - Een inwoner
n Zandvoort vond maandaghtend in de zuidduinen een
üptasje, met 'onbekend wit
ui'. Dat bleek een klein forih waard.
,ïk liep door de duinen richig parkeerterrein De Zuid,"
rklaart de Zandvoorter, die
ver niet zijn naam in dé krant
et: „Toen zag ik opeens een
üptasje liggen. Ik maakte dat
iendsnel open want - laten we
rlijk zijn - ik ben gek op geld;"
a'pt hij. „Tot mijn grote teurstelling zag ik dat er drie

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 17 augustus 1995

Als er aan de Prinsesseweg
woningen worden gebouwd,
moet daar een parkeergarage
onder komen, zegt deze commissie. De gemeente denkt aan
woningbouw op de plaats waar
nu twee scholen staan. Een parkeergarage moet financieel
haalbaar zijn, volgens Toonen.
„Er wordt altijd gezegd dat een
parkeergarage niet te betalen
is, maar je ziet ze overal verschijnen, behalve in Zandvoort.

Het is ook een schande dat de
gemeente geweigerd heeft er
een te bouwen onder de uitbreiding van het raadhuis. Ieder ander die nieuw wil bouwen,
wordt wel verplicht voor parkeerruimte op het zelfde terrein te zorgen. Nu kon dat ook
bij de gemeente en dan doen ze
het niet. Dat maakt ze ongeloofwaardig." Het feit dat de gemeente geld in een parkeerfonds stort, doet daar volgens
hem niet aan af. „Ze hebben
ook een morele plicht."
Een parkeergarage moet gezien worden als een gestapelde
straat, aldus de ondernemers:
het kost een investering, die je
er nooit helemaal uit krijgt.
'Een straat schrijf je af in 75
jaar, dat kan met een gestapelde straat ook.'
Als de scholen op de Prinsesseweg plus de Prinsessehal verplaatst moeten worden, dan
moeten ze weer opgebouwd
worden in de buurt van de
openbare bibliotheek, zodat de
ligging toch centraal blijft.
Daarnaast pleit het platform
voor huisvesting van jongere
gezinnen in en rond het centrum.
Woningen
Het college laat een aantal
ondernemers en bewoners
'zwemmen en in het ongewisse'
door de zogenaamde Wijzigingsbevoegdheden. Dat is onacceptabel, vindt het platform.
Die bevoegdheden hebben onder andere betrekking op de
woningen in de Hobbemastraat, en op de omgeving
Spoprbuurtstraat. 'Dat kan
nooit de bedoeling van de wétgever zijn geweest. Er wordt
weliswaar voorshands van uitgegaan dat alles (voorlopig) bij
het oude blijft, maar niets
wordt uitgesloten. Dat is een
volstrekt onacceptabele vrijblijvendheid waar noch een bewoner, noch een ondernemer in
zo'n gebied iets mee kan. Is het
nog zinvol te investeren, moeten er nieuwe meubels of vloerbedekkingen komen, of eerst
maar afwachten wat er - misschien - gaat gebeuren?
Het Raadhuisplein mag niet
volgebouwd worden, aldus de

wordt als 'onuitvoerbaar' beschouwd en niet toepasbaar in
een 'zich dynamisch opstellende badplaats'. Deze paragraaf
moet dan ook geschrapt worden.

voorstel, zegt het Onderne. mersplatform. Ten eerste is
door gebrek aan communicatie
te weinig informatie over dit
plan aangekomen bij bewoners
en ondernemers. Ten tweede de
zorgvuldige afwegingen die bij
zo'n belangrijk plan zijn verBegeleidingscommissie
eist, waarbij wensen en verlanOm te voorkomen dat nieuwe gens van belanghebbenden 'geveranderingen weer tot onover- hoord, gewogen en verwerkt'
komelijke veranderingen lei- moeten worden.
den, is nauw overleg nodig tussen ondernemers én bewoners
enerzijds en de gemeente aan Hoorzitting
de andere kant. Vandaar dat
Het platform gaat er ook vanhet platform voorstelt een bege- uit dat er een nieuwe hoorzitleidingscommissie in het leven ting wordt gehouden. Dit zou
te roepen, waarin alle drie zijn toegezegd zijn in een mondevertegenwoordigd. Deze com- ling overleg tussen bewoners
missie moet zorgen voor een uit het centrum met burge'continue communicatie' tus- meester Van der Heijden en
sen de partijen.
GBZ-wethouder Flieringa. 'Wij
Er zijn twee redenen voor dit zijn daar zeer content mee en
verwachten dat het tijdstip van
de hoorzitting op een wat ge(ADVERTENTIE)
lukkiger moment - bijvoorbeeld september of oktober wordt gekozen dan de vorige
keer.' Later heeft de afdeling
Voorlichting van de gemeente
ontkent dat er een nieuwe hoorzitting zou worden gehouden,
maar het college is daarover opnieuw over benaderd. „Er zijn
Programmering Z-FM
wel degelijk mondelinge toeKabel 105.0 fin Ether 106.9 fm
zeggingen gedaan," zegt ToonMaandag lot en met vrijdag
en. Hij was zelf - als bewoner
van de 'Spoorbuurt' bij dat ge0.00 t/in 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, \vo en vrij)
sprek aanwezig.
11.00 l/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)

ondernemers. Dat heeft vooral
betrekking op het stuk naast
Graftdijk, waar momenteel een
aantal bankjes staat. 'Juist dit
'pleintje' aan het plein heeft en
geeft een geheel eigen positieve
sfeer met zijn bomen en banken. Een rustpunt aan het
knooppunt van het centrum
dat niet zomaaar met enkele
pennestreken op de plankaart
weggepoetst mag worden.' Vandaar dat het college van B&W
verzocht wordt de bebouwingsgrens terug te brengen tot de
huidige bebouwing, namelijk
tot aan de muur van Graftdijk.
Wat de Spoorbuurt betreft,
wordt verwezen naar de bestemming
'woondoeleinden'
voor de Prinsenhofstraat. Die
moet veranderd worden in gemengde doelen. De 'horeca-differentiatie' in het voorontwerp

0.00 t/m 14.00
14.00 t/m 16.00
16.00 t/in 18.00
18.00 t/m 20.00
20.00 t/in 22.00
22.00 t/m 24.00
20.00 t/m 24.00
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
10.00 t/m 12.00
12.001/m 14.00
14.00 t/m 16.00
16.00 t/m 18.00
18.00 l/m 20.00
20.00 t/m 24.00
Zondag
0.00 t/m
9.30 t/m
10.00 t/m
12.00 t/m
14.00 t/m
16.00 t/m
18.00 t/m
20.00 l/m

9.30
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
24.00

ZFM Nonstop service (op di en do)
'\ decades
HitvwsnellingMuzickboulevard
Power Play (van ma t/m do)
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
B.P.M, (alleen op vrijdag)
ZFM Nonstop service
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café NeuO
Hand in hand
Badmuts
Europbreakdown
Muzickboulevard
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danccclub Yanks)
ZFM Nonstop service
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
ZFM Fazz
' Even Brunehen m e t . . .
Badmuts
de Zandbak
Muziekboulevard
de Kustwacht

Voorwaarts
Het is overigens lang geleden
dat een ondernemersorganisatie zich zo uitvoerig over een
dergelijk plan heeft gebogen.
Toonen: „Ondernemers hebben zich in het verleden wel
met allerlei dingen bezig gehouden, -maar dat was toch meer
'nap-snap'. Het platform is er naast andere onderwerpen juist op gericht om dergelijke,
gemeentelijke beleidszaken op
hun waarde te beoordelen. Met
als doel een beter samenspel
tussen ondernemers en gemeentebestuur." De reactie van
het platform is opgesteld aan
de hand van gesprekken met
ondernemers. Volgens Toonen
is het dan ook een 'werkstuk
van alle ondernemers'. „Dat is
dus een grote stap voorwaarts."

donderdag 17 augustus 1995

Weekmedia 17
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Hel Parool, op zalerdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t. w.: Amsterdams Stadsblad, Builenvelderlse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amslelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.80. Fax 020-665. 63i;2 1 .
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakanloren:
Amstelveen: kontoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 42 1 B; Weesp: Nieuwstraat 33, Zandvoort: Gasthuisplem 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO T -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 42,00
ƒ l 4,20
ƒ 8,80
ƒ 8,80
ƒ \ 0,40

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

020-665 86 86

Fiat

Lancia

/W GOLF, grijs, b.j,'88,137.000
<m, apk maart '96, pr. incl. radio+alarm ƒ 7950:020-6000128

Lancia Thema IE autom. 5/86,
pas APK gekeurd ƒ 5950.- Inruil /W Golf Turbo diesel '87, antr.
metall. Keurige auto ƒ 7950.- Inmogelijk. Tel. 023-423906.
uil mogelijk. Tel 023 - 423906.

Land/Rangerover

UNO 75 SX, rood, '88, APK 4'96, ANWB gekeurd. Nw st.
De Meteor gaat verhuizen naar
ƒ 5950. Tel. 020 - 6466497.
Weesp per 1 augustus, Bloemendalerweg 54.

/W Jetta, Turbo Diesel,
• deurs, juli 1990, pas gekeurd.
" 11.950.- Inruil mogelijk,
el. 023 - 423906.

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

Mitsubishi Lancer Sedan
Diesel '87
ƒ3950.
Voor een goede SAAB 99, 90
Van Vloten Car
of 900, ook Royal class
Tel. 020 - 6365052.
SAAB SERVICE MOLENAAR
Volvo 343 DL, 1982,
Hoofddorp 02503 -14097
A.P.K. april 96, ƒ500.MGB,
cabrio, 74, groen, als
Visa Garage
nieuw, dubb. carb. ƒ 14.500.Tel. 020 - 6278410.
Tel. 020 - 6596264 of
020 - 6278410.

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

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Algemeen

BMW 316
.8. 5-bak
11/85 ƒ 4.400
:|TROEN
BX 1.4 E
9/89 ƒ 5.800
BX 1.6TGI . . . 11/91 ƒ 8.500
BX 1.9 TZI . . . . 4 / 9 0 ƒ 8.000
BX 1.9TRD . . . 1/89 ƒ 6.600
FIAT
Ritmo 1.7 D
5/85 ƒ 1.000
Mitsubishi
'empra 1.6 IE 5/91 ƒ 8.500
empra 2.0 IE 1/91 ƒ 9.000
'ipo 1.7 D Agt 5/90 ƒ 7.500
FORD
icor. 2.4i CL aut 1/90 ƒ 9.800
voor Amsterdam en omgeving
;cor. 2.9i GL aut 3/89 ƒ 7.900
Oranjebaan 4, Amstelveen
Üerra1.6ICL 7/92 ƒ 8.000
Sierra 2.0 CL 1/92 ƒ 12.500
Tel. 020 - 6433733.
Sierra 2.0 CL 10/91 ƒ 8.500
ierra 2.0 IS
12/87 ƒ 3.500
Mitsubishi L 300, 2.5 Diesel,
Escort 1.8 D CL 1/90 ƒ 8.900
Nissan
94.000 km, verlengd en
vilTSUBISHi
verhoogd, trekhaak, 2/93
Nissan Sunny 1.5 HB. 6/85, ƒ Colt 1.3 GL
1.90 ƒ 8.700
Jan Wals.
3.500.Autobedrijf
Olthof
B.V.
OPEL
Tel. 02902 - 61697.
Isolatorweg 40, Amsterdam,
Astra 1.4 l
1/92 ƒ 14.000
Afslag 102; Tel. 020-6823520 <adett 1.61 Expr.2/92 ƒ11.500
Peugeot
Nissan Sunny 1.4 SLX, 4 d., '92, <adett1.7DStat.6/90 ƒ 9.500
2/90 ƒ 7.500
st.bekr., stereo, alarm, 38.000 <adett 1.7 D
COBUSSEN AMSTERDAM
km, ƒ 17.500. Tel. 020-6798092. PEUGEOTS
sinds 1930
309 1.4 XE
1/90 ƒ 6.500
Peugeot-dealer
Tegen hand.pr.: Nissan Prairie
405 1.6 GLi
2/90 ƒ 9.000
2.4 SLX, 1-'93, van 1e eig.,
1/91 ƒ 9.500
Peugeot 106 Accent . . . . '94 LPG, groen metall., ƒ30.500. 405 1.6 GLi
4/90 ƒ 7.800
Peugeot 106 XR 1.1. .. . '92 2x nw. model Sunny 1.4 L 16V 405 1.6 GLi
6/90 ƒ 8.000
Peugeot 205 A c c e n t . . . . '91 3-drs, LPG,3-'92, v.a. ƒ 11.950. 405 1.6 GLi
505 GL
4/87 ƒ 3.700
Peugeot 205 GTi 1.9 . . . . '90 BEREBEIT, Amsteldijk
25,
605 3.0 V6 SV 7/90 ƒ 13.000
Peugeot 306 XT 1.6 ... . '93 A'dam, 020 - 6627777.
Peugeot 405 1.9 Autom . '90
RENAULT
Peugeot 405 Break 1.9 . . '89
7.500
19 GTR
8/90
Peugeot 405 Break 1.6. . '91
9 TR
3/91
9.500
21 TL Sedan 11/90
7.000
COBUSSEN
30 stuks
7.800
21 TL Sedan 10/91
Baarsjesweg 249-253
OPEL CORSA of KADETT
6.900
21 GTD
4/88
Amsterdam 020 - 6121824.
1983 t/m 1989
7.000
25 TX
10/85
inruil mogelijk
Peugeot 106 XR, Selection,
25 TX
8/90
9.000
Tel. 023 - 423906.
rood, b.j. 9-'93, zeer mooi,
6.000
25 TS
1/88
46.000 km., veel extra's,
Opel Corsa Swing 14i, wit, b.j. 25 TX Airco 7/92 ƒ 14.500
1e eig. ƒ18.850. Tel. na 18 u.
1/90 ƒ 7.500
mrt '91, APK aug. '96, vr.pr. 25 TX
020 - 6410043.
•UBARU
ƒ 11.950. Tel. 01810 • 13516.
Legacy 1.8 DL 5/91 ƒ 8.000
Peugeot 305 GL 1985, keurige
Tegen handelsprijs: Vectra 1.8i
auto, Pas Apk. gekeurd GL, 5-drs, LPG, 8-'91, ƒ 14.950. VOLVO
ƒ 1950.- Tel. 023 - 423906.
Kadett 1.3 LS, 6-'87, ƒ5250. 440GLP.S. .. 10/90 ƒ11.500
440 DL
2/92 ƒ 10.500
BEREBEIT,
Peugeot 309, GL profiel, rood,
Amsterdam, 020 - 6627777. VOLKSWAGEN
rijdt op benz. apk gek. 05-'96.
iolf II 1.6 D CL
Prijs ƒ 3500. 020-6342098.
Van
5/90 ƒ 7.000
Passat. 1.8 CL 10/89 ƒ 9.500
Porsche

GOLDCAR MITSUBISHI

Summer Sale
ZUIDWIJK
Nu of nooit

ZUIDWIJK
Alles gaat weg
Zuidwijk-Mmervalaan 86
A'dam-Z (bij de RAI)
020-6629517/6791864.

Renault
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11

Autobedrijf CRIJNSSEN
biedt aan: VW Passat, '89,
benz., ƒ 8950,-. BMW 525 l,'84,
ƒ3750,-. FIAT Regatta, '86, op
gas, ƒ3250,-. Tel.: 020 6184402 of 06 • 52828847.

Van Vloten

Family Cars

Volkswagen

16
16
14
14
14
14
11

Progr. Ipg '92
TGi '90
Deauville '92
Deauville '90
RE '88
TE, Lpg '89
RE '87

ƒ 13.500
ƒ 8.950
ƒ 13.500
ƒ 7950
ƒ 4.950
ƒ 3.950
ƒ 3.950

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

Charade 1 3 mj. aut. rood, 9/93
(nw. model); Charade 1.3 mj.
SG Sedan 9/92, Charade 1.3
TX mj. sport, 8/93,
Cuore TS, km. 11.000 '93,
Cuore TX, km. 23.000 '91,
Applause XI km. 80.000 '89
NIEROP DAIHATSU
Vancouverstraat 2-12, A'damWest, Tel. 020 - 6183951

Reparatie

GARAGE ECONOOM
Repareert
uw Koppeling en Remsysteem
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
AARZEL NIET, BEL NU !!
Uw Bovag-Autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
Drandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
ndustrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ70,
<laar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
Automonteur heeft nog tijd
'oor reparaties,
'el. 020-6005389.

Volkswagen kever

Bouwjaar 1975, kleur geel,
in zeer goede staat.
Alleen gebruikt als 2e auto op zon- en feestdagen
Apk tot juli 1996

Vraagprijs ƒ 5.000.-

Tel. 02290 - 45908.

Auto's te koop
gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Te koop gevraagd AUTO'S
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

Al meer dan 20 jaar de spectaculaire

AutocrossABCOUDE

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.

crossterrein
Abcoude

aanvang 13.00 uur
Volg de parkeeraanwijzingen

Esther, Martin, Henk en Peter
hebben hun keus voor de rijopleiding bepaald. Zij kunnen
ook u die keuze aanbevelen.
Verkeersschool Trendy Oostenburgergracht 5 A'dam.
020-4205386. Tevens informatie over theorielessen en
examentrainingen.

DIERGAARDE BLIJDORP
Het is altijd leuk om naar Blijdorp te gaan. De vele
jonge dieren, resultaat van een zorgvuldig fokprogramma, en het wisselen van de seizoenen maken dat
Blijdorp iedere keer weer wat anders heeft te bieden.
Zowel buiten als binnen. Binnen, in de Rivièrahal, is
vanaf 29 april tot en met eind oktober 1995 een speciale tentoonstelling over walvissen te zien. In "Extra,
Extra Large", walvissen in Blijdorp, zijn levensechte
modellen te bewonderen en een groot aantal fascinerende schilderijen. Blijdorp bouwt aan de toekomst.
Waar mogelijk, verdwijnen de hokken en tralies en verandert Blijdorp in een moderne tuin waar de dieren
leven in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Het tropische dikhuidenverblijf Taman Indah is hiervan een
schitterend voorbeeld. Met als hoogtepunt de succesvolle geboorte van een olifantje in de kudde.

Wilt u een goede en niet te
dure rijopleiding? Bel dan
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 6932074. Eerste 4 lessen voor
ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,20 lessen + examen ƒ 950,-.
Ook in Zaanstad en omgeving.

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685

Adres: Diergaarde Blijdorp
Van Aerssenlaan 49
Rotterdam

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Openingstijden: iedere dag; wintertijd 9.00 uur tot
17.00 uur, zomertijd van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Voor al uw SERVICE BEURTEN Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
en ONDERHOUD
Schadetaxatie en -herstel
Gratis leenauto's beschikbaar
Campers
APK-KBJRING,
klaar terwijl u wacht.
2 pers. MERCEDES L 207, b.j.
Advies voor 'n goede Occasion '77, i.g.st., moet gerep.; motor
Wij bieden u een snelle
gereviseerd tel. 020-6462930.
en vakkundige service
Bel 020-6964964 voor een
Frederiksplein 6, 020-6232505. 2-4 pers. VW/Camper van
Zelf sleutelen of auto spuiten A-POINT Amsterdam-Zuidoost
doe je bij HEINING HOBBY- Mitsubishi L300 b.j.'86 LPG
HAL. 02907-6999 A'dam,
snel, compact en zuinig, vak.
iloterdiik 3.
klaar, ƒ 9500,- 04120-27193.
GARAGE ECONOOM

Bedrijfsauto's

Hollandse
' Kade

zaterdag 26 augustus a.s.

Voorkom onzekerheid in uw rijopleiding en vraag de gratis
RIJLES-INFO-GIDS
voor Amsterdam en omgeving
aan: 020 - 6633773 of 6922612.
Tevens informatie over theorielessen en examentrainingen.

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

70 BESTELAUTO'S en pers.
MOTORISCHE PROBLEMEN?
E.S.S. B.V.
Dusjes v.a. ƒ3500. Garage
Laat uw auto testen d.m.v.
Tel. 035 • 564444.
^ijsenhout, lid Bovag.
de modernste apparatuur
vleer dan 50 jaar gevestigd:
±
50
auto's
APK
gek.
Den
Garagebedrijf Out:
Bennebrpekerweg 17, RijsenBrielstr.
18,
A'dam,
zijstraat
Tel. 020-6441020. Geopend
lout bij Aalsmeer, 02977Haarlemmerweg
bij
molen.
ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur.
24229. Ook t.k. gevraagd.
020-6844079. Tevens Inkoop.

Tegen handelsprijzen: Peugeot
405 GXi, schuifd., LPG, 8-'93,
Peugeot-dealer biedt aan
ƒ17.500. Peugeot 405 1.6GLi,
GARAGE VITESSE
Volvo
480,
turbo
rood,
1988,
309 XL 1.4 i, '90 . . . ƒ 9.950.4-'90, ƒ11.750. Peugeot 205
02507-19155
ƒ 22.500. GT, 5-drs, LPG, 2-'91, ƒ 14.000. Renault Nevada, station diesel
Minervalaan
86,
A'dam-Z 70.076 km
Voltastraat 5, Zandvoort
Volvo-Van Vloten,
020-6629517/6791864.
BEREBEIT,
2 stuks '90 of '90. Voor inl.:
Alle auto's APK + afleveringsTel 020 - 6369222.
Amsteldijk 25, 020-6627777. 023-423906. Inruil mogelijk
Peugeot-dealer biedt aan
beurt, div. auto's zijn voorzien
405 SR 1.6, '87 ....ƒ 7.950.- Mercury Villager 3.0 V6, aut.
van extra's, inruil mogelijk.
Minervalaan
86,
A'dam-Z bjr. 94, alle opties o.a. airco,
Suzuki
39.000 km fabrieksgarantie. FaSeat Toledo 1.6 sport, 5-drs.
020-6629517/6791864.
mily Cars.: 020-6599221.
HB. zwart b.j. '93
ƒ 18.950
Peugeot-dealer biedt aan
Amstelstein - Suzuki
Nissan Prim. 1.6 LX, 5-drs. HB
205 Ralley '88 . . . . ƒ 9.950.LPG, rood met. bj. '92/ 18.950
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Minervalaan
86,
A'dam-Z
Auto's te koop Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen 'eugeot 405 GRD Reference,
020-6629517/6791864.
zwart 4-drs., bj. '92 ƒ 17.950
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
van ƒ 15.000,Toyota Car. II, 2.0 DXL, 4-drs.
T.k. Nissan Sunny SLX, eind
(Op afspraak gratis halen en brengen)
mp., groenmet.'91
ƒ 13.950
'88, met.grijs, APK tot 6-'96,
tot ƒ 20.000,Suzuki
Alto
bj.
'89,
Apk.
geVW Golf 1.8 GT TD, nw. mod.,
ƒ7.500. Tel. 02979-87629.
Volvo
keurd, 55.000 km. ƒ7.950.- Innwe motor, bj. '87 ƒ12.950
Mazda 626, wagon 1.8 GLX
Volvo 340 DL, 5-drs., aut., div.
ruil mogelijk. Tel. 023 - 423906. 440 DL 1.6inj. 11/92; 460 GL, Mazda 626 2.0 D GLX, 4-drs.,
Lpg '90
ƒ 15.950
extra's '90
ƒ9950.ƒ 3.950
autom. '91;440GLL.P.G., '91 blauw met. bj. '87
Van Vloten Car;
VOLVO - NIEROP
(model '92); 440 GL, wit, '90; Mazda 626 2.0 D, 4 drs., wit
Tel. 020 - 6365052.
Saab
Tel. 020-6183951
ƒ 2.950
940 GL, Estate, schuifdak, bw.jr. '86
alarm, km. 150.000 '92;
Peugeot-dealer biedt aan
T.k. inruilauto's: Ford Sierra 2.0
Voor een goede SAAB
VOLVO - NIEROP
Alfa Romeo
309 XE 1.4/88 . . . .ƒ 6.950.CL, 5-drs, LPG, 1-'88, ƒ5250.
99, 90 of 900
Vancouverstr. 2-12 A'dam- Mercedes 280 S Autom., LPG,
Mmervalaan
86,
A'dam-Z
ook ROYAL CLASS
Rode
Alfa
Romeo
75
1.8.
op
West
020-6183951
020-6629517/6791864.
el. schuifd., 11-'83, ƒ6750.
gas, b.j.'89, nieuwe banden
naar
Kadett 1.3 LS, 6-'87, ƒ5500.
ƒ 9995. Tel. 020-6868095.
Audi
SAAB SERVICE MOLENAAR Volvo Van Vloten Golf 1.6CL, 4-'87,/6750. Golf
Memphis, 7-'85, ƒ6250. Volvo
Tegen handelspr.. 33 1.7 IE,
244 GLE 4-drs., 5-'82, ƒ2250.
HOOFDDORP
Audi 80-20E, model '93, 35.000 1-'92J 13.750. 33 1.4 IE, 5-'92,
940 GL 2.3 grijs M
'91 Citr. BX 1.9 R Diesel Break,
km, 1e eig., radio cass., trek zwart, open dak, ƒ 14.000. Alle
740
GL
2.3
aut
'90
Onderhoud, reparatie
4-'86,/4250. BX1.6TGI, LPG,
haak. Tel. 02975 - 62038 na van 1e eig. BEREBEIT, Amstel740 GL 2.3 antr. M
'90 3-'89, ƒ6450. Ford Escort, 12APK, met eigen
20.00 uur.
dijk 25, A'dam, 020 • 6627777.
revisiewerkplaats voor Saab- 480 Turbo, 70.000 km. . . . '88 '81, ƒ1250. Inl. BEREBEIT,
'93 Amsteldijk 25, A'dam, 020 motoren en versnellmgsbakken 460 DL stuurbekr
460 GL 1.8
'92 6627777.
Chrysler
Tel. 02503 - 14097.
440 DL-GL
'90 t/m '94
440 aut
'90 '92 '94
Let op
Toyota
Chrysler - Amstelveen
340 GL Autom
'90
Wagenpark Johan Boom
340 DL-GL
'87 t/m '90
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
± 300 auto's
'87
Dealer voor A'veon - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen Toyota Corolla GTSi 1.6, 16V, 240 GL, grijs M
v.a. ƒ 600.- tot ƒ 20.000.1990.
Very
good
condition,
well
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
maintamed, APK to june '96,
Oranje Hek
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
new front tires. Leaving the
Zuiderakerweg 83
CHRYSLER GTS '88, zeer
country, must sell.
Amsterdam - Osdorp
Adverteren in
sjiek, zilvergrijs, autom./elec.,
Tel. 020 - 6759329.
Amsterdam
Tel. 020 - 6105478.
deze rubriek
turbo 150 PK, ƒ8250, 020 FAX. 020 - 665 63 21
Geopend
van 9.00 tot 19.00 uur
uw Volvo-dealer
6898402.
Family Cars
Garantie al v.a. ƒ1.000.met persoonlijke service
Bekend door heel Nederland
Citroen
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen'
Ook filiaal in Den lip 55
laan 128, Amsterdam-Noord.
tussen
CITROENSPECIALIST
Citroen BX 19 TZD Diesel, jan.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
biedt
aan:
TIMO DE BRUYN
Landsmeer & Purmerend
'92, 125.000 km, grijs met.
3 x Voyager 2.5 SE ... 91/92
Occasions, reparaties, APK,
Tel. 02908 - 24640
VOLVO 240 Turbo, b.j. '84, wit,
Jan Wals.
4 x Voyager 3.0 SE ... 88-92 195.000 km, APK 1-'96, vee
schade en laswerk.
Tel. 02902 - 61697.
2
x
Voyager
3.0
LE
.
.
.
.
89/92
Verkoop onderd. nwe/gebr
nieuw, airco, prijs n.o.t.k. Tel,
Accessoires
Tel 020-6320190 fax 6343433 Citroen BX 19 TRi, aug. '89, 3 x TransSport 3.8 . 92/93/94 020 - 6792574.
92/94
LPG. leuke auto ƒ 6950.- Inruil 2 x Lumma APV
en
Onderdelen
XM Turbo D sch.dk '94/ 39.900 mogelijk Tel 023 - 423906.
1 x Space Wagon GLXi .. .90 Volvo 740 Estate, grijs metal.
XM Turbo D Break
2 x Villager V6 autom .. 93/94 LPG, 10/91.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
'92, ambiance, airco ƒ 34.500 Ruime keuze m 2 CV occasions
Jan Wals.
Klaar terwijl u wacht.
XM Turbo D. airco '92/ 29 500 alle leeftijden. De Eendenspe- Meidoornweg Badhoevedorp
Tel. 02902 - 61697.
Ruilstarters en dynamo's.
Tel.: 020 - 6599221
XM Turbo D '92
ƒ 27.500 cialist Leende. Tel. 04906-1528
Valkenburgerstraat 152.
XM D '92
ƒ 22.500 Tegen handelprijzen: BX 16
Tel.: 020-6240748.
Klassiekers
Automaten
XM 20i Comf. '92
ƒ 19.900 TGi, van 1e eig., el schuifd.,
XM 201 LPG '90
ƒ11.900 st.bekr., recent ANWB-rapp.
Grote sortering ONDERDELEN
en
Oldtimers
Wij hebben keus uit
Xantia 18 SX. Lpg, '94/ 29.500 aanw, 6-'91, ƒ 12.000. BX 1.9 R
van schade-auto's, alle
meer dan 10 Automaten
ZX 16V '92
ƒ 19.500 Diesel, 5-drs, stationcar., 4-'86,
merken, alle bouwjaren.
T.k.: FORD TAUNUS,
v.a. ƒ 3.500.GEBR. OPDAM B.V.
ZX 16 Aura 5 d '92 ƒ17.500 ƒ4250. BX 1.6TGi LPG, 3-'89,
b.j. '66, t.e.a.b.
2 x Furore, 11/93
ƒ19.900 ƒ6450 BX 1.4 E LPG, 11-'87 GOLDCAR B.V. Amstelveen
Tel.: 02502-45435.
045-728813 of 045-323163.
Tel. 020 - 6433733.
BX TGD Br. '92
ƒ 17.500 ƒ3500. BEREBEIT, Amsteldijk
Missot. specialist REM- en
BX TGD Break '91
ƒ 14500 25, 020 • 6627777.
FRICTIE-MATERIAAL.
BX TGD Break '89
ƒ 9.950
Bosboom
Toussaintstr. 43
BX TZD Turbo '92
ƒ 17.500
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Daihatsu
BX 16 TZI '92
ƒ 14.900
BX
BX
BX
BX
BX
BX
AX

niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888

VW Passat 1/90, blauw me talie. 142.000 km.
DE LUGT luxe en bestel vanaf
Jan Wals.
50,- per dag excl. BTW.
Tel. 02902 - 61697.
Ford Scorpio 2.9i GL, autom.
Mazda
el.: 020-6161388 of 6890374.
'91 m top konditie ƒ 13.950.Peugeot 106/306, Renault LaInruil mogelijk. Tel. 023-423906, Mazda 323 Hatchback, 5 drs.,
guna, Vracht + bestelwagens.
diesel '87, pas gekeurd, goede
auto ƒ5.950.- inruil mogelijk.
Service en
Honda
OPRUIMING !
Tel. 023-423906.

Opel

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

OUKE BAAS

Ford

Honda Accord EX aut. 1983, Tegen handelspnjs 1e eig., 626
pas gekeurd, ƒ 1650.- Inruil
1.8 GLX HB, LPG, elektr. ramogelijk. Tel. 023-423906.
men, kl. metall., 6-'90, ƒ 11.500.
Honda Civic 1.3 aut., dec. '95, 626 2.2i GLX Coupé, kl. rood,
stuurbekr. -f get. glas, kl. beige elektr. ramen, stuurbekr., 9-'90,
met., i.g.st.. Vr.pr. ƒ 4900,-. Inl. ƒ13.500. BEREBEIT, Amstel020-6426797 voor 10.00 u. a.m. dijk 25, A'dam, 020 - 6627777.

Rijscholen

Autoverhuur

Jubileumcheque

In de maaird"september 1995 heeft 'één.persoon, tegen inlevering van de volledig ingevulde bon, vrij toegang tot Diergaarde
Blijdorp mits onder begeleiding pin ten min-*
ste twee bezoekers die het vótw*Ésseiiesu£D«
tarief (f. 19, -) betalen (12 't/na$34 jaar). -

Te huur VW camper type
CALIFORNIA 2+2 pers. va.
ƒ850.- p.wk., all in,
Autobedrijf Veldhuizen,
A'dam - ZO., 02940 - 17316.
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

\
1. Wat is uw postcode?
2. Wanneer was u voor het laatst in1 Blijdorp? .
3. Zou u zonder bon Blijdorp in september
bezocht hebben?

Met de Postcode Loterij op Sail 95

^

Postcode Loterij

SAIL 95, een
heerlijke prijs!

Roadshow
1 8 augustus
in Monnickendam
1 9 augustus
in Yerseke
2O augustus
in Amsterdam Z.O.
Radio Noordzee
rijdt met ons mee

naars werden getrokken uit alle'
bellers naar de speciale Bingo-*lijn van de Postcode Loterij: 06300707 (75 ct/min).

Verrassingsprijzen
Deze eerste verrassingsprijs
was een groot succes en in de
toekomst zullen er beslist meer
komen! Dat is naast de Mega
Jackpot en de meer dan honderdduizend andere prijzen een
uitstekende reden om mee te
spelen in de Postcode Loterij. •:
l

Dat was nog eens een verrassingsprijs: bijna 3000
•winnaars van de Postcode
Lotery bezochten vorige
week SAIL 95. Een eerste
klas reis naar Amsterdam, een ontvangst met
hapjes en drankjes, een bezoek aan enkele grote zeilschepen én een verrassingspakket. Zulke prijzen win je alleen bü de
Postcode Loterij.

Meedoen is simpel! Stuur vandaag nog de ingevulde bon te-,
rug om zo snel mogelijk bij de
winnaars te horen. B

Voor sommige winnaars werd Winnaars van de verrassingsprijs
SAIL 95 helemaal een onverge- genieten van SAIL 95.
telijke gebeurtenis. Zij mochten
de unieke tocht van Umuiden
naar Amsterdam meemaken op
één van de tall ships. Een fantastische parade van honderden
ffl'Ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
grote en kleine zeilschepen. En
de bingoprijzen en de Jackpot.
ook tijdens de feestelijke afsluiIk machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
ting voeren winnaars mee.
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.

WIN^OT^MILJOEN-BON

Het bezoek aan Sail 95 was een
verrassingsprijs waarvan de win-

DE UITSLAGEN VAN 13 AUGUSTUS

Stand Mega Jackpot: 4 miljoen
POSTCODE

De overige Bingoprijzen

BINGO

Als u bij 22 t/m 36 getallen een volle
kaart heeft, valt u ook in de prijzen.

JACK
POT
De Bingocijfers
getal 1 t/m 21
06 19 18 40 26 27 21
09 02 28 32 38 11 43
01 23 35 42 45 13 34

Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Bingo Jackpot

ƒ50.000,-

22
14
08
12
15
30
16

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

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

Naam:_______________________________________D dhr. Q mevr.
Adres: _______________________________________________________
Postcode: _________________________________
Plaats:

getal 22 t/m 36
36 ƒ15.000,29
/ 5.000,41
/ 3.000,31
ƒ 2.500,37
/ 1.000,20
ƒ 500,03
ƒ 100,07
ƒ 50,-

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.

ƒ 40,ƒ30,ƒ 25,ƒ20,ƒ10,-5
ƒ 7, °
ƒ5,-

Zetfouten voorbehouden

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

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.95.08

Straatprijs/3.000
1722GK

Extra Prijs/ 25.000
1722GK019

De BMW: 3723 AL 103, te Bilthoven

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

LOTERIJ

donderdag 17 augustus 1995

gkrnedia 17

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

Divers personeel gevraagd

Ben je het thuiszitten Beu
Grijp nu j'e kans.
Groothandel gaat uitbreiden en zoekt

± 50 mensen

MICRO'S

functie o.a.:

•
•
-

promotiewerk, verkoop
vertegenwoordigers
distributie, marketing
management, telefoniste
receptioniste en administratie

11

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?

GRATIS naar bed met ge- Oudere HEREN gezocht v.
gratis sex met lieve dames!
trouwde vrouwen thuis.
Sexkontakt 06-9530 (1gpm). (40+) bel 06-9705 (75cpm).

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Oudere vrouwen geven tel Gratis naar bed met vele
Dikke VROUWEN thuis. Bel nrs voor GRATIS sex! Bel 069511 (1gpm).
ook 06-9580 (75cpm).

Wat moet u doen:
1. Kies een leuke advertentie, /1,- p.m.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Robert zoekt een leuke serieuze dame. Wil je meer over
Robert weten, dan moet j'e
even bellen.
Boxnummer
929234 1gpm.

Gratis naar bed met getrouw- Oudere vrouwen geven tel.de vrouwen thuis. Sexkontak- nrs voor gratis sex bij hen
ten: 06-320*330*88 (75cpm). thuis! Bel nu 06-9780 (75cpm)
GRATIS Sexkontakt, nu spec. Oudere vrouwen (40+) geven
met hete vrouwen van 40+. hun telefoonnr voor gratis
SEX: 06-9517 (75 cpm).
Bel nu 06-98.11 (75cpm).

Lekker de beest uithangen
samen met Sjors, daar heb jij HUISVROUWEN geven tel.vast wel zin in. Of niet soms. nrs voor gratis sex by hen
Boxnummer 929150 1gpm.
thuis. 06-9664 (75cpm)

Bel nu voor een afspraak 020 - 6920191.
Mensen die direct kunnen beginnen krijgen voorrang.
Vooropleiding niet noodzakelijk.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Bel dames Thuis!

06-96.88

Ronald hoeft niet gelijk een
relatie, hij wil gewoon alles
doen wat leuk is. Bel je?
Boxnummer 957547 1gpm.

Volksuniversiteit
Amsterdam

GROTE
OPENLUCHT
VLOOIENMARKT

Mirro-iidviTlrnlirs \oiir ZiiLrnimm t'lt pjirtirillicr kllniirn uonlrn <!<•/.«•( mrr l of 'l knlniniiH'ii hrrcdlr in <li\(•!••-(• Irllrr^rootli'ii.
l'.irtiriilirn-n \rnvij/rn uij naar ilc sjicciitlc ln>n op tlr
IMii.i|sin<< is uin^ftijk in lic vol^rnilc cililti';
SInitiiinMijcl: ilin>.ila<: l .~>.(>() uur.

DATABASE +
CAD = GIS ?

TAFELS

Succesvolle kleine advertenties
voorde zakenman en particulier

X \ M ) V ( I ( I H Ï S Miat\VSI!L.U>./'l).Hlp.T.mlliim-ti-i-.

Privé

HUISVROUWEN geven tel.24 u/p.d. 100 c.p.m.
Welk meisje is in voor een nrs voor kontakt bij hen thuis.
goed gesprek met de engels- 06-9501 (75cpm).
SEX-DOORSCHAKELLIJN
talige George? Jij toch wel?
Nu hete negerinnen echt opJONGE mannen gezocht
* Adrie hartelijk gefeliciteerd,
Boxnummer 930753 1gpm.
bellen. Zoek de leukste en de
die dames (35+) GRATIS
Dirk
en
nog
bedankt
voor
de
80 koor zkt nog enthoucomputer verbindt je naar
Serieuze
heren
let
op!
Welke
eerlijke,
nette
vrouw
wil
verwennen.
06-9709
(75cpm).
brunch.
De
Krolletjes.
zoekt per 1 september a.s. een BEZORGER/STER voor wijk
e mensen, kom wo.midd.
haar thuis. 06-9667 (75cpm).
Ben
jij
de
avontuurlijke
man
Vrouwen
bellen
echt
het
verdere
leven
van
deze
het gemeenschapshuis. * Adrie van harte gefel. met Favangeplein/Fenemaplein. Min. leeftijd 15 jaar. Inl. 17166. die ik (vr.) zoek? Bel dan nu. 65-jarige heer muzikaal omlij- GRATIS 06-4644!!!
STUDENTES geven gratis
Boxnummer 913667 1gpm.
sten. Boxnr 926297 1gpm.
80 koorgezellig. Hoor je 50ste verjaardag. Joke,
sex op hun kamertje. Bel ook
Jongemannen
gezocht
die
Emma,
Bart,
Franciska
&
Piet.
Baby-artikelen
e wp.rnidd. in gemeendames (35+) GRATIS ver- 06-9603 (75cpm).
pshuis. Komt u ook?
* Het is echt waar: Adrie zawennen. 06-9666 (1 gpm).
STUDENTES geven tel.nr.
Lessen en clubs
Opleiding (8 mnd.) en regiooetjes uit zonnig Califor- terdag 50 jaar, van harte.
voor gratis sex bij hen thuis.
Te
koop
gelakt
grenen
lediKies
nu
zelf
de
leukste
vrouJaap en Maartje. nale baan voor werkzoekennefs Debby.
06-9695 (slechts 75 cpm).
kant
+
commode
+
opzet
wen,
via
de
computer
krijg
je
den met ruime PC-ervaring.
* Hoera Adrie zaterdag 50
haar direkt aan de lijn!
nieuwprijs ƒ 1650; vraagprijs
ote VLOOIENMARKT
STUDENTES
verwennen
Werken
met
MicroStation,
Bel 06-9667 (75cpm).
telveen/Oost zo. 20 aug., jaar van harte, Resie en Piet. Smallworld of Maplnfo: geo- ƒ750. Tel.: 02507 - 16642.
mannen. Geen fin. bedoelm•17.00 uur,
sporthal * Hoera oom Adrie zaterdag grafische
informatiesyste- *T.k.a. Chicco baby autoLaat je eens lekker doorver- gen: 06-350.266.46 (1 gpm).
scapade (Escapade 1). 50 jaar, van harte.
men, GIS. Zie ook advertentie stoeltje, z.g.a.n., ƒ 50.
binden met zo'n OUDERE TRIOSEX: 'n vrouw of man
md B.V. tel. 033-751167 Neven, nichten, achterneven. 9/10 augustus in Stadsblad. Tel. 02507 - 19628.
vrouw thuis: 06-9650 (1 gpm). extra in bed. Sexkontakten1
:lp de Polen. Stuur 'n *Zaterdag ziet Adrie Abra- Bel Nieuwland Opleidingen:
Start
inschrijving
Luister naar gratis SEXoproe- Bel nu 06-9844 (75cpm).
R. Janssen 020-6521231
iselpakket! Wij hebben ham, hartelijk gefeliciteerd.
14 augustus
pen van vrouwen. Maak je fRIOSEX: 'n vrouw of man
Zalenverhuur
n adres: 02907-5235.
Hans en Cobie.
werkdagen 10-16 uur
keuze, de computer schakelt extra in bed. Sexkonlakten!
Kunst en antiek
je direkt door. 06-9665 1gpm Bel nu 06-9502 (75cpm).
;ka en Martin wat hebInformatie/demonstraties
we het leuk gehad en
NEGERINNEN geven tel.nrs Vele mannen gezocht voor
Uitgaan
op de Open Dag
ijk gegeten, Willem, M\r'
voor gratis plezier bij hen gratis SEX met dames 35+.
zaterdag 2 september.
en Romy bedankt.
thuis. 06-9662 (75cpm).
06-9620 (75 cpm).
10.00 - 16.00 uur
;ka en Martin wat hebantiek, klein,
uw adres voor koud buffet
Nieuw: hete meisjes (v.a. 18) Vrouwen (40+) willen snel
we lekker gegeten en
Volksuniversiteit
groot, dik, dun.
en bittergarnituur.
uit Groot Amsterdam!!
SEXKONTAKT. Direkt aan de
igevierd, grote klasse.
Rapenburgerstraat 73
Tel.: 02507-18812/15619.
06-350.23-020 (1gpm).
lijn! Bel 06-9757 (75cpm).
Ger en Wim.
telefoon: 020 • 626.1626
VERENIGINGSGEBOUW
Keizersgracht 357,
Nu DIKKE vrouwen echt op- ! Vrouwen van 35+ willen
inska, Martin, bedankt
ASTROLOGIE opleiding/curs.
bellen. Zoek de leukste en de DIREKT-SEX. Bel haar op via
020-6232736.
2 september buitenmarkt
het geweldige feest.
'Jupiter': folder 020-6384148.
Bloemen, planten
Showroom:
computer verbindt je naar 06-9604 (75cpm).
evenemententerrein
Boer>r, Armand, Ans.
Mr. J. Takkade 30,
haar thuis 06-96.68 (1gpm). •
en tuinartikelen
Grote Krocht 41, Zandvoort, Engels v. beginners + halfhaavelaan t.o. EG-ziekenhuiS'
Wellustige oudere vrouwen
Aalsmeer, 020-6412137.
tel. 02507-15705 b.g.g 19932, gev. ƒ5 p/u. Begin 28/8 +
inska, Martin, heel vee: te Haarlem. 3 september coNu kun je hete vrouwen echt geven hun tel.nrs voor gratis
voor
voor de geslaagde pexterrein Weerlaan 3 te Hille31/8. Progress 020 - 6738412.
opbellen. Ze willen gratis sex. sex. Bel 06-9605 (1gpm).
TUINMAN voor al uw tuin- De computer verbindt je naar
BRUILOFTEN - RECEPTIES
/dag. Oma Jacobs.
gom. 17 september EmergoKOFFIETAFELS
werk, hek- en straatwerk.
hal
(voormalige
Delta
Lloydhaar door. 06-9755 (75cpm).
irtin en Mariska bedankt
Erkende relatie/
Levering alle materialen.
Zoekt u ruimte voor vergadehet lekkere eten en leuke hal) te Amstelveen.
Diverse clubs
groot en klein,
Onderdanige
vrouwen (40+)
Vraag vrijblijvend prijsOrg. Hensen: 023 - 402334.
ring, feest, club of partij? bemiddelingbureaus
Martha, Klaas.
JAN BEST, Keizersgr. 357,
opgave. Tel.: 023 - 380852. willen vrijblijvende sex. Gratis
Komt u dan eens praten met
020-6232736. Showroom:
& discr. 06-9502 (75 cpm).
irtin en Mariska wat een
Mr. J. Takkade 30, Aalsmeer, mij, A.J. v.d. Moolen,
sties feest was het zeg.
CUPIDO
brengt
u
bij
elkaar!
DARLING ESCORT
Huishoudelijk
Oudere ERVAREN vrouwen
Gemeenschapshuis,
tel.:
020-6412137.
Te koop
inkt hoor pap en mam.
Indien gewenst reeds binnen
van 35+ zoeken sexkontakt. v.a. ƒ200 p.u. Meisjes gevr,
02507-14085 of 19652.
personeel
1 week uw eerste contact.
aangeboden
v.a. 18 j. Bel: 020-6189577.
Veilinggebouw Amstelveen.
06-350.290.53 (75cpm).
m en Mariska het was
gevraagd
Vraag gratis en vrijblijvend
Heden inbreng voor veiling
diversen
te gekke avond, hartstikde folder aan: 03451-11486
Huwelijk en
4 en 5 sept. Spinnerij 33,
edankt, Frans en Marga.
(automatisch) of 03451-31364
tel. 020 - 6473004.
kennismaking
(telefoniste). 24 Uur per dag, Dubbeldeurs koelkast merk
n, Herman, hg 19-8 en op Gevr. goede huishoudelijke
7 dagen per week. Cupido: Marijnen, 4****, ƒ125,-.
het jubileum. Liefs Liet, hulp voor 3 u. p.w. op woensof maandag: 02507-18862.
Wim, Beso, Beso.
Onderhoud,
Anneke zoekt een leuke man erkend, voordelig en één van Tel. 02507 - 17063.
om een praatje mee te maken Nederlands grootste relatie- *Gratis af te halen ± 24
Gevr. hulp in de huishouding,
reparatie,
bij een lekker glaasje wijn. organisaties.
1x 14 dagen. Tel.: 16883.
strandtentschotten m. ramen
doe-het-zelf
Boxnummer 923738 1gpm. CUPIDO zorgt snel voor resul- incl. stijlen. Tel.: 17805.
taat!
Folder:
03451-11486
(auBen jij de man waar Mirrie al
Beeld en geluid
*T.k. ovale notenh. salontaDaar zit u dan Een heerlijk huis op 't oog,
Gepens. schilder heeft nog jaren op zit te wachten? Wiljij tomatisch) of 03451-31364 fel ƒ35; houten speelgoed
maar eerst moet u mooi uw huidige
tijd voor binnen- of buiten- ook een leuke relatie? Box- (telefoniste). Erkend, voorde- hijskraan ƒ 25. 02507-15817.
lig en één van Nederlands
nummer 924145 1gpm.
woning kwijt
* Geluidsbegrenzer,
merk werk. Tel.: 02507 - 18248.
grootste relatie organisaties. * T.k.a. tweepers, opklapbed
JGL, nieuw ƒ 815,- nu ƒ 200,-. SCHILDER heeft nog tijd v. Ben jij eerlijk, spontaan en
De beste manier: een advertentie op
met
matras,
in
goede
staat
Tel.: 02507 - 15808 na 18 uur. binnen- en buitenwerk. Vrijbl. vrolijk? Dan wil jij vast een
opvallend formaat
ƒ 150. Tel.: 02507 - 16442.
heeft ons volleybalnet
Onroerend goed
leuke date met Sandra.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
jenomen? Riche strand- * T.k. ktv Philips 66 cm, vr.pr. prijsopgave.
Bellen
na
18.00
uur:
19800.
Boxnummer 924739 1gpm.
en woonruimte
ƒ75; ktv + afst.bed. Vr.pr.
Tel.: 02507 - 30516.
sneller, want:
Rijles auto's
ƒ115. Tel.: 02507 - 16306.
te huur
Ben jij ook achtergebleven en
behouden ons het
en motoren
wil je er toch een leuke vakanaangeboden
voor zonder opgave van
Schoonheid en
tie van maken? Bel dan naar
leri teksten te wijzigen
Verhuizingen
verzorging
mij, vr. Boxnr 925047 ïgpm.
st op te nemen.
Alblas Verkeersscholen
Ben zoekt een gezellige Te huur kmr/app. in centr. m.
En de makelaar weet van wanten en kranten.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
vrouw waar hij later mee wil gebr. keuken, met tuin, v.a.
HAIR-WEAVING
kamerverhuizingen. Voll. verz.
gaan samenwonen. Lijkt jou 1-9-'95. Tel.: 02507 - 19541.
Weggelopen of
UW RIJBEWIJS
100% echt lang vol haar
Dag-nachtserv. 020-6424800.
dat wat? Boxnr 921753 1gpm.
Nieuwkoop, 01724-8361.
evonden dieren
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
• ANNULERINGEN van uw
Deze blondine van 26 jaar
Onroerend goed
Tel.: 02507 - 14606.
Zie ook de pagina's
advertentieopdrachten kunt u
zoekt een zakelijke zakenSHOWROOM
en woonruimte
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Yvonne Kreuger Body Care man. Ben jij al nieuwsgierig?
in deze krant.
rmist zw./witte poes met richten aan Centrale OrderafPedicure
te huur gevraagd
Boxnummer 391492 1gpm.
band w.s. overleden, deling Weekmedia, Postbus
Komt ook bij u thuis
3 een tel. 02507-19106. 156, 1000 AD Amsterdam.
Deze fanatieke motorrijder
Tel.: 02507 - 20208
06-Nummers
zoekt een leuke motormeid Limburgse student zoekt met
om mee te rijden door alle spoed kamer m Haarlem e.o.
landen. Boxnr 985469 1gpm. Tel. 046 - 746278.
1
Dit is je kans. Johan is vrij Te huur gevr. voor studerenen wil zijn tijd met jouw door- de jongeman kamer of zoHETE LIVESEX 1 gpm
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, ::>
'
brengen. Bel dus snel.
merhuisje. Tel.: 080 - 233202.
24 uur per dag, 7 dagen per week.
ƒ f"
'\ Boxnummer 978701 1gpm.
ANONIEME sexafspraakjes
Wat moet u doen?
, / 3.
t Erik uit R'dam is spontaan er
Sexkontaktlijn
Amsterdam
GRATIS MICRO'S worden
06-320.330.79 (75cpm).
Woningruil
'/'',\
* altijd vrolijk en zoekt een leugeplaatst onder de
Kies een leuke advertentie
" •~"' o, f ke meid voor de gezelligheid.
navolgende voorwaarden:
Boxnurnmer 921241 1gpm.
Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
• geabonneerd zijn op het
750 RUILADRESSEN
in
heel
Nederland
Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze. Goed uitziende Nederlandse in A'dam. Inform. bij WBV Het
GEHEEL
PRIVÉ
Zandvoorts
Nieuwsblad
• inzenden uitsluitend
man, 26, groot, zoekt Suri- Oosten. Tel.: 020-4873315.
Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
thuis doorgeschakeld
via de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
naamse dame tot ± 35 jaar,
liefst mollig, omg. Amsterzijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
dam. Boxnr. 946870 (1 gpm).
Financiën en
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • al-

Felicitaties

Oproepen
Mededelingen

MiCRO's

Party-service
PELIKAAN

l' knul nu h'ksl h-lrfoni-rlir u|iïr\cn: (UjOT-l'lfid of
ar^i^rliy/.flHlrti iian:
*

X.amhoorl, Ni..ims|,lml. üa-lhuisi-lc-in 12, 20 12.1 M
/;iml\<mrt :

1'liuUsiiifi U ook moiri'lijk in dr volgende romlmmlir:
/. Ziimluinris M'-nu -lil.nl. \iii!,i cKcctis WfM'klihul,
l'ilhmirnsr Coiir.ml. dr Kondr Vcin-r. Aalsmeerder
Courant. :d[e i-dille-, \un hel AmMcrdains Stads*
Mild. de \ieuvve \\Ves|n-r. /7J.Ö2 per imlliinrlt'r.
SluilinjMijil: manndaji 10.00 uur.
«

Informatie mvr on/,e ovfri^c iiniilrckkelijke adverleiitiecoinliiinities in de Micro's /ijn op iianvriiag op
on/.r kitnlorrn \ i'rkrij»l(jiar.

"A"

\'oor brieven onder nummer *urdt l rr<;rl e\lra in
rekening <;rl)raelil. ïiUinede ./J!.-- .idm. kosten.

"^T

Bij |>laalsiu<: in de Micro's \vorden jj»'t-n liewijsnumtners \ersiiinrd. Op \eivoek \u>rdl ;i;m iidvcrleerders hutten hel u-rspreidinfis^i-liied één krant verslnnnl. Mier\oor wordt ƒ6. HO in rekening grliraehl.

Alle prijken e\cl. 17.r>r/r UTW
l! knul de tekst \ati uw Miero-iidverh-nticcomhinalie X
telefoin'hfli (>p<;r\en:

020-562 62 71

(dit nummer i.s nicl \oor lie/or<;kl,iehlen) of /enden aan:
i\I iero's VWrknn'din
PoMlms 156- 1000 AI) Amhti-nlnni
De slnilin^slijden. gelden \oor plaatsing in de/.elfdr
week .
Voor de lielaliii;; ontvangt u een acceptgirokaart.

Jan Best

De Krocht

Teak houten
banken

Eén telefoontje
is genoeg...
om in contact te komen met de man of vrouw van
jouw keuze. Het maken van een afspraak is'een v',-|
fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria óp eiv*
achter elkaar stelt een aantal personen zich aan je"42
voor. Lijkt het je wat, dan kun je direct een
afspraak maken.
Een effectieve manier om contacten te leggen;
En nog leuk ook!

)or trouwfoto's
)to Boomgaard
rote Krocht 26
Tel. 13529

;.,

CONTACTLIJN

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

A

Probeer het maar eens en bel de

e

ie
s
ie
e
e
P
jtira
d
a
n

i-

e

06-350.222.21

in 5 dagen

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENfTIE?

06-9714

'.'• ' i

.

Bel Dames Thuis

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!

Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
'at moet je doen?
Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te
beluisteren)
Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ.25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw adverten
tie afluisteren.
ui,hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)
i blokletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)

Ik ben Sylvia en zoek een eerlijke, lieve, spontane jongen
voor een serieuze relatie.
Boxnummer 925488. (1 gpm).
Ik, man, zoekt een flinke molliie dame uit de omgeving van
l'dam voor een gezellige relatie. Boxnr 919302 1gpm.
Ik zoek een leuke jongen onder de 22 jr om een keer gezellig mee uit te gaan. Ben jij
hem? Boxnr 924036 1gpm.
Kan jij de warmte halen uit
deze 51-jarige weduwe en
ben je sportief en eerlijk.
Bel dan! Boxnr 900665 1gpm.

handelszaken

3 regels
Gratis!

06-98.50
24 u/p.d. 100 c.p.m.

Autoverzekering

Dikke vrouwen geven tel.nrs
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9602 (1gpm).

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Dikke vrouwen (40+) willen
kontakt met oudere heren.
Bel ook! 06-9543 (75cpm).

Vakantie
Binnenland

Direkt apart met gratis vrouwen, doorverbonden naar
haar huis. 06-9710 (75cpm).

T.h. vrijst. zomerhuisjes bij
Ommen (Oy.), idyllisch gel. in
een prachtige natuur te midden van bossen. Lage prijzen
Kees, keihard de lekkerste, vrij v.a. 19/8, herfstvakantie
zoekt goódlooking pos-meid nog vrij. Inl. 05291-52277.
voor spetterende afspraak.
Boxnummer 911298 1gpm.

voor de particulier

DIREKT-SEXKONTAKT Kies
nu zelf de heetste vrouwen,
via de computer wil ze gratis
sex aan de lijn. Bel 06-9788
(75cpm).
Dominante vrouwen geven
tel.nr voor Gratis SM-kontakt.
06-320.325.80 (1gpm).

DOORSCHAKELLIJN
Auto's en
Nu kun je vrouwen direkt
Koken, fietsen of een strandopbellen. Direkt thuis.
auto-accessoires
wandeling maken, dat doe ik
Bel: 06-9892 (75cpm).
(vr.) graag. Wil jij dat samen
met mij doen? Boxnummer T.k. Citroen CX 2500 GTI, eind
ELKE DAG NIEUWE
903405 1gpm.
DAMES PRIVÉ
'87, kobaltbl., zw./gr. citroen
Laat je snel
Welke vrouw heeft zin in een design, autom., in perf. staat
doorverbinden via
serieuze, vaste relatie met van onderh. Vr.pr. ƒ4900,-,
man? Kinderen zijn geen be- incl. trekhaak.
zwaar. Boxnr 932123 1gpm. Tel. 06 - 53171948.
24 u/p.d. 110 c.p.m.
Wil jij samen met Anita een T.k.a. Ford Sierra 2.0 CLi, GESCHEIDEN en toe aan 'n
beschuitje eten? Bel dan snel bouwjaar 01-1990, ƒ6750.
nieuwe start? Veel vrouwen
voor de rol op is? Boxnummer Tel. 02507 - 16077.
zijn ook op zoek: bel
902429 1gpm.
06-350.290.15 (1gpm).
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
GRATIS 't bed in met geReflectanten op advertenin deze krant.
trouwde vrouwen. Direkt sex
ties onder nummer gelieven
contact. 06-9566 (75 cpm).
rvoor te zorgen dat het numHuur en verhuur
mer in de linker-bovenhoek
Heerlijk DISCREET apart met
op de envelop staat vermeld
auto's en motoren
hete vrouwen uit Amsterdam.
en dat de brief geadresseerd
06-320.322.11 (75cpm).
wordt aan: Centrale OrderHete meisjes (18) Live
afd. Weekmedia, Postbus
Zie ook de pagina's
156, 1000 AD Amsterdam. Dit
SHOWROOM
voorkomt vertraging in de bein deze krant.
Geen wachttijd 1 gpm
handeling.

Brieven onder nummer kosten ƒ.8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

leen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

6

t boxnummer is:

L

J

't gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
°or ons strikt vertrouwelijk behandeld.

aam:
dres:
°stcode/plaats:
^
op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
5
;-350.15.15.6
en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld wore
,n geplaatst.
jüur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
'?ekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
n
.vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

06-9715

Lijkt het jou leuk om een keer
flink te gaan stappen met Sylvia. Dan moet je nu nog bellen. Boxnr 968430 1gpm.
De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
>/oor het Advertentiewezen)

Homo: Jongens (18) onder el• Wij behouden ons het kaar. Hoor die knullen genierecht voor zonder opgave van
ten! 06-320*330*88 (75cpm).
redenen teksten te wijzigen
** HOMOKONTAKTEN **
of niet op te nemen.
Zoek je snel een hete knul?
• Uw rubrieksadvertentie 06-320*330*18 (75cpm)
kunt u zowel schriftelijk als
** HOMO-KONTAKTEN **
telefonisch opgeven. Zie voor Direkt apart met een hele
het adres en/of telefoonnum- hete knul uit Amsterdam!
mer de colofon op de adver- Bel nu 06.-9613 (nu 50cpm).
tentiepagina van deze krant.
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Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

06-98.57

l_ hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.

P

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

6reqels/ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode: ..

Plaats:

Telefoon: ...

S.v.p. in rubriek:

Abonnee Ja/Nee

J
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INDESIT 800 TOEREN
WASAUTOMAAT

PHILIPS 63 CM KTV

ri STEREO TELETEKST
Flat squarebeeldri 25GR9760;
buis, teletekst, stereo en af& standbediening. Adv.' 1795.-

ri
r,

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28ST2471; Adviesprijs"! 995.-

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST
8 28SL5800; 70cm. Adv.'2695.ft
8
PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ
28PT800B; Adviesprijs'2795.-

ft
;'ï

PHILIPS 29PT910A
70CM MATCHLINE
lOOHertz, beeld in beeld
(P.I.P.), digital scan, stilstaand
beeld, teletekst en 100 Watt
totaal muziekvermogen.
Adviesprijs'3695.-

n
n

SONY HI-8 TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit,
hifi stereo. Adviesprijs'3330.-

1599.-

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8, stabilisator, stereo.

SONY STEADY SHOT
Met stabilisator! '3100.-

1549.-

SONY HI-FI STEREO
CAMCORDER
TR323; Hi-Rstereo camcorder,
10xzoom, groothoeklens. '2550.-

1449.-

PHILIPS MINI-SYSTEEM
MET 3-CD WISSELAAR
FW25; 2x25 Watt Hi-Fi versterker, 3-bands equalizer;
Digitale tuner met 24 pre-sets; Dubbel cassettedeck,
High-Speed Dubbing; CD-speler met caroussel-lade
voor 3 CD's, programmeerbaar; 2-weg bassreflex
luidsprekers; Afstandbediening. Adviesprijs*999.

800 toeren volwasautomaat,
trommel roestvrijstaal, traploos instelbare temperatuur,
halve wasknop, 14 basisprogramma's voor katoen,
synthetika, fijnwas en wol,
formica bovenblad, zelfreinigende pomp en zeer
zuinig. Adviesprijs*999.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv."849.-

395.-

PHILIPS VHS-HQ

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling. Adv.'799.-

VIDEORECORDER
Makkelijk te bedienen videorecorder, '42 voorkeuzezenders, Nederlands display, automatisch koppen
reinigingssysteem. Met afstandbediening te programmeren. Adviesprijs*749.-

TOPMERKCAMCORDER
E807; 8mm, Sxzoom, autofocus.

869

WHIRLPOOL 2-DEURS
235 liter. Adviesprijs'985.-

SHARP R3G56KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

259.-

LUXE 800 TOEREN

469.-

949.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs koel/vries kombinatie
met 3 laden. Adviesprijs*999.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR632; TURBO-DRIVE,
4 koppen, stereo, longplay,
LCD-afstandbediening. '1 295.-

MIELE 1100TOEREN
Type W697LW; Voorlader,
RVS trommel EN kuip.
Adviesprijs. *2299.-

599.-

BAUKNECHT WA541
1000 toeren wasautomaat

649.-

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel. *1499.-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi. Adv.*1235.-

679.-

BAUKNECHT SUPER
3 laden. Adviesprijs'1199.-

859.979.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Flat en square Hi-BlackTrinitron beeldbuis, teletekstenafstandbediening. Adv. '1660.- JVC HI-FI VIDEO
HRJ600; Stereo. Adv.'l 299.-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs*! 498.-

949.-

999.-

999.-

BLAUPUNKT HI-FI
STEREO + SHOWVIEW

1045.

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs. '1499.-

699.-

799.-

649.-

SONY55CMKVX2141
Stereo en teletekst. *1650.-

999.-

SONY VIDEO + PDC
SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviesprijs.'890.-

DV5403 KTV
55cm, Stereo en teletekst.

INDESIT KOELKAST
| 2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

AKAI VIDEORECORDER
Steppen met LCDxfeüKd.*82a-

448.-

[jfoij.? 199 •"
AEG TURNAMAT

1299.-

l-Dflj 495 •*
BAUKNECHTKRC3032
300 LITER KOELER

pTg«4
lifrfe?

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

"7QC
f 9«J."

IGNIS DROGER AWF020

ELECTROLUXRC1000
33 LITER KOELBOX
Absorptie, 12/220 volt en gas.

Z99.-

345.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR223; TELETEKST. *1245.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

ETNA KOOKPLAAT
1205JN;4pits.Adv.*450.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTDSO; Adviesprijs*649.-

TURBO-DRIVEVIDEO
Supersnel, VHS+Ovideo. 759.-

238.ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-slanden. *135.-

pW4
IJ'JB.?

Bm^^P

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33; Stereoen teletekst.

37 CM KLEUREN-TV

948.-

PELGRIM TURBO
FORNUIS
94.0; Heteluchtovenl'1685.-

m 445.-

479.-

GRUNDIG51 CM KTV
T51-540;Tetetekst. Adv.*1099.-

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; ElekWsche oven,
inkl. grillen kookwekker. *1510.-

BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

4 KOPPEN VIDEO
Topmerk! Perfektbeeld. '799.

GRUNDIG 63 CM
T6ÏÏ-630; Teletekst. Adv.'l 579.-

528.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.*1575.-

BOSCH KOELKAST

AKAI VHS-IHQ VIDEO
VSG21; Afstandbediend. V68.-

63 CM
m ARISTONA
STEREO TELETEKST
m 63TA4410; Adviesprijs'1995.-

ETNA FORNUIS 14.00

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro'
fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. AdviesprijsM 735.-

145 LITER KOELER
l Topmerk. Adviesprijs'749.-

449.

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12; Teletekst. *1679.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-etektrofomuis+grill. *999.-

AEG BOVENLADER
LAV275; 1000 toeren. *1699.-

| WHIRLPOOL 1-DEURS

SHOWVIEW VIDEO
VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv.'699.-

terzijde. BCC «a,
lijd voor u heelt!

INDESIT
FORNUIS
TypeKN5402WO; Adv.*849.-

ü^ 335.'
SÈf 365.*

BLAUPUNKTSHOWV1EW
RTV256EGC; Supersnel,
LCD-afst. bed. Adv. "995.-

iuHertijkdevolgendew.

SIEMENS WASAUTOM.
Adviesprijs* 1348.-

1000 TOEREN BOVENL.
1-DEURS KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiaele garantie.

en impörte

995.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER
TypeAWG089; Adv. "1435.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR333; 'Beste koop!'
3 koppen, TELETEKST/PDC
prog. Adviesprijs'1095.-

749.-

WASDROOGKOMBNATE
Wassen en drogen in
1 machine, 1200 toeren.
Adviesprijs. '1799.-

BOSCH 345 LITER
KOEUVRIESKOMBINAT1E
Type KGV3602; 3 vriesladen en extra grote koelruimte.
Adviesprijs*1699.-

SONYSHOWVIEW+PDC
SLVE50; 4 koppen, TriLogic. Adviesprijs'1330.-

699.-

WHIRLPOOL AVM920
Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv.'1499.-

955.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

PANASONICHI-RVIDEO
NVHD90;'Beste koop!' 4 koppen, stereo, showview.

699.-

469.-

SHARP3IN1KOMBIR7V1

MIELE K1321S LUXE

699.-

379.-

MOULINEX KOMBI
FMA925C;Luxe3in1 kombi magnetron. Inkl. heteluchtoyen en grill. Adv.*849.-

549.-

37CMTYPE37KV1212
"BESTE KOOP' Officiaele
Philips garantie. Adv.*695.-

SONY55CMKVM2100
Hi-BlackTrinitron.Adv.*1000.-

249.-

PHILIPS/WHIRLPOOL MOULINEX FM1315
TypeAWG71 9; Adv. '1 235.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.*999.-

SONY HI-FI VIDEO+PDC
SLVE70; Tri-Logic! 4 DAPRO koppen, Hi-Fi stereo
en PDC. Adviesprijs.'l 780.-

SONY72CMKVC2921
Stereo en 'teletekst.*2250.-

WHIRLPOOL AVM610
20 liter inhoud. Adv. '649.-

ZANUSSI 2-DEURS
STUNTI Adviesprijs'749.-

PHUPSHH3CAMCORDER
M870;16xzoom,stereo.'2495.-

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviesprijs'745.-

R
*

219.-

ZANUSSIWASAinOMAAT
TypeZE4QOE; Adv. '949.-

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350; Adviesprijs' 1445.-

ft SONY72CMKVS2921
wereldklasse en
n Absolute
bijna alle denkbare moge8 lijkheden. Adviesprijs'4000.-

R
C
R

179.-

695.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240; 'Beste koop', VHSHQ,TELETEKST/PDC.'17Q9.-

*R

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1 200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs' 1 1 99.- SHARP R2V14 STUNT

BAUKNECHT 2-DEURS INDESIT PROMOTIE
Luxe kast. Adviesprijs'1 049.- Type 2596; Adv. '799.-

SONY TRAVELLER
Lichtgewicht camcorder. '1650.

STEREO TELETEKST
52N A2304; 55cm, OH. Philips
garantie. Advinsnriis'1345.-

ft
«
R
R
ft

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en
ontdooiïen. Uitneembaar |
draaiplateau. Adv. '279.-

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje.
Adviesprijs. *595.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E;LCt>afslbed..V99.-

|:ï*«%

WHIRLPOOL AFB594

rrgj OQQ

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV401;'Beste koop!'TELETEKST/PDCprog. '1099.-

»iE»A?

PELGRIM WASEMKAP
WA15; Adviesprijs*245.-

98.-

QflQ

IJM? OUOa"

429.-

KONDENSDROGER
N5000; Geen afvoer nodig

O «fOi"

"IQ
j ö."

WHIRLPOOLAWG912
Kondensd'roger.
Adviesprijs. *1549.-

120 LITER VRIESKAST

599.-

|:{«t«t OOO

MIELE DROGER T349

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1341; Adv. '848.-

ijjwf 1199.-

hfafef

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afslandbediening. '699.-

349.

BCCEECOKiBETEREN GOEDKOPER!

OO«fa"

INDESIT D3000WI
LUXE VAATWASSER
AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv. *1 449.- 6 programma's, 12couverts
en geruisarm: Adv. *999.-

1049.-

WHIRLPOOL 243 LITER
1.40 meter hoog met
6 vriesvakken cq laden.
Adviesprijs'1165.

STUNT! Topmerk telefoonfax-antwoordapp. met kopieerfunktie, ingebouwde fax-selector,
60 voorkeuzenummers, autom.
papierafsnijder en afstand, __.
bediening. Goedgekeurd Min.
W,
v
VSW.Adïiesprijs*1Z99.-

798.-

699:
SI piN-CODE |

Electronisch betalen J HAARLEM
met uw PIIM-code.
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
zonder extra kosten |Rivièradreef 37
•

BOSCH VW SPS2102

STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alle topmerken
leverbaar in alle maten en
soorten. Er is al een vries
kist vanaf

MERKCENTRIFUGE
2800toeren.Adviesprijs*249.-

298.-

159.-

ICnl_A4IMLI
DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
kE*ni

A ItlrY

• •-• mm m m~

(BEVERWIJK
ISUPERSTORE 1.100 m2
iBreestraat 65

BADHOEVEDORP
ALKMAAR1
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE l
DEN HAAG
HILVERSUM

599

BAUKNECHT VW3PR

\ihiff / 99/
MIELE VW G521
Type G521; Adv. '2099.-

l OPENINGSTIJDEN:

l maandagmiddag

| jinsdag t/m vrijdag
zaterdag .9 tot 5 uur.
ELEKTRO-SUPERS l Badb.oevedorp vrijdag

1399.
-

:...,.1 tot 5.30 uur
;
'

9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
...7 tot 9 uur

SfrTiï- ïiYnTiSrJTJrV^ l Maarssenbroek vr dan ......
7 tot 9 uur
N DE RANDSTAD l overige filialen donderdag ..... 7 tot 9 uur

Donderdag 24 augustus 1995

Los nummer M.85

55-e jaargang nummer 34

Flatbewoners roepen hulp burgemeester in na terreur

Reuzen in een klein hoekje

'Moeten we wachten
tot er doden vallen?
ZANDVOORT - Bewoners uit de 'Karel Doormanstaete', de EMM-flat aan de
Dr. Mezgerstraat, hebben de
hulp ingeroepen van burgemeester Van der Heijden.
Zij zijn de bedreigingen en
overlast van een 24-jarige
medebewoner meer dan zat.

Oplage: 5.300

Jack
Klusjesman Jack heeft
*>
tientallen mensen op*J
gelicht. Ook in Zandvoort,
zegt een inwoonster van Amsterdam. Zij is op zoek naar
medeslachtoffers, om de oplichter gerechtelijk te kunnen
aanpakken. „Er moet een eind
komen aan de praktijken van
die man."

Ze zijn zelfs bang dat er do- pen dat u alle invloed aanwendt
den of gewonden gaan val- om deze jongeman op te laten
nemen en een genezingsproces
len.
De 18 gezinnen vragen Van
der Heijden persoonlijk in te
grijpen, omdat andere instanties in gebreke blijven. 'Wij ho-

in gang te zetten,' schrijven zij
deze week in hun brief aan de
burgemeester. „We zijn bij de
politie en bij EMM geweest,"
zegt een van de bewoners,
„maar die kunnen met de huidige wetgeving niets doen,
waardoor het definitief zou zijn
afgelopen."
„De jongen woont al sinds
1989 met zijn moeder in onze
flat. Hij is ernstig psychisch gestoord, maar neemt zijn medicijnen niet in. Hij is bekend bij
de psychiatrische inrichting
Vogelenzang, maar daar willen
ze hem niet opnemen, hooguit
voor een paar dagen. Ze zeggen,
dat ze hem niet tegen zijn zin in
kunnen laten opnemen. Maar
wat moeten we dan? Wachten
tot er doden vallen?"

Stoeprand
Het allereerste circuit
c
van Zandvoort had nog O
stoepranden. Sommige coureurs uit die tijd hebben dat
geweten, blijkt uit kranteberichten uit die tijd.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Weer dodelijk
ongeval Zeeweg
ZANDVOORT - Op de
Zeeweg is maandagavond
rond half twaalf opnieuw
een dodelijk ongeluk gebeurd. Daarbij kwam een
20-jarige Haarlemmer om
het leven.

Stoeptegel

Door
deze
ruit ging binnen
enkele
dagen voor de
tweede keer
een stoeptegel
Foto André Lieberom

Afgelopen week was het weer
raak in de flat. Toen heeft de
man voor de tweede keer binnen enkele dagen een stoeptegel door het raam van zijn moeder gegooid. Voor de bewoners
is de grens bereikt, vandaar
hun noodkreet aan burgemeester Van der Heijden: 'U heeft
vrij inzage in het dubbeldikke
dossier bij de politie. Een lange
lijst van ernstige gebeurtenissen zal u tonen wat de jongeman dagelijks in onze flat voor
schade aanricht. Help ons alstublieft, we zijn ten einde raad.'
Zie ook pagina 3

In een klein hoekje van Kerkpad en Bakkerstraat verdrongen
zich zaterdagmiddag drie enorme olifanten om aan een 'rijk gedekte' tafel te komen, samen met nog eens een aantal paarden en
kamelen. Dick Hoezee, eigenaar van café Harlekijn én zelf directeur van circus Rigolo, had de dieren van Circus Renz traditiege-

De man was met een broer en
een vriend naar Zandvoort geweest en reed alleen terug. De
overige twee reden er in een andere wagen achter aan. Toen de
jongeman bij de Bokkedoorns
twee andere auto's wilde inhalen, kwamen zijn wielen in de
middenberm. Hij verloor de
macht over het stuur waarna de
auto een paar keer over de kop
ging en op de noordelijke rijbaan terechtkwam. Het slachtoffer werd uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse.
Een van de ingehaald bestuurders, een 66-jarige Haarlemmer, stopte abrupt, kort na
de bocht. De broer en de vriend
van het slachtoffer die daarna
tevoorschijn kwamen, konden
deze wagen niet meer ontwijken. Bij deze botsing raakte
niemand gewond.
Het is het tweede zware ongeval binnen een maand. In beide
gevallen werd harder gereden
dan de toegestane 80 km per
uur. De Haarlemmer zou volgens de politie 100 gereden hebben. Bij het ongeval vier weken
terug, waarbij drie jonge Amsterdammers om het leven
kwamen, werd de snelheid geschat op 160 km per uur.

trouw uitgenodigd voor een Dierenlunch. Hoewel er tevoren geen
ruchtbaarheid aan was gegeven, konden toch nog tientallen kinderen en ouders van het schouwspel genieten.
Foto André Lieberom

Vanaf 28 augustus alle intercity 's Maastricht/Haarlem naar middenperron

Zandvoort krijgt eigen huiswijn Korte overstap treinreizigers definitief
tijdens het 'Lekkerste weekend'
ZANDVOORT - Tijdens
De Zandvoortse kunstenares
het 'Lekkerste Weekend Marianne Rebel heeft op vervan Zandvoort' wordt een zoek van de horeca en Kunsteigen, Zandvoortse huiswijn circus Zandvoort het etiquet
gepresenteerd. Het keuren voor de huiswijn ontworpen en
ebeurt waarschijnlijk door geschilderd.. Een kunstwerk
oop Braakhekke, die is uit- waarin allerlei facetten van
genodigd voor de opening Zandvoort aan bod komen. Het
is te zien op het Kunstcirvan het evenement op vrij- doek
cus dat begin volgende maand
dag 29 september.
in het dorp wordt gehouden. De

f

ZFM interviewt
sportverenigingen
ZANDVOORT - De Zandvoortse omroep ZFM zendt
zaterdagochtend 16 september een speciaal sportprogramma uit.
Het programma krijgt als titel mee 'Sport-goedemorgen
Zandvoort. ZPM haakt hiermee
in op het nieuwe sportseizoen,
dat komende weken voor veel
Zandvoorters begint, 's Ochtends tussen 9 en 12 uur komen
vele verenigingen langs om te
praten over hun sport, wat daar
zo leuk aan is, én over de plannen voor het komende seizoen.
De live-uitzending vindt - als
elke zaterdagochtend - plaats
vanuit Café Neuf, Haltestraat
26. Het programma is te beluisteren via de kabel op 105.0 FM
en via de ether op 106.9 FM.
Belangstellenden die de uitzending willen meemaken, zijn
welkom.
(ADVERTENTIE)

Let op onze
super
aanbiedingen
elders in deze
krant.

B Waterstanden

dere ondernemers en instanties
mee, zoals Circuit Park Zandvoort, Circus Zandvoort, Ondernemers Vereniging Zandvoort en de Gemeente Zandvoort. Zij geven een uitgebreide
presentatie van hun activiteiten. Holland Casino Zandvoort
presenteert zich zowel als casino als culinair.

Zandvoortse huiswijn zal ook Hapjes
na het 'Lekkerste weekend' te
Tussen eten en presentaties
verkrijgen zijn, niet alleen bij
de horeca, maar bijvoorbeeld dóór zijn er allerlei kleine evenementen, zoals live muziek en
ook als relatiegeschenk.
optredens van bekende persoVoor het 'Lekkerste weekend nen. Zo is miss Holland uitgevan Zandvoort' bestaat inmid- nodigd en komt er ook een
dels al behoorlijke belangstel- 'Mosselkoningin'. Via circuitdiling, ruim voldoende om daar- recteur Hans Ernst zijn contacgaan ervan te waarborgen. Tot ten gelegd met Joop Braakheknu toe heeft een tiental horeca- ke, de bekende 'kok' van de te-ondernemers een plek gereser- levisie. Hem is gevraagd om op
veerd, waar zij het publiek van 29 september de opening te verhun
specialiteitengerechten richten en tegelijk het startsein
kunnen laten proeven. Zo te geven voor een lasershow.
wordt het een groots eet- en
Andere ondernemers, wel of
drinkfestijn, drie dagen lang in
twee feesttenten op het Bad- geen horeca, kunnen nog een
plaats reserveren in de feesthuisplein, voor het casino.
tenten, maar dan moeten zij er
snel bij zijn, zegt Bart Schuitenmaker, voorzitter Koninklijke
Bekendheid
Horeca Nederland afdeling
De bedoeling is, dat het pu- Zandvoort e.o. „Eind volgende
bliek meer bekendheid krijgt week moet alles rond zijn."
met de kookkunst van deze Aanmelden kan bij Cor van GelZandvoortse restaurants, ho- der van Hotel Bad Zandvoort.
tels, grand-café's en traiteurs. Schuitenmaker is enthousiast
Behalve de belangstelling van over de belangstelling die tot
Zandvoorters, verwachten de nu toe getoond is.
ondernemers ook die van mensen elders uit de regio te wek„Bijna iedereen doet mee!
ken. Dit in de hoop dat zij voor Maar hoe meer des te beter naeen etentje en een avondje uit- tuurlijk. De laatste happening
gaan, terugkomen naar Zand- van het seizoen wordt een hele
voort.
leuke."
Naast de horeca doen ook an-

ZANDVOORT - Treinreizigers tussen Zandvoort en
Amsterdam krijgen een kortere overstap op station
Haarlem. De NS hebben taesloten van de proef een definitieve maatregel te maken.
Maar dat geldt dan voor alle
treinen, van de eerste tot en
met de laatste, zeven dagen
in de week.

De definitieve regeling gaat in
op 28 augustus. Vanaf die datum arriveren alle intercity's
Maastricht/Eindhoven/Amsterdam op perron zes in Haarlem. De Strandsprinter houdt
perron vijf als eindhalte, dat is
eveneens aan het 'middenperron'. Dit betekent slechts een
paar meters overstappen van
de ene naar de andere trein.
Heel wat minder dus dan oorspronkelijk, toen de intercity
nog op perron 8 aankwam en
passagiers de nodige trappen
moesten overbruggen om over
te stappen.

Vertragingen
„De proef die op 28 juli is gestart en later is verlengd, is
goed verlopen," zegt Marjolein
van den Hoven, van de afdeling
Communicatie van de Nederlandse Spoorwegen. „We hadden eerst verwacht dat het de
nodige vertragingen zou geven
voor andere treinen, maar uiteindelijk was dat minimaal."
Verwacht werd dat het rangeren met de locomotief, die naar
het andere uiteinde van de intercity moet worden gebracht,
problemen zou geven. Dat is
dus meegevallen.
De NS zien de korte perronoverstap als een belangrijke

Postkantoor verbetert deur
voor mensen in een rolstoel
ZANDVOORT - De automatische zijdeur van het
postkantoor aan de Louis
Davidsstraat is nu veel beter
afgesteld voor mensen in
een rolstoel, voor ouderen
en voor ouders met een kinderwagen. Dat zegt Herman
Wardenier na zijn eenmans-actie tegen PTT Post om
dit voor elkaar te krijgen.

Vestigingsmanager Marinda
Datum
HW
LW HW UW
Jansen van het Zandvoortse
24 aug 03.26 11.24 23.45
25 aug 03.45 12.04 16.21 --.~ postkantoor is met deze maat26 aug 04.30 00.26 16.4812.34 regel heel snel haar belofte na27 aug 04.58 00.56 17.2212.54 gekomen. In een interview on28 aug 05.36 01.25 17.5713.46 langs voor het Zandvoorts
29 aug 06.12 01.3 18.36 14.0 Nieuwsblad beloofde zij, zo snel
30 aug 06.47 024019.1314.45 mogelijk iets aan de deur te la31 aug 07.27 03.04 19.49 1.26 ten doen: twee dagen later was
1 sep
08.11 03.45 20.3716.05 het zover. Aanleiding was de
klacht van de Zandvoorter HerMaanstand:
man Wardenier, die voor zijn
VM zat. 12 sep. 04.18 u.
boodschappen en bezoek aan
Springtij 14 sep. 17.58 u.
het postkantoor afhankelijk is
NAP+115 cm

van een rolstoel: de automati- halve voor hem ook een hindersche deur van het postkantoor paal voor anderen in een rolbleef te kort open staan om er stoel, voor ouderen die moeilijk
met zo'n rolstoel 'heelhuids' ter been zijn, en voor ouders
met een kinderwagen.
doorheen te kunnen rijden.

Klem

Prima

„Ik kom regelmatig klem te
zitten tussen de deur en de
deurpost," zo vertelde Wardenier in het interview in deze
krant, dat verscheen onder de
kop 'Eenzame strijd tegen electrische PTT-deur'. Op dat moment had hij net een tweede
ingezonden brief geschreven,
een persoonlijke actie die hij
was begonnen. „Zolang er niets
veranderd is, kom ik er elke
maand op terug," beloofde hij.
„Over vier of vijf weken zult u
weer van mij horen." Hij had al
eerder aan de balie geklaagd,
maar met die klacht werd toen
niets gedaan. De deur was be-

Maar twee dagen dus na het
artikel en zijn brief was het mechanisme trager afgesteld:
bleef de deur eerst - na het indrukken van de bedieningsknop • nauwelijks twee seconden openstaan, nu is dat ruim
15 seconden. Volgens Marinda
Jansen had het mechanisme
van de deur al aangepakt moeten worden tijdens de verbouwing dit jaar. Achteraf bleek,
dat dit niet was gebeurd. Wardenier is blij en tevreden met de
maatregel: „Primazo!!" Hij kon
het niet laten, nog een 'ingezonden brief' te sturen. Zie daarvoor de rubriek Meningen.

comfortverbetering voor de
klant. Bij hun besluitvorming
hebben zij onder andere de open aanmerkingen betrokken
van het eigen klantenpanel, een
groepje vaste reizigers waarmee afgelopen tijd maandelijks
overleg is geweest. „Mede door
hun commentaar op de langere
overstap, zijn we ook met de

proef begonnen," aldus Marjolein van den Hoven.
Ook volgens Ruud Schiltmeijer, de Zandvoortse vertegenwoordiger van reizigersvereniging Rover, is de definitieve
regeling een vooruitgang. „Het
is voor dit moment beslist een
hele verbetering, vooral voor
mensen die slecht ter been zijn

en voor ouderen. Het is hele
positieve ontwikkeling, dat zeker. Wellicht is het een eerste
stap naar de terugkeer van de
rechtstreekse verbinding tussen Zandvoort en het zuiden
van het land. Want Rover blijft
streven naar een definitief herstel van die treinenloop. Daar
blijven we naartoe werken."

Nog steeds grafstenen onder zand

Oud-raadslid
Mouwen overleden
ZANDVOORT - Miep
Mouwen-Swildens is dit
weekend op 83-jarige leeftijd overleden.

Bij het delven
van
een
nieuw graf,
wordt
het
zand op de ernaast liggende grafsteen
gegooid

Zij was in de jaren zestig
raadslid voor de Boerenpartij,
later voor het toenmalige Algemeen Zandvoorts Belang. Daarnaast was zij een aantal jaren
bestuurslid van het Comité
Kennemerland van de StichtingWereldnatuurfonds Nederland. Miep Mouwen-Swildens
kwam oorspronkelijk uit Groningen. In 1937 vertrok zij met
haar man, arts bij het KNIL,
naar Indonesië, waar zij hulp
verleende aan Molukkers en
Papoea's. Later vestigden zij
zich in Zandvoort. Miep Mouwen woonde de afgelopen jaren
in Huis in de Duinen. De begrafenis, op de rooms-katholieke
begraafplaats achter de St.
Agathakerk, vindt vandaag
plaats om half vier.

V

Foto Mevr. Boers

ZANDVOORT - De grafdelvers op de Algemene Begraafplaats blijven hun
zand gewoon op andermans
grafstenen deponeren. „Alleen proberen we te voorkomen dat dat gebeurt op dagen dat de overledene wordt
herdacht," aldus een woordvoerder van de gemeente.

men op een andere plek aan,
willekeurig door elkaar liggend. Die waren even 'opzij gezet'. Dat was in 1994. Zij heeft
toen een klacht ingediend en is
samen met wethouder Versteege en beheerder Jansen naar
het graf gegaan. Er werd beloofd dat het niet meer zou
voorkomen.
Die belofte is dus gebroken.
Volgens de gemeentevoorlichter kan het zand 'niet op een
kruiwagen weggebracht worden'. Maar volgens mevrouw
Boers is dat 'kolder'. „Dat is
nergens voor nodig, vroeger gebeurde dat ook niet. Ze hebben
tegenwoordig een hele grote
stationcar met een aanhangwagen, daar kan het zand toch op
gegooid worden? Volgens degeen die er nu werkt, is dat niet
'economisch', zegt ie. Maar ze
hoeven mij niets te vertellen, ik
ben vroeger vaak genoeg op de
Algemene Begraafplaats geweest. Mijn vader, Arian van
Duijn heeft er jarenlang gewerkt."

„Het is onvermijdelijk dat er
zand op de omliggende graven
terechtkomt," zegt een medewerker van de gemeentelijke afdeling Voorlichting. „Wel kunnen we zorgvuldig omgaan met
de nabestaanden, het toezicht
daarop wordt verscherpt. Afgesproken is, dat er rekening
wordt gehouden met de geboorte- en de o verlij densdag van de
begraven persoon." Dat zijn
met name de dagen waarop nabestaanden bij het graf worden
verwacht. Mocht het op zo'n
dag toch nodig zijn om ernaast
een graf te graven, 'dan wordt
er naar andere voorzieningen
uitgekeken,' aldus de gemeentewoordvoerder.
Heiligschennis
Mevrouw Van Zuijlen is verVerbaasd
baasd over het antwoord van de
De dames Boers en Van Zuij- gemeente, omdat zij laatst zag,
len zijn uitermate verbaasd dat het zand op het pad werd
over dit verhaal. Beide hebben gegooid. „Kennelijk kan het
meegemaakt dat er op het graf wel anders. Maar ik vind dit
van een naast familielid zand antwoord niet aanvaardbaar.
was gestort. Dat was afkomstig Het is heiligschennis." Meuit een pas ernaast gedolven vrouw Boers vindt het getuigen
graf. „Ik ging er huilend van- van een 'gebrek aan respect'.
daan," zegt mevrouw Boers. „Dit hoort niet op een begraafBehalve de berg zand trof zij plaats. En er zijn meer mensen
ook de grafstenen en de taloe- die er zo over denken. Sommi-

gen komen er elke week, mijn
broer gaat er wel drie keer per
week heen. Bovendien betalen
we ook nog steeds voor het graf.
Zolang is het van mij en moeten
ze er af blijven."

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D half jaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.
Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in
ons midden mochten hebben, geven wij U kennis
dal op 90-jarij*e leeflijd van ons is heengegaan
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Enige en algemene kennisgeving
Bedroefd delen wij U mede dat van ons is heengegaan

8HAP1

Veendam
Bentveld
23 augustus 1906
19 augustus 1995
Namens de familie:
M. Singer
Correspondentieadres:
Gen. Spoorlaan 93
2025 NA Haarlem
De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 22 augustus plaatsgehad.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij U kennis van het toch nog onverwachte overlijden van mijn man, vader, schoonvader en onze opa

Reinier van der Mije
(Rein)
op de leeftijd van 75 jaar.
A. van der Mije-Hendriks
Reina en Rob
Joyce
Luciène
Zandvoort, 21 augustus 1995
A. J. van der Moolenstraat 41
2041 NC Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum van 'Onderling Hulpbetoon', Poststraat 7 te Zandvoort, op donderdag 24 augustus
van 19.00 uur tot 19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
25 augustus in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst aldaar 10.15 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in een
van de ontvangkamers.
Vertrek vanaf A. J. van der Moolenstraat 41 te
Zandvoort omstreeks 9.30 uur.

Toegewijd aan de

Htnctt Inttrwctor

Danskunst

Studioadres: Oranjestraat 12 tel. 19701

DflNSCN DO€Nü
START pER SEpTEMbER NJEUWE dANSCURSUSSEN

GEZOND EN VERANTWOORD
BEWEGEN IN EEN GEZELLIGE SPEER!
AEROBICS
low- én high impact, Ook jeugdaerobics

Voor Uw blijk van medeleven ons betoond tijdens
de ziekte en na het overlijden van

Albertus Jacobs
betuigen wij U onze welgemeende dank.
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoléances waren voor ons een grote troost.
Uit aller naam:
C. Jacobs-van Duivenboden
Zandvoort, augustus 1995

PRE bAllET v. A. 4 JAAR
KlASSJEk bAÜET/JAZZ V. A. 6 JAAR
TJENERS - VOLWASSENEN

op

STEP-AEROBICS
BODYSHAPE

VooRiNfo 17789 b.q.q. 1 2 5 9 8 .
STlldiOAdRES: CORN. SlEqERSSTRAAT 2A

(EiNdE VAN IHET CURSUSJAAR lEERÜNqENVooRSTElliNq JIN
SiAdssckouwbuRq

PRÉ- EN JAZZBALLET

voor kinderen

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

En verder:
slide, dynaband, bodybar,
bodychecks, info-uren etc.
ledere doordeweekse ochtend
les met kinderopvang.
BEL VOOR MEER INFO

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 29 augustus 1995 in het openbaar. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal in het Raadhuis
vanaf 20.00 uur.

19701

Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud):
- Beëdiging van de heer J. Dommeck als raadslid
- Nieuwe samenstelling raadscommissies
- Vaststelling jaarrekening 1994
- Aanschaf verkeersmethode "Wijzer op weg" t.b.v. basisscholen
- Het niet instellen van een bestuurscommissie openbaar onderwijs ex. art. 82
Gemeentewet
- Beleidsnota "Gemeentelijk toeslagenbeleid nieuwe Algemene Bijstandswet"
- Uitbreiding programmapakket kabelnet
- Verkoop van de Potgieterstraat 30
- Verkoop perceel grond beheerderswoning nabij caravanpark "De Duinrand"
- Vrijstelling art. 19 lid 3 WRO

Qutte, Toine

De „ lekkerste "plek
aan zeef

AEROBICS

N.B. Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting (02507-61492) kunt u terecht voor nadere
informatie over de agendapunten.Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren
van de agenda beschikbaar.

(s.v.p. tijdig reserveren)

Boul. Barnaart 14

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

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932
ledere woensdag gesloten

95078B Duinwindelaan 4
95081B Passage 36-40
95082B Flemingstraat 9

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

Drogisterij-Parfumerie Bouwman ,

t

Maria Catharina
Mouwen-Swildens

Het bootje begon bij
Na 5 jaai kwam
het bootje bij

Een fijne dag toegewenst
Ben. Jenny. Ben. Paolu. B/b/. Dennis. ./\\'

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

./

DAMES, WEER LEKKER FRIS VAN START?

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

AEROBICS
10% korting t/m 30 sept.
BBBB
op 10 keer - en maandkaarten
STEPS
BODYSHAPE
CALLISTHENICS
Schrijf u tijdig in!
* NIEUW!
COMBILES: BBBB, CARDIO, FITNESS + FITNESS
start v.a. di.ochtend 5 sept. (schrijf tijdig in)
* CARDIO FITNESS
Computergestuurde stepmachines (bil-beenspieren + vetverbranding),
loopbanden, roei-ergometers, fietsen, ligfiets + airdyne
* AFSLANKPROGRAMMA 'S (start doorlopend)
* Tevens kunt u bij ons terecht voor: fitness D+H, fitness 50+, bedrijfsfitness, rugprogramma's, specifieke kr.tr., sauna, turks bad, zonnestudio
en voedingsadviezen.
PROFESSIONELE GEDIPLOMEERDE
BEGELEIDING
voor meer informatie
FITNESS PARADISE
Paradijsweg 1 (t.o. politiebureau)
FITNESS PROFESSIONALS
tel. 02507-17742 Zandvoort

)GEMEENTE

Eeii kompleet ^
of crematie voor s^
Sluit een natura-i^^
bij Uitvaart
(BEL GRATIS 00 - 022 45 35 of vul de bon in.

EFAA

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".

Auto-of motor m les?
Goede doet't beter!
I n g e s c h r e v e n bil C B R

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

02507 14420

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f L.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

Vrees niet want ik heb U verlost.
Ik heb U bij uw naam geroepen.
Jes. 43 - 1B
Met droefheid delen wij U mede dat, na een moeclig gedragen lijden, in verpleeghuis Zuiderhout,
rustig is ingeslapen mijn lieve zuster, onze tante,
oud-tante en vriendin

Maria Margaretha de Jong
22 november 1909
18 augustus 1995
To Groen-dejong
en familie
J. Hollenberg
Correspondentieadres:
T. Groen-de Jong
Burg. van Fenemaplein 7 flat 12
2042 TB Zandvoort
De bijzetting in het familiegraf heeft plaatsgevonden op woensdag 23 augustus op de Algemene
begraafplaats te Zandvoort.

uitbreiden woonhuis
veranderen voorgevelpui
plaatsen sirene t.b.v. waarschuwing burgers

De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot
12.30 uur ter inzage bij de afd. Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de
sector Grondgebied, Ra.adhuisplein 4.
Belanghebbenden kunnen binnen' een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, t.a.v.
BWT, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. De ontvangen zienswijzen worden bij de
beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er echter bij voorbaat al
op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning
kunnen verplichten.

^ De natuur kent de mens. \

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ieder van ons heeft betekend, geven wij U kennis,
dat op 19 augustus 1995 van ons is heengegaan
onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

qsE iviuziEk
buikspiEROEf., qROMdoEf., ETC.

ETC.) ,,OCHTENd' EN

nu ook 's middags!

uitvaartverzorging
kennemerland bv

^^Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327.

weduwe van Eduard Louis Johannes Mouwen
geboren te Groningen 17 maart 1912.
Hierbij onze blijk van grote waardering voor de
warme, liefdevolle verzorging aan onze moeder
door het verplegend personeel van de wijkziekenboeg van Het Huis in de Duinen.
's-Gravenhage:
M. W. J. C. Mouwen
Bjerna en Jean-Michel CosséryWemerman
Eléonore, Anaëlle
Mare en Ilona Wemerman-Kourilova
Somerset-West, Zuid Afrika:
J. A. van Laren-Mouwen
E. van Laren
Pascale, Famke
UIvenhout:
E. J. Mouwen
C. Mouwen-Koning
Ward, Mara-Julie
19 augustus 1995
Brederodestraat 15-1
2042 BA Zandvoort
De Eucharistieviering zal gehouden worden op
donderdag 24 augustus a.s. om 14.00 uur in de
kerk van de H. Joseph, Jansstraat 41 te Haarlem,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden, omstreeks
15.30 uur, in het familiegraf op het parochiekerkhof aan de Grote Krocht te Zandvoort.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in De Krocht, naast de kerk te Zandvoort.

CONNY LODEWIJK

O.O.L.V. ANJA V/D VOORT

Hendrika Laurier-Vermeulen
weduwe van Hubert Laurier
Nieuw Zeeland:
T. Ixiurier
J. Ixiurier-Rooker
Kinderen en kleinkinderen
Zandvoort:
II. laurier
R. Ixiurier-van Brugge
Arnolcl en Simone
listher en Mark
Zandvoort:
11. Ixiurier
J. C. Laurier-Buikhuisen
Bas en Elise
Yvette, Babette
Henk en Grazyna
Duitsland:
C. Koch-Laurier
S. Koch
Olaf en Simone
David, Cindy
Thomas en Gaby
Franciska
Zandvoort, 18 augustus 1995
„Het Huis in de Duinen"
Correspondentieadres:
Sophiaweg 55
2042 FF Zandvoort
De cremaliepiechtigheicl heeft, woensdag 23 augustus plaatsgevonden in crematorium Velsen te
Driehu is-Westerveld.

BALLET STUDIO 118

l-

Janna Jeannette Singer-Schuur

Dag en nacht bereikbaar voor
het .verzorgen'van eeh bcgraféi
of crematie^;
:
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750

'/Ui

PARKETGROOTHANDEL l

A • j
y ft to n "ii
:A7isler,om-Z.O. (Bu//ewi|k).
Tel.:020-691 7554

donderelojvon 10.00-21.00 uur
«i/dag"»' 10.00-18.00W
' . jblentojvonlO.OO-l«.OOuur

'"'••'•'NU DE V»K«NTIE NU ÓÓK GEOPEND Op DINSD'C til UOEBSDKO

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

PlA Z

AANNEMINGSBEDRIJF

j. PLEVIER & ZOON B.V.
;

BLOEMENDAAL-ZANDVOORT
ONDERHOUD EN VERBOUWINGEN
RENOVATIEWERKEN
TIMMER-, METSEL- EN TEGELWERKEN
INBRAAKPREVENTIE
WIJ MAKEN AL UW RAMEN, DEUREN EN
KOZIJNEN OP GEWENSTE MATEN EN IN IEDERE
HOUTSOORT
Kantoor
Bloemendaalseweg 124-2061 CP Bloemendaal Tel 023-263657 Privé. 02507-19920

AUTORECLAME
RECLAMEBELETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO'S)
ZETWERK
DRUKWERK & STICKERS
PROMOTIONELE KLEDING
VLAGGEN & SPANDOEKEN

DUINSTR. 8 ZANDVOORT

02507-20102

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaaitvcrzckeiïnt.
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik noi» nergens aan gebonden ben.
W
naam:
straat:
postcode/woonplaats:.
telefoon:

: Q iecftijd(en):
Bon in envelop zondci postzegel /.enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem
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Niet gek genoeg' voor opname in inrichtin,
ZANDVOORT - De overlast in de EMM-flat 'Karel Doorrnanstaete' is al jaren aan de gang. Een aantal bewoners is
inmiddels 'doodsbang', net als - volgens hen - de moeder
van de jongen. Sommigen zijn op van de zenuwen, anderen
zijn razend.
door Martha Burger
„Het begon met kleine vernielingen," aldus een van de bewoners van de flat. „Deuren intrappen, schreeuwen, overal
urineren in de flat, vaak lag hij
ook ergens in een berging te
slapen. Steeds werden de bewoners met al die toestanden geconfronteerd."
„In 1992 hebben we al een
handtekeningenactie
gehouden," reageert Linda Brouwer,
een van de andere huurders.
„Er werd met de EMM gepraat,
ook Bouw en Woningtoezicht
van de gemeente kwam kijken.
Niemand kon er echter iets aan
doen. Het verergerde toen zijn
moeder hem niet meer binnen
wilde laten. Zij is doodsbang
voor haar zoon. Regelmatig
staat hij voor haar deur te
schreeuwen om geld. Dat gebeurt te pas en te onpas, overdag maar ook 's nachts. Hij is
dan heel erg agressief en gewelddadig, trapt steeds haar
deuren en ramen in. Vervol-

gens slaat hij het hele interieur
van zijn moeder aan gort."
Ook de andere deuren en ramen in de flat moeten het regelmatig ontgelden. „Zijn reacties
worden vooral de laatste maanden steeds heftiger, het is gewoon levensgevaarlijk," zegt
een andere buurvrouw. „De
man is ziek, ontoerekeningsvatbaar. Het ene moment is hij
rustig, loopt hij liefkozend met
een teddybeer in zijn arm door
de flat, dan opeens wordt hij
plotseling razend en slaat de
boel kort en klein. Maar wij leven hier wel met een groot aantal gezinnen."

De EMM-flat aan de Mezgerstraat: sommige bewoners zijn razend, anderen doodsbang
Foto Andre Lieberom

Moedeloos
Veel bewoners uit de flat zijn
razend, anderen 'kunnen' eenvoudig niet meer en zijn op van
de zenuwen. „De politie loopt
hier af en aan. Die worden er
volgens ons ook moedeloos
van. Die man moet worden op-

genomen, desnoods tegen zijn
wil in.
De bewoners van de flat moeten beschermd worden, maar
volgens de psychiaters van het
RIAGG is hij 'niet gek genoeg'
om opgenomen te worden. Ze

geven hem tijdens zo'n woede- weer zelf uitzoeken."
-uitbarsting op het politietau„Hij staat binnen de kortste
reau wel een 'depot': een injec- keren weer voor de deur of ligt
tie met hele zware medicijnen. doodziek en versuft van de vele
Maar daarna zetten de agenten medicijnen in de hal te slapen,"
hem gewoon weer op straat te- bevestigt Linda Brouwer. „Zo
gen een paaltje aan. Mag hij het gaan sommige medici tegen-

woordig om met patiënten.
Maar dit is gewoon dweilen met
de kraan open."
Zij heeft de man zelfs nog een
keer met de hulp van een buurvrouw op haar eigen bed moeten leggen. Zo ziek was hij van
de medicijnen. Vier uur lateikon ze hem zelf naar het crisiscentrum brengen en moest ze
daar ook nog zijn bed opmaken.
Zonder er erg m te hebben werd
ze behalve slachtoffer ook nog
hulpverleenster.
„Ik heb vaak geprobeerd om
met hem te praten of hem te
helpen, maar ik weet nu, dat
het totaal geen zin heeft. Deze
man heeft gewoon vakkundige
hulp nodig. Hij moet tegen
zichzelf beschermd worden en
de bewoners zo snel mogelijk
tegen hem. Maar daar zit hem
nu juist het probleem. We hebben in de loop der jaren al zoveel hulp gevraagd, maar niemand die er iets aan doet. Overal zijn we al geweest, alles hebben we al gehad: gesprekken
met de EMM, Bouw en Womngtoezicht, het Riagg, het Crisiscentrum, huisartsen, agenten, psychiaters... het heeft allemaal niets opgeleverd. Officiële
instanties en hulpverleners laten ons gewoon in de kou staan.
Laatst opperde de EMM het
idee de man een straatverbod te

door Joan Kurpershoek
De kwestie rond de oplichter
is vorig jaar april op de televisie
geweest in het TROS-programma Deadline. „Daar hebben
toen mensen uit Zandvoort op
gereageerd," zegt Annemieke
Spoelstra. „Zij hebben gebeld
naar de politie in Amsterdam,
het enige telefoonnummer dat
daarvoor beschikbaar was.

Maar later bleek, dat er met die
meldingen niets gedaan is."
Omdat de man daarna gewoon weer zijn gang kon gaan,
wil de Amsterdamse met de
hulp van mede-gedupeerden de
oplichter aanpakken. De kans
dat dit lukt, neemt toe naar gelang het aantal slachtoffers dat
bekend is. Vandaar dat Anne-

mieke Spoelstra ook op zoek is van zijn praktijken."
naar mensen uit Zandvoort die
„Zelf ben ik in totaal zo'n 16
met de man te maken hebben duizend gulden aan hem kwijtgekregen.
geraakt. Ik moest snel over
naar een andere woning, die
eerst nog opgeknapt moest
Klusjes
worden. Bovendien verdenk ik
De oplichter benadert vol- hem van insluiping. Hij weet
gens Spoelstra vooral oudere handig sleutels te ontfutselen,
mensen en belt meestal aan om ze vervolgens snel na te mavoor klusjes aan huis, vaak ken."
voor zaken die van buitenaf in
het oog springen. „Hij geeft
zich uit voor schilder of aanne- Onooglijk
mer, hij heeft zelfs briefpapier
De man, een 'klein onooglijk
en arbeidscontracten met een mannetje,' aldus Annemiek
valse firmanaam. Hij probeert Spoelstra, van plusminus 1.60
eerst bij de mensen binnen te meter lang en 57 jaar oud, gekomen en een opdracht voor bruikt verschillende achternaeen klusje los te krijgen. Ver- men. Maar hij houdt wel convolgens vraagt hij eerst geld om stant dezelfde voornaam: Jack.
bijvoorbeeld materiaal te ko- „Dat is ook zijn eigen voorpen. Of - als hij wat meer vertrouwd wordt - er komen allerlei zielige verhalen, zoals over
zijn pleegdochter die ziek is en
medicijnen nodig heeft."
„Hij is heel goed in dat soort
zielige verhalen, hij past zich
aan aan de mensen. Heeft iemand een hartaandoening, hij
heeft het ook. Is iemand gelovig, hij bidt met je mee. Daarnaast weet hij mensen heel
goed tegen elkaar uit te spelen.
Jij mag vooruit geld geven, omdat een ander zijn rekening niet
ZANDVOORT - Eet-oheeft betaald en hij anders niet -theek de Peppermint, het
verder kan."
petit-restaurant aan de Hal-

naam, daardoor kan hij zich
nooit vergissen."
De Amsterdamse probeert al
langere tijd om de man via de
politie aan te pakken. Pas dit
voorjaar komt daar enig schot
in. „Ik vecht al twee jaar tegen
de bierkaai. Eén keer werd de
zaak zelfs afgedaan met de mededeling dat de beschuldigde
alles had ontkend. Maar ik heb
een klacht tegen de Amsterdamse politie ingediend, omdat
wij geen aangifte konden doen.
En dat is onbegrijpelijk, want
de man is al vanaf 1966 bij de
politie bekend wegens verschillende delicten. De zaak ligt al
meer dan een jaar bij justitie,
maar is twee keer bij de verkeerde rechter, de snelrechter,
terechtgekomen. Deze heeft

Mislukte diefstal
van politieterrein

ZANDVOORT - Twee
geven. Maar iemand die psychisch niet m orde is, heeft Haarlemmers van 18 en 19
jaar zijn vrijdagnacht taedaar natuurlijk maling aan."

trapt, toen zij probeerden
onderdelen te stelen van een
Ravage
bromfiets op de binnenEen andere bewoonster, me- plaats van het politiebuvrouw Van Wijk vult aan: „Lin- reau.
da heeft er al zoveel aan gedaan
om de man te helpen. Maar hij
is gewoon te ziek. Zelf word ik
regelmatig geconfronteerd met
de ellende van zijn moeder. Dan
moet ze bij mij om hulp bellen,
heeft hij ook nog eens de telefoon van de muur getrokken en
kapotgeslagen. Toen ik laatst
bij haar binnen kwam, zag ik
pas goed de ravage die er was
aangericht. Het was echt vreselijk. We hebben een prima flat,
proberen het hier gezellig te
maken en kunnen het altijd
goed met elkaar vinden."
„Deze problemen maken het
wonen voor ons echter onmogehjk. Iedereen is hier momenteel op de toppen van zijn zenuwen. Bovendien zijn we allemaal bang. Voor hetzelfde geld
steekt hij een keer alles in de
fik. Daarom hebben we ten einde raad onze hoop gevestigd op
burgemeester Van der Heijden." Linda: „Vorige week
stond hij plotseling in de slaapkamer voor mijn bed Dat was
voor mij echt de druppel."

*Die praktijken van Jack moeten een keer ophouden'
ZANDVOORT - In Zandvoort wonen mensen die ernstig
gedupeerd zijn door 'Jack'. Dat zegt Annemieke Spoelstra
uit Amsterdam, zelf ook slachtoffer van de oplichter. Zij is
opzoek naar mede-gedupeerden.

Zandvoorts
Nieuwsblad

tweemaal gezegd dat de zaak
voor hem 'te groot' is. In Amsterdam zijn minstens dertien
gevallen bekend met een gezamenlijke schade van 100.000
gulden. Per gedupeerde varieert het bedrag tussen ongeveer 900 en zo'n 30.000 gulden."

tijken van die man moeten een
keer stoppen." Dat er ook in
Zandvoort slachtoffers zijn,
weet zij zeker. „Een van de gedupeerden in Amsterdam was
na de tv-uitzending op het Amsterdamse politiebureau om
aangifte te doen. Dat werd telkens onderbroken door telefoontjes
over deze zaak. DaarTv-uitzending
tussen zat er ook een aantal uit
Haar klacht tegen de Amster- Zandvoort. Bovendien heb ik
damse politie is kort geleden van de officier van justitie in
gegrond verklaard. Bovendien Haarlem gehoord dat er bij
zit er nu meer schot in de zaak, hem twee aangiftes uit Zandsinds de aangiftes op een ander voort bekend zijn."
politiebureau wel zijn behandeld. De zaak ligt nu bij de rechDegenen die zelf slachtoffer
ter, die nog een aantal getuigen van de man zijn geworden, of
zoekt. Vandaar dat Annemieke iets meer weten, kunnen AnneSpoelstra op zoek is naar meer miek Spoelstra bellen: 020 mede-gedupeerden: „De prak- 6943872.

De bromfiets, oorspronkelijk
eigendom van de oudste van
het stel, was een paar dagen eerder in beslag genomen. Het
voertuig was met verzekerd. De
jongen deed er afstand van en
de brommer zou vernietigd
worden. Deze werd zolang gestald op de binnenplaats van
het politiebureau, tegen een
open hekwerk.
Op de tweewieler zat echter
een carburateur van een
vriend, die wilde deze absoluut
terughebben. Zo niet, dan
moest de 19-jange 150 gulden
terugbetalen. Toen hij de brommer tegen het hek zag staan,
besloot hij samen met een
vriend te proberen de cartaurateur door het hekwerk heen te
demonteren. Dat gebeurde 's
nachts rond één uur. Dat bleef
echter niet onopgemerkt en na
een melding werden de jongens
opgepakt.

EMM bemiddelt
ZANDVOORT - De bewoners
van de Vondellaan hebben opnieuw de hulp ingeroepen van
hun huisbaas EMM. Aanleiding was de overlast van het
anti-aidsfeest op Gran Dorado.
De
woningbouwvereniging
heeft al eerder bemiddeld om
samen met gemeente en Gran
Dorado tot een oplossing te komen om overlast van bezoekers
te voorkomen. „We hebben een
week of vier terug nog rond de
tafel gezeten," zegt EMM-directeur Peter Kramer. „Op zo'n
moment is de grondhouding
positief, maar daarna wordt het
alleen maar slechter m plaats
van beter." De bewering van
Gran Dorado dat de muziek afkomstig zou zijn van de Pellikaanhal, wordt door omwonenden tegengesproken: „Het
boksgala was toen al lang afgelopen." Een organisator van
het feest reageerde geïrriteerd
op het krantebericht. „Het was
een leuk feest zonder problemen."

ZAKELIJK BEKEKEN

'Net of ik nog steeds
bedrijfsleider ben'

Het pandje aan de Oranjestraat 2a moet 15 september leeg zijn

„Hij maakt zich ook vertrouwd bij winkeliers, zoals
doe-het-zelfzaken, waar hij vervolgens probeert rekeningen te
openen. Zelf ben ik via zo'n
ZANDVOORT - De We- het appartementengebouw dat adres bij hem terecht gekomen,
reldwinkel aan de Oranje- hij in het oude badhuis heeft toen ik vroeg of zij een klusjesstraat wordt binnenkort ge- gepland, met behoud van de be- man voor me wisten. Die zaak
is zelf ook de dupe geworden
sloopt.
staande voor- en zijgevel.
Foto Persbureau Zandvoort

Wereldwinkel wordt gesloopt

/•ADVERTENTIE)

Het vervallen pandje behoort
tot het gemeentelijke kantoor
Raadhuisplein 4, het voormalige badhuis, dat verkocht wordt
aan Piet Drommel. De gemeente heeft 'Wereldwinkelier' Ton
de Vries gesommeerd zijn zaak
voor 15 september te verlaten.
Dat het zaakje elders terugkomt, is onwaarschijnlijk. Een
alternatief is De Vries niet geboden, maar bovendien is de
Wereldwinkel niet of nauwelijks nog in gebruik, getuige de
etalage: stofnesten, muizekeutels en vergeelde tijdschriften
over de derde wereld.
Drommel wil op deze plek
parkeerplaatsen creëren, voor

ovz

Onafhankeli|k nieuwsblad. Verschijnt
op donderdag in Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.. J.M. Pekelharmg.
Hoofd commercie: J F Sas.

De films norden vertoond in de theaterzaal van Circus Zandvoort met gebruik van de
aanwezige professionele apparatuur.

Abonnementsprijzen: ƒ 18,00 per
kwartaal; ƒ 32,55 per half jaar, ƒ 56,90
per jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ

02507-17166.

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit

1941.

Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP)

leden

Wilt u s.v.p. voor zaterdag a.s. reageren op de deelname aan de "ENGELS WEEK" bij T. v.d. Laan of
P. Tromp
met vriendelijke groeten.

Het reguliere programma van de filmclub loopt vanaf september tot en met april,
totaal 33 weken. De arthouse-, of kunstzinnige films worden wekelijks op woensdagavond vertoond, aanvang 19.30.
Leden ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met 'filmfeiten' en het programma. Voorts
kunnen leden suggesties doen ten aanzien van de programmalle.
JA, IK WORD LID VAN DE FILMCLUB 'SIMON VAN COLLEM' voor tenminste één
jaar lot wederopzeggmg. Mijn lidmaatschap voor het seizoen 95/96 bedraagt ƒ 25,00. Het
lidmaatschap voor mijn hieronder vermelde partner bedraagt voor het seizoen 95/96 ƒ 15,00
Naam
Ceb. datum
Adres

Postcode
Woonplaats
Tel.nr.

Naam partner*.

(indien van toepassing)
Geb datum .
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel nr

Ik betaal het lidmaatschapsgeld van mij en mijn partner per omgaande Na betaling 7al mijn
lidmaatschapspas vanaf de eerste vertonmgsdag klaarliggen bij de balie van Circus Zandvoort.
DATUM:

HANDTEKENING:

1,85

Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.

„De overdracht was vóór het
weekend. De dinsdag erop
moest ik voor de laatste dag
nog bij mijn baas werken (in de
Pizzeria van Graftdijk), op

Oproep aan alle

Filmclub "Simon van Collcm" richt zich op liefhebbers van de kttaliteitifïlm in Zandvoort en omstreken. Gestreefd wordt naar het vertonen van "blik verruimende" films.

Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166
Postadres postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer' 0250730497 M. Oosterveld. Kantoor geopend. maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u , woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen Faxnummer 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer. 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: R. Post

„Het was tijdens het Tropicana-festival. We wisten niet wat
ons overkwam. Om kwart over
vijf zat de zaak nog helemaal
leeg. Een kwartier later kwamen ze allemaal tegelijk binnen, zaten er opeens twintig tafels vol met mensen. Ik heb ze
toen maar uitgelegd, dat we
voor het eerst open waren en

(ADVERTENTIES)

Zandvoorts
Nieuwsblad

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 02507 - 18648. Postadres
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/eindred.), Joan Kurpershoek.
Vormgeving/Opmaakredactie: Mero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
Redactiepromotie: trudy Steenkamp.

testraat 3, draait vanaf 15
juli weer op volle toeren.
Sandy Beijne, de 22-jarige
nieuwe eigenaresse, vond
het eigenlijk doodeng midden in het hoogseizoen te
starten.

gevraagd of ze allemaal even
wilden wachten. Iedereen vond
dat gelukkig nogal komisch,
dus het werd uiteindelijk nog
heel gezellig."
Sandy heeft het in de Peppermint helemaal naar haar zin.
Toch is het nog niet echt tot
haar doorgedrongen, dat dit nu
haar eigen zaak is. „Stom genoeg heb ik nog steeds het gevoel, dat ik als bedrijfsleider in
andermans zaak werk. Maar
het ging dan ook allemaal zo
snel: samen met mijn ouders
kocht ik deze zaak vrij onverwacht."

Dc^c AANMELDINGSCOUPON uitknippen en opsturen naar Stichting Kunst Circus Zandvoort,Poslbui 151.2040AD,Zandvoort, ov.v Filmclub 'SimonvanCollem'
Uw BETALING op bankrek 56 58.58.408, t n.v. Stichting Kunst Circus Zandvoort, o.v.v.
Filmclub 'Simon van Collem'
Voor meer informatie Circus Zandvoort, Gasthuisplcin 5, Zandvoort lel: 02507-18686

Sandy (1.) en
Mirjam (r.)
doen samen
met Zaraika
(niet op de
foto) de bediening. Sandy's
moeder,
Rina, mocht
hier modelzitten voor de
foto
Foto Andre Liebe-

woensdag waren we de Peppermint aan het schoonmaken en
alles op zijn plaats aan het zetten en op vrijdag gingen we al
open. Vanaf die dag hebben we
onafgebroken gewerkt. Zodoende heb ik eerlijk gezegd
niet de tijd gehad om het allemaal goed tot me door te laten
dringen. Maar ja, dat komt van
de winter wel. Dan gaan we de
hele dag slapen," zegt ze lachend.

Diploma

haalde zij ook nog haar ciiploma voor de Detailhandelschool
en later haar papieren voor het
Café- en Restaurantbedrijf.
Haar ouders Ed en Rina helpen haar waar mogelijk. „Zonder hen had ik dit avontuur
echt niet aangedurfd." En haar
vriend Wil zwaait als kok de
scepter in de keuken „Hij kan
koken als de beste!" Zelf doet
ze samen met Mirjam en Zaraika de bediening in de zaak. De
gerechten, zijn volgens Sandy
allemaal om van te watertanden en beslist niet duur: lekkere biefstukjes, kipsaté, schnitzels, sliptongetjes, varkenshaasjes, noem maar op. Alle gerechten worden geserveerd met
frites en sla. Tot vijf uur kan
men ook pannekoeken en poffertjes bestellen.

Sandy is geen onbekende in
de horeca en kent het klappen
van de zweep. Al vanaf haar 15-e
jaar heeft ze met veel plezier in
een groot aantal Zandvoortse
zaken gewerkt: Club 25, de Londener, Het Wapen van Zandvoort, de fitness-club van het
Elysee Beach Hotel en de Pizzeria van Graftdijk zijn een aan- Frituur
tal adressen, waar ze ervaring
De beginperiode was spanheeft opgedaan. Daarnaast nend, maar er werd ook flink

gelachen.^-' Sandy 's moeder:
„Een van de eerste dagen hield
de grote frituur er al mee op.
Daar stonden we dan met de
zaak helemaal vol mensen. We
Hadden het niet meer van de
zenuwen. Plotseling kwamen
alle buren spontaan met hun
eigen frituurapparaat aanzetten. Dat was echt hartverwarmend. Toen we de eerste schrik
de baas waren, moesten we
opeens allemaal vreselijk lachen. Het was ook zo'n stom
gezicht. Opeens stonden er zes
verschillende huishoudelijke
apparaten m de keuken te
'pruttelen'."
Sandy: „Of die keer toen Mirjam m de zaak tegen een oud
baasje zei: 'U hoeft bij de spare-ribs uw bestek met te gebruiken hoor, u mag ook lekker
kluiven.' Waarop het mannetje
ernstig antwoordde: „Dat kan
niet, want ik heb m'n gebitje
niet m."

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, \vo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watet toren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14 00
ZFM Nonstop service (op cli en do)
14.00t/m 1600
-l decades
IC 00 t/m 18 00
Ilitversnelling
18.00 t/m 20 00
Mimekboulevard
20.00 t/m 22 00
Power Play (van ma l/m do)
22 00 l/m 24 00
Tussen Eb & Vloed (van ma l/m do)
20.00 l/m 24 00
B.P M (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 l/m 10 00
ZFM Nonslop service
10 00 t/m 12.00
Gocrleinoigen Zandvoort (Live vanuit Café NeuO
12 00 t/m 11.00
Hand in hand
14 00 t/m l (500
Badmuls
16 00 l/m 18 00
EuropbreaUdown
18 00 t/m 20.00
Mu/iekboulevard
20.00t/m24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Dancecmb ï anks)
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonslop service
9 30 t/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
10.00l/ml200
ZFM Jazz
12.00 l/m 14 00
Even Brunchcn met .
14.00 t/m 16.00
Badmutb,
16.00 l/m 18.00
de Zandbak
18.00 l/m 20.00
Mu/iekboulevard
20 00 t/m 24 00
de Kustwacht

Genieten van culinaire hoogstandjes tijdens het 'Lekkerste weekend van Zandvoort

slMtie Mal c du Boer

donderdag 24 augustus 1995

Weekmedia 17

LEO POLAKHUIS
ZORGCENTRUM
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TOERISME-

GERDA SIEli/IER COLLEGE

standard'+advanced

Erkend door het Ministerie van Onderwijs voor
zover de opleiding onder de W.E.O. valt

centrum

Opleidingen:

,/>/

•
•
•
•

Binnen het VERPLEEGHUIS bestaat de mogeh]kheul mi lu-t \ o l gen \ iin de

• "Stadhouderskade 60
. 1072AC Amsterdam. .-'
Telefoon (020) 6 62 7156

tot
In de opleiding tot ziekenverzorgende leei je /oig ie bieden u,m me.isen die niet meer in btaat zijn om vooi zich /e l i te /omen
Je leert hoe je, deze veelal oudere mensen, l i c h a m e l i j k helmi u ie
vei/oigen, wat het voorde mensen betekent om alliankelijl- te / i j i i en
hoe je daar mee om kunt gaan. Je leeit dat kontakten nu i l a m m e
waaidevol zijn en bovendien zul je gaan irmen hoe helangmV het is
om goed met je collega's samen te werken
Kortom: een moeilijke, veelzijdige, boeiende en uitdagen'h haan
Iets voor jou? Het Leo Polakhuis heeft verschillende n!')»L-i:'kl'cden om mensen op te leiden:
FULL-TIME OPLEIDING (aanvang 30 novembei)
De opleiding duurt 2,5 jaar en begint met een beroepsvooi notenlende
penode van 7 maanden uitsluitend theorie.
Hierna krijg je een aanstelling als leerling /ickeinei/oigemle Ie
volgt dan nog wel theorielessen maar bent voornamelijk \\ ei k/aam m
het verpleeghuis.
Vooi deze opleiding moetje minimaal 16 jaai en S maanden /\\\\ Als
vooropleiding moetje minimaal het diploma VBO met tv.ej w.kken
op C- en vier vakken op B-niveau m je bezit hebben

VIDEO

^ 8 A/t B E

niveau 1, 2 r en 3

Open DE
2 SEP. 13.30 -16.00 uur

O

telefoon 034SO-35616,
de heer Wilfred Boers

en/, verkoopster

!>!
:

INFORMATIE EN SOLLICITEREN
Wil je meer informatie bel dan Annet Rensen, peisoneelslunctionans,
tel-020-6195333.
Wil je solliciteren schrijf dan een brief naar het Leo Polakhuis. t a \
Annet Rensen, Ookmeerweg 268, 1069 MZ AMSTERDAM

Voor doorstromers
2 Celciusstraat 100, kale huur
ƒ 600,00, bruto huur ƒ 757,10.
4-kamerwoning op 1 e etage
met cv en lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om m
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 4 300,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd
3 Willem Kloosstraat 4, kale
huur ƒ 760,00, bruto huur
ƒ 773,80
5-kamereengezinswoning
zonder cv, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen,
gezamenlijk bruto
maandinkomen max
ƒ 5 465,-, min gezamenlijk
bruto ƒ 2.850,-, minimaal
(onvolledig) gezin met 3
kinderen.
Selectiecriteria: voor
doorstromers:
bewoningsduur

dingen Centrum

Hei Randstedelijk
verzorgt vo

leerlingen

deeltiidberiï

igen en oriëntatie-

schakelprogram

Zit je graa

een bureau?

Kies dan v

*pleiding:

Verpleeghulpen ««/v

ecretaresse
secretaresse
m opleiding in het leerlingwezen waarbij je minirken combineert met een dag theorie op school,
'geplek word je begeleid door een consulent van het

Voor verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen,
instellingen in de psychiatrie en thuiszorgorganisaties in de
regio Amsterdam zoeken wij ervaren verpleeghulpen.

voor Economisch en Administratieve Beroepen.

ï i

4 dagen per week
Tevens assistentie in onze keuken.
Int. tel. 02507-14404 b.g.g. 12888

/ooropleldlng: voor de afdelmgssecretaresse mavo-diploma,
voor de directiesecretaresse havo-diploma
Duur: twee jaar
Lokatie: Terheideweg 10 1062 HL Amsterdam

Heb je tenminste één jaar relevante werkervaring, sta je
voor kwaliteit in je werk en ben je direct beschikbaar?
Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op en
maak een afspraak om je in te schrijven.

Meer Informatie en aanmelding
TerheldeweglO
1062 HL Amsterdam
telefoon 020-5161616
Vraag naar Catherlne Slagt

Telefoon (020) 6 62 96 91

Informatie over het invullen
van de woningbon:
Weet u met tot welke categorie u
behoort, heeft u problemen met
het bepalen van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons, tel
02507-17741 Wij zijn u gaarne
van dienst.

Thomsonstraat I
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-17741

M

M

Amstelveenseweg 182 "
1075 XR Amsterdam

S Cl V S Z

uitzendzorg

Dagblad de Telegraaf
vraagt per direkt

Toewijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van E M M .

2 bezorgers
in Zandvoort

Gezocht

Woningbon

Gerealiseerde toewijzingen op
eerdere advertenties:
Gasthuishofje 19 toewijzing op
leeftijd 65 jaar + O bonusjaren =
65 jaar
Lmnaeusstraat 11-4 toewijzing
op 8 doorstroomjaren + 2
bonusjaren = 10 jaar
Keesomstraat 35 toewijzing op
leeftijd 52 jaar •>• 5 bonusjaren =
57 jaar.
Lorentzstraat 479 toewijzing op
geldend urgentiebewijs
Flemingstraat 168 toewijzing op
leeftijd 38 jaar + O bonusjaren =
38 jaar
Keesomstraat 441. toewijzing op
leeftijd 25 jaar + O bonusjaren =
25 jaar

Sluitingstermijn inschrijvingen:
Woensdag 30 augustus a s om
1300 uur Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij E M M
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen m de
selectieronde

voor alle informatie
of bel direct voor de brochure

E

centrum

Af del i
of dir

Vrijkomende woningen
Voor starters
1 Stationsplein 73, kale huur ƒ
535,87, bruto huur ƒ 564,87.
1-kamerwoning op 2e etage
met cv, en lift, eigenaar
gemeente Zandvoort.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen: bruto
maandinkomen max.
ƒ 3 850,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: starters t/m 30
jaar

ia;po- 21.00 uur

G

bitieuze
Iverlater!

Voor.informatie en aanmelding.
SOM cursussen b v
Postbus 83
3440 A s Woerden

Gezellige job voor

E

opleidingen

Meer informarie op de informatie-avond 5 september
19 00 uur_aan de Westerstraat 187 101.5 i
jteiefoon 020-624,325.9

Grote Krocht 25, Zandvoort

L

ra n d stede 111 k

niveau 1, 2, en 3

Aart Veer Groente en Fruit

L

OPEN STUDIO

Cursusavond dinsdag van 18 30 tot 22 00 uur
Cursusduur 16 20 of 24 avonden (afhankelijk van het niveau)
Kosten afh 'nki lijk van techniek en niveau

PART-TIME OPLEIDING (aanvang 12 okiobei)
Deze opleiding duurt tevens 2,5 jaar maar begint'niet eeii heioepsvooibeieidende periode van 3 maanden. Daarna ben je ieeilmg /ieken verzorgende en ga je 28 uur per week wei ken en af en toe naar
school om nieuwe kennis op te doen.
Voor de part-time opleiding moet je minimaal 25 jaar /i|ii Bovendien moet je minimaal een opleiding op LBO-nneau hebben afgelond.
VERKORTE OPLEIDING (aanvang 20 novembei)
Voor gediplomeerde MDGO-VZ-ers en beiaardenx eizoi genden hebben wij tevens de mogelijkheid de verkorte opleiding tol /,ieken\eizorgende te volgen. De opleiding die ongeveer I'S maanden diunt.
begint met een schakelgedeelte van 4 maanden Daarna vei\o!g je de
opleiding m het tweede leerjaar van de full-tnne opleiding

O

020 - 624 37 20

* MIG/MAG niveau 1,2, en 3
MG

C

Keizersgracht 790, Amsterdam
(tussentltrechtsestraat en Amstel) Tel.: 020-624 68 67

CURSUSSEN & OPLEIDINGEN
Bel voor de gratis brochure

niveaul en 2

erda Slenter
üd VAKOS en VOV

m d L Metaal organiseren vanaf september de volgende lascursussen
die ilïjcsloten voorden meteen NIL-exarnen:
* Aljtóge6 H

kom naar onze INFO AVOND
WOENSDAG 30 AUGUSTUS

Start: 11 sept.-18 okt.

Het R mdstodclijk Opleidingen Centrum en de Stichting Opleidingen
l,,
ü

SCHOONHEIDSVERZORGING
VOETVERZORGING
ONDERNEMERSOPLEIDING
VISAGIE/MANICURE

DAG- EN AVONDDEELTIJDOPLEIDINGEN

O P L E I D I N G E N

OPLEIDING

.

leeftijd vanaf 15 jaar

jonge mensen die van
Ondergetekende heeft belangstelling voor de \voning(en)
nr

l

adres

nr

adres

Wij zijn voor een groot

nr

adres

ziekenhuis in Amsterdam op zoek
naar enthousiaste jonge mensen
(18 - 21 jaar) die graag in

i

O n d o r f j o t o k n n d e is

O dooibtrorncr

D starter

D vostiger
teamverband werken en bereid

j

N aam
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Gcboor c djtuin
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zijn de handen uit de mouwen te
steken

Nuan rs moi

Het gaat om tijdelijk werk als

L
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Aon! il in evcrhuizi-r ut. kinderen onder 18 jaar
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Ge/dmL n ijk t o t a a l btuio inkor-on per maand

l f

dienst en voedmgsassistent(e)

savaz
ultzcndzorg
[
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Ben je flexibel en in principe
7 dagen per week tussen 7.30 en
16.00 uur beschikbaar, en spreekt
werken En. een dynamische
omgeving je aan7
Neem dan contact met ons op
of kom langs op een van onze
vestigingen.
^

medewerker/ster huishoudelijke

L. 11 oor f dal urn

i

Verdiensten ca. ƒ 280,- en ƒ 380,per 4 weken en 4x per jaar bonus
ƒ70,-

aanpakken weten...

Vestiging AMC
Telefoon (020)691 1511
Amstelveen.ewcg 182
1075 XR Ami.erdnm

Voor aanmeldingen en inl.
Tel. 023-364942

KANSEN KRIJG JE NIET,
DIE MOET JE CREËREN
EEN HEAO AVONDSTUDIE AAN DE HES AMSTERDAM* -

Telefoon (O20) 6 62 96 91

Telt-'oon jnvt'
"*LlcfO

!
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W o n' i' u j * i •

inwonend

AVONDSTUDIES, ~X\^

J zelfstandig
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l ' hiuirvvonina
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T ' .dU u nebruik v t m de ovürqa-ig'-.regeling?
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Koningstraat 9, in authentiek Zandvoortse
dorpsstraat gesitueerd halfvrijstaand, goed ondernouden woonhuis met achterom, stenen
schuur en achterplaats. Ind. ruime hal; toilet;
woonkamer met open haard; half open keuken;
1 e et. 3 sl.k.; badk. met douchecabine, toilet en
wastafel. Recht van erfpacht.
Vr.pr. ƒ 239.000,- k.k.

G noo

7o i J \i>rrnoldc*e w.iardt} van dp overgangsregeling
i 'iet bp,i: van oon urgentie v e r k l a r i n g ?
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• Bedrijfseconomie
"^-« J
• Bedrijfskundige Informatica
''*
'• Commerciële Economie
<*
• Economisch-Xinguïstisch
't „ v* >
« Management Economie en Recht s > * „'' 'l
• Internationaal Management5 \ 4 '
'" %
• International Managemait-EBgUshStream,

U koopwoning

De avondopleidingen ajnopgebouwduitmodulen.
U bepaal l uweigen studietempo, zodathet aansluit
bij uw bezigheden overdag. Bij een normaal*s<udietempo volgt u twee lesavonden per week. U kunt
echter meer of minder modulen volgen gedurende
eenlesperiode.

OPEN HUIS
Burg. van Fenemaplein 2/1005, zat. 26/8 van
13-15 uur. Tweekamerapp. op de 10e eiage met
panoramisch uitzicht over zee. Ind. hai; toilet;
keuken; L-vorm. woonk.; balkon west; slaapkam.
douche/toilet. Geschikt als 2e woning.
Vr.pr. ƒ 195.000,- k.k.

C qe'Vnr
K lic huuriinji, per mocind

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

j

S l U DEER AAN DE HES AMSTERDAM.
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DE PRAKTIJK BEWUST HET GELUK.

HOOESCHOOL VOOR ECONOMISCHE STUDIES AMSTERDAM

POSTBUS 295 • 1000 AG AMSTERDAM • TKIEFOON 020 - 52 36 311 • FAX 020 - 52 36 077
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Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
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Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596
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DKW-coureur *tegen stoeprand gedrukt'
ZANDVOORT - 'Spoedig na de start van de A-klasse vond
een ongelukje plaats...' Dat staat te lezen het Algemeen
Handelsblad van 3 juni 1939, over 'De eerste wegwedstrijd
in Nederland' oftewel 'De Prijs van Zandvoort'. De krant is
tot en met zondag 10 september te zien op een tentoonstelling over de racerij, in het Cultureel Centrum Zandvoort.
Autocoureur Cornelius werd
door collega Rijshouwer met
zijn DKW 'tegen de stoeprand
gedrukt. Daarbij raakte zijn
achteras ernstig beschadigd,'
zo meldt het Algemeen Handelsblad al in de avondeditie
van die zelfde dag. Het evenement vond plaats op het stratencircuit dat in Zandvoort was
gecreëerd, over de Vondellaan,
de Mezgerstraat, de Van Lennepweg en de Nicolaas Beetslaan. De pits bevond zich op de
sportvelden tussen de twee
laatst genoemde straten, waar
nu de Martinus Nijhoffstraat
ligt.
Voor het evenement waren
uitgebreide verkeersmaatrege-

len genomen, zo meldde het
blad al twee weken tevoren onder de gigantische krantekop
'De badplaats in afwachting'.
Ook deze krant is te zien op de
tentoonstelling over het circuit,
in het Cultureel Centrum Zandvoort. Deze bevat tekeningen
en strips van de bekende illustrator, auteur, filmer, ontwerper en kunstschilder Charles
Burki, die een nauwe relatie
had met de autosport en het
Zandvoortse circuit. Boven is
een verzameling foto's, posters
en andere attributen van het
circuit te zien, waaronder het
historische Circuit Zandvoort
Spel, een soort ganzenbord
maar dan met raceauto's.

Blues en 'Mormels'
op Badhuisplein

Maar dus ook diverse persberichten uit de dagbladen uit
vroeger jaren. Daaruit blijkt
ook dat de gemiddelde snelheid
tijdens de eerste race in 1939
nog nauwelijks boven de 70 km
per uur uitkwam. Hoe kan het
ook anders zou je zeggen, op dit
stratencircuit en dan met zulke
zware vierwielers zoals de eerder genoemde DKW personenauto's.

ZANDVOORT - Op het podium Badhuisplein speelt
zondagmiddag B.B. & The
Blues Factory, woensdag is
er een kindervoorstelling.
Het optreden van B.B. & The
Blues Factory begint om 3 uur,
met 'meeslepende blues'. Het
Amsterdamse
gitaarwonder
Bas Plesseman laat zijn zinderende solo's horen, terwijl B.B.
Bijlsma het bluesgeluid met de
stem produceert, met behulp
van hart en ziel.
Woensdagmiddag om half
vier begint de voorstelling voor
kinderen. 'Vis in de regen'
speelt: 'Mormels'. Het gaat over
twee eenoog-amfibieën, de enige twee op aarde. Ze leven elk in
hun eigen gebied en verkennen
al waggelend hun omgeving....

Grand Prix
Na de oorlog veranderde dat
al vlot: op filmopnames uit het
begin van de na-oorlogse periode, zijn al heel wat snellere race-auto's te zien tijdens een van
de eerste Grand Prix's. Vangrails en dergelijke zijn nog ver
te zoeken op het pas aangelegde
circuit, maar er wordt al een
baanrecord gereden met een gemiddelde van 155 km per uur.
„Het was een veilige race," zegt

Kerkdiensten
Weekend
26/27 augustus 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds, J.A. van
Leeuwen
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. v.d.
Vate
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Duijves
Zondag 10.30 uur: pastor D.

023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersmformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot mens.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Woonwagens naar ZVM-velden Tegelijk met de
bebouwing van de velden van Zandvoortmeeuwen aan de Vondellaan en de Van Lennepweg
worden plaatsen voor woonwagens gereserveerd. Van de tien woonwagens die nu aan de
rand van Zandvoort staan, zal voor vier ruimte
gereserveerd worden. Dat in verband met het
decentralisatiebeleid van de provincie. Voor de
resterende zes woonwagens moet elders in de
regio plaats gevonden worden.

Appartement gekraakt Naar aanleiding van gebeurtenissen in Amsterdam rond appartementen aan de Prins Hendrikkade hebben enkele
jongeren uit Zandvoort het nodig gevonden ook
m het dorp een kooppand te kraken, in de dr.
Gerkestraat. Volgens een door hen uitgegeven
persbericht is dit gebeurd als teken van protest
tegen de m Zandvoort veel voorkomende leegstand onder luxe appartementen en/of tweede
huizen. Volgens deze verklaring moet de gemeente deze leegstand aktiever bestrijden en
Vechtpartijen door files De Zandvoortse politie voor onderdak van de inwoners zorgen.
zat afgelopen zondag tijdens de American Sunday met de handen in het haar. Ondanks de Lijk aangespoeld Een 22-jange Zandvoorter trof
voorzorgsmaatregelen moest zij lijdzaam toe- dinsdagmorgen 19 augustus op het naaktstrand
zien hoe de chaos steeds groter werd. Terwijl het lijk aan van een naakte man Het bleek een
rond twee uur 's middags duizenden auto's nog 48-jarige Duitser te zijn, die verdronken is tijrichting Zandvoort koersten, besloten veel cir- dens het zwemmen Zijn kleren werden later
cuitgangers de thuisreis weer te aanvaarden. Het keurig op een stapeltje gelegd, aangetroffen.
verkeer kwam binnen de kortste keren muurvast te zitten. Mensen die vanuit Noord naar Duivenplaag De overkapping van het NS-station
huis probeerden te komen, moesten vijf uur in is een waar toevluchtsoord voor grote horden
de file staan. Totaal gefrustreerd gingen sommi- duiven die hier de nacht doorbrengen Vorig jaar
ge dagrecreanten met elkaar op de vuist.
heeft men een net gespannen om de vogels te
Arie Botje terug Het beeldje van Kees Verkade, weren, maar zowel duiven als kleine vogels raakgemaakt naar een foto van Arie 'Botje' (Kerk- ten hierin verstrikt. De brandweer moest talloze
man) aan het Van Fenemaplein is weer terug m malen komen om vogels te bevrijden. Thans is
Zandvoort. Nadat het twee jaar geleden tijdens besloten het net maar weer te verwijderen.
de Pro World Surf Cup door een onvoorzichtige Solexrace populair Dat het bij motorische wedvrachtwagenchauffeur werd vernield, is het ge- strijden met altijd om snelheid en veel geluid
repareerd in een Brabantse gieterij. Na een expo- maken gaat, om veel publiek te trekken, bleek
m het Gelderse Sonsbeek werd het dit week- zaterdagavond wel. Niet minder dan ongeveer
Charles Burki's hoofdpersoon Kladsky (met pijp), te zien in een groot aantal strips, had twee sitie
end weer op zijn oude stek teruggeplaatst.
8000 toeschouwers genoten enorm van de zeer
grote liefdes: vrouwen en auto's
spectaculaire en ludieke solexen m het centrum
Illustratie Charles Burki
van het dorp.
de commentator na afloop.
van Circuit Park Zandvoort en toptje. „Wat telt, is de inhoud!"
Het Zandvoortse circuit haal- verzamelaar H. Bullee. De ten- Hij wijst daarbij op zijn zeven
de op 11 november 1970 groot toonstelling met het werk van passagiers: allemaal jonge
de voorpagina van het ochtend- Charles Burki, 'Een illustrator vrouwen....
blad De Telegraaf: 'Zandvoort op het circuit' is ook zeker de
wil van racen af', kopte het moeite waard. Alleen al vanweBeide exposities zijn nog tot
blad. De 'slag* om het voortbe- ge zijn artistieke, komische en met 10 september te zien.
staan van het circuit was be- stripfiguur Kladsky, die jaren- Het Cultureel Centrum ZandAN DE WEEK las ik een
gonnen. De uitslag is inmiddels lang in het blad Motor en later voort, Gasthuisplein 9b, is geaardig bericht in een lanbekend, maar wie zich nog eens in Autorevue verscheen. Klad- opend van woensdag t/m zondelijk dagblad: de gemeenin de historie wil verdiepen, sky had een grote 'liefde voor dag van 13.00 tot 17.00 uur. De
te Groesbeek, vlak onder Nijkan er in het Cultureel Cen- alles wat rijdt, plus voor vrou- tentoonstelling op de bovenmegen, wil weer een echte
trum nog een en ander over le- wen'. „Het gaat niet om de lijn," zaal is eventueel met een invalidorpsagent terug. Niet iemand
zen. De tentoonstelling is sa- zegt de held op een van de teke- denliftje te bereiken. Entree
die alleen maar achter autodiemengesteld met medewerking ningen in een oud, wrakkig au- gratis.
ven en inbrekers aan gaat. Nee,
een agent die weer eens tijd
heeft voor de kleine crimmahteit of overtredingen m het
dorp. Een soort vriendelijke
maar toch ook wel strenge
veldwachter, die onverlaten
waaronder de Rechtbank en nis van de Residentie'; 21/9 klaweer eens fhnk de oren wast en
het Provinciehuis (paviljoen verjassen in het Bell-hotel
hen wellicht trakteert op een
het voormalige (14.00 uur); 26/9 opening win- Kampeerdersvereniging Strandgenoegen: 60 seizoenen lang in middagje strafregels schrijven
Vrouwenvereniging VanNu Welgelegen),
van de broer van Napole- terseizoen, Gemeenschapshuis het Zandvoortse zonnetje, met uitzicht op zee
op het politiebureau.
houdt dinsdag 5 september in paleis
Maandag 11 september kla- aanvang 14.00 uur, met onder
(Archieffoto Bram de Hollander)
De Wurf de maandelijkse Kon- on.
in het Bell-hotel andere een optreden van cabaSinds de politie van Groestaktmiddag. Men kan zich dan verjassen
(19.30 uur); 13/9 bridgen in De retier Jeroen van Hemert; 28/9
ZANDVOORT - Kampeer- -verkleedoptocht. 'Ome' Dirk beek is opgegaan in een regioopgeven voor diverse aetivitei- Krocht
(13.00 uur); 14/9 spel- strandwandeling vanaf de ro- vereniging Strandgenoegen Parmentier was op de ope- naai politiekorps, is er minder
ten. Het programma voor sep- middag in
De Wurf, plus eten tonde.
(K.V.S.) heeft haar feest- ningsdag eregast. Hij was een aandacht voor die kleinere getember ziet er als volgt uit: 9 na afloop (14.30
19/9 exOp 4 oktober is de volgende week er op zitten. KVS vier- van de eerste strandkampeer- vallen. Dat wordt van kwaad
september Open Monumenten- cursie naar Den uur);
Haag, met de Kontaktmiddag in
Triton de afgelopen week haar ders, maar dit jaar neemt hij tot erger en geeft steeds meer
dag, met een bezoek aan diver- stadswandeling 'De
geschiede- (14.00 uur).
afscheid, omdat het kamperen irritaties. Zandvoort zit m het60-jarig bestaan.
se monumenten in Haarlem,
op strand wat lastiger wordt, zelfde schuitje. Bewoners klagezien zijn leeftijd, 91 jaar. Van- gen steen en been over dingen
(ADVERTENTIE)
wege de huidige strandsituatie waar weinig tot niets aan geTraditiegetrouw als bij alle moest voor de feestweek geko- daan wordt: toeristen die m
lustrums werd ook dit jubile- zen worden voor een kleinere Zuid met hun geparkeerde auum bij KVS uitgebreid gevierd feesttent, tussen de ruim 150 to's hele trottoirs afsluiten,
met een reeks van feestelijkhe- huisjes, maar dóórgaan zou de bromfietsers die de wandelden. Op het programma ston- jubileumviering. „Het moge boulevard of de - voor verkeer
den onder andere een Holly- duidelijk zijn dat de kampeer- afgesloten - Kerkstraat onveilig
wood-Party, een Wereldcircus, ders van K. V.S. zich door de zee maken, én vandalen die in
een Amerikaanse Kermis en ui- niet laten bedwingen," aldus Zandvoort-Noord een hoop kateraard de traditionele kinder- kampeerster Natasha loppi.
baal maken en/of een spoor
van vernielingen achterlaten.
Het zijn maar enkele voorbeelden van overlast die kennelijk te onbelangrijk zijn voor
het politiekorps om er achter
aan te gaan. Niet dat het ze
niets interesseert, want aan de
inzet van de dames en heren
zelf zal het niet liggen. Nee, ze
hebben er gewoon geen tijd
voor. Het korps is te krap bemand voor alle drukte in Zandvoort, vooral als het dorp ook
nog eens overspoeld wordt
door hordes toeristen. En vanuit het hoofdbureau in Haarlem krijgen de dienders waarschijnlijk opdracht zich - m
eerste instantie - alleen met
'belangrijke' zaken bezig te
houden, zoals autodiefstallen
en inbraken.
Soms worden ook toeristen
Voor
een
tiental
Zandvoortse
peuters
en
kleuters
is
het
een
wat
; R Y A M K E V I N KMMF,
moeilijke week. Afgelopen maandag gingen zij voor het eerst naar uit hun slaap gehaald, als zij op
'school': naar de peuter- of de kleutergroep. Sommigen hebben er de openbare weg in hun camde eerste dagen nog wat moeite mee, om onder moeders rokken per overnachten. Het is maar
vandaan te komen, net zoals Stefanie en Chantal, rechts op deze wat je als korpsleiding het beje :a! sasr tegen ten mta
foto. Bij hun aankomst in de kleutergroep van Marja Snijders Blok, langrijkst vindt... In ieder geval
4»nlf-pen dit *lies jteelt.»
Mariaschool, konden zij hun moeder nog maar moeilijk los laten. blijft de kleine criminaliteit 011Later in de week ging het al weer prima. De andere kinderen waren gemoeid. Daarom is het idee
Ztifs je har: ', ^ , „
al wat gewend aan het 'naar school gaan', zij hadden vorig jaar al in van het Groesbeekse gemeentebestuur om een eigen dorpsade peutergroep gezeten.
Foto Andre
gent in te schakelen, zo gek
nog met. Ook al is het niet helemóal origineel: de gemeente
Zandvoort betaalde jaren terug
al geld voor de extra mzet van
strandpolitie.
ZANDVOORT - Strandpachters maken af en toe wel wat mee, Ik heb wel een béétje m'n twijmet hun badgasten. Zo hangt bijvoorbeeld bij Freddy en Paul het fels of het helpt, één dorpsabordje 'Geen patat/Keme Pommes'. Zegt een Nederlander. „Geen gent. Ik geloof dat de inzet van
patat? Geef mij dan maar kleine pommes." Een - al wat oudere - wijkagenten - een aantal jaren
vrouw opende in Eva's kleding haar douchehokje om te vragen geleden - ook nooit helemaal
naar de badhanddoek.
een succes is geworden. Het
Welke handdoek? „Ik betaal twee gulden voor een douche, dan wordt vermoedelijk de bekenzit daar toch een badhanddoek bij? Hoe moet ik anders naar de de druppel op de gloeiende
auto terug?"
plaat Bovendien dreigt het regiokorps in Groesbeek de nieuwe collega ook m te zetten voor
algemene regioklussen. Maar
als je dat kunt voorkomen, is
zo'n experiment best de moeite
waard

Feestweek KVSzit er op
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Verenigingsnieuws

Duijves
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag geen dienst
Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d.
Meer, Dg., Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A. W. Snijders
Geen avonddienst

Weekenddiensten
Weekend:
26/27 aug. 1995
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer

met

U

alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is?
Of bent u niet zelf in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis m de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Burgerlijke stand H
Periode:
15 • 21 augustus 1995
Ondertrouwd:
Van Kouwen, Albert Gerardus,
en Magielse, Nancy Maria
Kimman, Josephus Johanries,
en Crijnen, Marijke
Snel, Frank, en Meijboom, Catharina Louise Carolina
Teuwen, Remaldus Petrus Maria, en Remmers, Henny Egberdina
Gehuwd:
Schouten, Marinus Hendricus,
en Krabshuis, Brigitte Maria
Johanna
Barten, Albertus Hendrikus Johannes, en Silveira, Renata Melis
Overleden:
Laurier geb. Vermeulen, Hendrika, oud 90 jaar
Mouwen geb. Swildens, Maria
Catharina, oud 83 jaar
De Jong, Maria Margaretha,
oud 85 jaar

Vrouwen VanNu

Eerste schooldag wat moeilijk

Speelweek van 24 Aug. t/m 30 Aug,

'Strandkorrels'

Straatnamen

A. L

A. L.

dagelijks
13.30 en 15.30

dagelijks
19.00 en 21.30

VERWACHT
Willy 2 / Casip
o-

Ij

*

--VsJ»-j*S

Woddl

Qasüiutsplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

ïCZandvoortS Nieuwsblad

Barnaart en De Favauge
De boulevards Barnaart en De Favauge worden in het gemeente-archief in 'een adem' genoemd. De namen, die herinneren aan
de vorige eeuw in Zandvoort, hebben met elkaar te maken. Op 5
juli 1824 werd de 'Heerlijkheid' Zandvoort verkocht aan jonkheer
Willem Philip Barnaart. Toen deze overleed op 11 februari 1851,
ging de Heerlijkheid over op zijn zoon, jonkheer Heri Gérard
Barnaart.
Deze liet bij zijn overlijden, 21 mei 1875, Zandvoort na aan zijn
dochter jonkvrouwe Maria Catharina Barnaart. Zij was gehuwd
met een De Favauge, Adriaan Christiaan Jacques.

Ten opzichte van het andere
alternatief, de burgerwacht,
heeft de dorpsagent het voordeel dat hij meer bevoegdheden heeft. Bovendien liggen de
verhoudingen duidelijker., wie
weet nou wat een burgerwacht
wel of met mag? Groesbeek
heeft trouwens wel honderdduizend gulden over voor zo'n
man. Dat is een hoop geld,
maar als het ook een hoop ongerief wegneemt uitje dorp, is
het dat wel waard Dus, dames
en heren politici, in oktober
komt de gemeentebegroting
voor 1996 aan bod .. Kan er
misschien nog een tonnetje
tussen geschoven worden voor
een experimentje? Een dorpsomroeper hebben we al, al is
dat dan een vrijwilliger. Nou
nog onze eigen 'ome agent'1
JOAN KURPERSHOEK

donderdag 24 augustus 1995
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YERSEY STRETCH
HOESLAKEN

istalFoon

PING
geconcentreerd
AFWASMIDDEL

100% katoen, in diverse
unikleuren, maat 100 x 200 cm

Tolweg 6 Zandvoort tel.nr: 02507-15711
• Nieuwe aansluiting, verhuizing en wijziging
• Officieel dealer PTT mobiele zak- en
autotelefoons
• Officieel dealer PTT Fax-apparatuuren
semafoons
• Buzzers
• Telefoontoestellen vanaf ƒ 59,-en
antwoordapparaten vanaf ƒ 98,• Draadloze telefoontoestellen vanaf ƒ 189,-.
• telefoon aansluitmateriaal en accessoires
• Telefoonkaarten
• Diverse soorten batterijen
• Elektrotechnisch installatiemateriaal
• Verkoop Astra satelietschotels vanaf ƒ 449,-

ELDERS 12.98"

MET CITROEN

FLACON
750 ML.
SLECHTS

FOTO ALBUM
TUPOYERvoor uw mooiste
vakantie herinneringen
goed voor liefst 60 foto's

FRAAIE SIERKUSSENS
met diverse grappige Disney
figuren, o.a.: Donald Duck,
Mickey Mousse etc. per stuk

Pocketline da Vinci(GSM) nu 548,- *
Carvox Cruiser(NMT) vanaf 999,- *
Tot 1 september laders voor de auto 10% korting
Abonnement voor NMT(ATF) al vanaf 24,75 en
GSM al vanaf 39,95 per maand
* Prijzen excl. BTW en gelden alleen als tegelijkertijd een abonnement
op Het Mobiele Netwerk van PTT Telecom wordt afgesloten.

MODIEUS DAMESHEMD

SStt'
ELDERS

COLGATE

FRAAIE
AARDEWERK
VAZEN

ELDERS J&9T
-ov^l

met mooie
bloemdecoralies
±20 cm hoog . ^

7m

ELDERS »

BEKENDE
MERKEN

TOTAL
TANDPASTA

TANDENBORSTELS

p j,.,
KIES UIT:
jsnl normal of fresh stripe
'™ TUBE 75 ML.

o.a.: Colgate,
Jordan, etc.

ELDERS

ELDERS

ZOEK UIT, PER STUK

O O R T

KUNSTSTOF
KLEDINGHANGERS
diverse kleuren

Even Zandvoort verkennen??
Doe dit dan op

een scooter
van Gran Dorado!!
Huur:

ms wuaniBomn, imsvsmtH of mtimmmit

per uur ƒ 17,50
perdag/69,Minimum leeftijd 16 jaar,
legitimatie verplicht.
Voor informatie:
telefoon 02507-20000.

CALVE
STATUBE

Het Nederlandse Rode Kruis,
afd. Zandvoort,
start EHBO- en Herhalingscursussen.

ZOEK UIT:

KEMPENAAR
STOKBROOD
wit of volkoren

De cursus EHBO begint op dinsdag, 12 september 1995 om 20.00 uur.
(aanmelding vanaf 19.30 uur)
Kosten, inclusief boek + examengeld: ƒ 150,00

ketchup, fritessaus
curry of
salsa ketchup

KOFFIE
cafeïnevrij

EXTRA GROTE
TUBE 800 ML.

vacuüm verpakt, dus altijd
vers op tafel, per stuk

PAK

De Herhalingscursus EHBO begint op donderdag, 5 oktober 1995 om 20.00 uur.
(aanmelding vanaf 19.30 uur)
Kosten inclusief boek: ƒ 60,00
Beide cursussen worden gegeven in het Rode
Kruisgebouw, Nic. Beetslaan 14 te Zandvoort.
Informatie: A. J. Arens, tel. 02507-17599

heerlijk rooimis
met een dikke
laag chocolade

HEERLIJKE
RODE
KIDNEY
BONEN
BLIK
400 GRAM

Z A N D V O O R T
WIST U DAT U OOK
UW WASGOED KUNT WASSEN EN DROGEN
BIJ GRAN DORADO ZANDVOORT
Alle inwoners van Zandvoort willen wij graag de
gelegenheid bieden om gebruik te maken van
onze wasserette.
De prijs voor onze wasserette:
wasmunten
droogmunten
waspoeder
wasverzachter

geschikt voor één hele was
geschikt voor één hele was
geschikt voor één hele hoofdwas
geschikt vooreen hele hoofdwas

OLA MAGNUM DARK

250 GRAM

CROKY KRAAKBEESTEN

/ 8,00
ƒ4,00
ƒ2,00
ƒ 1,00

3BETALENI

BLIKKEN
a 33 cl.
ELDERS

100 GRAM

U kunt de was/droogmunten en/of het
waspoeder/verzachter verkrijgen bij de bungalowreceptie Vondellaan 60.

ELDERS

Gran Dorado Zandvoort
niet alleen voor bungalow/kamerverhuur maar
ook voor tennis, squash, zwemmen, badminton,
biljart, bingo en aerobic.
Voor informatie of reserveringen:
telefoon 02507-20000

HCmaZEEH

DE
MOOISTE
MEUBELEN

TEGEN DE
l SCHERPSTE
PRIJZEN!

Antiek van oud hout. gemaakt en nieuw
! • VrijdagéyonS'koöpaypnd
tot 21.00' .uur\••:
'
''"
ÏZUideindei 63A;:Laiidsnieei% 'teL 020-6336802 ' '

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schallplein • HOOFDDORP: Markllaan (cenlruml. Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
•AMSTERDAM: Belgiëplein 106 (Nieuw Sloten), Molukkenstraat 131 (oost) EN HU OOK: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte!

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

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

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht
T. Goossens

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

'n Avontuurlijk weekend
vieren in Caravan City
op Ponypark Slagharen
Ja, dat kan! Luxueus vakantie vieren op Ponypark Slagharen.
U kunt reserveren voor een 3 daags weekend arrangement:
* 2 overnachtingen in een luxe stacaravan op het Ponypark.
De caravan is voorzien van alle comfort en kleurentelevisie.
* 3 dagen lang gratis entree in Ponypark Slagharen met z'n
vele attrakties zoals de wildwaterbaan, de looping, de spannende
wildwest shows, zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer.
* genieten van de oergezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
Dat is een belevenis voor u en de kinderen!

Reserveer snel: 05231-3000 22,00 uur

Meer dan Vermeer
ontdek het

R I J K S M US E U!
a m s t e r d a r
bel
a

9

f 29."*"»••••*

020 6 73 21 21
voor het najaarsprogramma met lezingen,
cursussen en rondleidingen

donderdag 24 augustus 1995
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Theo Pouw j voorzitter van de supportersvereniging vanAjax:

' Veel mensen willen bij een succe

club horen'

De tijd dat Ajax de club van
Amsterdam en de directe
omgeving was is voorbij.
Het lijkt erop dat heel
Nederland is aangetast door
het rood-witte virus, de
officiële
supportersvereniging telt
inmiddels meer dan
vijftigduizend leden. Een
voor Nederlandse
begrippen onwaarschijnlijk
hoog aantal. „Ajax is enorm
populair. Dit komt
natuurlijk deels door het
succes, maar ik denk dat
het beleid van de club de
mensen ook aanspreekt,"
zegt Theo Pouw, voorzitter
van de
supportersvereniging.

door Oscar Borghardt

T

HEO POUW (36) is directeur van de INGBank aan de Ouddiemerlaan in Diemen. De
inwoner van Diemen groeide
op in De Pijp in Amsterdam en
is sinds zijn jeugd Ajacied.
„Mijn vader had een melkzaak
en ging altijd met vrienden
naar Ajax. Voor een belangrijke wedstrijd versierde hij zijn
etalage met Ajax-artikelen.
Ajax was, zeg maar, heilig en de
vonk sloeg op mij over."
Pouw bezocht door de jaren
heen zeer regelmatig duels van
Ajax. De laatste vijf, zes jaar als
seizoenkaarthouder. „Ajax had
in het verleden een supportersclub: De Ajacied. Het bestuur
van Ajax kwam ruim drie jaar
geleden met het plan om de
supporters nauwer bij de club
te betrekken en wilde een nieuwe supportersvereniging oprichten. Naast het kantoor in
Diemen ben ik ook verantwoordelijk voor de ING-Bank
in Amsterdam-Oost. Via een relatie werd ik benaderd om
voorzitter van de supportersvereniging te worden. En dan
zegje natuurlijk geen nee."

i ', \-

Theo Pouw: „Een jaar of tien geleden was het not-done als je naar een voetbalwedstrijd ging. Nu is voetbal duidelijk in"

en recent een handtekeningendag in de Rai. „Dat was ongelooflijk. Er kwamen zeven-,
achtduizend belangstellenden
op af. De nieuwe aankoop Marcio Santos bleek enorm populair. Verder was er evenveel belangstelling voor alle Ajacieden."
Ajax is niet langer van Amsterdam en de directe omgeving. De club is van heel Nederland. Pouw: „Van de vijftigduizend leden woont 8 procent in
Kaarten
Amsterdam. Dit zegt genoeg.
De leden van de supportersDat Ajax zo populair is, ligt
vereniging betalen vijftig gulniet alleen aan de resultaten.
den contributie per jaar. „De
Al hebben wij die natuurlijk
leden krijgen zes keer per jaar
niet tegen gehad. Ik denk dat
het blad Ajax Life en voorrang de uitstraling van het bestuur,
bij de verdeling van kaarten
de technische staf en de selecvoor wedstrijden. Verder kun- tie een rol speelt. Wij hebben
nen zij deelnemen aan activials supportersvereniging 26 reteiten en krijgen zij binnenkort gio's. Ajax-voorzitter Michael
de clubcard, die verplicht
van Praag heeft vorig seizoen
wordt voor bezoekers van voet- 17 regio's bezocht en de supporters informatie over Ajax
balwedstrijden. Voor twintig
gulden extra per jaar krijgen de' gegeven. Ik denk dat Patrick
leden Ajax Magazine thuis geKluivert de sfeer op het Mustuurd."
seumplein goed weergaf. Hij
De supportersvereniging ver- zei dat de Europa Cup voor de
zorgt door het jaar heen tal van supporters is. Iedereen bij Ajax
weet hoe belangrijk de supporactiviteiten: een nieuwjaarsfeest, een miss-Ajax verkiezing ters voor de club zijn."

Violiste Sarah
Stiles en haar
band Cumara:

De aantrekkingskracht van
Ajax is groot. „Het is natuurlijk een feit dat succes mensen
aantrekt," concludeert Pouw.
„Veel mensen willen bij een
succesvolle club horen. Ik
denk echter dat de aandacht
nog gaat toenemen. Als Ajax
over eenjaar in het nieuwe stadion speelt, nemen de service
en comfort enorm toe. Mensen
kunnen dan hun relaties meenemen en gebruik maken van
allerlei faciliteiten."
Pouw constateert dat de houding ten opzichte van voetbal
is veranderd. „Een jaar of tien
geleden was het not-done als je
naar een voetbalwedstrijd ging.
Nu is voetbal duidelijk in. Ik
denk niet dat de aandacht terugloopt. Voetbal blijft altijd
sport nummer l in Nederland."
Theo Pouw heeft een drukke
baan bij de ING-Bank. Daarnaast is hij veel tijd kwijt aan
zijn werk voor de supportersvereniging. Overal waar hij
komt, wordt hij op Ajax aangesproken. „Ik vind dat helemaal
niet erg. Als je auto's als hobby
hebt, word je daar steeds mee
geconfronteerd. Ajax is mijn

'Ik weet zeker dat het
een keer gaat lukken!'

Of ze doorbreken, Joost
mag het weten, tenslotte
stikt het in Amsterdam van
de beginnende bandjes.
Maar de gedreven manier
waarop violiste Sarah Stiles
haar popgroep onder de
aandacht brengt, is zonder
meer innemend. Onder het
motto 'als je het niet probeert, lukt het nooit' belt ze
Nederland plat en nodigt iedereen uit om toch vooral te
komen luisteren. „Ik zei een
keer: onthoud die naam, Cumara, Cumara, Cumara, en
dat zo'n tien keer. Toen
schoot die man in de lach."
EE, DE NAAM betekent
niets. „Het is gewoon
een naam," bekent Sarah, die in Sri Lanka
werd geboren, in Engeland opgroeide en sinds '87 in Nederland woont. „Onze zangeres beweert wel eens dat Cumara een
oosterse komkommer is, maar
die is dan ook een beetje gek!"
Cumara bestaat uit zeven
muzikanten, waaronder twee
zangeressen, en maakt melodieuze, swingende popmuziek.
Zelf noemt ze het impro-pop.
.•Als mensen naar onze stijl
vroegen, zei ik dat we een crossover maakten van pop, funk en Sarah Stiles: het plezier van improviseren op de viool
klassiek, maar dat klonk zo
vaag, dus nu houden we het
ttiaar op een combinatie van res La Pat (pop), bij Frankie meteen een eigen band te beginDouglas (jazz) en bij theater- nen, want dat is altijd een
Pop en improvisatie."
groep Orkater, waarvoor ze ook droom van me geweest."
In dezelfde tijd schreef ze
Sarah Stiles (32) komt uit de muziek schreef. Aan avontuur
ook nog een speels en humorisklassieke
hoek en studeerde geen gebrek dus.
v
Maar in maart '92 ging het tisch boekje om kinderen te leiool aan de Royal Academy of
wtusic in Londen. Via een vrien- fout. „Ik speelde bij Orkater, ren improviseren op viool. „De
din kon ze invallen bij het Na- nam overdag muziek op voor viool is een moeilijk instruWonaal Ballet Orkest in Am- de film De Noorderlingen en ment, daarom haken veel mensterdam, maar daar bleek haar een cd van La Pat, en gaf daar- sen af. Het duurt jaren voordat
toekomst ook niet te liggen. „Ik naast ook nog les. Misschien je daar een mooie klank aan
Wilde wat meer vrijheid en was dat een beetje teveel, want kunt ontlokken. Maar als je
avontuur en niet telkens dezelf- van de ene op de andere dag twee noten kunt spelen, kun je
werd ik door een virus getrof- er al leuke klanken uithalen.
«e muziek spelen."
fen, waardoor ik geen spier Gewoon een beetje flapperen,
meer kon bewegen. Verschrik- dat vinden kinderen ze prachDroom
kelijk, want ik kon niet meer tig. Waarom moet het allemaal
Achtereenvolgens speelde ze optreden. De enige manier om zo serieus."
Het boekje komt over een
°ij het Amsterdam String Trio me te uiten was liedjes te schrrj(tnoderrie muziek), bij zange- ven en toen besloot ik maar paar weken uit, maar voorlopig

N

Foto Bram de Hollander

hobby, dus vind ik het prettig
om over de club te praten. Het
is ook zo dat, rond belangrijke
duels, mensen die ik jaren niet
heb gezien opeens contact opnemen. Of ik kaartjes heb. Nee
dus, de verdeling vindt via loting plaats, onder toezicht van
een notaris. Het bestuur van de
supportersvereniging heeft
geen enkele invloed pp de verdeling van de kaartjes. En zo

hoort het ook."
Theo Pouw woont en werkt
in Diemen, een gemeente die
nauw betrokken is bij Ajax.

Dankbaar
„De gemeente Diemen treedt
. in feite al jarenlang op als gastheer bij thuisduels van Ajax.
Diemen wordt ook met overlast geconfronteerd. Denk al-

Foto: Gerrit Hols

leen maar aan de geparkeerde
auto's. Wij zijn Diemen dankbaar en vinden het vreselijk
vervelend als er eens iemand
over de schreef gaat.
Als Ajax naar AmsterdamZuidoost verhuist, zal de band
iets afnemen, al denk ik dat
hier ook in de toekomst spelers van Ajax blijven wonen.
Diemen blijft natuurlijk een
prettige woonplaats."

GRANDIOOS OPENINGSFESTIJN

Al meer dan 25 jaar een begrip
in kwaliteits-occasions.
Audi 100 5 cil m 85'rood metallic c.v.get.glas
ƒ 4.950,BMW 31 Sim 87' metallic verlaagd sportvelgen abs.nw.st.
ƒ 6.750,BMW325I m 87' wit sportvelgen c.d install 5 speed w.w glas enz
ƒ 11.750,BMW518Ï m 87'pullman get.glas c.v. enz
ƒ 6.750,Citroen bx m 86' open dak elektr ramen
ƒ 3.750,Chrysler Ie Baron m 90' full opt rood metallic
ƒ 18.950,Chrysler Ie Baron m 91' turbo full opt sportvelg cabrio
ƒ 19.950,Daihatsu Feroza m 92' metallic dure stereo targa+cabrio buil bar chroom velgen abs. nw.st.
ƒ 22.750,Fiat Ritmo 70 cl m 88' metallic sportvelgen
ƒ 4.750,Fiat Tipo dgt m 90' c.v. elektr ramen schuif/kanteldak get. glas alle opt.
ƒ 11.950,Fiat Tipo m 90' 5 speed 4 deurs metallic alle opt
ƒ 11.950,Fiat Uno m 86'i.z.g.st. metallic
ƒ 5.250,Fiat Uno 60s m 88' brede sportvelgen metallic sportstuur enz
ƒ 6.950,Ford Escort xr3i m 84'rondom spoilers in kleur
. ƒ 4.750,Ford Escort 1,6! m 85' metallic nette auto
ƒ 4.750,Ford Escort diesel m 88' get.glas sp.bak. abs. nw.st.
ƒ 9.750,Ford Sierra 2,0 gl metallic c.v. 4 deurs get.glas enz
ƒ 9.750,Ford Scorpio m 89' 2,81 automaat w.w.hlas c.v. sportvelgen abs. nw.st.
ƒ 12.600,Ford Scorpio 2,01 sedan m 91' doch motor stuurbekr 5bak get.glas c.v.
ƒ 15.750,Ford Sierra 1,6 c.l. m 92' ferrari rood c.v. get.glas sportvelgen 5 deurs 5 speed enz abs. nw.st. ƒ 14.850,Honda Accord m 87' c.v. get.glas automaat
ƒ 9.950,Mazda 323 4deurs zilver metallic m 88' striping
ƒ 7.950,Mazda 626 coupe m 91' rood metallic spoilers sportvelgen enz.
ƒ 15.950,Mercedes 190 e m 85' sportvelgen schuif/kanteldak get.glas a.b.s. c.v enz
ƒ 8.750,Mercedes 300 e m 86' schuif/kanteldak elektr ramen amg verlaagd sportvelgen leder inter.
ƒ 18.950,Mercedes 450 si bj 73' alle opt zilver met zomer en winterkap
ƒ 39.500,Mercedes 450 si bj 76' alle opt. amer uitvoering super rood wit leder inter.zomer en winterkap
pr.op.aanvraag
Mercedes jeep 280 motor m 87' buil bar metallic four wheel drive alle opt.
ƒ 16.750,Mitsubishi Galant m 88' c.v. 5 speed alle opt.
ƒ 6.900,Nissan 300 zx Targa m 88' wit sportvelgen striping pullman int.
ƒ 8.950,Nissan Sunny slx m 88' get.glas c.v. open dak enz
ƒ 7.950,Opel Corsa 1,5 diesel swing uitv. m 91'abs. nw.st. striping 4 deurs sedan
ƒ 11.950,Opel gsi m 89' rondom spoilers verlaagd digitaal dashboard sportvelgen
ƒ 6.950,Opel Kadett station diesel m 91' c.v. get. glas enz. abs. nw.st.
ƒ 12.750,Opel Kadett automaat m 85'
ƒ 3.750,Opel Manta Berlinetta m 84' sportvelgen kuipstoelen enz
ƒ 4.750,Opel Omega Is 1,81 m 88' stuurbekr. e.v. w.w.glas enz
ƒ 10.500,Opel Vectra 1,8 i metallic c.v. stuurbekr m 91' nw.st. zonw. glas
ƒ 15.750,Opel Vectra 1,8i m 92' metallic stereo c.v. 5 speed
ƒ 16.950,Peugeot 205 1.6 gti m 87' zwart spoilers alle opt.
ƒ 9.750,Peugeot 205 m 88' bl.metallic abs.nw.st.
ƒ 8.950,Peugeot 205 gl m 88' get.glas leuke zuinige auto
ƒ 9.650,Peugeot 205 1,9 gti zwart metallic schuifdak verlaagd uitgebouwd sport inter brede wielen
ƒ 12.750,Peugeot 405 gr Ipg metallic stereo 5 speed bumpers in kleur m 88'
ƒ 8.950,Pontjac formula 400 bj 80' dikke wielen open dak abs.nw.st. opgevoerde 6,6ltr motor
ƒ 11.950,Pontiac trans-am bj 78' geheel gerestaureerd targa abs.nw.st.
ƒ 15.750,Pontiac trans-am bj 79' zwart targa 6,6ltr airbrushed eagle
ƒ 18.950,Pontiac firebird bj 75'ferrari rood
ƒ 4.750,Porsche 944 m 84' leder inter.automaat abs. nw.st. metall, cv. w.w. glas fuschi velgen
ƒ 13.950,Renault 19 ts m 89' open dak elektr ramen metallic sportvelgen get. glas c.v. enz
ƒ 11.950,Renault Clio 1,2i rood metallic abs.nw.st. sportvelgen getint glas stereo enz. m 92'
ƒ 15.690,Renault 11 zre m 87'elektr ramen c.v. get.glas Ipg metallic
ƒ 6.950,Rover 213s m 87' alle opt. stereo sportvelgen metallic
ƒ 8.250,Rover 2600s v/d plas uitvoering m 82' alle opt.
ƒ 4.750,Subaru grijs.kent. m 85' zeer nette auto
ƒ 2.750,Suzuki Alto m 90' abs. nw.st.
ƒ11.650,Toyota Carina 11 x1 16v m 90' automaat full. opt.
ƒ 11.950,Toyota Corolla sxl m 87' abs.nw.st. elektr schuifdak
ƒ 8.750,Volvo 340 gl m 88'i.z.g.st.
ƒ 5.950,VW Polo m 85'i.g.st.
ƒ 3.750,VW Golf m 84' open dak sportvelgen enz
ƒ 2.500,VW Golf diesel metallic 5 speed c.v. enz
ƒ 4.750,VW Golf gti 16v m 88' get.glas kuipstoelen metallic 5 speed zeer snel
ƒ 10.950,VWGolfgti 16v m 88' zwart elektr.schuif/kanteldak w.w.glas metallic 5 speed verlaagd sportvelgen
ƒ 11.900,VW Passat station m 84' i.z.g.st.
ƒ 3.950,VW Sirocco gti am. uitvoering m 86' 5 speed get.glas enz
ƒ 8.950,-

Wij garanderen u 12 maanden
schriftelijke garantie op onze
kwaliteitsoccasions
Tijdens openingsshow minimaal ƒ 2500,tot ƒ 5000,- terug voor uw auto
ongeacht bouwjaar en staat. Voor een
goede auto altijd meer!
Tijdens de show verse koffie met gebak).
een drankje en hapje. Kom, uiteraard
geheel vrijblijvend, onze supershow
bezoeken.
OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m woensdag 9.00-17.00 uur
donderdag/vrijdag 9.00-21.00 uur
zaterdag/zondag 9.00-17.00 uur
Bij aankoop:
verrassingspakket voor de kinderen
(als klap op de vuurpijl)
3 maanden GRATIS wegenbelasting
O

O

O

Ook op

ZONDAG
geopend

+2
koopavonden

zijn alle ogen op het optreden
tijdens de Uitmarkt gericht. In j
juni speelde Sarah en haar
band al op het Rotterdamse
NOG CA. 100 ANDERE AUTO'S IN VOORRAAD!!!
Hoboken-festival. „We waren
BEL VOOR INFORMATIE!!!
behoorlijk trots dat we op hetONDERHOUD VAN ALLE MERKEN.
zelfde festival stonden als Pay
Lovski en Jan Rot. Op het eind
HOGE INRUIL ZONDER INRUIL.
begonnen de mensen te dansen |
SCHERPE CALCULATIE!!!
en dat is toch een goed teken."
Dat bescheiden succesje had l
de band wel nodig, want tot nu
toe heeft Cumara nog weinig
gelegenheid gehad om te laten
horen wat ze in haar mars
heeft. Sarah is echter de laatste
' ; ! 3 maanden
om zich daardoor uit het veld te
laten slaan. „Ik weet zeker dat
GRATIS
Verfijn Stuartweg ISS^picmèn;':;':^^;^;?:1-;^';; : ; .", ' . ..;••;
het een keer gaat lukken; ik
wegenbelasting!!
weet alleen nog niet wanneer!" • (Ind.terrein Diemen-Zuid t.o. Kwantum Hallen)
Tel. 020-6992865 / 6002911 Fax 020 - 6955787
Eigen werkplaats; Tel. 020 - 6956606
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rs^ï

Hl

c

Krams-Tax

J

KLEURENTELEVISIES
type
AKAI

functies

CT1417 OSC/scart/alslbed
CT2885 '70cm/slereo/lelelekst/AB
CT28B7
70cm/HiFistereoTXÏÏAB
BLAUPUNKT
IS70 33 70cnVslereo/TXT/OSD/AB
l S7052
50W stereafzender ID/TXT
MC6352VTblackline S/stereo/TXT/etc
MX7283
PS552I

nu

nonn.

1

compleet met design zuil
stereaTXT/zenderlD

548,1499,1699,-

379,899,999,-

1699,2098,1898,-

1498,1398,-

|

BRËËDBËED"ultzendingen zijn afgestemd op het natuurJijke
blikveld van de mens Films worden vanaf nu levensecht _
LUIDSPREKERS NOG
KLEINER DAN EEN
.PAK MELK

PALplus heeft een veel betere beeldkwaliteit, Daarom is
PALplus uitgeroepen tot de^Europasohe standaard.
De uitzendingen

999,- "

3198,999,-

POLECTRO RUIMT ALLE* HIFI EN VIDEO APPARATUUR

1998,-

698,-

PHILIPS

aanbiedingen geldig van 24/8 t/m 31/8/95
™i*nn HO unnrraari «trekt wan OPsOP1

BOSE ACOUSTIMASS 5 SUBWOOFER
SONY MHC2900 MINI HIFI SYSTEEM
VERSTERKER 120W/Vanabel Dyn Bass/S surround/
mie mix/karaoke/etc EQUALIZER spectrum analyzer
/cursor control TUNER/TIMER RDS-EON DUBBEL
DECK autoreverse/dolby B+C/synchro edit systeem
CD-SPELER 1 bit/optisch digitale aansl /programmeerbaar/luxe edil systeem SPEAKERS (tegen meerprijs)/
twm duet basreflex AFSTANDSBETJIEMjNG doublé duty

PHILIPS 55 cm TELETEKST
I
I

55cm/TXT/OSD/menugesiuurd/Magn uilv
norm 899.- NU
GRUNDIG

• iMlbilh» • •••»«* II

589.-

P37449 'muil/220 voll-12 voll
P40640 40cmplanar/lrontAVaansl
XS55
40w stereo/55 cm/TXT
XS63
63cm/stereo/TXT/afstbed
JVC

1189,-S 599,1295,-i 599,1709,-| 899,-J
1949,- 1198,-

25S1
digital comb liller
MITSUBISHI

1698,-

1198,-j

CT21A5 55cm black/stereo/TXT
CT21 M3GÏ55cmblack/zendemaam/AB
CT25A5 |63cm/s!ereo/TXT

1399,

798,-j
679,998,-i

8981598,-

Polectro is er klaar voor. Vanaf 1 september start de NOS met PAL-plus
breedbeeld uitzendingen. Daarom heeft Polectro een spectaculaire
BREEDBEELD VOORDEEL SHOW georganiseerd. Polectro heeft alle
topmerken zoals Sony, Philips, Nordmende, Telefunken, Saba etc. in
huis. Alle modellen staan klaar voor demonstratie. En de prijzen... die
zijn nu nóg voordeliger. Kom dus nu naar Polectro en profiteer van al dit
voordeel!

•%,•&±

£/

70 cm Breedbeeld bij Polectro al v.a.

leletekBt
100 Hertz Digital Scan
•*r

100 Hertz GROOTBEEID

MATCHOiLINE

~f *

MATCHiOLINE

PHILIPS 100 HERTZ GROOTBEELD
72 cm Blackline S + CTI/100 Hertz/breedbeeld
mode/mozaïek scherm/stroboscoop/stilstaand beeld/
80W Hi R stereo + extra woofer/Easy Text me! TOP en
FLOF/S-VHS en vele aansluitingen/afstandsbediening
29PT810

PHILIPS 100 Hertz MATCHLINE
100 Hertz Digital Scan
/easy TXÏÏ25PT900 etc
norm 2898.-HU

1998.-

norm

2798,-

nu bij Polectro

63cm STEI^OjnJ_etelekst__
70cm STERREO en Teletekst
blacklme S groolbeeld
SABA T
5109 _ 51cm/OSD/dig klok
6348__ stereo/surrountftop TXT
7055__ TOcnVstereoTOP txt/NTSC
M5107
51 cm Monolith
M7049
70cmMonolith

3098,2699,
3499,5495,VA

fc

PJ

HIFI

100 Hertz Digital Nj«

SYSTEM

1798,-'

1 ~7OÖ _0

SONY BLACK TRINITRON DeLuxe

STEREO
telelehst
SONY C2569 CLASSIC DESIGN
63cm/HIFislereo/CCT
/menu/afst bed, ETC.
norm 1799.-HU
SHARP

349,-

Tri Logic Optimum Picture Conlrol/Digilal
tracking/koppenreimger/frame search/stilstaand beeld
mug
en slow motion/afstandsbedienmg

498.-

norm 699,"
nu bij Polectro
999,-

SONY
B2521
1998,|63cm/stereo/rXT/bass des
C2141
j 55cm stereo/Teletekst
1698,CLASSIC_J63cm/stereo/rXT/atstbed
1698,KVM1400 black tnnitron/sleeptimer/AB
649,
KVM1420 37 cm Black Tnnitron/TJCT NU
S292|_ _ PIP/70Wstereo/TKT/AB
3498,X2141_
55cm/stereo/rXT/AB
1598,X2571" 63cm S-Tnnitran/stereo/TXT
2220,X2971
stereo Fast/TXT/72cm/AB
2298,TELEFUNKEN PORTABLE KTV
499-

^VIDEORECORDERS

VERSTERKER dubbele Dynamic Bass Feedback/60W
HiFi stereo TUNER digitaal/30 presets TIMER sleepfunctie DUBBEL DECK soft touch/dolby CD-SPaER 1
bits/ptogrammeerbaar/kalender SPEAKERS meerpriis
/2-weg front duet bassreflex AFSTANDSBEDIENING
ro tniiuoBcuimiNu

norm 799,"
nu bij Polectro

499.-

nasonic

679,-

PANASONIC HD90STEREO+Showview

JVC HRJ305 3 KOPS,SHOWVIEW,PDC
Showview/3 koppen/digital trackmg/auto koppenreinigmg/]og shuttle/AV-front aansl /elektronisch
slot/replay/auto functies/luxe LCD
.ou af
diai
si bed
ucu etc
ciu

579.-

JVC HRJ605 4 KOPPEN STEREO
4 DA koppensysleem/HiFi stereo met Hyper bass
(A2/NiCam digital slereo)/Super-Spec drive/longplay/
elektronisch slot/re take/sbowview/jog shuttle/luxe
LCD afstandsbediening

4 koppen/HiFi stereo/Longplay/AI Crystal View
Control/SbowView/digital trackmg/perlect stilstaand
beeld en variabele slowmotion/LCD afstandsbediening norm 1298,/menugestuurd/auto koppenreiniging/elektronisch
iniging/eieKuoniscn siu
slot nu bij Polectro

1598,1198,1298,449,489,2298,-

899,-

norm 1299,"
nu bij Polectro

949,1398,1698,-

749,-

AKAI VSG205 HQ-PLUS VIDEO
HQ-Plus/quick servo dnve/digital Irackmg /auto
koppenremiging/slilstaand beeld slow motion, multi
speed/auto funclies/afst bed
norm 549,nu bij Polectro

379.-

329,-

f

AKAI
VSG120 player/Pal Secam/dig track
329,449,598,-r
VSG316 PDOTXT/3koppeiValstb
798,~1
GRUNDIG
839,GV240
1398,VPT/stereoffOP TXT/et
HITACHI
stereo/showview/4 kTPDC
798,-|
VTF360
1299,399,VTM211 Ishowview
799,498,VTId331 "[3kopp/sliowview/OSD/AB
999,JVfi
375,-!
HRD770 xpress timer/auto cleanmg
999,899,HRJ605 JHiFistereo/showiew/PDC
1198,HRS47CO S VHS/stereo/4 koppen
2999,- 1499,PANASONIC
899,HD1CO
4 kopp/stereo/edit
1499,548,NVSD22 S-*iveA>este koop test
599,599,NVSD35 3 koppen/stiuttle/S-dnve
999,~
PHILIPS
VR632
HiFislereoH koppen
j 1299,-| 769,VR231
399,VHSHQ TURBO DRIVE
nu
3kops/PDC/TXT
| 1095,598,VR333
VR813
S VHS/stereo/4 koppen
J 2799,- |"l699,SHARP
dig program searcti system
399,VCA36
499SONY
_ 1
ISLV 335 3 koppishuttle/lront aansl
1000,-! 549,SLVE50 4 koppA-Wshovwiew/PDC
1330,739,4 koplP/stereo/shuttle/PDC ] 1599,798,SLVE7
1499,899,SLVE70 stereo/4 kop/LPH'ri loge

SONY SLVE80 TRILOGIC+STEREO+PDC
4 DA-PRO koppen/HiFi stereo/PDC/Showview/
Optimum Picture Control/Dynamic Signal Filter/
Longplay/auto head cleaner/frame search/perfect
stilstaand beeld slow motion,reverse/dual mode
shultle/edil/on screen help/doublé dulyafstandsinuuie
bedienmg met dual mod shuttle

norm 1599,nu bij Polectro

1099.-

24x ZOOM

digitale beeldkwaHteit/compleet met luxe afstandsbe-:
dieningetc.CDI:220/20 .

norm 1699,

nu bij Polectro j

999

SONY
STEADYSHOT
SONY TRAVELLER STUNT
Electronic steady shot
24x zoom & quick autofocus
menugestuurde bediening
Program AE belichting
high speed sluiter
lader + data insert
quick record, klaar voor gebruik
afstandsbed (TR550)

NU

norm 1099,nu bij Polectro

JVCGRAX40
auto pauze/easy edit/program AE/lilelgenerator/12x
zoom, variabele snelheid/afstajidsbgdiening opjie/2^lux
norm 2198,NU bij Polectro

599.-

norm 1499,nu bij Polectro
JVC LIVE SURROUND MINI
MX S20 VERSTERKER live surround (disco, concertzaal en stadion) spectra peak mdicator/active bass extension TUNER/TIMER digitaal/programmeerbaar/ 40
presets DUBBEL DECK auto edit systeem/ programmeerbaar SPEAKERS meerpnjs/2-weg AFSTANSBED

L
D

MISSION 760
BESTE TEST
2-weg bassrellex/
5 jaar garantie

norm 999,nu bij Polectro

norm 198,"
nu'bij Polectro

129.BOXEN
B&W

IJL

699,789,489,-

999,-

1199,769,-

compleet met speakers

»1498.-

~To~9T,- ~

ITACHIVMH70,
HI8, HIFI STEREO
CANON UC7 HI8. EUfiüPESCHE CAMERA V/H JAAR 94/95
HIFI STEREO
weer en schokbestendig/Hi8 + DSP voor super beeld/
HR stereo/elektroniscbe beeldstabilisatie/36x zoom/prooptistfiei5eeTdftabilisalie/12x variabele zoom/prograii
AE/HiR stereo/videolamp/quick record/LANC aansUdata gram AE/groolhoeklens/digitale fader/16 9 mode/audio +
video dub/easy edit alst bed optie etc
nsert/afstandsbediemng etc
norm3298,T QQQ
_ norm 3298,NU bij Polectro
l wJO; NU bij Polectro

Maakt van uw beslaande HiFi set een Dolby Pro Logic
systeeem/Digilal Signal Processor/8x surround
/testtoon/AV front aansl /6 mputs/video monitor uit/
audio mjectie/servo volume/pre out/display/
afstandsbediening etc

norm 11 9
nu bij Polectro

norm 999,nu bij Polectro

498,-

1099,-

2-wegfôOW
2wegffiO-100W
2-weo/30-150W/zuil

DM6301

2 weg, 3 speakers/30 200W

699,1649,1749,-

1198,299,199,299,-

SPEAKERSYSTEEM nu al v.a.

EX42
BOSE
301
ELAC
EL50

wortel noten
lest winnaar

allijd voordeliger

JBL

alle types btj Potectio

449,199,altijd voordeliger

norm 1398.- nu bij Polectro MET 3 SPEAKERS

1

KAV3700 |200W/DolbyProLogic/AB
999,649,KRV7050+SURROUNDSPEAKERS
798,1699,KRV7060 | topklasse Dolby Pro Logic
1499,-| 899,PIONEER DPL RECEIVER SURROUND SPEAKERS
VSP200 +3 DR SPEAKERS
799,699,879,VSX452+SV201 DPLSPEAKERS
1299,SONY DPL MINI SYSTEEM
2998,- 1569,MHC5900 DPL+SS
SONY DPL SYSTEEM
SENR5420 OPL SES30N SET
1999,- 1499,SONY DPL RECEIVER/VERSTERKER
STRGX900 TOP DPL RECEIVER
2199,- 1698,2199,- 1269,.
TAAV670 IPolbyProLogdafsfbéfl7"
TAEZOOOE^ DoibyProTogic/DSP/elc
2899, 2198,YAMAHA DPL RECEIVERS
RXV1070 topklasse Dolby Pro Loge altijd voordeliger
altijd voordeliger
RXV660 Dolby Pro Logc/cin DSP
altijd voordeliger
RXV870 400W Dolby ProLopic

498,699,-

199,399,449,-

199,-

79,-

KENWOOD DOLBY PRO LOGIC
SYSTEEM + YAMAHA ZUIL SPEAKERS
EN SURROUND SPEAKER SYSTEEM

KENWOOD CD-WISSELAAR SET CD6562
MET RDS, DOLBY EN 100W
KRC655 CARSTEREO 100W/RDS-EON tuner/24
jresets/autoreverse/afneembaar front etc KDC602visselaar
voor 10CD's/1 bits/zeer compact/etc.
norm 1499,- bij Polectro

M97 Dolby Pro Logic/DSP/topklasse versterker met
245W totaal/Digitale tuner, programmeerbare timer,
dubbel autoreverse deck, CD-speler met CCRS
computergestuurd edit systeem en high speed CD
opname Compleet met afstandsbed (equalizer
meerpnjs)YAMAHA NS S34 exclusieve zuil
speakers/bassrellex/luxe hout finish en 3 surround
speakers voor optimaal geluid_
eiuio

norm 4499,nu bij Polectro

ZCD-WISSELAAR SYSTEMEN

KENWOOD CD2562 RDS/50W
SONY KP501 RDS/dolby/afst bed
SONYKP30 wisselaar set met RDS

2498.140W/surround/AValslB

PHILIPS AS540 MIDI HIFI SYSTEEM

J

549,-j

KENWOOD "
J
.
KX3060~~}hx-pro/VIPX/DPSSfliking
KX5550 13 motyautorevyauto bias
699,-j
jt99/
KXW6060 idubbel aulaeverse/HX-Pro
699,-"
JOOT8060 I2decksm 1/HX-pro/CCRS
899,PJIILIPS "
FC910 _ 2x autorevJHX Pro/4 mrt
599,-7
PJONEER
"" ~

"

j~

479,349,439,-^
569,-|
399,-;

699,-~ 449,-"
399,-;
499,399.-I
-JZT*
349,-T
239,-1
479,-"
_56_9_J"

type
functies
l
DENON
DCD1290 |relerence/pitchconliol/AB
DCD615 lASLC/pitchconWAB/edit
DCD695 jpilchconlrol/edil/program
JVC
XLV144
1 bils/DDRP/random/elc
KENWOOD

PHILIPS DC342 carstereo
cass speler/4x12W/afneemb front
SHERWOOD XRM3830
cass speler/afneembaarf'ont

KRA4060 120W/RDS/20presets/AB
KRV6050 var.toudness/RDS/tapemon

BOS EN LOMMERWEG 373-375 A'DAM

-399^

STRGX211 i100W/lapemonJoudness
140W/HDSEONaOprJAB

NOKIA GSM
Inorni.
| 1099,-|
498,599,j

699,'
369,399,-

|
|

349,-|

249,-

399,-|
399,599,-

229,399,-

S99.-I

399,-

499,-1

269,.

359,-

499.-I
599,349,-|

399,499.'
299,-

399.-I
599.-I
499,-|
599,-t

349,549.'
299,349,-

349,-| 249,'
449,-| 349,550,-| 389,altijd voordeliger
altijd voordeliger
599,-:

SMS berichten ontvangst

140W/tape mon Axidn/AB

DENON
PMA280

norm 1298,er is al een
Nokia GSM v.a.
2x70W/source direct/6x m

PMA480R 2x80W/SLDC/lSalstbed

DP1050 |1bils/CCBSedil/XSaansl l
DP2050 idlslandsbedienmg
DP3050 'Ibils/programyalslbed
'
DPR4060 ' 5 CD s/play e«change/1 bit
PHILIPS i
CD910
ibilstream/edil/shuHIe/AB
PIONEER
PDS503 ' legato Imkfrli Lile/edil
PDS603 1 bit/talk back/slableplal/AB |
PD103
compu edil/Hi üle scan
|
PD203
compu edit/HiLile/SR
PDM603 wisselaar 6 CD s/edit/etc
PDS502 slable plaller/programmJKB l
PDS601 i blisAalkback/dig uilg'AB |
SOKY

CDP21S 1 bi/repeal/stiuflle/kalender
CDP415 hybnd pulse/opt digilaal'AB
CDP515 customedit'autocue'afst.B
CDPX202 lES/advpulse/cuslomlile
TECHNICS
_
" . .1 CDPX303 ES/adv pulse/cust ediltfile
RSBX747 direct dme/3 koppJMPX
799499,-^
YAMAHA
~
_S-biVpeaksearch/edit'AB
S-bifanbase/edit/alstbed
KXW482 2x auloreverse/liini/HX-P'f altijd voofjei'ger

899,

SONY CDX5070 RADIO MET CD
80W/pre-out/SSIR EX tuner/30 presets/1 bits
klokfunctie/afneerr'baar front/key alarm etc
norm. 799,- bij Polectro

2x45W/HDS/40 presels/AB
2x60W/RDS/40presels/AB

VERSTERKER 80W HiFi stereo/TUNER digitaal/30
presets DUBBEL DECK dolby/CD-synchra edit
systeem CD-SPELER bilstream/programmeerbaar
SPEAKERS 3-wegAFST BED AQO

799,

J899^ 1 249,

CARSTEREO SYSTEMEN

CO-SPELERS

429,HX-Pro/bias tme/MPX
599,HX-Pro/bias line/MPX
i altijd voordeliger_
3 mol.3 koppen/2xcapstan Jaltijd voordeliger
dubbel reverse/HX-Pro
|altijd voordeliger

_ .
449,-_
399.599,799,-_

298,-

1698,-

norm 2999,- nu bij Polectro

norm 878,- bij Polectro ^J O ^ m

CASSETTEDECKS

SONY
~
~ ~~7J7 7
RX311
autofevJHXfRQMPX_
_
TCK315_ bias calibralie/MPX/dolby
TCK5J5 _2moty3toppen/dolbyS
TCK615__ dolby S/S biasO koppen

599,-

CARSTEREO SHOW

KENWOOD UD902 DOLBY PRO LOGIC TOPKLASSE MINI

1080 ehle | Ddby Pro Logic/sürr boxen
2399,' 1799.JVC DPL MINI SYTEEM
servo panoram£ surrcxjnd
2999,- 1798,MXG9
KENWOOD DPL MIDI/MINI SYSTEMEN
DPU150W/riilniasler/eto
altijd voordeliger
M56
dolby pro togc/mel boxen
2499,- 1799,UD701
UD900
Dolby Pro logic/ZB
2998,-: 1298,KENWOOD DPL PROCESSOR
SS3300 iDPLftmelink/digdelay/AB
799,- 1 499,KENWOOD DPL RECEIVERS/VERSTERKERS

599,699^,699,-

1199,-

MISSION
761T
beste tests jaar garantie
762T
2weg/max120W
763I
topklasse/5 |aar garantie
SONY
SSH2900 3weo/110W

VERSTERKER4 traps/dolby Pro Logic surround EQUALIZER 7-bands/AI auto focus en loudnes! 'programmeerbaar TUNER digitaal/stationsnaamgeheuaen DUBBEL DECK autoreverse/ CCRS edit pro/CRLS. ...... _r...
opname/cross fade/DPSS zoek CD-SPEELR CCRS edit pro/ kalender/programmeerbaar SPEAKERS tegen
meerprijs/ommdirectioneel/bass reflex/AFSTANDSBEDIENING etc
~ ~" ~ —

999.-

1299,-

CTS530 __3koppen/MPX«X Pro
CTW503 2x auloreverse/HX-ProBR
CTW603 "dolby S/auto BLE/llex
CTW703 2xjutorevydolbyS/autoBLE
CTW702 dubbel reverse/autp_Bl.E/etc

299,-

1499,-

1299,-

DOLBY PRO LOGIC
AVR800 |DolbyProLogic/atstbed
TECHNICS DPL MINI SYSTEEM

598,-

999,-

DM640
topklasse speakersysteem
solid subwoofer systeem
V2002
2weg80W
V201I
60W bass reflex
V202I
80W bass reflex
V203I
180Wflweg/zuil

BNS

589,689,489,598,-

799,1049,-

499,-

189,299,479,699,879,699,229,125,199,399,-

349,499,799,-

DOLBY PRO LOGIC SURROUND

699,-

DOLBY SURROUND
P, R O « L O G I C

Mi . ~ _ r ~

DM600)
DM6101
DM620l

L3

TDW106 jdubbeldeck/synchradub

SHARP VLE 40 VIEWCAM
de nieuwe kijk op filmen/video 8/LCD kleurenmonilor +
speaker/opnemen uit all positttes/digital still, strobe en
snap/menugestuurd/8x zoom/neuro AE/16 9 mode/auto
koppen reiniging/quick slart/afsjjijdsbediening^etc^
oerjiening eic
norm 2298," ""
NU bij Polectro

SHERWOOD ES5030R DPL PROCESSOR

JVC RX508 DOLBY PRO LOGIC RECEIVER
2x70W+3x20W/dolby pro logic met digitale vertraging
/DSP logic/Hall surround/servo volume/loudness/
digitale tuner/40 presetst zendendentificalie/afstandsmgetc
'

Hyperbass/autorev./CD/etc
6 CD s/hyper bass/autorev

DENON DPL RECEIVERS

DENON
DRM510
DRM_540_
DRS810
DRW660 _

JVC RX508 SET MET 3 SPEAKERS

PHILIPS FR931 RECEIVER 2x55Wt3x20W/DOLBY PRO LOGIC/DSP en surround/testtoon, optimale instelling
/Wake Up en sleeptimer/30 presets/zender ID/systeem intelligente ESI bediening/luxe afstandsbediening etc
KENWOOD CRS15 SURROUND SPEAKERS_Uentre en 2 rear speakersvslemen
~

HX;Pro_2I JÏSrj
TDVW03 j dubbel topklasse deck
' 769.-I

ffi^WRBD^ME»4«:^^-vUvH
HITACHI
E54
1699,- 1199,24xzoom/alstbed
H58
2498,- 1698,HiS/sterecvbeeld stabilisatie
H59
Hie/stabihsata/kleurenzoeker 2798,- 1998,JVC
GRAX20 super compacVlOx zoom
1898,GRAX60 VK)eolamp/VHS-C/AB
2298,- 1469,GRSX90 S VHS/sterec/alstbed
3299,- 1998,SHARP
VLH400 Hi8 VI EWCAM/LCD monitor ~329Ï- "1998,SONY
FX730
handycam met LCD rxjnitor
2398,- 1648,TR2000
top handycam/HC code/etc
3598,- " 2498,TR350
j tOx zoom/program AE/AB
1699,- 1199,TR470
HiRstereo/12xzcom/AB
1999,- 1349,TR650
1998,- 1598,- "
HiS/stereo/12xzoom
TR750
2799,- 1899,HiB/stereo/SteadyShot

BOSE 601 BLACK DIRECT REFLECTING
2 woofers + 4 tweeters/voor versterkers van 15-300W/
computer getest/5 |aar garantie/top m slereoweergave

PHILIPS DPL RECEIVER +
KENWOOD SURROUND SPEAKERS

PREC590 SOOW/sunounoVRDS/EQ

norm 899,nu bij Polectro

BOSEUITDEUSA

"~~"'

MICROSYSTEMEN

MIDISYSTEMEN

SABA LUXE PORTABLE KTV

SONY SLV E10 TRI LOGIC VIDEO

!55cmHiFistereo/TXT/AB

SONY MHC500 MINI HIFI SYSTEEM

KENWOOD
60Wslereo/CD/afstbeaVZB
M280
SONY
A290/SS urrouno7EQ/CD/2xdeck/AB
20W/DBFB/2xreverse/AB
A390
D190/SS urrountfEQ/CD/2xdeck/AB
SOW/surrouni'par Equal
D509

749,-

3704 precision iniine/menu
gestuurd/mei afst.be'd.y"
norm 499,-NU V :

VERSTERKER presence surround/hilmaster/nalurai
bass/subwoofer pre oul EQUALIZER 13 bands
speclrum analyzer/programmeerbaarTUNER digitaal
/20 presets TIMER sleep- wek- en klokfunctie DUBBEL
DECK autoreverse/CCRS edit SPEAKERS 2-weg
systeem AFSTANDSBEDIENING^

699,599,-

1199,999,-

MHC C33 100W/equal/5CDsKB
MHC650 70W/CD/alstbedyboxen

UXC7
UXT1

55cm Black Trinitron/haarscherp en sprankelend
beeld/Computergestuurd Teletekst met FAST
Txt/sleeptimer/99 kanalen/afstandsbediening m2141

etc

5403

699,-

999,-

JVC
1199,
799,MXS30 vocal mask/acUass/boxen
MXG7__ surround set met boxen
2499,- 1499,KENWOOD
1199,
UD302_ surround/3xCD/boxen/etc
769,
899,1499,
UD352_ surround/6*1 CD s/boxen
899,presence surround/EQ/ZB
Ï499,
UD502
1699,- 1099,6+1CD's/subw uit/boxen
UD552
PHILIPS
news/equal^decktoxen
910,499,FW26
649,1140,sound processor/boxen
FW46
120W/news/dyn bass boost allijd voordeliger
FW66
PIONEER
999,1399,100W/soundlieldconlrol
N100
549,
CD/2xdeck/alstbedAoxen
1199,N33
679,50W/CD/dubb deck/boxen
899,N50
749,surrounoTkaraoke/C D/boxen
999,N70

UXM

.

l <£• l U j

KENWOOD UD30D SURROUND MINll nnmpleet met bOXBH

altijd voordeliger

JVC

norm 1398,nu bij Polectro

1278

SONY"

72cm Super Trinitron/line pitch/PIP/100 Hertz Digital
Plus voor Inllmgsvri] beeld (meerpri|S)/100W HiFi
stereo met 3D spectrum sound en subwoofer/advanced menu systeem/breedbeeld mode/teletekst met
tekslbank en gebeugen/lal loze aansl /doublé duty
afstandsbediening

norm 2998,na inruil NU

1399,-

399,899,1198,499,998,-

100W/HXpro/2x reverse
02^0
HITACHI
bass boost/6 CD s/boxen
AXC10

l %P^Jg

SONY

2398,3998,999,1079,-

1699,2098,899,1598,-

MATCH,
AUDIO-VIDEO

SUPER TRINITRON GROOTBEELD

2198,1749,-

899,

100 Hertz GROOTBEELD

91QR .

PHILIPS |
25PT910A |63cm/100Hzdigilalscan/PIP
28PT800_ j 70cm/1 OOHz/Malchl Jstereo
29PT910A |lOOHzDigitalScan/Matchline
32PW960AJ breedbeeU/1 OOHz/dig scan

1998,-

norm 1998,nu biji Polectro

l norm 1399,nu bijPolectro

D11Q

BREEDBEELD VOORBEEL SHOW

2 cube speakers + basmodule/voor versterkers van
20-200W/lop m stereoweergave

389,-

" 499,699,-

349,499,-

JVC
AXA472 130W/direcVrec out select
KENWOOD
ISOW/toudness/alstbed
KA3050
KA5050R MOS-FET/loudn/recout
PIONEER
A303
90W/toudness/lape mon
SR/rec selJtaudness
A403R
SONY
TAAV670 ES/dolbyProLogic/AB
TAF335~" 110W/direcl/tapemonyAB
YAMAHA
AX570
300w/Top art/pure direct
AX870
370W/top art/pure direct
RUIME

~ 599,- T997

ERICSSON
599,999,-

399,- GH337
GSM/drverse EQ en demo
699,- MOTOROLA

499,-

299,- 5200
399,- 7200

FLARE
649,-

2199,549,-

1269,2_99jr

allijd voor deliger
alti|d voordeliger

GSM/13uurstandby/etc
GSW12uurstandby/etc
dwEQ+demo modellen

898,- +

999,899,-

598,- +
398,- +
698,- +
898,- 4

nu

GSM/1 2 uur standby/menu
8200
1899,NOKIA
121
499,- +
ATF3/99 nummer geheugen
1299,SONY
CMD1000 GSMIangsIe standby li|d'
1699,- 1299,- +
+=ex btw/mel euro-super space abonnjdiv. EQ en demo modellen

PAHKEEaGELEGENHElO

PIN-PAS BETAALAUTOMAAT
GRATIS KOFFIEBAR
DESKUNDIGE ADVISEURS

dinsdag Mn vrfjcfag
a.3O- 18.00 uur
xafenfaff
9.OO- 17-OOuur
do/Mfert/agkoopavoitit 19.OO- 21,00 uur

Polectro

'SOUND & VISION1
creditcards betalino bij aanbiedjngen'.

1499,-

Geselecteerd topdealer m A'dam en omstreken

•B t
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Finales Nederlands Beach
Tennis weer in Zandvoort

ZANDVOORT - Het voetbalseizoen nadert met rasse schreden. De teams zijn volop in training en dinsdagavond speelde
Zandvoortmeeuwen reeds de
eerste bekerwedstrijd. Tegen
SV United werd een gemakkelijke en zeer verdiende 5-1 overwinning behaald.
De beginfase was voor SV
United, dat een 0-1 voorsprong
nam.
Zandvoortmeeuwen
blijkt reeds aardig in vorm te

Paap en Riek de Haan.
Riek de Haan voerde de score, met twee treffers op naar 41. Vervolgens bepaalde Mark
van der Berg de eindstand op 51.
Volgende week dinsdagavond komt Zandvoortmeeuwen
zijn, want daarna werd de strijd m de tweede bekerronde uit tegecontroleerd. De mannen van gen eersteklasser Stormvogels
trainer Pieter Keur namen nog uit IJmuiden. De wedstrijd
voor de rust een 2-1 voorsprong wordt op het Meeuwenveld gedoor doelpunten van Marcel speeld en begint om acht uur.

Zandvoortmeeuwen
wint bekerduel
tegen SV United

Strandcup voor Chess Society
ZANDVOORT - Chess Society Zandvoort heeft zaterdag onder tropische omstandigheden de strandcup
voor de derde achtereenvolgende keer gewonnen. Het
Amsterdamse De Raadsheer werd tijdens de snelschaakmatch met 79-64 verslagen.

worden.
De voorsprong van Chess
groeide uit naar 45-32 door ook
de zevende ronde met 7-4 te
winnen. Vervolgens zette De
Raadsheer de achtervolging in
door vier ronden lang niet te
verliezen. Chess hield echter
een voorsprong van tien punten
met nog twee ronden te gaan.
Het Zandvoortse schaakteam
vergrootte de voorsprong in de
Opvallend was dat de Am- slotronden tot een fraaie zege
sterdammers dit jaar voor het van 79-64 en won zodoende de
eerst meer schakers in de arena Cup 24.
brachten dan Chess Society.
Maar liefst dertien schakers
De absolute topscorer bij
waren namelijk uit de hoofd- Chess Society was Pred van de
stad overgekomen. De Chess- Klashorst. Hij stond slechts
delegatie telde elf spelers. De één remise af. Ook de scores
strijd tussen Chess en De van Ben de Vries 12 uit 13 en
Raadsheer om de 'Cup 24 werd Olaf Cliteur H uit 13 logen er
gespeeld bij strandpaviljoen 24 niet om. Na afloop toonden de
van Wilma en Krijn Kerkman. Amsterdammers zich weer bijzonder tevreden ondanks de
nederlaag en lijkt organisator

Topscorer

Het net hangt bij Beach Tennis op twee meter. De bal mag de grond niet raken

ZANDVOORT - Op het
Zandvoortse strand worden
zaterdag en zondag de finales gespeeld van het Nederlands Beach Tennis, een
vorm van tennis die door
Nederlanders is bedacht en
ontwikkeld. De finales worden gespeeld bij Club Nautique, strandpaviljoen nr. 23.
Het toernooi duurt van 's
morgens elf tot 's middags
vijf uur.
Behalve een goede tennisvereniging (TC Zandvoort speelt in
de hoogste klasse van de
KNLTB) geniet de badplaats de
laatste jaren ook stijgende populariteit onder de steeds groter wordende groep van Beach
Tennis-spelers.
In 1991 verplaatsten de coaches van de Tennis Club Zandvoort een training, van het topteam, naar het strand. Daar

werd een net geplaatst, er werden lijnen uitgezet en om te
sparren werden enkele spelers
van de toenmalige landskampioen uitgenodigd. Er volgde een
geanimeerd treffen tussen Torn
Kempers en Jacco Eltingh aan
de ene kant van het net en de
'Zandvoorters' Michiel Schapers en Fernon Wibier aan de
andere kant.

Sudden death
In 1992 werd deze nieuwe tak
van sport uitgeprobeerd in
toernooivorm door een aantal
eredivisieploegen. Dit experiment leverde spectaculaire
spelmomenten en reacties op.
Na dit eerste succes deponeerde de Stichting Beach Tennis
de merknamen 'Beach Tennis'
en 'Strand Tennis' bij het merkenbureau Markgraaf. Vervolgens werden de spelregels vastgelegd bij een notaris in Heemstede,, waarmee de juridische

basis werd gelegd voor een spel
dat nergens in de wereld gespeeld werd.
Beach Tennis wordt gespeeld
door dubbels, met normale rackets en tennisballen, op een
veld van 18 meter lang en 9 meter breed. Het net staat bij Beach Tennis op een hoogte van
twee meter. Het grote verschil
met gewoon tennis is dat de bal
de grond niet mag raken, hetgeen een spectaculaire training
voor de volley is. De puntentelling is net als bij tennis, maar
dan met sudden death bij de
stand van 40-40. Een wedstrijd
wordt gespeeld om twee gewonnen sets met in iedere set een
tie-break op 5-5. De eventuele
beslissende derde set bestaat
uit een tie-break.

De organisatoren Eric Werle
en plaatsgenoot Kees Loos over
de reden dit toernooi te nouden: „Tussen de filialen in Nederland bestaat in veel opzichten een zekere rivaliteit. Niet
alleen in omzetcijfers, maar
ook op andere terreinen. Omdat deze strijd zich altijd in de
zakelijke sfeer bevindt, leek het
ons vorig jaar een goed idee om
ons ook op het sportieve vlak
met elkaar te meten. En dat is
zeer goed uitgepakt."

Seizoenstart
Op vrijdag l september begmt het echte seizoen weer
voor Chess Society. Om acht
uur vindt de jaarlijkse ledenvergadermg plaats en behalve
de plannen voor het komend
seizoen worden de prijzen van
het seizoen 1994-1995 uitgereikt. De enthousiaste club bestaat bovendien op die dag vijf
jaar.
Het in het Gerneenschapshuis aan de Louis Davidsstraat
spelende Chess Society staat op
die eerste avond open voor belangstellenden. Inlichtingen bij
secretaris Hans Drost, 18430.

Jan van Koningsbruggen-toernooi
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen Handbal organiseert zaterdag en zondag het Jan van Koningsbruggen-toernooi op de verharde velden van het voormalige circuit terrein aan de
Duintjesveldweg.

stnjden is één uur. Zondagmorgen komen de reguliere teams
in actie. 23 teams zullen van
half tien tot zes uur de strijd
met elkaar aanbinden. De wedstrijden zijn verdeeld over senioren- en juniorenpoules. De
deelnemende teams spelen op
regionaal niveau, zodat er wedOp zaterdagmiddag zullen de strijden van een hoog handbalveteranen de degens met elkaar technisch niveau zijn te verkruisen. Aanvang van de wed- wachten.

Oude sportwagens in de pit

„Het grote voordeel van bijvoorbeeld zo'n voetbaltoernooi
is," vult Kees Loos aan „dat gebleken is, dat men elkaar nu
sneller even opbelt als er wat is,
omdat men elkaar kent. Je ontmoet je collega's nu eens op een
andere manier."
In totaal doen acht zeventallen aan het Wickes-toernooi
mee. Inclusief meereizende
supporters wordt verwacht, dat
zeker zo'n 180 bezoekers bij
TZB zullen arriveren.

Damesgoals
tellen dubbel
ZAND VOORT - Na een bijzonder druk seizoen gaan volgende week de strandpachters
zich ontspannen m het 13-e
zaalvoetbaltoernooi. In de Pellikaanhal aan de A.J. van der
Moolenstraat wordt op vier
avonden het strandpachterstoernooi afgewerkt.
Inclusief de ZEB en de
strandpohtie hebben zich tot
op heden twaalf teams gemeld.
De teams zijn verplicht een
dame m het team op te nemen.
Scoort een voetbalster dan telt
het doelpunt voor twee. Sporthalbeheerder Cock Zwemmer
rekent weer op een gezellig
drukte m de Pellikaanhal. Het
gaat volgens hem om het recreatief beoefenen van de zaalvoettaalsport. Voor de strandpachters en hun personeel, die een
zeer zwaar maar goed seizoen
draaien, moet dit toernooi geen
inspanning worden maar ontspanning.
Op dinsdag-, woensdag- en
donderdagavond worden de
voorrondes gespeeld. Deze beginnen om half negen. De finaleavond wordt gehouden op
vrijdagavond l september om
acht uur. De toegang tot de
sporthal is gratis.

Overwinning duif
Rook Driehuizen
ZANDVOORT - De vlucht
voor jonge duiven van Postduiven Vereniging Pleines was
zeer succesvol. De duif van
Rook Driehuizen was in de afdehng Haarlem de snelste.
De 450 duiven waren naar het
plaatsje Kapellen in België gebracht op ongeveer 110 kilometer van het hok in Zandvoort.
Op zaterdagmorgen om precies
kwart voor negen gingen de
manden open en begonnen de
jonge vogels aan de terugreis.
De Zandvoortse duiven hadden
er kennelijk zin m want zowel
de eerste als de tweede plaats
gingen naar duivenmelkers van
Pleines. Om kwart over tien
klokte Rook Driehuizen de eerste duif op de voet gevolgd door
de duif van J. Romkes.
Uitslag: R.Dnehuizen l, 6, 10,
17, 18, 20, 22. J.Romkes 2, 4, 5,
11, 13. P.Koopman 3, 15. H.Heiligers 7, 21 P.Bol 8, 9,12,19, 23.
E.Paap 14 J.P. Heeremans 16.
R. en Th Sinnige 24. F.Spronk
25.

Turnen bij OSS

Nadat in de twee voorgaande
jaren SiSi de Nationale Beach
Tennis Kampioenschappen gesponsord heeft, wordt er dit
jaar gewerkt met een aantal

Voetbaltoernooi Wickes-filialen bij TZB
ZANDVOORT - Op het
sportcomplex van Sportvereniging TZB aan de Kennemerweg vindt zondag het
Wickes Nederland voetbaltoernooi plaats. Het is de
tweede keer dat Wickes een
dergelijk toernooi in Nederland organiseert. Ook vorig
jaar vond dit evenement
plaats bij TZB. Het toernooi
begint zondagmiddag om
twaalf uur.

kleinere sponsors. Er wordt
naarstig gezocht naar een
hoofdspi/asor voor het jaar
1996. Doel is om in samenwerking met een aantal tenmsscholen, zoals de Tennisschool
Zandvoort, in heel Nederland
een aantal voorrondes te spelen
en te eindigen met een groot
spektakel in Zandvoort.

De eerste ronde namen de
Zandvoorters met 7-4 meteen
afstand. Doordat de Amsterdammers de tweede ronde met
4,5-6,5 wonnen werd de achterstand vrijwel geheel weggewerkt. Het leek een spannend
duel te worden, doch de derde
en vierde ronde betekende eigenlijk al de beslissing. Met 7-4
en 8-3 werd de Raadsheer op
negen punten achterstand gezet. De vijfde ronde bracht weliswaar weer wat hoop in het
Amsterdamse kamp, doch na
de door Chess gewonnen zesde
ronde was het gat erg groot ge-

Olaf Cliteur volgend jaar nog
meer deelnemers te kunnen
verwelkomen. De Amsterdamse club telt namelijk inmiddels
maar liefst 102 leden.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Bij gxrnnastiekvereniging OSS start maandagavond m de Van Pageehal
een nieuwe groep met het zogenaamde veteranenturnen. Dat
gaat gebeuren in de Van Pageehal van acht tot negen uur.
Veteranenturnen staat open
voor personen van achttien jaar
en ouder, die vroeger al eens
geturnd hebben en dat graag in
ontspannen sfeer willen oppakken Er kan naar gewenst aan
toestellen, zoals ringen, evenwichtsbalk of brug geturnd
worden.
Ook is het mogelijk na verloop van tijd weer aan wedstrijden deel te nemen. Het gehele
seizoen kan op elke maandagavond geturnd worden voor negentig gulden per half jaar. De
eerste twee keer is gratis. Inlichtingen: Arda Paap, 31944.

De Historische Grand Prix was
afgelopen zondag goed voor
achtduizend toeschouwers. De
oud-Formule I rijder Michael
Bleekemolen, die in de wagen
van oud-wereldkampioen James Hunt reed, moest na zeven
ronden uitvallen. Met een langzaam leeglopende achterband
was Bleekemolen genoodzaakt
de strijd te staken. Op de foto
wachten oude sportwagens in
de pit voor hun rondjes op het
circuit
Foto Persbureau Zandvoort

MENINGEN

Meeste Zandvoorters wonen bewust in badplaats

Haal parkeermeters weg
uit Frans Zwaanstraat
Heel Zandvoort-Zuid staat vol
op mooie dagen, behalve parkeerplaats Zuid en de vakken
bij de parkeermeters aan de
Frans Zwaanstraat en de Cort
van der Lindenstraat. Wellicht
is het beter om die parkeermeters weg te halen, aldus Jan Peter Versteege.
Albert Bril 'feliciteert' in
Zandvoorts Nieuwsblad van 17
augustus het gemeentebestuur
met de dure parkeerplaatsen
aan de Frans Zwaanstraat en
Cort van der Lindenstraat. Hij
constateert ironisch dat een en
ander tot gevolg heeft dat de
achterliggende wijken propvol
auto's zitten. Het gaat om toeristen, die kennelijk liever geen
zeven gulden neerleggen voor
een plek op een parkeerterrein
of geld gooien in een parkeermeter van de gemeente.
Mij verbaast het allemaal
niets. Zulk gedrag is immers
niet onlogisch. Ik, maar ook
wellicht de heer Bril, zou vermoedelijk hetzelfde doen in een
'vreemde' gemeente. Daar hoef
je niet voor 'op de penning' te
zijn. Jammer vind ik het, dat
het gemeentebestuur middels
die nieuwe betaalde parkeerplaatsen het parkeerprobleem
niet heeft opgelost. Van een oplossing is immers geen sprake.
Het probleem wordt slechts
verschoven. En met wat voor
gevolgen...
Wat ik en vast velen met mij
in dit verband ergerlijk vinden,
is dat de overkill aan auto's
langzamerhand zo groot wordt
in Zuid, dat op grote schaal
wordt geparkeerd waar dat niet
mag. In de Troelstrastraat en in
de Brederodestraat, maar ook
in de kleinere straten ontstaan
vaak gevaarlijke verkeerssituaties voor auto's, fietsers en
voetgangers. Zowel de meerdaagse toerist als de dagjes-

'Niemand hoort overlast te
hebben om een ander rijk te
maken.' Dat schreef Susanne
Severeid vorige week in een ingezonden brief in het Zandvoorts Nieuwsblad. Bart Schuitenmaker, voorzitter Koninklljke Horeca Nederland afdeling
Zandvoort e.o., is het daarmee
eens, maar volgens hem is dat
ook niet de bedoeling van de
muziekfestivals.

mens parkeert zijn auto gewoon op de stoep. Daardoor is
de Brederodestraat eigenlijk
geen tweebaansweg meer en gevaarlijk geworden.

Bekeuren
IJverig bekeuren op warme
dagen zou wellicht uitkomst
bieden. Maar dat gebeurt niet
of nauwelijks. Ik heb in de afgelopen jaren in de Brederodestraat nog nooit een politieman
bekeuringen uit zien delen. Het
zal wel geen prioriteit hebben,
denk ik dan.
Je kunt in elk geval objectief
constateren, dat op mooie dagen parkeerterrein Zuid (met al
zijn bijterreintjes) bij lange na
niet vol is. Er kunnen vaak nog
honderden auto's bij. Daarbij
kan iedereen, die de moeite
neemt, ook waarnemen dat de
parkeerplaatsen aan de Frans
Zwaanstraat/Cort van der Lindenstraat voor een belangrijk
deel niet worden gebruikt. Het
verschilt uiteraard naar" gelang
de temperatuur, maar ik probeer slechts een tendens te signaleren. Zeker voor dat laatste
geldt dat de nieuwe parkeermeters niet verkeerregulerend
werken en juist voor problemen zorgen in de wijk.

Gezichtsverlies
Je kan er verschillend over
denken, maar één ding is zeker.
Als we de zaken zo regelen, is
Zandvoort op mooie dagen gewoon te klein voor het quantum auto's, dat in Zuid moet
worden 'geprakt'. Wellicht is
het verstandiger om de genoemde parkeermeters weg te
halen om in elk geval je eigen
inwoners niet te irriteren. Dat
vereist wel moed van B en W,
want menigeen zou dat zien als
gezichtsverlies. Toch zou het

Illustratie Mare de Boer

bij mij respect genereren, als
eerlijk wordt vastgesteld dat
een maatregel niet heeft gebracht wat je er als gemeente
van wilde. Daarnaast hebben
ook de bewoners van Zuid via
gemeentelijke en rijksbelastingen meebetaald aan de aanleg
en zijn ze er kennelijk niet blij
mee.
Ook kun je de gedachte aanhangen dat Zandvoort misschien maar eens wat geld zou
moeten pompen in uitbreiding
van het aantal gewone agenten,
dat bekeuringen uitdeelt in
Zuid (inclusief Brederodestraat) aan automobilisten, die
hun auto te dicht bij de hoek
en/of gewoon (half) op de stoep
zetten. Het zou me niets verbazen als men zich dan beter aan
de regels houdt. Je zou het benodigde geld kunnen genereren
door een verhoging van de
pacht van
parkeerteerrein
Zuid. Die krijgt dan immers
meer klanten. Ook worden de
parkeermeters dan beter gebruikt, waardoor je meer parkeerbelasting int.

Natuurlijk betekent een en
ander, dat sommige toeristen
wegblijven. Het wordt dan immers nog moeilijker om je auto
in Zandvoort kwijt te raken.
Tenminste als je die zeven gulden parkeerkosten op het parkeerterrein Zuid niet wilt betalen. Ik ben benieuwd met wat
voor creatieve ideeën ons gemeentebestuur deze problematiek zal aanpakken.
Jan Peter Versteege
Zandvoort
De rubriek meningen staat open
voor uw reacties. U kunt uw
bnef opsturen naarde redactie
van deze krant, Postbus 26. 2040
AA Zandvoort of afgeven op het
redactiekantoor. Gasthuisplein
12 in Zandvoort Te lange
brieven kunnen worden
ingekort. Vermeldt svp uw
telefoonnummer Inzendingen
zonder -juiste - naam en/of
adres worden niet geplaatst. De
redactie ts telefonisch
bereikbaar via nummer
02507-18648.

Graag neem ik de vrijheid om
te reageren op het artikel van
Susanne Severeid in het Zandvoorts Nieuwsblad van 17 augustus j.l. Waarom mijn reactie? Om een aantal redenen:
- Het artikel zit vol energie en
actie, mevrouw Severeid is inwoonster van Zandvoort, is
jong en wil wat, net als wij.
- Een aantal stellingen in het
artikel, gezien hun uitdagendheid, behoeft gewoon opheldering, discussie en overleg.
- Het bestuur van Koninklijke
Horeca Nederland afdeling
Zandvoort stelt zich gaarne
open om te trachten gezamenlijk te komen tot een bepaalde
mate van consensus in woonen werkgenot. (Wij zijn per 22
juni j.l. met 12 bestuursleden
aangetreden en onze afdeling
heeft ca. honderd leden).
Ik ken Plons Faber goed genoeg om te weten dat als hij
namens de Stichting Zandvoort
Promotie iets zegt of laat publiceren, dat een uitlating is gebaseerd op feiten en kennis. Uw
reactie is dus de zesde. U heeft
gelijk als u zegt dat niemand
overlast hoort te hebben, dus
ook vijf omwonenden niet.

Showbizz
Ter discussie staat dat '60
duizend niet-mwoners tot drie
uur 's nachts kunnen hossen en
zuipen, om een ander rijk te
maken'. Mevrouw Severeid, als
dat inderdaad het uitgangspunt
zou zijn, dan zou ik zeggen: la-

ten we er maar mee stoppen.
Stop maar met de activiteiten
in Zandvoort, punt erachter.
Nee, we proberen een aantal
festivals op niveau te organiseren en betrokken ondernemers
organiseren dit zelf. Dit wordt
door hen gedaan naast de drukte van alledag. Een professionele organisatie hiervoor mhuren, zit er vooralsnog financieel
niet in. In uw artikel geeft u aan
in Amerika in de showbizz
werkzaam geweest te zijn. Ik ga
er van uit dat u dan ook weet,
wat het inhoudt om een dergelijk evenement m Nederland
kostendekkend te organiseren.
Als inwoner van Zandvoort
durf ik de stelling wel aan, dat
95 procent van de bewoners van
Zandvoort er bewust voor heeft
gekozen, om hier te gaan wonen, met alleen vanwege de
schitterende natuur om ons
heen, maar ook omdat het dorp
leeft, er altijd wat te doen is,
kortom het gezellig is. In dat
verband zouden we er naar
moeten streven om dergelijke
evenementen samen met de mwoners te organiseren. Vergist
u zich niet hoeveel Zandvoorters hebben genoten van de jazz
op het Badhuis- en Gasthuisplein en 'wat was Millie Scott
weer zalig'.
Afschuwelijke toestanden als
onze straten als openbaar urinoir gebruiken, is vreselijk.
Ook dat, mevrouw Severeid,
moet gezamenlijk worden aangepakt. Er worden door de betrokken ondernemers wel van
die mobiele kunstwerken geplaatst, maar dat is natuurlijk
eigenlijk ook geen toestand.
Wellicht dat we in het kader
van het Centrumplan dat nu ter
discussie staat, gezamenlijk
kunnen aandringen op meer
openbare toiletten. Een gezamenlijke ordedienst tijdens de
festivals zou ook helpen.
De ervaring overigens dat B
en W altijd alleen naar het eigenbelang van de horeca luis-

tert, daarvan kan ik u voor 100
procent verzekeren dat dit niet
het geval is De wet en regelgevmg met de daarbij hoge financiele lasten door de overheid
opgelegd, stijgt menig ondernemer als vloed van de Zandvoortse Noordzee naar de lippen. Menig keer wordt de Zandvoortse ondernemer daarbij
voorgehouden dat het niet de
Zandvoortse inwoner kan zijn,
die bijdraagt aan het toerisme.
Wel is het zo, vooral door het
recent gezamenlijk optreden
van het Ondernemers Platform
1.0., dat men op het Raadhuis
beter naar ons luistert, en dat is
natuurlijk een uitstekende ontwikkeling die we ook zo wensen
te houden.

werkgenot: inwoners, ondernemers met hun werknemers, en
onze tijdelijke gasten, gezamenlijk laten genieten van
heerlijk Zandvoort, waarbij het
altijd wel een beetje geven en
nemen zal blijven.
Represailles van kroegbazen,
zou volgens u reden moeten
zijn om uw beklag met te doen
over dergelijke zaken. Ik moet
u zeggen dat we blij zijn met uw
artikel en ons dergelijke praktijken vooralsnog onbekend
zijn. Graag nodigen wij u hierbij uit nader kennis te maken
om een en ander eens op een
rijtje te zetten Wellicht dat we
tevens kunnen vaststellen hoe
we deze woonbadplaats samen
over de magische streep van
het eeuwfeest in het jaar 2000
kunnen heentrekken Wellicht
Woongenot
dat uw expertise op dit gebied
Met betrekking tot het plaat- als concertpresentatnce hierbi)
je, wie betaalt nu wat in Zand- zeer gewenst is.
voort en waarom, denken we U bent van harte welkom
dat ook hier getracht zal moeten worden om naar een even- Bart Schuitenmaker
redige en rechtvaardige kosten- Inwoner en ondernemer in
plaatstoewijzing te komen. Zandvoort, voorzitter KoninkWeer dus die consensus trach- lijke Horeca Nederland afdeten te vinden tussen woon- en ling Zandvoort e.o.

Zelfs twee rolstoelen achter
elkaar door postkantoordeur
Herman Wardenier kan weer stuurders(sters). Ik kan weer
rustig slapen, schrijft hij. Zijn rustig slapen.
brievenactie in het Zandvoorts
Maar goed dat er toch een
Nieuwsblad, tegen de automati- Zandvoorts Nieuwsblad is1 Ansche, te kort afgestelde postkan- ders had ik naar Den Haas
toordeur heeft succes gehad.
moeten gaan. Medewerkers van
dit blad nog bedankt voor plaatMijn schrijven over de elek- sing in uw blad. Ingezonden
trisch opengaande deur van het stukken worden wel degelijk
postkantoor heeft succes ge- door velen gelezen, heb ik mhad. Hij is nu zodanig afgesteld, middels ondervonden. Door die
dat er wel twee rolstoelen ach- foto ben ik zelfs bij de politie
ter elkaar door kunnen Prima bekend geworden, maar dt\t zal
zo! Bedankt namens alle rol- wel slijten met de jaren.
stoelgebruikers plus natuurlijk Herman Wardenier
bejaarden en kinderwagenbe- Zandvoort
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Zelf sleutelen of auto spuiten APK KEURINGEN ƒ70,
XM V6 Excl. leer, airco,
doe je bij HEINING HOBBY- klaar terwijl u wacht.
radio, CD sch.dak '93/45.000
Garage West-Center:
AX 11 E, 6/89
ƒ 7.950 XM Turbo D sch.dk '94/ 39.900
HAL. 02907-6999 A'dam,
020-6122476 (zonder afspraak)
Autosloperij De Liede.
Mooie groene Twingo 4-'94, 70 BESTELAUTO'S en pers.
AX 11 TGE, 6/93 . . . .ƒ 8.600 XM Turbo D. Break
Sloterdijk 3.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
INKOOP
AX 11 TGE, 5-drs„ 5/94/ 14.950 '92, ambiance, airco ƒ 34.500 incl. radio, 1e eigen., ƒ 15.500. busjes v.a. ƒ3500. Garage
Gevraagd jonge auto's vanaf
Loop + Sloop auto's
Tel.: 020 - 6002019, Sita.
BX 16 RS Break, 1/86/ 7.950 XM Turbo D '92
Rijsenhout,
lid
Bovag.
ƒ 27.500
1992 a contant. Belt u voor inl.
Verkoop onderdelen
BX 16 TRI, 6/89
ƒ 8.750 XM D '92
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autoƒ 22.500 Renault 25TX gas, wit, 1992, Meer dan 50 jaar gevestigd: 03410 -19354 of 0652 - 977028.
R.D.W. vrijwaring
BX
14
Palais,
Ipg,
1/90/
9.500
Bennebroekerweg
17,
Rijsenrubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterXM 20i Comf. '92
ƒ 19.900 bijzonder goed onderhouden.
Geen voorrijkosten
BX
14
Toulouse,
1/91
ƒ15,900
hout
bij
Aalsmeer,
02977
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
XM 201 LPG '90
ƒ 10.900 Tel.: 0652-826897.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
020-6198691
BX Deauv. Diesel, 4/93/ 19.750 Xantia 18 SX, Lpg, '94/29.500
24229. Ook t.k. gevraagd.
edities van Weekmedia t. w.: Amsterdams Stadsblad, Buimerk auto a cont. met vrijwar.
023-353685
ZX 1.8 Furio, 6/94 ...ƒ28.950 ZX 16V '92
RENAULT
AMSTERDAM
ƒ 19.500
tenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
bewijs.
Tel.:
020-6105478.
Amsterdam - Almere - Zaanstreek
XM 2.0i, 2/91
ƒ23.500 ZX 1.6 Aura 5 d. '92 ƒ 17.500
Top occasions met 1 jaar
Grote sortering ONDERDELEN
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstel20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.XM 2.0I 1/93
ƒ37.900 BX TGD Br. '92
garantie
F.k. gevr. loop/sloop en schade van alle schade-auto's, alle
ƒ 17.500
veens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
of
Renault 5TL, 9/88 .. .ƒ 5.900 BX TGD Break '91
Wibautstraat 224
Wij hebben keus uit
auto's met contant geld en vrij- merken, alle bouwjaren.
ƒ 14.500
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
10 motorrijlessen + examen ƒ 775.Opel Astra 1.7,9/92 . ƒ 20.500
020
561
96
11
waring. Tel: 020 - 6370711.
meer dan 10 Automaten
GEBR. OPDAM B.V.
BX TGD Break '89
ƒ 9.950
Motorrijlessen ƒ 50.- per 60 min.
Hyundai GTXi, 9/93 . .ƒ24.950 BX TZD Turbo '92
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
v.a. / 3.500.Tel.: 02502-45435.
ƒ 17.500 Renault expres 1991 100.000
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Te
koop
gevraagd'
AUTO'S
a
BX 19 TZI '91
ƒ 12.750 km/9500. Tel. 03495-36460. GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Hogeweyselaan
21
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Theorie op CD-I GRATIS
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
ccniant met vrijwar.bewijs
Tel. 020 - 6433733.
BX 16 TZI '92
ƒ 14.900
1380 AG Weesp
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Tel.: 02908 - 24640
20.00 uur. Tel. 020-605. 86.86. Fax 020-665.63.21.
Renault Fuego autom. ƒ2.500
BX
16
Progr.
Ipg
'92
ƒ
13.500
02940 - 16661.
Loop-, sloop- en schadeauto's
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
ƒ4.500
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
BX 16 TGi '90
ƒ 8.950 Renault TXE'85
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
ƒ4.500
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
Bel voor nog meer occasions BX 14 Deauville '92 ƒ 13.500 Renault 11 GTX '84
ƒ2.500
010-4472002 (10 ct./min.)
AD Amsterdam.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159, tel. 020-6138473.
BX 14 Deauville '90 / 7.950 Renault TL v.a.
ƒ2.750 Legendarisch gele 911 Targa,
Kempenlaan 90. tel. 020-6140005.
BX 1.4 TE, LPG, '92 ƒ12.500 Renault 4 GTL
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibaulstraat 131, Amgerestaureerd,
gereviseerd,
ƒ 3.250
BX 14 RE '88
/ 4.950 Citroen BX
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
'74,
ƒ
29.000:
08352
43702.
ƒ 1.750
Wilt u een goede en niet te
BX 14 TE, Lpg '87
ƒ 3.950 Peugeot 305 stat.
Verkeersschool VERONICA
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Alto autom. '84
ƒ 2.950
ƒ 1.850 MOTORISCHE PROBLEMEN?
OPRUIMING !
AX 11 RE '87
ƒ 3.950 Citroen Axel
Bovag erkend. Wegens 20-jrg dure rijopleiding? Bel dan
BX
1.4,
2/86
ƒ
2.500
Meesters 42 1 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: GastRgGTX'86
ƒ3.500
Laat uw auto testen d.m.v.
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 Charade SG. Sedan, rood '92
BX 1.4 LPG, 1/90 .. .ƒ 9.900 bestaan 1e 5 lessen ƒ35,
huisplein 12.
VISA GARAGE BV
RgGTC
ƒ2.250
de modernste apparatuur
6127187. Eerste 4 lessen voor
vervolglessen ƒ 45. 6656955.
Charade SG Sedan, wit
'92
ALFA ROMEO
AX
1.1
Plaisir6/91
...ƒ12.500
Ford Taunus
ƒ 2.250
Garagebedrijf Out:
Houtmankade 37, A'dam.
Charade Sport
'91 t/m '93
33. 1.5 10/92
ƒ11.800 Charade 1.0 TS, 1/90/10.500 Voorkom onzekerheid in uw rij- ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,••
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
RONDAY RENAULT
Tel.
020-6441020. Geopend
20 lessen + examen ƒ 950,-.
Tel.: 020-6278410.
Cuore CS (5-drs.) groen
'94
Charade 1.3 TX 10/89 ƒ 9.900 opleiding en vraag de gratis
BMW
316
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
Plantage Middenlaan 19-21 ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur.
Ook in Zaanstad en omgeving.
Applause XI km.
'89
Esc.
1.6
CL,
sport.
7/87ƒ
8.500
1.8.
5-bak
....
11/85
ƒ
4.400
RIJLES-INFO-GIDS
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
Amsterdam 020 - 6237247
Charade TX aut. rood (nw
Autobedrijf
WIM
van
AALST
•
Bewijsnummers
van
een
voor
Amsterdam
en
omgeving
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
CITROEN
mod)
'93
geplaatste advertentie in deze BX 1.4 E
9/89 ƒ 5.800 Communicatieweg 6, Mijdrecht aan: 020 - 6633773 of 6922612.
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
RIJSCHOOL ROLF
Tel.: 02979 - 84866
Honda
Prelude
EX
stuurbekr.,
NIEROP
DAIHATSU
rubriek
krijgt
u
alleen
Tevens informatie over theorie- Rijden bij Rolf is een begrip in
BX 1.6 TGI . . . 11/91 ƒ 8.500
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
Vancouverstraat 2-12, A'dam- prima auto, 1984, APK 1996
toegezonden als u dat bij de BX 1.9 TZI . . . . 4/90 ƒ 8.000
lessen en examentrainingen. Amsterdam. Met een goed
GARAGE VITESSE
Seat Ibiza 1985-1986-1988, 4 opgave van de advertentie
West. Tel. 020 - 6183951 ƒ4950. Inruil mogelijk.
War kost een advertentie in SHOWROOM/
02507-19155
stuks, APK gekeurd v.a ƒ 1950, kenbaar maakt. De kosten BX 1.9 TRD ... 1/89 ƒ 6.600
Esther, Martin, Henk en Peter team instructeurs geven wij op
Tel. 023 - 423906.
Daihatsu
FIAT
Voltastraat 5, Zandvoort
inruil mogelijk. 023 - 423906.
hebben hun keus voor de rij- een psychologische manier inAUTO l-IN-3 MINI'S?
daarvoor bedragen ƒ4,50
tensief les en nog leuk ook!
't AMSTERDAMMERTJE
Ritmo 1.7 D
5/85 ƒ 1.000
Alle auto's APK + afleverings opleiding bepaald. Zij kunnen Hoog slagingspercentage en
3 regels
ƒ 42,00
Amstel 340-342
Tipo1.7DA.G.T10/88 ƒ 7.000
ook
u
die
keuze
aanbevelen.
beurt, div. auto's zijn voorzien
tegenover Carré
voor elke extra regel
ƒ 1 4,20
Tempra 1.6 IE 5/91 ƒ 8.500
Verkeersschool Trendy Oos- toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
van extra's, inruil mogelijk.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
A'dam-C. Tel. 020-6236491. LADA 2104 1987, APK 5-'96,
Tempra 2.0 IE 1/91 ƒ 9.000
mm-prijs
ƒ
8,80
Vanaf ƒ 10.000,- 3 mnd. gar. tenburgërgracht 5 A'dam.
kl.schade, nw.band., ƒ 1750.
Wij verzorgen ook 8-weekse
Uno55 S
1/84 ƒ 1.200
020-4205386.
Tevens
informm-prijs met vignet
ƒ
8,80
Landsmeer, 02908 - 21864.
matie over theorielessen en cursussen en examenroutes rijSeat Toledo 1.6 sport, 5-drs.
FORD
den is vanzelfsprekend.
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ l 0,40
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
ƒ 16.950 examentrainingen.
Scor. 2.4i CL aut 1/90 ƒ 9.800 HB. zwart b.j. '93
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Scor. 2.9i GL aut 3/89 ƒ 7.900 Nissan Prim. 1.6 LX, 5-drs. HB
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
UNO 75 SX, rood, '88, APK 4Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Sierra 1.6 l CL 7/92 ƒ 8.000 LPG, rood met. bj. '92/ 16.950
niet breder dan twee kolommen).
'96, ANWB gekeurd. Nw st. Lancia Autobianci A112, rood,
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Sierra 2.0 CL
1/92 ƒ 12.500 Peugeot 405 GRD Reference,
ƒ4950.
Tel.
020
6466497.
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
bouwj. '85, APK 4-96, zeer
Sierra 2.0 CL
2/89 ƒ 7.000 zwart 4-drs., bj. '92 ƒ 16.950
goed onderh., vr.pr. ƒ4500,-.
Escort 1.6 XR 3i 12/89/ 9.800 Mitsubishi Galant 1.8 t diesel
Voor meer informatie of advies, bel
Tel. 02975 - 32646.
Escort 1.8 D CL 1/90 ƒ 8.900 bj. 8-'91 wit st. bekr. ƒ 12.950
VW Golf 1.8 GT TD, nw. mod.,
MAZDA 626
340 DL, 1e eigenaar, i.g.st., '89,
nwe motor, bj. '87 ƒ 12.950
2.0
GLX
D
HB
1/85
ƒ
1.500
APK gekeurd, trekhaak, wit,
Ford Scorpio 2.0 GL Sedan,
Mazda 626 2.0 D GLX, 4-drs.,
2.0
D
LX
10/88
ƒ
6.900
ƒ 6.950, tel. 03408 - 82905.
09-1990, prima auto ƒ 11.950,-.
blauw met. bj. '87
ƒ 3.950
Inruil mogelijk. 023 - 423906. Mazda 323 1.7D, 5-d., station,
AUTOLAK
MITSUBISHi
(ex BTW)
'91
'87, trekh., nwe APK, goed on- 940 GL, aut. antr./met.
Colt 1.3 GL
1.90 ƒ 8.700
'91
Ford Sierra, 4 deurs, Sedan, derh. ƒ 6999. Tel. 033 - 622299. 460 GL aut. wit
* Bij gelijktijdige
Galant
2.0
GLSi,
2/91
ƒ
9.700
aanschaf
440 GL L.P.G., rood, (mod.
1989, mooie goede auto, LPG
alle kleuren
PTT-Carkit
'91
aanw. ƒ6950. Inruil mogelijk. Mazda 626 Wagon 1.8-12V LX 92)
OPEL
K6,
bj
1991,
wit,
5
versn.,
radio,
T.k.
HONDA
VT500C,
b.j.
1986
en
-abonnement.
440 1.6 inj.
'92
Tel. 023 - 423906.
Corsa 1.4 Sw.Hb7/91 ƒ10.400
i.z.g.s. ƒ 6500.
trekh., APK juni, 72.000 km, in 340 DL 5-drs. aut. wit
ook in spuitbussen
'90
Astra 1.4 l
1/92/14.000
topconditie. Vr.pr. ƒ 18.950.
Bol: WTC Tclcccmip Center
240 DL Sedan L.P.G.
'90
Kadett 1.7 D Stat.6/90 ƒ 9.500 Na 18.00 uur: 02979-72237.
T.k. inruilauto's: Ford Sierra 2.0 Tel. 023 - 264688.
(1205753071
Kadett 1.7 D
2/90 ƒ 7.500
CL, 5-drs, LPG, 1-'88, ƒ5250.
Otto Nieuwenhuizen bv
VOLVO - NIEROP
Omega 2,0 i GL8/91 ƒ 13.500
Mercedes 280 S Autom., LPG, Tegen handelsprijs: 1e eig.,
dealer
626 1.8 GLX HB, LPG, elektr. Vancouverstr. 2-12 A'dam- Overtoom 515, Amsterdam
el. schuifd., 11-'83, ƒ6750.
PEUGEOTS
Kadett 1.3 LS, 6-'87, ƒ5500. ramen, kl. metall., 6-'90, West 020-6183951
205 1.8 GLD
1/90 ƒ 9.800
(020) 6129804
Kadett 1.2 LS 3-drs Station, ƒ11.500. 626 2.2i GLX Coupé,
309 1.4 XE
1/90 ƒ 6.500
GARAGE ECONOOM
LPG, 8-'85, ƒ 3750. Golf 1.6 CL, kl. rood, elektr. ramen, stuur5/88 ƒ 5.400
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 405 1.6 GL
4-'87, ƒ6750. Golf Memphis, bekr., 9-'90, ƒ 13.500. •
405
1.6
GLi
4/90
ƒ
7.800
Repareert
Klaar terwijl u wacht.
7-'85, ƒ 6250. Volvo 244 GLE BEREBEIT, Amsteldijk 25,
405 1.6 GLi
6/90 ƒ 8.000 uw Koppeling en Remsysteem
Ruilstarters en dynamo's.
940 GL 2.3 grijs M
'91
A'dam, 020 - 6627777.
4-drs, 5-'82, ƒ2250. Citr. BX
505 GL
4/87 ƒ 3.700
snel & vakkundig
Valkenburgerstraat 152.
740 GL 2.3 aut
'90
1.9 R Diesel Break, 4-'86,
6052.0SRi, aut. 1/93 ƒ20.900 Informeer naar onze prijzen
Suzuki Alto'84
ƒ2.250.Tel.: 020-6240748.
740 GL 2.3 antr. M
'90
ƒ3750. BX 1.6 TGI, LPG, 3-'89,
605 3.0 V6 S V 7/90 ƒ 13.000
NIEROP Daihatsu
AARZEL NIET, BEL NU !!
480 Turbo, 70.000 km. ... '88 Grote sortering ONDERDELEN
Suzuki Swift Van '92, rood, met ƒ6450. Ford Escort, 12-'81,
Amsterdam West
RENAULT
460
DL
stuurbekr
'93
Uw Bovag-Autospecialist
ƒ1250.
Nissan Sunny Florida station
van schade-auto's, alle
spoiler, 61.000 km. ƒ9.950.19 GTR
8/90 ƒ 7.500
Tel. 020-6183951
'92 merken, alle bouwjaren.
Inl. BEREBEIT, Amsteldijk 25, 1986, APK gekeurd, prima auto 460 GL 1.8
GARAGE VITESSE
Frederiksplein 6, 020-6232505.
19
TR
3/91
ƒ
9.500
440 DL-GL
'90 t/m '94 GEBR. OPDAM B.V.
A'dam, 020 - 6627777.
Volkswagen POLO POINTER
ƒ3450. Inruil mogelijk.
02507-19155
21 TL Sedan
10/91 ƒ 7.800 APK + grote beurt v.a. ƒ 299.440 aut
'90 '92 '94 Tel.: 02502-45435.
Geopend tot 20.30 u.
APK dec.'95; b.j.'86; 145.000
023 - 423906.
21 GTD Nevada 4/88 ƒ 6.900
340 GL Autom
'90
DIESELSERVICE
km; ƒ 3250. Tel. 020-6157603. VW Golf D 1989, 150.000 km.
5/90 ƒ 8.900 arandstofpompen; verstuivers
5-bak ƒ9.950.340 DL-GL
'87 t/m '90 Missot. specialist REM- en 21 GTX
25 TX
10/89 ƒ 7.000 cil.koppen vlakken. Garage/
Volkswagen Transporter 1.9,
Visa Garage
FRICTIE-MATERIAAL.
240 GL, grijs M
'87
8/90 ƒ 9.000 motorenrevisie FEENSTRA
rood, 96.000 km '87, APK/VVN Tel. 020 - 6278410.
Bosboom
Toussaintstr.
43 25 TX
25 TS
1/88 ƒ 6.000 Industrieweg 27, Duivendrecht
gekeurd; techn. 100%, ƒ 4.750.A'dam. Tel.: 020-6180443.
Subaru
Mini
Jumbo
SDX,
25 TX Airco
7/92 ƒ 14.500
Tel. 020 - 6232505.
Tel. 020-6980639
zwart, '90, 4 cil., APK/VVN
25 TX
1/90 ƒ 7.500
gek., 47.000 km. Nette auto
A.P.K. KEURINGSSTATION
SEAT
ƒ9.500.-. HEERE: 020-6719154
Keuren zonder afspraak
Ronda 1.2 GL 1/86 ƒ .900
Feenstra-& Jimmink
met persoonlijke service
VOLVO
Asterweg 24A A'dam 6364702
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen240 2.0 L. Van 12/85 ƒ 2.300
laan 128, Amsterdam-Noord.
440 GL P.S. .. 10/90 ƒ11.500
Autobedrijf CRYNSSEN
Mitsubishi L 300, 2.5 Diesel,
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
440 DL
2/92 ƒ 10.500
Crynssenstraat 10-14
94.000 km, verlengd en
VOLKSWAGEN
Tel.: 020-6184402.
Mazda 323 1.6i 16V, bouwjaar
Volvo 740 Estate, grijs metal.,
verhoogd, trekhaak, 2/93
VW Golf Turbo diesel 5 deurs, LPG, 10/91.
Golf II 1.6 D CL 4/90 ƒ10.700 APK-keurstation, reparaties
1992,
LGP, prima
auto Citroen BX 19 TZD, 11/91,
Jan Wals.
Studenten 10% korting
1987, mooie auto ƒ7950. Inruil
Golf II 1.6 D CL 1/92/12.800 alle merken en schaderegeling.
ƒ 12.950. Inruil mogelijk.
donk. rood, 109.000 km, c.v.,
Jan Wals.
Tel. 02902 - 61697.
bestel-, vracht- en
mogelijk. 023 - 423906.
Golf III 1.4i CL 4/92/17.900
Tel.: 023 - 423906.
elec. ramen. Citroen Wim van
Tel. 02902 - 61697.
personenauto's, -bussen
GARAGE ECONOOM
Vento 2.0 GT .. 1/93 ƒ25.000
Aalst. Tel.: 02979 - 84866.
020-6794842, 020-6908683
T.k. Kever 1300 '73, opknapVoor een goede SAAB 99, 90
Van
5/90 ƒ 7.000 Voor al uw SERVICE BEURTEN
pen. Tel.: 05700- 16211.
Zie ATS telet. pag. 888
of 900, ook Royal class
Opel Vectra 1.8 i, '92, 4-drs.
Passat. 1.8CL 10/89 ƒ 9.500
en ONDERHOUD
SAAB SERVICE MOLENAAR Sedan blauw metail. stuurbekr. Opel Kadett 1982, APK 1996, Vw Golf Manhatten, 1.6., b.j.
Schadetaxatie en -herstel
DE LUGT luxe en bestel vanaf
Te huur VW camper type
Hoofddorp 02503 -14097
ƒ17.950.-. GARAGE VITESSE prima auto, geen roest, slechts '89 in voortreffelijke staat.
E.S.S. B.V.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Gratis leenauto's beschikbaar
ƒ950,-. Inruil mogelijk.
CALIFORNIA 2+2 pers. va. ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel. 02507-19155
Tel. 035 - 564444.
Goed onderh. Prijs ƒ13.000.
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
APK-KEURING,
Tel.:
020-6161388
of
6890374.
Tel.: 023 - 423906.
ƒ850.p.wk.,
all
in,
020-6710512.
Courant • de. Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
klaar terwijl u wacht.
Peugeot 106/306, Renault La- ± 50 auto's APK gek. Den
Autobedrijf Veldhuizen,
ASCONA b.j. '84, APK jan. '96.
Advies voor 'n goede Occasion
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
A'dam - ZO., 02940 - 17316. guna, Vracht + bestelwagens. Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
VW
Passat
1/90,
blauw
metalWij bieden u een snelle
Nwe bnd. ƒ 1250. Na 18 u. tel.
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
BMW 525i juni 1984, APK 1996, 020-6697964 of 06-53278470.
lic. 142.000 km.
Haarlemmerweg bij molen.
en vakkundige service
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
prima auto ƒ3450. Inruil mogeJan Wals.
Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week 020-6844079. Tevens Inkoop.
Volvo 480 Turbo,
Frederiksplein 6, 020-6232505.
Tegen handelsprijs: Vectra 1.8i
lijk. Tel.: 023 - 423906.
Tel. 02902 - 61697.
Tel.
020
- 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
in
Het
Parool,
Trouw
de
Volkskrant
én
alle
nieuwsen
huis-aanrood, 70.000 km ƒ 22.500.GL, 5-drs, LPG, 8-'91, ƒ 14.950.
huisbladen van WEEKMEDIA.
BMW 320I, shadowline, '88, Kadett 1.3 LS, 6-'87, ƒ5250.
Deze autorubriek staat elke week in Het Parool,
Volvo van Vloten.
Adverteren in
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
APK aug. '96, diamantzw., cv, BEREBEIT A'dam 020-6627777
Trouw de Volkskrant en Weekmedia.
Tel. 20 - 6396222
deze rubriek
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
el. ramen en spiegels, 5-speed,
Oplage 1,1 miljoen ex. Tel. 020-6658686
Tel. 020 - 665.86.86
vr.pr. ƒ11.000.
02990-39248
OTOiCI CITROEN

Renault

Bedrijfsauto's

Autosloperijen

Auto's te koop
gevraagd

Rijscholen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

Automaten

Porsche

Algemeen

Daihatsu

Honda

Seat

Lada

Amstelstein - Suzuki

Fiat

020-665 86 86

Suzuki

Lancia

Volvo

Ford

Super GSM aanbod
GSf-D
Alcatel

Accessoires
en Onderdelen

Mazda

autotelefoon
ƒ195,-*

Motoren/Scooters

Service en
Reparatie

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Volvo Van Vloten

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

Nissan

Mitsubishi

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

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

GOLDCAR MITSUBISHI

Van Vloten

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

Amsterdam
uw Volvo-dealer

FRANKRIJK

OUKEBAAS

Volkswagen

JE VAKANTIE-AUTO HAAL JE
UIT JE EIGEN KRANT.

niet duur!!!

Opel

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Autoverhuur

Campers

BMW

Austin

BWM 3161 met. beige, APK
8/96, LPG, Lm. velg., sch.k.dak,
Austin Maestro 1984, pas ge- 4 d., tr.h., b.j. '88, 93.000 km,
keerd, prima auto, geen roest erg mooi ƒ 13.500. Tel.:02979ƒ950,-. Tel.: 023-423906.
82284.

Peugeot

3 MAANDEN

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
PEUGEOT-DEALER

Chrysler

Peugeot 205 GTi 1.9
'90
Peugeot 309 Diesel
'91
Peugeot 405 Break 1.9... '89
Peugeot 405 Break Diesel '92
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Peugeot 505 Break Diesel '87
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
COBUSSEN
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020 - 6121824.

Chrysler - Amstelveen

Peugeot 205 Junior blauw, '87,
'n uitstekende staat. Tel.:
020-6982759.

DE BESTE KWALITEIT Bl| KWIK-FIT ALTIJD VOORDELIGER!
• . . • • • • •' • • • ' : " •

Uw officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
Overtoom 116-126, Amsterdam, tel. 020 - 6124876
Donderdag tot 21.00 u. geopend; parkgelegenheid aanwezig !
Chrysler Saratoga '94, 25.000
km, airco, alle ace., wegens
baby ƒ 38.000. 020-6201679.

Citroen
Te koop wegens vertrek
naar het buitenland:
Rode Citroen BX 14, bwjr 88,
87.500 km. APK gekeurd. Absoluut geen roest, technisch
perfect onderhouden.
Prijs: ƒ5.500- incl. Blaupunkt cassettedeck en imperial. Beschikbaar op 29 augustus. Tel. vanaf ma. 21/8
18.00-21.00:020-6272779.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende. Tel. 04906-1528.

CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroën-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel.: 03463-51150.

Tegen handelsprijs, Corolla 1.6
XLi HB, 3-drs, rood, 11-'91,
ƒ12.950. BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam, 020 - 6627777.

lECOBAND

INIEUWRADIAAL

naar
Citroen BX 19 TZD Diesel, jan.
'92, 125.000 km, grijs met.
Jan Wals.
Tel. 02902 - 61697.

CITROËNSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Te koop kleurige eend bj. '78,
Verkoop onderd. nwe/gebr.
veel extra onderdelen, APK
9/'95/900. Tel.: 04242-20234. Tel. 020-6320190 fax 6343433.

SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie
APK, met eigen
revisiewerkplaats voor Saabmotoren en versnellingsbakken

02503 - 14097

'
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iETAAL LATER

BALANCEREN
& UITLIJNEN

OA KADETT. ESCORT. GOLF, VOLVO 340, l
MAZDA 323. SEAT IBIZA

T97

••

59.-

4 WIELEN BALANCEREN
INCL. UITLIJNEN 2 VOORWIELEN

INIEUWRADIAAL

3 MAANDEN
RENTEVRIJ
145 R 13 T

175/70 R14 T

OA RAT RITMO. OPEL CORSA. VW POLO. l
SEAT IBIZA

p.sl.
ECOBAND
NIEUW RADIAAL P"
DUNLOP
PIRELLI

Toyota Corolla GTSi 1.6, 16V,
1990. Very good condition, wel]
maintained, APK to june '96,
new front tires. Leaving the
country, must sell.
Tel. 020 - 6759329.

Saab
Voor een goede
SAAB 99, 90
of 900 ook
ROYAL CLASS

. • •..

175/70 R 13 T

R 13 S/T

Toyota

Alle modellen Voyager
met aantrekkkelijke koele voordelen
Chrysler Jeep Motormeijer B.V.

. • ;;• ••••-vv' S%K:.?,; •: f '

OA CfTROËN VISA FORD F1ESTA VW
POLO, PEUGEOT 205. FIAT PANDA EN
OPEL CORSA

Peugeot 309, GL profiel, bj. '86,
rood, rijdt op benz. APK 05-'96.
Prijs ƒ 3500. 020-6342098.

Toyota Corolla diesel 07-1987,
prima auto, APK 1996, ƒ4950.
Inruil mogelijk. 023 - 423906.

•:' -

GRATIS
KREDIET
KOOP NU

O A AUDI SO. OPEL VECTRA
PEUGEOT 405. VW PASSAT

457
65.75.85.-

VANAF

INIEUW RADIAAL pa

89.109?
119.-

Banden, uitlaat, akku of schokdempers. Wat er ook nodig is, met de
Kwik-Fit unieke GRATIS* AiitoCard
hoeft u pas 3 maanden later te
betalen! Zonder ook maar één cent
rente! Vraag de Kwik-Fit manager vandaag nog naar de voorwaarden.

155 R 13 T
OA KADETT. ASTRA. ESCORT, GOLf.
MAZDA 323 EN VOWO 310

AKKU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.
«
lECOBAND
INIEUW RADIAAL pst
g DUNLOP

49.
69.79.-

T//A

Kwik Fit
OP ALLE ONDERDELEN BETER/* <faffén ,
••••'••
• / • • • . • • • . - .
• • ; • • • • . l p e r week'
Amstelveen Amsterdamseweg 488, 020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48, 020-6414027.. Amsterdam-O (R) Beyersweg 12, 0206931596. Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250/252, 020-6712161. Amsterdam-O (R) Cz. Petcntraac 127/133, 020-6259559. AmsterdamOsdorp (A/R) Jan Rcbelscraat 26, 020-6195446. Amsterdam-N (R) Kamperfoelicweg 36, 020-6367326. Amsterdam-Bijlmer (R)
Karspeldreef l, 020-6907768. Amsterdam-N (A/R) Klaprozenweg 5. 020-6325478. Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5, 020-6137666.
Amsterdam-ZO (A/R) Lemelerbergweg 55, 020-6911211. Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40, 020-6123479. Amsterdam-Z (A/R)
Amstelveenseweg 88/90, 020-6188561. Amsterdam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Almere-Buiten (A/R) (Doe Mcre)
Montrealstraat 31.036-5329260. Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2. 036-5345540. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662, 02503-15784.
A/R ook APK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservicc.

* Gratis AutoCard bij aankoop van
minimaal f. 300.-.
Aanbiedingen zijn geldig van 23 t/m
28 augustus 1995. Hiermede vervallen de voorgaande aanbiedingen.
Bandenprijzen incl. montage en btw.
Excl. balanceren en ventielen.

6 DAGEN
PER WEEK
GEOPEND
MAANDAG T/M VRIJDAG:

08.00 - 17.30 UUR.
ZATERDAG:

08.45 - 16.00 UUR.

Weekmedia 17

donderdag 24 augustus 1995

11

Nu f 1.000,- e x t r a i n r u i l v o o r d e e l bij a a n k o o p van een C h r y s l e r Neon.

neon
A GOOD FRIEND, A GREAT CAR.

Voorwaarden: uitsluitend geldig bij aanschaf van een nieuwe
Chrysler Neon. De datum van het op naam stellen van het
kenteken is bepalend. De actie loopt van 1 juni tot en met
31 augustus 1995. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder
te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs. De onderstaande waardecoupon wordt alleen in behandeling
genomen wanneer die volledig ingevuld is. Stuur te
zamen met de ingevulde coupon een kopie van uw
oude en nieuwe kentekenbewijs deel 1 naar Chrysler
Import Holland, Postbus 216, 4130 EE Vianen.

&CHRYSLER
ALWAYS DRIVING FORWARD
De nieuwe Neon Overdrive 2.0L 16V maakt de Chrysler
Neon lijn compleet' Een middenklasser met standaard o.a.
dubbele airbag, verstevigingsbalken in de portieren, getint
glas, elektrische buitenspiegels en stuurbekrachtiging. De
Overdrive heeft 'economy transmission'. En is daardoor stiller, zuiniger en dus comfortabeler.
De Neon Sport heeft bovendien lichtmetalen sportvelgen, een derde remlicht en een luxe mattenset.
Bij aankoop van een nieuwe Neon nu f 1.000,- extra
inruilpremie op bank- of giro. Vul de bon in en ga naar uw
dealer. Chrysler Neon: vanaf f 35.995,- incl. B.T.W.

Ja, ik ontvang graag f 1.000,- extra retour op mijn bank-of
girorekening bij vervanging van mijn huidige auto door een Neon.
Naam:
Adres:
Postcode: ....

Woonplaats:

Huidige auto:

Bouwjaar:.

Bank-/girorekeningt:
Chrysler-dealer:
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

NU ALLE KURKVLOEREN
1OE METER GRATIS!*

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 29 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Afgebeeld de Chrysler Neon Sport SE: f 35.995,-. Prijzen incl. B.T.W., af importeur, excl. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Lease vanaf f 965,- per maand
(48mnd., 20.000 km. p/j, f uil operational lease; excl. B.T.W. en brandstof). Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland B.V. Tel. 03473 - 63400.

E

uropa's grootste spe- MENUETTO & FUIJ
,
, , ,
Kurk plavuis voor diverse
ciahst m kurkvloeren doeleinden. Verkrijgbaar in

IPO-CORK '
KURK & HOUT PARKET
Kurk: wit, blauw en grijs!
Hout: kersen, beuken en
mahonie. Dikte 12 mm._
Afm: 90x18,5
Per m2

een fraaie naturel tint Dikte
ruimt 6
eroots OD'
K
'
4mm. Afm: 3 0 x 3 0 er
Dus Santana kurkvloeren
. i
i-. .
Per m2
van
topkwaliteit
voor VAN

absolute bodemprijzen!

VAN

Kurk is makkelijk zelf te

NIEUW! Elke maandagavond 21.00 uur, RTL 4

leggen. Kom snel kiezen

De Postcode Loterij
Record Show!

van de partij. Hij doet elke
week verslag van zijn persoonlijke bezoeken aan de gelukkige
prijswinnaars van de Postcode
Loterij. Nieuw is het DOENJournaal, waarin Reinout u
Vanaf 4 september kunt u kij- meeneemt naar de vele goede
ken naar de Postcode Lotery doelen die u via de Postcode
Record Show, elke maandag-. Loterij steunt.
avond op RTL 4. Martij n
Krabbé is uw gastheer in dit Extra Studioprijs
nieuwe wervelende program- Heeft u 12 of meer cijfers goed
ma van de Postcode Lotery. op uw bingokaart? Ook in het
Ook u kunt elke week meedoen nieuwe seizoen kunt u weer bélmet het breken van leuke, len met 06 - 300 707 (75
nieuwe en spannende reéords! ct/min). U maakt dan kans op
een plaats op de tribune én op
Als deelnemer aan de Postcode de Extra Studioprijs.
Loterij speelt u zelf natuurlijk
weer een hoofdrol in dit nieuwe Een nieuw bingo-seizoen met
programma. Want tijdens de een nieuw programma en spanPostcode Loterij Record Show nende nieuwe pryzen? Dat mag
trekken de kandidaten de win- u toch niet missen! Meespelen
nende bingocijfers.
is \impel. Vul vandaag nog de
Ook Reinout Oerlemans is weer bon op deze pagina in en stuur
hem op. U maakt dan gelijk ook
Martijn Krabbé: "Vanaf maankans op de Mega Jackpot van 2
dag 4 september kunt u elke week
tot 7 miljoen gulden en de meer
kijken naar de Postcode Loterij
dan honderdduizend andere
Record Show op RTL 4! U speelt
pryzen. B
toch ook weer met my mee?"

WIN^TOTy-MILJÖEN-BON
, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.

DE UITSLAGEN VAN 20 AUGUSTUS

Stand Mega Jackpot: 4 miljoen
POSTCODE

De overige Bingoprijzen

BSNGO
JACK
POT

Als u bij 22 t/m 36 getallen een volle
kaart heeft, valt u ook in de prijzen.

De Bingocijfers
getal 1 t/m 21
12 11 16 36 30 35 21
32 10 18 44 29 24 15
09 04 27 39 34 -45 31
Hebt u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Bingo Jackpot

ƒ100.000,-

41
38
20
23
43
13
26
08

getal 22 t/m 36
ƒ 15.000, 33 ƒ 40,ƒ 5.000, 14 ƒ30,/ 3.000, 06 ƒ 25,ƒ 2.500, 37 ƒ 20,ƒ 1.000, 02 ƒ 10,-M
ƒ500, 42 ƒ 7,
ƒ100,- 05 ƒ5,ƒ50,- Zrtfoutin voorbehouden

D / 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
Naam:

D dhr. D mevr.

Adres:
Postcode:

De BMW: 9742 JN 023, te Groningen

uit de 15.000 mogelijkheden in kurk.
Van klassiek tot modern in

Per m2

alle kleuren en dessins.

VAN

A. Fokkerweg (tussen Carpef-land en Praxis),
Amsterdam. Tel. 020 - 669 58 23

/;P/
'Jïi1/ e

EEN NIEUWE KIJK

OP KURKVLOEREN

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste mei edelhout gefineerde panelen vindt u
bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen, Eiken, Anegré,
Mahonie, Beuken en Kersen. Naturel, getint of in
dekkende kleur gelakt. Met ronde of rechte kanten.
In diverse breedtes, waaronder de royale
.paneelbreedte van 30 cm. Vanaf EHper m=

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar liefst
5.50 m. In verschillende breedtes en afwerkingen
(zelfs in gefineerd Essen). Met rechte of ronde kanten.
In vele tinten. Vanaf BSH per m=

Kies uit meer dan 100 kleuren. Koel, warm, fel of
dromerig... met het fantastische Luxalon programma
kunt u alle kanten uit. De aluminium lamellen (in
verschillende breedtes en profielen) worden op maat
geleverd tot zelfs 6 meter lang. Dus praktisch altijd
kamerbreed! Vanaf H.TA3 ner m=

PLAFOND

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

Datum:
Handtekening:

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

Banknummer:

150.95.08

DECOR PANELEN

1187KH
1187KH056

CORCHO MARMOR
Plavuis of strokenlamel. Past
in ieder interieur. Roomwit.
Dikte 4mm. Afmeting:
3 0 x 3 0 of 3 0 x 6 0 er.

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

Straatprijs/3.000
Extra Prijs/25.000

* met uitzondering; vnn de Sale aanbiedingen!

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

NATIONALE
LOTERIJ

Heel bijzonder zijn ook de vele panelen rrfet fantasiedecors. Vrolijk, stemmig, exclusief., donker ol licht of in
prachtige midden-tinten; teveel om op te noemen.
Uitgevoerd met ronde kanten. Tussen de panelen
kunnen strips in gelijke kleur, contrasterend of -heel
apart- spiegelstrips! Vanaf UH^S per m*

de Gr aaf plafonds

-r* •

Jarmuiden 47, Amsterdam, tel. 020-6134775.
Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern, tn legio afwerkingen:
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.
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Weekmedia 17

^B V M lffnH37T»SB»U
Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
heeft alles. Inclusief een tramhalte voor
de deur. Neem lijn 9 en je zit er zó!

VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag tot 17.00 uur;
maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
Vrijdagavond koopavond
tot 21.00 uur.
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken.
TRAM

9

Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur.

*MONTEL

mljnders
Een pruik als het
nodig is!
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micto-iicNiTlriitir^ kunnen \voiden gt*/rl o\cr l of '2 koloniiiH-n hrtM-dlc in diverse lettergrootten.
l'arlinilirrrn \rr\vij/,cn wij naar de speciale bon op de
[Kigina..MICRO'S".
PhiuLsm^ is mogelijk in de \olgende editie;
/ \\DVOOKTS MEUWSBIAD ƒ0,48 per inilliincivr.
Sluitingstijd: tiinsdaj: 16.00 uur.
l 1 kunt uw tekst telcfonit-rlie opgc\cn: 02507-17166 of
af»evcn/7enden aan:
"jf Zuuthourts jVieuwshlad. Cit.stlnnsplem IÜ. 20 12J AT
Zamhoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
\V2.ZamI\oorl» Nieuwsblad. AnihteKeens Weekblad,
Uitboorn.se Courant, de Ronde Vcner. Aalsmeerder
Courant, .illc edities van bet Amsterdams Stadsblad, <Ie Nieuwe Weesper, ƒ5,52 per millimeter.
Sluitingstijd; maandag 15.00 uur.
"Ar Informatie o\cr onze overige aantrekkelijke ad\erlenliecomhinaties in de Miero's zijn op aanvraag op
on/.c kantoren \erkrijgbaar.

*

aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
herenfmgatjwerken

"k

Tel.020-0157107

020-562 62 71

Oproepen - Mededelingen
Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
26-27 aug. 9-17 uur
1300 stands. Org. v.2 Aerle 04920-25483
15000 m Bomvol!
* Ant en üa bedankt voor •*• Dr. Mezgerstraat bedankt
de leuke vrijdagavond.
v. de gezellige muziekavond,
Alle feestgangers.
drankjes/hapjes. Een fan.

Personeel
aangeboden

* Nico & Wim, het borrel-hapjesuurtje was geweldig. Het
golfclubje van donderdag.

ziekenverzorgende/
bejaardenverzorgende m/v

* Echt waar! Oma Terol
wordt 75 jaar. Hartelijk gefeliciteerd. Sander en Jolanda.
voor 32 uur per week, volgens wisselend rooster.
* Hoera Jolanda heeft een
maand haar rijbewijs en mor- Vereisten:
gen een Kever! Gefeliciteerd. diploma bejaardenverzorgende/ziekenverzorgende;
- recente en ruime werkervaring in de psycho-geriatrie.
* Mam, van harte met
75ste verjaardag!!! Henk,
Inschaling conform CAO-verzorgingshuizen, schaal 6
Ineke, Marijke en Arie.
(maximaal ƒ3.459,- bruto per maand op f uil-time basis).

Dinsdags yslnteri

"A" Voor brie\en onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,- adrn.kosten.

(<lil miiniiirr is niet voor bezorgklaclitcn) of zenden aan:
MieroV WiM-kiiHïflia
1'oj.lbu- 156 - 1000 AD Amsterdam
De ^iMlingMijdt'n gelden voor plaatsing in dezelfde
*x'ek.
\'oor de ln'taling ontvangt n een acceptgirokaart.

* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

Voor inlichtingen kunt u op werkdagen terect bij het hoofd
bewonerszorg, de heer F.W.O. Wolff, tussen 10.00-12.00 uur
en 14.00-16.00 uur, telefoon 020-641 93 51.

Vrouw zoekt schoonmaak- Brieven, t.a.v. de directie, vóór 30 augustus a.s. richten aan:
werk. Tel. 30449.
STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN
Populierenlaan 21, 1185 SE Amstelveen.

Woninginrichting

Divers personeel gevraagd

*Rini-Herman de strandparty De enige echte vuilvreetmat!
was geweldig. Kathy/Marjon/ Bekend van HuishoudbeurJoan/Tom/Els/Dre/Nico/Wim zen. Leverbaar in alle maten
en div. kleuren. Gratis beVAN PEKING NAAR A'DAM: zorgd. Ook voor uw kantoor, zoekt per 1 september a.s. een BEZORGER/STER voor wijk
Spiegelcongres VN-Vrouwen- bedrijf, boot, caravan etc. Favangeplein/Fenemaplein. Min. leeftijd 15 jaar. Inl. 17166.
Tel.: 02507 - 12353.
conferentie 2-16 sept.
Lezingen, films, theater.
Schoonheid en verzorging
De programmakrant is uit!
Kunst en antiek
Info: 020 - 6252066,
Sticht. Vrouwenhuis A'dam.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

VLOOIENMARKT: 23/24 sept.
J.Edenhal A'dam 08812-2112,

TAFELS

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best

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

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?

^
<

f
]

1. Kies een leuke advertentie
- ~2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te
beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
beli u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw adverten
tie afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)
(in b/okletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 02507 - 14606.

Hobby's en

groot en klein,
verzamelingen
JAN BEST, Keizersgr. 357,
020-6232736. Showroom:
Mr. J. Takkade 30, Aalsmeer,
•*• 57 Disneyclub boekjes met
020-6412137.
harde kaft, zijn nieuw, vanaf 1
Veilinggebouw Amstelveen. tot 80 jr. ƒ200. Tel. 18829
Heden inbreng voor veiling
4 en 5 sept. Spinnerij 33,
tel. 020 - 6473004.

Verhuizingen

coupeuse-confectie/coupeuse-maatkleding/lerares
vervaardigen eigen kleding (aanvang per direkt mogelijk).
Nieuw: cursus hoeden maken (duur 3 maanden).

Open dag
zaterdag 26 augustus 10.00-15.00 uur.
Prins Hendrikkade 123, 1011 AM Amsterdam.
Voor meer informatie: 020 - 623.67.85.

SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 19800.
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdelmg Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.

Baby-artikelen

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

VAN KERKWIJK

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Wat moet u doen:
1. Kies een leuke advertentie, ƒ1,- p.m.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Ellen zoekt een jongen die net
Anneke zoekt gezellig kón- zo is als zij. Wil je weten hoe
takt, maar als er wat meer uit Ellen is, bel dan.
groeit is dat ook leuk.
Boxnummer 907315 (1 gpm).
Boxnummer 938130 (1 gpm).
Franse films, een glas wijn,
Ben jij dat mysterie vol spon- lekker eten en een goed getaniteit en initiatief, laat je dan sprek. Dat wil deze vrolijke
door mij (man) ontmaskeren. jongen. Boxnr 939677 (1 gpm)
•Boxnummer 973960 (1 gpm).
Gekke dingen doen samen
Deze man heeft in 30 secon- met Erik, lijkt je dat wat? Zo
den heel wat te vertellen. Wil ja, reageer dan snel op dit
je weten wat? Bel en je weet nummer. Boxnr 941162 1gpm
het. Boxnr 940712 (1 gpm). Gerard is op zoek naar een
Diana, 30, heeft weer echt zin gezellige meid om mee te
in een serieuze relatie. Jij stappen. Of wat er meer van
komt. Boxnr 938229 (1 gpm).
ook? Bel dan meteen.
Boxnummer 940097 (1 gpm). Herman heeft nu 3 weken vrij
en wil leuke dingen gaan
Een gezellige, spontane meid doen. Misschien samen met
om een keer mee te stappen, jou? Boxnr 917961 (1 gpm).
dat zou ik (man) wel willen.
Boxnummer 939897 (1 gpm). Hoef jij ook niet gelijk een ser.
relatie, maar gewoon een
Een lange, trotse vrouw is wat avondje gezellig stappen?
Frans al tijden zoekt. Zelf (Vr). Boxnr. 932193 (1gpm).
heeft hij ook veel te bieden.
Boxnummer 937858 (1 gpm). Ik (man) heb van alles, maar
mis een kameraad waarmee
Een sportieve VWO-leerling, ik kan huilen en lachen.
18 jr. (yr.), is op zoek naar een Boxnummer 972400 (1 gpm).
gezellige student om mee te
Ik zie veel mensen- om me
stappen.
Boxnummer 939482 (1 gpm). heen, maar diegene waar ik
(vr.) m'n leven mee wil delen
nog niet. Boxnr. 940631 1gpm
Wij behouden ons het Is het het voorrecht van manrecht voor zonder opgave van nen een jongere vrouw uit te
redenen teksten te wijzigen zoeken? Ik, 59, zoek jongere
of niet op te nemen.
mannen. Boxnr. 9387301 gpm

* Nieuw baasje gezocht voor
jong katje, 7 weken, is al zindeliik. Tel.: 02507 - 19408.

Rotterdamse Snijschool in Amsterdam

Gepens. schilder heeft nog
tijd voor binnen- of buitenwerk. Tel.: 02507 - 18248.

Huwelijk en kennismaking

Volksuniversiteit
Amsterdam
Start inschrijving
14 augustus
werkdagen 10-16 uur
Informatie/demonstraties
op de Open Dag
zaterdag 2 september.
10.00 - 16.00 uur

Engels v. beginners + halfgev. ƒ5 p/u. Begin 28/8 +
31/8. Progress 020 - 6738412.
Hebreeuws leren? Kan weer
v.a. okt. in Haarlem. Info.
Sticht. Tarboet 020-6717718.
PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486.

Dans- en
balletlessen
Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRÉ
Info: 02510-50092

Amsterdamseweg 202,
AMSTELVEEN
020-6413187

Dans- en
balletlessen

VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden'
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.

Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRÉ
Info: 02510-50092

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

MICRO'S
Spont, si. man, 48 jr, zoekt
vriendschap met Sur., Ant.
vrouw in omgeving van
A'dam. Boxnr. 954529 (1gpm)

Wil jij naar Eurodisney? Dan
moet je eens met Fred gaan
praten. Die gaat misschien
mee. Boxnr 939981 (1 gpm).

Surinaamse Rosalina zoekt
een betrouwbare man. Ben jij
de man van haar dromen?
Boxnummer 937301 (1 gpm).

Zin om leuke dingen te doen?
Dan moet je Mariska hebben.
Die is overal voor te porren.
Boxnummer 939867 (1 gpm).

Vanessa wil weten of er nog
leuke jongens zijn die nog vrij
zijn. Ben jij er een?
Boxnummer 944604 (1 gpm).

Relatie/
bemiddelingbureaus

Waar is de vrouw die aan
Pierre's wensen voldoet? Ben CUPIDO brengt u bij elkaar!
jij haar misschien? Bel snel. Indien gewenst reeds binnen
Boxnummer 938108 (1 gpm). 1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
Welke jongens willen met Vio- de folder aan: 03451-11486
la en Lisette een terrasje pik- (automatisch) of 03451-31364
ken in A'dam? Heb je zin? (telefoniste). 24 Uur per dag,
Boxnummer 940300 (1 gpm). 7 dagen per week. Cupido:
voordelig en één van
Wie beantwoordt deze rij- erkend,
grootste relatiemende A'dammer, die niet al- Nederlands
organisaties.
tijd met beide benen op de
grond staat.
CUPIDO zorgt snel voor resulBoxnummer 938040 (1 gpm). taat! Folder: 03451-11486 (automatisch) of 03451-31364
Wij zijn 2 vrolijke meiden en (telefoniste). Erkend, voordezijn op zoek naar 2 danspart- lig en één van Nederlands
ners van + 25/26 jr met ge- grootste relatie organisaties.
voel voor humor, betrouwbaar. Boxnr 943523 1gpm.
• Reflectanten op advertenWil jij gelukkig worden en sa- 'ties onder nummer gelieven
men met dit gezelschaps- ervoor te zorgen dat het nummens (vr.) een goede toe- mer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
komst opbouwen?
Boxnummer 939725 (1 gpm). en dat de brief geadresseerd
wordt

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

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

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

Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplein 12,
2041JMZandvoort

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

Volksuniversiteit
Rapenburgerstraat 73
telefoon: 020 - 626.1626
ASTROLOGIE opleiding/curs.
'Jupiter': folder 020-6384148.

Op de Sniep, Diemen

Goed huis gezocht voor
speels zwart Toy poedeltje,
reu, stamboom, 8 weken oud,
ƒ 1000,-. Tel.: 02507 - 30819.

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz. geeft al 70 jaar part-time opleidingen overdag of 's avonds.
Dag-nachtserv. 020-6424800. De nieuwe opleidingen starten a.s. september/oktober voor:

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

m

Dieren en
dierenbenodigdheden

Lessen en clubs

Muziekinstrumenten

Het boxnummer is:

Info: Letty Kinderdijk - 02507 - 19899.

Teak houten
banken

* T.k.a.: commode, merk Isabel, kl.wit, 2 mtr breed, ƒ 300.
Tel.: 023 - 282171.

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.

Hoe? 3x daags 1 koek + 1 warme maaltijd.
Doos met 45 koeken in 10 smaken ƒ 141,50.
Dit is per dag ƒ 9,44.

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Tel. 13529

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?

Afvallen?
2 tot 4 kilo per week!

*

iii.

Sraapkamef Centrum

(Para)medisch personeel gevraagd

* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben De Stichting Bejaardenzorg Amstelveen exploiteert
2 verzorgingshuizen, t.w. 't Huis aan de Poel en De Olmenhof,
evt. 'n adres: 02907-5235.
voor resp. 146 en 97 bewoners.
•*• Nico, Wim, bedankt voor
de gezellige uurtjes in het ca- Verzorgingshuis 't Huis aan de Poel te Amstelveen zoekt op
sino. Paula, Wim, Hans, Erica. korte termijn voor één van de afdelingen groepsverzorging
psycho-geriatne, waar 10 bewoners worden verzorgd, een

Felicitaties

Heemstedestraat 28
b h Hoofddorpplei
Amsterdam

Bij plaatsing in de Micro's worden geen bc\vijsimmmer.s M'rstunrd, Op verzoek \vordt aan adverteerder.s builen het verspreidingsgebied één krant \erstniiixl. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gebr.icbt.
Alle pnj/en cxcl, 17,5% BTW
L' kunt de tekst \an uw Micro-advertcnliecombinatie Z
tflefoniscli opgeven:

* Fam. Kaspers, bedankt
voor de gastvrijheid in uw
tuin. Z'voorts Mannenkoor.

vanRceuwijk

Zandvoorts Nieuwsblad

Zalenverhuur

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

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

6reqels/ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.
• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zon
der opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

.Abonnee Ja/Nee

Weekmedia 17

donderdag 24 augustus 1995
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EERSTE WEEK

PAK DIT

VOORDEEL

OOK
ALS HET
OM
DE PRIJS
GAAT,
KIES
JE
SUPER!
BOÜWENS, Celciusstraat 192, 2041 TR Zandvoort

UNOX SAUZEN
DIVERSE SMAKEN
2 blikken a 400 gram

RUNDERGEHAKT
l KILO

van 578 VOOR

van 1390 VOOR

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 26 augustus 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 26 augustus 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

FANTA ORANGE
REGULAR OF
LIGHT

GEGRILDE BOEREN
ACHTERHAM
150 gram

2 flessen a 1,5 liter
van 398 VOOR

van 479 VOOR

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 26 augustus 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 26 augustus 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

PAGE PLUS TISSUE
TOILETPAPIER

MAITRE PAUL SCHN1T

van 1178 VOOR

keuze uit diverse soorten
PER STUK 350 GRAM
plus Maitre Paul
streeptompoucen
samen van 997 VOOR

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 26 augustus 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 26 augustus 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

2 pakken a 8 rollen

NIVEA SHAMPOO

TE HUUR OF TE KOOP AANGEBODEN:

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Onroerend
goed te koop
aangeboden

Grootte van de pakhuizen 240 m2, 190 m2 en 90 m2.
TEVENS TE HUUR EN TE KOOP:

diverse stukken open terrein

TUINMAN voor al uw tumwerk, hek- en straatwerk.
Te bevragen: De Waard
Levering alle materialen.
Vraag vrijblijvend prijsPrachtig woonhuis, recent geopgave. Tel.: 023 - 380852. renov., met losse loods 70 m2
Rijwielen,
(uitbreiding mog. tot 108 m2).
motoren,
Tot. 550 m2 eigen grond. UitTe koop
bromfietsen
stekende staat van onderhoud. Vraagprijs ƒ495.000
aangeboden
k.k. THEO RIETVELD VASTdiversen
GOED VBO: 020 - 6418541. Te koop: herenfiets Moto BeOPEN HUIS zaterdag 10-12 u. cane, 12 versn. + access.,
ƒ 175. Tel.: 02507 - 17840.
* Te koop heren racefiets Schutsluis 52, AMSTELVEEN.
ƒ 150; losse lamellen (43) b. 9 Pracht, hoekwoning in kindvr. * T.k.: autofietsenrek voor 3
cm, l. 94,5 cm. Tel.: 15830. buurt, 1986. Perfekt onderh., fietsen ƒ 50; jongensfiets, 5 jr,
4 slaapk. met dakkapel. MB model, ƒ 40.02507-17030.
•*• Te koop tandem ƒ 225; rol- Vraagpr. ƒ 339.500 k.k.
stoel ƒ40. Tei. 17481.
THEO RIETVELD VASTGOED *T.k.: city-bike, 3 jr oud,
vr.pr. ƒ150. 02507 - 17423.
* T.k. prima naaimachine div. VBO, tel. 020 - 6418541.
steken, autom. knoopsgaten
enz. ƒ 100. Tel.: 02507-12158

Noorderakerw. 263

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Bedrijfs-onroerend goed
te koop - te huur
TE HUUR OF TE KOOP AANGEBODEN:

diverse pakhuizen in het havengebied
van Umuiden
Grootte van de pakhuizen 240 m2, 190 m2 en 90 m2.
TEVENS TE HUUR EN TE KOOP:

diverse stukken open terrein
Te bevragen: De Waard BV, 02510 - 27670.

750 RUILADRESSEN
'n A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.
Aangeb. 4-kamer v/h 5 maisonette, huur ƒ710,- p.mnd.
Gevr. kleinere woning.
Br. o. nr. 764-34121 v.d. blad.

Huur en verhuur
auto's en motoren

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

06-Nummers

ANONIEME sexafspraakjes GESCHEIDEN en toe aan 'n
Sexkontaktlijn
Amsterdam nieuwe start? Veel vrouwen
zijn ook op zoek: bel
T.h. gevr. garage omgeving 06-320.330.79 (75cpm).
06-350.290.15 (1gpm).
Vondellaan. Tel. 18149.

Vakantie appartement te huur • Rubneksadvortcntio' Zie
vanaf 23 sept. tot ± 1 april voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.
'96. Tel.: 02507 - 16122.

Woningruil

BV, 02510 - 27670.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Auto's en

auto-accessoires
Aangeb.: 4-kam.flat, open
^aard, balkon, veranda, box,
Ia
9e huur. Gezocht: kleine ben
edenhuis met tuin, gelijk- T.k.: Ford Escort 1300 GL,
!f°ers, loopafstand centrum. Ipg, APK juni '96, zeer nette
T
el.: 02507 - 17160.
auto, ƒ 1900. 02507 - 17840.

Bel Dames Thuis
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

06-98.50

GRATIS naar bed met getrouwde vrouwen thuis.
Sexkontakt 06-9530 (1gpm).
Gratis naar bed met vele
Dikke VROUWEN thuis. Bel
ook 06-9580 (75cpm).

24 u/p.d. 100 c.p.m.
Gratis naar bed met getrouwDikke vrouwen geven tel.nrs de vrouwen thuis. Sexkontakvoor gratis sex bij hen thuis. ten: 06-320*330'88 (75cpm).
06-9602 (1gpm).
GRATIS Sexkontakt, nu spec.
Dikke vrouwen (40+) willen met hete vrouwen van 40+.
kontakt met oudere heren. Bel nu 06-98.11 (75cpm).
Bel ook! 06-9543 (75cpm).
GRATIS 't bed in met geDirekt apart met gratis vrou- trouwde vrouwen. Direkt sex
wen, doorverbonden naar contact. 06-9566 (75 cpm).
haar huis. 06-9710 (75cpm). Heerlijk DISCREET apart met
DIREKT-SEXKONTAKT Kies hete vrouwen uit Amsterdam.
nu zelf de heetste vrouwen, 06-320.322.11 (75cpm).
via de computer wil ze gratis
Hete meisjes (18) Live
sex aan de lijn. Bel 06-9788
(75cpm).
Geen wachttijd 1 gpm
Dominante vrouwen geven
tel.nr voor Gratis SM-kontakt. Homo: Jongens (18) onder el06-320.325.80 (1gpm).
kaar. Hoor die knullen genieten! 06-320*330*88 (75cpm).
DOORSCHAKELLIJN
Nu kun je vrouwen direkt
**HOMOKONTAKTEN**
opbellen. Direkt thuis.
Zoek je snel een hete knul?
Bel: 06-9892 (75cpm).
06-320*330* 18 (75cpm)

06-9715

ELKE DAG NIEUWE
DAMES PRIVÉ
Laat je snel
doorverbinden via

** HOMO-KONTAKTEN **
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-9613 (nu SOcpm).

06-98.57

HUISVROUWEN geven tel.nrs voor gratis sex bij hen
thuis. 06-9664 (75cpm)

24 u/p.d. 100 c.p.m.

KUIFJE 150 GRAM

2 flacons a 250 ml
van 998 VOOR

van 479 VOOR

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 26 augustus 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 26 augustus 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

UNOX FRANKFURT

DUYVIS TIJGERNOO

2 blikken a 300 gram

SATEH-CURRY OF
BACON-KAAS
2 zakken a 200 gram

van 698 VOOR

van 518 VOOR

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 26 augustus 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 26 augustus 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

Bel dames Thuis!

06-96.88

24 u/p.d. 100 c.p.m.

diverse pakhuizen in het havengebied
van Umuiden

PATURAIN

VOOR NORMAAL HAAR
OF DROOG HAAR

Privé
Bedrijfs-onroerend goed
te koop - te huur

KOR

Oudere vrouwen geven tel.nrs voor gratis sex bij hen
thuis! Bel nu 06-9780 (75cpm)
Oudere vrouwen (40+) geven
hun telefoonnr voor gratis
SEX: 06-9517 (75 cpm).

JONGE mannen gezocht
die dames (35+) GRATIS
SEX-DOORSCHAKELLIJN
verwennen. 06-9709 (75cpm). Nu hete negerinnen echt opVrouwen bellen echt
bellen. Zoek de leukste en de
GRATIS 06-4644!!!
computer verbindt je naar
Jongemannen gezocht die haar thuis. 06-9667 (75cpm).
dames (35+) GRATIS ver- STUDENTES geven gratis
wennen. 06-9666 (1 gpm). sex op hun kamertje. Bel ook
06-9603 (75cpm).
Kies nu zelf de leukste yrouwen, via de computer krijg je STUDENTES geven tel.nr.
haar direkt aan de lijn!
voor gratis sex bij hen thuis.
Bel 06-9667 (75cpm).
06-9695 (slechts 75 cpm).
Laat je eens lekker doorver- STUDENTES
verwennen
binden met zo'n OUDERE mannen. Geen fin. bedoelinvrouw thuis: 06-9650 (1 gpm). gen: 06-350.266.46 (1 gpm).
Luister naar gratis SEXoproe- TRIOSEX: 'n vrouw of man
pen van vrouwen. Maak je extra in bed. Sexkontakten!
keuze, de computer schakelt Bel nu 06-9844 (75cpm).
je direkt door. 06-9665 1gpm
TRIOSEX: 'n vrouw of man
NEGERINNEN geven tel.nrs extra in bed. Sexkontakten!
voor gratis plezier bij hen Bel nu 06-9502 (75cpm).
thuis. 06-9662 (75cpm).
Vele mannen gezocht voor
Nieuw, hete meisjes (v.a. 18) gratis SEX met dames 35+.
uit Groot Amsterdam!!
06-9620 (75 cpm).
06-350.23-020 (1gpm).
Vrouwen (40+) willen snel
Nu DIKKE vrouwen echt op- SEXKONTAKT. Direkt aan de
bollen. Zoek de leukste en de lijn! Bel 06-9757 (75cpm).
computer verbindt je naar
haar thuis 06-96.68 (1gpm). ! Vrouwen van 35+ willen
DIREKT-SEX. Bel haar op via
Nu kun je hete vrouwen echt 06-9604 (75cpm).
opbellen. Ze willen gratis sex.
De computer verbindt je naar Wellustige oudere vrouwen
haar door. 06-9755 (75cpm). geven hun tel.nrs voor gratis
sex. Bel 06-9605 (1gpm).
Onderdanige vrouwen (40+)
HUISVROUWEN
geven tel.willen vrijblijvende sex. Gratis
nrs voor kontakt bij hen thuis.
& discr. 06-9502 (75 cpm).
06-9501 (75cpm).
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken Sexkontakt.
06-350.290.53 (75cpm).
Diverse clubs

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend

offerte.

NOVILON MARMOLEUM

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBÏDRUF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

er nu nog van
misschien het
weekend om te

Oudere HEREN gezocht v.
gratis sex met lieve dames!
(40+) bel 06-9705 (75cpm). 020 - 6328686. Amber Escort
Oudere vrouwen geven tel.- charmante dames, dagelijks
nrs voor GRATIS sex! Bel 06- na 19 uur. (Geen chauffeur
a.d. deur - geen extra kosten.)
9511 (1gpm).

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

Assortiment van originele
Italiaanse vleeswaren:
o.a. Spinata Romana, Milano,
Coppa di Parma,
Mortadella, Parma Ham

liii

9.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag vin 9.00 uut lot
17.00 uur
• :

PHILIPS 55CM KLEUREN-TV TELETEKST

SONY HI-8 TRAVELLER

<*

•e

-

Type 21PT161; 55cm flat square beeldbuis, monitorlook, 60 voorkeuzezenders, automatisch zenderzoeksysteem, teletekst met geheugens, On
Screen Display en infrarood afstandbediening.
Adviesprijs*995.-

teletekst

Topklasse beeldkwaliteit, HiFi stereo. Adviespri)s'3330.-

-^

>ÖSONY63CMKVM2531
M3 SUPER TELETEKST

' ?J Flat en square Hi-Black
i:j Tnnitron beeldbuis, teletekst en
'• s''] afstandbedienmg.Adv.*1660.-

LUXE VAATWASSER

1599.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Hi-8, stabilisator, stereo.

TypeW697LW;Voortader,RVS
trommel EN kuip. Adv.*2299.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

BAUKNECHT WA541

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviesprijs*999.-

HI-8 STEADY SHOT

999.-

SONY STEADY SHOT

^ SONY72CMKVS2921

Met stabilisator! '3100.-

Ui Absolute wereldklasse en
ff\ bijna alle denkbare mogelijk,'| heden Adviespnjs *4000.-

1000 toeren wasautomaat

1549.-

SONY HI-FI STEREO
f|SONY72CMKVC2921

*:*(

1399.-

B

RVS kuip en trommel. '1499.-

1045.-

1449.TOPMERKCAMCORDER

tt! Stereoenteletekst.Adv.*2250.-

fcj '

LUXE 1400 TOEREN

TR323;Hi-Fi stereo camcorder,
10xzoom,groothoeWens "2550.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviespnjs*1499.-

E807; 8mm, 8x zoom, autofocus.

PANASONIC 63 CM
Li TX1 988 Stereo en teletekst.

ƒ>!
f!
fj

1099.-

SONY T R A V E L L E R

Stereo en teletekst. Adv.* 1650.-

WAS/DROOGKOMBWATE

999.-

PHIUPSHWCAMCORDER

Hi-BlackTnnitron.Adv.*1000.-

1399.»

fö

Wassen en drogen in
1 machine, 1200 toeren.
Adviesprijs'1799.-

M870; 1 6xzoom,stereo. *2495-

SONY55CMKVM2100

699.k SHARP DV5403
KTV
v>-?3
'^S

599.-

SIEMENSWASAUTOM
Adviesprijs*1348.-

KoelA/ries kombi. Adv.*1235.-

649.-

hiJffEr

679.-

BAUKNECHT SUPER
3 laden. Adviesprijs*1199.-

859.979.-

m
sta

499.-

Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviespri]s*1498.-

\&
U
M
BIS

y

1199.-

SLVE70; Tn-Logic! 4 DAPRO koppen, Hi-Fi stereo
en PDC. Adviespnjs.M 780.-

M

M

Type KGV3602; 3 vriesladen en extra grote koelruimte. Adviesprijs*1699.-

SONY HI-FI VIDEO+PDC

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760;flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv.*1795.-

1095.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

INDESIT 1200TOEREN

VR632;TURBO-DRIVE,4koppen, stereo, longplay, LCDafstandbediening. *1295.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig.Adviesprijs*1 199.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

ZANUSSIWASAUTOMAAT

GV240; 'Beste koop", VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1709.-

Type ZE400E; Adv. *949.-

TypeAWG719; Adv. *1235.-

HRJ600; Stereo. Adv.*1299.-

INDESIT PROMOTIE

R*___u_i___r*T;

395.-

INDESIT 2-DEURS

rrf'^M*!!
i'

565.PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

STEREO TELETEKST
52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs*1345.-

695.-

ËSHBaa

recorder. Adviespnjs. *890.-

i^^i

„n buiten de ga-

men nog «id voor uj

AEG BOVENLADER
LAV275; 1000 toeren. *1699.-

S H O W V I E W VIDEO

1199.-

VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. *699.-

145 LITER KOELER
Topmerk. Adviesprijs*749.-

BOSCH

AKAI VHS-IHQ VIDEO

KOELKAST INDESIT
FORNUIS

445
BAUKNECHT KAST

VSG21; Afstandbediend. V68.-

3-sterren vriesvak. Adv. *749.-

W

RISICO

INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

-ww||pii^M-^,;Mi|i »ÉM j.. *yUÜ

; kleuren-™ s

779.-

1-DEURS KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

_MI _lil^aÜ__^J_BHB

RTV256EGC; Supersnel,
LCD-afstandbed. Adv.*995.-

395.-

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv.*1499.-l

i verademing-

BLAUPUNKTSHOWVIEW

"BESTE KOOP" Officiële
Philips garantie. Adv.*695.-

PANASONIC NN8550

en -impo
graag en

ffliBH "P»—^linCCP^U-*

VIDEO + PCTC
PHILIPS TELETEKST SÜNY
SLV280; VHS-HQ video-

495.-

R7C26; 24 liter, 1000 Watt en l
digitale bediening. Adv.*699.-

235 liter. Adviesprijs*985.-

PHILIPS VIDEO + PDC

37CMTYPE37KV1212

249.-

MOULINEX LUXE

WHIRLPOOL AVM920
WHIRLPOOL2-DEURS

•••-•-•Jr^niM

VR333; "Beste koop!"
3 koppen, TELETEKST/PDC
prog. Adviespnjs*1095.-

14AA3527; Adviespnjs*745.-

20literinhoud.Adviesprijs*649.-

STUNT! Adviesprijs*749.-

Type 2596; Adv. *799.-

Adviespri|s*1 330.-

995.-

WHIRLPOOL AVM610

ZANUSSI 2-DEURS

PHILIPS TOPKLASSE SONYSHOWVIEW+PDC
70 CM 100 HERTZ
SLVE50; 4 koppen, TriLo-

PHILIPS 63 CM KTV

179.199.-

SHARP R2V14STUNT

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.*999.-

1795.-

25MN1350; Adviesprijs*1445.-

Supersnel verwarmen en
ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs*279.-

2-DEURS KOELKAST SHARP HETE-LUCHT
Ondanks grote inhoud kom- KOMBI MAGNETRON

Variabele indeling. Adv.*799.-

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST BLAUPUNKT HI-FI
28SL5800; 70cm. Adv.*2695.- STEREO + SHOWVIEW

~~ 1995.-

1399.-

Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

PHILIPS/WHIRLPOOL
JVC HI-FI VIDEO

28PT800B; Adviesprijs*2795.-

MIELE VAATWASSER
G570; TOPKLASSE. *2099.-

SHARP R3G56 KOMBI

te afmetingen. Adv.*849.-

1195.-

Superzumig. Adviespnjs* 1 348.-

FMA735N; Digitale bediening
en draaiplateau. Adv.*499.- j

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28ST2471; Adviespnjs*1995.-

SIEMENS AQUASTOP

SIEMENS 310 LITER SAMSUNG M6135
KOEL/VRIESKOMBINATIE MAGNETRON OVEN

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIES KOMBINATIE

KVM1421; Adviesprijs*890.-

BOSCH VW SPS2102]

MIELE K1321S LUXE

999.-

699.-

COQ
U u *J."

ZANUSSI KOEL/VRIES

55cm, Stereo en teletekst.

i S O N Y TELETEKST

BAUKNECHT VW 3PR

WHIRLPOOL ARG647

Ijditgewichtcarncorder. "1 650 -

SONY55CMKVX2l"41

a

INDESIT D3000WI; 6 programma's,12oouverts Adv.*999.-

4 KOPPEN VIDEO

_

TypeKN5402WO;Adv.*849.-1

448.-

STUNT! GAS-ELEKTRO

Topmerki Perfekt beeld. *799

BOSCH 180 LITER
KJR1843; Adviesprijs*949.-

Gas-elektrofomuis+grill.*999.-

478.-

ETNA FORNUIS 14.00
GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST PHILIPS VIDEO + PDC

TOPMERKWASDRÖGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

Turbo-Dm/ei LCD^fslbed *895 -

ST70-550; Adviespnj's* 1949

998.-

BAUKNECHTKRC3032
300 LITER KOELER

795.-

ZANUSSI WASDROGER

TURBO-DRIVEVIDEO
ARISTONA 63 CM
, VHS-HQ vdeo.*759STEREO TELETEKST

TypeTD52; Reverserend*649.-

D D11S ^^r^H____M_^D^I ^^J^L^UflBHVNlH'S

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.*1575.-

63TA4410; Adviesprijs*1995.-

998.-

Sste

M
Si ir-

W
ifli

ï/%
^
f«

ATAG GAS-ELEKTRC

BLAUPUNKT 70 CM
ISJ70-33, Stereo en teletekst.

1098.-

OPZETVRIESKAST

KONDENSDROGER

JVC VHS-HQ VIDEO

Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

N5000; Geen afvoer nodig

HRD770E; LCD-afst bed. *799.-

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12; Teletekst Adv.*1679.-

898.-

GRUNDIG 51 CM KTV

WHIRLPOOLAWG912

GRUNDIG VIDEO + PDC

. 120 LITER VRIESKAST

M T51-540, Teletekst. Adv.*1099.
s/ö

jja 37 CM KLEUREN-TV
«ï^i

AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv.* 1449.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER

BETER EN GOEDfCOPERJI

Elektronisch. Adv.*1699.-

JVC HI-FI STEREO VIDEO
MET SHOWVIEW
H Ft J 61 S; 4 DA-koppen, sriowvicw

548.-

WHIRLPOOL 243 LITER
1.40 meter hoog met 6 vriesvakken cq laden. Adv*li65.-

798.-

MERKCENTRIFUGE

749., Meer budget door de 3
gratis Hip T T\J
?
• i >- --

198,SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

178.-

2800 toeren. Adv. *249.-

Bijna alle topmerken leverbaar in alle maten en soorten. ETNA WASEMKAP
Er is al een vrieskist vanaf: AVANCE;3-standen.Adv*135.-

298.DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

1

KFF452; Luxe gas-elektro |
fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek, Adviesprijs*1735.-

STUNT!! VRIESKIST!!

programmering, Oog/Shuttle, 1_CD
afstandbediening. Adv.1*"! 1 99_-

M

BOSCH VRIESKAST

ATAG TURBO-FORNUIS

Type GSD1341; Adv. *848.-

Inkl. afstandbediening. *699.-

~ 298.

<K

308.398.338,

WHIRLPOOL AFB594

Kondensdroger. Adv.*1 549.-

GV401; "Beste koopi" TELETEKST/PDC prog. *1099.-

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grillen kookwekker.*1510.-

J-\
v-i

Eléctronïsch bltalen l HAARLEM
:
uw PIN-co^e.
l Winkelcentrum "Schalkwijk"

met

—

l BEVERWIJK
. • • . ' , •
ISUPERSTORE 1100 m 2
iBreestraat 65

l BAaTOEVEDORP . „^««AAR l
l AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
l DEN HAAG

HILVERSUM)
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maandagmiddag
1. tot 5.30 uur l
| dinsdag t/m vrijdag
..:... 9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
overige filialen donderdag
7 tot 9 uur

1K\ Ponsen
*\J&ursussen
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Collegeleden moeten elk tien mille terugbetalen
ZANDVOORT - De burgemeester en zijn drie wethouders moeten elk waarschijnlijk bijna tienduizend gulden aan de gemeentekas terugbetalen. Volgens de gemeenteraad hebben zij 'willens
en wetens' een bedrag van ongeveer 39 duizend gulden 'niet
rechtmatig' uitgegeven. Dat staat
ook in een amendement dat dinsdagavond in de raadsvergadering
is aangenomen.

het gebied van Woonwagenzaken.
Hij moest een oplossing aandragen
voor het woonwagenprobleem in
Zandvoort. Daar was geld voor beschikbaar, maar de man had er veel
meer tijd voor nodig dan het college
had verwacht. Die extra tijd is betaald uit geld dat over was, door het
niet opvullen van vacatures. Splinter, de deskundige, heeft hieruit ruim
39 duizend gulden gekregen.

tegen was dat er nog meer geld aan de
man zou worden gespendeerd. Hij
had nauwelijks enig resultaat geboekt. „Het college heeft zo oneigenlijk gebruik gemaakt van de vacaturegelden," zegt PvdA-fractievoorzitter Jeannette van Westerloo. Zij diende dinsdag het amendement in, waarmee het college op de vingers werd
getikt. Dat gebeurde bij de behandeling van de gemeentelijke eindafrekening 1994. Het amendement werd
door een meerderheid in de gemeenOneigenlijk
teraad gesteund, door PvdA, D66 en
Het bedrag is besteed als salaris
Dit gebeurde zonder toestemming WD. De wethouders zelf mochten
voor een ingehuurde deskundige op van de gemeenteraad, die er juist op daarbij niet meestemmen.

Zeeweg krijgt op korte
termijn 'motto-borden'
ZANDVOORT - De provincie gaat snel maatregelen treffen om de Zeeweg
veiliger te maken. Gezien de
haast worden het in eerste
instantie eenvoudige ingrepen.

maatregelen zijn echter niet op
korte termijn uit te voeren, ze
moeten nog verder uitgewerkt
worden. Vandaar dat nu zowel
provincie als gemeente Bloemendaal instemmen met - alvast - eenvoudiger, snel te nemen maatregelen. Die worden
De beste maatregel zou zijn, zo snel mogelijk genomen, is
de weg te versmallen van vier maandag in het overleg beslonaar twee rijstroken. De over- ten.
blijvende ruimte zou kunnen
worden gebruikt voor bijvoorbeeld openbaar vervoer. Verder Motto-borden
is bij de kruising met de BrouZo komen er 'motto-borden'
werskolkweg een rotonde no- langs de Zeeweg die de gebruidig en moet aan de noordzijde ker wijzen op het dodelijke geeen dubbel fietspad komen te vaar van een te hoge snelheid.
liggen tussen deze kruising en Verder worden blauwe adviesde toegang tot het Nationaal -snelheidsborden geplaatst (60
Park de Kennemerduinen. km/uur) voor een aantal bochDaarmee komt een drukke fiet- ten en oversteekplaatsen. Een
sers-oversteek te vervallen.
ruwe slijtlaag op het wegdek,
Een en ander staat in een rap- zogenaamde rammelstroken,
port dat de provincie binnen- moet de weggebruiker ook via
kort uitbrengt, over de 'gevaar- het gehoor duidelijk maken dat
lij kste wegvakken' in Noord- hij te hard rijdt. Tenslotte zal in
Holland. De Zeeweg behoort de meest gevaarlijke bochten
daar ook toe. De genoemde de (midden)berm verstevigd

De vier collegeleden worden voor
de 39 duizend gulden persoonlijk
aansprakelijk gesteld, maar kunnen
daartegen binnen een maand bij de
kroon in beroep gaan.
„Het zal daar wel door de mantel
der liefde bedekt worden," reageerde
VVD-fractievoorzitter Van Caspel na
afloop.

Keesomplein
De deskundige, die de gemeente in
totaal ruim 90 duizend gulden heeft
gekost, was ingeschakeld om een oplossing te zoeken voor het 'illegale'

woonwagencentrum op het oude cirIn feite was niemand er een voorcuit, in het verlengde van de J.P. stander van om het woonwagencenThijsseweg.
trum Keesomplein uiteen te rafelen
en de noodzaak leek niet of nauweDit centrum moet van de provincie lijks aanwezig.
verdwijnen, voor de bewoners moet
elders in Zandvoort een plek gezocht
Het rijksbeleid wendt zich steeds
worden. Bovendien moest de des- verderaf van 'decentralisatie'. „Maar
kundige van het college uitzoeken het college heeft daarover herhaaldehoe het centrum Keesomplein ver- lijk contact opgenomen met het prokleind kon worden. De gemeenteraad vinciebestuur. Zij moesten ons, de
heeft daartoe echter nooit besloten. gemeenteraad, toch maar eens goed
De raad had op 23 februari 1994 wel duidelijk maken dat dit centrum wel
het voornemen uitgesproken, maar degelijk wegmoest," aldus Van Wesgaf toen al aan dat er geen haast ach- terloo. „Maar de provincie heeft daar
ter zat.
nooit op gereageerd."

Van Zweden maakt zijn 'faxje' goed

Oplage: 5.300

DEZEWEEK
Wanbeleid
Door wanbeleid van
*j
hun werkgever zijn zij
O
nu werkloos Benno Bal en
Joost Berkhout snappen nog
niet hoe het zover heeft kunnen komen

Pronkie
Er is weer een 'Pronkie'
met een eigen winkel
terug op Zandvoort

c
O

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Vader *haalt'
tweeling
Bas en Isa
ZANDVOORT - De bevalling
verliep pijlsnel, dat wel, maar
de vader van Bas (1920 gram)
en Isa (1800 gram) moest toch
handelend optreden. De moeder, die liever niet met haar
naam m de krant staat, kreeg
gisterochtend om half zes de
eerste weeën. Een half uur later
was Zandvoort een tweeling rijker.
Bas en Isa kwamen twee minuten achter elkaar en zijn zes
weken te vroeg geboren. De vader legde zijn vrouw op de buik
en wikkelde de baby's in zilverpapier, zodat ze warm bleven.
Twee ziekenwagens brachten
de tweeling vervolgens naar de
Mariastichting, waar de kinderen in een couveuse liggen. Een
vriendin van de familie: „De vader is van de ergste schrik bekomen en loopt glunderend
rond. Moeder en kinderen maken het uitstekend."

worden met zogenaamde doorgroeistenen, open stenen waar
het gras doorheen kan groeien.
Waar dat in het verleden al is
gebeurd, wordt deze verharding gecontroleerd. Als de auto
met het wiel op deze stenen beland in plaats van in zand in de
middenberm, is de kans groter
dat de bestuurder het voertuig
onder controle kan houden.

905 ongevallen
Rijkswaterstaat heeft sinds
1987 in totaal 905 ongevallen geteld, gemiddeld ruim 110 per
jaar, waarbij 339 gewonden vielen en 13 doden. De Bloemdendaalse politie komt over de afgelopen 2,5 jaar op 165 ongevallen met alleen materiële schade, 73 ongevallen met gewonden en drie met een of meer
doden. Deze zomer kwamen er
zelfs vier mensen om. Meestal
blijkt achteraf dat de snelheid
veel te hoog is geweest.

Gewond bij
ongeval Zeeweg

ZANDVOORT - Een 26-jarige Zandvoorter en een
49-jarige inwoner van Overveen zijn zaterdag op de
Zeeweg gewond geraakt op
de
Zeeweg, vlakbij de plaats
Jaap van Zweden stemt zijn viool, het publiek in de Hervormde Kerk wacht in spanning af
Foto Persbureau Zandvoort
van het laatste dodelijke onZANDVOORT - Violist Jaap van Zweden had vrijdag zo'n violist ruim een uur later: hij kon nauwelijks wegkomen van de geluk.
driehonderd Zandvoorters aan zijn voeten. Live het spel Uitmarkt in Amsterdam. De Rotaryclub wist het publiek echter Het ongeval werd veroormeemaken van deze beroemdheid en dat nog wel in je uitstekend op te vangen door een deel van de drankjes en hapjes, zaakt door een 75-jarige man
ZANDVOORT - Het 'Lek- ben mee te doen, als voor dege- plaatselijke Hervormde Kerk, dat was een sensatie.
bestemd voor na afloop, tijdens het wachten te serveren. Verder uit Haarlem. Hij had net de
maakte het optreden van Van Zweden, inclusief een paar 'extra' plek bezocht waar vorige week
kerste Weekend van Zand- nen die nog twijfelen. De kosten
toegifts, zijn vertraging meer dan goed. De avond werd daarmee een 20-jarige Haarlemmer om
voort' gaat op 29 september aan het 'Lekkerste weekend'
al 's middags van start. Dat komen per deelnemer op dui- En dat was een groot geluk, vooral voor Rotary Club Zandvoort. een groot succes. Dankzij de medewerking van ook het Haarlems het leven kwam. Daar was - in
zend gulden ex BTW. Daarvoor Het had namelijk maar weinig gescheeld of de grootmeester was Kamermuziek Ensemble, Cantorij de St. Bavo en Strings '92 de berm - een bloemenkrans geis deze week besloten.

'Gele bolletjes' Lekkerste Weekend
waarschijnlijk
ongevaarlijk begint 's middags al
ZANDVOpRT Het
strand ligt sinds dinsdag bezaaid met gele bolletjes van
gemiddeld enkele centimeters doorsnee. Vermoedelijk gaat het om palmolie.

Zowel de juiste samenstelling
als de herkomst waren bij het
ter perse gaan van deze krant
nog niet bekend. Rijkswaterstaat vermoedt dat het om een
plantaardige olie gaat, mogelijk
palmolie, die door een passerend schip is geloost. Het vermoeden dat het om parafine
zou gaan, is inmiddels tegengejproken.
De gemeente Zandvoort heeft
afgelopen dagen geen bijzondere maatregelen genomen. „Het
lijkt gelukkig mee te vallen,"
verklaart burgemeester Van
der Heijden. Opvallend is wél
het voorkomen van tientallen
verlamde kokmeeuwen, die afgelopen dagen bij het Vogelhospitaal binnen zijn gebracht.
Een duidelijk verband is echter
niet aangetoond.
Rijkswaterstaat is dinsdag
meteen begonnen met opruimen van de bolletjes, al lijkt dat
een onbegonnen taak: het spul
komt voor op de stranden van
Katwijk tot aan Wijk aan Zee.

Nieuwe zenders op
televisie en radio
ZANDVOORT - Zand'oort krijgt er binnen korte
ij d acht TV- en drie radiozenders bij op het kabelnet.

De organisatoren houden
donderdag 7 september (14.00
uur) een informatiemiddag in
Fisherman's Friend op het
Badhuisplein, zowel voor ondernemers die al besloten heb(ADVERTENTIE)
Belangrijk nieuws voor
kopers in de projekten
Alexanderpark en
Brederode.

(zie verder in deze krant)

krijgen zij onder andere een eigen ruimte van 34 vierkante
meter in de feestpaviljoens op
het 'Casinoplein', waar zij hun
gasten kunnen ontvangen. Andere ondernemers en instanties
kunnen zichzelf ook présenteren en de organisatie zorgt voor
diverse publiekstrekkers.
De horeca-ondernemers kunnen gebruik maken van een
centrale keuken in het paviljoen om hun gerechten te bereiden: zo'n vijf ó. zes specialiteiten die het 'thema' van het bedrij f vertegenwoordigen en 'een
eenhapsidee hebben'. Naast
'thema-drankjes' wordt er ook
de nieuwe Zandvoortse wijn geschonken. Andere drankjes komen van een centrale bar.
De gasten betalen met zogenaamde 'Lekkertjes', die aan de
kassa worden verkocht. Er zijn
hele en halve lekkertjes, kosten: 3 en 1,50 gulden.

niet komen opdagen, 's Middags rond half vier rolde bij een van de onder leiding van de Zandvoortse violist Louis Schuurman. Maar
bestuursleden een 'faxje' van Van Zweden binnen, dat hij was ook dankzij het publiek dat bereid was 100 gulden per persoon te
verhinderd: er was een dubbele afspraak gemaakt. „We hebben betalen en daarmee voor een opbrengst van 30 duizend gulden
toen de onderste steen boven gehaald, want hij moest en zou zorgde. Dit geld gaat naar Habitat for Humanity en wordt besteed
komen." Dat heeft resultaat gehad, al begon het optreden van de voor een huisvestingsproject in Indonesië.

Strandsprinter haalt omwonenden uit slaap
ZANDVpORT
De
Strandsprinter van de Nederlandse
Spoorwegen
maakt teveel lawaai. Dat
vinden 59 Zandvoorters die
langs of in de buurt van de
spoorlijn wonen.
De omwonenden hebben
deze week met een handtekeningenlijst het gemeentebestuur gevraagd om maatregelen. De Strandsprinter, een stuk
lichter dan de intercity die tot
dit voorjaar op Zandvoort reed,

piept en klappert schrikbarend
tijdens het remmen. Dat klapperen zou veroorzaakt worden
doordat de trein niet zo 'vast'
op de rails ligt. Daarnaast
maakt de sprinter ook bij het
optrekken een hoop lawaai.
De overlast komt voor bij bewoners van de Sophiaweg, de
Kostverlorenstraat en de Verlengde Haltestraat. Het kabaal
is vooral storend omdat het de
hele dag doorgaat, twee keer
per uur. Sommige omwonenden worden om half zes 's mor-

Vanaf vandaag mag de Caseina drie nieuwe TV-zenders
doorsturen: Veronica 6, Euro 7
3ii CNE. Daarnaast mag nu ook
3en Matrixbeeld doorgezonden
worden. Per 2 oktober is het
Zandvoortse kabelnet toegantelijk voor Rai Uno, France 2,
SBS 6, TV 10 Gold en The Mu- door Joan Kurpershoek
sic Pactory. Op de radio kunnen per 4 september Radio 538,
RNN en Classic FM aan de be„Toen ik hier kwam wonen,
staande FM-zenders toege- heb ik contact opgenomen met
'oegd worden.
de Zandvoortse PydA'ers. ik
ben zelf al bijna 30 jaar lid van
B die partij. Ik ging ook eens kijken bij de gemeenteraadsverga-__^_________IH
deringen, de PvdA-leden traden
daar echt het beste op. Ze zegHW
LW HW LW gen gewoon: dit is ons verkiell aug 07.27 03.04 19.4915.26 zingsprogramma en dat probe08.11 03.45 203716.05 ren we zoveel mogelijk uit te
;sep
09.05 04.30 21.2916.56 voeren. Fractievoorzitter Jeansep
10.16 05.14 22.5017.56 nette van Westerloo doet het
11.36 06.35
--.-19.05 uitstekend. Zij is een van de
J sep 00.09 08.10 12.51 20.34 weinigen, samen met een of
J sep
01.25 10.05 14.0521.54 twee andere raadsleden, die in
sep
02.25 10.55 15.0523.06 staat zijn om een goed college
03.18 13.15 15.4823.39 van Burgemeester en Wethouders te vormen."
Vaanstand/getij':

ifllf

Dommeck:
„Hier praten
ze verstandiger, dacht ik
in het begin"
Foto
André Lieberom

Waterstanden •

; K zat. 2 sept. 11.03 uur
'oodtij dinsd. 5 sept.
«.51 uur NAP + 74cm
zat. 9 sept. 05.37 uur

gens al uit hun bed gerammeld,
en kunnen pas 's avonds na de
laatste trein, om één uur, de
slaap weer vatten.
De NS geven weinig hoop dat
er van hun kant iets aan gedaan
wordt, omdat treinen nou eenmaal kabaal maken. Alleen als
dat op rangeerterreinen gebeurt, zijn zij verplicht maatregelen te treffen. In dit geval zou
het een kwestie zijn voor de gemeente, die misschien iets zou
kunnen doen in de zin van geluidwerende schermen en der-

'PvdA enige partij die nog geen ruzie heeft gehad'
ZANDVOORT - „De PvdA
is helemaal mijn partij. Bpvendien is het de enige in
Zandvoort die nog geen interne politieke ruzie heeft
gehad." Aan het woord Jons
Dommeck (50), opvolger
van Jack van Eijk, als raadslid voor de Partij van de Arbeid in Zandvoort. Geboren
in Venlo, sinds 1993 woon- Nieuw PvdAachtig in Zandvoort.
-raadslid Jons

meck in Zandvoort de raadsvergadering bezocht, was hij
'onder de indruk'. „Ik probeerde het te vergelijken met een
even grote gemeente in Limburg, Horst, maar uiteindelijk
bleek dat onmogelijk. Eerst
vond ik dat ze hier heel wat
verstandiger praatten dan in
Horst. Maar die gedachte was
Verstandiger
nog niet weg of ze sloegen elDe eerste keer dat Jons Dom- kaar zowat de koppen in. Sinds-

plaatst, die de 75-jarige man nader wilde bekijken. Daarvoor
had hij zijn auto in de berm
geparkeerd. Om te kunnen vertrekken reed hij eerst achteruit
de weg op. Een achterop komende auto kon nog uitwijken
naar links, maar een tweede
auto kon een aanrijding niet
meer voorkomen en reed achterop de eerste wagen. De begelijke. Of het college daartoe stuurder en de passagier uit die
bereid is, is nog niet bekend. auto, de boven genoemde Overvener en de Zandvoorter, liepen
daarbij nekletsel op. Zij zijn
(ADVERTENTIE)
naar het Spaarneziekenhuis
overgebracht.

dien heb ik het niet anders
meer meegemaakt, met uitzondering van de mensen van de
PvdA."
Dommeck geeft toe dat de
PvdA zo nu en dan ook wel flink
met de vuist op tafel slaat, maar
volgens hem is daar niets mis
mee. „Dat is ook logisch, het is
een oppositiepartij. Maar ze
zijn bezig met het bepalen van
de politieke grenzen, van. wat er

moet of mag gebeuren. Zij zitten niet op personen in te hakken. Dat gebeurt hier nog al
eens, in de Zandvoortse gemeenteraad: er wordt teveel gekeken naar de poppetjes in
plaats van het zakelijke, politieke belang."

Provincie
Dommecks eigen politieke

carrière begon bijna 30 jaar geleden, sinds l januari 1966 is hij
lid van de PvdA. „Ik had ook
nog wel aan de PSP gedacht,
maar ik koos voor de PvdA omdat die landelijk meer werkbaar was. Behalve een kwalitatief goed programma moet je
als partij ook de omvang hebben om een goed bestuur te
kunnen vormen."
In 1966 vestigde hij zich voor
een studie politicologie in Amsterdam, waar hij zich aansloot
bij de PJG (Federatie Jongeren
Groepen) van de PvdA. Eind
1968, terug in zijn geboorteplaats Venlo, werd hij voorzitter van de FJG-Gewest Limburg. In 1970 volgde het lidmaatschap van de Provinciale
Staten van Limburg, tot 1978.
In die tijd was hij ook een periode raadslid in Venlo, zo'n combinatie was toen nog mogelijk.
In '78 werd de politiek op een
laag pitje gezet. Dommeck had
de zakelijke kant op zich genomen van de balletschool van
zijn toenmalige echtgenote. In
1983 werden die werkzaamheden omgezet in een fiscale onderneming en in dat zelfde jaar
trad hij toe tot het bestuur van
de partij in Venlo, waar hij penningmeester werd. Tot 1993, het
jaar dat hij met zijn belastingadvies- en administratiebureau
naar Zandvoort verhuisde.
Vervolg op pagina 3

Alcohol
Let op onze
super
aanbiedingen
elders in deze
krant.

ZANDVOORT - In Zandvoort
is in de nacht van 26 augustus
een 24-jarige Haarlemmer aangehouden wegens rijden onder
invloed. Hij had een alcolholpromillage van 1,4. Zijn rijbewijs is ingevorderd.
Om dezelfde reden werd de
volgende nacht m Aerdenhout
een 28-jarige Zandvoorter aangehouden. Hij had een promillage van 1,5.
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Saan en Moen
4O-jarig huwelijk
Namens
Lies, Mnrccl, Chanial.
Biyan, Janna en Rinus

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat op 77jarige leeftijd, na een arbeidzaam leven vol liefde
en zorg voor allen die hem dierbaar waren, zacht
en kalm van ons is heengegaan mijn geliefde
man, onze lieve vader, opa, opi, zwager en oom

Jacob Willem van der Werff
Bob
L van der Werff-Verspuij
Jan en Corrien
Lex en Sabine
Mariska
Tim
Lammy en Ernst
Lammy en Herman
Roy
Patrick
Bob
Henken Joke
Monique
en verdere familie.
26 augustus 1995
Haltestraat 60
2042 LP Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft op donderdag 31
augustus 1995 plaatsgevonden in crematorium
Velsen te Driehuis-Westerveld.

Liefste Opi
van de Hele Wereld!
Roy en Patrick

Na een langdurig en moedig gedragen lijden, is
toch nog onverwacht overleden moeders liefste
zoon en onze broer, zwager en oom

AEROBICS &

CARWO FITNESS &

MUSCUIAR FITNESS

SPORT AFSLANKEN

STRENGTH CONDTOONING

SEIF DEFENCE

09.00-1 000 Steps

*
*

Geslaagd TH-Rijswijk
f~* f \r-v-i»-v-i
**VfAt~*\r\Tn
D/:»^-!»'! ifr^L'i \ni*\d*
Comm.
Techn.
Bedrijfskunde

ing. Erik Stokman

*

*
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Gefeliciteerd
Oma en opa

08 00- 10 30 Fitness (vrij)

1600-1700Cardio

16 00-20.30 Fitness (vri|)

De volgende aanvraag is ontvangen:

09001000Collonelcis

08 00 09 00 Strongld Cond

08 00-1 030 Fitness (vri!)

- Ebbingeweg 6 te Bentveld

20 00-2 100 Steps

1600-21 00 Fitness (vri|)

21 00-21 30 Sport Afslanken

16 00-1 7.00 Barokoi

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

1

De woelige zee is bevaren,
de haven is bereikt.
j Met veel verdriet geven wij U kennis dat, rnoege\ streden, op 23 augustus 1995, op 79-jarige leeftijd
4 :is
- UVCI1CUC1I
i _ j _ _ U1IZC ,-_.._
zorgzame moeder,
IS
1
schoonmoeder en oma

Maria Johanna
Wijnands-Sonnenberg
weduwe van W. A. Wijnands
Ede:

Erik Germs t
Geerdie Germs-Middelkoop
Riek, Vincent
Zandvoort
Ingrid Germs
Hoofddorp:
Dirk Wijnands
Irene Wljnands-Smit
Correspondentieadres:
Verisstraat 23
2132 PA Hoofddorp
De crematieplechtigheid heeft op maandag 28 augustus plaatsgevonden.

Als ik de dingen niet meer weet,
en wat ik weet, meteen vergeet.
Als ik de namen niet meer ken,
zodat ik onbereikbaar ben;
begin dan aan een heel oud lied
dan zing ik mee, en aarzel niet.
„De Heer is mijn Herder"
Tot ons aller groot verdriet is van ons heengegaan mijn lieve man, onze onvergetelijke vader,
schoonvader en lieve opa

08 00 09 00 Slrenglh Cond

09 00-1 0 00 Aero-Circuil

****************************** *

10O JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

o
o

A. LAVERTU

08 00-1 030 Fitness (vri|)

1 9 00-20 00 High Impact

16 00-20 30 Fitness (vri|)

2000-21 00 Funk

1600-1700Borokai

0900-lOOORebcwd

08 00 09 00 Strength Cond

08 00-1 030 Fitness (vri|)
1600-21 30 Fitness (vri|)

2030-21 30 Callanehcs

i_

08 00-09 00 Strength Cond

09 00-1 0 00 Strengm Cond

20 00-21 00 Kickboxing

o

M

A

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

08 00 10 30 Fitness (vrij)

08 00-09.00 Strenglh Cond

1 3 00-U 30 Fitness (vri|)

13 00- U 00 Combi

Bij inschrijving 2 maanden GRATIS
AFAFA - Bodycare
Brugstraat 17
Bel voor info: 02507-13602 of 17814

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

iSHAPE

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV

Studioadres: Oranjestraat 12 tel. 19701

Kans op bruin water en lagere druk

1. een krooshekreiniger gelegen in het Noordoosterkanaal van het waterwingebied nabij Leiduin op het grondgebied van de gemeente Bloemendaal;
2. een recreatiepark annex hotel gelegen aan de Vondellaan 60/Trompstraat2
te Zandvoort;
3. een apparatenbouw annex machine-herstelwerkplaats gelegen aan de Max
Planckstraat 13-14 te Zandvoort;
4. een autowasserette gelegen aan de Burg. van Alphenstraat 102te Zandvoort.
Het besluit en andere stukken die op de procedure betrekking hebben liggen
met ingang van 4 september tot 9 oktober 1995 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. Aldaar kan ook een
mondelinge toelichting worden verkregen.
Het kantoor is geopend op werkdagen van 09.00 -12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Het besluit wordt op 9 oktober 1995 van kracht tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan.

Q&O.L.Y. ANJA V/D VOORT
Mededeling

Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een vergunning ingevolge
de Wet Milieubeheer verleend voor:

Tot 9 oktober 1995 kan tegen de vergunning beroep worden ingesteld bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage door:
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het
besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te
brengen over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van
het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

)GEMEENTE

LID VAN
EFAA ASH.
ACE. NAFF

Mededeling aan de verbruikers van dnnkwater in Bentveld (gemeente Zandvoort) en
in Aerdenhout (gemeente Bloemendaal)

GEZOND EN VERANTWOORD
BEWEGEN IN EEN GEZELLIGE SPEER!
AEROBICS
low- én high impact, Ook jeugdaerobics
STEP-AEROBICS
BODYSHAPE
nu ook 's middags!
PRÉ- EN JAZZBALLET
voor kinderen

In de periode van 4 t/m 22 september 1995
zal het gehele drinkwaterleidingnet in
Bentveld en Aerdenhout worden gereinigd
Begonnen wordt met de grotere aanvoerleidingen en één of twee dagen later worden
de kleinere leidingen schoongemaakt
Als gevolg van deze werkzaamheden kan
het drinkwater tijdelijk 'bruin kleuren'

Het'brumkleuren'van het drinkwater ontstaat
als gevolg van het opwervelen van zeer kleine
deeltjes mangaan en ijzer, die na zuivering
van het water achterblijven en neerslaan op
de bodem van de leiding Omdat'bruin water'
vlekken kan veroorzaken m het wasgoed adviseert Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland
NV (WLZK) om in de aangegeven periode op
werkdagen tussen 0800 en 1700 uur het
water niet te gebruiken om te wassen
U krijgt een dag van tevoren bericht wanneer
de werkzaamheden in uw straat worden uitgevoerd
In deze periode is het tevens mogeli|k dat u
gedurende enkele uren geen of onder verminderde druk water ontvangt

En verder:
slide, dynaband, bodybar,
bodychecks, info-uren etc.
ledere doordeweekse ochtend
les met kinderopvang.

Voor nadere informatie kunt u bellen met de
Technische Administratie van WLZK, telefoonnummer 023 - 20 13 20 t/m 23

BEL VOOR MEER INFO

Rijksweg 501 Postbus 2113 1990 AC Velserbroek
telefoon (023) 20 1300

19701

uitvaartverzorging
kennemerland bv

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

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

De

c l O c t n r verlaagt haar hypotheektarieven!!
v

j.

k

*

f

En u ais koper in het projekt/l/exaiicferparlr of
BrGdGrOCIG kunt daar van mee profiteren.
Onze projekttarieven zijn nu vanaf 5,3

/o (eff. s,s%)

Een vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs kan al
gauw duizenden guldens voordeel opleveren.

PROFESSIONALS IN:
AUTORECLAME
REKLAMEBEIETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO' S)
ZETWERK (BV.ADVERTENTIES)
DRUKWERK & STICKERS
PROMOTIONELE KLEDING
VLAGGEN & SPANDOEKEN

KLEINE KROCHT 2, MNDVOORT

023-5720212

Dus maak snel een afspraak: 02507-16941
(U kunt vragen naar de heer Scheefhals of de heer Mathot)

LAAT ONS
UW
PRODUKT
EEN

Rabobank
„HEEMSTEDE-ZANDVOORT'

'Toen was ze.
20
9{u wordt
50
Qefeüdteerd
AdenSuus

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145,
Sluit een natura-u^^
bij Uitvaartcentrum Haarlem;

Martinus Faber
Martin
in de leeftijd van 67 jaar.
Lenie Faber-van der Eijk
Joke en Mart
Martijn, Robert-Jan, Erik
Helen en Marcel
Dennis, Carly, Marcel-Wim
Tjeerd
Martin en Patricia
Nick, Fleur
Hans en Jolanda
Anne, Liza
28 augustus 1995
Kostverlorenstraat 13
2042 PA Zandvoort
Mijn man ligt thuis opgebaard, alwaar geen gelegenheid tot bezoek.
Voorafgaande aan de rouwdienst is er gelegenheid tot afscheid nemen van 12.30 tot 13.00 uur in
de N.H. kerk aan het Kerkplein te Zandvoort.
De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag l
september om 13.00 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden aansluitend op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort om ongeveer 14.15 uur.
Na afloop van de plechtigheid zal er gelegenheid
zijn tot condoleren in de ontvangkamer van de
begraafplaats.
Geen toespraken.
Geen bloemen.

VERLEENDE MILIEUVERGUNNINGEN

16 00-20 30 Fitness (vri|)

1830-1930Rebound

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

- 6 bomen

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

18 45-1 9 -15 Karate deugd)

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNING

08 00-09 00 Slrength Cond

19 30-20 30 High Impact

i

"

Dit bruine water is niet schadelijk voor de
gezondheid.

l

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

***************************** *

Piet Keur
in de leeftijd van 63 jaar.
Uit aller naam:
M. Keur-Visser
Haarlem, 28 augustus 1995
Correspondentieadres:
A Keur
Vondellaan 36
2041 BE Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen donderdag
31 augustus van 19.00 uur tot 19.30 uur in het
Uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.

- dinsdag 5 september, 20.00 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 6 september, 20.00 uur, commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 7 september, 20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ordening

ƒ 40, - p. m.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

U was de

De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:

FITNESS, AEROBICS
& SELF DEFENCE

Mio Koper (Sok)
en
Peter uan Seuenter
gefeliciteerd metjulie zoon Jaap
Ger Koper

van harte gefeliciteerd met jullie

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de grans dienst
Co-adverteren 020 6242316
' SAMEN ADVERTEREN MET
UW RETAILERS;
DAT MAC WEL IN DE .KRANT.

(BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat ha a voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nf'5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een bcgrafcn
of
crematie.
. " '.;'
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Dirckt
hulp
bij
een
sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaaitverzckcrint
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
W

pi| n nam:

straat:.
postcode/woonplaats:
telefoon:
! Q leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem
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'Autobedrijf was administratief grote puinhoop'

ZANDVOORT - In het voorjaar is het autobedrijf Rinko,
geleid door voormalig wethouder Sociale Zaken en oudvoorzitter van Gemeente Belangen Zandvoort, Jan Jongsma, failliet gegaan. Deurwaarders legden beslag op het
autobedrijf, de loodsen, het woonhuis met zwembad en de
privé-bezittingen van de voormalig directeur en eigenaar.
De grote sommen geld die door de belasting en een flink
aantal schuldeisers werden gevorderd, konden niet meer
door het bijna zeventig jaar oude bedrijf worden opgebracht. „Puur en alleen door wanbeleid," stelt een aantal
van zijn vroegere werknemers.

Automonteur

Zandvoort is
woongemeente

namen waren niet bekend bij
de belasting, met bij de Bednjfsverenigmg en waarschijnlyk ook niet bij het Pensioenfonds Je kunt je voorstellen,
dat er bij de belasting toen ook
een flinke lamp ging branden.
Die gingen de boel nu intensief
onderzoeken."

door Martha Burger

„Op de vraag waarom hij
nooit loonstrookjes en jaaroverzichten gaf en de administratieve zaken niet goed voor
zijn werknemers regelde, antwoordde Jongsma: 'Ach, nonchalance.' Maar daarmee heeft
hij wel voor een groot deel onze
levens verwoest," aldus de automonteurs Benno Bal (55) en
Joost Berkhout (38) over hun
voormalige directeur. Naar hun
baan en de vele duizenden guldens die ze nog van het bedrijf
tegoed hebben, kunnen de twee
ex-werknemers fluiten. Wat
overblijft is het gevoel van onrecht en machteloosheid en de
verbazing over de enorme administratieve wanorde binnen
het bedrijf.

3 Zandvoorts
Nieuwsblad

derweg, komt eraan,' kreeg ik
dan te horen. Of hij zei: 'Het ligt
bij de accountant.' Die wist echter van niks."
Joost moest steeds contact
opnemen met de belasting. „De
belasting werd steeds vervelender. Ik kon niets invullen en
opsturen, maar zij namen daar
natuurlijk geen genoegen mee."
Ook collega Benno begon navraag te doen: „De situatie zat
me opeens helemaal niet lekker. Ik had plotseling heel sterk
het idee, dat er iets absoluut
niet in de haak was."

Industriebond
Ook de andere twee werknemers van de werkplaats vroegen om hun gegevens, maar
kregen niets. Uiteindelijk schakelden zij gezamenlijk de bond
in. Benno: „De industriebond
FNV viel steil achterover van
ons verhaal. Men was hoogst
verbaasd, dat Jongsma ons
nooit duidelijk salarisstrookjes
en bruto-jaaropgaven had gegeven. Dat is iedere werkgever
verplicht, zeiden ze ons daar
nadrukkelijk. Ook bleek dat hij
sinds 1990 onze verplichte
loonsverhoging, die in de CAO
is vastgelegd, niet had doorberekend. Alles werd door de
bond herberekend en uitemde-

Vervolg van voorpagina
Zandvoort was een gemeente
die hij nog niet zo lang kende.
„Ik was in de jaren zestig wel
eens als toerist naar Zandvoort
geweest, maar verder niet." In
1990 kwam hij door - zijn huidige echtgenote - Erna Meijer opnieuw in aanraking met de badplaats. „Daarna heb ik driejaar
lang m twee verschillende geDwangsom
meenten gewoond en gewerkt.
Benno en Joost wonnen m Ik moest eerst in het westen
1994 het kort geding. Het be- een klantenkring opbouwen
dnjf bestond toen nog. Op straf- voor ik die in Limburg gedeeltefe van een dwangsom van 250 lijk kon beëindigen."
gulden per dag moest Jongsma
Zandvoort is volgens hem 'in
zo snel mogelijk de gegevens de eerste plaats een woongeaan zijn werknemers verstrek- meente'. „Net als iedere andere
ken. „Daar moeten we tot op de gemeente. Maar er is te weinig
dag van vandaag nog steeds op aandacht voor de bewoners."
wachten," aldus Joost. „Bij mij Kritiekpunten zijn onder andeis dat bedrag inmiddels opgelo- re verkeer, 'aankleding van het
pen tot 70.000 gulden. Benno zit dorp' en de 'achterstand in het
op 40.000 gulden, zijn zaak wegenonderhoud'. „Dat onderkwam later voor."
houd loopt zo'n 15 jaar achter,
Jongsma verloor ook de bo- terwijl er meer dan genoeg geld
demprocedure. Benno: „Vol- is Al vanaf 1990 houdt de gegens de rechter moet hij aan meente jaarlijks geld over. Als
achterstallig loon zo'n 10.000 er 2,5 miljoen over is bij de emdgulden en 1500 gulden vakantie- afrekenmg van eenjaar, dan begeld aan mij betalen. Maar m- tekent dat, dat er verkeerd is
middels is hij failliet en heeft de begroot. Je had dus best een
belasting beslag gelegd op al flink bedrag kunnen besteden
zijn spullen. Naar mijn centen aan wegenonderhoud."
kan ik mooi fluiten. Ik zie de
toekomst somber in," zegt Benno. „Een baan krijg ik op mijn Verkeersplan
leeftijd niet meer gauw en de
„Er is ook nog steeds geen
VUT is me door de neus ge- goed verkeersplan. De Pakveldboord."
straat en de Prinsenhofstraat
vormen een hoofdverkeersader
Ook Joost is verbitterd en tussen het centrum en de Burziet de toekomst somber m: „Ik gemeester Engelbertstraat, en
ben nu bijna veertig. De sterk- dat midden in een woon-/leefste jaren van mijn leven hebben buurt. Er is een gebrek aan goem die garage gelegen. Al die ja- de bewegwijzering van het verren van trouwe dienst en dan ga keer naar de doorgaande routes
je zo met je werknemers om. en parkeerplaatsen, automobiGeld krijgen we niet, de belas- listen maken veel te veel kiloting was ons voor. Een andere meters m het dorp. Bovendien
baan zie ik ook niet zo gauw in ben je als bewoner van het cenhet verschiet. Ook ik zal niet trum nooit zeker van een paraan de bijstand ontkomen, de keerplaats m de buurt van je
nieuwe eigenaar van de garage woning. In Venlo woonde ik
heeft ons niet overgenomen. ook in het centrum, daar had ik
Oké, we hebben het recht aan voor 200 gulden per jaar een
onze kant, maar we zijn er geen gegarandeerde parkeerplaats.
moer mee opgeschoten."
Wat dat soort dingen betreft,
Jongsma was gisteren niet be- loopt Zandvoort flink achter."
re'kbaar voor commentaar.
Dommeck zal zich in de gemeenteraad niet direct met
deze onderwerpen bezighouden. Hij neemt plaats in de
commissie Bestuurlijke Zaken.
„Maar ook op dat punt gaat een
hoop moeizaam in Zandvoort.
Bovendien wordt er teveel geregeld in besloten vergaderingen.
Daar moet je heel voorzichtig
mee zijn."

Ondanks een - trieste - glimlach zijn Menno Bal (1.) en Joost Berkhout verbitterd: 'We zijn nog steeds werkloos, een andere baan
Benno Bal begon al in 1968 bij
zullen we niet snel meer krijgen'
Foto Bram de Hollander
Rinko als automonteur, Joost
Berkhout werkte er sinds 1977.
lijk bleek dat we recht hadden ring, daar hebben we m die ja- dat de FNV ze over alles had deisend karakter. In de bodemAl die jaren hebben zij zich inop duizenden guldens achter- ren nooit aan gedacht. Daar- ingelicht. Jongsma was met procedure richtten onze advogezet voor het bekende en goedstallig loon."
mee zouden we alleen maar zijn autobedrijf lid van deze or- caten zich op het achterstallig
lopende Zandvoortse autobeOndertussen bleven zij door- onze eigen glazen m gooien. We ganisaties. Hij heeft hun brie- loon, daar ging meer tijd overdrijf aan de Oranjestraat, dat
werken. Benno: „Het vreet wel waren ons niet bewust hoe ern- ven nooit beantwoord."
heen."
van vader op zoon overging'.
aan je, maar we hadden een stig de situatie van het bedrijf
Joost: „Het interesseerde
Het bedrijf verhuisde eerst
goed team en werkten vrij zelf- was."
Jongsma allemaal geen lor
naar de stationsomgeving, later
standig. We hadden eerlijk geLangzaam maar zeker gingen Kort geding
'Moetje maar gewoon doen,' zei
naar de Curiestraat in Noord.
zegd weinig met Jongsma te de administratieve molens
Uiteindelijk bleef Benno en hij doodleuk tegen ons. Bij de
Volgens Benno en Joost is
maken. Ondanks de spanning draaien. Joost: „Een jurist van Joost niets anders over dan een rechtzaak kwam hij niet opdaRinko „naar de knoppen gemoesten we ook aan ons brood de FNV schreef een brief aan kort geding en een bodempro- gen. Ondertussen kwam ik er
gaan door wanbeleid van hun
blijven denken. Werkweige- Jongsma en vroeg hem alsnog cedure aan te spannen. Toen ook - samen met de belasting voormalig directeur." Joost:
de gegevens van zijn werkne- was het inmiddels 1994. Benno: achter, dat hij nooit enige gege„Het bedrijf was administratief
mers op te sturen. Daarop ant- „Via het kort geding eisten wij, vens op onze naam aan de begezien één grote puinhoop. Rewoordde Jongsma gewoon niet. dat Jongsma zo snel mogelijk lastmg had verstrekt. Toen viegelmatig werd er in het kantoor
Ook de Metaalnijverheid en de onze jaaropgaven zou verstrek- len we opnieuw achterover van
politiek bedreven en hield diBOVAG stuurden brieven, na- ken. Dat had immers een spoe- verbazing. Wat denk je? Onze
recteur Jongsma zich samen
met anderen bezig met 'de grote politieke vraagstukken van
Zandvoort'." Jongsma was
vroeger VVD-raadslid en -wéthouder en later voorzitter van
Gemeente Belangen Zandvoort. Die laatste functie heeft
hij op l juni 'wegens tijdgebrek'
neergelegd.
„Nooit en te nimmer hebben
we goede jaaropgaven of loonDe Formule I blijft de hoogste automobiel-industrie worden
Tevens zegt de heer Busé dat
strookjes gehad- Tot en met
raceklasse, die nog steeds een toegepast. Bijvoorbeeld actieve het 'circuit haar raceklassen
De rubriek meningen staat
1990 was er een boekhoudster
grote populariteit geniet. Dat wielophanging en tractiecon- moet opkrikken'. Dit moet echopen voor uw reacties. U kunt
aan het bedrijf verbonden en De toekomstige indeling van de Kostverlorenstraat
zegt D.J. van Zon uit Zandvoort- trole-systemen die rechtstreeks ter door de Nederlandse Autouw brief opsturen naar de rekregen we één keer per jaar een
-Noord in een reactie op de brief uit de Formule I afkomstig rensport Vereniging (NAV) geZANDVOORT - De politie
dactte van deze krant, Postkladje waarop wat bedragen
van R.A. Busé, twee weken gele- zijn.
daan worden, de races worden
Kennemerland Zuid heeft
bus 26,2040 AA Zandvoort of
stonden gekrabbeld. Na 1990
den in deze krant. Busé noemde
immers door haar leden verreeen tweede verdachte aanafgeven op het redactiekanging de boekhoudster in de
de Grand Prix 'pure volksverOm een met de Formule I den en door de NAV georgamgehouden in verband met de
toor, Gasthuisplein 12 in
VUT. Het bedrijf werd geautolakkerij', Van Zon houdt een concurrerende serie op poten seerd. Dat 'niemand zit te wachvorige week ontdekte verZandvoort. Te lange brieven
pleidooi voor de terugkomst te zetten, is wel een stoer idee, ten op races met overjarige
matiseerd en er kwamen comvalsing van cheques en storkunnen worden ingekort. Verputers. Die werden wel gevan deze races naar Zandvoort. maar denk je een beetje reahs- Fordjes' is waarschijnlijk zijn
meldt svp uw telefoonnumtingsformulieren.
bruikt, maar nooit voor de
tisch na of zit je in het wereldje persoonlijke interesse (ubermer. Inzendingen zonder-juisNadat de politie van Eindholoonadministratie,"
aldus
Graag zou ik willen reageren dat autosportbond heet, dan haupt wel m autosport geinteZANDVOORT - De 16 omstandigheden voldoende is.
te - naam en/of adres worden
ven een 25-jarige man uit
Joost.
oude bomen op de Kostver- Als tegemoetkomend vracht- op het artikel van vorige week moet je al gauw toegeven dat resseerd?), maar veel mensen,
niet geplaatst. De redactie is
Hoofddorp aan de politie Kenlorenstraat moeten toch ge- en/of busverkeer elkaar moet van de heer Busé, waarin hij zoiets ondenkbaar is. De over- zowel coureurs als publiek, getelefonisch
bereikbaar
via
nemerland-Zuid had overgepasseren, moet er deels over de het Formule I circus uitmaakt koepelende
autosportbond meten er ten zeerste van
kapt
worden.
Dat
zeggen
nummer
02507-18648.
Twijfel
dragen, is donderdag ook een
voor 'pure volksverlakkerij'. houdt namelijk races in verDe 'merkenraces met boodburgemeester en wethou- fietspaden gereden worden.
27-jarige Haarlemmer m verHij beargumenteert dit met het schillende competities De For- schappen-autootjes' (o.a. de ReBenno en Joost beseften niet ders in een raadsvoorstel
band met deze kwestie aangefeit dat er tijdens een grand- mule 3 en de Formule 2 (F3000) nault Clio Cup) waar niks aan
hoe erg de situatie eigenlijk dat donderdag 7 september
-prix veel uitvallers zouden zijn zijn vergelijkbaar met de twee- zou zijn, zijn op dit moment de boet. Getuige het feit dat afgelo- houden. Bij huiszoeking werwas. Ze werkten met twee ande- in de commissie Ruimtelij- Commentaar
Op dit voorstel is in hoorzit- met technische problemen. de en eerste divisie van het meest populaire autosportklas- pen 6 augustus tijdens de Marl- den twee vuurwapens plus een
re automonteurs zeer zelfstan- ke Ordening komt.
tingen veel commentaar geko- Welnu, omdat de huidige For- voetballen. De eredivisie is de sen m Europa!
boro Masters of Formula 3 on- grote hoeveelheid munitie aandig in de werkplaats en hadden
geveer 60.000 bezoekers geno- getroffen, alsmede de apparaer altijd het volste vertrouwen
Het college wil het wegdek men van omwonenden en - an- mule I technisch gezien op een Formule I en daar wil elke couEén ding ben ik echter vol- ten van de griezelig hoge snel- tuur waarmee vermoedelijk de
in dat hun werkgever zijn plich- met een meter verbreden, waar- dere - inwoners, die pleitten zeer hoog niveau staat en het reur in terechtkomen: het is
ten nakwam. „Aan een voorma- door het mogelijk wordt aan voor het behoud van de oude een mechanische sport is, is de zijn doel, ondanks dat de kans strekt met de heer Busé eens. heden die de Ferrari Formule I cheques zijn vervalst. Beide
lig wethouder Sociale Zaken en weerszijden een fietsstrook van iepen. Het college acht die be- •kans groot dat er aan een bolide dat hij daarin zal slagen, klein Bernard ('Bernie') Ecclestone haalde en het schitterende ge- verdachten zijn nog ingesloten.
heeft veel te veel macht en kan huil van de 12 cilinders dat over Bij de politie Kennemerlandvoorzitter van een partij, die op- 1,25 meter breed aan te leggen. zwaren niet zwaar genoeg, een mankement ontstaat. Van is.
Natuurljk zijn races van het doen en laten waar hij zm in de duinen galmde. Enkele be- -Zuid waren al tien aangiftes bekomt voor de belangen van de Dat past in de opzet die het col- blijkt nu. Het ziet als voordeel de wagens (en coureurs) wordt
gemeente Zandvoort, hoefden lege heeft voor de Kostverlo- van een groot aantal nieuwe bo- dan ook het uiterste gevergd. kaliber DTM/ITC zeer welkom heeft, zolang het maar geld op- zoekers zeiden zelfs, met tra- kend van vervalsing.
renstraat, die veiliger en fiets- men dat er 'op termijn weer een Vanwege die hoogstaande tech- op Zandvoort, maar toch echt levert Toch blijft de Formule I nen in hun ogen: „Eindelijk, na
we toch niet te twijfelen?"
„Dat hadden we achteraf ge- vriendelijker moet worden. Er volwaardige bomenlaan ont- niek kunnen nu ook bepaalde niet als concurrent van een altijd de hoogste raceklasse die tien jaar weer terug..."
D.J. \an Zon
aan populariteit nauwelijks inzien beter wel kunnen doen," zijn ook andere mogelijkheden, staat'.
materialen en systemen in de grand-prix!
Zandvoort
aldus Joost. „In 1990 kwam ik maar die zijn volgens burgeHoewel het college dit in het
bij Zandvoortmeeuwen
als meester en wethouders minder raadsvoorstel in het midden
handbaltrainer in dienst. Daar- geschikt.
laat, geldt het plan vermoedeZANDVOORT - Een 6-jadoor kwam ik officieel in hun
Om hun plan mogelijk te ma- lijk alleen voor het gedeelte tusrig jongetje is woensdagboeken te staan. Plotseling ken, moeten de grote bomen sen Zandvoortselaan en Sophimiddag op de Van Lennepkreeg ik dat jaar een belasting- vervangen worden door jonge aweg. Het wegdek wordt daar
weg uit een rijdende schoolaanslag toegestuurd. Toen ik exemplaren, die een halve me- tegelijk geasfalteerd. De kosbus gevallen.
dat moest invullen, vroeg ik ter naar opzij geplaatst worden. ten, exclusief nieuwe bomen,
Volgens mevrouw S. Eppinga moeten consumeren, 's Avonds ten, ging ik een middagje de lukkig kunnen we m de winter
Het ventje zat te rommelen
Jongsma om al mijn gegevens: Voor auto's blijft daarvoor 4,5 zijn geraamd op 1,1 miljoen gul- zit Zandvoort zomers voortdu- drong het lawaai zelfs van twee duinen m. En daar worden we weer enigszins op adem komen
rend in het lawaai. Met name kanten de woning binnen. Tot dan de hele middag geconfron- en de zee weer horen ruisen. aan de nooduitgang, tot deze
bruto inkomen, jaaropgave, meter over, wat onder normale den.
door feesten, festivals, races, minstens één uur 's nachts teerd met het hinderlijke la- Het is echt jammer dat Zand- plotseling openging. Een toeloonstrookjes en andere admimotorrijders, bromfietsers, en noodgedwongen met die warm- waai, dat enkele motorrijders voort zo weinig niveau meer vallig achter de bus rijdende
nistratieve gegevens. 'Het is on(ADVERTENTIE)
strandpachters die met shovels te ramen en deuren maar dicht- op het circuit die daar hun heeft en inderdaad veel te veel huisarts ontfermde zich over
rondjes rijden, veroorzaken foute figuren aantrekt. Is er het jongetje. Wonder boven
hun ligstoelen uitzetten.
gehouden.
Dat is toch geen geluid dat m misschien toch nog iets aan te wonder kwam hij ervan af met
Hierbij wil ik graag mijn adDaarbij komt nog, dat hier een natuurgebied thuishoort? doen'
slechts enkele schaafwondjes.
Zandvoorts
S. Eppini*.i
De teleurstelling is groot. Gehesie betuigen met de mening voor de flat voortdurend bromZandvoort
van de heer T. van Renterghem, fietsen en motoren over de
Nieuwsblad
zoals gepubliceerd m het Zand- wandelboulevard racen, vaak
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
voorts Nieuwsblad van 10 au- zig-zaggend door het wandelenop donderdag in Zandvoort, Bentveld
gustus j.l. Ook ik ondervind de publiek heen Wanneer gaat
en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred J.M. Pekelhanng.
veel hinder van de geluidsover- men voor deze overtredingen
Hoofd commercie. J F. Sas
last van o.a. feesten en festivals eindelijk eens bekeuringen uitin Zandvoort. Bijna één jaar delen? De anarchie viert hoogRedactie: Gasthuisplem 12, Zandwoon ik nu aan het De Favauge- tij, m dit opzicht. In de (vervoort, tel 02507 - 18648 Postadres
postbus 26, 2040" AA Zandvoort Bi]
plein, waar de onnodige herrie keersvrije) Kerkstraat werd ik
geen gehoor. 020-6451515 tijdens
niet van de lucht is. Nu had ik gisteren opgeschrikt door twee
kantooruren
heus met verwacht dat het hier motorrijders die op volle snelDick Piet (red chef), Ton van Doorn
(adj chef/emdred ), Joan Kurpershoek
in de zomer een stilteoord zou heid die straat even 'namen'.
Vormgevmg/Opmaakredactie: Hero
zijn hoor, maar zoals ik inmidBlok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
dels wel allang door heb, net als
Behalve de dreunmuziek, die
Redactiepromotie: Trudy Steende heer Van Renterghem, is in bij verkeerde windrichting de
kamp
Zandvoort de horeca de baas en hele dag uit de geluidboxen, die
Advertentieverkoop: Gasthuisplem
daar lijkt maar weinig aan te boven op de strandpaviljoens
12, Zandvoort, tel. 02507 - 17166
doen.
staan, te horen is (heeft men
Postadres postbus 26, 2040 AA
Een goed advies- betaal nooit meer voor een eersteklas bank dan nodig
Zandvoort Faxnummer- 02507daar wel een vergunning voor?)
Model met afgeronde ai mleunmgen Zitkussens naar kcitzc gevuld
30497 M Oosterveld Kantoor geIk
vind
dat
de
inwoners
van
zorgen ook de bulldozers op het
opend maandag 13-16 u , dinsdag 10met donszacht Featherlur of soepel polyetber Bekleed met leer
Zandvoort alles niet zomaar strand voor behoorlijk wat la13, 14-16 u , woensdag 9-11 u., donover hun kant moeten laten waai. Wat jammer dat het uitderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12
u
gaan. Het lijkt erop, dat wan- zetten van de ligstoelen met
Regiokantoor- Gebouw Aemstelstyn,
neer er geen klachten worden meer door van die leuke ge2-zits
Laan van de Helende Meesters 421 B,
geuit, er dan ook geen klachten spierde jongens wordt gedaan.
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelzijn. Maar die zijn er wel dege- 's Ochtends vroeg begint het ge21/2+2-zits3S95,veen. Faxnummer 020-6475449. Milijk, zoals we af en toe van le- ronk, met de daarbij uitgestocro-advertenties tel 020-5626271.
ten stank. Ik werd op het
zers vernemen.
Faxnummer 020 - 665.6321
strand zelfs een keer bedreigd
Verkoopmanager R Post
door zo'n shovel-chauffeur.
De
'jazz'-dagen
waren
inderAbonnementsprijzen: ƒ 18,00 per
Omdat ik geen stoel had gedaad
een
farce.
Hardrock
midkwartaal, ƒ 32,55 per half jaar, f 56 90
den in het dorp op volle elektro- huurd, mocht ik volgens hem
per jaai Vuor postabonnees gelden
andere tarieven Losse nummers ƒ
nische sterkte. Om mijn oren te op die plek niet zitten en dreig1,85
beschermen ben ik er gauw de hij mij met de shovel weg te
Opgave abonnementen, verhuizinlangsgelopen met de vinges in schuiven, als ik niet vertrok.
gen.etc: ma t/m vr 08 30-17 uur, tel
de oren. De muziek die op één Wat een terreur! Van deze cri(020)-562 6211
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel
van de terrassen op het strand minaliteit zal ik alsnog aangifte
02507-17166
(versterkt) ten gehore werd ge- gaan doen bij de politie en eens
Montèl bij van Reeuwijk - Sniep 7bracht,
tart ook iedere beschrij- informeren wat wij als strandZandvoorts Nieuwsblad dateert uit
MeubelbotdevardDiemen - Tel. 020-6 99 4111
1941
vmg:
te
luid en te vals. Wat is gasten nog voor rechten hebMontclimdt n m AlkitiMr, Apeldoorn, Arnhem, Ave/, Bnir^ijk, Breda, Dicmcn, Groningen, Hecremccn, Heerlen,
Aangesloten bij de Nederlandse
dat erg, wanneer je ongevraagd ben.
Leidichendam.OldenzttM, Rocnnoii.1, Rotterdam,Son/Einilljo"i.en,Stct.iiui}('f»ioir/Coivonltn, Utrccljl,?oeler*üitilc,
Nieuwsblad Pers (NNP)
Om al die herrie dan tenslot- CDA-wethouder Versteege onderzoekt momenteel de stankoverlast in Zandvoort
gedwongen wordt om uren ach2ntphen en ï* olie
Illustiatie Mare de Boet
tereen die vreselijke herrie te te eens proberen te ontvluch-

MENINGEN

Formule I is eredivisie onder autoraces

Nieuwe verdachte
rond vervalsing

Kostverlorenstraat
raakt oude iepen kwijt

Jongetje valt
uit schoolbus

Zandvoort zit zomers constant in het lawaai

1810,-

*1ONTEL

De Bank van Nederland

donderdag 31 augustus 1995

Weekmedia 17
Te huur:
CEMEUB. 2-KAM. APPARTEMENT

GRANDIOOS OPENINGSFESTIJN

in centrum Dorp.
Beschikbaar tot 1/7 '96
Huur ƒ 1.500,- p. mnd. incl.
Tel. 15254 b.g.g. 18949.

Fa. Gansner & Co.

PROVINCIE

KENNISGEVING

Noord-£Do//and

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

enz.
Deskundig advies.

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Burg. Engelbertsstraat 7 rood, nabij centrum
en boulevard gelegen bovenwoning. Ind.
beg.gr. hal; kelderkast; berging; 1e et. L-vorm.
woonk. met balkon; keuken; 2 sl.k.; toilet; badk.
met zitbad en wastafel; yliering. De woning is
geheel v.v. kunststof kozijnen en dubbele beglazing.
Vr.pr. ƒ 210.000,-De Ruyterstraat 88, tweekam.app. (vh 3) met
schitterend uitzicht over zee. Ind. gang; L-vorm.
woonk. met schuifpui; balkon zuidwest; slaapkam.; keuken; toilet; badk. met douche en wastafel. Gedeeltelijk v.v. kunststof kozijnen en
dub. begl.
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.
Seinpostweg 4/18, ruim hoekapp. (± 90 m2) op
de 6e etage met schitterend uitzicht op zee en
dorp. Ind. hal met kast; woonk. met 2 balkons;
keuken; toilet; sl.k.; badk. met douche, wastafel.
Het app. wordt gemeubileerd aangeboden.
Vr.pr. ƒ 265.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

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

Al meer dan 25 jaar een begrip
in kwaliteits-occasions.

WET GELUIDHINDER
Herzien ontwerp-besluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend, dat
Stichting Exploitatie Circuit Zandvoort op 1 9 maart 1 99 1
een vergunning ingevolge de Wet geluidhinder heeft aangevraagd ten behoeve van het oprichten en in werking hebben
van een auto-/motorcircuit, gelegen aan de Burgemeester van
Alphenstraat te Zandvoort.
Op 1 4 juli 1 992 hebben Gedeputeerde Staten voor de eerste maal
op de aanvraag beschikt. Bij beslissing van 25 april 1 995 heeft de
Raad van State deze beschikking echter vernietigd, zodat Gedeputeerde Staten thans opnieuw hebben te beschikken op de aanvraag
uit 1 99 1. In dat verband zal eersteen (herzien) ontwerp-besluit
genomen worden, gevolgd door een (herzien) definitief besluit.
Inzage
De aanvraag, het herziene ontwerp-besluit en bijbehorende stukken,
liggen op werkdagen van l tot 1 5 september 1 995 ter inzage:
- bij de dienst Milieu en Water van de provincie
Noord-Holland, kamer 2090, Houtplein 33 te Haarlem;
- bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en
Milieu van de gemeente Zandvoort, Raadhuisplein 4 te
Zandvoort van 09.00 tot 1 2.30 uur;
- bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort
op:
maandag
van 14.00 tot 17.30 uuren
van 1 8.30 tot 20.30 uur;
dinsdag
van 14.00 tot 17.30 uur;
woensdag en zaterdag van 1 0.00 tot 1 2.00 uur;
vrijdag
van 1 0.00 tot 1 2.00 uur;
van 1 4.00 tot 1 7.30 uur en
van 1 8.30 tot 20.30 uur.
Bedenkingen
Bedenkingen tegen het herziene ontwerp-besluit kunnen tot
15 september 1995 schriftelijk worden ingediend bij het college
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 1 23,
2000 MD Haarlem door:
- de aanvrager;
- een ieder die in 1991 bezwaren heeft ingebracht tegen de
aanvraag;
- een ieder die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is
geweest destijds bezwaren tegen de aanvraag in te dienen.
De indiener van een bedenking kan (bij indiening) verzoeken
om zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Voor mondelinge toelichting op de stukken, kunt u kontakt
opnemen met de heer G.W. van Woesik van de dienst Milieu en
Water tel. 023 (5)143885.

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

ƒ 4.950,Audi 100 5 dl m 85' rood metallic c.v.get.glas
ƒ 6.750,BMW 3181 m 87' metallic verlaagd sportvelgen abs.nw.st.
ƒ11.750,BMW325I m 87' wit sportvelgen c.d install 5 speed w.w glas enz
ƒ 6.750,BMW518I m 87' pullman get.glas c.v. enz
ƒ 3.750,Citroen bx m 86' open dak elektr ramen
ƒ 18.950,Chrysler Ie Baron m 90' (uil opt rood metallic
ƒ 19.950,Chrysler Ie Baron m 91' turbo tull opt sportvelg cabrio
ƒ
22.750,Daihatsu Feroza m 92' metallic dure stereo targa+cabrio buil bar chroom velgen abs. nw.st.
ƒ 4.750,Fiat Ritmo 70 cl m 88' metallic sportvelgen
ƒ 11.950,Fiat Tipo dgt m 90' c.v. elektr ramen schuif/kanteldak get. glas alle opt.
ƒ11.950,Fiat Tipo m 90' 5 speed 4 deurs metallic alle opt
ƒ 5.250,Fiat Uno m 86' i.z.g.st. metallic
ƒ 6.950,Fiat Uno 60s m 88' brede sportvelgen metallic sportstuur enz
ƒ 4.750,Ford Escort xr3i m 84' rondom spoilers in kleur
ƒ 4.750,Ford Escort 1,6! m 85' metallic nette auto
ƒ 9.750,Ford Escort diesel m 88' get.glas sp.bak. abs. nw.st.
ƒ 9.750,Ford Sierra 2,0 gl metallic c.v. 4 deurs get.glas enz
ƒ 12.600,Ford Scorpio m 89' 2,81 automaat w.w.hlas c.v. sportvelgen abs. nw.st.
ƒ 15.750,Ford Scorpio 2,01 sedan m 91' doch motor stuurbekr 5bak get.glas c.v.
Ford Sierra 1,6 c.l. m 92' ferrari rood c.v. get.glas sportvelgen 5 deurs 5 speed enz abs. nw.st. ƒ 14.850,ƒ 9.950,Honda Accord m 87' c.v. get.glas automaat
ƒ 7.950,Mazda 323 4deurs zilver metallic m 88' striping
ƒ 15.950,Mazda 626 coupe m 91' rood metallic spoilers sportvelgen enz.
ƒ 8.750,Mercedes 190 e m 85' sportvelgen schuif/kanteldak get.glas a.b.s. c.v enz
ƒ 18.950,Mercedes 300 e m 86' schuif/kanteldak elektr ramen amg verlaagd sportvelgen leder inter.
ƒ 39.500,Mercedes 450 si bj 73' alle opt zilver met zomer en winterkap
pr.op.aanvraag
Mercedes 450 si bj 76' alle opt. amer uitvoering super rood wit leder inter.zomer en winterkap
ƒ 16.750,Mercedes jeep 280 motor m 87' buil bar metallic four wheel drive alle opt.
ƒ 6.900,Mitsubishi Galant m 88' c.v. 5 speed alle opt.
ƒ 8.950,Nissan 300 zx Targa m 88' wit sportvelgen striping pullman int.
ƒ 7.950,Nissan Sunny slx m 88' get.glas c.v. open dak enz
ƒ11.950,Opel Corsa 1,5 diesel swing uitv. m 91' abs. nw.st. striping 4 deurs sedan
ƒ
6.950,Opel gsi m 89' rondom spoilers verlaagd digitaal dashboard sportvelgen
ƒ 18.600,2 x Opel gsi cabrio 89'
ƒ 2.750,OpelKadettHB1.3s85'
ƒ 12.750,Opel Kadert station diesel m 91' c.v. get. glas enz. abs. nw.st.
ƒ 3.750,Opel Kadett automaat m 85'
ƒ 4.750,Opel Manta Berlinetta m 84' sportvelgen kuipstoelen enz
ƒ 10.500,Opel Omega Is 1,81 m 88' stuurbekr. e.v. w.w.glas enz
ƒ 15.750,Opel Vectra 1,8 i metallic c.v. stuurbekr m 91' nw.st. zonw. glas
ƒ16.950,Opel Vectra 1,8i m 92' metallic stereo c.v. 5 speed
ƒ 9.750,Peugeot 205 1.6 gti m 87' zwart spoilers alle opt.
ƒ 8.950,Peugeot 205 m 88' bl.metallic abs.nw.st.
ƒ 9.650,Peugeot 205 gl m 88' get.glas leuke zuinige auto
ƒ 12.750,Peugeot 205 1,9 gti zwart metallic schuifdak verlaagd uitgebouwd sport inter brede wielen
ƒ 8.950,Peugeot 405 gr Ipg metallic stereo 5 speed bumpers in kleur m 88'
ƒ 11.950,Pontiac formula 400 bj 80' dikke wielen open dak abs.nw.st. opgevoerde 6,6ltr motor
ƒ 15.750,Pontiac trans-am bj 78' geheel gerestaureerd targa abs.nw.st.
ƒ 18.950,Pontiac trans-am bj 79' zwart targa 6,6ltr airbrushed eagle
ƒ 4.750,Pontiac firebird bj 75' ferrari rood
ƒ 13.950,Porsche 944 m 84' leder inter.automaat abs. nw.st. metall, cv. w.w. glas fuschi velgen
ƒ11.950,Renault 19 ts m 89' open dak elektr ramen metallic sportvelgen get. glas c.v. enz
ƒ 15.690,Renault Clio 1,2i rood metallic abs.nw.st. sportvelgen getint glas stereo enz. m 92'
ƒ 6.950,Renault 11 zre m 87' elektr ramen c.v. getglas Ipg metallic
ƒ 8.250,Rover 213s m 87' alle opt. stereo sportvelgen metallic
ƒ 4.750,Rover 2600s v/d plas uitvoering m 82' alle opt.
ƒ 2.750,Subaru gnjs.kent. m 85' zeer nette auto
ƒ 11.650,Suzuki Alto m 90' abs.nw.st.
ƒ 11.950,Toyota Carina 11 x1 16v m 90' automaat full. opt.
ƒ 8.750,Toyota Corolla sxl m 87' abs.nw.st. elektr schuifdak
ƒ 5.950,Volvo 340 gl m 88' i.z.g.st.
ƒ 3.750,VW Polo m 85' i.g.st.
ƒ 2.500,VW Golf m 84' open dak sportvelgen enz
ƒ 4.750,VW Golf diesel metallic 5 speed c.v. enz
ƒ 10.950,VW Golf gti 16v m 88' get.glas kuipstoelen metallic 5 speed zeer snel
ƒ 11.900,VW Golf gti 16v m 88' zwart elektr.schuif/kanteldak w.w.glas metallic 5 speed verlaagd sportvelgen
ƒ 3.950,VW Passat station m 84' i.z.g.st.
ƒ 8.950,VW Slrocco gti am. uitvoering m 86' 5 speed get.glas enz

Voor starters
1 Brederodestraat 15-1, kale
huur/680,00, bruto huur
ƒ 686,90. 2-Kamerwoning op
beganegrond met c.v.,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 4.750,-.
Eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Voor starters en vestigers
2 Lorentzstraat 387, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 902,70.
4-kamerwoning op 4e etage
met cv en lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,- en min. gezamenlijk
brutomaandinkomeiT/ 2.600,mmimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
3 Lorentzstraat 455, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 902,70.
4-kamerwoning op 3e etage
met cv en lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen, max.
ƒ 5.300,- en mm. gezamenlijk
brutomaandinkomen
ƒ 2.600,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
4 Lorentzstraat 198, kale huur
f 740,00, bruto huur ƒ 902,70.
4-kamerwoning op 3e etage
met cv en lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in 4
aanmerking te komen
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5 300,- en mm. gezamenlijk
brutomaandinkomen ƒ 2.600,minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria- hoogste
leeftijd.
5 Lorenti-straat 46. Kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 905,05.
4-kamerwoning op 1e etage
met cv en lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om m
aanmerking te komen'
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,- en mm. gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2.600,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd
6 Lorentzstraat 145, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 905,05.
4-kamerwoning op 3e etage
met cv en lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenllijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,- en mm. gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2.600,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
Bij de toewijzing gaan starters
voor vestigers.

Sluitingstermijn inschrijvingen:
Woensdag 6 september a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij EMM
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen in de
selectieronde.
Informatie over het invullen
van de woningbon:
Weet u niet tot welke categorie u
behoort, heeft u problemen met
het bepalen van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons, tel.
02507-17741. Wij zijn u gaarne
van dienst.

M

Krams-Tax

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m woensdag 9.00-17.00 uur
donderdag/vrijdag 9.00-21.00 uur
zaterdag/zondag 9.00-17.00 uur

Bij aankoop:
verrassingspakket voor de kinderen
(als klap op de vuurpijl)
3_maanden GRATIS wegenbelasting

O

O'

Ook op

ZONDAG
geopend

+2
koopavonden

3 maanden
GRATIS
wegenbelasting!!

Vërrijn Stuartweg 13 Diemcn
(Ind.terrein Diemen-Zuid t.o. Kwantum Hallen)
Tel; 020 - 6992865/6002911 Fax 020 -6955787

,

Eigen werkplaats Tel. 020-6956606

Woningbon
Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)

Met het klimmen deV jaren
heeft mijn vaader,

adres

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

adres

Ondergetekende is D doorstromer

D starter

D vestiger

o\vz

en

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Naam
Geboorte datum
Naam partner
Geboorte datum

L

Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

j

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

l

Adres

Telefoon privé
Telefoon werk
Woonsituatie

O inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

D huurwoning

D koopwoning

organiseren tijdens de „Engelse week" op 14 september a.s.
weer een gezellige puzzel
Ie prijs

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

D ja

D nee

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u in het beztt van een urgentie verklaring?
D ja

D nee

/

zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Dagje winkelen in Londen voor 2 personen.
Beschikbaar gesteld door
Toerkoop Reisburo Zonvaart
Grote Krocht 20

Huidige type woning
Indien ftat

l etage

G wel lift

Aantal kamers inclusief woonkamer

D geen lift

L

Eigenaar

Troostprijzen:
4 waardebonnen t.w.v. ƒ 25,door SCOTCH-INN BAR
Haltestraat, Zandvoort

Kale huurprijs per maand
Datum waarop u op uw huidige adres m het bevolkingsregister
staat ingeschreven

i

i

l

i

H. B. A. Mulder
de wens te kennen
gegeven om minder te
gaan werken.
U zult hem dus minder in
de apotheek aantreffen.
Als 2e apotheker is
mevrouw
H. A. TiSSOt
in dienst getreden bij de
zandvoortse Apotheek.
Namens dezandvoortse
Apotheek
l. R. A. Mulder,
apotheker.

***

Alleen in te vullen door doorstromers

i

i

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekening

WONINGBOUWVERENIGING EMM

Tijdensde show verse koffie met gebak!
een drankje en hapje. Kom, uiteraard
geheel vrijblijvend, onze supershow
bezoeken.

NOG CA. 100 ANDERE AUTO'S IN VOORRAAD!!!
BEL VOOR INFORMATIE!!!
ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN.1
HOGE KORTING ZONDER INRUIL.
SCHERPE CALCULATIE!!!

Vrijkomende woningen
Thombonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zanüvoort
Fax 02507-l4924
Telefoon 02507-17741

Wij garanderen u 12 maanden
schriftelijke garantie op onze
kwaliteitsoccasions
Tijdens openingsshow minimaal ƒ 2500,-1
tot ƒ 5000,- terug voor uw auto
ongeacht bouwjaar en staat. Voor een
goede auto altijd meerl

***

Onze promotiedames delen zaterdag 16 september
„Engelse drop" uit van de HEMA, Zandvoort

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

P 4 Z AANNEMINGSBEDRIJF
J. PLEVIER & ZOON B.V.
BLOEMENDAAL-ZANDVOORT
ONDERHOUD EN VERBOUWINGEN
RENOVATIEWERKEN
TIMMER-, METSEL- EN TEGELWERKEN

Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie!

INBRAAKPREVENTIE

WIJ MAKEN AL UW RAMEN, DEUREN EN
KOZIJNEN OP GEWENSTE MATEN EN IN IEDERE
HOUTSOORT
Kantoor:
Bloemendaalseweg 124-2061 CP Bloemendaal Tel. 023-263657 Privé: 02507-19920

Weekmedia 11-12-13-14-15-16-17

woensdag 30 augustus 1995

Honda
Honda Prelude EX 1985, prima
auto ƒ 4959. Inruil mogelijk.
023 - 423906.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.80. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

Honda Civic 1,5 DXI rood 3 dr.
nov. '983 airco airbad ra/cas.
9000 km ƒ 23000. 085-335815.
Honda CRX, b.j. '88, alarm, airco, automaat, ƒ 12.500,-. Tel.
06-52935216 of 020-6438483.
Honda Prelude 1.8 EX, b.j. eind
'86, champ.br., nwe APK tot
eind '96:020 - 6974975, na 16 u.

Opel
HONDA
AUTOKROOIJ

DEMONSTRATIEWAGENS
Accord 2.0 i S, april 1995
Accord 2.0 i, juni 1995
Civic 5-drs. 1.5 i
V-TEC-E, april 1995
T.T. Vasumweg 32
(a.d. Klaprozenweg)
Amsterdam Noord
Tel. 020 - 6310615.
Vanaf ringweg afslag S 118

Lada

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ 8,80

voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ.10,40

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 1 7,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Bj. 1976, A.P.K. t/m 8-8-1996

Een volwaardige 4-persoons auto met een 1500 cc-motor, uit
voorraad leverbaar, dus geen weken wachten maar snel rijden.
tevens nog 520 occasions, alle merken en types
JONKER HOEVELAKEN B.V., Oosterdorpsstraat 140
3871 AH HOEVELAKEN, Telef. 03495 - 35834
Open: ma-vrij. 9 -18 u., zat. 10 -17 u., vrijdag koopav. tot 21 uur

Fiat

Land/Rangerover

Rat Uno 1985, pas gekeurd, De Meteor gaat verhuizen naar
goede auto ƒ 1450. Inruil moge- Weesp per 1 augustus, Bloelijk. 023 - 423906.
mendalerweg 54.
T.k. Fiat Uno Fire, b.j. '86, APK
4-'96, i.z.g.st., ƒ2750.
Tel. 02503-35073/41871.

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

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

Algemeen
GARAGE VITESSE
02507-19155
ALFA ROMEO
Voltastraat 5, Zandvoort
33 1.5 ...
10/92 ƒ11800
33 1.7 IE Wagon 7/93 ƒ16700 Alle auto's APK + aflevenngsbeurt, div. auto's zijn voorzien
van extra's, inruil mogelijk.
CITROEN
BX 1.4 l Cannes 8/91 ƒ 7500 Vanaf ƒ 10.000,- 3 mnd gar.
BX 1.6TGI . 11/91 ƒ 7500
BX 1 9 TZI .
4/90 ƒ 7 000 Seat Toledo 1 6 sport, 5-drs.
ƒ 15.950
BX 19 TZI Break, 5/90/ 11 700 HB. zwart b.j '93
BX 1 9 TGD Br, 1/91 ƒ10200 Nissan Pnm. 1.6 LX, 5-drs HB
BX 1.9 TRD 1/89 .. ƒ 5600 LPG, rood met. bj. '92/ 15.950
Peugeot 405 GRD Reference,
zwart 4-drs , bj. '92 ƒ 16.950
FIAT
Tempra 1.6 IE 4/91 ƒ 9000 Mitsubishi Galant 1 8 t diesel
Tipo 1.7 .. 4/90
ƒ 7.900 bj 8-'91 wit st bekr ƒ12950
Fiat UNO D bjr. 7/90, nieuw
FORD
model ƒ 8 250.- Audi 100 cc 2 3
Scor. 2 4i CL aut 1/90 ƒ 9000 bronsmet blauw Pullman bj
Sierra 1 6 l CL 7/92 ƒ 7 500 '87 ƒ 7.950.- Alfa 1 7 IE bj.
Sierra 2.0 CL, HB1/92 ƒ11500 10/91, rood, 1e eig. ƒ12950.Sierra 2.0 CL
3/91 ƒ 9 000 Rat Uno 1000 fire bjr 80
ƒ7.450.- Suzuki Swift 1000 RA
HYUNDAI
Lantra 1.5 i GL 3/92 ƒ12500 sport velg. bjr. 7/92,61 000 km
Sonata 2.0 i GLS6/92 ƒ 13 500 ƒ 9.950.- Mazda 626 2 O D GLX,
4-drs., blauw met bj Mazda
626 2.0 D GLX, 4 drs , blauw,
MAZDA
ƒ 3950
626 1 8 GLX Sed.7/91 ƒ11000 bjr.'87
6261.8GLXSed.8/92/15000
Lada Samara 1.5 5-drs .1992
6262.0DLX
10/88 ƒ 5800 Lada Samara 1.5 .
1990
OPRUIMING i

Opel Ascona 1.6 S, 4-drs, 1986,
1e eigenaar, 5 versn, ƒ2950.
Inruil mogelijk. 023 - 423906.

Opel Vectra 18 S
bouwjaar 1990

Opel Vectra 1.8i, 5-drs, HB, 091991, leuke auto, ƒ 14.950. Inr. 5 deurs, kleur donkerblaauw,
APK 4-'96 LPG, trekhaak,
mogelijk. Tel.: 023 • 423906.
opendak. In zeer goede staat
Mooie
auto
vraagprijs
T.k. Opel Ascona, bj. 1984,
73.000 km, nog nieuw in de lak,
t.e.a.b. Tel. 020 • 6413256
Tel. 036 - 5331550.

Suzuki ALTO bj. '87, 89.000
km. Als nw. APK tot 3-'96. Rek.
t. inz. ƒ3250. Tel. 020-6268007

Accessoires
en Onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.' 02502-45435.

Toyota
Weg.
emigr., Celica STi, 2 L,
16V, '89, bl. met., 72.000 km:
Am. uitv., airco enz ƒ 13.300
Tel. 03405 - 71205.

Stoplock
VOORKOMT AUTODIEFSTAL

Als één der
beste getest!

Missot. specialist REMFRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Citroen ID 19 P, b.j. 1966, oude
neus, kleur blank paros, zeet
mooie auto. APK apr. '96 Vr.pr.
ƒ 17.000. 020-4221509.

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

Automaten

Mazda

Porsche

Volvo

Volvo Van Vloten

Gevraagd jonge auto's vanaf
1992 a contant Belt u voor ml
03410-19354 of 0652-977028
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vnjwar
bewijs Tel 020-6105478

Camper
Mercedes 206 D
B j 1974, APK tot sept 1996
Prijs minimaal ƒ 4000
Tel 020 - 6793445 of
020 -.6836721 (antw app )

T k gevr loop/sloop en schade
auto's met contant geld en vrij- Te huur VW camper type
waring Tel 020 - 6370711
CALIFORNIA 2+2 pers va.
Te koop gevraagd AUTO'S a ƒ850- p wk, all m,
Autobedrijf Veldhuizen,
contant met vnjwar bewijs
A'dam - ZO , 02940 - 17316
Tel. 02908 - 24640

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN

Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autonjlessen + examen ƒ 1 000 •
Lada 2105 1.5, verwacht 1992
of
1.90 ƒ 7200 Subaru Justy 1.0 DL 5drs1992
10 motornjlessen + examen ƒ 7755/92 ƒ 12.000 Subaru Mini Jumbo SDX 1991
Motorrijlessen / 50 - per 60 min
Subaru Mini Jumbo DL .1986
Autonjlessen / 37 50 per les; ook automaat-lessen
NISSAN
Daihatsu Cuore .
.1992
Primera 1.6 LX 3/93 ƒ13.900 Volkswagen Jetta 16 1986
Theorie op CD-I GRATIS
Primera 1.6 LX
Honda Accord 2.0 EX .1990
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
HB
4/92 ƒ 12.500
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
AUTO SERVICE WETTER
Proefexamen theorie dag. van 9 00 - 20 00 uur a 10 - per keer
OPEL
Zwanenburgerdijk 603
R.de Beerenbrouckstr 157-159, tel. 020-6138473
Astra 1.4 i Tailgate
ƒ13500
1161 NX Zwanenburg
Kempenlaan 90. tel 020-6140005.
Corsa 1 4 i Swing 1/92 ƒ 8900
Telefoon: 02907 - 6572
Kadett 1.6 l Express.
Sedan
2/92 ƒ 9.500 T.k. inruilauto's' Ford Sierra 2 O Esther, Martin, Henk en Peter
Kadett 1.7 D Sedan
CL, 5-drs, LPG, 1-'88, ƒ5250. hebben hun keus voor de rij6/90 ƒ 7.500
Mercedes 280 S Autom , LPG, opleidmg bepaald Zij kunnen
Omega 2.0 i GL8/91 ƒ11.900 el. schuifd., 11-'83, ƒ6750.
ook u die keuze aanbevelen
Vectra 1.6 i GL 9/91 ƒ12.500 Kadett 1.3 LS, 6-'87, ƒ5500. Verkeersschool Trendy OosKadett 1.2 LS 3-drs Station, tenburgergracht 5 A'dam.
PEUGEOTS
LPG, 8-'8S, ƒ 3750. Golf 1 6 CL, 020-4205386. Tevens mfor309 1.4 XR
11/91 ƒ 9.800 4-'87, ƒ 6750. Golf Memphis,
Studenten 10% korting
matie over theorielessen en
405 1.6 GLI
2/90 ƒ 8.500 7-'85, ƒ 6250. Volvo 244 GLE
bestel-, vracht- en
examentramingen
405 1.6 GLI
5/90 ƒ 7.000 4-drs, 5-'82, ƒ2250. Citr BX
personenauto's, -bussen
405 1.9 GLD
2/89 ƒ 8.500 1.9 R Diesel Break, 4-'86,
020-6794842, 020-6908683
405 1.9 SR
6/89 ƒ 5.900 ƒ3750. BX 1.6 TGI, LPG, 3-'89,
RIJSCHOOL ROLF
Zie ATS telet. pag. 888
605 3.0 V6
"" '
6/90/11.800
ƒ6450 Ford Escort, 12-'81, Rijden bij Rolf is een begrip in
DE
LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ 1250 Inl. BEREBEIT, Amstel- Amsterdam. Met een goed
RENAULT
ƒ 50,- per dag excl. BTW.
team
instructeurs
geven
wij
op
dijk
25,
A'dam,
020
6627777.
19 GTR . . . . . 8/90 ƒ 7 000
een psychologische manier in- Tel. 020-6161388 of 6890374.
21 TL Sedan 10/91 ƒ 6.500 Geopend tot 20 30 uur
Peugeot 106/306, Renault Latensief les en nog leuk ook1
25 TX
10/89 ƒ 7.000
guna, Vracht + bestelwagens.
Let
op
Hoog
slagingspercentage
en
25 TX
. 8/90 ƒ 8 500
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Wagenpark Johan Boom
Tel. 020-6868063/6332405 P S
SUBARU
± 300 auto's
Legacy 1.8 DL 2/92 ƒ 7.500
Wij verzorgen ook 8-weekse
v.a. ƒ600.-tot ƒ 20 000cursussen en examenroutes nj- Grote sortering ONDERDELEN
Oranje Hek
TOYOTA
van alle schade-auto's, alle
den is vanzelfsprekend.
Zuiderakerweg
83
Camry22iXL 6/92/19500
merken, alle bouwjaren
Amsterdam
•
Osdorp
Carinall2.0D 11/90 ƒ 9800
GEBR. OPDAM B.V.
Tel. 020 - 6105478
Voorkom onzekerheid m uw rij- Tel.: 02502-45435.
VOLVO
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur opleidmg en vraag de gratis
240 2.3 GL.
3/90 ƒ 13.900
Het HOOGSTE BOD?? Bel
RIJLES-INFO-GIDS
Garantie al v.a. ƒ1.000.440 DL
2/92/9.000
Bekend door heel Nederland voor Amsterdam en omgeving voor vrijblijvende prijsopgaaf.
aan 020 - 6633773 of 6922612 Loop-, sloop- en schadeauto's
VOLKSWAGEN
Ook filiaal m Den lip 55
Tevens informatie over theorie- m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Golf l 1.6 D
1/83 ƒ 2.400
tussen
lessen en examentramingen.
Golf II 1 6 CL
7/89 ƒ 8.900
Autosloperij De Liede.
Landsmeer & Purmerend
Passat. 1.8CL 8/89 ƒ 9.000
Wilt u een goede en niet te
INKOOP
Tel. 02908 - 24640
dure rijopleiding'' Bel dan
Loop + Sloop auto's
Adverteren in
E.S.S. B V
Ferry 06-52821994 b g.g. 020 Verkoop onderdelen
deze rubriek
Tel. 035 - 564444.
6127187. Eerste 4 lessen voor
R D.W. vrijwaring
FAX. 020 - 665.63.21
ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,Geen voorrijkosten
± 50 auto's APK gek. Den
20 lessen + examen ƒ 950,-.
020-6198691
Adverteren m deze rubriek
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat
Ook in Zaanstad en omgeving
Tel. 020- 665.8686
023-353685
Haarlemmerweg bij molen.
FAX 020 - 665.63.21
020-6844079. Tevens Inkoop.
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Service en Reparatie

Renault

APK/ 50,-all-in.

Van Vloten

Amsterdam
uw Volvo-dealer

Chrysler

Campers

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10 14
Zelf sleutelen of auto spuiten
Tel. 020-6184402
doe je bij HEINING HOBBYAPK-keurstation, reparaties
HAL 02907-6999 A'dam,
alle merken en schaderegeling
Sloterdijk 3

niet duur!!!

Bedrijfsauto's

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Auto's te koop
gevraagd

AP.K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 6364702

OUKE BAAS

Klassiekers
en Oldtimers

Nissan

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

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam

MITSUBISHI
Colt 1.3 GL
Galant 1.8 GLI

T.k. Volvo PV 544 (Katterug),
Mitsubishi L 300, 2.5 Diesel,
Aanbevolen door
bj. '65, LPG, i.g.st., wegenbel,
94.000 km, verlengd en
Politie- en Verzekenngsmij
vrij,
ƒ
15.000,-:
05780
•
28520.
verhoogd, trekhaak, 2/93
Geschikt voor alle auto's
Nissan Prairie J personenbusJan Wals.
m seconden geplaatst.
je,
'85,
nwe
band./uitl.
5
versn.
Tel. 02902 - 61697.
Nu te koop bij
ƒ6950. Inr. mog. 023-423906.
Halfords, Vroom & Dreesmann,
Mitsubishi Lancer Station 1.5
70 BESTELAUTO'S en pers.
Brezan, Carlife
GL, wit, bj 4/'88, 1e eig., goed Tegen hand.pr. Nissan Prairie busjes v.a. ƒ3500. Garage
VW/Audi/Citroen-dealers,
onderh. Extra: trekh. en Clarion 2.4 SLX, 1-'93, van 1e eig., Rijsenhout, lid Bovag.
Bovag-garages en autoshops.
LPG, groen metall., ƒ,30.500.2x
stereo set, ƒ 10.250,-.
nw. model Sunny 1.4 L 16V 3- Meer dan 50 jaar gevestigd: Prijs ƒ 129.- Info 020 - 6846226
Tel. 020 - 6149699.
Fiat Regata 85 S, wit, b.j. '88,
drs, LPG, 3-'92, v.a. ƒ11.950. Bennebroekerweg 17, Rijsenƒ3.750.- NIEROP Daihatsu
Nissan Primera 2.0 LX, 4-drs, hout bij Aalsmeer, 02977Honda
Accord
2.0
EX,
sedan,
Amsterdam West
LPG,
stuurbekr.,
1-'92, 24229. Ook t.k. gevraagd.
1990,90.000
km,
ƒ
19.750.
Auto
Tel. 020-6183951
ƒ15.950. BEREBEIT, AmstelWij hebben keus uit
Adverteren m deze rubriek
Service Wetter, 02907-6572.
Mazda 626 2.0 GLX automaat, dijk 25, A'dam, 020 - 6627777.
meer dan 10 Automaten
Tel. 020-665.8686
1988,
nieuw
model
ƒ
6950.
Seat Toledo 1.6 sport, 5-drs.
v.a ƒ3.500.FAX 020 - 665.63.21
T.k. Nissan Sunny 1.7 D,
HB. zwart b.j. '93
ƒ 15.950 Inruil mogelijk. 023-423906.
Postbus 156, 1000 AD A'dam GOLDCAR B.V. Amstelveen,
bouwjr.
09-'88,
vr.pr.
ƒ5900
GARAGE VITESSE
Tel. 020 - 6433733.
MAZDA 626 HB 1.8 L-wit-mei Tel. 020-6969812/06-52609541.
02507-19155
'91.149.000 km-LPG-el. ramen/
centr. vergr. ƒ 14.500.
Telefoon: 072 - 618941.
Voor een goede SAAB 99, 90
340 DL spec., 5-drs, aut., '90
OCCASIONS
MOTORISCHE PROBLEMEN"? 440 GL, wit, '90, 440, 1.8 inj.,
of 900, ook Royal class
MAZDA DEALER
Laat uw auto testen d.m.v.
SAAB SERVICE MOLENAAR
rood, L.P.G., '91,
Volvo 480 Turbo,
VAN VLOTEN CAR
de modernste apparatuur
'91
Hoofddorp 02503 -14097
940 GL, sedan, aut., airco, '91, 940 GL 2.3 grijs M
rood, 70.000 km ƒ 22.500.TELEFOON: 020 • 6365052
Garagebedrijf Out:
'90
240 DL 2.3, sedan, L.P.G., '90, 740 GL 2.3 aut
Honda Civic 1.5 GL, automaat, Volvo van Vloten.
Tel. 020-6441020. Geopend 940 GL Estate, sch.dk, '92
480 Turbo, 70.000 km. . '88
'90, rood, 70.000 km, ƒ 12.500. Tel. 20 - 6396222
121 SED 4d GLX 1.3M6V '91 ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur.
460 DL stuurbekr
'93
VOLVO - NIEROP
VISA GARAGE: 020-6278410.
460 GL 1.8
'92
Vancouverstr. 2-12
Chrysler Voyager '93, 4 WD, 121SED4dYOOH1.3i-16V93
'90 t/m '94
A'dam-West - 020-6183951 440 DL-GL
MGB cabrio, '74, groen, dubb. grijs metal., leer, en opties
323 HB 3d GLX 1.6H6V
440 aut
'90 '92 '94
carb., als nieuw, ƒ 14.500.
Family Cars.
940 L 2.3
192 340 GL Autom
323 SED 4d Ensing 1.5
'90
Telefoon: 020 - 6596264.
Tel.: 020-6599221.
RENAULT AMSTERDAM
940 GL 2.0
3/92 340 DL-GL
323 SED 4d GLX 1.5 ..
'87 t/m '90
Top occasions met 1 jaar
745 GLD-TD Estate
/88 240 GL, grijs M
Renault 19 TR, 1.4, rood, mei Nissan Sunny, 3D, SR, 1.6
323 SED 4d GLX 1.6i ..
'87
Garage De Linde, Lindengracht 227, tel. 020 - 6254782.
garantie
440 GLE 1.8
/94
91
ƒ12.950 1993
ƒ23.950 323 SED 4d LX 1.&-16V
Wibautstraat 224
340 DL aut
6/88
COBUSSEN Baarsjesweg 249 Van Vloten Car
323 F 5d GLX 1.6i
GARAGE ECONOOM
020 - 561 96 11
440 Reet 1.8
/94
Amsterdam: 020 - 6121824. Tel. 020 - 6365052.
323 F 5d GLX PS 1.6 .
APK + grote beurt v.a. ƒ 299 Repareert
440 Reet 1.8
/94
323 F 5d GLX 1.6M6V .
DIESELSERVICE
Renault Fuego autom. ƒ 2.200
uw
Koppeling
en
Remsysteem
440 Demo 1.6
/95
323 F 5d GLX 1.8H6V .
brandstofpompen, verstuivers
Renault TXE '85
ƒ4.200
snel
&
vakkundig
480 ES 1.81
10/89
323 F 5d GLX 1.&-16V .
cil.koppen vlakken. Garage/
Renault 11 GTX '84 ..ƒ4.200
Informeer naar onze prijzen
323 F 5d GLX 1.6M6V .
motorenrevisie FEENSTRA
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Renault
TL
v.a
ƒ2.200
Chrysler - Amstelveen
met persoonlijke service
AARZEL NIET, BEL NU !!
Industrieweg 27, Duivendrecht
OFF VOLVO DEALER
Renault 4 GTL
ƒ2.550
Tel 020 - 6369222, MeeuwenWiegerbruinlaan 73, Uithoorn
626 SED 4d XENO Ipg 2.0i'91
Tel. 020-6980639
Uw Bovag-Autospecialist
ƒ3.050
Nijverheidslaan 1, WEESP
laan 128, Amsterdam-Noord.
j Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen 626 SED 4d GLX 1&-16V . '92 Citroen BX
Peugeot
305
stat
ƒ1.550
Tel.
02940
18200/18008
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. Fredenksplein 6, 020-6232505.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
626 HB 5d GLX Ipg 2.0-12V88 Citroen Axel
ƒ1.650
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
626 HB 5d LX 2.0i
'90 R9GTX'86
ƒ3.200
626HB5d LX 1.8-12V ...'91 R 9 G T C
ƒ2.050
626 Wagon 5d GLX 1.8-12V90 Ford Taunus
ƒ2.050

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

GARAGE ECONOOM
Voor al uw SERVICE BEURTEN
en ONDERHOUD
Schadetaxatie en -herstel
Gratis leenauto's beschikbaar
APK-KEURING,
klaar terwijl u wacht
Advies voor 'n goede Occasion
Wij bieden u een snelle
en vakkundige service
Fredenksplein 6, 020 6232505.

Autoverhuur

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI

•Auto te koop? Plaats m deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.

Tel. 020-631 42 89

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Bij ons géén ....ƒ38.000 maar
ƒ22.995 incl. BTW en BPM

Adverteren m
deze rubriek
FAX 020 - 665 63.21

Kleur blauw. Vr. prijs ƒ 3.800,-

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
CABRIOLETRIJDERS OPGELET, NU OF NOOIT
Nieuwe Lada Samara's Cabriolet

Volvo 740 Estate, grijs metal.
Volvo 340 de luxe, 1987,
10/91.
1e eigenaar, slechts 14 000 km LPG,
Jan Wals
per jr incl extra's.
Tel.- 020-6762674
Tel. 02902 - 61697.

OPELMANTA19S

ƒ11.500,-

Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Te koop aangeboden

13-12

Autosloperijen

DE
MOOISTE
Loodsverkoop l MEUBELEN
TEGEN DE
geloogd grenen l SCHERPSTE
PRIJZEN!
OPENINGSTIJDEN:
Ma. t/m vrij. van : -; Antiek van oud hout, gemaakt en nieuw
: 10.00 tot.18.00 uur
Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur
Za. van 10.00 tot 17.00 uur

A&Eantiek

Zuidein'de 63A, Landsmeer, tel; 020-6336802
•
- RingwegAlO:afslafi Landsmeer
;

Citroen

XM V6 Excl. leer, airco, aut.,
! radio, CD sch.dak '93/45.000
XM Turbo D sch.dk '94/39.900
XM Turbo D. Br., cruise contr.,
92, ambiance, airco ƒ34.500
• XM Turbo D'92
ƒ27.500
, XM Turbo D '90
ƒ 17.500
SXMD'92
ƒ22.500
l XM Comf. '92
ƒ 19.900
, XM 2.0i Ipg '92
ƒ 17.500
XM 2.0i Ipg '90
ƒ 10.900
:Xantia 18 SX, Ipg, '94/29.500
ZX 1.6 Aura 5 d. '92 ƒ17.500
' Z X 1.6 Aura 5 d. '91 ƒ14.900
i BX TGD Br. '92
ƒ 17.500
! BX TGD Break '91
ƒ 14.500
' BX TGD Break '89
ƒ 9.950
BX TZD Turbo '92
ƒ 17.500
BX TZD '92
ƒ 14.500
BX 19 TZI '91
ƒ 12.750
BX 16 TZI '92
ƒ 14.900
BX 16 Progr. Ipg '92 ƒ 13.500
BX 16 TGi '90
ƒ 8.950
BX 14 Deauville '92- ƒ13.500
BX 1.4 TE, LPG, '92 ƒ12.500
BX 14 RE '88
ƒ 4.950
BX 14 TE, Lpg '87
ƒ 3.950
AX 11 RE '87
ƒ 3.950
Visa 11 RE '85
ƒ.1.950
VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.
CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Tel 020-6320190 fax 6343433.
Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspsciahst Leende. Tel. 04906-1528.
T

k Citroen CX 2500 GTI, eind
87, kobaltbl., zw./gr. citroen
design, autom., in perf. staat
v
an onderh. Vr.pr. f 4900,-, incl.
"eknaak. Tel.: 06'- 53171948.
k 'mooie en goed onderh.
Citroen CX TRS 2200, bj. mei
87, APK, metall, blauw ƒ 3750.
T
el 020 - 6251788.
v

a ƒ85: 5 veerboten
°P druk brengen bij de Citroen
m Zaanstad Garage.
SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruier
' ' s en aantr. rep. prijzen.

DRAAIERWEG 10
Citroen BX 14 juli 1990, LPG,
AMSTERDAM - NOORD
APK gekeurd 1996/7950. Inruil
mogelijk. 023 - 423906.
Te koop: Mazda 323 F 1.6, bj.
Citroen BX 14, bouwjaar '85, 1990, rood, ƒ 16.000,-.
150.000 km, APK gekeurd, Tel. 03486 - 1713 Oudewater.
ƒ3450,-. Tel. 075 - 214038.
Citroen BX 19 TZD Diesel, jan,
'92, 125.000 krn, grijs met.
Jan Wals.
Tel. 02902 - 61697.

Daihatsu
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Tegen handelspnjs: 1e eig.,
626 1.8 GLX HB, LPG, el. ramen, kl. metall., 6-'90, ƒ 11.500.
626 2.2i GLX Coupé, kl. rood,
elektr. ramen, stuurbekr., 9-'90,
ƒ13.500. BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam, 020 - 6627777.

Peugeot
COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930

RONDAY RENAULT
Plantage Middenlaan 19-21
Amsterdam 020 - 6237247

T.k. R21 GTS, 4/87,
130.000 km, prijs ƒ 4.500,-.
Tel. 020 - 6445480.

Saab
Voor een goede SAAB
99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS

naar

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

SAAB SERVICE MOLENAAR

De mooiste met edelhout gefineerde panelen vindt u
bij De Graaf Juweeltjes m o.a Essen, Eiken, Anegré,
Mahome, Beuken en Kersen. Naturel, getint of in
dekkende kleur gelakt Met ronde of rechte kanten.
In diverse breedtes, waaronder de royale
paneelbreedte van 30 cm Vanaf EHPer m!

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar liefst
5 50 m In verschillende breedtes en afwerkingen
(zelfs in gefineerd Essen) Met rechte of ronde kanten
In vele tinten Vanaf »^n per m2

Kies uit meer dan 100 kleuren Koel, warm, fel of
dromerig . met het fantastische Luxalon programma
kunt u alle kanten uit De aluminium lamellen (in
verschillende breedtes en profielen) worden op maat
geleverd tot zelfs 6 meter lang Dus praktisch altijd
kamerbreed' Vanaf BjHBper m2

HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie
APK, met eigen
revisiewerkplaats voor Saabmotoren en versnelhngsbakken

PEUGEOT-DEALER
Daihatsu Charade 1.31 '90 bl.
met. apk aug. '96 85.000 km
106 1.1 Accent 7/94 .ƒ19.950
prima auto ƒ 9750. 023-242282.
106 1.1 XR3/92
ƒ16.800
205 1.4 Jr (kat.) 6/89 ƒ10.750
Spec. aanb. Valera SR inj.,
Tel. 02503 - 14097.
stuurbekr., L.M. velgen, achter 205 1.11 Accent 9/91 .ƒ12.950
SAAB DEPOT
205
1.6XT,
aut.
3/93
ƒ24.800
spoiler, C.D.-speler, km. 200,
Nw. pr. ƒ33.650.-, nu ƒ28.750 205 1.9GTI 1/90 ....ƒ19.750 Verkoop van nieuwe en gebr.
309
1.9
GR
Diesel onderdelen. Tevens revisie, onNIEROP DAIHATSU
ƒ13.500 derhoud, rep. 04120-36737.
Vancouverstraat 2-12, A'dam- 10/91
West. Tel. 020 - 6183951 405 1.9 GRi, aut 5/90 ƒ 14.500
405 1.9 SR break 3/89) 17.750
405 1.6 GRi break 6/9V 19.750
en nog vele andere gebruikte
Ford Escort 1.4i, mei 1988, heel auto's met leeuwekeurgarantie VW Jetta turbo diesel juli 1990,
antr. met., pas APK gek.,
zuinig, mooie auto, ƒ 6950. Inruil
Autobedrijf COBUSSEN
ƒ 10.950. Inr. mog. 023-423906.
mogelijk. 023 - 423906.
Baarsjesweg 249-253
VW Passat 1/90, blauw metalAmsterdam 020 - 6121824.
Escort 1.4 CL Bravo, 5-deurs,
lic. 142.000 km.
rood, b.j. sept. '88, APK tot
Jan Wals.
11/95, ƒ 8900, tel. 02503-35791. Peugeot 205 Accent i.z.g.st.
b.j. 5-'91 APK 5-'95 54.000 km
Tel. 02902 - 61697.
Ford Esc. CLX, trh., spoiler, al. Vr.pr. ƒ 12.000. 085-517138.
velg., 50.000 km, bump. + sp.
wit. 020-6112119. Zien is koop. Peugeot 405 GL 1.6, 3-'90,
mooi,
goed,
betrouwbaar
Ford Escort, 1.6, 16V, tropical, ƒ8950. Inr. mog. 023-423906.
l.m. velgen spoiler en schuifd.
Tegen handelsprijzen: Peugeot
12/8/93, 17.500 km.
405 GXi 1.6, schuifd., LPG,
ALBERS, OUDERKERK.
biedt aan:
8-'93, ƒ 17.500. Peugeot 4051.6
Ford Service Dealer.
GLi, 4-'90, ƒ11.750. Peug. 205 3 x Voyager 2.5 SE ... 91/92
Tel. 02963-1767
GT, 5-drs, LPG, 2-'91, ƒ 14.000. 5 x Voyager 3.0 SE ... 89-93
2 x Voyager 3.0 LE . . . . 89/92
OCCASIONS
BEREBEIT
Van Vloten Car
Amsteldijk 25, 020 • 6627777. 5 x TransSport 3.8 . 92/93/94
1 x TransSport 2.3
94
Tel. 020 - 6365052.
2 x Lumina APV
92/94
Escort CLX 1.6,30
'90
1 x Space Wagon GLXi .. .90
Escort CLX l .6, 5D
'91
2 x Villager V6 autom .. 93/94
Sierra CL 1.6, 4D
'91
90
Sierra Azur 1.64D
'91 Seat Ibiza 1200, juni 1986, keu- 1 x Voyager grijs kent
riqe auto, pas gekeurd, ƒ 3450. Meidoornweg Badhoevedorp
Draaierweg 10
Inruil mogelijk. 023 - 423906.
Amsterdam Noord
Tel.: 020 - 6599221

Volkswagen

Ford

ONGEKENDE
PLAFOND

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

Family Cars

Family Cars

Seat

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met fantasiedecors Vrolijk, stemmig, exclusief. donker of licht of in
prachtige midden-tinten, teveel om op te noemen.
Uitgevoerd met ronde kanten Tussen de panelen
kunnen strips m gelijke kleur, contras'erend of -heel
apart- spiegelstnpsi Vanaf fEff oer m2

de Graéifplafonds
/
Jarmuiden 47, Amsterdam, tel. 020-6134775.
Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10-16 u.

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf klassiek,
modern en hyper-modern In legio afwerkingen
spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren Naar
keuze mei of zonder praktische kastinteneurs
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MICRO'S

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

MiiTo-iiiIvrrtfiitits kiinm'n \vor<!<>ii p-zrt O\TF l nf l! koIniiiitH'ii hrrnllr in ilhcrsr Icttrr^roollrn.
IWlinilitTi'ii vcrwij/.rn \vij nuiir de spcriiilr bon op dr
(Mj^inii ..MICHO'S".
IMiiiiliin^ is innerlijk in dr volgende editie:
/•\M)\OOKTS MKI'WSIÏLAI)/O.-Ut per niilIiiiH-h-r.
SlHiliiijïMijil: diiiMlu^ 16.00 uur.
l' kiinl mv tcksl teiYftmi-rli opuru-n: 02507-17166 of
tif';;r\rn//rnd<'ii aan;
* Xiimhom-i*. INirms-.!)];..!. GuMliuUiili-iii 12, 2042JM
X.imhoorl:
l Maaltin;; is ook mogelijk in dr Mtl^rmlr romliinatit*:
\\2./>aniUooïïs Micmvhblad. Amsirlvn'ns Wt-ckhljid.
rilliooriiM- Courant, de Itmulr \Ynrr, Aalsmeerder
Courant, alle edilie> van hel Amsterdams StadsI.hul. dr Meime Wnvspi-r. /Ö.,'»2 prr millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
"A" Infnrinatif o\er ou/,e o\eri»u aantrekkelijke advertemieromliimitie-. in d f Mirrn's /.ijn op aanvraag op
on/c kantoren \ci-krijjihaar.

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Videotheek
DOMBO
;

,

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BAAN VOOR OMGEVING
AMSTERDAM, AMSTELVEEN, HOOFDDORP,
NIEUW VENNEP, UITHOORN?

.-,'>: *'.*-'V ; •

De nieuwste
dagfilms

THE RIVER WILD
• • : • ' • : : • ' • • " ••*•..*•* .:'. -.V'.
MARY SHELLEY'S

FRANKENSTEIN
i

;

: :

;:

••:.";:;' •v.' ***''' ". - :"-- '
TERMINAL

vELociTY

':'••'•••• •: '*';*•'•*••.- . • • • "••'• ''••'
MOTHËR'S BOYS
<'•'':.•:'•• ' ***' ••>'••:; '•

OP-CENTER
.: •;:.•;.• '•..••*.•^..-jir. :";•': • • .
Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070 ;

^ UITZENDBUREAU
ZOEKT ENTHOUSIASTE EN FLEXIBELE
* KAS-BALIE medewerkers bij een BANK. Ben je servicebewust en klantvriendelijk en heb je minimaal een HAVO
diploma, en ben je voor drie maanden beschikbaar vanaf
1 OKTOBER?
REAGEER DAN NU!
Tevens gevraagd;

020-562 62 71

. Grote algemene verzamelruilbeurs

van 10.00 tot 17.00 uur
JAAP EDENHAL - RADIOWEG 64 - AMSTERDAM

* Ma, van harte met
uw 60e verjaardag.
Arie, Marijke en kinderen.

GASTOUDERS
(maximaal 45 minuten
reistijd van A'dam)

gevraagd

HLS automatisering is op
* Man, je gaat naar de ver- die geregeld een weekend zoek naar VAX/VMS operakeerde kant van de 40. Harte- hun huis en hart openstellen tors en systeembeheerders.
Leden gratis toegang. Informatie & reserveringen:
Bel voor informatie 020 lijk gef. Daniel Portorico.
voor een kind met een lichaC. Visser, telefoon 020 - 6170182.
6635830, fax 020-6635866 of
melijke
en/of
verstandelijke
* Ranghild is Sarah.
* Wim en Nico bedankt voor * Fred, hartelijk dank voor je Gefeliciteerd! Je vrienden. handicap. Wij bieden onkos- schrijf naar de Kruislaan 419,
hole in one-feest op Sonder- inzet voor de woensdagtenvergoeding en intensieve 1098 VA Amsterdam.
land. Cathy, Marjon, Els, Bob. avondc. Golfliefhebbers Nico. * Rob en Dymphy van harte begeleiding. Informatie en • Zie de colofon voor opgagefeliciteerd met jullie huis. aanmelding tel. 020-5732482. ve van uw rubieksadvertentie.
VLOOIENMARKT 9 sept. * Help de Polen. Stuur 'n Kees, Lydia en Jeffrey.
Haarlem-Schalkwijk,
Het voedselpakket! Wij hebben
Schalkererf, 9.00-16.00 uur, evt. 'n adres: 02907-5235.
Divers personeel gevraagd
Uitgaan
100 kramen. Toegang ƒ2,50.
Inlichtingen: 020 - 6156856. * Louise, wat waren we uit
hé, zaterdag tijdens het
NIEUWE UITDAGING???
straatfeest. G(r)eintje.
JAZEKER!!!
Nico, Herman, Marjon, Kathy,
Importeur Amerikaans top-produkt vraagt m/v
Els, Dre, Ans, Cor, Martha,
Bob, Klaas, Els, Eva, succes
3-9. Tot de bbq. Wim, Rini.
2 september buitenmarkt Diploma's en ervaring niet nodig. Wij geven een interne
Toonkunstkoor
Zandvoort: evenemententerrein
Boer- opleiding. Wij vragen: representatief voorkomen, dynamisch,
kom eens kennis maken. Elke haavelaan t.o. EG-ziekenhuis de wil om hard te werken en te leren en een eigen auto.
ma. rep. 20 u. 02507 - 13858. te Haarlem. 17 september Woonachtig in regio Randstad. Wij bieden: gezellige positieve werksfeer, zeer goede en snelle carrièremogelijkheden,
; Videotheek
VAN PEKING NAAR A'DAM: Emergohal (voormalige Delta superhoog inkomen, V.I.P. reizen en bonussen. Voor fulltime
Lloydhal)
te
Amstelveen.
8
Spiegelcongres VN-Vrouwenoktober Sporthal De Muiter, en parttime.
conferentie 2-16 sept.
Wil jij een nieuwe uitdaging zonder eigen investering, aarzel
Medemblik. Org. Hensen:
Lezingen, films, theater.
niet en bel ons voor een gesprek 071-234458, 10-17 uur.
023
402334.
De programmakrant is uit!
•:'•.•' 5 films :Distr.center/afl.
goederen
Info: 020 - 6252066,
i heleweek
Verhuizingen
zoekt wegens uitbreiding ±
Sticht. Vrouwenhuis A'dam.
Onderhoud,
25 col Div. functies: adm.,
VLOOIENMARKT: 23/24 sept.
reparatie,
verkoop, l.b.v. eigen auto geJ.Edenhal A'dam 08812-2112.
wenst, ged. vertegenwoordi- X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
doe-het-zelf
ging, geen koeriersdienst. Bel kamerverhuizingen. Voll. verz.
• ANNULERINGEN van uw
Corn. Slegersstraat 2b advertentieopdrachten kunt u
voor afspraak: 020 - 6920191. Dag-nachtserv. 020-6424800.
0r
Tel, 12070
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK SCHILDER heeft nog tijd v.
richten aan Centrale Orderaf- binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
Huwelijk en kennismaking
^Geopend dagelijks
deling Weekmedia, Postbus prijsopgave.
;• v 13.00-21 ;00 uur
Bellen na 18.00 uur: 19800.
156, 1000 AD Amsterdam.

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

GROTE
OPENLUCHT
VLOOIENMARKT

5 vertegenwoordigers

ijömbö

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie
~' 2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertenlietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te
beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw adverten
tie afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die
u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)
('m blokletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatte geldt ook als één vakje)

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
Het boxnummer is:
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

U ZOEKT, WIJ VINDEN
Ruim 75% vindt een levensparter
via PERSOONLIJKE BEMIDDELING.
Meer weten? Bel:
AMSTERDAM e.o.: 020-6935188 MEVR. KESSLER
AMSTELVEEN e.pj 020-6454262 MEVR. BRON

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?

Erkend AVR, een branchevereniging met
vertrouwen van het Ministerie van VWS!
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 Uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.
CUPIDO zorgt snel voor resultaat! Folder: 03451-11486 (automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). Erkend, voordelig en één van Nederlands
grootste relatie organisaties.

TE KOOP
NIEUWE EN
GEBRUIKTE
VHS FILMS

videotheek

DOMBO
Cprn. Slegersstraat 2B
Tel. 12070

Bedrijfs-onroerend goed

TE HUUR OF TE KOOP AANGEBODEN:

diverse pakhuizen in het havengebied
van Umuiden
Grootte van de pakhuizen 240 m2, 190 m2 en 90 m2.
TEVENS TE HUUR EN TE KOOP:

diverse stukken open terrein
Te bevragen: De Waard BV, 02510 - 27670.

Kunst en antiek

* Veilinggebouw Amstelveen *
Jubileum veiling 1970-1995
O.a. antieke kussenkast, verguld Louis Seize bankstel, eethoeken, vitrinekasten, ladekasten, Henry II kasten, secretaires, klokken, oude perzen, schilderijen, lampen, veel kleingoed enz. enz. Op maand. 4 en dinsd. 5 sept. Aanvang 19.30
uur. Kijkdagen vrijd. 1 sept. van 14.00-21.00 uur, zaterd. 2 en
zond. 3 sept. van 10.00-16.00 uur.
Spinnerij 33, Ind. terr. Legmeer, A'veen. Tel.: 020-6473004.

Teak houten
banken

TAFELS
antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Boeken

Tijdschriften
groot en klein,
JAN BEST, Keizersgr. 357,
* 57 Disneyclub
boekjes,
020-6232736. Showroom:
Mr. J. Takkade 30, Aalsmeer, nieuw, met harde kaft, van 1
tot 80 jr, ƒ 175. 02507-18829.
020-6412137.
Schoonheid en verzorging

Afvallen?
2 tot 4 kilo per week!
Hoe? 3x daags 1 koek + 1 warme maaltijd.
Doos met 45 koeken in 10 smaken ƒ141,50.
Dit is per dag ƒ 9,44.
Info: Letty Kinderdijk - 02507 - 19899.
HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ 125,- tot max. ƒ 475,-.
Tel.: 02507 - 14606.

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Geen relatie, maar gewoon *T.k.a.: witte half-hoogslavriendschap. Daarvoor zoekt per, 1-p., m. uitsch. tafel +
Nicky mannelijke vrienden. onderkastje, ƒ275. 14494.
Boxnummer 934861 1gpm.

Baby-artikelen
Heb jij net als Petra vele interesses, zoals muziek, dansen
en dieren? Reageer dan met- * Mooie, witte mdf commode
een. Boxnr 906289 1gpm.
ƒ 150; Chicco baby-autost.,
Dag meiden, met Ko, een leu- Henriette houdt van kunst en z.g.a.n., ƒ50. 02507-19628.
ke jongen van bijna 21. Ben jij cultuur van strand en steden * T.k.: Koelstra combi-kinderwat ik zoek, bel dan snel.
en misschien straks ook van wagen, netjes, incl. linnen,
Boxnummer 963007 (1 gpm). jou. Boxnr 961719 1gpm.
ƒ 175. Tel.: 02507 - 13690.
Denk jij het meisje van mijn Ik (man) zoek een lieve, intelli- *T.k.: Romer-King autostoel,
(man) dromen te zijn en zie je gente, ondernemende door- vanaf 9 mnd. tot ± 5 jaar,
een afspraakje wel zitten? zetter, die mij ook zakelijk ƒ50. Tel.: 02507- 12245.
Boxnummer 390588 (1 gpm). steunt. Boxnr 963712(1 gpm).
Deze rustige jongen zoekt Lief en leed delen en leuke
Muziekechte liefde en warmte. Zoek dingen doen, dat is wat Corry
instrumenten
jij dat ook, reageer dan.
verwacht van een vaste relaBoxnummer 964059 (1 gpm). tie. Boxnr 961992 1gpm.
Edwin krijgt te weinig reac- Linda en haar zoontje zoeken Piano! Aug. Forster, laag moties. En hij wil zo graag zijn een man met veel goede ei- del, kast = licht eiken, ƒ 4200
vriendenkring
uitbreiden. genschappen. Wil je weten Tel.: 02507 - 13858.
Boxnummer 960874 (1 gpm). welke? Boxnr 991376 1gpm.
Bloemen, planten
Een wandeling met vr. over Met mij (man) kun je veel lahet strand of er gewoon op chen en goed praten. Ben je
en tuinartikelen
liggen, welke jongen voelt nieuwsgierig en wil je meer
hier iets voor?
weten? Boxnr 953514(1 gpm)
TUINMAN voor al uw tuinBoxnummer 960387 1gpm.
Pim, 64, zoekt iemand van werk, hek- en straatwerk.
Ellen, sinds kort alleen en zijn eigen leeftijd voor een Levering alle materialen.
zoekt 'n vriend om leuke din- LAT-relatie. Lijkt je dat wat? Vraag vrijblijvend prijsgen mee te doen. Ben jij die Boxnummer 959560 (1 gpm). opgave. Tel.: 023 - 380852.
jongen? Boxnr 961760 1gpm.
Priscilla wil een leuke jongen
Floor zou graag eens een se- om 'n leuk avontuurtje mee te
Te koop
neus vrouwtje ontmoeten. Wil beleven. Wat dacht je ervan?
aangeboden
jij dat vrouwtje wel zijn?
Boxnummer 961055 1gpm.
diversen
Boxnummer 961996 (1 gpm).
Spontaan, eerlijk, open, houdt
Zoek jij ook een relatie met van uitgaan, dansen en wan* T.k.: stapelbed compl., met
spanning? Probeer het dan delen. Dat is Mario.
eens met deze romantische Boxnummer 964084 (1 gpm). aan het bovenbed 8 TL-lamps
JVA solarium, f 250: 14043.
Peter. Boxnr 963615 (1 gpm).
Theo heeft 3 kinderen, een
goede baan en een eigen
Te koop
huis, maar geen vrouw.
gevraagd
Boxnummer 961821 (1 gpm).
Brains, body and guts? Heb
je dat? Dan moet je deze
roodharige vrouw eens bellen. Boxnr 961953 1gpm.

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

DOMBO
U óók?
Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 02507-12070

diversen

Voorlopig een goede vriend,
we zien wel wat er verder van
komt. Zo denkt Marianne! *T.k. gevr.: rubberen paard'
rijlaarzen, mt 30/31. Tel.:
Boxnummer 921348 1gpm.
02507 - 14752.
Wie reageert op de advertentie van Astrid, die van uitFinanciën en
gaan, sport en strand houdt?
handelszaken
Boxnummer 953163 1gpm.
Wie wil er met chauffeur Bert
op allerlei verschillende plaatsen komen? Jij?
Boxnummer 959612 (1 gpm).

Autoverzekering
VA ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Geopend dagelijks van
13.00-2.1,00 uur

Start inschrijving
14 augustus
werkdagen 10-16 uur

. Altijd de nieuwste .
premièrefilms, tevens'
veruit'de grootste •
. keuzeJn Zandvoort.

Informatie/demonstraties
op de Open Dag
zaterdag 2 september.
10.00 - 16.00 uur

Verhuur.van
movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b•
Zandvoort
Tel. 02507-.12070

Volksuniversiteit
Rapenburgerstraat 73
telefoon: 020 - 626.1626
ASTROLOGIE opleiding/curs.
'Jupiter'; folder 020-6384148.
BRIDGE-CURSUS
(26 lessen)
dinsdagmiddag bij de Looier
Lijnbaansgracht 185 A'dam
Pr. ƒ 175,- incl. cursusboek.
Tel: 020 - 6279380.

Auto's en
auto-accessoires

Onroerend goed

en woonruimte
te huur
aangeboden

Te koop: Citroen AX10E, bj.
'88, wit, APK '96, vraagprijs
ƒ6000.02507 - 19709.

• Zie de colofon voor opgaTe huur van 1/9 tot 30/6 '96: ve van uw rubieksadvertentie.
1-a2-pers.
gemeub.
zomerh.,
Centrum v. Oorspronkelijke &
Intuïtieve Muziek & Dans start geen huisdieren, ƒ700 p.m.
Rijwielen,
in sept. workshops, cursus en excl. Tel.: 02507 - 17669.
indiv. lessen, 020 - 6735330. Zomerhuis te huur per direct,
motoren,
permanent, voor werkende albromfietsen
leenstaande. 02507 - 13946.
met Franstalige docenten bij
*ATB Giant, type Granite,
France Plus: 020 - 6163632.
Onroerend goed
nwe tandwielset, paars, 26"
Cursussen SPAANS
en woonruimte
wielen, ƒ300. 02507-18156.
Start 18 sept. Colegio
te huur gevraagd
Te koop: snelste Honda CBR
Pena Negra: 020-6752293.
600 van Zandvoort, 1988, perGediplomeerd muziekdocent
onderh.,
rood/wit,
Gevr.: montageruimte, min. fekt
pijporgel, piano, theorie
6x6m, voor zelfbouw van een ƒ8.250. Tel.: 02507 - 18995.
solfège. Ook opl. voor toel.ex.
polyester vliegtuigje. Tel.: * T.k. gevraagd: opoefiets en
conservatorium. M. van Elven 02507
- 16705.
buggydrager
voor
fiets.
020 - 6851922.
T.h.
gevr.:
GARAGE in Zand- 02507 - 19880.
Hebreeuws leren? Kan weer
• Reflectanten op advertenv.a. okt. in Haarlem. Info. voort. Tel.: 02507 - 18149.
Sticht. Tarboet 020-6717718. Woning te huur gevr., min- ties onder nummer gelieven
stens4-kam., geen Noord, tot ervoor te zorgen dat het numPIANOLESSEN
ƒ
1500 incl. Tel.: 02507-20189. mer in de linker-bovenhoek
Klassiek en modern
op de envelop staat vermeld
door gedipt, lerares.
Woonruimte te huur gevraagd en dat de brief geadresseerd
Tel.: 02507-18486.
tot ± ƒ 650, geen Noord.
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
"SPAANS voor iedereen": Telefoon: 02507 - 20189.
156,1000 AD Amsterdam. Dit
kleine
groepscursussen,
voorkomt vertraging in de beWoningruil
aparte "Talendorp"methode,
handeling.
in A'dam-Z: 020 - 6446725.
SPOED CURSUS BRIDGE
(8 lessen)
maandagavond bij de Looier
Lijnbaansgracht 185 A'dam
Pr. ƒ55,- incl. uittreksel.
Tel: 020 - 6279380.

Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.-g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.

06-Nummers

Aangeb.: 5-kam. maisonnette
in Zandvoort. Gevr.: kleinere
ééngezinswoning of benedenhuis: 02507 - 15515.'

GESCHEIDEN en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen
zijn ook op zoek: bel
06-350.290.15 (1gpm).

Vakantie
buitenland

GRATIS naar bed met getrouwde vrouwen thuis.
Sexkontakt 06-9530 (1gpm).

Gratis naar bed met vele
Dikke VROUWEN thuis. Bel
Sta-caravans t.h. Ardennen ook 06-9580 (75cpm).
vanaf ƒ250,- p.w. all-in.
Inl. 04459 - 1598.
Gratis naar bed met getrouwde vrouwen thuis. Sexkontakten: 06-320*330*88 (75cpm).
Rijles auto's

en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

GRATIS Sexkontakt, nu spec.
met hete vrouwen van 40+.
Bel nu 06-98.11 (75cpm).
GRATIS 't bed in met getrouwde vrouwen. Direkt sex
contact. 06-9566 (75 cpm).
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75cpm).

Zoekt u ruimte voor vergadeSportartikelen
ring, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
* Paardrijlaarzen, mt 37, ƒ 20'
Gemeenschapshuis,
tel.: paardrijbroek, mt 152, ƒ2502507-14085 of 19652.
cap, mt 52, ƒ 25.02507-30979

Hete meisjes (18) Live

06-9715
Geen wachttijd 1 gpm

voor de particulier

Wat moet u doen:

Bianca heeft een vaste baan,
veel hobbies, maar nog geen
vaste relatie. Dat wil ze wel.
Boxnummer 961758 1gpm.

Volksuniversiteit
Amsterdam

MICRO'S

Woninginrichting

De enige echte vuilvreetmat!
Bekend van Huishoudbeurzen. Leverbaar in alle maten
en div. kleuren. Gratis bezorgd. Ook voor uw kantoor,
1. Kies een leuke advertentie, ƒ 1,- p.m.
bedrijf, boot, caravan etc.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. Tel.: 02507 - 12353.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
*Salontafel, 1.25x55x40, bovan uw keuze.
venbl. glas, onderbl. tegels,
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
ƒ 175. Tel.: 02507 - 17146.

DÖMBO
Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 02507-12070

Cursussen Frans

te koop - te huur

GROTE ANTIEKBEURS
Amsterdam/Osdorp
,,De Meervaart" vrij. 8 sept.
16-21 uur, za. 9 en zo. 10 sept.
11-18 uur. Geselecteerde antiquairs uit geheel Nederland
bieden u veel meubels en
klein antiek aan. Org.buro
Midland B.V. Tel. 033-751167.

Videotheek

Lessen en clubs

MENS EN RELATIE

* LOGISTIEK medewerkers op MBO/HBO niveau
* ADM. MEDEWERKER, woningfinanciering 1/2 vereist voor
"A" \ oor brieven onder iiuniint-r wordt l regel extra in
een verzekeringskantoor in 't hartje van Amsterdam
rekening gebracht, alsmede/Jt,-- a.lm.koilrn.
* ervaren (DIRECTIE) SECRETARESSE/Office manager,
HBO niveau en een flexibele instelling is vereist
"A" Hij ]>!aat*>in<; in de Micro's worden geen beuij.simmrners \erstiiunl. Op \erzoek \vordl aan adverleerAUTOMATISERINGSMEDEWERKER MBO/HBO NIVEAU
dei> builen liet verspreidingsgebied één krant ver* Telemarketeer voor full-time, goed ABN sprekend en voor
Felicitaties
stuiird. Hiervoor wordt /(i,50 in rekening gepart-time spreekvaardigheid Duits vereist
bracht.
* HTS'er voor de afd. parts en sales, servicebewust en
r
\ll t -prij/t-n .•\(•!. 17.5 /r BTW
* Al 25 jaar zijn Tineke en stressbestendig is voor deze adm. baan vereist.
l kunt de tekst \ a n m\ Miero-advertentii-roinbinalic Z
Fred een paar. Hart. gefel.
lelefoniidi opge\<'n;
Staat de baan voor jou er niet bij? En heb je minimaal een
Arie, Marijke, Fred, Janet.
HAVO diploma? Bel dan toch even voor de allerlaatste
* Hela Hola, Jessica wordt nformatie: 020 - 6273094 / 6237475, of kom langs N.Z.
5-9 alweer 4 jaar! Pappa en Voorburgwal 158 te Amsterdam.
(dit nummer is niet voor be/orgklachten) of /enden aan:
mamma zingen hiep hoera!
Micro'» \\YrkimMliu
ARTO, HET UITZENDBUREAU
* Hoera, Oma Dorus wordt
I'o-thu- 156- 1000 AI) Anihlcrdnm
VOOR DE BETERE KANTOORBANEN EN
60 jaar! Hartelijk gefeliciteerd.
l)c sluiling.slijdcn gelden \oor plaatsing in dezelfde
WIE WEET MORGEN OOK VOOR JOU!
Jeroen, Annemiek en Frank.
w eek.
V oor de betaling ontvangt n een acceptgirokaart.
Wj
zoeken
4 KANJERS voor
* Hoera, Ranghildje 50 jaar!
Personeel
ons verkoopteam, i.b.v. auto,
Gefeliciteerd Ad + Suus.
die de wil hebben hard te
aangeboden
Hoera, Rob en Dymphe zijn werken en een mooie carrière
alweer 1 dag getrouwd.
op te bouwen. 02159 - 50822,
Huish. hulp b.z.a. voor dinsKees, Lydia en Jeffrey.
10-16 uur. Omg. 't Gooi.
Oproepen - Mededelingen
dagmorgen, 2 a 3 uur. Tel.:
* Jessica, gefeliciteerd met
02507 - 30490, na 19.00 uur.
je 4e verjaardag. Liefs van
Vrijwilligers
Nederlandse Vereniging „De Verzamelaar" afd. Amsterdam Stephan en Ricardo Koper.
Vrouw zoekt schoonmaakgevraagd
werk. Tel. 30449, na 20 uur.
* Lydia kaspers, alsnog
met tentoonstelling schaalmodellen
van harte gefeliciteerd.
Gastgezinnenhulp vraagt
Technisch personeel
FERRARI, DAF, VOLKSWAGEN
De evenementenploeg Z M K
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Relatie/bemiddelingsbureaus

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JM Zandvoort

C^ f*Qil C f
navolgende voorwaarden:
vJldU.55»
• geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend
via de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
l—

1 regel ƒ 5,08
2 regels ƒ 5,08
3 regels ƒ 5,08
4 regels ƒ 6,77
5 regels ƒ 8,46

—,

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

10,15
11,84
13,54
15,23
16,92

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

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

.Abonnee Ja/Nee
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donderdag 31 augustus 1995

Bloemenmagazijn

"

Grote Krocht 24
Tel. 12301
Vanaf 3 september zijn wij zondags gesloten

ik heb zoiets van . . .
Wij maken het weer gezellig met een bloemetje of
plant van ERICA

Bost lappen
of rundergehakt
1 kilo

Braadlappen
1 kilo

I n g e s c h r e v e n bil C B R

12,95

9,95

randstedelijk

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum

randstedelijk

opleidingen

O
De echte schakel
naar een baan!

verzorgt vóór ca. 9000 leerlingen

opleidingen

schakelprogramma'S'

Sukadelappen
1 kilo

Malse schouderlappen
1 kilo

14,95

14,95

Grote Krocht 5-7

Kies dan voor de metaal
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ " ' . > . ' .'"A-

In samenwerking met het arbeidsbureau organiseert het Randstedelijk

^*

verzorgt voor a 9000 leerlingen
deelti/dberocpsopleidingen en oriëntatie-

C
Leer het Cad en
MuisspeE in de
Autocad-opieiding
i
^^
centrum

deelt/idberoepsopteldingen en oriënlatie-

centrum

Hel Randstedelijk Opleidingen Centrum

OPENINGSTIJDEN:

. r
;
Maandag l/m vn|dag van
-*~.~.1..X-U ' '
. 9.00 uur tot 18.00 uur : ,
ZanöVOOn
Zaterdagvan&OOuurtot
.-! '.'v ..'•.•'.'•• V / v . - , . : . ' / :'\ ; v ; 17.00uur:/:. :''••••:.'-•• ••'•.

schakel program ma's

Ben je werkzaam in de metaal of werktuigbouw
Opleidingen Centrum voor mensen met onvoldoende vooropleiding een
schakelcursus naar de primaire beroepsopleidingen in de metaal.

duur: 1 jaar, 4 dagen per week (theorie en praktijk)
vooropleiding: minimaal 2 jaar voortgezet onderwijs
voorwaarde: ingeschreven staan bij het arbeidsbureau en een geldige verblijfsvergunning

Meer informatie en aanmelding
Westerstraat 187
1015 MA Amsterdam
tel.: 020-6243259

en wil je de nieuwe technologische ontwikkelin-

'n Avontuurlijk weekend
met een pony voor je deur,
vlakbij Ponypark Slagharen

i 11Mega Jackpot Postcode Loterij gevallen \\

MILJOEN
ERUm

Bij de volgende trekking van de Postcode Loterij
begint de Mega Jackpot dus weer op 2 miljoen gulden.

In totaal vielen bij de trekking van de Postcode Loterij
deze maand ruim 194.000 prijzen. De hoofdprijs van
een ton kwam terecht in Spijkenisse op lotnummer
3208 BE 047. Eenentwintig loten in diezelfde postcode kregen de troostprijs van duizend gulden. Van harte
gefeliciteerd! B

Hij is weer gevallen! Bij de augustus-trekking van
de Nationale Postcode Loterij viel de Mega Jackpot
op een verkocht lotnummer.

DOEN rond
de wereld
Kijk vanaf 3 september, elke
zondag van 16.30 tot 17.00
uur naar RTL 4. In het programma DOEN rond de
wereld neemt Caroline Tensen u mee naar de landen

WIN-TT-MILJOEN-BON

a, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 679 56 56.

Deelnemers van de Postcode
Loterij ontvangen de catalogus
begin september bij de bingoblokken voor het nieuwe televisieseizoen.

Q ƒ 20,- (twee lotnummers)
ö ƒ 10,- (één lotnummer)
D dhr. O mevr.

Adres:

Op de computer
Computerliefhebbers
vinden
een speciale elektronische editie van de catalogus gratis bij het
oktobernummer van het computerblad PC-Active. •

A/leer informatie en aanmelding
R.O.C vestiging Amstelveen
Startbaan 26
1187 XR Amstelveen
tel. 020-6474726
vraag naar de heer Krijn Vreeken

22,00 uur

UITSLAG TREKKING AUGUSTUS 1995
Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van augustus verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatstedrie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemerindezerfde postcode wint-totS.OOOgulden-dezelfde prijs. Maximaal 499 loten perpostcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
1013 EB
5O,2629 HX
25,- 3532 XB
25,- 4731 CB
25,- 671 4 LG
25,- 1754 JB
25,- 5654 JK
25,- 7944 GV
700,1771 MJ
1015 GD
50,50,2635 EK
25,- 3533 GG 70O,- 4731 MS 500,- 5655 JJ
25,- 6731 CC
5O,- 8006 CH
25,1015 TL
1OO,1777 DL
25,2636 HT
25,- 3543 BB
50,- 4818 CC
50,- 8011 AR
25,- 5655 JX 700O,- 681 3 KL
25,1018 SP
25,2642 CK
50,- 3564 EG
25,- 4904 ME
50,- 6835 CL
700,- 801 4 AK
25,1782 ND
50,- 5662 TD
25,1018 SW 500,- 1811 DL
25,2651 CL
5OO,- 3582 PX
50,- 4907 AV
50,- 5672 BB
25,- 6835 JW
70O,- 8022 RV
500,1021 ER
25,- 3603 BE
25,- 4941 EC
70O,- 5673 LH
25,- 6835 MG
25,- 8071 CH
25,1825 AH 10OO,- 2675 LC
7OO,1023 TG
1827 RC 1OOO,- 2678 TP
25,- 3607 SE
25,- 4944 XB 70OO,- 5683 KJ
25,- 6836 PE
5O,- 8101 XW
25,50,25,- 5013 BR
50,- 6843 H J
5O,- 8102 XT 7000,1025 MG 500,- 1851 AK
25,2691 PR
50,- 3621 LT
5O,- 5684 NH
PA
2726
BP
25,1052 HT
1861
50,3643 AD
25,- 5021
JG
25,- 5688 AX
25,- 6851 LR
25,- 8166 JS
25,100,1052 NJ
1862 CS
25,2731 AD
25,- 3648 KS
5O,- 5021 TD
700,- 5691 WT 70O,- 6871 LN
5O,- 8181 KJ
700,25,1055 XK
RE
25,2742 DH
50,- 3651 LM
5O,- 8224 DL
25,- 1901
25,- 5025 WE 70O,- 5701 EL 7OOO,- 6904 CL
5OO,PC
2743 DT
700,- 3704 TJ
25,- 5037 MJ
50,- 6931 WT
1056 DT
25,25,- 5701 TT
50,- 8232 EE
5O,25,- 1911
1056 RL
1911 RX
25,281 1 XA
25,- 3722 CG
25,- 5044 CB
700,- 5703 AE
25,- 6942 EX ÏOOO,- 8244 BS
7OO,1OO,50,25,- 6942 ZP
25,- 8262 DS
1058 AT
25,1945 SG
2821 ZJ
25,- 3723 PJ
70O,- 5045 AP
25,- 5706 CG
25,25,- 6942 ZV
5O,- 8264 AG
1058 TB
1962 VH
50,2831 AG
50,- 3731 KT
25,- 5056 LC
700,- 5707 JD
25,700,1062 AZ
25,2841 RT
25 - 3734 BR
5O 8265 PD
50,1963 AR
50,1064 HP
2905 PM
50,- 3742 CN
50,1966 XK
25,25,8303 HT
700,1064 PG
5O,2941 GS
25,- 3742 DA
5O,8305 AP
50,1969 NB
25,1064 TZ
8313 AM 70O0,50,1972 CC
25,2969 AW
25,- 3752 ZJ
50,1068 NX
25,2991 HK
70O,- 3761 BT
25,8316 BA
700,25,1972 EC
8375 BN
1069 BA
1OO,1974 PL
25,2991 JL
25,- 3761 GH
7OO,25,XK
1072 MG
5OO,3008 JA
500,- 3765 CC
50,8443 CG
50,25,- .2011
8471 JB 70OO,2011 ZW
25,1073 EK
25,3021 AC
7OO,- 3768 EV
25,8471 NK
3022 DD
25,- 3791 AV
1074 AN
100,2013 VL
5O,25,50,1077 NM
2033 MN
25,258491 GR
25,25,3025 PR
1OO - 3812 KG
SG
8501
ZW
1077 ZB
2035
5O,3029 BT
25,- 381 7 KK
700^1OO,25,8567 JX
2061 HR
5O,3034 ZM
25,- 3833 VX
5O,50,1078 JM
25,2101 AK
1079 WG
1OO,3035 GD
50,- 3834 CB
5O,8605 AB
25,25,3037 XN
5O,- 3844 DH
50,8607 EW 100,1082 EM
25,2102 CV
25,8761 PJ
25,5O,25,1082 KV
50,2102 LE
3039 LN
5O,- 3851 EZ
8821
2111 WX
50,25,LZ
25,1106 DR
25,3061 PS
50,- 3853 WB
8862 wz
2131 EB
25,3067 CX
70O,- 3892 CL
25,50,1107 CJ
25,2131
SN
3904
BX
5O
891
6
DA
50,1107 RD
25,10O,3069 EH
25 25,- 6951 KN
2135 JN
25,3073 DK
25,- 391 1 HD
25,- 5066 BK
50,- 5709 GX
25,- 8921 NG
25,1112 NW
25,MC
25,- 6955 BE
2151 DM
25,25,- 5091 WH
700,- 8926 MH 7OO,1121 JK
700,3075 HJ
5O,- 391 1 JA
50,- 5712
AX
700,- 6956 AM
5O,- 5121 CB 500,- 5741
25,- 8932 NK
2152 CK
25,3082 NB
700,- 3925 MP
25,1132 XN
50,XG
50,- 6961 CR
50,5O,- 51 21 NJ
70O,- 9001 EC
25,1141 KV
50,2153 ES
3085 BG
25,- 3931 XK
50,- 5751
25,- 6987 BG
25,- 5131 NK
25,- 9001 ZH
2154 MS
5O,3111 HJ
50,- 3971 SL
25,- 5753 AB
25,1181 AA
50,25,- 6999 EB
2181 EA
5OO,3117 ZV
25,- 3981 ET
25,- 5142 PN
25,- 5753 SE
25,- 9051 GX
5O,1182 JZ
25,25,- 5142 SP
XN
25,- 7021 ED
50,- 5801
25,- 9051 MH
25,2203 GW 7OO,- 3135 AK
7OO,- 3984 CS
1183 HS
50,50,- 5144 BD
50,- 7021 GC
5O,- 9061 CP 7OOO,2211 NW 70O,- 3136 PM
25,- 3994 XH
25,- 5802 CR
1185 KM
50,KB
7OO,- 7038 ES
2221 VD
50,- 3141 XT
5OO,- 5151 BP
25,- 5831
25,- 9076 AG
25,25,- 4001 VT
1186 MD
25,25,- 7044 AN
2241 TH
25,- 5151 SZ
700,- 5853 BP
50,- 9076 PN
5O,50,- 3151 XH
500,- 4005 AV
1186 VL
50,25,- 5165 CD
25,- 7064 BA
25,- 9136 PV
25,- 3181 WG 7OO,- 4006 ER
5O,- 5855 AD
700,1212 BA
50,2243 CB
BC
25,- 7095 BK
25,- 5165 TT
25,- 5861
50O,- 9202 GM
5O,1213 W
2244 EA
5O,- 31 94 JX 70OO,- 4101 BX
25,JA
50,- 7104 BB
25.- 5912
50,- 9221 SJ
25,1215 AS
2264 HT
25,- 3195 TN
25,- 4101 WP tOO,- 5224 TG
25,25,- 5231 GK 500,- 5913
ER
25,- 7156 LM
5O,- 9254 ES
2264 HT
70O,- 4124 AE
25,1216 JA
25,- 3202 H D
25,CC
50,- 7161 JG
25,- 5233 NA
50,- 5941
25,- 9271 BT
25,1221 LA
2264 JX
25,3207 AB
5OO,- 4126 RJ
50,5OO,- 5981
PH
5OO,- 7161 JJ
25,- 5246 CE
500,- 9281 NG
50,1222 AN
2273 GC
3208 AT
7OO,- 4132 EC
25 50,700,- 5991
PW
25,- 7201 BE
2274 GG
3232 SM
5O,- 4301 WD
25,- 5246 GX
50,- 9285 TR
25,1222 BR
25,1OO\7OO,- 7203 DT
50,- 5995 BC
25,- 9291 BC
7OO,1222 KH
2274 RX
3253 LH
50,- 431 1 CB
25,- 5258 AW
25,25,BP
5O,- 6024 BC
500,- 7205 BM
25,- 9331 AZ
25,1222 NJ
3286 VX 70OO,- 431 1 CM
25,- 5341
2286 LR
25,25,25,- 6031 WB
5O,- 7218 PA
3297 CE
50,- 431 1 RL
50,- 5343 JD
25,- 9331 EN
50,1243 KG 5OO,- 2291 TR
50,25,- 6041
BP
50,- 7241 BJ
500,- 9403 EA
25,1244 PV
331 1 TA
5O,- 4333 KG
50,- 5382 JB
2311 SN
700,1OO,7OO,- 6071
AN
25,- 7251 KL
50,1244 RD
3312 CP
25,- 4337 VJ
50,- 5388 GN
25,- 9403 KE
25,2312 DW
50,AE
700,- 6101
AN
25,- 7255 BC 500,- 9411 LW 50O,3313 GM
25,- 4351 AC
5O,- 5401
1250 AE
2312 XB
500,50,5402
VB
25,6102
TE
25,3314
AV
7OOO,7316
KP
700,9422
AM
50,4382
JH
25,1250 AE
2312
ZR
50,25,50,- 6121
XA
25,- 7321 CC
50,3315
VB
50,- 4384 AK 500,- 541 1 GA
25,- 9461
ER
50,1251 DD 500,- 2313 RX
KR
7OO.- 6122
CG
25,- 7322 BL
rOO,- 5421
700,- 9463 PA
25,2321 XM
331 7 AL
25,- 4385 HK
1271 XH
25,50.5447
PP
25,9471
6136
AN
50,EV
3328
EH
50,4388
VK
700,7323
MZ
50,25,2343 MD
1311 RR
25,50,CS
700,- 6137
PE
25,- 7331 AJ
50,- 9494 RH
500,2377 DB
3332 BD
10O,- 4401 NG
25,- 5461
1313 JJ
50,25,25,- 6151
CB
25,- 7333 A V
50,- 9533 TB
50,2381 EM 500,- 3332 BS
25,- 4416 CJ
50,- 5462 CN
1323 NP
25,50,- 6161
BV
25,- 7396 NL
EN
50,25,- 5467 AH
25,- 9581
2381 LT
50,3342 BM
25,- 4434 NK
1338 AK
25,6166
CJ
7OO,741
2
DV
25,9617
AE
25,1382 AH
2381
XH
25,50,6171
AS
50,- 7429 AH
5O,- 9642 JJ
50,2394 GH
25,1382 BG
25,6171
JG 70OO,- 7442 AG
50,- 9642 KG
25,25,1382 VC 500,- 2396 GZ
6181 KZ
7OO,- 7471 XC
25,- 9651 BL
25,25,1404 HE
2402 GW
25,6191
CM
50,- 7475 RN
50,5O,- 9654 PP
10O,2405 EB
1 405 AT
25 621 1 NH
50,- 7495 PC
25,25,50,- 9675 LK
1432 CK
2408 CT
50,6217 BE
50,- 7521 TJ
50,50,500,- 9682 XR
2411 AS
1435 GK
25,6224
CP
50,7533
BD
50O,9697
PT
25,2421
XS
1441 PR
50,25,6268 NL
5O,- 7533 VK
10O,25,- 9712 KP
2512 HE
25,1443 AD
25,6301 AW
50,- 7533 XH
25,25,- 9731 JM
25,1444 GM 1OO,- 2515 TH
6301 VH
25,- 7542 VL
2517 CL
25,- 9732 HL 100O,25,1445 SJ
25,10O,6333 BR
50,- 7546 CN
25,- 9737 NP
2518 EV
25,1446 CX
25,25,6336 XM
5O,- 7556 VG
70O,- 9744 AT
2522 VN
50,1447 AK
25,RT79
i_jp
cnn „
25,oof^
ncz
ot/i/,7557 AJ
5O - 9752 JM
2542 NE
1447 HP
25,50,9752
NK
25,6373
CJ
700,7557
HG
50oi2551 MX
1447 NS
50,25,en voor iedere deelnemer in de postcode
6413
TK
50,5O,7577 BE
50,- 9791 LC
25,2552 TK
5O,1483 BR
25,3208 EB een troostprijs van ƒ 1 .000,6433
JS
7OO,7591 EK
25,- 9833 PC
1OO,2552 TV
1504 CN
25,7591
W
7OOO,9843
GG
25,6465
EJ
50,1504 HK
50,2553 GG
25,50,6524
GE
50,7595 AB
50,- 9865 BJ
1507 LJ
50,2555 LK
5O,50,- 5467 KH
CE
25,50,- 6525 ST
25,7603 XD
25,- 9901
7OO,- 4461 DC
1OO,2555 PJ
1521 KZ
50,- 3354 BL
25,4461
NG
7OO,7608
JM
25,9951
BD
7OO,5469 RC
25,- 6533 JC
50,25,2564 ST
1531 TR
700,- 3361 AT
7609 PB
25,- 9951 HW
50,7OO,- 6538 GJ 500,700,- 4462 VH 50O,- 5476 LD
1551 AB 5OO,- 2572 XG
70O,- 3363 HC
50,5O,- 5501 AD
50,- 6541
RH
25,7622 TX
700,- 9953 SC
25,- 4475 AL
2573 GX
1562 SB
50,25,- 3372 EN
7707 PN
50,25,- 451 1 PM 70O,- 5503 VB
50,- 6561
DC
70O,25,2573 SN
700,- 3402 AC
1566 DK
771 1 JP
50,7OO,- 4529 GW
5O,- 5512 PB
25,- 6562 EM
50,1602 NT 10OO,- 2574 XH
50,- 3433 EJ
100,- 4551 LD
25,- 5552 NC
700,7721 BX
25,50,- 6585 XP
2582 HM
1625 CR
25,5O,- 3437 VD
WP
25,3438 RW
5O,- 4561 ZC
25,- 5554 CK
25,- 6591
7731 LL
50,25,1625 HH 1OO,- 2583 GB
3441
AB
7OO,4571
PA
50,6596
DB
25,7783
BB
500,TP
5556
VN
25,2583
1625 WJ
25,25,SV
7OO,7822 HH
25,50O,- 461 1 JN
5O,- 5582 HJ
700,- 6601
2584 BD 5OO,- 3448 EA
50,1633 RP
25,- 5627 MN
5O,- 7846 AE
50,3451
BW 7OO,- 4614 JR
50,- 6644 BE
2597 KP
1OO,1645 WR
25,7OO,- 7881 HN
25,3454 BN
25,- 4651 AL
5OO,- 5627 PB
5O,- 6644 BM
5O,1647 AE 1OOO,- 2612 EW
1OO,- 7891 LA
25,351 1 ZK
25,- 4691 GB
50,- 5628 AS
25,- 6661 XX
2612 GS
25,1691
EK
25,50,- 7906 PM
25,70O,- 6681 VH
25,- 5628 SC
1702 EZ
25,2613 GP 1OOO,- 3524 WG 7OO,- 4691 GM
7OO,- 7913 CA
50,3527 BM
25,- 4698 AR
25,- 5628 VD
25,- 6691 DA
25,1723 WN 1OOO,- 2613 HJ
6713
EV
25,791
4
TM
7OOO,5628
WE
50,AA
3531
BD
25,471
1
CE
25,1746 CM
50,2622
25,-

M EG A JACKPOT

3208 E B 047

Postcode:
Plaats: Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel..
Banknummer:
i i i i

i

i

i i

150.95.09

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

-BasiSCUrSUS AutOCad 12 (alle branches)

M^oon
Aivin
N w \J H U"uf^i
n w LiL-M
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In de eerste uitzending bezoekt Caroline Tensen het Latijns-Amerikaanse
land Peru. Hier bezoekt ze een markt
in desloppenwijken van Lima.

Postbanknummer:

-Tekenaar Autocad 12

GEVALLEN IN

n

Naam:

-Bediener-Programmeur CNC-verspanning

f4.OOO.OOO

waar de produkten uit de
DOEN-catalogus gemaakt
worden. Met een speciale
kijkersvraag kunt u produkten uit de catalogus en
andere prijzen winnen.

O ƒ 40,- (vier lotnummers)
O ƒ 30,- (drie lotnummers)

Centrum verzorgt de opleidingen:

Ja, dat kan in Vakantiepark Collendoorn.
Dat is een belevenis voor u en de kinderen!
Reserveer snel voor dit unieke last minute weekendarrangement:
* 2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV
op slechts 5 km afstand van Ponypark Slagharen.
* 3 dagen lang gratis entree in Ponypark Slagharen met z'n vele attrakties
zoals de wildwaterbaan, de looping, de spannende wildwest shows,
zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer.
•*• genieten van de oergezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* en natuurlijk een gratis pony als ideale speelkameraad voor uw kinderen,
aankomst vanaf vrijdagmiddag 12.00 u., vertrek zondagavond 19.00 u.

Reserveer snel: 05231-3000

vraag naarde heer J. van Heun

gen bi/'houden? Het Randstedelijk Opleidingen

Hl IM/VI lUIM/VLt Hl
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De
Binqogetallen
vallen:
Vanaf
4 september
iedere
maandagavond
om 21.00 uur
bij RTL 4:
Postcode Loterij
Record Show
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Alleen 'oude-knarrenteams' ZVM naar zege
ZANDVOORT - Het vierde Jan van Koningsbruggen-handtaaltoernooi, dat
zaterdag en zondag werd gehouden, is een groot succes
geworden. Aan het door
ZVM-handbal georganiseerde evenement deden ruim
dertig teams mee. Bovendien bleven vele teams overnachten in tenten die rondom het handbalcomplex waren verrezen.

*i "

M* -?

.

Sporting Club begint
nieuw badmintonseizoen
ZANDVOORT - De Zandvoortse badmintonvereniging Sporting Club Dirk van
den Nulft begint donderdag 7
september het nieuwe seizoen.
Tot eind april zal iedere
donderdagavond de Pellikaanhal van half acht tot half
elf openstaan voor leden van
deze badmintonvereniging.

/r

/f

Reeds dertig jaar lang is de
Sporting Club een begrip binnen de Zandvoortse sportwereld. De voor deze vereniging
zo kenmerkende combinatie
van recreatief badminton
met een gezonde clubsfeer
blijkt door de jaren heen uitstekend te werken. Ook in dit

Het handtaalspektakel begon
op zaterdag met het 'oude-knarrentoernooi'. Vier mannenteams en drie vrouwenteams
hadden zich hiervoor ingeschreven. Het slimste spel
kwam van de Zandvoortse
teams. Zowel bij de mannen als
de vrouwen ging de zege naar
ZVM.
In de avonduren had de organisatie voor een grandioze barbeque gezorgd met daaraan gekoppeld een bijzonder gezellig
feest.
Op de vroege ochtend tijdens
de tweede dag konden ruim
honderd deelnemers zich te
goed doen aan een uitgebreid
ontbijt. „Met behulp van de
vele vrijwilligers hebben we het
allemaal voor elkaar gekregen," meldde • Dirk Berkhout.
„Zonder die hulp kan het niet.
Het liep echter weer uitstekend
en zodoende was het een zeer
geslaagd weekend, dat volgend
jaar zeker opnieuw zal worden Een speelster van ZVM-handbal (midden op de foto) ziet dat een aanval wordt afgeslagen
gehouden."
ZVM naar een tweede plaats zeer sportieve toernooi aan
door een 6-5 overwinning. Twee bod. De jongens B-junioren van
Aristos
poules werden gemaakt bij de ZVM, die toch wel leuk handbal
Op zondag werd in diverse vrouwen. In de A-poule ging de lieten zien, kwamen niet verder
poules de handbalstrijd voort- eerste prijs naar Havas uit Al- dan een vijfde plaats. Het fysiek
gezet. Vooral in de herenpoule mere, terwijl het Zandvoortse veel sterkere Pidus Westlandia
viel zeer spectaculair en hoog- handbalteam beslag legde op pakte de eerste plaats. De jeugstaand handbal te bewonderen. een verdienstelijke
derde dige dames kwamen in hun
poule goed voor de dag. ZVM
Bij de mannen-senioren trok plaats.
uiteindelijk Aristos aan het Schagen werd winnaar van de moest genoegen nemen met
een fraaie tweede plaats achter
langste eind. Dit team verwees B-poule.
Ook de jeugd kwam in dit het sterke Visa Swift.
ZANDVOORT - Voor de

Zandvoorters
beheersen
beach-tennis
ZANDVOORT - De strijd om
de nationale kampioenschappen beach-tennis werd vooral
een Zandvoortse aangelegenheid. Op het winderige Zandvoortse strand werden desondanks aardige partijen in het
rulle zand gespeeld.
De voor de TC Zandvoort uitkomende tennissers Raoul
Snijders en Marco van Heemkerk waren erg succesvol.
De BI-spelers wonnen hun eigen klasse en bleken ook de
sterkste in de A-klasse.
Bij de vrouwen waren Andrea
van den Hurk en Kim Kilsdonk
goed op dreef in de BI-klasse.
In de finale was het duo Van
den Hurk/Kilsdonk te sterk
voor het koppel Veldhoen/Vetje.
Bij de C-speelsters ging de
overwinning naar Daphne Snijders en Karinne van Capelle,
terwijl bij de mannen in deze
klasse de broers Franc.ois en
Hans van de Hof, uit Dussen,
de eerste plaats opeisten.

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fm Ether 106.9 fm
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
O.OOt/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Even Brunchen m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

P A R A D E 1995
Zaterdag

september Bloemencorso
Dances with Flowers

Aalsmeer
Route

Aalsmeer
2.00 uur
15.00 uur

Aalsmeer
Tentoonstelling
In Bloemenveiling Aalsmeer
1 sept. van 15.00 tot 23.00 uur
3 sept. van 09.00 tot 17.00 uur

08.30 Start Bloemenveiling
Aalsmeer/Zwarteweg
09.15 Aalsmeer: Raadhuisplein
Defilé
10.10 Oosteinder-/Machineweg
10.15 Aalsmeerder-/Machineweg
11.00 Bovenkerk
11.45 Amstelveen:
Keizer Karelweg/Plein 60
14.15 Amsterdam:
Olympisch Stadion
Start middagparade
15.05 Overtoom/Nassaukade
16.00 Dam/Defilé
17.00 Museumplein
Einde middagparade

Verlichte Corso
door het centrum
van Aalsmeer
Van 21.00 tot 22.45 uur

Na reeds een fraaie derde
plek in de sterke A-groep van de
interne competitie van De
Raadsheer wachtte Olaf Cliteur
de zware taak om zijn vorig jaar
veroverde zomertitel te verdedigen. Na twee relatief makkelij ke overwinningen wist Cliteur ook de derde ronde winnend af te sluiten. In de ronde
vier tot en met zes wachtte Cliteur echter al zijn concurrenten. Na een toch nog vrij gemakkelijke zege in de vierde
ronde moest Cliteur zijn honderd-procentscore in de vijfde
ronde verdedigen tegen Joop
Dekker. Dekker had op dat moment slechts twee remises af gestaan. Na een fraaie combinatie
van de Chess-speler moest ook
hij echter zijn eerste nul incasseren.

Finale
In de zesde ronde stond de
echte finale op het programma.
De Zandvoorter moest met
zwart aantreden tegen de Amstelvener Jan Schroten, die met
5 uit 6 op de tweede plaats
stond. Na een zeer spannende
partij trok Olaf Cliteur op het
eind van de avond aan het langste eind. Met een tactische remise in de laatste ronde schreef
de eerste-teamspeler van Chess

ZANDVOORT - De vlucht
voor de duiven van Postduiven
Vereniging Pleines ging zaterdag over een afstand van ongeveer 145 kilometer. De duif van
Hans Heiligers meldde zich als
eerste op het Zandvoortse hok.
De duiven werden in het Belgische plaatsje Duffel gelost om
tien over half elf. De vlucht verliep snel en reeds om negen minuten voor één uur klokte
Hans Heiligers de winnende
duif.
De uitslag van de eerste 25
duiven: H.Heiligers l, 5, 9, 13,
15. R.Driehuizen 2, 4, 8, 12, 22,
23, 24, 25. E.Paap 3, 11. R. en
Th.Sinnige 6, 18. P.Bol 7, 14, 17.
G.Harteveld 10, 16. F.Spronk
19. J.Romkes 20. H.Gaus 21.

Zandvoortse Schaak Club doet
mee aan vierstedencompetitie

ZANDVOORT - Het nieuwe schaakseizoen van de
Zandvoortse Schaak Club
begint donderdag 7 septernber. Evenals vorige jaren is
de lokatie het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat.
Foto Persbureau Zandvoort

De schaakstukken zullen
waarschijnlijk nog niet de gehele avond aangeraakt worden,

Olaf Cliteur grijpt opnieuw
zomertitel bij De Raadsheer

tweede achtereenvolgende
maal is Olaf Cliteur zomerkampioen geworden van de
Amsterdamse Schaakclub
De Raadsheer. Met een score van 6,5 uit 7 won de Zandvoorter dit uit ruim zestig
deelnemers tellende zomertoernooi. In Haarlem bereikte zijn teamgenoot Jako
Otte een bijzonder fraaie 11e plaats bij het Open-Haarlems snelschaakkampioenschap.

dertigste clubjaar is de Sporting Club weer druk bezet.
Voorzitters Gerrit van den
Nulft en Jaap Enderman hebben de leden weer naar sterkte ingedeeld in de dames-, heren- of mixed-dubbelpoules.
Ondanks de goede bezetting
binnen Sporting Club zijn er
nog een beperkt aantal plaatsen vrij voor nieuwe leden.
Gegadigden die in de winter
op een gezonde en leuke manier fit willen blijven kunnen
zich op de speelavonden meiden in de Pellikaanhal aan de
A.J. van der Moolenstraat.
Telefonische
inlichtingen
worden verstrekt door Jaap
Enderman, -30952 of Gerrit
van den Nulft, -19645.

Duif Heiligers wint

Society Zandvoort het toernooi
op zijn naam.
Teamgenoot Jako Otte leverde een goede prestatie. Op het
sterk bezette Open-Haarlemse
snelschaaktoernooi ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad Haarlem, eindigde Otte op een 11-e plaats.
Met dit fraaie resultaat lijkt
Otte startklaar voor het nieuwe
seizoen.

Vergadering
Morgenavond wordt bij
Chess Society Zandvoort het
nieuwe seizoen ingeluid met de
jaarlijkse
ledenvergadering.
Behalve de nieuwe plannen van
het bestuur zal er ook uitvoerig

stil worden gestaan bij de huldiging van de kampioenen van vorig seizoen. Over de externe
competitie valt op dit moment
door wedstrijdleider Olaf Cliteur nog niets zinnigs te meiden. Hij ontving namelijk tot
het afgelopen weekend slechts
een voorlopige indeling en derhalve dus nog geen speelschema.
De vergadering begint mprgenavond om acht uur precies
en wordt gehouden in het Gemeenschapshuis aan de Louis
Geïnteresseerden, die graag
Davidsstraat. Ook niet leden
zijn welkom. Na afloop van de schaken, in het bijzonder de
vergadering blijft er zeker tijd huisschakers, zijn van harte
over het schaakspel te beoefenen. Inlichtingen betreffende:
secretaris Hans Drost, -18430.

welkom. Vooral jeugdschakers
worden aangemoedigd eens op
donderdagvond langs te komen
in het Gemeenschapshuis. Informatie over de Zandvoortse
Schaak Club: -15023 of -14441.

Schaakprobleem
De wekelijkse schaakrubriek
wordt verzorgd door de Zandvoortse Schaak Club. In verband niet de zomerstop Is informatie over de schaakproblemen In te winnen via de volgende telefoonnummers: 02507 •
17272, 14441 en 15023. De eerst
volgende clubavond in het Gemeenschapshuis is op donderdag 7 september 1995.

Schaakdiagram 28. Opgave: mat
in twee zetten, wit aan zet.
Oplossing schaakdiagram 27
(mat in twee zetten, wit aan
zet): 1. Te7 - Pe7; 2. Pd6 en mat.

Zaterdag open hockeydag

Stormvogels verslaat
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - In de bekerwedstrijd tegen Stormvogels
ging Zandvoortmeeuwen dinsdagavond, na een 1-1 ruststand,
met 1-3 ten onder. Vooral in de
eerste helft was derde klasser
Zandvoortmeeuwen geenszins
de mindere van de IJmuidense
eersteklasser.
Reeds na drie minuten opende Riek de Haan de score voor
de Zandvoorters. In het verdere
verloop legden beiden teams
een aardig spelletje voetbal op
de mat. Zandvoortmeeuwen
zag Stormvogels vlak voor de
pauze langszij komen. In de
tweede helft speelde Stormvogels wat beter, hetgeen uitgedrukt werd in twee doelpunten,
1-3.
Ter voorbereiding op de naderende competitie speelt

omdat op deze eerste avond de
jaarlijkse
ledenvergadering
wordt gehouden. In die vergadering zal het bestuur rekening
en verantwoording afleggen
over het afgelopen seizoen aan
de leden. Voor de jeugd begint
de vergadering om zeven uur.
Tevens zal het programma
voor het komende seizoen besproken worden. Ook dit jaar
worden er twee competities gespeeld, die uiteindelijk een
club- en ladderkampioen zal
opleveren. De vierstedencompetitie is dit jaar definitief opgenomen in het programma.
Nieuw is de opzet van training
voor de jeugd. Dit zal in meerdere avonden, gezamenlijk met
de senioren plaatsvinden van
zeven tot acht uur.
Voor de seniorleden zijn er
diverse schaakcompetities. Het
belangrijkste is de strijd om het
clubkampioenschap.
Daarnaast zal er een Rapidcompetitie komen over vier avonden.
Nieuw is de uitbreiding van het
snelschaken. Totaal zullen er
nu drie avonden met het beperkte speeltempo komen met
de finale op 30 mei volgend jaar.
Het 16e Louis Blok-rapidtoernooi zal gehouden worden op
Hemelvaartsdag en dat valt op
16 mei.

Zandvoortmeeuwen zondagmiddag op eigen veld een oefenpartij tegen De Kennemers. De
aanvang van deze wedstrijd is
om half drie.
Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen oefent vanavond tegen het zaterdag-Ajax
team, dat in de eerste klasse
KNVB uitkomt. De wedstrijd
wordt op het complex aan de
Duintjesveldweg gespeeld en
begint om half acht.
Zondagmiddag ontvangt het
team van trainer John van der
Zeijs wederom een topclub op
het Meeuwen-complex. Het
top-amateurteam van Feijenoord, dat in de hoofdklasse van
het zondag amateurvoetbal uitkomt, is dan de tegenstander in
een oefenpartij. De aftrap is om
half drie.

ZANDVOORT - De Zandvoortsche Hockeyclub organiseert zaterdag een open dag op de velden van het Duintjesveld in Zandvoort-Noord. Van 10.00 tot 16.00 uur.
Zo worden van 10.00 tot 11.45 uur behendigheidsspelletjes gehouden om iedereen kennis te laten maken met hockey. Rond
twaalf uur vindt de prijsuitreiking plaats van de kleurwedstrijd,
die in samenwerking met de basisscholen is georganiseerd. Vanaf
één tot vier uur worden diverse evenementen gehouden. Onder
andere touwtrekken, zeephelling en een luchtkussen staan klaar
voor de spelletjes. Verder worden er demonstratiewedstrijden
gespeeld.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Henk van Gameren (16815) of Jan Verhoef (werk: -30504, privé: -14087).

Topvolleybal in Haarlemse week
ZANDVOORT - De tiende volleybalweek voor dames landenteams wordt op vrijdag l, zaterdag 2 en zondag 3 september in het
Extran Sportcenter in Haarlem gehouden.
Voor het Nederlandse damesteam is dit het laatste toernooi ter
voorbereiding op de Europese kampioenschappen drie weken
later in Arnhem. De sterke landenteams van Italië, Kroatië en
Tsjechië zijn de tegenstanders van de Nederlandse dames onder
leiding van bondscoach Bert Goedkoop.
Entreekaarten zijn in Zandvoort te verkrijgen bij Intersport
Jaap Bloem, Kerkstraat 16, 02507-18655. Voor tien gulden per dag
kunnen twee wedstrijden bekeken worden. De jeugd tot en met 15
jaar betaalt slechts vijf gulden. Een passe-partout van twintig
gulden geldt voor het gehele toernooi.

Citroën-coureurs racen om Europese titel

ZANDVOORT - Het Circuit Park Zandvoort staat
komend weekeinde geheel
in het teken van Citroen. Zaterdags zijn er diverse demonstratieritten met de AX,
de Supercopa ZX 16V en de
ZX Rally Raid alsmede tijdtrainingen per land. Op zondag eveneens demonstratieritten, gevolgd door de nationale AX-cup wedstrijden,
de Europese finale en de
Spaanse Citroen ZX 16V.

springplank voor aankomend
racetalent. In Nederland vindt
de AX GTi cup in 1995 voor de
zesde achtereenvolgende maal
plaats. Het nationale deelnemersveld bestaat uit 26 coureurs, onder wie maar liefst 11

vrouwen. Behalve het Nederlands kampioenschap en een
klassement in de Europese finale is er speciaal voor de vrouwelijke coureurs ook nog de
Playboy Ladies Cup.
Tijdens de derde internatio-

nale AX Cup Finale, die dit jaar
in Zandvoort plaatsvindt, worden eerst de wedstrijden per
land verreden. De snelste rijders uit Portugal, Spanje,
Frankrijk, Zwitserland, Denemarken en Nederland dingen

vervolgens om de titel 'Beste
Citroen AX-coureur van Europa'. Aansluitend aan deze finale
wordt de uiterst spectaculaire
Spaanse Supercopa Citroen ZX
16V verreden, waarvoor 27 auto's aan de start verschijnen.

Die dag staan verder de volgende onderdelen op het programma: een vliegshow door
het Pepsi-stuntvliegteam, slipdemonstraties, bungy jumpen,
rally-simulator, diverse optredens van onder andere Suger
Lee Hooper, de house-formatie
Snap, een jazz-formatie en
trommelaars, wielwisselwedstrijden, street-basketball, gyrospace en de nintendo-spelbus.
De toegang tot dit racespektakel is gratis indien de bezoekers in het bezit zijn van Citroën-toegangsbonnen die bij
de dealers van het Franse automerk kosteloos zijn te verkrijgen. Zonder bon is de toegangsprijs vijftien gulden.
Meer dan tweehonderd Citroën AX-coureurs uit zes verschillende Europese landen
meten hun krachten tijdens dit
groots opgezette race-festival.
De AX-cup heeft zich in deze
landen een uitstekende reputatie verworven als spectaculair
autosportevenement en als Het Zandvoortse circuit staat dit weekeinde geheel in het teken van Citroen
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VACATURES/OPLEIDINGEN/
CURSUSSEN
ADVERTEREN OP DEZE PAGINA?
Neem kontakt op met de advertentie-verkoop van Weekmedia:
Amsterdam: tel. 020-5622828, telefax 020-5622027
Amstelveen: tel. 020-6475393, telefax 020-6475449
Zandvoort: tel. 02507-17166, telefax 02507-30497

100GHOUDT

SAFARI

O
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DUBBELE
GRAAN
JENEVER
HELE LITER

AFRICAN
DRINK

verzorgt voor ca 9000 leerlingen

0.7 LITER

deelti/dberoepsopleidingen en oriëntatie-
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SCOTCHMAN
WHISKY
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Een lading ongevaarlijke
lesstof voor veilig vrachtwagenverkeer!

CHATEAU CAMBON
LA PELOUSE
In het dorpje Macao in het hartje
van de Haut-Médoc waren wij op
bezoek bij de gebroeders Carrère,
eigenaren van het beroemde
Chateau Cambon la Pelouse.
Wij proefden daar deze '92-er Cru
Bourgeois en waren betoverd
door de sublieme kwaliteit.
Wij besloten deze partij direkt te
kopen. Deze traditioneel gevinifieerde wijn heeft een diep
robijnrode kleur en een prachtige,
evenwichtige afdronk. Chateau
Cambon La Pelouse werd indertijd terecht geklasseerd als 'Cru
Bourgeois', daarmee behorend
tot de beste wijnen van Bordeaux!

0.7 LITER-40% ALC.

VERGELIJKBARE PRIJS

NAPOLEONl
BRANDY

CINZANO
VERMOUTH

1804 V.S.O.P
0.7 LITER
VERGELIJKBARE PRIJS

BIANCO of ROSSO
0.75 LITER
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Kleur:
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Bouquef. l
vol en rijk
Smaak'.
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De afdeling Haven en Vervoer van het Randstedelijk Opleidingen
Centrum organiseert voor de ADR opleiding gevaarlijke stoffen voor

H
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vrachtwagenchauffeurs.
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Vanaf 1 januari 1995 moet iedere vrachtwagenchauffeur in het bezit
zijn van het certificaat gevaarlijke stoffen. De afdeling haven en ver-
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voer geeft chauffeurs de mogelijkheid dit certificaat op een snelle
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manier te halen.
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Duur cursus: vanaf september 12 avonden
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SAUVIGNON BLANC
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perfecte keuze.
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«jJKi<«L._J Kleur, lichtgeel

heeft alle dranken!

Tijd: donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur
Inhoud van de cursus: Wettelijke voorschriften, Stofreacties,

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Vormen en soorten van gevaarlijke stoffen,
Veiligheidsvoorschriften, Etikettering, Gevaren klassen.
Lokatie: Mosstraat 1-3 1032 JW Amsterdam-Noord

VIDEO

Meer informatie en aanmelding
Afdeling Haven en Vervoer:

opleidingen

Mosstraat 1-3

PSYCHOLOGIE

1032 JW Amsterdam-Noord
telefoon 020-63 44 726

Onze jaarlijkse introduktiekursus van drie wekelijkse dinsdagavonden (20.00-21.45 uur) start op 26 september.
Deze kursus staat open voor deelnemers met belangstelling voor de verborgen drijfveren achter ons gedrag, de
oorzaken van kortsluiting met anderen en het opdoen
van een vleugje levenswijsheid. Kosten: f 45,- Docenten:
drs G.J. Bach, drs C.W. Maas, drs J. Vos
Naast deze kursus nog tientallen andere kursussen en
werkgroepen met speciale onderwerpen. Bel voor het
uitgebreide info-bulletin: 020-6764410 (fax: 020-6648195)

ome
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School voor praktische mensenkennis
Joh. Vermeerstraat 19, Amsterdam (bij Rijksmuseum)

vraagt een

all-round kok
met smaak en fantasie
Geen stressen
Max. leeftijd 35 jr.
Tel. na 15.00 u 12932
's Morgens tot 11.00 uur 15615

Start: 12 september
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Opleidingsinstituut ASR
start in september/oktober ('s avonds):

* TOERISME: ,
SEPR1 & 2
IATA/UFTAA Standard & advanced
GALILEO

heeft een
avondcursus
die geknipt
is voor u

gevraagd als

Tandartsassistente

Kies dan voor een vak met toekomstperspectief!

Praktijk diploma boekhouden
met practicum Gpmputerboekhouden
Vooropleiding: mavo-D/havo diploma
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Duur: 1 jaar
Voorwaarden: werkzoekend en ingeschreven staan bij het arbeidsbureau
Examen: December 1995, januari 1996
Plaats: Terheideweg 10 1062 HL Amsterdam
Tijd: 2 dagen per week van 9.00 tot 16.15 uur
Kosten: geen, indien het arbeidsbureau toestemming geeft om de opleiding te volgen
Meer informatie:
Terheldeweg 10,1062 HL Amsterdam

telefoon 020-5161616
Vraag naar mevrouw A. Ernst (maandag,
dinsdag morgen, woensdag morgen,
donderdag morgen) of vul de onderstaande
bon in en stuur deze naar de Terheideweg
t.a.v. A. Ernst.

Liefst met ervaring.
Brieven onder nr. 577405.
Bur. van dit blad.

College Beroepsonderwijs Amsterdam
BON VOOR DE BESTE PAPIEREN
aankruisen
G Public relations NGPR-A
O Presentatietechniek
O Middenstand
O Basiskennis boekhouden
D Praktijkdiploma boekhouden
D Praktijkdiploma loonadministralie
D Europakunde
D Intro PC en werken met MSDOS/Windows
D Werken met WordPerfect

5.11 en II

G Werken met dBase IV
G Werken met Lotus 1-2-3
Q Conveisiecursus naar
WordPerfect 6.0
Dos/Windows
D Werken met WordPerfect
6.0 Dos/Windows l en II
D Werken met Word for
Windows l en II
Beroepsopleidingen in deeltijd
D Europees secretaresse
D Directiesecretaresse
D Secretarieel medewerker
O Receptioniste
Q PR-assistent
Q Managementassistent
O Toeristisch
managementassistent
G Applicatiecursus Medisch
secretaresse
D Applicatiecursus Juridisch
secretaresse
Q Applicatiecursus management

verzorgt meer dan 50 beroepsopleidingen in techniek,
handel, dienstverlening, gezondheidszorg en
administratie
In september starten de volgende eenjarige
dagopleidingen administratie:

Europees Secretaresse (m/v)
één van de top-tien functies in het bedrijfsleven

naam

Zeestraat 36
2042 LC Zandvoort
Telefoon: 02507-12092

' ;
Cambridge , . :
First - Advanced - Proficiency-

Steengrillen
vleesfondue
Japans fondue (vlees)
Japans fondue (vis)
O P t E

D IN GE N
::

Stadhouderskade 60 ' '
V 1072 AC Amsterdam
Telefoon (020) 6 62 7156

postcode en plaats
telefoon

wokken
Zeestraat 36, tel. 12092
maandag en dinsdag gesloten

Bedrijf sadministrateur (m/v)

Hef Randstedehfk'Opleidingen Centrum
randstedelijk

O

opleidingen
centrum

verzorgt voor ca. 9000 leerlingen
deeltijdbero'epsopleidingen en oriëntatieschakelprogramma's

Fris je kennis op!
En kruip weer achter het bureau!
W/7 je je bijscholen of een administratieve cursus
volgen? Kies dan voor een korte cursus tekstverwerken, typen en bedrijfscorrespondentie bij het
Randstedelijk Opleidingen Centrum.

mbo-niveau

Duur opleiding: september 1995 - januari 1996
Tijd: 2 dagen in de week

Toelatingsvoorwaarden

Voorwaarden: ingeschreven staan bij het arbeidsbureau

- HAVO, VWO of VHBO met bij voorkeur enkele jaren

Vooropleiding: mavo-D niveau

vervolgstudie
- bij het arbeidsbureau ingeschreven staan als
werkzoekende

Leeftijd: 18 tot 35 jaar
Examen: December 1995, januari 1996

Kosten: geen, indien het arbeidsbureau toestemming
geeft om de opleiding te volgen

Adres en inlichtingen

Lokatie: Terheideweg 10 1062 HL Amsterdam

Afdeling Administratie, Roelof Hartstraat 1,
1071 VE Amsterdam, 020-6627798 of stuur onderstaande antwoordcoupon in.
Graag ontvang ik informatie over de opleiding:

Meer informatie:
Terheideweg 10, 1062 HL Amsterdam

telefoon 020-5161616
Vraag naar mevrouw A. Ernst (maandag,
dinsdag morgen, woensdag morgen,
donderdag morgen) of vul de onderstaande

Ja, stuur mij geheel vrijblijvend de gratis
studiegids 'Avondopleidingen 1995-1996"

Naam:

Naam:

Adres:
Postcode/Plaats:.

Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:

Telefoon:
College Beroepsonderwijs Amsterdam
Antwoordnummer 47638 1070 VD Amsterdam

bon in en stuur deze naar de Terheideweg t.a.v. A. Ernst.
Dan krijg je zo snel mogelijk bericht.

Ja, ik wil graag informatie over de cursus tekstverwerken, typen en bedrijfscorrespondentie

naam

Vooropleiding:
adres

34.50
32.50
37.50
34.50

een gedegen vakopleiding met certificaten op

Dan krijg je zo snel mogelijk bericht.

Ja, ik wil graag informatie over de cursus Praktijk diploma boekhouden

Open Dag
2 SEP. 13.30 - 16.00 uur

Oproepkracht

Schoevers Opleidingen
Stadhouderskade 60, Amsterdam

S.v.p. cursus van uw interesse
Cursussen
D Steno Nederlands
D Toetsenbordbeneersing
D Ontvangst- en
telefoontechniek
D Inleiding office management
D Persoonlijke effectiviteit
D Post- en archiefbeheer
D Time management
D Omgangsvormen
D Sollicitatietechniek
D Notuleren
D Basiscursus Nederlands
D Algemene correspondentie
Nederlands, Frans, Duits,
Engels, Spaans
D Bedrijfscorrespondentie
Nederlands, Frans, Duits,
D Engels, Spaans
G Commercieel Frans, Duits,
Engels l en II
G ESA Frans
G ESA Duits
Q Cambridge First Certificate
D Cambridge Advanced
English
Q Cambridge Proficiency
G Spaans l en II
G Basiscursus Toerisme
G SEPRI
G SEPRII
G IATA/UFTAA Standard Level
G Werken met Galileo
G WorldTravel System
Q Basiscursus Management
Q Middenmanagement
G Basiscursus
Personeelsbeleid
G Basiscursus Marketing
O Marketing Nima-A
Q Examentraining Nima-A
G Marketing Nima-B
G 'Basiscursus Public relations

„DE VUURBOET'^

Start: 11 en 12 sept:

deeltijdberoepsopleidihgen en oriëntatie-

Goochel je graag
met cijfers?

Stadhouderskade 113
1073 AX Amsterdam
telefoon: (020) 676 00 13

Schoevers

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

STEENGRILL & FONDUERESTAURANT

SECRETARESSE
NEDERLANDS alg./bedrijfscorrespondentie
TYPEN (ook overdag)
PC-GEBRUIK (ook overdag)
NGPR-A en NIMA-A

l '

schakelprogramma's

OPEN STUDIO
020-6243720

* De nieuwe ondernemersopleiding voor het MKB:
Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV)

BEL VOOR
INFORMATIE
OF KOM LANGS

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

CURSUSSEN & OPLEIDINGEN
Bel voor de gratis brochure

Deze bon in een ongefrankeerde
envelop sturen naar:
Schoevers Opleidingen
Antwoordnummer 2150
3440 VB WOERDEN

adres
postcode en plaats
D 224

wut,fc>e0t*vfc'^••'S^o

telefoon

donderdag 31 augustus 1995

Weekmedia 17

'Bakkerij blijft in Zandvoortse handen'
ZANDVOORT - Maarten
en Atti Keur nemen zaterdag na ruim 38 jaar afscheid
van hun klantenkring. Dat
gebeurt in hun bakkerszaak
aan het Raadhuisplein.
Deze dragen zij die dag over
aan hun oud-werknemers
Peter en Corry Bos, de nieuwe eigenaren. De winkel
houdt de naam Keur.
Bijna 83 jaar bestaat de bakkerszaak van de familie Keur.
Vandaar dat zaterdag de moorkoppen voor slechts 83 cent
over de toonbank gaan. „Maar
mijn ouders zijn in 1945 weer
vanaf nul begonnen," zegt
Maarten Keur, „ze hebben de
zaak na de oorlog weer vanaf de
grond moeten opbouwen. Ik
heb er veel bewondering voor,
hoe ze dat gedaan hebben. Het
eerste jaar bakte mijn vader
zijn brood bij Van Staveren aan
de Zeestraat en verkocht het
dan in zijn eigen winkel."

Vrouw
Zelf nam Maarten Keur de
zaak over in 1957, een jaar na
het overlijden van zijn moeder,
zijn vader was toen inmiddels
68 jaar oud. „Je moet beslist
met z'n tweeen zijn om zo'n
zaak te kunnen runnen," zegt
Keur. „Je kunt niet in je eentje
zowel het bakkerswerk als de
winkel doen. Ook ik heb veel te
danken aan mijn vrouw, al kon
zij de laatste jaren niet zo veel
meer doen vanwege haar rug."
De oorspronkelijke winkel in
de Diaconiehuisstraat werd
zo'n vijftien jaar geleden verruild voor een de huidige bedrijfsruimte aan het Raadhuis-

Atti en Maarten Keur dragen hun winkel annex bakkerij aan het Raadhuisplein over aan Corry en Peter Bos (achter)
plein. Doordat andere winkeltjes dicht waren gegaan, raakte
de 'loop' eruit, in de Diaconiehuisstraat. Het was een goede
stap, want de nieuwe winkel
werd een bloeiend bedrijf met
zo'n elf man personeel. Zij gaan
allemaal mee over naar de nieuwe eigenaar.
„Ik vind het leuk dat de zaak

uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot mens.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op
werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

overgaat naar zulke jonge, enthousiaste mensen," zegt Keur
(62), „en natuurlijk dat de bakkerij in Zandvoortse handen
blijft." Peter (35) en Corry (34)
Bos kenden het bedrijf al. Vroeger hebben zij er een poos gewerkt, maar zes jaar geleden
vertrokken zij om in Hoofddorp een eigen bakkerszaak te
openen. Maarten en Atti Keur
waren er toen nog niet aan toe
om hun bakkerij van de hand te
doen.

Ambachtelijk
Een paar jaar later kregen Peter en Corry er nog een winkel
bij in Heemstede. De zaak
wordt nu verkocht, evenals die
in Hoofddorp, want het echtpaar Bos wil zich volledig op
Zandvoort kunnen concentreren. „Bakkerij Keur is een puur
ambachtelijk bedrijf en dat wil
ik ook graag zo houden," zegt
Peter. „Alles wordt er zelf gemaakt, dat is ook de kracht van
het bedrijf. Dat ambachtelijke
willen we graag blijven uitstralen, vandaar dat we het bij één
zaak houden... je hebt er alle

Zondag 10.30 uur: geen opgave
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: mevr. drs.
A.A. in 't Veld, Haarlem
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders

•urgerliike stand
Periode:
22 • 28 augustus 1995
Ondertrouwd:
Keur, Tom, en Jansen, Cindy
Gehuwd:
Stuurman, Robert Hendricus,
en Talakua, Margareta Sofia
De Ruijter, Raymond, en Limat, Sandrine
Geboren:
Fleur, dochter van: Paber, Martinus Johannes, en Van Dam,
Patricia Lucia
Quincy, dochter van: Van Kampen, Robert, en Van Leijenhorst, Anita

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

College luistert slecht Sommige leden van het
college van Burgemeester en Wethouders luisteren slecht naar het advies van de raadsleden.
Met die opmerking werd het college dinsdag in
de raadsvergadering door diverse fracties op de
vingers getikt. Raadsleden hadden in de commissievergaderingen eerder deze maand aangedrongen op wijziging van enkele raadsvoorstellen. Dinsdagavond vonden zij daar niets of weinig van terug in het uiteindelijke voorstel, evenmin in de verslagen van die vergaderingen. „Je
gaat je afvragen of het nog wel zin heeft naar de
commissievergaderingen te komen," reageerde
Jan Jongsma, fractievoorzitter Gemeente Belangen Zandvoort.
Afscheid Tine Oudshoorn Op de Zandyoortselaan is donderdag een flinke opstopping ontstaan: vroedvrouwe Tine Oudshoorn hield in het
Boeckaniersnest haar afscheidsreceptie, waarbij men tevens kennis kon maken met haar opvolgster Elizabeth de Boer-Burgh. De belangstelling was overweldigend, meer dan duizend
mensen kwamen Tine en Elizabeth de hand
drukken.
Geen obstakels op stoep Er moet nu eindelijk
eens paal en perk gesteld worden aan de vele
obstakels en terrassen op de trottoirs in het
centrum en nieuw-noord. Dat staat in een motie
die PvdA-fractievoorzitter Jeannette van Westerloo dinsdagavond in de raadsvergadering indiende. In noord gaat het vooral om autobedrijven die de stoep als 'bedrijfsruimte' gebruiken.

College luistert slecht De raadsleden nemen
het niet langer dat er geen vervolg wordt gegeven
aan hun verzoeken in de raadscommissies. Dat
bleek uit de motie van D66, PvdA, CDA en-Inspraak Nu, mede gesteund door de WD, die
voor een emotionele sfeer zorgde op het raadhuis. In de - aangenomen - motie wordt aangedrongen op meer duidelijkheid over de inspraakprocedures bij de ontwerp-structuurschets. In
juni was aangedrongen op een betere presentatie
daarvan. Burgemeester Machielsen beloofde tijdens het zomerreces een nieuwe procedure op te
stellen, maar het resultaat daarvan was een lijstje met vergaderdata. De raadsleden vonden dat
niet voldoende.
Gevaarlijk voor leerlingen Leerkrachten en
oudercommissies van de Oranje Nassau-, de
Hannie Schaft- en de Mariaschool hebben gezamenlijk een dringend beroep gedaan op de ouders. Zij vragen hen medewerking te verlenen
aan een ouderbrigade. Om aan te tonen dat het
hen ernst is, worden er geen jonge verkeersbrigadiertjes meer ingezet op de gevaarlijke kruising
van Brederodestraat, Grote Krocht en Haarlemmerstraat. Het risico dat zij hier lopen, is te
groot.
Vrouwelijke reserve-agente Zaterdag 13 september 1980 wordt een speciale dag voor het
korps reservegemeentepolitie Zandvoort. Dan
wordt Wanda van Viersen geïnstalleerd als eerste vrouwelijke vrijwilligster.

Pim, zoon van: Draijer, Marinus Jacques, en Booman, Wendela
Miranda, dochter van: Kossen,
Eichard Johannes, en Sebregts,
Maria
Davey, zoon van: Hettelingh,
Robert Corstiaan, en Van
Schaagen, Mariëtta
Overleden:
Giesbergen, oud 67 jaar
Singer geb. Schuur, Janna Jeannette, oud 88 jaar
Wassing, Jolanda Catharma
Maria, oud 32 jaar
Krentz, Ulrich Joachim, oud 36
jaar

aandacht voor nodig. En wij
hoeven ook niet groot te worden."
Zij handhaven ook het brood
en banket zoals het nu is samengesteld. „Er kan hooguit
nog wat bij komen." Volgens
Maarten Keur is dat een goede
zaak. „In principe moeten zij
dezelfde receptuur blijven volgen, onze klanten zijn aan een
bepaalde smaak gewend. We
hebben dat wel eens gemerkt,
toen we een tijdje krentbollen
van een ander verkochten: de
verkoop liep helemaal terug."
Keur heeft al zijn recepten
overgedragen aan Bos en deze
week werken beiden in de bakkerij om de werkwijze nog eens
door te nemen. Verder wordt
het voorzetten daarvan gewaarborgd door de ervaring van de
overige medewerkers.

was de bijnaam van het winkeliersgeslacht waar hij vanaf
stamt. Zijn grootvader had een
zaak in de Haltestraat, waar nu
La Bonbonnière zit, Willem
Bos zat op de plek van Radio
Peeters en Evert Bos - als laatste - op die van Cashonoir. Zijn
vader begon in Heemstede,
waar nu nog een broer van hem
werkt.

Tafeltje Dekje biedt
verschillende menu's

Toch waren dat allemaal
groentezaken...?! „Maar ik heb
altijd bakker willen worden,"
zegt Peter, die al als 15 jarige
zijn vakanties ging werken bij
bakker Van der Werff aan het
Gasthuisplein. Later kwam hij
bij Van Vessem in Haarlem terecht, waar ook Corry werkte.
Peter heeft er kennelijk altijd
wel in geloofd dat hij ooit in
Zandvoort zijn eigen zaak zou
hebben: hij is altijd in zijn geboortedorp blijven wonen.
Droom
Wat Maarten en Atti Keur nu
„Zo'n zaak in mijn eigen ge- gaan doen? „Lekker wandelen
boorteplaats is altijd een in de duinen of over strand. Of
droom van me geweest," zegt misschien wat tuinieren of
Peter Bos. „En nu is het zo- knutselen. Er zijn heel veel leu- De 'bezorgers' van Tafeltje Dekje werden dinsdag zelf onthaald op
Foto Persbureau Zandvoort
ver.... er komt weer een Pronkie ke dingen waar we nu wat meer een warme maaltijd
terug op Zandvoort." Pronkie tijd voor krijgen."
ZANDVOORT - Mensen pakt zijn in een buitendoos. De
die
gebruik maken van Ta- metalen bakjes moeten de men(ADVERTENTIE)
feitje Dekje kunnen voort- sen afwassen, die worden de
aan kiezen uit twee verschil- volgende keer mee teruggenolende menu's per dag. Dat is men. De buitendoos moet eenper jaar vervangen wormogelijk geworden nu de maal
Het materiaal van de
maaltijden voortaan in Huis den."
is na verwerking weer opin de Duinen worden klaar- doos
nieuw te gebruiken en komt
gemaakt.
dus niet op de afvalhoop terecht. „Zo is het goedkoper en
„Was het vroeger nog 'eten milieuvriendelijker." De prijs
wat de pot schaft', nu krijgen de van de maaltijden blijft gelijk, 8
deelnemers aan Tafeltje Dekje gulden, en zij kunnen worden
tevoren een lijst met verschil- bezorgd op maandag, woenslende menu's. Daarop kunnen dag en vrijdag.
zij voor de volgende vier weken
aankruisen wat zij per keer willen eten. „Er zijn A en B me- Vrijwilligers
Vooral voor die laatste dag,
nu's," zegt coördinator Nathalie Lindeboom, van Stichting vrijdag, worden nog •vrijwilliWelzijn Ouderen Zandvoort. gers gezocht om maaltijden
„Daarbij kan ook rekening ge- rond te brengen. De belangstelhouden worden met zoutloze ling neemt namelijk nog steeds
en suikervrije diëten." Tafeltje toe. „Vijf jaar geleden hadden
Dekje is voor mensen die - tijde- we nog geen 30 maaltijden te
lijk of permanent - niet in staat bezorgen, nu zijn het er zo'n
zijn om boodschappen te doen 85," aldus Nathalie Lindeboom.
en/of een warme maaltijd te be- De bezorger, die wel een auto
moet hebben, krijgt een eigen
reiden.
wijk met een tiental adressen.
Hij of zij is er maximaal een uur
Toetje
mee kwijt, tussen ongeveer
De soep is uit het menu ge- kwart voor twaalf en één uur.
schrapt, daarvoor in de plaats Informatie is te verkrijgen bij
RYAN K E V I N KI.INF.
komt nu een toetje. Dat is mak- de coórdinatrice, tel. 19393
kelijker voor de keuken van het (Stichting Welzijn Ouderen
Huis in de Duinen, waar voort- Zandvoort). Daar kunnen ook
aan de maaltijden worden be- mensen terecht, die denken
reid. Voorheen gebeurde dat in voor een maaltijd van Tafeltje
het Strandhotel aan de Sein- Dekje in aanmerking te komen.
-fi-n dit jjlc» ?
postweg. De warme maaltijden
Behalve voor de gebruikers is
worden nu ook een half uurtje
ït\h je br:
later bezorgd, tussen 12 en l de nieuwe opzet ook voor de
uur.
bezorgers een verandering.
Vroeger hoefden zij alleen te
Dat gebeurt in nieuwe dozen, letten op de diëten, nu zijn de
die gebruiksvriendelijk zijn en dozen persoonsgebonden, als
bovendien minder kwaad kun- gevolg van het keuzemenu. De
nen voor het milieu. „Vroeger vrijwilligers kregen dinsdagwerd de hele verpakking na ge- middag in het Huis in het Kostbruik weggegooid," verklaart verloren uitleg over het nieuwe
Nathalie Lindeboom. „Nu wor- systeem. Tegelijk werden zij
den de maaltijden opgeschept zelf feestelijk onthaald op zo'n
in aluminium bakjes, die ver- warme maaltijd.

Speelweek van 31 Aug. t/m 6 Sept.

Kerkdiensten
Weekend
2/3 september 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, Bediening Heilige
Doop, na afloop koffiedrinken
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. C. v.d.
Vate, viering Heilig Avondmaal
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: geen opgave

de badplaats door

Foto Persbureau Zandvoort

Weekenddiensten
Weekend:
2/3 september 1995
POLITIE:
Alarmnummer
06-11. In andere gevallen: tel.
13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE:
Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24

en

met

Straatnamen
Zandvoorts Nieuwsblad
A.L

A.L.

dagelijks
13.30 en 15.30

dagelijks
19.00 en 21.30

VERWACHT
Willy 2 / Casg
Qasthulspleln 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

Westerparkstraat in 'Helmpark'
In de woonbuurt onder aan
de huidige watertoren is de
Oosterparkstraat te vinden,
tussen de Westerparkstraat en
de
Brederodestraat.
In
1899/1900 werd het duinterrein
achter de Hogeweg (zuidzijde)
geëgaliseerd en geschikt gemaakt voor woningbouw. Dit
duinterrein was bekend onder
de naam 'Vlaaye'. (Deze is afgeleid van 'vallei' oftewel een
'laagte tussen de hogere duinruggen', ook verwerkt in 'Vlaayeweg', een pad tussen Bredero-

destraat en Boulevard Paulus
Loot.) De vlakte die hierdoor
was ontstaan werd beplant met
helm, om verstuiving van het
zand te voorkomen. Later werd
op dit terrein een voetbalveld
aangelegd. De Zandvoorters
noemden dit terrein spottend
'Het Helmpark'. De eerste
straat die hier later werd aangelegd, werd de Parkstraat genoemd, later veranderd in Westerparkstraat. Iets oostelijker
werd de 'Ooster'parkstraat aangelegd.

A FGELOPEN WEEKEND
/-\ bezocht zo'n beetje half
Zandvoort de videotheek.
De rest ging met witte afgetrapte gympies een kijkje nemen in
de schoenenzaak en kwam met
zwart leren schoenen terug, 's
Avonds zaten de meeste Zandvoorters weer eens gezellig op
de bank te keutelen en lekker
met de kaarsjes aan ouderwets
te 'buizen'.
Het najaar leek deze week
aangetreden in Zandvoort en
volgens mij was iedereen er
hartstikke blij mee. Wekenlang
moordende hitte gaat ons
Zandvoorters nu eenmaal niet
in de koude kleren zitten. Als
volkje - dat voornamelijk leeft
van het mooie weer - was het
voor de meesten van ons dan
ook flink aanpoten dit seizoen.
Daar hoort een aantal symptomen bij, die de meeste horecaffers onder ons wel herkennen:
verwaarloosde huizen en relaties, bergen met post, was- en
strijkgoed, stof op lampen,
plinten en in het 'kritische
brein', geboortenexplosies in
groenbakken en afvalbakken,
overvolle kattebakken, zich opstapelende klusjes en uitgezakte magen en dikke dijen van
het 'junkfood'. Maar nu kunnen we het allemaal weer herstellen. Een paar slechte dagen
en de toerist is verdwenen als
sneeuw voor de zon.
Ook de 'echte wandelaar'
keert plots weer terug op de
boulevard. Sommigen vond ik
wel wat erg overdreven reageren op die striemende wind en
regen in het gezicht. 'Heerlijk',
brulden ze me gelukzalig kijkend toe. Zij zijn waarschijnlijk vergeten dat het wel eens
tot het voorjaar zo blijft 'zeiken'.
Op de boulevard zijn de
meeste irritante scooters en
fietsers - die je de laatste tijd
steeds vaker a-sociaal voor de
sokken reden - verdwenen, al
lijken ze wel te zijn ingeruild
voor de gevaarlijk 'slalommende' en 'achterstevoren-trappen-stuiterende-skeeler-ettertjes'.
Ook de vele bedelende en
drinkende zwervers, die Zandvoort de laatste tijd zo 'rijk'
was, hebben hun vaste plekjes
verlaten. Niet door de vele
klachten van een aantal winkeliers uit de Kerkstraat (volgens
hen stalen ze 'als de raven'.)
Ook niet door de woedende ouders van onze lagere schoolkinderen (volgens hen deden ze
hun behoefte overal op straat
en sliepen achter de schoolgebouwen). Nee, gewoon omdat
ze nog niet 'winterhard' zijn en
we hier nog geen metro-roosters bezitten. Zo zie je maar,
een beetje wind en regen en we
komen langzaam maar zeker
weer in ons oude vertrouwde
ritme. Ik ga mijn schaatsen alvast weer uit het vet halen.
MARTHA BURGER

Toeristen in
slaap overvallen
ZANDVOORT - Opnieuw
zijn op de Boulevard Barnaart toeristen tijdens hun
overnachting in de auto
overvallen.
Zaterdagochtend werd de nachtrust van
twee Duitse toeristen ruw
verstoord.
Het tweetal, een 30-jarige
man en een 24-jarige vrouw, lag
te slapen op de oostelijke parkeerstrook op de boulevard.
Rond zes uur in de ochtend
werd door twee mannen het autoportier opengerukt. Een van
hen richtte een pistool op de
toeristen. De vrouw gaf vervolgens haar portemonnee af,
waaruit een geldbedrag van
tweehonderd DM werd gehaald, plus een paspoort. Daarna vluchtten de overvallers in
noordelijke richting. Hoe zij gevlucht zijn, is niet bekend. Hun
signalement luidt: beide ongeveer 22 tot 25 jaar oud, donker
uiterlijk en kort, donker haar.
Een van hen had een dik postuur en een klein snorretje.
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PAK DIT

VOORDEEL
PASADA SHERR
MEDIUM DRY
OF PALE DRY

OOK
ALS HET
OM
DE PRIJS
GAAT,
KIES
JE
SUPER!

VARKENSFILET
l KILO

2 literflessen
van 1690 VOOR

van 1990 VOOR

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 2 september 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 2 september 1995.
(Max. 1 waardebon per klant)

DREFT ULTRA
AFWASMIDDEL
NORMAAL
OF CITROEN

IGLO PIZZA
CROSSAVENETIANA
ALTONNOOF
GELESTE

flacon a 750 ml
van 399 VOOR

3 stuks

van 1377 VOOR

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 2 september 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 2 september 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

MAASLANDER
VERS VAN
'T MES

BLUE BAND
MARGARINE
4 pakjes a 250 gram

1 kilo

van 408 voor

van 1790 VOOR
Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 2 september 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 2 september 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

KNORR SAUS
IN DIVERSE

PERSSINAASAPPELEN

SMAKEN
2 zakjes

brazil
net ca. 2 kilo

van 298 VOOR

van 398 voor

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 2 september 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 2 september 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

SUPER GLOEILAMP
GROTE FITTING

BOLLETJE SPECUL
AMANDEL^
SPECULAAS

25, 40, 60, 75
of 100 watt
5 stuks
van 475 VOOR
!~-,<? ' '

BOUWENS, Celciusstraat 192,2O41 TR Zandvoort

06-Nummers

ntQSSEVERKOOPADRI::SSfcN
Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia

Kies nu zelf de leukste vrouANONIEME sexafspraakjes wen, via de computer krijg je
Sexkontaktlijn
Amsterdam haar direkt aan de lijn'
06-320.330.79 (75cpm)
Bel 06-9667 (75cpm)

Fa. Veldwijk

06-9714
Bel Dames Thuis
m heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

06-98.50
24 u/p.d. 100 c.p.m.

Laat je eens lekker doorverbinden met zo'n OUDERE
vrouw thuis: 06-9650 (1 gpm)
Luister naar gratis SEXoproepen van vrouwen. Maak je
keuze, de computer schakelt
je direkt door. 06-9665 1gpm

NEGERINNEN geven tel.nrs
Dikke vrouwen geven tel.nrs voor gratis plezier bij hen
, voor gratis sex bij hen thuis. thuis 06-9662 (75cpm).
s
06-9602 (1gpm)
Nieuw hete meisjes (va 18)
Dikke vrouwen (40+) willen uit Groot Amsterdam11
kontakt met oudere heren. 06-35023-020 (1gpm).
Bel ooki 06-9543 (75cpm)
Nu DIKKE vrouwen echt opDirekt apart met gratis vrou- bellen. Zoek de leukste en de
wen,
doorverbonden naar computer verbindt je naar
haar huis. 06-9710 (75cpm). haar thuis 06-96.68 (1gpm).
DIREKT-SEXKONTAKT Kies Nu kun je hete vrouwen echt
nu zelf de heetste vrouwen, opbellen. Ze willen gratis sex.
via de computer wil ze gratis De computer verbindt je naar
sex aan de lijn Bel 06-9788 haar door. 06-9755 (75cpm)
(75cpm).
Onderdanige vrouwen (40+)
Dominante vrouwen geven willen vrijblijvende sex. Gratis
tel nr voor Gratis SM-kontakt. & discr. 06-9502 (75 cpm).
06-320.325.80 (1gpm).
Oudere ERVAREN vrouwen
DOORSCHAKELLIJN
van 35+ zoeken sexkontakt.
Nu kun je vrouwen direkt
06-350.290 53 (75cpm)
opbellen. Direkt thuis.
Oudere HEREN gezocht v.
Bel: 06-9892 (75cprn)
gratis sex met lieve dames1
ELKE DAG NIEUWE
(40+) bel 06-9705 (75cpm).
DAMES PRIVÉ
Oudere vrouwen geven tel.Laat je snel
nrs voor GRATIS sex' Bel 06doorverbinden via
9511 (1gpm).

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Tolweg 6 Zandvoort tel.nr: 02507-15711

iedereen leest de krant altijd en overal

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO
Sig.mag. De Krocht

stalFoon

Kerkstraat 12, Zandvoort

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Te huur in Zandvoort

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

KANTOORRUIMTE ± 400 m2

f 100,- per m2. Excl. BTW,
gas, licht.
FlemingstraatlOO.
Tel. 02507-20120.

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

STUDENTES geven tel.nr.
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9695 (slechts 75 cpm).
STUDENTES
verwennen
mannen Geen fin. bedoelingen 06-350 266.46 (1 gpm).
TRIOSEX1 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9844 (75cpm).
TRIOSEX 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-9502 (75cpm).
Vele mannen gezocht voor
gratis SEX met dames 35+.
06-9620 (75 cpm).

one,
Qutte, jloï
Waar u uit en
thuis bent!
(s.v.p. tijdig reserveren)
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

lichtgewicht
naaimachines
vanaf

O

D

S1NGËR
REPARATIE ALL-E MERKEN

DMC-garen
Anchorgaren
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie

1
Vrouwen van 35+ willen
DIREKT-SEX. Bel haar op via
06-9604 (75cpm).

• Nieuwe aansluiting, verhuizing en wijziging
• Officieel dealer PTT mobiele zak- en
autotelefoons
• Officieel dealer PTT Fax-apparatuur en
semafoons
• Buzzers
• Telefoontoestellen vanaf ƒ 59,- en
antwoordapparaten vanaf ƒ 98,• Draadloze telefoontoestellen vanaf ƒ 189,-.
• Telefoon aansluitmatenaal en accessoires
• Telefoonkaarten
• Diverse soorten batterijen
• Elektrotechnisch installatiemateriaal
• Verkoop Astra satelietschotels vanaf ƒ 449,Pocketlme da Vmci(GSM) nu 548,- *
Carvox Cruiser(NMT) vanaf 999,- *
Tot 1 september laders voor de auto 10% korting
Abonnement voor NMT(ATF) al vanaf 24,75 en
GSM al vanaf 39,95 per maand
• Prijzen exd BTW en goldsn alleen als tegelijkertijd een abonnement
op Het Mobiele Netwerk van PTT Telecom word! afgesloten

ledere dinsdag en woensdag
gesloten
Het Nederlandse Rode Kruis,
afd. Zandvoort,
start EHBO- en Herhalingscursussen.

STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

De cursus EHBO begint op dinsdag, 12 september 1995 om 20.00 uur.
(aanmelding vanaf 19.30 uur)
Kosten, inclusiel boek + examengeld: ƒ 150,00

Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt aan de
lijn' Bel 06-9757 (75cpm).

Wellustige oudere vrouwen
geven hun tel.nrs voor gratis
Oudere
vrouwen
geven
tel.24 u/p.d. 100 c p.m.
sex. Bel 06-9605 (1gpm).
nrs voor gratis sex bij hen
Homo. Jongens (18) onder el- thuis! Bel nu 06-9780 (75cpm)
Diverse clubs
kaar. Hoor die knullen genieten! 06-320*330*88 (75cpm). Oudere vrouwen (40+) geven
hun telefoonnr voor gratis
**HOMOKONTAKTEN**
SEX: 06-9517 (75 cpm).
BETTY'S ESCORT
Zoek je snel een hete knul?
020 - 6340507 dag v.a. 19. u.
06-320*330*18 (75cpm)
DARLING ESCORT
Bel dames Thuis'
Betrouwbaar, discreet, rede** HOMO-KONTAKTEN **
lijk tarief. Bel: 020-6189577.
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam1
24 u/p.d. 100 c p.m
Bel nu 06-9613 (nu SOcpm).
Diversen
SEX-DOORSCHAKELLIJN
HUISVROUWEN geven tel- Nu hete negerinnen echt opnrs voor gratis sex bij hen bellen. Zoek de leukste en de
thuis. 06-9664 (75cpm)
computer verbindt je naar MIJ. die zich bezig houdt met
distributie van pornografie is
HUISVROUWEN geven tel.- haar thuis 06-9667 (75cpm). geïnteresseerd m het verkrijnrs voor kontakt bij hen thuis. STUDENTES geven gratis gen van films en sex acces06-9501 (75cpm).
sex op hun kamertje. Bel ook scires. Pb 6068 Ashdod Israël
06-9603 (75cpm).
JONGE mannen gezocht
die dames (35+) GRATIS
Wij behouden ons het » Rubrieksadvertentie opverwennen. 06-9709 (75cpm). recht voor zonder opgave van geven? Zie voor adres en/of
Vrouwen bellen echt
redenen teksten te wijzigen telefoonnummer de colofon
GRATIS 06-4644!i!
in deze krant.
of niet op te nemen.

06-98.57

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 2 september 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

Zandvoorts Nieuwsblad

Jongemannen gezocht die
dames (35+) GRATIS verwennen. 06-9666 (1 gpm).

HETE LIVESEX 1 gpm

van 499 voor

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 2 september 1995.
(Max. 1 waardebon per klant).

' .r - '

MICRO'S

duo (2 x 250 gram)

De Herhalingscursus EHBO begint op donderdag, 5 oktober 1995 om 20.00 uur.
(aanmelding vanaf 19.30 uur)
Kosten inclusief boek: ƒ 60,00

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

Privé

06-96.88

Wit Verhuizingen

Babi pangang

ERKENDE
VERHUIZERS

Informatie: A. J. Arens, tel. 02507-17599

met nasi/bami of witte rijst

ƒ 14,Om uw maaltijd te vervolmaken
kunnen wij ook onze speciale
huiswijn aanbevelen
Rood-Wit-Rosé

Dagblad de
vraagt per direkt

13.95 per f les

2 bezorgers
in Zandvoort

Ook de maand september
open tot 22.00 uur

leeftijd vanaf 15 jaar

THUISBEZORGING

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

Beide cursussen worden gegeven in het Rode
Kruisgebouw, Nic. Beetslaan 14 te Zandvoort.

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedrogen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5.00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 02507-12800 fax 02507-30553

Verdiensten ca. ƒ 280,- en ƒ 380,per 4 weken en 4x per jaar bonus
ƒ70,Voor aanmeldingen en inl.
Tel. 023-364942

BAUKNECHT
ELEKTRONISCHE
SUPER KONDENSDROGER

U

f*J

SONY HI-8 TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit HiFi stereo Adviespri|s"3330 -

1599.-

j SONY63CMKVM2531
J J SUPER TELETEKST
"j Flat en square Hl Black
' J Tnnitron beeldbuis teletekst en
t H afstandbediening Adv'1660

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8 stabilisator stereo

1949.-

"
SONY72CMKVS2921
.
Absolute wereldklasse en
i I, bijna alle denkbare mogelijk
~ heden Adviesprijs '4000 -

2499.1399.-

SONY72CMKVC2921
en teletekst
i < Stereo
au
v

1
>n-t. °

SONY STEADY SHOT

1099.-

Stereo en teletekst Adv *1650-

999.699.-

LI

SONY55CMKVM2100
)MKVM2100
M

I'J

'J

M

869.-

//

SONY TRAVELLER

_

PHIUPSHtóCAMCORDER
M870 16xzoom siereo *2495-

699.-

SONY Hl-FI VIDEO+PDC
SLVE70 Tri Logici 4 DAPRO koppen Hi Fi stereo
en PDC Adviesprijs *1780 -

995.-

WAS/DRCOGKOMBINAT1E

PHILIPS
3 KOPPEN
VIDEORECORDER
MET PDC

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

waai, Mmerklnf, prtbleem?
i• '•"
lel te ICC

INFOLIJN

020-6474939.

1195.-

Geen irijslnf* l.v.m. ctncurrentle
\ All consumentenbelangeri
l Vn'-fmvr. van 10.00 totu.00
l Tijdstip van levering?

'Turbo-Drive' dus
supersnel en een
uiterst precies loop
werk, 3 koppen voor
perfekt stilstaand
beeld, PDC start en
stopt uw opname
exact op tijd Eenvoudig programmeren
met de LCD afstandbediening
Adviespnjs*995 -

l. " . lel *t ICC

SIEMENS WASAUTOM.
Adviespnjs*1348
'1348--

..

( BEZORGLIJN

825.-

A 020-6476219

i Een *aj votr levering
k~ rvvan 14.00 tot 18.00 uur

i>«JS 28ST2471 Adviespnjs'1995JTï

1095.-

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

1795.-

TOPKLASSE
m 70PHILIPS
CM 100 HERTZ
28PT800B Adviespn|s*2795

m

~~ 1995.-

PHILIPS 63 CM KTV

25MN1350 Adviespnjs*1445 -

995.-

STEREO TELETEKST
52NA2304 55cm Off Philips
garantie Adviespnjs'1345

695.-

PHILIPS TELETEKST
14AA3527 Adviespnjs*745 -

"BESTE KOOP" Officiële
Philips garantie Adv '695 -

Koel/vries kombi Adv "1235 -

649.679.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

GV240 'Beste koop", VHS-HQ
TELETEKST/PDC *1709-

Type ZE400Ë, Adv '949 -

749.-

899.-

Type AWG719, Adv *1235 -

"O

HRJ600 Stereo Adv *1299-

••cewer.lWW.'»"'

799.-

mzxssssps».

BLAUPUNKT HI-FI
STEREO+ SHOWVIEW

SIEMENS AQUASTOP
Superzumig Adviespnjs*1348 -

pT«fo
QQQ _
U'jJvT
?•?•?•
MIELE VAATWASSER
G570, TOPKLASSE *2099-

1399.-

859.-

979.-

SIEMENS 310 LITER SAMSUNG M6135"
KOEL/VRIESKOMBINATIE MAGNETRON OVEN

Type KG31, Flexibele mdelmg, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs*1498 -

999,

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

Supersnel verwarmen en
ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adviespnjs*279 -

179.199.-

SHARP R2V14STUNT
WHIRLPOOL AVM610
20 liter inhoud Adviespnjs*649 -

249.-

MOULINEX LUXE

299.-

SHARP R3G56 KOMBI
Digitale 2 m 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill

379.-

2-DEURS KOELKAST SHARP HETE-LUCHT
Ondanks grote inhoud kom- KOMBI MAGNETRON
pakte afmetingen Adv "849-

699.

INDESIT 2-DEURS
Vanabele indeling Adv "799 -

799.-

PHILIPS VIDEO + PDC

IVIIVM'-

VR333, "Beste k o o p ' "
3 koppen, TELETEKST/PDC
prog Adviespnjs*1095 -

WHIRLPOOL AVM920

649.-

iMV CFS1025

^^r^^^
'dbedien^ 599.-

565.PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

^ÏÏ^ÏT»

Type AWG089, Adv "1435 -

«*^&:
^149.-

.-.-,

sfcïï^

>•-m; wilc^o-^^ev
NllNt-SET i

8

1000
'•Spe'*

1

- ••

TOEREN BOVENL

QE7 799.

_.

BLAUPUNKTSHOWVIEW
RTV256EGC, Supersnel,
LCD-afstandbed Adv *995 -

een verademing-

INDESIT KOELKAST

t^CHü»,

335.-

AEG BOVENLADER
LAV275,1000 toeren *1699-

SHOWVIEW VIDEO
VXK326, VHS-HQ, shuttle
afstandbediening *699 -

Oerdegelijke tabletop Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad Officiële garantie

2-sterrenvnesvak Adv *699 -

; SP; ELER
da. X«Jv.*3?o--::.

345.-

ieomzet-Ook
%onzezeergrote

AEG TURNAMAT

nëE-ECHT^

779.-

1-DEURS KOELKAST

Stêre-o.«dïo-casse«|

SLV280 VHS-HQ videorecorder Adviespriis *890 -

Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
magnetron Adv *1499 - |

235 liter Adviespnjs*985 -

s^?^-^,

^.

Superkömpa"-

679.-

STUNT' Adviespnjs*749 -

WHIRLPOOL2-DEURS

OF07:Radio-cass.+ '

2X35 W1'30p

479.-

PANASONIC NN8550

ZANUSSI 2-DEURS
Type 2596, Adv *799 -

' v e r s . :AdV»e»P«»«

R7C26,24 liter, lOOOWatten
digitale bediening Adv *699 - l

Digitale super 3 m 1 kombi magnetron Adv '999 - l

LUXE 800 TOEREN
INDESIT PROMOTIE

1199.

, L*. U •*W'ft& :er - ^ «!§ftcce,s,ires.

:l

l

.^:-1^ï^^;^:«Q>^S|^«>^ --••'• •••

~ c i&AR-

AKAIVHS-IHQ VIDEO

145 LITER KOELER
Joprnerk Adviespnjs*749 -

BOSCH KOELKAST
l-TJlLy bMUffe ™
BAUKNECHT KAST

VSG21 Afstandbediend "768 -

399.-

INDESIT |\
FORNUIS

\\

Type KN5402WO, Adv *849 - l

3-sterren vnesvak Adv *749 -

4 KOPPEN VIDEO

Topmerk'Perfekt beeld *799-

BOSCH VW SPS2Ï02

MIELE K1321S LUXE

PHILIPS/WHIRLPOOL

JVC HI-FI VIDEO

CQQ

U&1&1

nrg% "7OQ
taah? l *)«!••

Bladen Adviesprijs*! 199

749.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT

SDNYVIDEO + PUC

• J*HVV

INDESIT 1200TOEREN

779.-

SUVE50 4 koppen TnLoic Adviespri|S*1330 -

pTgij

BAUKNECHT SUPER

Voorlader centrifugegang
1200trn/mm rvs trommel,
zeerzumig Adviespnjs*1199-

GRUNDIG HI-FI VIDEO

SONYSHOWVIEW+PDC

BAUKNECHT VW3PR

FMA735N, Digitale bediening
en draaiplateau Adv *499 -

VR632 TURBO DRIVE 4koppen stereo longplay, LCDafstandbediening *1295 -

445.-

37CMTYPE37KV1212

WHIRLPOOL ARG647

1199.-

949.-

995-

599.

Type KGV3602 3 vriesladen en extra grote koelruimte Adviespnjs*1699 -

PHILIPS HI-FI VIDEO

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

RVS kuip en trommel *1499-

Ijchtgewichtcamcorder "1650 -

KVM1421 Adviespnjs*890
dviespnjs*89i -

nM

955.-

LUXE 1400 TOEREN

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding' Type
LAV536, Adviesprijs'1499

E807 8mm Sxzoom autofocus

SONY TELETEKST
5LETEKS

25GR9760 Flatsquare beeld
buis teletekst stereo en afstandbediening Adv *1795 -

BAUKNECHT WA541

ieen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
•coel/vnes kombmatie met
3 laden Adviesprijs*999 -

AEG LAVAMAT RVS

TOPMERKCAMCORDER

55cm Stereoen
oen teletekst

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

1045.-

1449.-

INDESIT D3000WI 6 programmas 12couverts Adv'999-

TypeW697LW, Voortader, RVS
trommel EN kuip Adv *2299 -

1000 toeren wasautomaat

TR323 Hi Fi stereo camcorder
lOxzoom groothoeklens '2550

SHARP DV5403
V5403 KTV

499.

LUXE VAATWASSER
MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SONY HI-FI STEREO

Hi BlackTnnitron
:ron Adv *1000

ï l

IJMLMii

NODIG

_ 1549.-

TX1988 Stereo en teletekst

L: SONY55CMKVX2141

.rnsiEN;

Type WA541 Luxe 1000 toeren wasvolautomaat met 15 basisprogramma s,
spaartoets, regelbare centrifuge en standaard waterbeveiligmg Adviespnjs*1449 -

Met stabilisator' '3100 -

Adv'2250

PANASONIC 63 CM

Type TRK2760, GEEN
AFVOER NODIG 6
elektronisch gestuurde
droogprogramma s voor
extra droog, kast-, strijken mangeldroog, voor
bonte-/kookwas en voor
fijne was Halve lading
toets en bescherm toets
voor gevoelig weefsel
Adviesprijs* 1699-

BAUKNECHT1000 TOEREN
WASAUTOMAAT

339.

el

cb-spe' !'-

479.-

pTiffi

:
inn ••'T'inw-^?55S2£-va;--V'|OQ
1

>|QC

UMI? *tau.

-199.- ;j "nggila!^;:!! "" •.:

BOSCH 180 LITER
KTR1843, Adviespnjs*949 -

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektrofomuis+gnll *999 -

478.-

ETNA FORNUIS 14.00
GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST
J

ST70 550, Adviespnjs*1949 -

998.

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST
63TA4410 Adviespnjs*1995 -

l-SS.
[w

TOPMERKWASDROGER

PHILIPS VIDEO + PDC

Wasdroger Adviespnjs*495 -

Tuibc-Dnve'LCD-afstbed *895 -

499.-

IS70 33 Stereo en teletekst

TypeTD52, Reverserend*649

Supersnel, VHS-HQ video *759

429.-

56903333^^4^ lerSsÉ^OlrN

379.-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRD770E LCD-afst bed *799 -

BLAUPUNKT 63 CM
IJJ MM63-12 Teletekst Adv *1679

m^^Sr^^PAXEU.
s ï & . «•:

GRUNDIG 51 CM KTV
T51 540 Teletekst Adv '1099 -

37 CM KLEUREN-TV

298.-

OPZETVRIESKAST

WHIRLPOOLAWG912
Kpndensdroger Adv *1549

GV401 Beste koop' TELEJEKST/PDC prog *1099-

«etyrieskastje Adv *595 •

WHIRLPOOL AFB594

nwai • OQQ
taah? %KJQm

120 LITER VRIESKAST

599.-

AEG TYPE 520
Kondensdroger Adv *1449

STUNT! VHS-HQ VIDEO

IjaK? 999 •~

Inkl afstandbediening *699 -

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER

GRILL

BETER EN GOEDKOPER.'
SONY COMPO-CD SYSTEEM

Elektronisch Adv *1699
lii**' • -

Versterker, tuner, cassettedeck,
CD-speler en boxen. Adv.*440.-

.

IAM 1099.'
MIELE DROGER T349

KFF452, Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven
grill kookwekkei en gratis
kookboek Adviespnjs*1735-

1198.-

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 341, Adv *848-

WHIRLPOOL 243 LITER
1 40 meter hoog met 6 vnesyakkencq laden Adv* 1165-

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren Adv *249

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

159.DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

l

ATAG TURBO-FORNUIS

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat *298 -

178.-

STUNT!! VRIESKIST!!

279., Meer budget door de gratis
^BCC-card!
"Aanvrnag-folder in de winkel!

FK055/52A, Elektrische oven
mkl gnllenkookwekker *1510 -

N5000, Geen afvoer nodit

429.-

349.-

410, Gas-elektro fornuis j
mkl grill, draaispit en mixed
gnll-set Adviesprijs "1575-

ATAG GAS-ELEKTRC

\sn nur

KONDENSDROGER

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

898.-

BAUKNECHT TRA961

GRUNDIG VIDEO + PDC

'4
*i*
t-Q

795.-

ZANUSSI WASDROGER

TURBO-DRIVEVIDEO

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
BLAUPUNKT 70 CM

BAUKNECHT KRC3032
300 LITER KOELER

Electrónisch betalen
met uw PIN-code.
zonder extra kosten

l HAARLEM
..
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
l Riviêradreef 37

II^ERW/I^^ ;p:< ' 1=
|SUPERSTOREEl1pO;rn
IBré«slraat65;dy ,!;>;;•?

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

298.-

ETNA WASEMKAP
AVANCE, 3-standen Adv*135-

OPENINGSTIJDEN:

zat«rdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
pi CI/TRn.QIIPPRQ
Badho«v«dorp vrijdag
...... 7 tot 9 uur
.
M r
Ki
n « R i i o - r Aï
Maarssinbroik
vrijdag ........... 7 tot 9uur
IN DE RANDSTAD ov.rig. filialtn dond.rdag ...... 7 tot 9 uur

Zandvoort
Donderdag 7 september 1995
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Weektnedia

College van Burgemeester en Wethouders door raadsleden teruggefloten

4

Seniorenwoningen reserveren voor eigen inwoners

ZANDVOORT - De woningen
die EMM momenteel aan de Flemingstraat m Nieuw-Noord aan
het bouwen is, worden hoogstwaarschijnlijk toch gereserveerd
voor Zandvoortse ouderen Het
college van Burgemeester en
Wethouders wilde de woningen
op de regionale markt brengen,
maar werd dinsdag door de commissie Maatschappelijk Welzijn
teruggefloten De commissie wil
de seniorenwoningen exclusief
voor Zandvoorters houden

VVD wethouder Rita de Jong
neemt die boodschap mee naar de
collegetafel
Het college van Burgemeester en
Wethouders is verantwoordelijk
voor de toewijzing van gemeentelijke
en EMM woningen De woonruimte
verdeling vindt tegenwoordig regio
naai plaats Bewoners van de ge
meenten in Zuid Kennemerland mo
gen inschrijven op woningen m al
deze gemeenten Voor semorenwo
nmgen kon Zandvoort een uitzonde
ring maken De gemeente heeft het
recht hiervoor voorrang te verlenen
aan ouderen uit Zandvoort zelf Dat

Vuil politiek spelletje
ZANDVOORT - „Er is een
vuil politiek spelletje gespeeld " Dat zegt CDA-fractievoorzitter Gert Jan Bluijs
naar aanleiding van het
amendement dat vorige
week in de gemeenteraad
werd aangenomen Bluijs
verwijt PvdA, D66 en de
fractie van de WD dat zij op
een oneerlijke manier hun
gelijk hebben willen halen

gaat nu waarschijnlijk ook gebeuren
met de nieuwe huurwoningen in
Nieuw Noord
Eendracht Maakt Macht bouwt
aan de Flemingstraat/Celsiusstraat
momenteel twintig woningen, waar
van er 17 geschikt zijn voor senioren
Het college was echter van plan deze
regionaal aan te bieden EMM was
het daar met mee eens maar kon het
college niet tegenhouden „We heb
ben tweemaal een verzoek ingediend
om de woningen toch aan Zandvoort
se ouderen toe te wijzen," aldus
EMM-directeur
Peter
Kramer,
„meer konden we niet doen " 'We

hebben ons aangesloten bij de regio,
dan moeten we ons daar ook naar
gedragen' EMM kreeg van het colle
ge woorden van een dergelijke strek
kmg te horen
Het lijkt de raadsleden m de com
missie Maatschappelijk Welzijn nu
wel gelukt het college op andere ge
dachten te brengen Wethouder Rita
de Jong werd dinsdagavond van di
verse kanten bestookt om toch voor
rang te verlenen aan Zandvoortse ou
deren Aanvankelijk wilde zij nog
niet meegaan m de wens van de
raadsleden „Zandvoort is het traject
opgegaan van de regionale woon

ruimteverdeling, dan moeten we dat je met regionaal hoeft toe te wijzen
ook zoveel mogelijk doen "
zou het heel dom zijn om 'netter dan
netjes' Ie zijn " Ook volgens Termes
(D6G) moest het EMM voorstel ge
Verkeerd bezig
honoreeid worden' GBZ raadslid
Die opmerking oogstte weinig Van El&t is het eens met deze stelling
waardering bij de overige commissie CDA er Van der Mije stelde zich dms
leden Daarbij kwam ook dat zowel dag nog wat weifelend op
de gemeente als EMM een fors tae
De nieuwe woningen moeten m no
drag in de nieuwbouw hebben gesto vember toegewe/en worden De Jong
ken „Ik kan me voorstellen dat die laat nog vooi de i aadsvei gadermg
inspanningen ten goede komen aan eind deze maand horen, wat het col
de Zandvoorter," aldus VVD fractie lege heeft besloten Van Caspel 'advi
voorzitter Van Caspel Volgens Van beerde haar om toch vooral rekening
Westerloo, fractievoorzitter PvdA, te houden met de gevoelens binnen
was het college verkeerd bezig' „Als de commissie

Palmolie op strand
KENNEMERLAND/IJ
MOND - De substantie die von
ge week op de Noordzeestran
den is aangespoeld blijkt inder
daad palmolie te zijn TNO
heeft dit bevestigd na een on
derzoek Op de stranden ten
zuiden van de Umuidens pie
ren zijn vier ploegen de dag na
het aanspoelen bezig geweest
met het opruimen van de vetti
ge gele smurne Op de dag zelf
heeft personeel van het hoog
heemraadschap Uitwaterende
Sluizen de troep weggehaald
Door de waterstand lag de
palmolie vrij hoog tegen de dui
nen op Onderzocht wordt wie
de dader is

De VVD en de oppositiepartijen verwijten het college dat
het de adviseur alsnog aan het
werk heeft gezet achter de rug
om van de gemeenteraad Aan
vankelijk lag er wel een voor
stel van het college om hiervoor
extra geld uit te geven, maar
ZANDVOORT
Burge toen bleek dat de raad daar wei
meester en wethouders van mg voor voelde, werd dit terug
Zandvoort zijn niet van plan getrokken Daarna is de advide 39 duizend gulden voor seur alsnog aan het werk gezet,
de externe adviseur woon- hetgeen 39 duizend gulden
Ballonnenwedstrijd op de Mariaschool: 'Als elke kleur meewerkt, krijg je vanzelf een regenboog"
wagenzaken zelf te betalen heeft gekost

Burgemeester Van der Heij
den heeft het amendement dat
vorige week in de gemeente
raad werd aangenomen, bij 'de
Kroon', de hoogste instantie
voor dit soort zaken, ter verme
tiging voorgedragen Tegelij
kertijd heeft het gehele college
van B en W aan Gedeputeerde
Staten van Noord Holland ver
zocht de gemeentelijke jaarre
kening 1994 alsnog m zijn oor
spronkelyke vorm vast te stel
len

Zaterdag
16 september

Mode flitsen
van 11 00- 16 00 uur
tonen onze mannequins
Herfst- en Wmtermode

Verantwoording
Het amendement werd von
ge week gekoppeld aan deze
jaarrekening, waarin het colle
ge aan de gemeenteraad verant
woordmg aflegt over het fman
ciele beheer van dat jaar De
gewraakte
uitgave van iets
meer dan 39 duizend gulden
hoort daar met m, vinden de
PvdA, de indiener van het
amendement en de overige
raadsleden die het ondersteund
hebben Behalve de PvdA zijn
dat de VVD fractie en de D66 Ie
den Termes en Van Leeuwen
D66 er Lou Koper en de raads
leden van GBZ en CDA stem
den tegen
Volgens het college is het be
drag een normale gemeentelijke uitgave geweest, maar vol
gens de opposanten was het
geld 'niet rechtmatig' uitgege
ven
PvdA fractievoorzitter
Van Westerloo wacht het ver
der af „Laat de Kroon maar
een uitspraak doen "

i Waterstanden
Hi^LMMMIM«BB^Mi^B«MHHBMMBMMIM

Datum

7 sep
8 sep
9 sep
10 sep
11 sep
12 sep
13 sep
14 sep
15 sep

HW
0225
0318
0408
0445
0527
0609
0647
0725
0806

LW HW UW
1055 15052306
1315 15482139
14 13 1632 -0026 17121457
01 04 17521536
0200 1831 1415
0256 19071515
0346 19451556
0425 20251614

Maanstand/getij
VM zat 9 sept 05 37 uur
Sprmgtij zond 10 sept
0445 uur NAP + 129cm
Ll< zat 16 sept 2309 uur

U bent van harte
welkom

Cortina Modes
Kerkplein 3 Z indvoon
Tel 14S28

r
\

ZANDVOORT - Op de Boule
vard Barnaart botsten zondag
twee auto's frontaal op elkaar
Dat gebeurde rond half tien 's
avonds Een uit Overveen ko
mende auto, bestuurd door een
37 jarige Haarlemmer, reed te
gen een tegenligger op, be
stuurd door een 42 jarige vrouw
uit Amsterdam Volgens de
man reed de Amsterdams zon
der verlichting op de verkeerde
weghelft
De man is met verwondingen
aan het gezicht en een gebro
ken been naar de Deo vervoerd
De vrouw is met kaakletsel en
schaafwonden in het EG opge
nomen, waar zij direct een
spoedoperatie moest onder
gaan De politie heeft van beide
bestuurders bloed afgenomen
om te zien of zij wellicht te veel
gedronken hadden De uitslag
van dit onderzoek is nog met
bekend
De politie verzoekt eventuele
getuigen contact op te nemen
met de het bureau in Zand
voort, 13043

College in
beroep tegen
amendement

(ADVERTENTIE)

li

Gewond

In het amendement werd be
paald dat het college op een
'niet rechtmatige' manier 39
duizend gulden heeft uitgege
ven aan de extern adviseur
woonwagenzaken De conse
quentie is mogelijk dat burge
meester en wethouders het be
drag uit eigen zak moeten te
rugbetalen Volgens Bluijs is
het een 'vuil politiek spelletje'
geweest om het meningsver
schil dat binnen de raad leeft
over het woonwagentaeleid op
deze manier weer aan de orde
De extern adviseur moest te stellen
buiten het opheffen van het 'ülegale'
woonwagencentrum
Thijsseweg - ook zoeken naar
Motie
een mogelijkheid om het een
„Het woonwagenbeleid is trum Keesomplem op te split
niet eerder afgekeurd Er lag sen „Het college wilde dat per
destijds wel een motie klaar, te se doorvoeren," zegt Van Wesgen dit beleid van wethouder terloo, PvdA „Die man heeft
Fliermga, maar dat ging toen met alle raads en collegeleden,
met door omdat Lou Koper op behalve met Pliermga, gesprek
het laatste moment zei de mo ken gevoerd a 150 gulden per
uur om daarvoor steun te knj
gen"

Volgens hen is er mets on
rechtmatigs gebeurd

i
r
,
}
[
i

Vragen over bezorging'
vrijdag 9-12 uur . te! 17166
Advertenties
.. tel 17166 l
Redactie .
tel 18648 l

Mariaschool viert een jaar lang feest

tie met te steunen Ze hadden
de meerderheid nooit gekre
gen En nu, op een moment dat
ze weten dat het college niet
mee mag stemmen, brengen ze
de kwestie opnieuw aan de
orde Zo willen ze toch hun ge
lijk halen "
Bluijs deed een zelfde uit
spraak zaterdagochtend ook al
in het ZPM-radioprogramma
Goedemorgen Zandvoort Vol
gens VVD er Van Caspel is er
niets 'vuils' aan het amende
ment „De raad heeft meerdere
malen uitgesproken dat het
Keesomplem moet worden ge
handhaafd, onder andere in een
motie die is aangenomen Als
het college dan toch extra gel
den gaat uitgeven voor de ex
tern adviseur, zonder toestem
mmg van de raad, loopt dat col
lege grote risico's De wet be
schermt op deze manier de po
sitie van de raad "

Wanhoop
Opnieuw tekent de
*5
wanhoop zich at bij
«3
Joke Braas en Alfred Terste
gen Een tijdje geleden kregen
zij eindelijk de steun van de
gemeenteraad maar nu wil
het college van Burgemeester
en Wethouders mogelijk toch
nog gaan sleutelen aan hun
subtropische kas

ZANDVOORT - Tientallen ballonnen gingen vrijdag op het pleintje achter de
Mariaschool de lucht in Be
halve studeren vieren de
leerlingen en leerkrachten
dit schooljaar ook feest de
school bestaat 75 jaar Reden ook om een nieuwe wijn
open te trekken, een 'Maria
wijn'

leerlingen, ouders en leer
krachten, geleid door pastor
Dick Duijves Daarna volgde
een grote wedstrijd met ballon
nen in verschillende kleuren
iedere groep had zyn eigen
kleur, hetgeen te maken had
met het thema de kleuren zijn
op zich mooi maar hebben el
kaar wel nodig om samen een
prachtige regenboog te kunnen
vormen Een wijze les voor de
leerlingen en andere aanwezi
Afgelopen vrijdag, exact 75 gen
jaar na de oprichting, viel het
Ander hoogtepunt van vrij
startschot voor een aantal festi
viteiten Dat begon met een vie dag was de gezamenlijke pan
ring in de St Agathakerk voor nekoekenmaaltijd voor de 155

leerlingen Op 23 september houden over de 75 jarige histo
worden ook oud-leerlingen ver rie van de Mariaschool, destijds
wacht Dan is er een grote reu opgericht door de rooms ka
me in het schoolgebouw aan de tholieke Agathaparochie Voor
Prmsesseweg, waarvoor zich deze gelegenheid wordt ook een
nu al meer dan vijfhonderd per 'eigen' wijn gebotteld, Maria
wijn, verkrijgbaar voor ieder
sonen hebben opgegeven
die betrokken is bij de school
De reunie is verdeeld naar
Op 11 oktober worden de fes
het geboortejaar van de oud tiviteiten voorlopig evenafge
leerlingen van 3 tot 5 uur voor sloten met een sprookjesspeur
hen die geboren zijn tussen tocht voor de leerlingen Maar
1963 en 1983, van 5 tot 7 uur afgelopen is dejubileumviering
voor degenen van 1914 tot 1943, dan nog niet, die gaat m 1996
en van 7 tot 9 uur voor degenen door, zolang dit schooljaar
met een geboortejaar tussen duurt In maart wordt een
1944 en 1962 Tijdens deze reu kunstmarkt gehouden met wer
me wordt ook een expositie ge ken van de leerlingen, die dan

(ADVERTENTIES)

Foto Andre Lieberom

Let op onze
super
aanbiedingen
elders in deze
krant.

ook te koop zijn In mei staan
leerkrachten en leerlingen sa
men op de planken in een musi
cal voor de ouders De jubi
leumviermg wordt afgesloten
met een groot feest aan het eind
van het schooljaar

Zestigtal deelnemers aan Kunst Circus
ZANDVOORT - De stichting Kunst Circus Zandvoort
heeft ruim 60 kunstenaars weten aan te trekken voor het
gelijknamige evenement, aanstaande zondag m het dorps
centrum Behalve op straat zijn ook tientallen kunstwer
ken te zien bij ondernemers in het dorp

(ADVERTENTIE)

Zondag open
met 10% korting!
Zondag a.s. zijn wij geopend van
10.00 tot 17.00 uur in Amsterdam en
Zaandam met 10% korting
op de hele collectie!

carpet-land
Amsterdam: Stadhouderskade 93 (tussen Hemeken en Habitat) Klaprozen
weg 40 (tegenover Bo-Rent) Anthony Fokkerweg (naast Praxis) Spaklerweg
(ingang bij GEB gebouw) Haarlemmerweg 337 (naast de Maggi fabriek)
Zaandam P Chijsenlaan 13 (bij Tuincentrum Koelemeijer)

Dat laatste is een initiatief
van de Kunst Circus Zandvoort
en
Ondernemersvereniging
Zandvoort Op hun verzoek om
kunst op te nemen in hun be
drijf hebben tientallen ondernemers uit het hele dorp gereageerd Verder zijn de kunste
naars zelf te vinden op en rond
het Gasthuisplem, waar vijf
tenten komen te staan Erzijn
kramen op de Kleine Krocht,
Dorpsplein en Buureweg In
het Cultureel Centrum Zand
voort exposeert Ralph Prins
met affiches die hij heeft gemaakt voor Amnesty Interna
tional 'Een grote eer voor
Kunstcircus en voor Zand
voort,' aldus orgamsatrice Rita
Aker

Stukje
Op de Buureweg staat onder
andere de Zandvoorter Victor
Bol met verschillende kunst
werken en 'Stukjes Zandvoort'
Op de Kleine Krocht is plaatsgenoot Jef Borkent te vinden,
met foto's en beeldhouwwerk
Daar staan ook de Zandvoor
ters Ria van Kooten, met 'ruim
telijke vormgeving', en Erik
Holtkamp, met olievei fschilde

rijen op linnen In een van de
tenten op het Gasthuisplem is
werk van de Zandvoortse schil
deres Mananne Rebel te vin
den Naast andere kunstenaars
uit heel Nederland is er ook
buitenlandse deelname, met
onder andere de Pool Janus z
Szpyt, de Fransman Abel Ogiei
en diens landgenote Irene Tan
De opening van het evene
ment vindt zondag om 12 uur
plaats bij het Cultureel Cen
trum op het Gasthuisplem
Voor de kinderen is er een bal
lonwedstrijd georganiseerd Zij

kunnen vanaf 11 uur bij het Cir
cus Zandvoort een ballon oplia
len, die op dit plein om 12 inii
worden opgelaten De hoorn
prijs is een fiets, daainaast _i]n
er nog 25 prijzen
Maar het is niet 'zoma u een
ballonwedstujd In \eiband
met de expositie van -\mnesty
International affiches \\oiden
f witte ballons opaelaten als
te,.en van viijheid \ ooi elke
ballon maakt Stichting Kunst
Circus Zandvoort een symbo
hsch bedrag \ an l gulden o\ ei
op de rekemns \ m Amnest\

DRIE MAANDEN
V O O R MAAR ƒ 1 3 , 0 0
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(ADVERTENTIE)

Vanat nu bent u iltijcl
bereikbaar M i u\\
Sem.iloon horloge en
nieu\\sont\anner in een
Uniek \ a n Seiko nu al bij
Nussclein' HIijl hij tle tijil
en kic's een \.in die tien
selntteienele modellen
Al \.mat 349,iiurt, iit\iui,iiim iymui) h H :
Knikrsirut 2Si (020 d i s •
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18 00 D halfjaar ƒ 32 55 D jaar ƒ 56,90
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Nieuwsblad

Ondernemer» Vereniging Zandvoort

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING
De volgende commissie vergadert
volgende week in het Raadhuis:

Ondernemers Vereniging Zandvoort

- maandag 11 september, 20.00 uur, commissie financiën
De stukken voor de commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij
de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar. Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren.

wordt zaterdag 9 september

l jaar
Richard en Melissa
gefeliciteerd met jullie zoon

organiseren tijdens de „Engelse week" op 14 september a.s.
weer een gezellige puzzel

Enige en algemene kennisgeving
Sterven doe je niet ineens.
Maar af en toe een beetje.
Het is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan.
Je zegt, ik ben wat moe,
maar op een keer, dan ben je aan
je laatste beetje toe.
Na een langdurige ziekte, is toch nog onverwacht
van ons heengegaan onze vader en vriend

Ie prijs
Dagje winkelen in Londen voor 2 personen.
Beschikbaar gesteld door
Toerkoop Reisburo Zonvaart
Grote Krocht 20

Joop
Johannes van Loon

***
Troostprijzen:
4 waardebonnen t.w.v. ƒ 25,door SCOTCH-INN BAR
Haltestraat, Zandvoort

t 30 augustus 1995
* 19 november 1931
Zandvoort:
Alphons
Wim
Corrie
L. Balledux
Zandvoort, 4 september 1995
Swaluestraat 18
Correspondentieadres:
C. van de Loo
van Lennepweg 16"
2041 LH Zandvoort
De begrafenis heeft heden plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te
Zandvoort.

***

OVZ

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

zijn weer begonnen met:

Reserveren s.v.p. tel. 02507-16023

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

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvraag om bouwvergunning is
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:

Het wordt weer vroeger donker buiten.
Maak het daarom -wat
lichter binnen met
bloemen van
De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060

DE TUINEN VAN MIEN RUYS

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

,

^Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327.^7

In het begin van de twintiger jaren begon Mien Ruys
op de beroemde kwekerij Moerheim van haar vader
met het nemen van proeven. Ze wilde vormgeven en de
planten en andere tuinmaterialen beter leren kennen.
Vandaag de dag vormen de Tuinen van Mien Ruys een
afspiegeling van ca. 70 jaar Nederlandse tuinarchitectuur. Op een terrein van
ruim 2 1/2 ha liggen 25
schitterende tuinen aaneengeregen. U kunt hier
de prachtige toepassing
van borders met vaste
planten, van bielzen en
van de oorspronkelijke
gewassen grindtegcl zien.
Nieuwe proeven worden
doorlopend genomen.
Een sterk ontwerp vormt
de omlijsting; strakke
functionele lijnen in contrast met een uitbundige
beplanting.
Op hetzelfde terrein
bevindt zich ook
Moerheim plantenwinkel,
waar het merendeel van
het, in de tuinen toegepaste, plantenassortiment verkrijgbaar is.

Kerkstraat 12, Zandvoort
Fa. P. Klein
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Super Noord
Gasthuisplein12, Zandvoort
Weekmedia
Haltestr. 9, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg
Haltestraat 22, Zandvoort
Fa. Veldwijk
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
AKO
Sig.mag. De Krocht Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort
T. Goossens
Vondellaan 60, Zandvoort
Gran Dorado
(Supermarkt)
Trompstraat 2, Zandvoort
Hotel Gran Dorado
Hogeweg 2, Zandvoort
Shell Geerilng
Vondellaan 1A, Zandvoort
De Vonk

Het is weer zover!

13.50

^^l^Q^SS^üZS^^^S^^&m^^^^^^S^
1

\

Om uw maaltijd te vervolmaken
kunnen wij ook onze speciale
huiswijn aanbevelen
Rood-Wit-Rosé

13.95 per f les

1995

AUTORECLAME
REKLAMEBELETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO1 S)
ZETWERK (BV.ADVERTENTIES)
DRUKWERK & STICKERS
PROMOTIONELE KLEDING
VLAGGEN «SPANDOEKEN

KLEINE KROCHT 2, ZANDVOÖK

023-5720212

Haltestraat 34 Zandvoort

Tel. 02507-12800 fax 02507-30553
Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

'Stadhouderskade 60 x';;
;: 1072 AC-AMSTERDAM-C
Telefoon (020) 6 62 7156
Start: 20 $epternberï

OPENING
Dinsdag 19 september a.s.
10.00-18.00 uur

Een föwnplert
of crematie voor slechtef S-MS,- ï
Sluit een n^
bij Uilraartcentt
Haarlem, f

CBEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

Start: 21 september

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of erematie voor een éénmalige
afkoopsom van f 3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nf'5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaecepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal t" 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

one
Waar u uit en
thuis bent/

Dag en nacht bereikbaar voor;:N';
het verzorgen van een begrafenis
ofcrematie. ' • ' . • ;
: , ; •'
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt
hulp bij een sterfgeval. S
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750
Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
M
naam:

(S.M. p. tijdig reserveren)
Tegen inlevering van deze cheque ontvangt u
een korting van f. 2,- per entreebewijs bij
een bezoek aan de Stichting Tuinen Mien
Ruys. Deze cheque is geldig tot 15 oktober

PROFESSIONALS IN:

«fi-^s^v1? v>,TUssery 17.00 en-ZhOO uur. "„
l'?fDe:bezof'gköstéh bedraden ƒ2,50 binnen,,
L'/Zqndvaorr én buiten,7anclvoort ƒ 5,00
voor
öéïpïb - ib'esteJIIrigeh'vanafƒ20XWfi"-"trt*:.'!'f-'

De kleding moet gewassen
en gestreken zijn en
natuurlijk „modieus".

Entreeprijzen
f. 8.50 voor volwassenen
f. 5.50 voor kinderen van 4 t/m 14 jaar
f. 7.50 voor houders van een 65-plus en CJP

Jubileumcheque

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

Ook de maand september open tot
22.00 uur

Openingstijden: l april t/m 31 oktober, maandag t/m
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur op zondag van 13.00

Adres: Mocrheimstraat 78
Dedemsvaart

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 - 12.30 uur gedurende zes
weken na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders, t.a. v. BWT, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

met sajoer boontjes met witte rijst, nasi
of bami/

Tweedehands Kledinsboetiek voor dames & kinderen

- 17.00 uur.
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Verleende bouwvergunningen
95015B Burg. Nawijnlaan 6 wijz. woning oprichten berging
95018B Duinrooslaan 13
vergroten
woonhuis
95065 B Zandvoortseplaatsen dakkapel
laan 187a
95066B Julianaweg 19
aanbouwen serre
95067B Dr. Thysseweg 26 plaatsen aanbouw
95069B H. Heyermansplaatsen tijdelijke
weg 73
huisvesting
95071B van Ostadestraat 4 plaatsen dakkapel
95072B Burg. Engelberts- plaatsen/vergrostraat 19
ten kozijnen

WEEKMENU
Bobi Ketjop

„Innameweek" 11 t/m 16 sept. a.s.
van 10.00- 16.00
uur.

^ De natuur kent de mens. "\

tel. 12820

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

Na onze verbouwing is er
een speciale week om kleding
bij ons in te brengen.

Correct gekleed

Aanmelden en informatie: zwembad de Duinpan, ingang Vondellaan - Zandvoort. Tel: Leszwemmen 17735,
Kunstzwemmen 16511, Aqua-aerobic 14318, Swimjogging 15155, sekretariaat: 1651001.

leeftijd v.a. 16 jaar
vragen naar hr. v.d. Laan of
mevr. Vörös

- Kostverlorenstraat 125a - 1 boom

v.a. 22.30-03.00 uur in de nacht

Uitsluitend ongebonden mensen

Aqua-Aerobic
Swimjogging

ZATERDAG HULP

De volgende aanvraag is ontvangen:

Corn-Sieaersstraat 2/2.2042 GP Zandvoort 02507-31712

(24 pers.)

Kunstzwemmen
Kunstzwemmen
rekreatief
Kunstzwemmen
Kunstzwemmen

vraagt

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING

SflNGRIfl drinken (onbeperkt)
v.a. 22.00-02.00 uur BflRIKCUG
met o.a. SflTCH, SHflSLICK, enz.

ZUIDnM€RIKflnNS€ BIG BHND

Leszwemmen A/B
Leszwemmen A/B

HEMA ZANDVOORT

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

presenteert a.s. zat.
afscheid v.d. zomer
met groots Tropisch Dans Festijn
aanvang 21.00 uur

DE ZEESCHUIMERS
Zandvoort

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

De genoemde aanvraag ligt op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.30 uur ter
i nzage bij de af d. Bouwtoezicht, M i l ieu en Bouwkunde van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4.
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester
en Wethouders, t.a.v. BWT, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. De ontvangen zienswijze
worden bij de beoordeling van de aanvraag
betrokken. Wij wijzen u er echter bij voorbaat
al op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons
tot de verlening van een vergunning kunnen
verplichten.

GEMEENTE

JöluijS
Soe. „D€ MANCGC" Zandvoort

voor ouderen:
Woensdag 19.00 en 21.30 uur
Woensdag 19.45 en 20.30 uur

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

BtOEMStERKUNST

LAST SUMM6R TROPICAl NIGHT

17.00-19.00 uur
08.30-10.00 uur

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
08.15-09.00
uur
Corn. Slegersstraat
"" ""
Schuitengat
09.15- 10.00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
10.15- 11.00 uur
Tolweg
11.15- 12.00 uur
Sophiaweg
12.45- 13.30 uur
Van Lennepweg/
J.P. Thijsseweg
13.45- 14.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45- 15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 - 16.30 uur

KLEIN CHEMISCH AFVAL

Nieuwsblad

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Vrijdag
Zaterdag

Deze afdeling is geopend op ma. t/m vrij. van
09.00 tot 12.30 uur.

en

uitvaartverzorging
kennemerland bv

17.15 uur
17.15-18.00 uur

Dit besluit en het betreffende bestemmingsplan
liggen met ingang van 8 september 1995 voor
een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtejijke
Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort.

Een ijzersterke combinatie!

ADVERTENTIES

Woensdag
Vrijdag

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 31
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend,
dat bij besluit van 27 juni 1995 de Kroon gedeeltelijk heeft goedgekeurd het bestemmingsplan
"Circuitgebied".

95083B Ebbingeweg 6 wijzigen verleende
bouwvergunning 95026B

Onze promotiedames delen zaterdag 16 september
„Engelse drop" uit van de HEMA, Zandvoort

Ondernemers Vereniging Zandvoort

voor de jeugd:
Maandag
16.00 en 17.20 uur
Donderdag 16.00 en 17.20 uur

BESTEMMINGSPLAN
"CIRCUITGEBIED"

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 12
september 1995.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

ledere dinsdag en woensdag gesloten

i [_|
. ^j
i3
iO

straat:
posteode/woonplaats:.
telefoon:
lecrtijd(en):
i in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.
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Joke Braas en Al/red Ter stegen wachten al maanden op bouwvergunning voor subtropische kas

'Wij zijn dupe van machtsstrijd college-raad'
ZANDVOORT - Joke Braas en Alfred Terstegen uit de
Vinkenstraat zijn de wanhoop nabij. Opnieuw verkeren zij
in onzekerheid of de subtropische kas in hun achtertuin
wel of niet moet worden afgebroken. Het bouwwerk is 12
vierkante meter te groot. Van de gemeenteraad mag het
blijven staan, zo bleek in de raadsvergadering op 27 juni.
Een motie van die strekking, ingediend door de VVD, werd
door een meerderheid van de raad ondersteund. Joke en
Alfred hebben echter nog steeds geen vergunning gekregen. Integendeel, B en W hebben een extern adviseur
opdracht gegeven om 'de zaak Vinkenstraat' opnieuw te
onderzoeken.
door Martha Burger

„Schandalig dat deze mensen
nog steeds geen zekerheid hebben," aldus Jeannette van Westerloo, fractievoorzitter van de
PvdA. „Het college is belast
met de uitvoering van de besluiten van de raad. Dat is vastgelegd in de Gemeentewet artikel
162. Die bouwvergunning moet
zo snel mogelijk worden verleend, dat heeft de raad zo beslist. B en W willen de raad echter haar gelijk niet geven. In
plaats van het raadsbesluit uit
te voeren, gaat zij buiten de
raad om weer een extern adviseur raadplegen. Daar zijn de
burgers van Zandvoort weer de
dupe van en dat vind ik een
kwalijke zaak."

gevoerd, vaak de volgende
raadsvergadering al. Daarom
had ik verwacht dat het college
afgelopen
raadsvergadering
naar de raad zou komen met
het verzoek een voorbereidingsbesluit te nemen, zodat
alsnog een bouwvergunning
voor de Vinkenstraat kan worden verleend. Maar dat is nog
steeds niet gebeurd."
„Wat ze nu met het inschakelen van deze'extern adviseur beogen, is mij een raadsel," aldus
Van Caspel. „Gaan ze proberen
om via deze deskundige de
raadsmotie onderuit te halen,
of heeft het slechts consequenties voor het toekomstig beleid? Ik vraag mij eerlijk gezegd
af, wat nu de bedoeling is. Er
heerst gebrek aan openheid en
Verbaasd
dat is jammer, vooral voor de
Ook Prits van Caspel, betrokkenen."
VVD-fractievoorzitter,
is
hoogst verbaasd over deze gang
van zaken. „Ik ga ervan uit dat Slapeloos
het college doet, wat er door de
Voor Joke Braas en Alfred
raad gezegd wordt. Als de raad Terstegen begint de nachtmereen motie aanneemt, mag je rie opnieuw. Deze begon aanverwachten dat deze binnen vankelijk in het voorjaar van
een redelijk termijn wordt uit- 1995. Bouw en Woningtoezicht

nabij. Met name viel de raad,
inclusief wethouder Rita de
Jong, over de 'koehandel', het
'aanbod' om in plaats van de
kas een deel van de garage af te
breken. Na een ingediende motie van de VVD stemde een
meerderheid van de gemeenteraad op 27 juni voor het alsnog
verlenen van een taouwvergunning voor de bijzondere kas in
de Vinkenstraat. Dit zonder dat
een deel van de bestaande garage moest worden afgebroken.
Ook wethouder de Jong van de
VVD stemde toen vóór de motie. De burgemeester deelde tijdens deze vergadering mede,
dat de motie door het college
zou worden uitgevoerd.
Alfred: „Je kunt je niet voorstellen hoe gelukkig wij waren.
Eindelijk sinds maanden hadden we weer rust en konden we
weer echt genieten van onze
kas. Veel Zandvoorters kwamen langs, brachten bloemen
of kwamen een kijkje nemen.
Iedereen was hartstikke blij
voor ons. Maar naar nu blijkt,
hebben we hoogstwaarschijnlijk veel te vroeg gejuicht. OpJoke Braas en Alfred Terstegen voor hun kas: 'Dit is spelen met de burger'Foto André Lieberom nieuw verkeren we in angst en
onzekerheid, niemand die ons
kwam plotseling bij hen op be- over. Ik heb gebeld, gesmeekt van de garage moest worden af- duidelijkheid kan verschafzoek. Joke en Alfred waren zich en iedereen aangeschreven die gebroken, er kon geen uitzon- fen."
van geen kwaad bewust. Met ik maar kon bereiken. Ik legde dering voor hen gemaakt worveel enthousiasme lieten zij de ze uit hoe belangrijk deze kas den. Voor Joke en Alfred beteambtenaren hun levenswerk voor ons was, niet om in te wo- kende dit een schadepost van Illegale situatie
zien. Later bleek echter, dat de nen, maar om onze liefste hob- vele duizenden guldens om
Gemeentevoorlichter Egon
kas moest worden afgebroken, by in uit te oefenen: het houden over de emotionele schade nog Snelders kan niet met zekerdaar zij de vastgestelde regels van bijzondere subtropische maar niet te spreken. Boven- heid zeggen of het inschakelen
(een maximum van vijftig vier- planten en diersoorten. Ik ver- dien, als de kas zou moeten van de extern adviseur consekante meter voor bijgebouwen) telde ze, dat we er tijdens het worden afgebroken, zouden quenties heeft voor de eigenahadden overtreden. Als alterna- bouwen totaal geen erg in had- hun planten en dieren ook ten ren van de subtropische kas.
tief werd aangeboden een stuk den dat we een Bouwbesluit dode zijn opgeschreven.
„Het gaat hier om een illegale
van de reeds lang bestaande ga- hadden overtreden en smeekte
situatie in de Vinkenstraat, die
rage, aan de voorkant, af te bre- ons geval toch alstublieft indiuiteindelijk gedoogd is," aldus
Koehandel
ken.
vidueel te beoordelen."
Snelders.
„Slapeloze nachten hadden
De regels van Bouw- en WoToen greep de gemeenteraad
„Hoewel de gemeenteraad
we in die tijd," aldus Joke. „Er ningtoezicht bleken echter on- in en redding leek voor de en- zegt dat er een bouwvergunbleef geen gram meer van me verbiddelijk. De kas of een stuk thousiaste natuurliefhebbers ning moet worden verleend,

Genootschap Oud-Zandvoort:

'Duidelijke criteria nodig om
dorpsgezicht te beschermen'
ZANDVOORT - Van het oude Zandvoort was veel meer
bewaard gebleven, als er een goed welstandsbeleid was
geweest. Dat zegt het Genootschap Oud-Zandvoort. Het
dringt er bij de gemeente op aan op korte termijn duidelijke criteria vast te stellen waarmee het dorpsgezicht kan
worden beschermd.
door Joan Kurpershoek
Afgelopen jaren zijn er bouwvergunningen afgegeven voor
bouwwerken waarvan men nu
zegt: 'Het past niet in zijn omgeving.' Dat zeggen ing. G.A. Cense en A. Koper, respectievelijk
voorzitter en secretaris van het
Genootschap Oud-Zandvoort,
deze week in een brief aan het
gemeentebestuur. Als voorbeelden noemen zij de Dekamarkt
in de Oranjestraat, de nieuwe
ABN/AMRO aan het Raadhuisplein, en de nieuwbouw aan het
Raadhuis.
Maar ook op bouwwerken die

Yanks houdt
slot-zomerfeest
ZANDVOORT - Dance Club
Yanks sluit vanavond de zomer
af met een 'goodtaye summerparty'. Als gast-dj's zijn Marcello en Tommy uitgenodigd. Het
slotfeest heeft een aantal 'snikhete surprise acts' in petto. De
party begint om negen uur. De
voorverkoop vindt plaats in de
Saloon- en Dance Club Yanks
aan het Dorpsplein. Inlichtingen: -19299.

al wat langer geleden werden
neergezet, valt een en ander op
te merken, zoals het politiebureau, Circus Zandvoort, Casino
Zandvoort en de gehele omgeving van het Badhuisplein. Ook
de sanering van de Noordbuurt,
in de jaren zeventig, wordt taekritiseerd: 'Door deze ingreep
is helaas weer een deel van het
oorspronkelijke Zandvoortse
karakter verloren gegaan.'
Veel had voorkomen kunnen
worden als er een goed welstandsbeleid was geweest met
de daarbijbehorende
welstandscriteria, aldus het genootschap. Vandaar dat het
erop aandringt zo'n beleid vast
te stellen. Dat moet op korte
termijn gebeuren in verband
met het
bestemmingsplan
Zandvoort-Centrum waar momenteel aan gewerkt wordt.
Wat dit plan betreft, schaart
het genootschap zich achter de
op- en aanmerkingen van het
Ondernemersplatform Zandyoort, waarover begin augustus
in deze krant gepubliceerd
werd. Tegen het verkleinen van
het Raadhuisplein door nieuwbouw tegen de zijgevel van
Graftdijk 'zal zwaar worden geprotesteerd,' aldus het genootschap.

Deskundigen
Zandvoorts
Nieuwsblad

Het genootschap, dat ruim
850 leden telt, biedt aan om uit
het eigen ledenbestand een
werkgroep van deskundigen te
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formeren. Deze kan een aanzet
geven tot het formuleren van de
welstandscriteria.
Gedacht wordt aan criteria
onder andere voor de algemene
vormgeving van nieuwe gebouwen, voor kapvormen, materiaal- en kleurkeuze, erfafscheidingen en de inrichting van
openbare ruimten, met andere
woorden 'het straatbeeld'. Het
genootschap verwacht dat hiermee meer recht gedaan kan
worden aan het cultuurhistorisch verleden van Zandvoort,
met name in gebieden met een toekomstig - beschermd dorpsgezicht of in de omgeving van
monumenten.
Verwezen wordt ook naar uitspraken van ingenieur G. Priedhoff die als stedebouwkundige
betrokken was bij de wederopbouw van Zandvoort na de
Tweede Wereldoorlog, en van
drs. R.C. Hekker in het bekende boek 'Gort met Stroop' uit
1968.

Bochtig
Priedhoff: 'Het oude dorp
dient te worden afgerond en gesaneerd, maar niet zo, dat een
moderne sfeer ontstaat. Getracht moet worden om het typische dorpskarakter te bewaren.' Dat betekent onder andere
het handhaven van 'de kleine
onregelmatigheden en de karakteristieke bochtige straatjes
met de lage bebouwing.'
Hekker schreef indertijd:
'Het behouden van de oude
sfeer is zowel van belang uit
cultuurhistorisch oogpunt - de
stoffelijke herinneringen aan
het vissersleven - als in verband met de recreatieve behoeften van dorpelingen en toerist, die geen van beiden het gestroomlijnde straatbeeld zoeken.'

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 frn Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
1G.OO t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
0.00 t/m
9.30 t/m
10.00 t/m
12.00 t/m
14.00 t/m
16.00 t/m
18.00 t/m
20.00 t/m

9.30
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
24.00

ZFM Nonstop service
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
ZFM Jazz
Even Bnmchen m e t . . .
Badmuts
de Zandbak
Muziekboulevard
de Kustwacht

ZANDVOORT - 'Volksverlakkerij'. Zo noemen bewoners van de Kostverlorenstraat het raadsvoorstel om
16 iepen te kappen om zo de
straat breder te kunnen maken. In het voorstel staan
tegenstrijdigheden, zeggen
zij.
heid voor de fietser, de straat te smaller, waardoor de verwach-

Kappen 16 iepen
'volksverlakkerij'

Fontein hersteld

ZANDVOORT - Dankzij een
schenking van de stichting
'Strandkorrels' kan de fontein
aan de voorkant van het raadhuis worden hersteld. De stichvraagt het college zich af, welke ting stelt hiervoor een bedrag
precedentwerking dit heeft van 31.750 gulden beschikbaar.
voor de zaken die nog lopen. Er
De " herstelwerkzaamheden
worden hier namelijk vastge- zijn onlangs gestart. De fontein
stelde regels doorkruist, die krijgt een geheel nieuwe technidoor Bouw- en Woningtoezicht sche installatie, zodat de fonzijn gesteld. We krijgen te ma- tein weer in volle glorie te taeken met zaken op het gebied wonderen is. De burgerij heeft
van Bestuursrecht en Ruimte- de fontein in 1948 geschonken
lijke Ordening. Daarom heeft aan de aftredende burgemeeshet college advies gevraagd aan ter Van Alphen en zijn'echtgeiemand die zich daarin gespe- note.
cialiseerd heeft. Ik ga er echter
'formeel' vanuit, dat de motie
'in principe' wordt uitgevoerd." Kaartleesrit
ZANDVOORT - Autosportvereniging Sandevoerde houdt
Spelen
zaterdag een kaartleesrit. Wirn
Joke en Alfred hebben hier Jansen heeft de ongeveer twingeen goed woord voor over, vin- tig kilometer lange rit in Zandden woorden als 'in principe' en voort uitgezet.
'vooralsnog', die door de geDeelnemers kunnen zich
meentevoorlichter
gebruikt vanaf half acht 's avonds inworden, veel te vaag. „Dit is schrijven in de Beach Bar van
spelen met de burger. We weten het Palace Hotel, gevestigd aan
opnieuw niet waar we aan toe het Penemaplein 2. Er zijn drie
zijn, ondanks dat de gemeente- klassen: voor beginners de Craad ons duidelijkheid gaf," al- klasse, voor gevorderden de Bdus Joke.
klasse en voor de 'cracks' de Aklasse. Het inschrijfgeld voor
Alfred vult haar aan: „Wij een team is 12 gulden, leden van
zijn de dupe geworden van een de autosportvereniging krijgen
politieke machtsstrijd tussen twee gulden korting per percollege en gemeenteraad. Het soon. In de diverse klassen zijn
belang van de burger wordt fraaie prijzen te winnen.
hier totaal aan onderworpen,
Maar ze zitten er toch voor ons?
Gezien de uitspraak van de Controles
raad op 27 juni mochten we
HEEMSTEDE - De politie
toch aannemen dat we de heeft vrijdag twee snelheidsbouwvergunning snel zouden controles gehouden. Tussen 11
binnenkrijgen en de nachtmer- uur en kwart over 12 kwamen
rie zou zijn afgelopen. Nu ver- op de Leidsevaart 282 voertuikeren we opnieuw in onzeker- gen langs. Meer dan de helft,
heid. Het inschakelen van een 150, overtrad de maximumsnelextern adviseur, daar begrijp ik heid. De hoogst gemeten snelhelemaal niets van. Het lijkt heid was 99 kilometer.
wel een motie van wantrouwen
De politie stond van half twee
van het college naar de raad tot kwart voor drie aan de Cetoe. Je zou bijna denken dat ze sar Prancklaan en meette van
niet deskundig genoeg zijn om 334 passerende voertuigen de
deze zaken zelf op te lossen." snelheid. Daarvan reden er 72
te hard. De hoogst gemeten
snelheid was hier 87 kilometer.
ter 'psychologisch moeilijk te
realiseren': fietsers kiezen de
(ADVERTENTIE)
kortste route. De fietser uit
Zandvoort-Noord zou op het
stukje tussen de Sophiaweg en
de Julianaweg het gevoel krijgen de 'verkeerde kant' op te
gaan. „Maar niemand heeft ooit
geteld hoeveel fietsers er gebruik maken van het deel van
de Kostverlorenstraat waar het
nu om gaat," aldus Keislair.
Volgens zijn vrouw past het
kappen van de 16 bomen niet in
een beleid om het oude stads- of
dorpsgezicht te behouden.
„Zo'n raadsvoorstel gaat daar
dwars tegen in. En dat, terwijl
heel veel bewoners van de
Scandinavische meubelen en kunstnnverheid
Zandvoortselaan, de Haarlemmerstraat en de KostverlorenMeubelboulevard Diemen
Smep 5 Diemen
straat juist hun best doen om
TeJejfioQ_020_-6i56409.
hun huis in de oude stijl mooi
op te knappen."

'S LANDS GROOTSTE!
MEUBELSPECIALIST'
IN
GRENEN

verbreden," zegt G.A. Cense, ting is dat de snelheden afneeveneens woonachtig aan de men', aldus het college.
Kostverlorenstraat.
Maar volgens Cense werkt
dat niet: „Het autoverkeer mag
op de fietsstroken komen als
Asfalteren
die ruimte nodig is, bijvoor„Zo gaat dit voorstel uit van beeld als 'twee grotere auto's
asfalteren, in verband met de elkaar ontmoeten', zoals het in
verkeersveiligheid. Maar in het het voorstel staat. Maar op analternatief wordt asfalteren dere momenten zullen automojuist weer afgeraden, omdat bilisten die ruimte ook gebruidoor zo'n wegdek de rijsnelhe- ken: daardoor kunnen zij toch
den hoger worden."
met hoge snelheid de bocht
door.'.'
In het ontwerp van het college is wel sprake van 'snelheidsKeislair heeft op een van de
remmende maatregelen', maar hoorzittingen over het project
omwonenden betwijfelen of die een alternatief aangeraden. Als
enig effect hebben. Zo wordt de veilige fietsroute: eenrichtings'asstreep' weggelaten, die nor- fietsverkeer over de Julianaweg
maliter twee weghelften van el- en Regentesseweg en terug over
kaar scheidt. En er worden lij- de Kostverlorenstraat.
nen aangebracht waarmee aan
weerszijden van de weg fietsZANDVOORT - Paula Pa- goed draagbaar is en dat de
„Het is volksverlakkerij, om stroken worden gecreëerd. De Psychologisch
ternostre heeft afgelopen klant zich erin thuis voelt.
Volgens het college is dit ech- zaterdag haar nieuwe vin- Naast de jurken (maat 34 t/m
onder het mom van meer veilig- rijbaan wordt daarmee 'visueel
kei aan de Zandvoortselaan 52) die variëren in prijs van 70
371 in Bentveld geopend, on- tot 150 gulden, verhuurt zij ook
der de naam Paula's Cock- accessoires, boa's, tasjes, handschoenen en schoenen in allertailkleding Verhuur.
lei kleuren en maten.
Voor de inrichting van de
Zoals de naam al zegt, ver- nieuwe zaak heeft zij kosten
huurt Paula Paternostre (26) noch moeite gespaard. „Ik heb
avond-, cocktail- en feestkle- bewust gekozen voor een sjieke
ding. Voor mannen zijn er smo- inrichting. Donkerrode vloerkings en jacquets. Met deze ver- bedekking in combinatie met
De gemeente laat parkeerpro- vinden. Men is allee/i geïntereshuur was zij al thuis begonnen, een opvallende kleuren. Wie de
blemen voor wat ze zijn. Met seerd in auto's bij de meters.
De rubriek meningen staat
maar de belangstelling was zo winkel betreedt, krijgt gelijk
Hierop reageerde wethouder
het plaatsen van parkeermeters
open voor uw reacties. U
groot, dat zij besloot een aparte het gevoel ook feestelijk gewordt alleen geprobeerd geld te Flieringa met de opmerking dat
kunt uw brief opsturen
winkel te openen. „De tijd is kleed te willen gaan. En daar
verdienen. Dat zegt W.H.J. Pen- de opbrengst van de meters aan
naar de redactie van deze
rijp voor uitbreiding," zegt zij. draait het allemaal om?!" Stildavingh, die vorige week aanwe- de gemeente komt en van de
krant, Postbus 26, 2040 AA
„Ik ben begonnen met zo'n 40 zitten blijkt niets voor haar,
zig was bij de vergadering over verkeerverboden in de BredeZandvoort
jurken maar inmiddels is de want zij begint in haar winkel
integraal veiligheidsbeleid, op rodestraat niet. Het gaat dus
Te lange brieven kuncollectie uitgegroeid tot ruim ook een strijkservice, verricht
niet om het oplossen van parhet politiebureau Zandvoort.
nen worden ingekort. Ver200 creaties. Voor elk wat wils, kledingreparaties en treedt op
keerproblemen maar om anmeldt svp uw telefoonvan supersjiek tot eenvoudig en als tussenpersoon voor een stoOndergetekende behoorde dermaal geld te 'verdienen'.
nummer.
Inzendingen
merij en schoenreparateur.
van stijlvol tot extravagant."
tot de uitverkorenen die de ver- Daarbij komt dat de rijksoverzonder - juiste - naam
Voor de nieuwe collectie is zij
Paula's Cocktailkleding Vergadering (30-8-'95) naar aanlei- heid maar een beperkt aantal
en/of adres worden niet geafgereisd naar Engeland: „Veel huur, tel. 023 - 242474, is geding van de nota 'Integraal Vei- bekeuringen in behandeling
plaatst. De redactie is telestretchvelours, want dat wordt opend van dinsdag t/m vrijdag
ligheidsbeleid in Zandvoort' neemt. Mijn reactie was: haalt u
fonisch bereikbaar via
het deze winter gewoon héle- van 09.00 tot 18.30 uur, dondermee mocht maken. Helaas was die borden dan weg, dan kunnummer 02507-18648.
maal." Het belangrijkste voor dag tot 21.00 uur, zaterdag van
het alleen maar mogelijk om ja nen mensen die zich wel zoveel
haar blijft, dat de jurken vooral 09.30 tot 17.30 uur.
of nee te zeggen tegen enkele mogelijk aan de regels houden,
stellingen. Dit wist ik niet pre- ook eens gratis parkeren.
cies, dus had ik nog wat vragen
in petto, over bijvoorbeeld 'Au- Waar zijn wij toch mee betoverkeer op het strand'. Toe- zig... Veel praten op hoog nivalhg kwam wel - zijdelings - veau en in de praktijk blijft het
even de parkeeroverlast in de maar wat aanrommelen. Ik
Brederodestraat ter sprake. Ik wist trouwens niet dat Zandstelde - evenals de heer J.P. Ver- voort zoveel hoge politiemensteege (Zandvoorts Nieuwsblad sen op de been kon krijgen. Ik
'?A aug. 1995) - dat de politie de voelde me al bijna veilig!
W.H..1. Pendavingh
Brederodestraat niet weet te
Zandvoort

Het voorstel komt - in plaats
van vanavond - aanstaande
maandag aan de orde in de
raadscommissie Financiën. De
commissieleden zullen zich
buigen over de kosten van dit
project, geraamd op bijna 1,1
miljoen gulden. „Ik geloof
nooit dat dat bedrag voldoende
is," zegt mevrouw Keislair, bewoonster van de Kostverlorenstraat. Zij is fel tegenstandster
van het kappen van de oude iepen. „Zestien bomen van minstens zeventig jaar oud weghalen om het wegdek één meter
breder te kunnen maken! Bovendien wordt het trottoir heel
smal: er worden nieuwe bomen
geplant en daarvoor heb je ook
boomgaten nodig. Die vallen in
het trottoir."

Zakelijk Bekeken

Cocktailkleding te huur in Bentveld

MENINGEN

Parkeermeter alleen om geld te verdienen

Vreemd huurbeleid EMM
Ik woon in een tweekamerflatje in het centrum van Zandvoort. Een buurvrouw van mij
was een half jaar geleden
opeens weg uit haar flat. Ze
woont nu weer bij haar ouders
thuis. Tot zover is er niets verkeerds aan de hand. Maar wat
blijkt nu? Officieel woont ze er
nog steeds en ze verhuurt nu
haar flat gemeubileerd en wel.
Omdat ik dit toch wel een
vreemde zaak vond, schreef ik
maar eens een brief naar de directie van de EMM. Tot mijn
stomme verbazing kreeg ik van
diezelfde directie een brief terug, waarin mij werd verteld
dat een en ander bekend was.
Over een half jaar zou de situatie echter opnieuw bekeken
worden, want dan zou het wel
een erg permanent karakter

krijgen. Kortom: ze vinden het
héél normaal als iemand zijn
flat gedurende een jaar onderverhuurt.
Omdat dit antwoord mij niet
erg beviel, ging ik nu maar eens
een brief schrijven naar de gemeente, afdeling Huisvesting,
waarin ik hen over deze zaak
inlichtte. Welnu, deze mensen
namen nog niet eens de moeite
om te antwoorden!! En dit terwijl er honderden woningzoekenden al jaren wachten op een
woning!!
Moraal van dit verhaal: als u
wat wilt bijverdienen, ga dan
ergens anders met iemand samenwonen en verhuur uw huis
aan iemand anders. De EMM
en de gemeente hebben er in
ieder geval geen enkele moeite
Het is nu zeker dat de vervuiling' van het strand vorige week uit plantaardige olie bestond. Naar
mee.
C. van Merriënboer de vervuiler wordt nog gezocht
.
illustratie Mare do Hoor
Zandvoort

donderdag 7 september 1995
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Ristaurante Pizzeria

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

„La Rondine"
Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel 02507-18178

WEEKAANBIEDEVG

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

Haaskarbonade Ribkarbonade Schouderkarbonade
l kilo
l kilo
l kilo
95
95
95

VIDEO

15'

CURSUSSEN & OPLEIDINGEN
Bel voor de gratis brochure

'020^:624 37;20

OPEN HUIS
DR. J. G. MEZGERSTRAAT 123, zat. 9/9
van 12-14 uur. Nabij strand en station gesitueerd driekam.app. op 2e et. Ind. hal met
mbouwkast; woonk. met halfopen keuken met
app.; 2 sl.k.; badk. met douche en toilet; balkon zuid/oost.
Het app. wordt gestoffeerd aangeboden.
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k. Garage ƒ 25.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

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

Haasfilet

Kipfilet

l kilo

l kilo

95

14, 12,

om te roerbakken
Brusselse kip

l kilo

3 Van Lennepweg 51-3, kale
huur ƒ 650,00, bruto huur
ƒ 666,45 3-kamerwonmg op
2e etage met cv, zonder lift,
eigenaar EMM Voorwaarden
om m aanmerking te komen
(gezamenlijk) bruto
maandinkomen max
ƒ 4 500 -, een- en
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste
leeftijd
4 Flemingstraat 264, kale huur
ƒ 600 00, bruto huur ƒ 762,95.
4-kamerwonmg op 1e etage
met cv en lift eigenaar EMM
Voorwaarden om in
aanmerking te komen
gezamenlijk bruto
maandinkomen max
ƒ 4 300 - minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste
leeftijd
Voor starters en vestigers
5 Lorentzstraat 157, kale huur
ƒ 740.00. bruto huur ƒ 905,05
4-kamerwomng op 4e etage
met cv en lift, eigenaar EMM
Voorwaarden om in
aanmerking te komen
gezamenlijk bruto
maandinkomen max
ƒ 5 300.- en min. gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2 600.-, minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste
leeftijd
6 Lorentzstraat 323, kale huur
ƒ 74000, bruto huur ƒ 902,70
4-kamerwonmg op 2e etage
met cv en lift, eigenaar EMM
Voorwaarden om in
aanmerking te komen
gezamenlijk bruto
maandinkomen max
ƒ 5 300,- en mm gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2 600,-, minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste
leeftijd

Provensaals
spek voor de
boterham

95

95

Kennismakingsvlucht
Boeing 747-400 Jumbo Jet
Toer-NL-Excursies organiseert een onvergetelijke
vlucht naar Kopenhagen (Denemarken) en terug naar
Schiphol met mogelijkheden voor belastingvrij winkelen De vluchten vinden plaats op maandag 23 en donderdag 26 oktober 1995 (herfstvakantie).

150 gram

3

14,

BÖUCHËRIË

Gróte Krocht 5-7

AMBACHTELIJKE KWALnEITSSLAGERIJ

••••

.
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.
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:

Op Schiphol gaat u aan boord van de Singapore
Airlines Jumbo Jet Boeing 747-400. De check-m procedure vindt plaats rond half zeven 's morgens op de
luchthaven Schiphol. Na ticket en paspoort-controle is
er nog tijd voor een bezoek aan hetTax Free Shopping
Centre. Rond zeven uur stapt u in. Uw stoelnummer
staat op uw instapkaart. Om 07.30 uur vertrekt u voor
een vlucht van 75 minuten naar Kopenhagen. U krijgt
een verfrissing aangeboden. Om 08.45 uur landt u m
Kopenhagen
Een Toer-N L vertegenwoordiger wijst u de weg naar de
Express Bus, die u naar het centrum van de Deense
hoofdstad brengt. U brengt de dag door in
Kopenhagen, waar u kunt winkelen m het Stroget, de
bekende winkelstraat. U kunt ook een wandeling
maken langs de idyllische Nyhavn of een stadstour
nemen en de bekende zeemeermin bezoeken. Om
1630 uur checkt u in voor de terugvlucht naar
Amsterdam en ontvangt u een nieuwe instapkaart met
stoelnummer voor de terugvlucht naar Schiphol. Let
goed op de tijd, want wie de terugvlucht mist, betaalt
zelf de kosten voor terugkeer naar Amsterdam. Tijdens
de vlucht krijgt u weer een verfrissing geserveerd BIJ
terugkeer op Schiphol om 18 40 uur ontvangt u een
herinneringscertificaat.

75

OPENINOSTUDEN:

Maandag t/m vrijdag van
S.00uurtotia.00uuf
Zatertlagvan9.00uurtot
17.00uur.
: ; • • - •'.: '

'n Avontuurlijk weekend
met een pony voor je deur,
vlakbij Ponypark Slagharen

KOSTEN
De kosten voor deze vlucht bedragen f 269,- p.p. plus
f 35,- veiligheidsheffmgen en luchthavenbelastingen
Deelnemers dienen m het bezit te zijn van een geldig
Nederlands paspoort/toeristenkaart Alleen handbagage is toegestaan.

Ja, dat kan m Vakantiepark Collendoorn
Dat is een belevenis voor u en de kinderen!
Reserveer snel voor dit unieke last mmute weekendarrangement:
* 2 overnachtingen m een gezellig vakantiehuisje met TV
op slechts 5 km afstand van Ponypark Slagharen.
* 3 dagen lang gratis entree in Ponypark Slagharen met z'n vele attrakties
zoals de wildwaterbaan, de looping, de spannende wildwest shows,
zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer.
* genieten van de oergezellige familie-avonden en kinderprogramma's
* en natuurlijk een gratis pony als ideale speelkameraad voor uw kinderen,
aankomst vanaf vrijdagmiddag 12 00 u , vertrek zondagavond 19.00 u.

Reserveer snel: 05231-3000

2041 TA Zandvoort

Voorwaarden om in
aanmerking te komen
gezamenlijk bruto
maandinkomen max
ƒ 5 300,- en mm gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2 600,- minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste
leeftijd

PoMbus 505
2040 EA Zandvoort

M

Sluitingstermijn inschrijvingen:
Woensdag 13 september a s om
1300 uur Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij E M M
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen m de
selectieronde

Fax 02507-l4924

m/v

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Aantal deelnemers

O maandag 23 oktober 1995
O donderdag 26 oktober 1995
Namen overige deelnemers (voor kinderen t/m 12
jaar ook leeftijd vermelden)'

.m/v

DEELNAME
Deelname is alleen mogelijk door inzenden van onderstaande volledig ingevulde bon aan'
Secretariaat Weekmedia, Postbus 2104,
1000 CC Amsterdam
Via Toer-NL-Excursies ontvangt u een bevestiging en
een factuur, die u per omgaande dient te betalen. Ca.

.m/v

. m/v
. m/v

Postcode Loterij reikt 4 miljoen uit

Mag ik even gaan zitten?
Speelt u nog niet mee? Stuur
dan vandaag nog de bon in om
by de volgende trekking zeker
van de party te zijn! Voor eeu
tientje per maand mag u zo'n
miljoenenkans niet laten lopen!

Woningbon
Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)

l

De winnaar van de Mega Jackpot
van 4 miljoen gulden staat weer
met beide benen op de grond.
Vul de bon in en speel mee!

Ondergetekende is

D doorstromer

Naam

L

D starter

D vestiger

Postcode Loterij

Roadshow

Geboorte datum
Naam partner

9 september
in Amstelveen

Geboorte datum

Toewijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van E M M

Telefoon privé

Radio Noordzee
rijdt met ons mee

Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

Adres

L

"En dit is het kantoor van de
distributie-afdeling," zei Henk
van der Meijden tegen Henny
Huisman tydens een rondïeiding door het Tclegraafgebouw in Amsterdam.

l

Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

U zelfstandig

Indien zelfstandig

G huurwoning

D koopwoning

Ja

Zo ;a vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u m hel bezit van een urgentie verklaring?
D ja

L nee

stond dan ook finaal op het verkeerde been.
"Mag ik even gaan zitten?" vroeg
hij uiteindelijk toen hem duidelijk werd waarom deze twee
bekende Nederlanders aan zijn
bureau stonden. Maar al snel
stond de nuchtere Noordhollander weer met beide benen op de
grond. Hij was vier miljoen gulden rijker. De Nationale Postcode
Loterij maakte weer een Nederlander multi-miljonair.
Ook u maakt elke maand kans op

Het was een rondleiding voor een
nieuw programma van Henny: de
'Je wordt belazerd waar je bijstaat Show'.
Dat vertelden ze aan de man in
het kantoor. Het zou natuurlijk
kunnen. De winnaar van de Mega
Jackpot van vier miljoen gulden

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

n

zo ta kopie hiervan bijvoegen

Let op! Deze uitslagen gelden voor uw bingoblokken van 3 septemberl

Alleen in te vullen door doorstromers

WIN-TOT-7-MILJOEN^BON
ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt m aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

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

Naam:

D dhr. Q mevr.

Adres:

Huidige type woning
Indien flat

l

l etage

D wel Itft

Stand Mega Jackpot:

Eigenaar

2 miljoen

Kale huurprijs per maand

De Bingocijfers:

Datum waarop u op uw huidige adres m het bevolkingsregister
staat ingeschreven

|

I

j

j

Handtekening

Getal 1 t/m 21

i

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Postcode:.

DE UITSLAGEN VAN 4 SEPTEMBER

D geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer

7 Keesomstraat 249, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 896,75
4-kamerwonmg op 5e etage
met cv en lift, eigenaar EMM

44
34
40

38
17
31

08
30
29

32
11
22

36
35
18

16 02
27 06
15 25

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.000,Zetfouten voorbehouden

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G EMM

Naam:

de Mega Jackpot van de Postcode
Loterij als u meespeelt. Volgende
maand staat de Jackpot weer op 2
miljoen gulden en dat bedrag kan
oplopen tot maximaal 7 miljoen.

Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar

BELANGRIJKE WIJZIGING
VOOR WONINGZOEKENDEN!
VANAF 1 OKTOBER 1995
ADVERTEREN WIJ ONZE
VRIJKOMENDE WONINGEN IN
DE REGIONALE
WONINGKRANT.
DIT IS EEN GRATIS
HUIS-AAN-HUISBLAD. DE
VRIJKOMENDE WONINGEN

Deelname aan de kennismakingsvlucht met Boeing
747-400 Jumbo van Singapore Airlines naar
Kopenhagen is alleen mogelijk door middel van het
insturen van deze bon naar het in de bovenstaande
tekst vermelde adres.

Telefoon 02507-l7741

Informatie over het invullen
van de woningbon:
Weet u niet tot welke categorie u
behoort, heeft u problemen met
het bepalen van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons, tel
02507-17741 Wij zijn u gaarne
van dienst

Gerealiseerde toewijzingen op
eerdere advertenties:
Gasthuishofje 16 toewijzing op
17 doorstroomjaren + 5
bonusjaren = 23 jaar
Keesomstraat 65 toewijzing op
leeftijd 32 jaar + 1 bonusjaar = 33
jaar
Lorentzstraat 445, toewijzing op
leeftijd 24 jaar + 4 bonusjaren =
28 jaar
Van Lennepweg 45 toewijzing op
20 doorstroomjaren + 5
bonusjaren = 25 jaar
Celsiusstraat 227. toewijzing op
11 doorstroomjaren + 5
bonusjaren = 16 jaar
Garage Keesomstraat 27A
toewijzing op hdno 83110103 uit
de voorkeursgroep

BON

H .

8 Flemingstraat 150, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 899,85
4-kamerwonmg op 2e etage
met cv, zonder lift, eigenaar
EMM Voorwaarden om m
aanmerking te komengezamenlijke bruto
maandinkomen ƒ 5 300,- en
mm gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2 600,mmimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste
leeftijd
BIJ toewijzing gaan starters voor
vestigers

7 dagen voor vertrek ontvangt u via Toer-NL-Excursies
de deelnamebewijzen en alle relevante informatie.
Voor meer informatie Toer-NL-Excursies te Ens, tel.
05275-3025.

22,00 uur

Thomsonstraat l

2 De Schelp 125, kale huur
ƒ 620,00, bruto huur ƒ 803,94.
2-kamerwonmg op 2e etage
met cv en lift, eigenaar EMM
Voorwaarden om in
aanmerking te komen bruto
maandinkomen max
ƒ 4 450,eenpersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste
leeftijd

v.d.MIJE

Marisstraat 13a. Tel. 15186

13,

Vrijkomende woningen
Voor starters
1 Mr Troelstrastraat 62-23, kale
huur ƒ 560,00, bruto huur
ƒ 608,32 2-kamerwoning op
2e etage met cv, zonder lift,
eigenaar EMM Voorwaarden
om aanmerking te komen
bruto maandinkomen max
ƒ4075,-,
eenpersoonshuishouden
Selectiecriteria leeftijd t/m 30
jaar Dit is een schaarse
woning Urgenten hebben bij
toewijzing geen voorrang.

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG.

Open Dag
2 SEP. 13.30-16.00 uur

Hogeweg 54/2, in centrum gelegen maisonnette met royale tuin op het zuiden. Ind.
beg.gr. vestibule; slaapk. met kastenwand;
toilet; woonk. met schuifpui naar terras; open
keuken met mb.app.; tuinniveau: slaapk. met
kastenwand en schuifpui naar tuin; badk. met
wastafel, toilet en ligbad; trapkast. Travertinvloer op beg. grond.
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.

Vrijblijvend

Vraag vrijblijvend offerte.

•

De overige Bingoprijzen:

Getal 22 t/m 36
24
03
33
21
01
23
13
07

ƒ 10.000,- 05
ƒ1.000,- 37

ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

45
12
04
19
10

ƒ20,ƒ10,ƒ9.f6,ƒ5,-

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

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.95.09

Straatprijs:
ƒ 3.000,-

7317 BD
Keuze Prijs
7317BD013

De BMW: 1433 BJ 032 te Kudelstaart

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

NATIONALE

'OSTCODI
LOTERIJ

Weekmedia 17

Modeflitsen
ZANDVOORT - Het Lekkerste Weekend van Zandvoort
wordt op vrijdagmiddag opgeluisterd door een sportmodeshow van Eosarito. Zandvoorters zijn welkom om te komen
kijken. De kleding wordt geshowed door danseressen van Conny Lodewijk. Zaterdags worden
er 'modeflitsen' gehouden, met
medewerking van de aerobics
afdeling van AFAPA. Het Lekkerste Weekend, in een grote
tent voor het Casino, duurt van
29 september tot en met l oktober.

Suyderduyne
mag gebouwd
ZANDVOORT - De Raad van
State heeft de bezwaren van
omwonenden van Paviljoen
Zuid, tegen de bouw van Suyderduyne, verworpen.
Op
grond van het bestemmingsplan mag er een gebouw van
aanzienlijke omvang worden
opgericht, aldus de voorzitter.
Het bezwaar van vermindering
van zon in de omliggende tuinen is ook niet zwaar wegend
genoeg.

ABN/AMRO koopt
dolfiramagebouw
ZANDVOORT - ABN/AMRO
heeft dinsdag het dolfinarium
opgekocht voor 1.450.000 gulden. De bank wil op deze plek
samen met Bart Schuitenmaker van hotel Triton een hotelannex opleidings-/congrescentrum bouwen. „Ik ben natuurlijk ongelooflijk blij met de aankoop," aldus Schuitenmaker.

Weekend:
9/10 sept. 1995

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregehng: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
cijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is met nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J W. Neutel, tel. 13073, openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk ZuidKennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gomtaert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24

.donderdag 7 september 1995

Initiatief werkgroep Oudereneducatie groot succes

'Onvergetelijke' activiteiten
ZANDVOORT - De werkgroep Oudereneducatie is
druk bezig met de voorbereidingen voor een winterprogramma voor 50-plussers. Dat is indirect gevolg
van het grote succes van de
zomeraktiviteiten voor deze
leeftijdsgroep. Die werden
georganiseerd in samenwerking met 't Stekkie en Weizijn Ouderen Zandvoort.

Zondag 10.00 uur: Startzondag,
Samen op wég-dienst in Herv.
Kerk, ds. J.A. van Leeuwen en
ds. C. v.d. Vate.
Gereformeerde Kerk, Juliananeg 15:
Zondag 10.00 uur: Startzondag,
Samen op wég-dienst in Her\ormde Kerk, ds. J.A. van Leeuwen en ds. C. v.d. Vate.
Hoomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Dat zomerprogramma trok
enorm veel belangstelling en
verliep uitstekend dankzij de
inzet van een aantal vrijwilligers, die fungeerden als gastheer of gastvrouw. Als er eens
iets mis ging, wisten zij het 'met
flair' op te lossen. Het programma was ook zeer gevarieerd, het
begon met een zomerse maaltijd en de presentatie van een
diaserie over Oud-Zandvoort.
Die dia's riepen nostalgische
gevoelens op, vooral bij de herkenning van reeds overleden
bekenden en familieleden en
van oude Zandvoortse plekjes.
Zandvoort heeft de laatste decennia niet bepaald aan
schoonheid gewonnen, zo was
de algemene indruk: er was veel Voor een aantal Zandvoortse
moois vernietigd, en niet alleen Poulisse
door de Duitsers.
dere over natuurgeneeskunde,
en er werd heel wat afgewanWandelen
deld in de Waterleidingdumen,
In het zomerprogramma von- Elswout, Haarlem en 'Mokum',
den lezingen plaats, onder an- waar onder andere een krantenuitgeverij werd bezocht. Degenen die hadden ingeschreven
op een bezoek aan de Konmklijke Nederlandse Redding Maatschappij, hadden 'geluk'.
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
Het bezoek kon met doordieren.
gaan maar dat werd goedgeSOS Telefonische Hulpdienst maakt met een tochtje met de
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot mens.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
ZANDVOORT - In het
Schriftelijk: Postbus 100, 2040 dorp 'wemelt' het van de
AC Zandvoort.
kunstenaars, in het GeStichting Welzijn Ouderen meenschapshuis kan men
Zandvoort: Koninginneweg l, zondag 10 september tetel. (02507) 19393. Open voor recht voor kunst én kitsch.
alle vragen van ouderen op Daar wordt weer de eerste
maandag 09.15 - 12.15 uur, en Verzamelbeurs Zandvoort
dinsdag t/m vrijdag van 09.00 van het nieuwe seizoen getot 17.00 uur. Wilt u zekerheid houden.
dat de coördinator aanwezig is?
Of bent u niet zelf in staat om
De beurs is geopend van 11
langs te komen? Bel dan voor tot 17 uur en de entree is gratis.
een afspraak tel. 19393.
Het Gemeenschapshuis, te vinBelbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere mwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.

Vijftien jaar geleden

Financiële strop EMIV1 Woningbouwvereniging
EMM heeft sinds eind vorig jaar voor bijna 90
duizend gulden aan inkomsten gederfd, als gevolg van leegstand. De leegstaande woningen
zijn flats die door de gemeente aan wonmgzoekenden moeten worden toegewezen In een boze
brief aan de gemeenteraad heeft EMM een volledige schadevergoeding geëist De woningbouwveremging zal niet schromen naar de rechter te
stappen, als de gemeente niet bereid is de schade
te vergoeden.
De Gnoom Wilfred Tates heeft zijn bierpomp
aan de wilgen gehangen Na 18 jaar als kroegtaaas
door het leven te zijn gegaan, houdt hij het verder voor gezien. De politiek zal nu zijn leven
gaan beheersen. Tates heeft in de VVD zijn sporen al verdiend als voorzitter van deze partij Nu
is hij neergestreken op het pluche in de raadzaal.
Een nieuwe uitbater voor De Gnoom is al gevonden: over enkele maanden zult u achter de tap
het echtpaar Hoezee aan kunnen treffen.
Dorpspomp nog dolend Er is nog geen plek gevonden voor de nieuwe dorpspomp, een geschenk van Rotary Club Zandvoort aan de Zandvoortse gemeenschap. De gemeenteraad heeft de
pomp als geschenk aanvaard maar kon nog geen
beslissing nemen over de plaats waar deze moet
komen te staan. De Rotary zelf voelt het meest
voor het Gasthuishofje. Uitgangspunt was eerst
het Gasthuisplein, maar volgens de Rotary staat
de pomp daar teveel bloot aan vandalisme.
50-plussers was er een onverwacht rondje Sail met de Annie Hond eten geven Een 28-jarige Duitser is donderdag een huis ingeslopen om een hond eten te
geven. Die verklaring legde hij af tegenover de
Zandvoortse reddingboot An- tussen de schepen bekneld te politie, nadat hij was betrapt.
nie Poulisse.... tijdens Sail in raken.
Amsterdam. Een onvergetelijke tocht voor iedereen.
Het activiteitenprogramma
van deze zomer werd afgesloVooral voor de Zandvoorter ten met een Engelse 'High Tea',
die tot de ontdekking kwam dat geserveerd door een heuse Ener een gat in zijn broekzak zat gelse butler, John. „De zomeren vervolgens een biljet van 50 activiteiten kunnen een succes
gulden m het water zag drijven. genoemd worden," zegt een van
Hij kon het wel vergeten, aller- de orgamsatrices tijdens een telei andere deelnemers hadden rugblik.
het ook al gesignaleerd en doEen goed voorteken voor het
ken er bovenop, met het gevaar winterseizoen.

Grand Prix Vrijdagavond al streken ze in het
circuitgebied neer, de racefans uit Europa Ze
hadden er vaak kou en ontbering voor over om
zich toch maar te verzekeren van een goede
plaats bij de Grand Pnx van zondag Zaterdag
dit was een uitstekende dag voor het circuit, met
alleen voor de vele standhouders, maar ook voor
de circa 25 duizend toeschouwers die waren ge
komen voor de trainmgsntten van de iormule I
coureurs en de procar-races Maandagavond l
september: de Grand Pnx 1980 is verleden ti)d
Ondanks het bijzonder slechte weer werden toch
nog zo'n vijftigduizend toeschouwers geiegis
treerd.
Nieuw politiebureau Het terrein van de Karel
Doormanschool is met geschikt voor de bouw
van een politiebureau De plek is moeilijk voor
het publiek te vinden De bereikbaarheid is
slecht en dat geldt ook voor de uitrukmogehjk
heid. Dat blijkt uit het rapport van de korpschef
De gemeentelijke dienst Publieke Werken adviseert de grond Sterre der Zee aan te kopen voor
de bouw van een nieuw politiebureau.
Vrouw vermoord In de nacht van 30 op 31 augnstus is een 36-jange inwoonster van Zandvoort
door messteken om het leven gebracht De
vrouw werd zondagmorgen omstreeks half acht
door haar achtjarig zoontje gevonden In verband hiermee zijn in Zaanstad en Amsterdam
twee Duitsers aangehouden Zij hebben bekend
's nachts de woning te zijn binnengedrongen Er
ontstond een heftige woordenwisseling, waarbij
de in Amsterdam woonachtige Duitser een mes
heeft gepakt en de steekwonden heeft toegebracht Hierna zijn de daders gevlucht.

Feest Stekkie achter de rug

Geaootschap
BEN BLIJ dat we een GeOud-Zandvoort
IKnootschap
hebben. Is er tenminste één

Eerste Verzamelbeurs nieuwe seizoen
den aan de L. Davidsstraat, is en
fantasie-afbeeldingen),
makkelijk toegankelijk voor grammofoonplaten, boeken,
rolstoelrijders.
stripboeken, poppen, antiek,
curiosa, ouderwets gereedOp de beurs kan gekocht, ver- schap en blikken speelgoed.
kocht en geruild worden. Voor Voor enkele verzamelobjecten
'snuffelaars' is er de bekende zijn experts aanwezig die gratis
rommelmarkt,
verzamelaars taxeren en/of bemiddelen bij
kunnen er bekende en minder aan- of verkoop.
bekende verzamelobjecten vinden. Bijvoorbeeld: telefoonVoor meer inlichtingen kan Buttons maken was een van de activiteiten, tijdens de kinderkaarten, postzegels, munten, men bellen: G.H. v.d. Eijken, kernlis in 't Stekkie
speldjes, spaarpotten, prent- tel. 14234, of F.L. Tervelde, tel.
Foto Persbureau Zandvoort
briefkaarten (ook met motief- 12303.
ZANDVOORT - Stichting ontplooid'. Hij prees de beleidsAktiviteitencentrum Zand- nota 1992 -1997. „Wat mij daar(ADVERTENTIE)
voort, 't Stekkie, vierde af- m opviel, was de professionele gelopen week uitgebreid welhaast vanzelfsprekend lijkende - wijze waarop de stichhaar 25-jarig bestaan.
ting maatschappelijke tendenVoor jong en oud waren er zen vertaalt in beleid."
allerlei feestelijke activiteiten
georganiseerd, zoals een kinDe oorsprong van de stichderkermis, een famihefilm, ting ligt bij de Lokale Raad van
theater, karaoke, disco en een Kerken, die nam 25 jaar gelekoffieconcert voor 50-plussers. den het initiatief tot het instelBurgemeester Van der Heijden len van een wijkcentrum. Tien
opende de feestelijkheden jaar geleden kon de stichting de
woensdagmiddag. De stichting huidige behuizing m gebruik
heeft volgens hem in de loop nemen. „We vieren dus eigender jaren 'een breed scala aan hjk twee jubilea," aldus Van
sociaal-culturele
activiteiten der Heijden.

o

Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.

o

Straatnamen

Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.

Speelweek van 7 Sept. t/m 13 Sept.

Zanüvöorts Niëuwsjölad

IÏHII muit! nu

Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel.
61500.

BESTAAN
NIETT -Y"

BAD BOYS

Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, dl.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Kerkdiensten
Weekend
9/10 september 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:

met

Nicolaas Engelberts
Achter het Favaugeplem ligt de Burgemeester Engelbertsstraat. Deze is genoemd naar Nicolaas Engelberts, geboren te
Zutphen 24 februari 1854. Hij was burgemeester van Zandvoort
van 29 december 1887 tot 8 september 1892 Hij vertrok m dat jaar
om als rechterlijk ambtenaar op te gaan treden in Suriname

Open dag in Hervormde Kerk

J

mum* «MU Mt

Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves, Nationale Ziekendag

MM MUMAI
CMHOTOHIIOU
ShHffilKfilMIIlHil

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:

Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d.
Meer, m.m.v. Cantorij v.d.
Doopsgezinde gemeente te
Haarlem o.l.v. Piet Beun
Religieuze Kring Aerdenhout-

-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. P.H. Fockema Andreae, Rem., Wassenaar

«•«nwuutiwiuM

)g~':;.> BH

Aanrijding
ZANDVOORT - Een 17-jange
Zandvoortse taromfietsster is,
zondagmiddag gewond geraakt
toen een 59-jange Haarlemmei
het portier van zijn auto open
de De wagen stond geparkeerd
aan de Prinsesseweg De Haarlemmer zag de bromfietsster
niet aankomen, waarop zij tegen de autodeur botste en tegen
een links passerende auto ten
val kwam Het meisje is met
een pijnlijke nek en knie naar
het Spaarneziekenhuis ge
bracht

Keiharde aktiefilm
met:
Will "The Fresh Prince
of Bell Air" Smith

Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg

218, Haarlem.
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Zondags diensten om 10.30 en
Duijves
19.00 uur.

Burgerlijke stand

J

chard, en Halderman, Monique
Marco Paul, zoon van: Kerkman, Richard, en DuivenvoorBonte, Wouter Jacobus Pieter, den, Maria Magdalena
en Tauchnitz, Pranziska Brierit- Bas, zoon van: Knotter, Arie, en
te Adelheid
Schirmeister, Mirjam Evelien
Van der Eist, Willem Jan, en De Isa, dochter van: Knotter, Arie,
Haan, Johanna Geertina
en Schirmeister, Mirjam Evelien
Gehuwd:
Van
Bambergen, Robert Henr
y, en Elich, Dymphna Elisa- Overleden:
beth Maria
Wrjnands geb. Sonnenberg, MaBeentjes,
Franciscus Gerardus, ria Johanna, oud 79 jaar
e
Van der Mije, Reinier, oud 75
n Van Raalte, Rinske
Stomphorst, Theodorus Jaco- jaar
t>us, en Keur, Maria Helena
Faber, Martinus, oud 67 jaar
Van Loon, Johannes, oud 63
Geboren:
Kelly, dochter van: Keur, Ri- jaar

I'eriode:
2U/8/'95- 4/9/'95
Ondertrouwd:

A. L.
Dagelijks

13.30
Hed. gesproken

instantie die daadwerkelijk
iets wil doen aan de achteruitgang van het dorp. Ze hebben
groot gelijk dat er duidelijke
criteria moeten komen voor
nieuw- en verbouw, maar ook
voor slopen Alleen daarmee
kun je voorkomen dat er nog
meer waardevol dorpsgezicht
verloren gaat. Of dat er storende dingen bij komen... Heeft u
dat kleurtje van de nieuwbouw
aan het raadhuis al gezien...,
zo'n onbestemd mocca-achtig
kleurtje... Een gebouw moet
passen in z'n omgeving, zeggen
ze tegenwoordig toch? Volgens
mij zijn ze dat vergeten bij deze
nieuwbouw, en 1niet alleen wat
de kleur betreft Alweer een
misser.
Het genootschap biedt aan
om zelf 'deskundigen' te léveren om criteria op te stellen.
Wat mij betreft hoeven dat met
alleen mensen met een goeie
opleiding te zijn, maar dat zullen ze zelf ook wel begrijpen.
Hopelijk neemt het gemeentebestuur dit aanbod met beide
handen aan. En wel heel snel,
voordat er nóg meer mis gaat.
Wat mij betreft hadden ze
ook wel Circus Zandvoort kunnen huren als raadhuis-uitbreiding. Het gemeentebestuur zelf
past daar best, m ieder geval
Het zijn stuk voor stuk creatieve jongens met een drang om
te experimenteren en alles op
een hele eigen manier te doen
Wethouders die hun eigen
gang gaan en daar zelfs een fikse ruzie voor over hebben met
hun hoogste ambtenaren
Maar dat niet alleen.. Nee, cok
raadsleden weten zich op een
bijzondere manier te onder
scheiden.
Noemt u mij maar eens een
andere gemeente waar een partij die zelf vertegenwoordigd is
in het college van Burgemeester en Wethouders, niet te beroerd is dit college te laten vallen. U raadt het al, de VVD.
Maar waar ook de oppositie
juist weer z'n best doet om het
zittende
college te ondersteunen!'p Ja hoor, weer goed' de
eenmansfractie D66-Lou Koper
Soms denk ik we mogen ons
gelukkig prijzen met zo'n crea
tieve gemeenteraad Wordt tijd
dat ze een Loeres krijgen Maar
vanmorgen werd het me wat te
veel Toen dacht ik. hadden we
maar een Genootschap Politiek Zandvoort. Dan kan dat
criteria opstellen voor een ge
meenteraad
JOAN KURPERSHOEK

A. L.

16Jaar.

Dagelijks

Dagelijks

15.30 en 19.00

21.30

Personalia
Ingenieur
i* 5

VERWACHT
Free Willy 2
Gasthuisplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 02SO7-1868Ö

De historische Ned. Hervormde Kerk,
(Aichielfoto Andie Liebeiom)
gezien vanaf het Kerkpad

De Hervormde Kerk houdt
zaterdag van 10 tot 4 uur open
huis voor belangstellenden, m
het kader van de nationale Monumentendag. Kerkleden zijn
aanwezig om een rondleiding te
geven en allerlei interessante
dingen over de kerk te vertellen. Over de graven, het beken-

de Kmpscheer orgel, het historische kerkgebouw gebouwd in
1848 en in 1890 uitgebreid met
twee zijvleugels, en de nog oudere toren. Er is ook een leuk
boekje verkrijgbaar waarin de
historie uitvoerig wordt beschreven. Toegang uiteraard
gratis.

De Zandvoorter Erik Stokman (25) krijgt een dezer dagen
zijn ingenieursdiploma (ing )
uitgereikt Hij is geklaagd aan
de TH Rijswijk, m de richting
Commercieel Technische Bt>
dryfskunde. Enk Stokman,
oud-leerling van de Nicolaasschool, had"voor de TH de MTS
gedaan, eerst Electiotechniek
en vervolgens ook Besturingstechmek
Inmiddels woont hij m Den
Haag, waar hij nu afwacht of hij
nog in militaire dienst moet ol
niet.

donderdag 7 september 1995
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Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

06-9714

06-Nummers
Dominante vrouwen geven JONGE mannen gezocht
tel.nr voor Gratis SM-kontakt. die dames (35+) GRATIS
verwennen. 06-9709 (75cpm).
06-320.325.80 (1gpm).
Vrouwen bellen echt
DOORSCHAKELLIJN
GRATIS 06-4644!!!
\Ju kun je vrouwen direkt
ANONIEME sexafspraakjes
opbellen. Direkt thuis.
Sexkontaktlijn
Amsterdam
Bel: 06-9892 (75cpm).
06-320.330.79 (75cpm).
ELKE DAG NIEUWE
DAMES PRIVÉ
Laat je snel
in heel Nederland
doorverbinden via
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld
24 u/p.d. 100 c.p.m.

Bel Dames Thuis

06-98.57

Bedrijfs-onroerend goed
te koop - te huur
TE HUUR OF TE KOOP AANGEBODEN:

GESCHEIDEN en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen
zijn ook op zoek: bel
06-350.290.15 (1gpm).

diverse pakhuizen in het havengebied
van Umuiden

GRATIS naar bed met getrouwde vrouwen thuis.
Sexkontakt 06-9530 (1gpm).

Grootte van de pakhuizen 240 m2, 190 m2 en 90 m2.
TEVENS TE HUUR EN TE KOOP:

diverse stukken open terrein

Gratis naar bed met vele
Dikke VROUWEN thuis. Bel
ook 06-9580 (75cpm).

06-98.50
24 u/p.d. 100 c.p.m.

Direkt apart met gratis vrouwen, doorverbonden naar
haar huis. 06-9710 (75cpm).
DIREKT-SEXKONTAKT Kies
nu zelf de heetste vrouwen,
via de computer wil ze gratis
sex aan de lijn. Bel 06-9788
(75cpm).

Privé
Bel dames Thuis!

HETE LIVESEX 1 gpm
Dikke vrouwen geven tel.nrs
voor gratis sex bij hen thuis.
06-9602 (1gpm).

06-96.88

SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
haar thuis. 06-9667 (75cpm).

Laat je eens lekker doorver- Nu kun je hete vrouwen echt
binden met zo'n OUDERE opbellen. Ze willen gratis sex.
vrouw thuis: 06-9650 (1 gpm). De computer verbindt je naar
Luister naar gratis SEXoproe- haar door. 06-9755 (75cpm).

Jongemannen gezocht die
dames (35+) GRATIS verwennen. 06-9666 (1 gpm).

Kies nu zelf de leukste yroupen van vrouwen. Maak je Onderdanige vrouwen (40+) wen, via de computer krijg je
haar direkt aan de lijn!
Vrouwen (40+) willen snel SnelSexClub! Hier liggen de keuze, de computer schakelt willen vrijblijvende sex. Gratis Bel 06-9667 (75cpm).
Dikke vrouwen (40+) willen SEXKONTAKT. Direkt aan de vrouwen naakt klaar om.... Je je direkt door. 06-9665 1gpm & discr. 06-9502 (75 cpm).
krijgt 3 min.! 1 gpm 06-98.38.
kontakt met oudere heren. lijn! Bel 06-9757 (75cpm).
NEGERINNEN geven tel.nrs Oudere ERVAREN vrouwen
Bel ook! 06-9543 (75cpm).
STUDENTES geven gratis voor gratis plezier bij hen van 35+ zoeken sexkontakt.
Diverse clubs
! Vrouwen van 35+ willen
:
06-350.290.53 (75cpm).
Gratis naar bed met getrouw- DIREKT-SEX. Bel haar op via sex op hun kamertje. Bel ook thuis. 06-9662 (75cpm).
06-9603 (75cpm).
de vrouwen thuis. Sexkontak- 06-9604 (75cpm).
Nieuw! Daling alleen met Oudere HEREN gezocht; v. 020 - 6328686. Amber Escpr
ten: 06-320*330*88 (75cpm).
Wellustige oudere vrouwen STUDENTES geven tel.nr. vrouwen, 18 jr. Mannen geven gratis sex met lieve dames! charmante dames, degelijk:
GRATIS Sexkontakt, nu spec. geven hun tel.nrs voor gratis voor gratis sex bij hen thuis. alleen 'n oproep door, voor 'n (40+) bel 06-9705 (75cpm). na 19 uur. (Geen chauffe
afspraakje! 1 gpm 06-98.66.
06-9695 (slechts 75 cpm).
met hete vrouwen van 40+. sex. Bel 06-9605 (1gpm).
Oudere vrouwen geven tel.- a.d. deur - geen extra kosten.
Bel nu 06-98.11 (75cpm).
Nieuw:
hete
meisjes
(v.a.
18)
nrs voor GRATIS sex! Bel 06STUDENTES
verwennen
DARLING ESCORT
Vele mannen gezocht voor
9511 (1gpm).
GRATIS 't bed in met ge- gratis SEX met dames 35+. mannen. Geen fin. bedoelin- uit Groot Amsterdam!!
Bel: 020-6189577 v.a. 20 u.
gen: 06-350.266.46 (1 gpm). 06-350.23-020 (1gpm).
trouwde vrouwen. Direkt sex 06-9620 (75 cpm).
contact. 06-9566 (75 cpm).
** HOMO-KONTAKTEN **
TRIOSEX: 'n vrouw of man Nu DIKKE vrouwen echt opDiversen
Heerlijk DISCREET apart met Direkt apart met een hele extra in bed. Sexkontakten! bellen. Zoek de leukste en de
computer
verbindt
je
naar
hete
knul
uit
Amsterdam!
Bel
nu
06-9844
(75cpm).
hete vrouwen uit Amsterdam.
haar thuis 06-96.68 (1gpm).
Bel nu 06-9613 (nu SOcpm).
06-320.322.11 (75cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra
in
bed.
Sexkontakten!
HUISVROUWEN
geven
tel.Oudere vrouwen geven tel.Homo: Jongens (18) onder elvoor partikulier en bedrijf, supervoordelig.
nrs voor gratis sex bij hen
kaar. Hoor die knullen genie- nrs voor gratis sex bij hen Bel nu 06-9502 (75cpm).
Nu ƒ 1299,- inclusief BTW incl. montage
thuis!
Bel
nu
06-9780
(75cpm)
ten! 06-320*330*88 (75cpm). thuis. 06-9664 (75cpm)
06-98.70 De SNELWIPLIJN!
evt. aansl. meldkamer voll. garantie.
HUISVROUWEN geven tel.- Zorg dat je hem gereed hebt Oudere vrouwen (40+) geven
**HOMOKONT AKTEN**
Beperkte voorraad bel snel
Zoek je snel een hete knul? nrs voor kontakt bij hen thuis. want ze wil effe vlug in 3 min.! hun telefoonnr voor gratis
v/d Nieuwendijk Beveiligingen
Geen doorschakelen! 1 gpm. SEX: 06-9517 (75 cpm).
06-9501 (75cpm).
06-320*330*18 (75cpm)
010 - 4795150
24 u/p.d. 100 c.p.m.

BEVEILIGING

Te bevragen: De Waard BV, 02510 - 27670.

Vakantie buitenland
Speciale Diapresentatie "Winter in de Tropen", over de
bijzondere overwinteringsreizen 1995/1996 naar Bali, Lombok
en Samosir in Indonesië, zaterdag 16 september om 13.00 uur
in de Meervaart in Amsterdam. Voor info: 02280-12231.
Smaragd Reizen - Thuis in de Tropen.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

•-ft,.

MULTIFUNCTIONELE

-CALF

SCHAAR

Te huur 2x kantoorruimte
1 x 39 m2, 1 x 22 m2 of beide.
Tel.: 02507 - 31613.

Vaar/surfsport

Zandvoort te huur (voor 1
pers.), van 15 okt. '95 tot
31 maart '96: ruim gemeub.
zomerhuis, 2 kmrs. Alles aanwezig. Tel.: 02507 - 13341.

/sm

Auto's en
auto-accessoires

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

*m

40 W

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

en motoren

_

40W

HERENSOKKEN

GLOEILAMPEN
ELDERS

fraai gedessineerd, one size.
70% acryl - 30% polyamide.
Per paar

ZOEK UIT: 40,60 OF 75 WATT

6,95

PER STUK

ELDERS Jl

AXE DOUCHEGEL
of DEOSPRAY150 ML

Zoek uit:
hart/pens of vlees

SPEELGOEDAUTO'S

HOBBYBOX

Zoek uit:

ELDERS

in de kleuren rood en
graniet, ideaal voor het
opbergen van allerlei
kleine spulletjes,
ca 36 x 44 cm

gedetailleerde
schaalmodellen van
diverse bekende
merken. Per stuk

ELDERS

ELDERS 4^95

WASLIJN

MET
LIEFST 4 LIJNEN
totale droogruimte
12 meter

PER STUK
ELDERS J&r9

ELDERS

etetfet
REAL COOL FRISDRANK

SHERRY

ZOEK UIT: COLA,
SINAS OF DRINK

zoek uit: Medium
dry of Pale dry.
Fles 75 cl

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?

IJS&S

Een voorbeeld: Een 2-deurs front 100 cm breed.
l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145;
Een hang-en leg-indeling
f. 520^

1P

f. 1665.-

MILKA
CHOCOLADE-TABLETTEN

WAJANG

van alpenmelk, dus
extra fijn van smaak, /
diverse soorten

PLANTENMARGARINE

100 GRAM
HEERLIJK
MALSE

KIPFILET

1ICILO

Voor documentatie en prijzen beb 020-6101046
THE DOORS Jon Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorpertron en Ookmerweg)

/'

,

^ t

Patent

LOMORENt
HE!üfV

BUIGRIETJES

, /

hW 1 '

1V

Jl\

CALVE
MAYONAISE

OETKER
KWARK-

heerlijk zachtromig

ikTaarg

TAARTMIX
met bodem,
diverse smaken

EXTRA
GROTE POT
500 ML

BROODJES É
LIEFST

PAK 410 GRAM

~-x

STUKS L

i ' '
voor vele soorten
gebak. Slechts

OVENVERS

o

ELDERS

ROMIGE FRANSE

ELDERS

LIEFST
250GRAM
• :,OVv ; ' : ';.', V --V

GESNEDEN EN
VERPAKT
HEEL BROOD )

LIEFST
240 'GRAM
' .

ELDERS

ELDERS i

ELDERS

SAPPI6E

ZOETE
TRIOMPHE

J

'l

ft
CHAMBÖURCY

ÏÏwtowtst GWMU& CumHJbeti *Rgstdesseü
:

ELDERS

ZAK 40 STUKS

ELDERS J9f

TARWEBLOEM KILOZAK

DE CONTACTLIJN

VASTE LAGE PRIJS

n<v

.'

NEME
PATENT
TARWEBLOEM
l
l

PABLOMORENO
M1KRKY

i »f

1.5 LITER

VASTE
LAGE PRIJS

PAK 250 GRAM

^__

ELDERS ,1v69 ' . ' ' '

1KILO

AUTOMATISCHE

BURAGO METALEN

OERSTERKE
STAPELBARE

PABLO MORENO

Probeer bet direct. Veel mensen hebben op deze wijze
al binnen één of twee dagen leuke contacten met
anderen gekregen. 11.0(1 gpm)

BONZO
VLEESSCHOTEL
BLIK

AlUMINIUM SCHUIFDEURSYSIÏEM VAN l ó MM SPCGEl DEUREN

Uiteraard kunt via 06350.15.15.6 ook zelf anonieni, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummcr en PIN-eode van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen
nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties
kunt u de door u Ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant. Vul hiervoor de bon op de pagiiiii met Micro's in.

<

250 WIL

PER
STUK

Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus im>esprokcn advertenties van lezers
die een serieuze partner of
gewoon een vriend of vriendin
zoeken.
L' kunt als Ie/er van één van de nieuws- en huis-aanhuisbladen van Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een leuke reactie in te
spreken.

ELDERS

BORDEEL

• Wij behouden ons het
T.k. Fiat Uno 60S type Silver, recht voor zonder opgave van
bj.4-'87,APK5-'96, pr. n.o.t.k. redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
Tel.":'02507 - 18248.

Uw kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

-...\••

ft»

Cursus VAARBEWIJS 6x3
uur ƒ 195. Zat. 30 sept. OPEN
DAG. Edumar, 020 • 6168321.

Te koop ± 60 verhuur-fietsen
Te huur tot 1-6-'96: flat,
ƒ950 p.m. excl. gas. Tel.: vanaf ƒ200-/300; kinderfïetsen vanaf ƒ 50-/ 175; bolder02507 - 19357.
karren ƒ 200, nw ƒ 350.
T.h. 2 kam.flat v. niet rok. RENT A BIKE ZANDVOORT
meisje, 2 min. v. strand en Passage 20, Zandvoort.
centr. ƒ 900,- p.m. per direct.
Telefoon 02507 - 13343.
Tel.: 02507-30633 na 20 uur.
*Te koop: jongensfiets, 6-8
T.h. op jaarbas.: geh. geren, jaar, Batavus Fox, 5 versn.,
bov.et. open ruimte, uitz. op z.g.a.n.,/150. 02507-16233.
zee, gestoff., eig. keuk./douche, p. 1/a nov., ƒ 1250 incl.
p/m 1 mnd borg. 02507-20063
Rijles auto's

,.-\••

ook te gebruiken
als notenkraker
of flesopener

MCV

Gemeub. flat in Zandvoort 4 a
5 pers, ƒ 1250. 033-621289.

-CALEX»

KUIP
500 GRAM
ELDERS

MS

r/

L'GA CIRCUS.
VRIENDJES &m^^

kinderbiscuits
met crèmevulling
en banaansmaak

®Sm felw «C®
MlM ^f;|^Sfl
'$£l {*ÜW ^SM
5
«ôïïS ^"
=sm

«éü

ELDERS 2;78
BONDUELLE

HARICOTS r /v
VERTS
l,
BLIK 500 ML

,

ELDERS 2v49

L

DIRK VAN DEN BROEK

geldig van
woensdag
t m zaterdag

ELDERS

15.58
LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook - O O S T Z A A N Wmkelceniium Hannie Schallplcin • HOOFDDORP- Markllaan icenlrumi. Toolenbutg • NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacinlcnslraal • ZWANENBURG: Denncnlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Enqclbeilssltaal • AMSTELVEEN - NOORD: Kosluerlorcnho
• A M S T E R D A M Belgieplein 106 :Nieuw Slolem. Molukkenstraal 131 loosli EN NU OOK Hcinckenplein Icenlruml. volop GRATIS patkcerruimlc!
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Wat een meubels. En wat een stijlen.
De best gemeubileerde boulevard van
't land is die van Amsterdam-Diemen.
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag tot 17.00 uur;
mlandag van 13.00 tot 17.30 uur.

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken.
Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur.

>MONTEL
Schoonheid en verzorging

Micro-ailvcrtKiilics kunnen worden gezel over l of '2 kolonnnen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale hou op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,48 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 16.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
* Zmidvoorts Nieuwsblad, Caslllnisplein 12, 2042JM
Zandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende comhinatic:
W2.Zandvoorts Nieuwsblad. Amstelvccns Weekblad,
Uithoornsc Courant, de Ronde Vcncr, Aalsmeerder
Courant, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, de Nieuwe Wcespcr. ƒ5,52 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
« Informatie over onze overige aantrekkelijke adverleiuiccombinaties in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
* rekening gebracht, alsmede ƒ8,- adm.kosten.
Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnum* mers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders huilen het verspreidingsgebied één krant verstutird. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. l 7,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advcrtentiecombinatie Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71

(dit nummer is niet voor bezorgklachlen) of zenden aan:
Micro's Weekniedia
Postbus 156 - 1000 AD-Amslcrdimi
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaarl.

Verhuizingen

Een pruik als het
nodig is!

Verloren en
gevonden
*Fiets gevonden! Merk Gazelle. Kleur br. Omg. Gr.
Krocht. Inl. tel. 02507-12301.
* Goud. ketting + kruis verloren, Zandvoortselaan. Herinnering oma. Tel.: 17794.
* Verloren: half leesbrilletje in
groene mil.dienstkoker. S.v.p.
bellen tel. 02507 - 16522.

* bezoek aan
huis of in
hel
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

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

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd m
herenlmgatjwerken

Dinsdags geslotei

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?

Beloning voor degene die een
afdoend middel weet tegen
duivenoverlast op het balkon.
Tel.: 02507 - 13571.
* Groetjes uit Curagao aan
amilie en bekenden. Onno
Joustra en fam. P. Koper.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
*Hoera, alweer een neef.
Oom Edwin, Tante Therese.

* Marco, welkom bij de
Burkies. Oma.
V

LOOIENMARKT: 23/24 sept.
'£denhal A'dam 08812-2112.

VLOOIENMARKT

9 sept.

^aarlem-Schalkwijk,
Het
Schalkererf, 9.00-16.00 uur,
00 kramen. Toegang ƒ 2,50.
[*•htingen: 020 - 6156856.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Te koop
gevraagd
diversen

Party-service
PELIKAAN

Teak houten
banken

Noorderakerw. 263

WILT U WERKEN IN HET TOERISME?

De Krocht

PIANO
SPELEN

Autoverzekering

VAN KERKWIJK

GROTE
OPENLUCHT
VLOOIENMARKT

Commercieel en

.

.,

Dat kan
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?

1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ZELF ÉÉN
ADVERTENTIE PLAATSEN!
~ °
\'

Wat moet je doen?' *~
1. Bel 06-350.15.15.6 en "toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een le'ükê, spontane advertentietekst in.
3. De CQfnputer geeft u riu eèn: boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u'heeft ze later nodig orn de reacties op uw advertentie te
beluisteren) .,?.'•
4. Knip deze bon uiten stuur/hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ ;25,T (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijning jn:dè-nteuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
belt u 06
350..i:5ri5.6 en kijnt u de ingesproken reacties op uw adver!?
ten
'
tie afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

*Klaas H.G., 11-9, tot 't bor'eluurtje. Rini, Herman, Maron, Kathy, Nico, Wim, e.v.a.
-eerling-kapster
(examenaar) zoekt dames-knipmodelen voor de donderdagavond
v
an 18.00 - 20.00 uur in een
*apsalon in Amstelveen. Tevens gevraagd heren-knipitiodellen voor de maandagavond van 19.00 - 22.00 uur
°P de Kapperschool vlakbij
het
Amstel-Station. Uiteraard
ls
het gratis!!! en openbaar
i'ervoer wordt vergoed!!!
Telefoon 020 - 6344678.

Sport, spel en
ontspanning

Jan Best

•

Tel.020-6157107
ALARM! Wie heeft mijn knufel gevonden (trol, paars
'laar), tel.nr op zijn hoofd. Verdrietige Sophie: 30042/17720.

Verhuizingen

TAFELS

Wat moet u doen:

Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
• , in ruim 500.000 brievenbussen.

Heemsledeslraat28
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.

Kunst en antiek

In- en verkoop antiek + oude X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
inboedels "t Binnenhuis", kamerverhuizingen. Voll. verz.
Gasthuisplein 3, 02507-15760. Dag-nachtserv. 020-6424800. * Een avond gezellig kaarten
voor koppels natuurlijk bij * T.k. gevr. kinderzitje achter
ZVM Handbal 9 sept. 8 uur. op fiets. Tel.: 02507 - 15235.
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
Hoe? 3x daags 1 koek + 1 warme maaltijd.
Onderhoud,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Doos met 45 koeken in 10 smaken ƒ 141,50.
Vergeet u zaterdagavond het *T.k. gevr. linnenkast uit
antiek, klein,
reparatie,
Dit is per dag ƒ 9,44.
koppelklaverjassen bij de grootmoederstijd. Tel.: 15233.
groot, dik, dun.
doe-het-zelf
handbal niet? Wilt u zich al
1.
Kies
een
leuke
advertentie,
ƒ1,p.m.
Info: Letty Kinderdijk - 02507 - 19899.
aanmelden of met de belbus?
2. Bel met .06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
Keizersgracht 357,
Onroerend
Even bellen: 02507 - 16219.
Yvonne Kreuger Body Care 3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
HAIR-WEAVING
Ga voor Histor verf „mono020-6232736.
goed
te koop
van uw keuze.
02507 - 20208.
100% echt lang vol haar
dek", glas, behang, klompen,
Showroom:
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Pedicure - Manicure aangeboden
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Zalenverhuur
petroleum naar Keesman,
Mr.
J.
Takkade
30,
Nailstyling - Zonnebank
Tel.: 02507 - 14606.
Jan Steenstraat 1. Tel. 12425.
Aalsmeer, 020-6412137.
Aangeboden: een lieve, vlotte Zaterdag 23 september ga ik
Komt ook bij u thuis.
vent, 41 jr, 1.88 lang, soms (man) naar Spanje. Wil jij
Klusjesman gevr. voor div.
wat verlegen, maar ook veel mee... ik wacht op je telefoonwerkzaamheden in huis.
Lessen en clubs
tje.
Boxnr
974139
1gpm.
humor, gebonden, happy
Prachtig woonhuis, recent ge-2
Tel.: 02507 - 13859.
maar toch met kriebels.
uw adres voor koud buffet renov., met losse loods 70 m
Klussenbedrijf
Vermu
v.
alle
groot
en
klein,
(uitbreiding mpg. tot 108 m2).
Gevraagd: een leuke
en bittergarnituur.
Relatie/
JAN BEST, Keizersgr. 357, voorkomende klussen in/ronTot. 550 m2 eigen grond. Uit(on)geb. vrouw, die net als ik
Tel.:
02507-18812/15619.
dom het huis. Als het goed en
. 020-6232736. Showroom:
stekende staat van onderhoudt van film, muziek en bemiddelingbureaus
Haal nu in 7 maanden uw toeristisch vakdiploma SEPR. heerlijk vrijen! Voor een vrijbl.,
Mr. J. Takkade 30, Aalsmeer, redelijk geprijsd moet zijn,
VERENIGINGSGEBOUW
houd. Vraagprijs ƒ495.000
Avondopleiding voor onder andere reisbureaumedewerker, spannende
met
garantie.
02990-44848.
020-6412137.
k.k. THEO RIETVELD VASTvriendschap. CUPIDO brengt u bij elkaar!
met examengarantie, in diverse steden.
GOED VBO: 020 - 6418541.
Wordt geboden: 100% discr. Indien gewenst reeds binnen
SCHILDER heeft nog tijd v.
Inlichtingen en brochure: Instituut BERNEL, 023-325491.
en geheimh. Hoop snel iets te 1 week uw eerste contact.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. Grote Krocht 41, Zandvoort,
Muziektel. 02507-15705 b.g.g 19932,
ASTROLOGIE
opleiding/curs. • ANNULERINGEN van uwhoren. Br. o. nr. 755-36007 Vraag gratis en vrijblijvend
prijsopgave.
Onroerende
instrumenten
voor
'Jupiter1: folder 020-6384148. advertentieopdrachten kunt u v.d. blad.
Bellen na 18.00 uur: 19800.
de folder aan: 03451-11486
goederen
te koop
BRUILOFTEN
RECEPTIES
UITSLUITEND
SCHRIFTELIJK
Achter de 40 staat een (automatisch) of 03451-31364
Cursussen SPAANS
KOFFIETAFELS
richten aan Centrale Orderaf- streepje en voor 1.80 kom ik (telefoniste). 24 Uur per dag, * Gitaar gezocht voor begingevraagd
Financiën
en
Start 18 sept. Colegio
Weekmedia, Postbus (mari) twee cm te kort. Toch 7 dagen per week. Cupido: nend student. 02507 • 18905.
Zoekt u ruimte voor vergadePeiïa Negra: 020-6752293. deling
handelszaken
156, 1000 AD Amsterdam.
erkend, voordelig en één van
interesse?
ring, feest, club of partij? Aangeb.: 5-kam. maisonnette
Hebreeuws leren? Kan weer
Nederlands grootste relatieBoxnummer 960265 1gpm.
Komt u dan eens praten met event. koop/ruil met kl. ben.
v.a. okt. in Haarlem. Info.
organisaties.
mij, A.J. v.d. Moolen,
Weggelopen of
won. m. tuin, achterstall. onAls het weer zo onvoorspelSticht. Tarboet 020-6717718.
Gemeenschapshuis,
tel.: derh. geen bezw. Tel. 15515.
CUPIDO zorgt snel voor resulgevonden dieren
baar ga ik (vr.) te keer.
V.A.
ƒ
75
DORSMAN
02507-14085
of
19652.
PIANOLESSEN
taat! Folder: 03451-11486 (auBoxnummer 975216 1gpm.
blijft toch goedkoper!
T.k./t.h. gevr.: woonruimte,
Klassiek en modern
tomatisch) of 03451-31364
Te koop
Bel nu: 02507-14534.
omgev. centrum. Reakt. naar:
Beluister
mijn
advertentie
en
door gedipl. lerares.
* Vermist omg. De Ruyterstr.
(telefoniste). Erkend, voordepb. 101, 2040 AC Zandvoort.
Tel.: 02507-18486.
aangeboden
U kunt bij ons al
zandkl., mnl. Fret, bijt niet, Be- reageer! Ook een prins heeft lig en één van Nederlands
wel eens een pechdag... .
loning.
06-53142850.
v.a.
ƒ270,voor
Dieren
en
grootste
relatie
organisaties.
diversen
PRIVE-LES Engels, Latijn,
Boxnummer 974385 1gpm.
het eerste halfjaar
dierenWoningruil
Grieks, Dutch lessons, J. Bakeen goede piano
Aangeb. 2 kaartjes Ajax/Real
Ben jij die leuke Indische of
ker, Botticellistr. 38", A'dam
Felicitaties
Huishoudelijk
benodigdheden
huren.
Madrid.
Tel.:
02507
12659.
Surinaamse vrouw die ik
(bij Olympiapl.) 020 - 6751664.
Informeer NU al
personeel
zoek. Ik ben Eric, blond en
750 RUILADRESSEN
*Gratis af te halen: mooie * Solarium 8 TL lamps UVA +
voor komende
20 jaar juf Marjolein, dat wij zoek naar jou, dus aarzel niet!
gevraagd
jonge katjes. 02507 - 17954. 4 res. ƒ200; 1 p. deken ƒ5; in A'dam. Inform. bij WBV Het
schoolseizoen bij:
Uitgaan
nog maar veel bij je mogen Boxnummer 984719 1gpm.
stapelbed + mat ƒ 50. I4043. Oosten. Tel.: 020-4873315.
* Parkiet zoekt ander baasje
zijn. Shannon en Esther.
Ben jij geïnteresseerd in da- Gevr. hulp in de huish. voor 1
omdat hij vaak alleen is. Geen * T..-k. .4.,super Nintendo spel- Aangeb.: 5-kam. maisonnette
* Cathy, gefeliciteerd met de mes met een maatje meer? ocht. of midd. p. week.
kosten. Tel.: 02507 - 18902. lerï•'ƒ'35',-:'Tel.: 02507-15622. in Zandvoort. Gevr.: kleinereAmsterdamseweg 202,
eerste prijs. Club kampioen Schroom je niet en reageer! Tel.: 14838 b.g.g. 023-318585.
ééngezinswoning of bene* T.k.: binnenkooi voor ko- *T.k. inklap-logeerbed
AMSTELVEEN
Sonderland. Liefs Marjon.
Boxnummer 900869 1gpm.
denhuis: 02507 - 15515.
1
pers.
z.g.a.n.
ƒ
60,-.
020 - 6413187
nijn, met buitenren, ƒ30.
*Hoera, m'n vrouwtje is Dame, blond, 45 jr, slank,
Tel.: 02507 • 19248.
Tel.: 02507 - 18156.
• Rubrieksadvertentie opVERHUUR van PIANO'S
levensstijl,
17 september Emergohal kampioen. H.G. Floortje, Rini, bourgondische
administratief
geven? Zie voor adres en/of
*Zijde + linnen schernerl.
al
v.a.
ƒ50
per
mnd
*T.k.
grote
hard-plastic
Herman,
Marjon,
ook
proficiat
hobby
bridgen,
zoekt
fijne
(voormalige Delta Lloydhal) te
kap, 40 cm ƒ 7,50 p/st; Perz./ telefoonnummer de colofon
Bel voor onze voorwaarden: hondenmand ƒ35,-.
personeel
Amstelveen. 8 oktober Sport- * Marjon, Kathy, Marthy, h.g. vriend, goed niveau.
in deze krant.
Chin. sprei ƒ7,50. 13509.
Tel.: 02507 - 17353.
02946-4292,
Fa.
Holla
&
Zoon.
Boxnummer
989070
1gpm.
gevraagd
hal De Muiter, Medemblik. 8; met de prijs 3-9. Nico, Wim,
oktober Heemstede Sporthal' Herman, Rini, Klaas, Els, Dre. Hoi heren, ik, zorgzame, molliGroenendaal. 14 en 15 oktoge dame wil niet langer alleen Verkopen iets voor jou?
ber Haarlem De Spaarnehal. *Tim, hartelijk gefeliciteerd zijn en zoek een lieve vriend. Probeer het!! Na training dimet
je
broertje.
Oma-Opa.
Org. Hensen: 023 - 402334.
Hobby's o.a. astrologie.
rect aan de slag. l.b.v. auto?
Boxnummer 902852 1gpm.
Bel 02159 - 50822 10-16 uur.
Hoi, ik ben een A'damse half' •< '"l
bloed (man) en wil leuke menVrijwilligers
sen leren kennen. Reageer
nu heel simpel, snel en discreet,
gevraagd
op: boxnr 971127 1gpm.

REAGEREN OP 'N
* aparte
pasruimte
* ruime
l sortering in
Koorwerken
en pruiken

Op de Sniep, Diemen

Huwelijk en kennismaking

Afvallen?
2 tot 4 kilo per week!

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

vanReeuwijk

s
'
•
"
-T**
r
*
'
Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummerJn dat u^na hef inspreken
(in blokletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatie gëldLook als één vakje)

van uw advertentie van de
belcomputer hebt gekregen, l , , , , , l v
Hel U U A I l u u i i i i e l its

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld. • •\/;
' •
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
/ - . , - > "'.
Let op! Alleen advertenties die eerstrzljn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.
- ,
;
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag-15.00 uur naar:

Hoi, ik, goed uitziende Colombiaanse z.k.m. man, 25-30 jr,
voor blind date... Wie durft?
Boxnummer 314686 1gpm.

GASTOUDERS

(maximaal 45 minuten
reistijd van A'dam)

Hoi, ik heet Rebecca en zoek
kanjers uit de regio A'dam die
prettig gestoord zijn!
die geregeld een weekend
Boxnummer 996767 1gpm.
hun huis en hart openstellen
een kind met een lichaIk, Anneke, ben het vrijgezel- voor
melijke en/of verstandelijke
len bestaan zat! Wie met mij handicap.
Wij bieden onkosleuke dingen wil onderne- tenvergoeding en intensieve
men, reageert nu direct op begeleiding. Informatie en
m'n boxnr 974044 1gpm.
aanmelding tel. 020-5732488.
Ik ben als moeder te vaak
alleen en wil met jou iets
Divers personeel
leuks opbouwen. Spreekt dit
gevraagd
je aan, reageer dan beslist
op: boxnr 939017 1gpm.
Ik ben een Amerikaan die nog
leuke plekjes wil ontdekken in
Holland. Welke girls reageren
op mijn advertentie?
Boxnummer 919780 1gpm.
Ik, Caria,'ben 45 jr en zoek
een vakantiemaatje.
Boxnummer 927333 1gpm.
Ik heet Duncan en heb vaste
baan. Bel me eens!
Boxnummer 974306 1gpm.

voor de particulier

Gastgezinnenhulp vraagt

AANTREKKELIJKE
BIJVERDIENSTE
Indumar/Ogilvie Groep
Marktonderzoek BV
Koninginnepad 2, 1111 EE
Diemen, zoekt met spoed
medewerkers (m/v)
voor het houden van
vraaggesprekken in eigen
woonplaats of omgeving
Bel voor informatie
020-6953379 (24 uur)

Per Direkt

Ik (man), 38-jarige tweeling,
zou graag in contact komen
met een vr. dame. Ik wacht voor de periode Herfst en
op je. Boxnr 974193 1gpm. Kerst: full-/part-time functies
vanaf 18 jaar. Distributie/verIk (man) ben 48 jr en verwacht koop, lichte adm. werkzaamuitsluitend serieuze reacties heden. Doorgroei mog. aanom samen iets op te bouwen. wezig, geen vooropl. nodig.
Boxnummer 973516 1gpm. Omgeving RANDSTAD. Bel
Ik (man) zoek een avontuurlij- voor info: 020 - 6920191.
ke reisgenote met humor.
Boxnummer 959619 1gpm.
Woninginrichting
Ik zoek een gekke jongen die
het met mij (yr.) aan durft. De enige echte vuilvreetmat!
Ben jij die vrolijke boy?
Bekend van HuishoudbeurBoxnummer 930697 1gpm.
zen. Leverbaar in alle maten
Leuke kop en humor gezocht en div. kleuren. Gratis bezorgd. Ook voor uw kantoor,
door Marjon, 1.68 m.
Boxnummer 960676 1gpm. bedrijf, boot, caravan etc.
Tel.: 02507 - 12353.
Nicky zoekt een man om gezellige dingen mee te doen. T.k. huiskamer inboedel, rnodern, wit, in een koop ƒ 500,-.
Alleen is maar alleen...
Boxnummer 972318 1gpm. Lorentzstr. 120. Tel.: 18800.
Welke dame reageert, zodat T.k.: Ieren bankstel Leolux,
we iets afspreken. Ik (man) 2'/2 + 3-zits, kl. beige, i.z.g.st.,
voel me alleen en zoek gezel ƒ 1500. Tel.: 02507 - 15233.
schap. Boxnr 926970 1gpm.
Bloemen, planten
Welke leuke vrouw zoekt nog
en tuinartikelen
een danspartner voor het
nieuwe seizoen half september? Boxnr 963836 1gpm.
TUINMAN voor al uw tuinWie o wie heeft zin met mij, werk, hek- en straatwerk.
vr., te picknicken in het don- Levering alle materialen.
ker... REAGEER DIRECT! Vraag vrijblijvend prijsBoxnummer 946481 1gpm. opgave. Tel.: 023 - 380852.

3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
• geabonneerd zijn op het
bij uw tekst meegerekend wordt).
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worvia de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
den opgegeven.
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • albrief) met vermelding van uw postcode naar:
leen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Of afgeven bij:
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterGasthuisplein 12,
grepen.
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

ƒ 5,08
ƒ 5,08
ƒ 5,08
ƒ 6,77
ƒ 8,46

6 regels ƒ 10,15
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Abonnee Ja/Nee

INDESIT WASDROGER
Type D965; Lucht afvoerdroger, maximaal 5kg vulgewicht, mstelbare tijdklok tot 120 mm., temperatuurregeling voor kook- bonte en fijnwas, zowel
links- als rechtsdraaiende trommel, anti-kreukprogramma en kunststofbovenblad. Adviespnjs'694.-

SONY HI-8 TRAVELLER

INDESIT 800 TOEREN WASAUTOMAAT

Topklasse beeldkwaliteit, HiFi stereo Adviespnjs'3330.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Flat en square Hi-Black
Tnnitron beeldbuis, teletekst en
afstandbediening. Adv.' 1660

999.-

SONY72CMKVS2921
Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden Adviespnjs/4000 -

800 toeren volwasautomaat, trommel roestvrijstaal,
traploos mstelbare temperatuur, halve wasknop, 14
basisprogramma's voor katoen, synthetika, fijnwas
en wol, formica bovenblad, zelfreinigende pomp en
zeer zuinig. Adviesprijs"*999.-

1599.-

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8, stabilisator, stereo.

1949.-

JVC HIFI STEREO
4 KOPPEN VIDEO MET SHOWVIEW

SONY STEADY SHOT

HRJ615; 4 DA-videokoppen voor fantastische beelden Hi-Fi stereo geluidskwaliteit! Dubbele speelduur (max. 8uur), zeer eenvoudig programmeren
met showview, perfekt stilstaand beeld, jog/shuttle,
LCD-afstandbediening.
Adviesprijs*1199.-

Met stabilisator! *3100.-

1549.-

ft
K
SONY HI-FI STEREO
TR323; Hi-Fi stereo camcorder,
K
10xzoom,groothoeklens *2550.ICMKVC292
K SONY72CMKVC2921
Adv.*2250 letekst.Adv.*225l
fli Stereo en teletekst.
A
TOPMERKCAMCORDER

2499.1399.

PANASONIC
DNIC 63 C
CM
TX1988; Stereo
tereoenteleteki
en teletekst.

1099.-

1449.-

SONY55CMKVM2100
;MKVM2100

Hi-BlackTnnitron.
:ron. Adv
Adv'1000.'1000.-

869.-

SONY T R A V E L L E R

779.-

INFOLIJN
020-6474939

1399.

Geen prijsinfo l.v.m. concurrentie
\ Aid. consumentenbelangen

.tal. t/m vr. van 10.00 tot 15.00
• \

Tijdstip van levering?

)

. .

Bel de BCC'. . . " • •

i BEZORGLIJN;
A 020-6476219 ,

VHSE180V

\\

28ST2471;Adviespnjs*1995.-

1095.-

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST
28SL5800; 70cm. Adv.*2695.-

1795.-

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ
28PT800B; Adviespnjs*2795.-

1995.-

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350; Adviespn]s*1445.-

995

STEREO TELETEKST
52NA2304;55cm,Off. Philips
garantie. Adviespnjs*1345.-

695.

PHILIPS TELETEKST
14AA3527; Adviespnjs*745.-

445.-

Wassen en drogen in
1 machine, 1200 toeren.
Adviesprijs'1799.-

jjSKI
1195."
SIEMENS WASAUTOM.
Adviesprijs*1348.-

825.-

779.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
Type ZE400E; Adv. '949.-

GV240; 'Beste koop", VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. *1709.-

TypeAWG719; Adv. *1235.-

m 699.-

HRJ600; Stereo. Adv.*1299.-

749-

699.-

INDESIT PROMOTIE

568.-

37 CM KLEUREN-TV

SLVE50; 4 koppen, TriLoqic. Adviespri|S*1330.-

979.

L l

SIEMENS 310 LITER SAMSUNG M6135
KOEUVRIESKOMBINATIE MAGNETRON OVEN

Type KG31; Flexibele indelmg, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs*1498.-

999.-

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIES KOMBINATIE

Supersnel verwarmen en
ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs*279.-

179.199.-

SHARP R2V14STUNT
WHIRLPOOL AVM610
20literinhoud.AoViesprijs*649.-

249.-

MOULINEX LUXE

299.-

SHARP R3G56 KOMBI
Digitale 2 m 1 kombi met
1000 Watt quartz-gnll.

379

2-DEURS KOELKAST SHARP HETE-LUCHT
Ondanks grote inhoud kom- KOMBI MAGNETRON

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling. Adv. *799.-

R7C26; 24 liter, 1000 Watt en
digitale bediening. Adv.*699.-1

479.-

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

679.-

STUNT! Adviesprijs*749.-

WHIRLPOOL AVM920
Luxe 32 liter 3 in 1 kombi

469.- ~~

779.-

235 liter. Adviesprijs*985.-

Adv.'1000.-

799.-

549.-

PHILIPS VIDEO + PDC

2_.

349.-

jvc\m

VR333; "Beste koop!"
3 koppen, TELETEKST/PDC
prog. Adviesprijs'1095.-

159.
corder, afneem bare boxen

649.-

Stereo radio-ca

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER
TypeAWG089;Adv.*1435.-

alstandbediening..

SONY VIDEO + P~ÜC

Slereoradiô-casse»^-

SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviespriis. *890.-

529.-

SUCIv* -•

.

.

'ïïM

899."

1000 TOEREN BOVENL.

5£r 799.•

•

DE ENIG

INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

529.-

LAV275; 1000 toeren. *1699.40 '-Watt vers
,-OPKLASSE!
V w W i ** •~<

PHILIPS

inkl. ace

e s soires.

Autoreyerse.^

1199.-

urn* 445."

65.-

JV° MIS5E
6
S
vT°pKL
^
panoramic
.Surr

'

0TE
S

KOOP

DE

_^^

229.-

ENIGE

FTg«4

ifMW

59.-

AKE

4U3."

BOSCH 180 LITER

35.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

£JX£&

BAUKNECHTKRC3032
300 LITER KOELER

795.-

TypeTD52; Reversenend*649.-

429.379.-

KONDENSDROGER

429.-

478.-

528.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.*1575.-

ATAG GAS-ELEKTRC

SOSE401-N

._\^~^*JL/SSSZ>\\L ir •_

Gas-elektro fornuis+grill. *999.-

898.-

BAUKNECHT TRA961
-i^

448.-

ETNA FORNUIS 14.00

ZANUSSI WASDROGER

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

N

STUNT! GAS-ELEKTRO

KJR1843; Adviesprijs*949.-

i '70.-

tuner; «V

FORNUIS I.N

Type KN5402WO; Adv.*849.-

BAUKNECHT KAST

LN

XLF174;1-BU.ec!

INDESIT rr—^ri

3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

megabas.s.
AM/FM tune r.
Adviespriis. l

499.-

OPZETVRIESKAST

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl.gnllenkookwekker.*1510.-

Opzetvrieskastje. Adv. *595.-

948.-

N5000; Geen afvoer nodig

ATAG TURBO-FORNUIS

OPl-AAD-

WHIRLPOOL AWG91 2

GRUNDIG VIDEO + PDC

WHIRLPOOL AFB594 KFF452; Luxe gas-elektro

Kondensdroger. Adv.*1 549.-

FRITEUS

120 LITER VRIESKAST

HDAZS»;
„ètmuttil
enpermanenv""-

lutetopWassevoor

109.

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbediening. *699.-

279.-

Jopmerk. AoViesprijs*749.-

' ^_^

Turbo-DnveiLCDnafstbed.*895.-

BETER EN GOEDKOPER.'
SAMSUNG DIGITALE MICRO-SE1

145 LITER KOELER

BOSCH KOELKAST

a -

599.

335.-

AEG BOVENLADER

PHILIPS VIDEO + PDC

GV401; "Beste koop'" TELETEKST/PDC prog. *1099.-

1-DEURS KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

AEG TURNAMAT

E ECHTE'.

[5.10 jaar _gan

Kondensdroger. Adv.* 1449.-

,z1860;Adviespri'

198,

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 341 ; Adv. *848.-

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER

, platen, therrnosi

fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

AEG TYPE 520

en extra

298.- ~ 349.-

PRMS

1399.

WHIRLPOOL2-DEURS magnetron. Adv.*1499.-

HRD770E; LCD-afst.bed. V99.-

l T51-540,Teletekst. Adv."1099-

G570; TOPKLASSE. '2099.-

859.-

Type 2596; Adv.*799.-

SONYSHOWVIEW+PDC

JVC VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG 51 CM KTV

iflSimï

MIELE VAATWASSER

ZANUSSI 2-DEURS
.CD.Adv.'329.-

TURBO-DRIVEVIDEO
ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST Supersnel, VHS-HQvideo. *759.-

898,

• L/*7f VT

MIELE K1321S LUXE

LUXE 800 TOEREN

BLAUPUNKT HI-FI
STEREO + SHOWVIEW

479.-

MM63-12; Teletekst. Adv.*1679 -

Superzuinig Adviespnjs*1348.-

nt«F| QQQ _

3 laden. Adviesprijs'1199.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

JVC HI-FI VIDEO

Jopmerk! Perfekt beeld. *799.-

BLAUPUNKT 63 CM

SIEMENS AQUA*STOP

BAUKNECHT SUPER

pakte afmetingen. Adv.*849.-

899.-

4 KOPPEN VIDEO

IS70-33; Stereo en teletekst.

BOSCH VW SPS2102

pTgik "7OO _
IJMW j 33.

INDESIT1200TOEREN

GRUNDIG HI-FI VIDEO

399.-

BLAUPUNKT 70 CM

ZANUSSI KOEL/VRIES

Voorlader, centnfugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs*1 1 99.-

VR632;TURBO-DRIVE,4koppen, stereo, longplay, LCDafstandbediening. *1295.-

VSG21; Afstandbediend. *768.-

998.-

649.679.-

BAUKNECHTVW3PR

FMA735N; Digitale bediening i
en draaiplateau. Adv."499.-

449.AKAIVHS-IHQ VIDEO

l 63TA4410; Adviespnjs'1995.-

Koel/vries kombi. Adv.*1235.-

1199.-

VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. *699.-

ST70-550; Adviespnjs'1949.-

WHIRLPOOL ARG647

SLVE70, Tn-Logic! 4 DAPRO koppen, Hi-Fi stereo
en PDC. Adviespnjs.M 780.-

SHOWVIEW VIDEO

GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST

599

Type KGV3602; 3 vriesladen en extra grote koelruimte. Adviesprijs*1699.-

SONY HI-FI VIDEO+PDC

A
37CMTYPE37KV1212 BLAUPUNKTSHOWVIEW
K "BESTE
KOOP" Officiële
RTV256EGC; Supersnel,
K Philips garantie. Adv.*695.- LCD-afstandbed.
Adv.*995.&

345.-

1045.-

%$

PHILIPS HI-FI VIDEO

995-

RVS kuip en trommel. *1499.-

Een'dag voor levering
14.00 totmoo uur

949.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST

955

LUXE 1400 TOEREN

vvan

KVM1421;Adviespnjs*890
dviespnjs'890 -

25GR9760, Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbedienmg.Adv.*1795.-

1000 toeren wasautomaat

WAS/DROOGKOMBINAT1E
Vraag, opmerking, probleem?
• Bel de BCC

ELETEKST
S O N Y TELETEKST

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

BAUKNECHT WA541

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviesprijs*999.-

995.-

SHARP DV5403
V5403 KTV
io en teletekst
55cm, Stereo

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs'1499.-

E807,8mm, 8x zoom, autofccus

INDESIT D3000WI; 6 pro- l
gramma's,12couverts.Adv.*999.- |

Type W697LW; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2299.-

AEG LAVAMAT RVS

üchtgewichtcamcorder.*1650.JMKVX2141
fi SONY55CMKVX2141
ekst.Adv.'l
Stereo en teletekst.
AoV.'l 650650 8
PHIUPSHWCAMCORDER
ft
M870,16xzoom,stereo. '2495.-

999.699.699.499.-

LUXE VAATWASSER
MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Elektronisch. Adv.*1699.-

MIELE DROGER T349

54ö." SUPER KOOKPLAAT
WHIRLPOOL 243 LITER 4-pits gaskookplaat. *298.-

1 .40 meter hoog met 6 vriesvakken cq laden. Adv*1165.-

7QQ H
f 9O.
STUNT!! VRIESKIST!!

PHILIPS
^e

_;'har.la'beter'eivgpe

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. '249.-

159.-

Bijna alle (opmerken leverbaar in alle maten en soorten. ETNA WASEMKAP
Er is al een vrieskist vanaf: AVANCE;3-standen.Adv*135-

298.- ~~

78.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE
VAN NEDERLAND :'',.JaSSSe-i;si!Si'
ffilJJKE:VAN.-NEP.ERLAND
Electronisch betalenHAARLEM
met uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
zonder extra kosten l Rivièrad.eef 37

(BEVERWIJK
.
SUPËRSTORE 1100 m?
JBreestraat 65

KO
BADHOEVEOORP
ALKMAAR l-..- pi CI/TRO Ql IDCpclBaahoevedo'rp' vrijdé'g .
?tôtViuur
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDEf|V IMlÏ^DAMnrc-rAl"»lIVla«lrssenbro«k vrijdlg ":.r."Ï7 tóV Juur
DENHAAG
HILVERSUM l / IN D|= RANDSTAD overige filialen donderdag...... 7tot 9uur
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Met, belbus naar
klaverjassen ZVM
ZANDVOORT - ZVM-handbal organiseert zaterdag een
Iclaverjaswedstrijd voor koppels, die gehouden wordt in de
kantine van deze club bij het
circuit. De handbalvereniging
houdt elke tweede zaterdagavond van de maand een wedstrijd waarna een 'totaal' winnaar uit de bus komt. De laagst
gespeelde wedstrijden tellen
niet mee.
De inschrijving voor de eerste klaverjasstrijd zaterdagavond staat open vanaf kwart
voor acht, waarna om acht uur
wordt begonnen. Het inschrijfgeld bedraagt tien gulden per
koppel.
Voor de oudere klaverjassers
bestaat de mogelijkheid getaruik te maken van de belbus
tegen een geringe vergoeding
van twee gulden per retour.
Hiervoor dient opgave te geschieden voor vrijdagavond
tien uur bij Joke de Jong, 16219.

Cursus aquaslank
ZANDVOORT - Het zwembad Gran Dorado organiseert
in samenwerking met Voedingsadviesbureau
Reduce
'aquaslank', een afslankcursus.
Tien weken achter elkaar
kunnen belangstellenden in het
zwembad aquajoggen. Zij drijven verticaal in een wetbelt,
waarbij de spieren getraind en
de conditie verbeterd wordt.

Voetbaltrainers gematigd optimistisch aan vooravond nieuw seizoen

'Zaterdagvoetbal heeft de toekomst'
Het voetbalseizoen 1995-1996 begint komend weekeinde.
Een prima gelegenheid om de Zandvoortse voetbaltrainers
aan het woord te laten over de voorbereidingen op dat nieuwe seizoen en de verwachtingen. Pieter Keur, Harry Talsma, John van der Zeijs en Willem Koning hebben ieder zo
hun eigen kijk op het Zandvoortse voetbalgebeuren.

Drie van de vier Zandvoortse
trainers. Van links naar rechts
Harry Talsma, John van der
Zeijs en Willem Koning. Pieter
Keur ontbreekt, maar voorziet
een erg zwaar seizoen

door Aaldert Stobbelaar

Toni Loos, Marcel de Korte en
Paul Barteling moeten een versterking worden. „Vorig jaar
draaiden we al leuk mee met
een goede groep, die er niet
slechter op geworden is. We
hadden nog sterker kunnen
zijn. Nu zijn er spelers die alleen maar in een gezelligheidselftal willen spelen. Ik kan dat
niet begrijpen, ik wilde altijd m
het eerste spelen, want dat is
toch het mooiste. Het is bovendien jammer dat de entourage
bij de meeste uitwedstrijden
heel slecht is. Voetballen om
tien uur 's morgens tegen tweede, derde of vierde teams is niet
echt leuk. Gelukkig is het bij
ons gezelliger."
Ook TZB is al vroeg met de
voorbereiding begonnen op het
nieuwe seizoen. De trainingen
worden goed bezocht en de resultaten van de oefenwedstnjden zijn hoopvol. „Hoewel veel
spelers in ploegendiensten werken, wordt er goed getraind. Gezien de resultaten m de oefenen bekerwedstrijden zie ik dat
we m de .breedte sterker zijn
geworden. We kunnen nu blessures makkelijker opvangen en
ik denk dan ook, mede gezien
de getoonde inzet en het enthousiasme, dat we een goede
kans maken op promotie."
TZB beschikt over drie seniorenteams, een F-juniorenteam
en in de zomer draait het softbal op volle toeren. „We willen
best een grotere voetbalafdeling en ook hoger op, maar dat
mag niet ten koste gaan van de
gezellige sfeer. Ik denk dat we
met wat spelers van andere
clubs zo hoger zouden spelen,
maar het belangrijkste blijft
hier toch: gezelligheid. We mogen best een beetje trots zijn op
TZB. Behalve voetbal kun je
hier softballen. Hier kun je
twaalf maanden sport per jaar
beoefenen."

oor het vierde seizoen
heeft Pieter Keur het
zondagteam van Zandvoortmeeuwen onder zijn hoede. De succesvolle 34-jarige
Zandvoorter, nog actief als
profvoetballer bij AZ in Alkmaar, loodste het eerste team
in drie jaar van de eerste klasse
HVB naar de derde klasse
KNVB. Het hoogtepunt tot nu
toe was het kampioenschap en
de promotie van vorig seizoen.
Na vier seizoenen is Keur nog
steeds niet uitgekeken op zijn
club Zandvoortmeeuwen.
„Ik heb het hier nog steeds
erg naar mijn zin," aldus Keur.
„Elk jaar zijn er nieuwe gezienten in de groep. Vorig jaar met
de aanwinsten John Keur, Bas
Heino, Robin Castien, Faisel
Soekhai en Serge van Lent
werd je een stuk beter. Met hun
individuele klasse werd het elftal heel sterk. Dit jaar hebben
we geen aanwinsten van buiten,
maar met tien A-junioren ziet
de selectie er toch weer anders
uit." Door de doorstroming van
de jeugd uit eigen gelederen
heeft de oefenmeester een zeer
ruime selectie en het enthousiasme van de spelers om de
trainingen te volgen is groot.
„Ondanks de mooie zomer was
de opkomst ongekend hoog, er
zijn zo'n 25 man op de training
en daarom is het prettig dat we
assistentie hebben gekregen.
Met de begeleiding loopt het toe
nu toe perfect."

V

Aansluitend aan het aquajoggen wordt een afslankcursus
gegeven van Reduce met persoonlijke begeleiding van een
diëtist. Deze geeft uitleg over te
volgen
voedingsgewoonten.
Wekelijks wordt gewicht gecontroleerd en krijgt de deelnemer een informatief cursusboekje en een weekmenu mee.
De cursus wil geen tijdelijk resultaat boeken, maar juist oude
gewoontes doorbreken.
De cursus begint maandagavond 11 september. Aanvang
19.00 uur; start aquajoggen
Verliepen de trainingen uit20.00 uur. Informatie: 02507- stekend,
dat betekende niet dat
20000.
er meteen een team stond. De
eerste oefenwedstrijden waren
niet echt succesvol. „De traiAFAFA start
ningsopbouw was anders maar
wel erg goed, wat blijkt uit de
'total fitness'
zeer weinige blessures," verZANDVOORT - De Zand- volgt PieterKeur. „Door de invoortse sportvereniging AFA- tensievere trainingen vielen de
FA start met 'strength conditio- eerste oefenwedstrijden zwaar
ning'. Volgens AFAFA wordt tegen, wat mede kwam omdat
deze 'total fitness' nog nergens veel jongens een kans kregen,
in Nederland beoefend.
waardoor het moeilijk was het
wedstrijdritme te pakken te
Het Bowflex strength condi- krijgen. In de laatste oefenwedtipning-programma is een con- strijden en bekerwedstrijden
ditieprogramma dat geheel anders is dan tot op heden beoefend werd. Bij veel activiteiten
wordt of het uithoudingsvermogen of de spierkracht getraind, waardoor zelden het
maximale uit een training
wordt gehaald. Inspanningsfysiologen hebben de waarde van
de 'totaaltraining' aangetoond
en verstandige sporters hebben
dat ontdekt. Steeds vaker worden
weerstandstrainingsvormen ingebouwd in aerobic lessen of worden totale lessen
hieraan aangepast. Werd er tot
voor kort voor deze vormen gekozen vanwege de behoefte aan
noodzakelijke variatie, nu
wordt er doelbewust voor deze
vormen gekozen.
Bij strength conditioning
worden niet alleen uithoudingsvermogen en spierconditie op peil gebracht, maar worden rugklachten voorkomen,
neemt de kans op blessures af,
verlaagt het vetpercentage en
bestrijdt osteoporosis. De samenstelling van de programma's maakt het mogelijk om
groepsgewijs en ondersteund
door de muziek te trainen, terwijl de belasting eenvoudig en
zonder ingewikkelde computerprogramma's individueel te
doceren is. De resultaten zijn
dan ook spectaculair.

Fietstocht
bij Olympia

II

ZANDVOORT - De Rijwiel
Toer Club Olympia organiseert
zondag traditiegetrouw de negentig kilometer fietstocht
Rond de Zuid met start in
Zandvoort.
Voor deze tocht kan ingeschreven en gestart worden
tussen negen en tien uur bij
strandpaviljoen nr. 8 Trefpunt.
De inschrijfkosten bedragen
vier gulden, terwijl deelnemers
m het bezit van een NTFU-fietstoerkaart 1,50 gulden korting
krijgen. Voor een herinnering
aan deze toertocht dient men
7,50 gulden extra te betalen.
De route gaat Rond de Zuid,
dat wil zeggen dat er eerst gereden wordt via het duinpad naar
Langervelderslag - Noordwijk Katwijk - Wassenaarseslag en
Scheveningen. De terugweg
gaat via Wassenaar - Katwijk
aan de Rijn - Rijnstourg - Voorhout - Lisse en Vogelenzang. De
route is uitgezet en kan dus geheel op eigen gelegenheid gereôen worden.
Deelnemers, die de voorkeur
geven
aan het rijden in groepsv
erband kunnen om tien uur
starten
onder leiding van crvar
en leden van Olympia. De route
behoeft dan niet gelezen te
*orden, maar de deelnemer
"**pet wel een geoefend fietser
2ijn en een gemiddelde van 25
*'lometer
per uur kunnen fietSe
n. De route gaat in hoofdzaak
°ver rustige wegen en heeft een
sterk wisselend karakter. NaJjere informatie: K.J.Koper,
°2507-14833.

9 Zandvoorts
Nieuwsblad

Archielloto Wcekmedi.i

liep het echter als een trein."
Desondanks
waarschuwt
Keur voor al te groot optimisme. „De derde klasse wordt
heel erg zwaar. Iedereen in de
club is erg optimistisch maar ik
voel dat een beetje als misplaatst. Men denkt wel van dat
doen we even, maar het wordt
echt zwaar. Bovendien degradren drie ploegen uit deze klasse. Het zou reéel zijn als we ons
handhaven, meer ook niet."

Zandvoort'75
Na het tijdperk van trainer
Gerard Nijkamp gaat Zandvoort'75 in de derde klasse
KNVB van het zaterdagvoetbal
aan de slag met een nieuwe trainer. De in Hoofddorp wonende
Amsterdammer Harry Talsma
gaat proberen het eerste team
van Zandvoort'75 na de degradatie van vorig seizoen weer op
de rails te krijgen.
De 48-jarige Talsma heeft zijn
sporen verdiend in het voetbal
en ook in het trainingsvak. Hij
was actief als voetballer bij onder andere Swift, RAP en
AMVJ. Als trainer was hij redelijk succesvol bezig bij Uithoorn, Hoofddorp en FC Lisse.
Talsma kwam in contact met
Zandvoort'75 via de eveneens
in Hoofddorp woonachtige verzorger Aad Eickhoff.
De selectie voor de eerste
twee teams van Zandvoort'75 is
weinig veranderd. Ivar Steen
ging naar VSV en Rob Koning
vertrok naar KHFC. Daarentegen hebben Michel de Roode,
Martij n Mulder, Ivar van der
Smaal en de van een ziekte herstelde Bert van Meelen zich
weer bij de selectie gevoegd.
Een selectie van zo'n 35 man,
die er op papier best wel aardig
uitziet.
„De club telt veel seizoenwerkers, daardoor werd zo rond de
helft gescoord bij de opkomst
van de trainingen," aldus Talsma. „Dat is voor de gangbare
begrippen normaal. Toch pleeg
je zo roofbouw op de spelers,
met weinig training en als er

ook nog eens twee teams oefenwedstrijden moeten spelen.
Desondanks zijn de resultaten
tot nu toe toch aardig."
De opkomst voor de trainingen zal echter de komende weken beter moeten worden. „Ik
ben nu ruim een maand bezig
op een ideaal veld. De gelegenheid is aanwezig, maar naar de
werkelijke doelstelling is de
club nog aan het zoeken. De
uitdaging voor mij is, hoe krijg
ik de spelers tot een andere benadering. We doen er alles aan
om het voor hen aantrekkelijk
te maken, men moet graag voor
de club willen spelen, erbij willen horen. Onze wensen maken
we kenbaar, maar de spelers
moeten het doen. Verantwoordelijkheid voor de spelers. Ik ga
ze echt niet achterna lopen."
Bovendien vindt de enthousiaste Zandvoort'75-trainer het
jammer dat veel jongens op
vrijdagavond zaalvoetballen.
„Ik ben geen tegenstander van
zaalvoetbal, maar ik vind de
vrijdagavond geen succes. Ik
zou liever zien dat in het begin
van de week in de zaal gevoetbald werd. Valt er op vrijdagavond een blessure dan krijg ik
van de zaalvoetbalcoach geen
nieuwe speler."
Desondanks ziet Talsma de
toekomst niet echt somber in
voor Zandvoort'75, maar dan

moet er hard gewerkt worden.
„De neerwaartse spiraal, je
bent vorig jaar geduikeld, mag
niet verder gaan. Dat is dodelijk
voor het bestaansrecht van de
club. Dat moeten we zien om te
buigen. Ik ga echter geen gespierde uitspraken doen, ik ben
geen Tita Tovenaar, maar we
moeten het wel proberen. Het
zal heel hard werken worden
om punten te pakken in de beginfase. Kom je die wedstrijden
goed door dan kan er iets moois
groeien. De drijfveer blijft toch,
proberen een periodetitel te
pakken. Ik heb een optimistisch humeurtje en ben dan ook
heel nieuwsgierig hoe het zich
hier ontplooit. Bovendien zie ik
het als een uitdaging om jeugdige spelers beter te laten voetballen. Ja, er is heel wat werk,
maar ik ga proberen er wat van
te maken."

Keur is Van der Zeijs van mening dat het zaterdagvoetbal de
toekomst heeft. „Ik weet ook
wel dat Zandvoortmeeuwen
een zondagvereniging is, maar
je moet naar de toekomst kijken. Dan is er volgens mij ook
plaats in Zandvoort voor zaterdagvoetbal op een zo hoog mogelijk niveau. Mensen in het
dorp vinden het zondagvoetbal
het belangrijkste, dat is zo gegroeid, maar wij spelen heel
goed voetbal. Zowel op zaterdag als zondag moet er hoog
gevoetbald kunnen worden.
Het is wel fijn, een goede stap in
de richting, dat Dragan Petrovic en Paul Mietes zich als coórdinatoren van het zaterdagvoetbal hebben opgeworpen.
Een soort buffer waardoor
eventuele problemen tussen zaterdag- en zondagvoetbal beter
behandeld worden."

ZVM-zaterdag

TZB

John van der Zeijs is geen onbekende in het Zandvoortse
voetbalwereldje. Nadat hij een
aantal jaren in het eerste team
van de Meeuwen speelde, trok
het trainersvak hem wel. EDO,
Pancratius en Blauw Wit waren de clubs waar de 36-jarige
Zandvoorter als trainer fungeerde. Vorig jaar streek Van
der Zeijs weer neer op het
Meeuwennest en zorgde er voor
dat het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen, via de na-competitie, promoveerde naar de
vierde klasse KNVB.
Evenals vorig seizoen heeft
Van der Zeijs de beschikking
over een vriendenploeg van
zo'n twintig spelers. „We hadden toen een roulatiesysteem
ingevoerd, dat niet echt werkte," stelt de Zandvoorter. „Halverwege het seizoen heb ik de
groep bij elkaar gehaald en
voorgesteld het anders te doen.
Toen konden we sterker aantreden en liep het als een trein."
„Voor dit seizoen heb ik geprobeerd een grotere selectie te
krijgen, waardoor je met twee
teams kan gaan werken. Helaas
is dat niet gelukt, waardoor we
toch weer met een roulatiesysteem zitten. Ik heb het met de
jongens besproken en zal me er
zoveel mogelijk aan houden."
De groep spelers heeft niet
veel verandering ondergaan.
Tristan Brouwer is vertrokken,
maar daar staat de komst van
Ferry van Rhee, Michel Bok,
Alerick Volkert en Jerry de
Zwager tegenover. „Ik denk dat
we een heel goede groep hebben
alhoewel we er hard voor moeten knokken. Niet voor de degradatie maar om mee te draaien in het bovenste gedeelte van
de ranglijst. Net als vorig jaar is
de conditie erg goed. Toen was
Foto Persbureau Zandvoort dat een van de belangrijkste
Een aantal leden van ZGC Sonderland
oorzaken van de promotie."
Gezien de goed verlopende
voorbereiding kan Van der
Zeijs daar best een gefundeerde
uitspraak over doen. „De trainingen werden goed bezocht,
de oefenwedstrijden zijn redelijk geweest, ja ik kan wel zeggen dat we er klaar voor zijn. Ik
hoop echter wel dat we meer
ZANDVOORT - De golfen Rob Zonneveld, terwijl de van Sonderland hun geluk be- publiek trekken dan vorig jaar,
longest drive werd gemaakt proeven op de Kennemer golf- dat verdient deze groep."
clubkampioenschappen
Net als zondag-collega Pieter
van ZGC Sonderland zijn door Ellen Crabbendam en baan.
bijzonder goed verlopen. Op Fred de Graaff. Hans Janssen
de golfbaan Waterland werd jr. scoorde in deze schitterende
door ongeveer negentig strijd een eagle.
deelnemers strijd geleverd

Een rasechte TZB-er is Willem Koning (43). Er wordt wel
gezegd dat niemand onmisbaar
is, maar wat Koning voor zijn
vereniging doet is gigantisch.
Voor het vierde seizoen werpt
hij zich op als trainer van het in
de tweede klasse HVB uitkomende TZB. Bovendien is hij
acht jaar bestuurslid, 22 jaar
lid, speelde zes jaar in het eerste team, doet zowel het terrein- als het clubhuisonderhoud en werkt mee aan het vervaardigen van het clubblad.
„Ik kan het doen omdat ik als
post-medewerker aardig wat
tijd overheb en omdat ik het
natuurlijk heel erg leuk vind
om te doen," vertelt Koning.
„Een beetje trainer kost flink
wat geld en voor een beginnende trainer liggen de ambities
niet bij een tweede klasser onderbond. Wij kunnen dat niet
opbrengen. Toen ik hier voetbalde, had ik al toegezegd wat
voor de club te gaan doen. Het
was ook vanaf de eerste dag dat
ik hier kwam raak. Het klikte
meteen. Hier is, mede door de
kleinschaligheid, een heel gezellige sfeer en we hebben een
fantastisch complex. Iedereen
kent elkaar, hierbij TZB vind je
de echte clubmensen."
Dit jaar gaat Willem Koning
proberen zijn team naar de eerste klasse te leiden. Zijn spelersgroep heeft niet veel wijziging ondergaan. Fred Keur is
gestopt en wordt nu begeleider.

Duif Driehuizen
opnieuw winnaar
ZANDVOORT - Bij de Postduiven Vereniging Plemes wisselen Hans Heiligers en Rook
Driehuizen elkaar de laatste
weken telkens af voor de eerste
of tweede plaats. Nu was het
Rook Driehuizen die zijn duif
als eerste klokte.
De vlucht werd gevlogen vanaf het station Strombeek op ongeveer 165 kilometer vanaf
Zandvoort. Op zaterdagmorgen
werden de duiven om kwart
over acht gelost met een noordwesten wind. De duif van Rook
Driehuizen was de snelste en
landde om drie minuten voor
half elf op het hok. Hans Heiligers volgde als goede tweede,
terwijl P. Koopman de derde
duif klokte.
Uitslag van de eerste 25 duiven: R.Dnehuizen l, 5, 6, 7, 10,
18,22,25. H.Heiligers 2, P.Koopman 3. J.Romkes 4, 8, 16, 17
P.Bol 9, 11, 23. E.Paap 13,15, 21
Sinmge 12, 14, 19, 20, 24.

Trainingen en
races op één dag
ZANDVOORT - De Nederlandse Autorensport Veremgmg houdt zaterdag haar achtste race-evenement van het autorensportseizoen 1995. Op het
Circuit Park Zandvoort worden
op één dag trainingen en races
gehouden.
Een dag vol actie van negen
uur 's morgens tot zes uur tegen de avond. Aan de start komen tien raceklassen- de Vege
Sierra Cup, de Trofeo Alfa Romeo, de MG Competitions, de
Young- en Newtimers, de Squadra Bianca. Bij de formulewagens uit Duitsland verschijnen
de Euro-klasse en Formule Vee
aan de start en van Nederlandse kant staat de vierde race
voor het nationale kampioenschap van de Formule Renault
op het programma. De Formule Opel zal samen met de Formule Renault van start gaan.
De toegangsprijs bedraagt
slechts tien gulden voor duinen
en tribune en voor vijftien gulden meer kan tevens een bezoek aan het rennerskwartier
worden gebracht.

ZRB glorieus winnaar
strandpachterstoernooi
ZANDVOORT - Het zaalvoetbaltoernooi
van de

Zandvoortse

strandpach-

ters, gehouden in de Pellikaanhal, was wederom een

succesvol gebeuren. Bij dit
voor de dertiende maal georganiseerde toernooi stond
de sportiviteit hoog in het
vaandel bij de deelnemers.
Winnaar werd de Zand-

voortse Reddings Brigade.
Het talrijke publiek genoot
volop van het vertoonde spel en
mede door enige spectaculaire
uitslagen. Dit was mede te danken aan het feit dat ieder pavüjoen verplicht was om minimaal een dame te laten meespelen. Scoorde een dame dan telde het doelpunt dubbel en dat
leverde maar al te vaak onverwachte wendingen op.
In de eerste vijf wedstrijden
wist alleen Buddy's Beach tot
een zege te komen. De andere
wedstrijden leverden een gelijkspel op en daarmee bleef de
spanning tot de laatste wedstrijden gewaarborgd. De Zand-

voortse Reddings Brigade, al jarenlang vaste deelnemer aan
het toernooi, was er nog nooit
in geslaagd de hoogste eer voor
zich op te eisen en daar was de
ZRB nu opgebrand. Met uistekend en sportief spel werd de
ZRB ongeslagen winnaar.
Enigszins verrassend was het
optreden van Sky Line, dat
eveneens ongeslagen, verdienstehjk beslag legde op de tweede plaats Als derde eindigde
paviljoen Body Glove dat dankzij een beter doelsaldo Bakkerij
Paap naar de vierde plaats verwees.
Jaap Paap, secretaris van de
strandpachtersvereniging deelde niet alleen de prijzen uit aan
de diverse teams, maar riep bovendien Klaas van paviljoen
Willy tot beste keeper en Marijke van Body Glove tot de beste
dame uit van dit toernooi. De
organisatoren konden terugzien op een zeer geslaagd toernooi en gingen graag in op verzoeken om volgend jaar voor de
veertiende maal dit evenement
te organiseren.

Nieuwe sponsor TZB

Van der Stoop en Roèlofs
clubkampioenen Sonderland

voor de titel over 18 holes.

Korte holes

De strijd op de lange holes
was enorm spectaculair en
spannend. Het plaatselijk optredende onweer maakte het
voor de deelnemers niet eenvoudig, maar Marian van der
Stoop en Ans Buursema vochten een verbeten duel uit om de
titel. Uiteindelijk ging de zege
naar Marian van der Stoop
door een lagere handicap. De
zeer verdienstelijke derde
plaats was voor Ellen Crabbendam, die Rita Fataer naar de
vierde plaats verwees.

De korte holes waren wel erg
kort, doch de deelnemers sloegen zich er knap door heen. De
clubtitel bij de dames werd veroverd door Cathy Mesman, gevolgd op korte afstand door Els
Diel. Deze hield Laura van der
Storm en Carole van der Storm
achter zich op een derde en
vierde plaats.

Bij de mannen was de strijd
tussen de eerste vijf ongemeen
spannend. Tot aan de laatste
hole was de strijd nog steeds
niet beslist. Hans Roèlofs bleek
over de sterkste zenuwen te beschikken en bleef Rocco Termaat net voor. Harry van der
Pas pakte kort daarop de derde
positie met Eric van Deinum
als goede vierde.
De prijzen voor de neary gingen naar Marion van der Kruijs

Ferry Duivenvoorde
wint race op circuit

ZANDVOORT - Op het Opponent Rob Karst beleefde
Circuit Park Zandvoort wer- ook al een weinig florisante

den zondag de Europese Citroën Finales verreden.

Voor maar liefst vijftien duizend toeschouwers won
Ferry Duivenvoorde de
Max Bruijn was van brjzonde- spannende race in de Pepsi
re klasse in de strijd op de korte Citroen AX Cup.
holes. Met ruime voorsprong
werd Bruijn onbedreigd winnaar en clubkampioen. Paul
van der Storm pakte een zeer
degelijke tweede plaats, terwijl
Jons Dommeck net voor Peter
Blurjs de derde positie innam.

In deze strijd werd een neary
geslagen door Paul van der
Storm, terwijl Carl Hölzken
een zeer fraaie hole in one
sloeg. De organisatie kon na afloop terugzien op een uitstekend geslaagd golfevenement.
Op 22 september gaan de leden

Behalve de kampioenschappen van de Franse, Spaanse,
Portugese, Zwitserse en Deense
competitie werd er tevens een
race voor het Nederlands kampioenschap verreden. De Pepsi
Citroen AX Cup reed de zesde
race van de titelstrijd, die over
acht wedstrijden gaat. De tot
zondag leidende Sandra van
der Sloot moest al in de eerste
raceronde haar wagen aan de
kant zetten toen na een botsing
in de Tarzanbocht het elektrische circuit er de brui aan gaf.

middag door na een carambolage op een voor hem teleurstellende zesde plaats te eindigen.
Door het uitvallen van Van
der Sloot heeft Karst echter wel
de leiding genomen in het kampioenschap. De spannende race
werd in de achtste ronde geneutraliseerd om de baancommissanssen in de gelegenheid te
stellen het circuitwegdek van
onregelmatigheden te ontdoen.
Na de herstart ontstond een
boeiend gevecht tussen Pieter
van de Berkt, Leo van RijnsberTijdens het succesvolle Wickes Nederland voetgen en Ferry Duivenvoorde.
baltoernooi xverd het eerste elftal van voetbalverSteeds wisselende posities eniging TZB geheel in nieuwe tenues gestoken.
brachten de 15.000 toeschpu- Na afloop van het toernooi bood personeels-direcwers in extase. Het was uitein- teur Louis van Looy op een unieke wijze een
delijk de Noordwijkerhouter nieuwe outfit aan voor het eerste elftal van TZB.
Duivenvoorde die de winst naar Hij overhandigde het tenue aan voorzitter Maarzich toe trok voor Van de Berkt ten van Wamelen. Een Zandvoortse schone, aanen Van Rijnsbergen.
gekondigd als Miss Nederland, was gehuld in het

nieuwe TZB-tenue. Van Wamelen bedankte Wic-

kes voor het gestelde vertrouwen in TZB. om
voor de tweede maal dit toernooi door TZB te
laten organiseren. Hij sprak tevens de hoop uit

dat TZB ook de volgende jaren weer als gastheer
van dit evenement, dat dit jaar gewonnen werd
door Wickes Area Noord l, op zou mogen treden.
'Miss Nederland', Patricia Schilder, poseert in
TZB-tenue.
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Ook als het om de prijs gaat, kies je!

Konsumentenpri|s
Inkl. B.T.W.

DÉRDEWEEK

OERDÉWEEK

PAK DIT
VOORDEEL

FL. 30.50
KORTING

GOUD APPELTJE

REEPJESVLBES
l KILO

CONTINENTAL
TR13CT21
3CT21

165

TR 3CT21
3CT21

185/60 HFI14CH51

89,00
93,00
99,50
119,50
157,00
157,00
168,00

SEMPERIT

2 LITERPAKKEN

135

69,00
87,50
92,00
113,00
139,00
147,00
143,00

TR13M70I

145

TR13M70I

155

TR13M70

175/70 TR13M70
175/70 T R 1 4 M 7 I
185/65 TR 14 M70
185/60 TR14M71

van 1690 VOOR

van 298 VOOR

Qeia bindon zl|n standaard voor aulo a l/m bouwpnr
siol twilincoien vontlol on afvoer oudo band

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 9 september 1995
{Max 1 waardebon per klant)

HONIG
MOMENTSOEP

IN DIVERSE SMAK
3 pakjes

SEMPERIT (S)

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 9 september 1995
(Max 1 waardebon per klant)

STEGEMAN LEVERWORST
RECHT
per stuk 250 gram
uit zelfbediening
van 199 VOOR

van 597 VOOR
Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze ifraardeb'bn
t/m zaterdag 9 september 1995
(Max 1 waardebon per klant)

EDET ULTRA DEKOR

Uitsluitend geldig tegen Inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 9 september 1995
(Max 1 waardebon per klant)

FESTINI FRUITIJS

TISSUE KEUKENROLLEN
2 pakken a 2 rollen

SINAS, PEER OF AARDBEI

van 558 voor

van 1167 VOOR

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 9 september 1995
{Max l waardebon per klant)

BAMIPAKKET
panklaar
pak ca. 500 gram

3 pakken a 10 stuks

DAGELIJKS ONBEPERKT
AEROBIC & FITNESS
VOOR

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
Vm zaterdag 9 september 1995
(Max 1 waardebon per klant)

YOKI DRINK

DIVERSE SMAKEN

2 meenden GRATIS (bij

van 398 VOOR
van 298 VOOR

BERNKASTELER

KURFÜRSTLAY KABESTETT
OF MAINZER
DOMHERR KABEVETT,
3 flessen a 0,75 liter

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 9 september 1995
(Max 1 waardebon per klant)

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 9 september 1995
(Max 1 waardebon per klant)

Tel. 02507-14565

inschrijving)

REBOUND AEROBICS
FUNK AEROBICS
AEROBICS
STEPS
CALLANETICS
STRENGTH CONDITIONING
KONDITIE TRAINING
FITNESS
CARDIO-FITNESS
THAI/KICKBOXING
BAROKAI
-:
JEUGDKARATE

CROKY CHIPS

NATUREL PAPRIKA
OF BOLOGNESE
2 zakken a 300 gram
van 568 VOOR

van 1575 VOOR

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 9 september 1995
(Max 1 waardebon per klant)

SOUWENS, Celsicisstraat 192, 2041 TR Zandvoort

09
O

m

55
m

Zondag 10 september
buitenpxesentatie in het kader
van de kunst op het pleintje
aan de Buureweg

AFAFA-Brügstraat 17 -(02507) 13602 of 17814

geeft u meer!

Off. dealer Zandvoort e.o.
B. v. Alphenstraat 102

ƒ 40,= per maand

2 literpakken

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 9 september 1995
(Max 1 waardebon per klant)

AUTO STRIJDER B.V.

geeft u meer!

WEE!

Driedaagse mini-cruise
naar York

Buureweg 1-3

-

telefoon 02507-15736

LET
A/böï elke tiëzoe

Weekmedia organiseert in samenwerking met Toer-NL-Excursics
een driedaagse mini-cruise naar York met de luxe cruise-fernes van
Norih Sea Fcrnes.
Op vrijdag vertrekt u om ca. 13.00 uur per bus van het
Amstelstation in Amsterdam naar de Kotterdamse haven. Na hel
inchecken vertrekt u om 18.30 uur per m.s. Norsun of Norsea naar
Huil. Dan staat ook het diner klaar m het zelfbedieningsrestaurant
De volgende ochtend kunt u tussen 6.30 en 8.00 genieten van een
ecln Engels ontbijt. Via een toeristische route arriveert om 10.15
uur m York. U k u n t op eigen gelegenheid alle bezienswaardigheden
be/oeken. Om 15.30 reist u terug naar Huil om rond 18.30 uur weer
t e i u g te varen naar Rotterdam. Op /ondag om 8.00 uur vertrekt u
pei touringcar naar Amsterdam waar u om 10.00 arriveert.
VERTREKDATA:
vrijdag '24 november, vrijdag
december 1995.

8. 15 december en donderdag 7

Bon voor onze lezers

KOSTEN:
De kosten \oor de cruise incl. bootreis v. v . totinngcarvervoer. desKundigc reisleidmg gedurende de gehele reis. twee diners en twee
ontbijten bedragen per persoon:
bi] accommodatie m
2-4/11
1 . 7 h o l 15/12*
Mipei- vhcgluigstoel
l 128.l 1-18.ei onomy-hul
l 178.i 198.special-hut
l 208.l 228.special hut. raam
[ 228.f 248,-

Deelname aan de mini-cruise naar York is alleen mogelijk door
het mstuien van deze bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.

Lti\e vhegtuigstoel comlorlabele. verstelbare stoel Deken wordt
vcrsiiekl. Douches, was en toiletgelegenheid m directe omgeving
aan\ve/.ig

Telefoon: ................................................................

Econonivhut: twec-persooiibhut mei twee normaal opgemaakte beddcn Douches, was- en toilelgclegenhcid in directe omgeving aamve-

Geef onderstaand uw keuze voor de accommodatie aan:
luxe vhegstoel
economy-liut
special-hut
special-hut. raam

Sjjecial hul Uilerst comlortabcle twee jjeisoonshutten voorzien van
eigen badkamer. De h u l l e n met raam hebben tevens een ruime indeling.
Alle accommodaties zijn gelegen boven hel autodek
*Op 15 december geldt een toeslag van 1 1 0 . - \oor alle accommodalics
DEELNAME:
Deelname is alleen mogelijk door het insluren van onderstaande volIcclig ingevulde bon aan
Secn-ianaat Weekmedia. Postbus 2104. 1000 CC Amsterdam

geeft u meer!

Naam:

m/v

Adres: ....................................................................
Postcode:

................

Woonplaats: ............... ,

Aantal deelnemers. ............ Vertrekdatum: .

Renault Clio Mexx: XXL
uitgerust, met een
mexxhnuni aan comfort.
Standaard met centrale deur\ergrondrtmg mcl infrarode
afstandsbediening • elektrisch
bcdienbarc -/ijruitcn \oor
stuurbckr.ichl.ging- bumpers, m
carrossenekleur • m.stla.npen
\ oor • gordelspanners voor
Leverbaar vanaf f Z6.745,-'-^

Renault 19: een 5-deurs
nu voor ue
prijs van een 3-deurs.
UB Kenault 19 Europa 14
Energy biedt ook nog eens
btuurb'ekrachligms • /onwerend
olas • in hoogte. \crstclDaar
stuur • een krachtige 80 pk
Energy-motor
^
Leverbaar vanaf f 28.995,- .
Er U al een Renault 19 vanaf
f27.430,-'

voor f20, kortutg, op
»'\
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Nieuwe Oogst
Biologisch landbouw en
voeding is milieuvriendelijk, gezond en modern,
maar vooral heel lekker!
Dat is de boodschap op het
festival Nieuwe Oogst, de
lekkerste Dag van de Aarde, zondag 17 september in
Lelystad. Van tien tot vijf
uur kunnen de bezoekers
ervaren hoe biologische
produkten de weg 'van
land tot klant' afleggen. Dit
kan bijvoorbeeld door te
kijken naar een demonstratie, te praten met een
biologische boer, te voelen
hoe Eko-hennepkleding zit
en uiteraard door te ruiken
en te proeven.
Op het terrein bij De Doelen bij het politiebureau in
Lelystad maken vier themavelden duidelijk hoe de
weg 'van land tot klant' verloopt. Bezoekers wordt
aangeraden het festival te
bezoeken met het openbaar vervoer (15 minuten
lopen of drie minuten met
de bus vanaf trein-tausstation Lelystad).

Henico Daalder i*< hoofd lïoleld cp
Beheer. Amsterdamse Bov ledere 11
düKcn doet hij op deze pagina In een
column vrrsUg van hot leven In het
hos.

Een stoffig imago is het lot
van de zwijgende film. Dit
najaar zal daar echter verandering in brengen. Nu de
film honderd jaar oud is,
wordt de zwijgende film
nieuw leven ingeblazen.
Niet alleen historici maar
ook de televisie, het moderne kind van de cinematografie, tonen belangstelling
voor de wortels van de film.

Kunstkalender
Het Afrika Museum te
Berg en Dal bestaat veertig
jaar. Ter gelegenheid van
dit jubileum geeft het museum begin oktober een
fraaie kunstkalender uit
met foto's van 12 topstukken uit de collectie van het
Afrika Museum. Het formaat van de kalender is
vijftig bij zeventig centimeter.
Men kan in het bezit komen van deze exclusieve
kalender door overmaking
van 65 gulden per exemplaar op girorekening
246.5548 van de Vriendenkring Stichting Afrika Museum onder vermelding
van het aantal exemplaren
dat men wenst te ontvangen. Voor een speciale, beschermende
verpakking
betaalt men tien gulden extra. De bestelling kan ook
in het museum worden afgehaald: Dit geeft tevens
recht op gratis toegang
voor één persoon. Het
adres van het Afrika Museum is Postweg 6, Berg en
Dal, telefoon 08895-42044.

1'RAAG
EEN
KEURIG

'V

WILLEpersoon
waar hij aan denkt
bij zwijgende films en hij
heeft het over slapstick,
streperige-en zwart-witbeelden, taarten gooien en onnatuurlijk snel door het beeld
lopende mensen." Als projectleider van het Nederlands Filmmuseum en programmeur van zwijgende
films weet René Wolf maar
al te goed dat de allereerste
films weinig populair zijn
bij het grote publiek.
Begrijpelijk, vindt hij, want
zwijgende films zijn jarenlang
op een slechte manier vertoond. Door een verschil in het
aantal beeldjes per seconde van
oude films en de hedendaagse
film en televisie, worden de
oude films meestal te snel afge-

'De wereld is klaar voor
revival van historische films
speeld. Ook werden vaak inferieure kopieën gebruikt.
Maar door de voortschrijdende techniek lukt het steeds beter om het origineel zo dicht
mogelijk te benaderen, zegt
Wolf. Met als resultaat een zuivere en scherpe projectie die in
het juiste tempo wordt afgespeeld. „Je kunt je filmgeschiedenis nu veel beter vertonen
dan tien, twintig jaar geleden.
Daarom is de wereld nu klaar
voor een revival van historische films."

Wandelen door
schilderachtige
Yorkshire Dales
E ZOMERVAKANTIE
zit er voor de meesten
weer op. Korte vakanties zijn de laatste jaren echter niet meer seizoengebonden en een scala van nieuwe
mogelijkheden voor de kpmende maanden ligt al in
het verschiet voor hen die
'even weg' willen.
Een greep uit het gevarieerde
aanbod.
Wandelen (1) is populair en
wie de komende maanden voordelig door de schitterende
Yorkshire Dales in Engeland
wil wandelen, kan al voor 341
gulden een vijfdaagse reis boeken bij North Sea Perries. Keuze uit negen wandeltochten in
afstanden van 5,6 tot 16 kilometer. Overnachten in schilderachtig in
het landschap
gelegen hotels. Informatie, telefoon:
01819-55216.
Wandelen
(2). Staatsbosbeheer
wil
ons, juist in de
herfst, de bossen in hebben.
Men
heeft
daarom diverse
wandeltochten uitgezet door onder
meer de Ter Apeler Bossen (15
kilometer) en in de duinen tussen Katwijk en Den Haag (3,2
kilometer). Als we de folders
mogen geloven, zien we veel
moois aan bloemen, planten en
dieren op deze tochten. Informatie telefonisch respectievelijk op 05992-2997 en 0175113438.
De winterprogramma's liggen
bij de reisbureaus al klaar en
onuitputtelijk is de fantasie van
de reisbranche wat betreft novi-

D

BOES

teiten. De Jong Intratours (telefoon 0804-57777) brengt een
compleet aanbod auto-busvlieg- en treinvakanties en
nieuw is hier het logeren in kastelen en landhuizen op schitterende locaties in Ierland, dat
een mild klimaat heeft en de
meest-gastvrije bevolking die je
je maar denken kunt.
Vrij Uit in Badhoevedorp
(020-658.8600) heeft voor de komende winter vijfhonderd verwen- en andere ideeën in één
gids op de markt gebracht. Om
te ontsnappen aan de winterblues, zegt directeur Annick
van de Geest-Vogelaar, ooit Zakenvrouw van het Jaar. In de
gids is duidelijk aangegeven
welke accommodaties men kan
verwachten en waar kan wor-

den gegolfd, gekegeld, gedanst,
gefietst of zo maar lekker geluierd. Nieuw: de kinderblije hptels die in de gids apart zijn
vermeld en alle faciliteiten voor
kinderen hebben.
Schilderen in het Snowdonia
National Park in Noord Wales
en met hobbyisten uit diverse
Europese landen, Australië en
Israël je bekwamen in aquarelleren, portretschilderen en dergelijke kan dit jaar voor het

Speelbos

laatst op 29 oktober. Aanmelden op telefoonnummer 0044
1341 423192.
Denemarken is ook in de
herfst mooi. Nog leuker is het
nu in Aalborg waar je in decemtaer en januari je auto in ruil
voor een goedkoop buskaartje
aan de rand van de stad parkeert en je gerieflijk naar het
centrum laat vervoeren. Energiebesparend en goed voor het
milieu roept het stadsbestuur.
Nu we het toch over Denemarken hebben: volgend jaar is
de hoofdstad Kopenhagen Culturele Hoofdstad van Europa en er staat
veel te gebeuren z;oals de
première van
de
musical
over het leven
van sprookjesschrijver
Hans Cristiaan Andersen.
Tussen Donau en Karpaten is de naam
van het Festival
van
ZeeuwschVlaanderen
dat van 8 tot en met 29 september in diverse plaatsen in dit
zuidelijke gebied van ons land
wordt gehouden. Koren, orkesten en slagwerkgroepen brengen muziek uit de midden- en
Oosteuropese gebieden en zelfs
de Roemeense panfluitist Georghe Zamfir komt er voor naar
het vlakke Zeeuwse land dat
zich goed leent voor een weekendje weg. Informatie: 0118088221.
Leni Paul

Het Nederlands Filmmuseum probeert sinds vier jaar
Nederland warm te krijgen
voor de zwijgende film. In de
wintermaanden vertoont het,
in samenwerking met MGM Cinemas en het Amsterdams
Stadsblad (Weekmedia), iedere
maand in Tuschinski een klassieker uit de periode van de
zwijgende film. Deze herfst
krijgt het Filmmuseum, tot
grote vreugde van René Wolf,
bijval van de landelijke omroep.
In het kader van '100 jaar cinema' zendt de Nederlandse
Programma Stichting (NPS) iedere woensdagavond van 13
september tot en met 25 oktober de serie 'Hoezo Hollywood?' uit. De zesdelige documentaire serie van Kevin
Brownlow en David Gill schetst
de ontstaansgeschiedenis van
de Europese film van 1895 tot
1933, de periode van de zwijgende films.
'Hoezo Hollywood' relati-

Nostalgie in
Tuschinski
Het programma van de
serie Nostalgie in Tuschinski ziet er als volgt
uit:
8 oktober: Downhill (When
boys leave home)

regie: Alfred
(1927)

Hitchock

12 november: The Merry
Widow

regie: Erich von Stroheim
(1925)
10 december: Bed en Sofa
regie: Abram Room (1927)

14 januari: Die Nibelungen
(deel l Siegfried)

regie: Fritz Lang (1924)

11 februari: Die Nibelungen
(deel II Kriemhilds Rache)

regie: Fritz Lang (1924)

10 maart: Bet naar de
Olympiade

regie: Theo Frenkel Sr.
(1928)
Alle films van deze serie
worden op zondagochtend
om half 11 vertoond. Via
een bon uit deze krant (ongeveer twee weken voor de
voorstelling) krijgt u drie
gulden korting per persoon
op elke voorstelling (normale toegangsprijs 12,50
gulden).
Alle films worden door
Joost Langeveld begeleid
op het befaamde Wurlitzer-orgel. Jet Pit verzorgt
verder zang en explicatie
bij de film 'Bet naar de
Olympiade'.

veert het belang van Hollywood half 11 rijen mensen voor de
bij de opkomst van de film en film te krijgen."
laat zien dat niet Hollywood,
Wolf gaat niet zover dat hij de
maar Europa een grootheid plotselinge belangstelling van
was bij de opkomst van de film. de omroepen voor de zwijgende
Aan de hand van historisch ar- film toeschrijft aan het succes
chiefmateriaal tonen de ma- van de Nostalgie-cycli. „Die
kers dat vrijwel alle belangrijke aandacht komt vooral door
ontdekkingen en vernieuwin- honderd jaar film," meent hij.
gen in de film plaatsvonden op „Maar je kunt wel zeggen dat
Europese bodem. Hollywood onze inspanningen steeds meer
nam ze dankbaar over om ze op weerklank vinden."
grote schaal en met commerWel verwacht hij dat de telecieel succes toe te passen.
visie-uitzendingen tot meer be'Hoezo Hollywood?' wordt af- langstelling voor zwijgende
gesloten met
een aflevering
die als titel
heeft
'Hollands Hollywood',
en
waarin het Nederlandse aandeel in de film- -----geschiedenis
uit die periode centraal staat. films zal leiden. „Ik reken erop
Ter illustratie verzorgt het dat de NPS en de VPRO een
Filmmuseum een aanvullend kijcijfer hebben van meer dan
programma op de serie onder honderdduizend mensen. Meer
de titel 'Silent Classics'. „We mensen zullen zien dat zwijgenvonden het belangrijk dat er de films interessant kunnen
meer gebeurde dan alleen het zijn."
laten zien van de geschiedenis
„Ze roepen een speciale sfeer
van de film," verklaart René op die je aandachtiger doet kijWolf. De zwijgende films waar- ken," vertelt Wolf. Hij haalt een
van in de documentaire van de voorbeeld aan van een film
NPS alleen fragmenten worden waarbij het publiek spontaan in
vertoond, zijn daarom de eerste applaus uitbarstte na een speczes zondagen na uitzending in taculaire stunt. „Dat zal je bij
hun geheel te zien in Tuschins- hedendaagse films niet gauw
ki.
zien."
Ook de VPRO heeft zich laDe muzikale begeleiding is
ten inspireren door het eeuw- een onmisbaar aspect die de
feest van de film. Peter Delpeut, zwijgende film uitermate boeiadjunct-directeur van het Film- end maakt, vindt Wolf. „Eigenmuseum, heeft voor de omroep lijk is de stomme film een halfzijn archief ondersteboven ge- fabrikaat. Door de K/e-begeleihaald en een veertigdelige ding werd de film pas in de zaal
reeks van vergeten beelden uit een voorstelling en kan hij op
de eerste dertig jaar van de ci- veel verschillende manieren
nema samengesteld. Vanaf ok- worden vertoond. Bijvoorbeeld
tober zendt de VPRO iedere met een koor van 35 man, een
zondagavond een deel uit.
orgel of een piano. Je kunt een
„Voor het eerst in Nederland film dus veel vaker zien."
besteedt de Nederlandse televiNiet alleen de sfeer is goed bij
sie systematisch aandacht aan de zwijgende film, ook de beelzwijgende films," zegt Wolf op- den getuigen volgens Wolf van
getogen. „Als een film zwart-wit grote kwaliteit. „Omdat er vroeis, zenden ze hem meestal al ger geen tekst was, is het beeld
niet uit, laat staan wanneer het vaak heel zorvuldig samengeeen stomme film is. Omroepen steld. De makers hebben heel
denk men dat hun kijkers afha- goed nagedacht over hoe je iets
ken. Dat betreuren wij; wij den- in beeld brengt. En de pioniersken dat de zwijgende film heel geest werkt heel aanstekelijk:
veel te bieden heeft. Dat bewijst de creativiteit is vaak groter
ook de serie Nostalgie in Tu- dan bij hedendaagse films, er
schinski: we weten daarmee al lag nog niets vast."
Tot slot wijst Wolf op de dovier jaar op zondagochtend om

cumentaire waarde van zwijgende films. „De ouderdom van
het materiaal vergroot de waarde ervan." Zo begint de reeks
'Silent Classics' met de in 1905
gemaakte film 'De mesaventure van een Pransch heertje zonder pantalon aan het strand van
Zandvoort', waarin een beeld
wordt gegeven van Zandvoort
aan het begin van deze eeuw.
Dat de vertoonde beelden zestig tot honderd jaar oud zijn,
wil niet zeggen dat de hele voorstelling een kopie is van wat er
in die tijd gebeurde. „Het moet
niet oubollig worden," vindt
René Wolf. „Je moet kijken hoe
je het zo kunt doen dat je het
publiek aanspreekt. Het gaat
erom de films te vertonen in
een een zaal met actuele muzikale begeleiding."
In de reeks 'Silent Classics'
worden alle films begeleid door
het Tuschinki-Wurlitzer orgel,
op de film
Nosferatu na.
Een gitarist,
een disc-jockey en een
sampler van
de
underground
mu----- ziekfabriek de
'Knitting Factory' verzorgen bij deze film
een, zoals zij het zelf noemen,
'hip-hop-trance-rock'-soundtrack. „Dat kan iets heel spectaculairs opleveren," verwacht
René Wolf.
Een leuke bijkomstigheid is
de locatie waar de films draaien, het Tuschinski-theater dat
volgend jaar 75 jaar bestaat.
„We draaien films die ongeveer
net zo oud zijn als het Tuschinksi-theater," zegt Wolf
met gevoel voor nostalgie. „Er
moeten ongetwijfeld films bij
zijn die daar in première zijn
gegaan en er nu, zeventig jaar
later, terugkeren."
Berber Paarlberg

Publiek barst spontaan
in applaus uit na
spectaculaire stunt

Silent Classics

In aansluiting op de NPS-serie 'Hoezo Hollywood?' op
Nederland 3, presenteert het Nederlands Filmmuseum in
samenwerking met MGM op elke zondagochtend om half 11
in Tuschinski na de tv-aflevering een Europese, zwijgende
filmklassieker in Tuschinski. Kaarten kosten 12,50 gulden.
17 september: Meyer aus Berlin, regie: Ernst Lubitsch (1918)
24 september: La Passion De Jeanne d'Arc, regie: Carl Dreyer
(1927)
l oktober: Un Chapeau de Paille d'Italie, regie: René Clair
(1927)
8 oktober: Downhill, regie: Alfred Hitchock (1927)
Deze film loopt samen met het programma Nostalgie in
Tuschinski.
15 oktober: Nosferatu, F.W. Munrau (1921-'22)
22 oktober: Pantserkruiser Potjomkim, regie Sergej Eisenstein (1925)

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

Wij halen opgelucht adem.
Het betonstorten is goed verlopen. Het beton dient als fundering voor een hangbrug die
twee eilanden gaat verbinden.
Naast de hangbrug komen er
ook nog een vlottenbrug en een
pontje. Dat zijn de grote attracties van het Speelbos voor kinderen dat op dit moment wordt
aangelegd op de eilanden in de
vijver. Op 16 september wordt
dit speelbos feestelijk geopend.
Dan kunnen de kinderen er terecht. Nu lopen er alleen nog
volwassen kerels te spelen met
pijpleidingen en ballen. Maar
ook zij hebben de grootste lol.
Aan een speelbos voor volwassenen is blijkbaar ook behoef te.
Remco Daalder

geeft u meer!
Di Gojim is op dit moment ongetwijfeld één van de populairste
Klezmergroepen van Nederland. De groep geeft op woensdagavond
20 september om kwart over acht een voorstelling m de Meervaart
met het programma

'Noch a Sjoh'
In deze meeslepende theatervoorstelling komt de Jiddische klezmer
m een sterk visuele presentatie tot leven. In een humoristische presentatie speelt Di Gojim Oost-Europese Jiddische dans- en bruiloftmuziek.
De band bestaat uit
Sjaak van der Heijden
(trompet), Jaap Mulder
(klarinet, saxofoon en
zang), Tseard Nauta
(trombone, banjo, viool
en zang), Vincent
Knaven (drums), Ene
Roelofsen (bastuba) en
Jaap Sijtsma (accordeon).
Tegen inlevering van
onderstaande volledig
ingevulde bon en na
telefonische reservering
bij de kassa van de
Meervaart, Osdorpplein
205 in Amsterdam, telefoon (020) 610.7393 betalen volwassenen m
plaats van 25 gulden slechts twintig gulden per persoon.

Bon voor onze lezers

(ADVERTENTIE)

DeBoockchappcnKrant

(~~\ ROTE HERRIE bij de GroVJT te Vijver in het Amsterdamse Bos. Over het grasveld
liggen zware rijplaten om de
bodem te beschermen. Daarop
staat een buitenmodel truck
met een futuristische buizenconstructie. Uit de buizencontructie komt uiteindelijk één
lange pijp met een doorsnede
van twintig centimeter. Die
pijp hgt over een pontonburg
en verdwijnt op een van de eilanden die in de Grote Vijver
liggen.
Op de brug lopen allerlei
mannen druk te doen. De
meesten verdwijnen ook op het
eiland. We lopen er achteraan,
over de pontonbrug, over het
eiland en komen uiteindelijk
bij het einde van de pijpleiding,
tweehonderd meter verder. De
pijp mondt uit in een kuil aan
de rand van het eiland. Iedereen staat eromheen. Toch is er
niet zoveel te zien. Er druppelt
beton uit de pijp, de kuil wordt
langzaam opgevuld. Maar de
mannen zijn gespannen, het is
duidelijk dat hier nog iets anders gaat gebeuren. Dan horen
we wat gerommel.
„Daar komt de bal!"
schreeuwt iemand. Meteen
pakken twee mannen een
schep en drukken met hun volle gewicht het uiteinde van de
buis op de grond. Er klinkt een
gesuis. Steeds harder. Dan een
harde knal. De mannen met de
scheppen worden een paar centimeter opgetild. Een bal knalt
uit de buis en tegen een boom
op. Een fijne betonnevel
sproeit meters ver weg.
Gelukkig is de bal zacht, de
boom heeft niets. De bal dient
als afsluiter om het beton door
die lange, dunne pijp te persen.
Achter de bal staat een stevige
luchtdruk die bal en beton
voortdrijft.

Naam:
Woonplaats:
Aantal personen.

WEEF

(max. vier per bon)

geeft u meer!

Audi 80 2 3E nw model
•.-.'.uuioekr. donkergroen met. bj 4/92
Audi 80 2 OE nw model, stuurbekr. CV
Donkergr met. bj. 6/92
Audi 80 2.0 E nw. model
r.tuurbeki.. Metallic bj. 1-'92
Audi 80 1.81 90 Pk stuurbekr.
C V , met bj 6/91
BMW 318i 2-drs dymond zwart,
l :n velgen, 5-bak 2/87
Fint Tipo 1 4 GT. 5-drs. groen metallic
h|. 2<90
Ford Escort1.6iCL,
3-drs. schuif/kanteldak, spoilers, l.m. wielen, bj. 4/89...
Ford Sierra 2.0 GL 4-drs sedan,
schuif/kanteldak. metallic, l.m. wielen, bj. 4/89
HyundayPonyl.SGLHB
3-drs . 6/87
Mazda 626 1 8 LX
• Idis sedan. LPG 6/91
Mazda 626 Turbo Diesel Intercooler 5 drs stationcar
tfuuibekrachtigmg CV. dakbeugels bj. 12/92 M93
Mazda 323 F 1.6GLX
;-'.vart b|. 10/90
Mazda 626 2,0 GLX 5 drs
HB automaat stuurbekr, met. pr
Nissan 100 NX T. bar Stuurbekr.
CV. el ram. LM wielen zw. bj, 11/89
Nissan Bluebird 2.0 E 4 drs sed.
sedan st.bekr, met. 44.000 km. bj. 10/89
Opel Kade» 1.6GT
rood, 3-drs., HB, LPG, bj. 1-'86
Opel Kadett 1.6 diesel
5-drs., caravan, bj. 1-'87
Opel Kadett 1 4i stationcar
5-drs.. 1'91
Opel Vectra 1.8i 4-drs. sedan,
Fnsco. stuurbekr., LPG-onderbouw, metallic, bj. 7-'92 .
Opel Vectra GLS 1,8i 4-drs. sedan,
stuurbekr., LPG, 4 hoofdsteunen, bj. 7-'91
Opel Astra 1.7 Diesel 5 drs
stat car, met. bj. 4/92
Peugeot 405 break 1.9 d. ref. st.bekr, cv,
el ram & sch./kant.d., dakbeug, bj 5/92
Peugeot 405 1.6 GLI
4drs sedan bj. 6/91
Seat Toledo 1.8 i GLX 4 drs sedan
Stuurbekr., c.v. el. ramen, met. LPG bj. 1/92
Suzuki Swift 1.0 GA 3drs
rood b|. 4/91
Toyota Corolla 5 drs.
staiioncar, 1.8 Diesel LX, rood, bj. 5/92
VWGolf 1900 Diesel Nw model
stuurbekr. zw. bj 3/92
VWGolf 1900 Diesel
5-drs. stourbekr. elek./kanteldak, bj. 7/92
VW Golf Manhattan 3-drs,
metallic, bj. 1/90
VVV Passat 1.8 l 4 drs. sed.
stuurbekr. LM wielen met bj 9/91
VW Passat Variant!.8 l GL dakbeugels
4 hoofdsteunen LPG onderbouw enz. bj 3/92
VW Passat Variant 1.9 diesel
5-drs.. 9-'90
VW Passat 1.8 l CL 4 drs sedan
LPG bj 5/91
VW Passat 79 KW 107 PK 4drs sedan stuurbekr.
a spoiler. LM wielen metallic bj. 3/89
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Nog even en de Formule 1 gaat over op TDL
In 1989 introduceerde Audi de eerste direct ingespoten vijfcilinder dieselmotor met turbo, laadluchtkoeler
en elektronisch motormanagementSYSteem.

van slimme elektronica. En die nog minder geluid produceren door speciale verstuivers.
De Audi A6 Limousine is nu leverbaar met maar liefst

Kortweg de Turbodieselmotor met Directe Injectie.

3 TDI-motoren: de 1,9 viercilinder van 66 kW/90 pk, de 2,5

Of nog korter: TDI. Een mijlpaal in autotechniek, waaraan

vijfcilinder van 85 kW/115 pk en de 2,5 vijfcilinder van

veel pionierswerk en onderzoek was voorafgegaan... Sinds-

103 kW/140 pk (de laatste binnenkort zelfs te krijgen in

dien heeft Audi niet stilgezeten. Er zijn nieuwe, sterkere

combinatie met het unieke Audi quattro-aandrijfsysteem).

TDI's bijgekomen, die nóg zuiniger lopen door toepassing

De TDI-motoren beschikken over een zeer hoog koppel en

bijgevolg over een enorme souplesse.

nog geen 2200 toeren per minuut.

Bij een laag toerental kunt u in de Audi A6 een com-

Dezelfde motor accelereert in slechts 9,9 seconden

fortabele kruissnelheid aanhouden en hebt u een formi-

van 0-100 km/u. En dan nog iets: hebt u ooit zulke mooi

dabele trekkracht in reserve.

verpakte TDI's gezien?

Als u in een hoge versnelling het gaspedaal intrapt,
voelt u hoe het vermogen zich krachtig ontplooit.

Wij nodigen u graag uit voor een proefrit om de
Audi A6 TDI eigenhandig aan de tand te voelen en de

Daarbij heerst er in het interieur een serene rust.
Ter illustratie: bij 120 km/u draait de 2.5 TDI 103 kW/140 pk

hier beschreven eigenschappen en
prestaties in de praktijk te toetsen.

Audi A6 13 TDI Limousine vanaf f 65.989.-. Er is al een Audi AS vanaf f 59.990,-. Prijzen inclusief BTW/BPM. exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden. De afgebeelde auto is deels uitgerust met tegen meerprijs leverbare meeruitvoeringen.

• Verkoop nieuw en gebruikt • Onderhoud, reparatie alle merken • Leenauto
ter beschikking • APK- en VVN-keuring • Schadetaxatie plaat- en spuitwerk
' Betrouwbare occasions met Bovag-garantie • Tevens diverse goedkope
occasions • Auto's worden met 10.000 km-beurt, APK, VVN en Bovaggarantie
afgeleverd • 1 jaar volledige Bovag-garantie mogelijk

Auôi

AUTO STRIJDER B.V.
Off. dealer Zand voort e.o.
B. v. Alphenstraat 102
Tel. 02507-14565

Efeïü't-^Ü vindt ons aan de ^y::-'";
„..PS^Nieuwe Moerdijk 1*63 '^.•''.''•:'^Badhoevedorp Tel. 020-6592654

Auôi

De Volvo 440 l.6i voor ƒ 33.450.-? U ziet het

van de 460 slechts ƒ 750,- is. Vervolgens dat u komt

Precies. Hoewel de auto voor z'n klasse

helemaal goed. Komt nog bij dat die Volvo 440/460

te zitten op fauteuils, die ook door dé vakpers worden

bepaald compleet is, wijzen we toch even op de Volvo-

Expericnce beslist geen kale lokeend uit de etalage is.

gerekend tot de beste in de autobranche.

Lines, pakketten extra's waarmee u veel geld bespaart

Maareen Volvo, zoals u van Volvo mag verwachten.
Omdat hierdoor ook vele niet-Volvo-rijders zich

Uiteraard met verstelbare lendesteun. Dan z'n
uitrusting: minstens zo compleet als u gewend bent.

t.o.v. 'los' kopen.
De Volvo 400 Experience vanaf ƒ 33.450,-. Voor

aangesproken voelen, even wat meer over deze 440/460

We noemen slechts stuurbekrachtiging, van binnenuit

dat geld stapje toch niet in een ander merk? Bovendien...

niet /.'n pittige l.6i motor. Allereerst dat de meerprijs

verstelbare spiegels en toerenteller. En z'n veiligheid'?

eigenlijk had u toch altijd al een Volvo gewild?

VO1LVO
bewijst lii't.
l

Vnlvo Nederland Personenauto B.V. Postbus Ui. 4153 ZG Ucesd. 0345X-XXXX ini.i.v. I0/l()/' )5 0345-AXKSXX). Consumemenprijs ini'l. BTW. excl. ƒ610.- kusten rijklaar maken en ƒ 250.- verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden. Voor informatie over
Volvo Leasing kunt u terecht hij de Volvo-dealerof bel tijdens kantooruren de Volvo Leaselijn 0345X-X222 (m.i.v. ll)/l()/'l)5 0345-6XX222). Vraag ook naar Volvo's unieke amover/ekcring Ama/on. Afgebeelde aulo kan afwijken van de standuarduitvocring.

ALMERE-STAD, RON GEURS PERSONENAUTO B.V,, MARKERKANT 1405. TEL.: 036-5346235 • AMSTELVEEN, VOLVO AMSTELVEEN PERSONENAUTO B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL: 020-6476586 • AMSTERDAM Z.O., VOLVO AMSTERDAM PERSONENAUTO B.V., KOLLENBERGWEG 13, TEL.: 020-696681

• AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL.: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE VISSER B.V., BANSTRAAT 21-27, TEL: 020-6623979 • HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART 592, TEL: 023-248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJ
J. VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162, TEL: 02979-81495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V.. NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 02940-18200.

Weekm ed i a

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
6/7 september 1995
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De Vectra was sinds 1988 een aardige
bestseller voor Opel maar het laatste jaar liepen, in elk geval in Nederland, de verkopen wat terug. Maar
ja, hij begon dan ook gedateerd te
raken. De nieuwe Vectra maakt een
wereld van verschil.

joen exemplaren, waarvan zo'n 100
duizend in Nederland.
En dat alles sinds 1988. Het is de
best verkochte middenklasser die
Opel tot nu toe op de markt bracht.
Maar de kille verkoopstatistieken
van de EAI lieten vanaf 1994 toch
een lichte teruggang zien.

De Vectra was in alle opzichten
rijp voor een opknapbeurt en Opel
heeft dit in niet mis te verstane
woorden gedaan. Dus niet slechts
een ander neusje of een nieuw kpntje, welnee, de nieuwe Vectra herintie speelde hij een voorname rol
nert alleen nog maar in naam aan
in de middenklasse.
zijn voorganger.
In totaal verkocht Opel 2,5 milVoor de rest is het
een compleet nieuwe
auto. Volgens de persinformatie van Opel is
Volvo opent museum
hij
voorgeprogram-'
meerd op succes. Dat is
wat ons betreft een
Volvo heeft in Gothen-burg een museum geobeetje teveel zelfingepend waarin de historie
van het bedrijf in
beeld wordt
gebracht. Het
museum
beschikt
over zo'n
honderd
auto's,
vrachtwagens en
scheeps- en
vliegtuigrnotoren.

N

U MOGEN we de oude
Vectra hier niet de
grond in gaan zitten boren. Sinds zijn introduc-

Tot de collectie
behoren zelfs items als
het bureau waaraan de oprichters hebben
gewerkt. De afdeling auto's bestrijkt de gehele
periode vanaf 1927 tot heden met auto's als de
OV4 en de PV56. Verder omvat de collectie ook
diverse prototypen waaronder volkomen onbekende als de 263 GL, een driedeurs semicombi gebaseerd op de Volvo 240.

Recordpoging Audi
In 1990 reed al eens een Audi Coupe S2 in
ongeveer 28,5 dag als snelste rond de wereld.
Dit keer gaat Audi proberen om met een standaard A4 2.8
Quattro het

"T: UJT -•?

Aan de vormgeving van de Vectra
valt weinig- af te dingen
nomen en overdreven, maar een
compliment is wel op zijn plaats. De
Vectra nieuwe stijl heeft veel in huis
om de positie van Opel te verstevigen.

Stationwagen
En Opel heeft grote verwachtingen, namelijk volgend jaar 400 duizend Vectra's aan de man te brengen. Dit najaar verschijnt de nieuweling als 4-deurs sedan en 5-deurs
hatchback en daarna kunnen we
ons gaan opmaken voor de eerste
Vectra Stationwagon.
Aan de vormgeving van de 4- en 5deurs valt weinig af te dingen, zeker
niet vergeleken met het oude model.
Kijk en oordeel zelf. Hij heeft een

E

Mijmeren over scooters
De Stichting Vespa Club Holland opent op 17
september in Bunnik het Vespa Club Holland
Mijmer Centrum. Het doel is de scootercultuur van de vijftiger en zestiger jaren te bewaren. Oud-leden en andere belangstellenden
kunnen op 17 september van 12.00 tot 17.00
uur aan de Stationsweg 41 te Bunnik komen
mijmeren. Voor informatie: 03405-15640 ('s
avonds).

Voorkom grijze banden
Holt Lloyd introduceert de 'wet
look' voor autobanden: Turtle Wax
Tyre Magie, waarmee je wat grijs uitgeslagen banden
weer een beter aanzien geeft.
Het is een transparante vloeistof die
niet ontwikkeld is
om banden te verven maar om het
rubber te reconditioneren, ofwel te
verjongen. Een
fles van 17 gulden
is goed voor 50 banden.

Sportieve
Punto

dynamische vormgeving die goed in
de nieuwe Opel-modellenlijn past.
Met onmiskenbare familietrekjes
maar toch een eigen gezicht.
Het meest in het oog springende
voorbeeld daarvan is de vorm van
de buitenspiegels die dankzij de
vloeiende lijn vanaf de grille en motorkap uit de voorpartij lijken te
ontsnappen. Dankzij het eigen gezicht onderscheidt hij zich gelukkig
voortaan gunstig van de Nissan Primera want dat leek wel een copie
van de Vectra.

loskoppelt waardoor het gevaar van voetletsels wordt verminderd.
Over de binnenruimte hebben de passagiers geen klagen.
De nieuwe Vectra is van binnen duidelijk een slag groter dan
zijn voorganger. De knieruimte achterin nam met 3 centimeter toe, er is
meer hoofdruimte en de voorstoelen staan een paar centimeter verder uit elkaar. De sedan heeft een
laadruimte van 500 liter, de hatchback doet het met 480 liter.

Vlotter

In beide gevallen kan die ruimte
worden vergroot tot 790 liter. De basisversie van de Vectra is tegenwoordig al riant voorzien van accessoires. Zelfs de zelden gebruikte bekerhouders ontbreken niet. Het topmodel is de CDX en daarin vind je
zaken als airco, een taoordcomputer
en cruise-control.
Voor de Vectra heeft Opel een zes- •
tal motoren in de aanbieding: van de
1.6 liter met 75 pk tot de 2.5 liter V6
met 170 pk. Afgezien van de 1.6 liter
en 1.7 dieselmotor behoren alle tot
de Ecotec-familie met 4 kleppen per
cilinder. Stuk voor stuk zijn ze zuiniger dan hun voorgangers. Het gemiddeld verbruik van de 1.8 liter
bijvoorbeeld is met 9 procent gedaald vergeleken met de even sterke
2.0 liter. Volgens Opel zijn de rijeigenschappen uiteraard superieur.

De uitwendige maten zijn nauwelijks veranderd maar hij ziet er een
stuk vlotter uit. De wielbasis en
spoprbreedten zijn vergroot en de
cabine is naar voren verlengd. De
doorgetrokken lijn onder de ramen
en scherp afgekapte achterkant accentueren verder de lichte wigvorm
van de Vectra.
Zoals we onderhand gewend zijn
bij Opel is er heel veel aandacht
besteed aan de passieve veiligheid.
Bij botsproeven ging Opel verder
dan de wettelijk vereiste niveaus.
Met name de gevolgen van zijdelingse aanrijdingen werden onder de
loep genomen omdat een bovengemiddeld percentage van dodelijke
ongevallen juist hierbij te betreuren
is.

Dat zal best, maar onze bevindingen hieromtrent houdt u tegoed totdat de Vectra naar Nederland komt.
Primeur
Datzelfde geldt dan voor de prijzen
Opel boekte vooruitgang op enke- want die zijn nog niet bekend.
le punten en in de Vectra is zelfs
sprake van een primeur: een sys- Het interieur van de Opel Vectra
teem dat de pedalen bij een botsing

Het leek voor de zomer nog zo leuk. De
Kever kwam weer als nieuwe auto op de
Nederlandse markt. Niet als Volkswagen,
maar als Kever dus. Rechtstreeks uit
Mexico. Er is al een flink aantal Kevers
naar Europa gehaald, maar ze staan
werkloos in de showroom en op de kade.
De reden: de Rijksdienst voor
Wegverkeer wil geen kentekens afgeven
voor de Kevers.

Kevers staan in de Aalsmeerse
Keverwinkel keurig in het gelid. In de haven van Antwerpen staan er ook nog een stel.

Audi wil dit met minimaal 2 dagen scherper
stellen. Het wordt niet bepaald een gezelligheidsrit. De temperatuur varieert van diep
onder nul tot 50 graden in de schaduw. Het
laagste punt dat de A4 aandoet is Death Valley
met 92 meter onder de zeespiegel. Het hoogste
punt bevindt zich in Peru op ongeveer 4 duizend meter hoogte.

Problemen
voor Kever

Tegenslag
voor de
Kever
EN VIERTAL splinternieuwe

Amerikaanse continent van de Prudhoe Baai in Alaska naar
Usuaia in Vuurland te doorkruisen. Het record
staat nu op naam van een vierwielaangedreven 6,2 liter GMC Pick-UP: 23 dagen en 22
uur.

Nieuw
leven voor
Vectra

Ze zijn nauwelijks te onderscheiden
van een pakweg 25 jaar oude VW Kever.
Maar ze zijn wel voorzien van een 44 pk
1.6 liter injectiemotor met driewegkatalysator, schijfremmen, gordels voor de achterpassagiers, elektronische ontsteking
en'alarm. Een enkel exemplaar heeft zelfs
een elektrische linnen kap.
Het is nog net geen cabriolet, maar de
kap reikt van voorruit tot achterruit. Dat
is de Kever anno 1995. Verder is het interieur en dashboard nogal Spartaans,
maar de kattebak roept weer de nodige
emoties en nostalgie op.

De Kevers van
Eshuis kunnen de
weg niet op zonder een 'typegoedkeuring'

Foto Bram de
Hollander

wel even gaan duren, zo lijkt het. Importeur Hoofdweg Managements BV uit Lijnden heeft een exemplaar ter keuring aangeboden bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) in Amsterdam. Dat leverde
geen enkel probleem op want de nieuwbakken Kever voldeed aan alle eisen van
de Nederlandse wetgeving.
Kenteken
Maar de typegoedkeuring, en die heb je
De Kevers wachten niet op een nieuwe nodig om een model rte weg op te krijgen
eigenaar, want die is zo gevonden. Nee, ze zonder elk exemplaar afzonderlijk ter
wachten op een kenteken. En dat kan nog keuring aan te bieden, komt uit een ande-

re papieren molen. Daar zegt men echter:
Wij kennen geen Kever. Wil de importeur
typegoedkeuring voor de Mexicaanse Kever krijgen dan gaat dat al snel een gulden
op honderdduizend kosten en bovendien
moet hij dan een zeer lange weg bewandelen terwijl de auto's op de kade staan. En
de kosten zouden doorberekend moeten
worden in de verkoopprijs die nu al rond
de 25 duizend gulden ligt.
„Dan wordt hij veel te duur en het is
niet op te brengen voor ons want we doen

Vlak voordat Fiat de Bravo en Brava
introduceert maakt het melding van een
. nieuwe Punto en Cinquecento.
Respectievelijk de Sporting en SX.

M

ET DE PUNTO 90 Sporting
speelt Fiat in op het succes
van de gelijknamige Cinquecento. Met de nieuwe 3-deurs

Punto mikt Fiat op de jonge automobilist die op zoek is naar een betaalbare en sportieve auto.
Wat valt er te zien aan de Sporting?
Zwarte zijskirts en stootstrips op de flanken, in de kleur van de carrosserie gespoten buitenspiegels, lichtmetalen velgen
en een verlaagd onderstel.
In het interieur moet het sportieve element tot uiting komen in toevoegingen
als een sportstuur, zwarte stoelen en portierpanelen en gekleurde meters in het
dashboard. Onderhuids is hij voorzien
van de 88 pk sterke 1.6 litermotor van de
Punto 90. Met dit verschil dat hij in de
Sporting is gekoppeld aan een versnellingstaak met kortere overbrengingsverhoudingen. De acceleratie is dan ook beter dan van de normale 90. De prijs bedraagt 32 duizend gulden.
Voor iets meer dan de helft van dit bedrag, 16.295 gulden om precies te zijn,
komt u in het bezit van een Cinquecento.
De nieuwe SX neemt met zijn iets luxere
uitrusting een plaats in tussen de S en de
Sporting. Hij heeft dezelfde 900 cc-motor
als de S maar onderscheidt zich aan de
buitenkant door zijn nieuw ontworpen

De Punto: een betaalbare en sportieve auto

dit als hobby en niet als broodwinning",
zegt J. Eshuis van de Keverwinkel in Aalsmeer die de distributie voor zijn rekening
zou nemen. „Het is heel vervelend omdat
we nu niet mogen leveren. En dat terwijl
er al enkele tientallen exemplaren op papier verkocht zijn. Stuk voor stuk aan
liefhebbers. Sommigen van hen hebben
hun oude Kever al opgedoekt en zitten nu
zonder."

Onbegrijpelijk
Eshuis zegt niet te begrijpen waarom de
typegoedkeuring niet wordt afgegeven.
„In Duitsland rijdt dezelfde Mexicaanse
Kever al een jaar of twee rond met de
naam Volkswagen, maar die heeft helaas
alleen een Duitse goedkeuring. Wij noemen de auto officieel Kever omdat VWimporteur Pon bezwaar maakte tegen de
naamvoering. Pon is volgens mij niet gelukkig met de import van de Kever. Het
tast hun nieuwe imago aan. In tegenstelling tot van importeur Pon krijgen we van
VW-dealers juist hele positieve reakties
op onze plannen en ze bieden zich zelfs
aan voor het onderhoud van nieuwe Kevers. Ze zien de Kever terecht als reclame
voor Volkswagen", aldus Eshuis.
In het 'Kevercircuit' dat tot de vaste
klantenkring van de Keverwinkel behoort is men ervan overtuigd dat Pon de
goedkeuring op een of andere manier tegenhoudt. Volkswagen is namelijk zelf
bezig met de ontwikkeling van een Kever
nieuwe stijl, de Concept l, die voor het
jaar 2000 op de markt moet komen. Een
auto die volgens de liefhebber niets meer
met een echte Kever heeft te maken.
Volkswagen staakte de produktie van de
'echte' Kever voor de Europese markt
jaren geleden en toen de matrijzen naar
Mexico verhuisden was het de bedoeling
van Volkswagen dat de auto op het Zuidamerikaanse contingent zou blijven.

Moeilijk
bumpers in carrosseriekleur en de zwarte
stootstrips. De knipperlichten voor hebben rookglas. In het interieur heeft hij
meer bergruimte, elektrisch bedienbare
zijruiten en andere bekledingsstoffen.

Fiat is met een aandeel van bijna 80 procent Europees marktleider in het A-segment van de compacte auto's. De Cinquecento neemt daarvan zo'n 49 procent voor
haar rekening.

Nu ze toch weer in Europa opduiken
ligt het voor de hand dat sommige VWschoenen beginnen te wringen. Eshuis:
„Ach, waar praten we nu eigenlijk over'?
Misschien over een paar honderd Kevers,

meer niet. Moet je daar zo moeilijk over
doen?"
Importeur C.J. Bannink van Hoofdweg
Managements is minder stellig in zijn uitspraken over Pon. „De VW-importeur
werkt niet tegen. De import van de Kever
is veel te klein voor Pon om zich druk
over te maken", aldus Bannink. „Bij de
RDW lopen alleen een paar mensen rond
die de regels van de wet strikt naleven, dat
is het probleem. Er zijn 22 miljoen Kevers
gemaakt maar ze praten alsof ze nooit van
de Kever gehoord hebben en vragen voor
zo'n typegoedkeuring gegevens die al jaren bekend zijn. We proberen nu om in
België een Europese typegoedkeuring te
krijgen. Misschien dat we langs die weg
iets kunnen bereiken. Een advocaat is dit
voor ons aan hst uitzoeken. Die heb je
echt wel nodig, want niemand lijkt te weten hoe het precies zit sinds begin dit jaar
de wetgeving is veranderd. Ik hoop dat er
een beetje snel schot in de zaak komt
want we hebben er al honderd besteld in
Mexico en die stapelen zich nu langzaam
op in de haven. Ik kan er zo zestig leveren
maar gelukkig tonen degenen die er een
besteld hebben het volste begrip voor de
vertraging. Het is duidelijk een auto voor
liefhebbers."

Zelfbouw
Mocht ook de Belgische manoeuvre
niets uithalen, dan geven de importeur en
distributeur het nog niet op. Eshuis: ,,De
Kever komt hoe dan ook op de weg. Als je
een oude Kever sloopt tot op de bodemplaat bouw je zonder problemen met
Mexicaanse onderdelen een splinternieuwe Kever. Alle originele onderdelen zijn
verkrijgbaar en ze zijn nog betaalbaar
ook. Als je de auto zelf op die manier
opbouwt kost het je naar schatting 20
mille. Maar dat ben je ook kwijt als je een
oud exemplaar goed wilt restaureren."
De Kever is nog altijd geliefd. „Het
loopt bij ons storm. Wij verkopen ook
occasions en die staan hier nooit lang. We
krijgen veel aanvragen voor Kevers van 25
jaar of ouder. Daarvoor ben je geen wegenbelasting meer verschuldigd en dan is
het een leuke boodschappenauto."
EVERHARD HEBLY

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenvelderlse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag l/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.80. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Hel Parool, Wibaulstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp. Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gaslhuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

13-16
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Weekmedia 11-12-13-14-15-16-17

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ
8,80
ƒ 8/80
ƒ 10,40

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

Tegen handelsprijzen: BX 1.4,
CITROEN OLTHOF
10-'90,opendak,/8000. BX16
Ax First 6/92
ƒ 14.750
TGi, van 1e eig., el. schuifd,,
Ax First Class 3/93 . .ƒ 15.250
st.bekr., recent ANWB-rapp.
Ax 11 TGE 6/94
ƒ17.250
aanw., 6-'91, ƒ11.000. BX 1.4
Ax First Impr. 2/95 .. .ƒ 18.750
Deauville,
LPG, 10-'92,
Bx 19 Routière8/92 ƒ21.500
ƒ 11.500. BX 1 9 R Diesel, 5-drs,
Zx Aura 1.8 1/95 ....ƒ29.500
Stationcar, 4-'8B, ƒ 3750. BX 1.6
Zx Avantage 1.6 10/92/19.550
TGi LPG, 3-'89, ƒ6450.
Zx Avant. 1.6 10/92 . ƒ 19.950
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Peugeot 205 1.4 1/92/15.500
Amsterdam, 020 - 6627777.
6 mnd. renteloze uitgestelde
CITROEN AX 10E b.j. '88, APK
betaling van max. ƒ 10.000
10-'95, 147.000 km, pr. staat. en 1 jaar volledige garantie
ƒ3950,-. Tel 020-6682093.
Isolatorweg 40, A'dam, Slot.dk
Afslag S 102; Tel. 020-6823520

Volvo

Rijscholen

Service en
Reparatie

AUTO VAN AALST

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

GARAGE ECONOOM
Repareert
uw Koppeling en Remsysteem
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
AARZEL NIET, BEL NU !!
Uw Bovag-Autospecialist
Frederiksplein 6, 020-6232505.

Amsterdam - Almere • Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.5x 440 DL, bouwj. '90-'93,
of
_PG, div. kleuren, boekjes ter
10 motorrijlessen + examen ƒ 775.nzage, v.a. ƒ6950-/9250 incl.
Motorrijlessen ƒ 50.- per 60 min.
"el. 01713 - 15770.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
440 DL spec., km 15.000 '94.
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
440 GL LPG, rood, m. '92. 460
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
GLaut. '91.940GLEstate'92,
240 DL LPG '90. 340 DL 5-drs., APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- Proef examen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
aut. '90.
VOLVO-NIEROP
R.de Beerenbrouckstr. 157-159, tel. 020-6138473.
DIESELSERVICE
Vancouverstr. 2-12 A'dam-W., brandstofpompen; verstuivers
Kempenlaan 90. tel. 020-6140005.
020-6183951.
cil.koppen vlakken. Garage/
üore TS aut., '87. Charade TS
Verkeersschool
Trendy
motorenrevisie FEENSTRA
850 GLT, 2.5-20V., 08-'93
aut., km 48.000, '84. Cuore TX
Ford ESCORT CLX, b.j.'92, trh., 157 dkm, wit, 1 e eig. nette auto ndustrieweg 27, Duivendrecht Amsterdam, een sensatie
'91 t/m 95. Charade TX 1.3 inj.
in rijles: 020-4205386.
spoiler, al. velg., 50.000 km, '29.950. Tel. 01713- 15770.
Tel. 020-6980639
91 t/m '93. Applause XI, km
Honda Rebel shopper bj '90
bump. + sp. wit. 020-6112119.
Verkeersschool VERONICA
80.000, '84.
NIEROP250cc ƒ 4800,-. 02908 - 23737.
940 GL 2.3, Airco
/92 APK KEURINGEN ƒ 70,
Bovag
erkend.
Wegens
20-jrg
omstandigheden: 940 GL 2.0
DAIHATSU, Vancouverstr. 2-12 Wegens
3/92 daar terwijl u wacht.
HONDA SHADOW VT 1100 '86
bestaan 1e 5 lessen ƒ35,
A'dam-West, 020-6183951.
Ford Sierra 2.0i GT, 5 drs, '45 GLD-TD Estate
/88 Garage West-Center:
met klokjes op de tank, 10.500
vervolglessen ƒ45. 6656955.
h.back, '93, stereo, tr.h., nw. 440 GLE 1.8
020-6122476
(zonder
afspraak)
/94
Daihatsu
miles. Mooi, i.z.g.st. Vr.pr.
auto, ƒ 17.950 (geen inruil). Te- 340 DL aut
2e
Helmersstraat
15,
A'dam.
RIJSCHOOL ROLF
6/88
't AMSTERDAMMERTJE
ƒ11.900. Tel. 05908- 12068.
lef, 02290 - 16624.
Rijden bij Rolf is een begrip in
440 Fleet 1.8
/94
Amstel 340-342
A.P.K. KEURINGSSTATION
Amsterdam. Met een goed HONDA TRANSALP, 600 v
440 Fleet 1.8
/94
tegenover Carré
Keuren zonder afspraak
team instructeurs geven wij op 1990, perfekte staat, 1e eig.
440 Demo 1.6
/95
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Feenstra & Jimmink
480 ES 1.8i
10/89 Asterweg 24A A'dam 6364702 een psychologische manier in- Met koffers, 28.000 mijl, vaste
tensief les en nog leuk ook! pr. ƒ8.500, tel. 030-252544.
CIVIC automaat, 3 drs, 1,3 luxe, AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Hoog slagingspercentage en T.k.: Yamaha FZR 600R Genemrt'86, apk tot 3'96, 107.000
OFF. VOLVO DEALER
GARAGE ECONOOM
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
l.v m. vertrek naar Zambia t.k. km, ƒ5500, tel. 02972- 62150.
Nijverheidslaan 1, WEESP
Voor al uw SERVICE BEURTEN Tel. 020-6868063/6332405. P.S. sis b.j. '94, in nieuwstaat, 4000
km, ƒ 17.400,-, 085 • 820619.
FIAT TIPO 1.4i, 10-'90, l.gnjs,
en
ONDERHOUD
Tel.
02940
18200/18008
HONDA
Wij verzorgen ook 8-weekse
5-drs, 73.000 km, ƒ9800,-,
Schadetaxatie en -herstel
AUTOKROOIJ
cursussen en examenroutes riji.pr.st. 079 - 165975.
Gratis leenauto's beschikbaar den is vanzelfsprekend.
DEMONSTRATIEWAGENS
APK-KEURING,
Wilt u een goede en niet te Camper MERCEDES 206D, b.j.
klaar terwijl u wacht.
Accord 2.0 i S, april 1995
'76, APK tot mei 1996, vr.pr.
940 GL 2.3 grijs M
'91 Advies voor 'n goede Occasion dure rijopleiding? Bel dan
Accord 2.0 i, juni 1995
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 - ƒ5250. Tel. 05280-64868.
"40 GL 2.3 aut
'90
Wij bieden u een snelle
Hyundai Lantra 1.6 GLS, incl.
Civic 5-drs. 1.5 i
6127187. Eerste 4 lessen voor
'40 GL 2.3 antr. M
'90
en vakkundige service
stuurbekr. 48.000 km. '93,
V-TEC-E, april 1995
480 Turbo, 70.000 km. . . . '88 Frederiksplein 6, 020-6232505. ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,incl. fabrieksgar.
ƒ21.995.20 lessen + examen ƒ950,-.
460 DL stuurbekr
'93
TT. Vasumweg 32
Campertje, b.j. 1974
Huyndai Pony 1.5i, stuurbekr.
460 GL 1.8
'92 Zelf sleutelen of auto spuiten Ook in Zaanstad en omgeving.
(a.d. Klaprozenweg)
APK tot sept. 1996
10/94, 14.000 km, incl. 2 jaar.
440
DL-GL
'90
t/m
'94
doe
je
bij
HEINING
HOBBYAmsterdam Noord
Vraagprijs ƒ 3500
fabr.gar.
ƒ20.950.Voorkom onzekerheid in uw rij440
aut
'90
'92
'94
HAL. 02907-6999 A'dam,
Tel. 020 • 6310615.
Tel. 020 - 6792841, antw.app.
Huyndai Excel. 1.5 IGL 6/91,
opleiding en vraag de gratis
'90 Sloterdijk 3.
Vanaf ringweg afslag S 118 340 GL Autom
58.000 km
ƒ 12.950.RIJLES-INFO-GIDS
Te huur VW camper type
340 DL-GL
'87 t/m '90
Autobedrijf CRYNSSEN
voor Amsterdam en omgeving CALIFORNIA 2+2 pers. va.
Honda
Civic
1,5
DXI
rood
3
dr.
240 GL, grijs M
'87
HYUNDAI AMSTELLAND
Crynssenstraat
10-14
aan: 020 - 6633773 of 6922612. ƒ850.- p.wk., all in,
nov. '93 airco airbag ra/cas.
Schepenbergerweg 11
Tel.: 020-6184402.
Tevens informatie over theorie9000 km ƒ22000. 085-335815.
Autobedrijf Veldhuizen,
A'dam, ZO, 020-6976971.
APK-keurstation, reparaties
lessen en examentrainingen.
A'dam - ZO., 02940 - 17316.
alle merken en schaderegeling.
Te koop: MERCEDES 207 D,
originele 4 p. fabriekscamper.
W + K water, douche, fornuis
Mazda 626 GLX coupe, wit, Mercedes 190-D, 11-89, type
VW
Transporter
turb.
dies.
'90,
met oven, grill en stereo, kl.TV,
afst. alarm, '85, elektr. ramen, '90, 145.000 km, nat., autopas,
met persoonlijke service
wit, gesl., o.h.boekjes, APK
Cr.contr., nieuwe cpmf. stoea.-spoil., Hella grill, mooie auto el. sk dak, lm. velg., inr. benzine Tel. 020 - 6369222, Meeuwen8-'96,
150.000
km,
incl.
trekh.,
auto mog. ƒ 22.500:08380-1434
len, 3 accu's, rijwieldr. + 2
ƒ4500. Tel.: 02290 - 16624.
laan 128, Amsterdam-Noord. Oldtimer, stalling, droog, vorst- radio, fietsr. (3), fantastische
Mount.bikes, Back Rader. ExStationcar,
metalic- Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. vrij, bewaakt. Omg. P.end, Alk- auto. Tel.: 020 - 6443793.
Tegen handelsprijs: 1e eig., T230,
tra st. winterbanden + sn.kett.
groen,
i.z.g.s.,
1979.
Vaste
prijs
maar.
Tel.:
02202-2382.
626 1.8 GLX HB, LPG, elektr.
Nieuw bekleed. Geheel als
Volvo 740 GLD autom., zilv.gr.
ƒ
5290.'s
Avonds:
020-6905059.
ramen, kl. met., 6-'90, ƒ 11.500.
nieuw, ƒ 275.000,-. 05140-3480
met., stereo, tr.h., kent. '87,
626 1.8 Exceed, 5-drs. HB,
(1 uur van A'dam).
ger. motor, perfekte auto
LPG, 10-'91, ƒ13.000. 6262.0I
70 BESTELAUTO'S en pers.
ƒ6250. Tel.:02290- 16624.
GLX, Station, LPG-o.b., 12-'92,
busjes v.a. ƒ3500. Garage VU/Audi dealer A-POINT ook
Wij hebben keus uit
voor nieuwe en gebr. campers
ƒ20.000. 626 2.2i GLX 9-'90, Tegen hand.pr.: Nissan Prairie Adverteren in deze rubriek
Rijsenhout, lid Bovag.
meer dan 10 Automaten
ƒ13.500. BEREBEIT, Amstel- 2.4 SLX, 1-'93, van 1e eig.,
Tel. 020 - 665.86.86
Meer dan 50 jaar gevestigd: en verhuur. 020-6964964.
v.a. ƒ 3.500.dijk25, 020-6627777.
FAX 020 - 665.63.21
LPG, groen metall., ƒ 30.500.2x
Bennebroekerweg 17, RijsenAdverteren in
nw. model Sunny 1.4 L 16V 3- Postbus 156, 1000 AD A'dam GOLDCAR B.V. Amstelveen, hout bij Aalsmeer, 02977deze rubriek
Weg. vertr. buiten!. Mazda 323
Tel.
020
6433733.
24229. Ook t.k. gevraagd.
FAX: 020 - 665.63.21
HB, 1.6, rood, mrt '94, 11.000 drs, LPG, 3-'92, v.a. ƒ11.950.
25,
<m. Mazda gar. tot mrt '97, BEREBEIT, Amsteldijk
A'dam, 020 - 6627777.
ƒ20.000. Tel. 020-6234684.

Daihatsu

Ford

Honda

Fiat

Campers

Volvo Van Vloten

Hyundai

Mercedes 206 D

Mercedes-Benz

Van Vloten

Amsterdam
uw Volvo-dealer

Klassiekers
en Oldtimers

Personenbusjes

Bedrijfsauto's

Automaten

Nissan

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

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Zie voor aanbiedingen voor
handelaarsprijzen onder
Voor een goede SAAB 99, 90
Citroen. Van Aalst Auto's.
of 900, ook Royal class
.Tel.:02979-84866
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 02503 -14097
Auto t.k. aangeb. Div. merken
v.a. ƒ 500 met APK. Div. scha- Opel Kadett 1.4 C, Sedan,
de-auto's. 020 - 6370711.
anthr. metal. 2/90, ƒ13.100.Suzuki Alto '84, APK gekeurd, COBUSSEN Baarsjesweg 249
Amsterdam: 020 - 6121824.
ƒ 1850.
NIEROP-DAIHATSU
A'dam-West. Tel. 020-6183951. Subaru Mini Jumbo SDX,
VW Golf Diesel, 1989, wit, zwart, '92, 3-drs. APK/VVN
gek. 43.500 km. Nieuwe auto
5-bak, 150.000 km. ƒ9.900
ƒ12.950. HEERE: 020-6719154.
Visa Garage,
Tel. 020 - 6278410
Mitsubishi Cordia 1600, wit,
130.000 km. 1984, APK/WNgekeurd ƒ 3.250.ECONOOM: 020-6232505.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,'Seat Ibiza 1.2 L bouwj '89,
rood, ƒ5950.
ZUIDWIJK 020-6629517
BX 14 RE Rood, 3/89, in zeer
goede staat ƒ 7.750,3 mnd Bovag-garantie. Citroen dealer
Olthof: Tel. 020-6823520

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

Honda Accord 2.0 EX, sedan,
1990,90.000 km, ƒ 19.750. Auto
Service Wetter: 02907-6572.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.

AX1.1 Plaisir
AX 1.0 Escapade
Swiftt.OGA
Swiftt.SGS
Swiltt.SGS
Charade 1.0 TS
Marbella Special

bj. 04-94

109800 km
74500 km
35000 km

bj. 11-91
bj. 06-91

31800 km
65000 km
120000 km

bj. 11-92

bj. 12-90

3-drs

62300 km
53900 km

3-drs.

20600 km

bj. 05-92

3-drs.
3-drs.
3-drs
3-drs
3-drs.

Allo

b], 12-93

bj. 02-92
bj. 11-90
bj. 01-90

Inruil - garantie en financiering mogelijk

Communicatieweg 6
Tel. 02979-84866/72828
Mijdrecht

Autoverhuur

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd jonge auto's vanaf
1992 a contant. Belt u voor inl.
03410 -19354 of 0652 - 977028.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.

OUKEBAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888

T.k. gevr. loop/sloop en schade-auto's met contant geld en
vrijwaring. Tel.: 020 - 6370711. DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ 50,-per dag excl. BTW.
Te koop gevraagd AUTO'S a Tel.: 020-6161388 of 6890374.
contant met vrijwar.bewijs
Peugeot 106/306, Renault LaTel.: 02908 - 24640
guna, Vracht + bestelwagens.

Autosloperijen

• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
Grote sortering ONDERDELEN opgaaf van redenen te weigevan alle schade-auto's, alle ren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
• ANNULERINGEN van uw
Tel.: 02502-45435.
advertentieopdrachten kunt u
Het HOOGSTE BOD?? Bel UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
voor vrijblijvende prijsopgaaf. richten aan Centrale OrderafLoop-, sloop- en schadeauto's deling Weekmedia, Postbus
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. 156, 1000 AD Amsterdam.

WEEKMEDIA.

GRANDIOOS OPENINGSFESTIJN

Al meer dan 25 jaar een begrip
in kwaliteits-óccasions.

Opel

Porsche

Peugeot

Chrysler

Sales Sales
ZUIDWIJK

Nu of nooit

Saab
Voor een goede SAAB
99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS
naar
SAAB SERVICE MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie
APK, met eigen
revisiewerkplaats voor Saabmotoren en versnellingsbakken

AltoGL '87
Alto'89
Alto GL 12/90

ƒ3.950
ƒ6.950
ƒ7.999

Van AALST auto's
Communicatieweg 6, Mijdrechl
Tel.: 02979 - 84866
Lada Samara 1.5 5-drs . .1992
Lada Samara 1.5
1990
Lada 2105 1.5, verwacht 1992
Subaru Justy 1.0 DL 5drs199:
Subaru Mini Jumbo SDX 1991
Subaru Mini Jumbo DL .1986
Subaru Mini Jumbo SDX 1992
Daihatsu Cuore
1992
Volkswagen Jetta 1.6 .. .1986
Honda Accord 2.0 EX . .1990
Fiat Uno 75 iE
1989
AUTO SERVICE WETTER
Zwanenburgerdijk 603
1161 NX Zwanenburg
Telefoon: 02907 - 6572

Nieuw, Nieuw
Automarkt Barneveld
SAAB DEPOT
Professioneel en betrouwbaar
Verkoop van nieuwe en gebr.
Grote keus en veel service.
onderdelen. Tevens revisie, onledere vrijdag en zaterdag
derhoud, rep. 04120-36737.
Kom naar Barneveld voor
uw verantwoorde aankoop.
• Bewijsnummers van een Industrieterr. Hasselaar-West.
geplaatste advertentie in deze
Welkom
rubriek krijgt u alleen
Tel. 03420 - 23432.
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50
Tel. 02503 - 14097.

Accessoires
en Onderdelen

XM V6 Excl. leer, airco, aut.,
ZUIDWIJK
radio, CD sch dak '93/45.000
XM Turbo D. Break, cruise c.
Adverteren m
Zuidwijk-Mmervalaan 86
'92, ambiance, airco ƒ 34.500
deze rubriek
A'dam-Z.
(bij
de
RAI)
XM
Turbo
D
'92
ƒ
27.500
ƒ 5000,Tel. 020 - 665.86.86
AUTOLAK
020-6629517/6791864.
XM
Turbo
D
'90,
ABS/17.500
AX 11 TRE '87
115.000 km
XM
Comf.
'92
ƒ
19.900
AX 11 RE '87
125.000 km
BX 14 TE LPG '90290.000 km XM 20i Ipg '92, telef. ƒ 17.500
alle kleuren
ƒ 10.900
BX 16 TRI LPG '87180.000 km XM 2.0i Ipg '90
Xantia 18 SX, Ipg, '94/28.500
ook in spuitbussen
ƒ6000,ZX 14i Fuore '93 . . . . ƒ 19.500
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Renault 5 TL '88 160.000 km ZX 1.6 Aura 5 d. '92 ƒ17.500
ZX 1.6 Aura 5 d. '91 ƒ15.500 Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
ƒ7000,Otto Nieuwenhuizen bv
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 • 62055
BX TGD Br. '92
ƒ 17.500
BX 14 '87
100.000 km
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Overtoom 515, Amsterdam
BXTGD Break '91 3x ƒ 14.500
BX 16 RS Break '86
BX TGD Break
ƒ 9.950
(020) 6129804
BX TZD '92
ƒ 14.500
ƒ 8000,BX
19
TZI
'91
ƒ 12.750
AX 11 TRE '88
63.000 km
Grote sortering ONDERDELEN
ƒ 14.900 Tegen handelprijs, Corolla 1.6
AX 11 E '89
89.000 km BX 16 TZI '92
van schade-auto's, alle
BX 16 TRI'89
113.000 km BX 16 Progr. Ipg '92 ƒ 12.500 XLi HB, 3-drs, rood, 11-'91, Toyota Carina II 1.6 DX sedan merken, alle bouwjaren.
BX 16 TGi '90
/ 8.950 ƒ 12.950. Carina I11.6 Xü,4-drs, '87, wit, alles m kleur, sun- GEBR. OPDAM B.V.
Hogeweyselaan 21
BX 14 Deauville '92 ƒ 12.500 wit, kanteldak, LPG, 2-'92, roof/tr.h., a.-spoil. enz., perfec Tel.: 02502-45435.
1380 AG Weesp
BX 1.4 TE, LPG, '92 ƒ 12.500 ƒ13.950. BEREBEIT, Amstel- te auto, ƒ 6250. 02290 - 16624
02940 - 16661
Missot. specialist REM- en
BX 14 RE '88
ƒ 4.950 dijk 25, A'dam, 020 - 6627777.
FRICTIE-MATERIAAL.
ƒ 3.950
Ruime keuze in 2 CV occasions BX 14 TE, Lpg '87
Bosboom Toussaintstr, 43
ƒ 3.950
alle leeftijden. De Eendenspe- AX 11 RE '87
A'dam. Tel.: 020-6180443.
ƒ 1.950
cialist Leende. Tel. 04906-1528. Visa 11 RE '85

Alles gaat weg

Suzuki

Amstelstein - Suzuki

Toyota

Volkswagen

VISA GARAGE BV
Citroen AX, diesel, okt. '90,
grijs kenteken, ƒ 5.500,-.
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020 • 6448497.
Tel.: 020-6278410.

3-drs
5-drs.
3-drs

ƒ 4000,bj. 11-93

Renault

BMW

OTO/ICI CITROEN
biedt aan voor de
vaste prijs van:

ZX 1.4 Avantage
BX1.9TZD

16 mnd.jong
56000 km
15000 km

Let op

Wagenpark Johan Boom
± 300 auto's
v.a. ƒ 600.- tot ƒ 20.000.Oranje Hek
T.k. Mitsubishi Colt GLi 1300,
Zuiderakerweg 83
rood, 11-'93, SB, vr:pr. ƒ 20.500.
Amsterdam - Osdorp
Tel.: 01713 - 14251.
Tel. 020 - 6105478.
R 25 automaat, medio '87,
145.000 km, zeer goede st., Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
orig. Renault-radio, open dak,
Garantie al v.a. ƒ1.000.vr.pr. ƒ6000. 020-6610197.
Bekend door heel Nederland
Dame verkoopt: Kadett 1.3, bj.
RENAULT AMSTERDAM
Ook filiaal in Den lip 55
2-'89, rood, APK 7-'96, i.z.g.st.
Top occasions met 1 jaar
tussen
pr. n.o.t.k. Tel.: 020-6842862.
garantie
Landsmeer & Purmerend
Opel Kadett 1.6i Life, 4-deurs
Wibautstraat 224
Tel. 02908 - 24640
Sedan, donkerblauw, okt. '90,
020 - 561 96 11
Voor
handelaarsprijzen:
trekhaak, 57.000 km, in perfecT.k. Renault Espace 2000 TSE,
test. ƒ 14.500. Tel. 02995-2787
1988, 167.000 km, trekh., 7 st., Visa 11 RE '85, defect./ .250
Opel Kadett HB 1.2s, kl. blauw, sunroof, ƒ 15.000:075-211622. Visa 11 RE '86, ƒ-,500
bj.'83, APK 3-'96. Vr.pr. ƒ 1800.
BX'85
ƒ1.500
Tel. 02995 - 1825.
BX 1.4 E '86
ƒ1.500

Subaru Mini Jumbo SDX, rood,
'90, 5-drs. APK/VVN gek.
COBUSSEN AMSTERDAM
Tegen handelsprijs: Alfa 33 1.7
29.000 km, ƒ 9.950
sinds 1930
i.e.,
van
1e
eig.,
kl.
rood,
HEERE: 020-6719154.
st.bekr., c.v. 1-'92, ƒ 13.750.
PEUGEOT-DEALER
Subaru Mini Jumbo SDX, zwart BEREBEIT, Amsteldijk 25, Am'90, 3-drs, APK/VVN-gekeurd. sterdam, telef. 020 - 6627777. 106 1.1 Accent 7/94 .ƒ19.950
47.000 km, ƒ9.500.106 1.1 XR3/92
ƒ16.800
ECONOOM: 020-6232505.
205 1.4 Jr (kat.) 6/89 ƒ10.750
205 1.1i Accent 9/91 .ƒ12.950
«De advertentie-afdeling be- Tegen handelspr. BWM 520i 205 1.6 XT, aut. 3/93 ƒ24.800
houdt zich het recht voor ad- autom., 3-'88, nw mod., el. 205 1.9 GTi 1/90 ....ƒ19.750
vertenties eventueel zonder ram., zonw. glas, l.m. win, 309 1.9 GR
opgaaf van redenen te weige- stuurbekr.,
verk.
i.z.g.st Diesel 10/91
ƒ13.500
ren. (Art. 16 regelen voor het ƒ15.950. BEREBEIT, Amstel- 405 1.9 GRi, aut 5/90/14.500
advertentiewezen).
dijk 25, A'dam, 020 - 6627777. 405 1.9 SR break 3/89/17.750
405 1.6 GRi break 6/91 ƒ 19.750
en nog vele andere gebruikte
auto's met leeuwekeurgarantie
Autobedrijf COBUSSEN
Chrysler - Amstelveen
Baarsjesweg 249-253
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Amsterdam 020 - 6121824.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Citroen

AUTO'S
S-drs
3-drs

Algemeen

Tegen handelsprijs: Vectra 1.8i
GL, 5-drs, LPG, 8-'91, ƒ 14.950. MOTORISCHE PROBLEMEN?
Laat uw auto testen d.m.v.
Volvo 440 Autom. 1994, 430C Kadett 1.3 LS, 6-'87, ƒ5250.
de modernste apparatuur
Kadett
1.2
LS,
3-drs.
Station,
km, ƒ32.500.Garagebedrijf Out:
LPG,
8-'85,
ƒ3750.
BEREBEIT,
Volvo van Vloten.
Tel. 020-6441020.- Geopend
020
6627777.
Tel.: 20 - 6396222.
ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur.

Alfa Romeo

PAS

Demo ZX 1.4 Break
ZXLBFurio

Motoren/Scooters

Mazda

020-665 86 86

'ENTO 1.8 CL, nov.'93, LPG,
70 dkm, wit, stuurbekr.,
z.g.st., ƒ 14.750 -01713-15770

Audi Centre

Golf Cabrio GLi, gr. met., div. opties
CITROENSPECIALIST
Golf Manhattan, zilver, '90
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK, CHYPARSE, Soesterberg vult Vento CL 1.6, rood met., '92
uw
Citroen-veerbollen
voor
Passat Variant 2.0 GL, zwart met., '92
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr. ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel.:
03463-51150.
Tel. 020-6320190 fax 6343433.

Tel.: 020 - 6422066

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
ƒ11.880
Tel.: 020-6240748.
ƒ13.880
ƒ26.480
ƒ35.880 •Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.

ALFA ROMEO 33 m.'87
ƒ 4.750,AUDI 100 5 cil. m/85 rood metallic c.v. get. glas
ƒ 4.950,BMW 318i m. '87 metallic, verlaagd sportvelgen, abs. nw.st.
ƒ 6.750,BMW 325i m. '87 wit. sportvelgen, CD-instalF, 5 speed, w.w. qlas enz.
ƒ 11.750,BMW 518i m. '87 PullmSn, geplas, c.v. enz.
ƒ 6.750,CITROEN BX m. '85 open dak, elek. ramen
ƒ 3.750 CHRYSLER LE BARON m. '90 full opt., rood metallic
ƒ 18.950,CHRYSLER LE BARON m. '91 turbo, full opt., sportvelg., cabrio
ƒ 19.950,DAIHATSU FEROZA m. '92 metallic, dure stereo, targa+cabrio, buil bar, chroom velqen, abs.nw.st. ƒ22.750,FIAT RITMO 70 CL m. '88 metallic, sportvelgen
ƒ 4.750,FIAT TIPO DGT m. '90 c.v., elektr. ramen, schuif/kanteldak, get. glas, alle opt.
ƒ11.950,FIAT TIPO m.'90 5 speed, 4 drs., metallic, alle opl.
ƒ11.950,FIAT UNO m. '85 i.z.g.st. metallic
ƒ 5.250,FIAT UNO 60 S m. '88 brede sportvelgen, metallic, sportsruur, enz.
ƒ 6.950,FORD ESCORT XR3i m. '84, rondom spoilers in kleur
ƒ 4.750,FORD ESCORT 1.6i m. '85 metallic, nette auto
ƒ 4.750,FORD ESCORT DIESEL m. '88 get. glas. sp. bak, abs. nw. st.
ƒ 9.750,FORD SIERRA 2.0 GL metallic, c.v., 4 drs, get. glas, enz.
ƒ 9.750,FORD SCORPIO m. '89 2.8 lit., automaat, w.w. qlas, c.v., sportvelqen abs nw st
ƒ 12.600,FORD SCORPIO 2.0 SEDAN m. '91 DOCH moto?, stuurbekCs bat, get. g'las/c.v.
ƒ 15.750,S E
1-6 Cl m 92 Ferrari r
cv
et las
F2ïï!» J ïï£
''
,°°^' ' -' 9 9 ' spongen. 5 drs., 5 speed, enz. abs.nw.st. ƒ 14.850,HONDA ACCORD m.'87 c.v., get. glas, automaat
«
r
i 9950MAZDA 323 4-DRS, zilver metallic m. '88 striping
ƒ /95o'MAZDA 626 COUPE m. '91 rood metallic, spoilers. sportvelgen, enz.
ƒ is!95o'MERCEDES 190 E m. '85 sportvel., schuif/kanteldak, get. glas, ABS, c.v., enz.
ƒ 8.750,m 8o
WrSS!S!5 995 !. ' ' scnjjif/kanteldak, elektr. ramen, amg verlaagd, sportvelgen, leder inter.
ƒ 18.590,MERCEDES 450 SL b.. '73 alle opt., zilver met. zomer/winterkap
ƒ39500ucorcnrc AM ei u . ™ -IL ... *- uitv; 5uper rood/wif i^inter-/ 2ome|y winter|<cp pR. 0P AANVR.
MERCEDES JEEP 280 MOTOR m. '87 buil bar, metal., 4-WD, alle opt.
ƒ 16.750,MG m. '85
ƒ .2.750,MITSUBISHI GALANT m. '88 c.v., 5 speed, alle opt.
ƒ 6.900,NISSAN 300 ZX TARGA m. '88 wit, sportvelgen, striping, pullmann int.
ƒ 8.950,NISSAN SUNNY SLX m. '88 get. glas cv., open daten!
ƒ 7.950,OPELCORSA 1.5 DIESEL SWtNGTJITV. m. '91 abs.nw.st., striping. 4 drs., sedan
ƒ11.950,OPEL KADETT GSi m. '89 rondom spoilers, verlaagd digitaal dashboard, sportvelqen
ƒ 6.950,OPEL KADETT GTI CABRIOLET m'88
' r~
b
ƒ 18.750,OPEL KADETT STATION DIESEL m. '91 c.v., get.glas, enz., abs.nw st
ƒ 12.750,OPEL KADETT AUTOMAAT m. '85
ƒ 3.750,OPEL MANTA BERUNETTA m. '84 sportvelgen, kuipstoelen, enz.
ƒ 4.750,OPEL OMEGA LS 1.8 lit. m. '88 stuurbekr., c.v., w.w. qlas, enz.
ƒ 10.500,OPEL VEGRA 1.8i METALL. CV, STUURBEKR. m. '91 nw. st, zonw.glas
ƒ 15.750,OPEL VECTRA l .81 m. '92 metallic, stereo, cv., 5 speed
ƒ 16.950,PEUGEOT 205 1.6 GTi m. '87 zwart, spoilers, alle opl.
ƒ 9.750,PEUGEOT 205 m. '88 bl.metallic, abs.nw.st.
ƒ 8.950,PEUGEOT 205 GL get. glas, leuke zuinige auto
ƒ 9.650 PEUGEOT 205 l .9 Gli zwart metallic, schuifdak, verl. uitgebouwd, sport inter., brede wielen
ƒ 12.750,PEUGEOT 405 GR m. '88 LPG, metallic, stereo, 5 speed, bumpers in kleur
ƒ 8.950,PONTIAC FORMULA 400 bj. '80 dikke wielen, open dak, abs.nw.st. opgev. 6.6 Itr.
ƒ11.950PONTIAC TRANS AM b.j. '78 geheel gerestaureerd, targa, abs.nw.st.
ƒ 15.750,PONTIAC TRANS AM b.i. 79 zwart, targa, 6.6 litr., airbrushed eagle
ƒ 18.950,PONTIAC FIREBIRD b.j. 75 ferrari rood
ƒ 4.750,PORSCHE 944 m. '84 leder inter. automaat, abs.nw.st., metall., c.v., w.w.glas, fuschi velgen
ƒ 13.950,RENAULT 19 TS m./89 open dak, elektr. ramen, metallic sportvelgen, get. glas, c.v., enz.
ƒ11.950,RENAULT CUO 1.2i m. '92 rood metallic, abs.nw.st., sportvelqen, qetint qlas, stereo, enz
ƒ 15.690,RENAULT 11 ZRE m. '87 elektr. ramen, c.v., get.glas, LPG, metallic
ƒ 6.950,ROVER 213 S m. '87 alle opt., stereo, sportvelgen, metallic
ƒ 8.250,ROVER 260 S m. '82 v.d. Plas uitvoering, alle opt.
ƒ 4.750,SUBARU GRUS.KENT. m.'85 zeer nette auto
ƒ 2.750,SUZUKI ALTO m. '90 abs.nw.st.
ƒ11.650,TOYOTA CARINA XL 16V m. '90 automaat, full. opt.
ƒ11.950TOYOTA COROLLA SXL m. '87 abs.nw.st., elektr. schuifdak
ƒ 8.750,VOLV0340GLm.'88i.z.g.st.
ƒ 5.950,VW POLO m. '85 i.g.st.
ƒ 3.750,VW GOLF m. '84 open dak, sportvelqen, enz.
ƒ 2.500,VW GOLF DIESEL metallic, 5 speed, c.v., enz.
ƒ 4.750,VW GOLF GTi 16V m. '88 get. glas, kuipstoelen, metallic, 5 sp., zeer snel
ƒ 10.950,VW GOLF GTi 16V m. '88 zwart, elek. sch./kanleldak, w.w. glas, metall., 5 speed, verl, sportvelq. ƒ11,900,VW PASSAT STATION m . ' 8 4 i.z.g.st.
• ? • • ! ~ » ƒ 1950 VW SIROCCO GTi m. '85 Amerik. uitvoering, 5 speed, qet. qlas, enz
ƒ 8.950 -

Wij garanderen u 12 maanden
schriftelijke garantie op onze
kwaliteitsoccasions
Tijdens openingsshow minimaal ƒ 2500,- 1
tot ƒ 5000,- terug voor uw auto
ongeacht bouwjaar en staat. Voor een
goede auto altijd meer!
Tijdens de show verse koffie met gebak
een drankje en hapje. Kom, uiteraard
iel vrijblijvend, onze supershow
• *en.
OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m woensdag 9.00-17.00 uur
donderdag/vrijdag 9.00-21.00 uur
zaterdag/zondag 9.00-17.00 uur
Bij aankoop:

verrassingspakket voor de kinderen
(als klap op de vuurpijl)
3 maanden GRATIS wegenbelasting

o

O

Ook op

ZONDAG
geopend
+2
ko opavonden

DIVERSE INRUILWAGENS VANAF?/ 1 .OOO,- MET NIEUWE APK
NOG CA. 100 ANDERE AUTO'S IN VOORRAAD!»
BEL VOOR INFORMATIEII!
ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN
HOGE KORTING ZONDER INRUIL
SCHERPE CALCULATIE!!!

Krams-Tax

Verrijn Stuartweg 13 Diemen
(ïnd.terrein Diemen-Zuid t.o. Kwantum Hallen)
tel. 020-6992865 / 6002911 Fax 020-69557,87

O

'•• 3 maanden
GRATIS
wegenbelasting!!
Eigen werkplaats Te|. 020 - 6956606

Weekmedia 17

donderdag 7 september 1995

15

DE

v

OPENINGSTIJDEN:

Auto-of motorrijles?

ilO.OO tot 18.00 üiircï|,
; yVyrijdagavpridkoopavondtot 21^00^

Goede doet't bef er!
Ingeschreven bij CBR

Zuideinde 63A, Landsmeer; tel. 020-6336802

DE CONTACTLIJN

02507 14420

Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze partner of
gewoon een vriend ol' vriendin
/oeken.
U kunt als lezer van één van de nieuws- en huis-aanhuishladen van Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een leuke reactie in te
spreken.

KEN

MOOIE KEUKENS...

Uiteraard kunt via 06350.15.15.6 ook /.elf anonicm, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen
nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant. Vul hiervoor de bon op de pagina met Micro's in.

(Nu kopen, in januari 1996 betalen.)
Nu de dure wintermaanden gaan komen, is het
verstandig zuinig aan te doen. En dar kan bij
Pcarlc. Heel gemakkelijk zelfs. Want als u nu
een bril of contactlenzen koopt, hoeft u pas over

4 maanden te betalen. Met Air Miles zijn wij niet
zuinig en met een gratis ooganalysc en vakkun'J'S0 adviezen evenmin. Kortom, wie nu een bril
o f contactlenzen nodig heeft betaalt later,
JE ZIET T VERSCHIL

IXvc .iclie ^L-klr alleen in nndcrsr.unJe lili.iim. Vr.i.ij; n.inr de voorwaarden m de winkel, (l lelaas nier in c o m b i n a t i e nier andere aanbiedingen.)

Fcrdinand Holstraat 95
Winkelcentrum Bmkslotcrmcerplcin
Van Bacrlestraat 36
Kinkcrstraat 21 la

Tel: 020 - 6796866
Tel: 020 - 6322166
Tel: 020 - 6767305
Tel: 020 - 6162360

Vrijhcidslaan SSa
Kalverstraat 108
Winkelcentrum Amsterdamse Poort
Winkelcentrum Osdorpplcin

Tel: 020
Tel: 020
Tel: 020
Tel: 020

- 679 l 152
- 6236429
- 696S130
- 6104253

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze
al binnen één of twee dagen leuke contacten met
anderen gekregen. (1,00 gpm)

geeft u meer!
Dagtocht naar
Zuidoost Engeland

Het Nederlandse Rode Kruis,
afd. Zandvoort,
start EHBO- en Herhalingscursussen.

U HOEFT UW RETAILERS
NIET TE VERTELLEN

De cursus EHBO begint op dinsdag, 12 september 1995 om 20.00 uur.
(aanmelding vanaf 19.30 uur)
Kosten, inclusief boek + examengeld: ƒ 150,00
De Herhalingscursus EHBO begint op donderdag, 5 oktober 1995 om 20.00 uur.
(aanmelding vanaf 19.30 uur)
Kosten inclusief boek: ƒ 60,00

LAGE PRIJZEN

MOOISTE
[ MEUBELEN
TEGEN DE
l SCHERPSTE
ffl
PRIJZEN!
Antiek van oud hou!, Rimikt en nieuw

HOE ZIJ UW PRODUKT

Beide cursussen worden gegeven in het Rode
Kruisgebouw, Nic. Beetslaan 14 te Zandvoort.

MOETEN VERKOPEN.
U KUNT ZE WEL VERTELLEN
HOE ZE ER MEE
KUNNEN ADVERTEREN,

Informatie: A. J. Arens, tel. 02507-17599

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

Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-6242316.

SAMEN ADVERTEREN ^ÉT yw RET^ÏLERS;

/^^

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

Weekmedia organiseert in samenwerking met
Tocr-NL-Excursics op zaterdag 14 oktober
1995 een dagtocht naar Zuidoost Engeland met
als hoogtepunten varen aan boord van het fraaie
M.S. Prins Filip van Oostende Lines en een
bezoek aan het historische Cantcrbury. Rond
04.00 uur vertrekt de luxe touringcar vanaf het
Amstel Station in Amsterdam via Breda en
Antwerpen naar de Belgische havenplaats
Oostende. Rond 08.00 uur gaat u aan boord van
het M.S. Prins Filip voor de vier uur durende
overtocht naar Ramsgate in Engeland. Aan boord
kunt u het ontbijt en/of de lunch gebruiken.
Om ca. 12.30 uur (Engelse tijd) gaat u van
Ramsgate door het fraaie heuvelland van het
graafschap Kent naar Canterbury. Hier treft u
een ideaal samengaan van geschiedkundige
bezienswaardigheden, zoals de grote kathedraal,
het
bezoekerscentrum
De
Cantcrbury
Pilgrimsway en de prima faciliteiten van een
moderne winkelstad. Van de rcisleiding ontvangt
u de nodige informatie om uw bezoek tot een succcs te maken.
Om ca. 20.00 uur gaat u terug naar Ramsgate en
rond 22.00 uur begint de thuisreis aan boord van
het M.S. Reine Astrid. Ruim na middernacht
komt u weer aan in Oostende, waarna u per touringcar terug reist. U komt in Amsterdam aan in
de zeer vroege zondagmorgen.
KOSTEN:

SNELLE LEVERING

GEFINEERDE PANELEN

KAMERBREDE PANELEN

ALUMINIUM PLAFONDS

De mooiste met edelhout gefineerde panelen vindt u
bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen, Eiken, Anegré,
Mahonie, Beuken en Kersen. Naturel, getint of in
dekkende kleur gelakt. Met ronde of rechte kanten
In diverse breedtes, waaronder de royale
paneelbreedte van 30 cm. Vanaf tP^H oer m?

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond
zónder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar liefst
5.50 m In verschillende breedtes en afwerkingen
(zelfs in gefineerd Essen). Met rechte ol ronde kanten.
In vele tinten. Vanal B*4JB! oer m=

Kies uit meer dan 100 kleuren Koel. warm, fel ol
dromerig... met het fantastische Luxalon programma
kunt u alle kanten uit. De aluminium lamellen (in
verschillende breedtes en profielen) worden op maat
geleverd tot zelfs 6 meter lang. Dus praktisch altijd
kamerbreed' Vanal B.'tJHper m=

De kosten voor deze dagtocht naar Zuidoost
Engeland bedragen f 99,= per persoon, incl.
bootrcis v.v., touringcarvervoer. documentaticset
over Canterbury en assistentie van de rcisleiding.
In deze kosten zijn niet inbegrepen de maaltijden,
eventuele entreegelden, uitgaven van persoonlijke
aard en verzekeringen. U kunt apart een gccombineerdc reis-/annuleringskostcn verzekering
afsluiten a f 9.50 p.p.
Passagiers dienen in het bezit te zijn van een gcldig Nederlands paspoort/tocristcnkaart.
DEELNAME:

Deelname is alleen mogelijk door het insturen
van onderstaande volledig ingevulde bon aan:
Secretariaat Weekmedia. Postbus 2104,
1000 CC Amsterdam
Voor meer informatie:
Toer-NL-Excursics te Ens. tel. 05275-3025.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de dagtocht naar Zuidoost
Engeland op zaterdag 14 oktober 1995 is alleen
mogelijk door hel insUircn van dcxc bon naar
heMn de bovenstaande tekst vermelde adres.

PLAFOND

m/v

Adres:
Postcode:
Telefoon:

Ga voor exclusieve plafonds of
wanden meteen naar de grootste
speciaalzaak van Nederland.
Daar vindt u meer dan 1250 m2 aan
materialen. Voor elk interieur!

DIT ALLES BIJ:

f VAN KEULEN
MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
ZEEBURGERPAD 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel, 020 - 6 630666
© Copyright Studio S Hoogeveen b.v.

Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en zetfoulen onder.voorbehoud.

DECOR PANELEN
Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met fantasiedecors. Vrolijk, slemmig, exclusief., donker of licht of m
prachtige midden-tinten; teveel om op te noemen
Uitgevoerd met ronde kanten. Tussen de panelen
kunnen strips in gelijke kleur, contras'erend of -heel
apart- spiegelstrips' Vanaf E3Bper m=

.afond,
de Gr aéif plafi

Jarmuiden 47, Amsterdam, lel. 020-6134775.
Open: ma t/m vrij' 9 -17 u. en zat 10 -16 u.

Woonplaats:
Aantal deelnemers:

Rcis-/annulcringskostcnvcrzckering: ja/nee
Namen overige deelnemers (gespeld op de wijze
zoals ze ook vermeld staan m paspoort/locristcnkaart):
m/v

KASTENWAND-SYSTEMEN
Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden.
U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek,
modern en hyper-modern. In legio afwerkingen.
spiegel, houtstructuur, m linten en kleuren. Naar
keuze met of zonder praktische kastinterieurs.

m/v
m/v
m/v

m/v

geeft u meer!

SEIZOEN-TIP

DeBo

Het is weer
mosseltijd
Hoewel onze maaltijden
steeds internationalen worden,
zijn er nog altijd tal van typisch
Nederlandse seizoengerechten die in vrijwel elk huishouden met enige regelmaat op
tafel worden gezet.

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

SUGGESTIE

Zo is Nederland beroemd om
zijn mosselen. De nieuwe oogst
ligt inmiddels in de winkels.
Mosselen eet u gekookt of gebakken.
In de supermarkt vindt u ze
voorverpakt in schaal (om te
koken) of voorverwerkt (zonder schaal - om direct te
bakken).
Extra smakelijk worden de
mosselen wanneer u bij het koken of bakken een boeket van
groente en kruiden aan de
mosselen toevoegt.
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SUGGESTIE

Niet alleen

voor het
feestseizoen

Als u uw gerecht een extra
smakelijke tintje wilt geven, is
Ocean Spray Cranberrycompote zeker het proberen waard!
Deze heerlijke fruitige compote, gemaakt van NoordAmerikaanse cranberries, is bereid volgens het originele recept van Ocean Spray. De unieke bitter-zoetesmaakvan cranberries is kenmerkend voor deze corripote en smaakt daardoor voortreffelijk bij wild,
gevogelte en de barbecue.
U kunt Ocean Spray Cranberry compote ook gebruiken in of
op taarten en vlaaien, op pannekoeken, ijs, pudding enz. Zowel warm als koud te serveren.
Na opening kunt u de compote in de koelkast nog circa 3 weken bewaren.
Ocean Spray cranberry
maakt van iedere maaltijd
een feest!

Eindeloos combineren
met BondueHe Crispy
Maïskorrels

i
CR1SPV

goed mengen, slabladeren op
4 bordjes leggen en zeevruchtensalade erop scheppen. Garneren met een toefje peterselie en
de mayonaise er naast scheppen.

zespak een gratis stuiterbal gestopt. Er zijn verschillende stuiterballen, elk met een afbeelding
van één van de Kraakbeesten.
Leuk om te sparen!
U herkent de croky Kraakbeesten met gratis stuiterbal
in de winkel aan de vrolijke
sticker op de verpakking.

.—

Reuzenrol,

om het huis
Ka
tuingereedschap
•
men voordat u ze i
maken van het staafje om
meten, ramen

zet-het schoon,n Uw auto te

rol met veel grote ve
sen in en rondo* het hus. «n oe^ zenrolvanPage

camping.moeiteloos aankan u

Page

^*

N-'

e

e schoon_

Clean Reuzenrol met Reuzenveuen.,

Koilumer
-. •~ •"->meeiiUKe hrfese

SSSSSSS?
l Jsje of
gebakje?

ZL ,-iTm-n"^-'-

Gratis stuiterbal bij Croky Kr aa kb eesten
Croky Kraakbeesten zijn zoutjes
in beestachtig leuke vormen verpakt in zespak. In elke verpakking
zitten twee zakjes dinosteak,
twee zakjes totocheese en twee
zakjes papricroco's. De Kraakbeesten zijn bedoeld voor kinderen van 5 tot 9 jaar en speciaal
voor hen heeft Croky nu in elk
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MAÏSKORREL

U heeft daarvoor nodig (4
pers.): één 300 gr. blik Crispy
maïskorrels, 250 gr. gekookte
mosselen, 250 gr. gekookte
Noorse garnalen, 4 grote garnalen, 4 eetl. mayonaise, citroensap, 1/2 teentje knoflook, 4 grote slabladeren, peterselie.
Bereiding: Crispy maïskorrels
laten uitlekken. In een schaal
maïs, mosselen en garnalen door
elkaar scheppen. Mayonaise, citroensap en uitgeperst teentje
knoflook in kommetje doen en
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Bonduelle blijft verrassen met
groente. Neem de Crispy mai'skorrels. Ze zijn van nature heerlijk zoet en bovendien - de naam
zegt het al • lekker krokant.
Het leuke van maïs is datje er eindeloos mee kunt combineren.
Bijvoorbeeld in een salade van
zeevruchten.

= Actie O = Suggestie

Op zoek naar een verfrissend
dessert of een verkoelend gebakje voor tussendoor? Dan is
het onderstaande recept echt
iets voor u!

Usschuitjes met
ananas en slagroom
Benodigdheden voor vier
personen: 4 plakjes bladerdeeg (uit de diepvries), 1/2 Itr
schepklaar roomijs, 1/4 Itr slagroom, blikje ananasschijfjes, ei,
suiker, likeur naar smaak.
Bereiding: snij de plakjes bladerdeeg diagonaal doormidden, bestrijk ze met eigeel en
strooi er wat kristalsuiker over.
Bak ze (volgens de aanwijzingen op de verpakking) in de
oven en laat ze afkoelen. Klop
de slagroom (u mag er voor de
smaak een klein scheutje likeur
aan toevoegen) en laat de
ananasschijfjes uitlekken. Bestrijk vier bladerdeegpartjes
(besuikerde kant naar onderen!) aan de bovenkant met
een dun laagje slagroom. Plaats
hierop links een bolletje schepijs en rechts om en om een
toef slagroom en een schijfje of
wat stukjes ananas. Leg op elk
schuitje één van de overgebleven partjes bladerdeeg. Versier
ze aan de bovenzijde met een
toefje slagroom en een schijfje
ananas. Geniet ervan!
Maitre Rolff
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Kollurner'Een stukje pittiger.
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HUISHOUD-TIP

Friesche Vlag Toefjes nu in
drie verrassende variëteiten

Schijfje
citroen
houdt uw
thee
schoon
Tijdens een warme zomer
drinken veel mensen graag
thee. Als de thee op tafel staat,
zie je soms een vliesje op de
thee ontstaan, vaak is het
'harde' kraanwaterde boosdoener. Ook kan het zijn dat u
het theezakje te lang in hètwater laat hangen. U kuntde vliesvorming op thee dus tegengaan door het theezakje wat
minderlang in hettheewaterte
dompelen, maar ook door het
toevoegen van een paar druppeltjes citroen- of sinaasappelsap. Nog een tip: als u vliesjes
op de thee wilt voorkomen, gebruik dan zeker geen melk in de
thee. Dat zal het ongewenste
effect alleen maar versterken!

Als u het dessert, ijs, gebak of
een kopje koffie een feestelijke
•finishing touch' wilt geven,
heeft u sinds kort extra veel keuze.
Friesche Vlag heeft namelijk
niet alleen de bekende Toefjes
Naturel vernieuwd, maar introduceert ook twee nieuwe smaken met een vleugje alcohol:
Toefjes Advocaat en Amaretto.

De drie spuitroom-varianten
zijn gemakkelijk in gebruik én bieden u waar voor uwgeld.Meteen
bus Toefjes Naturel (ƒ 3,69), Toefjes
Advocaat en/of Amaretto (ƒ 4,29)
kunt u vele nagerechten in een
handomdraai omtoveren tot iets
héél bijzonders.
Friesche vlag Toefjes: voor
een feestelijke 'finishing
touch'!

Het lekkerste
sap uit de
koeling
van uw -x
supermarkt
V

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs
E

U
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donderdag op Euro 7
om 11.00.13.50
en 15.00 uur

ROTTER

donderdag op
Stads-TV Rotterdam
om 17.50.19.50,
21.50, 23.00 uur

l

Bij het optimaal genieten van
ook de laatste zomerweken
hoort een koel drankje. Natuurlijk kiest u voor een verfrissing die
niet alleen heerlijk smaakt, maar
ook gezond is. CoolBest, dus.
CoolBest bevat het heerlijke sap
van speciaal geselecteerde sinaasappels van ,de beste kwaliteit, die rijk zijn aan vitamine C.
Deze sinaasappels worden direkt
na het plukken geperst en meteen gekoeld. Ook tijdens het

O I.Koffie, thee, cacao
O 2, Koffiemelk
O 3, Suiker & suikervervangers
O 4, Conserven
O 5. Kip en gevogelte
O 6. Fruit
O 7. Vlees
O 8. Vis
@ 9. Rijst
O 10. Pasta
O 11, Soep en bouillon
O 12, Brood, beschuit, toast
O 13. Ontbijtprodukten
O 14. Broodbeleg
O 15. Boter, margarine, olie
© 16. Kaas
© 17. Topping en room
O 18. Melkprodukten
O 19. Diepvriesprodukten
O 20. Alcoholische dranken
© 21. Frisdranken
O 22. Sauzen
O 23. Gebak, koekjes^
®• 24. Snacks en zoutjes
© 25. Toiletpapier & Tissues
ü 26. Persoonlijke verzorging
O 27. Babyvoeding
O 28. Cosmetica
O 29. Gezondheid
O 30. Mondverzorging
O 31. Huishoudelijke apparatuur
O 32. Dierenvoeding

transport en in de supermarkt.
Door deze zorg blijft de kwaliteit optimaal en is de smaak van
CoolBest haast niet te onderscheiden van die van het sap van
zelfgeperste sinaasappels. Dat
maakt CoolBest tot een uniek sinaasappelsap voor elk moment
van de dag. Iedere dag.

STADSOMROEP
woensdag op
Stadsomroep utrecht
vanaf 18.00 uur elk uur

CoolBest: het lekkerste sap
uit de koeling van uw supermarkt!
'\

Reuzenandig'.
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Doe mee en maak kans op een mooie luxe
Electrolux wasautomaat, droogautomaat,
afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderdste beller of inzender, met
het goede antwoord,
een Electrolux kruimelzuiger klaar!
- 'T1 GRATIS

Gratis zilveren
bedeltje bij
Dr. van der Hoog
Belkis
'Een sieraad voor uw huid'. Dr.
van der Hoog neemt dit gezegde wel héél letterlijk want
tijdelijk ontvangt u bij aankoop
van een Dr. van der Hoog Beikis
produkt (voor de normale en
gemengde huid) gratis een
écht zilveren bedeltje tw.v.
f 1.11,95. Het bedeltje heeft de
vorm van de Griekse vaas uit het
logo van Dr. van der Hoog.
U krijgt het in uw bezit door
uw kassabon (september!), het
nummer van de streepjescode
op het produkt, samen met uw
naam en adres toe te zenden
aan: De BoodschappenKrant,
Antwoordnummer 1980, 3000
VB Rotterdam. U krijgt het bedeltje dan automatisch thuisgestuurd.

KRUIMEL;
ZUIGER

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00.19.00,
21.00 uur

woensdag en
donderdag op AT 5
17.45, 0.15 uur,
do.ochtend 9.50 uur en
ma.ochtend 10.50 uur

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Bij welk produkt krijgt u gratis echte
Friese mosterd.?

Oryza geeft feestelijke
rijst rand cadeau
in Azië geeft men bij feestelijke
gelegenheden rijst een bijzonder
tintje met kleurende en geurende specerijen én verschillende
vormen. Met rijst kan je immers
heel gemakkelijk leuke figuren
maken. Hiervoor gebruikt men
traditioneel o.a. kokosnoothelften, maar ook de tupeng;
een rijstrand.
Om ook de Nederlandse rijstliefhebber hiermee kennis te laten maken brengt Oryza twee
verschillende formaten rijstranden op de markt. Gedurende de
maand september kunt u bij aankoop van Witte rijst of Zilvervlies-

rijst sparen voor een grote
vier-persoons rijstrand. Deze
vier-persoonsrijstrand is verkrijgbaar bij aankoop van 3 pakken
Witte rijst of Zilvervliesrijst en bijbetaling van slechts f l. 6,95. Be-,
stelinformatie vindt u op de actieverpakkingen die in augustus
en september in winkels staan.
Bovendien krijgt u tijdelijk in
een aantal winkels nog een
éénpersoons rijstrand bij ieder
pak Witte- of Zilvervliesrijst van
Oryza cadeau.
Met zo'n vorm zet ook u in
een handomdraai een feestelijke originele rijstrand op tafel!

2. Wat is uw handigste hulp in en om het
huis?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijrï
(75 c/m) •

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken). Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode
en woonplaats) naar: Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam.
Prijswinnaars krijgen binnen 28 dagen schriftelijk bericht.
• •
Met vragen en/of opmerkingen over de
Bood-schappenlljn kunt u terecht bij Teleworld, postbus 59154,3008 PD Rotterdam.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

kansen
Cursussen
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Brandweervereniging Zandvoort ernstig gedupeerd door uitblijven jubileumboekje

4

We hadden twee jaar voor dit feest gespaard'
*J

ZANDVOORT - De Zandvportse brandweervereniging is ernstig gedupeerd
doordat haar jubileumboekje waarschijnlijk niet van de
drukpers rolt. De uitgever,
Sticker-Up in de Zeestraat,
is volgens de vereniging in
gebreke gebleven. „We
schamen ons enorm voor de
adverteerders van het boekje," zegt voorzitter Rob Hermans, „maar we hebben helaas geen geld meer om hen
schadeloos te stellen."

dedeling dat het wat later klaar
zou zijn." Die hoop bleek ijdel.
Tot nu toe is er niets uitgekomen. „We zijn heel kwaad,"
zegt Hermans. „Als ie nou had
gezegd: sorry het lukt me niet,
jullie krijgen de opdracht terug... We hadden een goed verhaal voor het boekje, over de
brandweer zelf en over veiligheid in en rond de woning."
Hiervoor waren ook oude foto's
naar de uitgever opgestuurd,
maar die zijn evenmin teruggekomen.

Het jubileumboekje, met een
oplage van 7500 stuks, had eigenlijk al op 14 juli klaar moeten zijn, de datum van het jubileum. „We hadden het eerste
exemplaar die dag aan burgemeester Van der Heijden aan
willen bieden, maar dat kon
niet doorgaan," aldus Hermans. „Na lang aandringen kregen we een week voor die datum een paar proeftesten van
dat boekje, maar die zagen er
niet uit.
Vervolgens hebben we nog
een keer de kopij gestuurd, in
de hoop dat het opnieuw bewerkt zou worden. Maar toen
we de eigenaar van Sticker-Up
zochten, Schaarsbergen, bleek
die op Bali te zitten. We hebben
hem gebeld en faxen gestuurd,
maar kregen als antwoord dat
het boekje al naar de drukker
in Haarlem was. Ik ben daar
geweest, maar daar lag niets."
„We hebben de burgemeester
toen maar een geïmproviseerd
exemplaar gegeven, met de me-

Advocaat

naam niet verbonden hebben."
„Maar we kunnen er niets
aan doen, we hebben geen geld
om de adverteerders schadeloos te stellen. Onze mensen
zetten zich al 24 uur per dag in,
dan wil je niet ook nog eens een
hoge contributie heffen. Daar-
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door heb je ook geen rijke verenigingspot, we hadden voor dit
feest twee jaar gespaard."
De houding van de uitgever
was een complete verrassing
voor de brandweerlieden. „We
hadden er al eens pennen laten
drukken en dat was goed ge-

gaan. Boyendien zat het contract ook goed in elkaar. Als je
niet te vertrouwen bent, teken
je zoiets toch niet?"
Volgens Schaarsbergen zelf
is hij niet aansprakelijk voor de
geleden schade. „Ze zitten bij
mij aan het verkeerde adres. Ik
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heb mijn zaak verkocht aan een
medewerker, die heeft de produktie van het boekje daarmee
overgenomen. Het is verder
mijn pakkie an niet meer!" Volgens Hermans had hij de vereniging al eerder doorverwezen
naar een medewerker, maar die

Oplage: 5.300

Editie 17

wist van niets. Wie Sticker Up
heeft
overgenomen,
wil
Schaarsbergen niet zeggen. Op
het bedrijf zelf is ook niemand
te bereiken: de ruiten zitten
dichtgeplakt, de telefoon is afgesloten wegens niet betaalde
contributie.

Kunst Circus overtreft voorgaande edities

De vereniging, waarbij zo'n 45
vrijwillige
brandweerlieden
zijn aangesloten, heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen, om te proberen nog wat
terug te krijgen. Hermans
schat de advertentieopbrengst
op zo'n 25 duizend gulden, de
vereniging zou daar een klein
deel van krijgen voor de organisatie van het jubileumfeest. Dit
feest moet nu drastisch ingekrompen worden.

DEZËWËEM
'Lekker'
Sommige ondernemers
fhebben wel hunhele eiO
gen opvatting over het 'Lekkerste Weekend van Zandvoort'. Twee van hen hebben
ook al een 'lekkere vrouw' gereserveerd.

Vakantie
Velen hebben de zomervakantie in eigen
land doorgebracht - tropen in
Holland. Spanje was de topbestemming van het georganiseerd vliegtoerisme. Lekker
niksen en luieren in de vakantie blijkt tegenwoordig uit den
boze. De toerist wil wat doen,
iets zien. Een touroperator:
,,De consument is grillig en
boekt vroeg en laat tegelijk.
Drie jaar geleden boekte
slechts 21 procent in de laatste zes weken voor vertrek, nu
is dat bijna 40 procent."
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Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Ruzie over prijs
huurwoningen

Daarnaast ziet het er naar uit
dat ook de adverteerders naar
hun geld kunnen fluiten. Zo
lang er geen boekje is, krijgen
zij geen waar voor hun geld.
„Wij schamen ons voor hen,"
zegt Hermans, „de advertentiewerving is gebeurd onder onze
goede naam. Die is nu te grabbel gegooid.
Wij staan allemaal 100 procent klaar als er iemand in
nood is, aan zoiets wil je je

ZANDVOORT - Over de
overdracht van de gemeentewoningen aan woningbouwvereniging EMM is
flinke ruzie ontstaan binnen
de gemeenteraad.

Het conflict tussen het college van Burgemeester en Wéthouders en een aantal raadsleden, gaat over de verkoopprijs
van de woningen. Dat melden
betrouwbare bronnen. De ruzie
ontstond maandagavond tijdens een besloten commissievergadering over dit onderwerp, waarin het college kwam
met het uitgewerkte voorstel
voor de verkoop. Volgens een
aantal politieke partijen hoeft
de gemeente geen winst te maken op de woningen, mede geZANDVOORT - Er moet eens een eind komen aan het
zien de slechte staat van onderhoud, waarin deze verkeren.
'politieke gekrakeel'. Zandvoort heeft meer behoefte aan
Volgens de bronnen denkt het
een inspirerend bestuur, waar de Zandvoorter trots op kan
college daar anders over.
zijn, in plaats van politici die zich meer bekommeren om
Het college wekte vorig jaar
hun eigen heil of dat van de partij. Die boodschap heeft
al de ergernis van de gemeenteOndernemersplatform Zandvoort gisteren in niet mis te
verstane woorden bij de gemeenteraad, inclusief het colle- Het vierde Kunst Circus Zandvoort overtrof voor menigeen alle voorgaande gezelligheid, door gebruikte maken van allerlei kleine pleintjes in het dorpscen- raad, door steeds maar geen
openheid van zaken te geven
ge van Burgemeester en Wethouders, op tafel gelegd.
edities.
trum. Zowel professionele als 'yrije-tijds' kunstenaars kwamen aan bod. Zie omtrent de onderhandelingen
Foto André Lieberom met EMM.
De ondernemers maken zich bereikt worden als u kiest voor Het evenement kenmerkte zich niet alleen door veelzijdige kunst maar ook door voor een uitgebreid verslag pagina 3.
ernstige zorgen over de gang de dialoog in plaats van de convan zaken op het raadhuis. Met frontatie. Een dialoog op het
name over de manier waarop democratisch hoogste niveau
ZANDVOORT - De bewode 'wilde verhalen' of hetgeen
(ADVERTENTIE)
de politici met elkaar omgaan, van college en raad, maar ook ners van het Keesomplein
in de media verschijnt.'
zowel raadsleden als collegele- een constante dialoog met be- zijn erg ongelukkig met alle
Van den Broek heeft zijn beZaterdag
den. De energie moet nu eens woners en ondernemers.'
middelingswerk vorige maand
discussies op het raadhuis
ZANDVOORT - De politie
'gericht worden op een effectief
moeten beëindigen, omdat de
over de woonwagens in
16
september
Kennemerland-Zuid is bebesturen van onze gemeente',
bewoners van het Keesomplein
Zandvoort.
„Het
gaat
over
schrijft het platform in de tarief Professioneel
de kosten niet meer kunnen of
gonnen met intensieve snelons, maar'wij worden overal
die gisteren op het raadhuis is
'Wij verwachten daarbij van buiten gehouden. Wij hebwillen opbrengen. 'Wij zijn het
heidscontroles op de Zeebezorgd. De bewoners zouden het gemeentebestuur, als groot- ben niets in te brengen,
zat om als politieke speelbal geweg.
zich moeten kunnen identifice- ste ondernemer van Zandvoort, maar we worden er door de
bruikt te worden,' liet De Jong
De maximumsnelheid van 80
ren met een gemeentebestuur dat interne problemen profesin april aan het college weten.
km per uur wordt door vele auToch valt er volgens hem nog
dat de krachten - positief - bun- sioneel worden opgelost, waar- rest van de bevolking wel op
van
11.0016.00
uur
aangekeken:
zij
denken
dat
tomobilisten aan de laars gedelt. 'Wij signaleren echter dat door Zandvoort een positieve
ven zitten, al moet er ook nog een brief van Van den Broek steeds wel te praten met de bein onze gemeente het partij-po- presentatie naar buiten kan wij allerlei problemen ver- een wel nieuwe locatie bij ko- aan het gemeentebestuur, van woners van het Keesomplein, tonen onze mannequins lapt. Dat blijkt wel bij de reeks
ongevallen die de laatste tijd op
litieke belang soms een hogere hebben.' In het platform zijn oorzaken. Maar als het aan men. Het college van Burge- 14 augustus dit jaar, waarin hij zelfs over een verhuizing als die
Herfst- en Wintermode de Zeeweg zijn gebeurd. In de
prioriteit lijkt te hebben dan vertegenwoordigd Koninklijke ons ligt, is er helemaal geen meester en Wethouders wil verhaalt over een moment be- noodzakelijk mocht zijn: 'Dit
meeste gevallen is een te hoge
het belang van Zandvoort'.
Horeca Nederland afdeling probleem."
juist dat dit woonwagencen- gin 1995, onder de woonwagen- echter alleen als wij gezien worsnelheid de oorzaak. De auto
Zandvoort, Vereniging Strand„Wij zijn de dupe van de trum verkleind en/of opgedeeld bewoners.
den als partij en er niet over
waarin deze zomer drie Am'Er ontstond onvrede over onze hoofden heen wordt bepachters Zandvoort, Onderne- machtsstrijd tussen het college wordt in kleinere centra, ver'Indekken'
sterdammers om het leven
mers Vereniging Zandvoort en van Burgemeester en Wethou- spreid over het dorp. De ge- het gegeven dat er iemand door slist.'
U bent van harte
kwamen, reed vermoedelijk
Volgens de ondernemers is de Stichting Zandvoort Promo- ders en de gemeenteraad," zegt meenteraad op zijn beurt, vindt de gemeente als bemiddelaar of
welkom.
zo'n 150 a 160 km per uur.
adviseur was aangetrokken en
Door het '12 jaar touwtrekop het raadhuis een cultuur tie.
Kobus de Jong, woordvoerder dat 'geen prioriteit' hebben.
van het woonwagencentrum
werd betaald, welke de betrok- ken' binnen de politiek van
ontstaan van 'indekken' en
Bij de huidige controles werd
'voorzichtig
manoeuvreren'.
Keesomplein. „Ze hebben een
Om tot een oplossing te ko- kenen nooit hebben gezien of Zandvoort is er volgens De
(ADVERTENTIES)
141 km als hoogste snelheid gehoop geld uitgegeven voor die men, was woonwagendeskun- gesproken. Op dit moment Jong een onleefbare situatie
Dat werkt uiterst negatief op de
meten. Die controles worden
zogenaamde deskundige Splin- dige Splinter in tijdelijke dienst neemt de onvrede en de daarbij ontstaan op het Keesomplein.
voortvarendheid. 'Daarnaast is
op alle tijdstippen gehouden,
het zo dat beslissingen naar
ter, maar dat is allemaal ver- genomen. Hij zou samen met behorende onrust weer toe, 'Wij moeten leven in een verzowel overdag als 's nachts. Voonze smaak te vaak afhankelijk
kwanseld. Ondertussen denkt Fr.H. van den Broek Consult, aangezien noch de bewoners pauperde woonomgeving waar
rige week werden in twee dagen
de bevolking van Zandvoort dat de adviseur van de woonwagen- van het Keesomplein noch hun door de gemeente al jaren niets
worden gemaakt van externe
tijd meer dan 200 bekeuringen
er geld verslonden wordt in het bewoners van het Keesom- contactpersoon enig antwoord meer aan onderhoud is geadviezen, met alle financiële
Grieks
uitgedeeld.
consequenties van dien.'
specialiteiten ;:::.i belang van de woonwagenbe- plein, alternatieven op papier krijgen op gestuurde brieven, daan.' De Jong sluit niet uit dat
er
acties
gevoerd
gaan
worden.
zetten.
Dat
werd
in
oktober
of
op
de
hoogte
worden
gehouwoners,
maar
dat
is
helemaal
'Er is in onze badplaats nog
M: :
restaurant
1994 afgesproken. Kennelijk is den van de officiële besluitvor- „Misschien moeten we de weveel te ontwikkelen en te verbe- P:
"•"i niet zo." De Jong en zijn familieleden willen het liefst ge- het contact niet gelopen, zoals ming betreffende hun leef om- gen een keer gaan afsluiten op
teren. Daarbij is er behoefte
woon op het Keesomplein blij- werd verwacht. Dat blijkt uit geving. Men moet het doen met een drukke, toeristische dag."
aan een inspirerend bestuur
Zeestraat 38. tel. 13758 l»"?
dat in harmonie en met visie
constructief werkt aan een
DE
Zandvoort waar we trots op i.»
kunnen zijn. Wij willen, net als
u, een gemeente waar het goed ii: MlXEd*
REEds VANAf'"':
wonen en werken is. Dat kan
naar onze mening uitsluitend
ZANDVOORT - De Kostverdie krant moet ik hebben.
L
lorenstraat krijgt waarschijnOmdat ik graag wil weten wat zich in
lijk
éénrichting-fietsverkeer.
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Dat betekent dat de oude iepen
K
Zandvoorts Nieuwsblad
KEUkEN VAN
kunnen blijven staan.
13 weken voor maar ƒ 13,00
Het plan om de bomen te
l 7.00-25.00 UUR.
ZANDVOORT - Filmclub Sikappen,
werd
maandag
in
de
mon van Collem, met elke i i'.". VOOR RESERVERiNQEN TEl. j] commissie Financiën van de
woensdagavond een 'kwaliteits" hand gewezen.
film', blijkt gewild. Nog voor de
Dat kappen was nodig om de
eerste voorstelling, gisteren in
weg te kunnen verbreden en te
Circus Zandvoort, hadden zich
asfalteren. Tenminste, voor zoal tientallen leden aangemeld.
Naam: (m/v) l I_J L_l_
ver het 't plan van het college
_
van Burgemeester en WethouAdres: l : l l i. l l..
ders betrof. Dit wilde aan
Postcode/Plaats:! : J l
J L
weerszijden van de weg een
fietsstrook, die door belijning
l __ ! (iYni.fimmili'braiirKinu)
KI
l
Telefoon:
l
l
l
van de rest van het wegdek is
afgescheiden. Het weghalen
Giro/Banknr.: ! . i. . .1 . _L._..| .....l l._.l l l
Datum
HW
LW
HW LW
van de oude, majestueuze iepen
14 sep 07.25 03.46 19.45 15.56
Daarna word ik abonnee en betaal per
stuitte echter bij menigeen op
15 sep 08.06 04.25 20.2516.14
D kwartaal ƒ 18.00 D half jaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
bezwaar,
ook
bij
een
aantal
16 sep 08.45 04.34 21.01 16.35
raadsleden.
17 sep 09.24 04.55 21.5517.15
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
18 sep 10.25 05.44 23.1518.10
Vandaar dat een meerder19 sep 11.5506.44
-.-19.04
heid
van
de
commissie
koos
20 sep 01.0508.0514.0621.05
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
voor een van de alternatieven:
21 sep 02.05 09.44 14.3922.15
opgeven: 020-562.62.11.
eenrichtingverkeer voor fiet22 sep 02.4910.5515.2023.10
sers op de Kostverlorenstraat,
Stuur deze bon in een open envelop naar
Maanstand/getij:
,
toegestaan vanuit de richting
LK zat. 16 sept. 23.09 uur
Wceknieclia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Zandvoortselaan. Voor de anDoodtij dinsd. 19 sept.
>.
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371"017003"
dere richting moeten de fiet- De oude iepen op de Kostverlorenstraat kunnen hoogstwaarschijnlijk blijven staan
n.55 uur NAP + 53cm
\
(ArchielToto Wuekmedia)
sers
de
Julianaweg
nemen.
MM zond. 24 sept. 17.55 uur

Ondernemersplatform Zandvoort

'Politiek gekrakeel
moet afgelopen zijn'

Politie controleert
snelheid op Zeeweg

Bewoners Keesomplein:

'Wij worden overal
buiten gehouden'

Mode flitsen

m „SYMPOSION" ra
[E
ra

$ Eenrichting-fietsverkeer op Kostverlorenstraat

a

19.50

ÜJ

Filmclub populair

a i

1

Natuurlijk,

i
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Waterstanden •
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Let op onze
super
aanbiedingen
elders in deze
krant.
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FAMILIEBERICHTEN

Niet in staat zijnde iedereen persoonlijk te
bedanken willen wij U
allen hartelijk bedanken voor al de attenties en vriendelijke
woorden bij ons afscheid van de Bakkerij
Het was voor ons een
~/ 023-5720212
onvergetelijke dag
Fam. M. Keur
Te huur tot 1 mei
AUTORECLAME
REKLAMEBELETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO' S)
ZETWERK (BV.ADVERTENTIES)
DRUKWERK «STICKERS
PROMOTIONELE KLEDING
VLAGGEN & SPANDOEKEN

Jullian Séan
/oon van

en

.

Sjouke van Houten
Wij zullen zijn groei in liefde volgen

L

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

vrijstaand

Jan en Ots Tcrmes
Zandvoort aan Zee

zomerhuis
1OO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
1995 zijn

- maandag 18 september om 20.00 uur

KLEINE KROCHT 2, ZANDVOORT

Anne-Marie Termcs

19 september
ouders

Deze week zal er in het Raadhuis een
ingelaste gecombineerde commissievergadering
plaatshebben van de commissies Ruimtelijke
Ordening, Financien en Maatschappelijk Welzijn.
Deze zal plaatshebben op

PROFESSIONALS IN:

in Aucklanci New Zealand
is geboren
op i O scpt. 1995

onze

Arendje en Henks Menks
55 jaar getrouwd
hartelijk gefeliciteerd
Jullie (schoon)dochters
(schoon)zoons
H. J.Menks
Vondellaan 17
2O41 BA Zandvoort

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Oma en Opa Menks

GEEN GEMEENTEDAG
In tegenstelling tot andere jaren neemt Zandvoortditjaar niet deel aan de landelijke gemeentedag Dit vanwege het feit dat op deze dag,
23 september a s nog hard gewerkt wordt aan
de nieuwbouw bij het Raadhuis Wel zal er ter
gelegenheid van de opening van het vernieuwde
Raadhuis het een en ander aan soortgelijke activiteiten georganiseerd worden. Hierover zal te
zijner tijd meer bekend gemaakt worden.

woonkamer +
even grote
slaapkamer

6 x 4 mtr.
02507-18658

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

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

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

Hartelijk gefeliciteerd
met jullie 55-jarig huwelijk

DIENSTVERLENING TIJDELIJK
BEPERKT

Gesina en Alex
David
Ann-Louise,

Erik en Sandra
Sebastian

Op vrijdagochtend 15 september a.s zal de balie
van de afdeling Dienstverlening Bevolking slechts
een minimum aan dienstverlening kunnen bieden.
Vanwege de uitbreiding van het Raadhuis zal op
deze ochtend de voedingskabel van het PEN
vernieuwd worden In verband hiermee zal het
centrale netwerk een groot deel van de ochtend
buiten gebruik zijn. Werkzaamheden als het
maken van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels uit het bevolkingsregister zullen tijdelijk
niet plaats kunnen vinden Telefoonverkeer van
en naar het Raadhuis zal m principe gewoon
mogelijk zijn, tenzij de werkzaamheden uitlopen

Hoe bespaart
uruimte, tijden
geld op uw
krantenarchief?

GEMEENTE

4 weken ter inzage op de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort.

De Welstandscommissie vergadert donderDeze afdeling is geopend op ma. t/m vrij van
dag 21 september 1995 om 15.30 uur.09 00 tot 12.30 uur
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4,
Zandvoort
Belanghebbenden kunnen tot twee weken
Voor nadere informatie over de agenda
na afloop van de tervisieleggmg hun bedenkinkunt u terecht bij de sector Grondgebied,
gen schriftelijk kenbaar maken bij Gedepuafdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon
teerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123,
02507-61545.
2000 MD Haarlem.

VERHUUR LOKAAL
MARIASCHOOL
Het gemeentebestuur stelt voor verhuur beschikbaar een lokaal in de voormalige
Mariaschool aan de Koninginneweg, alhier.
Het lokaal wordt uitsluitend verhuurd ter ingebruiknemingalsatelierruimte. Dehuurprijsvoor
net lokaal bedraagt f 372,35. Belangstellenden
voor een huurovereenkomst kunnen een schriftelyk verzoek indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, t.a.v. sector
Grondgebied, afdeling Ruimtelijke OntwikkeImg. De inschrijftermijn sluit op donderdag
28 september 1995.
Reacties dienen te zijn voorzien van naam,
adres, woonplaats, telefoonnummer en een
motivatie waarom men over het lokaal wil
beschikken. De uiteindelijke keuze wordt bepaald door Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort Voor het gebruik van de ruimte zal
een huurovereenkomst worden opgesteld.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij
de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
tel. 02507-61543.

NATUURBESCHERMINGSWET
De minister van LNV is voornemens om met
toepassing van artikel 8 in samenhang met
artikel 7 van de Natuurbeschermingswet het
gebied behorende bij de Amsterdamse
Waterleidingdumen als beschermd natuurmonument aan te wijzen
Het betreffende besluit met bijlagen ligt met
ingang van 15 september 1995 gedurende

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-S62.2485

ch

Ramona en Mark

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING INGELAST

Voorts wordt van de zijde van het ministerie
twee voorlichtingsavonden gehouden
Deze avonden worden gehouden:
26 september 1995 28 september 1995
Vogelenzang
Noordwijkerhout
Dorpshuis
De Schelft
Kerkweg 8
Maandagse Wetering 202
tijd:
tijd
20.00-22 00 uur
20 0 0 - 2 2 00 uur

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend'
95084B Frans Zwaanstraat 86 vergroten
woonhuis
,
95085B Haltestraat 48
wijzigen voor. gevelkozijnen
De genoemde aanvragen liggen op dinsdagen vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.30 uur ter
inzage bij de afd Bouwtoezicht, Milieu en
Bouwkunde van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4. Belanghebbenden kunnen
binnen een redelijke termijn schriftelijk hun
zienswijze kenbaar maken bij het college van
Burgemeester en Wethouders, t.a.v. BWT,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort De ontvangen
zienswijze worden bij de beoordeling van de
aanvraag betrokken. Wij wijzen u er echter bij
voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan, die ons tot de verlening van een vergunningen kunnen verplichten
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn welvia het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

ZANDVOORT
GROTE KROCHT 9

Astrid en Sander

Ralph
Marieke
Willeke
Paul
Marleen

WIJNKELDEROPRUIMING

Jullie leerden elkaar kennen
op een feest
Dat is toen meteen
raak geweest.
Jullie zijn nu al

25 jaar getrouwd

- OPENINGSTIJDEN NIEUWE SEIZOEN
Ma: 11.00-11.30
Dit/m do: 9.00-18.30 .

tot 6 personen

Entree 15.-

Oplossing
NNP-Jubileumpuzzel

Nog veel geluk en gezondheid
Fam. v.d. Moot

Maria Joanna Roest-Duijnhoven
M. A. J. Roest
Ina
Eveline, Herman, Martin
Truus en Karel
Marcel, Anita
Marian en Piet
Mariël en Arie
Anja, Peter
Lenie en Willem
Bob, Ted, Wout
Lia en Gerrie
Vincent, Stefan
Maarten
Loekie
7 september 1995
Zr. D. Brondersstraat 34
2042 EE Zandvoort
De teraardebestelling heeft dinsdag 12 september plaatsgevonden op de R.K. begraafplaats te
Zandvoort.

15-9-'95

Ard
De herinneringen zijn zo fijn maar het gemis doet
zo'n pijn
Ma

V

Het landelijk belang van het lokale nieuws
De prijswinnaars zijn:

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f S.MS,Sluit een na1iM-uityaart\^
bij Uil^arlxentrum Haaifen.

J.Y.Dijkstra, Rhenen - De Veenendaalse Krant
G.G. van Waard, Amsterdam - Amsterdams Stadsblad
N.Hubregtse, Scharendijke - Zierikzeesche Nieuwsbode
Th.Terpstra, Buitenpost - Nieuwsblad van N.O.Friesland
N.A.Salari-de Jong, Culemborg - Culemborgse Courant
W.P.G.M. van de Ven, Boxtel - Brabants Centrum
Fam. R.Wildschut, Balk - Balkster Courant
M. de Jong, Sassenheim - De Katwijksche Post
Gerwin Eilander, Dalfsen - De Oprechte Dalfser Courant
K.Kooiker, Huizen (NH) - De Huizer Courant

en Omi

Veel fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar altijd in ons hart
Na een leven van zorg en aandacht voor allen die
haar dierbaar waren, is kort na haar 76C verjaardag, van ons heengegaan mijn echtgenote, onze
lieve moeder en oma

Info 02507-16023

De slagzin luidt:

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

jullie willen wonen.

Vr: 9.00-20.00
Za: 9.00-17.00

ZONDAG GESLOTEN

uitvaartverzorging
kennemerland bv

die allemaal bij

Single Dance Party
Dansen, sfeer en gezelligheid, live-orkesten,
optredens, artiesten.
Onze DJ s, chefkok en alle andere
medewerkers doen hun uiterste best het
iedereen naar de zin te maken.
Clitsl. ongebonden mensen v.a. 3O jaar.
correct gekleed.
Inschrijving nieuwe leden tot 22.0O uur.

ook nu geldt: 12 halen = 11 btalen

en dat heeft jullie
Het gezin is uitgegroeid

SATURDAY NIGHT

VANAF DONDERDAG 14 SEPTEMBER

Indien u dit aanspreekt en (enige) ervaring hebt op dit gebied zouden wij graag
nader met u willen kennismaken om na
goed overleg ons (op vrijwillige basis) op
dit gebied met raad en daad ter zijde te
staan.
Informatie verstrekt Nathalie Lindeboom,
Koninginneweg 1 telefoon 19393
Graag binnen veertien dagen reageren.

nooit berouwd.

Start za.avond het winterseizoen van 21.OO
uur tot O3.0O uur in de nacht

Voor u een kans om tegen een leuke prijs
uw wijnvoorraad aan te vullen

Public Relations:
Dat is: „het leggen en onderhouden
van goede betrekkingen tussen een
onderneming of instelling en bepaalde
personen of groepen in de buitenwereld"

KOKKIE EN MARIJKE
DE VRIES

15-9-'91

Soc. „De Manege" Zandvoort

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

GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
Super Noord

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Fa. Veldwijk
AKO
Sig.mag. De Krocht

T. Goossens
Gran Dorado

Kerkstraat 12, Zandvoort

Shell Geerling

De Vonk

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

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort

250 gram originial

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

BASSETS
ENGELSE DROP

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

Vondellaan 60, Zandvoort

(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado

Hi, Folks
it is now or never

Of
Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

WINE GUMS
van 2.95

Dag en nacht bereikbaar voor l
het verzorgen van een begrafen
of crematie."..
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750

nu 1y95

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartvcrzckcrini
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

See you later

!M

by

:

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 • 2042 JD ZANDVOORT -TEU.02507-12513

naam:,
straat:.
postcode/woonplaats:
telefoon:
Q leeftijd(cn):
M

rj-j

\-T Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem
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Lelijke mensen bestaan niet voor Ralph Prins
ZANDVOORT - Goed weer, veel publiek, prachtige kunst
en een uitstekende sfeer. Alle ingrediënten voor het welslagen van Kunstcircus Zandvoort 1995 waren zondag aanwezig. Met het opstijgen van honderden ballonnen van Zandvportse kinderen werd dit kunstspektakel, dat voor het
vierde jaar gehouden werd, geopend. Het Kunstcircus
staat voor 'kunst op straat': een uitgewerkte droom van
drie enthousiaste kunstliefhebbers en perfecte organisatoren: Rita Aker, Leo Heino en Lou Koper.
door Martha Burger

Met zijn tekentafel en krukje
zat hij op zondagmiddag tussen
een vijftal tenten op het Gasthuisplein. Ralph Prins, een van
de centrale figuren van kunstcircus Zandvoort, had geen zin
om er werkeloos bij te zitten.
Liever tekende hij portretten
van de bezoekers.
In het Cultureel Centrum
hingen zijn 'noodzaak-affiches'
(het woord politiek gebruikt hij
liever zelf niet) eigenlijk iets te
achteraf. De posters zijn gemaakt in opdracht van Amnesty International: simpele lijnen,
enkele woorden, maar krachtige beelden en sterke taal. De
kleur zwart is nadrukkelijk
aanwezig. Vorig jaar werden
zijn affiches nog bekroond met
de hoogste onderscheiding op
typografisch gebied: de H.N.
Werkmanprijs.

er gratis nog even van de kunstenaar bij.
Maar er was meer te zien en
te beleven in Zandvoort. Op het
Gasthuisplein was de belangstelling voor de kunstenaars de
gehele dag bijzonder groot. Vijf
kleine, doch met kunst uitpuilende tenten boden plaats aan
litho's, beelden, portretten,
aquarellen, zand- en kleisculpturen,
olieverfschilderijen,
edelsmeedkunst en kunstwerken uit glas.

Onder invloed
ZANDVOORT - Een vijftigjarige Zandvoorter is in de nacht
van zondag op maandag aangehouden, omdat hij op de Zandvoortselaan slechts veertig kilometer per uur reed. Hier mag
zeventig per uur worden gereden. De man bleek onder invloed van alcohol. Hij had een
promillage van 2,3. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De man
kreeg een rijverbod van 13 uur.

Open dag
raadhuis
uitgesteld
ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort doet op zaterdag 23
september niet mee aan de
open dag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
De landelijke Gemeentedag
wordt elk jaar gehouden en
heeft dit jaar het thema 'verkeer en vervoer'. Het raadhuis
is op 23 september wegens verbouwing gesloten. Op een later
tijdstip zal de gemeente wel
open huis houden. Wanneer de
nieuwbouw wordt opgeleverd
is nog niet bekend.
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voor het etiket van de Zandvoortse huiswijn, kon deze middag niet onthuld worden. De lijstenmaker was nogal ongelukkig met het doek omgegaan, zodat het schilderij zodanig was

Veel bezoekers van Kunstcir- Walkway
cus Zandvoort waren onder de
Op de Kleine Krocht voor het
indruk van zijn werk en ver- plein, was een overdekte 'waldrongen zich rondom de kun- kway' neergezet. Sommige kunstenaars daar zagen het publiek
stenaar.
net iets te snel naar hun zin
doorlopen, anderen voelden
Westerbork
zich haast overspoeld door de
Aandachtig volgden zij de overgrote belangstelling.
mensen, die hij voor 150 gulden
in simpele lijnen op zijn doeken
Ook praktische vormen van
wist neer te zetten. Voor Ealph kunst werden tentoongesteld:
Prins, ontwerper, schilder, gra- diverse grafische ontwerpen
ficus, fotograaf en schepper van wijnverpakking, allemaal
van het oorlogsmonument te zo rondom de prijs van 25 gulWesterbork, bestaan er geen le- den. De prachtige foto's van
lijke mensen. „Als vrouwen beeldhouwer Jeff
Borkent
zich lelijk voelen, bekijken ze sprongen eruit. Deze Zandzich door de ogen van een be- voortse kunstenaar had zijn
paalde man. Ze denken dat creaties aan de vloedlijn gedeze man ze zo ziet. En als ze schapen: vrouwenlijven van
dat gevoel hebben gekregen, zand, eerst vereeuwigd door
dan is hun relatie niet goed." Borkents camera, uiteindelijk Een kunstwerk van de Zandvoorter Erik HoltDie wijsheid kreeg een zojuist weer langzaam verzwolgen kamp (links) en een foto van een vrouwenlijf
op het strand van Jeff Borkent
tot portret vereeuwigde vrouw door de zee.

'Melkert-banen'
ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort heeft een aantal kandidaten geselecteerd voor de
negentig zogenaamde 'Melkertbanen'. Een aantal langdurig
werklozen is reeds begonnen
met de naar minister Melkert
van Sociale Zaken genoemde
banen.
De werkzaamheden doen
zich voor in zieken- en bejaardenhuizen in Zuid-Kennemerland en betreffen huishoudelijke, technische, administratieve
en verplegende taken. De gemeenten Zandvoort, Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en het Arbeidsbureau Haarlem hebben
voor de selectie van kandidaten
nauw samengewerkt.
De Melkert-banen zijn onderdeel van het werkgelegenheidsplan van de minister om 40.000
werklozen aan de slag te helpen. In de zorgsector gaat het
om 20.000 banen. Iemand die
een Melkert-baan aanvaardt,
gaat 32 uur per weer werken
voor het minimumloon. _

Ook tegenslag in een van de
tenten: hoewel Marianne Rebel
al na een uurtje een van haar
schilderijen verkocht had, was
ze erg teleurgesteld. Haar schilderij, een speciaal ontwerp

beschadigd dat het eerst gerepareerd moest worden. Gelukkig hing er nog genoeg fleungs
om van te genieten. Het schijnt
dat haar werk zo'n goede uitwerking heeft op zieke kmde-
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Provincie twijfelt
aan gemeenteraad

ren, dat het Emma-kinderziekenhuis met spanning wacht
op haar expositie daar.
Verder veel belangstelling
voor de Poolse Janusz Szpyt
(prachtige olieverfschilderijen
op linnen), Abel Ogier (beeldhouwwerk), Irene Tan (olieverf
op linnen, aquarel), Joris Verdonkschot (beeldhouwen), Ada
Breedveld (dikke- en mysterieus glimlachende vrouwen in
olieverf en acryl op linnen),
Fredrik Blei (olieverf op linnen) en Lex Heilker (olieverf
op doek). De meeste kunstenaars waren die dag aanwezig
en gaven de bezoekers hun volle aandacht.
Achter het Gasthuisplein
leidde een tiental kramen via
het Dorpsplein naar de Buureweg. Ook daar weer dat gezellige Zandvoortse sfeertje rondom de bloemenzaak van Hanneke Voit. Hier was kunst te
zien van Victor Bol, Marion
Landman, Nel Sandbergen, Galerie Modern Matters en Herma Veken. Dat alles onder de
gezellige
accordeonklanken
van de 'straatmuzikanten' Huig
Molenaar jr. en Dico van Putten. Daarnaast was er - verspreid over het hele dorp - veel
kunst te zien in de etalages van
de Zandvoortse ondernemers.
Het liefst ziet de organisatie het
volgend jaar ook het Gasthuishofje bij Kunstcircus Zandvoort betrokken.

Doortrekken Heijermansweg noodzakelijk geworden
moeten buiten het dorp om asfalt, iepen weg of laten staan,
fietspad, eenrichtingverkeer.
naar noord geleid worden.
Waar gaat het om?
Het gaat eigenlijk maar om
Zoals te verwachten was, hebben de plannen van de gemeen- één ding: hoe krijgen we het uit
te om de Kostverlorenstraat te Haarlem komende verkeer met
reconstrueren, de nodige com- de minst mogelijke overlast
motie veroorzaakt: wel of geen Zandvoort-noord in en uit, zowel zondags als door de week.
Gran Dorado, het circuit, de
groeiende industriële bedrijvigheid langs de Kamerlingh Onnesstraat, samen met het
steeds groter wordende particuliere autobezit zullen de intensiteit van het gemotoriseerde verkeer naar Noord de komende jaren alleen nog maar
doen toenemen.
De hoek Zandvoortselaanperingen uit het dorp. Gelukkig
worden de bewoners uit de ge- -Kostverlorenstraat, de bochtimeente Zandvoort steeds meer ge Kostverlorenstraat zelf, de
alert op zaken die hen aangaan hoek Kostverlorenstraat-Sophiaweg, de hoek Van Lennepen laten zij dit blijken.
Het is alleen moeilijk om de weg-Linnaeusstraat: even zovejuiste manier te vinden om een le obstakels voor vrachtauto's,
echte vuist te maken, zodat bussen en ander lang en zwaar
onze bestuurders eens even van vervoer. Deze route moet nu
hun troontje komen en naar de toch langzamerhand door iebevolking willen luisteren. Ze dereen als volkomen ongezitten toch op de bestuurders- schikt worden beschouwd om
stoelen om ons te vertegen- Zandvoort-noord te bereiken.
De urenlange files van stilwoordigen? Maar ik krijg
steeds weer de indruk dat de
politici in deze gemeente voor
een onbewoond eiland werken.
De rubriek meningen staat
open voor uw reacties. U
Gelukkig doet het 'Genootkunt uw brief opsturen naar
schap' dat anders. Zij willen de
de redactie van deze krant,
vooruitgang niet stoppen maar
Postbus 26, 2040 AA Zandwel graag de mooie dingen en
voort of afgeven op het rehet dorpsaanzicht behouden.
dactiekantoor,
GasthuisEn dat wil niet alleen het beplein 12 m Zandvoort.
stuur..., alle leden willen dat!
Tel 02507-18648.
Jo Voolstra

Politici werken voor
onbewoond eiland
Jo Voolstra reageert naar aanleiding van een artikel en de
column in de krant van vorige
week, over het Genootschap
Oud-Zandvoort - én over het
functioneren van de plaatselijkei fpolitiek.
, » i 1 1 : i tlt
Met stijgende waardering heb
ik uw column in het Zandvoorts Nieuwsblad van donderdag j.l. gelezen. Ja, mijnheer
Kurpershoek, ook ik ben blij
met de aanbieding van het Genootschap
Oud-Zandvoort,
zich te willen inzetten voor het
dorpsgezicht en het verder behouden daarvan. Maar of het
gemeentebestuur van Zandvoort hen zal raadplegen? Ik
denk het niet.
Zij zijn gekozen op hun deskundigheid en die spreiden zij
alom ten toon. Vandaar ook de
vele protesten die ze over zich
heen krijgen van allerlei groe-

Zandvoort

staande auto's, die met hun uitlaatgassen in het vakantieseizoen bijna elke mooie zondag
van 's middags half vier tot half
acht en soms tot half tien de
frisse zeelucht verdrijven, dienen zoveel mogelijk uit het bebouwde deel van ons dorp te
verdwijnen.
Er is maar één bevredigende

Voor de zoveelste keer
kwam, maandag 11 september
j.l., de herbestrating van de
Kostverlorenstraat ter sprake.
Wij, bewoners, moesten het uit
de krant vernemen. Het gaat
ons, bewoners, blijkbaar niet
aan, want géén van ons werd
officieel door de gemeente op
de hoogte gesteld.
Mijn man en ik wonen al dertig jaar in de Kostverlorenstraat. De kinderen zijn er volwassen
geworden.
Plan
(Nieuw) Noord hebben wij zien
groeien, bejaardenhuis Huis in
het Kostverloren zien bouwen,

Goed bewegen maakt leven aangenamer
ZANDVOORT - Beter bewegen en ademen kan het leven
een stuk aangenamer maken, pijn verlichten en eventueel
voorkomen. Dat is een van de uitgangspunten van de
Cesar-oefentherapie die tegenwoordig in het Gezondheidscentrum wordt gegeven. Dat geldt zowel voor pijn door
ziektes of afwijkingen als door verkeerd bewegen. Dat
laatste blijkt veel voor te komen.
„Bewegen is zo gewoon, dat
we het vaak onbewust doen,"
zegt Trudi Duin, bewegings- en
ademtherapeute in het Gezondheidscentrum aan het Bea.trixplantsoen. „Maar vaak gebeurt
dat op een verkeerde manier.
Veel mensen hebben in de loop
van hun leven allerlei verkeerde bewegingsgewoonten aangeleerd. Daar kun je lichamelijke
klachten aan overhouden."

Tillen
Zo hebben bijvoorbeeld spieren, banden en gewrichten veel
te lijden van verkeerd tillen of
een verkeerde houding, thuis of
op het werk. Met Cesar-therapie wordt geprobeerd dat soort
klachten te verhelpen en/of te

„Het behandelplan wordt op
ieder persoonlijk afgestemd,"
zegt Trudi Duin. „Bij de ene
patiënt moet bijvoorbeeld de
beweeglijkheid in de gewrichten wel bevorderd worden, bij
de ander juist niet. Ik probeer
iedereen ook inzicht te geven in
zijn of haar klachten. Als je
weet waardoor die ontstaan,
ben je ook beter te motiveren
een gecorrigeerde houding aan
te nemen. En niet alleen hier op
het
Gezondheidscentrum,
maar ook thuis of op het werk.
Want daar rnoet het meeste
werk gebeuren, het moet ingepast worden in het dagelijks leven. Dat moet de patiënt beslist
ook willen. Als therapeut kun je
iemand niet dwingen thuis de
bewegingen op een bepaalde
manier te doen."

voorkomen. Dat gebeurt op een
natuurlijke wijze zonder hulpmiddelen of massage en dergelijke. Behalve een lichamelijk
onderzoek wordt er gekeken
waar het fout gaat in het bewegingspatroon om vervolgens
advies te kunnen geven voor
een betere manier van bewegen. De patiënt wordt daarin
begeleid.
Daarnaast richt de therapie
zich op klachten die veroorzaakt worden door een lichamelijke afwijking of ziekte. Bijvoorbeeld pijn door reuma,
Parkinson-klachten, of benauwdheid door cara of hyper- Keurslijf
„Dat gaat trouwens op den
ventilatie. De behandeling is bedoeld om klachten zowel te be- duur helemaal automatisch.
Sommige mensen denken dat
strijden als te voorkomen.
zij in een strak keurslijf worden

„Het behandelplan wordt
op ieder persoonlijk afgestemd," aldus
Cesartherapeute
Trudi
Duin, hier in
haar praktijk in
het Gezondheidscentrum
Foto
André Lieberom

oplossing: trek de Herman
Heyermansweg door.
De bezwaren zijn bekend: er
is geen geld voor, er wordt een
stukje natuur aangetast. De politiek zal nu toch snel deze bezwaren tegen de voordelen
moeten gaan afwegen, want zoals het nu gaat, kan het niet
zoveel langer meer. De Kostver-

lorenstraat moet weer een normale lokale personenstraat
worden met daarbij natuurlijk
voldoende voorzieningen voor
niet-gemotoriseerd verkeer. Al
het zware, dreunende beroepsvervoer en al het circuitbezoek
moet buiten het dorp om naar
en uit Zandvoort-noord.
J.R. Berkenbosch
Zandvoort

gestopt, maar dat is niet waar.
De meeste oefeningen zijn afgeleid van het dagelijks leven, zoals hurken, bukken, zitten en
lopen. Het gaat er gewoon om
dat je je spieren effectiever gebruikt. Zo haalt een mens bijvoorbeeld tussen de 15- en
25-duizend keer per dag adem.
Dat op een verkeerde manier
doen, bijvoorbeeld 'hoog' ademen of te snel, kan een enorme
overbelasting geven." Soms
wijken manieren van ademen
sterk af van het natuurlijke patroon. Dat is moeizamer dan
nodig is, maar het is zo ingesleten dat het ongemerkt als vanzelf gaat. Het beste is de buikademhaling, die geeft ontspanning en is het meest natuurlijk.
Buikademhaling is aan te leren. Het uiteindelijke doel is
een 'goede' automatisch onbewuste manier van ademen.
Trudy Duin geeft de behandelingen meestal in haar praktijkruimte in het Gezondheidscentrum, maar soms komt zij ook
aan huis. Een enkele keer
neemt zij ook een kijkje op de
werkplek om te zien wat voor
lichamelijke houding iemand
daar aanneemt en of daar iets
aan veranderen moet. De behandeling gebeurt na verwijzing van een huisarts of specialist en wordt vergoed door ziekenfondsen en particuliere verzekeraars.

met omliggende woningen. De
Kostverlorenstraat werd daardoor alsmaar drukker. Het ging
ten koste van 'n prachtig natuurgebied, een mooi stuk duin
ging verloren, prachtige oude
eiken, iepen en dergelijke werden geveld. Daar tegenover
staat dat er nu tientallen mensen woongenot hebben. (Praat
ik niet over de 'oudjes' van
toen, 1975, want die kunnen 't
niet navertellen.)
Als nu de Kostverlorenstraat
geasfalteerd wordt, kost 't wéér
oude iepen. (Wij hebben er al zo
weinig in Zandvoort), wordt
onze straat een racebaan, want
immers, de hardrijders zijn
niet de vrachtauto's, bussen of
trekkers-met-oplegger
maar
particulieren. In de ochtendspits, tussen 07.00 en 08.30 uur
is het druk in de Kostverlorenstraat (druk is plm. 100 auto's
per uur), en 's nachts 2 - 3 uur
wil er wel eens een knaap met
een slok pp denken dat ie Schumacher is en te hard door de
straat scheuren. Verder valt 't
wel mee, door de week. Dodelijke ongelukken komen gelukkig
zelden voor in dit stuk Zandvoort: daarvoor dus mets veranderen.
Ik stel voor dat de gemeente
het geld dat beschikbaar is voor
'herconstructie Kostverlorenstraat' besteedt aan de bouw
van een park. Het Alexanderpark, een wandelpark in plaats
van een woonpark met dure
huizen waar niemand als Zandvoorter op wacht. Sinds de Vijverhut Gran Dorado is geworden - ook zoiets - hebben wij in
Zandvoort geen park meer
waar moeders met kleine kinderen kunnen wandelen of ou-

ZANDVOORT - De Stichting
Zandvoort Promotie vraagt de
regionale VVV deze week om
uitstel van betaling. Het gaat
om een bedrag van 10 duizend
gulden, dat de stichting de VVV
nog schuldig is voor de huur
van kantoorruimte aan het
Schoolplein. Daar hield directeur Paagman kantoor, tot hij
door de huidige voorzitter Faber werd ontslagen. Het verzoek van SZP volgt op een dreigement van VVV-directeur
Peer Sips, om de deurwaarder
in te schakelen.

Gestolen bromfiets
ZANDVOORT - Een 21-jarige
Zandvoorter is vorige week
aangehouden. Hij wordt verdacht van het stelen van een
bromfiets op 11 augustus op
Texel. De man is voor verhoor
overgedragen aan de politie op
Texel.

Liever Alexander-wandelpark dan
geasfalteerde Kostverlorenstraat
Asfalteren maakt van de
Kostverlorenstraat een racebaan en het kost weer een aantal oude iepen, zegt M. Polman-Dümpel. De gemeente kan met
het geld beter een park aanleggen, het Alexanderpark.' "

Dat is het bedrag dat • buiten
de gemeenteraad om - is besteed aan de extern adviseur
woonwagenzaken. De gemeenteraad besloot vorige maand
met een amendement, dat het
geld zonder toestemming van
de raad was uitgegeven en daarom buiten de Rekening 1994
van de gemeente moest blijven.
Consequentie is, dat het college
het bedrag uit eigen zak moet
betalen. Een 'ernstig gevolg', aldus Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland. Daarom hebben zij de Minister van Binnenlandse Zaken geadviseerd het
besluit van de gemeenteraad te
schorsen, in afwachting van nader onderzoek.
GS betwijfelen of de raad ei
wel aan heeft gedacht, dat het
college zelf zou moeten betalen.
Bovendien vermoeden zij geen
'grove schending van wettelijke
regels' of ernstige gevolgen
voor de financiële positie van
de gemeente. GS betwijfelen
dan ook, of de gemeenteraad
zijn besluit wel zorgvuldig
heeft afgewogen.
Burgemeester Van der Heijden had ook al om schorsing en
vernietiging van het besluit gevraagd.

VVV dreigt SZP

Meningen

Wat de overlast op de Kostverlorenstraat en het verkeer
naar Zandvoort-noord betreft,
is er maar één bevredigende oplossing, zegt J.R. Berkenbosch:
trek de Herman Heyermansweg door.
Zwaar verkeer en toeristen

ZANDVOORT - De provincie Noord-Holland taetwijfelt of burgemeester en
wethouders van Zandvoort
wel aansprakelijk gesteld
moeten worden voor 40 duizend gulden.

dere Zandvoorters gezellig op
een bankje kunnen bijpraten.
P.S.: Waarom werd in de vergadering alsmaar Julianapark gezegd, i.p.v. Alexanderpark. Zijn
ze bij de gemeente 'van gisteren'?
M. Polman-Diimpel
Zandvoort

Koffieconcert
ZANDVOORT - Carla Vermeer geeft zondag om 12.15 uur
samen met andere solisten een
koffieconcert in de Orangerie
Elswout: opera, operette en
musical. Entree 5,-, reserveren:
tel. 023-242639.

(ADVERTENTIE)

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

9.30
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
24.00

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

Vergoedingen
In de vergoedingen van therapieën wordt per l januari 1996
flink gesneden, maar op dit gebied lijkt het enigszins mee te
vallen. „De ziekenfondsvergoeding voor Cesar-therapie beslaat vanaf l januari negen behandelingen, plus nog eens een
verlenging van negen." De Cesar-oefentherapeute
is op
maandag, woensdag en vrijdag
in haar praktijkruimte in het
Gezondheidscentrum te bereiken: Beatrixplantsoen l, -18880.
Inlichtingen op andere dagen: 16364 (Gezondheidscentrum).

Illustratie Mare de Boei

Engelse week in Zandvoort

donderdag 14 september 1995
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VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
UW VERHUIZING, ONZE ZORG l

Thomson straat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040EAZandvoort
Fax 02507-14924
Telefoon 02507-17741

M

HEMA

KWEKER! J
P. VAN KLEËFF

ZANDVOORT
vraagt
zaterdag en/of zondag
Van Stolbërgweg 1i
Zandvoört
Tel.17093

06 WSf Verhuizingen

Uitnodiging informatiedag over
de nieuwe woningen in
Arie Koper-flat
Wij zijn volop bezig met de nieuwbouw
van 20 3-kamerappartementen aan de
Flemingstraat. Van deze 20 huurwoningen zijn er 17 bestemd voor senioren
van 55 jaar en ouder. In november van
dit jaar kunnen de nieuwe bewoners de
woningen betrekken.

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

"erica"
Bloemenmagazijn sinds 1908

Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 02507-12301
Wij verzorgen uw bloemwerk door geheel Nederland

Changë Express
Zeven dagen per week geopend

Ijzerhandel Versteege
"Engelse Week"
op alle "Stanley" artikelen
10% korting

dinsdag 19 september 1995 bent u
van harte welkom in ons kantoor aan de
Thomsonstraat!
's middags van 14.00 uur tot 16.00 uur
en 's avonds van 20.00 uur tot 22.00
uur kunt u op deze dag alles te weten
komen over deze schitterende 3kamerappartementen en hoe u voor één
van deze huizen in aanmerking kunt komen.

Inl. tel. 12820mw. Vörös

Dinsdag gesloten

Hebt u interesse voor een woning in de
Arie Koper-flat?

,,^/uw&&'ti

MEDEWERKERS

Pakveldstraat 19 Zandvoört

ovz

Bij het wisselkantoor van Changë Express
bent u hartelijk welkom voor geldzaken:
- buitenlands geld (meeste valuta uit
voorraad leverbaar)
- verzilvering cheques en girobetaalkaarten
- contant geld voor houders van belangrijke creditcards
Haltestraat lOa, ZaridvoorL
Tel. 02507 - 30795
Geopend ma. t/m za.
09.00-17.00; zondag
11.00-18.00 uur.

Nieuwsblad
DOE MEE AAN ONZE

UHOEFTUWRETAILERS
NIET TE VERTELLEN
HOEZIJUWPRODUKT
MOETEN VERKOPEN.
U KUNT ZE WEL VERTELLEN
HOE ZE ER MEE
KUNNEN ADVERTEREN.

Zandvoört
tijdens Engelse week
t/m zondag 24 september
Tea and scone's

Raadhuisplein 1

2.95

Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-62423 /6.
SAMEN ADVERTEREN! MET UW RETAILERS.
> ïïVBATMAG WEL IN DE KRANT.

Vrijkomende woningen
Voor starters
1 Swaluestraat18, kale huur
ƒ 560,00, bruto huur ƒ 569,05.
2-kamerwoning op
beganegrond met cv,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om m aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max
ƒ 4 075,-,
eenpersoonshuishouden
Selectiecriteria: leeftijd t/m 30
jaar
Voor starters en vestigers
2 Lorentzstraat 244, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 902,70.
4-kamerwoning op 5e etage
met cv en lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen'
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,- en min gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2 600,-, minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria' hoogste
leeftijd
3 Lorentzstraat 248, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 902,70.
4-kamerwonmg op 5e egage
met cv en lift, eigenaar EMM
Voorwaarden om m
aanmerking te komen,
gezamenlijk bruto
maandinkomen max
ƒ 5 300 - en mm gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2 600,-, minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecritena hoogste
leeftijd
4 Lorentzstraat 76, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 905,05
4-kamerwoning op 3e etage
met cv en lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om m
aanmerking te komen
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5 300,- en min gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2 600,- minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria hoogste
leeftijd
5 Lorentzstraat 120 Kale huur
ƒ 740,00, biuto huur ƒ 905,05.
4-kamerwonmg op 5e etage
met cv en lift, eigenaar EMM
Voorwaarden om in
aanmerking te komen
gezamenlijk bruto
maandinkomen max
ƒ 5 300,- en min gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2 600,- minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria' hoogste
leeftijd
6 Lorentzstraat 95 Kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 905,05
4-kamerwonmg op 2e etage
met cv en lift, eigenaar EMM
Voorwaarden om in
aanmerking te komen
gezamenlijk bruto
maandinkomen max ƒ 5 300,en min gezamenlijk bruto
maandinkomen ƒ 2.600,minimaal
tweepersoonshuishouden
Selectiecriteria' hoogste
leeftijd
BIJ de toewijzing gaan starters
voor vestigers

Voor doorstromers, starters en
vestigers
7 Celsiusstraat 146, kale huur
ƒ 600,00 bruto huur ƒ 760,20
4-kamerwoning op 2e etage
met cv en lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om m
aanmerking te komen
gezamenlijk bruto
maandinkomen max
ƒ 4.300,-, minimaal
tweepersoonshuishouden van
55 jaar en ouder
Selectiecriteria voor
doorstromers:
bewoningsduur
Selectiecriteria voor starters
en vestigers hoogste leeftijd.
8 Celsiusstraat 100, kale huur
ƒ 600,00 bruto huur ƒ 760,20
4-kamerwoning op 1e etage
met cv en lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om m
aanmerking te komen'
gezamenlijk bruto
maandinkomen
max./ 4.300-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria voor
doorstromers'
bewoningsduur
Selectiecriteria voor starters
en vestigers hoogste leeftijd
BIJ de toewijzing gaan
doorstromers voor starters en
starters voor vestigers
GARAGE VOOR LEDEN
Garage Celsiusstraat R huur
ƒ 88,82 per maand. Voorkeur bij
de toewijzing hebben de
huurders van de woningen aan
de Van Leeuwenhoekstraat en
Pasteurstraat
Sluitingstermijn inschrijvingen:
Woensdag 20 september a.s om
13 00 uur Alelen volledig
ingevulde en op tijd bij E M M
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen m de
selectieronde
Informatie over het invullen
van de woningbon:
Weet u niet tot welke categorie u
behoort, heeft u problemen met
het bepalen van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons, tel
02507-17741 Wij zijn u gaarne
van dienst
Toewijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van E M M .
Gerealiseerde toewijzing op
eerdere advertenties:
Van Lennepweg 30-1: toewijzing
op leeftijd 68 jaar
W Kloosstraat 4 toewijzing op 8
doorstroomjaren + 5 bonusjaren
= 13 jaar.
BELANGRIJKE WIJZIGING
VOOR WONINGZOEKENDEN'
VANAF 1 OKTOBER 1995
ADVERTEREN WIJ ONZE
VRIJKOMENDE WONINGEN IN
DE REGIONALE
WONINGKRANT. DIT IS EEN
GRATIS HUIS-AAN-HUISBLAD
DE VRIJKOMENDE WONINGEN
WORDEN VANAF DEZE DATUM
NIET MEER IN HET
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
GEADVERTEERD!

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G EMM

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
FJX 02507-l4924
Telefoon 02507-l 77 41

M

„ENGELSE WEEK"
PUZZEL
Wat moet u doen?
Zoek in de advertenties
in deze krant het bolhoedje
met een cijfer en letter.
Plaats deze letter op de juiste
plek en stuur of breng
uw oplossing naar het
kantoor van

Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

Woningbon
Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)

Ondergetekende is D doorstromer

D starte

1 2

3 4

5 6 7

8 9 101112

D vestiger

13

Naam
Geboorte datum

141516

1718192021 222324

Naam partner
Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar
Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

J _l

25 26

_J

Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen
verloot, prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.

Plaats
Telefoon privé
Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

Indien zelfstandig

G huurwoning

27 28 29 30 31 32 33

zelfstandig

HOOFDPRIJS

D koopwoning

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

n ,a

D nee

DAGJE WINKELEN IN LONDEN
VOOR 2 PERSONEN

Zo /a vermeld de wsarde van de overgangsregeling
Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

Q nee

l ro ya kopie hiervan bijvoegen

Beschikbaar gesteld door Toerkoop Reisburo Zonvaart, Grote Krocht 20, Zandvoort
Alleen m te vullen door doorstromers
Huidige lypo woning
Indien flat

j etage

D wel lift

D geen lift

2e, 3e, 4e en 5e PRIJS

Aantal kamers inclusief woonkamer

WAARDEBON ad ƒ 25,-

Eigenaar
Kale huurprijs per maand

Beschikbaar gesteld door Scotch-lnn Bar, Haltestraat, Zandvoort
Datum waarop u op uw huidige adres m het bevolkingsregister
staat ingeschreven
i
i
i
i
i
Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekening

Zaterdag 16 september a.s. delen de dames van ons promotieteam Engelse drop uit.
Beschikbaar gesteld door de Hema.

OVZ

oorts
en D Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie
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Vis speciaal verpakt in 'lekkerste weekend'
ZANDVOORT - 'Het lekkerste weekend van Zandvoort'
ijkt een enorme publiekstrekker te worden. In ieder geval
óont de landelijke pers al veel belangstelling. Vooral de
lankondiging van de witte en rode Zandvoortse huiswijn,
net een door de Zandvoortse kunstenares Marianne Rebel
ontworpen etiket, heeft al de nodige aandacht getrokken.
„We krijgen in dit lekkerste
veekend opnieuw de kans om
gezamenlijk het Zandvoorts
jrodukt te promoten," aldus
3art Schuitenmaker, een van
de organisatoren. „Als alles
?oed gaat, komen we bijvoorbeeld op zaterdag in De Telegraaf, waarmee we waarschijnijk een hoop dagjesmensen
rekken." Verwacht wordt dat
het 'Stan Huygens Journaal'
van dit dagblad bij de opening
op vrijdagmiddag 29 september
om een uur aanwezig is. De opeinng wordt verricht door nieinand minder dan culinair
grootmeester Joop Braakhekce.

ANBO
Afdeling Zandvoort van ouderenbond ANBO is het nieuwe
seizoen weer met tal van activieiten en plannen gestart. Zo is
de zanggroep op woensdagmiddag weer begonnen, evenals de
schaakclub (13.30 uur in het
Gemeenschapshuis). Het Rode
Kruis is op hetzelfde tijdstip elders in dit gebouw begonnen
met de handwerkclub. Dinsdag
9 september, tussen 2 en 3 uur
n het Gemeenschapshuis, kunnen ANBO-leden inschrijven
voor de Herfst-tintentocht over
de Veluwe, op dinsdag 26 sepember (50 gld p.p. incl. maalijd en optredens). Donderdag
28/9, 14.00 uur, is er de eerste
bingomiddag van het seizoen.

en er is een overdekt buitenterras van minimaal dertig vierkante meter.

Zandgebakjes

Niet alleen de Zandvoortse
huiswijn en de geïmproviseerde openingsconference van
Joop Braakhekke - bijgestaan
door de mosselkoningin uit
Zeeland - zullen de gasten al
meteen doen 'lekkerbekken'.
Het zullen voornamelijk de
vele Zandvoortse deelnemers
zijn, die met hun eigen specifieke hapjes, spannende drankjes
en bijzondere decors de bezoekers proberen te verleiden. Al
vanaf de eerste minuut staat
het programma tijdens het
weekend van vrijdag 29 september tot en met zondag l oktober
bol van afwisselende activiteiten.

Mosselman van het jaar
Visrestaurant Duivenvoorden zal speciaal voor de gasten
van de openingsceremonie behalve de witte huiswijn een
warme mosselmaaltijd serveren. Een delegatie mosselstekers uit Zeeland zal tevens aanwezig zijn om het sfeertje op
deze feestelijke dag compleet te
maken. Ook de verkiezing van
mosselman of -vrouw van het
jaar en veel optredens en shows
van Zandvoortse inwoners zullen dit weekend larderen. Er
gaan zelfs geruchten, dat circuitdirecteur Hans Ernst op
zondagmiddag officieel tot
champagneridder wordt geslagen. Tijdens de bijeenkomst op
donderdagmiddag in Fisherman's Friend kregen de deelne-

Jaap Kroon heeft - volgens eigen zeggen - een 'lekkere vrouw'
ingehuurd voor zijn stand op 'Het lekkerste weekend'
mers alvast een plattegrond
met indeling van de verschillende stands. Deze komen allen
op het Badhuisplein te staan, in
twee grote tenten: de reeds bestaande tent op het plein en
daarvóór een ronde 'circusachtige' tent. In de centrale keuken
van Fisherman's Friend kunnen de deelnemers hun produkten bereiden. In de stands
zelf, die worden ingericht met
universeel meubilair, dezelfde
houten tafels en banken als in
het huidige visrestaurant, kun-

nen produkten alleen worden
opgewarmd. Aan de oostzijde
van het plein komt voornamelijk het niet-horecagedeelte,
waaronder een stand van Grandorado, de NS, de Hema, de
VVV en andere' deelnemers.
Aan de zuidzijde de verschillende horecastands van de Zandvoortse ondernemers en aan de
zeekant van het plein grotere
ondernemingen, zoals Elysée
Beach Hotel en Circuit Park
Zandvoort. Tussen de tenten
komt een doorgang met pergola

5RANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag - (02507) 61584.
VMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

1UISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeing: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
'aardekooper, H. Scipio-Blü^.
me, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
ijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afipraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
andarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apoheek, H.B.A. Mulder, tel.
13185. Openingstijden (alleen
r
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
•egeling via tel.nr. 13185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk ZuidKennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te beeiken via de doktersinformaledienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
te Boer-Burgh en/of mevr.
^.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437. '
Jierenarts: Mevrouw Dekker,
ijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
)ieren: (Overige diensten) Versniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsiienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
12507-13888, Asiel Haarlem
123-244443. Stichting Regionale
"lerenambulance: 023-363476
if alarmnummer 023-334323 (24
ur per dag), ook voor melding
an zoekgeraakte of gevonden

een gesprek van mens tot mens.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners,van 55 jaar en ouder)r
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123)
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

blijven binnenshuis. Deze
games bevatten twee verschillende onderdelen, gericht op
cardio-fitness oftewel konditie,
én op spierkracht. Zowel dames als heren kunnen aan de
games deelnemen, ook niet-leden van Fitness Paradise zijn
Het is de tweede keer dat welkom. „De enige vereiste is,
Remy Draaijer dit evenement dat de deelnemer een goede
organiseert. „Het is leuk om konditie heeft," aldus Draaijer.
voor jezelf te trainen, maar het
is ook aardig om te weten watje
De inschrijfkosten bedragen
kunt in vergelijking met een an- 10 gulden. De onderdelen zijn:
der. Maar het moet een speels roeien op een roei-ergometer,
gebeuren worden, het gaat ook push ups (horizontaal opdrukniet zozeer om het winnen. Het ken), steppen op een cardio-sis leuk om samen aan sport te tepmachine, optrekken aan de
doen, dat is het uitgangspunt." rekstok vanuit strek-hang, fietDe allereerste fitgames wer- sen op de cardio-fiets, én dips
den op het strand gehouden, de oftewel verticaal opdrukken.
Fitness Paradise Fitgames 1995 Tussen alle onderdelen wordt

een rust van enkele minuten ingelast.
De conditie-oefeningen van
de dames zijn het zelfde als die
voor de heren, maar hun kracht-oefeningen zijn: push ups, optrekken (van het halve lichaamsgewicht aan de latpully-machine), en sit ups oftewel
buikspieroefeningen waarbij
met de ellebogen de - gebogen benen geraakt moeten worden.
Remy Draaijer raadt aan, tijding in te schrijven voor de fitgames. Meer informatie hierover is te krijgen bij Fitness Paradise, Paradijsweg l (de straat
tegenover het politiebureau),
tel. 02507-17742. Publiek, om de
deelnemers aan te moedigen, is
eveneens van harte welkom bij
de fitgames.

(ADVERTENTIE)

Speelweek van 14 Sept. t/m 20 Sept.
ttll UIIEItE UU i

BAD BOYS

periode:
!/
11 september 1995
j
chuwd:
'Valgien, Paul, en Bakkelo, Joepha
Pon, Bart-Jan, en Vekeans, Kim Josette Ella
eboren:
i, zoon van: Van Seventer,
r
ie Pieter, en Koper, Wilhelina Jacoba Anouk Gea, dpchr
van: Schuiten, Christiaan
"non, en Van der Mije, Her~'ena Dirkje Fenneke

Geleste, dochter van: Clarijs,
Lucipn Hero, eu Huiberts, Tosca Johanna
Duko Jordi, zoon van: Van der
Mije, August, en Spaans, Carla
Overleden:
Keur, Piet, oud 62 jaar
Van der Werff, Jacob Willem,
oud 77 jaar
Faile geb. Julien, Virginie Ida
Tini, oud 77 jaar
Van Haver, Pieter Johannes,
oud 64 jaar

Financiële strop EIVIIVI (2) Alle voor de gemeente
ter verdeling beschikbare woningen zijn toegewezen. Dat zegt het college van Burgemeester en
Wethouders m een reactie op het artikel in het
Zandvoorts Nieuwsblad van vorige week. Daarin
werd gemeld dat woningbouwvereniging EMM
het gemeentebestuur - per brief van 12 juni
jongstleden - aansprakelijk heeft gesteld voor
een huurderving van bijna 90 duizend gulden
sinds eind vorig jaar. Het gemeentebestuur acht
zich niet aansprakelijk voor de geleden schade
van Eendracht Maakt Macht. 'Er kan op dit
moment zeker niet worden gesproken van leegstand, behoudens die verhuurkwesties waarbij
een gebruikelijke frictieleegstand ontstaat,' aldus het college.

Gastheer van Zandvoort Het seizoen verlengen,
de concurrentie in andere kustplaatsen het
hoofd bieden, afkomen van het imago dat Zandvoort een duurte-eüand is. Dat alles is de doclstelling van een nieuw initiatief van Zandvoortse
ondernemers: 'Gastheer van Zandvoort'. Het is
de bedoeling toeristen duidelijk te maken dat
Zandvoort ook in na- en voorseizoen veel te bieden heeft. Het is gebaseerd op aantrekkelijke en
goede logies-arrangementen en op een 'happy-tour' met aanzienlijke reducties langs de lokale
eet- en dnnkhuizen, én een aantal waardebonnen te besteden bij de recreatiebedrijven en andere middenstanders. „Wij moeten uitscheiden
met elkaar de nek om te draaien en de prijzen op
te schroeven," aldus een van de initiatiefnemers,
de heer Veerman. „Wij moeten de handen
ineenslaan om de populariteit van Zandvoort en
de VVV terug te brengen."

Vervuilde vrouw Een buschauffeur van de NZH,
die woensdag met een 'lege' bus naar Zandvoort
was gekomen, ontdekte na aankomst dat er een
vrouw op de achterbank lag te slapen. Dit bleek
een 35-jarige Amsterdamse, die vermoedelijk in
de bus de nacht had doorgebracht. De ernstig
vervuilde vrouw werd uit het voertuig verwijderd maar zocht daarna een rustplaats in de
toegangshal van een winkelbedrijf aan de Grote
Krocht.
De vrouw werd daarop overgebracht naar het
politiebureau. Zij mocht dit pas verlaten nadat
zij een douche had genomen en andere kleren
had aangetrokken.

Bruiloft Een huwelijksvoltrekking die een sfeer
ademde van vrienden onder elkaar: het huwelijk
tussen de heer Smit en de dochter van het burgemeestersechtpaar Machielsen, in een tot de laatste stoel bezette raadszaal. Wethouder Van der
Mije, die het huwelijk voltrok, vergat liever de
serie geboortenamen en sprak het bruidspaar
liever aan bij de voornaam, Marmel en Waldo.
Marinel knikte zelfs twee maal voordat zij luid
en duidelijk 'ja' zei. De wethouder besloot de
bruiloft met een hamertik.

Sportcentrum Buchel
nu Kenamju Zandvoort Miss Vis
W

IE DE HEREN VAN

Kroon Vis kent, zal beZANDVOORT - Het sportcentrum van Wim Buchel aan de
grijpen dat 'het lekkerA.J. van der Moolenstraat 47 is overgegaan naar Kenamju,
een bekende Haarlemse sportschool die 25 jaar geleden ste weekend van Zandvoort' ze
door Cor van der Geest werd opgericht. Aanstaand week- aanvankelijk helemaal met zo
'lekker' zat. Eerst hoorden ze
end is het open huis in Kenamju Zandvoort.

„We zijn ontzettend blij met
onze nieuwe accommodatie,
waarmee we onze klanten volledig van dienst kunnen zijn."
Dat het geheel er professioneel
uitziet, daagt volgens hem de
mensen uit 'om op een verantwoorde wijze aan sport te gaan
doen'. Volgens Van Rhee is er
voor iedereen wel wat te vinden. „Of het nu gaat om scholieren, mensen die van een blessure willen revahderen, specifieke krachtsporters of conditie-opbouwers, iedereen kan bij

ons terecht." Judo wordt er al
gegeven aan kinderen vanaf
vier jaar, en 50-plussers kunnen
er terecht om hun conditie op
peil te houden. Het programma
bestaat onder andere dit verschillende vecht- en zelfverdedigingssporten, jazzgym, skigym, aerobics en diverse vormen van conditietraining en fitness. Het fitnesscentrum is uitgerust met de modernste
apparatuur van het merk Techno Gym, waarmee desgewenst
elke spiergroep apart getraind
kan worden. Doel is op een verantwoorde manier bezig zijn
met sport en daarnaast plezier
beleven aan bewegen.

Open dagen
Meer informatie is telefonisch te verkrijgen via nummer
15829, of op een van de open
dagen: zaterdag 16 september
van 3 tot 5 uur en zondag 17
sept. van l tot 3 uur.
Het sportcentrum in Haarlem geniet inmiddels nationale
en internationale faam. Zo
heeft het onder andere de topsporters Jessica en Jenny Gal,
Maarten Arens en Ben Sonnemans voortgebracht.

r
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Straatnamen

Vrijzinnige
Gelool'sgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zaterdag in De Rode Hoed
A'dam, start viering 125 jaar
landelijke NPB, 13.00 - 20.30 uur
Zondag 10.30 uur: dr. S.L. Verheus, Haarlem
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst

Burgerlijke stand

Vijftien jaar geleden

Iedereen

IJS

Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondags diensten om 10.30 en
19.00 uur.

Vijf jaar geleden

„Wie binnen komt, gelooft
zijn eigen ogen niet," zegt Marcel van Rhee, die bedrijfsleider
van Sportcentrum Kenamju
Zandvoort is geworden. „Het
hele gebouw heeft een face-lift
gehad en is voorzien van een
grote judo-/aerobiczaal en een
prachtig uitgeruste fitnessruimte." De kleedkamers zijn
vergroot en hebben een nieuw
kleurtje gekregen, zelfs de bar
is compleet veranderd. Een en
ander maakt Kenamju Zandvoort tot een modern sportcentrum, voorzien van alle gemakken.

Kerkdiensten
Weekend
16/17 september 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. H.W. van
ten Tempel-Boonstra
uit
Heemstede
Gereformeerde Kerk, Juliana»eg 15:
Zondag 10.00 uur: ds. J. Rogge''een, Heemstede
Uiomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
'aterdag 19.00 uur: dames A.
Zijnes en B. Bleijs
'ondag 10.30 uur: dames A.
jnes en B. Bleijs

de badplaats door

Goede conditie nodig voor Fitgames

ZANDVOORT - Fitness
Paradise organiseert ook dit
jaar de zogenaamde Fitness
Paradise Fitgames. Deze
Weekend:
dieren.
worden gehouden op zater6/17 september 1995
SOS Telefonische Hulpdienst dag 14 oktober in de sportPOLITIE: Alarmnummer 06-11. Haarlem e.o.: Tel. 023 - 471471, school aan de Paradijsweg.
n andere gevallen: tel. 13043. dag en nacht bereikbaar voor

| Weekenddiensten

Dat er voor dit weekend een
hoop organisatorisch en creatief talent bij komt kijken,
bleek donderdag al snel uit de
vele vragen van de aanwezige
ondernemers. Strandpachters
zaten ondertussen nog ernstig
de hersens te pijnigen, hoe ze
gezamenlijk met alle 39 strandtenten toch op een zo creatief
mogelijke manier naar buiten
zouden kunnen treden. Of dit
met hapjes, zandgebakjes of
een video-presentatie zal gebeuren? De heren waren er nog
niet uit. Ook Jaap Kroon zat,
samen met zijn partner John
van Dam, op deze informatieve
middag al m gedachten m de
stand. In het lekkerste weekend van Zandvoort wil Kroon
Vis wel even flink opvallen, vertrouwden de compagnons het
Zandvoorts Nieuwsblad alvast
toe. „Onze gedachte gaat daarbrj uit naar een bijzonder mooie
en 'lekkere' vrouw, gekleed in
een rubber pak, in de kleuren
van onze bekende huisstijl. Behalve dat zij in levende lijve bij
de opening aanwezig is en hapjes uitdeelt, is zij ook nog in full
color en op reuzeformaat (4,5
bij 1,5 meter) op een poster in
de stand van Kroon Vis te taewonderen. 'Bij Kroon Vis vind
je nu eenmaal de lekkerste', is
daarbij de 'culinaire' boodschap van beide heren.

met

- -i

Keiharde aktiefilm
met:
Will "The Fresh Prince
of Bell Air" Smith

Burgemeester Van Alphen

dat ze tijdens dit culinaire
weekend met hun haring tussen zo'n tachtig andere eetstandjes zouden komen te
staan. En tot overmaat van
ramp moesten ze tijdens de
openingsceremonie op 29 september ook nog eens van de
mosselmaaltijd van de concurrent eten.
Ja zeg, dat was voor deze zakenjongens natuurlijk even te
veel van het goede. Die hebben
afgelopen weken dan ook eens
flink hun p(ublic)r(elations)-brein laten werken. De vraag
die daarbij centraal stond? Hoe
kunnen we ons tijdens dit culinaire weekend met ons produkt onderscheiden van al die
anderen? En ja hoor, ze zijn er
uit... Al krijgen ze de hele vrouwenbeweging achter zich aan,
John van Dam en Japie Kroon
gaan op 'het lekkerste weekend
van Zandvoort' een 'superkanon' inzetten.
Op donderdagmiddag tijdens
de informatieve middag in Fisherman's Friend, zaten ze al
steeds zo geheimzinnig te lachen. En druk dat ze waren!
Waar andere deelnemers vragen stelden over drankjes en
hapjes, kooktoestellen en serviesgoed, vuurden ze de ene na
de andere film-technische
vraag af op de organisatie. Zijn
er mogelijkheden voor video-opnamen? Hoeveel licht en
ruimte hebben we m die stand?
En hoe zit het eigenlijk met de
publiciteit?
De vele vragen overdonderden de organisatie een beetje.
De andere ondernemers werden er zelfs een beetje melig
van. Sommigen begonnen al
nattigheid te voelen. „Ik vind
alles best Kroon, als ik m mijn
stand maar geen last krijg van
jouw haringen," grapte iemand
het duo nog nietsvermoedend
toe.

In het verlengde (min of Arnhem op 28 december 1881.
meer) van de Burg. Engelbert- Hij was burgemeester van
Die kon natuurlijk niet westraat ligt de Burg. van Alphen- Zandvoort in de periode van 15 ten, dat ze hun plan de camstraat. Deze is genoemd naar oktober 1925 tot 31 januari pagne reeds rond hadden. En
Henri van Alphen, geboren te 1948.
rond is ze wel, het geheime wapen van de heren! Deze week
kreeg ik de eer om de eerste foto's van 'Miss cup-D-watch' te
mogen aanschouwen (zie elders in deze krant). Ik werd
eerlijk gezegd een beetje duizelig, toen ik de diepte van haar
decolleté aanschouwde. Ik
kreeg zo'n beetje dat gevoel
van 'bungy-jumpen'.

Jan Hemeler overleden
A. L.
Dagelijks
13.30
Ned. gesproken

A. L.
Dagelijks
15.30 en 19.00

16Jaar.
Dagelijks

21.30

van Collem presenteert op 20-09-95vc

3EEMENT
Een film van:
AHDKEW BIKKEN
.veren Beer Fil:

Qastfaidspleln 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

ZANDVOORT - Kunstschilder Jan Hemeler is afgelopen week
op 56-jarige leeftijd overleden. De in Zandvoort woonachtige kunstenaar was bekend om zijn dierenschilderijen, waarvoor hij
tijdens lange zwerftochten door de tropen inspiratie op deed. Bij
de opening van een van zijn tentoonstellingen, in Palace Hotel,
liet hij drie echte olifanten opdraven. Hij kreeg onder andere van
de gezamenlijke Nederlandse dierentuinen de opdracht voor een
kalender met wilde dieren. Hemeler was al langere tijd ziek.

Een ding is zeker, een 'trekker' is het wel, deze dame in
knalblauw rubber pak! Met een
zwoele glimlach zal 'Miss Vis'
tijdens de opening van 'het lekkerste weekend' de hapjes van
Kroon aan alle genodigden presenteren. Dat kan op die vrijdag nog wel eens een 'rommelig' dagje worden. Want laten
we eerlijk zijn, wie zien we nu
het liefst? Zo'n spannende
'moot' (om het nog maar even
in vistermen te houden) of dat
geleuter van die Braakhekke?
Als u nu maar niet vergeet om
welk hapje het hier nu eigenlijk gaat, heren!
MARTHA BURGER

donderdag 14 september 1995
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GOEDKOPER KUNNEN
WE HET NIET MAKEN
NU MET INRUIL MINIMAAL

v

famsvlees *

Diverse soorten gevulde
lamsrollades en bouten
Lamslappen

Lamsbouf

of shoarma
klein beentje
1 kilo
1 kilo
Voor een heerlijk Engels ontbijt
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SINGER PRELUDE

cuoiNnSAi'vicMjs

DAO TINTO
MESSIAS 1990

Deze sublieme landwijn uit
de Ardeche werd terecht
bekroond vanwege zijn uitzonderlijke kwaliteit Een
prima rode maaltijdbegeleider of zomaar als 'gezelligheidswijn'.
i

Uit een van de grootste
wijngebieden van
Portugal komt deze
tluweelzachte rode
topwijn, aanbevolen bij
vlees en kaas.

ELDERSJZ*08T

EL
VIN DE PAYS DK
COMTÉS RHODANDW

3.45

BakbaCOn

150 gram

Ontbijtworstjes

100 gram 1 .75

ALLE LOCKMACHINES
TEGEN SCHERPE PRIJZEN
UtJ 1.» 3-draads

Grote:krocht5-7

EHZCEGSIIZS
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VAN 999 VOOR

-9.00 (iur tol 18;00 uur
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VAN 1149 VOOR |

VAN 1799 VOOR

SINGER
Voor eens en altijd
NAAlMACUINES-OVERLOCKb, PT

COTES DU
VENTOUX
VIEUX CLOCHER
Deze sublieme wijn uit
het zuidelijke Rhônedal
zal uw maaltijd écht
verrijken.

RESERVE
CABERNET
SAUVIGNON
Deze karaktervolle
kwaliteitswijn uit het
centrale noorden van
Bulgarije laat zich uitstekend smaken bij de
dagelijkse maaltijd of
een stukje kaas

ELDERS &8ff

ELDERS J&$

COTES DE DURAS
MARQUIS BOUQUET
BLANC-SEC
Een heerlijke frisse
droge witte wijn,
uitstekend als aperitief
of begeleider van
visgerechten.
ELDERS

08

EN. BREIMACHINES

«.\

Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel.02507-20072

m

Flower Power
and
Racing green
at

hanneke volt

BEACH^HIM

Buureweg 1-3-telefoon 02507-15736

Kerkstraat 13-20
Tel. 02507-12309

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

geeft u meer!

JE ANNE
Cultureel Centrum Amstelveen
woensdag 27 september - 20.15 uur
Dat er naar 'Het
Dagboek van Anne
Frank' een toneelstuk
is gemaakt is bekend.
Maar lang niet iedereen weet dat het dagboek ook bewerkt is tot
muziektheaterstuk.
Het Koninklijk Ballet
van Vlaanderen maakt
met deze voorstelling
ook in ons land veel
indruk op publiek en
pers (Trouw: "Spel
rond Anne Frank pakt
aangrijpend poëtisch
uit"). De integratie van
de muziek versterkt op
bijzondere wijze de
oprechte emoties. De
gesproken
woorden
lopen vloeiend over in
gezingzegde teksten en
sfeervolle liedjes en
maken 'Je Anne' tot een aangrijpend muzikaal toneelstuk. Met Kader Gürbüz als Anne en Jaak
Vissenaken als Otto Frank.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon ontvangen lezers van Weekmedia een korting van
ƒ 10.00 op de normale prijzen: Ie rang ƒ 35.00 (normaal ƒ 45,00), 2e rang ƒ 32.50 (normaal ƒ 42.50) en
3e rang ƒ 29.00 (normaal ƒ 39,00). Het is mogelijk
telefonisch te reserveren met vermelding dat u
gebruik maakt van deze bon. De kassa van het
Cultureel Centrum, Plein 1960. nr. 2 in Amstelveen is
geopend van ma. t/m vrij. van 10.00 - 15.00 uur (tel
vanaf 10.30 uur), zo. en zo. van 12.00 - 15.00 uur
(tel. vanaf 12.00 uur). Tel.: (020) 547.5175.

Specialiteit
Tumis Broccoli 13.50
(roergebakken groenten met gamaaltjes of kip)
Lontpng-Tahoe 13.50
met taugé, selderij en pindasaus

*

REPLAY COLLECTIE

*

DIESEL COLLECTIE

*

BLUE SYSTEM

*

ARMANIE JEANS

DIVERSE SMAKEN

Ook de maand september open tot
22.00 uur
.THUISBEZORGING

- ; lussen 17.00 en 21.00 uur. V' ,- <
De bezorgkostïeh bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvooiten bulten Zandvoart ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 2003 :*

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 02507-12800 fax 02507-30553

heeft alle dranken!

THE

üw CD Speciaalzaak
Kerkstraat 8
Zandvoort

de énige échte drukkerij in Zandvoort

van Petegenï

Tijdens de

^^^
f
^
l <=3l
N.L
L.

„Engelse week"
bij inlevering van deze advertentie

ƒ 5,- korting
bij besteding van min. ƒ 35,-

:
Uw drukker voor
: ;: Huwelijkskaarteh
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerkpad 6
.
'
TeUFax: 02507-12793
Postbus 54
:
2040 AB Zandvoort

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 23 september, zolang de voorraad strekt ]

VIDEO
CURSUSSEN & OPLEIDINGEN
Bel voor de gratis brochure

OPEN STUDIO
020-6243720
Open Dag
2 SEP. 13.30 -16.00 uur

18 september
nieuwe CO André Hazes

, Onderde mensen

Hogeweg 62/14
In centrum gelegen driekam.maisonnette op de bovenste etage met uitzicht over het dorp. Ind. 1e
woonl. hal; woonk. met balkon; halfopen keuken
met app.; toilet; trapkast; 2e woonl. 2 sl.k.; balkon;
badk. met wastafel en douche; ruime bergkast.
Privé parkeerterrein. Vr.pr. ƒ 195.000,- k.k.
De Ruyterstraat 88
Driekam.app. met uitzicht over zee. Ind. hal:
vorm. woonk.. met schuifpui naar balkon op het
zuidwesten: slaapk.; keuken; badk. met douche en
wastafel; toilet. Vr.pr. ƒ 225.000- k.k.
Passage 3/11
Gunstig gesitueerd t.o.v. strand, station en centrum
royaal driekam.app. met zeezicht.
Opp. 120 m2.
Ind. ruime hal; woonk. (50 m2) met
balkon west; keuken met app.; balkon oost; 2 sl.k.; toilet; badk. met
wastafel en ligbad.
Vr.pr. ƒ 315.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

ome
Qutte, jLoi

Aantal kaarten:

2e rang a ƒ 32.50

Aantal kaarten:

3e rang a ƒ 29.00

geeft u meer!

Reserveer snel: 05231-3000

WEE!

BELGISCHE

0.7 LITER

Ook voor al uw verse kruiden en
specerijen kunt u bij ons terecht.

Ie rang a ƒ 35.00

Postcode/woonplaats:

HELE LITER • 35% ALC.

VOTUM-HEMDEN

Aantal kaarten:

Adres:

JONGE JENEVER

ELDERS

*

Ja, dat kan in Vakantiepark Collendoorn.
Dat is een belevenis voor u en de kinderen!
U kunt reserveren voor een Trio-Trip-arrangement:
* 2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met W
op slechts 5 km afstand van PonyparK Slagharen.
* 3 dagen lang gratis entree in Ponypark Slagharen met z'n vele attrakties
zoals de wildwaterbaan, de looping, de spannende wildwest shows,
zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer.
* genieten van de oergezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* en natuurlijk een gratis pony als ideale speelkameraad voor uw kinderen
* dit TRIO-TRIP-arrangement kan op elke dag van de week ingaan.

Naam:

OJ LITER

BOOTZ
LIKEUR

* CARLOCOLUCCI

De herfstvakantie vieren
Bon voor onze~lezers met een pony voor je deur,
vlakbij Ponypark Slagharen
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon aan
de kassa van het Cultureel Centrum Amstelveen
ontvangt u een korting van ƒ 10.00 voor 'Je Anne'
op woensdag 27 september 1995.

TEACHER'S
SCHOTSE WHISKY

GIJSBRECHT VAN AEMSTEL

22,00 uur

Voormensen
met smaak f
(s.v.p. tijdig reserveren)

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

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

ledere dinsdag en woensdag gesloten

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596
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In gedachten zie je al een voetbalwedstrijd
V

OOR HET STADION
staat een aantal gele
bouwketen. In een ervan is de afdeling Rondeidingen gehuisvest. Simone
5orge is coördinator van de
•ondleidingen die bijna dageijks voor particulieren en tae[irijven worden gehouden. Vol;ens haar is alles tot en met
anuari 1996 al volgeboekt.
Wie op de bouwplek wil konen is verplicht een helm op te
petten. Die liggen in groten geale in stellages bij de keet. Gelelmd betreden we dus het sta:lion via een betonnen trap.
Jveral zijn mensen aan het
iverk. Volgens Simone zijn er
,o'n 150 bezig. Behalve hen,
;ijn er ook nog zo'n honderd
;ader-mensen zoals bouwopjïichters, secretaressen en opjachttekenaars bij de bouw
•an het stadion betrokken.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Ajax wilde
snel besluit

mertje symbolisch in een holle
stalen cylinder gestort.
Aan de i-ijkant van het stadion staat een aantal verschillende modellen tribune-stoeltjes, waar een aantal mensen
druk omheen loopt en om beurten op gaat zitten. „Binnenkort
valt de beslissing welke stoeltjes worden aangeschaft. Veel
types zijn al afgevallen," aldus
de rondleidster.

Dat het nieuwe Ajax-stadion langzaam maar zeker zijn
vorm krijgt, is duidelijk te zien van buitenaf. Bijvoorbeeld
door degene die de metro neemt richting Gein. Maar wat
niet te zien is, is dat in één van de holle cylinders van het
stadion symbolisch een Amsterdammertje is gestort, dat
vrachtwagens via een soort 'droge gracht' om de grasmat
heen in de arena kunnen komen en dat er maar liefst 750
toiletten komen in het stadion.
door Marcel de Beurs

Amsterdam wilde een
stadion, hoe dan ouk. Na de
mislukte kandidatuur van
de Olympische Spelen
werd een nieuw Olympisch
stadion afgeblazen maar
werden er meteen plannen
gemaakt voor een nieuw
stadion. In 1987 werd de
Stichting Amsterdam
Sportstad opgericht met
als doel de topsport in de
regio Amsterdam te bevorderen. In november 1990
werd duidelijk dat Ajax een
snelle beslissing wilde over
de toekomst van het nieuwe stadion. Besloten werd
het project zonder aparte
evenementenhal uit te voeren, maar het stadion wel
te voorzien van een schuifdak met als doel de gebruiksmogclijkheden te
vergroten.
Begin 1992 ontstonden
problemen tussen gemeente Ouder-Amstel en de gemeente Amsterdam over
de locatie Strandvliet. Ouder-Amstel wilde namelijk
niet zomaar ja zeggen tegen de bouw, voordat de
uitkomsten van een aantal
rapporten bekend waren.
Het gevolg was dat het stadion meer naar het zuiden
werd verplaatst naar de
Burgemeester Stramanweg.
Op 10 maart 1993 nam de
gemeente Amsterdam een
definitief besluit over de
bouw van het stadion/transferium en op 27 augustus van dat jaar werd de
bouwvergunning verstrekt.
Eind 1993 konden de foundercontracten worden getekend tussen Stadion Amsterdam NV en een aantal
deelnemers.

Kantorenflats

tv-schermen zodat je de wedstrijd in het stadion nog kan
volgen," zegt Simone Zorge.
Door een van de ingangen
kun je in het stadion kijken. Als
je een eerste blik in de arena
werpt, maakt dat een overweldigende indruk. Wanneer je in
de diepte kijkt en je fantasie
enigszins haar beloop laat, kun
je, op de nu nog betonnen vloer,
in gedachte al een voetbalwed)rie kruizen
strijd zien met duizenden menDe bouw vordert snel. In de sen op de tribunes.
Tote constructie aan de vooriant, zijn straks de drie kruien van Amsterdam te zien. Schuifdak
paarachter worden cirkelvorDe stalen dakconstructie is al
voor een deel klaar en ze zijn
nige spiegels gemetseld.
In totaal zijn er drie omlopen kort geleden begonnen met het
net een gezamenlijke opper- aanbrengen van de dakplaten.
lakte van ruim 13 duizend Simone: „Uniek aan het staierkante meter. Hier komen dion is het transparante schuif rinkels, kiosken, cafés en res- dak, met twee bewegende panelen van 35 bij honderd meter.
aurants.
Via de omlopen kom je op de Hierdoor kan het dak binnen 15
ribunes. Bij het uzp-dek zijn minuten worden gesloten of geirivé-parkeerplaatsen
voor opend."
Tussen de stalen dakcon:o'n vijf a zeshonderd auto's.
,Overal in de omlopen komen structie zijn vier roodkleurige

rolwagentjes te zien, waarover
het dak in de toekomst zal kunnen schuiven.
Om een idee te krijgen van de
enorme omvang van het theater is het leuk te weten dat er 58
ingangen komen naar de arena
toe en er 750 toiletten en urinoirs worden gebouwd.
Beneden wordt hard gewerkt
en de twee grote hijskranen zijn
volop in bedrijf. Volgens Simone is het uniek dat vrachtwagens door een zogenaamde
'droge gracht' om de grasmat
heen, in de arena kunnen komen. „Hierdoor kan bijvoorbeeld heel snel alle apparatuur
van een popconcert worden
vervoerd."
Voor de fundering van het
stadion is volgens Simone niet
gekozen voor heien. „Dat zou
lange tijd in beslag nemen en de
bewoners veel geluidsoverlast
bezorgen. Daarom is gekozen
voor een andere oplossing. 1500
palen zijn in de grond 'gevormd' (als het ware gegoten).
In één ervan is een Amsterdam-

Links van het stadion staan
twee grote kantorenflats. In de
tweede flat, de Dreeftoren, is
het kantoor van 'Amsterdam
Arena' gevestigd. Het kantoor
oogt van binnen strak en steriel. We zitten in een kamer
met uitzicht op het in aanbouw
zijnde stadion.
Volgens Anouk Zeisman, afdeling Relatiebeheer en Voorlichting, zijn de voorbereidingen voor de opening in augustus 1996 al in volle gang. „Er
zijn echter nog geen definitieve
afspraken gemaakt, maar1 we
zorgen ervoor dat er een paar
grote artiesten komen." Het
kantoorpersoneel dat nu nog
bestaat uit acht mensen, zal
volgens Anouk geleidelijk worden uitgebreid tot 15. Dan verhuist het kantoor ook naar het
stadion. Daar komt ook het
Ajax-kantoor.

Aandelen
Volgens Anouk loopt de verkoop van de aandelen tot dusver zeer goed. Het aandeel geeft
recht op een zitplaats. Wie een
aandeel heeft moet echter gewoon betalen voor een kaartje.
„Wel heeft de bezitter dan als
eerste recht op een bepaalde
plaats." Als de aandeelhouder
geen kaartje wil vervalt, na het
verlopen van een bepaalde termijn, zijn of haar recht.
Er zijn verschillende certificaten van aandelen te koop, A
tot en met E. Volgens Anouk
zijn echter alleen nog aandelen
D en E verkrijgbaar. „Er zijn 54
skyboxen met ieder tien zit-.
plaatsen die allemaal al zijn
verkocht voor 250 duizend gulden per seat. Ook zijn er 1300
business-seats die reeds allemaal zijn verkocht voor 15 duizend gulden per seat."

Verder zijn er nog vierduizend plaatsen voor aandeelhou)e bouw van het multifunctionele stadion gaat voorspoedig. De oplevering wordt in augustus ders van een C, D of E-certifiË996 verwacht
•
Foto's Amsterdam Arena caat, tweehonderd VlP-plaat-

De verschillende omlopen van het stadion
sen en 130 plaatsen voor de
pers. De aandelen krijgen volgens Anouk geen vaste notering
op de beurs. Ze zijn aanzienlijk
meer waard dan de nominale
waarde. Toch is het volgens
haar niet de bedoeling dat er
mee gespeculeerd gaat worden.
„Iemand die een aandeel in het
stadion wil, moet het leuk vin-

Foto Amsterdam Arena

tie verloren, maar vond in de
uitspraak genoeg aanknopingspunten om in hoger beroep te
gaan. Op 16 september komt de
zaak weer voor.
Het in augustus 1996 te openen stadion zal zeker niet alleen maar een Ajaxstadion worden.
Behalve voetbal, Ajax
wordt wél de hoofdbespeler,

den er een te kopen en bijvoorbeeld een band met Ajax hebben."
De officiële naam van het stadion is tot nu toe 'Arena'. Cultureel centrum en budgethotel
'Arena' dat boos was over dezelfde naamskeuze, heeft de
rechtzaak die het hierover had
aangespannen, in eerste instan-

zullen er ook andere sporten
zoals American football of rugby
te zien zijn. Ook zullen er popconcerten komen en kunnen er
bijvoorbeeld massabijeenkomsten worden georganseerd.
Verder kunnen evenementen
zoals basketbal-wedstrijden,
tennis, boksgala's en tv-shows
worden gehouden. Dit gebeurt
dan door middel van de zogenaamde 'kleine setting'. Het
voetbalveld is gemakkelijk om
te vormen tot een kleinere
ruimte.

Daverende opening nieuwe seizoen Postcode Loterij

LAAT ONS
UW PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-6242316.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT. V

DE TROMP WINKEL
ZUIVEL

Grote Krocht 3

De SuperPostcodePrijs
komt eraan: 5 miljoen!
gedeeld door alle deelnemers in
de winnende postcode. Dus hoe
meer loten u heeft, hoe groter
uw aandeel in de prijs is.

„Say Cheese"
Pie Stilton
en
Red Chrismas

Sterren Playbackshow

Volgende maand begint Henny
Huisman weer een serie Sterren
Playbackshows op RTL 4:19 en
26 oktober, en 2 en 9 november.
Die staan in het teken van de
goede doelen van de Postcode
Loterij en natuurlijk van de
SuperPostcodePrijs. Houdt u
dat programma goed in de
gaten! De SuperPostcodePrijs
wordt op 4 december uitgereikt
door Reinout Oerlemans. Die
prijsuitreiking wordt op televi-

vraag het niet maar .. .
* PROEF HET!
nu 100 gram

JEUGDPARK NIENOORD
Het recreatiepark Nienoord is gevestigd op het
Landgoed Nienoord (14 ha. groot). In het park vindt u
een recreatieboerderij met Nederlands grootste verzameling zeldzame huisdieren, een grote veilige speeltuin,
diverse modelspoorbanen (Ho, LGB, schaal 1:5, 1:7)
met stoomtreinen. Op het landgoed zijn verder te vinden een subtropisch zwemkasteel met 50 m. buitenbad, een kinderbad en een zonneweide, het Nationaal
Rijtuigmuseum, een schelpengrot, rondvaartboot,
museumkerk en een watersportcentrum. Er worden
huifkartochten georganiseerd over het landgoed (wel
vooraf reserveren). U kunt gebruik maken van een
trekkershut, een slaapgelegenheid voor 5 personen
voor f. 50, - per nacht per hut (met gratis toegang tot
het recreatiepark).

4.95
2.95

voor maar
Iets bijzonders uit eigen keuken

Tweedehands kledinÊDoetiek voor dames & kinderen

Openingstijden: vanaf l april tot het einde van de
herfstvakantie dagelijks van 9.30 uur tot 18.00 uur.
Entreeprijzen: individueel f. 4,25, inclusief treinrit
f. 5,-. Daarnaast kunt u gebruik maken van diverse
arrangementen (inlichtingen bij de kassa).
Adres: Jeugdpark Nienoord
Nienoord 10
Leek (Groningen)

Jubileumcheque

Corn-Slefiersstraat 2/2. 2042 GP Zandvoort 02507-31712

Hierbij wil ik u graag uitnodigen
bij de

OPENING
van het nieuwe
<<&?
<3 »?"

fsj

Tegen inlevering van deze cheque ontvangt
u bij de kassa van Jeugdpark Nienoord gratis een dierenkleurboek (a f. 3,-jïper,stuk;
geldt voor maximaal 2 kinderen van,één „,v
gezin). Deze cheque is geldi&taffnet einde
herfstvakantie.

Henny Huisman in de Sterren
Playbackshow. Geniet van de
sterren en maak kans op de
SuperPostcodePrijs van 5 miljoen gulden.

Tutti Frutti
op dinsdag
19 september a.s. om 10.00 uur
Tevens hebben wij dan weer een geheel nieuwe kollektie tweedehands
winterkleding.
^.^^
Geopend di. t/m zat.
f |
10.00 tot 18.00 uur
sJA=15 T

De Postcode Lotery presen- Aan het begin van dit jubileumteert een unieke en eenmalige jaar van de vijfjarige Nationale
SuperPostcodePrijs van 5 mil- Postcode Loterij was er al een
joen gulden. Begin december Gouden Bingoprijs van 5 milkunt u samen met de buren joen. En nu maakt u, samen met
müjonair zijn. En nooit was uw buren, opnieuw kans op dat
uw kans om een miljoenen- riante bedrag met de SuperPostcodePrijs. Deze prijs wordt
prys te winnen zo groot.

Let op! Deze uitslagen gelden voor uw bingoblokken van 10 september!

DE UITSLAGEN VAN 11 SEPTEMBER
: Stand Meqa Jackpot:

2 miljoen
De Binqocijfers:
Getal 1 t/m 21
32 39 33 10 08 45 41
38 28 11 06 31 05 36
44 16 12 04 43 25 01

30
34
13
03
35

Heeft u met d6z6 21 getallen 1
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
ƒ25.000,Zetfouten voorbehouden

ƒ bOO,- 09

ƒ 9,-

ƒ50,- 23
ƒ40,- 22
ƒ30,- 14
ƒ25,-

ƒ7.ƒ6,ƒ5,-

ƒ100,- 40

Kijkt u dus op 4 december
naar de tv, maar let u vooral
ook op de straat. Als u Reinout
de hoek om ziet komen zit u
goed. Laat deze kans niet voorbijgaan en vul dus vandaag
nog de bon in. Doe mee en win!

Postcode Loterij

Roadshow
1 4-1 7 september
in Utrecht
2O september
in Alphen a/d Rijn

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

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

Naam:

Q dhr. Q mevr. i

Adres:

§

Postcode:

11 De overige Bingoprijzen:
Getal 22 t/m 36
ƒ10.000,- 42
ƒ20,29
l.UUU,- {}£.
j 1U,"
l n
£\J

sie uitgezonden, direct na de
bekendmaking van de winnende postcode.

l

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

Banknummer:

ƒ8,-

Straatpnjs:,
/ 3.000,5154AW
Keuze Prijs
5154 AW 031

De BMW: 8932 HA 022 te Leeuwarden

Datum:
Handtekening:

•

150.95.09

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

_

,^„ l

NATIONALE B
LOTERIJ

5

B

PHILIPS HI-FI MINI-SYSTEEM

etekst

SONY HI-8 TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit, HiFi stereo. Adviespnjs'3330.-

FW21; Versterker 2x25 Watt, 5 bands
equalizer; digitale tuner/timer, 30 voorkeuzezenders; dubbel cassettedeck; CDspeler, 1-Bit, shuffle play; 2-weg luidsprekers; inkl. afstandbediening.
Adviesprijs*1025.-

LUXE' VAATWASSER

ISONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Flat en square Hi-Black
| Tnnitron beeldbuis, teletekst en
afstandbediening Adv'1660.-

999.-

SONY72CMKVS2921
Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijk| heden. Adviespri|S.MOOO.-

2499.1399.-

SONY72CMKVC2921

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8, stabilisator, stereo.

1949.-

SONY STEADY SHOT
Met stabilisator! *3100.-

TypeW697LW; Voortader, RVS
trommel EN kuip. Adv.'2299.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
BAUKNECHT VW3PR

BAUKNECHT WA541

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviespnjs*999.-

599.649.-

BOSCH VW SPS2102

1000

1549.-

toeren wasautomaat

955.-

SONY HI-FI STEREO

LUXE 1400 TOEREN

TR323; Hi-Fi stereo camcorder,
1 Oxzoom.groothoeWens. "2550.-

RVS kuip en trommel. *1499.-

1045.-

| Stereoenteletel<st.Adv.*2250.-

PANASONIC 63 CM

1099.-

SONY TRAVELLER
|jchtgewichtcamcorder."1650.-

Stereo en teletekst Adv."1650.-

999.-

PHILJPSHWCAMCORDER

Hi-Black Trinitron. Adv.' 1000.-

1399.-

SONY55CMKVM2l"oO

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs'1499.

E807; 8mm, 8x zoom, autofocus.

| TX1988; Stereo en teletekst.

SONY55CMKVX2141

AEG LAVAM AT RVS

TOPMERKCAMCORDER

SONY 55CM KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
KVC2121; 55cm Hi-Black Flat & Square Trinitron beelbuis, teletekst
met 4 pagina's geheugen, 60 voorkeuzezenders met automatisch
zenderzoeksysteem, 30 Watt totaal stereo muziekvermogen, On
Screen Display, 2 euro-scartaansluiting en infrarood Doublé Duty
afstandbediening. Adviespnjs'1650.-

995.-

WAS/DROOGKOMBWATIE
Wassen en drogen in
1 machine, 1200 toeren.
Adviesprijs'1799.-

M870;16xzoom,stereo.'2495.-

699.-

1195.-

SIEMENS WASAUTOM.
ASAUTOM.

SHARP DV5403 KTV

Adviesprijs*1348.1348.-

825.-

| 55cm, Stereo en teletekst.

699.499.-

SONY TELETEKST
SONY HI-FI VIDEO+PDC

995-

1095.-

Keuze,
ze, oe

d grat«s
uud

_-^

ZANUSSIWASAUTOMAAT

GRUNDIG HI-FI VIDEO

Type ZE400E; Adv. '949.-

GV240;"Bestekoop",VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. '1709.-

995.-

TypeAWG719; Adv. '1235.-

iiiilii

HRJ600; Stereo. Adv.'l 299

INDESIT PROMOTIE

469.-

qic. Adviesprijs*1330.-

179.199.-

SHARP R2V14STUNT
WHIRLPOOL AVM610
20 liter inhoud. Adviesprijs*649.-

249.-

MOULINEX LUXE

299.-

SHARP R3G56 KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

379.-

2-DEURS KOELKAST SHARP HETE-LUCHT
Ondanks grote inhoud kom- KOMBI MAGNETRON

INDESIT 2-DEURS

>|OC

**03-"

R7C26; 24 liter, 1000 Watt en
digitalebediening.Adv.*699.- l

479.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.'999.-

679.-

STUNT! Adviesprijs*749.-

WHIRLPOOL AVM920
WHIRLPOOL 2-DEURS

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv.*1499.-j

779.-

235 liter. Adviesprijs*985.-

RISICO

I^^^^^MBIIB''flK^E

Bili

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

eri niet all

TypeAWG089; Adv.*1435.-

899 .•
799.*

1000 TOEREN BOVENL

recorder. Adviesprijs. '890.-

I37CMTYPE37KV1212 BLAUPUNKTSHOWVIEW
"BESTE KOOP" Officiële

kleuren-Ws

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

Type 2596; Adv. *799.-

VIDEO + PDC
PHILIPS TELETEKST SONY
SLV280; VHS-HQ video-

345.-

999.-

Supersnel verwarmen en
ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs*279.-

ZANUSSI 2-DEURS

695.-

Philips garantie. Adv.*695.-

Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs'1498.-

LUXE 800 TOEREN

52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs'1345.

445.-

SIEMENS 310 LITER SAMSUNG M6135
,
KOEL/VRIESKOMBINATIE MAGNETRON OVEN

Variabele indeling. Adv.*799.-

STEREO TELETEKST

14AA3527; Adviesprijs*745.-

859.979.-

MIELE K1321S LUXE

PHILIPS/WHIRLPOOL
JVC HI-FI VIDEO

PHILIPS VIDEO + PDC

1399.-

BAUKNECHT SUPER
3 laden. Adviesprijs'1199.

kte afmetingen. Adv.*849.-

VR333; "Beste koop!"
3 koppen, TELETEKST/PDC
prog. Adviesprijs'1095.-

MIELE VAATWASSER
G570; TOPKLASSE. *2099.-

INDESIT 1200TOEREN

PHILIPS TOPKLASSE SONYSHOWVIEW+PDC
70 CM 100 HERTZ
SLVE50; 4 koppen, TriLo-

25MN1350;Adviespnjs*1445.

679.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig. Adviesprijs*1 1 99.-

VR632;TURBO-DRIVE,4koppen, stereo, longplay, LCDafstandbedienmg. '1295.-

1795.-

1995.PHILIPS 63 CM KTV

Superzuinig. Adviespnjs'1 348.-

FMA735N; Digitale bediening
en draaiplateau. Adv.*499.-

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST BLAUPUNKT HI-FI
28SL5800;70cm Adv.'2695.- STEREO+ SHOWVIEW

28PT800B; Adviesprijs'2795.-

SIEMENS AQUASTOP

ZANUSSI KOEL/VRIES

1199.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
j 28ST2471;Adviespnjs'1995.-

Koel/vries kombi. Adv.*1235.-

SLVE70; Tri-Logic! 4 DAPRO koppen, Hi-Fi stereo
en PDC. Adviesprijs/1780.-

PHILIPS HI-FI VIDEO

25GR9760; Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbedienmg.Adv.*1795.-

WHIRLPOOL ARG647

Type KGV3602; 3 vriesladen en extra grote koelruimte. Adviesprijs*1699.-

KVM1421;Adviespnjs'890.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

INDESIT D3000WI; 6 programma's,12couverts.Adv.*999.- |

1-DEURS KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

AEG TURNAMAT

INDESIT KOELKAST

RTV256EGC; Supersnel,
LCD-afstandbed. Adv.'995.-

2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

AEG BOVENLADER
LAV275; 1000 toeren. *1699.-

SHOWVIEW VIDEO

145 LITER KOELER

VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. '699.-

Topmerk. Adviesprijs*749.-

BOSCH KOELKAST INDESIT R
FORNUIS

AKAIVHS-IHQ VIDEO

kSiw 445 <•"

VSG21; Afstandbediend. *768.-

Type KN5402WO; Adv.*849.-

BAUKNECHT KAST

!-""° V .vraag erom!

448.-

3-sterren vriesvak. Adv. *749.-

4 KOPPEN VIDEO

^

STUNT! GAS-ELEKTRO

Toomerk! Perfekt beeld. '799.-

BOSCH 180 LITER

Gas-elektrofomuis+grill.*999.-

478.-

KTR1843; Adviesprijs*949.-

ETNA FORNUIS 14.00
GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST PHILIPS VIDEO + PDC
SJ70-550; Adviesprijs'1949.-

urbo-Dnve!LCD-afstbed.*895.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

^cm&ü

Pffii 9 VIO
I-JM& £*Rfi

BAUKNECHT KRC3032
300 LITER KOELER

795.-

ZANUSSI WASDROGER

TURBO-DRIVEVIDEO
ARISTONA 63 CM
VHS-HQvideo.V59.STEREO TELETEKST

TypeTD52; Reverserend*649.-

Pffi4 O>IO
liJaftf u*T«f-

63TA4410; Adviespnjs'1995.-

PTjFi CQQ _
tJafc? U^9.

IS70-33; Stereo en teletekst.

KONDENSDROGER

JVC VHS-HQ VIDEO

pTgffr
UW*

BLAUPUNKT 63 CM
MM63-12;TeteteksL AoV.'l 679.-

plgj% QQQ
LQlür O«fwM

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

Opzetyrieskastje. Adv.'595.-

948.-

WHIRLPOOL AFB594
120 LITER VRIESKAST

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

198,-

AEG TYPE 520

568.- ~~

Kondensdroger. Adv.'l 449.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

BOSCH VRIESKAST
Tye GSD1 341 ; Adv. *848.-

Inkl. afstandbediening. '699.-

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER

BETER EN GOEDKOPER.'
SONY COMPO-CD SYSTEEM

Elektronisch. Adv.*1699.-

uW
1099-"
MIELE DROGER T349

Versterker, tuner, cassettedeck,
CD-speler en boxen. Adv.*440.-

279.-

OPZETVRIESKAST

Kondensdroger. Adv.'l 549.-

GV401; "Beste koop!" TELEJEKST/PDC prog. '1 099.-

T51-540; Teletekst. Adv.'1099.-

298.-

CAft
ünltf-

WHIRLPOOLAWG912

GRUNDIG VIDEO + PDC

37 CM KLEUREN-TV

ATAG GAS-ELEKTRC

N5000; Geen afvoer nodig

HRD770E ; LCD-afst.bed. *799.-

GRUNDIG 51 CM KTV

410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.'l 575.-

898.-

BAUKNECHTTRA961

BLAUPUNKT 70 CM

528.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELErCmOFORNUIS

^Jvvfft "
WHIRLPOOL243 LITER
1.40 meter hoog met 6 vriesvakken cq laden. Adv*1165.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

178.-

STUNT!! VRIESKIST!!
MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. '249.-

P1N-CODE

159.-

Bijna alle (opmerken leverbaarin alle maten en soorten. ETNA WASEMKAP
Er is al een vrieskist vanaf: AVANCE;3-standen.Adv'135.-

DE GROOTSTE OIMAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

, Meer hudael door de gratis l lO l T\l "\\ Electronisch betalen | HAARLEM
'
BEVES^H.1^
,
i)BCC-carcl!
:
I V -^....-'•ImetuwPlN.r.ade.
l Winkelcentrum "Schalkwijk" l SUPËRSTORE 1100 m^
Aanvraag-folder in de winkell| Lv" - '
7
zonder extra kosten | Rivièradreef 37
,
| Breestraat 65 . .

I

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

L

298.

l OPENINGSTIJDEN:
l maandagmiddag
l dinsdag t/m vrijdag ...
"zaterdag .9 tot 5 uur.
Cl CI^Tpn.QIIPCDClBadhoevedorp vrijdag ..
CUCIV l rtU-ÖUrtKU l Maarssenbroek vrijdag

78..1 tot 5.30 uur
9 tot 5.30 uur
.KOOPflVOND:
..:... 7 tot 9 uur '
..... 7 tot 9 uur
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Sterk debuut Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Het debuut van Zandvoortmeeuwen, in de derde klasse
KNVB, is bijzonder succesvol verlopen. Het op bezoek
zijnde, tot favoriet voor de
titel bestempelde Zilvermeeuwen, werd door een
met passie voetballend
Zandvoortmeeuwen
met
een 1-0 nederlaag huiswaarts gezonden.
Op het zonovergoten en
schitterende voetbalveld van
Zandvoortmeeuwen werd de
strijd aangebonden met Zilvermeeuwen. De gasten hadden
over het geheel genomen meer
balbezit, doch gevaarlijk werden ze niet voor het Zandvoortse doel. In het Meeuwenteam,
speelden de jeugdige Geoffrey
van den Broek en Marcel Paap
zeer verdienstelijk, terwijl
voorstopper Micha Tibboel een
te grote hindernis was voor de
Zilvermeeuwen-aanval. Aanvallend was ook Zandvoortmeeuwen niet bij machte een vuist te
maken. Riek de Haan kon de
kopduels niet winnen van de
ijzersterke verdedigers waardoor er geen gevaar voor het
doel ontstond.

ZANDVOORT - Het lijkt
er op dat trainer Harry Talsma zijn Zandvoort'75 na één
wedstrijd al aardig op de
rails heeft. In deze eerste
competitiewedstrijd taehaalde Zandvoort'75 een knappe
2-1 overwinning op het
Edamse EVC.

Een speler van Zilvermeeuwen aan de bal. De favoriet voor de titel werd door Zandvoortmeeuwen afgetroefd
Foto Persbureau Zandvoort

Castien. Ook nu werd er lange twintigste minuut nam Zandtijd door beide teams voorzich- voortmeeuwen verrassend de
tig gevoetbald. De doelpogin- leiding. Robin Castien speelde
gen van de Meeuwen-teams zich goed vrij en zijn voorzet
werden een gemakkelijke prooi leverde een van de weinige gevoor de doelmannen. In de wonnen kopduels voor Riek de

Haan op. Schitterend en knalhard kopte De Haan de bal in
de bovenhoek, 1-0.
Zilvermeeuwen moest toen
wel meer risico's nemen. De
Zandvoortse
achterhoede
kwam onder druk te staan.
Daarentegen lag er ruimte genoeg voor een gevaarlijke counter. De Zandvoorters slaagden
er niet in met een beslissende
uitval te komen. Ook enige vrije
trappen van John Keur leverde
den, maar ook geen onneemba- geen tweede treffer op.
re hindernissen," aldus Hans
Drost, die zijn team ook zonder
Van de Klashorst een plaats bij Druk
de eerste drie toedicht. Chess
De druk op het Zandvoortse
begint met twee thuiswedstrijden, namelijk op 6 oktober tegen Hoofddorp en op 3 november tegen Aalsmeer.

Chess Society teams ingedeeld
ZANDVOORT - De definitieve indeling voor de beide
schaak-achttallen van de
Chess Society Zandvoort
bracht weinig schokkende
veranderingen. De enige bijzonderheid die extern-wedstrijdleider Olaf Cliteur signaleerde, was het feit dat de
derde klasse E, waarin het
tweede team uitkomt, wederom in sterkte is toegenomen.

normale gang van zaken, doch
de wedstrijdleider presteerde
het reeds enige malen om twee
degradanten bij elkaar te stoppen in de groep van Chess Society, waardoor deze groep zo
langzamerhand alleen nog
maar bestaat uit voormalige
eersteklassers. De degradant
waar de hoofdmacht van Chess
mee te maken krijgt, is het reserveteam van de Hillegomse
Schaakclub De Uil.

Ondanks het vertrek van eerste bordspeler Pred van de
Klashorst ziet teamleider Hans
Drost de toekomst van het eerste team van Chess Society met
vertrouwen tegemoet. Reden is
onder meer dat de tweede klasse D, waarin Chess voor het
vierde achtereenvolgende jaar
uitkomt, niet echt in sterkte
toenam. „We krijgen slechts
met één degradant uit de eerste
klasse te maken," meldt Drost
lachend.
Op zich is dit namelijk een

In de derde ronde op maandag 27 november ontmoeten de
Zandvoorters De Uil. Er degradeerden vorig jaar twee teams
uit de tweede klasse D en daar
komen twee oude bekenden uit
de derde klasse voor terug, te
weten: HWP 3 en Bloemendaal
3.
Verder treft Chess vier oude
bekenden van vorig jaar en wel
de eerste teams van Heemstede, Hoofddorp en Aalsmeer en
de reserves van De Vennep.
„Geen gemakkelijke wedstrij-

Politiek Café in Yanks
ZANDVOORT - In multifunctioneel centrum Yanks
aan het Dorpsplein wordt
dinsdag 19 september Politiek Café gehouden.

bekende Zandvoortse politici
hebben, waaronder de heren H.
van Leeuwen, D66, en G.J.
Bluijs, fractievoorzitter van het
CDA." De gespreksleiding zal
ook ingaan op alle vragen die
„Gezien de hoeveelheid actu- vanuit het publiek worden geele gebeurtenissen in Zand- steld. De zaal is open vanaf
voort, verbinden we deze keer 20.30 uur.
geen vast thema aan het Poliiek Café," zegt organisator EuHet Politiek Café maakt ongène Weusten. „Naast een derdeel uit van Info Yanks, dat
groot aantal politici in de zaal poogt 'een ideale samenstelling
zullen we op het podium drie te zijn van degelijke informatie
en gezellig uitgaan'. Het vindt
plaats in de zaal van Dance
Club Yanks, Dorpsplein 2.

Slechte start TZB

ZANDVOORT - TZB kende
geen lekker begin van de voetbalcompetitie. Tegen het derde
team van EDO verloren de badgasten met maar liefst 4-0, terwijl drie dagen eerder voor de
bekercompetitie
Heemstede
nog met 1-0 werd geklopt.
Twee wedstrijden binnen een
paar dagen bleek voor TZB te
veel van het goede. In de wedstrijd tegen EDO waren de
Zandvoorters niet veel minder,
maar het geroutineerde derde
team van EDO bleek beter met
de mogelijkheden om te gaan.
Toen TZB de kansen verzuimde te verzilveren, kwam EDO
op een 1-0 voorsprong. Vlak
voor rust kreeg TZB een nieuwe tegenslag te verwerken in de
vorm van een tweede tegentreffer, 2-0.
In de tweede helft speelde
TZB achterin één op één en
kreeg daardoor een veldpverwicht. De Haarlemmers lieten
de Zandvoorters rustig komen
en vingen de aanvallen bekwaam op. Met snelle tegenstoten werd TZB in de slotfase
ftaar een 4-0 nederlaag gespeeld.

Tweede team
Het tweede team zal het erg
zwaar krijgen in de derde klasse E. De Uil 3 en Het Oosten
degradeerden uit de poule van
Chess l en zijn zware tegenstanders evenals het vierde
team van VHS en de reserves
van Heemstede. Het derdeklasserschap zal dan ook volgens teamleider Olaf Cliteur
veilig gesteld moeten worden
tegen de reserves van SVS, het
vierde team van HWP en tegen
De Vennep 3.
Chess 2 opent zwaar op 13
oktober thuis tegen De Uil 3. Op
donderdag 9 november volgt de
belangrijke uitwedstrijd tegen
SVS 2. Het tweede team van
Chess zal net als vorig jaar weinig van samenstelling veranderen. Hans Drost, Mare Kok en
Peter van de Beek gaan steeds
beter presteren en ook Simon
Bosma is een betrouwbare
kracht.
Tegenover het vertrek van
Fred van de Klashorst meldt
het Chess-bestuur de komst
van twee nieuwe leden en wel
Jaap Bouma en de jeugdspeler
Florian van der Moolen. Laatstgenoemde mag zich tot de
sterkste junioren van Zandvoort rekenen, terwijl Bouma
veel ervaring heeft als clubspeler. Belangstellenden voor de
schaaksport kunnen zich iedere vrijdagavond vanaf acht uur
melden in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat.

(ADVERTENTIE)

Dia voordeel
Leica diaprojector: De Pradovit PI50, een autofocus
diaprojector met afstandsbediening. De projector is
voorzien van 2.8/85 mm objectief
en24V/150W lamp.

Méér dia voordeel
•Projectiescherm 125x125 cm van J-297-voor 99,•Kodak Elite diafilm 400 ISO voorde prijs van 200 ISO
•Uw dia's en foto's nu óók op TV of computer.
Capi-Lux informeert u graag over de mogelijkheden met
Photo-CD en de toepassingen van deze nieuwe beelddrager.

Capi-Lux maakt van uw
dia een foto
10x15 cm glanzend van J-r30" voor

Hond bijt voetballer
ZANDVOORT - Tijdens de
voetbalwedstrijd TZB-BeverWjk is zondag een 27-jarige
voetballer van Beverwijk door
f-en hond in zijn bil gebeten. De
hond, een Rottweiler, was met
e
en andere hond weggelopen
Uit Overveen. De voetballer
jttoest zich bij een EHBO-post
'aten behandelen. De eigenaar
Van de honden zal de schade
Vergoeden.

Vierde plaats voor
Ronald Vossen in
Vege Sierra Cup

Capi-LüK
BRENGT LEVEN IN BEELD
Haarlem Winkelcentrum Schalkwijk, Rivièradrccf 32,
Hoofddorp Kruisweg 656, Heemstede Binnenweg 151.
Aanbiedingen gelden t/m 14 oktober 1995.

doel werd inmiddels groot,
doch echt uitgespeelde kansen
kreeg Zilvermeeuwen niet. Micha Tibboel en John Keur controleerden de defensie, terwijl
Serge van Lent met de schoten
die hij te verwerken kreeg geen
moeite had. In de slotminuut
kroop
Zandvoortmeeuwen
door het oog van de naald. John
Keur kopte terug op zijn doelman. De bal ketste op de paal zo
in de handen van Van Lent. Wat
Zilvermeeuwen ook probeerde,
het met veel inzet strijdende
Zandvoortmeeuwen gaf de eerste drie punten van dit seizoen
niet meer uit handen.

hetgeen na een kwartier gelukte. Ted Saunier zorgde voor
vreugde in de Zandvoortse gelederen, 2-0 Bijna had Paul Longayroux, even daarna de Zandvoorters aan een derde doelpunt geholpen. Zijn inzet
scheerde net langs de verkeerde kant van de doelpaal.

De harde wind had veel invloed op het spel van zowel
Zandvoort'75 als EVC. De
Zandvoorters begonnen met de
wind tegen en werden door
EVC teruggedrongen. De uitvallen van Zandvoort'75 waren
echter gevaarlijker dan het constante overwicht van EVC. De
Zandvoortse
achterhoede
speelde een gedegen partij voettaal.

In het laatste kwartier ging
het bijna nog mis met Zandvoort'75. De spelers dachten al
gewonnen te hebben. Door te
lichtzinnig voetbal kwam EVC
terug tot 2-1.
Bijtijds
herstelde Zandvoort'75 zich. Met rustig verdedigend voetbal werd de voorsprong vastgehouden, terwijl
Arthur Paap en Edwin Ariesen
nog dicht bij een doelpunt waren. Het bleef echter bij een
De beste doelpogingen kwa- goede 2-1 overwinning.
men op naam van Zandvoorters. Dennis Keuning knalde de
bal rakelings over het doel en
Edwin Ariesen had al een vrije
trap net over zien gaan. Aan de
andere kant liet doelman LUC
Krom zien in vorm te zijn.
Krom ontnam met een uitstekende reactie een Edamse aanvaller de mogelijkheid tot scoren. Na een half uur voetballen
kwam Zandvoort'75 verdiend
ZANDVOORT - De zaterop een 1-0 voorsprong. Edwin dagvoetballers van ZandAriesen lanceerde Paul Longay- voortmeeuwen hadden op
roux, die niet faalde, 1-0.
meer gerekend dan de 3-1
De tweede helft kende een nederlaag bij Hoofddorp.
openingsoffensief van de Zand- Tot een kwartier voor het
voorters. Gepoogd werd de einde was de stand nog in
voorsprong te verdubbelen, evenwicht, maar foutieve

Het Britse Race Festival,
waarop Zandvoortse ondernemers inhaken met Brits aangeklede winkels en enkele restaurantbedrijven speciale menu's
serveren, staat bol van alles wat
maar met het land van de
'Union Jack' te maken kan hebben. Muziek, demonstraties,
Londense taxi's en dubbeldekkers zijn op het circuit te horen
en te bewonderen.
Verder zijn er exclusieve autp's van de merken Aston Martin (zestigjarig jubileum), Jaguar, Rolls Royce en vele andere merken. Het publiek kan
meerijden in automobielen van
Britse makelij. De mooiste
exemplaren van alle merken
zullen deelnemen aan het Concours d'Elegance. Vele marktkraampjes met typisch Britse
auto-onderdelen, accessoires,
modelauto's en vele andere automobilia zijn eveneens op het
circuit. De traditionele Engelse
bolhoed, een verkleinde kopie
van de Big Ben en Fish en
Chips zullen ook aanwezig zijn.
Het programma duurt op beide
dagen van negen tot zes uur.

Sepp Koster
De hoofdmoot binnen het raceprogramma van het British
Race Festival wordt gevormd
door twee races om de Euro
Cup Formule Ford 1995. Deze
serie bestaat uit vier wedstrijden, waarvan er inmiddels twee
zijn verreden. In de Ford Zetecklasse (ISOOcc) wist de leider in
het Nederlandse kampioenschap Sepp Koster niet de
hoogste score te realiseren. De
in België wonende landgenoot
moet nog genoegen nemen met
een vierde plaats. De doelstelling voor Zandvoort is duidelijk, namelijk een optimale score behalen om zodoende nog
kans te hebben op de Europese
titel. Concurrentie voor Koster
is te verwachten van Leinders
en Verbergt, de twee Belgische
coureurs, en de Zwitser Pessi,
met als gevaarlijkste outsider
de in Engeland racende Nederlander Michael Vergers. In de
Formule Ford Kent Euro Cup
(1600cc) staat de Deen Allan
Berndt na twee races eerste in
de titelstrijd met op de tweede
plaats Hoofddorper Marijn van
Kalmthout. Serjala (Finland)
en Lyngby (Denemarken) volgen voor de Amsterdammer Michael Florie.
Behalve het zondagse raceprogramma met de Euro Cup
Formule Ford staan er nog
wedstrijden op het programma
met historische Engelse auto's
en races voor de MG en Spridget Competitions. De toegangsprijs bedraagt per dag vijftien
gulden voor duinen en tribune,
terwijl voor tien gulden meer
ook het rennerskwartier kan

Leren 'zappen'
ZANDVOORT - Veel zappers zappen onnodig vaak,
omdat zij hun tv-afstandsbediening niet goed hanteren, of omdat zij de vele
tv-stations niet goed gerangschikt hebben.
Daarom organiseert Jan van
der Meer, van Consumentenvideo Educatie Centrum Zandvoort, tel. (023-57)17701, een
cursus 'Geoefend Zapper'. Kosten 125 gld. p.p., incl. een Simplex afstandbediening voor supersnel schakelen. Cursusduur: een ochtend, middag of
avond.
Data: 14/16/21/28 september, 7 oktober. Cursuslokaal: Passage 14-16. Programma-onderdelen: veiliger zappen
(zonder gewrichtsproblemen),
doeltreffend zappen, skippen,
afstellen kanalen, aansluitingen en programmeren.

ZVM-zaterdag in
slotfase te gretig

Britse auto's en motoren op circuit

ZANDVOORT - Circuit
Park Zandvoort staat zaterdag en zondag geheel in het
teken van Britse auto's en
motoren. Sportieve hoogtepunten zijn twee races voor
de Euro Cup Formule Ford,
die door het Circuit Park
Zandvoort en de Historische Auto Ren Club worden
georganiseerd.

ning. Van Es, Andriessen en de
Griek Deverikos gaven elkaar
geen duimbreed toe. Uiteindelijk ging de zege naar Van Es op
krap een seconde gevolgd door
Andriesen.

sitie voor Stor en Van der
Raadt van een prima niveau geDe Squadra Bianca Cup letuigden.
vert altijd veel spectaculair racewerk op. Zo ook nu. Twintig
Van spanning was m de Tro- ronden lang hadden de kempfeo Alfa Romeo geen sprake. De hanen Leerdam en Van den
Amsterdammer Bob van der Wilt het met elkaar aan de stok.
Sluis was veel te snel voor de Het laatste rechte eind moest
concurrentie en won met ruim de beslissing brengen. Met een
een halve minuut voorsprong nauwelijks waarneembaar verop Dekkers uit Amstelveen. De schil van amper 0.2 seconde
Formule Renault daarentegen drukte Leerdam zijn wagen als
stond weer bol van de span- eerste over de finish.

Sterke opening Z'75

Buitenspelval
Het dichtst bij een treffer was
Zilvermeeuwen. De meestal
goed functionerende Zandvoortse buitenspelval klopte
een keer niet, waardoor de Zilvermeeuwen-spits richting doel
kon gaan. Via doelman Serge
van Lent rolde de bal tegen de
doelpaal.
In de tweede helft was Marcel
Paap vervangen door Robin

ZANDVOORT - Met 1500 toeschouwers werden de races zaterdag matig bezocht. Toch viel
er te genieten van snelle en
spannende autosport op het
Circuit Park Zandvoort.
In de Vege Sierra Cup was de
strijd bijzonder enerverend.
Nico Deinum vocht een felle
strijd uit met Dekkers en Bolderhey. Deinum bleef zijn achtervolgers Dekker en Bolderhey nipt voor. In deze race kwamen de Zandvoorters Ronald
Vossen, Theo Stor en Mike van
der Raadt prima voor de dag.
Ronald Vossen was met een
vierde plaats geweldig op dreef,
terwijl de zesde en zevende po-

handelingen in de Zandvoortse defensie leidden de
nederlaag in.
Op het zeer slechte veld van
Hoofddorp, het gras stond centimeters hoog, kwam het door
Zandvoortmeeuwen gepropageerde voetbal, niet tot z'n
recht. Hoofddorp dat de lange
bal hanteerde had minder last
van het slecht bespeelbare veld.
Door deze omstandigheden
ontstond een rommelig duel.
Hoofddorp profiteerde van een
foutieve uittrap door doelman
Winter te verschalken, 1-0.
Met een sterk slotoffensief in
de eerste helft poogde Zandvoortmeeuwen de gelijkmaker
te forceren. Het was de topscorer van het vorig seizoen, Barry
Paap, die zijn naam eer aan
deed door fraai voor de gelijkmaker te zorgen, 1-1.
De Zandvoorters startten
goed in de tweede helft. Het felle spel leverde een veldoverwicht op en tevens enige goede
kansen. Barry Paap, Ferry van
Rhee en Bob Brune zagen echter geen kans de Hoofddorpse
doelman te verschalken. Een
half uur lang hield Zandvoortmeeuwen een overwicht. De
ploeg van coach John van der
Zeijs was niet tevreden met een
gelijkspel en nam onnodig veel
risico.
In de dertigste minuut profiteerde het slimme Hoofddorp
van concentratie verlies in de
Zandvoortse defensie. De Zandvoorters leden balverlies, waarna Hoofddorp gemakkelijk op
2-1 kwam. Om alsnog aan de
gelijkmaker te komen gooide
Zandvoortmeeuwen alles op de
aanval. De gelijkmaker hing in
de lucht, maar er werd te onzuiver geschoten. Hoofddorp
counterde vervolgens naar een
3-1 overwinning.

MG's en andere Engelse sportauto's op een van de vorige
edities van het Britse Race Festival

Golfclub sluit zomerstrijd af

worden bezocht. Een kaart deren tot twaalf jaar krijgen,
ZANDVOORT - De zomera- Dames met GVB: 1. Ans van
voor twee dagen kost 25 gulden onder begeleiding van een volvondcompetitie van golfcub Brero, 2. Marjon van der
respectievelijk 35 gulden. Kin- wassene, 50 procent korting.
ZGC Sonderland werd vorige Kruijs, 3. Rita Faber, 4. Erna
week woensdagavond afgeslo- Meijer, 5. Ans Buursema. Daten. Na een trage start qua op- mes zonder GVB: 1. Laura van
komst werd door de inzet van der Storm, 2. Els Diel, 3. Cathy
Fred de Graaff de competitie Mesman, 4. Carole van der
met 9 flights (=36 personen) be- Storm, 5. Anneke Koene.
ZANDVOORT - De ZVMeindigd.
Het
was
een
zeer
verdienstehandbalteams zijn ook dit lijk gelijkspel voor ZVM. Het
Behalve een goede organisaseizoen van plan hoge ogen sterke Kwiek had, op eigen
De leden van de golf club leg- tor van de zomeravondcompete gooien. De Zandvoortse veld, de handen vol aan het den een prima spelletje golf op titie blijkt Fred de Graaff ook
mannen boekten de tweede Zandvoortse
vrouwenteam. de grasmat en tot aan de laatste een goede golfer te zijn. Op
zege. Nu werd De Bunkert Met goed handbal hield ZVM avond was de spanning te snij- Spaarnwoude won De Graaff
den. De uitslagen: Heren met het Wegener-toernooi.
met 24-17 verslagen. De de race keurig vol.
vrouwen wonnen de eerste
Het gelijkspel was zeer te- GVB: 1. Ben Rückert, 2. Hans
Ruim zeshonderd deelnewedstrijd en speelden nu ge- recht en met drie punten uit Janssen, 3. Jan Termaat, 4.
lijk tegen Kwiek, 11-11.
twee wedstrijden draait ZVM Fred de Graaff, 5. Jan Zwem- mers speelden hier een indivimer. Heren zonder GVB: 1. duele strokeplay-wedstrijd. De
prima mee
Hans Janssen jr., 2. Herman prestatie van Fred de Graaff
De Zandvoortse handballers van Oevelen, 3. Peter Bluijs, 4. kan dan ook zeer bijzonder geZN n na de promotie van vorig Bob Jager, 5. Michiel Kramer. noemd worden.
seizoen wederom in staat met
de bovenste teams mee te draaiZANDVOORT - De duiven en. In de derby tegen De Blinvan Postduiven Vereniging kert was ZVM duidelijk beter.
Pleines hadden er kennelijk zin Na een 3-1 achterstand vond
in. Met een snelheid van ruim ZVM het ritme en De Blinkert
negentig kilometer per uur werd vervolgens op achteroverbrugde de eerste duif, van stand gezet. Met leuke en snelle
Rook Driehuizen, de 210 kilo- aanvallen scoorde ZVM er lustig op los, ruststand 8-12.
meter.
Het was de voorlaatste vlucht
van dit seizoen. De duiven vlo- De mannen van coach Joost
gen vanuit het Belgische plaats- Berkhout dicteerden ook in de
je Houdeng voor een vlucht tweede helft het spel. Snelle
over 210 kilometer. Om 11.45 aanvallen leverden kansen op
uur werden de duiven gelost en en ook doelpunten. Cor van der
met grote snelheid werd de te- Koekelt en Guido Weidema
rugtocht aanvaard. Om 14.05 scoorden er lustig op los. DeHet eerste voetbalweekend van de vier Zandvoortse topteams
uur landde de eerste duif van fensief had ZVM eveneens de
Driehuizen op het hok. Ook de zaak goed in handen. De 17-24 leverde slechts vier doelpunten op. TZB scoorde helemaal niet,
tweede plaats was voor Drie- overwinning was dan ook vol- het verloor met 4-0, maar Zandvoort'75 scoorde twee doelpunten.
huizen terwijl Hans Heiligers komen terecht.
EVC werd met 2-1 verslagen door doelpunten van Ted Saunier
beslag legde op de derde plaats.
Uitslag: R.Driehuizen l, 2, 7,
Doelpunten: Cor van der Koe- en Paul Longayroux.
10, 13, 16, 17. H.Heiligers 3, 15, kelt 7, Guido Weidema 5, Goran
Zandvoortmeeuwen kwam door een doelpunt van Riek de Haan
25. J.Romkes 4, 5, 6,14,19,23. R. Bogojevic 3, Patrick Terpstra 3,
en Th.Sinnige 8, 9, 11. P.Bol 12, Martij n Hendrikse 3, Peter tot een 1-0 overwinning, terwijl de zaterdag-collega's met 3-1
verloren. Het enige doelpunt werd gescoord door Barry Paap.
18, 21, 22, 24. E.Paap 20.
Pennings 2, Ronald Vos 1.

Tweede zege ZVM-handbal

Duiven gaan ruim
negentig per uur
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Suzuki

Chrysler - Amstelveen

Amstelstein - Suzuki

Daihatsu

Fiat

Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

A4/101 pk

direct leverbaar

ƒ 42,00

Ford Escord 1.4 Bravo

Autovroon

Bouwjaar 1989, 5 deurs,
diam. wit, Lm. velgen
APK tot 8/96, ƒ 8.250,-

Audi-VW-dealer Amsterdam
ECELLENTE DEALER 1995
Contactweg 47
A'dam-Sloterdijk, 020-6869611

Tel. 020-4110002
Fiesta 1.3 FlashO/93 58.700 km
Lada
Escort 1.6Trop.8/93 18.000 km

ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ 8,80
ƒ 10,40

Escort 1.6 wag.8/95 2.500 km
Mondeo 1.8 Hb.2/94 55.000 km
Mondeo 1.8 CL7/94 13.000 km
Mondeo 1.8 CL 1/95 33.000 km
Probe GT 24 V3/94 10.000 km
ALBERS, OUDERKERK.
Ford Service Dealer.
Tel. 02963-1767

WESTDORP
LADA en KIA dealer
3x Lada 2105 1.5
'93
6x Samara 3 drs . '90 t/m '94
4x Samara 5 drs . '92 t/m '95
3x Samara Diva .. '92 t/m '94
1x Kia Sephia 1.6 4 drs .. '94
1x Kia Sportage 2.0 16 V '95
1x Kia Besta 2.2 D
'95
FORD SIERRA'83,1.6lt, 5 drs. Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam: 020 • 6825893
Save auto ƒ3500. APK april
96. Tel. 02945 - 1944.

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

020-665 86 86

Hyundai

Honda
HONDA
AUTOKROOIJ
DEMONSTRATIEWAGENS
Accord 2.0 i S, april 1995
Accord 2.0 i, juni 1995
Civic 5-drs. 1.5 i
V-TEC-E, april 1995

Citroen

T.T. Vasumweg 32
(a.d. Klaprozenweg)
Amsterdam Noord
Tel. 020 - 6310615.
Vanaf ringweg afslag S 118

CITROEN OLTHOF

Land/Rangerover

ƒ14.750
Te koop Toyota Tercel 1.3 SR, Ax Rrst 6/92
'85, 3-d., zonnedak, APK '96, Ax First Class 3/93 . :f 15.250
Ax 11 TGE6/94
ƒ17.250
ƒ2000. Tel.:020-6410651.
Ax Rrst Impr. 3/94. ..ƒ17.250
Ax Rrst Impr. 2/95. ..ƒ18.750
Bx 19 Routiére 8/92 ƒ21.500
Zx Aura 1.8 1/95 .. ..ƒ29.500
Zx Avantage 1.6 10/92/ 19.550
Zx Avant. 1.610/92 .ƒ19.950
Peugeot 205 1.4 1/92 ƒ 15.500
V W Golf automaat 1988, grijs
m. ƒ9.950. Van Vloten, Volvo 6 mnd. renteloze uitgestelde
betaling van max. ƒ 10.000
dealer. Tel.: 020 - 6396222.
en 1 jaar volledige garantie
BX 14 RE Rood, 3/89, in zeer
+ 1 jaar gratis onderhoud
goede staat ƒ 7.750,3 mnd Bo- Isolatorweg 40, A'dam, Slot.dk
vag-garantie. Citroen dealer
Afslag S 102; Tel. 020-6823520
Olthof. Tel. 020-6823520.
CITROËNSPECIALIST
Lada2105 1.5 '93 ....ƒ8.750
TIMO DE BRUYN
Samara 3 drs '90 ... .ƒ6.950 Occasions, reparaties, APK,
Samara 5 drs '92
ƒ9.950
schade en laswerk.
Westdorp: 020 - 6825893
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Tel. 020-6320190 fax 6343433.

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

OTO/ICI CITROEN
biedt aan voor de
vaste prijs van:
ƒ5000,km
km
km
km

Voor een goede SAAB 99, 90
ƒ6000,of 900, ook Royal class
100.000 km
SAAB SERVICE MOLENAAR BX 14 '87
BX 16 RS Break '86
Hoofddorp 02503-14097

Hyundai Pony 1.5i, stuurbekr.
10/94, 14.000 km, incl. 2 jaar
fabr.gar.
ƒ 19.950.Hyundai Excel. 1.5 IGL
6/91, 58.000 km
ƒ11.950.-

Voor liefhebber, Audi 90 20E, 5
cyl., 115 PK, alle opties, '85,
mooi, ƒ6600: 01820 - 31474.

Klassiekers
en Oldtimers
Oldtimer (ver)kopen? Bel het
data bestand van het Ned. Oldtimer Buro 02990 - 34065.
T.k. roomwitte Volvo Amazone,
4-drs, aut., mooi chroom, b.j.
1964, ƒ 9500. Tel.: 020-6691247.
T.k.: zeer mooie metall, grijze
Citroen DS 19 Pallas, bj. '66,
APK 4-'96, MRB vrij. Prijs
ƒ20.000. Tel.: 01883-18230.

Volvo

940 GL 2.3, Airco
/92
940 GL 2.0
3/92
745 GLD-TD Estate
/88
440 GLE 1.8
/94
340 DL aut
6/88
HYUNDAI AMSTELLAND
440 Reet 1.8
6/94
Schepenbergerweg 11
440 Demo 1.6
4/95
A'dam, ZO, 020-6976971.
480 ES 1.8i
10/89
Swift 1300, 1991, 40.000 km,
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
ƒ 14.950.-. HYUNDAI
OFF. VOLVO DEALER
AMSTELLAND
Nijverheidslaan
1, WEESP
A'dam-ZO: 020-6976971.
Tel. 02940
18200/18008

Mazda

Rijscholen

+ 50 auto's APK gek. DenT.k. inruilauto's: Ford Sierra 2.0
5 ***,** VERKEERSSCHOLEN
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat CL, 5-drs, LPG, 1-'88, ƒ5250.
Haarlemmerweg bij molen. MB 280 S Autom., LPG, el.
Amsterdam • Almere - Zaanstreek
020-6844079. Tevens Inkoop. schuifd., 11-'83, ƒ 6750. Kadett
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
1.3 LS, 6-'87, ƒ 5500. Kadett 1.2
Lada Samara 1.5 5-drs . .1992
10 motcrrijlessen + examen ƒ 775.LS 3-drs Station, LPG, 8-'85,
Lada Samara 1.5
1990
Motorrijlessen ƒ 50.- per 60 min.
ƒ3750. Golf Memphis, 7-'85,
Lada 2105 1.5, verwacht 1992
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
ƒ 6250. Volvo 244 GLE 4-drs,
Subaru Justy 1.0 DL 5drs1992
5-'82J2250.Citr.BX1.9RDieTheorie op CD-I GRATIS
Subaru Mini Jumbo SDX 1991
sel Break, 4-'86, ƒ 3750. BX 1.6
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Subaru Mini Jumbo SDX 1992
TGi,
LPG,
3-'89,
ƒ
6450.
Volvo
GARAGE ECONOOM
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Daihatsu Cuore
1992
340 DL, 3-'87, ƒ3250. Citr. AX Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer,
Volkswagen Jetta 1.6 .. .1986
Repareert
1ÏTRE, '88, ƒ 4250. BEREBEIT,
uw Koppeling en Remsysteem Honda Accord 2.0 EX ..1990 Amsteldijk 25, A'dam, 020 •
R.de Beerenbrouckstr. 157-159, tel. 020-6138473.
Fiat Uno 75 iE
1989
snel & vakkundig
Kempenlaan 90. tel. 020-6140005.
6627777. Zo. 10/9 geopend.
Informeer naar onze prijzen
RIJSCHOOL
ROLF
AUTO SERVICE WETTER
AARZEL NIET, BEL NU l!
Let op
Rijden bij Rolf is een begrip in
Zwanenburgerdijk 603
Amsterdam. Met een goed
Wagenpark Johan Boom
Uw Bovag-Autospecialist
1161 NX Zwanenburg
team instructeurs geven wij op
+ 300 auto's
Telefoon: 02907 - 6572
Frederiksplein 6, 020-6232505.
een psychologische manier in- Gevraagd jonge auto's vanaf
v.a. ƒ600.-tot ƒ 20.000.Nieuw, Nieuw
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.tensief les en nog leuk ook! 1992 a contant. Belt u voor inl.
Oranje Hek
Hoog slagingspercentage en 03410 -19354 of 0652 - 977028.
DIESELSERVICE
Automarkt Barneveld
Zuiderakerweg 83 ^
brandstofpompen; verstuivers
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Amsterdam • Osdorp
Professioneel
en
betrouwbaar
cil.koppen vlakken. Garage/
Tel. 020-6868063/6332405. P.S. DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Tel. 020 - 6105478.
Grote keus en veel service.
motorenrevisie FEENSTRA
Wij verzorgen ook 8-weekse merk auto a cont. met vrijwar.
ledere
vrijdag
en
zaterdag
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur cursussen en examenroutes rijbewijs. Tel.: 020-6105478.
Industrieweg 27, Duivendrecht
Kom
naar
Barneveld
voor
Garantie al v.a. ƒ 1.000.Tel. 020-6980639
den is vanzelfsprekend.
Taunus
1.6, achteras 3.78, mag
uw verantwoorde aankoop.
Bekend door heel Nederland
schade-auto of geen APK zijn.
Verkeersschool 'Trendy
Industrieterr. Hasselaar-West.
APK KEURINGEN ƒ70,
Ook filiaal in Den lip 55
Liefst rijbaan 02979 - 41687.
. Welkom
Amsterdam, een sensatie
klaar terwijl u wacht.
tussen
in rijles: 020-4205386.
Garage West-Center:
Tel. 03420 - 23432.
T.k.
gevr. loop/sloop en schaLandsmeer & Purmerend
020-6122476 (zonder afspraak)
Voorkom onzekerheid in uw rij- de-auto's spec. merken Opel/
Tel. 02908 • 24640
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Volvo/Ford. Tel. 020 - 6370711.
opleiding en vraag de gratis
RIJLES-INFO-GIDS
A.P.K. KEURINGSSTATION
Te koop gevraagd AUTO'S a
Keuren zonder afspraak
70 BESTELAUTO'S en pers. • Bewijsnummers van een voor Amsterdam en omgeving
contant met vrijwar.bewijs
Feenstra & Jimmink
busjes v.a. ƒ3500. Garage geplaatste advertentie in deze aan: 020 - 6633773 of 6922612.
Tel.: 02908 - 24640
Tevens informatie over theorierubriek krijgt u alleen
Asterweg 24A A'dam 6364702 Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd: toegezonden als u dat bij de lessen en examentrainingen.
Autobedrijf CRYNSSEN
Bennebroekerweg 17, Rijsen- opgave van de advertentie Wilt u een goede en niet te
Crynssenstraat 10-14
hout bij Aalsmeer, 02977- kenbaar maakt. De kosten dure rijopleiding? Bel dan
Overwinteren? T.k. compl. faTel.: 020-6184402.
daarvoor bedragen ƒ 4,50
24229. Ook t.k. gevraagd.
Citroen
4/5
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 - briekscamper
APK-keurstation, reparaties
6127187. Eerste 4 lessen voor pers., '79, 75.000 km, i.z.g.st.
alle merken en schaderegeling. VW Transporter turb. dies.
ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,- ƒ 10.500,-. Tel. 020 - 6659934.
'90, wit, gesl., o.h.boekjes,
20 lessen + examen ƒ 950,-.
GARAGE ECONOOM
APK 8-'96, 150.000 km, incl.
Te huur VW camper type
Ook in Zaanstad en omgeving.
CALIFORNIA 2+2 pers. va.
Voor al uw SERVICE BEURTEN trekh., radio, fietsr. (3),
fantastische
auto.
Prijs
ƒ850.- p.wk., all in,
en ONDERHOUD
ƒ11.000. Tel. 020-6443793.
Autobedrijf Veldhuizen,
Schadetaxatie en -herstel
A'dam -.ZO., 02940- 17316.
Gratis leenauto's beschikbaar
DIV. STATIONCARS
APK-KEURING,
VW/Audi dealer
•Auto te koop? Plaats in deze
Studenten 10% korting
Allen 5-drs., met diy. opties
klaar terwijl u wacht.
A-POINT, voor nieuwe en gebr.
bestel-, vracht- en
rubriek. U zult verbaasd staan
tegen handelsprijzen
Advies voor 'n goede Occasion
BEDRIJFSWAGENS
personenauto's, -bussen
Mercedes 300 TD
07-'89 over het resultaat.
Wij bieden u een snelle
Amsterdam-ZO (nabij Ikea).
020-6794842, 020-6908683
Renault
21
Nevada,
LPG02-'92
• Bewijsnummers van een
en vakkundige service
Tel. 020 - 6964964.
Zie ATS telet. pag. 888
Passat Variant 1.8 CL .06-'93 geplaatste advertentie in deze
Frederiksplein 6, 020-6232505.
DE LUGT luxe en bestel vanaf Citroen BX 1.9 RD ... .04-'86 rubriek krijgt u alleen
Zelf sleutelen of auto spuiten •Auto te koop? Plaats in deze ƒ50,- per dag excl. BTW.
Opel Kadett 1.2
05-'85 toegezonden als u dat bij de
rubriek.
U
zult
verbaasd
staan
doe je bij HEINING HOBBYBEREBEIT, Amsteldijk 25
opgave vari de advertentie
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
over
het
resultaat.
HAL. 02907-6999 A'dam,
A'dam, 020 - 6627777.
kenbaar maakt. De kosten
Peugeot 106/306, Renault LaSloterdijk 3.
• Bewijsnummers van een guna, Vracht + bestelwagens.
Zondag 10/9 geopend.
daarvoor bedragen ƒ4,50
geplaatste advertentie in deze
• De advertentie-afdeling be- rubriek krijgt u alleen
RENT A BRIK
houdt zich het recht voor ad- toegezonden als u dat bij de
Personenbus ƒ 89,- p.dag
vertenties eventueel zonder opgave van de advertentie
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p.dag
7e Haagse Oldtimerbeurs & Concours d' Elegance
•opgaaf van redenen te weige- kenbaar maakt. De kosten
All-in. KM vrij!
van 22-24 september. De Uithof, 3 hallen + 200 stand..
ren. (Art. 16 regelen voor het daarvoor bedragen ƒ 4,50
Tel.: 020-6922930
Info, Pro Mobiel Totaal Tel./fax. 070.3977210
advertentiewezen).

Service en
Reparatie

Auto's te koop
gevraagd

Bedrijfsauto's

Campers

Autoverhuur

OUKEBAAs
niet duur!!!

Stationcars

Diversen

Volvo Van Vloten

GRANDIOOS OPENINGSFESTIJN

Mazda MX5, cabrio, rood,
'91
De Meteor gaat verhuizen naar b.j.'91, met hadtop en servo, 940 GL 2.3 grijs M
'9C
Weesp per 1 augustus, Bloe- radio, elektr. ramen, windstop, 740 GL 2.3 aut
460 DL stuurbekr
'9ï
mendalerweg 54.
ƒ36.500. Tel. 05452- 1518.
460 GL 1.8
'92
440 DL-GL
'90 t/m '94
440 aut
'90 '92 '94
340 GL Autom
'9C
340 DL-GL
'87 t/m '90
240 GL, grijs M
'87

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI

voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Mini
Renault
MIN11000 SE, 11/88, APK 3/96, R11 GTD 12-'87, bl. met., APK
sportuitv., i.z.g.st. Pr. ƒ5750,- 1-'96,170.000 km, 5-drs, trekh.,
Tel.: 070 - 3616996.
ƒ3800. Tel.:033-652789.

Van Vloten
Amsterdam
uw Volvo-dealer

Al meer dan 25 jaar een begrip
in kwaliteits-occasions.

met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.

AlfA ROMEO 33 m.'87
ƒ 4.750.- ALFA 33 l .3 plaatje van een auto '87
ƒ 5.750,AUW 100 5 dl. m.'85 rood metallic c.v. gel. glas
ƒ 4.950,BMW 318J m. '87 metallic, verlaagd sportvelgen, obs. nw.st.
ƒ 6.750,BMW 325i m. '87 wit. sportvelgen, CD-instalr, 5 speed, w.w. qlas enz.
ƒ11.750,BMWS18! m. '87 Pullman, geplas, c.v. enz.
ƒ 6.750,CADILLAC ELDORADO '85 full options abs. nw.st. Ie eigenaar
onderfroudsboekjes aanwezig
prijs op aanvraag
CITROEN BX m. '85 open dak. elek. ramen
ƒ 3.750,CHRYSUR LE BARON m. '90 full opt., rood metallic
ƒ 18.950,CHRYSIER LE BARON m. '91 turbo, full opt., sportvelg., cobrio
ƒ 19.950,DAIHATSU FEROZA m. '92 metallic, dure stereo, larga-t-cobrio, buil bar, chroom velgen, abs.nw.st. ƒ22.750,FIAT RiïMO 70 dm. '88 metallic, sportvelgen
ƒ 4.750,ƒ11.950,HAT TIPO DGT m. '90 c.v., elektr. romen, schuif/kanleldak, get. glas, alle opl.
FIAT TIPO m.'90 5 speed, 4 drs., metallic, alle opt.
ƒ11.950,FIAT UNO m. '85 i.z.g.st. metallic
ƒ 5.250,FIAT UNO 60 S m. '88 brede sportvelgen. metallic, sportstuur, enz.
ƒ 6.950,FORD ESCORT XR3i m. '84, rondom spoilers in Icleur
ƒ 4.750,FORD ESCORT l .ói m. '85 metallic, nette auto
ƒ 4.750,FORD ESCORT CHESa m. '88 get. glas. sp. balt, abs. nw. st.
ƒ 9.750,FORD SIERRA 2.0 GL metallic, c.v.74 drs., qet. glas, enz.
ƒ 9.750,FORD SIERRA XR4i spec. uilvoering dikke auto veel extra's m '85
ƒ 8.750,FORD SCORPIO m.'89 2.8 lit., automaat, w.w. glas, c.v., sportvelgen, abs.nw.st.
ƒ 12.600,FORD SIERRA 1.6 a m. '92 Ferrari rood, cv., get. glas, sportvelgen, 5 drs., 5 speed, enz.'abs.nw.st. ƒ 14.850,FORD SIERRA wil XR rondom spoilers dikke uilvoering '90
ƒ 13.750,HONDA ACCORD m. '87 c.v., qet. fllas, automaat
ƒ 9.950,HONDA UfGRA'88 i.z.g.st.
ƒ 7.750,MAZDA 323 4-DRS. zilver metallic m. '88 striping
ƒ 7.950,MAZDA 626 COUPE m. '91 rood metallic, spoilers. sportvelgen, enz.
ƒ 15.950,MERCEDES 190 E m. '85 sportvel., schuif/kanleldak, get. glas, ABS, c.v., enz.
ƒ 8.750,MERCEDES 300 E m. '86 schuif/kanleldak, elektr. ramen, amg verlaagd, sportvelgen, leder inter.
ƒ 18.590,MERCEDES 450 SI b.j. '73 alle opl., zilver met. zomer/winlerfap
ƒ39.500,MERCEDES 450 SI b.i. '76 alle opt. Amer. uitv., super rood/wit leder inter., zomer/ winlerkap PR. OP AANVR.
MERCEDES JEEP 280 MOTOR m/87 buil bar, metal., 4-WD, alle opt
ƒr,*™
16.750,MGm.'85
ƒ 2.750,MITSUBISHI GALANT m. '88 c.v., 5 speed, olie opt.
ƒ 6.900,MITSUBISHI STATION '85 turbo uitvoering spec. velgen leder interieur etc.
ƒ 8.950,NISSAN 300 ZX TARGA m. '88 wil, sportvelgen,'striping, pullmonn int.
ƒ 8.950,NISSAN SUNNY SLX m. '88 get. glas cv., open dak; enz.
ƒ 7.950,OPE CORSA 1.5 DIESEL SWlNGUITV. m. '91 abs.nw.st., slriping, 4 drs., sedan
ƒ11.950,OPEL KADETT GSI dql dashboard alle opties
ƒ 8.750,OPEL KADETT GSi m. '89 rondom spoilers, verlaagd digitaal dashboard, sportvelgen
ƒ 6.950,OPEL KADETT GT race-uilvoering 16v supersnel '87
ƒ 7.750,OPR KADETT STATION DIESEL m. '91 c.v., gel.glos, enz., obs.nw.sl.
ƒ 12.750,OPa KA0ETT AUTOMAAT m. '85
ƒ 3.750,OPa MANTA BERUNETTA m. '84 sportvelgen, kuipsloelen, enz.
ƒ 4.750,OPa OMEGA LS l .8 lit. m. '88 stuurbekr., c.v., w.w. glas, enz.
ƒ 10.500,OPa VECTRA l .8i METALL CV, STUURBEKR. m. '91 nw. st„ zonw.glas
ƒ15.750,-'
PEUGEOT 205 l .6 GTi m.'87 zwart, spoilers, alle opt.
ƒ 9.750,PEUGEOT 205 m. '88 bl.metallic, abs.nw.st.
ƒ 8.950,PEUGEOT 205 GL gel. glas, leuke zuinige auto
ƒ 9.650,PEUGEOT 205 1.9 GLi zwart metallic, schuifdak, verl. uitgebouwd, sport inter. brede wielen
ƒ 12.750,PEUGEOT 405 GR m. '88 IPG, metallic, stereo, 5 soeed, bumpers in kleur
ƒ 8.950,ƒ 18.950,PONTIAC TRANS AM b.i. '79 zwart, largo, 6.6 litr., oirbrushed eagle
ƒ 4.750,PONT1AC FIREBIRD b.j. 75 ferrari rood
ƒ 13.950,PORSCHE 944 m. '84 leder inter. automaat, abs.nw.st., metall., c.v., w.w.glas, fuschi velgen
ƒ11.950,RENAULT 19 TS m. '89 open dok, eleklr. ramen, metallic sportvelgen, get. glas, c.v., enz.
ƒ 15.690,RENAULT CUO l .2! m. '92 rood metallic, abs.nw.st., sportvelgen, getint glas, stereo, enz.
ƒ 6.950,RENAULT 11 ZRE m. '87 elektr. ramen, c.v., gel.glas, LPG, metallic
ƒ 8.250,ROVER 213 S m. '87 alle opl., stereo, sportvelgen, metallic
ƒ 4.750,ROVER 260 S m. '82 v.d. Plas uilvoering, alle opl.
SUBARU GRUS.KENT. m. '85 zeer nette auto
ƒ 2.750,ƒ11.650,SUZUKI ALTO m. '90 abs.nw.sl.
SUZUKI SWIFT GTi lóv ferrari rood sportvelgen etc. '88
ƒ 12.750,SUZUKI TWIN-CAM 116 v full options super kanon '87
ƒ11.750,TOYOTA CARINA XL 16V m. '90 automaat, full. opl.
ƒ11.950,ƒ 8.750,TOYOTA COROLLA SXl m. '87 abs.nw.sl., elektr. schuifdak
ƒ 5.950,VOLV0340Glm.'88i.z.g.sl.
VW POLO m. '85 i.g.sl.
ƒ 3.750,VW GOLF m. '84 open dak, sportvelgen, enz.
ƒ 2.500,VW GOLF DIESEL metallic, 5 speed, c.v., enz.
ƒ 4.750,ƒ 10.950,VW GOLF GTi 16V m. '88 get. glas. kuipsloelen, metallic, 5 sp., zeer snel
VW GOLF GTi 16V m. '88 zwart, elek. sch./konleldak, w.w. glas, melall, 5 speed, verl., sportvelg. ƒ11,900,ƒ 3.950,VW PASSAT STATION m.'84 i.z.g.s'
ƒ 8.950.VW SIROCCO GTi m. '85 Amerik. uitvoering, 5 speed, gel. glas, enz.
VW SIROCCO 1.8i lóv abs. nw.st. dikke volle auto '88
ƒ11.750,-

Gave Volvo 340 autom., LPG, 5
T.k. Renault 5 Le Car, i.z.g.st., d., jan. '91, 130.000 km, APK
alt. binnen gestaan, APK 8/96, 2/'96, ƒ 9250,-: 02945 - 1955.
bj. '84, ƒ 1.995,-: 02990 - 73195.
Nissan Sunny 1,4 '91, APK si
Volvo 240 bj. 4/86, wit, i.z.g.st.,
'APK tot 8/96, nieuwe banden/
gekeurd, 48.600 km. ƒ 15.000
Alfa Spider 1991, roodƒ 32.500 rembl., get. glas, schuifd.,
020-6445469/04192-13441.
Safrane R.T. 3.0 V6 aut.
trekh. ƒ 4950. Tel. 023 - 249207.
Tegen hand.pr.: Nissan Prairie 1992, 80.000 km ....ƒ38.500
2.4 SLX, 1-'93, van 1e eig., 19 TR 5-drs. 1992 ...ƒ15.750 Volvo 240 St.w. DL 2.3 L bj 91
LPG, groen metall., ƒ30.500. Twingo 1994
ƒ 17.800 LPG 94 191 DKM sk.dak cv grd
2x nw. model Sunny 1.4 L 16V, Clio RN 1.4 1991 ....ƒ13.900 vaste p. 21.000: 055-213981
3-drs, LPG, 3-'92, v.a. ƒ 11.950. VWGolf 1989
ƒ11.500 Volvo 440 GL, 112.000 km, aug.
BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 11 GTL 1987
ƒ 4.000 '90,1ste eig., rood, prijs n.o.t.k.
A'dam, 020 - 6627777. Zondag 11 TXE 1985
ƒ 3.000 Tel.: 02979-82680.
10/9 geopend.
9 GT 1986
ƒ 3.000
VOLVO-NIEROP
5 TL v.a
ƒ 2.000
Diverse inruil Volvo 440
Citroen Axel 1986 ...ƒ 1.750
v.a. '90 t/m '93
Peugeot 305 Stat.1984/ 1.500
Vancouverstr. 2-12 A'dam-W
RONDAY RENAULT
Opel Ascona 1.9, '78, APK april
020-6183951.
Plantage Middenlaan 19-21
'96. Pr. n.o.t.k. Tel. 020 Amsterdam 020 - 6237247
6433080 (Aernout).

Nissan

Opel

ƒ 8000,AX 11 TRE '88
63.000 km
AX 11 E '89
89.000 km
BX 16 TRI'89
113.000 km
Hogeweyselaan 21
1380 AG Weesp
RENAULT AMSTERDAM
Tegen handelsprijs: Vectra 1.8i
Honda Accord 2.0 EX, sedan,
02940 - 16661
Top occasions met 1 jaar
1990,90.000 km, ƒ 19.750. Auto
GL, 5-drs, LPG, 8-'91, ƒ 14.950.
garantie
Ruime keuze in 2 CV occasions Kadett 1.3 IS, 6-'87, ƒ5250.
Service Wetter: 02907-6572.
Wibautstraat 224
alle leeftijden. De Eendenspe- Kadett 1.2 LS, 3-drs. Station,
020 - 561 96 11
Peugeot 605 Turbo Diesel cialist Leende. Tel. 04906-1528. LPG, 8-'85, ƒ3750. BEREBEIT,
140.000 k. ƒ27.500.
Amsteldijk 25, A'dam, 020Tegen
handelsprijs:
van 1e eig.
Visa garage Tel, 020 • 6278410. Tegen handelsprijzen: BX 1.4, 6627777. Zo. 10/9 geopend.
R 21 NEVADA 5-drs., Station,
10-'90, open dak, ƒ 8000. BX 16
LPG, dakrail, 2-1992, ƒ 16.000.
Space Wagon 2.0 GLXi, TGi, van 1e eig., el. schuifd.,
R 21 GTL, 4-drs. Sedan, LPG,
bouwjr. '90, 120.000 km. zeer st.bekr., recent ANWB-rapp.
klein defect aan versn.bak,
veel opties ƒ 19.950.- Family aanw., 6-'91, ƒ11.000. BX 1.4
Cars. 020-6599221.
Deauville LPG, 10-'92, ƒ 11.500. 309, 1,3 benz., '88, APK tot 4- ƒ9000. BEREBEIT, Amsteldijk
BX 1.9 R Diesel, 5-drs, Station- '96, i.z.g.st., weinig km. Vr pr 25, A'dam, 020 - 6627777.
Zondag 10/9 geopend.
car, 4-'86, ƒ3750. BX 1.6 TGi ƒ7.950. Tel. 072-641139.
LPG, 3-'89, ƒ 6450. BEREBEIT,
COBUSSEN AMSTERDAM
Amsteldijk 25, A'dam 020Alfa 33 1.7 QV, bj. '87, APK
sinds 1930
8-'96, i.z.g.st., kleur rood, vr.pr. 6627777. Zo. 10/9 geopend.
Voor een goede SAAB
ƒ 7.000. Tel.: 01720-44368.
PEUGEOT-DEALER
XM V6 Excl. leer, airco, aut..
99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS
Alfa Romeo 75 1.8, '89, mooie radio, CD sch.dak '93ƒ 45.000
106 1.1 Accent 7/94 .ƒ19.950
en goedrijdende Alfa, voor XM V6 leer Airco '90 ƒ 12.500
naar
ƒ16.800
ƒ 27.500 106 1.1 XR 3/92
slechts ƒ6800. 01727 - 17848. XM D'93
XM Turbo D '92
ƒ 27.500 205 1.1 i. Trophy 2/93ƒ 18.750 SAAB SERVICE MOLENAAR
Tegen handelsprijs: Alfa 33 1.7 XM Turbo D '90, ABS ƒ 17.500 205 1.1 i. Accent 9/91 ƒ 12.950
i.e., van 1e eig., kl. rood, XM Comf. '92
HOOFDDORP
ƒ 19.900 205 1.6 XT, aut. 3/93 ƒ24.800
st.bekr., c.v., 1-'92, ƒ 13.750. XM 2.0i Ipg '92, telef. ƒ 15.000 205 1.9 GTi 1/90 ....ƒ19.750
Onderhoud, reparatie
BEREBEIT, Amsteldijk 25.
XM 2.0i Ipg '90
ƒ 10.900 306 1.6 XT 5 drs. GI93f 25.500
APK, met eigen
Amsterdam, 020 - 6627777. Xantia 18 SX, Ipg, '94/28.500 309 1.9 GR
ƒ 13.500 revisiewerkplaats voor SaabZondag 10/9 geopend.
ZX 1.8 i Furio '93
ƒ19.900 Diesel 10/91
ZX 14i Fuore '93 ... .ƒ19.500 405 1.9 GRi, aut 5/90 ƒ 14.500 motoren en versnellingsbakken
® Auto te koop? Plaats in deze ZX 1.6 Aura 5 d. '92 ƒ17.500 405 1.9 SR break 3/89/17.750
Tel. 02503 - 14097.
rubriek. U zult verbaasd staan ZX 1.6 Aura 5 d. '91 ƒ15.500 405 1.6 GRi break 6/91 ƒ 19.750
BX TGD Br. '92
ƒ 17.500 en nog vele andere gebruikte
over het resultaat.
SAAB DEPOT
BX TGD Break '91 3x ƒ 14.500 auto's met leeuwekeurgarantie Verkoop van nieuwe en gebr.
BX TGD Break '89
ƒ 9.950
onderdelen. Tevens revisie, onAutobedrijf COBUSSEN
BX TZD '92
ƒ 14.500
derhoud, rep. 04120-36737.
Baarsjesweg 249-253
BX 19 TZI '91
ƒ 12.750
Adverteren in
Amsterdam
020
6121824.
BMW 315, '82, rijdt prima, BX 16 TZI '92
ƒ 14.900
deze rubriek
t.e.a.b. Tel. 070 - 3609403
BX Prtogress '92 ƒ 12.500
FAX: 020 • 665.63.21
na 18.00 uur.
BX 16 Progr. Ipg '92 ƒ 12.500 Peugeot 205 Accent 1.1, 9-'88,
BX 16 TGi '90
ƒ 8.950 rood, 85.000 km, APK t/m okt
BMW 518 l, zwart, januari '92.
BX 14 Deauville '92 ƒ 12.500 '95, ƒ 6.500. Tel. 02976 - 432.
36.000 km, nieuwpr. ƒ62.000.
BX 1.4 TE, LPG, '92 ƒ12.500 T.k. Peugeot 205 diesel bj. '87.
Vr.pr. ƒ29.000. Tel. 020 •
BX 14 RE '88
ƒ 4.950 Prijs ƒ 6250. Inl. 020 - 6136689
6124163; na 19 u.: 6479734.
BX 14 TE, Lpg '87
ƒ 3.950 na 18 uur.
ƒ 2.500
Part. biedt aan: BMW 318 i, kl. BX 14 RE '86
biedt aan:
ƒ 3.950
grijs metalic, auto verkeert in AX 11 RE '87
3 x Voyager 2.5 SE . . . 91/92
nieuwstaat, motorisch 100%,
5 x Voyager 3.0 SE ... 88-93
VISA GARAGE BV
orig. km-stand 120.000, apk
2 x Voyager 3.0 LE . . . . 89/92
Houtmankade 37, A'dam,
dec.'95, bouwj.'86. Bruto prijs
106 XN/XR/XS, v.a. '92. 205
5 x TransSport 3.8 . 92/93/94
Tel.: 020-6278410.
ƒ6500., tel. 071 - 230437.
Accent, v.a. '86,205 XR/XS 1.4, 1 x TransSport 2.3
94
'88/'92,
205
GR
1.1/1.4,
'89/'93,
2 x Lumina APV
92/94
ZX 1.4 AV. 5-d., 3/92, i.z.g.st.,
9De advertentie-afdeling be- el. sch./k.dak, stereo, get. gl., 205 GTI, '92, 309 XL/XR/GR 1 x Space Wagon GLXi . . .90
houdt zich het recht voor ad- pr. ƒ 16.000. Tel.: 020-6000752. 1.4, '90/'92, 306 XR 1.4'93, 405 1 x Villager V6 autom
94
vertonties eventueel zonder
GL 1.6 '89, 605 SV 3.0 '91. 1 x Prairie SL
89
opgaaf van redenen te weigeZuidwijk, Minervalaan 86
Adverteren in
Meidoornweg
Badhoevedorp
ron. (Art. 16 regelen voor het
A'dam-Z. (bij de RAI)
deze rubriek
Tel.: 020 - 6599221
advertentiewezen).
FAX: 020 • 665.63.21
020-6629517/6791864.

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

ƒ54.465.-

VOOR
ƒ48.195.metallic, w.w. glas, ABS,
verstelbaar stuur i.h.v. stoel
etc. 10 jaar carrosserie-garantie 1600 - 5000 km.

TE KOOP:

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?

AX 11 TRE '87
115.000
BX 14 TE LPG '90290.000
BX 16 TRI LPG '87180.000
Renault 5 TL '88 160.000

Van

Ford

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Peugeot 205 XR 1.4 „Green"
bouwj. '88, wit, schuifd., centr.
vergr. elektr. zijr. ƒ10.950.
ZUIDWIJK: 020-6629517

Toyota

Volkswagen

Afgeven kan ook bij Hel Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoorl: Gasthuisplein 12.

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

T.k. SUZUKI SWIFT 1.0 GL bj.
'87, kl. rood, nw. banden, prijs
ƒ 5200. Tel. 03200 - 52807.

FIATTipo 1.6DGT, 6-'91,
electr.ramen, kanteldak, stuurbekr., centr. vergr., incl. gr.
beurt, 30.000 km! als nieuw
Toyota Carina Diesel Stat., 1/ 15.000. Tel.: 020 - 6990717.
10-'93. Vele extra's. Prijs
Daihatsu Cuore T, 7/'91,27.500 T.k. grijze Rat Uno 45 S, bj '87, n.o.t.k. Tel. 035 - 242484.
km, zwart, i.z.g.st., APK, zeer goede staat, heel jaar
ƒ 10.500. Tel. 01720 • 33813.
APK, div. ace., vr.pr. ƒ 3.750,-.
Tel. 020 - 6792439.
Diverse Inruil
Cuore & Charade v.a. '87 - '93 T.k. wegens gezinsuitbreid.,
Rat Panda 1000CL, wit, bj. '87,
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstraat 2-12
106.000 km, APK t/m 2-'96,
A'dam-West. Tel. 020-6183951. ƒ3.900,-. Tel. 020 - 6794583.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-065.86.86. Fax 020-665.63.2 ] .
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Algemeen

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
(Op afspraak gratis halen en brengen)

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia l.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitnnvelderlse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

Chrysler

1-22

Peugeot

Alfa Romeo

Saab

BMW

Family Cars

Family Cars

ZUIDWIJK
Sales - salesü!

Accessoires
en Onderdelen

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom
Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Automaten
Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten

v.a. ƒ 3.500.GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 020 - 6433733.

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685
AUTOVERNIETIGING A'DAM
koopt schade-, sloop-, defecte
auto's, autowrakken (compl.)
gratis afgehaald. Officiële vrijwaring RDW. Inl. 020-6847525
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel |
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's l
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63'.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Wij garanderen u 12 maanden
schriftelijke garantie op onze
kwaliteitsoccasions
Tijdens openingsshow minimaal ƒ 2500,-1
tot ƒ 5000,- terug voor uw auto
ongeacht bouwjaar en staat. Voor een
goede auto'altijd meer!
Tijdensde show verse koffie met gebak!
een drankje en hapje. Kom, uiteraard
geheel vrijblijvend, onze supershow
bezoeken.
OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m woensdag 9.00-17.00 uur
donderdag/vrijdag 9.00-21.00 uur
zaterdag/zondag 9.00-17.00 uur
Bij aankoop:
verrassingspakket voor de kinderen
(als klap op de vuurpijl)
3_maanden GRATIS wegenbelasting
0

O

ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN
HOGE KORTING ZONDER INRUIL
SCHERPE'CALCULATIEHI

^

Ook op

ZONDAG
geopend
+2
koopavonden

DIVERSE INRUILWAGENS VANAF ƒ l .OOO,- MET NIEUWE APK
NOG CA. 100 ANDERE AUTO'S IN VOORRAAD! II
BEL VOOR INFORMATIE!!l
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Verrijn Stuartvceg 13 Dlemen
(Ind.terrein Diënien-Zuld t.o. Kwantum Hallen)
Tel. 020 - 6992865 / 6002911 Fax 020 - 6955787

'
•

3 maanden
GRATIS
wegenbelasting!!

,

Eigen werkplaats Tel. 020-6956606

v

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedta, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
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Steeds meer leasewagens
Het aantal leasewagens in Nederland is
in 1994 met 2,5 procent gestegen tot 365
duizend voertuigen, waarvan 283 duizend
personenauto's, met een totale waarde
van 9 miljard gulden. Dit blijkt uit een
onderzoek van de BOVAG en VNA
(Vereniging van Nederlandse
Autoleasemaatschappijen); Een jaar eerder bedroeg de toename nog geen procerit. De 2,5 procent toename is overigens
slechts een fractie hoger dan de groei van
het totale wagenpark. De beide organisaties verwachten ook dit jaar een stijging
en dan met name dankzij het midden- en
kleinbedrijf.

13/14 september 1995

D eze
w eek

Peugeot vaart nieuwe koers

Vliegen met
Mazda
Forse
Jaguar
SAN bekijkt
rijstijl

Zakspanningstabel
Michelin heeft weer een nieuwe zaktabel
uitgegeven met daarin de cijfers van de
bandenspanning van meer dan 5 honderd
personenauto's. Daarnaast geeft het informatie over bandenmontages met verschillende hoogtebreedte-verhoudingen en
bandenspanning voor caravans en aanhangers. De tabel kan gratis worden aangevraagd bij: Michelin Afd. Publiciteit,
Postbus 256, 5150 AG Drunen. Zolang de
voorraad strekt.

Prijzen van de 406
worden in oktober
bekend gemaakt
Het resultaat van vier jaar ontwikkeling
De licht gedateerde Peugeot 405 is al enige tijd op zijn
retour en veel mensen namen zelfs hun toevlucht tot de
kleinere 306 sedan. Eind oktober is het helemaal over en
sluiten voor de 405 sedan want dan staat de echte opvolger
in Nederland.

E

Topband voor topklasse
Velgfabrikant TWS heeft de Hockenheimserie uitgebreid met een 17-inch multispoke velg met DTM-look. Tot dusver was er
alleen een 15-inch velg verkrijgbaar. De
nieuwe velg is uitsluitend leverbaar in de
maat 8x17 en in 4- en 5-gaats. Hij is evenals zijn kleinere 15-inch broer ontworpen
voor de snellere topklasse, en kan niet op
elke type auto worden gemonteerd. De
prijs bedraagt 729 gulden ex BTW Voor
meer informatie kan men terecht bij de
speciaalzaak of bij importeur Graku
Trading uit Wilnis (02979-85580).

Warm onthaal Lagima
Van'7 tot en met 25 september, staan de *
Renault-dealers in hét teken van een
nazomerfestival..Daar zitten tal van aardige verrassingen bij, zoals kortingskaarten
' voor de Efteling voor elke bezoeker, maar .
voor het klapstuk moeten we wachten tot
21 september,-nameljjk dejntroductie van-:
de. Laguna;Breakv Hijas direct ,lever,paar,„,r--.;
in-7 verschillende versies "niet keuze, uit .4 "
motoren. Hij is bovendien leverbaar ih'
een 7-persoonsuitvóering met een tweede
achterbank voor kinderen van 4 tot 10
jaar. Prijzen vanaf 39.675 gulden.

Weekeindje Porsche?
.Wat bedrijven toch al niet verzinnen en
uitgeven om hun produkten te slijten. Je ,
moet wel wanhopig zijn als je op de proppen komt met het idee van de importeur
van zaktelefoongigant Nokia: wie tot eind
'dit jaar een Nokia 2110 GSM zaktelefoon
aanschaft maakt kans op een lang week- „
einde in een Porsche 911 Carrera II.
Uiteraard voorzien van autotelefoon. De" .
auto is speciaal voor dit doel aangeschaft.

Alto
Suzuki heeft de 5-deurs Alto op een aantal punten gewijzigd. Het belangrijkste is
dat het 800 cc-motortje voortaan beschikt
over een multipoint-injectiesysteem (MPI)
waarmee hij
beter presteert. Om
tege-

moet te komen aan de nieuwste milieueisen is hij tevens voorzien van een grótere katalysator. Het uiterlijk is ook enigszins opgefrist met een nieuwe grille.
Nou nou, we wisten niet eens dat er nog
auto's bestonden zonder zo'n klep voor de
bijrijder. De 5-deurs Alto is te koop als
Max, Mio en Wave en de prijzen variëren
van 14 duizend tot 16 duizend gulden. De
3-deurs Alto 1.0 GL zit op 18 duizend gulden.

25 jaar Manta
Waaraan herken je een Manta-rijder? Aan
de doodgespatte vliegjes op zijn linkerellebpog. Een wat flauw mopje dat uit
Duitsland komt overwaaien waar de
Manto-rijder nogal eens versleten wordt
als% zijnde een macho die graag de arm
buitenboord
laat hangen.
Maar vooruit, eerlijk
is eerlijk,
deze j ongen heeft
van 1979
tot 1983
ook twee
versleten. Zo'n Manta A dus waarvan de
Opel Manta Club Nederland deze week
het 25-jarig jubileum vierde. De club zelf
noemt de Manta 400 met zijn 280 pk het
meest opvallende exemplaar. Dat was de
B-serie. We kennen er nog een: de
Belgische TE, een orn- en uitgebouwd Atype met 2.8 litermotor. Bestaan die eigenlijk nog?

EN KNAP staaltje van design,
de 406 die deze week tijdens
de autoshow in Prankfurt de
show probeert te stelen. Hij
komt terecht in de hogere
middenklasse en Peugeot heeft wat
ons betreft gelijk met de stelling dat
hij zich aanzienlijk onderscheidt van
zijn belangrijkste concurrenten. Het
vergde
vier jaar van ontwikkeling
maar het resultaat mag er
zijn. Stijlvol
en agressief
tegelijk.
'

'Rijplezier

en

gebruiksgemak'

autorijden, net zoals ze genieten van het
leven. Voor mensen die graag hun eigen
weg uitstippelen."
Van welke fabrikant en bij welk model
hebben wij dit vaker gehoord? Peugeot's
eigen omschrijving van de achterzijde
van de 406 kunnen wij ook al niet overtreffen: „De vormgeving ervan doet denken
aan de gespierde verschijning van een atleet." Welke atleet
- Peugeot
hierbij
voor ogen houdt,
vermelden de papieren niet.
Dit neemt niet
weg dat de 406 een
knappe verschij• ning is met zijn lange spits toelopende
motorkap, luchtrooster onder de
voorbumper en nieuwe grille. Als we
het goed hebben bestaat de grille bij
alle andere Peugeot's uit drie 'dwarsbalkjes', bij de 406 is de grille zo plat
dat er nog maar ruimte is voor l zo'n
'balk'.

De nieuwe Peugeot
is stijlvol en
agressief tegelijk

geschiedenis die direct vanaf zijn introductie leverbaar is met zowel een benzine- als dieselmotor. Er zijn twee benzineversies met 16 kleppen: een nieuwe 1.8
motor met 112 pk en een 2.0 motor met
135 pk, de laatste is bekend uit de 605.
Daarnaast is hij leverbaar met een 1.9
turbodieselmotor met 90 pk en een 2.1
turbodieselmotor met 110 pk en 3 klep-

pen per cilinder. Bij de vormgeving van
het interieur is vooral gelet op gebruiksvriendelijkheid. Zo loopt het dashboard
door in de portieren en is de achterbankleuning neer klapbaar in ongelijke delen.
De 406 is standaard voorzien van zaken
als airbags, stuurbekrachtiging, geventi-

leerde remschijven, drie veiligheidsgordels met oprolautomaat achterin, een
hooggeplaatst derde remlicht. Hij is leverbaar in 3 uitrustingsniveaus. Een aardigheidje is de regensensor in de voorruit
bij de SV is de regensensor in de voorruit.
De intervalstand van de ruitewissers is bij
deze uitvoering vervangen door de stand
'Auto'.
De sensor meet in een tiende van een
seconde de intensiteit van de regen en
bepaalt vervolgens de wissnelheid. Het
werkt dag en nacht en bevat diverse beveiligingen. In bijvoorbeeld tunnels of bij
overdekte tolhuisjes schakelt hij uit.
Prijzen van de 406 worden in oktober
bekend gemaakt. Peugeot belooft meer
carrosserievarianten maar de 405 Station
blijft voorlopig nog wel leverbaar.

Opvallend prijsverschil Samara Cabrio

Peugeot kiest de introductie van de 406
om een nieuwe koers te onthullen die het
wil gaan volgen. 'Een auto moet altijd
voor plezier zorgen' is de stelregel voortaan. En plezier interpreteren ze in Frankrijk ruim. Ze kunnen het zo mooi omschrijven in de persinformatie. „Wij leggen de nadruk op visuele sensatie, rijplezier en gebruiksgemak. De 406 is niet
slechts een steriel vervoermiddel. Het is Regensensor
een auto voor mensen die gemeten van
De 406 is de eerste Peugeot in de

Fly Mazda
De Mazda-dealers houden van 13 september tot en met Z oktober onder het motto
'Fly Mazda' een speciale actie met diverse aanbiedingen voor bezoekers.

OVENDIEN MAKEN ze kans op een wereldreis voor twee personen of
één van de 125 videocamera's. En: iedereen die in deze periode een
Mazda koopt krijgt een gratis kofferset ter waarde van duizend gulden.

B

De Lada Samara

A UTOMOBIELBEDRIJF JONLada-importeur Gremi Auto Import is gestart met de levering van een
/\ KER uit Hoevelaken adverteert cabrioletversie van de Samara 1.51. Er hangt een prijskaartje aan van 38 duizend
jT\. al geruime tijd met de Samara gulden. Maar via een ander kanaal kost een vrijwel identiek exemplaar slechts
Cabriolet. Jonker importeerde vanaf
23 duizend gulden. Hoe zit dat nu?
de fabriek een partij Samara's Cabriolet naar Nederland en levert de auto's
zonder verdere tussenpersoon of dea- open rijden is bijna niet mogelijk. Lada- het horen van de naam Lada. Maar wat een
ler rechtstreeks aan de klant.
importeur Gremi heeft de import nu ook prijsverschil. Gremi-direkteur Van der

Het actiemodel van de Mazda 121 heet Yes! en hiermee zegt de klant ja tegen een
accessoirepakket ter waarde van 1745 gulden waarvoor hij tot 2 oktober slechts 245
gulden hoeft te betalen.
Alle drie versies van de 323 zijn ook verkrijgbaar met een aantrekkelijk geprijsd
pakket. Het voordeel varieert van ruim tweeduizend tot 26 honderd gulden. Bij de
626 sedan en hatchback krijgt de klant een pakket waarbij hij 28 honderd gulden
ter hand genomen maar brengt 15 mille Kamp distantieert zich van de Jonker-Sabespaart en dit kan zelfs oplopen tot 58 honderd gulden. Bij de 626 bouwt Mazda,
zolang de voorraad strekt, ook nog met drieduizend gulden korting een airco in.
Op die wijze kom je voor slechts 23 dui- meer in rekening dan Jonker. Dat is nogal mara. „Daar sta ik natuurlijk niet achter.
Het beste nieuws over de Xedos 6 is de onlangs doorgevoerde prijsverlaging van zend gulden in het bezit van een 4-persoons een prijsverschil om over na te denken. Wij leveren de officiële nieuwste fabrieksOp enkele details als de velgen na gaat versie. Jonker heeft via de parallel-import
zevenduizend gulden.
cabriolet met 1.5 litermotor. Goedkoper
het om dezelfde auto's maar onder- een oude partij opgekocht, maar onze Sahuids is de cabrio van Gremi voor- mara's zijn kwalitatief beter. Ik geloof ook
zien van een door General Motors niet dat hij ze kwijtraakt", aldus Van der
ontwikkeld multipoint injectiesys- Kamp.
Ben je een goede
wat gaat hij doen?"
teem. Hij is hierdoor een stukje zuiautomobilist als je 16 jaar
„Ja, hoor eens, het was
niger en feller dan de Samara van
Woordvoerder Brouwer van Automogeleden slaagde voor het rijtoch: laat zien watje wil. Als
Jonker.
bielbedrijf Jonker denkt er anders over.
examen A en Inmiddels ook
ik geen richting aangeef weet
„Er is aardig wat belangstelling voor de
niemand dat ik wil inhalen
C-D-E hebt behaald, 35
Het gemiddelde verbruik van Gre- auto en we hebben er al zeker 25 weggezet.
zodat ik mij hoogstwaarduizend kilometer per jaar in
mi's Samara ligt bij een gemiddelde Het enige verschil tussen beide auto's is
een gesloten bestelwagen
schijnlijk klem rijd. Voor de
snelheid van 90 km/uur op 1:17 en hij dat injectiesysteem, voor de rest zijn het
doorstroming van het verrijdt, voor je werk regelmatig
haalt een top van 160 km/uur.
identieke auto's die uit dezelfde fabriek
keer is het beter met mijn
personenauto's beproeft en
afkomstig zijn. Maar bij ons is hij betaalrichtingaanwijzer te laten
al die jaren pas één keer
Het interieur van beide exempla- baar omdat wij rechtstreeks aan de klant
zien wat ik wil. Ik ga pas inaverij hebt opgelopen waar je
ren is redelijk voorzien van de nodige leveren en niet via een dealer die er ook
halen als ik zie wat de ander
bovendien geen schuld aan
accessoires. Tot de extra voorzienin- nog eens aan moet verdienen. Wij hebben
doet en blijf controleren.
had? Tijd om op herhaling te
gen behoort bij Gremi onder meer er geen problemen mee dat de Lada-imporMaar je moet je plaats in het
gaan.
een lederen interieur.
teur nu zelf deze auto's op de markt brengt.
verkeer soms weieens afDe Samara Cabriolet biedt heel wat In tegendeel zelfs, door het prijsverschil
dwingen."
meer auto dan menigeen denkt bij hebben wij er alleen maar baat bij."
Van der Zei: „Ik ben blij dat
jezelf het woord afdwingen
gebruikt. Dat een bus- of
ET DE zekerheid
vrachtwagenchauffeur zijn
dat ik veel rij-erpijl uitsteekt om te laten zien
varing heb en
wat hij wil, is logisch omdat
het idee dat ik
hij anders nooit kan inhalen.
mijzelf een goed autompJaguar heeft onder de projectnaam
Maar een automobilist die
bilist vind onderwerp ik
X330 een uit de kluiten gewassen versie
zoiets doet, zou ik een potmij vrijwillig aan een Rijvan de XJ ontwikkeld. Hij is 12,5
de test gaat rijden volgens tendeels als pendelchauffeur lood in zijn oor moeten stopen Verkeersdeelnametest. dens
centimeter langer dan gebruikelijk en
de CBR-eisen. Dat patroontje naar de bekende vakantielan- pen. En dan de manier waarEen uitnodiging van de van
daarvan profiteren vooral de
de rijles hoeft niet. Probeer den. Ook dit seizoen heb ik op jij je stuur vasthoudt, dat
Samenwerkende Autorij- te rijden
achterpassajriers.
komt
mij
de
strot
uit.
Voor
weer
enige
tienduizenden
kilozoals
je
altijd
rijdt."
scholen Nederland (SAN).
meters door Europa afgelegd. mijn part stuur je met je
Dus na zo'n zomer direct door wenkbrauwen, maar alsjeIn deze organisatie zijn een
naar het Golfje van Van der Zei blieft niet met je handpalm.
aantal, veelal Amsterdamse, Blunder
Gezien je achtergrond berijscholen verenigd. Samen
Eerst maar eens testen of de vergt enige aanpassing.
grijp ik het wel, maar in een
staan ze borg voor vrijwel ie- theoretische kennis nog op peil
EZE LONG Wheel Base (LWB)
personenauto blijft het vreseder denkbare verkeersoplei- is. Van de 24 ja-nee-vragen zes
is voortaan standaard voor de
lijk."
ding. Zelfs voor degenen die fout beantwoord. Dat schijnt Ongenadig
„En je binnenspiegel heb je
Daimler Six en Doublé Six terwijl er
Tijdens de evaluatie krijg ik
een rijbewijs hebben maar ook precies het gemiddelde te
uit angst niet durven te rijden zijn maar het is voor Wil van veel plusjes. Bijvoorbeeld voor niet of nauwelijks gebruikt.
pok enkele Jaguar LWB-modellen
is er een speciale korte 'cur- der Zei genoeg aanleiding om verkeersinzicht, sociaal wegge- In een bus ontbreekt zo'n
in het leveringsprogrogramma zijn
drag, schakel- en remtechnie- ding en zelf rijd je in een besus\
een onvoldoende te noteren.
opgenomen. Ze zijn verlengd achter
Maar wat is het nut van een
Grootste blunder was het ken, wegrijden, kijktechnieken, stelwagen, dus he.t is weer
de middelste dakstijl.
test na vele jaren rij-erva- niet voorrang verlenen aan een zit- en stuurhouding. Ook voor verklaarbaar, maar ik beoorring? Project- en cursuscoör- tram, maar ja, bij mij thuis is in het in- en uitstappen en de deel je als automobilist. Mijn
De wielbasis is hierdoor 12,5 centimedinator Hans Slootjes na- geen velden of wegen een tram cockpitcheck noteert hij de totale indruk is goed maar je
ter langer. Een belangrijk verschil met
hebt een nonchalance in je
mens de SAN: „Tijdens de rij- te bekennen. „Een onbegrijpe- hoogste score.
de vroegere Jaguar en Daimler Majesticlessen heb je leren rijden vol- lijk fout", meent Van der Zei.
Maar Van der Zei had het al rijstijl die alleen maar kan
modellen is dat deze LBW gewoon op de
gens het boekje van het CBR „Dat wordt een dure krans voor aangekondigd, hij is als het zijn ontstaan door heel veel
normale produktielijn tussen de andere
maar als iedereen op die ma- de redactie want een tram geeft moet ongenadig. „Laat ik maar te rijden."
modellen wordt gebouwd. De extra
eerlijk zijn", verzucht hij
nier zou blijven rijden, wordt niet mee."
ruimte voor de achterpassagiers resulToch wel leuk zo'n opfrisDan maar in de praktijk be- hoofdschuddend. „Ik merkte
het niets op de weg. Na het
teert uiteraard in veel meer comfort en Meer 'zitcomfort'
rij-examen moet je ervaring wijzen dat ik een goede auto- aan alles dat ik met een bus- test en nog nuttig ook. Het
beenruimte.
opdoen en leer je beter inspe- mobilist ben en hiervoor staat chauffeur op stap was. (Nog be- kan geen kwaad dat een exEn alsof het nog niet genoeg is heeft Jaguar ook nog enkele opties in huis. Zo zijn
len op
verkeerssituaties. een Golf gereed. Binnenstad, dankt voor het compliment. pert je manier van rijden
er nu twee individuele en elektrisch verstelbare fauteuils leverbaar. Dat zijn zeer
Maar door je routine ga je snelweg, invoegen, inhalen, in- EH). Het is jammer dat ik het eens onder de loep neemt.
plezierige zetels want met het naar voren of achteren verschuiven verandert
ook bepaalde punten over het parkeren. Gewoon de dingen vooraf wist anders had ik soms Consequenties zijn er niet
automatisch de hoek van de rugleuning. De totale afstand waarover de achterzithoofd zien waardoor gevaar- die je altijd doet maar nu met niets van je rijstijl begrepen." aan verbonden. Al faal je hoting kan worden verschoven is 75 centimeter. Bovendien beschikken de achterpas„Je komt rustig over en ik peloos, je hoeft na afloop niet
lijke situaties kunnen ont- een 'examinator' ernaast die af
sagiers ook nog over een knopje om de rechtervoorstoel naar voren te schuiven
staan. Daar komt nog bij dat en toe krabbels op een blocnote heb me niet onveilig gevoeld, je autosleutels in te leveren.
zodat ze nog wat meer beenruimte hebben.
maar je reed als een buschauf- De test door de Samenwerde verkeersregels in de loop plaatst.
van een aantal jaren verandeOm mijn rij-ervaring nog wat feur iri een personenauto. kende Autorijscholen NederOm het tenslotte nog wat aangenamer te maken zijn de achterste zetels bovenren. Dan is het .weieens goed aan te scherpen moet ik nog Waaruit dat blijkt? Tijdens het land kost 150 gulden en duurt
dien voorzien van een thermostatisch geregelde verwarming en elektrische versteliets opbiechten. Op dagen die invoegen en inhalen doe je bij- anderhalf uur. Voor informaom een test te doen."
baré hoofdsteunen. Dankzij de grotere achterportieren is de in- en uitstap natuurVerkeersdeskundige en in- ook wel bekend staan als kom- voorbeeld te snel je richtin- tie: telefoon 020-6922223:
lijk ook aanmerkelijk verbeterd. De prijzen van een verlengde Jaguar variëren van
structeur Wil van de Zei: „Be- kommertijd is het elders hoog- gaanwijzer aan waarmee je ove155.850 tot 224.500 gulden. Van de Daimler Six en Doublé Six, die nu dus standaard
grijp het goed voor je begint: seizoen. Al enkele jaren maak rige weggebruikers in gevaar
Everhard Ilebly
van een lange wielbasis zijn voorzien, bleven ongewijzigd: 205 duizend en 235.400
ik wil absoluut niet datje tij- ik mijn rijbewijs D nuttig. Gro- kan brengen want die denken:
gulden.
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komt mijn strot uit'

Mag het ietsje meer zijn?
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KOM OP DE OPEN DAGEN
van

UITNODIGING

SPORTCENTRUM

Wat wordt uw stijl dit najaar?
Effektvolle kleurcombinaties in materialen waarin kwaliteit en tijdloosheid belangrijk zijn.
Zachte soepelheid en mooie kleuren zorgen voor een vrouwelijk silhouet.

ZANDVOORT

Onze collectie is opgebouwd uit een grote hoeveelheid stijlen en merken o.a.: Gerry Weber, Barucci, Oui Set, Finn Karelia, Verse, Taifun,
Roberto Sarto, Zerres, Bianca, Tru en vele anderen.
Wij nodigen u dan ook graag uit voor ons

MODEFEEST

M

op vrijdag 15 en zaterdag 16 september a.s.

alles op het gebied van:

Wij geven u in een feestelijke sfeer, begeleid door een aangekleed
kopje koffie of een drankje met een hapje, alle kans kennis te maken
met deze inspirerende collectie en bij aankoop ontvangt u een leuke
attentie.
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Wij verheugen ons op uw bezoek!

(7)
Grote Krocht 19, Zandvoort
tel. 02507-12450

BUDO sporten
Fitness
Aerobic
en
conditietraining

zaterdag 16 september van 15.00-17.00 uur
zondag 17 sepfernber van 13.00-15.00 uur
Demonstraties van o.a. judo, aerobics, steps en
karate
Bent u al een beetje nieuwsgierig?
Dan kunt u ook vast even bellen. Wij informeren u
graag over al onze mogelijkheden.

Cnglish UUeekend

L

SPORTCENTRUM

T

LAMEL PARKET

GRENEN MASSIEF
21 mm dik

toplaag 4 mm dik

16- 17sept

ZANDVOORT

= m2

1995

incl. BTW

LAMINAAT PARKET

A. J. v.d. Moolenstraat 47
2041 NC Zandvoort

2

vanaf ƒ 29',95 m
incl. btw
PARKETGROOTHANDEL .'...;;.
Openingstijden:
Kollenbergweg2
donderdag van 10.00-21.00 uur
Amsierdam-Z. O. (Bullewijk)
vrijdag van 10.00-18.00 uur.
.zaterdag van 10.00-16.00 uur
Tel.: 020-691.75.54 -',;w•*. ,

EURO-FLOOR

tel. 02507-15829 b.g.g. 02290-12406

Bel snel 11

DEZËAA/EEK
Toost honeY or
mormelode
tea or coffee

Daily meal
Steak
UJestmoreland
Roosted porc rib uuith
appleslices and
cranberrysauce
**

Ook als het om de prijs g"aat, kies je!
VIERDEWEEK

VIERDEAWEEK

PAK DIT
VOORDEEL

FL 29.25
KORTING

f1475

CT

~

f 16.50

Tnnity college
burnt creom
f3900

races

I

BOLLLTJE BESCHUIT
BIAUW K\ Sl'.S VM
duo

l KILO

van 298 VOOR

van 1750 VOOR

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/mzatenjag 16 september 1995
(Max 1 waardebon per klant)

IKIESCHi; MAG CHOQ

SNQWOR&T
200 GRAM

ND OLERA
fashion with style

Zandvoort
Kerkstraat 3

Uitsluitend geldig tegen Inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 1 6 september 1 995
{Max 1 waardebon per Klant)

ABN'AMRO£tebank

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 16 september 1995
(Max. 1 waardebon per klant)

ALL ACH VE of COIX)R

MORA HAMBURGJEKS
pak 12 stuks

van 2249 VOOR

van 639 VOOR
Uitsluitend geldig legen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 16 september 1995
(Max. 1 waardebon per klant)

VENZ CH<XX)LADEHAGEL

DIAMAM FRTTUURVET

I'UUll, M1.I K, H W£L-

2 pakken
a i 000 gram

\<x>roi (.\RVMEI,
2 pakken a <iOO gram
van 618 VOOR
Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 16 september 1995
(Max. 1 waardebon per klant)

Parf. Drogisterij Schoonheidssalon
Haltestraat 1, Zandvoort

HADEDAS IX>UCHL
IVJMVLRSI SOOiniEN
3 flacons a 250 ml
van 1347 VOOR
Uitsluitend geldig legen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 16 september 1995
(Max 1 waardebon per klant)

Wine gums of
Engelse drop
250 gram
500 gram

1.95
3.50

De bank voor betalen » De bank voor sparen »Z>e bank voor lenen * De bank voor beleggen.

van 358 VOOR

NAV11/AK2S Kil O

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 16 september 1995
(Max 1 waardebon por klant)

0250714420

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 16 september 1995
(Max. 1 waardebon per klant)

u>
cl tï'/erpakk.ng

new collection

Goede doet't bef er!
I n g e s c h r e v e n bil C B R

KOMldOFHUIlOL
2 lïterpakken

van 490 VOOR

Aulo-of motor rij les?

van 770 VOOR

ABN'AMRO£tebank
ABN AMRO Raadhuisplein 6, Zandvoort

ffl

Uitsluitend geldig tegen inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 16 september 1995
(Max 1 waardebon per klant)

MARS, RV1X
ofSNICKERS
8-pack
van 558 VOOR
Uitsluitend geldig tegen Inlevering van deze waardebon
t/m zaterdag 16 september 1995
(Max. 1 waardebon per klant)

Q^>
-

Tijdens de Engelse week
bij Aart Veer
ENGELSE SALADE 200 gram

van 3.50 nu voor

f•

Groente en Fruit

SOUWENS, Celsiusstraat 192, 2041 TR Zandvoort

Grote Krocht 25, tel. 14404

Actief • Tips ® Vrije tij>
1-19

13/14 september 1995

Vakantieganger zoekt

Voetpadendag

Zomers in Nederland waarin
de mussen uit de bomen vallen:
zo kunnen we die van 1994 en
1995 wel omschrijven. Hebben
zulke tropische temperaturen
invloed op het
vakantiepatroon? Gingen we
nog wel op zoek naar exotische
stranden of bleven we dit jaar
net zo lief in de eigen
achtertuin? Een onderzoekje.

Salade met
geitenkaas
Peter van Klaveren is kok in
oen restaurant. Hij doet in een
serie artikelen suggesties voor
uiet-alledaagse recepten en legt
uit wat er bij het bereiden van
de maaltijd zoal komt kijken.
Vandaag: salade met warme
geitenkaas en honing.

E ZIJN DE HELE
ZOMER weer met
salades in de weer
geweest, duizenden salades,
il het goede wat de natuur
:e bieden heeft gecombineerd in kleurrijke schotels.
Altijd erg leuk werk. En als
je dan zo bezig bent dan realiseer je je dat er van die
echte klassiekers bestaan,
gerechten waarop je nooit
uitgekeken raakt, die iedereen altijd weer lekker smaken.

W

Voor de onderstaande salade
maken we gebruik van een
dressing met balsamico. Een
Italiaanse azijnsoort die gerijpt
is in vaten van een speciale
houtsoort. Niet echt goedkoop,
maar wel erg lekker.
Het spreekt voor zich dat
deze balsamico dressing die bij
meerdere andere salades ook
erg goed past. Bijvoorbeeld bij
een tomatensalade: een paar
ontvelde tomaten in plakjes,
een zeer fijn gesneden uitje er
over, wat gehakte basilicum of
peterselie en veel dressing. De
salade wordt echt lekker wanneer de dressing een paar uurtjes de tijd krijgt om in de tomaten te trekken. Misschien nog
wat peper en een vleugje zeezout erop en smullen maar.
Benodigdheden voor de dressmg: l dl. balsamico azijn, 4 dl.
zonnebloemolie,- mosterd.-port,
honing, zout en peper.
Het is belangrijk om de dressmg goed te emulgeren zodat
de olie niet van de azijn gaat
scheiden. De truc hiervoor is de
olie heel geleidelijk en langzaam aan de azijn toe te voegen
en wat mosterd en een stukje ui
gebruiken om de zaak te binden. Giet de balsamico azijn in
een keukenmachine of mengbeker, voeg een eetlepel mosterd toe, wat zout en maal er
wat peper in. Laat de machine
op hoge snelheid draaien, voeg
nu de olie geleidelijk in een dun
straaltje toe. Wanneer dit goed
gebeurt ontstaat er een mooie,
lobbige massa. Een scheutje
port toevoegen, een paar lepels
honing, nog even draaien, proeven en eventueel nog wat op
smaak brengen met wat zout en
peper en honing. Als de balsamico dressing wat te dik is kun
je hem. nog wat verdunnen met
wat koud water.

EN TELEFONISCHE
RONDGANG bij enkele belangrijke touroperators leert dat Nederlanders dit jaar meer in eigen
land bleven dan vorig jaar.
Marcel Baltus, voorlichter
Toerisme en Recreatie
AVN, een door de ANWB,
gezamenlijke VW's en het
Nederlandse Bureau voor
Toerisme in het leven geroepen stichting, liet weten dat
door het aanhoudende goede weer er veel last-minute
boekingen waren in eigen
land. Vooral de kustplaatsen bleken zeer in trek.
Fietsarrangementen
en
fietsdagtochten, met name
in de provincie Limburg, liepen ook goed.

E

Gebleken is dat men in één vakantie diverse activiteiten wil Volgens de ANWB gaan jaarlijks 1,2 miljoen Nederlanders naar
ontplooien. Zelfs in onze vrije-tijd willen we bezig blijven
de sneeuw.

zoekers binnen te krijgen, halveerde het Tropenmuseum in
Amsterdam deze zomer de toegangsprijzen bij temperaturen
boven de 25 graden.
Veel meer bezoekers dan vorig jaar trok deze zomer Het
Loo: zo'n 45 duizend gasten
kwamen een kijkje nemen in de
tuinen en het paleis. Velen bleven dus in Nederland. Zeeland
en Flevoland noteerden 60 procent landgenoten die er de vakantie doorbrachten, in de
De musea-directies waren meeste andere provincies lagen
minder tevreden en spraken de percentages hoger: Zuidvan teruglopende bezoekers- Holland (65 procent), Friesaantallen. Ook de belangstel- land (70 procent), Gelderland
ling voor buiten-attracties liep (75 procent), Limburg (76 proachter bij vorig jaar. Op zich cent), Noord-Brabant (85 probegrijpelijk, want in een warme cent), Utrecht (90 procent),
zomer zoekt men liever verkoe- Drenthe (92 procent) en Overling aan de kust en in water- en ijssel (95 procent). Wat dagtoenatuurgebieden. Om meer be- risme betreft, lag in Amster-

6
Leefwijze is een rubriek
waarin Alex Groothedde
belicht hoe sommigen
hun leven kritisch onder
de loep nemen en
trachten er Iets aan te
veranderen. Het zoeken
naar betere
alternatieven voor het
huidige leefpatroon.

Z

veel terrein.
Spanje, jarenlang wat in het
dal door de hoge prijzen, kwam
de laatste jaren weer meer m
trek. Niet alleen de zonovergoten costa's scoorden hoog,
maar ook werd meer en meer
het binnenland verkend, een
trend die past in de toenemen-

Reisbureaus constateren
impulsieve boekingen
zaten. Wat het georganiseerd
vliegtoerisme betreft stond
Spanje op nummer één. Frankrijk is de top-vakantiebestemming, met name voor Nederlanders die met de auto op vakantie gaan. Griekenland verloor

de interesse voor cultuur en
historie.
Grieken daarentegen, vele jaren de favoriete vakantiebestemming van Nederlanders,
zag zijn markt rigoureus teruglopen. Slechte service en dito

accommodaties bij steeds stijgende prijzen schijnen de oorzaak te zijn. Ondanks dat de
kust internationaal zeer hoog
op de ladder staat wat betreft
schone stranden en water.
Wel trokken veel Nederlanders naar Turkije. Goede hotels
in een redelijke prijsklasse waren de verklaring voor het toenemend toerisme naar dit land.
Want zoals ook in andere taranches blijkt, kiest de consument
meer en meer voor kwaliteit.
Een ontwikkeling die ook
wordt genoemd in het onlangs
verschenen Trendrapport Toerisme 1994/1995 van het NRIT,
de Hogeschool voor Toerisme
m Breda.
Andere trends zijn dat men in
één vakantie diverse activiteiten wil ontplooien, meer taehoefte heeft aan 'maatwerk' en

Verkeerd patroon vol
daarvan ga je dood'

Mukam ziet de laatste tijd
een toename van het aantal
mensen dat overgevoeligheid
bemerkt van sommige soorten
voedsel. „Het lijkt wel een beetje mode, maar dat komt ook
omdat er in de alternatieve geneeswijze steeds plaats voor is.
Wij richten ons ook op vage
klachten."
Om te kijken hoe de stofwisseling van de cliënt funcioneert
onderzoekt Mukam de ontlasting. Voor het bepalen van de
mate waarin het lichaam vervuild is, neemt hij de lichaamsgeur waar. Dan volgt een analyse van het gebruikte voedsel
aan de hand van een eetdagboek. Waar nodig past Mukam
het eten aan, in overleg met de
cliënt, zo nodig aangevuld met
homeopathische middelen.
Mukam past er voor een dieet
drastisch om te gooien. „Stel
dat iemand chronische migraine heeft, zware medicijnen gebruikt, chronisch moe is en een
overgewicht heeft. Dan is het
zaak eerst stap voor stap de
darmen te reinigen. Het duurt
soms drie maanden eer zo iemand er weer fris en vrolijk uit
ziet."
Het kan dan wel tot een half
jaar duren eer iemand hélemaal boven jan is. „Dat hangt af
van de voedingsgewoonten."
Het volgen van een dieet maakt
ook dat mensen gevoeliger voor

E GEMIDDELDE Nederlander leeft op zo'n 14 verschillende dagmenu's, zo
blijkt uit onderzoek. Vaak zijn
dat niet de allergezondste maaltijden, want steeds meer mensen merken last te hebben van
overgevoeligheid voor voedsel.
Om maar te zwijgen van gewichtsproblemen. Van belang
is het achter de oorzaak te komen en zonodig een dieet te volgen.
Voedseldeskundige Mukam
Verschuren heeft een behandelwijze voor gewichtsproblemen ontwikkeld die ingaat op
de lichamelijke en geestelijke
oorzaken. Allereerst vindt een
integraal lichamelijk onderzoek plaats waarbij ook de stofwisseling aandacht krijgt. „Wat
me opvalt is dat bij veel gewichtsproblemen ook vaak bijkomende klachten voorkomen
als voedselallergie, huidproblemen, diarree, overgevoeligheid
voor melkprodukten en ook
chronische vermoeidheid. Dat
zijn klachten die in de reguliere
Benodigdheden salade voor geneeskunde vaak niet ondereen persoon: 4 schijven stok- zocht worden."
brood, 4 plakjes geitenkaas van
l centimeter dik, wat verschilOMERSE
DAGEN
lende slasoorten, bijvoorbeeld
lollo rossa, lollo verde, frisé, lolZIJN in september gelo bianco of eikebladsla (geen
lukkig geen uitzondeijsbergsla), balsamico dressing, ring. Dat de zomer ten einde
honing, handjevol walnoten, loopt, is voornamelijk te zijn verpakt, voorkomt bij
rode besjes of wat aardbeien. merken aan de kortende da- strenge vorst bevriezing van de
gen en de laaghangende ne- plant.
Het veertig centimeter hoge
Was de sla en droog hem vel over de weilanden, 's
goed. Maak in het midden van Morgens ruikt het buiten grasje 'Red Baron' (Imperata
een groot bord een berg van de heerlijk kruidig. In veel tui- cylindrica) is met z'n prachtig
blad een van de opverschillende
slasoorten.
en balkons bloeien nu bloedrode
vallendste grassoorten. Het
Schep hier met gulle hand de nen
de
siergrassen.
hoogste wordt Chinees siergras
dressing over, spring echter
Siergrassen en andere bui- (Miscanthus floridulus) dat
minder kwistig met de walnoten om. De nootjes zijn alleen tenissige grassoorten worden wel drie meter hoog kan worbedoeld als garnering. Toast veel als tuin en balkonplant toe- den. Net als de iets lagere soort
het stokbrood in de broodroos- gepast. Ze houden over het al- Miscanthus sacchariflorus of
ter en leg de stukjes in alle gemeen van vrij droge grond en de siergras-variant met het
windrichtingen rond het bergje een plekje in de zon. Het meest geel-gestreepte blad 'Zebrinus'
sla. Leg de plakjes geitenkaas bekende siergras is pampas- worden deze hoge grassoorten
op een ander bord en giet er wat gras (Cortaderia selloana), met wel als windhaag toegepast. Ze
honing over. Even (dertig se- z'n grote zilvergrijze pluimen. zijn echter niet wintergroen, zoconden) verwarmen in de mag- De plant kan ongeveer twee me- als bamboe, zodat de windhaag
ftetron.
Schep voorzichtig de ter hoog worden. Wie dat teveel er in de winter minder aantrekv
ier plakjes kaas op de vier vindt, kan de dwergvorm 'Pu- kelijk uitziet.
Grassoorten hebben niet al'oastjes rond het bord. De sala- mila' nemen; deze wordt niet
de nog even decoreren met wat groter dan 1.20 meter. Pampas- leen sierwaarde als bloeiende
rode besjes of aardbeien. Lek- gras is gevoelig voor vorst. In- tuinplant, sommige zijn bijker met een glas witte wijn.
pakken in een korf van gaas, voorbeeld heel geschikt als boPeter van Klaveren waarin afgevallen blad en stro dembedekker. Een goed voor-

D

dam het Nederlandse aandeel
op 90 procent.
A.B. Schalekamp van de afdeling Toerisme en Recreatie van
het NIPO meldde dat hoewel de
definitieve cijfers pas in oktober bekend zijn, nu wel globaal
kan worden aangegeven welke
landen deze zomer in de top

suiker worden. „Als je na drie
maanden een suikervrij dieet te
hebben gevolgd een stroopwafel eet, kun je er echt ziek van
worden."
Bijster streng is de aanpak
van Mukam niet. „Je mag zoveel eten als je wilt, mits je weinig suiker en vet gebruikt."
Vooral geraffineerde witte suiker en geraffineerde produkten, zoals wit brood, zijn uit den
boze.
Eenbelangrijk onderdeel van
Mukams methode is groepsbegeleiding. Binnen deze begeleiding, die zo'n zeven maanden
duurt, worden de onderliggende patronen van de eetproblemen helder gemaakt. Mukam
legt aan de hand van een persoonlijke ervaring uit waarom
dat van belang is. „Als ik vroeger thuis kwam van school, en

dat was een vreselijke nonnenschool, ging ik meteen snoepen.
Daarna moest ik altijd slapen,
want ik werd moe. Daar zit een
logisch verband in."
De moeheid heeft met de suikers in het snoepgoed te maken. Geraffineerd suiker heeft
geen enkele voedingswaarde.
Het wordt razendsnel door het
lichaam opgenomen, maar zonder enig nut. Dat vertaalt zich
prompt in moeheid. Geraffineerd suiker zit in ontelbare
voedingsmiddelen, van sauzen
tot brood. Je kunt van veel
voedsel dus behoorlijk moe
worden, maar daar speelt de industrie gewiekst op in. „Dan
koop je een smckers of een
nuts, en krijg je een shot waarvan de werking na een uur alweer voorbij is."
Dit verschijnsel is een vorm

Wuivend afscheid van de zomer
beeld is blauw schapegras (Festuca glauca). Dit gras maakt
pollen die na verloop van tijd
tot een heuvellandschap van
aaneengesloten pollen vergroeien. Het is geschikt voor
droge grond en hoe meer zon,
hoe 'blauwer' het gras. Dat
geldt ook voor de sierhaversoort Helictotrichon sempervirens. Een grassoort die het
zelfs in diepe schaduw doet, is
grote veldbies (Luzula sylvatica). Grote veldbies wordt een
halve meter hoog en de vrij brede bladen zijn frisgroen. Een
nog lagere soort is ruige veldbies (Luzula pilosa) dat slechts
25 centimeter hoog wordt. Siergrassen nemen met weinig genoegen, bloeien met wuivende
pluimen en zijn probleemloze
tuinbewoners.
Een andere mooie plant die
in de nazomer de aandacht
trekt, is de pruikeboom (Coti-

nus coggygria). Het is meer een
heester dan een boom van ongeveer tweeënhalve
meter
hoogte. De ei-vormige bladeren
verkleuren in de herfst naar
een schitterend oranje-geel. Tegelijkertijd rijpen de vruchten,
die opvallende pluimen vormen.
Een echte najaarsplant is ook
de kamperfoelie. Een fraaie
cultuurvariëteit van de wilde
kamperfoelie is Lonicera periclymemum 'Belgica', die in
juni-juli bloeit en dat m september een keer herhaalt. Bovendien geuren de bloemen sterk.
In de late herfst wordt de plant

van hypoglycemie, een overgevoeligheid voor suikers en
schimmels, die zich in oververmoeidheid vertaalt. Hypoglycemie is een van de verschijnselen die op ME kunnen duiden,
een onlangs erkende ziekte - in
tegenstelling tot hypoglycemie.
Vaak heeft het hongergevoel
dat in zo'n situatie optreedt volgens Mukam niets met echte
trek te maken. „Je refereert het
aan een hongergevoel, maar het
is eigenlijk het wegeten van
frustratie." Daarom is het vaak
van belang om samen met therapeuten aan een oplossing te
werken, omdat zij kunnen inspelen op die frustratie of andere achterliggende oorzaken. Als
het nodig is, wijst Mukam de
cliënt op het bestaan van bepaalde therapieën.
Het zal duidelijk zijn: enige
voorzichtigheid bij de keuze
van voedsel is geboden. Maar
volgens Mukam hoeven mensen met een gezond gestel echt
niet moeilijk te doen over een
reep chocola meer of minder.
„Van een keer uit je dak te
gaan, ga je echt niet dood - wanneer je een goede constitutie
hebt. Een verkeerd patroon volgen, daarvan ga je dood."
Alex Groothedde
Informatie bij Integraal Medisch Centrum. telefoon (020) 683.8824 of
Groepspraktijk De Anqstel, 02949-12X9
(na 10 oktober 029429-1239).

overdekt met felrode bessen,
waar lijsters en merels dol op
zijn. Kamperfoelies houden
van zon. Als ze op een winderige en droge plek staan, krijgen
ze nog wel eens bezoek van
bladluizen. Met een harde waterstraal worden deze gemakkelijk verwijderd.
September is de beste tijd om
potten en bakken te beplanten
met kleine heesters, dwergcomferen, heide of siergrassen.
Trek er wat tijd voor uit en ga
lekker grasduinen bij een tumcentrum. Neem desnoods de
potten mee. Soms kunnen ze
ter plekke worden beplant en
dat is vooral handig voor balkonbewoners.
Bram \Voltlioorn

In Noord-Holland, Utrecht
en Zuid-Holland wordt op
zondag 15 oktober de Voetpadendag gehouden. Speciaal voor dit wandelevenement worden door verscbülende organiaties een
dertig a veertig wandeltochten georganiseerd. Het
doel is het bevorderen van
wandelmogelijkheden en
voorzieningen voor wandelaars in de Eandstadprovincies, met name gericht
op behoud, uitbreiding en
toegankelijkheid van de
voetpaden. Verder ligt dit
najaar de nadruk op het
thema 'wandelmogelijkheden in de directe omgeving
van stedelijke centra'. Informatie over de Voetpadendag 1995 wordt verstrekt in een speciaal voor
dit evenement samengestelde
Voetpadenkrant.
Deze krant is vanaf 15 september verkrijgbaar bij
VVV's, ANWB-kantoren en
busstations in de Eandstad.

cultuur steeds hoger scoort.
Lekker niksen en luieren lijken
dus uit den boze, zelfs m de
vrije tijd willen we bezig blijven. Ook wordt volgens dit onderzoek de voorkeur gegeven
aan vaker een kortere vakantie
dan eens per jaar een lang verblijf.
Bij De Jong Intra Vakanties,
goed voor vlieg-, bus-, auto- en
tremvakanties meldt adjunctdirectrice Cotay de Jong dat ondanks het mooie zomerweer in
Nederland, de boekingen op
geen enkel gebied iets lijden
hebben gehad. Zij constateerde
wel een veranderend boekmgspatroon- „De consument is grillig en boekt vroeg en laat tegelijk. Drie jaar geleden boekte
slechts 21 procent in de laatste
zes weken voor vertrek, nu is
dat bijna 40 procent."
Impulsieve boekingen dus,
hoewel bij De Jong nu al zo'n
vijfduizend sneeuwvakanties
zijn genoteerd, nog voor de
nieuwe wmtergidsen waren
verschenen. Volgens de ANWB
gaan jaarlijks 1,2 miljoen Nederlanders naar de sneeuw
maar ook de winterzon-bestemmingen groeien gestaag. Een
winterbestemming waar men
veel van verwacht, is Ierland
waar de temperaturen onder
het vriespunt dalen.
De NBBS, ooit begonnen als
toeristische jongerenorganisatie, heeft de Westmdische eilanden nieuw in het winterzonprogramma zitten. Tegenwoordig,
evenals andere paradijselijke
vlekken op de Caribische kaart,
rechtstreeks te bereiken per
charter. Inhakend op de milieutrends kan men bij de NBBS
een Eco-toer op Cuba boeken
waarin per jeep of bus wordt
gereisd. IJsland is voor het
eerst in het programma opgenomen.
Meer en meer wordt in de
wintervakantie gekozen voor
de trein. De Alpen Expres is al
jaren populair. Nieuw dit jaar is
de mogelijkheid om via de EMS
de bagage aan huis te laten ophalen en te bezorgen. Leuk is
dat de NS voor enkele bestemmingen tussen Salzburg en Villach en de Franse Westalpen de
toeslagen hebben verlaagd voor
lig- en slaapwagens. Bovendien
zijn voor veel bestemmingen
aansluitend vervoer per bus en
taxi inbegrepen.
Bij Vrij Uit verwacht men de
komende winter veel van de ski
safari's. 'Een avontuurlijke uitdaging. Lange dagtochten onder leiding van een gids naar de
mooiste hellingen waar je alleen nooit zou komen,' schrijft
Vrij Uit in de nieuwe wintergids.
Tenslotte nog een tip voor
Zwitserland, de klassieke Alpenbestemming. Wie met
Swissair naar dit land reist, kan
gebruik maken van de aanbieding 'Alpenlift', een vliegticket
naar Zürich of Genève inclusief
de treinreis naar/van Schiphol
en in Zwitserland trein/busvervoer naar/van de winterbestemmmg. Zelfs de bagage kan
op Schiphol worden ingecheckt
voor de Zwitsere eindbestemming en omgekeerd vanuit een
honderdtal Zwitsere plaatsen
rechtstreeks terug naar Schiphol.
Leni Paul

OTEEI

Voor meer informatie: telefoon
020-681.7013.

Kampeer RAI 95
Amsterdam RAI is van 24
tot en met 29 november de
leukste kampeerplaats van
Nederland. Zo'n driehonderd exposanten tonen op
De Kampeer en Caravan
RAI de laatste nieuwtjes
over caravans, tenten,
kampeerauto's en informatie over kampeervakantiebestemmingen. Zo is er onder meer in de Parkhal het
evenement The Right
Track te vinden. Sportieve
kampeerders komen hier
aan hun trekken met onder
andere aandacht voor taeach volleybal, mountain biken, boogschieten en golfen. Carry Tefsen toont hoe
je met beperkte middelen
en materialen grenzeloos
lekker kunt koken en voor
de kinderen is er een heel
programma samengesteld.
Voor liefhebbers van de fijne kneepjes van het reizen
met de caravan of kampeerauto is er het Technisch Paviljoen.
Openingstijden:
dagelijks van tien tot zes uur.
Op vrijdag 24 november
doorlopend tot negen uur
's avonds. De toegangsprijs
is 17,50 gulden. Kinderen
van vier tot en met 11 en
houders Pas 65 betalen tien
gulden. Voor de Kampeer
en Caravan RAI geldt het
Rail Idee (korting op treinreis met entree).
(ADVERTENTIE)

boodschappen
Krant
voor nieuwe produkten
en acties

geeft u meer!

Di Gojim is op dit moment ongetwijfeld één van de populairste
Klezmergroepen van Nederland De groep geeft op woensdagavond
20 september om kwart over acht een voorstelling m de Meervaart
met het programma

a
In deze meeslepende theatervoorstelling komt de Jiddische klezmer
m een sterk visuele presentatie tot leven. In een humoristische presentatie speelt Dl Gojim Oost-Europese Jiddische dans- en bruiloftmuziek
De band bestaat uit
Sjaak van der Reijden
(trompet), Jaap Mulder
(klarinet, saxofoon en
zang), Tseard Nauta
(trombone, banjo, viool
en zang), Vincent
Knaven (drums), Ene
Roelofsen (bastuba) en
Jaap Sijtsma (accordeon)
Tegen inlevering van
onderstaande volledig
ingevulde bon en na
telefonische reservering
bij de kassa van de
Meervaart, Osdorpplein
205 m Amsterdam, telefoon (020) 610 7393 betalen volwassenen m
plaats van 25 gulden slechts twintig gulden per persoon

BOES

Bon voor onze lezers
Naam'
Woonplaats
Aantal personen:

Pampasgras is vooral tijdens de bloei een spectaculaire plant
Foto Jaap Westland

(max. vier per bon)

geeft u meer!

donderdag 14 september 1995
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Bel nu/start morgen

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

BEN JE EEN KEI IN JE WERK EN OP
ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Min-n-iHlvrrlriilii-s km,urn wonlrn •+<•„; „Vl.r l „l' 1> koInminril ln'rriltc in ilivrrsr li'llcrfzrnollrn.
PiifliculiffiMl vcnvij/.cn w i j nujir ili- s|M'i'i;ilt- lir>n uj» <!<•

IMjlinn . . M I C I J O ' S " .
l'l.i.ilMii^ i- Miop.lijk in ili' voljirndiTililii-:
X A M l V O O I t T S MKl I\\'SUI,A!)ƒ(). III IK..-niillimH.T.
Sliiitiii(!Slij<l: ilinsdiijr l(i.l)l) imr.
l' knul uw lck*l li'lcfniii.si'h npüi-vrn: lüfidT-1 7 IW> of

Schrijf dan nu (kosteloos) in bij B O W Recruitment,
de werving & selectie afdeling van de B O W Adviesgroep.
Voor vaste banen bij gerenommeerde opdrachtgevers zijn
wij continu op zoek naar gemotiveerde en gekwalificeerde
medewerkers, die toe zijn aan een nieuwe carrière-stap.

/anilviiiirls NicilWhliliiil. <;;i-llnn-i>l<.|ii li. 1>OI:!.IM

/iinilviiorl:

TE KOOP
NIEUWEEN
GEBRUIKTE
VHS FILMS

Voor een leuke job in een klein commercieel team te
Zandvoort zijn wij op dit moment op zoek naar een:

l'huitsin^ i* ook mogelijk in il<- vol^Miilt- riimliinalir:
VVL'./iiixIvnoris Nii-iiwülihul. Aiiiitii-lvi-i-n» \Vivkl>luil.
ritliiinrnsr Ciiiininl. <!<• Konilr VI-IIIT. AiilMiin-nli-r
Coumnl. ;ilh' nlitirs van lift Ani>lrr<l;ims Sl:ulslilail. ilc \irnwc Wivs|.rr. /r>.f>2 IICT millimeter.
Shiitin»slipl: inaalula<; 15.01) uur.
^

•A*

Informatie over on/.e overi»e aantrekkelijke advertentieeoinhinalies in «Ir Micro's /.ijn op aanvraag op
on/c kantoren verkrij^liaar.
Voor hrirvcn onilcr iiiiinnicr worilt l rejiel e\tra in
rekening {lelinirhl. alsmede ƒ!!.-- adm.koMen.

"A"

Hij plaatsing in ilc Miei'o's wonlen »een iiewijsnamuiers verstuurd. Op vcr/.ock wordt aan adverteerders Iniitcn lid verspreidingsgebied één krant versluiiril. Hiervoor wnrdl /'6.~>0 in rekeniu;: »<l.l-iielit.
\llc prij/en exel. \l.ar/, HT\V

l kunl ilc teksl van uw Miero-advertenlieeomlmialie /
telel'oniseh opgeven:

020-562 62 71

lilil nummer is niet voor !>c/or^klac!itru) of /.cnilen aan:
.Micro's \\ eeknic<lia
l',,-II,n- 156- 1000 Al) Amsterdam
De sluitingstijden fielden voor plaatsing in ile/.clfde
.wek.
Voor de betaling ontvangt H een acceptgirokaart.

Oproepen
Mededelingen

Felicitaties

Dames en heren gevraagd
die in een lease auto rijden en
mee willen doen aan een
marktonderzoek. U krijgt hier
een vergoeding voor. Inl.
020-6654447.

* 80 KIKI BLUYS 80
Lieve mama & oma van harte
Francis - Rosalie - Martin
Fantastisch. Fred de Graaff:
1e prijs Wegener-tournooi 3108-'95. Ik ben trots op je. Sia.

de Graaff, ga zo door
* Een eagle op par 4 met 13 *enFred
Nick Faldo kan ander werk
jaar. Hans we zijn trots op je! gaan zoeken!! Jansens.
Papa en mama
* Henk, je bent mijn kanjer.
* Gezellig koppelklaverjas- Van met je p.d.i. Sandra.
sen bij Z.V.M, handbal. U
bent welkom op 9 sept. 20.00. •*• Pap, je bent de beste.
Gefeliciteerd met je PD l.
Heeft u een uitvaart verzeke- Kusje Mitch, Dylan, Jessie.
ring bij AMEV/DELA/AVVL of
Monuta? Doe mee tegen verUitgaan
goeding aan marktonderzoek
IN AMSTERDAM. Bel nu: 020 4221222 (tijdens kantooruren)
De Juiste Doelgroep.
VLOOIENMARKT
* Help de Polen. Stuur 'n 17 sept. Emergohal (voormalivoedselpakket! Wij hebben ie Delta Lloyd), Amstelveen.
okt. Sporthal De Muiter, Meevt. 'n adres: 02907-5235.
demblik. 8 okt. Sporthal Groe* HOERA!!! Ons broertje is nendaal, Heemstede. 14/15
geboren, en hij heet DUKOÜ okt. De Spaarnehal, Haarlem.
Selwin en Jerka
Org. Hensen: 023-402334.
* Koning Frans + gevolg,
VLOOIENMARKT 17/9 Schabedankt voor het leuke kamp. gerbrug Sporthal Molentocht;
* Madeleine & Juriaan, nog 1 24/9 Wervershoof Tennishal
nacht slapen dan de sleutel De Dars; 30/9 Haarlem Het
Schalkererf, 9-16 uur, alleen
eigen huis. Van harte.
2e hands. Inl. 020-6156856.
* Rini, Herman, bedankt voor
de uitnodiging 16-9. Tot de
party. Lfs Nico, Wim, Beso.
Horecapersoneel
Tine Diks, prettige vakantie.
Bellen Jos Deventer xxxx.
VLOOIENMARKT
Evenementenhal Hotel Schiphol (v.d. Valk) Rijksweg A4
(Schipholweg, afslag v.a. Den
Haag De Ruigen Hoek en v.a.
A'dam Nieuw-Vennep) zo. 17
sept. 10-17 uur. Midland B.V.
tel. 033-751167.
VLOOIENMARKT: 23/24 sept.
J.Edenhal A'dam 08812-2112.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

gevraagd
CAFÉ NEUF zoekt voor 6 uur
in het weekend: hulp in de
spoelkeuken, leeftijd ± 16
jaar. Tel.: 02507 - 13722.

videotheek

administratief/secr. medewerkster
van 19-21 jaar, VWO-nivo, met goede telefoonstem,
representatief, perfect en accentloos NL, handig met
PC en goed en snel met WP, secr. erv. is een pré,
spreekt Engels en Duits, rijbewijs gewenst.

Dame zoekt werk bij bejaarden voor verzorging, verpleging, huish. werk. Evt. dag en
nacht. Tel.: 020 - 6440422.

Beeld en geluid
* Microfoonsnoer, compl. 10
m Zwitsers fabrikaat. Nw ƒ 65
nu ƒ35. Tel.: 02507-15808.
Problemen met het instellen
van de nieuwe TV kanalen?
Voor info: bel 02507-16306.

Tel. 12070

UITZENDBUREAU
ZOEKT BESLIST ERVAREN, ENTHOUSIASTE EN FLEXIBELE
* KAS-BALIE medewerkers bij een BANK.
Ben je servicebewust en klantvriendelijk
en ben je per direct voor drie maanden beschikbaar?
REAGEER DAN NU! 020 - 6273094/6237475 of kom langs
N.Z. Voorburgwal 158, te Amsterdam,

groot en klein,
JAN BEST, Keizersgr. 357,
020-6232736. Showroom:
Mr. J. Takkade 30, Aalsmeer,
020-6412137.
Veilinggebouw Amstelveen.
HEDEN INBRENG. Spinnerij
33, tel. 020 - 6473004.

Afvallen?
2 tot 4 kilo per week!
Hoe? 3x daags 1 koek + 1 warme maaltijd.
Doos .net 45 koeken in 10 smaken ƒ 141,50.
Dit is per dag ƒ9,44.
Info: Letty Kinderdijk - 02507 - 19899.
HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 02507 - 14606.

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

rnachtin

ander

DQMO

BEN JE GEÏNTERESSEERD EN CARRIÈRE GERICHT?
Bel dan tussen 10.00-17.00 uur voor een afspraak
(071) - 234458 (afd. Personeelszaken).

Zeeburgerpad 23-25

-

Bij besteding van minimaal 1000 gulden.
de complete actievoorwaarden vindt u in onze showroom.

CUPIDO brengt u bij elkaar!

1018 AH Amsterdam

HOEZO WERKLOOS?
Wij hebben werk en willen je ook nog opleiden in ons houtvak!

Huwelijk en kennismaking

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Welke jongeman (+ 18 jaar) durft de uitdaging aan?
- bij voorkeur MAVO- of LTS-diploma.
- houd je van aanpakken?
-samenwerken in een klein, goed team.

Wat moet u doen:

Indien gewenst reeds binnen
Relatie/
1 week uw eerste contact.
bemiddelingbureaus Vraag
gratis en vrijblijvend
:UPIDO zorgt snel voor resultaat! Folder: 03451-11486 (automatisch) of 03451-31364
[telefoniste). Erkend, voordeig en één van Nederlands
grootste relatie organisaties.

de folder aan: 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 Uur per dag,
7 dagen per week. Cupido:
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Klussenbedrijf Vermu v. alk
voorkomende klussen in/ron
dom het huis. Als het goed er
redelijk geprijsd moet zijn
met-garantie. 02990-44848.

SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 19800.

• Wij behouden ons hel
recht voor zonder opgave var
redenen teksten te wijziger
of niet op te nemen.

1. Kies een leuke advertentie, ƒ1,- p.m.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Wij willen graag tijd én aandacht in je investeren.
Belangstelling?
Bel even Dick Oostinga. Kantoor: 020-6650416,
privé: 020-6184646.

'

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moetje doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te
beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw adverten
tie afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in, die

u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden

door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:
Adres:

Ben jij, vrouw, eerlijk en heb je
zin om eens uit je bol te gaan.
Dan moet je echt eens bellen
(met man) en wie weet wat er
uit voortkomt!
Boxnummer 946926 (1 gpm).

Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.

Hou je van een partijtje tennis
en een concert, ben je net als
ik slank? Dan zou ik (vr.) als
ik jou was maar snel reageren, wie weet!
Boxnummer 987187 (1 gpm).

Dag dames, wie wil er vol- Ik, 23-jarig meisje, z.k.m. gabgend jaar niet alleen op va- ber om te gabberen.
kantie, maar aan een relatie Boxnummer 393292 (1 gpm).
bouwen?
Boxnummer 987327 (1 gpm). Ik ben een gescheiden vrouw
van 35 met 2 kinderen. Ik wil
Dagje samen met vr. naar graag met jou toeren op een
A'dam? Wel snel reageren! racefiets. Lijkt het je wat, bel
Boxnummer 968384 (1 gpm). me. Boxnr 922111 (1 gpm).
Dames die met mij (man) de Ik ben Ineke en wil met jou
wereld wilen ontdekken.
een afspraak maken. Ik wacht
Beluisteren mijn advertentie op je reactie, dus... .
en reageren!
Boxnummer 987078 (1 gpm).
Boxnummer 986206 (1 gpm).
Ik ben man, geen housetype,
Elke dag voor jezelf koken... en z.k.m. aardig meisje voor
Ik (man) begin er vreselijk van bijv. een bioscoopje. Kom je
te balen. Jij (vr.) toevallig uit omg. Den Haag, laat een
ook? Boxnr 980062 (1 gpm). reactie achter!
GESCHEIDEN en toe aan 'n Boxnummer 987045 (1 gpm).
nieuwe start? Veel vrouwen Ik (m.) zoek een meisje tuszijn ook op zoek. Bel
sen 17 en 21 jaar. Ik ben in het
06-350.290.15 (1 gpm).
bezit van rijbewijs. Wie durft
Hallo, ik ben een man van 35 met mij in contact te komen?
jaar. Ik ben op zoek naar een Boxnummer 995716 1gpm.
erotisch contact met een Ik (vr.) werk in de verpleging,
vrouw tussen 18 en 55 jaar. hou je net als ik van yerrassinBel je? Boxnr 900887 1gpm. gen? Bel eens en luister naar
Hallo, ik,ben Henk, country- mijn advertentie. Ik reageer
zanger en wil met jou leuke terug! Boxnr 979705 (1 gpm).
dingen afspreken. Interesse? In fabeltjes geloof ik (man)
Boxnummer 986965 (1 gpm). niet meer, maar er bestaat
Hoi, ik ben Cynthia, een ro- wel meer. Dus dames reamantische meid met 1 kind. geer! Boxnr 986486 (1 gpm).
Hou je net als ik van dansen? Kom je uit omg. Utrecht en
Boxnummer 87134 (1 gpm). ben je eerlijk, dan zoek ik (vr.)
Hoi, ik heet Pamela en ben op jou voor leuke vriendschap
zoek naar een leuke knul uit Boxnummer 987169 (1 gpm).
omg. R'dam voor afspraakje! Moderne, zelfstand. vr. z.k.m
Boxnummer 987122 (1 gpm). warme vrouw- en kindvrienSTOP!! Deze goed uitziende delijke man. Wie waagt wint...
halfbloed (man) z.k.m. leuke Boxnummer 987041 (1 gpm).
meisjes voor een gezellige Sensuele vrouw gezocht voor
date! Boxnr 94558 (1 gpm). deze jongeman. Vrouwen die
zich aangesproken voelen:
boxnummer 981971 (1 gpm).

Videotheek

Dombo
5 films
hele week

ƒ25.Gorn. Slegersstraat 2b

Postcode/plaats:

Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156,1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

ilEUBELSTAD

•*Gevraagd koksjasjes.
Tel.: 02507 - 17030.

JONGEVOS HOUTHANDEL B.V.

Het boxnummer is:

; Corn. Slegersstraat 2B
sgji Tel. 02507-12070

Teak houten
banken

VERTEGENWOORDIGERS

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.

sCAÜSE:

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

ARTO, HET UITZENDBUREAU VOOR
DE BETERE KANTOORBANEN EN
WIE WEET MORGEN OOK VOOR JOU!
Lessen en clubs
Zonder invest., gericht op af*
Rubrieksadvertentie
opspraak met hoge verd. en boZie voor adres en/of
nus ons produkt verkopen? geven?
telefoonnummer de colofon WILT U WERKEN IN HET TOERISME?
Bel, indien i.b.v. auto,
Haal nu in 7 maanden uw toeristisch vakdiploma SEPR.
A.C.P. 02159-50822 10-16 uur. in deze krant.
Avondopleiding voor onder andere reisbureaumedewerker,
met examengarantie, in diverse steden.
Divers personeel gevraagd
Inlichtingen en brochure: Instituut BERNEL, 023-325491.
Cursussen SPAANS
Start 18 sept. Colegio
Bijna iedereen in
AMERIKAANSE MULTINATIONAL
Pena Negra: 020-6752293.
zoekt enkele
Zandvoort huurt
Hebreeuws leren? Kan weer
zijn videofilms
v.a. okt. in Haarlem. Info.
:
Sticht. Tarboet 020-6717718.
bij videotheeK v
m/v, ter uitbreiding van het verkoopteam.
<laverjasclub
Zomerlust
vraagt nieuwe leden. Wij
WIJ VRAGEN:
een max. leeftijd van 50 jaar
spelen op donderdagavond
i.b.v. eigen auto
20.00u. in Belhotel Hogeweg.
doorzettingsvermogen
representatief voorkomen
PIANOLESSEN
woonachtig in de regio Randstad
Klassiek en modern
door gedipl. lerares.
WIJ BIEDEN o.a.: interne opleiding
Corn. Slegersstraat 2b
Tel.: 02507-18486.
constante begeleiding
Tel. 02507-12070
doorgroeimogelijkheden tot het bekleden
van managementfunkties
Kleding

(in blokletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)

:;

TAFELS
antiek, klein,
groot, dik, dun.

Schoonheid en verzorging

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?

Personeel
aangeboden

Corn. Slegersstraat 2B

-.".-.

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BAAN
VOOR OMGEVING AMSTERDAM, AMSTELVEEN
HAARLEMMERMEER, UITHOORN, RONDE VENEN ?

1. Kies een leuke advertentie
•
\
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Tel. 13529

DÖMBO

Stuur uw brief met C.V. en foto naar B O W Recruitment,
Postbus 6173, 2001 HD Haarlem of bel: 023 - (5)28 00 57.

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?

* Z.s.m. gratis kinderbedjes/
kleding/div. gevr. v. weeshuis
buitenl. 020-4110321/6252216

Kunst en antiek

Start direct, diverse functies:
± 50 mensen, geen vooroplei- In- en verkoop antiek -t- oude
ding nodig. Vanaf 18 jaar.
inboedels "t Binnenhuis",
Bel 020 • 6920191.
Gasthuisplein 3,02507-15760.

il l f:i'Vrn//.<'rHll'll iUlllt

*

14

Tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

voor de particulier

3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
9 geabonneerd zijn op het
bij uw tekst meegerekend wordt).
Zandvoorts Nieuwsblad e inzenden uitsluitend
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worvia de bon (niet telefonisch) 9 aan balie kantoor
den opgegeven.
zijn opgegeven 9 verloren/gevonden • weg/aan
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
komen lopen/vliegen o maximaal 3 regels • albrief) met vermelding van uw postcode naar:
leen voor particulier gebruik « het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Of afgeven bij:
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterGasthuisplein 12,
grepen.
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1
j
!

!

Voor een leuke afspraak met
een spontane knul:
boxnummer 986270 (1 gpm).

1

. . . i. .

Waar is die speld (vr.) in die
berg met hooi (voor man)?
Boxnummer 985628 (1 gpm).

i

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

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

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

10,15
11,84
13,54
15,23
16,92

Waar zijn ze, die mannen die
op zoek zijn naar een serieuze relatie met een vrouw?
Reacties op:
boxnummer 391838 (1 gpm).
Wie wil met mij (vrouw) uil
eten of naar 't strand?
Boxnummer 986987 (1 gpm)

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

Wij zijn 2 vrienden en op zoek
naar 2 leuke meiden om iets
gezelligs af te spreken.
Boxnummer 987311 (1 gpm)
• Zie de colofon voor opga.
ve van uw rubieksadvertentie

Adres:

Naam:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Abonnee Ja/Nee

Weekmedia 17

donderdag 14 september 1995

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

randstedelijk

LET S HMEABREAK:

O

MiCRO's
Bedrijfs-onroerend goed
te koop - te huur

-

diverse pakhuizen in het havengebied
van Umuiden

verzorgt voor ca 9000 leerlingen

opleidingen

deeltijdberaepsopleldlngen en oriëntatiecentrum

i,

schakelprogramma's

De handel zoekt goed
opgeleid allochtoon
personeel!

break!

TE HUUR OF TE KOOP AANGEBODEN:

Het Randstedeli/k Opleidingen Centrum

Specifiek voor werkzoekende allochtonen organiseert

Grootte van de pakhuizen 240 m2, 190 m2 en 90 m2.
TEVENS TE HUUR EN TE KOOP:

de unit Handel van het R.O.C in samenwerking met

diverse stukken open terrein
de Joke Smit afdeling Carmel een:

Gemakkelijk te bereiken via het strand.
Te bevragen: De Waard BV, 02510 - 27670.
T.k. aangeb.: winkel + snackbar, gel. op pracht, tuincomplex in A'dam-Geuzenveld.
Alle benod. app. aanw. Voor
info: 020-6852790, na 20.00 u.

Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
£oekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.

Verhuizingen

Maltezers, West Highland's
en Boomertjes. 08385-41335.

Bloemen, planten
en tuinartikelen

; Hsssami

DOMBO

Verkoopmedewerker

.Corn:Slegersstraat 2b
-Tel.'02507-12070
Geopend dagelijks van^
; 13.00-21.00 uur •

Standaard met centrale deurvergrendeling
met
infrarode
afstandsbediening • elektrisch
bedienbare zijruiten voor •
stuurbckrachtiging • bumpers m
carrosseriekleur • mistlampen
vóór- gordelspanners vtór
Leverbaar vanaf f Z6.745,- -

...•. .-Verhuur van .
.•'.-.'• rriqvieboxen: -..
., Górn. Slegersstraat 2b
. • Zandvoort
...' Tel. 02507-12070 •

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Woningruil

Financiën en
handelszaken

plaats: Wilhelmina Druckerstraat 3 1066 AA Amsterdam

Er is al een Renault 19 vanaf

uw voordeel f 1.140,en kans óp de droomcruise

»" ^«'"^^ÏLTnn oen volledig verzorgd sprookjesweokend.

Kom naar de voorlichtingsochtend op vrijdag
15 september vanaf 10.00 uur,
vraag naar de heer Ron van Achteren
Wilhelmina Druckerstraat 3 1066 AA Amsterdam
telefoon: 020-6156606

Straal:_
Postcode:

I)Quwjaar._

. Type:_

Tssr^srMïïSloien van deelname.

dealer. Dil aanbt
Kopieën van tic bon woi

istelveens
Veekblad

JenluU Nederiand N.V., Postbus 94160, 1090 GD Amsterdam.^

Amstelv'

«' Weekb

arnse

deRonc
C Venen
smeerder

ourant;

Autocenter Konst Zandvoort B.V.

Zand voorts
V Wieuwsbiad

EEN EIGEN MANIER
VANIEVEN

18.30 uur-19.15 uur
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt:
06-350.266.46 (1gpm).

Diversen

Sportartikelen

motoren,
bromfietsen
* Te koop herenracefiets
ƒ 150,-. Tel.: 02507-15830.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

06-Nummers

Bel Dames Thuis

ELKE DAG NIEUWE
DAMES PRIVÉ
Laat je snel
doorverbinden via

06-98.57

°ngen zkt m. spoed gem.
24 u/p.d. 100 c.p.m.
[*Pp. of carav. v. 3 tot 6 mnd.
^ur max. ƒ800,- incl. Tel. GRATIS 't bed in met ge"2503-26111 b.g.g. 42879.
trouwde vrouwen. Sex-konJ-h. gevr. perm. woonr. min. 2 takt. 06-9566 (75 cpm).
;"irs, k.d.t., huur incl. ƒ 600,-. Heerlijk DISCREET apart met
Jel.: 02507-14159 na 18 uur. hete vrouwen uit Amsterdam.
helpt mij aan een STAL- 06-320.322.11 (75 cpm).
G of garage voor mijn mo- Homo: jongens (18) onder elOr
? Bij voorkeur einde Lo- kaar. Hoor die knullen genie^ntzstraat-begin
Keesom- ten! 06-320.330.88 (75 cpm).
tr
? aat. ik wacht op uw teleDIKKE vrouwen echt op°°ntje! Bel: 02507 - 14283.
bellen. Zoek de leukste en de
* Zie de colofon voor opga- computer verbindt je naar
Vs
van uw rubieksadvertentie, haar thuis. 06-96.68 (1 gpm).

Evenals voorgaande jaren geeft de Zandvoortse
Reddingsbrigade ook dit jaar weer een zwemopleiding.
Deze begint op DONDERDAG 14 SEPTEMBER
in het Grandorado-bad.

RENAULT

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Zwemopleiding Reddingsbrigade

rant

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-12424.

06-98.50

J

en in het bezit zijn van een volwaardige verblijfsvergunning.

Huidige auto L

750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV HeOosten. Tel.: 020-4873315.

in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
Appartement te huur voor
thuis doorgeschakeld
Permanente bewoning. Grote
temer met keuken, CV, bad'«amer met ligbad, tel. en tv
aansl., 2 min. van busstation
24 u/p.d. 100 c.p.m.
en 5 min. van NS Station,
ƒ900,00 p.m. en geen verder Dikke vrouwen (40+) willen
tosten. KERKPLEIN 5 boven kontakt met oudere heren.
F
Bel ook! 06-95.43 (75 cpm).
EBO t/o Scandels. Info:
020 - 6733330 tevens fax.
DOORSCHAKELLIJN
.: kl. app., gemeub., eigen, Nu kun je vrouwen direkt
opbellen. Direkt thuis.
opgang/douche en toilet,
s|
Bel: 06-98.92 (75 cpm).
aapk., keuken en woonk.,
Parkeerpl. in centrum, ƒ1100
DOORSCHAKELLIJN
'nel. p.mnd. 02507 - 31202. Direkt apart met een oudere
vrouw. Bel 06-95.04 (75 cpm).

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

beheersing van de Nederlandse taal.
voorwaarden: ingeschreven staan bij het arbeidsbureau

.

Stap tussen 7 en 25 september binnen bij
uw Renault-dealer.

Privé

BEVEILIGING
voor partikulier en bedrijf, supervoordelig.
Nu ƒ 1299,- inclusief BTW incl. montage
evt. aansl. meldkamer voll. garantie.
Beperkte voorraad bel snel
v/d Nieuwendijk Beveiligingen
010 - 4795150

• Reflectanten op adverten- • ANNULERINGEN van uwties onder nummer gelieven advertentieopdrachten kunt u
ervoor te zorgen dat het num- UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
ELKE WEEK HET
mer in de linker-bovenhoek richten aan Centrale Orderafdeling
Weekmedia,
Postbus
DAGELIJKS NIEUWS.
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd 156, 1000 AD Amsterdam.
wordt aan: Centrale Orderafd: Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam. Dit
leidingen
Het Ra
voorkomt vertraging in de beCentrum verzorgt voor ca. 9000
handeling.
•a n d stede l i i k

O

Bel dames Thuis!

06-96.88
24 u/p.d. 100 c.p.m.
SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
haar thuis. 06-96.67 (75 cpm).
SnelSexClub! Hier liggen de
vrouwen naakt klaar om.... Je
krijgt 3 min.! 1 gpm 06-98.38.
STUDENTES geven tel.nr
voor gratis sex bij hen thuis.
06-96.95 (slechts 75cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-98.44 (75 cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-95.02 (75 cpm).

De Gaper Drugstore
Drog.parf. speciaalzaak
zoekt met grote spoed

MEDEWERKSTERS
voor de zondagmiddag
Leeftijd v.a. 17 jaar
Tel. reakties aan
de heer of mevr. Olieslagers
02507-12513
Kerkstraat 31

HUISVROUWEN geven tel.nrs voor kontakt bij hen thuis.
06-95.01 (75 cpm).
Jongemannen gezocht die
dames (35+) GRATIS verwennen. 06-9.666 (1gpm).
Kies nu zelf de leukste yrouwen, via de computer krijg je
haar direkt aan de lijn!
Bel 06-96.67 (75 cpm).
Laat je eens lekker doorverbinden met zo'n OUDERE
vrouw: 06-9650 (1gpm).
Nieuw! Dating alleen met
vrouwen, 18 jr. Mannen geven
alleen 'n oproep door, voor 'n
afspraakje! 1 gpm 06-98.66.
Nieuw: hete meisjes (18) uit
de Groot Amsterdam!!
06-350.23.020 (1 gpm).

Diverse clubs

randstedelijk

O

opleidingen
centrum

Het Randstedelijk

idingen Centrum

verzorgt vo<

'eerlingen

deeltijdberS,

igen en oriëntatie-

schakelprogram

ik wil weer
a n het werk!
Ben je al langeiiwerkzoekend en wil je graag in de
administratieve sector aan het werk?
Kies dan vooreen praktijkopleiding waarbij je moderne
kantoorvaardigheden leert. Onder begeleiding wordt je
geleerd om ferugtë komen in een werkdiscipline van een
volledige baan? toelating: goeie motivatie, redelijke beheersing van de Nederlandse taal en rekenvaardigheid.
^ duur: individueel traject van maximaal 1 jaar.

iptóteferfieideweg 1° 1062 HL Amsterdam, tel. 020-5161616

Meer Informatie
TerheideweglO
1062 HL Amsterdam,

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.

t*

leerlingen deelti\dberoeps-

tel. 020-5161616
vraag naar mevrouw A. Ernst

19.15 uur-20.00 uur

Elementair (A+B)
Brevet 1, 2, 3
Brevet 4, 5, 6
Binnenwater A + B

De kosten voor de zwemopleiding bedragen:
ƒ110,- voor Brevet BINNENWATER A + B
ƒ 160,- voor Elementair
Voor informatie: R. van Soolingen
(tel.02507-17448).

opfeidingen ettotientatieschakelprogramma s

Aan al Ie vrouwen
die de techniek
aanspreekt!

technische beroepen.

DARLING ESCORT
Bel: 020-6189577 v.a. 20 u.
ESCORT SERVICE Top Girls
Leuke en ondeugende meisjes bij u thuis: 020-6683310.

centrum

organiseertspecifiek voor vrouwen en

l voorwaarden: 4 dagen per week beschikbaar zijn en ingeschreven staan bij het arbeidsbureau,
BETTY'S ESCORT
020 - 6340507 dag. v.a. 19. u.

^[

meisjes oriëntatiemogelijkheden voor

Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt aan de
lijn! Bel 06-97.57 (75 cpm).
!Vrouwen van 35+ willen
DIREKT-SEX. Bel haar op via
06-96.04 (75 cpm).

opleidingen

H et Randstedelijk Opleidingen Centrum

Vele mannen gezocht voor
gratis SEX met dames 35+.
06-9620 (75cpm).

06-98.70 De SNELWIPLIJN!
HOMOKONTAKTEN
Zorg dat je hem gereed hebt
Te koop gevraagd garage bij want ze wil effe vlug in 3 min.! Zoek je snel een hete knul?
06-320.330.18 (75 cpm).
De Schelp. Tel.: 14464.
Geen doorschakelen! 1 gpm.
HOMO-KONTAKTEN
ANONIEME sexafspraakjes. Direkt apart met een hele
Onroerend goed
Sexkontaktlijn
Amsterdam. hete knul uit Amsterdam!
en woonruimte
06-320.330.79 (75 cpm).
Bel nu 06-96.13 (Nu 50 cpm).

te huur
aangeboden

vooropleiding: minimaal 2 jaar voortgezet onderwijs een een redelijke

I)hr./Mw.:_

T.k.: z.g.a.n. 2x 2-pers. bed
Auto's en
ƒ100; 4 matr. samen ƒ200;
auto-accessoires
2 donsdekens ƒ 75; moderne
kasten, bestek, pannen, glazen etc. 02507 - 18908.
T.k. BMW 1500 b.j. 1983, APK
*T.k. 1 pers. logeerbed ƒ50. tot aug. '96 ƒ 1500. Tel.:
02507 - 16371 na 18.00 uur.
Tel.: 02507 - 19248.

* T.k. gevr. electrische borstkolf. Tel.: 02507 - 12792.

leeftijd: 18-28 jaar.

meer informatie:

* 7 pr meisjes-schoenen mo- *Té koop: kinder mountain
dern mt 26-31 ƒ 1 p.paar; 2300 bike ƒ 150. 02507 - 19470.
sigarenbandjes ƒ50,-. 13509.
*T.k.a.: Loeki fiets, 12'/2
* Te koop: ingericht poppen- inch, v. 3 tot ± 5 jr, met zijwie]huisje ƒ 15; grote witte konij- tjes, ƒ65. 02507- 17190.
nenkooi ƒ25. 02507 - 15817.

Te koop
gevraagd
diversen

duur: 1 jaar.

De Renault 19 Europa 1.4
Energy biedt ook nog eens
stuurbekrachtiging • zonwerend
alas • in hoogte verstelbaar
stuur • een krachtige 80 pk

uw voordeel f 1.150,en kans op dé droomcruise

Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt.
*Te koop: hometrainer, vol 06-350.290.53 (75 cpm).
TUINMAN voor al uw tuin- ledig verstelbaar, pr.st., ƒ 75
Oudere vrouwen (40+) geven
werk, hek- en straatwerk.
Telefoon: 02507 - 14302.
hun teleföonnr voor gratis
Levering alle materialen.
SEX: 06-95.17 (75 cpm).
Vraag vrijblijvend prijsopgave. Tel.: 023 - 380852.
Rijwielen,

Te koop
aangeboden
diversen

RenanltW: een 5-deurs
nu voor de
prijs van een 3-deurs.

Renault Clio Mexx: XXL
uitgerust, met een
mexxbnum aan comfort.

Altijd de "nieuwste"
premièrefilms, tevens
veruit de.grootste
keuze in Zandvoort.

Aangeb. grote 4 kam.flat in
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en Lisse. Gevr. eengezinswo
kamerverhuizingen. Voll. verz. ning of 4 kam.appartement in
Daa-nachtserv. 020-6424800. Zandvoort. Tel.: 02521-21158

Dieren en
dierenbenodigdheden

Schakelopleiding

Videotheek

Vooropleiding: geen specifieke eisen
Leeftijd: vanaf 16 jaar
TJjd: twee dagen in de week van 9.00 uur tot 16.00 uur
Voorwaarden: werkzoekend, ingeschreven staan bij het
arbeidsbureau, gemotiveerd zijn voor de techniek
Plaats: Startbaan 26,1187 XR Amstelveen (bereikbaar met tram 51)
Start: vanaf eind september
Meer informatie:
R.O.C. Westerstraat 187,
1015 MA Amsterdam,
telefoon: 020-62 43 259
vraag naar Els Dekker (dl, woe, do)

Maatwerk In data-entry, detachering,
sales promotion, responsverwerking
en direct mail

Voor een relatie in Amsterdam zijn wij op zoek
naar een

SUPERVISOR M/V
Uw werkzaamheden zullen bestaan uil:
- leiding geven aan een groep van ongeveer 50
medewerkers,
- motiveren en stimuleren van deze groep mensen,
- contacten onderhouden met onze cliënt,
- bewaken van de te leveren kwaliteit en kwantiteit,
- administratieve werkzaamheden.
Gezien de zwaarte van de funktie, verwachten wij
van u:
- dat u een opleiding op HBO-niveau heeft gevolgd,
- dat u beschikt over leiding gevende ervaring
en capaciteiten,
- dat u zelfstandig kunt werken,
- dat u bereid bent om te werken van 14.00 uur
tot 22.00 uur en dat u geen bezwaar hebt tegen eventueel overwerk,
- dat u een motiverende en stimulerende persoonlijkheid bent,
- dat u initiatiefrijk en creatief bent.
Wij bieden u:
- een dynamische werkkring,
- een salaris in overeenstemming met de
zwaarte van de funktie.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen na plaatsing van deze advertentie richten
aan: CCN Datacom B.V., Postbus 13128,2501 EC
Den Haag, ta.v. mevrouw C. M. Verhoeven-Vis.
Voor meer informatie kunt u bellen naar mevrouw P. M. Broeder, telefoon 070-3210501.
Tevens zoeken wij per direct naar

Onbetaald, maar geweldig leuk

MEDEWERK(ST)ER
t.b.v. 1 uur radio-omroep* per week
voor de senioren
U, met uw goede microfoonstem bent weikom, en u, die het interviewen in het bloed
zit, natuurlijk ook. Evenals u voor het aandragen van onderwerpen, het doen van
suggesties voor muziek enz. Kortom, geef
uw ideeën en schroom niet eens aan te
lopen bij (of te bellen met) de coördinator
ouderenwerk Nathalie Lindeboom, op de
. Koninginneweg 1, telefoon 19393
Graag binnen veertien dagen reageren.
* van de Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen (afd. Zandvoort), het Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening, en de
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort

ERVAREN
DATA-ENTRY
TYPISTE
M/V
5 dagen per week

17.00-22.00 uur
De werkzaamheden bestaan onder andere uiU
- invoeren van numerieke gegevens
- relevante werkervaring
Wat verwachten wij van u:
- een enthousiaste instelling om van dit project
een succes te maken
- bereidheid om tijdens de opleiding en in
drukke tijden 5 dagen per week te werken
- dat u minimaal een jaar beschikbaar bent.
Indien u zin heeft om bovenstaande functies vol
enthousiasme te vervullen, vragen wij u zo snel
mogelijk schriftelijk te reageren bij onderstaande.

CCN
Datacom B.V.
Petra Broeder

Mangaanstraat 25
2544 DV Den Haag
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FRISE TAPIJT!

TRENDY STOF!
100°/o

Sfeervol slaapkamer tapijt van
superkwaliteit. Verkrijgbaar in
diverse pasteltinten.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

H • -^ i - >-. "v>^- /*-^-*/^ -% '•

-•^ V/StTIlfeSC'ö^t

GERIBD NAALDVILT!
Ribtapijt voor o.a. gebruik in de woonkamer.
Verkrijgbaar in 5 prachtige kleuren. Foamrug.
Breedte 400 cm. Per str. meter
VAN

22*°

BOUCLE TAPIJT!
Mooi kamerbreed tapijt, verkrijgbaar in diverse
warme kleuren. Jute-rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
VAN

Gordijnen, zonwering, tapijt, vinyl en karpetten onder één dak: da's het mooie
van Carpet-land! Je kunt er naar hartelust kiezen en kombineren uit Europa's
grootste en voordeligste kollektie. Overzichtelijk tentoongesteld in frisse winkels
en vrijwel alles uit voorraad leverbaar. Meteen meenemen voor doe-het-zelvers,
maar ook bij je thuis op maat verzorgd door professionals. Snel en voordelig
met volledige garanties. Bij Carpet-land ben je altijd verzekerd van het juiste
advies, dat precies past binnen je budget. Carpet-land, daar fleurt je huis van op!

VOORDELIG VINYL!
Zeer voordelig vinyl. In diverse kleuren.
Zeer gemakkelijk m het onderhoud.
Breedte 200 cm. Per str. meter
VAN

J4?*

KAMERBREED VINYL!
Kamerbreed vinyl in diverse kleuren, met smaakvolle
parket- en granitodessins. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
VAN

4S

£5
CUT & LOOP!
Mooie cut & loop. Geschikt voor de woonkamer.
Verkrijgbaar in 4 mooie tinten. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

89

SHAG TAPIJT!
Modern shag tapijt. Geschikt voor in de woonkamer.
Verkrijgbaar m vele tinten. Jute-rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

129

109

OERSTERK TAPIJT!
Oersterk bouclé tapijt. Geschikt voor zwaar gebruik.
In 4 kleuren leverbaar. Jute-rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

129

FRISE TAPIJT!
Mooi frisé tapijt geschikt voor de woonkamer.
Vekrijgbaar in vele mooie kleuren. Jute-rug. Breedte
400 cm. Per strekkende meter
GELEGD VAN

159

*35

PRACHTIG VALLETJE!
Valletje, gemaakt van 100% Katoen. 48 cm breed.
Profiteer snel! Per meter
VAN

5

S?

FRAAIE STOF!
Mooi eigentijds gordijn. Gemaakt van 100% Katoen.
Geschikt voor ieder interieur. 140 cm breed.
Per meter
VAN

BEDRUKT JAQUARD!
Prachtige gordijnstof. Synthetisch/Katoen.
Geschikt voor iedere kamer in huis.
140 cm breed. Per meter.
VAN

WOONKAMER VINYL!
Fraai woonkamer vinyl. Gemakkelijk in onderhoud.
Verkrijgbaar in diverse kleuren. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
VAN

69

HM
TIGER KARPET!
Prachtig tijgerkleed. Past goed in modern interieur.
100% Wol.. Forma
Formaat 120 x 180 cm.
VAN

299

PRAKTISCH VINYL!
Kamerbreed vinyl in 6 verschillende kleuren. Geschikt
voor normaal gebruik. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

9S

Aanbiedingen geldig tot en met 17 september 199
Op maat
gemaakt
en snel
opgehangen

Snelle
levering

Vakkundig
gelegd '

•HST 1

Makkelijk
betalen

EUROPA'S GROOTSTE, EUROPA'S VOORDELIGSTE
LEIDEN*

HOOFDDORP*

HAARLEM*

BEVERWIJK

Zoeterwoudseweg 9
(naast Bouwvaria en Praxis).
Tel. 071 -322300
Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur.
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur.
(donderdag koopavond).
Zaterdag 9.00-17.00 uur.

Kruisweg 785a
(naast Brugman Keukens).
Tel. 020-6533441
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Spaarndamseweg 74-76
Tel. 023-2727 47
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Parallelweg 99
(meubelboulevard).
Tel. 02510-115 89
Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur
Di/vr.9.30-17.30uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

ZATERDAG
GRATIS
BEWAAKT
PARKEREN

OOK IN: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam (5),
Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Capelle a/d IJsse
?\
Den Bosch, Den Haag (2), Den Helder, Dordrecht, Emmen
Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Heerlen (2),
gouden gids Hengelo, Hilversum, Hoogeveen, Hoorn, Leeuwarden,
Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2), Spijkenisse,
Utrecht (2), Veenendaal, Weert, Zaandam, Zutphen.

Deze week weer een
woonspecial
Zie elders in
deze krant
Donderdag 21 september 1995

Los nummer f1.85

Ruim 500 woningen
in stationsomgeving

Oplage: 5.300

55-e jaargang nummer 38

4

Dit gaan we vaker doen'
'Topper'
Voor menig ondernemer is het zomerseizoen 1995 een 'topper' geweest. Daarbij deden sommigen vreemde ervaringen op,
bijvoorbeeld dat de jeugd zeer
geïnteresseerd is in kleine flesjes drank.

5

ZANDVOORT - In het gebied tussen het NS-station en
'Oud-Noord' kan een wijk van vijfhonderd woningen volgens het 'Kostverlorenstraat-principe' worden gebouwd.
Als de Pellikaan sporthal wordt afgebroken, komt het
aantal woningen op 540. Een groot aantal raadsleden is het
eens met de sloop van de hal.

ZHC gaat overstag

'Sonderland'
krijgt eigen
oefenterrein
ZANDVOORT - De Zandvoortse golfclub Sonderland
kan zijn oefenveld rechtstreeks huren van de gemeente. Nu gaat dat nog via de
Zandvoortse
Hockeyclub
(ZHC). Door de nieuwe rege
ling kan Sonderland zich aansluiten bij de Nederlandse
Golf Federatie (NGF).
De NGP eist van verenigingen
dat zij een eigen terrein hebben,
anders kunnen zijn geen lid wor
den. Het lidmaatschap is voor
deze groep Zandvoortse golfers
van groot belang, omdat het aller
lei extra mogelijkheden geeft. Zo
kunnen leden onder andere tegen
gereduceerd tarief gebruik maken van terreinen van andere verenigingen.
„Wij zijn er hartstikke blij
mee," reageert Sonderland voorzitter Erna Meijer. Zij verwacht
dat de nieuwe regeling per l januari 1995 ingaat.
Behalve het oefenveld kan Sonderland ook gebruik maken van
een ernaast gelegen grasveld, dat
verder gewoon onder het beheer
van de hockeyclub valt. Dat staat
in een clausule van het nieuwe
contract met de gemeente, dat
momenteel nog wordt opge
maakt. Anders om kan ZHC weer
- indien nodig - gebruik maken
van het oefenveld van Sonderland. Verder houden de golfers
gewoon toegang tot de kantine
van ZHC.
Mogelijk komt er binnenkort
ook een oplossing om tegelijkertijd te kunnen spelen: er moet
voorkomen worden, dat tijdens
hockeywedstrijden balletjes van
de golfers op het hockeyveld terecht komen. Andersom kan ook
gebeuren, maar in de praktijk
blijkt dat minder een probleem.
Een oplossing zou zijn, om een
net op te hangen.
De nieuwe regeling is mogelijk
geworden dankzij bemiddeling
van de gemeente. De besprekingen tussen Sonderland en ZHC
vonden al bijna een jaar plaats,
maar waren vastgelopen. Op verzoek van Sonderland is wethouder Rita de Jong met ZHC gaan
praten, met bovengenoemd resultaat.
Hans Janssen van Sonderland,
een van de eerste golfers die zich
destijds hard begonnen te maken
voor een eigen veld, is eveneens
blij. Sterker nog: „Ik ben zielsgelukkig. Ik ben erg blij dat de gemeente mee heeft willen werken
aan een goede oplossing voor
onze 160 leden. En voor onze
jeugdleden! Voor hen kunnen we
nu meer mogelijkheden gaan creëren, dat is het eerste waar we aan
moeten gaan werken."
„Er lopen gigantische talentjes
rond in Zandvoort," aldus Jansen. „Die moeten de mogelijkheid
krijgen om voor een gering bedrag lessen te volgen. Daarvoor
moet er een jeugdplan komen.
Dat heeft elke goede vereniging."

Opera Concert
ZANDVOORT - In gebouw De
Krocht wordt vrijdag 22 september een opera-concert opgevoerd, door Hellen van Rooijen,
sopraan, Hanny van Tooren,
mezzosopraan, Michele Stanisci, tenor, en Raympnd Modesti,
bas. Elizabeth Nijenhuis verzorgt de pianobegeleiding, Josine Stanisci de presentatie. Aanvang 20.00 uur, kaarten a 20 gulden zijn verkrijgbaar aan de
zaal. Op het programma staan
werken aria's en duetten uit
o.a. Rigoletto, La Bohème, Turandot en La Traviata.

j Waterstanden
Datum

HW

LW

HW

LW

21 sep 02.05 09.44 14.3922.15
22 sep 02.4910.5515.2023.10
23 sep 03.26 11.40 15.5023.49
24 sep 02.5811.1515.1923.24
25 sep 03.31 11.45 15.56 --.-26 sep 04.08 00.04 16.31 12.05
27 sep 04.46 00.34 17.0812.39
28 sep 05.26 01.05 17.4613.14
29 sep 06.09 01.39 18.2814.06
Maanstand/getij:
NM zond. 24 sept. 17.55 uur
Springtij woensd. 27 sept.
°4.46 uur NAP + 141 cm
EK zond. 1 okt. 15.36 uur

gedeeltelijk eigendom van de
gemeente, gedeeltelijk van de
NS. De tegenstrijdige belangen
vormden al die tijd een groot
struikelblok: de gemeente
Zandvoort wil voor zo min mogelijk eigen kosten woningen
Volgens een globale opzet laten bouwen, inclusief een
voor het gebied 'Stationsomge- aantal huurwoningen in de soving Zandvoort' kunnen er zo'n ciale sector. De NS willen ge150 (sociale) huurwoningen ge- woon verdienen op de verkoop
bouwd worden. De overige drie- van de grond.
honderd zouden koopwoningen moeten worden in verschillende prijsklassen. Volgens het Startpunt
stedebouwkundigbureau
Beide kunnen zich nu vinden
Kraayyanger Urbis moet het in de huidige opzet die maaneen wijk worden van het 'Kost- dagavond tijdens een presentaverlorenstraat-principe', ofte- tie aan de politieke partijen en
wel een verzameling van ver- andere belangstellenden enschillende types woningen: vrij- thousiast werd ontvangen. Ook
staand, twee onder een kap, ge- woningbouwvereniging Eenschakeld en woonlagen op el- dracht Maakt Macht reageerde
kaar.
positief. „Het is een heel posiDe meeste huizen moeten tief startpunt," aldus bestuurshooguit twee of drie verdiepin- voorzitter Marijke Herben. „In
gen hoog worden, zodat het uit- de volgende fase moeten we de
zicht vanuit de richting Van doelgroepen gaan bepalen." Zij
Speijkstraat blijft bestaan. drong er bij het gemeentebeHooguit komen er twee appar- stuur op aan zijn best te doen
tementengebouwen van onge- om de grondprijzen zo laag moveer zes verdiepingen, een aan gelijk te houden, „pan zal de
de kant van de Van Lennepweg woningbouwvereniging zich inen een aan het Stationsplein.
spannen voor zo laag mogelijke
huurwoningen."

Uitzicht
In het plan is nog open gelaten of de Pellikaan sporthal
moet worden afgebroken. Als
dat wel gebeurt, kunnen er zo'n
veertig woningen meer gebouwd worden. Dat betekent
wel dat er een nieuwe hal voor
terug moet komen. Het enige
alternatief waarover op dit moment gesproken wordt, is een
nieuwe hal bij de sportvelden in
Zandvoort Nieuw-Noord. De
kosten daarvan worden geschat
op drie miljoen gulden.
Het plan is ontstaan in overleg tussen de gemeente Zandvoort en NS Vastgoed. Beide
partijen zitten al lang met elkaar aan tafel om tot een oplossing te komen voor dit gebied,
(ADVERTENTIE)

Juweel
•^

va» de maand

Bewonder
dit oogstrelende
14 krt. gouden armbandje en het is liefde op
het eerste gezicht! Samen
met het bijpassend collier
(45 cm.) heeft u voordelig
een prachtige set. Set 498,iirmband los 165,- collier los jCO,-

nusselein

Uurjj.dc Vlujjtlaan 19-f • 198. KinkiTstraal 2M • 2«<i
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EMM moet de verhuur van
de sociale huurwoningen voor
haar rekening nemen, maar als
het aan Marijke Herben ligt,
krijgt de woningbouwvereniging méér inbreng: meedoen in
de verdere ontwikkeling van
het plan. „Ik heb wel eens gehoprd dat dat tien- tot vijftienduizend gulden per woning
kost. Dat geld houden we natuurlijk graag binnen Zandvoort."
Vervolg op pagina 3

Natuurgebied
De Brettenzone, het -4 -l
groengebied
tussen l l
Westerpark en Spaarnwoude,
lijkt het slachtoffer te worden
van versnipperd beleid en botsende belangen.
Men is het eens over de waarde van de natuur maar tegelijk
liggen er ook plannen voor
nieuwe wegen, uitbreiding van
sporen en een nieuw station:
Geuzenveld-Noord. Milieukenners en ecologen houden hun
hart vast.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Oude Engelse auto's, in overleg met circuit en OVZ naar het dorp gehaald, trekken de nodige bekijks op het Badhuisplein
Foto André Lieberom

ZANDVOORT - De 'Engelse Week' in het dorp is volgens
Ondernemers Vereniging Zandvoort een succes geworden.
De samenwerking met Circuitpark Zandvoort is uitstekend verlopen en ook over het aantal deelnemende ondernemers, ongeveer 50, is de vereniging zeer tevreden. „Als
proef is het zeker geslaagd."
Dat laatste zegt OVZ-bestuurslid Peter Tromp. „We verwachten
dat er volgend jaar nog meer ondernemers meedpen. Wij maken
nu alvast een draaiboek om er nog wat schoonheidsfoutjes uit te
halen." OVZ ziet deze eerste editie van de Engelse Week als een
proef, omdat het idee pas in een zeer laat stadium is ontstaan.

Desondanks zagen veel winkeliers en horeca-ondernemers kans
om hun zaak met Engelse attributen te versieren. Daarnaast had
OVZ ïiog een echte doedelzakband ingehuurd, die zondagmiddag
door de straten paradeerde en daar erg aansloeg. De week was
gekoppeld aan het British Race Festival op het circuitpark. In
overleg met het circuit werd een aantal deelnemers verzocht,
zaterdag mee te rijden in een parade door het dorp. De auto's
waren later langere tijd te bewonderen op het Badhuisplein.
„Eigenlijk zou je zoiets om de twee weken moeten kunnen organiseren," aldus Tromp, „maar daar hebben we helaas te weinig geld
voor. Maar we gaan wel proberen zoiets vaker te doen, vooral als
seizoensverlengende activiteit."

Werkgroep Wateroverlast over advies ingenieursbureau:

*Centrum dorp wordt een soort

ZANDVOORT - „Splits
het lager gelegen gebied van
Zandvoort in twee delen.
Koppel het deel waar de
meeste wateroverlast voorkomt, Schoolstraat en qmgeving, af van de riolering
en maak er een apart te bemalen gebiedje van." Volgens de Werkgroep Wateroverlast is dat het advies van
een ingenieursbureau aan
de gemeente, om de wateroverlast in het centrum te bestrijden.

menbeheer over de nieuwe
ideeën van het bureau. Trees
Burger van de Werkgroep Wateroverlast: „Het is een idee dat
nog nauwkeurig moet worden
uitgewerkt, er moet nog een
aantal zaken worden overdacht. Maar als het advies van
dit bureau uiteindelijk wordt
opgevolgd, dan zal het gebied
Schoolstraat en omgeving zijn
eigen rioleringstelsel krijgen.
Het wordt een soort poldertje."

„Dat rioleringsstelsel komt
uit in een nieuw te bouwen bufferruimte. Gedacht wordt aan
Volgens het ingenieursbu- een ondergrondse bufferkelder
reau, dat samen met nog twee met een pomp. Vanuit deze bufandere ' bureau's onderzoek fer kan het water weggepompt
heeft verricht, is deze aanpak worden naar het grote rioledé oplossing voor de waterover- ringsstelsel. Bovendien advilast. Als de maatregelen (grotendeels) beperkt blijven tot
het allerlaagste probleemgetaied, blijven de kosten immers
binnen de perken.

seert het bureau om voor de
twee lager gelegen gebieden in
het centrum verschillende
'overschrijdings-frequenties' in
te stellen. Zo'n overschrijdings-frequentie geeft de capaciteit
van het rioolstelsel aan. Oftewel: het aantal keren, dat een
rioleringsstelsel de waterhoeveelheden niet meer aankan."

qentie hebben van 'eens in de 25
jaar'.
Dat betekent dus, gemiddeld
een keer in de 25 jaar kans op
een fatale bui. Voor het iets hoger gelegen gebied van het centrum denkt het bureau nu aan
een overschrijdingsfreqentie
die minder is, bijvoorbeeld
'eens in de 10 jaar'. Dat houdt in
dat er gemiddeld een keer in de
tien jaar water op straat kan
voorkomen. Het betekent ge25 jaar
woon dat de capaciteit van het
„In de Schoolstraat en omge- riool wat minder groot hoeft te
ving, is de kans op waterover- zijn."
last in huis groot, vanwege het
lage maaiveld. Dit is het laagste
gebied. Dat vereist dus een ex- Op straat
tra capaciteit van het rioleVolgens Trees Burger wordt
ringsstelsel. Daarom moet dat er door de gemeente serieus
gebied een overschrijdings-fre- over dit advies nagedacht,

maar plannen moeten eerst nog
door het college worden vastgesteld. 'Water op straat' kan echter niet altijd vermeden worden.
Vervolg op pagina 3

ZANDVOORT - De politie
heeft het rijbewijs van een 36jarige man uit Haarlem ingenomen. Zondag werd de man aangetroffen op de rotonde van de
Boulevard Barnaart. Het vermoeden bestaat dat hij niet de
juiste richting is opgereden,
want hij had zijn auto vastgereden op de anti-parkeerpaal op
het middengedeelte van de rotonde. Zijn pogingen om daar
vanaf weg te rijden, mislukten.
De Haarlemmer weigerde mee
te werken aan een blaastest.

UITNODIGING AAN ALLE INWONERS
VAN ZANDVOORT EN OMGEVING
VOOR HET „LEKKERSTE WEEKEND
VAN ZANDVOORT"
LOKATIE: Badhuisplein
U BENT VAN HARTE WELKOM om te komen kijken en proeven,
van hetgeen de Zandvoortse Horeca en de direct daarmede aanverwante bedrijven voor u hebben klaargezet.
Zandvoort krijgt met deze eerste presentatie zijn-eerste PREUVENEMENT. In navolging van Maastricht waar de proeverij al jaren
een succes is.

Idee

In het weckende van 29 september t/m zondag l oktober bieden
zowel horeca- als aanverwante bedrijven hun specialiteit aan.

De werkgroep wateroverlast
heeft deze week een gesprek gehad met de sector Eigendom-

Vrijdagmiddag 29 september, om 13.00 uur zal Joop Braakhekke de
officiële opening verrichten van het evenement dat als naam HET
LEKKERSTE WEEKEND VAN ZANDVOORT heeft gekregen.

Bewoners gemeentewoningen 'doodsbang'

Een programma van alle dagen en een overzicht van alle deelnemers
treft u aan in de editie van het Zandvoorts Nieuwsblad van donderdag 28 september a.s.

EMM 'gelooft' nog
in belofte college
Woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht
gaat er nog steeds vanuit,
dat de gemeente haar huurwoningen zonder winst wil
verkopen. Het college heeft
dat laatste afgelopen week
nog eens bevestigd aan
EMM-directeur Kramer.

GEZELLIG WONEN BEGINT OP DE
MOOISTE BOULEVARD VAN HET LAND.
ZIE PAGINA 7

Vast op rotonde

(ADVERTENTIE)

Unieke voorstelling op Nieuw Unicum

„Uiteraard zouden wij dat betreuren, maar op dit moment
geloof ik niet dat dat gebeurt,"
aldus Kramer. „Wethouder
Flieringa heeft mij afgelopen
week bij hoog en laag verzekerd, dat die geruchten niet
waar zijn en dat er geen ander
voorstel op tafel ligt. Daar ga ik
dus vooralsnog van uit. Wij
Uit het Raadhuis kwam vori- hebben nog heel veel vertrouge week het verhaal naar bui- wen in het college. Dat heeft
ten, dat het college meer dan toegezegd geen andere uittwee miljoen gulden wil vragen gangspunten te hanteren dan Er liepen zelfs beren rond op
voor de huurwoningen. Als dat destijds zijn afgesproken."
zo is, zou dat tegen eerdere afZANDVOORT - De bewospraken in gaan: de gemeente
ners
van Nieuw Unicum wazou op de verkoop geen winst Geheim
ren donderdag getuige van
hoeven te maken, is destijds afDe afgesproken transactie- een unieke gebeurtenis: een
gesproken.
som is afgesproken in geheime echte circusvoorstelling pp
besprekingen en wordt ook nu hun eigen overdekte binnog niet bekend gemaakt.
nenplaats, De Brinck. En
Kleine beurs
Vervolg op pagina 5 niet alleen met clowns: ook
EMM-directcur Peter Kramer bevestigt dat laatste. „Er is
(ADVERTENTIE)
afgesproken dat de overdracht
budgettair neutraal plaatsvindt
en dat de volkshuisvesting
hoog in het vaandel staat. Als
de gemeente daar vanaf zou
stappen, zou het een unieke
kans laten liggen om die omgeving in het centrum op te knappen én om de huisvesting veilig
te stellen voor huurders met
een kleine beurs."

Zondag gaat de
wintertijd in; de klok moet
om twee uur 's morgens
een uur achteruit
gezet worden

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

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,00

de overdekte Brinck van Nieuw Unicum

beren, slangen en zelfs krokodillen liepen of schuifelden rond voor de voeten van
het publiek.
De bewoners waren zelf ook
uitgenodigd voor een optreden
in het circus 'Unicolo', maar
daar schrokken de meesten
toch voor terug, met uitzondering van een dapper tweetal. Zij
kregen nog wel gezelschap van
een aantal medewerkers van
Nieuw Unicum. Deze vrijwillige
artiesten moesten er wel een
flink aantal uren repeteren
voor over hebben, voor deze
unieke kans om op te kunnen
treden in een echt circus.
Een en ander gebeurde onder
begeleiding van Dick Hoezee en

Foto André Lieberom

zijn medewerkers van het
Zandvoortse Circus Rigolo, die
zelf het leeuwedeel van de voorstelling voor hun rekening namen. Voor het spektakel hadden zij op de Brinck een ware
piste gebouwd, compleet met
zand en zaagsel. Hier lieten
clowns, acobraten en goochelaars hun acts zien, maar ook
dierentemmers met beren, krokodillen, slangen, pony's en
paarden.
Het schouwspel werd bijzonder gewaardeerd door het 400
man sterke publiek. De bewoners hadden de voorstelling
aangeboden gekregen als een
van de festiviteiten rond het
25-jarigbestaan van Nieuw Unicum aan de Zandvoortselaan.

Zandvoorts
d Nieuwsblad
Naam: (m/v)l l L
l l l l L
Adres: l l_ l l l J L
Postcode/Plaats:! J l l l l l l L
Telefoon: l l l l l l l l l l l
Giro/Banknr.: l l l l l l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D half jaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
* Voorpostabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

L
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FAMILIEBERICHTEN

Super

Wij gaan mei vakantie van
25 september tot 7 oktober
Als mijn tijd gekomen is,
ik afscheid neem van het leven,
merk jij, in al je eenzaamheid,
dat ik onzichtbaar,
bij jou ben gebleven.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, Keven wij kennis dat op 84-jarige
leeftijd van ons is heengegaan mijn lieve moeder
en onze lieve oma

Maria Margaretha
Webeling-van Roemburg
weduwe van
Gerardus Hendrikus Webeling
Onze bewondering en dankbaarheid gaan uit
naar het verplegend team van Huis i.d. Duinen 2e
verdieping.
Lieve meiden heel erg bedankt.

UOORD
Neem van
mij aan
dat het
voordelig is!

Postagentschap is elke morgen open
van
9.00 tot 10.00 uur.
Alleen voor postbussen
Poststukken, girobetaalkaarten enz. tijdens onze vakantie af te halen
Postkantoor Zandvoort L. Davidsstraat

Zandyoort, 13 september 1995
Huis in de Duinen

WEE

PROFESSIONALS IN:
AUTORECLAME
REKLAMEBELETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO'S)
ZETWERK (BV.ADVERTENTIES)
DRUKWERK & STICKERS
PROMOTIONELE KLEDING
VLAGGEN & SPANDOEKEN

KLEINE KROCHT 2< ZANDVOORT

023-5720212

^ De natuur kent de mens/\
Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude geneeskracht van planten en kruiden uit de
hele wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

Postagentschap Pasteurstraat 14
tel. (02507) 17192
2040 EA Zandvoort

Diny
Marie-Cecile
Bob en Therry

1995

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

,

^Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 02507-12327.^/

500 gr.

Schotse
LAMSBOUT
RUNDER BIEFSTUK

runder
GEHAKT

12,50

9.95

of

Correspondentieadres:
D. R. A. Webeling
Van Lennepweg 59 - flat 3
2041 LC Zand voort

malse

De crematieplechligheicl heeft maandag 18 september plaatsgevonden in crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld.

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer
lijden be.spaarcl Ls gebleven, geven wij U kennit.
dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader, -schoonvader en opa

Wilhelmus Johannes van Norden
Wim

op de leeftijd van 76 jaar.
J. M. M. van Norden-Letferts
Ingrid en Gernt
Alexander, Michael, Bjorn
Ellis en Dolf
Maren, Jes.se,, Boyd, Jim
2042 PG Zandvoort, 14 .september 1995
Kohtverloren.straat 20
Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft de crematie in besloten kring plaathgevonden.

Centrum Vakopleiding op zoek naar draaiers en frezers
Wie wil gaan werken als draaier, f re/er of
machinebankwerker moet daarvoor eerst een
gedegen vakopleiding volgen. Het Centrum
Vakopleiding Techniek, het scholmgsmstuuut
van Arbeidsvoor/icning. is nu op /oek naar
cursisten voor de/e opleiding.
De opleiding
De opleiding voor draaicr/lre/er duurt
ongeveer acht maanden De/c opleiding
bestaat uit twintig procent theorie en tachtig
procent praktijk. Tijdens de cursus leert u
omgaan met diverse vcrspamngsmachmcs en
verschillende soorten mcctgcrcedschappen.
Wie wil u orden opgeleid tot maclunebankwerker m de werktuigbouw moet een éénjarige
cursus volgen. Tijdens de opleiding leert u
onder andere draaien, fre/en. meten, handmatig
verspanen /oals vijlen, en theoncvakken als
lekeningle/en en materiaal- en gerecdschapsleer.

Enige en algemene kennisgeving
Op veel te jonge leeftijd hebben wij afscheid moeten nemen van ons broertje

Peter Braun

Aan de opleidingen /ijn geen kosten verbonden.

vinden onder andere werk bij onderhoudsbcdnjven en bedrijven die zijn gespecialiseerd
in machine- en apparatenbouw. Het werk
wordt voornamelijk binnen uitgevoerd aan
een werkbank of machine. De vraag naar
goed geschoold personeel in deze branche is
groot.
De eisen
Als u geïnteresseerd bent in de opleiding voor
machinebankwerker of draaier/frezer, dan
moet u aan een aantal eisen voldoen. U dient
ingeschreven te staan bij een arbeidsbureau in
Amsterdam/Zaanstrcek/Waterland.
Daarnaast is het wenselijk dat u LTS-B-niveau
heeft en goed Nederlands spreekt. U moet
/clfstandig en nauwkeurig kunnen werken en
technisch m/icht hebben.
Informatie
Denkt u dat u in aanmerking komt voor een
opleiding bij het Centrum Vakopleiding, dan
kunt u contact opnemen met de heer
R Heiloo van het Centrum.
Zijn telefoonnummer is (020) 614 80 69.

Het beroep
Draaiers/fre/.ers en machinebankwerkers

Het Parool
Zandvoort
zoekt
zo spoedig mogelijk een

d

AMSTERDAM/ZAANSTREEK/WATERLAND

***

Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost.
Uit aller naam:
Mevr. L. van der Werff-Verspuij
Zandvoort, september 1995

Raymond en Sandrme

Bedanker hierbij iedereen voor alle belangstelling
op hun trouwdag

Ebbmgeweg 6 te Bentveld - 6 bomen
OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag
26 september 1995 in het openbaar De vergadering wordt gehouden in de
raadzaal in het Raadhuis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)
- intrekking Verordening betreffende den
Burgerlijken Stand;
- plaatsing sirene-installaties;
- begroting 1996 en jaarrekening 1994 regionale brandweer;
- beleggen voorbereidingsbijeenkomst;
- bestemming voordelig resultaat 1994;
- vervanging verkeersregelautomaat;
- onderhoud en verbetering Kostverlorenstraat;
- wijziging destructieverordening;
- huisvestingsverordening en convenant
woonruimteverdeling;
- meubilair Mariaschool;
- nota Wegbeheer Zandvoort 1995;
- verkoop perceel grond Zandvportselaan 113;
- jaarverslag 1994 i.h.k.v. Bijdragenbesluit
Openbare Lichamen Wet Milieubeheer;
- bekrachtiging geheimhouding project
"Stationsomgeving";
- bekrachtiging geheimhouding t.a.v. overdracht gemeentelijk woningbezit;
- krediet ter af ronding overdracht gemeentelijk woningbezit.
Na de bekrachtiging van de geheimhouding
t.a.v. overdracht gemeentelijk woningbezit
wordt de openbare vergadering geschorst
en zal een besloten vergadering plaatshebben waarin de overdracht van het gemeentelijk woningbedrijf aan de orde zal zijn.
Hierna zal de vergadering worden hervat
met het laatste agendapunt.
N B ' Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting (02507 - 61492) kunt u
terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar

lappy birthday.

lovc yon

Jannik

OXXXXXO3
ADVERTENTIES

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

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

Snuffel eens gezellig
rond bij ons tussen al
onze bloemetjes

Glazenwasserij
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers

BtQEMStERKUNST

JBlujj

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060

tel. 14764-14090

Veel liefde en steun mocht ik weer ontvangen van directie, medewerkers, vrienden en vriendinnen van Yanks
café op het Dorpsplein.

betuigen wij U onze welgemeende dank.

Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

Tel. 15873

gedacht hebben.

Jacob Willem van der Werff

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

kleine wijk, hoge verdienste.
± 3 kwartier per dag.

- -

Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van

uitvaartverzorging
kennemerland bv

BEZORGER/STER

CkNTRUMtjjlfaKOPLEIDlNG

Mevr. A. Jansen

OPENINGSTIJDEN:

Maandag t/m vrijdag van
••
•
•'..
9.00 uur lol 18.00 uur
£3nQVOOn
Z«erdagvanS.Opuurtot.
. .
' ' ' ' • " • - : - . ' 17.00.uur. . • ; • ' . '

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU -.

Olly, Ciska, Jan, Roos en
Teddy Braun

Zeer dankbaar ben ik allen die aan mijn zoon

Grote Krocht 5-7

BOUCHERtE

33 jaar.

Ard

1 kg

INSPRAAK
BIJSTANDSVERORDENING
In de commissievergaderingen van september
zijn behandeld deconcept-bijstandsverordening
en de beleidsnota Gemeentelijk Premiebeleid
nieuwe algemene bijstandswet Alvorens de bijstandsverordenmg wordt vastgesteld, wordt een
ieder in de gelegenheid gesteld te reageren
De concept-verordening en de bijbehorendestukken liggen tijdens de inspraakperiode ter inzage
bij het bureau Voorlichting & PR in het Raadhuis,
ingang Haltestraat, tel 61492
De inspraaktermijn sluit op donderdag
19 oktober 1995. Tot deze tijd kunt u
schriftelijke reacties sturen aan Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA te Zandvoort, t a v M v d Tas, afdeImg BZ/DB Voor meer informatie en rnondelinge reacties kunt u op woensdag t/m vrijdag
van 10 00 - 11 00 uur teiecht onder telefoonnummer 61463

GEMEENTE

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN

(ART. 23 WRO)
Burgemeester en Wethouders maken bekend,
dat met ingang van 22 september 1995 gedurende 4 weken ter visie ligt het ontwerpbestemmingsplan "Binnenterrein JulianawegKostverlorenstraat"
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage
op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van
de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 alhier
(geopend van ma t/m vrij 09 00 - 12 30 uur)
alsmede op de openbare bibliotheek
Pnnsesseweg 34
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar
maken bij de gemeenteraad (Postbus 2,
2040 AA Zandvoort)
ONTHEFFING WET
GELUIDHINDER
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort zijn
voornemens om ten behoeve van het bestemmmgsplan Paviljoen Zuid aan de Brederodestraat/
Boul Paulus Loot een verzoek om vaststelling
van hogere waarden (verkeerslawaai) als bedoeld m de Wet geluidhinder bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland m te dienen
Het verzoek om ontheffing ligt met ingang van
22 september 1995 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4 te
Zandvoort, geopend van maandag tot en met
vrijdag van 09 00 tot 12 30 uur
Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen schriftelijke bedenkingen worden ingediend
bij het college van Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Op maandag 2 oktober 1995 te 16 00 uur zal m
het raadhuis een hoorzitting worden gehouden Tijdens deze zitting zal iedere belanghebbende de gelegenheid worden gegeven op het
verzoek om ontheffing mondeling te reageren.
AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen
Hasebroekstraat 1 0 - 1 boom
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlingh Onnesstraat 20, te Zandvoort De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
09 00 tot 12 00 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoor
hebben een kapvergunnmg verleend voor

De bij de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20
te Zandvoort
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
tot 6 weken na publikatie van bericht een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Super
NOORD
Gratis
ruime
parkeergelegenheid

VERLEENDE
MILIEUVERGUNNING
(gewijzigd besluit)
Door Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort is een vergunning ingevolge de Wet
Milieubeheer verleend voor
een pompkelder gelegen aan de Westerparkstraat te Zandvoort
Het besluit en andere stukken die op de procedure betrekking hebben liggen met ingang van
25 september tot 6 november 1995 ter inzage
bij de sector Grondgebied, afd. Bouwtoezicht
en Milieu, Raadhuisplem 4 Aldaar kan ook een
mondelinge toelichting worden verkregen
Het kantoor is geopend op werkdagen van
09 00 -12 30 uur De stukken liggen tijdens de
openingsuren ook ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Pnnsesseweg 34
Tot 6 november 1995 kan tegen het besluit
beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door.
a degenen die bedenkingen hebben ingebracht
tegen het ontwerp van het besluit,
b de adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de gelegenheid advies uit te brengen
over het ontwerp van het besluit,
c degenen die bedenkingen hebben tegen
wijzigingen die bij het nemen van het besluit
ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn
aangebracht,
d belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten geen bedenkingen te
hebben ingebracht tegen het ontwerp van
het besluit

De Lingerie Speciaal zaak
in Zandvoort.
Passage 22-24-26 tel. 02507-16232
~k Onze nieuwe najaarscollectie is binnen!!

Eeii kompleet verzorgde begrafenis
f crematie v ö Ö t t 5 ' ' ï : 3 * i 5 '
it emnatv^
bij Üilraartcentrum Haarlem.
GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nfB.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

Het besluit wordt op 6 november 1995 van
kracht tenzij gedurende de beroepstermijn bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage, een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan

* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

VERLEENDE
BOUWVERGUNNING
94097B De S Lohmanstraat 4 wyz indeling
berging en uitbreiden woonhuis

Dag en nacht bereikbaar voor ;;'
het verzorgen van een begrafenis;;
óf crematie. . .
•:
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een Sterfgeval., V
EN OMSTREKEN
Parklaaii 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09 00 - 12 30 uur gedurende zes
weken na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, t a v BWT,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene
Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze
zijn welvia het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplem 4

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).

O

!PQ

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben
«
naam:,
straat:.
postcode/woonplaats:
telefoon:

Q lecftijd(cn):.
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem. *
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Middenstand Zandvoort ziet terug op uitstekend seizoen

'Wij hebben wel zo'n 1500 liter zonnebrand verkocht'
Het Zandvoortse strand raakt langzaam leeg. Sommige paviljoens zijn al verdwenen, andere blijven nog staan om het
weekend van l en 2 oktober nog even mee te pikken. Zondag draaiden zij nog flink wat omzet vanwege het bijzonder
mooie najaarsweer. Ook in het dorp zijn veranderingen
merkbaar: het zomerseizoen loopt ten einde. Voor menigeen was 1995 een 'topper'.

door Martha Burger

W

atersportvereniging
Zandvoort sloot het
zeilseizoen dit weekend
af met een mosselfeest, geheel
verzorgd door visrestaurant
Schut. De leden kunnen terugzien op een bijzonder geslaagd
seizoen met prima zeilweer.
Ook de Reddingsbrigade Zandvoort vierde zaterdagavond
feest. Zij sloten het strandseizoen af met een 'Sjonnie & Anita'-feestje. In de post Ernst
Brokmeier, in Zuid, liepen allemaal heren met zonnebrillen,
trainingsbroek en vettig achterovergekamd haar. De dames
waren gekleed in strakke truitjes en korte nauwe rokjes. De
kuiven stonden die avond stijf
van de haarlak.
„De leden van de reddingsbrigade hebben dit jaar records gebroken," aldus Rolf Kuiper.
„Onze eerste klus begon al op
25 januari en eindigde op 4 februari in het door water geteisterde Limburg en Gelderland.
Verder zijn we op het Zandvoortse strand 286 maal actief
geweest met het verlenen van
de eerste hulp. Dat is 75 maal
meer dan de zomer van 1994."
Op het water redden de leden
129 mensen uit hun benarde situatie.

Krist en Willem Smit uit de
Westerparkstraat hebben goed
gedraaid, maar hadden een
zwak voorjaar.

Achteruit
„Ons valt op dat er steeds
meer jeugd naar Zandvoort
komt. De oudere toeristen verdwijnen. We zien opeens een
heel ander publiek dan vijfjaar
geleden. Ook hebben de toeristen tegenwoordig niet meer zoveel geld te besteden. Veel van
onze vaste gasten klagen, dat
Zandvoort achteruit is gegaan.
Ook vinden ze het duur geworden."
„Bovendien zijn er erg veel
particuliere verhuurders bijgekomen, die net niet onder de
strenge brandweervoorschriften vallen. Ze verhuren bijvoorbeeld maar twee kamers. Eerlijk gezegd merken we dat wel,

Jazzfestival

het is toch een vorm van concurrentie. Wij staan nu voor
een dure verbouwing, daar ontkomen wij niet aan. We verhuren meer kamers en moeten
daarom wel aan die brandweereisen gaan voldoen."
André Martens, pachter van
het Parkeerterrein achter de
Burg. Engelbertstraat, schiet
niet veel op met een schitterende zomer: „Kijk, vol is vol bij
mij. Ik ben geen strandtent, die
kan er op een mooie dag nog
wat stoelen bij zetten. Ik heb
ruimte voor 140 auto's en daarna is het op een mooie dag gebeurd. Met dat mooie weer komen ze 's morgens vroeg aan en
laten hun auto tot 's avonds
staan. Daarom was mijn seizoen gewoon net als het vorige."
„Een mooie dag is voor mij
wanneer er roulatie is. Dat er
flink wat auto's op een dag afen aanrijden, daar verdien ik
het meeste aan. Te lang mooi
weer gaat de mensen trouwens
vervelen. Kinderen balen tegenwoordig ook veel sneller. Na
een paar dagen zeggen ze al:
'Mam, we gaan morgen toch
alstjeblieft niet weer naar het
strand hè?'"

dit jaar nog nooit zoveel naakte
vrouwen door mijn winkel zien
rennen. Als de paskamer vol
was en ze hadden geen geduld
om te wachten, dan stonden ze
zich gewoon midden in de wmkel te verkleden. We hebben
enorm veel badkleding verkocht. Met horloges ging het
wat minder, die verkocht ik vorig jaar veel meer. Maar ja, er
komen steeds minder rijke
Duitsers naar Zandvoort. Zie jij
hier nog wel eens een Duitser
met een dure Mercedes door de
straten rijden?"
Frenk van Teeseling van het
visrestaurant
Fisherman's
Friend op het Badhuisplein
hoopt volgend jaar weer open te
kunnen. „We hebben heel hard
gewerkt aan onze goodwill en
hopen daar volgend jaar zeker
de vruchten van te kunnen
plukken. Ook het buitenterras
liep goed. Vooral de kreeft ging
erg hard. Het bestedingspatroon van de mensen was in het
voor- en naseizoen veel hoger,
dat was heel opvallend. In het
hoogseizoen merkten we, dat
de mensen veel meer zochten
naar de goedkopere gerechten Extra drukte op een dag betekent voor de pachters van de parkeerterreinen niet altijd meer
op de kaart. Geen punt, we zijn omzet, want 'vol is vol'
hier nu eenmaal zo langzamerhand een patat- en mayonaise- hadden gegegeten om daarna aan de Passage had een heel en frisbees, kortom alles voor
dorp geworden. Het is aan ons een keer uitgebreid kreeft bij slecht voorjaar. „Pasen en het strand. De verhuur van bolVrouwen
om daar verandering in te bren- ons te kunnen eten."
Pinksteren vielen voor mij let- derkarren wordt ieder jaar minRené Althof van René Bouti- gen. Wat ik heel erg leuk vond?
terlijk 'in het water'. Normaal is der. Wat me opvalt? Ik zie mincjue in de Kerkstraat had weer Een keer vertelden mensen, dat
De eigenaren van strandtent dat voor mijn bedrijf een klap- der Duitsers komen. Daarenteeen andere opsteker: „Ik heb ze twee avonden een patatje Sky-line, Nina en Mark Verstee- per.
gen komen er meer Amerikage, willen echter geen commennen en Italianen. Soms is het
taar geven. „Wij zeggen niks
In juli en augustus draaide ik echt lachen hier. Laatst vermeer. Als je positieve uitlatm- weer gigantisch goed. Ik ver- huurde ik fietsen aan Japangen doet, wordt het gelijk tegen huurde weliswaar minder fiet- ners. Ze kwamen amper bij de
je gebruikt. Laatst kregen we sen, daar was het vaak te warm pedalen, dus huurden ze kineen brief van de belasting- voor. Ik verkocht daarentegen derfietsen. Vervolgens moesten
dienst. Er stond in: 'Gezien uw alles wat dreef: luchtbedden, ze eerst leren fietsen. Ze slinuitlatingen in de pers over het zwembanden, grote autoban- gerden over die Passage en ginschitterende weer van de afge- den, dat soort spul vinden kin- gen wel tien keer onderuit. Ik
lopen maanden, is uw voorlopi- deren prachtig."
liet ze maar gaan. Hoe moet je
ge aanslag verhoogd.'"
„Ook verkocht ik heel veel dat nou in het Japans uitlegHoebe Yang van Eent a Bike beach-ball-setjes, strandballen gen."

Ook het merendeel van de
Zandvoortse
ondernemers
kijkt tevreden terug op het afgelopen zomerseizoen. Andries
Filmer van Café Neuf: „Het zomerseizoen 1995 hoort zeker bij
de toppers. Vorig jaar hadden
we al een goed seizoen, omdat
het zes weken mooi weer was.
Toen stortte het echter na het
jazzfestival volkomen in. Dit
jaar ging het mooie weer nog
eens drie weken langer door.
Zelfs nu nog blijft het doorlopen."
Volgens Filmer zal het goede
seizoen in de winter nog doorwerken. „Al die jonge Zandvoorters, die klant bij ons zijn,
hebben van de zomer 'immers
een flink zakcentje verdiend.
Daar plukken wij weer de
vruchten van."
' ~.ffa~ï
Paul Olieslagers van Drogisterij De Gaper uit de Kerkstraat heeft sinds zijn komst
naar Zandvoort, 17 jaar geleden, „bedrijfstechnisch gezien"
nog nooit zo'n goed seizoen gehad. „We hebben in die paar
maanden wel zo'n 1500 liter
zonnebrand verkocht. Je merkt
dat de Nederlanders zich toch
meer bewust worden van het
gevaar voor de zon. Vroeger
verkocht ik-voornamelijk factor 2, 3 en 4. Dit seizoen heb ik
ook veel factor 12, 14 en 16 verkocht, vooral in het voorjaar."

Nog anderhalve week en het seizoen zit er op voor de strandpachters. Sommigen, zoals hier de
eigenaars van Bombini, houden het nu al voor gezien

„Toch heb ik deze zomer ook
mensen met de meest afschuwelijke blaren op de schouders
bmnengehad. Ze zaten bijna tegen een eerste-graadsverbranding aan. Dan hadden ze niet
opgelet en even een snel-bruinmiddeltje van de buurvrouw gebruikt. De huid was dan al hélemaal wit geworden, doodeng.
De make-up ging dit jaar niet zo
hard. Iedereen had daarvoor
een veel te mooi bruin kleurtje.
Daarentegen verkochten we
weer meer after-sun en deodorant. En een groot aantal pillen
tegen hoofdpijn en diarree. Wat
zeg ik? Dozen vol!"
Kamerverhuurders
Bob

De provincie Noord-Holland
twijfelt aan de gemeenteraad
van Zandvoort. de gemeenteraad twijfelt aan het college, de
ondernemers en inwoners van
Zandvoort twijfelen aan beiden. Om uit deze bestuurscrisis
te komen is een hoop creativiteit en professioneel leiderschap nodig.
Met grote journalistieke
vaardigheid weet dhr. Kurpershoek in zijn artikel het Genootschap, onlangs in deze krant
verschenen, op een ludieke en
confronterende wijze precies
datgene te schrijven wat door
een brede laag van Zandvoorts

Jeugd dol op kleine flesjes sterke drank
hooiers zijn de nieuwe
rage onder jongeren.
Volgens slijter Van
Duyn van Gall & Gall uit de
Kerkstraat zijn de kleine flesjes in de vorm van een kogel
razend populair en niet meer
aan te slepen. „Jongeren nemen die flesjes in hun zak
mee naar de kroeg. Behalve
shooters (witte rum met cocos en ananas) heb je ook nog
de feigling (witte wodka met
vijgen-extract)."

MENINGEN

Advertentieverkoop: Gasthuisplem
12, Zandvoort, tel. 023 - 5717166
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 023 5730497 M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u..dinsdag 1013, 14-16 u : woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12

De heer Keur uit 's-Hertogenbosch reageert naar aanleiding
van twee artikelen in de Zandvoortse Nieuwsbladen van de
afgelopen twee weken. Ook hij
waarschuwt het gemeentebestuur van de badplaats.

bevolking gevoeld wordt. Enkele maanden geleden schreef ik
zelf al in deze krant: 'inwoners
van Zandvoort wantrouw uw
gemeentebestuur'.
De ondernemers van Zandvoort, en zij niet alleen, maken
zich ernstige zorgen over de
gang van zaken op het raadhuis. Raadsleden evenals collegeleden laten zich bij hun besluitvorming veelal leiden door
persoonlijke belangen en frustraties, waardoor zij vaak ondemocratisch, dictatoriaal en niet
in het belang van Zandvoort
handelen.
Wanneer zulke belangrijke
representanten uit de Zandvoortse samenleving zoals het
ondernemersplatform
Zandvoort en het Genootschap Oud-Zandvoort de openbaarheid
kiezen om een en ander aan het
college en de raad duidelijk te

Eauador

Opgave abonnementen, verhuizin9en,etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211
°ezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel.
02507-17166.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941

A

angesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

(ADVERTENTIE)

maken, dan is dit mijns inziens Kostverlorenstraat
een duidelijk signaal. Een sigIn het plaatsen van de bnef
naal dat waarschuwt dat het
college en de raad van Zand- van J.R Berkenbosch, vorige
voort niet datgene doet, wat week stond een foutje. De Kostmen verwacht, namelijk op een verlorenstraat moet in plaats
behoorlijke en professionele van een 'lokale personenstraat'
uiteraard een 'lokale personemanier besturen.
n-autostraat' worden
De redactie
Indien het college en de gemeenteraad van Zandvoort met
dédain dit soort signalen naast
(ADVERTENTIE)
zich neerlegt, dan ziet de bestuurlijke toekomst van Zandvoort er zorgwekkend uit.
W.A.H. Keur
's-Hertogenbosch

De rubriek meningen staat
open voor uw reacties. U
kunt uw brief opsturen naar
de redactie van deze krant,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of afgeven op het redactiekantoor, Gasthuisplein 12 in Zandvoort. Inzendingen zonójer - •juiste naam en/of adres worden
niet geplaatst. De redactie is
telefonisch bereikbaar via
nummer 02507-18648.

Model met ronde armlcggcib, schuin oplopend
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Meubelboulevard Diemen
Smep 5 Diemen
Telefoon 020-6956409

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonslop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekbouievard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B P.M. (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekbouievard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Even Brunchen met...
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekbouievard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

Vervolg van voorpagina
Erik Warns, technisch medewerker van de gemeente, bevestigt het verhaal: „De overschrijdingsfrequentie geeft aan dat in
beide gebieden 'water op straat'
niet voor de volle honderd procent kan worden voorkomen.
De problematiek van het lager
gelegen gebied kenmerkt zich
door een sterk geaccidenteerd
terrein met een sterke komvorm en een relatief groot afwaterend oppervlak. Door de afwezigheid van overstortmogelij kneden moet compensatie
worden gezocht m de vorm van
berging en afvoercapaciteit.
Maar om technische en economische redenen kan dat niet
volledig. Dit houdt in dat een
concessie gedaan moet worden:
water op straat moet geaccepteerd worden."
„Ook voor het hoog gelegen
gebied van Zandvoort heeft het
ingenieursbureau advies gegeven," aldus de werkgroep.
Trees Burger: „De effluentvijvers (in het voormalige binnenterrein van het circuit, nabij de
sportvelden) vervullen een belangrijke functie: zij moeten
het regenwater bufferen, dat
met direct kan worden gezuiverd of afgevoerd naar Haarlem. De werkgroep Wateroverlast heeft altijd getwijfeld aan
het goed functioneren van de
vijvers. Volgens ons zijn ze te
klein, is er te weinig bufferruimte. Het water uit het hoger
gelegen gebied dat niet terecht
kan in de vijvers, stroomt naar
het lager deel van het dorp."

Pijpleiding
„Ook vroegen wij ons steeds
af, of de capaciteit van de effluentleiding wel groot genoeg
was. Volgens ons wordt slechts
een deel van het af te voeren
water daadwerkelijk naar
Haarlem getransporteerd en
blijft uiteindelijk veel van het af
te voeren water achter als 'water op straat' of in de buffervijvers. Naar het nu laat aanzien,
heeft het ingenieursbureau ook
haar twijfels hierover en adviseert opnieuw de zaak goed te
analyseren. "
Erik Warns: „De gemeente
heeft inderdaad ook haar vermoedens in die richting maar
dat moet eerst nog worden bevestigd met berekeningen. In
de nu volgende periode zal de
benodigde capaciteit van de
buffervijvers, de capaciteit van
de rioolwaterzuivering en de afvoer naar Haarlem opnieuw
worden berekend en geanalyseerd. Dat is geadviseerd door
ingenieursbureau MABEG, dat
momenteel in opdracht van de
gemeente de mogelijkheden onderzoekt voor verbeteringen
van het rioleringsstelsel van
Zandvoort. Naar het zich nu
laat aanzien, zijn we nu een
heel stuk op de goede weg. Het
advies van ingenieursbureau
MABEG sluit nauw aan op de
praktijk en ook de ideeën van
verschillende inwoners zijn bij
het onderzoek betrokken."

Tevreden
De Werkgroep Wateroverlast
is tevreden met de gang van zaken. „We hebben het idee dat er
hard gewerkt wordt om eventuele overlast in de toekomst tot
een minimum te beperken,"
zegt Trees Burger. „De gemeente heeft gedegen hulp aangetrokken, in de vorm van Grontmij en MABEG en de situatie
goed laten analyseren. Maar we
zijn ook blij dat de informatie
van diverse bewoners, de informatie uit de praktijk dus, is gebruikt. We voelen ons serieus
genomen. Bovendien krijgen
we het gevoel dat oude ideeeen
van ons uiteindelijk toch worden overgenomen."

Voordelig saldo
ZANDVOORT - De gemeentebegroting 1996 komt uit op een
voordelig saldo van 979.000 gulden. Hiervan is 862.000 beschiktaaar voor nieuw beleid.

'Nieuwe sporthal met
supermarkt eronder'
Vervolg van voorpagina

Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres- Postbus 51, 1180 AB Amstel«een Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager R Post.
Abonnementsprijzen: ƒ 18,00 per
kwartaal; f 32,55 per half jaar, ƒ 56 90
Per jaar Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ

Van Duyn had trouwens
een 'super-jaar'. De Spa
Blauw was niet aan te slepen.
Waarschijnlijk is die drank
bij de jeugd minder populair.

Zorgwekkend signaal van Ondernemersplatform

Zandvoorts
Nieuwsblad

Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel 023-5718648 Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor. 020-6451515 tijdens
kantooruren.
Dick Piet (red chef), Ton van Doorn
(adj chef/emdred.), Joan Kurpershoek.
Vormgevmg/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
Redactiepromotie: Trudy Steenkarnp

spreken op straat gewoon
volwassenen aan, die het dan
voor ze halen."
Zeer populair zijn ook de
blikjes 'Black Booster'. „In
één blikje zit net zoveel cafeïne als in 150 koppen koffie.
Het schijnt dat ze er een geweldige kick van krijgen,
maar of dat nou zo gezond
is?"

Foto's Andre Lieberom

(ADVERTENTIE)

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

met de bodem van het flesje
keihard op de tafel of op de
grond tikken. Dan wordt de
drank 'blind' (wittig) en kun je
er niet meer doorheen kijken.
Pas dan drinken ze het op. Volgens mij slaat het nergens op,
maar ja. Ze verzinnen ook allerlei spelletjes. Zo kijken ze onderop naar de nummers. Wie
van de groep het laagste nummer heeft, moet een rondje betalen."
Het valt Van Duyn op dat jongeren onder de 18 tegenwoordig
„Het is een soort ritueel," zoveel drank koopt. „Ik veraldus Van Duyn. „Je moet koop niet onder de 18, maar ze

Rioolstelsel
centrum dorp

Het college van B en W kreeg
maandag min of meer groen
licht om door te gaan met de
verdere uitwerking van het
plan. Als alles vlot verloopt,
kan de bouw mogelijk eind volgend jaar beginnen. Alleen
moet dan op korte termijn wel
overeenstemming worden bereikt over de Pellikaan Sporthal. VVD-wethouder Rita de
Jong heeft er geen twijfels over,
dat de hal moet worjlen afgebroken. „De hal kan gerenoveerd worden, dat kost ongeveer een miljoen gulden. Maar
het blijft een hal met gebreken:
de indeling wordt nooit optimaal, en dat zelfde geldt voor
de toegankelijkheid voor gehandicapten." CDA, GBZ en
VVD-er Van Marie hebben nog
bedenkingen bij de sloop van de
hal. Vooral vanwege de kosten
en de ligging van een nieuwe
hal. De toegang tot een hal tussen de sportterreinen in Nieuw-Noord zou veel onveiliger zijn,
met name voor kinderen die 's
avonds sporten.
Volgens Cor Korver, een van

de oprichters van de Pellikaan,
moet er een sporthal blijven in
dit woongebied. Het liefst ziet
hij dat de Pellikaan gered
wordt, maar als dat niet mogelijk is, zou er een nieuwe hal
gebouwd moeten worden.
„Want een nieuwe hal in
Nieuw-Noord gaat veel meer
kosten dan drie miljoen. Bovendien kunnen ze die ruimte,
op de plek van de huidige paardenstallen naast het handbalterrein, beter gebruiken voor
parkeerruimte. Daar is groot
gebrek aan, bij de sportvelden."
Korver denkt voor de woonwijk aan een 'multifunctionele
hal', met behalve een sporthal
ook zalen voor onder andere
snooker en denksporten, én
een vergaderruimte. Volgens
Korver zou dit bijvoorbeeld onder te brengen zijn in de hoogbouw aan de Van Lennepweg,
gecombineerd met appartementen erboven, en/of een parkeergarage eronder.
„Of een supermarkt eronder,
want verder heb je bijna geen
voorzieningen in die wijk."

Het laag gelegen centrum moet - wat de riolering betreft - worden losgekoppeld van de rest van
Zandvoort. Het water wordt dan volgens gemeentelijke deskundigen apart weggepompt. Zo
Ontstaat een SOOrt poldertje

Illustratie M.irc de Boer
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Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de seniorenwoningen:
• (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor type A, begane grond maximaal
f 5.300,- per maand
(gezamenlijk) bruto maandinkomen voor type A etages en type B
maximaal f 5.215,- per maand
(gezamenlijk) bruto maandinkomen voor type E maximaal f 5.125,- per
maand
gezinssamenstelling alle types één- of tweepersoonshuishoudens.

U kunt nu inschrijven op 20 nieuwbouw huurwoningen in de
Arie Koper-flat
In november 1995 worden de 20 nieuwbouwwoningen aan de Flemingstraat
opgeleverd. Van deze 20 woningen zijn er 17 bestemd voor senioren van 55 jaar
en ouder en 3 woningen bestemd voor doorstromers, starters en vestigers van'31
jaar tot 55 jaar.

Overige bepaling:
bij de toewijzing binnen de voorkeurscategorie gaan medische urgenten
voor sociale urgenten

Woningbon

De 3 overige woningtypes voor doorstromers, starters en vestigers van
31 tot 55 jaar
De maisonnette en de dakwoningen zijn bestemd voor woningzoekenden van 31
tot 55 jaar. De woningen zijn 3-kamerappartementen en hebben een individuele
cv-installatie.

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)
type
type
type

Ondergetekende is

D doorstromer

D starter

U kunt inschrijven op de volgende type woningen:
type C maisonnette 2e/3e etage kale huurprijs f 810,00 per maand
type D dakwoning 4e etage
kale huurprijs f 810,00 per maand
type F dakwoning 4e etage
kale huurprijs f 750,00 per maand
Voor bijkomende servicekosten (onderhoud lift, centrale verlichting, schoonmaken
etc.) moet u rekening houden met een bedrag van ongeveer f 57,50 per maand.
Het voorschot water bedraagt f 22,50 per maand.

D vestiger

Naam
Geboorte datum
Naam partner
Geboorte datum
Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar
Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

Voor wie zijn de woningen bestemd:
1 e voorkeur doorstromers van 31 tot 55 jaar
2e voorkeur starters van 31 tot 55 jaar
3e voorkeur vestigers van 31 tot 55 jaar

Plaats

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze 3 woningtypes
(gezamenlijk) bruto maandinkomen voor type C en D maximaal f 5.650,en minimaal f 4.400,- per maand
(gezamenlijk) bruto maandinkomen voor type F maximaal f 5.400,- en
minimaal f 4.200,- per maand
gezinssamenstelling alle types één- en tweepersoonshuishoudens

Telefoon privé
Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

G huurwoning

D koopwoning

Wilt u meer informatie over de verschillende type nieuwbouwwoningen
Aan de balie op ons kantoor kunt u een informatieboekje verkrijgen over de Arie
Koper-flat. In dit informatieboekje staan de plattegronden van alle woningtypes.

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?

G ja

G nee

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

D nee

De 17 seniorenwoningen
Alle woningen zijn gelijkvloerse 3-kamerappartementen. De woningen zijn goed
geïsoleerd en hebben een individuele cv-installatie. De centrale hal is afgesloten
en de woningen zijn bereikbaar met een lift.

l zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
Indien flat

D wel lift

Eigenaar

l f

Datum waarop u op uw huidige adres in het bevolkingsregister
staat ingeschreven

i

i

t

i

i

Hoe moet u inschrijven?
Met de woningbon in deze krant kunt u inschrijven. Alleen inschrijvingen via een volledig ingevulde woningbon worden meegenomen in de selectieronde. Voor het
invullen kunt u hulp vragen van onze medewerkers.

U kunt inschrijven op de volgende type woningen:
type A, begane grond
kale huurprijs f 740,00 per maand
type A, etages
kale huurprijs f 725,00 per maand
type B, etages
kale huurprijs f 730,00 per maand
type E, etage
kale huurprijs f 710,00 per maand
Voor bijkomende servicekosten (onderhoud lift, centrale verlichting, schoonmaken
etc.) moet u rekening houden met een bedrag van ongeveer f 57,50 per maand.
Het voorschot water bedraagt f 22,50 per maand.

D geen lift

Aantal kamers inclusief woonkamer

Kale huurprijs per maand

Overige bepaling:
bij de toewijzing genieten urgenten geen voorrang. Het betreffen
schaarse woningen

jaar

i

Sluitingstermijn inschrijvingen
De sluitingstermijn van de inschrijvingen is op woensdag 27 september a.s. om
13.00 uur. Inschrijvingen die binnenkomen na de sluitingstermijn worden niet in
de selectieronde meegenomen.

Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekening

A

DE TUINEN VAN MIEN RUYS
In het begin van de twintiger jaren begon Mien Ruys
op de beroemde kwekerij Moerheim van haar vader
met het nemen van proeven. Ze wilde vormgeven en de
planten en andere tuinmaterialen beter leren kennen.
Vandaag de dag vormen de Tuinen van Mien Ruys een
afspiegeling van ca. 70 jaar Nederlandse tuinarchltectuur. Op een terrein van
ruim 2 1/2 ha liggen 25
schitterende tuinen aaneengeregen. U kunt hier
de prachtige toepassing
van borders met vaste
planf.en, van bielzen en
van de oorspronkelijke
gewassen grindtegel zien.
Nieuwe proeven worden
doorlopend genomen.
Een sterk ontwerp vormt
de omlijsting; strakke
functionele lijnen in contrast met een uitbundige
beplanting.
Op hetzelfde terrein
bevindt zich ook
Moerheim plantenwinkel.
waar het merendeel van
het, in de tuinen toegepaste, plantenassortiment verkrijgbaar is.

Voor wie zijn de seniorenwoningen bestemd:
1 e voorkeur doorstromers 55+ met achterlating van een
ééngezinswoning in Zandvoort
2e voorkeur doorstromers 55+ met achterlating van een
ééngezinswoning uit de regio
3e voorkeur doorstromers 55+ met achterlating van een overig
woningtype
4e voorkeur starters 55+

WONINGBOUWVERENIGING EMM

NIEUW

•^—

real breakthr
Nu in Nederland en in onze showroom de
„ieuwe Lagune Break. Hiermee creéert Renaul,
een ware doorbraak in het stationwagen segment.
En

dat zit 'm niet alleen in het vernieuwende

design, waarbij functionaliteit het sleutelwoor Baanbrekend is de Laguna Break ook op
hè, gebied van veiligheid, want onder meer door

'\\

de

speciale kooiconstructie voldoet deze auto aan

delngste veiligheidseisen. En door hè, «n»
,te„,uris de Laguna Break de ideale geansau
en daarnaast uitermate geschikt voor zakel„k

Openingstijden: l april t / m 31 oktober, maandag t / m
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur op zondag van 13.00

gebruik.

- 17.00 uur.

Overtuig uzelf en kom snel bijons langs

voor een proefrit!

Entreeprijzen
f. 8,50 voor volwassenen
f. 5.50 voor kinderen van 4 t/m 14 jaar
f. 7.50 voor houders van een 65-plus en CJP
Adres: Moerheimstraat 78
Dedemsvaart

Jubileumcheque

Tegen inlevering van deze cheque ontvangt u
een korting van f. 2,- per entreebewijs bij
een bezoek aan de Stichting Tuinen Mien
Ruys. Deze cheque is geldig totfïS oktqber
1995
. ",«{!•*"
*""'"*""".'^'..

^67^

-

Stokman Haarlem B.V.
Karel Doormanlaan 3-7, 2024 HK Haarlem. Tel. 023-259181.

Autocenter Konst Zandvoort B.V.
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-12323.

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

donderdag 21 september 1995 '

Weekmedia17

'Wij zijn
doodsbang'

'Kleren met vlekjes weiger ik'

met

de badplaats door

Vervolg van voorpagina

Maar als de gemeente toch een
hogere vergoeding gaat vragen,
worden de gemeentewoningen
in het centrum met sloop bedreigd. In dat geval kan EMM
waarschijnlijk niet meer voldoende geld opbrengen voor renovatie van de woningen. Die is
duurder dan nieuwbouw.

Vijf jaar geleden

In verband met die dreigende
sloop zijn twee bewoonsters uit
de Hobbemastraat, Jo Voolstra
en Tine Koome, opnieuw een
actie gestart. „Het is een stil
protest," aldus Jo Voolstra.
„Wij vragen alle bewoners een
kaartje te schrijven, met de
tekst dat de woningen behouden moeten blijven. Als zij dan
dinsdag vóór de raadsvergadering naar het raadhuis willen
komen, kunnen zij hun kaartje
aan de politici afgeven, als een
stil protest. Die vergadering begint om acht uur, dus als zij een
kwartier eerder komen..."

Doodsbang
„De mensen hier zijn doodsbang, dat zij hun woning uit
moeten," aldus Jo Voolstra.
„Ten eerste is de vraag: waar
moet je naar toen. Ten tweede:
wat krijg je er voor terug. Nieuwe woningen zijn altijd duurder dan deze huizen. Bovendien is het een gemoedelijke
buurt, die sfeer raak je absoluut kwijt. En als je deze mensen in een flatje stopt, worden
ze doodongelukkig."

ZANDVOORT - „Ik krijg
steeds meer kleding aangetaoden." Dat zegt Claudia
Riemersma (23), eigenaresse vari Tutti Frutti, de tweedehands-kledingboetiek in
de Corn. Slegersstraat 2/2.
Het zaakje loopt zo goed,
dat een kleine verbouwing
noodzakelijk werd. Die is nu
achter de rug.

rug moet sturen: bijna zo'n 80
procent van wat bij haar wordt
aangeboden. Het grote aanbod
heeft wel verschillende voordelen: haar collectie wisselt voortdurend en bovendien kan zij
steeds selectiever worden. „Ik
wil de kwaliteit zo goed mogelijk hebben. Daarom weiger ik
bijvoorbeeld alle kleren met
gaatjes of vlekjes." Daarnaast
moet alles gewassen zijn, én
Het aanbod aan kleding is zo modieus.
groot, dat Claudia veel weer te-

Merkkleding

Kerkdiensten
sche viering in de Agathakerk,
thema Troost
Vrijzinnige
GeloofsgemeenHervormde Kerk, Kerkplein:
schap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.00 uur: Oecumeni- Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in E.K. St. Agatha- sche viering in de Agathakerk,
kerk
thema Troost
Weekend
23/24 september 1995

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:

Religieuze Kring Aerdenhout•Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:

Zondag 10.00 uur: Oecumenische dienst in R.K. St. Agatha- Zondag 10.30 uur: ds. S.L. Verkerk
heus, dg., Haarlem
Roomskatholieke Kerk, Grote Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Krocht 45:
Zondags diensten om 10.30 en
Zaterdag: geen opgave
Zondag 10.00 uur: Oecumeni- 19.00 uur.

Weekenddiensten
Weekend:
23/24 sept. 1995

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-159500 of - voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer 30500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. 13073, openihgstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. 13073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(02507) 14561, Vermissingsdienst 023-383361, Asiel Zandvoort
(tevens
pension)
02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443. Stichting Regionale
Dierenambulance: 023-363476
of alarmnummer 023-334323 (24
uur per dag), ook voor melding
van zoekgeraakte of gevonden
dieren.
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot mens.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. 17373, op alle
werkdagen van 10.30-12.30 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (02507) 19393. Open voor
alle vragen van ouderen op
"Maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is?
Of bent u niet zelf in staat om
langs te komen? Bel dan voor

II

een afspraak tel. 19393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tussen 11.00
en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+ donderdagavond 19.00-21.00
uur.

Het gevolg is dat haar tweedehands kleding bijna kan wedij veren met nieuwe kledij. Het
meeste ziet er perfect uit en onder de merken zitten hele bekende namen. Zo zijn er - onder
de kinderkleertjes - IKKS spijkerbroekjes voor 19 gulden,
hangt er een Boy jackje voor 69
gulden (in de winkel vermoedelijk zo'n 300). Een paar Nike-gympjes, maat 18,5 voor 39 gulden, ziet er eveneens perfect
uit. Voor volwassenen zijn er
onder andere Levis-spijkerbroeken voor 39 en 49 gulden.
„Het voordeel van merkkleding is, dat het er beter uit blijft
zien," zegt Claudia, die zelf ook
in spulletjes loopt die afkomstig zijn uit haar eigen zaak. Zij
heeft zich gespecialiseerd in
kinder- (vanaf maat 62) en dameskleding, plus accessoires.
„Al kunnen er wel truien of

jacks tussen zitten die ook voor
heren geschikt zijn. Er zijn zoveel meiden tegenwoordig die
ook herendingen dragen..."
Soms heeft Claudia ook nieuwe
kleding te koop, in feite mag 30
procent van haar voorraad
Verbouwing
hieruit bestaan.
Dat het materiaal vlot van de
hand gaat, is vrijwel zeker. De
Particulieren
belangstelling voor Tutti Frutti
De tweedehands kleding is ook van de kant van de kowordt aangeleverd door parti- pers enorm gegroeid, in de drie
culieren. Met hen wordt de jaar dat Claudia deze zaak nu
prijs afgesproken, die zij ervoor heeft. Die belangstelling was
krijgen als het kledingstuk aanleiding om de winkel te verwordt verkocht. Na twee maan- bouwen tot een echte, gezellige
den echter gaat het bedrag iets maar ook praktisch ingerichte
omlaag: als de kleding dan nog boetiek, in frisse kleurtjes en
niet verkocht is, gaat het de 'uit- met leuke antieke kastjes. „Alverkoop' in. Als er ook dan nog les gedaan met hulp van familie
geen koper voor is, wordt de en vrienden!" Voor het eerst
eigenaresse verzocht de kle- heeft Claudia nu ook een echte
ding terug te halen. Men hoeft toonbank, plus een ouderwetse
dat niet te doen, in dat geval kassa, al staat die er meer voor
gaat het naar een goed doel, in de sier. Er staat een vast bedrag
Polen.
achter het kassa-ruitje, 2,58 gulZo is alle voorjaars- en zo- den. Een ouderwets prijsje, zou
merkleding weer de deur uit. je zeggen, maar helemaal misMomenteel hangt er alleen na- leidend is het niet: er zijn al
jaars- en winterkleding in de spulletjes te koop vanaf twee
pas verbouwde winkel. Gezien gulden.
de beperkte ruimte is dat het
Met de heropening van de
enige wat zij momenteel in- vernieuwde boetiek, afgelopen
neemt, plus over een paar we- dinsdag, zijn ook de openingsken ski- en feestkleding, dat tijden van Tutti Frutti veranlaatste in verband met de nade- derd: de winkel is de gehele dag
rende Kerstdagen. Momenteel - nu dus zonder pauzes - geheeft zij ook nog een flinke opend van 10 tot 6 uur, van
voorraad herfstgoed achter in dinsdag tot en met zaterdag.
het magazijn. Vandaar dat het Telefoon: (023-57) 31712.
(ADVERTENTIE)

Stokvischpotldinghe Je kunt met die echte oude
Zandvoorters toch steeds weer iets nieuws en
bijzonders beleven. Zo kwam er vorige week
ientje bai me en die had zitten snuffelen in oude
vergeelde recepten. Een daarvan: Recept voor
een oud Zandvoorts gerecht, gemaeckt voor 8
kloeke luyden: Stokvischpoddinghe. Ingrediënten: 2,5 pond fijn gehakte stokvisch, 2 ons fijne
tautter, 5 henne-eieren, een half vers geraspte
muskaatnoot, 10 gram zout, een half pond geraspt wittebrood en 5 gehakte sjalotten. Serveren met uiensaus en bokbier. Volgens mijn zegsman moet het erg lekker zijn. (K.Sr.)

SPORTHAL weg uit
De gemeenteDEOud-Noord?
raad moet zich nog maar

De drie ondernemers van de OVZ/ZN puzzel- en promotieactie
tussen het in Engelse kledij gestoken promotieteam. V.I.n.r.:
Marga Woelinga (officemanager Zonvaart), Theo van der Laan
(Hema) en Alex Filmer (Scotch Inn)
Foto André Lieberom

ZANDVOORT - De Zandvoortse ondernemers vierden afgelopen week - samen
met Circuitpark Zandvoort 'Engelse Week'.

dorp, dit keer Hema Zandvoort.
Met de actie werd ook aandacht
gevestigd op de OVZ/ZN puzzelactie in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 14 september.
De goede oplossingen kunnen
deze week nog ingeleverd worden op het kantoor van de
krant, Gasthuisplein 12, of via
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
De hoofdprijs is een gratis reisje voor twee personen naar
Londen. Deze prijs is aangeboden door Toerkoop Reisburo
Zonvaart, Grote Krocht 20. De
Scotch Inn bar, Haltestraat 32,
heeft de prijzen twee tot en met
vijf beschikbaar gesteld: elk
een waardebon van 25 gulden,
te besteden in dit horeca-taedrijf.

Jarige bibliotheek houdt
allerlei leuke wedstrijden
Speelweek van 21 Sept. t/m 27 Sept.

DEMZEL
WASHINGTON
GENE HACKMAN

j Burgerlijke stand B
Periode:
12 • 18 september 1995
Gehuwd:

De Jong, Ronaldus Nicolaas, en
Lagerberg, Miranda Johanna
Maria
Van Walstij n, Rudio Antonius,
en Koelemeijer, Antonia
Nolting, Marco, en Nierop,
Cristina Wilhelmina
Geboren:
Tristan Emil, zoon van: Meijer,
Sjaiful Ricky, en Paap, Jeannette
Michael Aaron, zoon van: Van
Lieshout, Louis, en Laurens,
Elisabeth Cornelia Gerda
Nigel, zoon van: Castien, Robin
Thepdorus Johannes, en Blom,
Sylvia
Overleden:
Schröder, Max, oud 75 jaar
Hermeier, Johannes Christiaan, oud 56 jaar
Roest geb. Duijnhoven, Maria
Joanna, oud 76 jaar
Piepenbrink geb. Kastelijn, Annie, oud 86 jaar
Van Steensel van der Aa, Herman, oud 60 jaar
Hensel geb. Berrevoets, Maria,
oud 97 jaar
Goppel, Prederik, oud 84 jaar
Scherpenhuijsen geb. Blad, Agnes Robertina Annette, oud 82
jaar
Van Norden, Wilhelmus Johannes, oud 76 jaar

C'Iarakliiiiek dicht De Clarakliniek aan de Kostverlorenstraat zou zo snel mogelijk gesloten
moeten worden, omdat het gebouw niet geschikt,
is als verpleeghuis voor geestelijk gestoorde bejaarden: het gebouw is verouderd en te klein
voor de 42 patiënten die het momenteel herbergt. Dit heeft de Ziekenfondsraad enkele
maanden geleden geadviseerd aan staatssecretaris Veder-Smit van Volksgezondheid, een advies
waarmee ziekenfonds Spaarneland het niet eens
is. „Er is een groot tekort aan dergelijke verpleeghuizen in de regio en de grote vraag is
natuurlijk, waar laat je de patiënten," aldus de
heer Van der Griend van Spaarneland.

OVZ/ZN-actie op z'n Engels

Dat was uiteraard ook te merken in de verrassingsactie van
afgelopen zaterdag in het dorp.
Het speciale promotieteam van
Ondernemers
Vereniging
Zandvoort en Zandvoorts
Nieuwsblad was zaterdag hélemaal 'op z'n Engels'. Gehuld in
OVZ/ZN sweaters en Engelse
'vlaggen' gingen de dames op
pad om het publiek te verrassen met Engelse drop. Zoals gebruikelijk was dit geschenkje
beschikbaar gesteld door een
van de ondernemers uit het

Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-159700, van 08.30
tot 17.00 uur.

Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: 19562 (Secretariaat ZVH).
Schriftelijk: Postbus 287, 2040
AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - 5235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123)
Taxi: tel. 12600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. 14131. Open ma.
14-17.30/18.30-20.30 uur, di.
14-17.30, woe. 10-17.30, vrij.
10-12/14-17.30/18.30-20.30 u., zat.
10-14 uur.

Vijftien jaar geleden

Meisjcsdroom Het was allemaal min of meer
toevallig. Wendy Veldhuis was er oorspronkelijk
helemaal niet op uit. De eerste gedachte om
foto-model te worden, ontstond pas nadat een
Amerikaanse fotograaf haar had aangeraden
zich te melden bij een modellentaureau. De eerste stap nam zij echter pas toen zij een oproep
zag voor een internationale foto-modellenwedstrijd. Nu, enige tijd later, viert de negentienjarige Zandvoortse triomf in Sao Paolo in Brazilië.
Van 46 meisjes uit diverse landen uit de hele
Claudia Rie- wereld werd uitgerekend zij winnares.
mersma van
As-wcg Een nieuwe verbindingsweg naar
Tutti Frutti: Van
komt er voorlopig niet. Het is zelfs
„Ik
krijg Nieuw-Noord
of deze er ooit zal komen. Het huisteeds meer twijfelachtig
dige college van B en W voelt er niets voor om
tweedehands een weg aan te laten leggen, tussen de Spoorwegkleding aan- overgang bij de Sophiaweg en de Kamerlingh
geboden,
daardoor kan Onnesstraat.
Dat laat het college schriftelijk weten aan CDAik selectiever -raadslid Richard van As. Deze had in de raadsworden"
vergadering van 30 januari vragen gesteld over
Foto
de mogelijkheden van zo'n korte verbindingsAndré Lieberom
weg, langs de Algemene Begraafplaats. De Linnaeusstraat zou hierdoor flink ontlast worden,
voor degenen die deze dagen aldus
Van As.
kleding willen inbrengen, raadzaam is om eerst even te informeren of Claudia daar alweer
ruimte voor heeft.

On the nuclear
submarine
USS ALABAMA,

ÉSê.afeJ» •EB'
~ UDvMcMMor
UIPlWMntl)

A. L.
Dagelijks
13.30
Med. gesproken

one man has
absolute power.
And one man will
do anything to
stop him.

A.L.
Dagelijks 15.30
Do/Vr/Za/Zo/Ma/Di
19.00

A.L.
Dagelijks
21.30

ZANDVOORT - De Openbare Bibliotheek Zandvoort
bestaat op 29 oktober exact
75 jaar. Dat wordt de hele
volgende maand gevierd
met een reeks activiteiten
voor kinderen en volwassenen, waaronder verkleed- en
verhalenwedstrijden.
Voor kinderen van de basisscholen wordt een modeshow
georganiseerd, met boekfiguren. De bedoeling is, dat ieder
kind zich kleedt als de hoofdpersoon uit zijn of haar lievelingsboek. Ouders of anderen
mogen helpen bij het maken
van het kostuum. Op woensdagmiddag 25 oktober beoordeelt een jury wie het leukst
verkleed is. Voor de winnaars is
er een prijs. Je kunt je hiervoor
opgeven met een deelnameformulier. Dat is (gratis) te verkrijgen bij de bibliotheek aan
de Prinsesseweg, waar het voor
14 oktober weer ingeleverd
moet worden.
Voor de leerlingen van middelbare scholen is er een strip-verhalenwedstrijd. Deze verhalen moeten uiterlijk op zaterdag 28 oktober bij de bibliotheek ingeleverd worden. Een

jury beoordeelt de inzendingen
en kent prijzen toe.

Volwassenen
Volwassenen kunnen recensies maken over hun favoriete
boek, maar ook kunnen zij een
verhaal schrijven dat zich afspeelt in Zandvoon of op een
andere manier over deze gerneente gaat. Verder worden er
limericken gevraagd waarin
het woord 'Zandvoort' voorkomt. Een en ander moet uiterlijk zaterdag 28 oktober bij de
bibliotheek worden ingeleverd.
De beste inzendingen worden
beloond met een prijs.
Uiteraard zijn er ook tentoonstellingen rond het jubileum,
zoals 'Zanclvoort van vissersdorp tot badplaats', en 'Jeugdboeken uit grootmoeders tijd'.
Met het raden van boektitels
kan eveneens een prijs gewonnen worden, deelname hieraan
kost een gulden per inzending.
De opbrengst komt ten goede
aan een nieuwe zithoek in de
bibliotheek.
Meer informatie en alle deelnameformulieren zijn uiteraard te verkrijgen bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg
34, Zandvoort, tel. 14131.

o

o

Straatnamen
Zandvoortë Mèiïwsbmdb

on van Collem presenteert op 27-09-95'.pi

YENLY CREAT
Regisseur: Peter Jackson '.'•'^
idiist: Melanie Lynskey / KateiWir
: 16 JAAR .

Qasthuispleln 5, 2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

Van Speijkstraat
Tussen de Zeestraat en de Van Lennepweg loopt de Van Speijkstraat. Deze is genoemd naar Jan Carel Josephus van Speijk
(1802-1831), een Nederlands zee-officier. Van Speijk liet in Antwerpen, tijdens de oorlog tegen de Belgen, zijn schip in de lucht
liet vliegen. Hiermee voorkwam hij dat het in vijandelijke handen
viel.

eens flink achter het oor krataben, voor zij hierover een beslissing neemt. Ik zelf schaar
me achter de waarschuwende
vingers die afgelopen week
werden geheven.
Het college van B en W wil in
ruil voor de Pellikaanhal een
nieuwe sporthal neerzetten bij
de sportvelden in Nieuw-Noord. Vreemd genoeg staan
ook de wethouders Flieringa
(GBZ) en Versteege (CDA)
daar achter, hoewel hun fracties er heel anders over lijken
te denken: Brugman, GBZ, en
CDA-fractievoorzitter Bluijs
zetten er maandagavond hele
duidelijke vraagtekens bij.
Ik ook: in de donkere wintermaanden zou ik niet graag
mijn kinderen op hun fietsie
naar het sportterrein in Nieuw-Noord sturen. Je kunt wel zorgen voor voldoende verlichting
langs de weg, maar het blijft
een afgelegen, stil stuk, buiten
het zicht van de woonhuizen.
Wat dat betreft, zie ik persoonlijk liever een sporthal in een
woonbuurt.
Op de plek van de Pellikaanhal, inclusief parkeerterrein,
kunnen 20 woningen staan.
Maar als er tevoren al rekening
wordt gehouden met de sloop
van de hal, kunnen er 40 extra
woningen worden gebouwd, in
plaats van 20. Dat is een sterk
argument voor het weghalen
van de Pellikaanhal, maar daar
kun je je vraagtekens bij zetten.
Het is natuurlijk heel nobel
om extra woningen neer te zetten. Het is ook heel collegiaal
naar de andere gemeentes,
want je doet het voor heel
Zuid-Kennemerland! Zandvoorters hebben tegenwoordig
immers geen voorrang meer bij
de toewijzing van woningen in
hun eigen gemeente, behalve
als het om seniorenwoningen
gaat. Maar tegenover dat nobele gedrag staat wel, datje een
sociale voorziening weghaalt
uit een wijk, die bovendien ook
een functie kan hebben voor
Zandvoort Centrum en Zuid.
Nou heeft de Pellikaanhal uiteraard z'n beperkingen, maar
volgens een van de bestuursleden voldoet deze als sporthal
nog heel goed. Hij kan voor allerlei evenementen gebruikt
worden. Of dat ook lukt met
zo'n nieuwe hal, voor drie miljoen (of meer?) ver weg geplaatst achter de sportvelden,
moetje maar afwachten.
Maar als er dan toch een
nieuwe hal moet komen, voel
ik wel wat voor het idee van
Cor Korver, bestuurslid maar
in dit geval op persoonlijke titel: 'een sporthal met een supermarkt eronder...' in het gebied 'Stationsomgeving Zandvoort'. In oud-noord vind je
hooguit drie kleine winkeltjes.
Dus als er nog eens zo'n 500
woningen bij komen, is het
geen slecht idee om er meer
winkels bij te halen. Of moet
iedereen weer met de auto naar
het centrum en naar Nieuw-Noord?
JOAN KURPERSHOEK

Inbraken-golf
ZANDVOORT - Tussen vrijdag en maandag zijn in de regio
verschillende inbraken gepleegd. Uit een woning aan de
Marisstraat werd 250 gulden en
een bankpasje gestolen. In
Bloemendaal werden twee paspoorten, drie toeristenkaarten
en 15 girobetaalkaarten ontvreemd en uit een andere woning een videorecorder. De ook
uit deze woning meegenomen
televisie trof de bewoner vernield in de tuin aan. Kennelijk
heeft de inbreker deze laten vallen. De bewoner van een huis in
Heemstede miste bij thuiskomst geluidsapparatuur en
uit een restaurant aan de Zandvoortselaan werden een magnetron, magnetronoven, ruim
honderd cd's en een stereotoren ontvreemd.
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De herfstvakantie vieren
met een pony voor je deur,
vlakbij Ponypark Slagharen
Public Relations:
Dat is: „het leggen en onderhouden
van goede betrekkingen tussen een
onderneming of instelling en bepaalde personen of groepen in de
buitenwereld".
Indien u dit aanspreekt en (enige) ervaring
hebt op dit gebied zouden wi| graag nader
met u willen kennismaken om na goed overleg ons (op vri|willige basis) op dit gebied
met raad en daad ter zi|de te staan

LET OP

Ja dat kan m Vakantiepark Collendoorn
Dat is een belevenis voor u en de kinderen1
U kunt reserveren voor een Trio Trip arrangement
* 2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV
op slechts 5 km afstand van Ponypark Slagharen
* 3 dagen lang gratis entree m Ponypark Slagharen met z n vele attraktie^
zoals de wildwaterbaan de looping de spannende wildwest shows
zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer
* genieten van de oergezellige familie-avonden en kmderprogrammas
* en natuurlijk een gratis pony als ideale speelkameraad voor uw kinderen
* dit TRIO TRIP arrangement kan op elke dag van de week ingaan

Reserveer snel: 05231-3000

Kroon Mode

Je theonecertificaat is tot
31 december '95 3 jaar geldig,
daarna 1 jaar '

Haltestraat 55

Theorie in één week
Zaterdag 30 september

Dames
pantalons

van 09 00 tot 17 00 uur

Gemeenschapshuis Zandvoort

inlichtingenAutorijscholen:

Elastische band
Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

Phil Waaning
Tel. 12071

59.95

Bert Hoogendijk
Tel. 14946

Spoedcursus
30 lessen + ex.aanvraag ƒ 1 700,- incl. b.t.w.
30 lessen + ex.aanvraag
Theorie + ex kaart ƒ 1.775,- incl. b t.w.

22,00 uur

Informatie verstrekt Nathalie Lindeboom,
Koninginneweg l telefoon 19393
Graag binnen veertien dagen reageren

TE HUUR
PER 1 OKTOBER
kamer met keukentje en gebr. douche
en toilet.
Huurprijs
ƒ 550,- incl.
voor info
02507-12259

STERKE HOUTEN
STRAATBEZEM

5POEDBESTELLING
ROTTERDAM
AMSTERDAM

HANDIGE
KUNSTSTOF
PLUMEAU
MET STEEL

ELDERS 4.98

ELDERS 3.98

ELDERS 3.95

NIVEA

BIJPASSENDE
HOUTEN STEEL

r

DENIM

OOGMAKE-UP REINIGER 125 ML
•TONICofMILK200ML
• BODY MILK 250 ML

voor ƒ1,40

HOUTEN KIST
51 STUKS

ZOEK UIT:
ELDERS A / 1

•SHAMPOO250 ml
VOLUMINISING MOUSSE 150 ML
•FIXING SPRAY 250 ML

AFTER SHAVE
BLACK OF ORIGINAL, FLACON 100 ML

ZOEK UIT:
ELDERS

m%

7,98

Digitaal aanleveren van adïtrlenliei
De nieuwste service van Perscombtnalie Admlentiebednil

BEL NU 020 562 29 85
LUXE DINEROF TAFELKAARSEN
in diverse modieuze

PERSCOMBINATIE
WiSKMIDIA

ORKA VLOEIBAAR
SCHUURMIDDEL

ca 18 cm groot

ELDERS 25r95

ELDER&2.69

ELDERS 12795
WHISKAS CATMILK
PAK
180 ML
H

L/ meer/
JE ANNE

legen inlc\enng van onderstaande \olledig ingevulde
bon ontvangen le/ers van Weekmedia een korting van
/ 10 00 op de normale prijzen Ie rang f 35 00 (nor
nn il f 45 00) 2e rang ƒ 32 50 (normaal ƒ 42 50) en
Jt i ing j 29 00 (normaal ƒ 39 00) Het is mogelijk
tclUonibth (c reserveren met vermelding dat u
gebruik m uikt van de<{e bon De kassa van het
C u l t u i e e l Centrum Plein 1960 nr 2 m Amstelveen is
geopend vin ma t/m vrij \an 10 00 15 00 uur (tel
vanal 10 30 uur) zo en/o van 1200 15 00 uur
(iel v mal 12 00 u u t ) Tel (020)5475175

Bon voor onze lezers
inltAtrmg \an de^e \olledig ingexulde bon aan
de kissa \ a n het Cultureel Centrum Amstehcen
ont\ ui[ït u een Korting van ƒ 10 00 \ooi Je Anne
op \\ouibdag 27 september 1995
Naam

KITEKAT HAPKLARE BROKJES
o( kabeljauw ton jn

ELDERS

L

"

^ ^

ELDERS
RIESLING MISKET
COUHTRYVtflNE

Cultureel Centrum Amstelveen
woensdag 27 september - 2O.15 uur
Dat er naar Het
Dagboek van Anne
TranU een toneelstuk
it> gemaakt is bekend
Maai lang niet ieder
een \veet dat het dag
boek ook bewerkt is lot
m u/iek theaterstuk
Het Koninklijk Ballet
\an Vlaanderen maakt
niet de^e voorstelling
ook in ons land veel
induik op publiek en
pers (Trouw
"Spel
lond Annt Frank pakt
langrijpend poëtisch
uit ) De integratie van
de mu/ick verbtirkt op
bij/ondtrt \\ ij/e de
oprechte emoties, De
i;cbproken
\\ocrden
lopen \lotiend o\er m
gt/mg/egde teksten en
sfctuollc liedjes en
in ikt_n JL Anne tot een aangrijpend mu/ikaal toneel
Mak Met Kader Gurbu/ als Anne en Jaak
Vibbtnakcn als Otto Trank

PEDIGREE PAL SCHMACKOS

GEBAK VAN DE WEEK

'*SSX^EL' *98

NANASSCHUITJES

van echte chocolade royaal gevuld met slagroom en afgewerkt
met een fr sse schijt ananas

VERKADE

bijde
banketbakker
betaalt u
het dubbele

CHOCOLADE LETTERS
DEUMONTE
ANANASSCHIJVEN

SET12KUIPJES
ELDERS

PATIS HEERLIJKE
ROOMBOTER
SPECULAAS TAART

PRINCESS THEEZAKJES
Engelse melange
LIEFST

40 BUILTJES

BLUE BAND MARGARINE
FONDSPAK

MORA VIETNAMESE
LOEMPIAS
PAK 4 STUKS

KNORR HEERLIJKE
WARME SAUZEN
ook m luxe soorten

NUTRIC1A VOLLE
CHOCOMEL
pftK
CA m» GROOT

met roombolet en zuivere
omandelspi|S bereid

HIT KAT BISCUIT
PAK 125 GRAM

DIRK VAN DEN BROEK

Ad i es

Postcode/ \\oonplaats
A a n t i l kaai ten

Ie rang a ƒ 35 00

A intdl k wrten

2e rang a ƒ 32 50

A a n t i l kaarten

3e rang a / 2900

VTEEEM

geeft u meer!

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook • OOSTZAAN W nkelcenlrum Hannie Schallple i • HOOFDDORP Markllaan (centrum) Toolenburg • NIEUW VENNEP Hooldweq • VOLENDAM Hyac nlenslraal • ZWANENBURG Donnenlaan • ZANDVOORT Burgemeester Engelberlsslraal • AMSTELVEEN
• A M S T E R D A M Belg eplom 106 (N euw Slotenl Molukker slriat 131 (oostl EN NU OOK He nekei ple n Icenlrumi volop G R A i IS pirkee'ru rpte

NOORD Kostvorlorenhol
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Er is al veel ovei geschreven m klanten en
tijdschriften couxining en de hang naar com
lortahele meubelstukken bepalen het mcu
belmodebeeld Ook de natuuilijke touch m
het interieur is weei heleind il temg

v r M

Vlakbij het Ajax-stadion De Meer krijgen meubelkopers 1001 niet te missen
kansen. Want voor iedereen die zijn of haar interieur wil veranderen, biedt
Meubelboulevard Amsterdam-Diemen een enorm meubelaanbod. De acht
meubelzaken op de mooiste boulevard van het land zijn met recht van alle
stijlen thuis. In elke prijsklasse is er een kamerbrede keus.
Zo'n meubelboulevard in de buurt is rutuurlijk een groot gemak Al was het maar omdat
Meubelboulevard Amsterdam-Diemen heel
gemakkelijk te bereiken is Automobilisten
kunnen de overvolle binnensteden met langzaam rijdend en stilstaand verkeer links laten
liggen En de stress om eenmaal op de plaats
van bestemming aan die ene parkeerplaats te

komen is er ook niet bij Bij elke /aak is gratis parkeerruimte in oveivloed Maar het kan
nog gemakkelijker tramlijn 9 stopt voor de
deur Dus wat wilt u nog meer'' Op Meubel
boulevard Amsterdam Diemen zijn acht van
de beste raken van het land gevestigd Te
zamen bieden die /aken een indrukwekkende
staalkaart van wat er m Nederland te koop is

rY-ri^
*

a

\HT\OOKU\HU'S1

e

Het leuke van ?o'n meubelboulevard is
natuurlijk dat elke stijl er te vinden is Er is
van alles voor de liefhebbers van
Scandinavisch grenen van modern van
eiken en romantische interieurs van leer van
design noem maar op Letterlijk het hele
huis kunt u op Meubelboulevard Amsterdam
Diemen m het nieuw steken Heeft u een
nieuwe bank op het oog9 Of moet de hele
woonkamer er aan geloven9 Trek m een
andere keuken 9 Of liever maar eerst de
slaapkamer 9 Het is er allemaal en er is heel
veel keus Makkelijk, want dan kun je ter
plekke nog eens wikken en wegen

.:

13 *1.> M "W- fc >" S- T^O g> W-1^

mijncJers

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
SG30 SG35 SG40 SG45
115, 130,- 145,- 165,120,- 135,- 150,- 170,125,- 140,- 160,- 190,135,- 150,- 170,175, 195,- 205,
190,- 210,- 225,\205,- 225,- 240,
210,- 230,- 245,235, 265,- 285,
265,- 295,- 320,300,- 330,- 355,-

EickoM M twtulbuf «comfort

415,-

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN
Provincialeweg 166
Papaverweg 17
Postiesweg 87
Insufindeweg 511
Compressorstraat 23

Fabriekswinkel

390,-

315,- 765,875,345,
385,- 985,-

De acht beste / iken v in het land'
Meubelboulevaid Amsterdam Diemen
presenteert het puikje \ m de Nedeil indse
woningmnchtmg Op de boulevard treft u aan
Baalbergen Mijnders Stok Meuheleentei
Montel Van Reeuwijk Oase SI lapkamei
Spceiaal/aken Slaapk mier Centrum en
Valhal Woomdeeen

-WDONIDEEEN

AaiSTOK

Latex

425,195,- 440,235,- 545,
255, 605,280,- 645,285,- 665,-

Meubelboulevard Amsterdam Diemen is
gevestigd Op de Smep m Diemen
- Openingstijden dagelijks open van 9 ~U)
lot 17 30 uur Zaterdag tot 17 00 uur
Maandag van 13 00 tot 17 30 uur
Met de auto neem de A4 (vanuit richting
Den Haag) de A8 (Alkmaar) de N247
(Volendam) de Al (Amersfoort) of de
A2 (Utrecht) richting Amsterdam
Op de ringweg neemt u afslag SI 13
Watergraafsmeer/Diemen Onderaan de
afslag rechtsaf als u vanuit de richting Den
Haag komt en linksaf als u vanuit
Amsterdam-Noord komt En na korte tijd
ziet u de meubelboulevard vanzelf
Parkeren er is altijd voldoende gratis par
keerruimte bij alle zaken
- Met het openbaar vervoer lijn 9 vertrekt van
Amsterdam CS en stopt pal voor de deur

meubels/ijn op MeubelboulesaidAmsteidam
Diemen te vinden Koilom nieuws genoeg
om uw licht eens op te steken bij de /aken
op Meubelhoulevaid Amsleidam Diemen'

• l W' mubelcentr

MATRASSEN
Maat en dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

Bovendien staan alle /aken garant voor een
goed en eerlijk advies Met verstand van /aken
kunnen /ij u ideeën aan de hand doen om uw
woning van compacte flat tot lommerrijke
villa compleet te meubileren
Alles goed en wel maar hoe zit het met de
financiën 9 Wat dat betrek kunt u het op
Meubelboulevard Amsterdam Diemen net
/o gek maken als u wilt Of je nu een prol
contract bij Ajax hebt ol van een iets lager
salaris moet rondkomen de acht zaken heb
ben voor ieder budget veel keus

Een tijdje geleden waaide uit de Verenigde
Staten de cocoomng-trend over Mensen
maakten van hun eigen luns een thuis hoef
den met meer /o nodig te pas en te onpas de
deur uit De hui/en werden meer dan m het
verleden aangekleed om het thuis ge/ellig te

maken achter de goidi|neii en de warme
chocomel Die tiend hebben de acht meubel
/ i k e n op Meubelboulevaid Amsteulani
Diemen clneet opgepikt De mterieiiis kiegen
meei w umie De uilstiahng is een stuk
lunseli|kei geworden De kleinen hebben
niluurlijke en lielue tmlen Het .ze-hiuik van
natuurlijke m Ueiialen is hoogmode Ook de
nieuwste trends op het gebied v in design

Grandioze spec/a/e aanbieding
Alleen bij'ons
,
kwaliteitsmatrassen SG35
Damasttijk döorgestikt 16'cm dik

De Schelp 82, sfeervolle, goed onderhouden recreatiewon op 1e etage Ind hal, open keuken met app ,
woonk met open slaapkamer, badk met douche toilet en wastafel Cv Serv k ƒ 135,- p m Het app
wordt gestoffeerd en gemeubileerd opgeleverd Vr pr
ƒ 125 000,-k k
Dr J. G Mezgerstraat 123, op steenworp afstand vh
strand en nabij centrum en strand gelegen
driekam app op de 2e et met balkon op het zuidoosten Inp garage Ind hal met mbouwkast, woonk
halfopen keuken met app , 2 si k, badk met toilet
wastafel en douche Het app wordt gestoffeerd aangeboden Serv k ƒ 280,- p m Vr pr ƒ 225 000, k k
Garage ƒ 25 000,- k k
OPEN HUIS
Ir Friedhoffplem 10, zat 23/9 van 12 00-14 00 uur
Vnjst villa met garage op steenworp afstand van
strand en duinen Ind hal, toilet, L-vorm woon/eetk
(50 m2) met open haard, keuken, bijkeuken, 1e et 4
si k , toilet, badk met ligbad en wastafel C v Groten
deels v v dub beglazing Vr pr ƒ 595 000,- k k

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapi|t nu met
5 of 7 jaar schrifteli|ke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle luxaflex producten
U kri|gt de stalen bi| u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Vraag vrijblijvend

Vrijblijvend pn/sopgoaf

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Te huur per half okt

gr huisk kl sip kam
kdt cv kltv
tuin m terras
vold parkeergel

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

offerte.

NOVILON MARMOLEUM

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d, MIJE

gem. part.flat

90x200 . . . . . . , . : . . . : . . 9 8 . -

Zaandam (schuinto station)
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord

SCHILDERWERK

875,- ex energie

Br.o.nr. 582327

WEEKMEDIA.
NOORD»
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
biedingen
NIEUWS.

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

AALSMEER

vleeswaren- en saladefabneken

HEIERMAN
SCHOONMAAKBEDRIJF
vraagt voor een object in Zandvoort een

SCHOONMAKER (M/V)
Werkdagen ma t/mvr
Werkuren 15 00-17 00 uur
Schoonmaakervanng, het spreken van de Neder
landse taal, alsmede een fiscaalnummer zijn vereibt
Hebt u interesse, belt u dan
Antwoordapparaat spreek dan duidelijk uw naam en
telefoonnummer m
Ons tel nr luidt 02507-19292.

Daar maken we werk van
Een diploma zegt veel ambitie ook
maar jammer genoeg is dat niet al
tijd voldoende
Zonder werkervaring is het maar
moeilijk om aan de slag te komen
Werken via Randstad
Uitzendbureau kan m zo n geval
een prima opstap zijn Een
tijdelijke baan is de gelegenheid
bij uitstek om je te oriënteren en
je sterke punten te ontdekken
Ook al moet je soms in eerste in

stantie even een stapje terugdoen
Dus schrijf je m als je de ervaring
wilt opdoen die overal van je
wordt gevraagd
Het tplefoonnummer van de
dichtstbijzijnde vestiging vindt u
m de Gouden Gids

Randstad maakt 't mogelijk

*De (jutte, Toine
Wij zijn gesloten
van maandag
25 september
t/m donderdag
5 oktober
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

•v randstad uitzendbureau

Tel. 12932

Vleeswaren- en saladefabneken Offerman BV, gevestigd te Aalsmeer is fabrikant, importeur en groothandel in vleeswaren, kaas, salades en buitenlandse specialiteiten Met dit
assortiment bedient zij zowel de retail- als de institutionele markt
Het Distributiecentrum maakt deel uit van de Offerman-groep, waartoe tevens drie
vleeswarenproduktie- en een portioneerbednjf behoren
Vanuit het, centrale. Distributiecentrum worden de binnenlandse relaties beleverd met 19
eigen vrachtwagens
Totaal werken er ongeveer 60 medewerkers op deze vestiging
In verband met het vertrek van de huidige functionaris zoeken wij voor het Distributiecentrum een

ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER FYSIEKE DISTRIBUTIE (M/V)
Functionaris is verantwoordelijk voor de goederenstroombeheersmg vanaf de voorraad gereed
produkttot en met de belevermg aan de relaties
Tot het pakket horen o m de volgende taken
- Leiding geven aan de afdeling Orderpickmg Etikettering, Uitgaande goederen (chauffeurs) en
Huishoudelijke dienst
- Zorgdragen voor een gewenst kwaliteitsniveau van de uitgaande goederenstroom
- Aansturen en begeleiden van de afdelingsleiding
- Vastleggen, analyseren en optimaliseren van de produktiviteits-, rendements- en efficiencycijfers
- Uitvoering geven aan het personeelsbeleid
- Analyseren en interpreteren van omzetcijfers
Voor een juiste uitvoering van de functie dient de kandidaat te voldoen aan de volgende functieeisen
- Opleiding op minimaal MBO-niveau aangevuld met praktijkervaring op het vlak van logistieke
processen
- Ervaring in een leidinggevende functie
- Enthousiaste, motiverende, klantgerichte en flexibele werkhouding
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden
- Stressbestendigheid en probleemoplossend vermogen
- Kennisvan LOTUS 1-2-3
- Leeftijdsmdicatie 25-35 jaar
Wij bieden u een prettige werksfeer
De salariëring is overeenkomstig de funktie inhoud Offerman biedt daarnaast prima secundaire
arbeidsvoorwaarden
Bent u degene die toe is aan de tweede carnerestap7
Dan verzoeken wij uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van c v te richten aan

Vleeswaren- en saladefabrieken Offerman B.V.
t.a.v. mevr. W. M. Lagendijk-Hofman Bc
Postbus 1095
1430 BB Aalsmeer
Tel. 02977-21356
Voor functie-inhoudelijke inlichtingen kunt u kontakt opnemen met dhr P C M
Bedrijfsleider

Menken,
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Het 1e skivoordeel bij NEEF SPORT

SPORTCENTRUM

VOORSEIZOENSOPRUIMING

Toko ;Aw\ 9

ZANDVOORT

WEEKMENU

alles op het gebied van
BUDO sporten
fitness/aerobic
en conditietrainingen

O korting op:
Alpine en langlaufski's
Skischoenen
Ski • winterkleding

ajam smoor
met sajoer lodeh
witte rijst/nasi/bami

f 13,50
Ook de maand september open tot
22.00 uur
THUISBEZORG1N© , >,,
.,..,,.,
tussen 17.00 en 21,00 uur.",'', \," *
De bezorakosten bedrageri ƒ'250 binnen l-'
Zandvoort en bulten Zandvoort ƒ 6,00 voor, >;'
bestellingen vanaf ƒ 20,00, \'~-• *• •*'

Maandag:
15:15 uur - 16:00 uur
16:00 uur - 16:45 uur
16:45 uur - 17:30 uur

.Jeus(daerobic ; f: /.2 jaar
Tiesicrstep (.;.2-?'"> jaar)

V

INTER

Dinsdag:
15:30
16:30
17:30
18:30

uur
uur
uur
uur

-

NEEF
"••••• •

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 02507-12800 fax 02507-30553

RAADHUISSTRAAT 30-40 - TEL: 020-6244005

16:30 uur
17:30 uur
18:30 uur
19:30 uur

Woensdag:
13:OO uur - 13.45 uur
14:00 uur - 14.45 uur
14:45 uur - 15:45 uur
Zaterdag:
O9.30 uur - 11.00 uur
11:00 uur - 12:00 uur
12.00 uur - 13.00 uur

liOPENHIJÏS

Jeugd ^&zz 7-3.0 jaar
.jetLtfa <J?;Ü.G 0-7 -aar
Volleybal
Jeagd/.:ai-ate (9-12 jaar)

ƒ 90,- per 3 maanden
SPORTCENTRUM

-

,.;i,,.'J 6JV<-.^ ft? V s •. ti':|!iï

iö2s lü ''d^ïa.ya'jil

ZANDVOORT
A. J. v.d. Moolenstraat 47
2041 NC Zandvoort

tel. 02507-15829 b.g.g. 022SO-12406

Bel snel! !

mmm

LAAT ONS UW
PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-6242316.

Het js feest

in Zandvoort! Autocenter

Konst opent haar deuren aan de Coriestraat 10

IsAfiM ADVERTEREN M ET uw RETAI LERS .
$$%M^^W^

een feestelijke Open Huis Show. Uw
Renault-dealer heeft een ware metamorfose

met

o dergaan. Een nieuwe naam, een n,euwe
igna,isatie,
en

iSfiinMtEWINS'T

met

trots de gloednieuwe Laguna Break. Natuur-

een bezoekje aan onze Open Hu» Show J
donderdag 21, vrijdag 22, zaterdag 23 of zon
dag 24 september. Graag tot ziens!

wij ook spectaculair,--«bijvoorbeeld de Twingo Intro en Renault 19 Intro
waarop veel voordeel te behalen valt!
Maar dat is nog niet alles. Op zaterdag 23

(l wilt ook ruiwtewmst op zolder?

zaterdag
zondag

09.00 - 18.00 uur
10.00 -17.00 uur

september vanaf 14.00 uur is er een grand,oos

Bel nu: 02202 2700, fax: 02202 2730
of post de bon voor een vrijblijvende
offerte.
5

Adres:
Woonplnnts:
Telefoon:
Post de bon zonder postzegel naar:
RUITER DAKKAPELLEN
Antwoordnummer 1751
I620WKURSEM
Nijverhcidsterrein 14
l 645 VX Ursem

wij klaar zijn voor de toekomst.
Tljdens ons Open Huis presenteren w.] u

ding Natuurlijk hebben we een hapje en een
die voor u klaarstaan. Reden genoeg voo

lijk hebben

Heeft u plannen, om samen met uw buren
een dakkapel of opbouw te laten plaatsen?
Wij geven dan een aantrekkelijke
project prijs!

Stuur mij uw documentatie

een gloednieuwe Drive-in Serv.ce
een gemoderniseerde werkplaats maken dat

optreden van de bekende Soul Format»
Dane & The Dukes of Soul. En het radiostat.on
Z FM verzorgt een spetterende lokatie-uitze.

live

Ruiter)
DAKKAPELLEN

Autocenter Konst Zandvoort B.V.
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-12424.

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

yeekmedig 17

i/oor de zevende
naai computerdag
n Pellikaanhal

Museumdiner: eten zoals
de Russische tsaren

ZANDVOORT - De MSXjebruikersgroep Zandvoort
ïoudt zaterdag voor de zeende keer een MSX-comjuterdag. Tegelijkertijd is

iet evenement de derde

ame consoledag. Plaats
an handeling is sporthal de
pellikaan.
Het evenement duurt van
jen tot vijf uur. Zo'n vijftig
tandhouders uit binnen- en
uitenland zijn aanwezig op de
ag.
In het kader van de derde galeconsoledag wordt ook dit
nar aandacht besteed aan de
ipelcomputer. De opmars daaran is niet meer te stuiten. Met
Ie ontwikkeling van 8-bit naar
6, 32 en zelfs 64-bit is het nu
nogelijk om thuis computerpelen van speelhal-kwaliteit te
loen. De nieuwste spelen en anere artikelen voor de bekende
ipelconsoles zijn er te zien
•n/of te koop.
Bezoekers kunnen ook hun
:igen hard- en software te koop
uinbieden. Iedereen die een
taartje heeft gekocht, kan zijn
jf haar computer, printer, monitor of originele games zelf of
[via de organisatie verkopen.
'erder is er een aparte ruilhoek
•oor computerspellen.
De zevende MSX-computerag/derde game consoledag is
;owel per auto en vooral met
iet openbaar vervoer goed beeikbaar. Sporthal Pellikaan
Van der Moolenstraat 5) ligt
amelijk 200 meter van het NSstation. De toegangsprijs beraagt 7,50 gulden. Kinderen
nder de 12 en ouderen boven
,e 65 krijgen een gulden reduc-

Kat door twee
honden verscheurd
ZANDVOORT - Een witte en
een zwarte bouvier hebben vorige week donderdag in de Keesomstraat een slapende kat vericheurd. Dit werd gezien door
een getuige. De ene hond pakte
de kat bij de kop en de andere
bij de achterpoten, waarna zij
de kat uit elkaar trokken. Twee
katten die een boom in vluchtten, moesten door de brandweer worden gered.

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 21 september 1995

Na het Gouden Eeuw en
het Bourgondisch diner,
waarbij gerechten uit die
periode werden geserveerd,
stort Heske Kannegieter,
bekend van de boekenmarkten, zich nu pp diners met
eten uit de tijd van Peter de
Grote. Volgend jaar is het
immers driehonderd jaar
geleden dat de tsaar Nederland aandeed. En Kannegieter wil er graag vroeg bij
zijn. Kortom, het is weer
tijd voor zakoeski, zuurkoolsoep en rum-baba met citroenijs.
ET DE Museumdiners
is Heske Kannegieter
drie jaar geleden begonnen. „In die tijd
vonden al die Gouden Eeuw
tentoonstellingen plaats. Je
kon allerlei schilderijen uit die
tijd zien en naar muziek uit die
periode luisteren, maar één
ding ontbrak: de smaak van het
eten. Ik kon me zo slecht voorstellen wat ze in de Gouden
Eeuw aten."
Toevallig werd ze in die tijd
opmerkzaam gemaakt op het
enige bekende kookboek uit die
periode, 'De Verstandige Koek'
uit 1668, wat haar op het idee
bracht een gefotografeerde versie (facsimile) uit te brengen.
Vervolgens benaderde ze restaurant David & Goliath met
het verzoek om gerechten uit
de Gouden Eeuw te koken. David (en Goliath ook) reageerde
daar enthousiast op en zo werd

M

het fenomeen museumdiner
geboren, compleet met toelichting en muziek.
Heske: „In die gerechten zat
veel gember, peper en kaneel.
In die tijd importeerde men namelijk voor het eerst kruiden
uit de Oost. En zo kon je laten
zien dat je het breed had. We
hebben er overigens wel voor
gezorgd dat we niet alleen gerechten met kaneel serveerden,
want anders zitje de hele avond
in Sinterklaas-stemming."
De diners liepen goed. „Het
heeft toch iets magisch dat je
van oude schilderen nu ook de
smaak kunt proeven, want op
veel stillevens komen manden
met eten voor."
Na de Gouden Eeuw diners
volgden de Bourgondische diners, waarvoor de gerechten uit
het eerste gedrukte kookboek
in de Nederlandse taal werden
geplukt: 'Een notabel boecxken
van cokeryen' uit 1514. Dat leverde een menu op met gerechten die nu zeer exotisch klinken, zoals 'een costelijcke spise
van calfvleesch en jonge hoenderen', wat in vertaling ook nog
heel smakelijk klinkt: 'lepelkost
op basis van amandelen en rozewater met stukjes kalfsvlees en
kip'.
Eerlijkheidshalve voegt ze er
aan toe dat niet iedereen alles
even lekker vond. „We hadden
een visgelei, die heerlijk smaakte, maar ja, zo'n gelei ziet er
toch als een grauwe brij uit."
Lachend: „Ja, ik geloof niet dat
ik nou echt reclame zit te maken voor mijn diners."

Verloren gewaande 'rariteiten'
keren terug naar Amsterdam
Tsaar Peter de Grote kwam veel in Amsterdam, omdat Nederland in die tijd toonaangevend was op het gebied van wetenschap en kunst. Vandaar dat het Amsterdams Historisch
Museum eind volgend jaar een tentoonstelling aan Peter de
Grote wijdt.
„Peter de Grote heeft in Amsterdam een aantal rariteitenkabinetten opgekocht," zo legt de voorlichtster uit. „In die
tijd was men heel nieuwsgierig hoe de wereld in elkaar stak
en veel van de spullen die men van de VOC-reizen meebracht, kwamen in zo'n kabinet terecht. Toen een van onze
medewerksters een tentoonstelling daarover aan het maken
was, 'De wereld binnen handbereik', ontdekte ze dat veel rariteitenkabinetten die verloren gewaand waren, door Peter
de Grote in Amsterdam waren gekocht en zo in Petersburg
terecht waren gekomen."

Na het incident met de kat
meldde een moeder dat haar
vierjarig zoontje een maand
eerder door een van de honden
in zijn schouder was gebeten.
Onderzoek wees vervolgens uit
dat de honden niet over 'het
Een deel van die collectie komt eind volgend jaar naar Amjuiste sociale gedrag beschiksterdam. „Daar zit een schilderij van Rembrandt bij, David
ten'. Aan het college van B en W
en Jonathan, dat Peter de Grote van de Amsterdamse kunstwerd een aanlijnverbod voorgeliefhebber Jan van Beuningen heeft gekocht, en dat tot 1882
steld.
in zijn zomerpaleisjc heeft gehangen.
Zondag kwam echter een
En van Frederick Ruysch, die professor in de anatomie
melding binnen dat de twee
was, kocht Peter de Grote een collectie menselijke en dierlijhonden alleen losliepen , in/de
kifpreparaten, zoals een babyhoofdje op sterk water. Peter de
Celsiusstraat. De politie /heeft
Grote was heel erg in medische zaken geïnteresseerd, want
ze in beslag genomen en/ondergebracht in een asiel. Jegeri de /hij wilde weten hoe hij zijn leger gezond moest houden. Hij
was dus vooral praktisch ingesteld. We tonen dus ook medieigenaar wordt proces-verbaal
sehe instrumenten. En nog veel meer voorwerpen, die na drie
opgemaakt.
eeuwen weer in Amsterdam te zien zullen zijn," aldus de
voorlichtster. De tentoonstelling gaat 17 december 1996 van
start. Het Scheepvaartmuseum wijdt uiteraard ook aandacht
aan Peter de Grote, omdat de tsaar alles van de scheepsbouw
wilde weten. Wat er precies getoond wordt, is op dit moment
- nog niet bekend.

Voorproefje van
Funfestival op
Lekkerste Weekend
ZANDVOORT - Naast de
eerder genoemde bekende

personages zullen tijdens
het 'Lekkerste Weekend'

Ofschoon de gerechten zo authentiek mogelijk werden bereid ('we gebruikten bijvoorbeeld gedroogde gember, want
verse gember kenden ze in die
tijd nog niet'), werd het opdienen ervan aan deze tijd aangepast. Heske: „In de 16-e eeuw
werd de hele zwik gerechten tegelijkertijd op verschillende tafels uitgestald, maar wij zijn
toch meer gewend aan soep
vooraf, geschenken toe. Bovendien kun je dan alles heet opdienen, en kun je tussen de bedrijven door nog iets over die
tijd vertellen."

ook straatartiesten optre-

den. Zij geven de hele zondagmiddag l oktober een
voorpresentatie van het
Funfestival, dat volgend

jaar weer in Zandvoort

wordt gehouden.
Holland Casino Zandvoort
heeft het initiatief genomen om
het Funfestival - na een korte
onderbreking - weer terug te halen naar Zandvoort. Dit festival
kenmerkte zich door straatoptredens van vaak zeer begaafde
artiesten, met zeer uiteenlopende acts, zoals clowns, muzikanten, mimespelers, jongleurs en
poppenspelers. De optredens
waren voor het publiek gratis
bij te wonen.
Volgend jaar komen die optredens voor de tiende keer terug op het Badhuisplein, voor
de ingang van Holland Casino
Zandvoort. Op dit zelfde plein
is zondag l oktober al een aantal artiesten te zien, in de grote
feesttent van 't Lekkerste
Weekend van Zandvoort. Deze
optredens vinden plaats tussen
3 uur 's middags en 9 uur 's
avonds. Ook hiervan kunnen
de Zandvoorters getuige zijn:
de tent, waar ook de Zandvoortse horeca-ondernemers zich
presenteren, is - gratis - toegankelijk voor iedereen.

Tsaar
Dat gebeurt ook tijdens de serie museumdiners, die komende week van start gaat; diners
die aan tsaar Peter de Grote
zijn gewijd. „Tsaar Peter de
Grote was een avontuurlijke
kerel met een waanzinnige vernieuwingsdrang. Hij reisde veel
door Europa om ideeën op te
doen. Niet alleen op het gebied
van de scheepsbouw, maar ook
op het gebied van levensmiddelen. Zo nam hij de tomaat en de
aardappel mee naar Rusland,
introduceerde hij er het koffiedrinken en was hij dol op Limburgse kaas."
Dat laatste staat dan ook op
het menu, evenals een gerecht
dat Heske nog niet kende: zuurkoolsoep. „Samen met Anne
Scheepmaker, die een klassiek
Russisch kookboek heeft bewerkt, hebben we een aantal gerechten voorgeproefd. En ik
moet zeggen dat het een lekker
fris soepje is. Het toetje is trouwens ook heel apart: Rum-baba
met citroenijs. Dat is een cake
met rum, citroenijs en wodka,
oftewel een combinatie van
zoet, zuur en alcohol."
Het diner wordt opgeluisterd
door het Tubantia Ensemble,
waarin enkele Russische muzikanten spelen. Ook zij zijn in de
boeken gedoken en zullen muziek uitvoeren die destijds aan
het hof werd gespeeld. En tussen de gangen in zullen Marius
Broekmeyer
(slavist)
of
Alexander Münninghof (ex-correspondent te Moskou) anekdotes en andere wetenswaardigheden vertellen over leven Tsaar Peter de Grote: avontuurlijk en nieuwsgierig
aan het hof van de tsaren.
Heske: „Peter de Grote was
weliswaar een heel leergierig
man, maar hij haalde ook graag
grapjes uit met zijn gasten. Hij
richtte bijvoorbeeld een groot
bacchanaal aan en sloot zichzelf met zijn gasten drie dagen
op, tot ze helemaal stanakel zat
waren. En als ze wartaal uitsloegen, begon hij notities te
maken. (...) Nee, daar hoeven
mensen hier niet bang voor te
zijn. Ik ben toch geen potentaat!" En peinzend: „Bovendien zou ik echt niet weten wat
ik drie dagen met die gasten
zou moeten doen."

Van Liemt kandidaat
partijvoorzitter VVD
ZANDVOORT - René van
Liemt wordt donderdag 28 september voorgedragen als voorzitter van de VVD afdeling
Zandvoort/Bentveld. Dat gebeurt tijdens de ledenvergadering donderdagavond in het Gemeenschapshuis. De functie
van voorzitter was tijdelijk
waargenomen door E. Kroskinski uit Haarlem. Hij neemt
afscheid van de afdeling Zandvoort/Bentveld. De vergadering
begint om 8 uur. Op het programma staan verder onder andere de punten Ingekomen
Stukken, Verslag van de jaarvergadering en Informatie vanuit de fractie.

De spannende prijzen van de Postcode Loterij

mee enwm!
omdat u ons daarbij helpt,
maakt de Postcode Loterij het u
zoveel mogelijk naar de zin met
spannende prijzen en leuke televisieprogramma's. Zo kunt u in
de feestelijke Postcode Loterij
Record Show elke week meespelen voor de bingoprijzen van
5 tot 25.000 gulden.

Inlichtingen over en reserveren voor
het Museumdiner kan op telefoonnummer 627.5794.

Veel belangstelling voor 'modeflitsen'

Uniek
En als u de Straatprijs wint is
het feest in de hele buurt. Want
dan komt Reinout Oerlemans
persoonlijk bij u langs. Op
maandag 4 december wordt het
wel een heel bijzonder feest.
Want dan stuurt de Postcode
Loterij Reinout op pad met de
SuperPostcodePrijs van 5 miljoen gulden. Een unieke prijs in
Nederland met een uitzonderlijk hoge winstkans. Want de
SuperPostcodePrijs wordt geWinnen doe je in de Postcode
Loterij. En wie weet valt de volgende
miljoenenprijs wel op uw postcode?

Winnen doe je by de Postcode Lotery, en hoe! Elke
maand zijn er geldprijzen te
winnen van 5 tot 100.000 gulden. Ook maakt u kans op de
grootste prijs van Nederland:
de Mega Jackpot van 2 tot 7

miljoen. En de Postcode Loterij maakt het dit najaar nog
spannender met een bijzondere nieuwe prijs.
Mens en natuur, daar gaat het
om bij de Postcode Loterij. En

Let op! Deze uitslagen gelden voor uw bingoblokken van 17 september!
DE UITSLAGEN VAN 18 SEPTEMBER
Stand Mega Jackpot:

2 miljoen
De Bingocijfers:
J

Getal 1 t/m 21

rie professionele mannequins showen op het Kerkplein Yarell combinaties van Cortina Modes
Foto André Lieberom

ZANDVOORT - De 'modeflitsen' van Cortina Modes aan
t Kerkplein, blijken opnieuw een groot succes. De beJa

ngstelling was enorm.

Cortina Modes trad zaterdag de gehele dag in het voetlicht met
laar nieuwe herfst- en wintermode. Daarvoor waren drie profesjonele mannequins ingehuurd, die in de zaak de nieuwe kleding
owden. Dat gebeurde tussen de gewone gang van zaken door.
'e klanten werden tegelijkertijd onthaald op een hapje en een
''atikje, waardoor een gezellige, ontspannen sfeer ontstond.
Er waren veel complimenten voor de nieuwe herfst- en winter-

collectie. Deze is vrolijker dan vorig jaar, door meer kleur en
verscheidenheid. „Dat hebben we ook heel zorgvuldig bij elkaar
gezocht," aldus de eigenaar. Een van de opvallendste dingen, is
het aanbod aan gilets of bodywarmers. „Die zijn heel erg in, die
mogen niet meer ontbreken." Zij zijn er in alle kleuren en in
verschillende stoffen, van imitatiebont tot katoen. Daardoor is de
kleding makkelijk op elkaar af te stemmen.
De merken die geshowed werden, zijn onder andere Yarell,
Hammer, Ravens en Happy Heidemann. Dat .laatste merk heeft
Cortina Modes sinds dit voorjaar in de collectie. „Dat doet het
heel erg goed, ook prijstechnisch."

36 26 29 03 45 18 34
19 25 16 37 30 38 39

20

12 44 28 14 11 02

De overige Bingoprijzen:
08
43
32
23
41
05
07
06

Getal 22 t/m 36
ƒ20,ƒ10.000,- 35
ƒ1.000,- 17
ƒ10,ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

04
21
10
01
31

Thuisbingo
ƒ 25.000,-

Straatprijs:
ƒ 3.000,3208 DG
Keuze Prijs

Zetfouten voorbehouden

3208 DG 087

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

ƒ9.'
/8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,.

De BMW: 2402 AT 001 te Alphen a/d Rijn

trokken uit 'slechts' 370.000
postcodes.
5 miljoen
Wilt u ook meedoen voor 5
miljoen en tegelijk uw steentje bijdragen aan een betere
en schonere wereld? Vul dan
vandaag nog de bon in en
stuur hem op. Voor één tientje per maand hoort u erbij!

Bingogetallen
vallen:
iedere
maandagavond
om 21.00 uur
bij RTL 4:
Postcode Loterij
Record Show

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

O ƒ 20,- (twee lotnummers)
D / 10.- (één lotnummer)

Naam:

g dhr. n mevr.

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

Datum:
Handtekening:

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

Banknummer:

150.95.09

NATIONALE
LOTERIJ

20/21 september 1995

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

IN DE GOEDE
WEMKEN-

oC

randstedeli/k

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum
verzorgt voor. ca 9000 leerlingen

opleidingen

deelti/dberóepsópleldlngen en orientatiecentrum

schakelprogramma's

Het leerlingwezen
De enige echte schakel
naar een baan!
Wil je werk combineren met een opleiding, kies dan voor
een deeltijdopleiding in het leerlingwezen. Het
Randstedelijk Opleidingen Centrum verzorgt onderwijs in
de volgende vakrichtingen:
• Horeca, Brood en Banket
• Motorvoertuigentechniek, Tweewielertechniek,
• Bouw en Hout, Industrieel verfwerken, (Huis)Schilderen, Pianotechniek,
Elektrotechniek, Autoschadeherstellen en Autospuiten
• Installatietechniek en Metaal, Haven en Vervoer

Een mooi schot in de fmiiil,;•) de opleiding Ziekenverzorgende
Opleiding Ziekenverzorgende
Ongetwijfeld heb je nagedacht over de toekomst.
Jouw toekomst met name. Kies je voor verder leren of
werken? Je moet een keus maken. Mogen we je hierbij eens
helpen. Het Dr. Sarphatihuis is een verpleeghuis in het hartje
van Amsterdam. Met een prettig woon- en leefklimaat voor
310 bewoners. Oudere mannen en vrouwen die op een of
andere wijze hulp of verzorging nodig hebben.
Daar hebben we goed opgeleide medewerkers voor
nodig die graag met (Amsterdamse) mensen om willen
gaan. Het Dr. Sarphatihuis leid je op van leerlingziekenverzorgende tot gediplomeerd
ziekenverzorgende. Leren en werken tegelijk dus. Het
is een leuke job waar voldoende perspectief in zit voor
de toekomst. Jouw toekomst. Met de opleiding tot
ziekenverzorgende schiet je echt in de roos.

Start volgend jaar in maart
Om toegelaten te worden ben je tenminste 16 jaar en
8 maanden oud. En tot zo'n 24 jaar staat de opleiding voor
je open. In totaal duurt de opleiding 2,5 jaar. De eerste
7 maanden ga je nog naar school en ontvang je ƒ 495,-. Daarna
vervolgt de opleiding met werken op diverse afdelingen. Wat
verwachten we van jou? Allereerst betrokkenheid met de ouder
wordende mens. En zeker niet onbelangrijk is
doorzettingsvermogen. Want ziekenverzorging is een
mooi maar zwaar beroep. Verder heb je minimaal een
LBO-diploma met 2 vakken op C-nivo, of een MAVO-,
KMBO-, INTAS- of BVB-1 diploma. Een andere
opleiding? Bel dan toch. Als je keuze vaststaat plaats
dan een voltreffer. Neem nu nog contact op met Lie San
Tan, telefoon 020-6263115. Zij stuurt je dan een
sollicitatieformulier met meer informatie.

• Verzorging en Dienstverlening, Mode en Kleding en Kappen

Roetersstraat g 1018 WC Amsterdam

• Handel
• Administratie, Informatica, Logistiek en Beveiliging
• Oriëntatie en Schakelen

Uitzendorganisaties bemiddelen
tussen vraag en aanbod van
tijdelijk werk.

Meer informatie over lokaties en opleidingen:
Randstedelijk Opleidingen Centrum Amsterdam
telefoon: 020-5279393

En creëren daarmee veel vaste banen

Het Slotervaartziekenhuis neemt binnen
Amsterdam een geheel
eigen plaats in.
Het ziekenhuis staat
midden tussen de
mensen en voert een
beleid waarin de
zorg voor de patiënt
centraal staat.
Het Slotervaartziekenhuis heeft 539 bedden
•*•
en ongeveer
1nrA^^iVf'
350 we-f^
.?",,«\

fKf*tï'ïf,.P^

De instelling vervult
belangrijke regionale
functies op hei gebied
*
£•'*'• *
••& ^ ><„
van aids, geriatrie,
'neurochirurgie en
reumatologie.
Het patiëntenbestand
weerspiegelt de multiculturele samenstelling
van de Amsterdamse
bevolking.

Patiënten verblijven steeds korter in een ziekenhuis. Dat vraagt om een steeds
betere samenwerking met wijkverpleging en thuiszorg. Wij bereiden onze leerling-verpleegkundigen daarop voor, want:

verplegen houdt bij ons
niet bij de voordeur op
In maart 1996 gaan wij weer van start
met een nieuwe groep leerlingen voor
de in-service opleiding, die 3 jaar en
l O maanden duurt.
Wil je graag mensen helpen en na je
schooldiploma zo snel mogelijk aan de
slag, dan is het beroep van verpleegkundige voor jou misschien de juiste
keuze.
In het Slotervaartziekenhuis leer je alle
boeiende kanten van de verpleging kennen. De opleiding tot A-verpleegkundige brengt je stapsgewijs bij alle onderdelen van het vak; theorie en praktijk
zijn goed op elkaar afgestemd.
Bijzonder is de stage ambulante zorg
met kijk- en doe-stages binnen het
complete terrein van de ziekenhuiszorg:
eerste hulp, polikliniek, short-stay, OK,
medium en intensive care. We leren je
goed naar een patiënt te luisteren en
ook naar diens situatie thuis te kijken.
Want verplegen houdt niet op bij de
muren van het ziekenhuis.
Tijdens de opleiding tot verpleegkundige, wordt er in de dagelijkse praktijk
veel van je gevraagd. Een goede theoretische kennis word je daarom bijgebracht door de Stichting Opleidingen
Gezondheidszorg Amsterdam (SOGA).
Geen gemakkelijke opleiding, maar met

de juiste motivatie, de juiste vooropleiding, doorzettingsvermogen en een
flexibele instelling, lukt het best.
Wij vragen minimaal het diploma
mavo D, met twee exacte vakken en
voor elk vak minimaal een 7 als eindcijfer.
Leeftijd: minimaal 17 jaar en maximaal
36 jaar bij aanvang van de opleiding.
Gedurende de eerste zeven maanden
van de beroepsvoorbereidende periode bieden wij je een zakgeld en daarna
een salaris.
Het Slotervaartziekenhuis wil de
samenstelling van medewerkers en
patientenbestand beter op elkaar
afstemmen. Behoor je tot een etnische
minderheid, dan verzoeken wij je om
zeker te reageren.

Flexibel werken lijkt toekomst te hebben. Een
groeiend aantal commerciële
organisaties
bemiddelt tussen vraag
en aanbod. Uitzendbureaus zijn daarvan de
bekendste. Zij bestaan
al heel lang. Ooit begonnen als bureaus, die
type-werk uitvoerden, en
later, typistes en secretaresses
uitleenden,
kunnen nu vrijwel alle
beroepsgroepen er terecht. Al voor de oorlog
bestond uitzendwerk. In
de jaren vijftig is het
echt begonnen en in de
jaren zestig verder uitgebouwd. De oorsprong
ligt op het terrein van
het
administratieve
werk. Industriële arbeid
is er later bijgekomen.
Technisch uitzendwerk
is van recente datum,
maar neemt inmiddels
ongeveer de helft van
de markt in beslag.
Bedrijfstak
De branche biedt vast
werk aan 8.600 mensen
bij ongeveer 300 bureaus. Zo'n 65 daarvan
zijn aangesloten bij de
Algemene Bond Uitzendondernemingen
(ABU). Gezamenlijk nemen de leden ongeveer

70% van de totale omzet (in 1994 ruim 5 miljard gulden) voor hun rekening.
Dagelijks zijn er momenteel gemiddeld 140.000
uitzendkrachten actief;
per jaar meer dan
700.000. En dat aantal
zal nog sterk groeien,
naar verwachting tot wel
200.000 uitzendkrachten
per dag; een stijging van
de huidige 2% naar 3%
van het totaal aantal gewerkte uren in Nederland.
Opleiding
Zijn het in de beginjaren
vooral lager opgeleiden,
die via een uitzendbureau aan de slag gaan,
nu zijn uitzendkrachten
verdeeld over alle opleidingsniveaus: 22% heeft
HAVO of VWO, 23%
MBO en 11% HBO of
WO.
De branche doet zelf
ook steeds meer; aan opleiding en training. In
1987 volgden 4.250 uitzendkrachten de zogenaamde kwalificatietrajecten; in 1991 waren
dat er al 15.500. Hierdoor willen de uitzendorganisaties de kwaliteit

van hun 'aanbod' verbeteren
Van tijdelijk naar vast
De helft van de uitzendkrachten zoekt vast
werk, ongeveer 50%
daarvan vindt dat via het
uitzendbureau. Daarbij
gaat het ook om mensen, die bij het arbeidsbureau te boek staan als
'moeilijk
plaatsbaar1.
24% van de uitzendkrachten behoort tol
deze categorie. Voor
hen is het vaak eenvoudiger om een baan te
vinden via het uitzendbureau, omdat de werkgever hen makkelijker
kan 'uittesten'.
In de wisselwerking van
vraag en aanbod is de
bezetting van de vestigingen van de uitzendorganisaties
bovendien
cruciaal. Met de explosieve stijging van het uitzendwerk is ook hier een
enorme groei gaande.
Bij marktleider Randstad
kwamen er in 1994 zo'n
600 intercedenten bij; in
1995 zullen er naar verwachting 500 zijn. De
branche zorgt daarmee
niet alleen voor tijdelijk
werk, maar voorziet tegelijkertijd in een groot
aantal vaste banen.

Tabitha is anderen helpen en werken aan jezelf!

Je moet van goede huize komen
om in een verpleeghuis
te kunnen werken...
Je moet goed met mensen om kunnen gaan Je moet kunnen luisteren.
Je moet veel geduld en liefde op kunnen brengen. Je moet minstens MAVO of
LBO-C op zak hebben. Je moet een opleiding van ruim twee jaar volgen.
Je moet tijdens de opleiding ook werken.

...maar je krijgt er veel voor terug!
• Je gaat werken en leren m een gezellige
en inspirerende omgeving. Je kunt na ]e
opleiding direkt bij ons aan de slag als gediplomeerdziekenverzorgende Jeverdient
al terwijl je nog studeert. Je ziet dat je werk
medemensen helpt.

• Tabitha begint elk jaar in maart en
september met de opleiding tot ziekenverzorgende Na een beroepsvoorbereidende
periode van 7 maanden duurt de opleiding
nog twee jaar. Jongeren beneden de 21 jaar
genieten de voorkeur.
• Stuur ons een briefje en ]e krijgt zo snel
mogelijk meer informatie over deze leuke
baan en/of opleiding. Bellen kan natuurlijk
ook. Vraag dan naar Linda de Wolf (dienst
Personeel & Organisatie) of Hetty Visser
(praktijkbegeleidster)

Stichting Tabitha
Antwoordnr. 46102,1060 WB Amsterdam
Jan Bongastraat 5,1067 HZ Amsterdam
Telefoo-.:020-6110011
Tabitha is een instelling waareen Christelijke levensovertuiging uitgangspunt en
inspiratiebron is voor het scheppen'van «en goed leefden werkklimaat; :

Tabitha

Op dit moment zijn er geen plaatsingsmogelijkheden voor MDGO-vp'ers,
ziekenverzorgenden, B- en Z-verpleegkundigen.

Heb je interesse?
Vraag dan door middel van onderstaande aanvraagbon een informatiepakket aan. In dit pakket zit alle informatie over ons ziekenhuis, de opleiding
en een sollicitatieformulier.

L o-1 z t vóLdttziekenk uil
Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam

AANVRAAGBON INFORMATIEPAKKET
Naam

:

Straatnaam

:

Postcode

^,

:

-f C't *~
*Woonplaats*
:
'Dezé'bSlrrtn een enveloppe opsturen aan: Slotervaartziekenhuis, Dienst Personeel en Organisatie,
Antwoordnummer 32, 1000 TG Amsterdam.
(Een postzegel is niet nodig).

OF BEZOEK JE 60 OPLEIDINGEN IN ÉÉN KEER?
Kom naar onze grote open dag op zaterdag 23 september
van 10.00 tot 14.00 uur, Droogbak 1 a (vlakbij het Centraal Station).,Bel voor meer informatie: 020-570 25 25

Hogeschool van Amsterdam

Actief • Tips • Vrije tijd
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Remco Daalder Is hoofd Becid en Beheer, Amsterdamse
Sos. ledere 14 dagen doet hij op
le/e pagina in een column verlag van het leven in het bos.

Op een dag is het gebeurd. De
kat is pleite. Via de dakgoot.
Schuldgevoel en zelfverwijt
vallen de eigenaar ten deel:
visioenen van een klagelijk
miauwend, kletsnat geregend
en verhongerd huisdier
doemen voor zijn geestesoog
op. Vaak gaat het Inderdaad zo:
het Amsterdamse dierenasiel
weet er van mee te praten.
Dagelijks worden er
verfomfaaide, al dan niet sterk
vermagerde katten
binnengedragen.

Botulisme
EZE ZOMER WAS géén

De inwoDlersrampzomer.
van Sarajevo en van de

eilanden in de Stille Zuidzee
len het daar niet mee
=ens zijn. Maar de Amsteriamse watervogels wel en
lat is opmerkelijk.

Deze zomer was immers
,moorheet. In hete zomers
ilaat meestal botulisme toe,
Ben dodelijke watervogelziekte
/eroorzaakt door een bacterie
jie het graag warm heeft. Geaen de tropische temperaturen
iou je een slachting verwach,en onder eenden, meerkoeten
in waterhoentjes. Maar het valt
mee. Negenhonderd slachtof•ers slechts tegenover 1100 vong jaar, en toen was het lang zo
,varm niet.
De meeste van die negenhonJerd dode watervogels zijn opjevist door Rob Dudok. Hij
werkt als faunabeheerder bij de
wswachterij van het Amsteriamse Bos. In de zomer is de
nele stad zijn werkterrein. Hij
rijdt dan rond in een groene be~telbus met tonnetjes met dode
«nden achterin en is vanwege
ie drukte nauwelijks aan5preekbaar.
Nu, in september, is het botulisme bijna uitgewoed. Rob
eeft weer tijd om wat te klet. „Het was eigenlijk best
rustig deze zomer," begint hij.
„Een paar dode eenden hier,
en paar daar, nergens grote
epen. Dat was in vorige jaren wel anders. Ik heb een keer
bp één dag 85 dode eenden uit
het Erasmuspark gehaald.
Maar we hebben nu een paar
mooie zomers achter elkaar gehad en je ziet het aantal slachtDffers dalen. Heel merkwaardig, want hoe warmer het is,
hoe meer botulismebacteriën
er zijn."
Roby heeft hier .zijn eigen
theorie o ver:. „Watervogels krij"gen meestal botulisme,doordat
ze besmette maden' eten. Nu
zijn er volgens mij ook eenden
iie helemaal geen maden eten,
iie lusten gewoon geen maden
m die eetgewoonten geven ze
loor aan hun kleintjes. De eenlen die wel maden eten hebben
:en grote kans om aan botulisne dood te gaan. Er komen dus
steeds minder maden-etende
eenden, dus ook minder botuisme-slachtoffers. Maden eten
s door onze warme zomers een
slechte eigenschap geworden
:n de natuurlijke selectie zorgt
;rvoor dat die eigenschap verIwijnt."
Eindelijk een theorie die
nakkelijk te bewijzen valt. Als
iet volgend jaar weer warm
jvordt en er minder dode waterogels zijn, dan klopt dit veraal. En hopelijk is er dan ook
vat beter nieuws uit Sarajevo.

Voedingspatroon

Weggelopen kat. Via aanplakbiljetjes probeert de
eigenaar de wegloper terug te krijgen.
Foto's: De Groot

S

Nederland telt naar schatting
zo'n tien miljoen katten, waarvan een heel klein deel verwilderd rondsluipt. Niet alleen in
de steden, maar ook op het platteland, waar ze in de omgeving
van boerderijen een schuw bestaan leiden.
In de stad heeft de ontsnapte
kat in de buitenwijken met het
vele groen de grootste overlevingskans. Daar ontwaakt het
roofdier in de kat. Overdag zie
je hem niet, dan rust hij ergens
op een droge, donkere plek. 's
Nachts gaat hij op pad om muizen, merels en af en toe een mol
te vangen. Zo jaagt de kat z'n
maaltijd bij elkaar. De beste
kans in de binnenstad maakt
hij in een van de parken; een
vroege jogger kan nog op een
jachttafereeltje 'kat-grijpt-duif'

Leefwijze is een rubriek
waarin Alex Groothedde
belicht hoe sommigen
hun leven kritisch onder
de loep nemen en trachten er Iets aan te veranderen. Het zoeken naar
betere alternatieven
voor het huidige leefpatroon.

Ook een hond heeft weieens
zin in een avontuur
bewoners van de buurt waar de
kat gevangen is, wordt overlegd
of de inmiddels 'gekalmeerde'
kat na zijn of haar herstel mag
terugkomen. Meestal mag dat.
In deze tijd van het jaar is het
aantal zwerfhuisdieren erg
groot. Niet alleen het milde klimaat zorgt ervoor dat de zwervertjes niet van kou en nattigheid creperen, maar de zwerfpopulatie is ook toegenomen
met door gemakzuchtige mensen aan de kant geschoven
huisgenoten, in het wild uitgezet 'omdat baasje er genoeg van

heeft en bovendien wil baasje
ook wel eens op vakantie, en
nee, Poekie kan niet mee...'
Soms lukt het een bofhond
zich los te rukken van de boom
waaraan hij is vastgebonden.
En ook hondjes lopen wel eens
weg. Ze verdwijnen doorgaans
niet door het dakraam, maar
even niet opgelet en de hond is
de trap af, een onbekend avontuur tegemoet.
Het zijn niet alleen gevonden
honden en katten die naar het
asiel worden gebracht: regelmatig komen er cavia's, konij-

nen, schildpadden, apen, papegaaien en ander gevogelte binnen. De cavia's en konijnen
gaan meestal naar een kinderboerderij, de apen zijn doorgaans geen zwerf-apen. Ze zijn
wat groter uitgepakt dan was
gedacht toen hij nog als schattig klein aapje liefdevol in het
gezin werd opgenomen. Of ze
behoren tot een lading illegale
dieren uit de haven of van
Schiphol.
Apen gaan naar de Stichting
A.A.P. in Amstelveen, een dierenopvanghuis dat tot een lan-

Op deze pagina stond vorige week bij het verhaal
over voedseldeskundige
Mukam Verschuren een
verkeerd telefoonnummer.
Het goede nummer moet
zijn: Integraal Medisch
Centrum, telefoon (020)
683.9924.

Parkieten vind je in alle
groene delen van de stad

OMS ECHTER weet
het ontsnapte dier
zich heel goed te redden. De kat is - net als
de mens - vrijwel over de
hele wereld verspreid en
heeft een enorm aanpassingsvermogen.

delijk netwerk van gespecialiseerde asiels behoort. Zo gaan
in
Amsterdam
gevonden
schildpadden, slangen en andere reptielen naar dierentuin
Iguana te Vlissingen, die speciaal voor opvang van deze
soorten is ingericht.
Ontsnapte vogels pakken het
weer heel anders aan. De dieren
vliegen naar bossen en parken.
Zoals bijvoorbeeld het Vondelpark in Amsterdam: een kathedraal van groene bomen in het
hart van de stad biedt behalve
rust en ruimte aan stadsmen-

Handlijnen kunnen je veel vertellen,
alleen niet wanneer je dood gaat

Kerstkaartenactie

sen ook een omgeving waar ontsnapte kooi- en voherevogels zij het met hulp - overleven.
Hoog in een linde zetelt een
papegaai. Eentje met veel groen
en geel en met een rode kop. Je
ziet hem bijna niet, zo hoog zit
hij, maar horen doe je hem des
te beter. Zonder dat kenmerkende geschreeuw was hij onontdekt gebleven. Verderop in
het park vliegt een partij grote
halsbandparkieten van boom
tot boom. Ze gedragen zich alsof ze daar thuishoren. En mmiddels doen ze dat ook, net als
in Keulen, Brussel, Londen en
Den Haag en andere grote steden.
Al m 1976 werden de eerste
halsbandparkieten m het Vondelpark waargenomen. Smdsdien hebben ze zich geleidelijk
over alle groene delen van de
binnenstad verspreid. De hoge
bomen van de stadsparken bieden een natuurlijke omgeving
voor deze vogels uit Azië en
Afrika. De stadse omgeving beschermt hen in de winter tegen
de ergste koude.
Halsbandparkieten zijn alleseters: zaad, bessen, bloemen
knoppen; het gaat erin als koek.
In de zomer valt dan ook genoeg te eten, in de winter wordt
er bijgevoerd door zorgzame
stadgenoten. Ze zijn daardoor
wat kieskeurig geworden; op
verse pinda's en sinaasappels
zijn ze dol, maar voorverpakt
vogelvoer uit de winkel vinden
ze toch wat minder.

Enige tijd geleden heeft
de redactie de lezers van
deze krant opgeroepen om
een eigen kerstkaart te ontwerpen. De inzendingstermijn sloot voor l oktober.
Gezien de vele telefoontjes
hebben we de einddatum
verschoven naar 15 oktober. Dit is echt de uiterste
termijn! Voorwaarden zijn
verder dat u amateur bent
wat het ontwerpen van
wenskaarten betreft, dat
het ontwerp op enigerlei
wijze te maken heeft met
de plaats waar deze krant
verschijnt en dat u instemt
met het eventueel te gebruiken van de kaart. We
willen namelijk proberen
de inzending die de deskundige jury als beste aanwijst, ook inderdaad te laten drukken. En natuurlijk
zijn er ook nog wat andere
prijzen in de vorm van cadeaubonnen te winnen.
Stuur uw ontwerp dus voor
15 oktober naar het secretariaat van de hoofdredactie van Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam. U kunt uw kerstkaart
ook afgeven in de Wibautstraat 131 (Paroolgebouw)
of ons kantoor aan de Laan
van de Helende Meesters
421 B in Amstelveen. Vermeld duidelijk dat de envelop bestemd is voor het secretariaat van de hoofdredactie van Weekmedia.

Wolthoorn & De Groot
(ADVERTENTIE)

RIJDEN ZONDER
RIJBEWIJS
Voor meer informatie
Importeur Aixam Nederland
Keienbergweg 48,
Amsterdam Z O ,
tel (020) 0910518

Afgebeeld
Aixam 540T
2 cilmdor diese
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EN OPEN HAND IS
ALS een open boek
voor iemand die het
handlezen beheerst. De
knokkels, dikte van de vingers en andere uiterlijkheden vertellen veel over iemands gestel en karakter.
Zelfs in de reguliere geneeskunde wordt het handlezen
beoefend, niet te verwarren
overigens met handlijnkunde.

Handlees- en handlijndeskundige Lydia Kimman waarschuwt voor een al te enthousiaste toepassing van de handlijnkunde, waarbij de lijnen
over heden, verleden en toekomst vertellen. „De kans bestaat dat mensen naar voorspellingen toeleven, bijvoorRemco Daalder beeld als gezegd wordt dat iemand op bepaalde leeftijd een
ongeluk krijgt." Veelal moeten
volgens haar vraagtekens bij
dergelijke voorspellingen worden geplaatst, omdat al te vaak
Winterpetten
slechts één hand wordt gelezen.
De Petsalon uit AmsterOver het algemeen is dat de
dam showt op vrijdag 22
rechterhand. Volgens Lydia
september vanaf 12 uur 's
doet dat onrecht aan de mogenachts een winterpettenlijkheden van beide handen sacollectie in de VlP-club in
men. De interpretaties op basis
Paradiso, Weteringschans
van een enkele lijn kunnen dan
6 te Amsterdam. De Petsaook nauwelijks op haar sympalon maakt haar hoeden en
thie rekenen. „Een korte lepetten zelf.
venslijn zou aangeven dat iemand snel dood gaat. Lulkoek!
De gebruikte materialen
Er is wel een relatie met de fyvoor de komende winter
sieke energie, die zegt hoeveel
zijn: harige kunstbonten,
iemand aan kan. Mensen met
leer en wollige stoffen in
een korte levenslijn moeten bijonder ander warme aardevoorbeeld 's ochtends actiyiteitinten en felle kleuren geten ontplooien en dus niet 's
mengd met zwart.
middags boodschappen doen."
De handlijnkunde werd al
Degene die niet in de geledoor de Griekse wiskundige
genheid is om naar de moPythagoras als diagnosemiddel
deshow te gaan, kan de colgebruikt, in Nederland ging de
lectie van 26 tot en met 30
kennis tijdens de middeleeuseptember in de Petsalon,
wen ondergronds, omdat het
Hazenstraat 3, bekijken.
met heksen werd geassocieerd
en 'dus' niet in het christelijke
denken paste. Wat overbleef
waren de zigeuners die de kennis hoofdzakelijk voor voorspellingen gebruikten. Pas
rond het begin van deze eeuw

L

stuiten. Iets minder matineuze
stadsbewoners zullen de zwerfkatten pas tegen de avond kunnen zien. Wat ze wel te allen
tijde kunnen zien, zijn de sporen van zijn aanwezigheid.
Vaak vult hij zijn menu aan met
wat hij in afvalbakken en die o
zo handig voor hem neergezette
vuilniszakken tegenkomt. In
de loop der jaren verwildert
zo'n kat steeds meer, tot de ouderdom of het verkeer een einde aan z'n bestaan maakt.
Soms worden deze zwerfkatten
gevangen en door de Stichting
Amsterdamse Zwerfkat gecastreerd of gesteriliseerd. Met de

Helaas,
Poekie
kan niet mee...

(ADVERTENTIE)

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

geeft u meer!
Op dinsdag 3 oktober wordt in de Meen/aart een moorddadig blijspel
opgevoerd met als titel

'Je moet snel combinaties kunnen leggen tussen de kootjes, knokkels en de lijnen'
pakten Engelse wetenschappers de draad wat serieuzer op,
waarna het rond de flower-powerperiode in Nederland opdook. De door de Duitser Issberner Haldane ontwikkelde
handleeskunde gaat altijd uit
van beide handen. Naast de lijnen spelen ook de overige kenmerken een rol. De linkerhand
zegt veel over het privé-leven,
de rechterhand vertelt meer
over het maatschappelijk leven, zoals relaties en werk.
„Als er problemen met een
baan zijn, ga ik in de rechterhand kijken welk mechanisme
van invloed is. Zo kom ik op
verschillende kanten van de karakterstructuur uit. Stel dat iemand behoefte heeft aan respect. Als hij op het werk in een
ondergeschikte rol zit, gaat dat
zich wreken in autoriteitsconflicten. Dan zoek ik andere eigenschappen waarmee dat respect wel afgedwongen kan wor-

BOES
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den. Zo krijgen mensen inzicht
en worden ze bewust van hun
eigen kracht. En kunnen ze oefenen hoe ze met die macht
kunnen omgaan. Je let bij het
handlezen op datgene wat mensen in aanleg hebben."
Zo kan het zijn dat bij iemand
met een scheve middelvinger
en een brede hand is de kans
groot dat hij een gevoelig spijs-

verteringskanaal heeft. Een
zachte, smalle hand staat voor
mogelijke problemen
met
bloedvaten en het zenuwstelsel.
Ook kleuren, stippen en vlekken op nagels geven aanwijzingen. Bovendien zijn de vingers
verbonden met organen. „Als
op de middelvinger een witte
vlek zit," geeft Lydia als voorbeeld, „kan verzuring zijn opgetreden in de spijsvertering."
Maar het is Imk om met dit
soort voorbeelden zelf te gaan
knutselen. „Ik heb zelf altijd
behoefte aan bevestiging van de
diagnose, daarom gebruik ik
hiernaast vaak iriscopie."
Volgens de handleeskunde
zijn mensen ruwweg m twee categorieèn op te delen. Lydia:
„Zij die alles lichamelijk voelen, bijvoorbeeld in de vorm
van hoofdpijn na een ruzie wanneer woede niet is geuit, en de
mensen die nooit wat in het lijf
voelen. Die worden wel woedend of raken geïrriteerd. Dat
komt vaak doordat de galblaas
niet goed werkt. Dat zijn twee
extreme kanten, die je terugziet
m de handen." Bij de handleeskunde wordt, zoals wel vakker
m alternatieve geneeswijzen,
uitgegaan van een drie-eenheid.

Foto Bram de Hollander

Bij de vingerkootjes geven de
bovenste de gevoelskant weer,
de middelste verwijzen naar de
geest en de onderste kootjes
zeggen iets over het lichaam.
Bij de lijnen in de hand geldt
dezelfde volgorde. Handleeskunde is een vak apart. Cursiste Nelsje van Malsen, die les
heeft gehad van Lydia Kimman, deed er vijf jaar over om
het onder de knie te krijgen.
Net als Lydia kwam zij met de
handleeskunde m contact
dankzij een boekje van Julius
Spier, de spirituele sparring
partner van Etty Hillesum.
„Je moet heel veel weten, omdat je snel combinaties moet
kunnen leggen tussen de kootjes, de knokkels en de lijnen. Je
moet er hard aan werken, zodat
het een deel van jezelf wordt.
Als ik een jaar lang er aan heb
gewerkt en ik doe het zes weken niet, dan is er toch een deel
weggezakt." Zelf heeft Nelsje er
in ieder geval veel aan gehad.
„Het verbaast me hoeveel dingen je er uit kunt halen. Je
wordt je van je zwakke kanten
bewust en zo krijg je inzicht in
je eigen proces. Dan kun je je
zwakke kanten accepteren, of
er aan werken." De omgeving
reageert wisselend op Nelsje's
ervaringen. „Als men er op een
feestje lucht van krijgt, steekt
praktisch iedereen de hand toe
en slechts een klem aantal begint te rillen. Toch zegt zo'n 80
procent van de mensen er niet
in te geloven. Maar iedereen
vindt het leuk."
Alex Groothedde
Informatie: De Urakekop heeft korte
kenni&maklngsconiiulten. Adres: KInkerstraat 40, telefoon «18.1790. De
Roos, Vondelstraat 35-37, telefoon
«89.0081.

'De man, vrouw en de
moord'
(try-out)
Dit spannende blijspel van Andre
Roussin werd voor het eerst m
Nederland gespeeld m 1954 door niemand minder dan Mary Dresselhuys en
Ko van Dijk.
Nu wordt het stuk opnieuw opgevoerd
met Edmond Classen, Manelle Fiolet,
Peter Hoeksema. Jaap Maarleveld en Marlies van
Alcmar. De regie is m handen van Gaston van Erven.

Fol

° Ted Duklie's

Het toneelstuk gaat over geld en wat er gebeurt als je 'rijke' echtgenoot teveel op zijn centen zit Soms is het nodig om de natuur een
handje te helpen maar dan blijkt al gauw dat een moord minder
gemakkelijk is dan je denkt
De aanvang is om kwart over acht Toegang 27,50 gulden
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische reservering bij de kassa van de Meervaart, Osdorpplein 205
m Amsterdam, telefoon (020) 610 7393 betalen lezers van deze krant
slechts 22,50 gulden.

Bon voor onze lezers
Naam-

Woonplaats

Aantal personen
(max vier per bon)
Foto Ted Dukkers

geeft u meer!
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GASTVRIJHEID, OOK VANZELFSPREKEND.
Gastvrijheid, ook vanzelfsprekend voor ons
amusementscentrum.

Tot ziens bi
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Gerard Bluijs
wint eerste
pierwedstrijd

donderdag 21 september 1995
,

13

f

ZVM handbal opnieuw kandidaat titel Koster uit race na

Titel bij Pleines
voor Heiligers

gebroken wielbout

ZANDVOORT - Slechts
vijf leden van de Zeevis Vereniging Zandvoort hielden
vorige week zaterdag de eerste pierwedstrijd van het
seizoen. Het weer was erg
goed en dat kon ook gezegd
worden van de vangsten.

ZANDVOORT - Op het
Circuit Park Zandvoort
werd de derde ronde verreden van de Euro Cup
Formule Ford. Coureurs
uit twaalf landen streden
fel voor de punten in twee
raceklassen. In de Formule Ford 1800 komt de titel
voor Bas Leinders in zicht
met nog een wedstrijd te
gaan.

Zowel aan de buitenkant als
aan de binnenkant van de pier
werd veel vis gevangen. Vooral
jonge kabeljauw werd door de
vissers uit het water gehaald.
Frans Castien ving ook nog een
mooie tong, Arnold Bluijs ving
een fraaie paling en Gerard
Bluijs verschalkte een puitaal.

De Belg behaalde zijn tweede Europese zege. De in het
Nederlands kampioenschap
leidende Sepp Koster moest
in de derde ronde zijn wagen
langs de kant zetten met een
gebroken wieltaout in de achterwielophanging. Dit was na
de tweede racestart, want na
het
eerste taeginsignaal
crashten twee bolides. De wagen van de wedstrijdleiding
stak daarna op dat taaangedeelte de weg over en torpedeerde een achtergebleven
wagen, waarna besloten werd
te stoppen.

Bluijs werd mede door die
vangst eerste met een totale
lengte vis van 270 centimeter.
Cas Al liet ook van zich spreken
en werd met 146 centimeter
knap tweede, voor Arnold
Bluijs. De eerste prijs voor de
grootste vangst was voor Klaas
Langereis.

Zandvoort'7 5
laat te veel
kansen liggen
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ZANDVOORT - Na de goede
competitiestart van vorige
week viel de 2-0 nederlaag van
Zandvoort'75 enigszins tegen.
**., : / * - " - '',,.<* \^'rf '"'Ssf^-jijst.yis'j^^^.j^"^ .ï~i f- *'»,';-•' v ;., * -.^T^^^^^^^
PSZ, dat in de eerste seizoensFoto: Persbureau Zandvoort
wedstrijd nog met 5-0 klop Peter Pennings van ZVM breekt door de verdediging van CSV
kreeg van Kennemerland, wist
ZANDVOORT - Het heOndanks het stokkende rit- resulteerde in een 8-8 stand.
de kansen beter te benutten.
ten geïrriteerd en dat wordt
renhandbalteam van ZVM me in de tweede helft hield
door tegenstanders als WaterEn kansen hebben de Zand- zet de reeks overwinningen ZVM de wedstrijd onder conHet leek er op dat de strijd tot vogels meteen afgestraft. Deze
voorters genoeg gehad. Alleen onverdroten voort. Na de trole. CSV probeerde wel dich- de laatste minuut spannend nederlaag had niet nodig gewilde het met de afwerking niet ongeslagen titel van vorig terbij te komen, maar moest ge- zou blijven. Tien minuten lang weest. Wat spelniveau betreft
vlotten. De Zandvoorters wa- seizoen hebben de mannen noegen nemen met een 19-12 gingen de teams gelijk op. Door waren we gelijkwaardig, alleen
ren de gehele wedstrijd de bete- van coach Joost Berkhout nederlaag.
wat foutieve scheidsrechterlij- Watervogels was geroutineerke beslissingen verloor het der. Toch ben ik niet ontevrere ploeg. Het veldspel was lang alweer drie wedstrijden ge„Vandaag gingen we voor het team van coach Jan van Duijn den. We moeten in deze klasse
niet slecht. Met goede combina- wonnen in de tweede klasse.
aldus Joost Berk- de greep op de strijd. Het gerou- mee kunnen draaien."
ties werd de defensie van PSZ
werd CSV met gemak resultaat,"
hout.
„Het
ging
echter vrij ge- tineerde Westervogels hield het
keer op keer uiteen gespeeld. Nu
opzij gezet, 19-12. De Zand- makkelijk, alhoewel
CSV toch hoofd koel en profiteerde van
Doelpunten mannen: Peter
De fraaie mogelijkheden wer- voortse
vrouwen verloren wel goed tegenspel bood.
In de de onrust in het Zandvoortse Pennings 7, Cor van der Koeden echter telkens om zeep getoch
wel
onverwacht
van
tweede helft ging het wel wat team. De uiteindelijke 11-15 ne- kelt 4, Goran Bogojevic 3, Paholpen.
Westervogels met 11-15.
minder, maar toch ben ik zeer derlaag was geflatteerd.
trick Terpstra 2, Martijn Hentevreden over het vertoonde
Verdedigend hoefde Zanddrikse 2, Jan van Duijn 1. VrouTegen het eveneens nog onge- spel. Bovendien komen we zo
„In deze klasse kan je niet je wen: Daniëlle Blom 4, Mireille
voort'75 vrijwel niet in actie te
verliezen,"
meende Martina 4, Wendy van Straten
komen. Over de hele wedstrijd slagen CSV heeft ZVM getoond goed in vorm voor de zaalcom- hoofd
genomen kreeg PSZ twee kan- de voornaamste kandidaat te petitie. Zoals we nu spelen ver- coach Jan van Duijn. We raak- 2, Claudia Paap 1.
sen en die werden onberispelijk zijn voor het kampioenschap. wacht ik in die zaalcompetitie
benut. Maar gezien het aantal Het van talent overlopende niet al te veel problemen. We
mogelijkheden van de badgas- Zandvoortse team bleek ook zijn op de goede weg."
ten, onder anderen van Henri voor CSV een maatje te groot.
Marcelle, Paul Longayroux en Via een 4-0 en 6-2 voorsprong
Edwin Ariesen, had de formatie liep Zandvoortmeeuwen naar Vrouwen
In een gelijkwaardige partij
van trainer Harry Talsma de een 11-5 ruststand. Zowel aanvallend als verdedigend had handbal bij het ZVM damesoverwinning moeten pakken.
ZVM geen zwakke plekken.
team vlogen de vogels uiteindeIn de tweede helft zakte het lijk iets beter dan de meeuwen.
Door de nederlaag miste
ZANDVOORT - Met veel Ackooy en mevrouw Drenth.
Zandvoort'75 de kans zich, sa- tempo bij de Zandvoorters. Westervogels en Zandvoortmen met Kennemerland, aan Daardoor kon CSV de schade meeuwen hielden elkaar in de enthousiasme werd vorige Voor de eerste plaats in de Cde kop van de ranglijst te neste- beperken. Toch bleef ZVM de eerste helft geheel in even- week woensdagavond het lijn tekenden de dames Lemlen. Zaterdag krijgen de Zand- doelpunten scoren, waarbij wicht. Het fysiek sterkere Wes- nieuwe bridgeseizoen bij de mens en Menks met 66 procent.
voorters kans zich te revanche- vooral cirkelspeler Peter Pen- terveld en het technisch betere Zandvoortse Bridgeclub ge- Op ruime afstand werden de
ren als Hollandia, dat nog punt- nings, vrijwel niet af te stoppen ZVM maakten er een aantrek- opend. Maar liefst 41 paren dames Polm en De Vries tweeloos is, op bezoek komt. De aan- was. Met zeven treffers had kelijk partij van. In de eerste waren op de opening afgeko- de. De eerste plaats in de D-lijn
vang van de wedstrijd is om Pennings een belangrijk aan- helft namen de teams om en men. De meeste paren had- ging naar de dames Van Leeudeel in de zege.
om de leiding, hetgeen bij rust den de vorm op peil gehou- wen en De Fost. Een goed begin
drie uur.
de nieuwe leden, de
den door mee te doen aan maakten
familie Van der Moolen, door
een succesvol Zomertoer- beslag
te leggen op de tweede
nooi.
plaats.
Dit toernooi blijkt in een beOp zaterdag 4 november aanhoefte te voorzien. Het paar dat staande organiseert de Stichals winnaar uit de bus te voor- ting Nieuw Unicum een bridgeschijn kwam, bestond uit me- drive in Nieuw Unicum, Zandvrouw Molenaar en de heer Ko- voortselaan 165 te Zandvoort.
ning. De paren die in het Zo- De aanvang is om tien uur 's
ZANDVOORT - Ook voor
mertoernooi de beste resulta- morgens en het einde wordt om
ten hadden geboekt, speelden ongeveer vijf uur 's middags
basketbalvereniging
The
hierna om het algeheel kampi- verwacht. Inschrijving kan geLions is het seizoen geoenschap van Zandvoort. Win- schieden door overmaking van
opend. De Zandvoortse
naars werden de heren Emmen vijftig gulden per paar op bankvrouwen zorgde voor. een
en Van der Meulen.
rekeningnummer 32.63.10.355
goede start door met 44-30
De eerste competitie wordt t.n.v. Nieuw Unicum Bridge
van KTC te winnen. De
gespeeld in vier groepen, een A-, Drive onder vermelding van de
mannen hadden het moeilijB-, C- en D-lijn. De winnaars op namen van het deelnemende
ker en verloren van de gede eerste speelavond werden in paar. Het inschrijfgeld is incluroutineerde reserves van
de A-lijn de heren Emmen en sief lunch en een kopje koffie
Racing Beverwijk met 52-71.
Van der Meulen met een score bij aanvang.
Tegen KTC speelde Lions een
van 65 procent. Tweede werden
bijzonder aardige partij basketDe inschrijving sluit op 30 okde heren Overzier en Van der
bal. Na de degradatie, van vorig
Staak, terwijl de derde plaats tober. Maximale deelname 160
seizoen, lijkt het Lions-team
ging naar het gelegenheidspaar paren. Uit de opbrengst van
weer op de goede weg te zijn.
mevrouw Paap en de heer Ko- deze drive zullen in het kader
Coach Zoran Valjavec heeft inning.
van het 25-jarig jubileum van
middels al aardig wat spelpaIn de B-lijn verwelkomde de Nieuw Unicum een aantal bijtronen in het team gekregen.
Bridgeclub als winnaressen de zonder evenementen voor de
Door de goede opzet van de aandames Jurriaans en Meijer, met bewoners worden georganivallen kwamen de Lions-speelals goede tweede de dames Bos- seerd. Inlichtingen over de
sters vaak vrij ;onder het bord
schert en La Grouw. Ook de bridgeclub zijn te verkrijgen bij
en dat leverde de'nodige punten
derde plaats ging naar een da- de heer H. Emmen, -18570, alop.
mespaar, namelijk mevrouw leen 's avonds.
Ook defensief werd er vrij
goed gespeeld. Lions speelde
bovendien met veel inzet en
had halverwege de strijd een 2215 voorsprong. In de tweede
helft bleef Lions het spel dicteren. Onder aanvoering van Sabine Dijkstra, goed voor zestien
punten, bleef Lions constant
aan de goede kant van de score
ZANDVOORT - TZB had ruimte en mogelijkheden om
en liep verder uit.
zondag een unieke kans om de score op te voeren. Remy
KTC verzette zich wel, maar
een fraaie overwinning te van Loon scoorde na een half
tegen het hardwerkende Lions
behalen op de reserves van uur voetballen het derde doelwas deze avond niets bestand.
Terrasvogels. Tot tien mi- punt en de wedstrijd leek geDe Zandvoortse
vrouwen
nuten voor het einde leid- speeld, 3-0.
scoorden op de juiste momenIn de laatste tien minuten
den de Zandvoorters met 3- kreeg
ten en grepen zeer verdiend een
de strijd een geheel on0,
doch
moesten
uiteindelijk
44-30 overwinning.
verloop. De bal werd
met een 3-3 resultaat genoe- verwacht
na een scrimmage in het TZB
gen nemen.
doel geschoten (3-1) en de
Mannen
In een heel aantrekkelijke Zandvoorters waren enigszins
De basketballers van The
partij voetbal waren de beste van slag. Toen de scheidsrechkansen voor TZB. Na tien mi- ter met nog vijf minuten te speLions leken in de eerste minuten voor een verrassing te zornuten voetbal nam TZB een len Terrasvogels om onduidegen. Het voor de titel favoriete
verdiende 1-0 voorsprong. Na lijke redenen een vrije trap toeRacing Beverwijk 2 werd in eneen vlot lopende combinatie kende, die zeer fraai werd ingekele minuten op een 10-2 ach- Een aanval van KTC. De dames van The Lions bleken een stuk opende Arie Drayer de score, 1- schoten (3-2), volgde een hecFoto: Persbureau Zandvoort 0. Terrasvogels werd door een tisch einde. Met man en macht
terstand gezet. De Beyerwij- sterker
kers waren daar echter niet van
goed voetballend TZB ver te- probeerden de Zandvoorters de
onder de indruk en hadden pauze verdwenen. Het gerouti- voortse team maakte de 17-jari- ruggedrongen. De vele doelpo- voorsprong vast te houden,
even snel de achterstand omge- neerde Racing Beverwijk sloeg ge Philip Prins een uitstekend gingen van de Zandvoorters le- doch kort voor het einde strafte
zet in een 10-11 voorsprong.
verden echter geen doelpunten Terrasvogels onzeker uitverdekeihard toe en al snel speelde debuut.
Coach Joop van Nes vluchtte I.ions een kansloze wedstrijd.
„Racing Beverwijk was voor meer op.
digen keihard af, 3-3.
„Ik had er niet meer op gerein een time-out, doch ook dat Halverwege de tweede helft ons te sterk," oordeelde coach
In de tweede helft bleef het
hielp in eerste instantie niet. keek Lions tegen een 37-55 ach- Joop van Nes na afloop. „Dat initiatief bij de mannen van kend dat het een gelijkspel zou
Racing Beverwijk liep weg naar terstand aan. Mede door de team heeft tweehonderd jaar coach Willem Koning. Het worden," stelde Willem Koeen 18-27 voorsprong. Een vreemde scheidsrechterlijke ervaring en is kampioenskandi- duurde ook niet lang of de twee- ning. „In theorie mag je zo'n
tweede time-out van de Zand- beslissingen werd de strijd er daat. We hebben meteen de de treffer lag in de het Terras- voorsprong niet meer weggevoortse coach bracht wel een niet beter op. In een rommelige sterkste gehad. Ik denk toch vogels-doel. Eric Werle rondde ven, maar het gebeurde toch.
kentering teweeg. Lions vocht slotfase, waarin Racing Bever- dat we met ons team bij de eer- een snel opgezette aanval koel- Toch ben ik niet ontevreden
weer voor de bal en kwam knap wijk wel de basket regelmatig ste vier kunnen eindigen. De bloedig af, 1-0. Terrasvogels want ik heb vanmiddag hele
terug tot een 29-33 achterstand op de juiste plek wist te vinden, sfeer is erg goed en het verlies probeerde iets terug te doen en leuke dingen gezien. Er werd
werd Lions naar een 52-71 ne- tegen Racing Beverwijk is geen nam verdedigend meer risico's. door ons heel goed voetbal gebij de rust.
Helaas was de opleving na de derlaag gespeeld. In het Zand- schande."
De Zandvoorters kregen veel speeld."
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Veel geestdrift voor
nieuw bridgeseizoen

Dames The Lions behalen winst,
heren verliezen eerste wedstrijd

TZB geeft in slotfase
ruime voorsprong weg

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Hans
Heiligers is 'generaal kampioen 1995' geworden van de
Postduiven Vereniging Pleines. Bij de jonge duiven
werd Rook Driehuizen kampioen, terwijl de combinatie
Koper de 'natoer-kampioen'
werd.

Koster: „De eerste start
was goed, overigens de tweede ook, eigenlijk nog beter. In
de tweede ronde voelde ik in
de Mitsutaishi-taocht iets
vreemds achterin. Onbegrijpelijk daar we het betreffende onderdeel voor de zeker heid nieuw bij de fabriek hadden aangeschaft."De 21-jarige Koster heeft nu al zijn zinnen gezet op het behalen van
de nationale titel, over twee
weken op Zandvoort.
In de Formule Ford 1600
eiste Serjala (Fin) de overwinning voor zich op door gedecideerd de race te domineren. Hoofddorper Van Kalmthout kon samen met Michael Florie eerst goed volgen. Toen de Amsterdammer
echter in de zesde ronde het
strijdperk moest verlaten,
kreeg Van Kalmthout het
aan de stok met kampioensleider Berndt. Het verschil
op de finishlijn bedroeg uiteindelijk slechts achttiende
van een seconde in het voordeel van de Hoofddorper.

Hans Heiligers had dit jaar
de constante vorm op het hok
met zijn duiven. Door een goed
gemiddelde te vliegen, waarbij
vele eerste plaatsen, prolongeerde hij zijn titel. Voor de
laatste vlucht stonden de duiven in Chimay op 260 kilometer
van Zandvoort. De duiven werden zaterdagmorgen gelost om
vijf minuten voor negen met
een zuidoostenwind. Door de
gunstige wind verliep de vlucht
heel snel.
De eerste duif werd om twee
minuten voor twaalf geklokt
door G. Harteveld.
Uitslag: G.Harteveld l, 6.
J.Romkes 2,4, 14,23. R.Driehuizen 3, 7, 8, 24. H.Heiligers 5, 17,
19, 20. Comb. Sinnige 9, 11, 15,
16, 18, 21, 22. E.Paap 10, 13, 25.
H.Gaus 12.

Klaverjassen bij
Velsen overklast ZVM Zandvoortmeeuwen
gfintro ZANDVOOET - In de
eerste helft leek het er geenszins op dat Zandvoortmeeuwen
met een 6-2 nederlaag huiswaarts zou worden gezonden.
Na drie kwartier voetballen bezat het team van trainer Pieter
Keur namelijk een 2-1 voorsprong. In de tweede helft ging
het echter geheel mis in en tegen Velsen.

voor de gelijkmaker, 1-1. De
badgasten bleven gas geven en
de verdiende voorsprong kwam
vlak voor het rustsignaal tot
stand. Riek de Haan was alert
op een misser in de defensie
van Velsen en tikte Zandvoortmeeuwen naar een 1-2 voorsprong.
In de tweede helft was Zandvoortmeeuwen geen schim
meer van het team in het eerste
bedrijf. Velsen kwam al snel op
gelijke hoogte en daarna werd
de Zandvoortse defensie keer
op keer weggespeeld. De organisatie was zoek en Velsen profiteerde optimaal door de eindstand op 6-2 te bepalen.

In een heel aantrekkelijke
eerste helft heeft Zandvoortmeeuwen laten zien mee te
kunnen komen in deze derde
klasse KNVB. Met goed voetbal
werd Velsen bestreden. In de
eerste twintig minuten waren
de ploegen aan elkaar gewaagd.
In deze klasse blijken alle
Toen de Zandvoorters na een
klein half uur spelen op een 1-0 ploegen aardig aan elkaar geachterstand werden gezet, waagd te zijn. Na twee wedstrijwerd de druk op het Velsen- den heeft geen enkele ploeg de
doel groot.
volle honderd procent gescoord. Zondagmiddag komt
John Keur zorgde, met een Velsenoord in Zandvoort op beschitterend genomen vrije trap, zoek, aanvang half drie.
ZANDVOORT - Ondanks de
goede voornemens staat het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen nog met lege handen.
Tegen SMS had het team van
trainer John van der Zeijs geen
schijn van kans en verloor met 0-2. De strijd was eigenlijk al
beslist aangezien Zandvoort1-5.
meeuwen aanvallend geen beZandvoortmeeuwen dat vorig dreiging vormde.
jaar, een klasse lager, SMS nog
Ondanks dat SMS een straftweemaal een punt afsnoepte,
ging daarom optimistisch de schop miste werd de ruststand
strijd aan. De Zandvoorters op 0-3 bepaald. Wederom werd
hadden echter weinig in de de Zandvoortse defensie het namelk te brokken. SMS begon kijken gegeven, de achterhoede
zeer aanvallend en scoorde in raakte in paniek en een verdehet eerste kwartier tweemaal, diger schoot in eigen doel. Ook

ZVM-zaterdag
weggespeeld

ZANDVOORT - Voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen begint vrijdag 22 september met de eerste klaverjaswedstrijd om het koppelkampioenschap van het
seizoen 1995-'96.
In de kantine van Zandvoortmeeuwen, in het voormalige
circuitgebied, wordt elke laatste vrijdagavond van de maand
gestreden om deze titel, die aan
het eind van het seizoen een
fraaie prijs oplevert. Bovendien
zijn er fraaie dagprijzen te winnen. Tevens wordt er een verloting gehouden.
Alle inkomsten komen ten
goede aan de jeugd van Zandvoortmeeuwen.
Inschrijven
kan in de kantine voor een bedrag van 7,50 gulden per koppel
of men kan zich gewoon op de
speelavond melden. De aanvangstijd is zoals gebruikelijk
acht uur.
in de tweede helft, toen SMS
het wat rustiger aan kon doen,
viel er weinig eer te behalen.
Toen Michel Bok mocht vertrekken naar de kleedkamer
gaf het tiental Zandvoorters de
strijd op.
SMS liep uit naar 0-5. In de
slotfase kon Zandvoortmeeuwen iets terug doen. Ferry van
Rhee bepaalde met een treffer
de eindstand op 1-5. Zaterdag
zal gewonnen moeten worden
van het eveneens nog puntloze
HBC. De Zandvoorters gaan op
bezoek bij HBC in Heemstede,
aanvang half drie.

(ADVERTENTIE)

Canon Eos 500 reflex
's Werelds kleinste en lichtste autolbcus spiegelreflexcamera met
ingebouwde flitser. De/c camera is compleet uitgerust met
een 35-80 mm x.oomobjcctief.

Van 999- voor
Bij aankoop van deze camera,
50% korting op een tas of
koffer naar keuze.

BRENGT LEVEN IN BEELD
Haarlem Wnkcla-ntrum Schalkwijk, Rivii : r.iilr<.vf i2. Hoofddorp Kruisweg h56,
Heemstede Hinm-imvs: 1 5 1 .

Wilco Zeelenberg op circuit
ZANDVOORT - Op het
Circuit Park Zandvoort
worden zondag 24 september voor de tweede maal dit
jaar motorraces gehouden.
Het door de KMNV geprganiseerde
International
Dutch Open Championship
Road Races belooft veel
spektakel te brengen.
Tijdens deze races komen
klinkende namen aan de start.
Jeffrey de Vries, Mile Pajic,
Wilco Zeelenberg, Cees Doorakkers, Fred Bayens, Johnny
Verwijst en Leo Planken zijn
enkele namen die ongetwijfeld
de spanning in de races van eerder dit jaar weten te herhalen.
Op het programma staan
wedstrijden in de 50cc Juniorcup, Superbike en de Supersport 400 en 600. Uitgezonderd
de 50cc rijden alle klassen twee
manches. De samen met de
MAC Zandvoort organiserende
Stichting Promotie Wegraces
heeft de publieksactie van april
weer herhaald. Bij de motorzaken in ons land liggen bonnen
waarop men gratis een tweede
tribune toegangskaart kan verkrijgen. De toegangsprijs voor

zondag bedraagt voor duinen
en tribune twintig gulden, terwijl een kaart voor het rennerskwartier tien gulden extra kost.
Kinderen tot twaalf jaar betalen de helft van genoemde bedragen. De toegangsprijs op zaterdag 23 september bedraagt
tien gulden.
Zaterdagmorgen begint het

®-@
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programma met een training
om negen uur. Om 's middags
kwart voor vijf en kwart over
vijf worden races gehouden in
de C-klasse Supersport.
De eerste start op zondagmiddag is om twaalf uur, terwijl de laatste wedstrijd om
vier uur begint.
i<*=*Sl
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@ ^Topscorers
«^
Riek de Haan
(ZVM-zon)

^x

<*

Barry Paap
(ZVM-zat)

-" Paul Longayroux
(2' 75)
Ted Saunier
(Z' 75)
Remy van Loon
{ZVM-zon)

10

25

De tweede competitie ronde bracht de Zandvoortse voetbalteams weinig succes. Slechts TZB wist een 3-3 gelijkspel te veroveren, doch de overige drie teams leden nederlagen. Zandvoort'75

verloor met 2-0 terwijl zowel het zondagteam als zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen behoorlijke nederlagen kregen te slikken.

Respectievelijk 6-2 en 5-1. Riek de Haan scoorde wel en kwam
daardoor alleen op kop met twee doelpunten. Hij wordt gevolgd

door acht spelers met één treffer.
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Chrysler

Volvo

12 VOLVO STATIONS,
1988 t/m 1994, ANWB.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Tel. 04929 • 64495.
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
940 GL 2.3, Airco
1/92
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
940 GL 2.0
3/92
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
745 GLD-TD Estate . . . . 1/88
440 GLE 1.8
/94
340 DL aut
6/88
440 Fleet 1.8
6/94
Applause XI '89
FIAT
440 Demo 1.6, airco ... 4/95
Charade Sedan '92
480 ES 1.8i
10/89
Charade 1.3 inj. Sport '93
Cuore aut. '87
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Charade aut.
OFF. VOLVO DEALER
Cuore TX '92
Panda's 1000 CL v.a. ƒ 7.950
Nijverheidslaan 1, WEESP
NIEROP-DAIHATSU
UNO
Tel. 02940
18200/18008
Vancouverstraat 2-12
Hobby 3/93, 51.900 . ƒ 15.750
A'dam-West. Tel. 020-6183951 Hobby 8/93, 21.100 . ƒ 16.950 940 GL Sedan, airco '91
Skyline 11/92, 72.507, ƒ 15.950 940 GL Estate '92
Daihatsu
45 S 10/88, 103.000, .ƒ 6.950 Div. 440 DL/GL ook met LPG
't AMSTERDAMMERTJE
v.a. 90 t/m '93
TIPO 1.4 D.G.T.
Amstel 340-342
VOLVO-NIEROP
8/88, 115.708
ƒ 8.950
tegenover Carré
Vancouverstr. 2-12 A'dam-W
A'dam-C. Tel. 020-6236491. TIPO 1.4 D.G.T.
020-6183951.
10/88, 92.361
ƒ 9.950
TEMPRA
1.6SX, 2/93, 33.632 ƒ 19.950
1.6. S, 10/93, 37.205 .ƒ23.950
Ford Escort 1.1 Bravo, 5 drs.,
trekh., nwe bnd. + uitl., bj. '82,
LANCIA
940 GL 2.3 grijs M
'91
Vr.pr. ƒ 2100. Tel. 020-6952634.
740 GL 2.3 aut
'90
DELTA
'90
T.k. Fiesta 1,1 CL, Cheers, 3 jr 1.6 IE 9/94, 20.000 ..ƒ29.750 740 GL station D
460 DL stuurbekr
'93
oud, is als nieuw, 36.000 km, DEDRA
'92
prijs ƒ 15.000,-. 02946 - 1404. 1.6 IE 2/95, 14.341 ..ƒ31.950 460 GL 1.8
440 DL-GL
'90 t/m '94
'90 '92 '94
Van part. rode Ford Fiesta 1.1 i 1.8 IE 2/92, 108.493 .ƒ19.950 440 aut
340 GL Autom
'90
b.j. '92, in uitst. staat. Vaste
ANDERE MERKEN
340 DL-GL
'87 t/m '90
prijs ƒ 13.500. Tel. 05933-33283.
Toyota Camry
2.0 GL 16V, 9/89 . . . ƒ 9.950
Misubishi Colt
1.5 GÜ6/91
ƒ15.750
HONDA
Ford Sierra Aut. 1/84 ƒ 2.950
AUTOKROOIJ
Peugeot 505 S 4/87 .ƒ 6.950
DEMONSTRATIEWAGENS
CASPARUS B.V. WEESP
met persoonlijke service
Accord 2.0 i S, april 1995
Amstellandlaan 1
Tel. 020 - 6369222, MeeuwenAccord 2.0 i, juni 1995
02940-15108
laan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Civic 5-drs. 1.5 i
V-TEC-E, april 1995
T.T. Vasumweg 32
Hyundai Pony 1.5i, stuurbekr.
(a.d. Klaprozenweg)
10/94, 14.000 km, incl. 2 jaar
OPRUIMING !
Amsterdam Noord
fabr.gar.
ƒ 19.950.Tel. 020 - 6310615.
ALFA ROMEO
Vanaf ringweg afslag S 118 Hyundai Excel. 1.5 IGL
6/91, 58.000 km
ƒ11.950.- 33 1.5 ....... 10/92 ƒ11.200
33 1.7 IE Wagon 7/93 ƒ 16.700
HYUNDAI AMSTELLAND
AUDI
Schepenbergerweg 11
80 1.9 Turbo D, 8/92 ƒ21.200
TegenvhaSd.pr:: Nissan-Prairie A'dam, ZO, .020-6976971.
BMW
•2,4.'SÖ0^i-'93,:,yanMe eig.,
316, 5-bak
12/87 ƒ 6.900
LPG;' groen 'metall/, ƒ 30.500.
316, 2-drs.
7/86 ƒ 5.800
2xnw. model Sunny 1.4 L 16V
3-drs.,.LPG 3-92,. v.a. ƒ 11.950. Alfa Spider 1991, rood/32.500 HRYSLER Voyager
2.5 l SE, LPG ob1/92 ƒ24.500
Primera 2.0. SLX 4-drs., rood, Safrane R.T. 3.0 V6 aut. CITROEN
schuifd., stuurbekr., elektr.
1992, 80.000 km ....ƒ38.500
ramen, 2-'92, ƒ 16.1250.
19TR5-drs. 1992 ...ƒ15.750 BX 1.4 l Cannes 8/91 ƒ 8.000
BEREBEIT, Amsteldijk 25, ClioRN 1.4 1991 ....ƒ13.900 BX 1.6TGI
11/91 ƒ 8.500
A'dam, 020-6627777.
VWGolf 1989
ƒ11.500 BX1.9TZIBreak,5/90^1.500
Donderdag tot 20.30 u. open. 11 GTL 1987
2/90/ 7.800
ƒ 4.000 BX 1.9TD
11 TXE 1985
ƒ 3.000 BX 1.9 TGD Br., 1/91 ƒ 9.800
5/91 ƒ 13.900
9 GT 1986
ƒ 3.000 XM 2.1 D. 12,
5 TL v.a
ƒ 2.000 DAIHATSU
Corsa 1.4i, '91, 3-drs, 5 versn., 25 GTX aut
ƒ 4.500 Charade 1.31 16V1^ 11.700
APK 6-'96, 57.000 km, turq., Citroen Axel 1986 ...ƒ 1.750 FIAT
perf. onderh. en als nieuw, Peugeot 305 Stat. 1984/ 1.500 Tempra 1.9,
1/93 ƒ 13.900
vr.pr. ƒ 12.500. 020-6454266.
Tipo 1.4 IE,
11/89 ƒ 6.900
RONDAY RENAULT
OPEL Astra 1.7 Diesel station- Plantage Middenlaan 19-21 Tipo 1.7 D. AGT 4/90 ƒ 8.200
car, rood met., sept. '92,85.000 Amsterdam 020 - 6237247
FIAT
"•'
km, Opel radio, fabrieks-openUnoSX,. ,
1/88 ƒ 4.700
RENAULT
AMSTERDAM
dak, alarm, rolafdekhoes en
FORD
•..
Top
occasions
met
1
jaar
bagagenet, ƒ 19.900.
garantie
Escort 1.3
4/88 ƒ 6.400
Escort 1.6 XR, 10/89 ƒ 9.500
Wibautstraat 224
OTO/ICI CITROEN
1
Escort .-1.8 D CLX4/94 ƒ 17.800
^."020-56.1,96 11 .
Hogeweyselaan 21
Orion 1.8 D CL. 3/91 ƒ10.600
1380 AG Weesp
T.k.
invalidebus
met
rolstoellift,Scor. 2.'4i CL aut'1/90 ƒ 9.800
•<!
02940 - 16661
Renault Trafic'B;'66,000 echte Sierra 2.0 CL
2/91 ƒ 9.500
km,
b.j.
'84.
020-6101386.
Je koop Opel Vectra 1.7 D GL.
Sierra 2.3 D
11/84 ƒ 1.900
Wit, b.j. 12/90. Vr.pr. ƒ 9.750, in Wegens sterfgeval t.k.
HUYNDAI
prima staat. Tel. 077 - 4747219. Renault 19 Latitude 1.7
Lantra 1.5
3/92 ƒ 12.500
AUTOMAAT,
3
drs,
kent.
nov.
Sonata 2.0
6/92 ƒ 13.500
T.k. Opel Kadett 16i, '90, met.
'94,
model
'95,
kmst.
2300,
zw., tr.haak, spoil. Nwst.
MAZDA
ƒ27.950.
Tel.:02972-61805.
pr.n.o.t.k. 02979 - 41610.
323 1.7 LX D, 10/91 ƒ 9.800
323 1.7 D Van, 5/91 ƒ 6.300
626 2.0 DLX
6/91 ƒ 10.800
MITSUBISHI
Gal. 2.0 GLSI aut.2/91 ƒ 9.700
NISSAN
Primera 1.6 LX 4/92 ƒ13.200
Sunny 1.4 LX HB 5/91 ƒ 11.900
OPEL
Astra 1.4 i Tailg. 1/92 ƒ12.800
Astra 1.6 Gl. Stat.3/92 ƒ 13.900
Corsa1.4ISw.HB7/9^ 9.500
Kadett 1.3 HB 7/87 ƒ 5.200
Kadett 1.5 TD 11/89 ƒ 10.600
Kadett 1.6 D.
3/84 ƒ 1.200
Porsche 928 S Autom., 2e eig.,
ROVER GARAGE BOOM
Kadett 1.6 HB 2/90 ƒ 7.900
kl. rookzilver, vol leer, donkerbl.
voor een goede occasion
Kadett 1.7 D. 10/90 ƒ 9.800
inter., airco, el. schuifdak, cruiDealer voor Hoofddorp,
Omega 2.0 i GL 8/91 ƒ 12.500
se control, verk. i.z.g.st., 8-'86.
Amstelveen, Uithoorn, en
Vectra 1.6 i GL 9/91 ƒ13.400
Porsche 924, kl. wit, uitneemb.
Aalsmeer 02977-25667
dak, 6-'81. BEREBEIT, AmstelPEUGEOTS
205 1.1. Jub.
10/90 ƒ 8.900
dijk 25, A'dam, 020 - 6627777.
205
1.8 XD Turbo7/92 ƒ 17.400
Donderdag tot 20.30 u. open.
309 1.4 XR
11/91 ƒ 9.800
309 1.9 XLD
1/90 ƒ 8.700
309 1.9XRD 11/91 ƒ 9.600
405 1.6 GLI
4/90 ƒ 7.000
405 1.6 GRI
3/91 ƒ 9.500
COBUSSEN AMSTERDAM
405 1.6 GRl Br 7/91 ƒ15.600
sinds 1930
405 1.8 GRI
11/92 ƒ 14.200
PEUGEOT-DEALER
405 1.9 GLD
3/89 ƒ 9.000
405 1.9 SRI
7/88 ƒ 6.900
naar
106 1.1 Accent 7/94 .ƒ19.950
505 GR
8/85 ƒ 1.900
106 1.1 XR 3/92
ƒ16.800
605 2.0 aut.
1/93 ƒ 19.200
205 1.1 i. Trophy 2/93 ƒ 18.750
RENAULT
205 1.1 i. Accent 9/91 ƒ 12.950
19 TS 3-drs.
7/89 ƒ 7.000
205 1.6XT, aut. 3/93 ƒ24.800
19 TD 3-drs.
6/90 ƒ 6.900
306 1 . 6 X T 5 d r s . 6/93/25.500
HOOFDDORP
19 RLD
2/93 ƒ 13.700
405 1.9GFH, aut 5/90 ƒ 14.500
21 TL Sedan 10/91 ƒ 7.800
405 1.9 SR break 3/89/ 17.750
Onderhoud, reparatie
25 TX ....... 10/89 ƒ 7.000
405 1.6 GRi break 6/91 ƒ 19.750
APK, met eigen
25 TS
........
1/88 ƒ 6.000
revisiewerkplaats
voor
Saaben nog vele andere gebruikte
Clio 1.2
5/91 ƒ11.400
motoren
en
versnellingsbakken
auto's met leeuwekeurgarantie
tevens verkoop van nieuwe SUZUKI
Autobedrijf COBUSSEN
Super Carry 10008/91 ƒ 7.300
en gebruikte onderdelen
Baarsjesweg 249-253
TOYOTA
Amsterdam 020 - 6121824.
Camry 2.2i XL 6/92 ƒ 17.000
Carina II 2.0 D 11/90 ƒ 9.800
Peugeot 205 Diesel b.j. 1987,
SAAB DEPOT
APK 1/96, km-stand 270.000, Verkoop van nieuwe en gebr, VOLVO
i.g.st., rood, ƒ4250. Tel. 070- onderdelen. Tevens revisie, on- 2402.0Polar. 3/93 ƒ31.400
440 DL ....... 2/92 ƒ 10.500
3688752, na 18 u. Prima auto derhoud, rep. 04120-36737.
440 DL
1/93 ƒ 15.200
Peugeot 309 Diesel, i.z.g.
VOLKSWAGEN
staat. APK, b.j. '87, weinig km,
Golf II 1.6 D
4/90 ƒ10.700
ƒ5.250. Tel.: 020 • 6257382.
Golf III 1.4 CL 6/92 ƒ16.400
Tegen handelsprijzen: Peugeot Corolla 18 DSL;-wit. 3d 1e eig. Golf III 1.9CLD 3/92 ƒ16.800
12/91, APK 12/95, 145.000 km Passat. 1.8CL 7/89 ƒ 7.900
405 GXi 1.6, schuifd., LPG,
rc+6Sp/st.bek;/trekh./cv/Vpr
Polo 1.3
7/91 ƒ 9.400
8-'93, ƒ16.500. 405 GLi 1.6,
8/93 ƒ 17.400
3-'91, ƒ 12.750. Peugeot 405 1.6 ƒ 16.000 na 19.u 03465 - 71446. Vento1.6CL
GLi, 4-'90, ƒ 10.750. BEREBEIT
Adverteren in
E.S.S. B.V.
Amsteldijk 25, 020 - 6627777.
deze' rubriek
Tel. 035 - 564444.
Donderdag tot 20.30 u. open.
Tel. 020 - 665.86.86

Chrysler - Amstelveen

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Hel Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskranl en de week daarop in alle
edities van Weekmedia l.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-065.8ó.80. Fax 020-065.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ 8,80
ƒ 10,40

voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

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

020-665 86 86

Daihatsu

Fiat

Ford

Volvo Van Vloten

Honda

Van Vloten

Amsterdam
uw Volvo-dealer

Hyundai

Algemeen

Nissan

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Zie voor aanbiedingen voor
handelaarsprijzen onder
Citroen. Van Aalst Auto's.
Tel.: 02979 - 84866
T.k.: witte Seat Ibiza, '86, met
APK, rijdt prima, ƒ2250. Bel:
020-6125213, tussen 19-20 uur.

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

Citroen
CITROEN OLTHOF
Ax 11 TGE 1/92
ƒ13.750
Ax Escapade 2/93 ...f 13.950
Ax First 6/92
ƒ14.250
Ax Rrst Class 3/93 . .ƒ 15.250
Ax 11 TGE 6/94
ƒ16.950
Ax First Impr. 3/94 . . . ƒ 17.250
Ax Rrst Impr. 2/95 . . . ƒ 18.250
Zx Aura 1.8 1/95 ....ƒ29.500
Zx Avantage 1.6 10^ 18.950
Zx Avant. 1.6 10/92 .ƒ19.950
Peugeot 205 1.4 1/92 ƒ 15.500

6 mnd. renteloze uitgestelde
betaling van max. ƒ 10.000
en 1 jaar volledige garantie
VW Golf automaat 1988, grijs
+ 1 jaar gratis onderhoud
m. ƒ9.950. Van Vloten, Volvo Isolatorweg 40, A'dam, Slot.dk
dealer. Tel.: 020 - 6396222.
Afslag S 102; Tel. 020-6823520
BX 14 RE Rood, 3/89, in zeer CHYPARSE, Soesterberg vult
goede staat ƒ 7.750,3 mnd Bo- uw , Citroën-veerbollen voor
vag-garantiéu3itroêtijcigaler'li;>i:
9;«p. st: Testerr-is GRATIS:
Olthof. Tel, 020-6823520,^,
Seat Marbelfa, b';j: 6-'ÖO*-" fï ' Citroen BX' '14 'TGE "'90,
73.710 km, kleur rood, ƒ 5.600,-. i.z.g.st., el. sch./k.dak, pr.
COBUSSEN Baarsjesweg 249 ƒ7250. Tel.: 020- 6002089.
Amsterdam: 020 - 6121824.
CITROËNSPECIALIST
Volvo 340 5-drs. DL Spec. aut.
TIMO DE BRUYN
'90, ƒ 9.950.Occasions, reparaties, APK,
NIEROP-DAIHATSU
A'damschade en laswerk.
West. Tel. 020-6183951.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Daihatsu Cuore TX, rood, Tel. 020-6320190 fax 6343433.
90.000 km. '91, APK/VVN gekeurd ƒ 8.950.OTO/ICI CITROEN
ECONOOM: 020-6232505.
biedt aan voor de
vaste prijs van:
Opel Kadett, 1.6, Blauw, '89,
LPG., APK/VVN gekeurd,
ƒ5000,170.000 km
ƒ 7.950.AX
11
TRE
'87
115.000 km
ECONOOM: 020-6232505.
BX 14 TE LPG '90290.000 km
Subaru Mini Jumbo SDX, wit, BX 16 TRI LPG '87180.000 km
'91, 3-drs. APK/VVN gek. Renault 5 TL '88 160.000 km
38.000 km, Nieuwe auto ƒ 9.250
ƒ6000,HEERE: 020-6719154.
BX 14 '87
100.000 km
Subaru Mini Jumbo SDX, rood BX 16 RS Br. '86 100.00 km
-"901, 5-drs. APKAA/N gek.
29.000 km, ƒ9.750
ƒ7000,HEERE: 020-6719154.
AX 11E '88
89.000 km

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Voor een goede SAAB 99,
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 02503 -14097
Swift 1300, 1991, 40.000 km,
ƒ 14.950.-. HYUNDAI
AMSTELLAND
A'dam-ZO: 020-6976971.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Honda Accord 2.0 EX, sedan,
1990,90.000 km, ƒ 19.750. Auto
Service Wetter: 02907-6572.
Peugeot 605 Turbo D,
140.000 km ƒ25.500.

Visa garage Tel. 020 - 6278410.

Audi
T.k.Audi801.8S, bj. '88, kl.wit,
126.000 km, open dak, trekh.
ƒ 12.000. Tel. 020 - 6852047.

BMW
Te koop: 1e eig. BMW528IE28,
b.j. '88, met.zilver, zak.-auto,
perf. onderh. Div. extra's, alu.
velg., ƒ9.500,-. 02153-11825.
• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Motoren/Scooters
Honda VF750S, 1985,8700 mijl,
schurgers 980S, nw. banden,
nw.staat, ƒ 6950. 020-6321896.
T.k. motor MZ 250 cc, 30.000
km, b.j. '83, ƒ1.000,- 7 jr. niet
bereden. Tel. 020 - 6223853.
YAMAHA XV 535 CHOPPER,
b.j. 1991, 5500 km. Prijs n.o.t.k,
tel. 072 • 124627.

ƒ8000,AX 11 TRE'88
63.000 km
ƒ9000,BX TRD Turbo '89180.000 km
BX Break Dsl. '89 195.000 km
ƒ13.000.BX Toulouse '91
ƒ 84.000
Hogeweyselaan 21
1380 AG Weesp

02940 - 16661

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende. Tel. 04906-1528.
XM V6 Excl. leer, airco, aut.,
radio, CD sch.dak '93 ƒ 45.000
XM D'93
ƒ 27.500
XM Turbo D '92
ƒ 27.500
XM Turbo D '90, ABS ƒ 22.500
XM Comf. '92
ƒ 19.900
XM 2.0i Ipg '92, telef. ƒ 15.000
XM 2.0i Ipg '90
ƒ 10.900
Xantia 18 SX, Ipg, '94/28.500
ZX 1.8 i Furio '93
ƒ19.900
ZX 14i Fuore '93
ƒ 19.500
ZX 1.6 Aura 5 d. '92 ƒ17.500
ZX 1.6 Aura 5 d. '91 ƒ15.500
BX TGD Br. '92
ƒ 17.500
BX TGD Break '91 3x ƒ 14.500
BX TGD Break '89
ƒ 9.950
BX TZD '92
ƒ 14.500
BX 19 TZI '91
ƒ 12.750
BX 16 TZI '92
ƒ 14.900
BX Prtogress '92
ƒ 12.500
BX 16 Progr. Ipg '92 ƒ 12.500
BX 16 TGi '90
ƒ 8.950
BX 14 Deauville '92 ƒ 12.500
BX 1.4 TE, LPG, '92 ƒ12.500
BX 14 RE '88
ƒ 4.950
BX 14 TE, Lpg '87
ƒ 3.950
BX 14 RE '86
ƒ 2.500
VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.

Campers

Renault

Opel

Mitsubishi

GOLDCAR

MITSUBISHI

voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Porsche
Rover

Saab

Voor een goede
SAAB 99, 90
of 900 ook
ROYAL CLASS

Peugeot

SAAB SERVICE
MOLENAAR

02503 - 14097

Toyota

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis'halen en brengen)

MERCEDES 206 D
Camper, b.j. 1974
APK tot sept. 1996
Vraagprijs ƒ 3500
Tel. 020 - 6793445 (antw.app.) 70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Wij hebben keus uit
Te huur VW camper type
Rijsenhout, lid Bovag.
CALIFORNIA 2+2 pers. va. Meer dan 50 jaar gevestigd:
meer dan 10 Automaten
ƒ850.- p.wk., all in,
v.a. ƒ 3.500.Bennebroekerweg 17, RijsenAutobedrijf Veldhuizen,
hout bij Aalsmeer, 02977- GOLDCAR B.V. Amstelveen,
A'dam - ZO.. 02940 - 17316. 24229. Ook t.k. gevraagd.
Tel. 020 - 6433733.

Bedrijfsauto's

Automaten

Let op
Wagenpark Johan Boom
± 300 auto's
v.a. ƒ600.- tot ƒ 20.000.Oranje Hek
Zuiderakerweg 83
Amsterdam - Osdorp
Tel. 020 - 6105478.
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Garantie al v.a. ƒ 1.000.Bekend door heel Nederland
Ook filiaal in Den lip 55
tussen
Landsmeer & Purmerend
Tel. 02908 • 24640

T.k. inruilauto's: Ford Sierra 2.0
CL, 5-drs, LPG, 1-'88, ƒ5250.
Kadett 1.3 LS, 6-'87, ƒ5250.
Kadett 1.2 LS 3-drs Station,
LPG, 8-'85, ƒ2950. Golf ;
Memphis, 7-'85, ƒ6250. Volvo
244 GLE 4-drs, 5-'82, ƒ 1950.
Citr. BX 1.9 R D Break, 4-'86,
ƒ2950. BX 1.6TGI, LPG, 3-'89,
ƒ6450. Volvo 340 DL, 3-'87,
ƒ3250. BEREBEIT, Amsteldijk
25, Amsterdam, 020 - 6627777.
Donderdag tot 20.30 u. open.

13-30

A4/101 pk

Diversen

Autoverhuur

Van
ƒ54.465.VOOR
ƒ48.195.-.
metallic, w.w. glas, ABS,
verstelbaar stuur i.h.v. stoel
etc. 10 jaar carrosserié-garantie 1600 - 5000 km.

7e Haagse Oldtimerbeurs & Concours' d' Elegance
van 22-24 september. De Uithof, 3 hallen ± 200 stand..
Info, Pro Mobiel Totaal Tel./fax. 070.3977210

OUKEBAAS

Autovroon

Collectors item: Rode Fiat 127

Audi-VW-dealer Amsterdam
ECELLENTE DEALER 1995
Contactweg 47
A'dam-Sloterdijk, 020-6869611

(b.j. 73). In zeer goede staat.
Vaste prijs ƒ 2000,- Tel: 020 - 6610962.

direct leverbaar

Nieuw, Nieuw
Automarkt Barneveld
Professioneel en betrouwbaar VW Kever, b.j. '82, zeer goede
Grote keus en veel service. staat, heel jaar APK, Veel nw
ledere vrijdag en zaterdag
ond.Vr.pr. ƒ 4500: 058-157470.
Kom naar Barneveld voor
uw verantwoorde aankoop.
Industrieterr. Hasselaar-West.
Welkom
Tel. 03420 - 23432.
GARAGE ECONOOM
+ 50 auto's APK gek. Den
Repareert
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat uw Koppeling en Remsysteem
Haarlemmerweg bij molen.
snel & vakkundig
020-6844079. Tevens Inkoop.
Informeer naar onze prijzen
AARZEL NIET, BEL NU ü
Voor handelaarsprijzen:
Uw Bovag-Autospecialist
BX '85
ƒ 1.500
BX Diesel '87
ƒ 4.950 Frederiksplein 6, 020-6232505.
Alto'89
ƒ 6.950 APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Alto GL 12/90
ƒ 7.999
DIESELSERVICE
Renault 5 '88
ƒ 5.950 brandstofpompen; verstuivers
Marbella '92
ƒ 8.500 cil.koppen vlakken. Garage/
Peugeot 309 '91 ....ƒ11.500
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Van AALST auto's
Tel. 020-6980639
Communicatieweg 6, Mijdrecht
Tel.: 02979 - 84866
APK KEURINGEN ƒ 70,
Lada Samara 1.5 5-drs . .1992 klaar terwijl u wacht.
Lada Samara 1.5
1990 Garage West-Center:
Lada 2105 1.5, verwacht 1992 020-6122476 (zonder afspraak)
Subaru Justy 1.0 DL 5drs1992 2e Helmersstraat 15, A'dam.
Subaru Mini Jumbo SDX 1991 A.P.K. KEURINGSSTATION
Subaru Mini Jumbo SDX 1992
Keuren zonder afspraak
Subaru 18 GL
1987
Feenstra & Jimmink
Daihatsu Cuore
1992 Asterweg 24A A'dam 6364702
Volkswagen Jetta 1.6 .. .1986
Autobedrijf CRYNSSEN
Honda Accord 2.0 EX ..1990
Crynssenstraat 10-14
Rat Uno 75 iE
1989
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
AUTO SERVICE WETTER
alle merken en schaderegeling.
Zwanenburgerdijk 603
1161 NX Zwanenburg
GARAGE ECONOOM
Telefoon: 02907 - 6572
Voor al uw SERVICE BEURTEN
en ONDERHOUD
Schadetaxatie en -herstel
Gratis leenauto's beschikbaar
GOLF VR6, 10-'94, zwart leder
APK-KEURING,
int., alarm, alle opties, nw.prijs
klaar terwijl u wacht.
ƒ80.000, vr.pr. ƒ49.999,99.
Advies voor 'n goede Occasion
020-6993655/06-53182873.
Wij bieden u een snelle
en vakkundige service
T.k. VWGolf, 3d., b.j.'81, APK
gek. zeer goede staat, ƒ 950,- Frederiksplein 6, 020-6232505.
Tel. 020-6450206 na 18.00 uur.
Zelf sleutelen of auto spuiten
VW Golf Diesel, b.j. eind 1986, doe je bij HEINING HOBBY3-deurs, i.g.st., prijs ƒ5500,-. HAL. 02907-6999 A'dam,
Tel.: 071 - 412806.
Sloterdijk 3.

Service en
Reparatie

Volkswagen

niet duur!!!

Klassiekers en Oldtimers

2-daagse d.h.z. cursussen
OLDTIMER-RESTAURATIE
info tel. 01103 - 2655 / 2756.

Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 • 665.63.21

Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault La
guna, Vracht + bestelwagens.

Rijscholen
... 5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ 775.Motorrijlessen ƒ 50.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159, tel. 020-6138473.
Kempenlaan 90. tel. 020-6140005.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.
Verkeersschool Trendy
Amsterdam, een sensatie
in rijles: 020-4205386.

Accessoires
en Onderdelen
AUTOLAK
alle kleuren
ook in spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

Voorkom onzekerheid in uw rijopleiding en vraag de gratis
RIJLES-INFO-GIDS
voor Amsterdam en omgeving
aan: 020 - 6633773 of 6922612.
Tevens informatie over theorielessen en examentrainingen.
Wilt u een goede en niet te
dure rijopleiding? Bel dan
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 6127187. Eerste 4 lessen voor
ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,20 lessen + examen ƒ 950,-.
Ook in Zaanstad en omgeving.
Adverteren in deze rubriek

Tel. 020 - 665.86.86

FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

(020) 6129804

RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p.dag
All-in. KM vrij!
Tel.: 020-6922930

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd jonge auto's vanal
1992 a contant. Belt u voor inl.
03410-19354 of 0652-977028.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
, bewijs. Tel.: 020-6105478.
T.k. gevr. loop/sloop en schade-auto's spec. merken Opel/
Volvo/Ford. Tel. 020 - 6370711.
Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
•Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685

AUTOVERNIETIGING A'DAM
koopt schade-, sloop-, defecte
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. auto's, autowrakken (compl.)
Klaar terwijl u wacht.
gratis afgehaald. Officiële vrijRuilstarters en dynamo's.
waring RDW. Inl. 020-6847525
Valkenburgerstraat 152.
Grote sortering ONDERDELEN
Tel.: 020-6240748.
van' alle schade-auto's, alle
Grote sortering ONDERDELEN merken, alle bouwjaren.
van schade-auto's, alle
GEBR. OPDAM B.V.
merken, alle bouwjaren.
Tel.: 02502-45435.
GEBR. OPDAM B.V.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Tel.: 02502-45435.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Missot. specialist REM- en Loop-, sloop- en schadeauto's
FRICTIE-MATERIAAL.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

GRANDIOOS OPENINGSFESTIJN

Al meer dan 25 jaar een begrip
in kwaliteits-occasions.

Alfa Romeo 33 m '87
ƒ 4.750,Alfa 33 1.3 plaatje van een auto '87
ƒ 5.750,Audi 100 5cil m '85- rood metallic c.v.get.glas
ƒ 4.950,BMW 5811 m '87
' pullman get.glas c.v. enz
ƒ 6.750,Cadillac Eldorado '85 ruil options abs.nw.st. l e eigenaar onderhoudersboekje aanwezig
prijs op aanvraag
Citroen bx m '86 open dak elektr ramen
ƒ 3.750,Daihatsu feroza m '92- metallic dure stereo targa+cabrio buil bar chroom velgen abs.nw.st.
ƒ 22.750,Fiat ritmo 70 d m '88 metallic sportvelgen
ƒ 4.750,Fiat Hpo dgt m '90 c.v. elkr ramen schyif/kanteldak get.glas alle opt.
ƒ11.950,Fiat tipo m '90 5 speed 4 deurs metallic alle opt
ƒ11.950,Fiat uno m '86 i.z.g.st. metallic
ƒ 5.250,Fiat uno 60s m '88 brede sportvelgen metallic sportstuur enz
ƒ 6.950,Ford escort xr3i m '84 rondom spoilers in kleur
ƒ 4.750,Ford escort l ,61 m '85 metallic nette auto
ƒ 4.750,Ford escort diesel m '88 get.glas sp.bak. abs.nw.sl.
ƒ 9.750,Ford sierra 2,0 gl metallic c.v. 4 deurs get.glas enz
ƒ 9.750,Ford sierra xr4i spec. uitvoering dikke auto veel extra's m '85
ƒ 8.750,Ford scorpio m '89 2,81 automal w.w.hlas c.v. sportvelgen abs.nw.st.
ƒ 12.600,Ford sierra 1,6 c.l. m '92 ferrari rood c.v. get.glas sportvelgen 5 deurs 5 speed enz abs.nw.st.
ƒ14.850,Ford sierra wit xr rondom spoilers dikke uitvoering 90
ƒ13.750,Honda accord m '87 c.v. get.glas automaat
ƒ 9.950,Honda itegrcf'88 i.z.g.st.
ƒ 7.750,Honda crx '89 alle opt. sportvelgen
ƒ11.950,Mazda 323 4 deurs zilver metallic m '88 striping
ƒ 7.950,Mazda 626 coupe m '91 rood metallic spoilers sportvelgen enz.
ƒ15.950,Mercedes 190 e m '85 sportvelgen schuiT/kantelaak get.glas a.b.s. c.v enz
ƒ 8.750,Mercedes 300e m '8ó schuif/kanteldak elektr ramen amg verlaagd sportvelgen leder inter.
ƒ18.950,Mercedes 450 si bj '73 alle opt zilver met zomer en winterkap
Mercedes 450 si b| '76 alle opt. amer uitvoering super rood wit leder inter.zomer en winterkap pr. op. aanvraac

MG m'86

Mitsubishi galant m '88 c.v. 5 speed alle opt.
Mitsubishi station '85 turbo uitvoering spec.velgen leder interieur eet.
Njssan sunny slx m '88 get.glas c.v. open dak enz
Nissan sunny gri 16 v '88
Opel corsa 1,5 diesel swing uitv. 'm 91 abs.nw.st. striping 4 deurs sedan
Opel kadelt gsi dgt dashboard alle opties
Opel kadelt gsi m '89 rondom spoilers verlaagd digital dashboard sportvelgen
Opel kadelt gt race uitvoering 16v supersnel '87
Opel kadelt station diesel m 91 c.v. get.glas enz. abs.nw.st.
Opel kadelt automaat m '85
Opel manta berlinetta m '84 sportvelgen kuipstoelen enz
Opel vectra l,8i metallic c.v. stuurbekr. m '91 nw.st. zonw. glas
Peugeot 205 1.6 gti m '87 zwart spoilers alle opt.
Peugeot 205 m '88 bl.metallic abs.nw.st.
Peugeot 205 gl m '88 get.glas zuinige auto
Peugeot 205 l ,9 gti zwart metallic schuifdak verlaagd uitgebouwd sport inter brede wielen
Peugeot 405 gr Ipg metallic stereo 5 speed bumpers in kleur m '88
Ponhac trans_-am bj'79 zwart targa 6,6ltr airbrushed eagle
Pontiac firebird bj 75 ferrari rood
Porsche 944 m '84 leder inter.automaat abs.nw.st. metall, cv. w.w. glas fuschi velgen
Renault 19 ts m '89 open dak elektr ramen metallic sportvelgen get.glas c.v. enz
Renault 11 zre m '87 elektr ramen c.v. get.glas Ipg metallic
Rover 213s m '87 alle opt. stereo sportvelqen metallic
Rover 2600s v/d plas uitvoering m '82 alle opt.
Subaru grijs kent. m '85 zeer nette auto
Suzuki alto m '90 abs.nw.st.
Suzuki swift gti 16v ferrari rood sportvelgen eet. '88
Suzuki twin cam 16v full options super kanon '87
Toyota carina l Ixl 16v m 90 automaat full. opt.
Toyota corolla sxl m '87 abs.nw.st. elektr schuifdak
Volvo 340 gl m '88 i.z.g.st.
VW polo m '85 i.g.st.
VW golf gti 16v m '88 get.glas kuipstoelen metallic 5 speed zeer snel
VW golf gti 16v m '88 zwart eletr.schuif/kanteldak w.w.glas metallic 5 speed verlaagd sportvelgen
VW Golf cabriolet l ,8i gti 5 speed wit wit leder interieur 87
VW passat station m '84 i.z.g.st.
VW polo 16v kuipstoelen speciale uitvoering 230 km/h m'87
VW sirocco gti am. uitvoering m '86 5 speed get.glas enz
VW sirocco l ,8 i 16v abs.nw.st. dikke volle auto '88

ƒ 8!950;ƒ 7.950,ƒ14.950,ƒ11.950,ƒ 8.750,ƒ 6.950,ƒ 7.750,ƒ 12.750,ƒ 3.750,ƒ 4.750,ƒ15.750,ƒ ' 9.750,ƒ 8.950,ƒ 9.650,ƒ12.750,ƒ 8.950,ƒ18.950,ƒ 4.750,ƒ 13.950,ƒ11.950,ƒ 6.950,ƒ 8.250,ƒ 4.750,ƒ 2.750,ƒ11.650,ƒ 12.750,ƒ11.750,ƒ11.950,ƒ 8.750,ƒ 5.950,ƒ 3.750,ƒ10.950,, _ . _ _ ,
ƒ 11.900 ƒ 16.750,ƒ 3.950,ƒ 9.950,ƒ 8.950,ƒ11.750,-

Wij garanderen u 12 maanden schriftelijke
garantie op onze kwaliteitspccasions
Tijdens openingsshow minimaal ƒ 2500,tot ƒ 5000,- terug voor uw auto ongeacht bouwjaar en staat. Voor een goede
auto altijd meer!
.
-^
Tijdens de show verse koffie met gebak,
een drankje en hapje. Kom, uiteraard ge-"v
heel vrijblijvend, onze supershow bezoeken.
OPENINGSTIJDEN

maandag t/m woensdag 9.00-17.00
uur
donderdag/vrijdag 9.00-21.00 uur
zaterdag/zondag 9.00-17.00 uur
Bij aankoop:
verrassingspakket voor de kinderen
(als klap op de vuurpijl)
3 maanden GRATIS wegenbelasting

ONDERHOUD VAN
ALLE MERKEN
HOGE KORTING
ZONDER INRUIL
SCHERPE
CALCULATIE!!!

Ook op

ZONDAG]
geopend

+2
koopavonden

DIVERSE INRUIL AUTO'S AL VANAF ƒ 1000,- MET NIEUWE APK
NOG CA. 100 ANDERE AUTO'S IN VOORRAAD!!!
BEL VOOR INFORMATIE!!!

Krams-Tax
Verfijn Stuartweg 13 Diemen
(Ind.terrein Diemen-Zuid t.o. Kwantum Hallen)
Tel. 020- 6992865/6002911 FaX 020 - 6955787

3 maanden
GRATIS
wegenbelasting!!
Eigen werkplaats Tel. 020-6956606

donderdag 21 september 1995

Weekmedia 17
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(Nu kopen, in januari 1996 betalen.)
Nu de dure wintermaanden gaan komen, is het
verstandig zuinig aan te doen. En dat kan bij
Pearle. Heel gemakkelijk zelfs. Want als u nu
een bril of contactlenzen koopt, hoeft u pas over

^H^^HHBHIHH 4 maanden te betalen. Met Air Miles zijn wij niet
Hr *Jyi J *-] f *M Z|jin'g en met een gratis ooganalyse en vakkunWJLSj^L^J^^t
^'8e adviezen evenmin. Kortom, wie nu een bril
KEUUEGHEfliK9H of contactlenzen nodig heeft betaalt later.
JE ZIETT VERSCHIL

Deze actie geldt alleen in tmdcrstnnndc filuilcn. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. (Helaas niet in combinatie niet andere aanbiedingen.)

Ferdinand Holstraat 95
Winkelcentrum Buikslotermeerplein
Van Baerlestraat 36
Kinkerstraat 21 la

Tel: 020 - 6796866
Tel: 020 - 6322166
Tel: 020 - 6767305
Tel: 020 - 6162360

Vrijheidslaan 88a
Kalverstraat 108
Winkelcentrum Amsterdamse Poort
Winkelcentrum Osdorpplein

^ïni^

Tel: 020 - 6791152
Tel: 020 - 6236429
Tel: 020 - 6968130
Tel: 020 - 6104253

l! Nieuwsblad

Auto-of motor r u les?

Per abuis zijn wij de sluitingsdatum
vergeten te vermelden van de

Goede doet'! beier!

„Engelse week" puzzel

parket en laminaat. Absoluut

U kunt uw oplossing nog inzenden tot
23 september a.s.

MiCRO's
Woningruil

oordat de timmermannen
PEDRO!
de boel overhoop komen
Kurkpljvuis met facetkanten.Travertin-wit. 4 mm dik. Afm.: 30x30 cm.
gooien, willen we flink gaan
Perm
r
opruimen. Want tijdens onze
' O!/»
ftQ- /"-;'--1 ~
'
VAN
'^
verbouwing blijven we gewoon open, maar we hebben
dringend ruimte nodig. U
profiteert van onze grandioze
verbouwingsopruiming met
FU |!
kortingen tot wel 50%.
J
, ,
_
.
. .
Kurklamel met facetkanten. Naturel:
Begin oktober staan we voor u 4rnrndik.A,m.:i5x60cm.
klaar in een prachtig verbouw- Perm2 (~{\
'CriOï^O
de zaak met een nieuwe kol- VAN ÖCA ' ^ ~s *'...."'
lektie kurk, maar óók met een
IPOCORK'T'! 10 IAAR GARANTIE!
kompleet
nieuw assortiment ::
,,
,.'
...
. .....
^
Kurklamel m zwevende uitvoering. Wit Kurk met hout lamel. In beuken, brede

V

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

SANTANA KURKVLOEREN
MU TOT 50% KÖRTINC;!

I n g e s c h r e v e n bil CBR

SEX-DOORSCHAKELLIJN
•Ju hete negerinnen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
haar thuis. 06-96.67 (75 cpm).
SnelSexClub! Hier liggen de
vrouwen naakt Waarom.... Je
krijgt 3 min.! 1 gpm 06-98.38.
STUDENTES geven tel.nr
voor gratis sex bij hen thuis.
06-96.95 (slechts 75cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-98.44 (75 cpm).

Heerlijk DISCREET apart me
hete vrouwen uit Amsterdam
06-320.322.11 (75 cpm).

0250714420

de grootste
Nederland!

kol lektie

gemêleerd.9mmdik.Afm.:19x9qcm.

van Perm1
VAN

/"Q_
ö:/«~

~&"

IPOCORK"B"!| 10IAAR GARANTIE!
Kurk met hout lamel. Inbeuken,
Perm'

iPOCORK'T'! l 10 (AAR GARANTIE!
Kurk met hout lamel. in essen-wit en
mahonie. 9 mm dik. Afm.: 19x90 cm.

99.-

VAN

Anthony Fokkerweg
(tussen Carpet-land en Praxis),

Amsterdam. Tel. 020 - 669 58 23

plank. 9 mm dik. Afm.: 19x90 cm.
Perm2
*\r\
K^H'*.''-

VAN

Q^r

99.'

EEN NIEUWE KI|K

OPKURKVLOEREN

STEENGRILL & FONDUERESTAURANT

„DE VUURBOET"

VROOM &DREESMANN
PRIJST CANON

Zeestraat 3 6
Zandvoort
tel. 02507-12092

* Nieuw bij de Vuurbout

Buiten ons „onbeperkt" steengrillen, fonduen enz, serveren wij nu ook een menu.
(niet onbeperkt)
Dus geen zin of tijd om te koken, neem bij
ons een menuutje
soep

Diverse clubs

BETTY'S ESCORT
Homo: jongens (18) onder el
750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het kaar. Hoor die knullen genie 020 - 6340507 dag. v.a. 19. u
ten! 06-320.330.88 (75 cpm)
Oosten. Tel.: 020-4873315.
DARLING ESCORT
Bel: 020-6189577 v.a. 20 u.
HOMOKONTAKTEN
Aangeb. 3 kam. maisonette in
Haarlem-C, uitzicht op Grote Zoek je snel een hete knul' ESCORT SERVICE Top Girls
Kerk. Huur ƒ 626 subs. Gevr. 06-320.330.18 (75 cpm).
Leuke en ondeugende meiskl. eengezinswoning in Zandjes bij u thuis: 020-6683310.
HOMO-KONTAKTEN
voort met tuin. Huur ± ƒ 600. Direkt apart met een hele
• Wij behouden ons het
023-311705 of 035-6031363 hete knul uit Amsterdam!
recht voor zonder opgave van
Bel nu 06-96.13 (Nu 50 cpm) redenen teksten te wijzigen
06-Nummers
HUISVROUWEN geven tel. of niet op te nemen.
nrs voor kontakt bij hen thuis
Uw
rubrieksadvertentie
06-95.01 (75 cpm).
kunt u zowel schriftelijk als
06-98.70 De SNELWIPLIJN!
Zorg dat je hem gereed hebt Jongemannen gezocht die telefonisch opgeven. Het tewant ze wil effe vlug in 3 min.! dames (35+) GRATIS ver .efoonnummer van Weekmedia is:'020-562.6271.
Geen doorschakelen! 1 gpm. wennen. 06-9.666 (1gpm).

99.-

VAN

***

gemarineerde spiezen
Canon Bubblejet kleurenprinter BJC-4000.
Twee cartridges: kleur en
zwart/wit. Resolutie tot
720x360 dpi. Windows en
DOS driverset. Printhulp op
diskette. Incl. printerkabel.
Drie jaar garantie.

of

kalkoen filet
of

schnitzel
inkl, een salade, sausje naar keuze
patat en stokbrood
***

heerlijk toetje

19,50

749.-

ANONIEME sexafspraakjes. Kies nu zelf de leukste yrou
Sexkontaktlijn
Amsterdam. wen, via de computer krijg
haar direkt aan de lijn!
06-320.330.79 (75 cpm).
Bel 06-96.67 (75 cpm).

Eén
telefoontje
Bel Dames Thuis Laat je eens lekker doorver is genoeg...
in heel Nederland
binden met zo'n OUDERE
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

06-98.50

vrouw: 06-9650 (1gpm).
Nieuw: hete meisjes (18) ui
de Groot Amsterdam!!
06-350.23.020 (1 gpm).

24 u/p.d. 100 c.p.m.

om in contact te komen
met de man of vrouw
van jouw keuze. Het
maken van een afspraak
is een fluitje van een
cent. Je geeft je eigen
criteria op en achter
elkaar stelt een aantal
personen zich aan je
voor. Lijkt het je wat,
dan kun je direct een
afspraak maken.
Een effectieve manier
om contacten te leggen.
En nog leuk ook! • ,

Nu DIKKE vrouwen echt op
Dikke vrouwen (40+) willen bellen. Zoek de leukste en de
kontakt met oudere heren. computer verbindt je naa
Bel ook! 06-95.43 (75 cpm). haar thuis. 06-96.68 (1 gpm)
Oudere ERVAREN vrouwen
DOORSCHAKELLIJN
van 35+ zoeken sexkontakl
Nu kun je vrouwen direkt
06-350.266.46 (1gpm).
opbellen. Direkt thuis.
Bel: 06-98.92 (75 cpm).
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt
DOORSCHAKELLIJN
Direkt apart met een oudere 06-350.290.53 (75 cpm).
vrouw. Bel 06-95.04 (75 cpm). Oudere vrouwen (40+) geven
hun telefoonnr voor gratis
ELKE DAG NIEUWE
SEX: 06-95.17 (75 cpm).
DAMES PRIVÉ
Laat je snel
TRIOSEX: 'n vrouw of mai
doorverbinden via
extra in bed. Sexkontakten
Bel nu 06-95.02 (75 cpm).
24 u/p.d. 100 c.p.m.
Vele mannen gezocht voo
Probeer het maar eens
ratis SEX met dames 35+
én bel de
GRATIS 't bed in met ge6-9620 (75cpm).
trouwde vrouwen. Sex-kontakt. 06-9566 (75 cpm).
Vrouwen (40+) willen sne
SEXKONTAKT. Direkt aan d
lijn! Bel 06-97.57 (75 cpm).

06-98.57

B

Privé

Bel dames Thuis!

06-96.88
24 u/o.d. 100 c.o.m.

IVrouwen van 35+ willen
DIREKT-SEX. Bel haar op vi
06-96.04 (75 cpm).

0^-350.222.21

-

^

(100 cpm),

Canon Prima Zoom Mini.
38-76 mm zoom- camera.
Ingebouwde flits met anti
'rode ogen'. Nauwkeurige
autofocus. Incl. etui.

299.-

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Canon
VROOM & DREESMANN
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 7 oktober (zolang de voorraad strekt). Alleen verkrijgbaar In de vestigingen Amstelveen en Amsterdam-Kalverstraat,

Kerkstraat 12, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
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Viskraam
„De Zeereep"
Mare Buchel
Winkelcentrum - Noord
Het winterseizoen gaat weer beginnen!

Gratis kans op
2,5 miljoen ECU.
(dat is 5 miljoen gulden.)

1995 - 1996
Dus het gehele jaar door weer volop heerlijke weekendaanbiedingen
* 4 SLIPTONGETJES

|:;:;^^

de oktobertrekking én maak GRATIS
iËkiaibp •dliliiropese,. hoofdprijs! .l

*

10,-

MOSSELMENU gepaneerde of ongepaneerde naar keuze
inkl. 3 sausjes
verse rauwkostsalade

5,-

* KIBBELINGMENU
Koop uw Staatsloten bij:
Wij vertellen u graag alles
over bcclboclcms en matrassen
en laten u de verschillen ook
aan den lijve voelen. Zodat u
niet alleen op rationele gronden
maar ook op uw gevoel het .
ideale bed kunt kiezen. Met uw
volle verstand dus.

Change Express
Zeven dagen per week geopend
Haltestraat lOa, Zandvoort
Tel. 02507-30795

Geopend ma. t/m za.
09.00-17.00; zondag
1 1.00-18.00 uur.

Meer kans, meer geld, in de Staatsloterij.

inkl. aardappelsalade, verse rauwkost
*

2 SCHOLFILETS

*

HOLLANDSE NIEUWE
4 voor
en nog vele andere visspecialiteiten
TOT ZIENS!
Mare Buchel

7,50
7,50
3,00
10,-

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAL

van MEEUWEN

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

Soul nighl for singles

Renault Nederland feliciteert
Autocenter Konst Zandvoort

soc. „De Manege" Zandvoort

|'«.

presenteert za. avond
„Live" soulformatie JUSTUS
(l l mans-formatie) „Live"
in the midnight hour.
6en single dance party.
Met muziek uit de 70er jaren
DJ Rob in de bovenzaal met de laatste hits,
en in de pianobar speciaal Amsterdamse sfeer en
gezelligheid.
Uitsl. ongebonden mensen v.a. 30 jaar,
correct gekleed.
! Inschrijving nieuwe leden tot 22.00 uur!

€ntree T 5,Info 02507-16023

Te huur in Zandvoort

NOORD
Vrijdagavond

KANTOORRUIMTE ± 400 m2

onderbreking
tot 20.00 uur
köOPflVÖNI)

Tel. 02507-20120

§Kv;.;vi : -.; . • ' : • ' . • .. .

ƒ 100,-per m2,
excl. BTW, gas, licht
Flemingstraat 100

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF
* **

BLOEMBOLLEN* * *

WINTER- EN NAJAARSBEPLANTING
DINSDAGS GESLOTEN

Eén telefoontje
is genoeg...
om in contact te komen niet de man of vrouw van
jouw keuze. Het maken van een afspraak is een
fluitje van een cent. Je geeft je eigen criteria op en achter
elkaar stelt een aantal personen zich aan je voor. Lijkt het
je wat, dan kun je direct een afspraak maken.
Een effectieve manier om contacten te leggen.
En nog leuk ook!
Probeer het maar eens en bel de

CONTACTLIJN
06-350.222.21 uoocpm)

met de verbouwing van haar
bedrijf aan de Curiestraat 10
in Zandvoort.
RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia,postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
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Elk familielid een eigen Megané
Renault pakt het groot aan met
de opvolger van de 19 want van
de Megané Is een complete
familie met 5 modellen in
maak. Dus voor elk wat wils en
straks ieder zijn eigen Megané.

D

E LAGUNA was vorig
jaar de afronding van
de volledige vernieuwing van het modellenprogramma die in 1988 in
gang werd gezet met de introductie van de 19.
Dit betekent automatisch dat
het de hoogste tijd om weer van
voren af aan te beginnen en ook
nu gaat de 19 voorop. Met zijn
opvolger stapt Renault na ruim
30 jaar af van de cijfers op de
kofferklep. Renault schildert
de Megané af als de eerste vertegenwoordiger van een generatie waarin perfectie centraal
staat.

De Coupé mag
op zijn minst een
opvallende
verschijning
worden genoemd

Bij perfectie denk je al snel
aan maatwerk en Renault beseft dat hier een uitgebreid leveringsprogramma voor nodig
is. Zoveel mensen, zoveel wensen. De Megané staat dan ook
voor een rnodellenserie van vijf
auto's die in karakter en uiterlijk sterk van elkaar verschillen.
Ze worden echter niet alle vijf
tegelijk op de markt gebracht.
Rond de jaarwisseling start in
Nederland de levering van de
afgebeelde vijfdeurs hatchback
en driedeurs Coupé. Binnen
twee jaar volgen daarna nog
drie modellen: een sedan, een
Voor elk wat wils; ieder in de cabriolet en een ruimtewagen.
De hatchback en Coupé hebtoekomst zijn eigen Megané
ben beide een rond en ellipsvor-

mig design waarmee Renault
wil breken met de traditionele
wijze van vormgeving zoals bij
de 19 het geval was. Vooral de
Coupé mag op zijn minst een
opvallende verschijning worden genoemd en dit geldt dan
met name voor het zij- en achteraanzicht.
Renault biedt een uitgebreide
keuze uit motoren. Het aanbod
benzinemotoren begint met
een 1.4 motor, dan volgen een
1.6 en 2.0 motor. Voor de Coupé
is ook nog de 2.0 16V leverbaar
en dit is dezelfde als we in de
Clio Williams vinden. De 1.4
motor is niet leverbaar voor de
Coupé. Verder is de hatchback
leverbaar met een 1.9 dieselmotor en later volgt nog een uitvoering met 1.9 turbodieselmotor.
In de loop van volgend jaar
heeft Renault voor de Megané
met 1.6 benzinemotor en 1.9
dieselmotor een Easy-uitvoering beschikbaar. Dit is zo'n
soort van half-automaat als we
uit de Twingo kennen, een auto
waarin je zonder koppelingspedaal kunt schakelen.
Uiteraard zijn er nog geen
prijzen van de Megané hatchback of Coupé bekend.

De status
van Stratus
Rond de jaarwisseling start de levering van de
vijfdeurs hatchback en driedeurs Coupé

Fun met
Cruiser

Stratus op we

Astra 1.70 teruggehaald
Opel Nederland riep dit jaar al eens auto's terug voor een
extra inspectie. Dit keer meldt de importeur dat er 42 honderd exemplaren van de Astra 1.7D terug naar de garage
moeten.
Het gaat om auto's die zijn geproduceerd tussen september
994 en april 1995. Tijdens de controle wordt de bedrading
/an de motor gecontroleerd en extra vastgezet.

aravans door tunnel
Vanaf 30 septembeÉgaat Éurotuhnel pok campers en cara/ans vervoeren.'Eurptuiinel heeft net overigens niet gemak<elijk om de exploitatie rond te krijgen. Dit ondanks dat het
>us- en vrachtvervoer door de tunnel in de lift zit. Op het
;ebied van vrachtvervoer heeft Éurotunnel inmiddels een
eidende positie.

Onschatbare Klassieker
Vorig jaar was het jaarboek De Onschatbare Klassieker door
Fan Haakman dikker dan ooit, maar met nummer zes dat nu
n de boekhandel ligt slaat hij helemaal records: achthonderd
pagina's met in totaal 25 honderd afbeeldingen van klassieke
automobielen.

Chrysler is drukdoende met
nieuwe modellen. Eerder dit jaar

De zit achter het stuur is goed

bracht het de Stratus in twee
versies op de Europese markt. Hij
vindt een plaatsje tussen de Neon
en Vision. De Stratus is niet
volmaakt maar wel een aardige

verschijning in de hogere
middenklasse.

Dat betekent een uitbreiding met 450 auto's. Het boek geeft
an elke afgebeelde auto de belangrijkste technische gege•ens, de produktieperiode en het produktie-aantal. Veel interessanter echter is dat De Onschatbare Klassieker als enige
aarboek in Nederland richtlijnen geeft voor de huidige waarE STRATUS staat te
boek als opvolger van
de van een klassieke auto. Deze zijn bepaald in-samenwerde Saratoga. Dat was
dng met een drietal beëdigde taxateurs.'Trlet zijn geen vaste
een kleine luxueuze
prijzen maar ze zijn bedoeld als betrouwbare indicatie. Van
Amerikaan maar met
elk type staan drie prijzen vermeld: in ongerestaureerde
een vormgeving waarcomplete staat, in redelijke staat en in goede staat maar niet van je niet bepaald opgewonden
n concours-conditie.
raakte. Hij debuteerde in 1989

D

Verder geeft Haakman een overzicht (inclusief adres en telebonnummer) van de merkenclubs in Nederland en België.
Het jaarboek is te koop in de boekhandel en kost 24 gulden
95.

Nieuwe Samara Saga
Lada-importeur Gremi brengt onder de naam Saga in een
;elimiteerde oplage een speciale uitvoering van de Samara
driedeurs met 1.5 injectiemotor op de markt.
Hij kost 20.995 gulden en dat is driehonderd gulden meer
dan de normale uitvoering. Gremi voorziet de Samara Saga
voor dit geld van een pakket ter waarde van 38 honderd gulden. Het gaat hierbij om de volgende extra's: lichtmetalen
velgen, een met leer bekleed stuurwiel en in de kleur van de
carrosserie gespoten bumpers.

Mijmeren
over scooters
De Stichting Vespa Club Holland opende op 17 september in
Bunnik het Vespa Club HoDand Mijmer Centrum. Het doel is
de scootercultuur van de vijftiger en zestiger jaren te bewaren. Genoemde club was het overkoepeld orgaan van 42
plaatselijke clubs met samen vijfduizend leden.
Tijdens de opening wordt speciale aandacht besteed aan die
clubs, waaronder die van Amsterdam. Voor informatie:
03405-15640 ('s avonds).

Mijlpaal Chrysler
Chrysler Import Holland vierde onlangs een feestje: de 30
duizendste Chrysler voor de Nederlandse markt. In de eerste
helft van dit jaar groeide de afzet van Chrysler in Nederland
sneller dan gemiddeld.
De markt groeide met 5 procent, maar de Chrysler-importeur
realiseerde een groei van 20 procent. Een van de redenen is
de snel opeenvolgende introductie van nieuwe typen als de
Neon, Stratus en New Yorker.

Open achterraam
Laguna Break
De prijs van het instapmodel van de Renault Laguna Break
blijft net onder de magische grens van 40 mille. Om precies
te zijn 325 gulden. De prijzen van de benzine-uitvoeringen
variren van 39.675 voor de 1.8 RN tot 57.750 gulden voor de
RXE 2.0S 16V De prijs van de Break RN met 2.2 liter dieselmotor bedraagt 46.800 gulden en van RT 2.2D 50.525 gulden.
Met uitzondering van de RN zijn alle versies voorzien van
dakrailings.
Verder is de Break ook nog tegen een meerprijs van 1700
gulden verkrijgbaar als 7-persoons auto met tweede achterbank voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Een aparte optie is de
openen achterruit. De prijs hiervan bedraagt 650 gulden. De
Laguna Break staat vanaf 21 september in de showrooms.

maar was al snel gedateerd en dat 'Geen volmaakte, maar beslist wel aardige auto'
is zacht uitgedrukt.

De vormgeving van de Stratus is duidelijk van
een ander gehalte. Chrysler borduurt voort op
het cab forward-concept, dus een ver naar voren
geplaatste cabine. Een prima auto om te zien
met een enigszins agressief ogend front.
De motorkap is kort en de carrosserie wordt
gekenmerkt door een vloeiende lijn vanaf de
voorruit tot de kofferdeksel. In tegenstelling tot
bij de meeste Japanse en Europese merken krijg
je als klant bij Chrysler niet veel keuze. De Stratus is verkrijgbaar in twee versies en wat betreft
de lijst met opties moet u niet teveel verwachten.
Is ook niet nodig, want Chrysler heeft zelf al aan
het meeste gedacht. Dat mag natuurlijk ook wel,
want het gaat hier om auto's van 50 en 69 mille.
De duurste betreft de 2.5 V6 24V LX met een
topvermogen van 161 pk. Hij is standaard onder
meer voorzien van een elektronisch geregelde
viertraps automaat, schijfremmen rondom, ABS
en cruise control. Stuk voor stuk zaken die ontbreken in de viercilinder 2.0 16V LE ter waarde
van 50 mille die hier model staat.
In de goedkoopste Stratus kom je overigens
weinig te kort door de aanwezigheid van bijvoorbeeld 4 elektrische bedienbare ramen, elektrisch
verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, centrale deurvergrendeling, een startonderbreker,

Evenals de Neon en Vision
munt de Stratus uit door zijn
zee aan binnenruimte en dat
is te danken aan het cab
forward-concept.
airconditioning, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en stuurwiel, twee verlichte
make-up spiegels en twee airbags. De achterbank is neerklapbaar maar helaas niet in meerdere delen. De plaats waar Chrysler de asbak in
de Stratus monteert noemen sommigen spitsvondig maar het kan ook knap lastig zijn: in een
van de twee bekerhouders. Mocht je die beide
voor een blikj e willen benutten dan zit j e met een
asbak in je maag.
Evenals de Neon en Vision munt de Stratus uit
door zijn zee aan binnenruimte en dat is te danken aan het al eerder genoemde cab forwardconcept. Zowel voorin als achterin volop plaats
voor de benen. De voorruit loopt zeer schuin
naar voren met als gevolg veel ruimte bovenop
het dashboard. Veel kun je er overigens niet op
kwijt, want het loopt af. De kofferruimte biedt
met 416 liter genoeg mogelijkheden voor bagagevervoer. De kofferdeksel opent tot vlak boven de
achterruit en dat vergemakkelijkt de insteek
aanzienlijk.
Opmerkelijk genoeg slaagde Chrysler er niet
in bij de Stratus grote opbergruimten in het
interieur in te bouwen. Het dashboardkastje is
vanwege de airbag aan de kleine kant. Dat is
logisch, maar waarom compenseert een fabrikant zoiets niet met wat grotere portiervakken?
Bij de Stratus zijn die zo klein dat je hand er
nauwelijks in past. Tussen beide voorstoelen is
weliswaar een armsteun met daarin wat bergruimte maar de-constructie lijkt zo gammel dat

je er nauwelijks aan durft te komen. Die armsteun heeft nog een handicap want hij zit de
handrem in de weg. Als deze in de hoogste stand
staat, raakt hij de armsteun en kun je hem niet
optimaal vasthouden voor de ontgrendeling.

Foto Bram de Hollander

details hiervan besparen maar hij ligt prima op
de weg en laat zich zonder problemen door boenten sturen. En hij is veel stugger geveerd dan je
van een Amerikaan zou verwachten.

met de Voyager. De Stratus heeft geen grote
voorganger en zal zijn status zelf moeten veroveren. Maar het begin is er want de eerste verkoopresultaten spreken in zijn voordeel. Nu maar
wachten hoe de inruilprijzen zich gaan ontwikDe Stratus is zeker niet volmaakt, maar op kelen.
elke auto is wel wat aan te merken. De vormgeving is beslist anders dan de doorsnee Japanner
of Europeaan en sommigen zijn bereid daarvoor
een bescheiden offer te brengen.

De Stratus heeft verder nog een nadeel en dit
constateerden we ook al bij de Neon: de afwerking van de dakbekleding. Ronduit goedkoop.
Aan de voor- en achterkant peuter je de bekleding zo los. Aan de zijkanten is ze 'vastgezet'
Everhard Hebly
onder rubbers. Maar dat dit ondeugdelijk is,
Chrysler heeft een goede naam opgebouwd
bleek wel in de auto die wij
bereden: aan de bestuurderszijde hing de dakbekleding los. Onbegrijpelijk
slordig voor een auto van
dit geld.
De zit achter het stuur is
goed. Zowel stuur als stoel
zijn in hoogte verstelbaar en
hierdoor is de ideale zitstuur-positie voor de meesten te vinden. Een nadeeltje
is dat de twee bedieningshendels achter het stuur
verscholen zitten, maar dit
is natuurlijk afhankelijk
van de hoogte-instelling van
de stoel.
Het zicht rondom is prima zolang je niet op de Amsterdamse grachten rijdt.
De voorzijde met de ver
naar voren gerichte grille is
nauwelijks te zien en we
hebben ook weieens beter
zicht naar achteren gehad.
Als je tussen Amsterdammertjes moet laveren vraag
Funcruiser wagon 5-cleurs
De Toyota FunCruiser kan voortaan echt concurreren
je je soms af hoever je nog
met de Kia Sportage en Suzuki Vitara Villagcr want het
kunt gaan.
leveringsprogranima is recent uitgebreid met een
procent. Vooral de gunstige verkoopcijfers van de Sportavijfdeurs-versie. Om dat mogelijk te maken verlengde
ge moet Toyota aan het denken hebben gezet want die auto
Afgezien van de genoemToyota de carrosserie met 41 centimeter
is duurder dan de goedkoopste FunCruiser driedeurs.
de schoonheidsfoutjes geen
De verlengde FunCruiser Wagon moet het marktaandeel
enkele klacht over het comvan Toyota in het fun-segment verstevigen. Met zijn 41
fort. De besturing is vederOK EEN hedendaagse autofabrikant kan er centimeter langere carrosserie is er duidelijk meer ruimte
licht en direct. De schakelondanks marktonderzoek weieens een beetje voor passagiers en bagage.
mechaniek is kort en elke
versnelling laat zich feilloos
naast zitten. Immers, de mens is nogal veranToyota heeft er niet zomaar een stuk aangeplakt. Vanaf
vinden. Alle bedieningsorderlijk. Neem de korte driedeurs Toyota Funganen bevinden zich verder Cruiser die, zoals Toyota het omschreef, bestemd de voorruit is er zichtbaar sprake van een andere auto dan
overzichtelijk binnen hand- was voor zogenaamde 'no kids-types' met een inko- de driedeurs. De breedte bleef ongewijzigd maar hij is wel
vijf centimeter hoger. De extra ruimte resulteert vooral in
bereik.
men van twee keer modaal.
meer hoofdruimte voor de achterpassagiers en in bagageUitgerekend die 3,7 meter lange FunCruiser heeft er nu ruimte. De driedeurs heeft achter de beide achterstoelen
De 131 pk 2.0 motor presteert naar behoren maar is een verlengde vijfdeurs broer bij. En waarom? Voor de niet of nauwelijks plaats voor bagage. Toyota levert deze
Wagon in de SR-uitvoering
vrij luidruchtig. We kunnen Family Fun want de drieen dat betekent de nodige
ons goed voorstellen dat ie- deurs bood, meldt Toyota
luxe.
mand voor de V6-motor zelf, wat weinig ruimte om
Een pluspunt ten opzichkiest, maar het prijsverschil onder meer schoonmama,
te van zijn directe concurvan 19 duizend gulden is de baby en wandelwagen gerenten is de permanente
niet niks. Het ligt dan ook makkelijk te vervoeren. Er
vierwielaandrijving want
voor de hand dat de meeste zijn een paar verklaringen
ook al wekt hij die indruk,
kopers hun heil bij de vier- mogelijk. Of de maatschapde FunCruiser is niet ontcilinder blijven zoeken. pelijk succesvolle 'no kidswikkeld als terreinwagen.
Voor zover het belangrijk is: types' hebben sinds de aanhij heeft top van 200 km/uur schaf van hun FunCruiser een kinderdrang gekregen. Of Voor dat doel heeft Toyota de LandCruiser in huis. Dankzij
en accelereert in 10.9 secon- de FunCruiser spreekt een groter publiek aan dan Toyota de onafhankelijke wielophanging en krachtige 2.0 16Vden naar 100 km/uur. Voor vooraf had ingeschat. Of de Suzuki Vitara Villager en Kia motor komen zijn weggedrag en prestaties dicht in de
het onderstel liet Chrysler Sportage zijn mede dankzij hun vijfdeurs concept prakti- buurt van personenauto's. Suzuki en Kia krijgen er daarom met de FunCruiser Wagon een onplezierige concurrent
zich onder meer adviseren scher en succesvoller.
De laatste twee verklaringen zijn het meest plausibel. In bij en laat niemand verbaasd zijn als de vijfdeurs FunCruidoor meervoudig wereldkampioen en Indy 500-win- het eerste kwartaal van dit jaar haalde de FunCruiser met ser beter verkoopt dan de driedeurs. Blijft over de prijs. Hij
102 exemplaren een marktaandeel van 22 procent, de veel staat voor 57.950 gulden in de showroom en dat is aanziennaar Emerson Fittipaldi.
We zullen u de technische later geïntroduceerde Sportage 24 procent! en de Villager 33 lijk duurder dan de Villager en Kia.

O

De verlengde FunCruiser Wagon
moet het marktaandeel van Toyota
in het fun-segment verstevigen

ga komende

*

Oproepen - Mededelingen
*Crusoê, ben je er klaar Getuigen gezocht botsing op
Zeestraat/Haltevoor? Nog maar twee dagen 11 -8- '95
straat tussen Volvo en Opel.
hoor! Miekje.
Tel.: 02507 - 16050.
Dames en heren gevraagd 20
tot 40 jaar met een wat hogere opleiding, 2- of 3 persoónsBijna iedereen in
huishouding, die mee willen
Zandvoort huurt
doen aan een marktonderzoek. U krijgt hier een vergoezijn videofilms
ding voor. Inl. 020-6654447.
bij videotheek
*Help de Polen. Stüurr'nl
voedselpakket! Wij hebben'l
evt. 'n adres: 02907-5235.
*Marjon HS, 24-9, tot het j
borreluur. Lfs Nico, Wim, Rini,
Herman, Els, Dre, Joan, Tom.

DÖMBO
U ook?

* Marjon, Nico e.v.a. succes
22-9 op de Kennergolfclub. [
Tot het borreluur, Rini, Wim.

Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 02507-12070

* Martha, Klaas nog bedankt
voor de gezellige uurtjes.
Liefs Nico, Wim beso beso.

Heb je ervaring en ben je niet ouder dan 21 jaar, reageer dan
meteen, bel zo spoedig mogelijk met de afdeling Personeelszaken in Zoetermeer, tel. 079-683842.

Hou je van vrijheid?
Onze organisatie (geen Multi Level Marketing) zoekt
VERTEGENWOORDIGERS MA/ voor de buitendienst
Aan krachten, met de juiste bagage bieden wij:
een zeer goed inkomen
een grondige interne opleiding
constante begeleiding
e dient het volgende mee te brengen:
een representatief uiterlijk
doorzettingsvermogen, stabiliteit en overtuigingskracht
een instelling om prestatie-gericht te denken
een goede beheersing van de Nederlandse taal
een eigen auto

reparatie,

Groothandel zoekt nieuwe
doe-het-zelf
collega's vanaf 18 jaar full-/
parttime, o.a.: distr., verkoop,
adm., promotie, afl. van goederen. Bel voor een afspraak: Klussenbedrijf Vermu v. alle
020 - 6920191.
•voorkomende klussen in/rondom het huis. Als het goed en
Computerapparatuur redelijk geprijsd moet zijn,
met garantie. 02990-44848.
en software
SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
*T.k.: disc-drive cam. 64, prijsopgave.
vr.pr. ƒ 125. Tel.: 0250-31003. Bellen na 18.00 uur: 19800.

,
^
'
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1. Kies een leuke advertentie
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u'heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te
beluisteren)
;•'..'
:
4. Knip deze bon uit en stuur:hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw adverten
tie afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

Tel.02Ml57107
Zaterdag 23 sept. reünie
Maria school. U kunt bij binnenkomst nog betalen.
VLOOIENMARKT: 23/24 sept.
J.Edenhal A'dam 08812-2112.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
Felicitaties
* Lieve Marjon van harte gef.
met je verjaardag. Vele gezonde gez. jaren. Lfs Cathy
* Marjon, van harte gef. tot
de borrel. Liefs Els, Dre, Wim,
Nico, Herman, Rini, Chris, Leo
* Piet, gefeliciteerd, nog vele
jaren. Bert, Maaike, Bert jr.
• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de .colofon
in deze krant.

(in blokletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)
• • ^ "s^

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het-irïspreken
van uw advertentie van de
'. *'
belcomputer hebt gekregen. | , , , , , |
Hul UUAIIUI l il lltil l

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd

R

U

Postcode

M

Plaats

Videotheek

Verhuizingen

£

>

.

»

.

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00.uur naar:

Muziekinstrumenten

videotheek

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 12070

PIANO
SPELEN

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?

U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU al
voor komende
schoolseizoen bij:

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.

VAN KERKWIJK

Wat moet u doen:
1. Kies een leuke advertentie, ƒ1,- p.m.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Herfst drukte

Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.

Heemsledeslraal 28
b h. Hoolddorpplein.
Amsterdam.

T

ffil!

3en je tussen 20 en 30 en heb
Ook een nieuwkomer in de buitendienst is bij ons welkom. je een gezonde dosis humor?
ik, volslanke vrouw zoek je!
Wij leiden je op tot een professioneel verkoper.
Ben je geïnteresseerd? Richt dan jouw telefonische reactie Boxnummer 900869 1gpm.
aan afdeling Personeelszaken, 071 • 234458 (10-17 uur). Ben jij degene waar ik (vr.) tijd
voor vrij wil maken! BoxnumOnderhoud,
mer 339138 1gpm.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!

Ook gespecialiseerd in
/i
Dinsdags g

N

Huwelijk en kennismaking

DAN IS DIT IETS VOOR JOU!

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

E

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

Wij het produkt en de afspraken, jij i.b.v. auto, de inzet en
het enthousiasme! Bel 0215950822, 10-16 uur, A.C.P.

Divers personeel gevraagd

* Nico, Wim, Herman, Rini
was de smoking-party geslaagd?
M&K
* Rini, Herman wat was het
een geslaagde avond, nacht.
Marjon, Kathy, Nico, Wim.

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

C

Tel.: 02507-18486.

REAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?

* aparte
* bezoek aan
pasruimte
hulsof in
* ruime
hel
sortering in
ziekenhuis
haarwerken * ziekenfondsen pruiken
leverancier

N

* Te koop: dubb. Lundia boekenrek + laden, ƒ 150. Tel.:
02507 - 19659.
* T.k. 1 pers. inklapbaar logeerbed ƒ50. Tel. 19248

* Nico, Wim bedankt voor de
spoeperij. Margo, Maaike z n

Een pruik als het
nodig is!

O
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Lessen en clubs

Woninginrichting

HEB JE BELANGSTELLING
VOOR DEZE AFWISSELENDE BAAN?

020-562 62 71
(dil nummer is niet voor Ijezorgklachlen) of zenden aan:
Miero's Weekmedia
l'nslliii!* 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Adres

AURORA GEZONDHEIDSCENTRUM
Schoonheid en
Herengracht 607, 1017 CE Amsterdam - tel. 020-421 1987
verzorging
VOETREFLEXMASSAGE: zo. 24/9 intro.les ƒ 10, 023-532 1150
RELATIE ASTROLOGIE: 12x v.a. do. 28/9, Ellen Perchonock
Winkelpersoneel gevraagd
SHIATSU: 6x v.a. 2 okt., 1x 2wk ƒ 165, met Carla Jansen
HAIR-WEAVING
SYNERGENE MASSAGE: 6x v.a 3 okt. di.av. 19.30-22.30 u.
100% echt lang vol haar
met
Kaysa
Langbroek,
ƒ
225//
175
stadspas,
inl.
020-662
0472
WIE HEEFT INTERESSE IN LEUKE GEZELLIGE JOB?
v.a. ƒ 125,- tot max. ƒ475,-.
ENERGIECURSUS: vr. 6/10 meditatie/beweging 020-6328343
Tel.: 02507 - 14606.
YOGA
NA
HET
WERK:
wo.
17.30-18.45
uur
met
Eric
Houwen
Voor diverse filialen van de Vleesmeesters in de regio
Te
koop:
zonnebank ƒ850.
RAJA
YOGA:
wo./do.
ƒ
25
p.3u.,
Fred
Weterings
020-693
0819
Amsterdam zoeken wij
'NNER SPACE: meditation & imagery 8x do.av. ƒ 200 max. 8p. Tel.: 02507 - 20486.
VERKOOPMEDEWERK(ST)ERS
Hebreeuws leren? Kan weer
Baby-artikelen
v.a. okt. in Haarlem. Info.
TE KOOP
die via interne opleidingen op termijn kunnen doorgroeien Sticht. Tarboet 020-6717718.
NIEUWEEN
naar de funktie van filiaalmanager.
*T.k.: combi-kinderwagen,
PIANOLESSEN
GEBRUIKTE
merk Koelstra. 02507 -13690.
Klassiek en modern
Natuurlijk kom je tijdens je werk veel in contact met verschildoor gedipl. lerares.
VHS FILMS
lende mensen en dat maakt het zeer uitdagend en boeiend.

Informatie over onze overige aantrekkelijke adverleniierombinatics in de Micro's zijn op aanvraag op
on/.e kantoren verkrijgliaar.

ik" Hij plaatsing in de Micro's worden geen hewijsiuunmers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders huilen liet verspreidingsgebied één krant ver.slinird. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gebruclil.
Alle prijzen excl. 17,5% BTW
IJ kunt de tekst van uw Micro-adverlentieeombinatie Z
telefonisch opgeven:

O

l

VLOOIENMARKT
24/9 Wervershoof Tennishal
De Dars; 30/9 Haarlem Het
Schalkererf, 9-16 uur, alleen
2e hands. Inl. 020-6156856.

Voor brie-ven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8.- adm.kosten.

Binderij 2
Amstelveen

W

Uitgaan

Mirro-advertentifs kunnen worden gr/.cl OVIT l
lonmicn brt'edu- in diverse Irtlerfirnotlcii.
l'iirtteiilieren verwijzen wij naar de speciale bon
piijlina ..MICRO'S".
iMaiilsiii^ is mogelijk in <le volgende < i <li(i<':
/AM)VOORTS NIEUWSBLAD ƒ<>••'« per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 16.00 uur.
T kunt uw tekst teh-foniscli opgeven: 02*107-17166 "f
af^'vrn//('iul(Mi iian:
* /iinilvnorts Memvsblml. Casthiiisplein \'2. 2042JM
Xiindvnnrt;
lMiialsiii£ is ook mogelijk in de volgende fouiliinatic:
\V2./mi<! voorts Nicmvst>la<l. Amslelverns \\Yekhiad.
UittioiH'iisf Courant, de Homlr Vener. Aalsmeerder
Courant, alle edities vnn het Amsterdams Stadslihid. (Ie IS'ieiiwe Weesper. /5.f>2 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

Naam

co van der horst

ongewone
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Als u op zondag 24 september a.s.
wooncentrum Co van der Horst bezoekt,
ontvangt u bij inlevering van deze bon 'n
leuk cadeautje. Bovendien krijgt u bij
besteding van ƒ 500,- of meer een jaar
lang Elle Wonen gratis in de bus. Dit
aanbod is uitsluitend geldig op zondag
24 september '95. Van 11.00 tot 17.00
uur bent u van harte welkom. Binderij 2
Amstelveen 020-6412505.

Cadeaubon

naar
voor het

if
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donderdag 21 september 1995

Weekmedia 17

Ben jij een leuke, slanke meid
en ben je toevallig op zoek
naar een: leuke halfbloed?
Boxnummer 905462 (1 gpm):
Ben jij toe aan iets anders,
reageer dan op dit niet standaard exemplaar van vr. geslacht. Boxnr 994306 1gpm.
Ben jij (vrouw) eenzaam in het
weekend en prettig gestoord? Dan ben ik (man) op
zoek naar jou! Boxnummer
995855 (1 gpm).
Dames die een maatje zoeken, reageren nu. Ik (man)
ben een gezellig dikkertje
met 2 kids. Boxnummer
969117 (1 gpm).
Een avondje met alles erop
en eraan met een gespierde,
atletisch gebouwde knul? Bel
eens! Boxnr 905861 (1 gpm).

Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.
Snelle Peter met een lekker
<ontje z.k.m. vrijgevochten • Zie de colofon voor opgatype met karakter. Kom rea- ve van uw rubieksadvertentie.
geer
eens!
Boxnummer
369676 (1 gpm).
Te koop
Sta je open voor een nieuw
aangeboden
begin, dan moet je deze addiversen
vertentie van Jan eens beluisteren! Boxnr 991542 1gpm.
Staat voor jou eerlijkheid op *T.k.: mini-was, vr.pr. ƒ65;
de eerste plaats en ben je Sony ktv,<8 kan., •vr.pr.'fgs;
óók nog actief en sportief, 02507-30355:--••-" •~~'•'»
laat me (vr.) dan niet langer *T.k. ovale salontafel ƒ50;
wachten en bel! Boxnummer poppenw. m. pop ƒ 25; wan905515 1gpm.
delw. m. pop ƒ 25. Tel. 15817.
STOP!! Sla deze advertentie
niet over, je begaat een gigantische fout! Reageer
DIRECT! (vr.). Boxnummer
987306 1gpm.

Willem z.k.m. een leuke dame
die van een stevige massage
houdt! Wie durft te reageren?
Boxnummer 926698 (1 gpm).
Zijn er nog brede, trouwe en
eerlijke mannen? Ik (vr.) vraag
het me af! Durf jij het aan?
Boxnummer 905781 1gpm.

Dombo
5 films
hele week

* T.k.a. Mountainbike 26 inch
Te huur 2 kam. flat in centr. kl. zw/rd. Vr.pr. ƒ 100.
gebr. douche/toilet ƒ750,- C. Huygenstr. 15. Tel. 17225.
p.m. all-in. Tel.: 02507-17476.

Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur
Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN

* Remschoenen en blokken
v. Toyota Corolla/Carina in
Wie helpt mij aan een STAL- doos nw. ƒ40. 15808 na 18u
LING of garage voor mijn motor? Bij voorkeur einde LoRijles auto's
rentzstraat-begin
Keesomstraat. Ik wacht op uw teleen motoren
foontje! Bel: 02507 - 20249.

uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 02507-18812/15619.
VERENIGINGSGEBOUW

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur

De Krocht

T.h. per 15 dec. a.s.: sfeervolle, lichte bedrijfs/kant.ruimte,
32 m2, 4m hoog, beg. gr. Bedrijvencentrum voor Vrouwen
Amsterdam, ƒ870,36 p.m.
(incl. servicekosten, GEB,
BTW). Telefoon: 020-6932309.

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705 b.g.g 19932,
voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis,
tel.:
02507-14085 of 19652.

J. v. Campen &Zn.,

Bloemen, planten
en tuinartikelen

*NIEUW

Jan Best

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 02507-12070
.Geopend dagelijks van
• 13.00-21.00 uur
. Altijd de nieuwste•' •'•
premièrefilms, tevens
veruit de grootste
keuze in .Zand voort'.
Verhuur y,an
movieboxéh.

''groot en klein,
JAN BEST, Keizersgr. 357,
020-6232736. Showroom: ~
l Mr. J. Takkade 30, Aalsmeer,
020-6412137.

Cpfn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070 .

Veilinggebouw Amstelveen.
HEDEN INBRENG. Spinnerij
33, tel. 020 - 6473004.

Teak houten
/ banken

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Videotheek;

DOMBO
•.:' •A*'^-' '..•. '.
de nieuwste
dagfilms

STARGATE

Voor al uw :•..
schoenreparaties

NUMMERPLATEN
TUINMAN voor al uw tuinwerk, hek- en straatwerk.
Levering alle materialen.
Vraag vrijblijvend prijsopgave. Tel.: 023 - 380852.

Corn. Slegersstraat 2
tel. 15449

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Financiën en
handelszaken

NOSTRADAMUS
'•

: •'***"•''

•••'•••

RIGHIÊRIGH

Autoverzekering

• ' . : • • ' • ' **W' .'.".

DROPZONE
Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 02507-12070

T.k. of t.h. gevr. woonr. omg
centr. Uw schr. react. naar:
PB 101, 2040 AC Zandvoort,

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.
CVF (int.)'financiêrings- -.-, •
bemiddeling. Ook met BKR
; Vakantie
problemen. Tel.: 040-591574.
Binnenland
Klein
administratiekantoor
heeft nog ruimte uw boekhouWinterswijk vak.won. bosr. ding te verzorgen. Advies &
omg. 05430 - 65250/65398.
Vorm, tel.: 020-6320168.

Zie voor meer
; micro's
pagina 15

voor de particulier

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worvia de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
den opgegeven.
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
komen lopen/vliegen a maximaal 3 regels • albrief) met vermelding van uw postcode naar:
leen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Postbus 156,1000 AD Amsterdam.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Of afgeven bij:
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter. Gasthuisplein 12,
grepen.
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

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

Niet zo knap, wel eerlijk en In- en verkoop antiek + oude
trouw. Ik (man) zoek een leu- inboedels "t Binnenhuis",
ke dame voor een eerlijke re- Gasthuisplein 3,02507-15760.
latie. Spreekt dit je aan?
TAFELS
Boxnummer 933803 1gpm
antiek, klein,
groot, dik, dun.
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Auto's en
auto-accessoires

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Kunst en antiek

Videotheek

motoren,
bromfietsen

MICRO'S

Wil je samen met mij (vr.) leuke dingen doen in een spannende relatie, reageer dan
snel! Boxnr 978757 1gpm.

GESCHEIDEN en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen
zijn ook op zoek. Bel
06-350.290.15 (1 gpm).
Ik (vr.) wil een serieuze man
Hollandse j.man, 32 jr, 1.73, ontmoeten tot 48 jaar! Jij
69 kg, z.k.m. leuke Hollandse soms! Boxnr 904819 1gpm.
j.vrouw of hetero stel tot 34 jr. Zin om eens te zeilen? ErvaTel. na 19.30u.: 020-6634042. ring niet vereist, ik (man) leer
Hou jij van dieren en kinderen, het je wel. Dames wat let juldan moet je snel reageren en lie! Boxnr 903898 1gprn.
we spreken direct iets af...!
(vr.) Boxnr 905766 1 gpm.
Relatie/
Ik ben een 36-jarige Leeuw en bemiddelingbureaus
zoek een lieve Leeuwin die
me probeert te temmen. BoxCUPIDO brengt u bij elkaar!
nummer 989623 (1 gpm).
Indien gewenst reeds binnen
Ik ben een mollige meid en 1 week uw eerste contact.
genieten is voor mij lekker uit Vraag gratis en vrijblijvend
eten, wandelen en een bios- de folder aan: 03451-11486
coopje! Boxnr 971415 1gpm. (automatisch) of 03451-31364
Ik ben Yvonne, en woon in (telefoniste). 24 Uur per dag,
een gezellige stad. Welke jon- 7 dagen per week. Cupido:
ge god wil met mij eens een erkend, voordelig en één van
grootste relatiepizza eten? Liefhebbers bel- Nederlands
len
direct!
Boxnummer organisaties.
905896 1gpm.
CUPIDO zorgt snel voor resulIk heet Anton en speel gitaar taat! Folder: 03451-11486 (auheb jij zin in een date? Bel en tomatisch) of 03451-31364
we gaan er op de motor van (telefoniste). Erkend, voordedoor! Boxnr 913011 1 gpm. lig en één van Nederlands
grootste relatie organisaties.
Ik, man, ben 52, zonder hu • Rubrieksadvertentie? Zie
mor en aartslelijk. Bel je
adres en/of telefoonnr.
eens? Boxnr 903738 (1 gpm) voor
de colofon in deze krant.
Ik, Monica, zoek een leuke
brommervriend om er eens
samen op uit te trekken..
Boxnummer 905862 1gpm.

1

Rijwielen,

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

6 regels ƒ 10,1 5
7 regels ƒ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

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

:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

.Abonnee Ja/Nee

INDESIT WASDROGER
Type D965; Lucht afvoerdroger, maximaal 5kg vulgewicht, instelbare tijdklok tot 120 min., temperatuurregeling voor kook- bonte en fijnwas, zowel
links- als rechtsdraaiende trommel, anti-kreukprogramma en kunststofbovenblad. Adviesprijs*694.-

SONY HI-8 TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit, HiFi stereo. Adviesprijs*3330.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Flat en square Hi-Black
Trinitron beeldbuis, teletekst en
afstandbediening. Adv." 1660.-

999

SONY72CMKVS2921
Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviesprijs.*4000.-

2499.-

SONY72CMKVC2921
ICMKVC2921

1599.-

HI-8 STEADY SHOT
Hi-8, stabilisator, stereo.

1949.-

1399.-

DNIC "63
63 CM
. PANASONIC
CM

Met stabilisator! *3100.-

SONY55CMKVX2141
ÏMKVX2141

HRJ615; 4 DA-videokoppen voor fantastische beelden Hi-Fi stereo geluidskwaliteit! Dubbele speelduur (max. 8uur), zeer eenvoudig programmeren
met showview, perfekt stilstaand beeld, jog/shuttle,
LCD-afstandbediening.
Adviesprijs*1199.-

1549.-

SONY HI-FI STEREO
TR323; Hi-Fi stereo camcorder,
10x2oom,groothoektens.*2550.-

LUXE VAATWASSER
MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
BAUKNECHT VW3PR

BAUKNECHT WA541

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviesprijs"999.-

599.-

BOSCH VW SPS2102

1000 toeren wasautomaat

955.-

WHIRLPOOL ARG647
LUXE 1400 TOEREN Koel/vries kombi. Adv."1235.RVS kuip en trommel. '1499.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs'1499.-

E807; 8mm, Sxzoom, autofocus.

SONY TRAVELLER

LJchtgewichtcamcorder.*1650-

995.-

Stereo en teletekst.
Adv.*1650.ekst.Adv.*1650.-

999.699.-

SONY55CMKVM2ÏOO
IMKVM2100

WAS/DROOGKOMBINAT1E

PHILJPSHWCAMCORDER

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

M870; 16xzoom,stereo. "2495.-

Hi-BlackTrinitron.
Adv."1000.ron.Adv.*1000.-

1195."

SIEMENS WASAUTOM.

SHARP DV5403
V5403 KTV

Adviesprijs*1348.-

55cm, Stereo
o en teletekst.

SONY

825.-

679.TELETEKST
ELETEKST

KVM1421; Adviesprijs'890.dviesprijs*890.-

499.-

949.-

PHILIPS HI-FI VIDEO
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760; Flatsquarebeeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv.*1795.-

945.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28ST2471; Adviesprijs*1995.-

1695.PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST
28SL5800; 70cm. Adv.*2695.-

1795.-

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ
28PT300B; Adviesp_rijs*2795.-

1995.

PHILIPS 63 CM KTV
| 25MN1350;Adviesprijs*1445.-

995.-

VR632;TURBO-DRIVE,4koppen, stereo, longplay, LCDafstandbediening. "1295.-

849.-

GRUNDIG HI-FI VIDEO
GV240; "Beste koop", VHS-HQ,
TELETEKST/PDC. "1709.-

345.-

m
SIEMENS AQUASTOP
Superzuinig.Adviesprijs'1348.-

859.979.-

MIELE VAATWASSER
G570; TOPKLASSE. "2099.-

1399.-

MIELE K1321S LUXE
SIEMENS 310 LITER SAMSUNG M6135
KOEUVRIESKOMBINATIE MAGNETRON OVEN

Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs'1498.-

999.-

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIES KOMBINATIE

Supersnel verwarmen en
ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs*279.-

179.199.-

Mi

yy

SHARP R2V14STUNT
WHIRLPOOL AVM610
20 liter inhoud. Adviesprijs'649.-

249,

B

MOULINEX LUXE
FMA735N; Digitale bediening
en draaiplateau. Adv."499.-

299.-

INDESIT 1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeerzuinig.Adviesprijs"1199.-

1^1

SHARP R3G56 KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

749.-

379.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT

Type 2E400E; Adv. "949.- 2-DEURS KOELKAST SHARP HETE-LUCHT
Ondanks grote inhoud kom- KOMBI MAGNETRON
pakte afmetingen. Adv.*849.- R7C26; 24 liter, 1000 Watt en fe.<i
digitale bediening. Adv."699.-

749.-

Type AWG719; Adv. "1235.-

699.-

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling. Adv.*799.-

ZANUSSI 2-DEURS
INDESIT PROMOTIE

STUNT! Adviesprijs"749.-

679.-

WHIRLPOOL AVM920

Type 2596; Adv."799.-

SONYSHOWVIEW+PDC

479.

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv!*999.-

LUXE 800 TOEREN

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi

WHIRLPOOL 2-DEURS magnetron. Adv."1499.-

SLVE50; 4 koppen, TriLolic. Adviesprijs*1330.-

~

235 liter. Adviesprijs*985.-

799.

PHILIPS VIDEO+ PDC
VR333; "Beste koop!"
3 koppen, TELETEKST/PDC
prog. Adviesprijs*1095.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER
1-DEURS KOELKAST

SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviesprijs. "890.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

529.-

BLAUPUNKTSHOWVIEW

RTV256EGC; Supersnel,
LCD-afstandbed. Adv."995.-

INDESIT KOELKAST
2-slerren vriesvak. Adv.*699.-

529

AEG B O V E N L A D R
LAV275; 1000 toeren. "1699.-

SHOWVIEW VIDEO

145 LITER KOELER

VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. ^699.-

GRATIS.3JAAR

BAUKNECHT SUPER
3 laden. Adviesprijs*1199.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

699.-

StffiY VIDEtf + FÜC

"BESTE KOOP" Officiële
Philips garantie. Adv.*695.-

(i

ZANUSSI KOEL/VRIES

1199.-

STEREO + SHOWVIEW

695.445.-

•«suissr. •£*ÏÏ3^™**%!2
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749BLAUPUNKT HI-FI

649.-

37CMTYPE37KV1212
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HRJ600; Stereo. Adv.*1299.

52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs*1345.-

14AA3527; Adviesprijs*745.-
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899.JVC HI-FI VIDEO

STEREO TELETEKST

PHILIPS TELETEKST

649.
679.-

Type KGV3602; 3 vriesladen en extra grote koelruimte. Adviesprijs'1699.-

SONY HI-FI VIDEO+PDC
SLVE70; Tri-Logic! 4 DAPRO koppen, Hi-Fi stereo
enPDC.Adviesprijs.*1780.-

INDESIT D3000WI; 6 programma's, 12couverts.Adv."999.-

TypeW697LW;Vooriader,RVS
trommel EN kuip. Adv."2299.-

1045.-

1449.869.-

TOPMERKCAMCORDER

| TX1988; Stereo
enteletekst.
tereo en

1099.-

JVC HIFI STEREO
4 KOPPEN VIDEO MET SHOWVIEW

SONY STEADY SHOT

Stereo en teletekst.
letekst.Adv.*2250.Adv.*2250.-

,

INDESIT 800 TOEREN WASAUTOMAAT
800 toeren volwasautomaat, trommel roestvrijstaal,
traploos instelbare temperatuur, halve wasknop, 14
basisprogramma's voor katoen, synthetika, fijnwas
en wol, formica bovenblad, zelfreinigende pomp en
zeer zuinig. Adviesprijs"*999.-

Topmerk. Adviesprijs*749.-

449.-

BOSCH KOELKAST

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21;Afstandbediend. *768.-

399.-

BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak. Adv."749.

4 KOPPEN VIDEO

455."
BOSCH 180 LITER

Topmerk! Perfekt beeld. "799

469.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektrofomuis+grill. "999.-

KTR1843; Adviesprijs*949.

ETNA FORNUIS 14.00
GRUNDIG70CM ~~
STEREO TELETEKST
ST70-550; Adviesprijs^l949.-

TOPMERKWASDROGER

PHILIPS VIDEO + PDC
Turbc-Drive!LCD-afst.bed."895.-

998.-

Wasdroger. Adviesprijs'495.-

prC ffiJ/T'
TpeTD52: Reverserend "649.-

349. •

63TA4410; AdviesprijsM 995.-

BAUKNECHT TRA961

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

IS70-33; Stereo en teletekst.

KONDENSDROGER

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ210

BLAUPUNKT 63 CM
| MM6j3-12;TetetekstAdv.*1679.-

GRUNDIG 51 CM KTV

~~

RCQ
UUÖ."

37 CM KLEUREN-TV

298

OPZETVRIESKAST

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl.grillenkookwekker."1510.-

Opzetvrieskastje. Adv."595.-

N5000: Geen afvoer nodig

LCD-afst.bed."799.-

449
GRUNDIG VIDEO + PDC

B49."

ATAG TURBO-FORNUIS
WHIRLPOOL AFB594 KFF452; Luxe gas-elektro

Kondensdroger. Adv."1 549 -

fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

WHIRLPOOLAWG912

GV401; "Beste koop!" TE-,
LETEKST/PDC prog. "1 099.-

120 LITER VRIESKAST

T51-540; Teletekst. Adv."1099.-

PWfr
IJata

PELGRIM SUPERLUXE |S
GAS-ELEKTROFORNUIS ^

ATAG GAS-ELEKTRC

tfra v»u>

BLAUPUNKT 70 CM

W§

410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs."1575.-

ZANUSSI WASDROGER

TURBO-DRIVEVIDEO
ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST Supersnel, VHS-HQ video. V59.-

998.-

BAUKNECHT KRC3032
300 LITER KOELER

AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv. "1449.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

~~

Inkl. afstandbediening. "699.-

349.-

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER

BETER EN GOEDKOPER.'

Elektronisch. Adv. "1699.-

1099."
MIELE DROGER T349

PHILIPS GROOTBEELD
KLEUREN-TV

548."

SUPER KOOKPLAAT M
WHIRLPOOL243 LITER 4-pitsgaskookplaat. "298.-

1 .40 meter hoog met 6 vriesvakken cq laden. Adv*1165.-

TQQ
f ïlö
STUNT!! VRIESKIST!!

63cm Black Matrix Flat Square beeldbuis.
Menusturing via de afstandbediening. *1445.

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. "249.-

159.-

899:r
PIN CODE |
;BCC-card!
Aanyraag-folder in de winkel!|

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1341; Adv. "848.-

Bijna alle topmerken leverbaar in alle maten en soorten. ETNA WASEMKAP
Er is al een vrieskist vanaf: AVANCE; 3-standen. Adv"135.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

Electronisch betalen I HAARLEM
'
(BEVERWIJK
.
met uw PlPJ-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk" JSUPÉRSTORE 1100 m2
zonder extra kosten l Rivièradreef 37
.
| Breestraat 65

l BADHOEVEDORP
ALKMAAR l
AMSTELVEEN
ZOETERVWHJDE I
DEN HAAG
HILVEÏÏSUM

298.-

78.-

.1 tot 5.3Ö;üur
9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
' ' vrijdag
l El CUTBfï Cl IDEDC l Badhoevedorp
9 uur
77 tot 9
&i^' n «*!•&•£Jtr?lMaarssenbroek vrijdag ........... 7 tot,9 uur
IN DjE RANDSTAD | overige filialen donderdag....... 7 tot-9 uur

DESSERT-TIP

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

Wilt u eens druiven op een
originele manier in een dessert
verwerken? Zet dan eens een
druivencake met mascarpone
op tafel. Het is eenvoudig te bereiden en het resultaat is een
heerlijk zoet én hartig nagerecht.
U heeft ervoor nodig: plakjes cake (zelfgemaakt of voorverpakt),
sinaasappellikeur,
mascarpone (verse roomkaas),
poedersuiker en pitloze druiven.
Bereiding: snij zoveel plakken cake als u nodig heeft.
Rooster deze in het broodrooster. Besprenkel ze daarna
met de likeur en schep op elke
plak een flinke hoeveelheid van
de roomkaas gezoet met poedersuiker. Leg elke plak op een
dessertbordje. Leg wat druiven
op de kaas en rond het gerecht.
Strooi er vervolgens nog wat
poedersuiker over.

= Actie
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Uw gasten en huisgenoten
zuilen verrast zijn!

Pannekoeken

Vanaf nu krijgt iedereen zijn
Choq op tijd!

niet alléén
voor kinderen

Want bij Choq, de lekker romige chocolademelk, loopt een
fantastische horloge-actie.

Wellicht heeft u de afgelopen
zomerbuitenshuis pannekoeken
gegeten. Dan is u vast opgevallendatdietochweeranderssmaken dan bij u thuis. Dat komt omdat de kok in het pannekoekenhuis nog wat extra ingrediënten
aan het beslag toevoegt, die
meestal niet in het kant-en-klare
beslag zitten dat u in poedervorm in de winkel koopt. Ook de
bereiding wordt wat aangepast.
Kunt u thuis het zelfde resultaat
bereiken? Zeker wel!

Bij aankoop van twee verpakkingen Choq krijgt u nu voor
maar fl. 6,95 een uniek en
stoer Choq-horloge thuisgestuurd.
Wat u precies moet doen om dit
horloge in uw bezit te krijgen,
leest u op de actie-stickers op de
handige hersluitbare Choq literpakken (romig en halfvol) en het
Choq 3-pack.
Allemaal aan de Choq!
'•'••'• '

Lange wimpers en een prachtige
oogopslag met Stretch Mascara
Vrouwen willen graag extra
lange en volle wimpers. Dat
maakt de ogen immers nog groter en mooier. Stretch Mascara
van Max Factor brengt dit nu binnen bereik van iedere vrouw.
Stretch Mascara is een combinatie van een hoog geconcentreerde mascara en een uniek
'Criss-cross borsteltje'. Daarmee
wordt elke wimper, vanaf de
aanzet tot het uiterste puntje, stuk voor stuk volledig en
diep gekleurd.
Stretch mascara is parfumvrij
en hypoallergeen en dus ook uitstekend geschikt voor de meer
gevoelige ogen. Stretch mascara, voor fl. 13,95 verkrijgbaar bij
warenhuis, parfumerie en drogist, is er in drie kleuren: Rich
Black, Navy Blue en Black Brown.

Gratis zilveren
bedeltje bij
Dr. van der Hoog
Belkis
'Een sieraad voor uw huid'. Dr.
van der Hoog neemt dit gezegde wel héél letterlijk want
tijdelijk ontvangt u bij aankoop
van een Dr. van der Hoog Belkis
produkt (voor de normale en
gemengde huid) gratis een
écht zilveren bedeltje tw.v.
fl. 11,95. Het bedeltje heeft de
vorm van de Griekse vaas uit het
logo van Dr. van der Hoog.
U krijgt het in uw bezit door
uw kassabon (september!), het
nummer van de streepjescode
op het produkt, samen met uw
naam en adres toe te zenden
aan: De BoodschappenKrant,
Antwoordnummer 1980, 3000
VB Rotterdam. U krijgt het bedeltje dan automatisch thuisgestuurd.

Gel met het
gemak van
hairspray

Stretch mascara voor lange
wimpers en een prachtige
oogopslag.

Leuke 'Vat geen
kou' zakdoeken
'Vat geen kou' vla!
Nu het najaar de warme zomer
weer heeft weggeblazen, wordt
het tijd voor wat extra, lekkere,
vitamines. U vindt ze in de 'Vat
geen kou' vla van Menken van
Grieken. Een vla met een heerlijke sinaasappel/ananas-smaak
en échte stukjes fruit.
Komen die extra vitamientjes
voor u wat te laat en heeft u al
een kou te pakken? Geen nood!
Spaar dan voor de leuke 'Vat
geen kou' zakdoeken met
koeienprint (ook als sjaal of hoofdband te gebruiken), die Menken van
Grieken voor u heeft klaar liggen.
Doe voor 1 december twee
streepjescodes uit de verpakking
van de 'Vat geen kou' vla én een
volledig ingevulde en ondertekende girobetaalkaart of eurocheque t.w.v. fl. 4,95 in een envelop en stuur deze naar: Men-

® = Nieuw

Fantastische
horloge-actie
van Choq

page Ultra keukenpapier:
uw beste hulp in
een hygiënische keuken!

Page Ultra.

O = Suggestie

Bereiding: Maak het beslag zoals op de verpakking van de pannekoekenmix beschreven. Scheid
van de (extra) eieren de dooiers
van het eiwit en voeg het eiwit
aan het beslag toe. Doe er naar
smaak 1 tot 3 zakjes vanillesuiker
en een scheutje amandellikeur
bij. Roer het geheel goed door
met garde of staaf mixer. Het beslag is goed als het wat lijkt te
rijzen (eiwit) en er luchtbelletjes
in het beslag ontstaan.
Bak vervolgens de pannekoeken om en om in de koekepan,
maar zet het vuur niet te hoog.
Uw pannekoeken worden wat
dikker dan u gewend bént. Serveer de pannekoeken met bv.
slagroom, chocoladesaus, stroop,
poedersuiker, confiiure of jjs en
ontdek dat pannekoeken meer
zijn dan een kindergerecht!
Geniet ervan!
Maitre Rolff

Uw haar zit pas goed als 't zit
zoals u dat zelf wilt! Een gel die
uw haar volume geeft en het
lang en stevig in model
houdt, is daarbij onmisbaar.
Veel mensen hebben een hekel
aan het inmasseren van de gel.
Daarom brengt New Wave
nu een gel op de markt, die met
een handige verstuiver op
het haar kan worden aangebracht: de New Wave Volume
Gel Sprizz.
ken van Grieken, 'Vat geen kou'
zakdoek, Postbus 722, 4870 CB
Etten-Leur. Frankeer de envelop
voldoende en vergeet niet duidelijk uw naam en adres te ver-,
melden. Dé zakdoek wordt binnen drie weken bij u thuisbezorgd.
De lekkerste zuivel van't Land

",•':• >: r -.^:'f?:'-.

Dit heeft u nodig: 1 pak pannekoekmix, 2 eieren, vanillesuiker
en amandellikeur naar smaak.

Fa Deo Balsam: de hele dag
verzorgd en fris zonder irritatie
Fa heeft een nieuwe deodorant: Fa Deo Balsam. Een deodorant met huidverzorgende
bestanddelen en zonder alcohol.
Fa Deo Balsam verzorgt uw
huid en irriteert niet. Fa Deo
Balsam is zo mild, dat u het zelfs
direct na ontharing kunt gebruiken. Naast een frisse en milde verzorging geeft Fa Deo Balsam u uiteraard een lange deodorant werking door het bekende
24uur deo-active-system van Fa.
Fa Deo Balsam is verkrijgbaar als
deospray, deoroller en deoverstuiver. Ter kennismaking
zijn de deospray en deoroller tijdelijk afgeprijsd van f l. 4,49
naar fl. 3,49 en de deo-verstuiver van fl. 6,99 naar fl. 5,49. Fa
Deo Balsam is verkrijgbaar bij
drogist en supermarkt.

O 1, Koffie, thee, cacao
O 2. Koffïemelk
© • -3. Chocoladedranken
O 4. Concerven
O 5. Kip en gevogelte
O 6. Fruit
O 7, Vlees
O 8. Vis
O 9. Rijst
O 10. Pasta
O 11. Soep en bouillon ";••
O 12. Brood, beschuit, toast
O 13. Ontbijtprodukten
O 14. Broodbeleg
O 15. Boter, margarine en olie
O 16. Kaas
O 17. Topping en room
© 18. Melkprodukten
O 19. Diepvriesprodukten
O 20. Alcoholische dranken
O 21,Sauzen
O 22, Babyvoeding
O 23. Luiers
@ 24. Toiletpapier & Tissues
® 25. Deodorant
© 26. Bad- en doucheprodukten
O 27. Mondverzorging
® 28. Cosmetica
© 29. Gezichtsverzorging
€> 30. Persoonlijke verzorging
O 31. Huishoudelijke produkten
© 32. Haarverzorging

Kijk ook naar de
BopdschappenBeurs
E

U

R

O

T,
donderdag op Euro 7
om 11.00,13.50
en 15.00 uur

m je stralen

donderdag en vrijdag
op stads-rv Rotterdam
om 17.45.19.45,uur

-**

"

STADSOMROEP

Door de verstuiver wordt de
gel gelijkmatig over het haar
. verdeeld. Bovendien kunt u de
hoeveelheid heel nauwkeurig
doseren. Zo bereikt u snel en
ongeacht uw haartype een
optimale versteviging.

tux iaat de ster m
Je stralen.

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

De New Wave Volume Gel Sprizz kost fl. 6,95 en is verkrijgbaar bij drogist en supermarkt.
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Doe mee en maak kans op een mooie luxe Electrolux wasautomaat, droogautomaat, afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderste beller of inzender, met
het goede antwoord,
een Electrolux kruimelzuiger klaar!
^ GRATIS

KRUIMEL
ZUIGER

Ook straks nog
verse mosselen

«=»~..-i«u„

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

De kans is groot dat u onlangs
genoten heeft van verse mosselen. Het is immers mosseltijd.
Dat betekent helaas ook dat het
aanbod verse mosselen straks
weer minder wordt. Voor wie
ook over een paar maanden
nog van verse mosselen wil genieten, is het goed om te weten dat u mosselen gerust kunt
invriezen. Mits u ze vooraf
een paar minuten laat koken. Het beste spoelt u de
mosselen voor het koken goed
schoon en verwijdert u eventuele openstaande of gekneusde exemplaren. Na het koken
moet u de mosselen uit de
schelp halen. Vervolgens vriest
u ze, met het kookvocht, in. Zo
kunt u ook van de winter nog
eens van lekkere verse mosselen genieten.

1. Met welk produkt bent u de hele dag
verzorgd en fris zonder irritatie?
2. Welke douche-gel laat de ster in je
stralen?
en bel uw antwoorden door naar

De Boodschappenlijn
- - -

tBRfillfl
jaw^

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21 uur

SKW
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Braun Silk-épil rekent snel en zacht
af met ongewenste gezichtshaartjes
Voor het verwijderen van ontsierende haartjes op bovenlip
en/of kin biedt Braun een effectieve oplossing: de Silk-épil. Dit
unieke epileerapparaat heeft
draaiende schijfjes, die openen
en sluiten als pincetten. Snel en
zacht worden zelfs de kortste
haartjes (vanaf 0,5 mm) aan de
wortel verwijderd. Met wekenlang een gladde, zachte huid als
resultaat. Bovendien komen de
haartjes steeds fijner terug. Ook
deze haartjes kunnen, dankzij de
instelbare klemkracht, effectief
verwijderd worden.

Als lezer van de BoodschappenKrant kunt u nu profiteren
van fl. 10,- kassa-korting bij
aankoop van de silk-épil cosmetic. Want bij inlevering van de korting'sbon bij één van de V&D warenhuizen krijgt u fl. 10,- korting
op de Braun Silk-épil cosmetic.
De actie geldt voor.de Silk-épil
cosmetic op batterijen en de
Silk-épil cosmetic snoerversie.
De aanbieding (maximaal één
kortingsbon per persdon) loopt
van 18 septembertot 14 oktober
1995.
Profiteer dus snel.

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

doo c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam
De wirinaars ontvangen schriftelijk bericht.
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Met vragen en/of opmerkingen over het
Boodschappenspel kunt u terecht bij Telè;
world, Postbus 59154,3008 PD Rotterdam.

Naam:
Adres:
Postcode:

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Woonplaats:
250 l

514.550 GEZINNEN
ONTVANGEN IEDERE WEEK
EEN KRANT VAN
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' We maken een
zwartboek over
degemeente'

Oplage: 5.300

Editie 17

Weekmedia

*In Japan hebben ze dat niet eens'

DËZËWËÉm
Heimwee
Menig leerling van de
o
jubilerende
MariaO
school denkt nog met heimwee terug aan vroeger jaren.
Sommigen
helemaal
aan
'meester Weidema'.

Handicap
Met drie peuters is Het- ^ .4
tie van der Vetten haar l i
speelgroep gestart. De moeders die bij de speelgroep van
de kinderen met een handicap
zitten, hebben duidelijk een
band met elkaar. Vaak spreken ze onderling af en als de
kinderen jarig zijn komen ze
ook bij elkaar. „Het is toch zo
dat op een verjaardag allemaal gezonde kinderen komen. Alleen de jarige heeft
wat. Maar als je kind ook gehandicapte vriendjes of vriendinnetjes heeft, is hij of zij niet
meer de enige met een handi- i
cap. Voor de hele groep wordt
het dan wat algemener."
i

ZANDVOORT - Bewoners van de gemeentelijke huurwoningen gaan een zwartboek maken, over hetgeen er gebeurt in Zandvoort, op het gebied van de Ruimtelijke
Ordening. Aan de stille demonstratie, dinsdagavond voor
het raadhuis, namen naar schatting zo'n 60 bewoners deel.
„Een succes, maar toch is deze actie nog niet voldoende,"
aldus een van de initiatiefneemsters.
'Stop het slopen! Let op het
Zandvoortse culturele bezit.'
Dat waren twee van de vele verzoeken, die dinsdagavond op
kleine kaartjes aan CDA-wethouder Versteege van Ruimtelijke Ordening werden overhandigd. De bewoners zijn bang
dat EMM hun huurwoningen
zal moeten afbreken, als de gemeentebij de verkoop boven de
eerder afgesproken prijs gaat
zitten. Dat zou volgens EMM
betekenen dat de renovatie van
de woningen, duurder dan
nieuwbouw, in gevaar zou komen.
„Waar zijn jullie mee bezig,
ik woon al meer dan 50 jaar in
mijn woninkje," siste een van
de bewoonsters dinsdag voor
de raadsvergadering tegen wéthouder Versteege. Deze wilde
echter niet in discussie treden
met de - merendeels - dames. „U
hoort eind van het jaar onze
beslissing wel."
Voor sommigen is dat 'wat al
te gortig'. „We zitten al heel
lang in onzekerheid," zegt Tine
Koome, een van de initiatiefneemsters van de stille actie.
„Ze verpesten ons woongenot."
Zij en de andere initiefneemster, Jo Voolstra, zijn vast van
plan door te gaan met hun ac-

ties. „We gaan een zwartboek
maken over de gemeente Zandvoort. Over hoe ze met ons dorp
omgaan. Ik heb het flink achteruit zien gaan. Daarom nemen we voortaan een schrift
mee, en als er iemand loopt te
klagen, zeggen we: schrijf het
maar op!
Wat de prijs van de ruim 200
woningen is, wordt geheim gehouden. Maar wethouder Flieringa wond er maandag geen
doekjes om dat het college
meer geld van EMM wil hebben. „De gemeente wil 65 duizend méér hebben." Volgens
hem kan dat geen kwaad voor
de woningen. „Het bedrag is
niet interessant. Wij zijn verplicht eventuele winst te besteden aan de sociale woningbouw."
Duidelijk wordt, dat de gemeente op deze wijze inspraak
afdwingt in de plannen van
EMM. Is de gemeente het daar
niet mee eens, dan wordt het
geld gewoon nog niet uitgekeerd. Maar of het college vóór
of tégen sloop is, dat blijft vooralsnog onduidelijk. EMM heeft Kijken, uitproberen én kopen,
altijd gezegd 'indien mogelijk'
ZANDVOORT - 'Zandvoort
de woningen te willen behouis in de herfst the place to be',
len.
zo was onlangs in een computerblad voor MSX-liefhebbers
te lezen. Afgelopen zaterdag
werd dat bevestigd: de
MSX-beurs in de Pellikaanhal
trok bijna duizend bezoekers
uit heel Europa, van Italië tot
Zweden en Engeland.
Zij kwamen niet voor niets,

Zandvoort over vijf
jaar in rode cijfers
Op zich lijkt het negatieve
saldo in het jaar 2000 met een
bedrag van 156.000 gulden in
het rood, nog wel mee te vallen.
Het is echter een groot verschil
met de uitkomst van 1996: het
voordelig saldo van de begroting voor komend jaar bedraagt
maar liefst bijna een miljoen,
om precies te zijn: 979.000 gulden. Een en ander betekent, dat
de gemeente in 2000 ruim 1,1
miljoen minder te besteden
heeft dan komend jaar.
De vermindering van de rijksuitkering bedraagt ongeveer 10
procent van het huidige, totale
bedrag, 14,9 miljoen gulden. De
korting begint al eerder dan in
2000. In feite komend jaar, al
maar zij wordt stapsgewijs ingevoerd: elk jaar gaat er meer
vanaf.

Bekeuring voor
snuffelen in vuil

Tot het niveau - in 2000 - 1,5
miljoen lager ligt. Op dat peil
moet het daarna blijven, is het
uitgangspunt in Den Haag.
Toch hoopt het college jaarlijks wel een of meer grote investeringen te kunnen doen
voor noodzakelijke ingrepen,
zoals bijvoorbeeld onderhoud
van wegen en - het komend jaar
- opknappen van het Cultureel
Centrum. Voor dat laatste is
640 duizend gulden ingeruimd.
Het college wil dit soort uitgaven uit eigen middelen f inancieren, hetgeen tegelijkertijd
rentevoordeel oplevert: „We
willen voor dit soort dingen
geen langdurige leningen meer
afsluiten," aldus financiënwethouder Flieringa (GBZ). Voor
grote uitgaven komt jaarlijks minimaal - 572 duizend gulden
beschikbaar. Dat bedrag is gevonden in enkele structurele
maatregelen.

Grieks
specialiteiten
restaurant
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Antiek- en kunst
beurs in Orangerie
ZANDVOORT/OVERVEEN - Lionsclub Zandvoort houdt zondag l oktober in de Orangerie op landgoed Elswout een antiek- en
kunstbeurs. Deze duurt van
11 tot 5 uur.

alles was mogelijk op de MSX-computerdag in de Pellikaanhal
want op MSX-gebied was er
heel wat nieuwe software te
zien en te koop, waaronder muziekuitbreidingen én een gloednieuw grafisch programma uit
Zwitserland. „Dat is van we-

Foto Persbureau Zandvoort

verloop van de beurs: „Er waren iets minder mensen dan vorig jaar, maar ze bleven wel langer hangen. Het was een heel
gezellige dag. Volgend jaar zien
we wel weer. Ik hoop alleen dat

de Pellikaanhal dan nog bestaat, anders moeten we uitwijken naar een plek buiten Zandvoort. Een nieuwe hal zal er
dan nog wel niet zijn en de Van
Pagéehal is veel te klein."

College van B en W ter verantwoording geroepen
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ZANDVOORT - Het college van Burgemeester en
Wethouders is dinsdagavond ter verantwoording geroepen in verband met het
plaatsen van een grote advertentie in Haarlems Dagblad. Hierin staat dat notaris Gielen correct heeft gehandeld bij een transactie
van een premie-koopwoning.
„Waarom voelt het college
zich geroepen een advertentie
te plaatsen, waarmee de integriteit van een notaris aangetoond
moet worden?" Die vraag van
PvdA-fractievoorzitter Jeannette van Westerloo bleef dinsdag
nog onbeantwoord.

Matje
Ë

reldformaat, dat hebben ze
zelfs in Japan, waar MSX ontstaan is, niet eens," zegt de
Zandvoortse organisator Jaap
Hoogendijk.
Hij is erg tevreden over het
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ring vindt woensdagavond de krant daar niets mee wilde maar beloofde er in de commisdoen, besloot het college een sie Bestuurlijke Zaken op terug
plaats.
Een en ander had betrekking advertentie te plaatsen. 'Het te komen. Dat gebeurde mede
op de advertentie die het colle- college is de overtuiging toege- op aandringen van VVD-er Van
ge dinsdag in het dagblad had daan, dat notaris Gielen correct Caspel: „Dit moet toch een keer
ZANDVOORT - Tijdens 'Het
laten plaatsen. Daarmee rea- heeft gehandeld en er dus geen aan de orde komen." Het colle- lekkerste weekend' zal de fongeerden B & W op een artikel sprake kan zijn van een klacht ge en de notaris gaan ondertus- tein voor het raadhuis weer
van een week eerder, waarin over de handelwijze van de no- sen overleggen welke stappen spuiten. Het weer in gebruik
stond dat de Zandvoortse nota- taris,' aldus het i gemeentebe- zij kunnen nemen 'om tijdig stellen van de fontein is mogeris Gielen bij het gemeentebe- stuur in de advertentie. 'Het voor een overdracht een vorde- lijk gemaakt door een gulle gift
stuur op het matje moest ko- probleem van de gemeente is, ring uit een anti-speculatiebe- van de stichting De Strandkormen. Een klant van Gielen had dat zij de boete niet via de nota- ding te kunnen zekerstellen'. rels.
een premie-koopwoning ver-ris kan innen, indien de verkokocht, maar weigerde een deel per, zoals in dit geval, daar niet
(ADVERTENTIE)
van de winst - volgens de krant mee akkoord gaat.'
zo'n zestigduizend gulden - af
te dragen aan de gemeente. Hij
was daartoe wel verplicht van- Stappen
wege het anti-speculatiebeding.
Van Westerloo had eerder al
Dat verbiedt eigenaren om een geprobeerd de kwestie op de
premie-koopwoning
binnen raadsagenda te laten plaatsen.
tien jaar met winst te verkopen. „De raad is hiervan op geen enDit is bedoeld om speculatie kele manier op de hoogte gemet woningen, die met over- steld, wij moeten het uit de
heidssubsidie bewust goed- krant vernemen." Volgens haar
koop worden gehouden, te heeft een dergelijke kwestie dit
voorkomen.
jaar al eerder gespeeld.

Fontein in gebruik

„Zo'n antwoord moet taehoorlijk worden voorbereid," reageerde burgemeester Van der
Het gemeentebestuur stuurVan der Heijden had er dinsHeijden. „Ik geef u dat antwoord in .de commissie Be- de naar aanleiding van het arti- dagavond 'geen behoefte' aan
stuurlijke Zaken." Die vergade- kel een persbericht, maar toen een en ander te bespreken,

ZANDVOORT - In Zandvoort zijn twee vrouwen van 39
en 29 en een 29-jarige man, alle
drie uit Haarlem, aangehouden, omdat ze in het grof huisvuil snuffelden, dat ZandvoorZANDVOORT - 'Het Lekters langs de straat hadden ge- kerste Weekend van Zandzet. Hiervoor is een vergunning voort' gaat zeker door. Bart
nodig. De gemeentelijke milieu- Schuitenmaker en Cor van
inspecteur en politieagenten Gelder waren daar gisteren,
deelden een bekeuring uit.
kort voor het ter perse gaan

'Lekkerste Weekend bij voorbaat al een succes'

Kostverlorenstraat

van deze krant, absoluut
van overtuigd. De twee grote
tenten konden woensdag
nog niet opgezet worden
vanwege de harde wind,
maar vandaag zou het minder hard waaien.

ZANDVOORT - De toekomst
van de Kostverlorenstraat blijft
onzeker. De gemeenteraad ging
dinsdag akkoord met een krediet om twee rijbanen te creëren plus één fietsstrook, én om
te asfalteren. Fietsers in oosteVolgens het tweetal, samen
lijke/zuidelijke richting moe- met Michel Demmers (Albaten daardoor voortaan via de tros/Fisherman's Friend) de
Julianaweg en de oude iepen organisatoren van het eveneblijven gespaard. De raad stelde ment, hoeft de lichte vertraging
echter als voorwaarde, dat in het opzetten van de tenten
eerst de veiligheid van dit plan geen roet in het eten te gooien
wordt onderzocht.
en kan het 'Lekkerste Weekend' vrijdagmiddag gewoon op
tijd, om 13.00 uur, van start. Dit
'Zandvoortse Preuvenement',
zoals het wel vergeleken wordt
met het gelijknamige eveneDatum
HW
LW
HW LW ment in Maastricht, is bij voor28sep 05.26 01 05' 17.4613.14 baat al een succes, zeggen de
29sep 06.09 01.39 18.2814.06 organisatoren. Vanwege het
deelnemers: dertig
30sep 06.5602.1419.1514.50 aantal
1
okt
07.49 03.16 20.0915.47 standhouders plus nog een aan- De organisatoren van het 'Lekkerste Weekend' hebben er zin in. V.l.n.r. Cor van Gelder, Bart
2
okt
09.05 03.55 21.35 16.46 tal instanties die op een andere Schuitenmaker en Frenk Teeseling namens Michel Demmers
Foto Bram ck> Hollander
3
okt
10.20 05.30 22.5517.45 manier een bijdrage leveren.

[Waterstanden B

fokt
11.35 07.20
-.-19.24
5
okt
00.16 08.50 12.5020.50
Okt
01.16 09.45 13,4521.45
Maanstand/getij:
tK zond. 1 okt. 15.36 uur
Ooodtij woensd. 4 okt.
'1.35 uur NAP + 71 cm
V
M zond. 8 okt. 16.52 uur

Investering
„Vroeger was het heel moeilijk om Zandvoortse ondernemers mee te krijgen, voor een
evenement dat geld kostte,"
zegt Cor van Gelder (Bad Zand-

Vorig jaar werd er voor het
eerst een dergelijke beurs gehouden, in een sfeer van de 'Camera Obscura'. Dat was zo'n
succes, dat besloten werd om er
een jaarlijkse herfst-traditie
van te maken. Maar deze 'Antiques d'Orangerie' is groter van
opzet dan vorig jaar. Nu worden ook de centrale hal, de
blauwe zaal en de west-koepel
als beursruimte ingericht. Aangeboden worden onder meer
zilver, kristal, sieraden, andere
kunst- én gebruiksvoorwerpen.
De antiek- en kunstbeurs
wordt georganiseerd ten bate
van de stichting 'Lions helpen
kinderen'. De toegangsprijs bedraagt een rijksdaalder plus
één gulden voor het Landgoed
Elswout.

Vragen over plaatsen advertentie voor notaris

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - De gemeentekas is nu nog goed gevuld,
maar vanaf het jaar 2000 zal dat veranderen. Het Rijk zal in
dat jaar 1,5 miljoen minder uitkeren aan de gemeente
Zandvoort dan nu het geval is. Daardoor slaat de balans
negatief uit.

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 17166 ;
Advertenties:
tel. 17166 '
Redactie:
tel. 18648 ;

voort). „Maar op dit initiatiefis
heel erg enthousiast gereageerd. We zijn dus op de goede
weg, vooral als je beseft dat niemand er dit weekend aan zal
verdienen. Het is een diepte-investering die vooral op de lan-

gere termijn effect moet hebben." De standhouders betalen
dit jaar elk ongeveer duizend
gulden, met het gehele evenement is zo'n 45 duizend gulden
gemoeid.
Het evenement is bedoeld zo-

wel voor inwoners van Zandvoort als voor toeristen. De
Zandvoorters kunnen nader
kennismaken met de culinaire
en andere - recreatieve - mogelij kheden in hun woonplaats.
Zo is bijvoorbeeld ook de nieu-

l oktober a.s. van 11.00- 17.00uur. "UitgezonderdMijndersMeubelen

we filmclub Simon van Collem
aanwezig. De toerist kan zich
goed op de hoogte stellen van
allerlei leuke kanten van de
badplaats: behalve restaurants
en andere horeca-ondernemers
presenteren zich hier nog tal
van andere bedrijven en instanties die het verblijf in Zandvoort - en omgeving - kunnen
veraangenamen.

DRIE MAANDEN
V O O R MAAR ƒ 1 3 , 0 0

Toeristen
Een van de belangrijkste
doelstellingen is. dat de toerist
zich door al die mogelijkheden
laat verleiden om hier later
weer terug' te komen. Zowel
dagjesmensen uit de omgevingals" verblijt'stoeristen uit verder
weg gelegen streken. Daarom is
er zèlt's tot in Duitsland reclame gemaakt voor het komende
weekend en zijn er speciale hotelarrangementen aangeboden.
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Het 'Lekkerste Weekend'
moet zelf ook een van die redenen worden om weer terug te
komen naar Zandvoort. Het
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
moet immers, en dat zeker niet
op de laatste plaats, gewoon
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
een heel gezellig evenement
worden, als seizoensverlengende activiteit. Schuitenmaker
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
(hotel Triton): „De toerist moet 1 opgeven: 020-562.62.11.
denken: we gaan gezellig een
paar dagen naar Zandvoort ' Stuur deze bon in een open envelop naar
want daar is nu het Lekkerste | Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"
Weekend."
Vervolg op pagina 'A
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DOKTERSBERICHTEN

C. A. J. Jagtenberg
huisarts

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN

Noord-/Do//ond

afwcxig van
2 t/m 6 oktober
Waarneming,
ma t/m vrijdag 8.00-17.00 uur
De huisartsen
J. Anclerson tel 12058
F. Weeninktel. 12499

GEDOOGBESCHIKKING
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij
op verzoek van de Stichting Exploitatie Circuit Park te
Zandvoort, de activiteiten op het circuit, zoals die waren vergund
bi| de (inmiddels vernietigde) Wet geluidhindervergunnmg van
14 juli 1992, te mogen voortzetten totdat opnieuw op de
aanvraag d d 19 maart 1991 is beslist, een positieve beslissing
is genomen (gedoogbeschikkmg van 5 september 1995,
nr 95-S15I79). Appellanten/belanghebbenden m de beroepszaak
is reeds de gedoogbeschikkmg ter kennisneming toegezonden.

ADVERTENTIES

Wij gaan met vakantie van
25 september tot 7 oktober
Postagentschap

is elke morgen

KENNISGEVING

Inzage
De gedoogbeschikkmg en het verzoek daartoe liggen op werkdagen, tijdens kantooruren, vanaf 29 september tot
l l november I99S ter inzage
- bij de dienst Milieu en Water van de provincie
Noord-Holland, kamer 2090, Houtplein 33 te Haarlem,
- bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en
Milieu van de gemeente Zandvoort, Raadhuisplem 4 te
Zandvoort van 09.00 tot 12.30 uur;
- bij de Openbare Bibliotheek, Pnnsesseweg 34 te Zandvoort

open

van

9.00 tot 10.00 uur.
Alleen voor postbussen

op:

Poststukken, girobetaalkaarten enz. tijdens onze vakantie af te halen
Postkantoor Zandvoort L. Davidsstraat

maandag

van 14.00 tot 17.30 uur

en

van 18.30 tot 20.30 uur;

dinsdag

van
van
van
van

woensdag en zaterdag
vrijdag

14.00
10.00
10.00
14.00

tot
tot
tot
tot

17.30
12.00
12.00
17.30

uur;
uur;
uur,
uur

van 18.30 tot 20.30 uur.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen tot l l november 1995 tegen de
beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, t a.v de secretaris van
de Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.
De indiener van een bezwaar kan (fai| indiening) verzoeken om
zi|n/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken

Postagentschap Pasteurstraat 14
tel. (02507) 17192
2040 EA Zandvoort

uitvaartverzorging
kennemerland bv

De indiener van het bezwaarschrift overeenkomstig het bepaalde
in artikel 36 Wet op de Raad van State en artikel 8 81 Algemene
wet bestuursrecht kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan
de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. BIJ het verzoek
moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd. Voor
nadere informatie kunt u telefonisch kontakt opnemen met de
heren D. de Vries en E. Numan (023 (5)1438 83/(5) 14 45 l l)
van de dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 15351 of 023-33 19 75

De volgende commissies vergaderen
volgende week in het Raadhuis
- dinsdag 3 oktober, 20.00 uur, commissie
Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 4oktober, 20.00 uur, commissie
Bestuurlijke Zaken
- donderdag 5 oktober, 20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ordening
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie in de hal van het Raadhuis BIJ het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de agenda staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren

GROENEAKKEN
SCHOONGEMAAKT
De GroenBakken worden in de komende week
(week 40, 2 t/m 6 oktober) op de ophaaidag
schoongemaakt
Nadat de bakken door de ophaaldienst zijn geleegd, komt een speciaal reinigingsvoertuig door
de straat om ze schoon te spoelen Van de
bewoners wordt verlangd dat ze de GFT-emmers
na het legen aan de straat laten staan, totdat het
schoonmaken heeft plaatsgevonden
De vuilnisman zal na het legen de emmer voorzien van een kaartje, dat weer wordt ingenomen
door de schoonmaakploeg na het schoonmaken
van de bak Men dient er rekening mee te
houden dat het reinigen van de rolemmers mogelijk kan uitlopen tot na 17 30 uur
Nadere informatie 02507-61510

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen
Celsiusstraat 16

- 1 boom

De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlmgh Onnesstraat 20 te Zandvoort De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
0900 tot 12 00 uur

het college van Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

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

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

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
Kostverlorenstraat 125a

-1 boom

De bij de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlmgh Onnesstraat 20 te
Zandvoort
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
tot 6 weken na publikatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben kapvergunning verleend voor het kappen van
maximaal 95 bomen op het binnenterrein
Julianaweg-Kostverlorenstraat waarvan
- 27 bomen ten behoeve van de bouw van
21 woningen,
- 46 bomen als gevolg van de slechte toestand,
- 22 bomen, indien wordt aangetoond, dat
deze ondanks de afschermende maatregelen
geen overlevingskans hebben
De kapvergunning kan desgewenst worden mgezien bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te
Zandvoort, geopend van maandag tot en met
vrijdag van 09 00 tot 12 30 uur
Gedurende zes weken na het verschijnen van dit
blad kunnen tegen de verleende kapvergunning
schriftelijke bedenkingen worden ingediend bij

GEMEENTE

• AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING

95086B Zandvoortselaan 129 uitbreiden woonhuis
95087B Burg Nawijnlaan 1 wyz verleende
vergunning
93-089-B
95088B Wikkelaan 11
uitbreiden woonhuis
95089B Oosterstraat 18
uitbreiden woonhuis
De genoemde aanvragen liggen op dinsdagen vrijdagmorgen van 09 00 tot 12 30 uur
ter inzage bij de afd Bouwtoezicht, Milieu en
Bouwkunde van de sector Grondgebied,
Raadhuisplem 4
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke
termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, t a v BWT, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort De ontvangen zienswijzen worden
bij de beoordeling van de aanvraag betrokken
Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat
er wettelijke regels bestaan, die ons tot
de verlening van een vergunning kunnen verplichten

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
95020B Omgeving Julianaweg/ nieuwbouw 21
Kostverlorenstraat
villa's
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling
Bouwtoezicht en Mmeu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09 00 - 1 2 30 uur gedurende zes
weken na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders, t a v BWT,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplem 4

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP
COMMISSIEVERGADERINGEN VOORTAAN IN
COMMISSIEKAMER BEGANE GROND

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

De verbouwing van het Raadhuis van Zandvoort nadert zijn einde.
Als onderdeel van de verbouwing is ook het oorspronkelijke raadhuis aan de
zijde van de Haltestraat geheel aangepast.
In dit gedeelte is op de begane grond een aparte vergaderzaal aangebracht.
Deze zaal is met name bedoeld voor commissievergaderingen.
De komende commissievergaderingen zullen dan ook aldaar plaatshebben.
De ingang voor deze vergaderingen is dan niet meer het bordes, maar de deur
aan de Haltestraat.
Bezoekers kunnen via deze ingang het Raadhuis binnenkomen.

GRANDIOOS OPENINGSFESTIJN

GEMEENTE

Al meer dan 25 jaar een begrip
in kwaliteits-occasions.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507-14160

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

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

PROFESSIONALS IN:
AUTORECLAME
REKLAMEBELETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO'S)
ZETWERK (BV.ADVERTENTIES)
DRUKWERK & STICKERS
PROMOTIONELE KLEDING
VLAGGEN & SPANDOEKEN

ttt komgl^
ofte
ltóëmn^

KLEjNE KROCHT. 2, ZANDVOORT"

023-5720212
-fc
-{s
-X

WIJ GAAN!
Een mens leeft niet
van brood alleen.
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Per 20 september bakken
wij ze niet meer bruin.
Bedankt voor het in ons
gestelde vertrouwen

Bakkerij Stuurman
Henny en Henk

-X

-d
-*
-d
-d
-ti
-d

Zeestraat 48
Zandvoort
WIJ KOMEN!
Eindelijk!
Singer naaimachines
en fournituren breidt uit.

^GRATIS
BEL

06 - 022 45 35 of vul de bon in.

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".
* Een kompleet vei zorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
xo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens, iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-)
* De afkoopsom is onder bepaalde \oor\vaarden aftiekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten)
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM JDirckt hulp bij een sterfgeval.
;
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 328750

'J*

Dat is broodnodig.
Binnenkort gaan wij
van de Prinsenhofstraat
naar de winkel van
Stuurman verhuizen.
Wij houden u op de hoogte!
Tonny en Piet Stokman

Ja, ik \vil vrijblijvend meer informatie ener de natuia-uinaamer/ekering
oimangen. Ik heb de gaianne dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:,
stiaat:.
posteode/\\ oonplaats:
telefoon:
leeftijd(en):
Bon in envelop /.onder post/egel /enden aanUitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

ƒ 4750,ƒ 5750,ƒ 4950,ƒ 6750,prns op aanvraag
ƒ 4750,ƒ 11 950,ƒ 11 950,ƒ 5250,ƒ 6950,ƒ 4750,ƒ 4750,ƒ 9750,ƒ 9750,ƒ12600,ƒ14850,ƒ13750,ƒ 9950,ƒ 7750,ƒ 11 950,ƒ 7950,ƒ15950,ƒ 8750,ƒ18950,ƒ39500,pr op aanvraag

Alfa Romeo 33 m '87
Alfa 33 1.3 plaatje van een auto '87
Audi 100 5al m '85- rood metallic c v get glas
BMW 581i m '87 pullman get glas c v enz
Cadillac Eldorado '85 full options abs nw st Ie eigenaar onderhoudersboekje aanwezig
Fjat rihno 70 cl m '88 metallic sportvelgen
Fiat fipo dgt m '90 c v elkr ramen schuif/kanteldak get glas alle opt
Fiat tipo m '90 5 speed 4 deurs metallic alle opt
Fiat uno m '86 i z g st metallic
Fiat uno 60s m '88 brede sportvelgen metallic sportstuur enz
Ford escort xr3i m '84 rondom spoilers m kleur
Ford escort 1,61 m '85 metallic nette auto
Ford escort diesel m '88 get glas sp bak abs nw si
Ford sierra 2,0 gl metallic c v 4 deurs get glas enz
Ford scorpio m *9 2,81 automal w w Mas c v sportvelgen abs nw st
Ford sierra 1,6 cl. m '92 ferrari rood c v get glas sportvelgen 5 deurs 5 speed enz abs nw st
Ford sierra wit xr rondom spoilers dikke uitvoering 90
Honda accord m '87 c v get glas automaat
Honda itegra '88 i z g st
Honda crx '89 alle opt sportvelgen
Mazda 323 4 deurs zilver metallic m '88 striping
Mazda 626 coupe m '91 rood metallic spoilers sportvelgen enz
Mercedes 190 e m '85 sportvelgen schurf/kanteldak get glas a b s c v enz
Mercedes 300e m '86 schuif/kanteldak eleklr ramen amg verlaagd sportvelgen leder inter
Mercedes 450 si b| '73 alle opt zilver met zomer en winterkap
Mercedes 450 si bl '76 alle opt aner uitvoering super rood wit leder inter zomer en winterkap
MG m '86
Mitsubishi galant m '88 c v 5 speed alle opt
Mitsubishi station '85 turbo uitvoering spec velgen leder interieur eet
Nissan sunny slx m '88 get glas c v open dak enz
Nissan sunny diesel slx '88 zeer nette auto
Nissan sunny gli 16 v'88
Nissan sunny 16vgti'89 sportv alle opties
Opel corsa 1,5 diesel swing uitv 'm 91 abs nw st striping 4 deurs sedan
Opel kadert gsi dgt dashboard alle opties
Opel kadert gsi m '89 rondom spoilers verlaagd digital dashboard sportvelgen
Opel kadert gt race uitvoering 16v supersnel '87
Opel kadert station diesel m 91 c v get glas enz absnwst
Opel kadert automaat m '85
Opel manta berlinelta m '84 sportvelgen kuipstoelen enz
Opelvectra l,8i metallic c v stuurbekr m'91 nwst zonw glas
Peugeot 205 1.6 gti m '87 zwart spoilers alle opt
Peugeot 205 m '88 bl metallic abs nw st
Peugeot 205 gl m '88 gel glas zuinige auto
Peugeot 205 1,9 gli zwart metallic schuifdak verlaagd uitgebouwd sport inter brede wielen
Peugeot 405 gr Ipg metallic stereo 5 speed bumpers m kleur m '88
Ponhac hans-am bl'79 zwart targa 6,6ltr airbrushed eagle
Pontiac firebird b| 75 ferrari rood
Porsche 944 m '84 leder inter automaat abs nw st metall cv w w glas fuschi velgen
Renault 19 ts m '89 open dak elektr ramen metallic sportvelgen get glas c v enz
Renault 11 zre m '87 elektr ramen c v get glas Ipg metallic
Rover 213s m '87 alle opt stereo sportvelgen metallic
Rover 2600s v/d plas uitvoering m '82 alle opt
Subaru gri|S kent m '85 zeer nette auto
Suzuki alto m '90 abs nw st
Suzuki swiftgti 16v ferrari rood sportvelgen eet '88
Suzuki Iwin cam 16v full options super kanon '87
Toyota carina l Ixl 16v m 90 automaat full opt
Toyota corolla sxl m '87 abs nw st elektr schuifdak
Volvo 340 gl m '88 i z g si
Volvo 480 gs '88 sportvelgen abs ns st
VWpolom r 85igst
VW golf qH 16v groen '87 alle opt
VW golfgti '87 verlaagd 5speed elektr schuifdak
VW golf gti 16v m '88 get glas kuipstoelen metallic 5 speed zeer snel
VW golf gti 16v m '88 zwart eletr schuif/kanteldak w w glas metallic
5 speed verlaagd sportvelgen
VW golf gli lôv zwart dikke wielen '88
VW golf gti 16v wit verlaagd sportvelgen '88
VW golf gti 16v donkerblauw schuifdak sportvelgen '89
VW Golf cabriolet l 81 gti 5 speed wit wit leder interieur '87
VW passat station m '941 z g st
VW polo 16v kuipstoelen speciale uitvoering 230 km/h m '87
VW sirocco gfi am uitvoering m '86 5 speed get glas enz
VW sirocco 1,8 i 16v abs nw st dikke volle auto '88
DIVERSE INRUIL AUTO'S AL VANAF ƒ 1000,- MET NIEUWE APK
NOG CA. 100 ANDERE AUTO'S IN VOORRAAD!!!
BEL VOOR INFORMATIE!!!

Krams-Tax
Verrijn StuartweS 13 Diemen
(Ind.tcrrcin Diemen-Zuid t.o. Kwantum Hallen)
Tel. 020-6992865/6002911 Fax 020-6955787

ƒ 6900',ƒ 8950,ƒ 7950,ƒ 8750,ƒ14950,ƒ15950,ƒ 11 950,ƒ 8750,ƒ 6950,ƒ 7750,ƒ12750,ƒ 3750,ƒ 4750,ƒ15750,ƒ 9750,ƒ 8950,ƒ 9650,ƒ12750,ƒ 8950,ƒ18950,ƒ 4750,ƒ13950,ƒ 11 950,ƒ 6950,ƒ 8250,ƒ 4750,ƒ 2750,ƒ 11 650,ƒ12750,ƒ 11 750,ƒ 11 950,ƒ 8750,ƒ 5950,ƒ13750,ƒ 3750,ƒ 9750,ƒ 9750,ƒ10950,ƒ 11 900,ƒ13750ƒ13750,ƒ14750,ƒ16750,ƒ 3950,ƒ 9950,ƒ 8950,J H 750,-

Wij garanderen u 12 maanden schriftelijke
garantie op onze kwahteitspccasions
Tijdens openingsshow minimaal ƒ 2500,tot ƒ 5000,- terug voor uw auto ongeacht bouwjaar en staat Voor een goede
auto altijd meeri
Tijdens de show verse koffie met gebak,
een drankje en hapje. Kom, uiteraard geheel vrijblijvend, onze supershow bezoeken'

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m woensdag 9.00-17.00

uur
UMI

l.00 uur
donderdag/vrijdag 9.00-21.0
i-17.00 uur
zaterdag/zondag 9.00-17.00
Bij aankoop:
verrassingspakket voor de kinderen
(als klap op de vuurpijl)
3 maanden GRATIS wegenbelasting

ONDERHOUD VAN
ALLE MERKEN
HOGE KORTING
ZONDER INRUIL
SCHERPE
CALCULATIE!!!

Ook op

ZONDAGl
geopend
+2
koopavonden

'3%êe
•

3 maanden
GRATIS
wegenbelasting!!

Eigen werkplaats Tel. 020 -6956606
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Gymleraar Ruud Weidema haalt herinneringen op aan leerlingen van jarige Mariaschool

4

Lekkerste weekend

Geen ballen, geen lintjes, geen stokken, niks

ZANDVOORT - Eerlijk gezegd twijfelde Ruud Weidema
of hij wel naar de reünie van het 75-jarige bestaan van de
Mariaschool zou gaan. Niet omdat hij er geen zin in had.
Hij was eerlijk gezegd bang, dat hij de namen van sommige
kinderen zou zijn vergeten. Die zorgvuldigheid typeert de
57-jarige, vriendelijke sportleraar misschien nog wel het
meest. Want veel leerlingen van de Mariaschool denken
juist aan 'hun meester Weidema' met de grootst mogelijke
heimwee terug.
door Martha Burger

Dertig jaar maar liefst zat hij
in het vak en alle scholen van
Zandvoort heeft hij gehad, op
de Hannie Schaftschool na. En
juist in dat gymzaaltje van het
oude Hannie Schaft-gebouw,
gaf Ruud Weidema in 1963 voor
het eerst les aan de kinderen
van de Mariaschool. „Een klein
pestpukkelzaaltje was het, gewoon met te doen," zegt Weidema lachend.
„Toen ik daar voor het eerst
binnenkwam, schrok ik me wezenloos. En dan te bedenken,
dat die klassen hartstikke vol
zaten, gemiddeld zo'n dertig
kinderen per les. Dat waren
echt bakken, het was de tijd van
de geboortegolf. Ik gaf in die
tijd negen lessen per dag, drie
kwartier per keer. Ze konden
me aan het eind van het jaar
opvegen."
Weidema herinnert zich dat
oude gymzaaltje nog als de dag
van gisteren. Eerlijk gezegd
vond hij die periode uit zijn carrière
ook
verschrikkelijk
zwaar. Hij was altijd erg zorgzaam voor zijn pupillen en 'als
de dood' dat ze brokken zouden
maken. De lessen begonnen altijd meteen met de nodige
stress: „Aan het begin van de
les kwam het hele zootje met
een noodgang aanrennen. Hadden ze zich eerst natuurlijk
flink in moeten houden op de
route langs het kerkhof. Daar

stond Piet d'Hont, de koster,
meestal wel ergens te graven."

Jantje Lammers
„Bij de gymzaal aangekomen, werden ze helemaal dol,
doken ze allemaal tegelijk heel
wild de trap af, die akelig nauwe kleedkamer in. Eén grote
chaos was 't. Daarna moest ik
ze in dat kleine gymzaaltje weer
in het gareel zien te krijgen. Het
was geen gezicht, als ik ze m
een rij zette, stonden ze hélemaal door de bocht. Ik zie het
nog voor me bij de allergrootste
groep. Helemaal aan het eind
stond Jantje Lammers."
Weidema nam zijn vak serieus op, was altijd heel zorgvuldig in lesgeven. „Je moest
opletten dat ze allemaal goed
luisterden en geen brokken
maakten. Bij sommigen zag je
al meteen dat het niet goed
ging. Die waren er niet bij, dan
zaten de jaloezieën dicht!"

Voetballen
De omstandigheden in de
zaal maakten het lesgeven er
volgens Weidema ook niet beter op: „Het linoleum van de
vloer zat los en overal zaten
kuilen. Er waren gewoon hele
plakkaten uitgetrokken. Overal
zaten scherpe punten en rondom waren allemaal ramen. Kun

Ruud Weidema: 'Ik had een leerling die kon 25 meter onder water zwemmen. Volgens mij had
die knul

tóeuwen'

je je voorstellen: allemaal glas
in een gymzaal?"
Het viel ook niet mee om de
kinderen iedere keer opnieuw
bezig te houden. Er was hélemaal geen materiaal. Weidema:
„Er waren geen ballen, geen lintjes, geen stokken, geen kegels,
er was daar echt helemaal niks.
Voetballen, dat mocht hélemaal niet van de schoolinspectie. Balspelen hoorden volgens
hen niet in de gymzaal. De kinderen moesten turnen."
„Ik had echt te doen met al
die arme kinderen, die een pesthekel hadden aan turnen.
Maar ik kon ze tijdens de les
ook nergens mee paaien. Als ze
er geen zin meer in hadden en
vervelend werden, kon ik ook

niet zeggen: 'Jongens, straks
gaan we nog wel even lekker
voetballen'. Dat maakte het er
voor mij niet makkelijker op."
„Turnen was trouwens ook
behelpen. Er stond daar een
oude springkast en een kinderbokkie. Daar moest ik het dan
de hele les mee doen. We hadden ook van die Zweedse wandrekken, maar die waren hélemaal levensgevaarlijk. Ze kwamen op een gegeven moment zo
de muur uitzetten. Het hele
zootje ging van huppetee! Toen
hebben we ze gewoon maar
vastgespijkerd."
Weidema giert plotseling van
het lachen, hoewel hij ook moet
huiveren van de herinneringen.
„Touw zwaaien konden we ook

Foto Andre Lieberom

al niet meer op een gegeven moment. Dat is een verhaal apart.
De zes touwen die we hadden,
waren de wanhoop van de
schoonmaakster. Op den duur
rafelden ze heel erg van onderen. Dat ging natuurlijk steeds
verder, want geld om ze te repareren was er met."
„Kom ik op een morgen m de
zaal, heeft ze al die touwen afgesneden. Ik moet zeggen, wel
keurig recht. Maar ze hingen
opeens zo hoog, ik kon er met
geen mogelijkheid meer bij. Ze
had er blijkbaar voor op een
stoel gestaan. 'Die dingen maken ook zo'n rotzooi', had ze
alleen maar droog gezegd. Toen
was het hoofdstuk touwzwaaien ook voorbij."

Toch was gymles geven een
vak apart, vindt Weidema, die
13 jaar op de Mariaschool heeft
gestaan. Hij moest zich tijdens
de les altijd strak aan een schema houden. Dat was het schema van 'de Oostenrijkse
School', ontwikkeld om gedurende het gehele jaar houdingvormende oefeningen te doen.
Vroeger waren er veel houdmgafwijkingen onder de kmderen. Dat kwam door slechte taehuizing, beperkte medische
zorg of omdat er geen geld was
om aan sport te doen.
De les bestond uit vijf fasen.
Weidema: „Dat haalde ik allemaal maar net, ik stond voortdurend les te geven met m'n
klokkie in de hand: fase l moesten de kinderen in de sfeer van
de les komen, bijvoorbeeld
even nog een spelletje om alle
energie te ontladen. Vervolgens
kregen ze 10 minuten rompoefeningen, daarna kracht en behendigheidsoefemngen (wandrek of touwen). Fase 4 was:
'Gaan, lopen, springen', bijvoorbeeld over de banken."
„De laatste fase was een afsluitmg, bedoeld ter kalmering.
Tegenwoordig noemen ze dat
evaluatie. Vaak liep dat behoorlijk uit de hand," zegt Weidema
lachend. „Dan kon ik het zelf
ook niet laten om met zo'n spelletje een beetje gekheid te maken. Nou dan was fase vijf natuurlijk volkomen mislukt.
Gingen ze nog drukker weg dan
dat ze binnenkwamen."

Zwemmen
Uren kan hij doorpraten over
zijn vak. Herinneringen zat,
ook van de latere periodes. Zo
was het lesgeven in de nieuwe
gymzaal aan de Prinsesseweg
stukken beter. „Alleen de ballen, die waren nog steeds erg
slecht." Schoolzwemmen in
het 'Bouwesbadje' was ook altijd een belevenis. „We waren

Sterke verhalen op reünie over zuster Meselius en haar lineaal
ZANDVOORT - 'Een massale opkomst', zo omschreef schooldirectrice M.
Snijders-Blok de reünie die
zaterdag in de rpoms-katholieke Maria-basisschool aan
de Prinsessweg werd gehquden. 655 voormalige leerlingen hadden gehoor gegeven
aan een oproep om déze
feestelijke bijeenkomst ter
gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van de school bij te
wonen. Sommigen waren
zelfs overgekomen uit het
buitenland.
De eerste sessie in de middaguren was voor leerlingen van
het eerste uur, de opa's en
oma's, sommigen al ruim in de
tachtig. Het weerzien met voormalige klasgenoten in de leeftijd van dertig tot en met vijftig
jaar liep tijdens de avonduren
volledig uit de hand. Ook het
weerzien met de vroegere juffen en meesters Joosten, Hogenbos en de meesters Van
Geemert en Bosman was hartverwarmend.

diend voor nieuwbouw. Vandaag de dag wordt er nog steeds
les gegeven in de 'nieuwbouwschool' aan de Prinsesseweg.
De voormalige klaslokalen aan
de Koninginneweg zijn inmiddels het domein van enkele
plaatselijke kunstenaars.
Hoeveel Zandvoorters in de
loop van de jaren de Maria-

school bezochten is niet be- voorters geworden, zoals auto- in het huidige gebouw 'De
kend. De feestcommissie deed coureur Jan Lammers en wét- Krocht'.
De tentoonstelling over 75
1400 uitnodigingen de deur uit. houder Ruimtelijke Ordening
Gerard Versteege.
jaar Mariaschool, die in een de
klaslokalen stond opgesteld
Australië
Zaterdag bleek duidelijk dat trok veel bekijks. De jubileumVeel voormalige leerlingen ble- vrijwel iedereen nog steeds met commissie is een jaar bezig geken verhuisd, sommigen naar plezier terugdenkt aan de tijd weest met de voorbereidingen
Zwitserland, Australië en Cana- dat zij leerplichtig waren. Ster- van het feest.
da. Anderen zijn bekende Zand- ke verhalen werden weer opgehaald. Over de strenge zuster
Meselius en haar liniaal, die zij
gebruikte om ongehoorzame Mariawijn
Er werd een jubileumkrant
kinderen tot de orde te roepen.
Over zuster Augustina en zus- vervaardigd en zelfs een speciater Helena en de juffen Bos, Al- le 'Mariawijn' gebotteld en op
kemade en Boshart. Herinne- fles gezet en bakker Balk van
ringen aan de godsdienstlessen de Hogeweg bakte op bestelling
door kapelaan Lichthart en een f eesttaart met een afmeting
over de tijd dat de mis nog werd van 160 bij 220 centimeter.
De feestelijkheden rond de
opgedragen door pastoor Bohll

ZANDVOORT - De bekende tv-presentator Hans van
Willigenburg is vorige week
een paar uurtjes sportief
onthaald in Zandvoort. Hij
Oud-leerlingen vajn allerlei leeftijden stroomden zaterdag bin- heeft hier promotiesportjes
nen op de feestelijk versierde Mariaschool
gemaakt voor de programFoto Marga de Boer maserie Gezond en Wel die

7 oktober van start gaat.
De filmpjes worden deze
week, sinds gisteravond, op
RTL4 gebruikt als vooraankondiging van Gezond en Wel.
Het programma zelf wordt
komend seizoen elke zaterdag-

Meningen
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Na afloop van de puzzeltocht
krijgen alle kinderen een prijs.
Aan het einde van dit schooljaar wordt het jubileum van de
Mariaschool officieel met een
receptie afgesloten.

er heel blij mee, maar het bad
was eigenlijk niet berekend op
zulke grote groepen," zegt Weidema. Hij krijgt het nog warm
als hij eraan terugdenkt ,,Ik zei
altijd voor de gein' als de eerste
groep nu eens drie minuten
lang onder water blijft, dan kan
de andere groep er boven
zwemmen En op fluitsignaal
wisselen!"
Hij herinnert zich nog goed
zo'n lange knul bij het onder
water zwemmen „Iedereen
had er de grootste moeite mee
om de zeven meter te halen
Maar hij redde de 25 meter nog
wel als het moest. Halverwege
het bad draaide hi] zich al
zwemmend op zijn rug en
zwaaide vanaf de diepte heel relaxed naar me Ongelooflijk,
volgens mij had die knul kieu-

Dat seizoensverlengende et
fect was ook de eerste gedachte,
toen het idee voor het 'Lekker
ste Weekend' ontstond, tijdens
een etentje van Demmers en
Van Gelder Gedurende het
hele festival, drie dagen lang, is
- naast de lekkere hapjes - gezorgd voor veel vertier. Een uitgebreid programma staat elders in dit blad.
Het evenement wordt mor
genmiddag om een uur geopend. Joop Braakhekke ontkurkt dan de nieuwe Zandvoortse hmswijn, die daarna
voor ondernemers tegen mkoopprijs bij Van Gelder te
koop is, bijvoorbeeld als relatiegeschenk om om te schenken m de restaurants
Ook komt de wijn m de winkel te liggen, waarschijnlijk
voor een prijs van boven een
tientje.

(ADVERTENTIE)

ovz
Ondernemers Vereniging Zondvoort

KOMT ALLEN!!
UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum:
Aanvang:
Plaats:

28 september 1995
20.00 uur
Gemeenschapshuis, Schoolplein l te
Zandvoort

AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen
4. Notulen ledenvergadering 27 april 1995
5. Taakverdeling en samenstelling bestuur
- Aftreden mevrouw T. Stokman
- Aftreden de heer M. Emmen
- Het bestuur stelt voor de heer P. Olieslagers
(Drugstore De Gaper) te benoemen als nieuw bestuurslid
6. Gastspreker
- De heer J. Oosterhoff, Arbodienst Haarlem/
Noord-Holland West
7. British Race Festival
PAUZE
8. Braderieën
9. Decembermaand
10. Acties
11. Verlichting
12. Financiën
- Tussentijds financieel verslag
- Benoeming kascontrolecommissie
13. Ondernemersplatform Zandvoort
14. Rondvraag
15. Sluiting

'Braaf paard' voor Van Willigenburg

Op l september 1920, het jaar
waarin de gelijkstelling bij wet
werd vastgelegd voor het openbaar- en bijzonder onderwijs,
werd de Mariaschool aan de
Koninginneweg, door de toenmalige dorpspastoor M. Bohl,
met goedkeuring van het bisdom Haarlem officieel geopend. Het oude schoolgebouw
aan de Koninginneweg bleek
veertig jaar na de ingebruiknaRaadsleden vonden de verme te klein. Door het toenmalige parochiebestuur werd via de koopprijs van een stuk grond
gemeente bij het ministerie van aan de Zandvoortselaan te laag.
onderwijs een aanvraag inge- Het college verkoopt die grond
aan een particulier. Dat doet J.
v.d. Werf f aan vroegere transacties denken.

Zandvoorts
Nieuwsblad

jubileumviermg zijn nog lang
niet ten emde. Op 11 oktober
organiseert de feestcommissie
een sprookjes-speurtocht door
Zandvoort. Onder leiding van
ouders en leerkrachten zullen
de huidige leerlingen van de
Mariaschool verschillende opdrachten moeten uitvoeren.
Sommige juffen en meesters
gaan dan verkleed als sprookjesfiguur door het dorp. Voor
de kinderen zaak om hen te
herkennen.

Vervolg van voorpagina

Goedkope grond in Zandvoort? Maar niet voor particulieren. Dan staat de halve gemeenteraad op zijn kop. Het
geld moet ten goede komen aan
de inwoners van Zandvoort. De
VVD en de PvdA zijn wel vergeten dat een paar jaar geleden
het casino een goedkoop stukje
straat kreeg aan de Seinpostweg, en dat Gran Dorado voor

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

een zacht prijsje half Zandvoort kocht. Dat was bij de wéthouders Van Caspel, Termes en
Aukema.
Soms moet je het verleden
wel eens vergeten. Lou Koper
krijgt van mij nog steeds een
pluim omdat hij het huidige
college de hand boven het
hoofd hield. Wanneer - volgens

de heer Van Caspel - Zandvoort
een capabel ambtenarenkorps
heeft, zou ik niet weten waarom
externe bureau's de dienst uitmaken in Zandvoort. Het verkeerstechnisch bureau Goudappel en nog wat, lacht zich
tranen om die achterlijken in
Zandvoort, die niet weten hoe
je een auto of een fiets moet
laten rijden.

Wanneer je een ander bureau
laat uitzoeken hoe je nolenngspijpen liggen en er na plusminus 20 jaar achter komt dat het
niet goed is, dan heb je wel wat
in je mars.
De gemeente Zandvoort heeft
zelf de opdracht gegeven en uitgevoerd. De raadsleden mogen
van mij stoppen met die stoelendans ('t zijn ook leuke baantjes) want de inwoners van
Zandvoort betalen het gelag.
En een raadslid wordt gekozen
om voor Zandvoort wat te bereiken, in het belang van zijn
kiezer. Wat is wijsheid?

middag om vijf uur uitgezonden, de promotiespotjes dus
daaraan voorafgaand. Van Willigenburg bracht vorige week
eerst een bezoek aan watersportcentrum Tim Klijn, waar
hij in een zwemvest werd gehesen en vervolgens op een Nacra-catamaran mocht meevaren.
Dankzij de harde wind werd het
een vuurdoop maar de presentator vond het 'fantastisch'.
Voor de opnames ging ook een
boot van De Boer uit Heemstede het water op, plus een motorboot van Klijn voor de came- AIs hij woord houdt, kunnen Marcel Selier en Annemarie
raploeg.
Blankenstein tv-presentator Hans van Willigenburg binnenEnthousiast was Van Willi- kort terug: verwachten op hun manege
genburg ook over zijn ritje op en „Je kon zien dat hij al eens kelijks een half uurtje les kode rug van Katinka, een merrie eerder had gereden, al is hij nog men nemen." De medewerking
van Ruitersportcentrum Zand- geen goede ruiter, " zegt Marcel van de manege aan de nlmspot
voort (Ruckert) aan de Hei- Selier. „Voor de zekerheid had- was puur 'liefdewerk'.
Een vergoeding geeft RTL er
mansstraat. Op opdracht van den we hem het braafste paard
de opnameploeg moest hij een van stal gegeven en dat ging niet voor en bovendien mocht
duinpannetje opzoeken om goed. Het is hem heel goed be- niemand van de manege in
daar een paar rondjes te draai- vallen, hij wil hier voortaan we- beeld

J. v.d. Werff
Zandvoort

29 september, 30 september en 1 oktober

Het Lekkerste Weekend van Zandvoort
De organisatie dankt iedereen voor zijn bijdrage waarmee het weekend ongetwijfeld
een groot succes zal worden:
Holland Casino; Fisherman's Friends Zandvoort; Hotel Club Zandvoort; Hotel en
Pension overleg Zandvoort; GemeenteA/VV Zandvoort; Circuitpark Zandvoort;
Drink Restaurant Mollie en Co.; Rest. de Albatros; Toko Ann; Kroon Vis; Rosarito;
De Tromp winkel; Gran Dorado; Café Neuf; Rest. Artemis; Rest Fong L/e; Beauty
Salon Joke Draayer; De Gaper Drugstore; HEM A; Rosa's Cantina; Film Club Simon
v. Collem p/a Circus Zandvoort; OVZ Zandvoort; Richard Smith fysiotherapie Amsterdam; Pappa Luigi (Italian Catering) Amsterdam; Music Store; Ricard Tilburg;
Manier Besse Amsterdam; ABN-AMRO; Bo-Rent; Strandpachters ver. Zandvoort;
Hanneke Voit; Drukkerij v. Petegem; Visrestaurant v. Duivenvoorden; Zandvoorts
Nieuwsblad; AFAFA Sport; Stichting Kunstcircus Zandvoort; Marlboro Experience;
Warsteiner; Udo Buys public relations; Hotel Bad Zandvoort; Hotel Triton; Studio
118 Dansers van Connie Lodewijk; Folklore ver. „De Wurf"; Dico v. Putten.

De nieuwe huiswijn van Zandvoort, die op het Lekkerste Weekend xvordt gepresenteerd, is deze
week in de badplaats gearriveerd
niusuntie Mate de Bwr

donderdag 28 september 1995
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Je theoriecertificaat is tot
31 december '95 3 jaar geldig,
daarna 1 jaar.
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KUNSTSTOF

Theorie in één week
Zaterdag 30 september
van 09.00 tot 17.00 uur.
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ALUMINIUM

DEUREN
SERRES

JOHNNIE WALKER
RED LABEL

JOUKE DE JONGHE

;:

COEBERGH
BESSENJENEVER

SCHOTSE WHISKY
0.7 LITER

HELE LITER
ELDERS

vrij. 29, zat. 30 sept. en zondag l oktober
bent u van harte wel korn in onze

Inlichtingen:

Autorijscholen:

30 lessen + ex.aanvraag ƒ 1.700,- incl. b.t.w.
30 lessen + ex.aanvraag
Theorie + ex.kaart ƒ 1.775,- incl. b.t.w.
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OPEN HUISÜ .•;;•;'.::,

Gemeenschapshuis Zandvoort

Phil Waaning
Bert Hoogendijk
Tel. 12071
Tel. 14946
Spoedcursus

^H

RAMEN

TOTAAL VERN i EUWDE SHOWROOM
l

l N AMSTERDAM
LEVERINGSPROGRAMMA
• ramen
• draai-kiepj-amen met
nachtventilatie en 4 kiepstanden
• voordeuren in meer dan
200 modellen en kleuren
• keuken- balkon- en tuindeuren
• hefschuifpuien, kiepschuifpuien
• kunststof dakkapellen
(nieuw en renovatie)
• woonserres
• horecaterrassen
• vouwwanden,
winkelpuien
• garagedeuren
• gevelbekleding

*De, (utte \Loine
Wij zijn gesloten

KNIPPING KOZIJNEN

t/m
donderdag
5 oktober

op internaion
cur/er.srolcproe\enjen

KNIPPING KOZIJNEN SHOWROOM:
AMSTERDAM - SARPHATISTRAAT 730 ^ 020-6261720 |
Hoek Sarphatistraat-Zeeburgerstraat, bij Molen de Gooier
en voormalige Oranje Nassaukazerne, komende van de
IJ-tunnel richting Havens volgen.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Tel. 12932

VRAAG
ÓÓK
NAAR

LEASE'DEE

CHATEAU TOUR
CHAPOUX
A.C. BORDEAUX

Vrijkomende woningen
Voor starters
1 Dr. de Visserstraat 4, kale
huur ƒ 561,75, bruto huur
ƒ 581,90. 2-kamerwonmg op
beganegrond met cv.,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
bruto maandinkomen max.
ƒ 4.075,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: leeftijd t/m 30
jaar.
2 Van Lennepweg 51-1, kale
huur ƒ 600,00, bruto huur
ƒ616,45. 3-kamerwoning op
1e etage zonder cv en lift,
eigenaar EMM. Voorwaarden
om in aanmerking te komen:
(gezamenlijk) brtuo
maandinkomen max.
ƒ 4.300,-, één- en
tweepersoonshuishoudens.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd.
3

4

De Schelp 125, kale huur
ƒ 620,00, bruto huur ƒ 803,94.
2-kamerwonmg op 2e etage
met cv en lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen: bruto
maandinkomen max.
ƒ 4.450,-,
eenpersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste
leeftijd t'm 55 jaar.
Voor starters en vestigers
Lorentzsvraat 120, kale huur
ƒ 740,00, bruto huur ƒ 905,05,
4-kamerwoning op 5e etage
met cv en lift, eigenaar EMM.
Voorwaarden om in
aanmerking te komen:
gezamenlijk bruto
maandinkomen max.
ƒ 5.300,- en min. gezamenlijk
bruto maandinkomen
ƒ 2.600,-, minimaal
tweepersoonshuishouden.
Selectiecriteria: hoogste

Lorentzstraat 198: toewijzing op
leeftijd 24 jaar + 5 bonusjaren =
29 jaar.
Lorentzstraat 46: toewijzing op
leeftijd 31 jaar.
Lorentzstraat 145: toewijzing op
leeftijd 23 jaar.
Mr. Troelstrastraat 62-23:
toewijzing op leeftijd 30 jaar.
Van Lennepweg 51-3: toewijzing
op leeftijd 49 jaar.
Flemingstraat 264: toewijzing op
leeftijd 33 jaar + 4 bonusjaren =
37 jaar.
Lorentzstraat 157: toewijzing op
leeftijd 40 jaar.
Lorentzstraat 323: toewijzing op
leeftijd 22 jaar.
Keesomstraat 249: toewijzing op
leeftijd 21 jaar.
Flemingstraat 150: toewijzing op
leeftijd 22 jaar.
INSCHRIJVING NIEUWBOUW
ARIE-KOPERFLAT: WEGENS
DE VELE
INFORMATIE-AANVRAGEN IS
DE SLUITINGSTERMIJN VOOR
INSCHRIJVING VERLENGD
TOT VRIJDAG 29 SEPTEMBER
A.S.
BELANGRIJKE WIJZIGING
VOOR WONINGZOEKENDEN!
VANAF 1 OKTOBER 1995
ADVERTEREN WIJ ONZE
VRIJKOMENDE WONINGEN IN
DE REGIONALE
WONINGKRANT. DIT IS EEN
GRATIS HUIS-AAN-HUISBLAD.
DIT IS DE LAATSTE KEER DAT
WIJ DE VRIJKOMENDE
WONINGEN ADVERTEREN IN
HET ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD!

leeftijd.

Bij de toewijziging gaan
starters voor vestigers.
Sluitingstermijn inschrijvingen:
Woensdag 4 oktober a.s. om
13.00 uur. Alleen volledig
ingevulde en op tijd bij EMM
ingeleverde woningbonnen
worden meegenomen m de
selectieronde.
Informatie over het invullen
van de woningbon:
Weet u niet tot welke categorie u
behoort, heeft u problemen met
het bepalen van uw inkomen en
gezinssamenstelling of heeft u
andere vragen, dan kunt u
contact opnemen met ons, tel.
02507-17741.
Wij zijn u gaarne van dienst.
Toewijzingscriteria:
Deze liggen ter inzage op het
kantoor van EMM.
Gerealiseerde toewijzing op
eerdere advertenties:
Brederodestraat 15-1: toewijzing
op leeftijd 71 jaar.
Lorentzstraat 387: toewijzing op
leeftijd 21 jaar.
Lorentzstraat 455: toewijzing op
leeftijd 24 jaar.

W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G EMM

Thomionstraat l
2041 TA Zandvoort
PoMbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 02507-l 4924
Telefoon 02507-l 77 41

M

BEKROONDE

L

BULGAARSE
CABERNETSAUVIGNON
MERLOT RESERVE

VIN DE PAYS
.DOMAINE DE LABALLE
Wij werden betoverd door
deze frisse, droge, witte
wijn, gevinifieerd uit drie
regionale druivenrassen.
Deze beperkt beschikbare
partij kochten wij voor u
tegen een uitzonderlijke
lage prijs.

ELDERS J<49

CHATEAUX
. ,|VIARGEROTS
^ A.C. BORDEAUX SUPÉRIEUR

Deze' met zilver
" bekroonde to^WIjn is
een heerlijke begeleider van kruidige vleesgerechten, wild en
krachtige kazen.

. Deze zachte karakteris' ' tieke-klassewijn is
ideaal op dronk en laat
zich uitstekend
schenken bij rood vlees
of kaas.

ELDERS l£è

Cftexentc

ELDERS 9*4ST

OBhRNl-TSAUVIGSO. ,
MEKLOT

Haltestraat 55

Dames
pantalons

adres

O starter

D vestigen

Naam
Geboorte datum

Elastische band
Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

59.95

Naam partner
Geboorte datum

'GOUD!*

Kroon Mode

Ondergetekende heeft belangstelling voor de woning(en)

Ondergetekende is D doorstromer

ELDERS JUHT

s »;>,;-> Si

Woningbon
adres

Deze zeer vriendelijk
geprijsde, rode
Portugeese 'appellation'
laat zich uitstekend
schenken bij gekruide
gerechten en zachte
kazen.

De druivesoorten van deze
prachtige volle, diep rode
wijn hadden als basis de
kalkrijke kleigrond van SL
Atoine-du-QueyreL Terecht
werd deze wijn met zilver

MEDAILLE

Super
NOORD
Gratis
ruime
parkeergelegenheid

BAIRRADA MESSIAS
VINHO TINTO

L

heeit alle dranken!
HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
Alle aanbiedingen zi|n geldig l/m 7 oklober zolang de voorraad slrekl

Aantal meeverhuizende kinderen onder 18 jaar
Gezamenlijk totaal bruto inkomen per maand

VERHUIZEN?
Postcode

Verhuizen is vakwerk!

Plaats
Telefoon privé
ALUMINIUM SCHUIFDEURSYSTEEM VAN 16 MM SPSGEL MUREN

Telefoon werk
Woonsituatie

D inwonend

D zelfstandig

Indien zelfstandig

Q huurwoning

P koopwoning

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

Maakt u gebruik van de overgangsregeling?
D ja

D nee

Zo ja, vermeld de waarde van de overgangsregeling
Bent u in het bezit van een urgentie verklaring?
D ja

D nee

Wit Verhuizingei

l zo ja, kopie hiervan bijvoegen

Alleen in te vullen door doorstromers
Huidige type woning
| etage

D wel lift

G geen lifl

Aantal kamers inclusief woonkamer
Eigenaar

L

Kale huurprijs per maand
Datum waarop u op uw huidige adres m het bevolkingsregister
staat ingeschreven
i
i
i
i
i
i
Onvolledig of foutief ingevulde bonnen worden niet behandeld

Handtekening

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel-en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145?
Een hang-en leg-indeling
f. 520.'

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

ERKENDE
VERHUIZERS

f. 1665.Uw kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

Voor documentatie en prijzen bek 020-6101046
THE DOORS Jon Rebelstraat S Amsterdam
(tussen Osdorperban en Ookmeerweg)

Super
NOORD
Vrijdagavond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPRVOND

Fa. Gansner & Co
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodesrraat 6C
Werkplaats Schelpenplein

Afeekmedia 17

donderdag 28 september 1995

'Er is wéér een kleine bakkerij weg'
ZANDVOORT - Zaterdagmiddag om 5 uur trekken Henk
n Henny Stuurman-Van Staveren definitief de deur van
e bakkerswinkel aan de Zeestraat achter zich dicht: Henk
aat met pensioen. Daarmee komt een eind aan een 72-jarig
landvoorts familiebedrijf.
In 1923 opende Henk van Staeren, de vader van Henny, een
igen bakkerswinkel aan de
[elmersstraat, hoek Potgietertraat. De bakkerij zat aan de
verkant, waar nu Paap gevesigd is. Dit moet een van de alireerste winkeltjes geweest
ijn in Oud-Noord. Voor die tijd
.ad Henk bij Willem van de
.Verff gewerkt, de bakker op
.et Gasthuisplein, 'Willem
stropie' genaamd. Daarmee
vas hij in het voetspoor van
ijn vader getreden, Cees Van
.taveren, die had ook al op het
lasthuisplein gewerkt. Maar
Henk wilde op den duur eigen
aas worden en begon met een
igen wijk, tot hij de 'Helmerstraat' kon kopen.

dat raakte min of meer uit de
mode. Dat had ook wel een
voordeel: je kon efficiënter
gaan werken. Vóór die tijd
kwam de winkel altijd op de
derde plaats."
In later jaren namen Riet van
Staveren en Theo het bedrijf
over, -nog later werden dat
Henk en Henny. Henk Stuurman zit nu 28 jaar in het bedrijf,
maar is al dik vijftig jaar taakker.

Welletjes

„Ik ben op m'n veertiende begonnen... en eind oktober word
ik 65. Vandaar dat ik het nu wel
welletjes vind. We hebben de rit
lekker vol kunnen maken, al
heeft dat af en toe wat moeite
gekost: je hebt tegenwoordig
Hotels
zoveel concurrentie, vooral van
Na de oorlog vestigde het ge- supermarkten."
in, dat tien kinderen telde en
vaarin bovendien oom Theo
de jongste broer van Henk) Strandhuisjes
vas opgenomen, zich in de ZeeToch heeft de zaak altijd een
traat op nummer 48. Daar hechte klantenkring behouden.
#erd eveneens een bakkerij Niet verwonderlijk: het bakverd opgericht. Het was in het kersgeurtje bij Stuurman is al
iegin al een goed lopend be- tientallen jaren niet meer verdrijf, herinnert Henny zich. anderd. „ledere bakker taakt op
Wij hadden hier toen vrij veel zijn eigen manier, de klanten
mensen lopen. We leverden aan zijn daar aan gewend. Vandaar
lotels, strand, én vier woonwij- dat elke bakker ook zijn eigen
ken. Daarna is de bezorging vaste klantenkring heeft."
angzamerhand
afgenomen,
Behalve Zandvoorters zijn

)23-5334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeing: J. Anderson, B. van Ber;en, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens r . .weekend,
avond/nacht vanaf 16.30'uur, én
ijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de' dienstdoen-'
de arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
ïen afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
andarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo.heek, H.B.A. Mulder, tel. (023-)
5713185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk ZuidKennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(023-) 5714561, Vermissingsdienst 023-5383361, Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-)
5713888,
Asiel
Haarlem
023-5244443. Stichting Regionale
Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag),
ook voor melding van zoekge-'

,

Foto André Licberom

dat bij Stuurman ook veel be- jonger dan 65. „Dat hoor ik vawoners van strandhuisjes, bui- ker. Dat betekent dat je er niet
tenlandse badgasten die hier aan onder door gaat, van werjaarlijks komen, en zelfs men- ken." Henny heeft vele uren
sen van buiten de regio die spe- doorgebracht in de ruime
ciaal hier brood komen halen, woonkeuken achter de zaak,
onder ander uit Hoofddorp en van waaruit zij de winkel kon
Uithoorn. „Meestal bellen zij te- doen, de administratie én het
voren op dat ze een stuk of tien huishouden.
broden komen halen, om ze in
te vriezen."
Henk Stuurman heeft de me- Smoesje
rendeels 's nachts of 's morgens
Dat is haar heel goed bevalvroeg in de bakkerij, beneden len, zegt zij. „En dat, terwijl ik
aan de Achterweg, gewerkt. vroeger als kind nooit wilde
„Het is arbeidsintensief werk, helpen in de zaak. Iedereen
raakte of gevonden dieren.
maar daar heb ik geen moeite moest, maar ik was altijd weg
SOS Telefonische Hulpdienst mee." Hij oogt ook nog een stuk met een smoesje. Naschool ginHaarlem e.o.: Tel. 023 - 5471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot mens.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. (023-) 5717373,
op alle werkdagen
van
ZANDVOORT - De Vrij- tember open huis in het eigen
10.30-12.30 uur. Schriftelijk: zinnige
Geloofsgemeen- gebouw in de Brugstraat 15,
Postbus 100, 2040 AC Zand- schap NPB bestaat 125 jaar. van 10.30 tot 15.30 uur. Meer
voort.
In Zandvoort wordt dat ko- dan ooit wordt het kerkgebouw
Stichting Welzijn Ouderen mend weekend gevierd, on- opengesteld voor iedereen die
Zandvoort: Koninginneweg l, der andere met een open in de omgeving ervan woont of
tel. (023-) 5719393. Open voor huis.
toevallig langs komt. Op veleralle vragen van ouderen op
lei wijzen willen de leden van de
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
NPB zich hiermee naar buiten
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
Zowel op landelijk als op presenteren. De plakboeken en
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid plaatselijk niveau worden er mededelingenbladen en dergedat de coördinator aanwezig is. bijeenkomsten gevierd onder lijke die een beeld geven van de
Of bent u zelf niet in staat om een gezamenlijk thema: 'Ba- historie van de geloofsgemeenlangs te komen? Bel dan voor lans in beweging'. Bij de NPB schap zijn voor iedereen in te
een afspraak tel. (023-) 5719393. Zandvoort is er zaterdag 30 sep- zien. Op elk heel uur wordt een
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
(ADVERTENTIE)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 1,7.00 uur. De.kosten per persoon bedrkgeri vanaf
l juli 1991: ƒ1,50 voor een enkele
rit, ƒ2,- voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-5320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5719562 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - 5235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

gen bijna al mijn zusters in de
winkel werken, maar ik ging
naar kantoor. Tot ik dus een
bakker tegen het lijf liep, toen
moest ik wel. Uiteindelijk heb
ik het altijd heel leuk gevonden."
De kinderen hadden geen interesse om de zaak over te nemen. Vandaar dat bakkerij
Stuurman aanstaande zaterdag
voor het laatst open is. „Dan is
er wéér een kleine bakkerij
weg...." Henk en Henny blijven
in het pand wonen, in de winkel
en het magazijn komt Stokman
Naaimachines uit de Prinsenhofstraat.

NPB viert jubileum met open huis

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen, m.m.v. jongerenkoor
The New Choir Singers, collec'e Kerk en Israël
Gereformeerde Kerk, Juliana*eg 15:

Zondag 10.00 uur: ds. N. Koren"off, Heemstede
ftoomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
Zondag 10.30 uur: pastor D.

Zondagochtend l oktober is
er om half elf een kerkdienst
onder leiding van mevr. ds.
L.C.M. Blomjous-de Buy Wenniger. Deze dienst staat eveneens in het teken van 'de waarde en betekenis van vrijzinnig
denken'. Belangstellenden zijn
welkom. Meer inlichtingen zijn
te verkrijgen bij het secretariaat: tel. 14573.
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ehuwd:
, Willem, en Drarjer,
^heodora Christina
Wertheim, Willem Johan, en
Aletta
n, Ivar, en Nijkamp, WenJy Jacqueline
eboren:
n Nils, zoon van: Zavodni-, Roland Michael, en Kuhl, Angela Gabrielle Ann
, dochter van: Van Dam,

Vijftien jaar geleden

Toerist betaalt onderhoud wegen Het wegennet in Zandvoort moet in de komende jaren voor
enkele miljoenen guldens worden opgeknapt.
Burgemeester en wethouders reserveren hiervoor grote bedragen. Om de kosten te kunnen
dragen, moet de toeristenbelasting in drie jaar
tijd worden verdubbeld.
Horeca-wedloop De Zandvoortse horeca-wedloop komt op 30 september weer terug. Dit keer
niet in het centrum maar op de Boulevard Barnaart. Deze 'wedstrijd met hindernissen', over
800 meter tussen Palace Hotel en het Elysee
Beach, wordt georganiseerd door de Stichting
Zandvoort Promotie.
Woningen wel toegewezen Alle voor de gemeente
ter verdeling beschikbare woningen, zijn toegewezen. Dat zegt het college van Burgemeester en
Wethouders in een reactie op het artikel in het
Zandvoorts Nieuwsblad van vorige week. Het ge
meentebestuur acht zich niet aansprakelijk voor
de geleden huurderving van Eendracht Maakt
Macht. Naar de mening van het college 'kan er
op dit moment zeker niet worden gesproken van
leegstand, behoudens die verhuurkwesties waarbij een gebruikelijke frictieleegstand ontstaat'.

Nieuwbouw Huis in de Duinen Uitstekend
nieuws voor bestuur, bewoners en personeel van
Huis in de Duinen, want een dezer dagen is de
verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de
renovatie van het huis. Bovendien uitstekend
nieuws voor veel Zandvoorters, want eenzelfde
verklaring is afgegeven voor de bouw van 3G
bejaardenwoningen op het terrein. Woningen
die uitsluitend bestemd zijn voor inwoners van
de gemeente, hetgeen betekent dat er in de naaste toekomst woningen kunnen vrijkomen voor
woningzoekenden. Men verwacht dat de bouw in
het voorjaar van 1981 kan beginnen.
De Krocht Verenigingsgebouw De Krocht dat in
juli 1979 werd aangekocht door de gemeente
voor 350.000 gulden, zal nog voordat het verenigingsseizoen begint, klaar zijn. Na de aankoop
bleek alras dat aan het interieur het nodige vertaeterd diende te worden. De raad heeft hiervoor
185.000 gulden beschikbaar gesteld. Behalve een
invalidentoilet, het vernieuwen van de toneelvloer, verlichting en de aanschaf van 200 nieuwe
stoelen, werd ook een filmcabine ingericht.

Tromp 'tussen de winnaars'
r

Erik Vendel van de Trompwinkel reikt een mand vol met kaas
uit aan GÏJS de Roode

Foto André Lieberom

Gijs de Roode (11) kreeg zaterdag bij Tromp Kaas aan de
Grote Krocht een flink gevulde
kaasmand, die hij gewonnen
had met een prijsvraag tijdens
de Haarlemse Vaardagen. Gijs
was een van de 150 Zandvoorters die toen meevoeren. Behalve 80 algemene vragen beantwoorden, moest ook de waarde
van de mand (150 gulden) geraden worden.
De Zandvoortse Trompwinkel is zelf deze maand - samen
met 24 andere kaaszaken doorgedrongen tot de halve finale in de nationale competitie
'Neerlands Beste Kaasspeciaalzaak 1995'. In totaal hadden er
ongeveer 100 ingeschreven. Uiteindelijk strijden vijf genomineerden om de hoofdprijs, het
Gouden Kaasmes. De winnaar
wordt bekend gemaakt tijdens
de finale op dinsdag 7 november in 't Spant in Bussum, gepresenteerd door Myrna Goos-

Marcus Petrus Paulus, en De
Hoog, Nancy
Kaylee Elise, dochter van: Göbel, Bertus Benjamin, en Schilder, Helena Elisabeth
Jonathan Milan, zoon van:
Landwier, Timothy Eobert, en
Van Cleef, Hellen Marit
Overleden:
Claassen, Jobinus, oud 72 jaar
Burg, Pieter, oud 54 jaar
Korpershoek geb. Jonker, Catharina Maria, oud 90 jaar
Webeling geb. Van Roemburg,
Maria Margaretha, oud 84 jaar

A. L.
Dagelijks
13.30
ried. gesproken

A. L.

Dagelijks 15.30
Do/Vr/Za/Zo/Ma/Di
19.00

sen. De competitie wordt jaarlijks georganiseerd door de
Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland, onderdeel van de Vakcentrumgroep,
de branche-organisatie. De
deelnemers worden beoordeeld
door een vakjury, bestaande uit
vertegenwoordigers van de
kaas- en delicatessenbranche,
en een consumentenjury, de zogenaamde 'mystery-ladies', die
de genomineerden anoniem en
onaangekondigd bezoeken. Er
wordt gelet op assortiment, hygiëne, produktkennis, consumentenbenadering, verkoopbevordering en presentatie.
De deelnemers moeten zich
profileren als 'speciale kaaszaak': met een assortiment dat
voor minstens 60 procent uit
kaas bestaat. „Wij verkopen
ook wel brood," aldus Peter
Tromp, „maar omdat wij het zo
strak gescheiden houden, is het
kaasgedeelte als een aparte
winkel beoordeeld." Wat de
deelname betekent? „Je moet
constant op alles ontzettend
scherp zijn, ze kunnen elk moment binnenlopen."

ZANDVOORT - Mieke en Jürgen Lange zijn weer terug in
het Zandvoortse horecawereldje. In december '93 namen
zij afscheid van hun restaurant Le Pierrot in de Haltestraat, enige tijd geleden namen zij hun intrek in Priet-Praat, pal aan de overkant.
„Het avond- en nachtleven in
Le Pierrot was ons wat te zwaar
geworden," zo verklaart Mieke
Lange de overstap. „Bovendien
had het pand wat beperkingen.
Vandaar dat we het restaurant
in 1993 verkocht hebben en op
zoek gingen naar een dagbedrijf. Dat heeft wat langer geduurd dan we hadden verwacht. Maar nu hebben we dus
Priet-Praat en daar zijn we heel
blij mee. Het is enig, heel gemoedelijk, én het is een nieuwe
uitdaging." Daarbij krijgen zij
hulp van Josien Hildering, die
gewoon in de ?aak is blijven
werken.

Draperieën
Duijves, m.m.v. kinderkoor
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zaterdag 10.30 -15.30 uur: open
huis i.v.m. 125-jarig bestaan
NPB
Zondag 10.30 uur: mevr. ds.
L.C.M. Blomjous, Aerdenhout
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag geen dienst
Kerk v.d. Nazarener: Zrjlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds. A.W. Snijders
Geen avonddienst

A. L.
Dagelijks
21.30

-HET IS NIET EERLIJK "
De

één-mans-show van Jeroen van Hemert
voorstelling: Vrijdag 29 Sept.
20.00 uur
Zaterdag 30 Sept. 20.00 uur
Zondag l Okt.
14.30 uur
||e~èen-rnans-show vervallen de filmvoorstellingen op vrijdag- en zaterdagavond
21.30 uur en op zondagmiddag van 13.30 en 15.30 uur.

S' '

Besïoté»
D

Mieke en Jürgen Lange
nemen Priet-Praat over

Speelweek van 28 Sept. t/m 04 OM.

j Burgerlijke stand
1

Vijf jaar geleden

ZANDVOORT - Kaas
Tromp reikte zaterdag een
collage van huidige activiteiten prijs uit maar hoorde tevens
gepresenteerd. Voor belang- deze week, zelf ook genomistellenden is er koffie en thee. neerd te zijn voor een prijs.

Kerkdiensten
Weekend
30/9 + 1/10 1995

de badplaats door

Nog drie dagen voor Henk en Henny Stuurman-Van Staveren: „We hebben de rit lekker vol
kunnen maken"

| Weekenddiensten
iVeekend:
,0/31 oktober 1995
'OLITIE: Alarmnummer 06-11.
n andere gevallen: tel. (023-)
713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
6-11.
In andere gevallen
'23-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
6-11. Anders: tel. 023-5319191
ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Die•enbescherming 023-5246899
gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer

met

Mieke Lange heeft inmiddels
al duidelijk haar stempel gedrukt op Priet-Praat, bijvoorbeeld met draperieën en met
kussentjes op de stoelen. „Je
probeert er op je eigen manier
iets sfeervols van te maken. Ik
heb de sfeer iets vrouwelijker
gemaakt en daar heb ik al een
hoop positieve reacties op gekregen."
Voor Jürgen Lange, die m Le
Pierrot altijd in de keuken
stond, was het overgaan naar
'Koffieclub' Priet-Praat een

hele overgang. Maar inmiddels
kan hij zich ook hier al weer
helemaal uitleven," aldus Mieke. „Daarnaast is het een voordeel, dat we nu allebei in de
keuken kunnen staan. Ik heb
dit vroeger ook al gedaan, als
cateringmanager."
Bepaalde gerechten uit hun
voormalige restaurant komen
ook m deze zaak op de kaart
terug, bijvoorbeeld de salades
die vroeger als voorgerecht
werden geserveerd. „En alles
vers, natuurlijk!" Behalve de
salades, een kopje koffie of een
ander drankje, kun je bij Priet-Praat ook terecht voor een ontbijt, een lunch of een brunch.
Voor broodjes en allerlei andere kleine hapjes tussen door,
warm en koud. „En in oktober
beginnen we met een dagschotel. tussen 12 uur en half drie.
Er zijn veel mensen, vooral ouderen, die graag 's middags al
warm eten. Het wordt een eenvoudige, warme hap, die vermoedelij k tussen de tien en de
vijftien gulden gaat kosten."
Priet-Praat is te vinden in de
Haltestraat op nummer 57, en
dagelijks (behalve op dinsdag)
geopend van 09.30 tot 18.00 uur,
dus ook in het weekend. Meer
info: tel. (023 - 57)12690.

o

E ONDERHANDELINGEN tussen woningbouwvereniging EMM en het
college over 'ons' woningbezit
beginnen zo langzamerhand op
een spelletje Monopoly te lijken. Er is echter één probleem:
wij, de inwoners van Zandvoort, mogen al tijden niet
meedoen.
Ik volg dat gekrakeel al lang
niet meer op inhoud. Er is veel
geld mee gemoeid en dat
maakt beide partijen voor mij
even onbetrouwbaar. Dat is
niet lullig bedoeld, dat is gewoon zakelijk. Net zo zakelijk
als zij zijn. Want laten we eerlijk zijn, we weten toch al lang
dat de harde valuta het in
Zandvoort uiteindelijk steeds
weer winnen van de belangen
van haar inwoners. Daarom zet
ik bij voorbaat alle 'verhalen'
tussen aanhalingstekens en
laat ze met de nodige dosis
achterdocht langzaam aan mij
voorbijtrekken.
Moet u ook doen. Want die
zogenaamde 'besloten onderhandelingen' tussen EMM en
het college zijn gewoon een
grote lacher. Echt interessante
zaken krijgen we namelijk niet
te horen. En als er weer eens
wat uitlekt, dan kun je er donder op zeggen, dat een van de
twee partijen weer eens heel
zwak staat aan de onderhandelingstafel. Grote koppen in de
krant: sloop, sloop, sloop
wordt er dan gegild. Vervolgens staat heel Zandvoort weer
op zijn kop, gaan we allemaal
weer 'over de rooie', omdat we
denken dat het hele huizenbezit platgegooid gaat worden.
Daarna brengen we met ons
publiekelijke protest ongewild
het hele 'onderhandelingszootje' weer in evenwicht. Maar opnieuw wordt er met onze gevoelens gespeeld. En worden
onze angsten, onzekerheden en
protesten uiteindelijk nog gebruikt aan diezelfde onderhandelingstafel. Dat is nou strategie...
Nuchter bekeken worden
volgens mij de verontruste
huurders van gemeentewoningen op deze manier ook nog
eens puur misbruikt. En dat
maakt me kotsmisselijk. Het is
werkelijk een grof schandaal,
dat er nog steeds geen beslissing is gevallen en mensen zo
lang in onzekerheid moeten
blijven. Steeds maar weer worden de huurders van de gemeentewoningen heen en weer
geslingerd tussen twee partijen, die niet fatsoenlijk met elkaar weten om te gaan. Daar
zijn mensen voor verantwoordelijk die absoluut geen inlevingsvermogen meer hebben.
Ze beseffen niet hoe het voelt,
als de angst iedere keer maar
weer opnieuw oplaait. Angst,
dat je je vertrouwde huis en geliefde tuintje zomaar op een
dag noodgedwongen moet verlaten.
Die partijen 'rommelen'
maar door. Ze praten over huizenblokken, rapporten en miljoenen. Tja, en als het ze in hun
strategie uitkomt, hebben ze
het ook nog even over onze belangen Maar ze weten niet
zorgvuldig met onze gevoelens
om te gaan. Als dat zo was, dan
hadden ze hun ordinaire ruzies
namelijk óók 'besloten' gehouden.
MARTHA BURGER

o

Straatnamen
Zandvoorts Meuwsblad

SMAAKVOL
INTFRIOR

Imclub Simon van Collem presenteert op 04-10-95 om 19.30 uur:

FEARLESS
'

Regisseur: Peter Weir
Cast: Jeff Bridges / Isabella Rossellini

I$IJ$: '

LEEFTIJD: 16 JAAR

Qaathulspleln 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 02307-18686

Skandnavischemeubelenenhunstninertied

Boerderij Kostverloren
Van de Zandvoortselaan/Haarlemmerstraat naar de Haltestraat loopt de Kostverlorenstraat, die de laatste tijd zo in het
nieuws is vanwege de plannen voor herprofilering van het wégdek. De straat is vernoemd naar een oude boerderij die de naam
'Kostverloren' droeg. De boerderij stond tot het midden der 19e
eeuw in de bocht van de (Kostverloren) straat.

Meubelboulevard Diemen
Sniep 5 Diemen
Telefoon 020-6956409

donderdag 28 september 1995

Weekmedia 17

De herfstvakantie vieren
met een pony voor je deur,
vlakbij Ponypark Slagharen

H.E.M. Hotel

Amsterdam

Ja dat kan m Vakantiepark Collendoorn
Dat is een belevenis voor u en de kinderen l
U kunt reserveren voor een Trio Trip arrangement
* 2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV
op slechts 5 km afstand van Ponypark Slagharen
* 3 dagen lang gratis entree m Ponypark Slagharen met z n vele attrakties
zoals de wildwaterbaan de looping de spannende wildwest shows
zwemmen m het unieke Fujibergbad en nog veel meer
* genieten van de oergezellige familie-avonden en kinderprogrammas
* en natuurlijk een gratis pony als ideale speelkameraad voor uw kinderen
* dit TRIO TRIP arrangement kan op elke dag van de week ingaan

Reserveer snel: 05231-3000

WEE

Voorburgstraat 250
VOOR BRUILOFTEN, FEESTEN EN PARTIJEN
van 20-1 200 personen
vergaderingen, conferenties en cursussen
Wij bieden diverse zalen compleet met
whitebord, overheadprojector, flipover en
video-TV presentatie - eigen parkeerpl
Bel voor nadere inlichtingen
Tel.: 020-6157026 Fax 020-6691295

22.00 uur

£&&*
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Je huis in de krant
Groente en Fruit
Grote Krocht 25, tel. 14404

brengt mensen over de vïoer.
En de makelaar w eet van wanten en kranten.

Super
NOORD
Greilis
ruime
pcirkeergelegenheid

varkenshaas
l kilo
BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

19,95

Grote Krocht 5-7

OPENINGSTIJDEN:
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ZanaVOOrt
':•'.'•• : ' •

Maanëaj t/m vrijdaj van
S.OO uur l»t 11.00 uur
ZatenUs«n9.0ouiirt»t
17.00uur- • .

52 weken lang
de „lekkerste" groente en
fruitspedaalzook uan

Zonduoort
met o.a.

kant en klare maaltijden, salades,
soepen, pizza's, toetjes enz. enz.
Alles in eigen keuken bereid.
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Speciaal voor Dierendag
bij hondenkapsalon „ELLEN CATS"
4 oktober 1995
* gratis oren schoonmaken
* gratis gebitscontrole
* gratis nagelschoonmaken
Achterweg 1, tel 30068

Zand voorts Nieuwsblad
Fa P. Klein
Super Noord
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12, Zandvoort

COCA COLA
regularof hght-1,5ltr

ELDERS

AJAX
ALLESREINIGER
FLACON 200 ML
ELDERSJL29"

IGLOSPINAZIE
pak 450 gram

DURACELL
penhte BATTERIJEN

GOUDA'S GLORIE
SAUZEN-750 ML.

SUNIL
color of ultra
navulpak 2 kilo

WHISKAS

diverse smaken

CRISPY
CHIPS div. smaken
baal 200 gram

Gasthuisplein12 Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2 Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2 Zandvoort

De Vonk

HEINEKEN BIER
krat 24 flesjes

Celsiusstraat 192, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling

CALVE
PINDAKAAS
pot 350 gram

Hogeweg 2 Zandvoort
Vondellaan 1A Zandvoort

DIAMANT
FRITUURVET
KILOPAK

LASSIE
TOVERRIJST
pak 440 gram

^ S PAMPERS
PHASESboysofgirl

GALA
KOFFIE roodmerk
pak 250 gram

4 oktober a s. m het weer „Dierendag".
In het kader hiervan wordt er weer gecollecteerd
van 2 t/m 7 oktober. Wij zoeken nog vrijwilligers!1
Bent u geïnteresseerd? Geef u snel op bij de Dierenbeschermmg Zandvoort.
Aan alle leden en met-leden!
Op 7 oktober staan wij wederom met de „Kraam" op
het Raadhuisplem. Hierbij doen wij een oproep aan
mensen die huisraad en kleding kwijt kunnen. Wij kunnen deze spullen op de kraam verkopen. De opbrengst
verdelen wij onder de verenigingen m Nederland, die
zich net als de Dierenbescherming inzetten voor de opvang en verzorging van allerlei verschillende dieren.
Heeft u spulletjes die u kwijt kan? Bel voor meer mformatie, telefoon: 30063, mw. Cora v/d Hoven.
Onze kalender voor 1996 is er weerm
Heeft u geen tijd om op de kraam langs te komen, bestel hem dan telefonisch bij ons'
HIJ IS OOK DIT JAAR WEER DE MOEITE WAARD!

Tot 7 oktober op het Raadhuisplem11

ïware kwalltell 100% katoen met luxe Ingeweven
siertand In diverse modieuze kleuren

extra kwaliteit HOOFDKUSSEN
60 x 70 cm, liefst 700 gram

SFEERVOLLE KERSTKAARTEN
assorti met envelop, set 30 stuks

mei alurrlnlumcup brandduurca 4 5 uur
ZAK 30 STUKS

OVENVERS

VLEESSALADE

BAK 300 GRAM

WIT-OF BRUIN
BROOD
gesneden en verpakt

KARNEMELK
LITERPAK

blik 400 gram

dpnderdag 28 september
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Viskraam
„De Zeereep"

CCN

1995

Super
NOORD

Maatwerk in data-entry, detachering,
sales promotion, responsverwerking en
direct mail

Mare Buchel
Vanaf maandag 2 oktober

Voor een bestaand project m Amsterdam
zijn wij per direct op zoek naar

5 dagen per week geopend
in winkelcentrum Nieuw-Noord

ERVAREN
CODEERSTERS M/V

maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag-zaterdag

l

4 haringen
2 scholfilet

\

7,50
5,00

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

80x190^298^

198,90x200 _298r

198,-

CCN Datacom B.V.

1 40x200 _498r

Petra Broeder
Mangaanstraat 25
2544 DV DEN HAAG

160x200^698^

298,398,1 80x200 _J^^F

498,Alle maten uit
voorraad leverbaar
5 jaar garantie

MEDEWERKSTERS
Leeftijd va. 17 jaar
Tel reaktiesaan
de heer of mevr Olieslagers
02507-12513
Kerkstraat 31

Polyether Sg40
16 cm met zomer
en winter kant

Zeeuishandel TREFP

80x200 _279^
198,90x200 ^329r
198,140x200 ^98^
298,160x200 _698^
398,1 80x200 ^9&r
498,-

Standplaats: Dirk van der Broek, Zandvoort
Leverancier:
ZBEVISGROOTHANDEL

N. WAASDORP

Geschikt voor verstelbare lattenbodems
3 jaar garantie

6 dagen open van 9 tot 5 uur
Gratis thuis bezorgd
Tel.: 020-6838883, ten Katestr. 63

***BLOEMBOLLEN***

EEN HALF UURTJE

WINTER- EN NAJAARSBEPLANTING
DINSDAGS GESLOTEN

AUTORUITEN

CREATE-A-BOOK®
HET BOEK WAAR IN JE ZELF DE HOOFDROL SPEELT!
(NUOOKDISNEY-BOEKEN)
Van 4 t/m 14 oktober ƒ S,- korting op elk Create-A-Book* boek.
Vul gauw de bon in voor kleurenfolders met bestelbon en waardebon.
Bellen kan ook 02990-26462
(0299)42 64-62

naam
plaals

KENTEKENPLATEN

t»c

Stuur deze bon naar
ROCAPC Personalized Graphics Postbus 654 1440 AR Purmerend

TIJD?

Ope:
l Voor a.s. Vrijde»

NU SLECHTS
12.50

DeL
vers

za 09 30-17 00 uur
maak een afspraak of kom langs

ZONNESTUDIO PASSAGE 42

Emmer Nieuwe Haring
10-12 stuks in een emmer
per emmer / 8,50
Kabeljauwfüet
per kilo ƒ 15,=

Mossel ACTIE i!

02507-12500

11 Nieuwe prijs in Postcode Loterij: de SuperPostcodePrijs

Zaterdag 30 September |

Zeil Mosselen Scheppen. Zak vol!!
inclusief Mosselkruiden, Sauzen, Stokbrood
voor maar ƒ 17,50

Zandvoort (naast surfshop)

Tel 023-5731613

leklome

e Nieuwe Haring
den!! 5 stuks voor 10,Gestoomde Makreel

:en
Eauwzijdjes
ƒ 6,=
i's met kop
per doos ƒ 25,=

Geopend ma t/m vr 09 30-21 00 uur

telefoon
Max Planckstraat 26
2041 CZ Zandvoort

Elke Vrijdag en Zaterdag Zeeverse Ac
ut
Umuiden-Haven
Geopend Vrijdag van 9
Zaterdag van 9 00 te
Met Verse Vis De Lekkerste I^Ü
Haring
Vers Van HsVfes"»
Gerookte Vis en An^fere VBSpecialiteiten

War ons betreft, tijd genoeg om te bruinen
op een van on?c /onnebanken of moderne
zonnebanken ofgezichts/decolletcbruiner

Een nieuwe voorruit voor maar 150,-''
Bent u WA-Extra of All risk verz en heeft u
300,- eigen risico7
BIJ WIKA betaalt u slechts 150,- voor uw
nieuwe voorruit en de rest regelen wij voor u
met uw verz
Geen eigen risico'?
U betaalt niets, en wij regelen de rest'
Alleen WA verzekerd?
BIJ ons toch een aantrekkelijke korting'
Problemen met tijd of vervoer''
Overal is een oplossing voor
WIKA is er ook voor
kentekenplaten
ruitlekkages met garantie
plexiglas
vlakglas (Securit of gelaagd
vlgs model)

HET IS MER KINDERBOEKENWEEK!

postcode

cldt hei

voor de zondagmiddag

Super binnen venng
18 cm met zomer
en winter kant

v. Stolbergweg 1, Zandvoort
Tel. 023-5717093

Ik wil meerinfo'maüe

zoekt met grote spoed

Matrassen stunt week

Bent u in bovenstaande functie gemteresseerd en voldoet u aan de gestelde eisen
schrijf dan een sollicitatiebrief met CV naar

Tot ziens

Neem van
mij aan

Heintje Dekbed

De werkzaamheden bestaan uit het invoeren
van numerieke gegevens
Voor deze functie zijn een afgeronde MAVOopleiding en relevante werkervaring een vereiste U dient per direct beschikbaar te zijn

(geldig van ma 2 t/m za 7 okt)

Drog parf speciaalzaak

voordelig is!

voor overdag 09 00-17 00 uur en/of
voor de avonduren 17 00-22 00 uur

Bij inlevering van deze bon

De Gaper Drugstore

f11

OP NAAR DE SUPERPRUS VAN 5 MILJOEN!
Bij de trekking van september viel de Mega Jackpot van
2 miljoen gulden op lotnummer 1052, KE 143, een niet\erkocht lot. Maar de eigenaar van lot 1214 AM 119 in
Hilversum krijgt een ton bijgeschreven. Onze felicitaties
aan de hoofdprijswinnaar en
de tienduizenden andere winnaars.
De Mega Jackpot stijgt dus
mar 3 miljoen Maar er komt
meer' Kijk op de donderdagin 19 en 26 oktober, en 2 en
'J november naar de Sterren
Playbackshows van Henny
H u i s m a n op RTL4 Die staan
m het teken van de goede

doelen van de Postcode Lotenj En
van de SuperPostcodePnjs van niet minder dan
vijf miljoen gulden. Want
die gaat er op 5 december
gegarandeerd u i t '
Grootste kans
Nog nooit was uw kans om te
winnen zo groot Samen met
uw buren k u n t u vijf miljoen
gulden winnen De prijs wordt
getrokken als een gewone
Postcodepnjs Grote kansen

dus'
Speelt u nog niet mee, grijp
dan nu uw kansen! Vul de
bon in en stuur hem op.
Laat die kans niet liggen! •

UITSLAG TREKKING SEPTEMBER 1995
Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van september verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten want iedere deelnemer in dezelfde
postcodewint -tot3 000 gulden-dezelfde prijs Maximaal 499 loten per postcode Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden

1012
1013
1013
1017
1018
1022
1023
1025
1028
1033
1035
1052

NX 25,- 1561 ZC 50,LB 25,- 1602 EX 700,XT 25,- 1606 AG 50,RE 100,- 1606 XN 25,PL 25,- 1622 JB 25,AT 50,- 1646WN 25,CC 25,- 1687 BV 25,ZX 25,- 1701 EG 50,BG 50,- 1721 BB 25,KA 25,- 1723 WD 25,KE 500,- 1724 NZ 25,25,- 1759 JC 50,JX

50,25,50,100,1059 GH 50,1060 NL
25,25,1064 MN
25,1065 LK

1054
1055
1055
1057

ZG
BH
LB
XR

1066 KK 1000,-

1067 SB 700,HN
JJ
AZ
HA
HZ
XP
PW
LL
NR
SZ
NA
PH
GB
1106 KG
1108 CE
1115 AH
1135 LL
••145 PP
1181 NV
1181 WG
1188 BE
1213 AX
1214 GC
1215 RP
1251 CJ
1261 MR
1317 NH
1324 VL
1325 JB
1333 EK
1068
1069
1071
1071
1071
1074
1075
1077
1077
1091
1097
1097
1102

50,25,25,25,50,25,100,25,25,50,50,25,-

100,7000,25,-

7000,-

25,25,25,100,25,50,25,500,50,-

100,25,50,50,500,1334 CG 25,-

NA
AB
NE
CB
EB
1
(3*1 O
C Lr
1D
lol
1827 BA
1851 NG
1902 JL
1906 DH
1921 WC
1946 BB
1963 BM
1965 BP
1973 BM
1975 EL
1976 CM
1981 LH
1985 AG
2012 CZ
2012 SG
2013 DJ
201 S G P
2015 LB
2024 VK
2025 DA
2025 XE
1759
1783
1788
1813
1813

°s'code Loterij Ambassadeur Henny Huisman brengt u m het kader van de
PerPostcodePrijs een nieuwe serie 5>terren Playbackshow-,

AE
AM
EN
LD

700,500,25,50,OC
2O,25,-

700,50,25,50,25,-

500,50,-

500,25,-

500,700,50,50,25,-

700,25,25,-

25,50,25,-

TB
25,- 3261 ED
ZX
25,- 3264 LK
DC 25,- 3286 VE
TZ
25,- 3295 C F
WT 50,- 3297 AM
3315 CR
2861 LJ
25,2906 GB 25,- 3351 EW
3014 LB 7000,- 3353 GX
3023 BG 50,- 3362 BB
2802
2802
2806
2806
2806

500,25,700,500,25,-

Pak uw kansen op de
SuoerPostcodePriis
van 5 miljoen!
EA
50,- 3362 BE 25,AL
25,- 3401 TP
25,TH
25,- 3421 XD 700,25,NJ 700,- 3434 AZ
GM 50,- 3435 CP 50,GK 25,- 3438 RH 25,SB
50,- 3438 RT 25,JG
25,- 3441 ER 25,50,VK
25,- 3522 EJ
DM 25,- 3526 BS 25,LP
50,- 3527 XV 25,PD 25,- 3533 CA 25,3111 AD 700,- 3551 BX 50P,31 19 ME 50,- 3552 HH 50,3119XA
25,- 3571 EJ
25,3025
3035
3035
3036
3055
3062
3069
3079
3079
3082
3082
3086

en voor iedere deelnemer in de postcode
1214AM een troostprijs van ƒ 1.000,-

2597 AK
2597 JL
2597 LK
1402 RP 1000,- 2034 SN
2611 HS
1402 SL
50,- 2042 CB
2611 HT
1403 RL
25,- 2042 TJ
2611 VL
1404 JG 7oo,- 2063 JS
2611 XW
1406 RS 25,- 2064 KW
50,- 2104 XG 25,- 2613 SK
1412 EL
2624
ZE
1423 DV 25,- 2111 BJ 700,1433 BL 50,- 2132 VT 700,- 2625 DH
1441 BJ 500,- 2134 DC 700,- 2635 CD
1444 BJ 500,- 2135 DE 700,- 2671 ER
1444 VS 50,- 2135 RS 500,- 2675 BH
50,- 2162 CM 50,- 2691 KT
1445 NP
25,- 2172 CL 50,- 2715 GG
1447 CL
700,- 2182 EM 25,- 2719 KN
1454 AR
25,- 2723 TW
1464 MB 700,- 2203 BT
2724 CL
1506 HE 500,- 2221 MN 50,25,- 2225 PG 50,- 2726 BD
1531 WR
25,- 2243 GD 50,- 2743 KC
1561 JH
50,- 2251 PD 700,- 2802 KP
1561 PC
50,50,50,25,25,25,50,-

3573 BK
3605 LN
3607 MK
3136 AW7000,- 3645 EC
3645 GM
3136 BD
25,3704 MP
3136 ER
25,50,3734 GD
25,700,- 3141 SK
700,- 3161 KR 25,- 3737 AT
3738 SJ
500,- 3181 HJ
50,3739 KW
500,- 3191 JK
50,500,- 3193 ND 50,- 3741 EE
3765 XR
3194 CG
25,25,50,- 3201 GC 25,- 3781 TA
3214 VH 700,- 3814 SR
25,3223 XD 25,- 3818 HD
50,3225 BR 25,- 3822 WJ
50,700,- 3231 AN 25,- 3832 CP
700,- 3233 CG 700,- 3842 ZK
25,- 3844 ZD
700,- 3233 LX
50,- 3243 AG 25,- 3861 KE
50,- 3257 XH 50,- 3862 TA
25,700,50,700,700,-

5038 BL
25,50,- 5042 EL
25,25,- 5044 AW 25,50,- 5044 LB
50,25,5051 NS
50,700,- 5085 EA
25,700,- 5142 RC 700,25,5144 TD
25,700,- 5152 NA 7000,25,-

5683 AE
5684 EC
5701 JB
5702 GR
5702 JR
5707 JJ
5707 XC
5708 AH
5709 GH
5709 NJ

5711 PM

HOOFDPRIJS
f 1 0O.OOO

25,50,700,- 2026 VP
700,- 2033 PS

3901 WP

3905 GS
3905 JW
3927 GC
3941 BB
3945 CJ
25,700,- 4105 LB
50,- 4152 GA
50,- 4191 NR

1214 AM 119

1338 AD 7000,-

1352
1356
1382
1382

25,-

2252 CH 700,2253 JV
25,2271 CN
50,2283 VJ
25,2286 MX 7000,2288 CM 70OO,2311 AL
50,2313 DH
25,2316 CS
50,2317 EP
25,2324 LL
25,2343 PA 700,2391 GW 700,2394 TD
25,2404 XW 700,2411 KL
50,2441 BN
25,O/lfl1
D
UI
^f^
£.*+0 \ o n
^3j~
2517 XP 500,2518 GR 25,2518 JA
700,2518 W
25,2523 XN 25,2544 RP 25,2545 HK 700,2546 AW 50,2555 NS 25,2562 KJ
25,2563 NT
50,2564 VW 50,2571 EL
25,2572 HV 25,2574 VN 700,2583 SJ
25,2584 GG 25,2584 HK 500,2584 VZ
25,2593 HP 700,2596 CV 50,-

3122 TR
50,3134 ME 25,3135 TS 700,-

25,500,25,25,25,500,25,25,50,50,25,-

50,25,50,25,-

50,500,25,25,50,-

25,-

4205
4206
4284
4325
4332
4333
4335
4381
4383
4384

VE
25,XM 50,EW 50,BH 7000,XV
25,AT 500,JV
25,TN 7000,CC 50,DA 50,4413 AH
25,4421 DC
25,4456 AL
25,4461 JA
25,4461 KG
25,4463 TG
50,4493 BR 25,4521 BN
50,4524 EJ
25,4535 J H
50,4536 BE
50,4536 BV 25,4553 NC 25,4571 MX 25,4571 TZ
50,4571 VJ
25,4641 BW 50,4651 CS
25,4671 EW 25,4698 AH
50,4702 BC 50,4707 KB 700,4707 ST
50,4708 LX
25,4714 GZ 700,4721 SC 5004724 SE
50,4823 LE
50,4826 GN 25,4844 CH 25,4847 BK 500,4872 AW 25,4873 GE 50,4879 NH 25,4881 EZ
50,4891 XT
25,4921 DN
50,4931 ER 700,5014 AB
25,5014 RV
50,5018 BB
50,5022 GH 50,5025 MP 25,-

51 75 AS
50,5213 VH
25,5215 XS 700,5223 VD 25,5224 DB 700,5241 KH
25,5247 VA
50,5261 ET 700,5262 ZX
50,5263 AA
25,5271 SE 500,5281 WK 50,5282 MK 7000,5301 VA 700,5317 JM 700,5331 AW 50,5343 JL
25,5344 HZ 25,5345 EL
25,5345 MR 700,5349 AV
50,5374 RM 25,5384 BM 50,5394 AG 25,5411 GN
25,5454 NH 7000,5461 BB 700,5461 KH 700,5463 JB
50,5482 WL 700,5492 BG 25,5492 CD 25,5502 RN 25,5505 RN 50,5521 CH
25,5521 TG 500,5528 BJ
25,5531 HG 7000,5554 AA 700,5556 VN 50,5563 BR 50,5583 EJ
25,5631 JV
25,5642 AS
50,5644 ES 500,5651 ED
50,5651 EM
25,5653 K J
25,5655 HT
25,5664 VB
25,5665 VW 25,5671 CE
25,5682 GK 50,-

5725 RB

5731 PW
5741 JP
5753 PS
5764 RP
5864 CD

5916 NP
5931 EB
5935 TV

5941

GD

5953
5995
6004
6024

NG
ZG
AW
AH

6031 XK
6042
6042
6043
6045
6093
6097

6127
6135
6191
6211
6213
6217

CE roo,CN 25,50,JR
50,AZ
50,AS
EP 500,-

BE 500,GH 50,TW 100,PE 50,HW 50,EK ÏOO,-

ET
HD
CA
EM
JM
6367 GB
6372 BT
6413 EN
6217
6218
6221
6361
6361

50,25,50,50,25,25,25,25,50,50,50,25,25,25,50,25,25,50,25,500,50,25,7000,25,25,50,-

ÏOO,-

50,50,25,50,50,-

roo,25,-

6415 BD roo,-

25,VN
25,BP
25,SJ
50,PE
6431 LM 7000,6433 HE 25,6441 CR 7000,6443 AR
50,6463 AC
25,6467 GC 25,6471 CD
50,6512 GW
25,6525 PS
50,6531 VA
50,6533 AX
50,6533 PT
25,I535 SL
50,6541 ZJ
50,6542 ND 25,6546 KC
25,6551 DN
50,6551 ZN
100,6602 NB
50,6665 GS 25,6674 ME 500,6685 BP
50,6687 LP
25,6691 HN
25,6701 PB
50,6702 BJ 100,6416
6417
6417
6419

6715 CE
6715 MC
6731 SH

6823
6825
6828
6828
6832
6843
6844

50,25,50,50,25,100,50,50,50,25,25,25,-

BS
JJ
BP
CC
HT
EZ
CP
6851 JV
6861 GE
6861 XE
JOO,6871 DW
25,6942 HZ 7000,
6942 PE 700,
6952 EL JOO,7006 VR
25,7009 JX
50,TOO,7021 AH
7051 WK 500,
7054 BC 7000,
7071 XN
25,
7161 DL
700,
7204 NS 700,
7204 RE
25,7231 GL
25,50,7231 NA
7255 AG 25,7255 AH 25,7263 SH 25,7322 LW 50,7326 GP 100,50,7331 HH
50,7411 RZ
25,7413 RA
100,7416 ZD
25,7443 EC
25,7475 RX
7482 KT
25,50,7491 ZH
7514 AS
25,7523 AS
7524 CD 25,7532 BD
25,7543 BM 700,7544 XZ 500,7545 BK
25,7552 MB 25,7559 CB
25,7572 AZ
25,7574 ZN
25,7581 DT
500,7582 BK 700,7582 HB
50,7597 LV
50,7606 KE
50,7607 RG 25,7621 AE
25,7623 CZ
25,7627 LX 7000,7641 ET
50,7678 RE
50,7701 RX
50,7739 PX
25,7751 DL
25,7782 PT
25,7812 TN
50,7815 HG
50,7822 AK
25,7824 CA
50,7891 TH
25,7894 EA
25,7901 HJ
50,7903 AK
25,7904 AP
25,7904 LE
50,-

50,50,- 9531 JZ
7905 AM 25,- 8231 AP 100,- 8711 AK
50,- 9602 NB 25,7907 EH
25,- 8251 BC 25,- 8736 JE
25,25,- 9602 TL
7908 KC
25,- 8251 HA 25,- 8748 AZ
50,- 8816 HT 25,- 9618 PD 25,8263 BH
7961 NL
50,50,- 9636 EC
7973 KN
50,- 8271 AE 25,- 8851 EA
50,- 8303 AV 700,- 8861 HL 25,- 9642 CH 500,7975 AR
25,25,- 8914 AH 700,- 9663 AK
7975 AW 50,- 8307 RE
25,- 8311 AC 50,- 8915 JN 500,- 9679 EG 500,7975 PA
25,9711
ED
25,8321
AH
8918
EC 500,8012 AT
25,50,- 9713 CB 500,8017 NM
50,- 8321 SP 25,- 8921 EV
8022 RE
25,- 8326 BX 25,- 8924 JJ 700,- 9713 ML 25,25,50,- 8932 DZ 25,- 9715 AJ
8024 DR
25,- 8332 AR
25,- 8415 AC 50,- 8933 AN 50,- 9722 KN 25,8031 JR
25,- 9005 NP 25,- 9728 WB 700,8032 GR 25,- 8431 TG
50,- 9076 CA 700,- 9737 MP 500,25,- 8433 LE
8032 VJ
50,25,- 9753 HE
8077 RM roo,- 8442 CM 25,- 9136 PV
25,- 8444 BJ
25,- 9145 CD 25,- 9791 KB 700,8077 RS
LJ
25,8471
CP
9791
50,50,9161
CC
500,8091 MK
50,- 8471 SB ÏOOO,- 9256 XC 25,- 9843 EB 25,8111 AN
25,8523 NH 700,- 9263 TV 7000,- 9902 AR
8121 BX
50,- 8561 ES
8141 DJ
25,- 9291 BR 50,- 9913 TD 700,JOO,- 8601 AC 50,- 9291 CA 25,- 9934 PV 700,8141 RN
50,25,- 8605 AJ
50,- 9951 HB
8161 DB
50,- 9331 LB
25,- 8606 AV 700,- 9402 VN 700,- 9977 PC 50,8181 LC
500,- 8606 BJ 7OO,- 9403 XM 500,8181 PL
8224 DN 500,- 8607 EA
50,25,- 9421 PL
• BB
8226 ME 25,- 8608 CA 700,- 9482 TM 7000,-

roo,-

too,-

ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzen en de Jackpot
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eer maal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement op aanvraag
verkrijgbaar tel 020 677 68 68
O ƒ 40 (vier lotnummers)

[ ~] ƒ 20

ö / 30 (drie lotnummers)

[~1 ƒ 10 (een lotnummer)

(twee lotnummers)

[ l dhr ( l mevr

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Bel mij bij een prijs
boven / 10000 Tel
Postbanknummer

Banknummer

Datum
Handtekening

150 95 10

*=*

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

.^ 1*1 ^

sj

*

NATIONALE
LOTE RIJ

^fffimsy^i^g^ra^^

Het bestuur van de

HOLLAND CASINO'S
Een mooie gelegenheid om uit te gaan!

DAGELIJKS ONBEPERKT
AEROBIC & FITNESS
VOOR

ƒ 40,= per maand

ylOLLAND

2 ftiaSnÖBn GRATIS (bijinschrijving)

Z A N D V O O R T

AFAFA-Brugstraat 17-(02507) 13602 of 17814

ovz

LEKKER UITWAAIEN OP HET STRAND/.
DE BOULEVARD OF IN DE DUINEN?
DAT KAN IN ZANDyOORT!
OF GENIETEN IN HET GEZELLIGE DORPSCENTRUM
MET ZIJN VELE RESTAURANTS EN CAFÉS, j
EN DAT IS LANG NIET ALLES, WANT 017,15 .. .
ZANDVOORT, MEER DAN STRAND ALLEEN!

Ondernemers Vereniging Zandvoort
s

wenst alle deelnemers
een heerlijk „lekker" weekend toe en
dankt de organisatie voor een prachtig
initiatief.
Het blijkt maar weer
„Zandvoort meer dan strand alleen"

ra

S
m
Vlcté

be lekkeute t&té en ket
tilees, tioo* een bett&ü&M pwj*.
het lekkeute weekend
be keuken 'u qeopenb tot na

l
m

Rosarïfo

fckoUe

DRUGSTORE

U schikt alles tesamen in een
mooie vaas, voegt
er water met chrysal aan toe
en u bent verzekerd
van een heerlijk boeket

DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

Twee kleine maar opvallende
winkels in Zandvoort.
Dames / heren kleding, lingerie
en ace. o.a. Dpnovan, G-star,
Tum-Over, Vanilia, Sneaky-Fox,
Corel enz.
ledere zondag open

Haltestraat 75 Zandvoort Tel. 02507-18949

ingrediënten:
7 eikenbladeren
7 salalbladeren
5 Sint Janskruidtakken
7 rozen
5 helianthen
5 dille

KERKSTRAAT31 -2041 JD ZANDVOORT-TEL. 02507-12513

presenteert
de tederste, geur

Gr. Krocht 20b. 023-57156797 Kerkplein 10.023-5730719

van Zandvoort en omstrekgn!

HOTECCLUB
ZANDVOORT

Proef onze overheerlijke
snacks, saté's en
kleine bami of nasi rames
en nog veel meer specialiteiten.

•Ar Hotel Armare
* Hotel Bad
•&• Hotel Hoogland
•fr Palace Hotel
•&• Hotel Triton
-Ar Hotel Zuiderbad
Wensen u smakelijk eken.

Visspecialiteitenrestaurant en winkel

DUIVENVOORDEN

2042 LK Zandvoort
Tel. 023-5712261 / Fax 023-5712824

PROGRAMMA ZONDAG l OKTOBER
1995
Aanvang: 11.00 uur
Van ca. 15.00 tot ca. 22.00 uun
PRE VOORSTELLING EN DE VOORAANKONDIGING VAN HET „FUNFESTIVAL 1996r
Diverse artiesten en clowns zullen deze „lekkerste" zondag op artistieke wijze luister bijzetten. Aangeboden door Holland Casino-Zandvoort.
Jeroen van Hemert lardeert ook deze dag met sketches.
Einde, lekkerste weekend van Zandvoort 1995, 22.00 uur.
Deelnemerslijst van „Het lekkerste weekend" elders in deze krant

HET IS NIET EERLIJK "

één-mans-show van Jeroen van Hemert in de theaterzaal
van Circus Zandvoort
Vnjdag 29 September
Zaterdag 30 September
Zondag OI Oktober
Toegangsprijs Fl.

aanvang 20.00 uur
aanvang 20.00 uur
aanvang 14.30 uur
12,50

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 02507-12800 fax 02507-30553

De LEKKERSTE strandpachte/s van Nederland
wensen de organisatie van
•

het LEKKERSTE WEEKEND

PROGRAMMA ZATERDAG 3O SEPTEMBER
1995
Aanvang: 14.00 uur
15.00, 16.00 en 17.00 uun optreden van AFAFA Aerobics sportschool i.s.m. Rosarito
mode. (Sportmodeflitsen)
19.00 en 20.00 uun optreden van folklore vereniging De Wurf.
Vanaf 19.00 uun optreden van het duo „Dico van Putten"
Tijdens de pauzes drie optredens van een Caribische dansgroep.
Einde zaterdagavond 24.00 uur
I

Haltestraat 49

11

Onze zaak is gewoon open.

PROGRAMMA VR1TDAG 29 SEPTEMBER
1995
OPENINGSCEREMONIE
Aanvang: 13.00 uur. Ontvangst door de Haarlemse Bloemenmeisjes.
- Het openen en proeven van de Zandvoortse huiswijn door de heer J. Braakhekke,
terzijde gestaan door de Mosselkoningin uit Philippine, Zeeuws-Vlaanderen.
- Het onthullen van het Zandvoortse schilderij van Marianne Rebel.
- Het openen van de z.g. Moules Parqués door een delegatie Zeeuwse Mosselstekers.
- Benoeming van een nieuwe Zandvoortse Mosselman. (De Gerard Duivenvoorden prijs)
- Optreden van de „Studio 118-dansers" van Connie Lodewijk i.s.m. Rosarito Mode.
Sluiting openingsceremonie ca. 16.00 uur, waarmede het eerste Lekkerste weekend van
Zandvoort voor geopend is verklaard.
JEROEN VAN HEMERT lardeert drie dagen met sketches, u aangeboden door Circus Zandvoort.
Einde vrijdagavond 24.00 uur.

\ v-r

Een gedeelte van deze show is te zien op vrijdag- en
zaterdagmiddag op het podium in de feesttent van
" Het lekkerste weekend van Zandvoort"
Kaartverkoop/reserveringen aan de balie van
Circus Zandvoort, tel: 02507 - 18686

De lekkerste
Schoonheidsmenu's van Zandvoort
vindt u bij:

Beauty's Health Institute
Joke Drayer
o.v. Kaviaarlifting, Oesterlifting Algenpakking en
onze Topper de Zonne-energie cocktail!!!
Voor meer informatie zien wij u graag bij onze
stand.
Van 't lekkerste weekend van Zandvoort.
i i

Ir-AF?

veel sukses!
Vereniging van Strandpachters
Zandvoort

THE MEXÏCAN RESTAURANT

r^r

i

LU

N F
Haltestraat 25
Tel. 13722
Zandvoort

Balletstudio 118
Conny Lodewijk

u

Het lekkerste weekend
elke dag bij Rose's Cantina
Mexican Restaurant & Steakhous
Geniet van echt Mexicaans eten,
Amerikaanse grillgerechten en de
beste coctails.
Zandvoortse laan 187 Zandvoort
jtel. 023-5712401

De enige echte!
Voor info 51778^-5712598
Corn. Slegersstraat 2A
Zandvoort
Andodeweg 2

>'*

1627 UHo0rn

P • A • R • T • Y
fax 02290 - 17486
Mnriarlandi? gmntüte ynrhuurfaadrijf «oor horaeahenndlgdhadgn 1 1

de énige échte drukkerij in Zandvoort

^P*~" W *

THE

üw CD Speciaalzaak

Kerkstraat 8
Zandvoort

WJiL

Ook voor de
„Lekkerste"
klassiek nu uit

Haltestraat 26, Zandvoort

De Sony „Essential classics collection"
3 halen 2 betalen

Tel. 02507-12524

van Petegein

Uw drukker voor
Huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

ï/-:
Kerkpad 6
TëL/Fax: 02507-12793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

/'

weekend

Zandvoort's
LEKKERSTE

HEMA'S

ROOKWORST
Een echt culinair hoogstandje
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Zandvoortmeeuwen
zit in mindere fase
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen was tegen
Velsenoord niet op dreef en
verloor kansloos met 0-2. Na
de eerste competitiezege in
cle openingswedstrijd van
dit seizoen zitten de mannen van trainer Pieter Keur
duidelijk in een mindere
:ase.
Na de 6-2 nederlaag had trainer Keur nogal wat wijzigingen
n zijn team aangebracht. Ondanks die veranderingen slaagden de Zandvoorters er niet in
tot goed voetbal te komen. Bovendien werd er onvoldoende
voor de bal geknokt.
De regen en harde wind
maakten het voetbal en tevens
iet verblijf rond het voetbalveld niet aantrekkelijk. Door
het gladde veld waren er nauwelijks goed lopende combinaties te zien. Velsenoord legde
meer strijdlust aan de dag en
lad over de gehele wedstrijd gezien een veldoverwicht. Toch
waren de Zandvoorters niet
tansloos in de openingsfase.
Mischa Tibboel kreeg een vrije
doorgang naar het Velsenoord
doel maar wist daar geen doeltreffend gebruik van te maken.
De schoten op het Zandvoortse doel waren gevaarlijk. De
gladde bal kon meestal niet
demvast worden gepakt, waardoor doelman Serge van Lent
de ballen maar wegstompte.
Eenmaal verliep dat ongelukcig. Een keiharde knal op het
doel werd door Van Lent zoda-

nig weggestompt, dat de bal bij
een Velsenoord-speler belandde. Deze aarzelde niet en knalde het leder in de bovenhoek, 01. In de tweede helft probeerde
Zandvoortmeeuwen de stand
gelijk te trekken. Het vertoonde spel was echter te matig om
het Velsenoord lastig te maken.
De Zandvoorters leden te veel
balverlies en waren nauwelijks
gevaarlijk. Na vijftien minuten
viel de beslissing. Een voorwaarts van Velsenoord werd op
een ongevaarlijk plek in het
strafschopgebied neergelegd,
waarna de scheidsrechter niet
anders kon doen dan de bal op
de stip leggen. In eerste instantie stopte Serge van Lent de inzet, doch de terugspringende
bal werd alsnog in het doel gekopt, 0-2.
Zandvoortmeeuwen
kon
geen grip op de strijd krijgen.
Een schot van verre leek een
doelpunt op te leveren, doch
met een katachtige beweging
tikte de Velsenoord-doelman
de bal uit het doel. Velsenoord
kreeg door het aanzetten van de
Meeuwen wat meer ruimte,
maar wist daar verder geen gebruik meer van te maken.
„We speelden te mat," stelde
Pieter Keur. „Velsenoord zat er
veel meer boven op en was beter. Ik had van te voren al gezegd dat het moeilijk zou worden in deze zware klasse. De
eerste drie teams die we gehad
hebben zijn gewoon erg sterk.
Maar we gaan gewoon lekker
door."

opscorers
Riek de Haan
(ZVM-zon)
Barry Paap
(ZVM-zat)
Ferry van Rhee
(ZVM-zat)
Ted Saunier
<Z' 75)
Jeroen Zwart
(TZB)

© Weekmedla
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TZB was de enige club die won, mede door twee treffers van
Jeroen Swart. De zaterdagvoetballers van Zandvoortmeeuwen
sleepten het eerste punt binnen door met 4-4 gelijk te spelen tegen
HBC. De topscorer van vorig jaar, Barry Paap, was op dreef met
twee doelpunten en voert de ranglijst aan. Ferry van Rhee scoorde
eenmaal en staat op een gedeelde tweede plaats. Zowel Zandvoort'75 als Zandvoortmeeuwen verloren hun partij zodat van die
kant geen opzienbarende veranderingen op de lijst te verwachten
viel.

ZVM-zaterdag behaalt
eerste wedstrijdpurit

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen heeft het eerste
punt behaald. Uit tegen
HBC werd, na een 3-1 achterstand bij de rust, een 4-4
gelijkspel uit het vuur gesleept.

Het team van trainer John
van der Zeijs begon zeer matig
aan de wedstrijd tegen HBC,
ondanks een snel verkregen 0-1
voorsprong. Ferry van Rhee
kopte een voorzet fraai en vallend in. Het was het enige wapenfeit in de eerste helft van de
Zandvoorters. Te slap voetbal
was er de oorzaak van dat HBC
de strijd in handen kreeg.
Binnen twintig
minuten
stond het Heemsteedse team
op een 3-1 voorsprong. Persoonlijk fouten in de Zandvoortse
defensie waren de oorzaak van
de doelpunten. De Zandvoortse
achterhoede werd constant uiteen gespeeld. Het was aan het
sterke optreden van doelman
Michel Winter te danken dat de
schade tot drie doelpunten beperkt bleef.
De pauze werd door Van der
Zeijs aangegrepen om zijn spe-

lers er flink van langs te geven.
De donderspeech deed wonderen. De Zandvoorters waren actiever en na vijf minuten zorgde
Barry Paap voor de aansluiting,
door fraai te scoren, 3-2. Het
wachten was op de gelijkmaker, doch HBC plaatste een
snelle counter. De Zandvoortse
defensie ging weer eens in de
fout en het was 4-2.
Zandvoortmeeuwen zat toch
goed in de wedstrijd en werd
heel erg sterk. Het enorme offensief leverde al snel de derde
treffer op. Rob van der Bergh
zette Zandvoortmeeuwen op 34. Met nog tien minuten te gaan
was het Barry Paap, die zich
knap vrijspeelde en schitterend
voor de gelijkmaker zorgde, 4-4.
De Zandvoorters roken de overwinning, maar meerdere doelpogingen waren net niet succesvol.
„Dit geeft de burger weer
moed," vond John van der
Zeijs. „We kwamen twee keer
goed terug van een achterstand.
Ik had liever drie punten gehad, maar ik ben toch niet ontevreden. Spelen we zoals in de
tweede helft dan eindigen we
zeker in de middenmoot."

Tien dames in race
voor Citroen Cup
ZANDVOORT - Op het
Circuit Park Zandvoort
worden zondag de voorlaatste autoraces verreden voor
de diverse nationale en Benelux-kampioenschappen.
De Nederlandse Autorensport Vereniging organiseert diverse, altijd spectaculaire merkenraces.

Een spelmoment in de wedstrijd Zandvoort'75- Hollandia. 'Hollandia kwam als team beter uit de
verf

foto Persbureau Zandvoort

Pijnlijk verlies Zandvoort'75
ZANDVOORT - Tegen Hollandia heeft Zandvoort'75 een
pijnlijke 1-4 nederlaag geleden.
De zege was verdiend voor een
feller en beter voetballend Hollandia. Zandvoort'75 zal uit een
ander vaatje moeten tappen wil
het niet in de problemen geraken.
Vanaf het eerste fluitsignaal
was Zandvoort'75 niet in de
wedstrijd. Hollandia, dat voor
het begin van deze wedstrijd
nog puntloos was, besefte het
belang van een overwinning en
ging er stevig tegen aan. Bovendien vonden de Hoornse spelers elkaar beter dan de Zandvoorters. In de tweede minuut
was het al raak. Van links werd
voorgezet en de Hoornse rechterspits stond geheel vrij om inen raak te koppen, 0-1.

dan aan de andere kant. De
Zandvoortse defensie greep onvoldoende in en het was 1-3.
In de tweede helft bouwde
Zandvoort'75 wel een overwicht op, maar uitgespeelde
kansen ontstonden er niet. Het
spel was te onsamenhangend
om gevaarlijke situaties te creëren voor het Hollandia doel.
Met een enkel afstandsschot
probeerden de badgasten wat
terug te doen, hetgeen niet lukte. Dennis Keuning was nog het
dichtst bij een treffer met een
kopbal op de lat. Hollandia
keek de kat uit de boom en liet
de Zandvoorters rustig komen.
De ongevaarlijke aanvallen
werden opgevangen, waarna de
counter voor gevaar zorgde in

het Zandvoortse zestien-metergebied. Ruim in blessuretijd bepaalde Hollandia, middels een
snel uitgevoerde aanval, de
eindstand op 1-4.
Trainer Harry Talsma vond
de zege van Hollandia wel terecht. „Ik vond Hollandia als
team beter uit de verf komen,"
meende Talsma. „Zij schakelden snel over van de verdediging naar de aanval en waren
feller in de duels. Met het stukje team-discipline zijn zij verder dan wij. Toch hebben we bij
vlagen niet slecht gespeeld.
Echter we hebben geen macht
om kansen uit te spelen. Het
wordt een fikse kluif om er wat
van te maken, maar ik blijf toch
hopen dat dat lukt."

Benelux
In het Nederlands kampioenschap Formule Ford valt dit
weekeinde de beslissing. Vanwege verschuivingen in de internationale
racekalender
wordt er zaterdag een race voor
het Benelux-kampioenschap
verreden, terwijl de afsluitende
wedstrijd op Zandvoort op 15

Sonderland op Kennemer

De badgasten waren aangeslagen en slaagden er niet in
een duel winnend af te sluiten.
Na een kwartier spelen kwam
er wat meer bezieling in het
Zandvoortse team. Mario van
Meelen nam zijn team op sleeptouw. Dat deed hij met goed
verdedigend werk, zuivere passes en luidkeelse aanwijzingen.
Na twintig minuten spelen leverde het scherper optreden
van Zandvoort'75 de gelijkmaker op. Een voorzet van Reinier
Kreuger liet de Hollandia-doelman door de vingers glippen en
Hans Hartkamp was ter plekke
om de gelijkmaker in te koppen, 1-1.

Rebound
De Zandvoorters probeerden
door te drukken. Edwin Ariesen liet een verraderlijk schot
los, dat de keeper met de vuisten weg stompte. De rebound
werd door Dennis Keuning op
de schoen genomen. De bal
vloog echter rakelings langs de
verkeerde kant van de doelpaal.
De opleving was van korte
duur. Hollandia nam het heft in
handen, mede omdat het samenspel van de Zandvoorters
nogal te wensen overliet.

Kuijper opnieuw
politie-kampioen
op de marathon
ZANDVOORT - Gerard
Kuijper heeft zijn veteranentitel op het Nederlands
Politiekampioenschap marathon geprolongeerd. De
Zandvoortse
hoofdagent
had 3.05,29 uur nodig voor
de 42 zware kilometers.
Voor de twintigste keer werd
de Amsterdam City Marathon
gehouden, waaraan gekoppeld
de strijd om de politietitel. De
start en finish was dit keer in
het RAI-gebouw, een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren.
Het parcours dat de atleten
moesten afleggen liep geheel
door de stad. Twee rondes van
21,1 kilometer kreeg Kuijper te
verwerken.
Bij de start was het redelijk
weer met een krachtige wind.
Tijdens de eerste ronde bleek
dat het nieuwe parcours met
klinkers, bruggen en een viaduct er niet sneller op was geworden. Hierdoor kon niemand een persoonlijk record
breken.
De organisatie was ook niet
perfect. Pas na veel vijfen en
zessen bleek dat Gerard Kuijper de Nederlandse Politietitel
bij de veteranen had veroverd.
„Het gezegde 'Amsterdam
heeft het', ging in deze wedstrijd in het geheel niet op," aldus Kuijper. „Valt er geen titel
te verdedigen dan zal ik hier
niet snel meer van de partij
zijn. Ondertussen train ik al
weer hard voor het aanstaande
weekend, waarbij ik deel zal nemen aan de twaalf-uursloop te
Amersfoort. Ik zal dan tevens
trachten een aantal records te
breken, die ik enkele maanden
geleden te Geldrop vestigde."

Spiers en Van der Meulen
doen goede bridgezaken
ZANDVOORT - In de
bridgecompetitie van de
Zandvoortse Bridge Club
deden de dames Spiers en
Van der Meulen goede zaken door de tweede wedstrijd winnend af te sluiten.
Zij nemen nu de tweede
plaats op de ranglijst in.

56 leden van de Golfclub Sonderland speelden een wedstrijd over 18 holes op de prachtige, maar o zo
moeilijke baan van de Kennemer Golf & Country Club te Zandvoort. Ongeacht de individuele
resultaten was het voor Sonderland een geweldige dag, waarbij de leden goed golf speelden. Op de foto
staan van links naar rechts de winnaar van de Corstiaan Visser-wisselbeker, Fred de Graaff, Bamby
Bossink, Eric van Deinum en gastspeler Johan Beerepoot. Bij de dames zegevierde Keiko Aramaki.
De longest drive bij de dames werd gemaakt door Erna Meijer en bij de heren door Nico Wasserman,
terwijl Willem van der Kuijl een neary scoorde.

De gasten kwamen tien minuten voor de rust op een 1-2 voorsprong. Een vrije trap werd van
richting veranderd waarna de
Hoornse spits de bal voor de
voeten kreeg en die wist daar
wel raad mee. Deze klap kwam
hard aan, aangezien Hollandia
enige fraaie kansen kreeg van
de weifelende Zandvoortse defensie. Een kopbal van dichtbij
werd door LUC Krom onschadelijk gemaakt en een hard schot
ging naast het Zandvoortse
doel. Henry Marcelle had de
strijd een wending kunnen geZANDVOORT - Behalve het Hoogovenstoernooi en het
ven. Na een voorzet kwam Mar- Noordhollands veteranenkampioenschap strijdt het duo
celle vrij voor het doel, maar de Huijboom en Otte van Chess Society Zandyoort dit jaar
bal glipte van de voet. Op slag ook om het algemeen Noordhollands kampioenschap.
van rust was het wel raak, maar
Beide schakers hadden het
bijzonder zwaar en gingen moe(ADVERTENTIE)
dig strijdend ten onder. Huijboom stond oorspronkelijk eerste geplaatst in de B-groep,
doch werd op het laatste moment door een uitvaller, doorgeschoven naar de zeer sterke
A-groep. Zijn collega Otte komt
wel in de B-groep uit. Beiden
hebben vier behoorlijke partijen gespeeld, doch het scoren
wil tegen de sterke tegenstan's werelds bekendste en meest kpmförï^
ders nog niet echt lukken.
Auping spiralen en 2.uitstekende matrassen. Afmeting .180 x 200 cm. j .
Dat de eerste-teamspelers
van Chess Society Zandvoort,
| Zondag 1
Jako Otte en Nico Huijboom,
mmmmmm^m
Speciale aktieprijs f 2.195,echte schaakdieren zijn.laat
ijn wij geopend
geen enkele twijfel. Nu spelen
beide zestigers bijvoorbeeld
weer drie zondagen twee partijen per dag om de Noordhollandse titel.
Nico Huijboom, veteranenkampioen van de provincie
Noord-Holland, mag het in de
hoogste groep opnemen tegen
de sterkste spelers. Na vier ronden kwam hij in het geweld helaas niet verder dan een halfje.
Op zich nog niet eens zo'n
slecht resultaat, daar de gemiddelde speelsterkte in de groep
toch zo'n driehonderd Elp-punten boven die van Huijboom
Topmerken zoals:
ligt.
De andere Chess-speler Jako
Otte komt wel uit in de B-groep.
Montis
Hij startte redelijk op de eerste
speeldag met twee remises. HeLeolux
laas liep ook hij afgelopen zondag tegen twee nullen op zodat
Hülsla
hij komende zondag in het
Aviodome op Schiphol, waar
het toernooi verspeeld wordt,
Gelderland
Meubelboulevard Amsterdam/Diemen
alle zeilen bij zal moeten zetten
om een vijftig-procentscore te
Ringweg AIO Afrit S-113/Diemen (020) 6994111 l Auping
bemachtigen. Otte ervaart met
name twee partijen op één dag
als zeer zwaar. „De tweede par-

Otte en Huijboom kansloos in
strijd Noordhollandse titel

Aiiping Auronde

vanReeuwijk

Maar liefst negen autoraces
worden verreden, waaronder
twee wedstrijden met Supertoerwagens en twee in de Pepsi
Citroen AX Cup. De AX-coureurs rijden volgens het DTMprincipe: twee heats met daartussen een korte pitsstop van
vijftien minuten. Ongetwijfeld
zal dit hectische taferelen opleveren in de pitsstraat. In het
kampioenschap gaat Rob Karst
aan de leiding op korte afstand
gevolgd door Sandra van der
Sloot.
Behalve Van der Sloot zijn
nog een tiental dames actief in
deze spectaculaire merkencup.
Met de deelname van Wolfgang
Schrey is het door Brezan en
Yokohama ondersteunde Supertoerwagens GT2-kampioenschap nog volledig open. De
Duitse Porsche-coureur neemt
het zondag onder meer op tegen de BMW-rijders Fred Krab
en Duncan Huisman. Beide Nederlanders voeren de titelstrijd
aan.

oktober wordt verreden. De
race op zondag telt mee voor
zowel het Nederlandse als Benelux-kampioenschap.
In beide categorieën gaat
Sepp Koster aan de leiding,
waarbij de nationale titel bijna
een formaliteit is. In de Benelux-titel echter is de voorsprong van Koster slechts vijf
punten. Rijdt Koster in de
ISOOcc klasse, in de Formule
Ford 1600 heeft Florie op nationaal niveau de beste papieren.
In de Benelux-serie moet de
Amsterdammer op dit moment
nog zijn meerdere erkennen in
Marijn van Kalmthout uit
Hoofddorp.
Bij de Marlboro Elf Renault
Clio-rijders valt de beslissing
zeer waarschijnlijk pas op het
Italiaanse circuit van Monza op
15 oktober. Op Zandvoort
wordt eerst nog de achtste ronde verreden in deze professionele merkencompetitie, met
nog drie kanshebbers. Dat zijn
Frans Verschuur, John de Vos
en op enige afstand Donald Molenaar.
Met nog twee races voor de
boeg staan vier Nederlanders te
trappelen om de titel Nederlands kampioen Produktiewagens 1400cc op hun naam te
schrijven. De spanning in de
Compact Cars-klasse is bijzonder groot. Slechts acht punten
scheiden de nummers een en
vier in het klassement. Vooral
de extra punten die te verdienen zijn met een pole positie en
de snelste rondetijd gedurende
de race kunnen wel eens van
doorslaggevende
betekenis
zijn.
Toon van de Haterd (Rover)
leidt met 67 punten. De Assense
Suzuki-rijder Henk Tappel
staat tweede met 66 punten, gevolgd door merkgenoot Egbert
Top. De coureur uit Heemstede
vergaarde 61 punten. Tweepunten daar achter volgt Amee Caron (Rover). Deze talentvolle
vrouw is beslist niet kansloos,
immers zij scoorde al twee keer
een overwinning.
Op zaterdagmorgen beginnen de trainingen om tien uur
terwijl de race in de Formule
Ford om vijf uur begint. Op
zondagmiddag wordt de eerste
start gegeven om twaalf uur en
de laatste race vangt aan om
kwart over vijf.

Zandvoorts
Nieuwsblad

De tweede wedstrijd in de
ZBC-competitie had in de A-lijn
tot gevolg dat het verschil tussen de nummers l en 4 nog
maar 3 procent bedraagt. De heren Emmen en Van der Meulen
blijven nog wel aan de leiding,
maar worden door de dames
Spiers en Van der Meulen op
korte afstand gevolgd. Als derInlichtingen over de bridgede paar werden de heren Over- club bij H. Emmen, -18570, alzier en Van der Staak geno- leen 's avonds.
teerd.
In de B-lijn scoorden mevrouw Van Gellekom en de
heer Veldhuizen 61 procent,
wat tot gevolg had dat zij opklommen van een achtste
plaats naar de toppositie. De
dames Jurriaans en Meijer zakten naar de tweede plaats, omdat hun score van 49 procent
niet voldoende was om zich als
eerste te handhaven. De A-lijnster mevrouw Visser viel in
voor mevrouw Rudolphus en
zorgde er samen met mevrouw
Rudenko voor dat nu de derde
plaats wordt ingenomen.

tij merk je gewoon dat je minder scherp rekent," aldus de in
Noordwijkerhout woonachtige
Chess-speler.
Hopelijk is het voor beide
schakers wel een goede voorbereiding voor volgende week
vrijdag, want dan zullen zij onder andere met Ben de Vries,
Olaf Cliteur, Dennis van der
Meijden en Ton Marquenie
De dames Lemmens/Menks
aantreden in de eerste competi- en Polm/De Vries delen in de Ctiewedstrijd tegen Hoofddorp lijn de eerste en tweede plaats
1.
na scores van 53 respectievelijk
(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fm Ether 106.9 fm
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
14.00 t/m 16.00
16.00 t/m 18.00

18.00 t/m 20.00
20.00 t/m 22.00
22.00 t/m 24.00
20.00 t/m 24.00
Zaterdag
0.00 t/m 10.00

10.00 t/m 12.00
12.00 t/m 14.00
14.00 t/m 16.00
16.00 t/m 18.00

18.00 t/m 20.00
20.00 t/m 24.00

ZFM Nonstop service (op di en do)
4 decades
Hitversnelling

Muziekboulevard
Power Play (van ma t/m do)
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
B P.M. (alleen op vrijdag)

ZFM Nonstop service

Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Hand in hand

Badmuts
Europbreakdown

Muziekboulevard
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yarks)

Zondag
0.00 t/m 9.30
9.30 t/m 10.00

ZFM Nonstop service
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma

14.00 t/m 16.00
16.00 t/m 18.00

Badmuts
de Zandbak

10.00 t/m 12.00
12.00 t/m 14.00

18.00 t/ni 20.00
20.00 t/m 24.00

60 procent. De voorsprong op
de nummer drie is nu al 14 procent.
De D-lijn, waarin de nieuwe
leden zijn gestart, kenmerkt
zich door grote verschillen in
de resultaten. De heren Van
Leeuwen en Holtrop hadden
een uitstekende avond en
scoorden 62,50 procent. Dit afgezet tegen de laagste score van
30 procent laat wel zien dat het
krachtsverschil in deze lijn erg
groot is. Na de tweede avond
leiden de dames Van Leeuwen
en De Fost met een voorsprong
van 15 procent op de heren Van
Leeuwen en Holtrop.

ZFM Jazz
Even Brunchen met...
Muziekboulevard
de Kustwacht

Eerste zege TZB
ZANDVOORT - TZB lijkt op
gang te komen in de voetbalcompetitie. Na eerst een nederlaag en vervolgens een gelijkspel werd nu het vierde team
van DEM met 0-3 afgetroeft.
Het werd een terechte zege
voor TZB, dat de gehele wedstrijd dicteerde. Al vrij snel
werd het overwicht van TZB
beloond met een treffer. John
Schilder schoot bijzonder fraai
raak. De Zandvoorters hadden
geen probleem met DEM en de
kansen kwamen snel. Met goede combinaties werd de Beverwijkse defensie uiteen gespeeld. De kansen werden echter niet benut.
In de tweede helft wisselde
trainer Willem Koning de moe
gestreden Stem Metzelaar voor
Jeroen Swart. Dat bleek een
gouden greep. Swart scoorde
vlot op elkaar tweemaal en de
wedstrijd was beslist. DEM zette nog wel aan voor een offensief, maar kwam niet tot scoren. Werd de Zandvoortse defensie voorbijgespeeld dan was
er altijd nog de voortreffelijk
keepende Ab Bol, die doelpunten voorkwam. Wat beide
teams ook probeerden in de 0-3
kwam geen verandering meer.

STANDEN
VOETBALCLUBS
Derde klasse KNVB zaterdag
ZCFC
3-9PSZ
Kennemerl
3-7Hollandia
Amstelveen
3 GZandv '75
DZS
3-6EVC
ZOB
3-5ODIN
CSW
3-4Zwaluwen

3-3
3-3
3-3
3-3
3-1
3-1

Vierde klasse KNVB zaterdag
OSDO
3-7IJmm
KHFC
3-7SCW
VEW
3 7Aalsm
SMS
3-4Hoofd
SIZO
3-4Zand m
RCH
3-4HBC

3-4
3-4
3-3
3-3
3-1
3-1

Derde klasse KNVB zondag
HBC
3-7Beverw
Zaandijk
3-6Geel Wit
Velsen
3-6Zndv.m.
Zilverm
3-fiDe Brug
Velsenrd
3-6Schoten
KHFC
3-5DSS

3-4
3-3
3-3
3-3
33
3-0
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Oktober is woonmaand. Nieuws van het meubelfront
krijgt op Meubelboulevard Diemen alle ruimte. Een maand
lang showen de meubelzaken heel wat af. Tot ziens!

VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9 30 tot 17 30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur,
maandag van 13 00 tot 17 30 uur

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken
Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur

•f S ^vx t e v» / &

van]<eeuwiik
.--^

Vaar- en surfsport

Verhuizingen

Lessen en clubs

Winterstalling voor schepen zowel op
de wal (max. 10 ton) als in het water
in Amsterdam-Noord.
Info telefoon: 020 - 6716880.

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

Cursus
TAROT/Kaartlezen
geen hocus pocus, maar rationele benadering die leidt
tot inzicht m jezelf en de
ander. Tel.: 020 - 4004439.

Commerciee! en administratief
personeel gevraagd
ERVARING OPDOEN IN HET BANKWEZEN'
Mu ro-.ulvri triilii's kiinnrii wonlen jjc/cl o\rr l of 2 ko]oiniiu-n In (-«-d 11' in <li\crsc iHtcrjiiootlrn.
I'.iMirnlirrtMi \ci\uj/cn \MJ n.i.ir dr s|K*ci«lr bon «p <!»'
l>.ipn.i „MICKO'S"
I'la.il'-in'i is inoj-clijk in dr \olj:<'Mili' rchlif
'L \M>\ OOirrS MKL \V.SIJL\1) ./O.'UI per inilliiiM-Irr.
Miiitinjïslijil: <liiiMl.ip 16.00 uur.
l' kunt im u-kst tdi'fonUHi njigi-M-n: 02507-17166 of
,jf»('\rn//cn<lrii .1.111:
*
/aiuUooils iSicimshUd. Guslhnisplfin 12. 20 12.1 M
Z.imKnoi l:
1'l.i.iNmi; ii <i»k ino»i'lijk in »!«• \olgrmlr combinatie:
N\ 2./.in<hoorls \icmvsl>]atl. Xmstrlvrcri1- \\Wkbldd.
l'itlioot iisc Onii.mt. dr Knmlr \ vm>r. \jlsmci*rcl<*r
Courant, alle rchlics \an liH AnMenUnis StacUblu<l. tic Mrimc \\Wsprr. ƒ5.52 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
"A"

Infoimatic over on/e o\erïjïe .1.111! rekkelijke atherteiitieeoitilmiaties in <U' Micro's /ijn op aanvraag op
on/r kantoren verkrijgbaar.

"A"

\ oor bric\en onder nummer wordt l regel extra in
reketiiii" gebr.ieht. alsmede ƒ8.- adm.kosten,

't

Hij plaatsing in de MHTO'S \\orden peen bewijsmiminers \ersliiurd Op \etvoek \vordt aan adverleerdets buiten liet \erspi eidïn*;s«;ebied één krant \ersiuurd. Iliervoni wordt ƒ6.50 in rekening gebracht.

Vllr pnj/en r\rl. 17.5r/r BTW
l1 kunt de lek-l van im Micro-advertrntieeomhinatie 'L
U-lefoniseli opgeven:

020-562 62 71

(dit niimitier is niet voor heyorgklachten) of eenden aan.
Micro's \\ rrkim-diu
l*ostlius 150- 1ÜOO AI) Aiu-lurduiti
Oe sluiliMjMijden gelden voor plaatsing in «ie/elfde
u rek.
Vooi de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

ALOE STRIJKSERVICE
BIJ strijken kleine rep. gratis. Overhemden ƒ 2,20, overigen v.a.
ƒ0,75, ritsen m pant. of rok ƒ 15; verkorten v broek en rok
± ƒ 10 a ƒ 15 Halen en brengen. Tel. 023-5712369.
GROTE MINIATUURTREIN- EN MODELAUTOBEURS
te Almere-Stad-West op zon 1 OKTOBER aanstaande
van 10-15 uur in Sporthal Stedenwijk, Kampenweg 1.
Komt u kijken, ruilen, (verkopen?
Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
30 sept-1 okt 9-17 uur
1300 stands. Org v. Aerle 04920-25483
15000 m 2 Bomvol1
* 2 warme bakker generaties
Hen(k) v Staveren-Stuurman
Weggelopen of
afgesloten
Cies & Fred
gevonden dieren
•*• De volgende keer bij jullie
eten? CoosGerRietPietThea- Vermist kleine, magere poes,
CarelCockyPeterCiesFred+-t- ± 1 jr oud, zw/br gevlekt,
oranje streep op neus, omg
Secr Bosmanstr/station
Tel 30548

Grote
Vlooienmarkt

zo 1 okt, 10-17 uur
AMSTELVEEN-OOST
Sporthal De Escapade
(adres Escapade 1)
Midland BV 033 - 751167

Felicitaties

* Fred na het Wegener ook
nog het Kennemer m Son* Help de Polen Stuur 'n derl winnen' Van harte, Sia
voedselpakket1 Wij hebben * Hiep, hiep hoera,
evt 'n adres 02907-5235
Maarten is nu groot en 3 jaar
Opa en Oma
* Hennie & Henk Sturman, Hart Gefel
veel km rnet fietsen Cocki Nog 3 nachtjes slapen dan is
Peter, Cies, Fred, Thea, Carel Maarten 3 jaar Van harte ge* Henny en Henk, bakken jul- feliciteerd, mama.
lie nu zelf maar lekker bruin
Veel plezier1 De Loodjes
Uitgaan
* Henny en Henk, na hard
werken, 1nu tijd voor jezelf'
Genieten De de Roodjes
* Ik vier zondag tussen 11 00
en 17 00 uur, dat ik dan groot
geworden ben Maarten
* Loodjes het is verhuistijd
Het busje komt zo, busje
komt zo, busje komt zo1
* Madeleme & Junaan, nog
20 nachtjes slapen dan zeg
gen jullie ja tegen elkaar mam
* Marjon, Kathy jullie borrel
hapjes/buffet was geweldig
Nico, Wim, Rini, Herman, Els
Mazzel maken met zooi van
zolder, Zwarte Markt Beverwijk, elke zaterdag en zondag Inl 02510 62666

VLOOIENMARKT
8 okt Sporthal De Muiter, Medemblik 8 okt Sporthal Groenendaal, Heemstede 14/15
okt De Spaarnehal, Haarlem
15 okt Sporthal de Emergohal, Amstelveen 22 okt
Sporthal F B K Hoofddorp
29 okt Sporthal de Bloemhof,
Aalsmeer
Org Hensen 023-402334
VLOOIENMARKT
30/9 Haarlem-Schalkwijk
t Schalkererf, 8/10 Midwoud
sporthal Tnpkouw, 9 16 uur
Info 020 - 6156856

Kunst en antiek

* Nico Wim, wat genieten
jullie toch Prettige dagen in In- en verkoop antiek + oude
inboedels "t Binnenhuis",
Duitsland R H M-K, E-D
Gasthuisplein 3, 02507-15760
* Reumecom Manaschool,
de reunie was fantastisch
TAFELS
Bedankt Gerard B
antiek, klem,
groot, dik, dun
* Scouting The Buffalo's 50
jr Reunie 22 okt Nog niets
Jan Best
gehoord'Tel 02507- 15533
Keizersgracht 357,
* Toosje, het koffie/borrel020-6232736
uurtje was heerlijk Liefs,
Showroom
Bets, Nico, Wim, Beso Beso
Mr, J Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137
Verkoop ANTON PIEK kaar
ten voor 3-D SCHILDERIJEN
Vrij 6 okt 14-17 uur, zat
7 okt 14 17 uur 10% op alle
artikelen Punter 115, A'veen
groot en klem,
JAN BEST, Keizersgr 357,
020-6232736 Showroom
Mr J Takkade 30, Aalsmeer,
020-6412137

Teak houten
banken

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng, Spinnerij 33,
tel 020 • 6473004

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Huwelijk en kennismaking

^r U I T Z E N D B U R E A U
VRAAGT KAS/BALIEMEDEWERK(ST)ERS
Heb je een HAVO/VWO (met wiskunde/economie) of een
MEAO diploma en ben je service-bewust, representatief,
cijfermatig, gemotiveerd en niet ouder dan 23 jaar'

Op de Sniep, Diemen

Reageren op 'n contact-advertentie
met boxnummer?

Klussenbedrijf Vermu v. alle
voorkomende klussen in/rondom het huis. Als het goed en
redelijk geprijsd moet zijn,
met garantie. 02990-44848.

Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Hebreeuws leren' Kan weer
v.a. okt. in Haarlem. Info.
Sticht. Tarboet 020-6717718.
PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl. lerares.
Tel.: 02507-18486

EURO-FLOOR
PARKETGROOTHANDEL
Openingstijden:
donderdag van J0.00-21.00 uur
vrijdag van 10.00-18.00 uur
' zaterdag van 10.00- JG.OO uur

Kollenbergweg 2.
Amsterdam-Z.O. (Bullewijk)
•Tel.: 020-69f.7S.54
'

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

Woninginrichting

SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vnjbl.
T.k. prachtige rankenkast
prijsopgave.
ƒ3000; linnenkast, boekenk.
Bellen na 18.00 uur 19800.
1 Kies een leuke advertentie, ƒ 1,- p.m.
m. bovenk. per 3 ƒ2000;
ARTO, HET UITZENDBUREAU VOOR
2. Bel met 06-350 15 15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
zwart/geel 1 sjoelbak de luxe,
DE BETERE KANTOORBANEN EN
Zalenverhuur
3. Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
eik. dekenkist, zeer gr. opWIE WEET MORGEN OOK VOOR JOU!
van uw keuze
bergkist m. deksel, 2 zeer
In een najaarsdip' Start bij • Wij behouden ons het 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
com. zitst. 1.10 br., beige
ons en je bent eruit m een recht voor zonder opgave van
skai. Tel. 02507 - 12510.
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ik
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zoek
wip. l b v. auto' Bel A C.P. redenen teksten te wijzigen
je
dat
weten,
luister
maar
een
eerlijke
meid,
het
maakt
02159 - 50822, 10-16 uur
of niet op te nemen.
eens naar mijn advertentie. Ik niet uit hoe je eruit ziet1
Bloemen, planten
ben Stones fan en op zoek Boxnummer 322210 (1 gpm). uw adres voor koud buffet
en tuinartikelen
en
bittergarnituur.
Divers personeel gevraagd
naar jou! Boxnr 949249 1gpm
Hallo vriendinnen, ik (man)
Tel.' 02507-18812/15619.
Ben je geen kofferduiker, reis- zoek een leuke mollige vrouw
VERENIGINGSGEBOUW
TUINMAN voor al uw tuinlustig en sportief? Reageer, met een leuk karakter' Wie
werk, hek- en straatwerk.
wie weet zitten we straks sa- belt me' Boxnummer 978783
Levering alle materialen.
men aan een lekker glaasje
Grote Krocht 41, Zandvoort, Vraag vrijblijvend prijswijn. Vr.: boxnr 303789 1gpm. He jij, ja jij daar, met die
afstandsbediening kom eens tel. 02507-15705 b.g.g 19932, opgave. Tel 023 - 380852.
zoekt nog een 15-tal medewerkers om onze
Ben je net als mijn bakkie kof- uit je luie stoel en reageer! Ik,
voor
snel groeiende onderneming te versterken.
fie groot, heet en breed, bel Maneke wil graag op stap BRUILOFTEN - RECEPTIES
Functies o a. vertegenwoordigers, klantenservice,
Onroerend goed
me dan, ik (vr.) zoek je'
met jou! Boxnr 313023 1gpm.
KOFFIETAFELS
chauffeurs, afleveringen en reclame.
Boxnummer 906316 1gpm.
en woonruimte
Geen spec. ervaringen vereist.
Hou jij ook van spannende Zoekt u ruimte voor vergadete huur
Bel nu 020 - 6920191, vraag naar Nancy.
Deze leeuw zoekt een meisje dingen' Ik heet Chantal... ring, feest, club of partij?
dat, net als ik, aantrekkelijk Boxnummer 927171 1gpm.
aangeboden
Komt u dan eens praten met
is en op zoek is naar passie'
mij, A J. v.d Moolen,
Dieren en dierenbenodigdheden
Boxnummer 997856 (1 gpm). Huisje, boompje, beestje! Ik Gemeenschapshuis,
tel.: In H'lem te huur 1 gestoff.
(man) heb alles behalve mijn
GESCHEIDEN en toe aan 'n beestje' Wil jij dat zijn? Wie 02507-14085 of 19652.
kam. m. gebr. k.d.t. voor zeer
nieuwe start? Veel vrouwen reag.? Boxnr 980325 (1 gpm).
besch. j.man, ± 25 jr, ƒ525,zijn ook op zoek Bel
incl. Te!.: 02507 - 12510
Dans- en
Gratis nagels knippen, oren schoonmaken en
Ik
ben
een
vrolijke
meid
van
06-350.290.15 (1 gpm).
balletlessen
gebitscontrole bij
1.80 en ben op zoek naar een
Jong stel zoekt woonruimte in
Hallo grote onbekende, de re- gezellige humoristische jonZandvoort, max. ƒ 900.
den dat ik (vr) adverteer, is gen. Boxnr 935379 1gpm. •
Telefoon: 04113 - 2779.
Dansles alleenstaanden
ACHTERWEG 1, TELEFOON 5730068.
de reden waarom jij nu belt,
Ik (man) heb geen Ferrari,
CHEZ ANDRÉ
wedden'
Boxnr
321767
1gp.
4 oktober DIERENDAG
Maltezers, West Highland's,
maar wel een hoop romantiek
Info: 02510-50092
Financien en
Gratis nagels knippen, oren Chih-tzu's, Yorkshire's en Hallo leuke dames van Ne- en ik ben op zoek naar jou'
handelszaken
schoonmaken en gebitskon- Boomerties. 08385-41335
derland, ik (man) voel me zo Boxnummer 310237 (1 gpm).
Te koop
trole bij hondenkapsalon
alleen! Voel jij je ook alleen'
ELLEN CATS, Achterweg 1, • Zie de colofon voor opga- Bel me dan snel en misschien Ik (man) zoek een wereldwijf
aangeboden
ve
van
uw
rubieksadvertentie.
met pit, karakter en schoontel. 5730068
wordt het wat'
diversen
Boxnummer 926970 (1 gpm) heid' Ik hoop dat jij bestaat'
V.A ƒ 75 - DORSMAN
Bel je? Boxnr 376345 (1 gpm).
blijft toch goedkoper'
Bel nu: 02507-14534.
Ik (man) zoek een forse * 1 pers. half-hoogsl incl. bovrouw' Wil je weten waarom? dem m onderkasten en CVF (int.) financienngsREAGEREN OP 'N CONTACT-ADVERTENTIE?
Boxnummer 322356 (1 gpm). uitsch. bur. ƒ275. 14494.
*,
bemiddeling Ook met BKR
problemen. Tel.: 040-591574.
Ik (vr.) zoek voor mijn zoontje
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
,
,
en mezelf een lange, gespierOnroerend
24 uur per dag, 7 dagen per week.
spetter. Mag je er wezen,
Rijwielen,
goed te koop
Wat moet u doen?
,
' de
bel gerust!
/ f \
5
motoren,
aangeboden
Boxnummer 948438 1gpm.
REAGEER DAN NU' 020-6273094/6237475
of kom langs N Z. Voorburgwal 158, te Amsterdam.

GRENEN MASSIEF

Wat moet u doen:

MiCRO's

Party-service
PEUKAAN

* * * STOP * * *
Groothandel in non-food produkten

De Krocht

Kies nu zelf de leukste vrouwen, via de computer knjg'je
haar direkt aan de lijn!
Bel 06-96.67 (75 cpm).
Oudere
ERVAREN vrouwen
ANONIEME sexafspraakjes.
Sexkontaktlijn Amsterdam van 35+ zoeken sexkontak't.
06-350.290.53 (75 cpm)
06-320.330.79 (75 cpm)
Oudere vrouwen (40+) geven
hun telefoonnr voor gratis
SEX- 06-95.17 (75 cpm). m heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld
Bel dames Thuis!

06-9870 De SNELWIPLIJN!
Zorg dat je hem gereed hebt
want ze wil effe vlug m 3 min.!
Geen doorschakelen' 1 gpm.

Bel Dames Thuis

Privé

4 oktober Dierendag

Hondenkapsalon Ellen Cats

06-98.50

06-96.88

24 u/p.d. 100 c.p.m.

24 u/p.d. 100 c.p.m.'

Dikke'vrouwen'(40+) willen SnelSe'xClub! Hier liggen-de
kontakt met oudere heren. vrouwen naakt klaar om... .'Je
Bel ook! 06-95 43 (75 cpm). krijgt 3 min.i 1 gpm 06-98.38
DOORSCHAKELLIJN
STUDENTES geven tel.nr
Nu kun je vrouwen direkt
voor gratis sex bij hen thuis
opbellen. Direkt thuis.
06-9695 (slechts 75cpm).-'
Bel: 06-98.92 (75 cpm)
TRIOSEX: 'n vrouw of man
DOORSCHAKELLIJN
extra in bed. Sexkontakten'
Direkt apart met een oudere Bel nu 06-93.44 (75 cpm): 'M
vrouw. Bel 06-95.04 (75 cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
ELKE DAG NIEUWE
extra in bed. Sexkontakten1
DAMES PRIVÉ
Bel nu 06-9502 (75 cpm);. l
Laat je snel
Vele
mannen gezocht voon
doorverbinden via
gratis SEX met dames 35+.J
06-98.57
06-9620 (75cpm).
'
24 u/p.d. 100 c.p.m
Vrouwen (40+) willen snel'
GRATIS 't bed in met ge- SEXKONTAKT. Direkt aan de!
M
trouwde vrouwen. Sex-kon- lijn! Bel 06-97.57 (75 cpm). '
takt. 06-9566 (75 cpm).
'Vrouwen van 35+ willen - t]
bromfietsen
Heerlijk DISCREET apart met DIREKT-SEX. Bel haan op via!
hete vrouwen uit Amsterdam. 06-96.04 (75 cpm)
* T.k. Tomos brm.fts, kl zw. 06-320322.11 (75 cpm).
Vr.pr. ƒ 299. C. Huygenstr. 15.
Homo: jongens (18) onder elTel.: 17225.
Diverse clubs
kaar. Hoor die knullen genieteni 06-320.330.88 (75 cpm).
Rijles auto's
HOMOKONTAKTEN
en motoren
Zoek je snel een hete knul? 020 - 6328686. Amber Escort
06-320.330.18 (75 cpm)
charmante dames, dagelijks,
na 19 uur. (Geen chauffeur'
Alblas Verkeersscholen
HOMO-KONTAKTEN
Direkt apart met een hele a d. deur - geen extra kosten.),
hete knul uit Amsterdam!
2 Sexy tienerstudentes, 18 jr.j
UW RIJBEWIJS
Bel nu 06-96.13 (Nu 50 cpm). mass., relax, trio. Overtoom
Nieuwkoop, 01724-8361.
HUISVROUWEN geven tel.- 443, A'dam. 020-6186165. . i
nrs voor kontakt bij hen thuis 2 Warme STUDENTES privé, j
06-Nummers
06-95.01 (75 cpm).
mass., relax, trio. Middenweg
i
Jongemannen gezocht die 89A A'dam: 020-6925183.
Nieuw: hete meisjes (18) uit dames (35+) GRATIS verDARLING ESCORT ,
de Groot Amsterdam!!
wennen. 06-9.666 (1gpm).
Bel: 020-6189577 v.a. 20 u
06-350.23.020 (1 gpm).
Laat je eens lekker doorver- ESCORT SERVICE Top Girls
Nu DIKKE vrouwen echt op-- binden met zo'n OUDERE Leuke en ondeugende meis
bellen. Zoek de leukste en de vrouw 06-9650 (1gpm).
jes bij u thuis: 020-6683310^,
computer verbindt je naar
Zeer luxe massage/privé i
SEX-DOORSCHAKELLIJN
haar thuis. 06-96.68 (1 gpm).
Nu hete negerinnen echt op- huis! 12 Heerlijke meisjes,
Oudere ERVAREN vrouwen bellen. Zoek de leukste en de ƒ 125,- p.u. Riante bubbelba ,
van 35+ zoeken sexkontakt: computer verbindt je naar den, sauna's. Sarphatipark'
06-350.266.46 (1gpm).
haar thuis. 06-96.67 (75 cpm). 118, A'dam: 020 -6723022

Autoverzekering

1. Kies een leuke advertentie
- - .*
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf deze
op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie te
beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque van
ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5.Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken reacties op uw adverten
tie afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

Jong belegen kaasje (vr) van
43, z.k m. rijp kaasje. Interesse' Boxnr 307783 1gpm.
Niet baarddragend en gek op
kinderen7 Vrouw boxnummer 308346 1gpm.
Opsporing verzocht voor eerl.
zelfst vr. vrouw Leuke man
zonder dieren, kinderen weikom Boxnr 312841 1gpm.
Temperamentvolle Italiaan,
die veel reist, zoekt repres.
meid voor een leuke blinddate' Boxnr 321078 (1 gpm).
Waar ter wereld werd oprechte trouw door een man en een
vrouw ooit gevonden' Reageer op mijn box en je wensen worden snel in vervulling
gebracht!
Boxnummer 978783 (1 gpm).
Welke leuk meisje wil met mij
(man) een avondje stappen'
Boxnummer 969864 (1 gpm).

Noorderakerw. 263
Prachtig woonhuis, recent ge-2
renov., met losse loods 70 m
(uitbreiding 2 mog tot 108 m2).
Tot. 550 m eigen grond Uitstekende staat van onderhoud. Vraagprijs ƒ495000
k.k. THEO RIETVELD VASTGOED VBO 020 - 6418541.
OPEN HUIS zaterdag 10-12 u.
Schutsluis 52, AMSTELVEEN.
Pracht, hoekwoning in kindvr.
buurt, 1986. Perfekt onderh.,
4 slaapk. met dakkapel
Vraagpr. ƒ329.500 k.k.
THEO RIETVELD VASTGOED
VBO, tel. 020 - 6418541.

Woningruil
750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.

Senior woningruil ruim 3 kam.Wie wil er met mij (man) over app„ Centr., m. lift, eig.
mijn passie van films praten? park.pl. Gevr ruim 2-3 kam.Boxnummer 312604 (1 gpm). app. of huisje m tuin of balWil je weten hoe ik (vr.) eruit kon. Tel.. 17572.
zie... ik zie er niet uit, ben 24 jr,
spontaan en vnjgezellig.
Boxnummer 964828 1gpm

in 5 dagen

Zand voorts Nieuwsblad

Relatie/
bemiddelingbureaus
(m blokletters invullen, 1 letter is één vakje. Een spatte geldt ook als één vakje)

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de^
belcomputer hebt gekregen, l < i , . , l
Ht?l UUAIiuiiniIbl it>.

"""~~""

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn Ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:

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

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste) 24 Uur per dag,
7 dagen per week. Cupido,
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties
CUPIDO zorgt snel voor resultaat' Folder. 03451-11486 (automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). Erkend, voordelig en één van Nederlands
grootste relatie organisaties.

Schoonheid en
verzorging

5,08
5,08
5,08
6,77
8,46

6 regels ƒ 10,15
/regels/ 11,84
8 regels ƒ 13,54
9 regels ƒ 15,23
10 regels ƒ 16,92

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:

.

.

.

Adres: ..
HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v a ƒ125,- tot max ƒ475,-.
Tel 02507 - 14606

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Abonnee Ja/Nee

Actief

Weekmedia

• Tips • Vrije tijd

1-17
27/28 september 1995

Fietsverlichting
Onder het motto 'Fiets
als een vorst, fiets verlicht'
start de Fietsersbond enfb
op 3 oktober een grote campagne over f ietsverlichting.
Onder meer via billboards,
radiospots en gratis folders
by het postkantoor, bibliotheek en rijwielhandel
geeft de Fietsersbond Informatie over de voordelen
van verlicht fietsen en over
de mogelijkheden om fietslampen brandend te houden.
Verder organiseren zo'n
honderd plaatselijke afdelingen van de Fietsersbond
in het hele land voorlichtingsacties.
De uitgebreide brochure 'Intormatle en tips over fletsvoorllchtlng' is te bestellen door storting
van vijf gulden op postgiro 30255
van de Fietsersbond enfb te
Woerden, onder vermelding van
'brochure fletsverllchtlne'.

3 PC Discount'95
*s In de Spaarnehal te
*Haarlem vindt op zaterdag
17 oktober de PC Discount
Haarlem '95 plaats. Tijdens
.deze beurs worden onder
andere.computers, monitofen, printers, boeken, spel•Ijetjes, cd-i en cd-rom aangéboden tegen lage prijzen.
' Boyendien worden er ook
tweedehands artikelen met
Jgarantie verkocht.
fe,Verder worden er deraonstraties gehouden op
'het gebied van Internet, cd^rom en cd-i Per dag zjjn er
in één filmzaal drie speelfilms te bekijken via video
,cd. Voor de avontuurlijke
bezoeker .bestaat de moge^lijkheid om te spelen in de
-ïlasergamehal.
Voor meer informatie: telefoon
070-358.89.29

Historisch
«» '

wandelen
.
,

"""Tot eind oktober worden
in de vestigingstad Naarden historische rondwandelingen gehouden onder
•leidingvan een croniqueur.
De gids wacht de bezoekers
op bij de WV-informatie-winkel aan het Adriaan
Dortsmanplein en -vertelt
al wandelend door de straten over het 'Naarden van
vroeger". De rondleidingen
zijn op de zon- en dinsdagen steeds om half twee.
Deelname aan de wandeling bedraagt 7,50 gulden.
Reserveren kan bij de VW
Gooi en Vechtstreek, ,tele-.„
foon 02159-441.14

Gehandicapte kleuters leren samen spelen

Roxanne (3) en Jasper (3) spelen met elkaar In een grote
zaal. Twee vrolijke kleuters uit Amstelveen. Het enige
meubilair Is een tafeltje met zes kleine stoeltjes en een kast
met speelgoed. De rest van de zaal Is leeg. Het toont
misschien wat ongezellig maar Roxanne en Jasper vinden
dit juist heerlijk. Zo hebben zij des te meer
bewegingsruimte. Allebei kunnen ze zich slecht
voortbewegen. Een rolstoel en een looprek
verraden hun handicap.

r

N JANUARI IS HETTIE
de Vetten gestart met
speelgroep 't Hofje. Om
de week op maandagmorgen kunnen ouders met kinderen die een ontwikkelings-handicap, problemen
of achterstand hebben in
het Amstelveens wijkcentrum 't Open Hof terecht
voor een gezellige speelochtend. Het voornaamste doel
van de speelgroep is de
interactie tussen de kinderen, ouders en kind en ouders onderling te bevorderen.

Hettie is geen onbekende in
Amstelveen. Al enkele jaren
verzorgt zij onder de noemer
'Actief Kreatief' activiteiten die
kinderen stimuleren. „Ik ben
destijds begonnen met een
moeder-peutergroep waarin we
knutselden, spelletjes speelden
en liedjes zongen. Dat sloeg
heel erg aan. Ik dacht toen vaak
goh, wat raar dat ik nooit eens
gebeld wordt door moeders
met een gehandicapt kind. Ik
besloot, vorig jaar oktober, om
een aparte activiteit op te zetten voor deze groep, zocht een
ruimte en stuurde folders rond.
Er reageerden eigenlijk meteen
drie moeders die dolenthouiast
waren."
In eerste instantie vond Hettie een groep met drie kinderen
een beetje klein. Ze wachtte nog
even, maar in januari startte ze
toch met deze drie kinderen de
speelgroep, met de gedachte als
er geen begin is dan weetje ook
zeker dat het nooit van de
grond komt. „De kinderen en
de ouders waren en zijn enthousiast. Eén van de kinderen
is inmiddels afgevallen omdat
het vier is en een plaats kreeg
op het speciaal onderwijs, maar
de andere twee kinderen komen nog trouw om de 14 dagen
naar de speelgroep."
De groep is nog klein, maar
het enthousiasme van de deelnemers is heel groot. Hettie
heeft folders verspreid bij onder andere consultatiebureaus,
huisartsen en ziekenhuizen. De
drempel voor deelname is misschien nog hoog. Hettie heeft
daar verschillende verklaringen voor: „Het gaat om jonge
kinderen, dus het kan zijn dat
ouders nog bezig zijn met het

(ADVERTENTIE)

accepteren van de handicap, of
de handicap is nog niet duidelijk. En natuurlijk zijn sommige kinderen zo duidelijk en ernstig gehandicapt dat ze een
plaats hebben op een hele daginstelling."
Bovendien, denkt Hetty, dat
ook veel ouders van kinderen
met een handicap zoveel moeten aflopen naar therapeuten
en ziekenhuizen dat ze er weinig voor voelen om ook nog
naar een speelgroep te gaan.
Hettie weet dat veel gehandicapte kinderen tegenwoordig
naar een peuterspeelzaal gaan.
Maar, benadrukt ze, haar speelgroep mag je niet verwarren
met een peuterspeelzaal. „Bij
mij zijn de ouders aanwezig op
de ochtenden. Je moet, vind ik,
samen iets beleven."
Jasper komt ondertussen
met zijn moeder binnen. Het is
een leuk en vrolijk ventje om te
zien. Zijn looprekje verraadt
een handicap. Jasper heeft een
hersenbeschadiging die zich
vooral uit in lichamelijke stoornissen. Hij gaat naar de gewone
peuterspeelzaal maar zijn moeder vindt het juist plezierig dat
hij ook een speelochtend heeft
met kinderen die eveneens een
handicap hebben. Zijn speelgroepgenootje vanaf het eerste
uur is Roxanne. Een blond
knap meisje dat tien minuten
later met haar Amerikaanse
moeder de zaal in komt rijden.

Roxanne heeft een dwarsleasie.
Haar moeder heeft inmiddels
in de literatuur gelezen dat het
juist zo belangrijk is om kinderen met een handicap ook te
laten merken dat ze niet constant in een uitzonderingspositie zitten. „Ik laat mijn kind
zoveel mogelijk aan gewone
dingen deelnemen. Maar de andere kant is ook heel belangrijk: datje kind op jonge leeftijd
weet dat er nog meer kinderen
zijn die bijvoorbeeld raar lopen
of in een rolstoel zitten."
Hettie benadrukt dat ze geen
therapie geeft. Daar bemoeit ze
zich niet mee. De ruimte van de
zaal is echter dusdanig groot
dat kinderen die goed moeten
leren lopen met beugels, krukken of een looprek, hier dat ook
uitstekend
kunnen
doen.
„Wanneer je kind twee uur
moet oefenen met lopen dan is
het vaak een paar keer om dezelfde eettafel heen. Hier maken we er een spelletje van. Aan

NATUUR
1.ESCHENKT veel
ener-

D

gie. Een middag door
de bossen lopen geeft al een
weldadige rust. De natuur
voedt, zo zou je kunnen zeggen. En alleen al in die zin
maakt het mensen 'heel'.
Met andere woorden: het
brengt de mens in contact
met het innerlijk. Ook kristallen en edelstenen hebben
een helende werking, dankzij de eeuwenlang opgeslagen energie.

Boxspnng in uitrolbare opstelling.

het Westen
De Slaapvoorlichter voor G root-Amsterdam
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

Dat is moeilijk te geloven
voor wie deze ervaring niet
kent, en terecht. Alleen uit ervaring kan men wijsheid putten
en dat staat haaks op het klakkeloos overnemen van ideeën.
Kristaltherapeute Alianne Koning werd zich daar eens te
meer van bewust toen zij zich
toelegde op de kracht van de
stenen. „Ik merkte dat mijn eigen ervaringen zelden overeenkwamen met datgene wat in de
boeken stond. Het bracht me in
verwarring."
Daarom werkt zij niet op basis van symptomen van de
cliënt, maar op grond van diens
inzicht. „Als je inzicht hebt, lossen de klachten zich op. Het
cruciale punt is datje moet durven kijken. Dan zie je je eigen

In Hilversum wordt vanaf 13 oktober een dubbeltentoonstelling gehouden
over de ontwikkeling van
Hilversum als omroepstad. Aan de hand van een
groot aantal unieke voorwerpen, foto's, documenten, tijdschriften, boeken,
tekeningen en maquettes
van studiogebouwen wordt
de betekenis in beeld gebracht die de omroep voor
de samenleving van Hilversum heeft gehad. Er is bovendien flink wat historisch geluid- en beeldmateriaal aanwezig.
In het Omroepmuseum
komen onderwerpen aan
bod als de bouw van de studio's van KRO, VARA,
NRU en NTS, de huisvesting van omroepmedewerkers, de koren en orkesten
van de omroep. En in het
Goois Museum: de bouw
van de studio's van AVRO,
NCRV, het kunstbezit van
de omroepverenigingen,
historische omroepmanifestaties en radio en televisielocaties in Hilversum.
Het Omroepmuseum is gevestlgd aan de Oude Amersfoortsewee 121-131 in Hilversum, telefoon 035-688.5888. Openingstijden
dinsdag tot en met vrijdag van
tien tot vijf uur en zaterdag en
zondag van 12 tot vijf uur. Het
Goois Museum Is gevestigd aan
de Kerkbrlnk 6, telefoon 035623.282C. Openingstijden dinsdag
tot en met vrijdag van half een tot
half vijf. De tentoonstelling duurt
tot en met 7 januari 1996.

Foto: Luuk Gosewelir

het eind van de ochtend denken
de moeders dan: nou dat ene
uur hebben we alvast gehad
vandaag. Soms is het thuis ook
best moeilijk om de kinderen
aan het oefenen te krijgen. Ze
hebben er vaak geen zin in.
Hier heet het geen oefenen, al-

Ouders wisselen onderling tips uit

Leefwijze is een rubriek waarin
Alex Groothedde belicht hoe
sommigen hun leven kritisch
onder de loep nemen en
trachten er iets aan te
veranderen. Het zoeken naar
betere alternatieven voor het
huidige leefpatroon.

Boxsprings van bijvoorbeeld
Vi-Spring, Sleep & Dream, Jan des
Bouvrie en Zevenslaper zie je niet
overal. BIJ Slaapvoorlichter
het Westen echter wel. En de hier
afgebeelde modellen zijn uiteraard
slechts een paar voorbeelden uit de
ruime en prachtige collectie
boxsprmgs die u er vindt.

De speelgroepochtenden krijgen elke keer een bepaald thema. Roxanne en Jasper bekijken dit keer samen met begeleidster Hettie de
dieren die in een dierentuin voorkomen.

Van weversdorp
tot Goois Matras

les gaat spelenderwijs."
De ochtend is een half uur
verder. Roxanne is uit haar rolstoel en zit samen met Jasper
aan een tafel met allemaal beestjes. Elke ochtend krijgt een bepaald thema. Dit keer vertelt
Hettie de kinderen van haar bezoek aan Artis en meldt wat
voor dieren ze heeft gezien. Ze
wijst, ze een voor een op tafel
aan. Daarna verstopt ze de dieren in de zaal. De kinderen
moeten de dieren gaan zoeken.
Roxanne lijkt de verliezer omdat ze alleen maar liggend op de
grond kan kruipen. Maar ze
doet niet onder voor Jasper. De
moeder van Jasper legt uit dat
het juist voor hem weer moeilijker is om te bukken en zo komen ze met ieder evenveel beestjes terug bij de tafel.
Tijdens het spelletje praten
de beide moeders over hun ervaringen. Niet alleen opvoedkundige en praktische tips worden uitgewisseld, ook emotio-

nele ervaringen delen de moeders met elkaar. Uiteraard is
een van de veelbesproken onderwerpen de schoolkeuze,
maar ook de voorzieningen van
een zwembad komen bijvoorbeeld ter sprake.
Hettie: „Een van de moeders
zei vorige keer nog: ik voel me
hier zo thuis. Ik hoef hier niet
uit te leggen waarom ik iets wel
of niet doe. We hebben allemaal
wel wat. Bovendien kan je niet
van de leidster van de peuterspeelzaak verwachten dat ze
speciale dingen met jouw kind
gaan doen. Daar hebben ze de
tijd niet voor. Op de speelgroepochtenden gebeurt dat wel."
Hoewel op dit moment de rolstoel van Roxanne en het looprek van Jasper een handicap
verraden, zijn kinderen met
,een niet-zichtbare handicap
ook welkom op de speelgroep.
„Ik denk dat alle kinderen die
op zich wel meedraaien in een
gewone peuterspeelzaal maar
toch bepaalde aanpassingsmoeilijkheden hebben, of dat
nu gedrag, spraak, de manier
van voortbewegen of geestelijke ontwikkeling is, hier een
plek kunnen vinden. Ouders
hebben, denk ik, iets aan de tips
van de andere ouders."
De moeders die aanwezig zijn
bij de speelgroep hebben duidelijk een band met elkaar. Vaak
spreken ze ook onderling af en
als de kinderen jarig zijn komen ze ook bij elkaar. „Het is

'Kristallen helpen
om contact te
maken met jezelf

chaos en onrust." Dat lijkt verre van prettig, maar het heeft
volgens Alianne wel degelijk
nut. „Kristaltherapie komt
neer op de filosofie dat angst de
enige ziekte is. Kristallen brengen een liefdevolle manier van
werken met zich mee. Ze pakken mensen op het juiste niveau, namelijk wat ze net aan
kunnen."
De hogere energie van de
kristallen werkt door in het
menselijk lichaam. Dat is letterlijk voelbaar. Niet zozeer in
de vorm van verheven, goddelijke gevoelens, maar veeleer als
gekriebel of getintel. Langs

deze weg ontstaat een hoger bewustzijn. „De basis van het bewustzijn is dat mensen herkennen dat ze meer zijn dan een
lichaam of emotie. Vaak zijn ze
de boosheid. Pas later hoor je
ze zeggen: 'Ik heb de boosheid.'
Dan ga je ook kijken waarom je
het hebt. Bijvoorbeeld omdat je
je gevangen voelt in een relatie,
in werk, waaruit je jezelf niet
kunt bevrijden en waarin je jezelf niet kunt manifesteren.
Kristallen helpen om contact te
maken met jezelf, met de ademhaling, met wat er zich in het
lichaam afspeelt. Later wordt
het een hulpmiddel om bepaalde emoties omhoog te halen,
zoals verdriet of rouw. Verdriet
geeft een zekere starheid, waardoor de energie niet kan stromen."
Volgens de leer van de kristaltherapie is de mens een puur
energetisch systeem van energiebronnen. Die bronnen zijn
onder andere de buik, waarin
zich emoties nestelen en het
hoofd, waarin het intellect zit.
De hogere energie van de kristallen bevorderen volgens Alianne de doorstroom tussen die
bronnen. „Heel worden betekent één worden met jezelf en
in contact te komen met die
bronnen. Zo kun je toeschouwer worden van jezelf en zie je
wat er gebeurt als je wat zegt. Je
weet hoe iets overkomt bij een
ander en zo bereik je mensen
op hun niveau. Dat gebeurt in

toch zo dat op een verjaardag
allemaal gezonde kinderen komen. Alleen de jarige heeft wat.
Maar als je kind ook gehandicapte vriendjes of vriendinnetjes heeft, is hij of zij niet meer
de enige met een handicap.
Voor de hele groep wordt het
dan wat algemener."
Het idee van de speelgroep
van Hettie is niet helemaal
nieuw. In het land bestaan
meer van dit soort groepen,
vaak opgezet door iemand die
affiniteit met de doelgroep
heeft. Voor Hettie was ook haar
ervaring als kinderverpleegkundige, een zoon met een gehandicapte vriend en schoonzus met een gehandicapte zoon,
een belangrijke stimulans op
de groep op te zetten. Ondanks
(ADVERTENTIE)

Volgendey/eeK
oodsdbappen
JLvrant
voor nieuwe produkten

en acties

de praktijk niet vaak en bij een
misverstand zeggen we dan dat
we dan niet op dezelfde golflengte zitten. Bij bewustwording is het contact echter veel
bevredigender."
Overwinning van angst speelt
in dit kader een belangrijke rol.
„Tijdens een cursus breng ik
mensen in contact met het echte voelen. De meeste mensen
springen om de angst heen.
Maar je kunt angst alleen maar
oplossen door er echt in te
gaan. Daarbij helpt de hogere
trilling van de kristal, die je in
contact brengt met je hogere
zelf. Nou is het niet zo dat we
door het lijden heen moeten.
De therapie werkt net als het
afpellen van een ui: er komen
laag voor laag dingen los." Volgens De Koning is dat soms letterlijk te voelen, in de vorm van
rommelende darmen, of een
woede die zonaar loskomt.
Hoe langer iemand met kristallen of edelstenen werkt, hoe
meer er duidelijk wordt. „Je
leert wat voedsel met je lichaam doet, hoe het reageert
op vlees. Ook leer je energie te
kanaliseren en vast te houden
in het lichaam." Dat is bijvoorbeeld van nut voor mensen die
zich 'leeggezogen' kunnen voelen, als iemand teveel aandacht
opeist. Het lijken twee verschillende werelden, maar ook in
het bedrijfsleven lopen redelijk
wat mensen rond die profijt
hebben van de stenen. „Zij dragen bergkristallen in hun
broekzak, waardoor ze de aandacht bij zichzelf houden en
meer in de rol van een toeschouwer komen. Zo hebben ze
meer aandacht, ook voor ancleren."
De kristallen en edelstenen
hebben nog meer onvermoede
eigenschappen. Ze kunnen een
reinigende werking op water
hebben en een bergkristal onder het hoofdkussen helpt tegen nachtmerries en slaapgebrek. Maar het blijven slechts
hulpmiddelen. Voor cliënt en
therapeut. „Ik zeg altijd: ga
maar kijken naar je eigen spanningen. Hierdoor zul je steeds
meer zien, waardoor je meer inzichten verkrijgt. Zo word je je
eigen onafhankelijke leermeester. Als mensen zich verbinden
met hun eigen kracht, durven
ze meer dingen te doen."
Alex Groothedde
Informatie: Alianne Koning, telefoon

de tot nu toe lage respons gaat
Hettie door.
Volgende week krijgt ze matten en blokken van zacht materiaal waarmee ze een box in de
ruimte kan maken en dus ook
kindjes vanaf nul jaar kan binnenlaten. Bovendien zijn er nog
veel mogelijkheden van uitbreiding van de speelgroep.
De groep is nog in een startfase en daarom kost het de ouders nog even niks. De bedoeling is dat de ouders uiteindelijk een eigen bijdrage van 35
gulden voor zeven ochtenden
moeten betalen. Hettie wil dat
de prijs laag blijft. Ouders met
een gehandicapt kind worden
al zo veel op extra kosten gejaagd.
De moeder van Jasper hoopt
dat zich binnenkort nieuwe
speelgroepgenootjes voor hem
aanmelden.
Vriendinnetje
Roxanne wordt vier en vertrekt
naar het speciale onderwijs. „Ik
vind het raar dat er maar zo
weinig reacties op de ochtend
komen. Ook al zou Jasper geen
handicap hebben, dan is het
toch ook hartstikke leuk om
iets met hem te doen. Ik denk
dat veel mensen niet durven. Ze
zijn misschien wel bang dat
zo'n kind een sjtempel op krijgt.
Dat als je eenmaal in het circuit
zit er niet meer uitkomt. Wat
natuurlijk onzin is want het is
geheel vrijblijvend."
Trudy Steenkamp
De speelgroep voor kinderen met een
handicap (tot vier jaar) is op 2 en 16
oktober, 20 november en 4 en 18 december. De ochtenden duren van half
tien tot half 12. Ook mensen die niet In
Amstelveen wonen, evenals broertjes
of zusjes zi)n welkom. Hetty de Vetten
organiseert verder nog onder andere
creatieve ochtenden- en middagen
voor kinderen. Voor meer informatie:
telefoon 020-641.3707.

\OTEI

Eeuw Sinterklaas
'Een eeuw Goedheiligman', dat is de naam van de
tentoonstelling die op 20
oktober van start gaat in
het Museum van de twintigste eeuw in Hoorn. De
tentoonstelling, die samengesteld is door het Sint Nicolaas Genootschap in Nederland en België, geeft een
beeld van het Sinterklaasfeest in Nederland in deze
eeuw.
Allerlei aspecten rond de
viering van de goedheiligman komen aan bod: het
'stoeltje zetten', de ontwikkeling van de liedjes en de
veranderde cadeaus en surprises. Ook de relatie tussen 'concurrerende' kindervrienden wordt getoond.
De Sinterklaasexpositie
wordt gehouden op de zolderverdieping van het mu.seüin. In dé overige zalen
'worden"de andere twintigste eeuwse attributen bij de
Sinterklaastentoonstelling
betrokken. Bij de historische kachels staan klompjes en stoeltjes en op de
oude
televisietoestellen
worden historische opnamen van intochten en huisbezoeken getoond. Verder
klinken door het museum
oude en hedendaagse Sinterklaasliedjes. De tentoonstelling duurt tot en
met 10 december
Het museum is gevestigd in
Hoorn aan de Bierkade 4. De npenlngstijden zijn ledere dag van
tien tot vijf uur, behalve maandag. Kosten bedragen 4,50 gulden
en voor kinderen, houders 65+ en
CJP 3.50 gulden.

geeft u meer!

Op zondagochtend 8 oktober om half 11 draait de eerste film
uit een nieuwe reeks 'Nostalgie in Tuschmski'. Het is de uil
1927 stammende Engelse beroemde film

Downhill
van regisseur Alfred Hitchcock. Downhill gaat over Roddy
Bcnvick, sportkampiocn die van school wordt gestuurd
omdat men hem verdenkt van diefstal. Wat niemand echter
weet. is dat Berwick de schuld op zich neemt voor zijn vriend
Tim Wakclcy. Roddy vestigt zich in Londen, krijgt een grote
erfenis, maar door een huwelijk met de verkwistende en
overspelige actrice Julia raakt hij dat weer kwijt. Hij wordt
eerst gigoio m een Panjse danstent en belandt zeil tussen de
'ratten' m Marseillc. Ijlend en uitgeput keert hij tenslotte
terug naar Engeland, waar zijn vader, die nu de waarheid
kent. hem alles vergeeft.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij
de kassa van Tuschmski, betalen Weekmcdia-lezcrs in plaats
van 12.50 slechts 9,50 per persoon voor de film 'Downhill' op
zondagochtend 8 oktober.
Deze nieuwe reeks 'Nostalgie in Tuschmski' is tot stand
gekomen dankzij een samenwerking tussen het Nederlands
Filmmuseum, MGM Clncmas en Weckmcdia.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen:

(Max. vier)

geeft u meer!

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

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

ƒ 42,00
ƒ l4,20
ƒ 8,80
ƒ 8,80
ƒ l0,40

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel
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:itroën AX gti, 30.000 km, b.j. Ruime keuze in 2 CV occasions
'93, vraagprijs ƒ16.800,-, alle alle leeftijden. De Eendenspekeuringen toegestaan. Tel. 036 cialist Leende. Tel. 04906-1528.
5320079 of 020 - 6265909.
T.k. Citroen BX 1.6 TRI, 1988,
apk tot jan. '96, kl. grijs, ƒ 6250,Citroen BX 1.6 TRi, 8/88,
Tel: 020 - 6913163.
A.P.K. kl. rood ƒ 3450.023 - 286659/328900
V.a. / 85: 5 veerbojlen
Citroen BX 1,9 Diesel, 12/86, op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
nieuwe koppeling ƒ 2850.023 - 286659/328900
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruiCITROËNSPECIALIST
lers en aantr. rep. prijzen.
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK, ZX FURIO 1.81 model '94 stuurschade en laswerk.
bekr. groenmet., nw prijs was
Verkoop onderd. nwe/gebr. ƒ36.000,- nu ƒ 19.800,-. BOvag
Tel. 020-6320190 fax 6343433, gar. en inr. mog. 020-6115484.

OPRUIMING l

Mitsubishi

1FA ROMEO
33 1.5
10/92/11.200
3 1.7 IE Wagon 7/93 ƒ16.700
,UDI
O 1.9 Turbo D, 8/92 ƒ21.200
BMW
16, 5-bak
12/87 ƒ 6.900
16, 2-drs.
7/86 ƒ 5.800
18i,
1/91 ƒ19.800
IHRYSLER Voyager
.ancer Wagon 1.8 GLD, wit,
2.5 l SE, LPG ob 1/92 ƒ24.500
ped onderhouden, 11-86,
\PK 7-96, ƒ 3.750. 02503-25686
1TROËN
T.k. Seat Toledo, 1.9td,b.j. '92,
BX 1.4 l Cannes 8/91 ƒ 8.000
vr.pr. ƒ 16.500. tel. 02977-44013
BX 1.6TGI
11/91 ƒ 8.500
BX 1.9 TZI Break,5/90 ƒ 11.500
BX 1.9 TD
2/90/ 7.800
BX 1.9 TGD Br., 1/91 ƒ 9.800
XM 2.1 D 12,
5/91 ƒ 13.900
XantiatSSX
5/93 ƒ 21.400
Wiegerbruinlaan
73,
Uithoorn
Chrysler - Amstelveen
3ealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen DAIHATSU
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
:harade1.3M6V1/92/11.700
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
FIAT
(Op
afspraak
gratis
halen
en
brengen)
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
'empra 1.9,
1/93 ƒ 13.900
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
ipo 1.4 IE,
11/89 ƒ 6.900
'ipo 1.7 D. AGT4/90/ 8.200
Voyager3.3i autom. '92,81.000
km, black cherry, ƒ 32.500.
Tegen handelsprijs Toyota Ca- FORD
Voor een goede
Inl. bij 1e eig. 023 - 363846.
rina II 1.6 XLi 4-drs, wit,
Escort 1.3
4/88 ƒ 6.400
Opel Kadett 12S HB, juni '86,
SAAB 99, 90 of 900
schuifd., LPG, 2-'92, ƒ11.950. Escort 1.8 D CLX4/94 ƒ 17.800
ood in nieuw staat, ƒ4.950,-.
ook ROYAL CLASS
BEREBEIT, Amsteldijk 25. 020- Scor. 2.4i CL aut 1/90 ƒ 9.800
naar .
el. 02907-5941.
6627777. Zo. 24/9 geopend.
Sierra 2.0 CL
2/91 ƒ 9.500
SAAB
SERVICE
r.k. Opel Corsa 1.4 l Swing, 3
Sierra 2.3 D
11/84 ƒ 1.900
Daihatsu
Toyota
Camry
2.2
XL,
met
perMOLENAAR
drs., rd. sept '93, GX-VZ-12,1e
't AMSTERDAMMERTJE
fect ANWB-rapport, 6e mnd HUYNDAI
HOOFDDORP
eig. perf. ond., slechts 37.000
Amstel 340-342
3/92/12.500
'92, ƒ 19.500. Tel.: 075-704095. Lantra 1.5
km z.g.a.n ƒ 17.500/023.392197
Onderhoud, reparatie
tegenover Carré
Sonata 2.0
6/92 ƒ 13.500
APK, met eigen
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
MAZDA
revisiewerkplaats voor Saab323 1.7 LX D, 10/91 ƒ 9.800
motoren en versnellingsbakken
6/91 ƒ 10.800
12/92 626 2.0 DLX
tevens verkoop van nieuwe 940 GL 2.3 Autom
MAZDA DEALER
940 GL 2.3, Airco
1/92 MITSUBISHI
en gebruikte onderdelen
VAN VLOTEN CAR
940 GL 2.0
3/92 Gal. 2.0 GLSI aut.2/91 ƒ 9.700
Rat Panda 1000 IE 4/90, wit,
TELEFOON: 020 - 6365052
02503 - 14097
745 GLD-TD Estate . . . . 1/88
Lz.g.st ƒ 6.950.440 GLE 1.8
/94 NISSAN
023 - 286659/328900
SAAB DEPOT
MicraMarch 1.2 '92/13.950
340DLaut
6/88 'rimera 1.6 LX 4/92 ƒ13.200
Volvo 340 Diesel, 11/87, riwe Micra March 1.2 '92/13.950 Verkoop van nieuwe en gebr. 440 Reet 1.8
6/94 Sunny 1.4 LX HB 5/91 ƒ11.900
uitlaat ƒ 2.950.Sunny SLX 1.6
'89/11.950 onderdelen. Tevens revisie, on- 480 ES 1.8i
10/89 OPEL
023 - 286659/328900
Sunny SR 1.6
'93/22.950 derhoud, rep. 04120-36737.
AUTOBEDRIJF DICK MUHL Astra 1.4 i Tailg. 1/92 ƒ 12.800
'rimera LX 1.6
'90/16.950
Astra 1.6GIStat.3/92/13.900
OFF. VOLVO DEALER
Kadett 1.3 HB 7/87 ƒ 5.200
DRAAIER WEG 10
Nijverheidslaan 1, WEESP
Kadettl.STD 11/89/10.600
AMSTERDAM - NOORD
Tel. 02940
18200/18008
Kadett 1.6 HB 2/90 ƒ 7.900
Escort 1.3, '86, nwe APK, div.
'egen handelsprijs: van 1e eig.
Kadett 1.7 D.stat9/90 ƒ 9.800
extra's, 4 versn., 3 drs, nette 'egen hand.pr.: Nissan Prairie VW Passat 1.8 CL VARIANT 5Omega 2.0 i GL 8/91 ƒ 12.500
auto, ƒ3600. Tel. 010-4553752 2.4 SLX, 1-'93, van 1e eig, drs, Station, met stuurbekr.,
Vectra 1.6 i GL 9/91 ƒ13.400
LPG, groen metall., ƒ30.500. dakrail, 6-'93, ƒ 26.000.
Resta 1.3 RashO/93 58.700 km Nw. model Sunny 1.4 L 16V
'91 PEUGEOTS
BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020 - 940 GL LPG
Escort 1.6Trop.8/93 18.000 km 3-drs, LPG, 3-'92, ƒ 12.250.
740 GL Autom, LPG
'91 205 1.1. Jub.
10/90 ƒ 8.900
Escort 1.6 wag.8/95 2.500 km Primera 2.0 SLX 4-drs, rood, 6627777. Zo. 24/9 geopend.
740 GL station Diesel .... '90 309 1.4 XR
11/91 ƒ 9.800
Mondeo 1.8 Hb.2/94 55.000 km schuifd., stuurbekr., elektr.
'.k. VW Kever 1303 , kl. paars, 460 DL stuurbekr
'93 309 1.9 XLD
1/90 ƒ 8.700
Mondeo 1.8 Hb7/94 13.000 km ramen, 2-'92, ƒ 16.250.
m velgen 1969, APK gekeurd, 460 GL 1.8
'92 309 1.9 XRD
11/91 ƒ 9.600
Mondeo 1.8 Hb1/95 33.000 km BEREBEIT, Amsteldijk 25,
r.pr. ƒ6000. 020- 6915958.
440 DL-GL
'90 t/m '94 405 1.6 GLI
4/90 ƒ 7.000
Probe GT 24 V3/94 10.000 km Amsterdam, 020 - 6627777.
440 aut
'90 '92 '94 405 1.6 GRI
3/91 ƒ 9.500
VW Golf 1/83, nwe Apk,
ALBERS, OUDERKERK.
340 GL Autom
'90 405 1.6 GRI Br 7/91 ƒ15.600
Zondag 24/9 geopend.
nwe. koppel ƒ 1750.Ford Service Dealer.
340 DL-GL
'87 t/m '90 405 1.8 GRI
11/92/14.200
023 - 286659/328900
Tel. 02963-1767
240 Stationcar
'92
405 1.9 GLD
3/89 ƒ 9.000
405 1.9 SRI
7/88 ƒ 6.900
VW POL01988, gekeurd tot 20
605 2.0 aut.
1/93 ƒ 19.200
Ford Escort 1400CL aug. '91,
uli '96, perf. st., ƒ5000.
COBUSSEN AMSTERDAM
Bovag
gar.,
inruil
mog.,
'el. 020 - 6680620.
sinds 1930
RENAULT
ƒ13.500,-. 02907-5941.
19 TS 3-drs.
7/89 ƒ 7.000
VW Polo Fox 4/92, 1e eigen.
PEUGEOT-DEALER
19 TD 3-drs.
6/90 ƒ 6.900
Ford Escort 1600 L 9/85, L.P.G,
23.000 km. ƒ 14.250.21 TL Sedan 10/91 ƒ 7.800
met persoonlijke service
e eigen, ƒ 2.450.106 1.1 Accent 7/94 . ƒ 19.950 023 - 286659/328900
10/89 ƒ 7.000
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen 25 TX
023 - 286659/328900
106 1.1 XR 3/92
ƒ16.800
1/88 ƒ 6.000
laan 128, Amsterdam-Noord. 25 TS
205 1.1 i. Trophy 2/93/18.750
MAZDA DEALER
5/91 ƒ11.400
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. Clio 1.2 RL
205 1.1 i. Accent 9/91/12.950
VAN VLOTEN CAR
Volvo 343, bj. 1984, APK okt. SUZUKI
205 1.6XT, aut. 3/93 ƒ24.800
TELEFOON: 020 - 6365052
306 1.6 XT 5 drs. 6/93/25.500
'96, goede nette auto ƒ975,-. Super Carry 10008/91 ƒ 7.300
TOYOTA
Tel.:02975-64211 en 31149.
Escort Clx1.6
'90/14.950 405 1.9GFK, aut 5/90 ƒ 14.500
Camry 2.2i XL 6/92 ƒ 17.000
biedt aan:
Escort CLX 1.6
'91/17.250 405 1.9 SR break 3/89/17,750
Weg. vertr. buitenl. VOLVO 740 Carinall 2.0 D 11/90 ƒ 9.800
Sierra CL 1.6
'91/13.950 405 1.6 GRi break 6/91 ƒ 19.750 3 x Voyager 2.5 SE ... 91/92 GL, sedan, Ipg, '90,142.000 km
Corolla 1.8 D Stat.6/88 ƒ6.400
Sierra Azur 1.6
'91/14.950 en nog vele andere gebruikte 5 x Voyager "3.0 SE ...88-93 Vr.pr. ƒ 17.500, 020-6757494.
VOLVO
auto's met leeuwekeurgarantie 2 x Voyager 3.0 LE .... 89/92
DRAAIERWEG 10
6 x TransSport 3.8 . 92/93/94
240 2.0 Polar.
3/93 ƒ31.400
Autobedrijf COBUSSEN
AMSTERDAM - NOORD
2xLuminaAPV
92/94
440 DL
2/92 ƒ 10.500
Baarsjesweg 249-253
1
x
Villager
V6
autom
94
440 DL
1/93 ƒ 15.200
SCORPIO 2.0i, bj. '90, 140.000
Wij
hebben
keus
uit
Amsterdam
020
6121824.
1
x
Prairie
SL
91
440.2.0 GL, aut. 4/93 ƒ 17.800
km, antraciet, i.z.g.st. ƒ 10.500.
meer
dan
10
Automaten
3
x
Espace
Div
89/92
nl. 020 - 4415410.
VOLKSWAGEN
v.a. ƒ 3.500.4/90 ƒ10.700
Meidoornweg Badhoevedorp GOLDCAR B.V. Amstelveen, Golf II 1.6 D
.k. Ford Resta Rash 1.1.
Golf III 1.4 CL 6/92 ƒ16.400
Tel.: 020 - 6599221
bouwjaar 9-'92, APK gekeurd
Tel. 020 - 6433733.
Golf III 1.9CLD 3/92/16.800
vraagprijs ƒ 13.400,-, alle keu
106 XN/XR/XS, v.a. '92. 205
Polo 1.3
7/91 ƒ 9.400
ingen toegestaan. Tel. 020
Accent, v.a. '86,205 XR/XS 1.4,
Vento1.6CL
8/93/17.400
6265909 of 036 - 5320079.
'88/'92,205GR1.1/1.4,'89/'93

GOLDCAR MITSUBISHI

voor Amsterdam en omgeving
Oranj'ebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Seat
Suzuki
Amstelstein - Suzuki

Chrysler

Toyota

Saab

Opel

Daihatsu

Fiat

Volvo

Nissan

Ford

Volkswagen

Volvo Van Vloten

020-665 86 86

Peugeot

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

BMW

Saab 900 GLS, groen met.,
APK febr. '96, bj. '82, uitst. st,
Vr.pr. ƒ 3650. Tel. 020-6793444. Perfekte BMW 520i, rood, 1988,
WITTE VOLVO 340, 1.4, 3- elektr. sch./k.dak cruisecontr.,
deurs, winner 1984! Ipg, in pri- armst, voor, verw. spiegels, alu.
ma staat, ƒ 975: 02979-83381. •elg., mistlampen, autotel. apk
9/96, ƒ 17.200: 020 - 6456407.

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

Citroen
CITROEN

Seat Ibiza 1.2 L., rood, '89,
met garantie & Apk.
Vraagprijs ƒ 6.950.ZUIDWIJK: 020-6629517

OLTHOF

Ax Escapade 2/93...ƒ 13.950
Ax Rrst 6/92
ƒ 14.250
Ax Rrst Class 3/93 . .ƒ 15.250
Ax Rrst Impr. 3/94. ..ƒ 17.250
Zx Avantage 1.6 10/92/ 18.950
ZX Reflex 2/93
ƒ19.950
Seat Marbella, b.j. 6-'90,
73.710 km, kleur rood, ƒ 5.600,-. ZX Aura 1.8 1/95 ....ƒ29.500
COBUSSEN Baarsjesweg 249 ^eugeot 205 1.4 1/92/14.250
Amsterdam: 020 - 6121824.
6 mnd. renteloze uitgestelde
betaling van max. ƒ 10.000
en 1 jaar volledige garantie
+ 1 jaar gratis onderhoud
Isolatorweg 40, Afslag S 102
Amsterdam, Sloterdijk
BX 14 TGE, zwart 6/90, 97.000
km, 1e eig. ƒ9.800.- 3 mnd
Bovag-gar. Citroen dealer
Olthof. Tel. 020-6823520.

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

Voor een goede SAAB 99,
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 02503 -14097
Honda 15 GL 1990,
Automaat, rood, als nieuw,
70.000 km ƒ 12.500.Visa garage Tel. 020 - 6278410,
Hyundai Scoupé 1.5 '92,
13.000 km
ƒ 18.950.
HYUNDAI AMSTELLAND
A'dam-ZO: 020-6976971.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Ford Escort 1.6 CLX, 11/92,
rood, 40.000 km. ƒ 19.500.ALBERS, OUDERKERK.
Tel. 02963-1767
Honda Accord 2.0 EX, sedan,
1990,90.000 km, ƒ 19.750. Auto
Service Wetter: 02907-6572.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,Volvo 245, stationcar, grijs met.
1992
ƒ 29.750.Van Vloten, Volvo dealer.
Tel.: 020 - 6396222.
Espace RN Turbo
123.000 km. 7-pers.
ƒ41.900.Family
020-6599221.

D

'92,
Cars

Alfa Romeo
Alfa 33 Milano 1.3, bj. '87 APK
3-'96, i.zg.st., zwart, vr.pr,
ƒ4950. 020 - 6171218.

Audi

A4/101 pk
direct leverbaar
Van
ƒ54.465.
VOOR
ƒ48.195.
metallic, w.w. glas, ABS,
verstelbaar stuur i.h.v. stoe
etc. 10 jaar carrosserie-garan
tie 1600 - 5000 km.

Autovroon
Audi-VW-dealer Amsterdam
EXCELLENTE DEALER 1995
Contactweg 47
A'dam-Sloterdijk, 020-686961

Family Cars

Family Cars

Automaten

Dealer ZUIDWIJK
Sales - salesü!

Diversen

T.k. Ford Resta 1.1 van '91 205 GTI, '92, 309 XL/XR/GR
58.000 km ƒ 12.500,-. Tel. 020 - 1.4,'90/'92,306XR1.4'93,405
GL 1.6 '89, 605 SV 3.0 '91
6447092 na 18.00 uur.
Zuidwijk, Minervalaan 86
A'dam-Z. (bij de RAI)
020-6629517/6791864.

7e Haagse Oldtimerbeurs & Concours d' Elegance
van 22-24 september. De Uithof, 3 hallen ± 200 stand..
Info, Pro Mobiel Totaal Tel./fax. 070.3977210

Hyundai

GROTE NAJAARSOPRUIMING

Tegen handelsprijzen: 405 Gl
1.6 (m. lichte beschad.), 3-'91
ƒ 11.950. Peugeot 405 1.6 GLi
4-'90, ƒ 10.750. BEREBEIT, Arrv
steldijk 25, A'dam, 020 •
6627777. Zo. 24/9 geopend.

Porsche

Hyundai Pony 1.51, stuurbekr.
10/94, 14.000 km, incl. 2 jaar 944, bj. '85, 140.000 km, bor
fabr.gar
ƒ 19.950. deau rood. zeer mooi ƒ 13.500
Hyundai scoupé 1.5 bouwjr Inl. 020 - 4415410.
'92, 13.000 km
ƒ 18.950. Porsche 928 S Autom., 2e eig.
OTO/ICI CITROEN
silverblue, vol leer, donkerbl.
biedt aan voor de
inter., airco, el. schuifdak, crui
vaste prijs van:
se control, verk. i.z.g.st., 8-'86
BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020
ƒ5000,6627777. Zo. 24/9 geopend.
AX 11 TRE'87
115.000 km Schepenbergerweg 11
Amsterdam, ZO,
BX 14 TE LPG '90290.000 km
BX 16 TRI LPG '87180.000 km
Renault 5 TL '88 160.000 km
21 Nevada GTX 2.0i, 4/'87
ƒ6000,137.000 km, trekh., ƒ11.000
BX 14 '87
100.000 km
APK t/m 9/'96. 030-510268
BX 16 RS Br. '86 100.00 km De Meteor gaat verhuizen naai
Weesp per 1 augustus, Bloe^ Alfa Spider '91, rood ƒ32.500
ƒ7000,Safrane R.T. 3.0 V6
mendalerwep 54.
AX 11E '88
89.000 km
aut.1992, 80.000 km .ƒ38.500
19 TR 5-drs. 1992 ...ƒ15.750
ƒ8000,Clio RN 1.4 1991 .. ..ƒ13.900
AX 11 TRE '88
63.000 km
11 GTL 1987
ƒ 4.000
SAMARA 1.3 S, 48.000 km,
11 TXE 1985
ƒ 3.00C
ƒ9000,6-'90, 1e eig., open dak, trek 9 GTX 1986
ƒ 3.00C
BXTRD Turbo '89180.000 km haak, nieuwstaat, ƒ6950,-.
5 TL v.a
ƒ 2.000
BX Break Dsl. '89 195.000 km Subaru-dealer Cito, Sonoy 25 GTX aut
ƒ 4.50T
straat 3, R'dam-Blijdorp,
Citroen Axel 1986 .. .ƒ 1.75(
ƒ 13.000.010 - 4662536/4676789.
RONDAY RENAULT
BX Toulouse '91
ƒ 84.000
Plantage Middenlaan 19-21
Hogeweyselaan 21
Amsterdam 020 - 6237247
1380 AG Weesp
RENAULT AMSTERDAM
MAZDA DEALER
02940 - 16661
Top occasions met 1 jaar
VAN VLOTEN CAR
garantie
XM V6 Excl. leer, airco, aut.,
TELEFOON: 020 - 6365052
Wibautstraat 224
radio, CD sch.dak '93/45.000
020 - 561 96 11
XM D'93
ƒ 27.500 121 Yooh 1.3M6V '93 ƒ19.950
XM Turbo D '92, airco/ 27.500
Tegen handelsprijs: van 1e eig
XM Turbo D '90, ABS ƒ 17.500 323Ensing1.5
'89/10.950 R21 Nevada 5-drs. Station
XMComf.'92
ƒ19.900 323GLX1.5
'89/11.500 LPG, dakrail, 2-'92, ƒ15.250
XM 2.0i Ipg '92, telef. ƒ 15.000 323 GLX 1.61
'90/17.950 R21 GTL, 4-drs Sedan, LPG, b
XM 2.0i Ipg '90
ƒ 10.900 323 GLX, 1.61 aut.'90 ƒ 18.500 6-'91, ƒ 9250. R19 TR Charade
Xantia 18 SX, Ipg, '94/28.500 323 GLX 1.6i 16V '93/25.750 LPG, 4-drs, 7-'90, ƒ8450. BE
2x Diesel 5-d., '93
/ 19.500 323 GLX 1.8i 16V '91 ƒ19.950 REBEIT, Amsteldijk 25,
ZX 1.8 i Furio '93
ƒ 19.900
Amsterdam, 020 - 6627777.
ZX 14i Fuore '93
ƒ 19.500 626 XENO Ipg 2.0i'91 ƒ 18.950 Zondag 24/9 geopend.
ZX 1.6 Aura 5 d. '92 ƒ17.500 626 GLX 2.0-12V 88 ƒ 10.950
ZX 1.6 Aura 5 d. '91 ƒ15.500 626 Wag. GLX 1.8-12V
'90
Adverteren in deze rubriek
AX Rrst, 5-d. m. '92 ƒ 9.950 ƒ 15.950
Tel. 020 - 665.86.86
BX TGD Br. '92
ƒ 17.500
FAX 020 - 665.63.21
DRAAIERWEG
10
BX TGD Break '91 3x ƒ 14.500
Postbus 156, 1000 AD A'dam
AMSTERDAM - NOORD
BX TGD Break '89
ƒ 9.950
BX TZD Turbo '92
ƒ 17.500
Voor de snelle zakenvrouw
BXTZD'92
ƒ14.500
BX 19 TZI '91
ƒ 12.750 elegante RX7 sportcoupé. '91
topmodel, d.zwart, met lede
MINOR MOTORCARS
BX 16 TZI '92
ƒ 14.900
Sloterkade 43/44
BX Progress '92
ƒ 12.500 int. 38.000 km., uitst. staat
Amsterdam
BX 16 Progr. Ipg'92 ƒ12.500 ABS, airco, cruise, el. ram
sch.dak, stereo, alarm etc. nw
Tel. 020 - 6177975/6158022
BX 16 TGi '90
ƒ 8.950
pr.
ƒ105.500,nu
slecht
BX 14 Deauville'92 ƒ12.500
Rover-dealer voor
BX 14 RE '88
ƒ 4.950 ƒ45.000,-. Inl. 070-3515286.
Amsterdam, Amsteveen e.o,
BX 14 TE, Lpg '87
ƒ 3.950
ROVER GARAGE BOOM
BX 14 RE '86
ƒ 2.500
voor een goede occasion
VISA GARAGE BV
Dealer voor Hoofddorp,
Pontiac Rero, 2-sitter, aut.,
Amstelveen, Uithoorn, en
Houtmankade 37, A'dam.
cil,, zwart, 1984, radio/cass./c
Aalsmeer 02977-25667
Tel.: 020-6278410.
i.z.g.st. ƒ 12.950. 020-616607

020-6823520

29 en 30 september
van 9.00 tot 16.00 uur
Spoilers, sportuitlaten
Sportstoelen - sportsturen
Diverse merken lichtmetalen wielen w.o.
ATS-Zender-AZEV-Dial

CARSPORT HOLLAND B.V
Gouwzeestraat 4, 1382 KD WEESP
Industrieterrein Noord

HYUNDAI
AMSTELLAND

020-6976971.

Renault

Land/Rangerover

Lada

Pontiac

T.k. inruilauto's: Ford Sierra
2.0 CL, 5-drs, LPG, 1-'88
ƒ5250. Kadett 1.3 LS, 6-'87
ƒ5250. Kadett 1.2 LS 3-d. Station, LPG, 8-'85, ƒ2950. Gol
Memphis, 7-'85, ƒ6250. Volvo
244 GLE 4-d., 5-'82, ƒ1950
Citr. BX 1.9 R D Break, 4-'86
ƒ2950. BX 1.6 TGI, LPG, 3-'89
ƒ6450. BEREBEIT, Amsteldijk
25, A'dam, tel. 020-6627777.
Zondag 24/9 geopend.

Bedrijfsauto's

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebrpekerweg 17, Rijsenriout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

Frederiksplein 6, 020-6232505.

Accessoires
en Onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
"Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
specialist REMFRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685
AUTOVERNIETIGING A'DAM
(oopt schade-, sloop-, defecte
auto's, autowrakken (compl.)
gratis afgehaald. Officiële vrijwaring RDW. Inl. 020-6847525
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Auto's te koop
gevraagd

Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBY- Gevraagd jonge auto's vanaf
HAL. 02907-6999 A'dam,
1992 a contant. Belt u voor inl.
Sloterdijk 3.
03410 -19354 of 0652 - 977028.

Motoren/Scooters

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
MERCEDES 206 D, b.j. 1974
bewijs. Tel.: 020-6105478.
APK tot sept. 1996
Te koop aangeb.: XT-500,
Grijs kenteken. Prijs n.o.t.k.
bouwjr '79, gerev. blok. Prijs T.k. gevr. loop/sloop en schaTel. 020 - 6792841 (antw.app.) n.o.t.k. Tel. 020 - 6220046.
de-auto's spec. merken Opel/
Volvo/Ford. Tel. 020 - 6370711

Klassiekers en Oldtimers

9e Oldtimershow Zwolle

Te koop gevraagd AUTO'S s
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

Autoverhuur

30 september - 1 oktober IJsselhallen
1

Vrijdag 29 september modelautoruilbeurs 15 - 21 uur
10.000 m2 oldtimers, klassiekers, motoren en een grote
beurs met onderdelen, boeken, folders, miniaturen etc. etc.
Open: zaterdag 10 - 22 uur en zondag 10 - 17.30 uur.
Voor inl. en deeln.: tel. 05910-41028 fax: 05910-44916.

niet duur!!!

RENAULT ESTAFETTE 800,
Jensen-Volvo P1800 1965, uit rood, 1977, uniek i.v.m. laag
Californiê, topconditie ƒ 23.500. aantal km. (38.000) en onder04120-35371/05908-13351. houdstoestand (binnen berging). ƒ 10.000. 045-425425.

Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888

Rijscholen

DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.• 'of
• • • • • • •
:
10 motorrijlessen -f examen ƒ 775.Motorrijlessen ƒ 50.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer
R.de Beerenbrouckstr. 157-159, tel. 020-6138473.
Kempenlaan 90. tel. 020-6140005.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.

± 50 auto's -APK gek. Den
Verkeersschool Trendy
Brielstr. 18, A'dam, zijstraa
Haarlemmerweg bij molen Amsterdam, een sensatie
020-6844079. Tevens Inkoop. in rijles: 020-4205386.

een advertentie in SHO

Wilt u een goede en niet te
dure rijopleiding? Bel dan
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 6127187. Eerste 4 lessen voor
ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,20 lessen + examen ƒ 950,-.
Ook in Zaanstad en omgeving
Voorkom onzekerheid in uw rij
opleiding en vraag de gratis
RIJLES-INFO-GIDS
voor Amsterdam en omgevinc
aan: 020 - 6633773 of 6922612
Tevens informatie over theorie
lessen en examentrainingen.

RENT A BRIK
' Personenbüs ƒ 89,- p.dag
Opel Kadett v.a. ƒ 39,- p.dag
All-in. KM vrij!
Tel.: 020-6922930

Campers
MERCEDES 206D
Camper, b.j. 1974
APK tot sept. 1996
Prijs n.o.t.k.
Tel. 020 - 6792841 (antw.app.)
Mooie VW camper, bj. '75, APK
5/96. Straks bel. vr.! M. fietsrek!
Vr.pr. ƒ 3700. 038 - 538725.
Te huur VW camper type ,"
CALIFORNIA 2+2 pers. va.
ƒ850.- p.wk., all in,
Autobedrijf Veldhuizen,
A'dam - ZO., 02940 - 17316.

Weg.
emigratie t.k. 5 per
PEUGEOT CAMPER, '78, met
nwe gasinstall. en weinig km,
i.pr.st, R.W.W. gekeurd. Vr.pr.
ƒ8000. Tel. 06528555 14.
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fe de verkoop van uw auto een fluitje van eencent.
f.

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

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/(3U n)Cn<*3[ue.

Mazda

Rover

E.S.S. B.V.
Tel. 035 - 564444.

Algemeen

Honda

Honda Civic ES11.6. VTEC okt.
93,56.000 km, zw., el. schuifd.
+ extra's van 1e eig. vr. pr.
ƒ27.500. Tel: 050-213246 of
126960. ('s avonds + w'kend).

Service en
Reparatie

Van Vloten

Amsterdam
uw Volvo-dealer

Audi 100 Avant. 5/85, autom.
schuifdak. anthr. ƒ 6.950
023 - 286659/328900

Let op
Wagenpark Johan Boom
± 300 auto's
v.a. ƒ 600.-tot ƒ 20.000.GARAGE ECONOOM
Oranje Hek
Zuiderakerweg 83
Repareert
Amsterdam - Osdorp
uw Koppeling en Remsysteem
Tel. 020 • 6105478.
snel & vakkundig
Informeer naar onze prijzen
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Garantie al v.a. ƒ1.000.AARZEL NIET, BEL NU II
Bekend door heel Nederland
Uw Bovag-Autospecialist
Ook filiaal in Den lip 55
Frederiksplein 6, 020-6232505.
tussen
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Landsmeer & Purmerend
DIESELSERVICE
Tel. 02908 - 24640
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
.ada Samara 1.5 5-drs . .1992
motorenrevisie FEENSTRA
Lada Samara 1.5
1990
Lada 2105 1.5, verwacht 1992 Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
Subaru Justy 1.0 DL 5drs1992
'ubaru Mini Jumbo SDX 1991
APK KEURINGEN ƒ70,
Subaru Mini Jumbo SDX 1992
klaar terwijl u wacht.
Subaru 18 GL
1987
Garage West-Center:
)aihatsu Cuore
1992
020-6122476 (zonder afspraak)
Volkswagen Jetta 1.6 .. .1986
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Honda Accord 2.0 EX ..1990
Rat Uno 75 iE
1989
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
AUTO SERVICE WETTER
Feenstra & Jimmink
Zwanenburgerdijk 603
Asterweg 24A A'dam 6364702
1161 NX Zwanenburg
Autobedrijf CRYNSSEN
Telefoon: 02907 - 6572
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
Nieuw, Nieuw
APK-keurstation, reparaties
Automarkt Barneveld
alle merken en schaderegeling.
Professioneel en betrouwbaar
GARAGE ECONOOM
Grote keus en veel service.
ledere vrijdag en zaterdag
Voor al uw SERVICE BEURTEN
Kom naar Barneveld voor
en ONDERHOUD
uw verantwoorde aankoop.
Schadetaxatie en -herstel
Industrieterr. Hasselaar- west. Gratis leenauto's beschikbaar
Welkom
APK-KEURING,
klaar terwijl u wacht.
Tel. 03420 - 23432.
Advies voor 'n goede Occasion
Wij bieden u een snelle
en vakkundige service

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

Prijs incl.
B.T.W.

1

2
3

49,35
66,04
82,72
99,41
116,09
132,78
149,46
166,15

s 4

«
£ 5
ü 6
7
8
9
10

•§

Telefoonnummer:

Adres:.
Postcde + Plaats: g

Handtekening:

1995

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

020-6658686

faxnr. 020-6656321

Wee k media

Aetue|e

informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
27/28 september 1995

eze
Problemen
voor Kever
Sportieve

Punto

Fiat brava 16v ELX

Fiat Bravo 12v SX

Fiat's nieuwe juweeltjes
Flat is lekker bezig de laatste
maanden. De nieuwe modellen
volgen elkaar in zo'n rap tempo
op dat het nauwelijks nog is bij
te houden. Dit keer gaat het om
twee middenklassers tegelijk:
de sportieve 3-deurs Bravo en
bravere 5-deurs Brava.

IE DE NAMEN van
de twee nieuwe
Italiaanse spruiten uit elkaar kan
houden, mag het nu zeggen.
In Frankfurt gooiden beide
portretten hoge ogen bij het
toegestroomde
publiek
want het was immers de eerste keer dat de Bravo en
Brava in het wild te zien waren. We mogen er gerust van
uitgaan dat Fiat met de Bravo en Brava veel beter gaat
scoren in het zo belangrijke
C-segment.

W

Met het ontwerp van beide
auto's toont Fiat aan dat een
fabrikant met enige creativiteit
best aan de massa kan ontsnappen. Zoals wel meer fabrikanten dit doen heeft Fiat zich bij
de ontwikkeling laten leiden
door de natuur. Dat klinkt interessant, maar nogal abstract.
Laat Fiat het zelf maar proberen uit te leggen: „Voor de Bravo en Brava heeft de traditionele vormgeving, die lange tijd de
middenklasse bepaalde, het
veld geruimd. In de plaats daarvan komt de nadruk op stilering volgens organische vormen en op harmonie volgens de
balans in de natuur: het biodësign. Dit is gebaseerd op natuurlijke vormen, aangepast
aan de functievereisten van in-

dustriële produkten. In het geval van de Brava en Bravo is het
eerste beeld dat opkomt, dat
van een kiezel in een beek die is
glasgeslepen door het water."
Bio-design? Ja, vast wel, alle
bezoekers van de IAA in Frankfurt spraken
er vol lof over.
'Heb je het
prachtige biodesign
van
Fiat al gezien?' En wil --degene
die
werkelijk aan een kiezel in een
beek denkt zich even bekend
maken, want u bent verdwaald.
De Brava en Bravo zijn gewoon
niets anders dan twee knappe
en creatieve staaltjes van design waarbij een Turijnse middenklasser als de Tipo geheel
vervaagt. Juweeltjes tussen het
grijze stof.
Fiat presenteert de auto's als
twee modellen en niet als één
model in twee uitvoeringen. De
3-deurs Bravo heet de sportiefste en meest dynamische van
de twee te zijn. De 5-deurs Brava is meer de gezinsauto en
oogt wat rustiger. Aan de front
met de platte koplampen zijn
ze slechts voor een kenner van
elkaar te onderscheiden. Het
verschil zit vooral in de grille.
In het zij-aangezicht zijn familietrekjes te zien maar daarmee
houdt de vergelijking aan die
kant op.
De creativiteit van Fiat komt
vooral tot uiting bij de vormgeving van de achterzijde van zowel de Brava als de Bravo. De 5deurs Brava is wat dit betreft
het meest verrassend. Op de
beide achterste hoeken zien we
drie 'streepjes en dat zijn de
achterlichten. Gestroomlijnde

edelstenen volgens Fiat. Het
derde remlicht is ook al zo'n
edelsteen maar dan een zeer
grote en bevindt zich in kofferdeksel. De Bravo heeft drie ronde achterlichten die tezamen
zijn weggeborgen achter rook-

currenten over een meer dan
fors uitgevallen bagageruimte.
Het dashboard bevindt zich als
een soort cockpit rond de bestuurder en zijn bijrijder. De
Brava heeft halfronde klokken,
de Bravo doet het met ronde
klokken. Beide zijn standaard
voorzien van een
audiosysteem
dat niet geschikt is voor
andere auto's.
Een andere beveiliging is de
startblokkering. Om de instap
naar achteren te vereenvoudigen kunnen de twee voorstoelen naar voren schuiven. Een
geheugenstand zorgt ervoor dat
ze weer in dezelfde stand terugkomen.
De introductie van de Bravo
en Brava krijgt verder een bij-

Twee knappe en creatieve
staaltjes van design
glas. De 3-deurs ziet er van achteren net even sportiever uit.
De Bravo meet iets meer dan
vier meter, de Brava noemt
men in Italië een notchback.
Zijn ruim 4,18 meter lange carrosserie doet een sedan vermoeden maar toch is hij uitgevoerd als 5-deurs auto. Hij beschikt vergeleken met zijn con-
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zonder tintje door vier nieuwe
benzinemotoren. Er is keuze
uit 12-, 16- en 20-kleppers met
een cilinderinhoud die varieert
van 1.4 tot 2.0 liter. Om maar
eens met die laatste beginnen.
Dit is een 5-cilindermotor met
een vermogen van 147 pk bij 61
honderd toeren en hij is alleen
leverbaar in de Bravo. De drie
lichtere benzinemotoren zijn
leverbaar in zowel Bravo als
Brava. De lichtste van het stel
heeft drie kleppen per cilinder
en is goed voor 80 pk.
Daarnaast is er voor beide auto's een 65 pk 1.9 dieselmotor
leverbaar. In de nabije toekomst voegt Fiat daar nog een
1.9 turbodiesel aan toe. Voor • Honda heeft een drietal ASV's
beide auto's heeft Fiat 4 verhet levenslicht doen zien.
schillende uitrustingsniveaus. Conceptcars waarbij veiligheid
Op 5 oktober worden de Bravo
centraal staat. Daar is
en Brava in Nederland ver- natuurlijk niets bijzonders aan,
wacht.
maar Honda heeft wel een

je wakker

Honda
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aardige invalshoek genomen.
De ASV-1 heeft zelfs een hekel
aan sufkoppen.

IJ DE MEESTE verkeersongevallen speelt
de bestuurder een negatieve
hoofdrol. Hij schat verkeerssituaties verkeerd in,
bedient zijn auto onjuist of
houdt te weinig rekening
met slechte weersomstandigheden. Daarnaast zijn bij
ongeveer eenderde van de
ongevallen voetgangers of
fietsers betrokken. Op deze
thema's heeft Honda zich
met de ASV's (Advanced Safety Vehicles) gericht.
I

De ASV-1 bevat technologie
die het mogelijk maakt beter in
te spelen op verkeerssituaties.
Zo wordt de bestuurder gewaarschuwd voor een naderende bocht en wanneer hij hiervoor in de remmen moet. Een
head-up display (HUD) projecteert het verloop van de bocht
op de voorruit. Verder geeft de
HUD fileméldingen.rpngevallen

en spookrijders weer. Hij heeft
een systeem voor automatische
ongevalsmelding dat bij een
aanrijding de benodigde hulptroepen optrommelt. En dan
nog iets: de slaapdetectie. Dit
systeem stelt aan de hand van
de stuurbewegingen vast of de
bestuurder in slaap dreigt te
vallen. Een ingeblikte stem tikt
hem vervolgens op de vingers.
De ASV-2 heeft technologie
aan boord die aanrijdingen
moeten voorkomen die het gevolg zijn van inschattingsfouten door slecht zicht. De auto
meet onder meer de afstand tot
de voorligger en remt automatisch.
De technologie van de ASV-3
tenslotte richt zich op het voorkomen van ongevallen met
voetgangers en fietsers. Hierbij
moeten we denken aan speciale
verlichting die beter zicht geeft
op de linkerkant van de wéghelft, aan een reinigingssysteem voor de zijruiten en aan
een bots-absorberende motorkap en bumper.

Chevrolet S 10 Pick-up

Chevrolet gaat pionieren
Voor een beetje onderscheid op
de weg koos je tot voor kort een
cabrio, klassieker of 4x4.
General Motors voegt daar een
betaalbaar nieuwtje voor de
Europese markt aan toe: de
Chevrolet S10 Pick-up.

Ruimere Hi-Ace personenbus
Toyota heeft een nieuwe versie van de Hi-Ace
gepresenteerd. In Frankfurt stond de pèrsonenbusversie, in Parus de bedrijfswagen-versie. Dé nieuwe
Hi-Ace is speciaal ontwikkeld voor de Europese
markt. Hu biedt meer ruimte en is voor een auto
uit deze klasse voorzien van relatief veel veiligheidsvoorzieningen waaronder een airbag. De
vormgeving is geheel vernieuwd en wijkt af van de
traditionele bestelbus. Niet zo verwonderlijk want
Toyota raakte een flink marktaandeel kwyt aan de
uiterst succesvolle Hyundai H100 en kon dus niet
achterbleven. Dé Hi-Ace heeft nu,, aldus Toyota,
het comfort en de rij-eigenschappen van een goede
personenauto, c.q. MPV. Dit laatste durven wij hier
wel in twijfel te trekken, want hoe je het ook wendt
of keert,- de Hi-Ace blijft een besteller. Maar dat hij
met sprongen vooruit gaat, staat buiten kijf. De
starre as met bladveren is vervangen door een
onafhankelijke wielophanging niet schroefveren.
Hierdoor heeft hy beter rijcomfort en is de laadvloer ook lager. Zowel spoor- als wagenbfeedte zyn
toegenomen. In personenversie biedt mj ruim
plaats aan negen volwassenen. Stuurbekrachtiging
is op alle modellen standaard. Aan het bekende HiAce motorenprogramma (een 2.4 benzine- en 2.4
dieselmotor) voegt Toyota verder nog een 90 pk
sterke turbodiesel toe.
meter mogelijk
Saab Ecopower
Saab ontwikkelt al eenjaar of twintig turbomotoren en die ervaring geeft het Zweeds merk een forse
voorsprong op de concurrentie. En ze zitten niet
stil in Zweden, want Saab vestigt zijn zinnen nog
nadrukkelijker op turtaotechnologie. Alle Saab 900en. 9000-modellen met turbomotor worden voortaan gepresenteerd als Saab Ecopower. Deze aanduiding slaat op de unieke combinatie van een laag
verbruik, een surplus aan vermogen en een minittuuri aan emissie. Ecopower krachtbronnen worden voorzien van een full pressure turbo of light
Pressure turbo (LPT). Het belangrijkste nieuws in
dit verband is de introductie van een 9000 2.0 LTE
Hy vervangt de 9000 2.3i zodat er nu nog maar twee
9000-versies zonder turbomotor leverbaar zijn, de
2.0i en 3.0 V6. In vergelijking met de 9000 2.3i heeft
de 9000 2.0 LTP meer koppel en meer vermogen.
«et gebruik van een turbo resulteert verder in een
geluidsniveau.

N DE VERENIGDE Staten zijn pick-ups al vele
jaren uiterst succesvol.
In vrijwel elke tv-serie die
zich op prairie of platteland
afspeelt, zien
we ze door
het beeld rijden.
"~~~~"~~-~~
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Vorig jaar werden in de USA
zo'n drie miljoen pick-ups verkocht. Ruim eenderde daarvan
bestond uit compacte modellen
en in die categorie moeten we
de Chevrolet S 10 Pick-up rangschikken. Hij doet het sinds
zijn debuut vorig jaar niet
slecht, want er gingen al 250
duizend exemplaren over de
toonbank. Met het Amerikaanse succes in het achterhoofd
heeft GM nu besloten de marktkansen in Europa serieus te nemen.

De S 10, ontworpen op basis
van de nieuwe Blazer, moet als
pionier een voortrekkersrol in
Europa vervullen. GM denkt er
een breed publiek mee aan te
spreken. De S 10 voelt zich in
Amerika namelijk niet slechts
thuis in de sfeer van zakelijk
transport, maar toont zich ook
geschikt voor de particulier die
een niet-alledaags automobiel
zoekt. In Amerika worden pick-

wagen is in Nederland standaard voorzien van een 2.2 liter
4-cilinder benzinemotor met
handgeschakelde 5-bak. Hij
heeft een vermogen van 120 pk
bij 52 honderd toeren en een
koppel van 176 Nm bij 28 honderd toeren.
Later dit jaar komt daar nog
een sterke 4.3 liter V6-motor bij
die bovendien leverbaar is met

Pick-up: ook geschikt voorparticulier
die een niet-alledaags automobiel zoekt
ups veel gebruikt voor recreatief gebruik, want ze lenen zich
goed voor het vervoer van surfplanken, maintain bikes, j etski's of duikuitrusting.

inschakelbare vierwielaandrijving. De laadbak is verbonden
met de cabine en volledig gelast
zodat er geen schroeven of bouten zijn die de lading kunnen
beschadigden. Afhankelijk van
de uitvoering bevindt de laadvloer zich op 68 of 74 centimeter boven de grond. Het reservewiel is aan de onderzijde geplaatst.

te compenseren is de rugleuning verstelbaar. De LS-versie
is voorzien van twee aparte
stoelen. Er is nog een LS Extra
die accessoires als cruise control, airco, centrale vergrendeling en elektrisch verstelbare
buitenspiegels heeft. Alle uitvoeringen zijn standaard uitgevoerd met een airbag voor de
bestuurder, ABS en getint glas.
De prijs van het instapmodel
met normale
cabine en korte wielbasis is
heel aanvaardbaar, 29 duizend gulden
------ inclusief
BTW. De 2.2
LS Extra met verlengde cabine
en lange wielbasis kost 41.300
gulden. Het is een zware jongen
met zijn 15 honderd kilo. Het
brandstofverbruik van de 2.2 liter is ook niet mals. Hij haalt
volgens fabrieksopgave nog
geen 1:10. Maar de wegenlasting
voor het grijze kenteken maakt
veel goed.

De S 10 heeft aardig wat noten op zijn zang. Het Europese
leveringsprogramma bestaat
uit liefst 13 types, afhankelijk
van het land. In Nederland is
keuze uit drie wielbases, met
De basisversie heeft een bank Chevrolet S10 pick-up moet als
een normale en verlengde cabine in combinatie met twee ver- met drie hoofdsteunen. Com- pionier een voortrekkersrol in
schillende laadbaklengtes. De fortabel is anders maar om dit Europa vervullen

IAA: geen doorkomen aan
Druk, druk en nog eens een
keer druk. Dat was het vorige
week tijdens de
publieks'dagen van de 56ste
internationale
autotentoonstelling (IAA) te
Frankfurt. 'Cars - Really
Great' was het thema dit keer
en met recht, want er was heel
veel te zien.

E IAA VAN Prankfurt
D
deed zijn naam van belangrijkste internationale

autoshow eer aan. Andere
Europese autoshows vallen hierbij in het niet. Het
lijkt wel of elke fabrikant
met zijn nieuwste model
wacht tot de IAA.

Naar schatting een miljoen
bezoekers hebben zich vergaapt aan wereldprimeurs als
de Volvo S4, Citroen Xantia
Break, Nissan Almera, Fiat
Bravo en Brava, Honda Civic,
Peugeot 406, Renault Megane,
Ford Fiesta en Opel Vectra.
En dit rijtje is slechts een

bloemlezing. De IAA was ook
dit keer het Mekka van de automobielindustrie. Het 'really
great' sloeg dan ook niet zozeer op de afmetingen van de
auto's maar op de technische
ontwikkelingen op het gebied
van veiligheid en milieu.
Niet dat het gros van de bezoekers daar nu echt zoveel
oog voor heeft tijdens een autoshow. Dat wil foto's maken
van nieuwe modellen, met zogenaamd verstand van zaken
onder de motorkap kijken,
even achter het stuur kruipen
van een auto die hij of zij zich
niet kan veroorloven, schakelen, gasgeven en Bratwurst
eten.
Duitse bezoekers hadden
vooral oog voor de huismerken Volkswagen, Audi, BMW
en
Mercedes.
Prachtige
stands, dat wel, maar bij de
laatste twee was er geen doorkomen aan. Mercedes had een
eigen hal met diverse verdie-

Vectra Stationwagon

Tijdens de IAA presenteerde Opel hem nog als
ontwerpstudie, maar het is nu al duidelijk dat de
Vectra Stationwagon eind volgend jaar in dezelfde
uitvoering op de markt verschijnt. Hij maakt dan
het nieuwe Vectra-programma completer dan het
oude, want tot nu toe moesten we een
Stationwagon ontberen. Hij trok dan ook de nodige
belangstelling m Frankfurt. Het opvallendste is
wellicht dat hy minder ronde vormen van achteren
heeft dan zijn grote broer Omega
Eco 3-liter

Een ultrazuinige auto, dat willen we allemaal wel.
Opel ontwikkelde naast de al eerder getoonde
MAXX nog een prototype van de zogeheten 3-liter
auto's: de Corsa Eco 3. Hij is gebaseerd op de normale produktieversie maar weegt aanzienlijk minder omdat Opel gebruik maakte van materialen als
koolstofvezel en polycarbonaat, die overigens op
dit moment nog niet echt geschikt zijn in het gangbare produktieproces. Hij is voorzien van een
direct-ingespoten 4-cilinder 1.7 liter turbodieselmotor met 4 kleppen per cilinder. Hij maakt een
gemiddeld verbruik van 3,4 liter per honderd kilometer mogelijk

Nieuwe 911 Targa

pingen nodig om het produkt
en de filosofie duidelijk te maken aan het volk dat het geen
bezwaar vond om tien minuten bij de roltrap in de rij staan
om boven te komen. Eén ding

hebben we in elk geval geleerd:
nooit meer een publieksdag
bezoeken. En voor de komende maanden hoeven we ons in
dit vak geen zorgen te maken
over gebrek aan kopij.

Porsche heeft er een fraai model bij, een nieuwe
Targa-versie. Het enige dat er nu over te melden
valt, is dat de 911 Cabriolet aan de basis staat van
deze jongensdroom. Het bijzondere is natuurlijk de
dakconstructie van twee elektrisch over elkaar verschuifbare glaselementen. De foto zegt weer eens
meer dan woorden.
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BAUKNECHT ELEKTRONISCHE
SUPER KONDENSOROGER

m
N

N
w PHILIPS 63 CM KTV

i

STEREO TELETEKST
25G R9760; Flat square beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv.'1795.-

IK

Type TRK2760; GEEN AFVOER NODIG. 6 elektronisch
gestuurde droogprogramma's voor extra droog, kast-,
strijk- en mangeldroog, voor bonte-/kookwas en voor
fijne was. Halve lading toets en bescherm toets voor
gevoelig weefsel. Adviesprijs*1699.-

SONY HI-8 TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit, Hi-i stereo. Adviesprijs'3330.-

BAUKNECHT 1000 TOEREN WASAUTOMAAT

1599.1949.

Type WA541; Luxe 1000 toeren wasvolautomaat met 15
basisprogramma's, spaartoets, regelbare centrifuge en
standaard waterbeveiliging. Adviesprijs*1449.-

HI-8 STEADY SHOT

945.-

Hi-8, stabilisator, stereo.

28ST2471; Adviesprijs'1995.-

Met stabilisator! '3100.-

PANASONIC 3 KOPPEN
VHS-HQ VIDEORECORDER

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST SONY STEADY SHOT

1095

NVSD30; Super Drive Systeem, 3 videokoppen voor perfekte beeldkwaliteit ook bij Slow-Motion en stilstaandbeeld, shuttle, automatische koppenreiniging, inkl.
showview voor zeer eenvoudig en nauwkeurig programmeren. Afstandbediening. Adviesprijs*1199.-

1549.-

PHILIPS MATCHLINE SONY HI-FI STEREO
STEREO TELETEKST TR323; Hi-Fi stereo camcorder,
28SL5800; 70cm. Adv.'2695.-

1795.-

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ

1995.995.-

2-DEURS KOELKAST

1449.TOPMERKCAMCORDER
:AMCORDE

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs'1199.-

SHARP R2V14STUNT

Variabele indeling. Adv.'799.-

Type ZE400E; Adv. '949.-

235 liter. Adviesprijs*985.-

565.-

869.
779.

SONY T RUVELLE
AVELLER

20literinhoud.Adviesprijs*649.-

PHILIPS/WHIRLPOOL FMA735N; Digitale bediening

Type AWG719; Adv. *1235.-

en draaiplateau. Adv.*499.-

699.-

299.-

599.-

Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

WHIRLPOOL2-DEURS

E807; 8mm, Sxzoom,
:zoom,autofoci
autofocus.

LUXE 800 TOEREN SHARP R3G56 KOMBI

379,

INDESIT PROMOTIE
PROMOTIE

Jchtgewicht camcorder.
'1650.3mcorder.*165

25MN1350; Adviesprijs'1445.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Supersnel verwarmen en f^
ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs"279.-

179,
395.
INDESIT 2-DEURS
199.749.WHIRLPOOL AVM610
ZANUSSIWASAUTOMAAT
ZANUSSI 2-DEURS
749.- MOULINEX249
LUXE

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*849.-

STUNT! Adviesprijs*749.-

1 0xzoom.groothoeklens. "2550.-

28PT800B;Adviesprijs'2795.-

PHILIPS 63 CM KTV

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

Type 2596;i; Adv.*799.-

469.-

STEREO TELETEKST

SHARP HETE-LUCHT
KOMBJ MAGNETRON
R7C26; 24 liter, 1000 Watt en
digitale bediening. Adv.*699.-

479.-

52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs'1345.-

m
695.
PHILIPS
TELETEKST
M 1 4AA3527; Adviesprijs'745.-

445.m 37CMTYPE37KV1212
"BESTE KOOP" Officiële Philips garantie. Adv. '695.-

l**

345.

PANASONIC NN8550
320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast
maar een echte 320 liter
2-deurs koel/vries kombinatie met 3 laden. Adv.*999.-

SONY HI-FI VIDEO+PDC
SLVE70; Tri-Logic! 4 DAPRO koppen, Hi-Fi stereo
enPDC.Adviespn'is.'1780.-

599,

869.

WHIRLPOOL ARG647

PHILIPS HI-FI VIDEO

Koel/vries kombi. Adv.'l 235.-

VR632;TURBO-DRIVE,4kopDen, stereo, longplay, LCDafstandbediening. '1295.-

Ift

649.679,

ZANUSSI KOEL/VRIES

849,

GRUNDIGHI-FI VIDEO

Flat en square Hi-Black
Trinitron beeldbuis, teleteksten
afstandbediening. Adv.'l 660.-

3 laden. Adviesprijs*1199.-

899.749,

859
MIELE K1321S LUXE
979,
SIEMENS 310 LITER

JVC HI-FI VIDEO

HRJ600; Stereo. Adv.'l 299.-

999.

BLAUPUNKT HI-FI
SONY72CMKVS2921 STEREO + SHOWVIEW
Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviesprijs*4000.-

2399.-

SONYSHOWVIEW+PDC

•t

PANASONIC 63 CM
TX1988; Stereo en teletekst.

k
h
k
i*
k

799.

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

PHILIPS VIDEO + PDC
V R 3 3 3 ; "Beste koop!"
3 koppen, TELETEKST/PDC
jrog. Adviesprijs'1095.-

SONY VIDEO + PDC
SLV280; VHS-HQ video-

SONY55CMKVM2100 recorder. Adviesprijs. "890.-

SHARP DV5403 KTV
55cm, Stereo en teletekst.

529.

NVSD30; 3 koppen, VHSHQ, LCD-afstandbed."1199.

549.-

SONY TELETEKST BLAUPUNKTSHOWVIEW

KVM 1 421 ; Adviesprijs*890.- RTV256EGC; Supersnel,
LCD-afstandbed. '995.-

Adviesprijs'1348.1348.-

J25 -

[*^^•(•••HBBHlSQmi&uaNani

448,

QQQ
CKJ«9.""

pT«ffi 7QQ _

~ 255.-

AEGTURNAMAT

l-.

r^a.

tam? ff 9£J.

478,
528.PELGRIM SUPERLUXE

ETNA FORNUIS 14.00

grill-set. Adviesprijs.'1575.-

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055/52A; Elektrische oven,

AEG BOVENLADER inkl.grillenkookwekker.*1510.LAV275; 1 000 toeren. '1 699.-

1199.-

948.-

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekkeren gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

1198.-

455.-

BOSCH 180
JO LITER

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat.'298.-

695.-

''-^*^jill'EESIiiaJ^Bllit

998.-

795.PKuiX^ilns

63TA4410; Adviesprijs*! 995.

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

178.

ZANUSSI WASDROGER ETNA WASEMKAP

TypeTD52; Reverserend. '649.- AVANCE; 3-standen. Adv.'l 35.-

BAUKNECHT TRA961
LfKVlil

IS70-33; Stereo en teletekst.

=u.v

OPZETVRIESKAST
<5^-90

-2S'

av &»" ^

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ210; LCD-afst.bed. "799.-

BLAUPUNKT 63 CM

Opzetvrieskastje. Adv. '595.-

HTCTL ÓQQ
taak? OUO.

GRUNDIG VIDEO + PDC

WHIRLPOOL AFB594
pT^ ÓQQ _

GV401; "Beste koop!" TELETEKST/PDC prog. "1099.-

120 LITER VRIESKAST

MM63-12;Teletekst.Adv.'1679.-

tsfiik? O9O.

5V540; Teletekst. Adv.'l 099.-

KONDENSDROGER
N5000; Geen afvoer nodig

IjMiLÏI ll>
WHIRLPOOL AWG912
Kondensdroger. Adv.'l 549.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

BOSCH VRIESKAST

Inkl. afstandbediening. '699.-

TypeGSDI 341 ; Adv. '848.-

349.-

R4R
w*rU.WHIRLPOOL243 LITER

M ODERNE PRfJSJES.'

1 .40 meter hoog met 6 vriesvakken cq laden. Adv.'l 165.-

379.279.-

Kondensdroger. Adv.*1449.-

Bijna alle (opmerken leverbaar in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist vanaf:

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER BOSCH VW SPS2102
Elektronisch. Adv. '1699.

liAiij
TIJ99.
MERKCENTRIFUGE

kl-l^l

I

BADHUEVbUUKr-

AMSTELVEEN
DEN HAAG

ALKMAAR

ZOETERWOUDE
HILVERSUM

Superzuinig.Adviesprijs'1348.-

999.-

MIELE VAATWASSER
\ATWASSER

G570; TOPKLASSE.
<LASSE.*2099.*2099.-

159.-

1399.-

A IVir\

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag
........1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
......;.: 9 tot 5.3O uur
'
zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
C| ci/TDr» Cl IDCDC Badhoevedorp vrijdag
7 tot 9 uur
CL-CIV l nU-OUrnriD Maarssenbroek vrijdag
:
7 tot 9 uur
IN DE RANDSTAD overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur

l H K! 1.1 |M 11
DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
' »• ••-«^l « *^

Electronisch betalen I HAARLEM
l BEVERWIJK
met uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk" ISUPËRSTORE 1100 m2
zonder extra kosten l Rivièradreef 37
l Breestraat 65
-

SIEMENSAQUASTOP

2800 toeren. Adv. '249.-

298.PIN-CODE l

579

BAUKNECHTVW3PR

1099."
7QQ _ EMy
t ÖO. MIELE DROGER T349

STUNT!! VRIESKIST!!

LUXE VAATWASSER
INDESIT D3000WI; 6 pro- l
iramma's,12couverts.Adv.'999.-

AEG TYPE 520

RXDS15; Stereo radio, cassettedeck,
programmeerbare CD-speler. *379.-

Gas-elektrofomuis+grill. '999.-

GAS-ELEKTROFORNUIS
410; Gas-elektro fornuis inkl.
1000 TOEREN BOVENL grill, draaispit en mixed

TOPMERKWASDROGER
BAUKNECHTKRC3032
HTKRC3032 Wasdroger. Adviesprijs*495.300 LITER
R KOELER

ARISTONA 63 CM
TURBO-DRIVEVIDEO
STEREO TELETEKST Supasnel, VHS-HQ video.*759.-

GV400; Supersnel loopwerk, 6 prog.
in 1 maand; afstandbediening. *849.-

Type KN5402WO; Adv.*849.-

STUNT! GAS-ELEKTRO

KTR1843; Adviesprijs*949.iviesprijs*949.||.K

~~

INDESIT
FORNUIS

3-sterren vriesvak.
svak.Adv.*749.Adv.*749.-

469.-

298.-

1195.-

BAUKNECHT
CHT KAST

Topmerk! Perfekt beeld. "799.-

37 CM KLEUREN-TV

terzi|Qe-'
tijd voor u i

SIEMENS WASAUTOM.
/VASAUTOM.

375.445.-

B
bïïTFr
399.
4 KOPPEN VIDEO

GRUNDIG 51 CM KTV

Wassen en drogen in
1 machine, 1200 toeren.
Adviesprijs'1799.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering metforTTiica bovenblad. Officiële garantie.

VSG21: Afstandbediend. '768.-

BLAUPUNKT 70 CM

995.-

WASDROOGKOMBINATIE

BOSCH KOELKAST

AKAIVHS-IHQ VIDEO

Tuifeo-Drive! LCD-afst.bed. '895.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs*1499.-

Topmerk. Adviesprijs*749.-

449.-

ST70-550; Adviesprijs'1949.-

1045.

AEG LAVAMAT RVS

145 LITER KOELER

VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv."699.-

ds26jaarop

RVS kuip en trommel. *1499.-

ptgik
tam?

335.-

"

955.-

INDESIT KOELKAST

529.-

RISICO

LUXE 1400 TOEREN

1-DEURS KOELKAS

2' sterren vriesvak. Adv. *699.-

SHOWVIEW VIDEO

PHILIPS VIDEO + PDC

1000 toeren wasautomaat l

TypeAWG089; Adv.*1435.-

PANASONIC VIDEO

GRUNDIG70CM
STEREO TELETEKST

BAUKNECHT WA541

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

Stereoen teletekst. Adv.*1650.-

Hi-BlackTrinitron. Adv.'l 000.-

779.-

1199.-

SONY55CMKVX2141

999.-

MIELE 1100TOEREN Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
TypeW697LW;Voorlader, RVS magnetron. Adv.*1499.trommel EN kuip. Adv."2299.-

Type KGV3602; 3 vriesladen en extra grote koelruimte.
Adviesprijs'1699.-

1099.-

679.-

m

999.-

SLVË50; 4 koppen, TriLog i c - A d v i e s p rijs "1330.-

Stereo en teletekst. Adv."2250.-

1399.-

KOEL/VRIESKOMBINATE

Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische öntdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs'1498.-

699.-

SONY72CMKVC2921

679.-

WHIRLPOOL AVM920

BAUKNECHT SUPER

GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST7PDC. '1709.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.'999.-
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Bomaanslag trekt
ramptoeristen aan
ZANDVOOBT - De explosie van de Seat dinsdag op het De
Favaugeplein is niet veroorzaakt door kortsluiting maar
door een bom. De politie had woensdagmiddag bij het ter
perse gaan van deze krant de dader of de daders van de
dubbele moordaanslag nog niet gevonden. De bomexplosie,
waarbij twee personen zwaar gewond raakten, heeft wel een
groot aantal ramptoeristen naar het plein getrokken.
Een dag na de bomaanslag is
eindelijk de rust teruggekeerd
op het De Favaugëplein. Aan
een lantaarnpaal wappert nog
een klein stukje rood-wit gestreept lint. Enkele mensen lopen richting Dirk van den
Broek en een vrouw stapt een
portiek binnen. Bij haar voor
de deur is het dinsdag allemaal
gebeurd. Daar ontplofte 's morgens een bom onder een auto
van haar 42-jarige buurvrouw
en haar 19-jarige buurjongen.
De buurvrouw schrikt als ze
aangesproken wordt. De media
hebben haar in een klap dinsdag gepokt en gemazeld. De
ramptoeristen deden later op
de dag de rest. Ze wil dan ook
niet praten. „Praat u maar liever met de politie."
De toestand van de 19-jarige
jongen, die inwendig letsel en
ernstige verwondingen aan zijn
benen opliep, was gisteren nog
kritiek. De twee Zandvoorters
liggen beiden in het ziekenhuis.
De vrouw heeft snijwonden aan
haar gezicht en verkeert in een
shocktoestand.
Rond kwart over negen ontplofte een bom rechts onder de
motorkap toen de vrouw voor

haar huis haar rode Seat startte. De klap was zo hard dat het
dashbordkastje bij de stoel van
haar zoon volledig verwoest
werd en de jongen ernstig gewond raakte. Rondvliegend
glas van de voorruit veroorzaakte de snijwonden in het gezicht van de vrouw. Zeven ramen van de flatwoningen aan
het plein sneuvelden.

Geschoten
De motieven van de dader of
de daders zijn volgens politiewoordvoerder Jaap Hage ook
nog niet bekend. Vijf jaar geleden heeft haar toenmalige
vriend op haar geschoten. „Of
dat iets met deze zaak te maken
heeft, kunnen we niet zeggen,"
aldus Hage. De politie heeft een
recherchebijstandsteam geformeerd van twintig agenten. Die
hebben inmiddels gesproken
met de buren van de vrouw.
Bij de buren heeft de aanslag
nogal wat emoties losgemaakt.
„Het zit de hele tijd in mijn gedachten," zegt een vrouw verderop. Ze heeft niets verdachts
gezien, vertelt ze. „Maandagnacht heb ik rond drie uur het

Een
onderzoeker
van het
Explosieven
Opruimingscommando is
dinsdag een
paar uur
bezig geweest
met het
zoeken naar
sporen
ontdekt van
de bom die
onder de
motorkap
van deze auto
ontplofte

. Grieks
specialiteiten

' iiirtiUl/y ~ " ~*

ZANDVOORT - Boycot de Franse wijn en dwing daarmee Chirac om de kernproeven op Mururoa te staken. Dat
Eugène Weusten. Hij roept iedere Zandvoorter op
i vindt
UU om mee te doen aan de landelijke boycot. Wethouder
Versteege opent in het college de discussie over de Cuvée
Zandvoort, het nieuwe relatiegeschenk van de gemeente.
13!

.

„SYMPOSION"
Zeestraat 38. tel. 13758
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02507-15758
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m
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i
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DISCOUNT

DE COMPUTERKOOPJES-BEURS
tWÖEOG/WES
+PMÜPSCD-/
:| + DEMONSTRATIE INTERNET
. ZATERDAG 7 OKTOBER,'10-16 UUR
• i SPAARNEHAL, HAARLEM .
•V INFOENREDUKTIEBONMETfS..
'r VOORDEEL VERDER IN DIT BLAD

Bijna beroofd
ZANDVOORT - In de Van
Speijkstraat heeft een man van
begin twintig zondagavond om
kwart voor tien geprobeerd een
53-jarige Zandvoorter te beroven. De beroving leverde hem
echter niets op, want het slachtoffer wist de man van zich af te
schudden.

Waterstanden
Datum
HW
LW HW LW
okt
00.16 08.50 12.5020.50
6okt
01.16 09.45 13.4521.45
7
okt
02.08 11.52 14.31 22.24
8
okt
02.48 12.46 15.1523.16
9
okt
03.29 11.20 15.51 23.44
1
0 okt 04.0912.0616.28 --.-1
1 okt 04.4600.3417.0512.44
1
2okt 05.2501.2517.3813.45
'3 okt 06.0102.1018.1514.15
Maanstand/getij:
VM zond. 8 okt. 16.52 uur
Springtij woensd. 11 okt.
17.05 uur NAP + 129cm
L
K maand. 16 okt. 17.26 uur
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Mogelijk wijnboycot
tegen Cuvée Zandvoort

restaurant

-

Editie 17

'Het is
'n cru!'
Zandvoort
heeft voor het
eerst een eigen wijn. Tijdens het 'Lekkerste Weekend' werden
de eerste flessen Cuvée
Zandvoort
opengetrokken. „Het is
een cru!",
riep burgemeester Van
der Heijden,
toen hij samen met
kookgek Joop
Braakhekke
'n eerste
glaasje mocht
proberen. Het
etiket is ontworpen door
Marianne Rebel. Haar
schilderij
(rechts), met
tal van elementen van
de badplaats,
werd vrijdag
eveneens_ onthuld. De initiatiefnemers
hopen dat de
Zandvoortse
wijn - onder
andere - in de
plaatselijke
restaurants
wordt geschonken, of
wordt gebruik
als relatiegeschenk. Een
flesje is voor
particulieren
voor 11,95
gulden te
koop bij slijterij Maas op de
Zeestraat, '
voor ondernemers tegeh
inkoopsprijs
via de hotels
Bad Zandvoort en Triton. Zie ook
pagina 3.

Kerstkaart
De gemeente heeft
t\
nog geen enkele ZandO
voortse kunstenaar opdracht
gegeven voor een nieuwe
kerstkaart. Dit tot ergernis van
Marianne Rebel, die vorig jaar
de kerstkaart ontwierp. Die
kaart viel toen niet bepaald in
de smaak op het raadhuis.

Antiek
De antiekmarkt is moei- •« -«
lijk te doorgronden, l l
zegt Paul Inslegers, oprichter
en directeur van Flanders Antiquity. Zijn dure cursus (drieduizend gulden per jaar) mikt
op belangstellenden die hun
theoretische kennis willen uitbreiden met praktische. Hobbyisten die een studie kunstgeschiedenis te droog en te
lang vinden. Paul: 'Een Belg
heeft wat meer affiniteit met
antiek en kunst, maar een Nederlander is leergieriger en
verzamelt graag kennis.'
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 u u r . . . . tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Inzenden van
kerstkaarten
De lezers van het Zandvoorts Nieuwsblad kunnen
meedoen aan de wedstrijd
'ontwerp uw eigen kerstkaart'. Inzenden is mogelijk tot 15 oktober.
Meedoen aan de actie is
aan enkele voorwaarden
verbonden: u bent amateur-ontwerper van wenskaarten, het ontwerp heeft
op enigerlei wijze te maken
met Zandvoort en u stemt
in met het eventueel gebruik van de kaart. We willen namelijk proberen de
inzending die de deskundige jury als beste aanwijst,
ook inderdaad te laten
drukken.
En natuurlijk zijn er ook
nog wat andere prijzen in
de vorm van cadeaubonnen te winnen.

'Horeca trelct zich minder aan van burger'
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Ook volgens Nel en André
Martens, het echtpaar dat de
parkeerplaats op .het plein beheert, veroorzaakte de bom een
flinke knal. „De druk van de
explosie duwde me tegen de
deur van het parkeerwachtershuisje," vertelt André. Zijn
vrouw zag een gloed bij de motorkap van de auto. Een fietser
die over het plein reed, gooide
volgens het echtpaar zijn fiets
op de grond en rende direct na
de ontploffing naar de auto om
de jongen eruit te halen.
Vrij snel na de explosie arriveerde een helikopter van het
traumateam van het VU-ziekenhuis in Amsterdam. Die
nam de jongen mee. Een ambulance haalde de vrouw op. De
technische recherche van Kennemerland en het Explosieven
Opruimingscommando
zijn
daarna enkele uren bezig geweest om te onderzoeken hoe
de ontploffing plaatsgevonden
heeft. Details daarover wil politiewoordvoerder Hage nog niet
geven. „De zaak is nog in onderzoek. Wel duidelijk is dat er in
elk geval sporen zijn gevonden
van een explosief. Dat duidt
erop dat het een aanslag is geweest op het leven van beide
slachtoffers."

Weekmedia

Stichting Leefbaar Zandvoort beraadt zich over huidige situatie

Foto Persbureau
Zandvoort

;d
O

raam open gezet, maar ik heb
niks bijzonders gehoord of gemerkt. Behalve dan natuurlijk
bij de explosie zelf. Het was een
enorme klap."

55-e jaargang nummer 40

„De kernproeven verslinden
geld en kunnen een bedreiging
vormen voor het voortbestaan
van moeder aarde," meent
Weusten. „Frankrijk lijkt heel
gevoelig voor economische
druk, dus het helpt waarschijnlijk wei iets als Zandvoort de
Franse wijn boycot." Hij vraagt
iedereen om een gratis poster
voor zijn raam te hangen.
Of de actie in Zandvoort een
doorslaand succes wordt, is
nog even de vraag.
Tot nog toe heeft alleen
Yanks, het stamcafé van Weusten, besloten om geen Franse
wijn meer te schenken. Verder
hangen er bij snackbar Beregoed en bij diverse particulieren affiches voor het raam.
B. Schuitenmaker van de
Zandvoortse horeca-ondernemers voelt echter weinig voor
de boycot. „We kunnen hier
niet aan meedoen. De horeca is
natuurlijk nogal Bourgondisch
en francofiel ingesteld."

Cuvée Zandvoort
Een pikant detail is dat Zandvoprt net dit weekend een eigen
wijn van Franse druiven heeft
gepresenteerd, de 'Cuvée Zandvoprt'. Burgemeester Van der
Heijden zei bij de opening van
het Lekkerste Weekend vrijdag
dat de gemeente de wijn zeker
als relatiegeschenk gaat weggeven.
Wethouder Versteege is van
plan in elk geval tijdens het college-overleg dinsdag ter discussie te stellen hoe de gemeente
met de boycot om moet gaan.
„Het ligt natuurlijk heel gevoelig voor besturen om zich hard
op te stellen," aldus Versteege.
De gemeente Leiden heeft volgens Weusten de boycot wel opgepikt. Slijter Ben Maas staat
wat ambivalent tegenover de
actie.
Enerzijds vindt hij wel dat
het goed is om iets tegen de
kernproeven te doen. „Maar alleen wijn boycotten is te beperkt. Dan moet je ook geen
Franse parfum meer gebruiken
of naar Frankrijk op vakantie
gaan."

ZANDVOORT - „We hebben het idee dat de horeca zich
tegenwoordig wat minder aantrekt van de burger." Dat
zegt voorzitter Paola van der Drift van de Stichting Leefbaar Zandvoort. Volgens haar is het 'tijd om aan de bel te
trekken'. De stichting buigt zich maandag over de huidige
situatie. Dat gebeurt op een open avond in het Jeugdhuis
achter de Hervormde Kerk.
„Het is misschien vervelend,
maar het moet gezegd worden,"
aldus Paola van der Drift. „We
hebben het gevoel dat er deze
zomer behoorlijk geknabbeld is
aan de afspraken met de gemeente. Die zijn in het verleden
naar tevredenheid gemaakt,
maar we merken tot ons ongenoegen, . dat die afspraken
steeds minder worden nagekomen door het gemeentebestuur. Of erger nog: ze worden
veranderd zonder met ons te
overleggen."

Hij stelt zich wel terughoudend op. „Ik heb geen nieuwe
Franse wijn ingekocht op de
beurs. En ik promoot ook geen
Beaujolais Primeur. Maar de
nieuwe Zandvoortse flessen
verkoop ik wel.
Als ik had kunnen kiezen welke wijn ze daarvoor hadden gebruikt, had ik trouwens geen
Franse genomen. Maar het was Sluitingsuur
Zij herinnert aan de klachten
niet aan mij om die keuze te
uit het centrum over de geluidsmaken."

werd uitgenodigd om te praten
over het centrumplan en het integraal veiligheidsbeleid. Maar
volgens Van der Drift is die
twijfel onterecht. „We hebben
nog steeds een volledig bestuur
met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, plus
o ver last, met name tijdens mu- vijf adviesleden."
ziekfestivals. Ook wijst zij op
het latere sluitingsuur van Jazz
Behind the Beach. Daartegen Stil
Zij erkent dat het de laatste
maakte zij deze zomer groot bezwaar.
jaren wel stil is geweest rond de
stichting, maar volgens haar is
De stichting bestaat/inmid- dat niets bijzonders. „Er zijn
dels tien jaar en heeft»' volgens destijds redelijke afspraken gehaar in die tijd 'getracht een maakt met de gemeente. Zo
brug te slaan tussen particu- lang dat goed gaat en er verder
lier, de bewoner, en het verant- niets bijzonders aan de hand is,
woordelijke gemeentebestuur, hoeven wij niet zo nodig in het
zonder ons te willen binden aan nieuws. Maar als er op de open
een politieke kleur'. Toch is er avond niemand zou komen opde afgelopen jaren veelvuldig dagen, weten wij heus wel wat
getwijfeld aan de representati- ons te doen staat..."
viteit van de stichting. Vooral
De bijeenkomst begint maanop het moment dat die door de
gemeente als gesprekspartner dagavond 9 oktober om 8 uur.

Apotheker gaat elektronische snelweg op
ZANDVOORT - Het overkomt vast iedereen weieens:
geen tijd om overdag bij de
apotheek langs te gaan,
maar wel een vraag over de
bijwerkingen van een medicijn. Dat hoeft echter niet
langer een probleem te zijn.
Hans Neutel van de Zeestraat Apotheek heeft als
eerste apotheker in Nederland een eigen pagina op internet waarop elke Zandvoorter met een computer,
een modem en een internetaansluiting kan reageren.
„Mijn naam is Hans Neutel.
Ik ben 37 jaar oud en ben sinds
1987 werkzaam in de Zeestraat
Apotheek." Het lijkt wel een
contactadvertentie, maar dat is
het niet. Deze tekst verschijnt
op het scherm als de apotheker
zijn eigen pagina op internet
opzoekt. Op de zogeheten 'homepage' staat informatie over .
de Zandvoortse apotheek en
over nieuwe medicijnen. Bovendien kunnen mensen per
computer een vraag aan Neutel
stellen.

Het Jeugdhuis is de plek waar
de stichting destijds ook werd
opgericht. De vergadering is
voor iedereen toegankelijk, benadrukt Paola van der Drift. Er
gaan ook uitnodigingen naar de
milieu-ambtenaar van de gemeente, horeca-vertegenwoordigers en politieke partijen.

Stuur uw ontwerp voor
15 oktober naar het secretariaat van de hoofdredactie van Weekmedia, Postbus 2104, 1000 CC Amsterdam. U kunt uw kaart ook
afgeven op het redactiekantoor aan het Gasthuisplein. Zet u wel duidelijk
op de envelop: Kerstkaartenactie.

(ADVERTENTIE)

Uw hond aan de ketting
Met zo'n natuurgetrouwe hondenhanger denkt u niet alleen op
dierendag aan uw trouwe vriend,
maar het hele jaar door. 14 krt. goud
en in veel modellen op voorraad.
O.a. Duitse herder,
• bouvier, labrador,
boxer, poedel en dobermann.
Speciale Blijmaker voor dierendag:
Bijv. van 125,- voor 94,- (Herder)
Huru.dcVlugiln.19-i ((120-613 2371)
-—1 Kinkerstr. 28-i ((120 - 618 3(170)
ttiial
Ma. gcsl. - Do. kuupavonü

nusselein
DE JUWELIER DIE BLIJ MAAKT

heel moeilijk." Langzaam maar
zeker komt daar echter wel verandering in. Zo heeft Neutel bijvoorbeeld ook de 'homepages'
van grote pharmaceutische bedrijven onderaan zijn eigen pagina gezet, zodat die in elk geval
wel te vinden zijn. Als hij de
presentatie van een van hen
laat zien, vallen meteen de
DRIE MAANDEN
prachtige kleurenillustraties
op.
V O O R MAAR ƒ 1 3 , 0 0
„Mijn pagina ziet er nog niet
zo mooi uit, want ik ben eigenlijk maar een leek op computergebied," zegt Neutel bescheiden. „Het kost me heel veel tijd
om een beetje thuis te raken
met de apparatuur. Daarom
zijn er nog geen mooie illustraties te zien op mijn pagina.
Naam: (m/v) l—L
Maar dat komt wel, want ik wil
Adres: l l l l l l l
misschien een bureau in de
arm nemen om het allemaal
Postcode/Plaats: l l l l l l l l l l l l l l l l l
wat te verfraaien en uit te breiden."
Telefoon: l l l l l l l l l l l l r,.v.m.»«,«!«beaming) l KI
Hij is niet bang dat hij daarJ |
Giro/Banknr.: L
mee het brood uit de mond van
de andere apotheek in ZandDaarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
voort stoot. „Nee, daar is het
helemaal niet voor bedoeld. leder bedrijf - en een apotheek is
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
ook een bedrijf - wil zich natuurlijk profileren. Maar dit
moet je zien als extra service
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
naar de klanten die met inter- 1 opgeven: 020-562.62.11.
net spelen. Ik doe het niet om
' Stuur deze bon in een open envelop naar
klanten af te snoepen."
| Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA ___„
i Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71Ö37i u ÖÏ7Ö03" l
Het adres van de home page van

Nieuwsblad

Hans Neutel van de Zeestraat Apotheek: 'Mijn pagina ziet er
nog niet zo mooi uit, eigenlijk ben ik maar een leek op computergebied'

voorters ook naar de apotheek
komen met hun vraag, maar 's
avonds en in het weekend zijn
we niet altijd geopend. Bovendien is de computer onpersoonlijker. De drempel om met qen
vraag binnen te stappen, is voor
Drempel
sommige mensen namelijk be„Stel," zegt hij, „dat iemand hoorlijk hoog."
verschillende medicijnen heeft
Maar kunnen ouderen wel
en zich afvraagt of die wel gecombineerd mogen worden, over de drempel van de compudan kan ik daar heel makkelijk ter heenstappen? „Ouderen bevia internet antwoord op geven. reik je hier misschien minder
Natuurlijk kunnen de Zand- snel mee. Dat is waar. Aan de

andere kant hebben steeds
meer mensen een computer.
En internet groeit nog elke dag.
Het is een geweldig medium,"
jubelt hij.
Toch staat internet eigenlijk
nog in de kinderschoenen. Wie
niet exact het elektronische
adres van de apotheek heeft, zal
Neutel bijvoorbeeld nooit kunnen bereiken via internet, want
er bestaat nog geen telefoonboek met internetadressen.
„Dat is waar," geeft hij toe.
„Zoeken op internet is nu nog

Apotheek Zeestraat 15:htt//www.pi.
net/@neutcl/home/html

donderdag 5 oktober
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FAMILIEBERICHTEN
In zijn fumilieweekencl is plotseling van ons heengegaan

Bertus Verschoor
weduwnaar van Maria van Duivenboclen
in de leeftijd van 75 jaar.

slaagde aan de
Erasmus Universiteit te Rotterdam
voor het
doctoraal examen
Bedrijfseconomie
Wij zijn trots op je.

Elly en Ton
Bianca en Ralf
Mariannaen Jan
Michaèl en Willemijn
Yvette en Daniël
Albert en Marianne
Antwerpen, 30 september 1995
Correspondentieadres:
K. S. Kwaak-Verschoor
Pakvekl straat 34
2042 KD Zandvoort
De begrafenis heeft woensdag 4 oktober plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Oaar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het
overlijden van

Martin Faber
l Iet heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.

De familie

2 perzische katten
1 witte poes naam: Maudy
1 zwart/bruine kater naam: Biba
Allebei goudgele ogen
en langharig.

tel. 16123 of 's avonds 12496

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencommissie vergadert m het
openbaar op maandag 9 oktober 1995 om
20.00 uur m het Raadhuis (ingang Haltestraat).
Informatie over de agenda, 02507-61565

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissies vergaderen volgende
week in het Raadhuis.
maandag 9 oktober 1995, 20.00 uur,
commissie Financiën

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 10 oktober 1995.

Op de agenda staat o.m. de begroting 1996.
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie m de hal van het Raadhuis. BIJ het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op deagenda staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15-09.00 uur
09.15- 10 00 uur
Schuitengat
Brederodestraat/
10.15- 11 00 uur
Fnedhoffplem
Tolweg
11 1 5 - 1 2 00 uur
12.45- 13.30 uur
Sophiaweg
Van Lennepweg/
13.45- 14.30 uur
J.P Thijsseweg
Prof. v.d. Waalstraat
14 4 5 - 1 5 . 3 0 uur
Bramenlaan (Bentveld) 15 45 - 16.30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein
Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisp!ein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
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STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID

Grote Krocht 18, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling

AUTORUITEN
KENTEKENPLATEN

v. Stolbergweg 1, Zandvoort
Tel. 023-5717093

***

Een nieuwe voorruit voor maar 150,-?
Bent u WA-Extra of All risk verz. en heeft u 300,- eigen risico?
Bij WIKA betaalt u slechts 150,- voor uw nieuwe voorruit en de rest
regelen wij voor u met uw verzekeringsmaatschappij. Geen eigen risico? U betaalt niets, en wij regelen de rest! Alleen WA verzekerd?
Bij ons toch een aantrekkelijke korting! Problemen met tijd of vervoer?

Hoera, mijn opa

023-5714420

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

De Vonk

I n g e s c h r e v e n bii CBR

iri'yan
u:
jg1 ziekenverzorgende of vergelijkbaar
|d om flexibel inzetbaar te zijn.
een sollicitatieformulier kunt u contact opnemen

Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout. Telefoon 023-5213421

Pasteurstraat 2, Zandvoort

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

Goede doet't bef er!

v^^S' AVOND- EN WEEKENDDIENSTEN.
'-,,*-\;:V'jOok; oproepkrachten zijn bij ons van harte welkom.
i:t4J« !wj]b^enf5:
l' f -«: >:>";*Cf:zelfstandig werk in teamverband
"" ^dienstverband van minimaal 16 uur per week.

Haltestraat 22, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 09.00 tot 12,30 uur ter inzage
bij de afd. Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde
van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4.
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke
termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeesteren Wethouders,
t a.v. BWT, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. De
ontvangen zienswijze worden bij de beoordeImg van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.

Auto-of motor rijles?

KENNEMERLAND ZUID GROEIT!

Haltestr. 9, Zandvoort

T. Goossens

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
95090B Parnassialaan 3 vergroten woonhuis
95091B Vinkenstraat 46 vergroten woonhuis

v

.'%>< -X De^benoefte'aan thuiszorg neemt dagelijks toe.
"^;,^',jDaarotn"zoeken wij voor ons hele werkgebied nieuwe medewerkenden
, >!;; ?v>yopr onze^iorgteams.

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Deze aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit "blad ter inzage bij de afdeImg Plantsoenen, Kamerlmgh Onnesstraat 20
Deze afdeling is van maandag t/m vrijdag van
09 00 tot 12.00 uur geopend
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2,2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

De Stichting Thuiszorg
Kennemerland Zuid Is werkzaam
In de gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede en
Zandvoort. De organisatie biedt
gezlns- en bejaardenzorg en heelt
ten doel mensen zo lang mogelijk
thuis te laten wonen.
Er worttt nauw samengewerkt
met het Kruiswerk en anOere
zorgaanbieders In het werkgebied.

HEEFT U ERVARING IN VERZORGEND WERK?

Fa. Veldwijk

BLOEMBOLLEN * **

WINTER- EN NAJAARSBEPLANTING
DINSDAGS GESLOTEN

Overal is een oplossing voor. WIKA is er ook voor:
kentekenplaten
vlakglas (Securit of gelaagd vlgs.
ruitlekkages met garantie
model)
plexiglas
reparatie gebroken buitenspiegels

Frans
is jarig.
Kusjes Ramon

Max Planckstraat 26 Tel. 023-5731613
2041 CZ Zandvoort

Vanaf vrijdag 6 oktober is het
vanouds gezellig bij ons
met een nieuwe kok,
een nieuwe kaart,
beslist het langskomen waard
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 5712932
ledere woensdag gesloten.

Appie van Pietje de Rot
al 50 jaar.
Het lijkt langer!
Van harte gefeliciteerd.
Gasten en
medewerkers van

Celsiusstraat 1 6 - 1 boom

.',"<' ^MfDariKebben'wij plaatsingsmogelijkheden voor u in

Zandvoorts Nieuwsblad

Barbara

Op 30 en 31 oktober wordt de begroting behandeld in de gemeenteraad

gelegenheid

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen'

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

uitvaartverzorging
kennemerland bv

ADVERTENTIES

Het is heus waar

Super
NOORD
Gratis
fiïjme
parkeer-

A.u.b. bellen:

afwezig van
9 oktober t/m 20 oktober

Ma. t/m vrijdag 08.00-15.00 uur
's avonds en weekend 5730500

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

Wie heeft onze poezen nog gezien na dinsdag 3 okt.?

F. Weenink
huisarts
Waarneming de huisartsen
J. Anderson tel. 5712058
C. Jaglenberg tel. 5713355

N.B.! Dit nummer is slechts tijdelijk geldig.
Zodra de verbouwing van het Raadhuis klaar
is en alle afdelingen zijn verhuisd, zal de
gemeente een geheel nieuw nummer krijgen. Dit nummer wordt: (023) 5740100. Precieze datum van ingang is nog niet bekend.
Naar verwachting zal het nummer rond half
november in gebruik genomen worden.

Zand voorts
Nieuwsblad

BEGROTING 1996
Op maandag 25 september j.l. heeft het college
de begroting 1996 gepresenteerd

De begroting ligtvoor belangstellenden ter inzage
bij het bureau Voorlichting & PR in het Raadhuis, ingang Haltestraat, telefoon 02507-61492

Het nieuwe nummer wordt: (023) 5761400.

omgeving Fahrenheit 11/1

WIL MOERENBURG

DOKTERSBERICHTEN

Zoals wellicht bekend zullen per 10 oktober a s.
de meeste telefoonnummers in Nederland veranderen. Elk nummer zal dan bestaan uit 10 cijfers.
Ook het nummer van de gemeente Zandvoort zal
worden veranderd.

AUTORECLAME
REKLAMEBELETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO'S)
ZETWERK (BV.ADVERTENIIES)
DRUKWERK & STICKERS
PROMOTIONELE KLEDING
VLAGGEN & SPANDOEKEN

Vermist!!

Uit aller naam:
L. Faber-van der Eijk
Zandvoort, oktober 1995

NIEUW TELEFOONNUMMER GEMEENTE

THE MEXÏCAN RESTAURANT
ELKE DAG GENIETEN
BIJ ROSE'S CANTINA

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

Mexican Restaurant & Steakhouse
Geniet van echt Mexicaans eten,
Amerikaanse grillgerechten en de
beste cocktails.
Zandvoortselaan 187 Zandvoort
tel. 023-5712401

Een natura-uitvaartverzekering;
daar heb je wat aan.
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle kosten,
maar net zo belangrijk was de hulp en steun
van Uitvaartcentrum'Haarlem. Alles werd
met de uiterste zorg geregeld, precies zoals
mijn man zich dat had voorgesteld. Ja, deze
uitvaartverzekering is mijn vertrouwen meer
dan waard".

Sujaer
NOpRD

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f 3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost momenteel
zo'nfS.OOO,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

WEE

Neem van
mijodn

Een köiiipket A^zorgdebe^afenis
óf crematie vöprslechtsf S.léS,Sluit een natoa uitvaart^
bij UitraarteoittiTin Haarleiti.

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal t" 1.000,-).

clqlhet

* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

voordelig is!

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een bcgrafeni
of crematie.
.
.
.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem Tel. 023 - 5328750

'/*Ui
Kroon Mode
Wil Koper ziet
7 oktober

ABRAHAM
Van harte
gefeliciteerd
Tonny, Ester en
Alex

Haltestraat 55

Dames
pantalons
Elastische band
Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

59.95

SUKADELAPJES
1 kilo
2 kilo

BÖUCHERIE

l

4.

O
W
W
M

so '5
27.
O

Grote Krocht 5-7
9.00 uur lol 18.00 uur

Zaterdag van 9.00 uur tol
17.00 uur

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:
straat:.
postcode/woonplaats:

-

telefoon:
leeftijd(en):

—

PM Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.
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Ze voeren kunstbeleid van stelletje theemutsen'

ZANDVOORT - De dagen korten, de zomertijd is voorbij
en Kerstmis komt eraan. Kortom, hoe zit het de Zandvoortse kerstkaart. Marianne Rebel wil daar graag over
geïnterviewd worden, desnoods op vrijdagmorgen. „Je
moetje dan niet storen aan mijn warm-waterkrulspelden."
Gekleed in een maillot en met een paar kaplaarzen aan
loopt ze ondertussen druk babbelend door haar huis. Een
slordige anderhalf uur later staat de Zandvoortse kunstenares - die vorig jaar landelijk in het nieuws kwam door de
'kerst-kaartaffaire' - in een chique witte doorkijkbloes en
met nette pumps op het podium naast Joop Braakhekke.
door Martha Burger
Tijdens de openingsceremonie van het 'Lekkerste Weekend' werd haar nieuwste schilderij, tevens het ontwerp voor
het etiket van de Zandvoortse
rode en witte huiswijn, feestelijk onthuld door burgemeester
Rob van der Heijden. „Wie had
ooit gedacht dat ik nog eens een
schilderij van Marianne Rebel
zou onthullen," zei Van der
Heijden quasi gevat.
„Verhip, hij begint eindelijk
een beetje humor te krijgen,"
reageert de kunstenares er met-

een 'rang' bovenop. En vervolgens: „Kijk, dat zegt natuurlijk
nog helemaal niks. Kom ik hem
morgen alleen op straat tegen,
dan draait-ie zo z'n kop weer
om. Die hele kerstkaart-affaire
zit hem nog steeds hoog. Als
Van der Heyden de R van Rebel
hoort rollen, dan gaat-ie al kotsen."

Kerstkaart
Marianne Rebel houdt ervan
het beestje bij de naam te noe-

Marianne Rebel ontwierp
vorig jaar als
eerste Zandvoortse kunstenares een
kerstkaart
voor de gemeente. Het
schilderij zit
nog steeds in
de noppenfolie
Archieffoto
Weekmedia:
André Lieberom

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - Liefhebbers
van rommelmarkten en verzamelaars kunnen zondag 8 oktober weer terecht op de Verzamelbeurs Zandvoort in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat, De beurs is open van
11 tot 17 uur en het is gratis.
Het Gemeenschapshuis is
makkelijk toegankelijk voor
rolstoelrijders.
Op de beurs kan gekocht, verkocht en geruild worden. Voor
'snuffelaars' is er de bekende
rommelmarkt,
verzamelaars
kunnen er bekende en minder
bekende verzamelobjecten vinden. Bijvoorbeeld: postzegels,
munten, speldjes, spaarpotten,
prentbriefkaarten,
grammofoonplaten, boeken, striptaoeken, poppen, antiek, curiosa,
ouderwets gereedschap, handgemaakte speeldozen en miniatuur auto's en mechanisch
speelgoed. Voor enkele verzamelobjecten zijn experts aanwezig die gratis taxeren en/of
bemiddelen bij aan- of verkoop.
Voor meer inlichtingen kan
men bellen: G.H. v.d. Eijken,
tel. (023) 5714234, of F.L. Tervelde, tel. (023) 5712303.

men. Er niet omheen draaien,
recht voor z'n raap en soms als het moet - de boel eens even
flink wakker schudden. Zoals
nu, tijdens het 'Lekkerste
Weekend' van Zandvoort. „Ja,
ik geniet volop van zulke momenten en ik vind het fijn dat
iedereen mij complimentjes
maakt, maar het leven gaat
door. Voor je het weet is het
eind oktober. We moeten het
eens even gaan hebben over de
gemeentelijke kerstkaart van
dit jaar."
Ze heeft al een paar keer met
de gemeentevoorlichter gebeld,
maar nog niets concreets vernomen. Dat zit haar eerlijk gezegd helemaal niet zo lekker.
Rebel staat op scherp: „Als er
niet - volgens de afspraak - opnieuw een kans wordt gegeven
aan een Zandvoortse kunstenaar om de gemeentelijke
kerstkaart te ontwerpen dan
trek ik aan de bel."
Menigeen in Zandvoort weet
inmiddels wat voor toestanden
haar scherpe tong teweeg kan
brengen. Rebel, die vooral
zwaarlijvige figuren schildert
en ook de burgemeester en zijn
vrouw op de kerstkaart van
1994 scheutig wat extra pondjes
had toebedeeld, heeft geen zin
om 1995 maar af te wachten:
„Ik wil een oproep doen aan
alle Zandvoortse kunstenaars
om hun schetsen voor de gemeentelij ke kerstkaart nu naar
de gemeente te sturen," zegt ze
kordaat.

schilderijen van plaatselijke
kunstenaars. „Een en al Zandvoortse kunst in die tent. Dat
zou toch geweldig zijn."
Uiteindelijk vond ook het gemeentetaestuur het een goed
idee de gemeentelijke kerstkaart ieder jaar door een Zandvoorter te laten ontwerpen.
„Om die reden heb ik dan ook
maar de helft van de prijs gevraagd voor mijn schilderij. De
lijst kregen ze bovendien nog
cadeau. Ik wilde de prijs niet te
hoog opdrijven, anders kon de
hele deal niet doorgaan. Daarmee zou ik ook de glazen van
alle andere Zandvoortse kunstenaars hebben ingegooid."
Het vervolg van het kerstkaartenverhaal is inmiddels in
heel Nederland wel zo'n beetje
bekend: „De schets werd indertijd door burgemeester van der
Heijden goedgekeurd," aldus
de kunstenares, nog steeds met
een beetje verongelijkte blik.
„Maar later werd ik opgebeld
door een verslaggever van De
Telegraaf. Uit zijn mond moest
ik vernemen, dat de taurgemeester de kaarten ineens niet
representatief genoeg voor de
gemeente Zandvoort vond. Ze
dreigden in de prullenbak te
verdwijnen en hoe ik dat dan
wel vond. Ik was volkomen
overdonderd, belde meteen
naar voorlichting en tot mijn
stomme verbazing werd het
verhaal bevestigd."

Collectors item

„Toen ging ik totaal uit mijn
dak, belde woedend terug naar
De Telegraaf en liet mijn emoties uiteraard de vrije loop. Des
duivels was ik. Daarna kreeg ik
de hele landelijke pers over me
heen: radio, tv, alle mogelijke
kranten en bladen. Ondertussen zat de burgemeester ook
niet stil. Nou, die heeft me toen
nog even flink beledigd via radio Noord-Holland. Hij zei dat,
als ik de publiciteit wilde zoeken, ik er op deze manier wel in
geslaagd was. Nou moe, die
wist de boel even mooi om te
draaien. Door zijn houding im-

Vorig jaar sleepte ze als eerste Zandvoortse kunstenares
de opdracht in de wacht om een
kerstkaart te ontwerpen, die de
gemeente naar haar relaties
kon sturen. Haar idee om tot
een collectors item van verschillende Zandvoortse kunstenaars te komen zou met zo'n
jaarlijkse kerstkaarten-uitgave
perfect gerealiseerd kunnen
worden. Bovendien leek het
haar 'te gek' als het gemeentehuis op den duur vol zou komen te hangen met kerst-kaart-

Woedend

Braakhekke kent de badplaats al vele jaren. „We waren
vroeger, toen ik nog klein was,
zo'n typische Amsterdamse familie die in de zomer in Zandvoort ging huren. We zaten in
een huis aan de Brederodestraat, naast Johnny Jordaan.
Ik ben bijna een Zandvoorter,
het is alleen jammer dat de badplaats zo moeilijk te bereiken
is."

Ontbijt

Samen met burgemeester
Rob van der Heijden nam
Braakhekke het eerste slokje
de nieuwe Zandvoortse
ZANDVOORT - Filmclub Si- van
de Cuvée Zandvoort. Voor
mon van Collem vertoont op wijn,
tv-kok was het zijn ontbijt.
woensdagavond 11 oktober in de
„Het is een cru," riep Van der
Circus Zandvoort de laatste Heijden
uit, om er geen misverfilm van de Franse regisseur stand over
te laten ontstaan,
Louis Malle.
het hier om een goed wijntje
De voorstelling van 'Damage' dat
„Hij is precies wat ie moet
begint om zeven uur. De film ging. We
gaan dit zeker gebruibeschrijft de geobsedeerde lief- zijn!
voor representatie." Voldesgeschiedenis van een Britse ken
diplomaat die verliefd is op de gens Joop Braakhekke is de Cuvriendin van zijn zoon. Jeremy
Irons speelt de diplomaat, Juliet Binoche zijn minnares.

Damage in Filmclub

Joop Braakhekke en de Zeeuwse Mosselkoningin kijken toe, als burgemeester Van der Heijden
samen met Marianne Rebel het schilderij van de Zandvoortse kunstenares onthult
Foto Andre Lieberom

vee Zandvoort een taeaujolais.
„Dat vergelijk ik altijd met
moedermelk!"
Het etiket van de fles was ontworpen door de Zandvoortse
kunstenares Marianne Rebel.
Van der Heijden mocht het ori-

gineel aan het publiek tonen. geweest over de kerstkaart die
„Wie had ooit gedacht dat ik Rebel voor de gemeente had
nog eens een schilderij van Ma- ontworpen, met een dik burgerianne Rebel zou onthullen," meestersechtpaar.
reageerde Van der Heijden, ter- Mosselman
wijl hij het doek opzij trok. VoTijdens de openings-feesterig jaar was hij nogal gepikeerd
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Gemeenschapsgeld
En daar wil Rebel de gemeente Zandvoort ook inderdaad
aan houden. Vandaar haar oproep aan al haar collega's om
toch maar zo snel mogelijk
schetsen in te leveren: „Afspraak is afspraak, nietwaar?
Voor het geval ze die bij de gemeente vergeten, zullen we de
boel maar vast een beetje wakker schudden."
En hoe zit het nu eigenlijk
met het bewuste schilderij,
haar ontwerp van de kerstkaart
van 1994? Rebel: „Nooit meer
teruggezien. Ergens in een donker hoekje van de kelder staat

het nog steeds ingepakt in de
noppenfolie. Ik wilde het nog
terugkopen, maar daar kon
geen sprake van zijn. Het is
voor niemand te bezichtigen.
Dat is toch te gek voor woorden. Het is uiteindelijk betaald
van gemeenschapsgeld, dus bezit van de Zandvoortse burgers."
Volgens Rebel heeft de gemeente Zandvoort zich in de
loop der tijden suf gekocht aan
werk van kunstenaars buiten
het dorp. „En dat, terwijl we
hier in Zandvoort hele goede
kunstenaars hebben. Maar ze
voeren hier dan ook al jaren het
kunstbeleid van een stelletje
theemutsen. En die theemutsen-mentaliteit ben ik zo langzamerhand zat. Wat dat betreft
kunnen ze binnenkort nog het
nodige tegengas van een krachtige groep verwachten. Wacht
maar af."

lijkheden werd ook een nieuwe
mosselman benoemd. De titel
wordt ook wel de Gerard Duivenvoorden genoemd, naar de
initiatiefnemer van deze prijs.
Hij was destijds eigenaar van
het gelijknamige visrestaurant
in de Haltestraat, dat na zijn
overleden door zijn familie is
voortgezet. De prijs is voor
mensen die veel voor Zandvoort hebben gedaan. Na Peer
Sips (VVV) en Hans Ernst (Circuit) ging de titel dit jaar naar
Ankie Joustra, voorzitter van
de Zandvoortse Reddings Brigade.

ties van het publiek waren enthousiast. „Het was een doorslaand succes," zegt Demmers.
Schuitenmaker en Van Gelder
zijn het daar helemaal mee
eens: „We hebben een opening
gecreëerd om hiermee door te
kunnen gaan."

„Maar ik ben niet degeen die
de zee op gaat, dat zijn zo'n honderd vrijwilligers." Aan de uitreiking was een gezamenlijke
mosselmaaltijd
gekoppeld,
aangeboden door Van Duivenvoorden. Hier namen een paar
honderd genodigden aan deel.

Programmering Z-FM

De opening was hiermee een
feit, van het Lekkerste Weekend. Het evenement kende de
rest van de drie dagen vele vrolijke activiteiten, verzorgd door
Zandvoortse ondernemers en
andere organisaties, zoals modeshows met aerobic en ballet,
én optredens van straatartiesten, die volgend jaar terugkomen voor het Funfestival 1996.
Tal van horeca-ondernemers
hadden terrasjes uitgezet in de
tenten, waarvan de laatste zaterdagochtend vroeg kon worden opgezet. Andere ondernemers en organisaties hadden
mooi versierde stands ingericht met eigen artikelen en/of
informatiemateriaal. De reac-

ZANDVOORT - Drie
Zandvoortse danseressen
doen op zaterdag 14 oktober
mee aan de voorronden
voor het Noordhollands
Amateur Dansfestival in de
Nieuwe Slof in Beverwijk.
De voorronden beginnen om
zeven uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa. Telefonisch reserveren kan via telefoonnumer 02510-21453. De
kaarten kosten tien gulden.
Voor Diana Bruynzeel, Rachel Manuputty en Tessa Hagendoorn van Studio 118 is de
avond extra spannend. Zij dansen op een nummer van Sinéad
O'Connor. Het heet '3 in een' en
gaat over de gespleten persoonhjkheid van een vrouw. De
Zandvoortse danslerares Conny Lodewijk heeft de choreografie geschreven.

Rytmische gym
ZANDVOORT - OSS is gestart met een nieuwe groep rytmische sportgymnastiek voor
meisjes van zes tot negen jaar.
De groep traint op dinsdagmiddag van vijf tot half zes in de
Oranje Nassauschool. Meisjes
kunnen dan ook komen kijken
of zij rytmische gymnastiek
leuk vinden. De jaarcontributie
bedraagt 160 gulden. Meer informatie is verkrijgbaar bij de
voorzitter van OSS, mevrouw
Challik, tel. (02507) 18593, of bij
de tramster Jennifer Cairo,
02503-31399.

(ADVERTENTIE)

Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fm
Maandag tot en met vrijdag
0.00 l/m 11.00
11.00 t/m 14.00
0.00 t/m 14.00

ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
ZFM Nonstop service (op di en do)

14.00 t/m 16.00
16.00 t/m 18.00
18.00 t/m 20.00

4 decades
Hitversnelling
Muziekboulevard

20.00 t/m 22.00
22.00 t/m 24.00

Power Play (van ma t/m do)
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)

20.00 t/m 24.00

B.P.M (alleen op vrijdag)

Zaterdag
0.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
24.00

ZFM Nonstop service
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Hand in hand
Badmuts
Europbreakdown
Muziekboulevard
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)

C 'W
10.0()
12 00
1-1 00
16 00
18 00
20 00
24 00

ZFM Nonstop service
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
ZFM Jazz
Even Brunchen m e t . . .
Badmuts
de Zandbak
Muziekboulevard
de Kustwacht

Zondag
0.00 t/m
9.30 t/m
10.00 t/m
12.00 t/m
14 00 t/m
16.00 t/m
18.00 t/m
20.00 t/m

wordt neergezet en waar in een
paar weken achter elkaar verschillende evenementen kunnen worden gehouden. „We
denken aan Kunstcircus Zandvoort, het British racefestival
en het Lekkerste Weekend, én
het Funfestival dat volgend jaar
voor de tiende keer wordt gehouden," aldus Schuitenmaker.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Abonnementsprijzen: ƒ 18,00 per
kwartaal; ƒ 32,55 per half jaar; ƒ 56,90
per jaar. Voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 0830-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
02507-17166.

al die heilige huizen durft aan
te schoppen, zeiden ze me. Ze
vroegen me waar de kerstkaart
te koop was, vonden het allemaal schitterend. Volgend jaar
wéér hoor, riepen ze."

Terrasjes

'Een promo-dorp voor alle evenementen'

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 023 5730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u ; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u., donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: R. Post.

Danseressen doen
mee aan festival

'Ik vind alle weekenden lekker in Zandvoort
ZANDVOORT - „Als dit
het lekkerste weekend is,
dan vraag ik me af wat die
andere weekenden in Zandvoort zijn. Ik vind ze allemaal lekker in Zandvoort."
Joop Braakhekke wist het
publiek vrijdagmiddag in
Fisherman's Friend al snel
op zijn hand te krijgen. De
'kookgek' was in Zandvoort
om het allereerste Lekkerste Weekend te openen.

Auto rollend
over Zeeweg
ZANDVOORT - Twee mensen zijn vrijdagnacht rond half
vier licht gewond geraakt hij
een ongeluk op de Zeeweg. De
auto sloeg daarbij een aantal
keren over de kop. De bestuurder, een dertig-jarige Amsterdammer, zat dronken achter
het stuur. Hij had bovendien
een wapen bij zich waarvoor hij
geen vergunning had.
De Amsterdammer reed richting Haarlem. In de bocht bij
camping De Lakens raakte het
linkerwiel van zijn auto de iniddenberm. Vervolgens schoot
hij naar de rechterberm, rolde
een paar keer over de kop en
bleef stilliggen op de weg.
De politie vond tijdens het
onderzoek een pistool. De man,
die een koffieshop in Amsterdam runt, had geen vergunning, maar zei dat hij het wapen
nodig had om zichzelf te beschermen.

De kerstkaart
van Rebel,
waaraan burgemeester
Van der Heijden zich vorig jaar danig
stoorde.
Sindsdien is
er nog geen
andere kunstenaar benaderd voor een
ontwerp
mers ging de hele boel aan het
rollen. Het mooiste is dat een
dag later alweer besloten werd
om de kerstkaart toch uit te
laten brengen."
„De hele affaire had nog een
behoorlijke nasleep," aldus Rebel. „De telefoon stond niet stil,
voortdurend mensen die taelden. Sommigen noemden mij
een publiciteitsgeil wijf. Een
christelijke organisatie uit
Staphorst vond dat ik mijn
boekje ver te buiten was gegaan. Ze vonden het een schande dat ik had gezegd dat onze
beschermende
burgervader
met zijn kont naar de bevolking
toestond. Volgens hen moest je
je juist bezinnen met Kerst."
„De andere kant van het verhaal was, dat ik ongelooflijk
veel steun kreeg van de Zandvoortse bevolking. Hè, hè, eindelijk eens iemand die zijn
mond opentrekt en eens tegen

Zandvoorts
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De belangstelling van
het publiek
was enorm.
Daarom willen volgend
jaar meer ondernemers
meedoen aan
het 'Lekkerste Weekend'
Foto
Andre Liebei om

ZANDVOORT - Zandvoortse ondernemers overwegen om volgend jaar een
'promo-dorp' in het centrum op te zetten: tenten die
een paar weken blijven
staan, met allerlei seizoensverlengende activiteiten.
Het idee is ontstaan door
het succes van het Lekkerste Weekend van Zandvoort.

aereen was laaiend enthousiast," zegt Bart Schuitenmaker, een van de organisatoren
van dit eerste Zandvoortse
'preuvenement', samen met
Cor van Gelder en Michel Demmers. „Ik heb ook van heel veel
collega-ondernemers, die er nu
nog niet bij waren, gehoord dat
zij volgend jaar beslist meedoen."

durende het hele weekend op
zevenduizend. „De drukte van
afgelopen zondag hadden we
wel verwacht," zegt Schuitenmaker, „maar dat het zaterdag
ook zo druk was, daar keken we
wel van op!"
Of het Lekkerste Weekend
volgend jaar weer op het Badhuisplein wordt gehouden, is
nog onzeker. Enerzijds omdat
Euro tel daar dan bezig kan zijn
met bouwwerkzaamheden. Aan
Druk
de andere kant wordt gedacht
„De deelnemers hebben het
Het aantal aanwezigen bij de aan de mogelijkheid van een
Lekkerste Weekend zondagavond om 10 uur gezamenlijk opening werd geschat op 300, 'promo-dorp': een aantal tenten
met een drankje afgesloten. le- het totaal aantal bezoekers ge- dat midden in het centrum

Puur briesie
Een plekje in het centrum
heeft ook het voordeel, dat het
meer beschutting biedt tegen
de storm, die de organisatoren
dit keer aanvankelijk wat parten speelde. De extra tenten,
naast Fisherman's Friend, kónden dinsdag en woensdag nog
met opgezet worden. Met de
laatste lukte dat pas zaterdagochtend. Die tent, ter beschikking gesteld door het Zandvoortse Circus Rigolo, moest
eerst gerepareerd worden nadat hij vrijdag door de storm
een scheur had opgelopen.
De organisatie had er vrijdag
tijdens de opening weinig last
van gehad, dat niet alle tenten
stonden, Fisherman's Friend
was net groot genoeg om alle
belangstellenden te herbergen.
„Zandvoorters zijn gewend om
door de wind te gaan," zei
dorpsomroeper Klaas Koper,
die de opening op traditionele
manier aankondigde. Ze kunnen echter ook wind 'teuge'
hebben, zoals drie dagen lang Sommige bewoners van de badplaats willen de Zandvoortse huiswijn, van Franse origine, nu al
was gebeurd met een 'puur weer
boycotten
niuMMtie M.m- ik> Hm-i
briesie'.

donderdag 5 oktober 1995

Weekmedia 17
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H.E.M. Hotel
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Hoogle tot maximaal 400

IQ&SlZ3lGn van 20-1200 personen
vergaderingen, conferenties en cursussen.
Wij bieden diverse zalen compleet met
whitebord, overheadprojector, flipoveren
video-TV presentatie - eigen parkeerpl.
Bel voor nadere inlichtingen
Tel.: 020-6157026 Fax 020-6691295
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Windéko-prijzen zijn echt all-in!
~ Gratis en vrijblijvend thuis winkelen^
Gratis meren
~~
12 maanden
volledige garantie
Nooit voorrijkosten'

Rolgordijnen
tot 20% korting BEL NU

Ja, dat kan in Vakantiepark Collendoorn.
Dat is een belevenis voor u en de kinderen!
U kunt reserveren voor een Trio-Trip-arrangement:
* 2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV
op slechts 5 km afstand van Ponypark Slagharen.
* 3 dagen lang gratis entree in Ponypark Slagharen met z'n vele attrakties
zoals de wildwaterbaan, de looping, de spannende wildwest shows,
zwemmen in het unieke Fujibergbad en nog veel meer.
* genieten van de oergezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* en natuurlijk een gratis pony als ideale speelkameraad voor uw kinderen
* dit TRIO-TRIP-arrangement kan op elke dag van de week ingaan.

m

ma. t/m za. 9.00 tot 21.00

023-357222

topkwaliteit voor «w raam

DE ZEESCHUIMERS
voor Z\A/EMLES

„•,.'.-

De herfstvakantie vieren
met een pony voor je deur,
vlakbij Ponypark Slagharen

b.g.g. bel gratis 06-0226222. Hoofdkantoor: Nautilusstraat 167, Tilburg.

WEM Reserveer snel: 05231-3000

lïilj

Per

22,00 uur

LESZWEMMEN A EN B
Maandag
16.00 en 16.40 uur
Donderdag
16.00 en 16.40 uur
telefoon 17735
KUNSTZWEMMEN
Woensdag
vanaf 17.15 uur
Vrijdag
vanaf 17.00 uur
Zaterdag
vanaf 08.30 uur
telefoon 16511
KUNSTZWEMMEN REKREATIEF
Vrijdag
vanaf 17.15 uur
telefoon 12009
AQUAROBICS
Woensdag 19.00 en 20.30 uur
telefoon 14318
SWIMJOGGING
Woensdag 19.45 uur
telefoon 15155
Aanmelden of informatie:
zwembad De Duinpan (Gran Dorado)
ingang Vondellaan - Zandvoort

'T Familierestaurant
zoekt

AFWASHULP
Leeftijd tot ± 20 jaar
voor de avonduren en in het weekend.
Voorinl. tel. 12537

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
Tel. 5714764 - 5714090
UNOX
LEVERPASTEI

set 3 blikjes
ELDERS

Dommelsch
PILS
krat 24 flesjes

BRINTA
ONTBIJT

HAK
APPELMOES

MORA
SATÉ

pak 500 gram
ELDERS

grote pot 720 ml

kuip 160 gram

BECEL
bakken en braden
pak 200 gram
ELDERS

PICKWICK
THEE
doos 20 builtjes

ELDERS

ELDERS

ELDERS

JORDAN

TANDENBORSTEL
diverse soorten,
ELDERS

CANEI
BIANCO
fles 0.75 liter
ELDERS

De natuur kent de mens.

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

Drogisterij-Parfumerie Bouwman
v

Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327.

<

DMC-garen
Anchorgaren
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie

lichtgewicht
naaimachines
vanaf

ERARATl|^LLE MERKEN

STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
Maandags gesloten

CHOCA
BOTERHAMVLOKKEN
ELDERS

MINI TWIX
OFSNICKERS
baal 300 gram
ELDERS

KNORR

speciaal SOEPEN
diverse smaken

ELDERS

SUPRA
KOFFIE
pak 250 gram
ELDERS

BOLLETJE
BESCHUIT
blauw, rol 13 stuks
ELDERS

DE CONTACTLIJN
Er is ccn nieuwe efficiënte manier
om snel in contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
vi;i de Contactlijn. Op de
Contactlijn 06-350.15.15.6 kunt
u anoniem luisteren naar talloze
serieus ingesproken advertenties van lezers die een serieuze
partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
l! kunt als Ie/er van één van de nieuws- en huisaan-huishladen van Weekmedia direct reageren op
de ingesproken advertenties door een leuke reactie
in te spreken.
Uiteraard kunt via 06350.15.15.6 ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentic heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de bclcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen
nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesprokcn advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant. Vul hiervoor de bon op de pagiiiii niet Micro's in.
Probeer het direct. Veel mensen hchben op deze
wij/e al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. 11.()() gpm)

AIR-POT
THERMOSKAN

inhoud
1.9 liter

zoek uit: beauty, for men, marine
of fresh - FLACON 250 ML

BESLAGKOM
met anti-sliprand, inhoud 3 liter

ALUMINIUMFOLIE
rol 20 meter, per stuk

D AGVERSE MAGERE

LEVERWORST
H ESL POND

UTERPAK
SLOERS

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook; • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schattpleln • HOOFDDORP: Markllaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelberlsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Koslverlorenh
•AMSTERDAM: Belglëpleln 106 (Nieuw Sloten), Molukkcnslraal 131 (oosl) EN NU OOK: Heinekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte!

, donderdag 5 oktober 1995
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huiszorgwinkel
fficieel geopend
ZANDVOORT/HAARLEM Haarlem is vrijdag de Thuisrgwinkel
Zuid-Kennemeriid officieel geopend. Deze is
vestigd aan de Zijlweg 36-38
Haarlem.

'De fontein hoort echt

met

De 50 duizend leden van de
uiswerk ZuidKennemerland
innen hier terecht voor inforatie, advies en hulpmiddelen
or zieken en gehandicapten.
;t is een uitbreiding van de
rvice en de dienstverlening
.n de kruiswerkorganisatie.

Zandvoort heeft zijn fontein
terug. Burgemeester Van
der Heijden heeft vrijdag de
watertoevoer naar de drie
vissen, onder het bordes van
het Raadhuis, weer opengedraaid. Dat was mogelijk
dankzij de Stichting StrandHet lidmaatschap van Kruiskorrels.

c-rk Zuid-Kennemerland beuagt momenteel 60 gulden
r jaar. Lid worden op het moent dat er hulp of een hulpiddel nodig is, is veel duur•r: dan betaalt men 70,50 gul'ii extra. Meer inlichtingen:
1. 023-5155600.

De drie vissen, tevens symbool voor het wapen van Zandvoort, zijn bijna 25 jaar 'werkeloos' geweest, nu spuiten zij dagelijks weer tussen 7 uur 's
morgens en tien uur in de
•riocle:
avond. De kraan werd begin jaren zeventig dichtgedraaid, om/!)/'9ö - 2/10/'95
.•liuwd:
dat de fontein geteisterd werd
mes, George Marten Willem, door baldadigheid. De wateri Langereis, Wilhelmina Caro- taak diende regelmatig als afvalla Johanna
bak en sommige voorbijganmte, Wouter Jacobus Pieter, gers gebruikten hem zelfs als
i Tauchnitz, Pranziska Brigit- urinoir.
Adelheid
oborcn:
Op een gegeven moment
inier Frederik Emile, zoon werd er wasmiddel in het water
in: Cordemeijer, Herbert Ber- gesmeten, waardoor de bak vol
i.rd Maria, en Dorhout Mees, schuim kwam te staan. Voor
arie Louise Alexandra
het gemeentebestuur was het
atarina, dochter van: Barten, toen mooi genoeg geweest, dat
bertus Hendrikus Johannes, was de druppel die de emmer
i Silveira, Renata Melis
deed overlopen. Besloten werd
ors, zoon van: Mans, Pieter de watertoevoer af te sluiten en
rans, en Zevenboom, Jolande de fontein om te toveren tot
agip, zoon van: Hodzic, Orlo, bloembak.
i Hodzic, Hasiba
verleden:
Strandkorrels
indheer, Hugo, oud 98 jaar
arhoeven, Pieter Hendrik,
Veel Zandvoorters konden de
id 70 jaar
fontein echter niet vergeten.
erkman geb. Van Velden, Ma- Regelmatig gingen er stemmen
d, oud 80 jaar
op om deze versiering van het
e Vries, Johannes, oud 62 jaar raadhuis weer in ere te herstelmijten, Petrus Adrianus Jo- len. Reparatie was echter te
iinnes, oud 70 jaar
duur.
erschoor, Bertus, oud 75 jaar
Een tijdje geleden werd het
ais, Dirk Cornelis, oud 81 jaar idee opgepikt door de Stichting

'eekend
S oktober 1995
ervormde Kerk, Kerkplein:
ondag 10.00 uur: SOW-dienst
Gereform. Kerk, ds J.A. van
eeuwen, m.m.v. fluitenseme, collecte Werelddiakonaat
ereformeerde Kerk, Julianaeg- 15:
:mdag 10.00 uur: SOW-dienst
i Gereform. Kerk, ds J.A. van
eeuwen, m.m.v. fluitenseme, collecte Werelddiakonaat
oomskatholieke Kerk, Grote
rocht 45:
aterdag 19.00 uur: pastor D.
uijves
ondag 10.30 uur: dhr. Baars
rijzinnige
Geloofsgemeen.'hap NPB, Brugstraat 15:
aterdas 10.45 uur dienst in

Na bijna 25 jaar spuiten de drie Zandvoortse vissen weer water
Strandkorrels, een groep ondernemers die anoniem wil blijven. Zij stellen af en toe geld
beschikbaar voor de 'upgrading' van Zandvoort. Zo hebben
zij onder andere betaald voor
de geel/blauwe verlichting van
de watertoren, én voor de optredens van artiesten, deze zomer
op het podium Badhuisplein.
De stichting bracht bijna 32
duizend gulden bijeen, ex BTW,
waarmee de complete electrische
installatie,
inclusief
pomp, kon worden vernieuwd.
Daarmee werd ook een speciaal filter ingebouwd, dat voor-

u

ZANDVOORT
De
OVZ/ZN-puzzel rond de
'Engelse Week', in de krant
van 14 september, heeft
weer een 'lawine' aan goede
Nieuw Unicum, ds I.G. Cle- oplossingen opgeleverd.

ment, Haarlem
'Ja, ik wil graag 'n dag winkeZondag 10.30 uur: mevr. Marja
Blom, teksten en mime bij de len in Londen! Dat was de goepersoon en het werk van H.N. de oplossing van de puzzel, een
Werkman (expositie t/m 25 ok- gezamenlijke actie van Ondertober).
Religieuze Kring Aerdenhout-Bentveld, Oscar Mendliklaan
5, Aerdenhout:
Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d.
Meer, dg., Haarlem
Kerk v.d. Nazarener: Zijlweg
218, Haarlem.
Zondag 10.30 uur: ds A.W. Snijders, H.A.
Zondag geen avonddienst
Woensdag 11 oktober 09.30 11.30
uur Van Vrouw tot
Vrouw, thema: Gevaren van
perfectionisme

Il'lSARTSEN: De volgende
uisartsen hebben een geza'-enlijke
waarnemingsregeng: J. Anderson, B. van Beren. C. Jagtenberg, G. Mol, P.
'aardekooper, H. Scipio-Blüne, P. Weenink. Informatie
aarover tijdens
weekend,
vond/nacht vanaf 16.30 uur, én
ijclens feestdagen via telefooniummer (023-) 5730500. De
preekuren van de dienstdoen'e arts zijn zowel op zaterdag
Is zondag van 11.30 tot 12.00
iur en van 17.00 tot 17.30 uur.
-m afspraak is niet nodig.
"•tiidarts: Hiervoor de eigen
mdarts bellen.
'Putheek: Zeestraat Apotheek,
•w\ Neutel, tel. (023-) 5713073,
'Peningstijden (alleen voor re't'pten): zaterdag 11.00-13.00 en
"00-18.00
uur,
zondag
^iO-12.30 en 17.00-18.00 uur.
^uiten de openingstijden infor"atie
over de regeling via
e
.l.nr. (023-) 5713073.
Uikverpleging: Voor spoedge'}VBl'!en is het Kruiswerk Zuidnnemerland 's avonds, 's
"ichts en in het weekend te beeiken via de doktersinforma'ecUenst:
tel. 06-8460.
l
'i'Ioskundigen: Mevrouw E.A.
6
Boer-Burgh en/of mevr.
J-C.M.
Gombert en/of P.J. van
tof
Deijl, Kochstraat 6A, Zand'^>rt, tel. (023-) 5714437.
j'ji'renarts: Mevrouw Dekker,
•'Merstraat 7 te Zandvoort, tel.
!'.J 23-) 5715847.
U'ren: (Overige diensten) Ver'"iging v.h. welzijn der dieren
'23-> 5714561, Vermissingsll(
-'nst 023-5383361, Asiel Zand:?ürt (tevens pension) (023-)
1^3888,
Asiel
Haarlem
-•3-5244443. Stichting Regiona,?,,
Dierenambulance:
••'•5363476 of alarmnummer
.-[•5334323 (24 uur per dag),
°K voor melding van zoekge-

raakte of gevonden dieren.
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot mens.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. (023-) 5717373,
op
alle
werkdagen
van
10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (023-) 5719393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. (023-) 5719393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf
l juli 1991: ƒ 1,50 voor een enkele
rit, ƒ2,- voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-5320464. Spreekuur
op
werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5719562 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Piïnsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Paviljoens permanent open De wens van de
Zandvoortse strandpachlers om hun paviljoens
het hele jaar open te houden, gaat - volgens
sommigen - mogelijk al in 1992 in vervulling.
Volgens hen is de kans groot, dat Hoogheemraadschap Rijnland binnen een of twee jaar toestemming geeft. „Vaste fundering wordt nu toegestaan," zegt Paul Zonneveld, voorzitter van de
Nederlandse Vereniging van Strandexploitanteii
Noordzeekust (NVSN). „Dat is mij tenminste
toegezegd. Maar de exploitanten moeten wel individueel een vergunning aanvragen." Zonneveld (Freddy en Paul) en Jan Paap (De Wurl')
sturen deze week zelf al een aanvraag de deur
uit.

Baby-dol fijn De baby-dolfijn Nicky, die op 3
augustus in het DoH'irama werd geboren, maakt
het uitstekend. Morgen wordt hij twee maanden
en het ziet er naar uit dat hij hét wel zal halen.
Dat zou dan de eerste keer zijn, want in Zandvoort zijn wel meerdere malen dolfijntjes geboren, maar de overlevingskansen waren nihil.
Dank zij een ander voedselschema dat al enkele
jaren voor de aanwezige dolfijnen wordt gebruikt, hoopt trainer/verzorger Slootmaker dat
aan deze moeilijkheden een eind is gekomen.

komt dat het water - na mogelijke toevoeging van zeep - gaat
schuimen.
De fontein, een ontwerp van
ir. Priedhoff en architect J.
Zietsma, werd in 1948 geplaatst
als eerbetoon aan het scheidende burgemeestersechtpaar Van
Alphen. Het was een geschenk
van de plaatselijke bevolking
voor Van Alphen, die van 1925
tot 1948 burgemeester van
Zandvoort was geweest. Met
uitzondering van de oorlogsjaren: de bezetter zette hem vanwege zijn anti-Duitse houding
op non-actief. Opmerkelijk is

Foto Andru Lichernm

dat de fontein door een Duitse
firma, gespecialiseerd in dit
soort zaken, is hersteld.
Burgemeester Van der Heijden zette vrijdagmiddag onder
enig feestvertoon de fontein in
werking door - symbolisch - de
stekker van de pomp in het
stopcontact te steken. Klaterend als een applaus spoten de
drie haringen hun water in het
bekken. Het verzamelde publiek klapte mee. „Deze fontein
hoort bij ons," zo besloot Zandvoorts huidige eerste burger de
plechtigheid, „zij straalt kracht
uit."

nemers Vereniging Zandvoort beschikbaar gesteld door de
en het Zandvoorts Nieuwsblad. Scotch-Inn Bar, in de Haltestraat, waardebonnen a 25 gulDe hoofdprijs was een dagje den. Deze gaan naar: S. v.d. Bos,
winkelen in Londen voor twee Treubstraat 10; C.J. Sandberpersonen, beschikbaar gesteld gen, Haarlemmerstraat 18; F.
door Toerkoop Reisburo Zon- Keur, Staringstraat 9; en Eva
vaart, Grote Krocht 20. De ge- van der Sluis, Wilhelminaweg
lukkige winnaar is P. Dolhain, 9.
De winnaars hebben ook perHaltestraat 19c.
Verder waren er vier prijzen soonlijk bericht gekregen.
(ADVERTENTIE)

'Goed dat er nieuw bloed komt'

,

Theo
Koks
(rechts)
bekijkt voor het
laatst samen
met zijn opvolger Wiebe
Beekelaar het
uitzicht vanaf
de watertoren
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Foto
André Lieberom

ZANDVOORT - Bijna een kwart heeft hij het restaurant
De Uitkijktoren onder zijn hoede gehad, maar nu vindt hij
het welletjes. Theo Koks (59) gaat van de VUT genieten.
Hij heeft al een opvolger: Wiebe Beekelaar (31), zoon van
de eigenaar van hotel Esplanade, opent zondag 15 oktober
zijn eigen restaurant in de watertoren.
Hoog boven Zandvoort rijst
de watertoren uit. In de volksmond wordt weieens gepocht
dat de inmiddels 41-jarige toren
zestig meter Koog is. „Maar dan
moet je wel tien meter onder de
zeebodem gaan liggen," grapt
Koks. Volgens hem blijft de toren steken op 48 meter. Evengoed nog hoog, vindt zijn opvolger Beekelaar.
Koks is uitgekocht door accountant Van de Graaf, die beneden zijn kantoor heeft en van
de toren een appartementencomplex wil maken. Totdat de
gemeente daarover een beslissing heeft genomen, mag de
jonge Beekelaar het restaurant
runnen. Het duurt nog wel even
volgens Van de Graaf voordat
de gemeenteraad toe zal happen. „Het is zonde als het al die
tijd leeg blijft staan," zegt hij.
„En het drukt de kosten een
beetje."

Weekenddiensten
rockend:
8 oktober 1995
OLITIE: Alarmnummer 06-11.
i andere gevallen: tel. (023-)
Ï13043.
IIANDYVEER: Alarmnummer
G-ll. In andere gevallen
28-5159500 of - voor info overag - (023-) 5761584.
MBULANCE: Alarmnummer
'Ml. Anders: tel. 023-5319191
ongevalllen), Centrale Post
mbulancevervoer (CPA) Kenemerland.
1ERENAMBULANCE: Dieenbescherming
023-5246899
41'atis), Regionale Dierenamulance
alarmnummer
23-5334323.

de badplaats door

Bibliotheek 60 jaar De openbare bibliotheek
bestaat deze maand precies zestig jaar. Want op
29 oktober 1920 werd een vereniging opgericht
met als doel: De oprichting en instandhouding
Kinderkoor ter ziele Het Zandvoorts Kinder- van een openbare leeszaal en bibliotheek'. Later
koor is vorige maand noodgedwongen opgehe- is de vereniging omgezet in een stichting.
ven. Het bestuur heeft dat deze week in de opentaaarheid gebracht. Aanleiding was onder andere
Gevaarlijk verkeer Bewoners van de Lorentzhet grote verloop, maar méér nog het gebrek aan straat hebben het college van B en W gevraagd
bestuursleden. „We zijn al jaren lang op zoek om de onderdoorgangen van de dwarsfiats voor
naar een nieuwe voorzitter en secretaris," zegt het snelverkeer af te sluiten. De lange rechte
mevrouw Kuneman-Hoorweg. „Drie van de hui- straat nodigt weggebruikers uit om deze met de
dige bestuursleden zijn zo om en nabij de twintig nodige snelheid te nemen. Daardoor hebben al
jaar het kinderkoor trouw gebleven maar willen meermalen aanrijdingen plaatsgevonden, met
er nu mee stoppen."
name op de kruising met de Thomsonstraat.

Burgerlijke stand H

Kerkdiensten

en

Speeiweek van 5 t/m l
Willy i« terug met een
nieuw en spannend
avontuur. Alleen deze
keer neemt hij zi|n hele
familie mee als hij op
zoek gaat naar zijn
beste vriend.

Big Ben

de heropening op 15 oktober
onveranderd. Alleen de vloer
krijgt een metamorfose. „We
storten een flinke hoeveelheid
zand op de grond," grijnst
Beekelaar. „Leuk, hè? Waar
kun je in Zandvoort zo hoog op
het strand zitten? Als het aan-

Eetcafé
Beekelaar, die in het hotel
van zijn vader al heel wat ervaring opgedaan heeft, is van plan
om de kaart een heel klein beetje aan te passen. „Voortaan
staan spareritas en sateh ook op
de kaart. Ik wil er wat meer een
eetcafë van maken, zodat dit
restaurant een jonge uitstralingkrijgt." Koks knikt. „Ja, het is
goed dat er wat nieuw bloed
komt. Dat heeft dit restaurant
nodig. Het heeft altijd goed gelopen, hoor. Maar de laatste jaren is de aanloop iets minder
geworden. Dat komt door dat
betaald parkeren en ander gehuppel van de gemeente."
Zijn lekkerste gerecht vindt
hij zijn tongetjes. Maar of die
het haalt, is nog even de vraag.
Beekelaar is nog bezig met de
sollicitatiegesprekken voor een
nieuwe kok. Die krijgt in elk
geval een goede raad van Koks.
„Het geheim van een goede
tong is heet smoren in de olie,
dan blijft het vocht erin."

Voor het luxueuze optrekje
op de bovenste twee verdiepingen vraagt de accountant een
miljoen. Het penthouse daaronder, dat in plaats van het restaurant komt, gaat weg voor
slechts zeven ton. Voor dat geld
krijgen de nieuwe bewoners
wel een prachtig uitzicht terug.
„Alhoewel," zegt Koks, ,,ik zie
het niet meer na 23,5 jaar." In al
die jaren heeft hij heel wat opmerkingen over het uitzicht gehoord. „Er waren weieens Duitsers die vroegen of je Engeland
't Stekkie in Zandvoortook kan zien. Dan zei ik altijd:
Nee, dat niet, maar bij mist kun -noord start 12 oktober een curje wel de Big Ben horen lui- sus knuffels maken.
Dit is voor kinderen van 8 tot
den."
Hij vertelt het zittend op een 12 jaar. In totaal zijn het 12 leshouten stoel aan een houten ta- sen donderdags van 16.15 tot
fel. Een oud gasfornuis in de 17.45 uur.
Kosten: 80 gulden incl. niatehoek, een glazen asbak op de
vensterbank. „Toen ik dit over- riaal.
Met een leuk stofje maak je je
nam van Limmen in 1971 was
het allemaal wat krapper. Ik eigen knuffel. Je leert patronen
heb er zelf de bar zo ingezet." uitraderen en met een naaimaWaarschijnlijk blijft het uit er- chine werken. Meer info:
lijk van het restaurant ook na (023-57)17113.

Knuffels maken

A.L.
Dagelijks
13.30
ried. gesproken

A.L.
Dagelijks
15.30

A.L.
Do t/m D i
19.00
Dagelijks
21.30

Straatnamen

Woensdag 11 oktober om 19,30

Willem Draijer, beroemde redder
met Jeremy Irons en Juliette Binoche.
WORDT LID VAM DE FILMCLUB
Qasthulspleln 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 0250748686

]Vf OETEN WE Zandvoort
J.T.I. maar door de plaatselijke
ondernemers laten regeren? Eerlijk gezegd moet ik
daar niet aan denken. Er zitten
goede lui tussen, van het juiste
hout gesneden, en sommigen
zijn er best geschikt voor.
Maar voor het besturen van
een gemeente heb je óók andere mensen nodig.
Toch zou je af en toe wel de
neiging krijgen om ondernemers op de wethouders- en
overige raadszetels te zetten.
Zij hebben ondertussen zo
goed geleerd samen te werken,
dat de gemeenteraad daarnaast
bijna verbleekt. OVZ, de horeca én de strandpachtersvereniging, ze zitten duidelijk in een
groeiproces en weten daarnaast ook elkaar nog eens te
vinden: in het Ondernemers
Platform Zandvoort, samen
met Zandvoort Promotie.
Je ziet de resultaten inmiddels: het aantal seizoensverlengende evenementen groeit, er
wordt meer gedaan aan de gezelligheid van het dorp (bijvoorbeeld de fontein van het
raadhuis), én ze vormen een
stevige overlegpartner voor het
gemeentebestuur.
Da's mooi - zou je zeggen voor de politici aan de andere
kant van de oveiiegtafel. Maar
hoe gaat het daar eigenlijk
mee? In 1987 stond er in een
rapport (ODRP) over de genieente: het is noodzakelijk dat
er een stabiel, duidelijk en collegiaal bestuur wordt gevormd.
Dat sloeg met name op het college. Daarna moet er, in samenspel met de gemeenteraad,
een gezamenlijke beleidsvisie
worden gemaakt.
Dat is nu acht jaar geleden.
De saamhorigheid tussen de
collegeleden onderling lijkt
iets verbeterd, maar verder?
Probeer dat maar eens uit te
leggen in één kolommetje
tekst...! 'Politiek gekrakeel'
noemt hel ondernemersplatform dat en ze dringen erop
aan. daar nu eindelijk eens een
eind aan te maken. Volgens mij
wordt het inderdaad tijd daarvoor. Dat moet toch niet zo
moeilijk zijn, ze hebben imuiers een goed voorbeeld aan
de ondernemers. Die zien dat
ze door samenwerking een
stuk verder komen, hun gezamenlijke doel makkelijker bereiken.
Nu maar hopen dat de raaclsen collegeleden dat ook snappen. Natuurlijk kunnen ze elkaar wel allerlei verwijten blijven maken, maar laat ze nou
gewoon eens beginnen niet
zich open en positief op te stellen. Dus ook wat minder besloten vergaderingen en zo. Kom
er nou gewoons eens voor uit
waar je mee bezig bent en wat
je wilt. Anders ontkomen we
niet aan dat andere regeltje in
het ODRP-rapport: 'Dan blijft
Zandvoort een stuurloos
schip'.

In het zogeheten Tranendal, redde. Hij werd geboren op l (i
tussen de Frans Zwaanstraat juni 1839 in Zandvoort en hij
en de Dr. C.A Gerkestraat ligt overleed op 14 oktober 1919.
de Willem Draijerstraat. Deze Voor zijn heldendaden kreeg
straat is vernoemd naar Willem hij een lintje.
Draijer, die beroemd is geworDraijer werd daarmee Broeden in Zandvoort omdat hij der in de Orde van de NederJOAN KURPERSHOEK
heel wat schipbreukelingen landse Leeuw.

donderdag 5 oktober 1995
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Bij ons uit voorraad
leverbaar

SCHOONHEIDSSALON

"RAMSPOL

Mag ik mij even voorstellen.
Per okt. ben ik
YVONNE V.d. BROEK
de nieuwe eigenaresse van

46"

HAIRWAVE

Mevr. A. M. v.d. Pligt
Ramspol 46, 2036 BA Haarlem, Tel.: 023-5400079.
K.v.K. Haarlem nr. 74414
lid ANBOS

Met groot enthousiasme ga ik de salon
op dezelfde wijze voortzetten.

nieuwe romantiek
n het modebeeld

SCtfOENMODE SfiOE-BIZZ, MODIEUS EN
Nu de herfst zijn intrede heeft gedaan, kunnen wij u een prachtige

Bierfst-winter-collectïe
aanbieden.
De nieuwe koers die wij onlangs zijn gaan varen biedt ons de mogelijkheid om naast de
bestaande, vertrouwde collectie U een top-modische, zeer actuele schoenen-lijn te tonen,
die bovendien op een zeer gunstig prijs-niveau zit.
En wat voor ons en U erg belangrijk is dat wij deze schoenen al vanaf maat 34 in huis
hebben.
Met top-mode bedoelen wij o.a. mooie pumps in verschillende hak-hoogten aangepast
op de wintermode waar chique en elegant weer in het modebeeld past.
Daarnaast zijn natuurlijk de merken die wij altijd al voerden ruim vertegenwoordigd in
de nieuwe kollektie, want ook de Bootee wordt weer opnieuw een
trend-setter deze winter.
Blij zijn we met de uitbreiding van de kinderschoenen, v.a. 29,95 hebben we leuke
kinderschoenen, die goed in de smaak vallen bij moeder en kind!
Ook stevige stappers voor naar school. Binnen en buiten geheel leder vanaf 59.95.
De heren kunnen natuurlijk ook bij Shoe-Bizz terecht, zowel sportief als gekleed hebben
wij een ruime sortering vanaf maat 39.

Wij hopen ü binnenkort te mogen begroeten voor uw nieuwe schoenen bij
Shoe-Bizz! Grote Krocht 22, Zandvoort

Yvonne neemt Hair Wave over

n uv\r
plaats

ik wens Cora Klijn heel veel sukses met
„Beauty Dreams", Zeestraat 56, tel.
O23-573O838.
Ik hoop u snel in mijn salon te
begroeten.

vf

Elk modeseizoen begint vol verwachtmg voor de meeste vrouwen:
In welke stoffen, welke modellen en
vooral m welke kleuren worden we
geacht ons te hullen? De nieuwste
damesmodetrends geven een uiterst
bevredigend antwoord op al deze vragen. Na een jarenlange „alles kan en
alles mag" periode lijkt de mode nu
aan duidelijkheid te winnen De stoffen laten de lichaamsvormen zien en
de kleuren zijn meer uitgesproken.
Bij Marelle Mode is er nooit sprake
van één trend, maar altijd van meerdere tendensen. Zo zijn er enerzijds
veel romantische invloeden te bespeuren van Oosterse sprookjes en
landelijke onschuld Terwijl anderzijds
stedelijke invloeden hun jazzy stempel drukken op een mode die bijna
mannelijk te noemen is.
Er is dus keuze genoeg voor elke
vrouw en zo hoort het anno nu. Het
zal u niet verbazen dat wat Marelle
Mode betreft het winterseizoen

'95/'96 wordt gezien als „harmonie in
contrasten". Uitersten in materialen
en sferen worden prachtig met elkaar
in evenwicht gebracht en vullen elkaar perfect aan.
Naast tweeds en kostuumstoffen ziet
u feeerieke supervrouwelijke matenalen als angora, mohair, glanzend
viscose, satijn, fluweel en velours.
Ook wat de kleuren betreft, heeft u
volop keuze. De meer romantische
mode tovert u een wereld van sprekende pasteltinten, lieflijke grijsnuances en glanzende metaaltinten, aangevuld door natuurlijke tinten als
pauwblauw, dieprood, saffraan en diverse groennuances. Het silhouet is
zacht en vrouwelijk, wat nog eens
wordt benadrukt door een laagover-laag dragen van sommige kledmgstukken. Als prints voeren subtiele schaduwruiten de boventoon, afgewisseld met romantische bloemdessins, dieren en traditionele applicaties.

De citylife mode is geïnspireerd op
jazz, cafés en cabaret.
Ook hier is het silhouet vrouwelijk,
maar nu slank gesneden.
Veel pantalons en korte rokken.. De
kleuren zijn diep en treffend: donkere
tinten zoals antraciet en staalblauw
hebben vrouwelijke, sensuele tegenhangers in wijnrood, en purper. De
dessins zijn surrealistisch of grafisch,
om een meer mannelijke sfeer te
creëren.
Het resultaat
van alle modeinspanningen is een kledingbeeld dat
flair en verzorgdheid uitstraalt. De
mode biedt houvast.
Letterlijk vanwege de stevige en
soms harige materialen.
Figuurlijk omdat elke vrouw met deze
mode haar eigen stijl perfect tot uit
drukking kan brengen. De nieuwe
mode bij Marelle Mode op de Grote
Krocht spreekt.

>
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Grote Krocht 22, Zandvoort

Damesschoenen
mt. 34 t/m 42
al vanaf 39,95

Herenschoenen
mt. 39 t/m 46
al vanaf 39,95

De Gaper Drugstore Nieuws

Ytüime van den Broek en Ccna K'lyn Yvonne heeft "Hair Wave" overgenomen, Cora u,
getart met "Beaiitj Dreams"
ZANDVOORT— Kapsilon Hair Wave, Zeestraat 56, is m andere handen overgegaan, maar niet in onbekende handen Yvonne \ a n den Broek heelt de zaak overgcnomen van Cora Klijn Cora blijft wel op dit adres, maar dan met "Beautv Dream-,"
Yvonne (38) werkt al bijna v i j f maanden in de kapsalon en heeft m totaal zo'n 24 jaar
ervaring in dit v.ik Voorheen werkte zij m Haarlem en omgeving, maar Zandvoort
bevalt haar tot nu toe nog her meest "Het is heel leuk publiek, veel gezelliger. En
iedereen is lekker zichzelf " In Hair Wave, zowel voor dames als voor heren, kan men
naast de gebruikelijke ook terecht voor .speciale behandelingen Bijvoorbeeld het
"aanzet-permanenr", waarbij de gevoelige haarpunten worden ingepakt om deze buiten
het permanent te houden Een andere mogelijkheid is een folie-coupe-soleil, waarmee
een (klein) deel van het haai een andere kleur krijgt, afhankelijk van de eigen kleur.
Volgens Yvonne van den Broek moer een kapsel pas.sen bij de persoon, al gaat zij
natuurlijk wel uit v„n de wensen van de klant "Maar door mijn ervaring kan ik de
mensen goed adv iseren Als de klant binnenkomt, zie ik al snel wat de mogelijkheden
zijn "
Hair Wave is geopend van dinsdag r/m zaterdag, dagelijks van 9 uur tot half zes, op
zaterdag tot 5 uur Yvonne van den Broek werkt het liefst op afspraak Tel (02357)
30858
Beauty Dreams
Cora Klijn bhjlt m het zeilde p.ind aan de Zeestraat yev estigd, maar dan onder de naam
Beauty Dreams Zi] heelt zich üespeualiseerd m haarverlengins, permanente make-up
en tijdelijke tatoeage Cora besteedt tegenwoordig veel tijd in de promotie van de
tijdelijke tatoeage, vandaar ook dat zij minder in Zaïuivooit aanwezig i.s. Maar Zand'
voortcrs kunnen toeh de hele u eek door bij haar terecht, mits er tevoren een afspraak
wordt gemaakt Haar telefoonnummer is — vanaf volgende week — (023) - 5719004.

DE GAPER DRUGSTORE

presenteert na groot sukses wederom
* ledere vrijdagavond vanaf 20 okt. a.s. *
een unieke gelegenheid om te leren met make-up om te gaan.
Wat houdt dit in?
* U krijgt een persoonlijk make-up advies
* U wordt indien u dit wilt, opgemaakt met de geadviseerde
produkten
* U kunt vragen stellen over make-up en kleuren
De merken die wij gebruiken zijn o.a.
Lancôme, Roe, Clarins en Marbert.
U krijgt van ons alle documentatie mee als u de moeite neemt
om vrijdagavond naar ons toe te komen.

AFSLANKEN EN CELLUUTIS BESTRIJDEN MET TURBO LINE SHORTS
Cellulitis ofte wel
sinaasappelhuid is een
probleem waarmee
iedere vrouw
geconfronteerd kan
worden. Als gevolg van
hormonale of andere
nog duistere oor/aken
lijden 80% der vrouwen
in meer of mindere
inate aan cellulitis. Hel
is ook een probleem dat
nauwelijks verholpen
wordt door sporten of
lijnen. Cellulitis komt
voor op dijen, billen en
heujjen en ontstaat door
een verstoorde
circulatie in het
huidweefsel. Hierdoor
wordt vocht
vastgehouden,
gifstoffen hopen zich op
en velcellen verhaulen.
Door het dragen van de
afslankende

TURBO-LINE SHORT
kan cellulitis op
doeltreffende wijze
bestreden worden. De
dermatologie heeft
ontdekt dat de meeste
afdoende factoren bij de
bestrijding van cellulitis,
de aanwending van
warmte en de
toepass-ing van lichte
constante langdurige
massage yijn, en dat
de/e ook leiden tot het
afslanken. Immers door
de harmonische
combinatie van micro
massage met de
warmte, de vochtigheid
en de luchtcirculatie,
wordt de
celstolwisseling
geïntensiveerd, waarbij
de afzetting van vet in
de onderhuidse lagen
wordt opgelost, het
caloricverbruik door de

spieren toeneemt en de
opgestapelde vetten
worden verbrand
Wie de afslankende
TURBO-LINE SHORT
8 uur per dag
gedurende S weken
draagt zal meetbaar
resultaat bemerken.
Dijen en heupen en
buik verminderen in
omtrek. Studies door
dermatologen en
schoonheidsspecialisten
hebben bij de
gebruikers een
omtrekafhame van 2 tot
9 cm en meer
aangetoond.
DAT IS VOELBAAR
EN ZICHTBAAR.
De huid wordt weer
jong, levenskrachtig,
strak, zacht en glad.
DE WERKING
Vanaf de eerste dag dat

men de afslankende
turbo bermuda, panta
short, pirata, body of
classic line draagt,
wordt de huid lichtjes
vochtig, dat betekent
dat de werking inzet. Na
vier tot zes weken is uw
huid aanmerkelijk
strakker, soepeler en
zachter. Na twee
maanden kan de
behandeling als
beëindigd worden
beschouwd (tenzij men
in omvang nog meer wil
verminderen, men is
dan wel toe aan een
kleinere maat). U zult
zien dat het in omvang
centimeters scheelt.
VOORDELEN:
Het dragen van de
afslankende TURBO
LINE SHORT heeft
een aantal

BELANGRIJKE
VOORDELEN:
* Geen drastische
operaties zoals
lyposuctie of zeer dure
behandeling d.m.v.
naalden, electrogolven
ofwikkelkuur.
* Geen streng dieet.
* Geen dure pillenkuur
(men weet immers
nooit hoe het lichaam
hier op reageert).
* Huidallergie vrij.
* Eenmalige uitgave
* Gemakkelijk in het
gebruik. (Niemand ziet
het, alleen u kent het
geheim).
* Door dermatologen
en schoonheidsspecialisten uitgetest en
uitstekend bevonden.
Dit zijn enkele
voordelen van de
TURBO LINE SHORTS

MECHANISCHE
WERKING
Door het dragen op de
blote huid ontstaat een
constante
micro-massage zonder
samendrukken van de
bloedvaten.
Isothenmische (gelijk
blijvende) temperatuur
(door gepatenteerd
turbo weefsel).
Constante hydratatie
(vocht) verwerking
door het organisme zelf
en astronomische
verluchting.
De AFSLANKENDE
TURBO LINE
SHORTS zijn in zwart
en 3 frisse kleuren te
verkrijgen. Voor
mensen die wit uniform
dragen is er de
CLASSIC LINE in
huidkleur.

TURBO-LINE
SHORTS vormen de
harmonie mei het
lichaam en de
sierlijkheid der
lijnen.
Voor inlichtingen
kunt u contact
opnemen met

SCHOONHEIDSSALON
'RAMSPOL 46',
bereikbaar onder
telefoonnummer
023-(5)40007.9.
Tussen 12.00 en

f Het is wel gewenst dat u een afspraak maakt
Heeft u vragen over de inhoud van de make-up avond
of wilt u afspreken, belt u ons dan even , tel. 12513.
Met vriendelijke groeten:
Paul Olieslagers

Drogisterij Parfumerie speciaalzaak

13.00 uur of in de

avonduren. Wij staan
ook vermeld in de
Gouden Gids.

Kerkstraat 31, Zandvoort
P.S. Natuurlijk staat er voor u een lekker kopje koffie klaar!!

ifeekmedia 17
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Najaar 1995

Kollekfiebericht herfst/winter '95/'96

Met veel natuurgeweld is de herfst begonnen.
Veel wind en regen en een temperatitur waarbij je diep in je kraag kruipten je handen diep in je
zakken steekt.
De herfst is altijd weer een unieke gebeurtenis, de natuur maakt zich op voor de winter en laat
daarbij z'n mooiste kleuren zien. Ook wij doen dat: We schaffen nieuwe kleding aan en maken ons
mooi voor de komende winter.
Voor de allernieuwste najaarsmaquillage laat u zich het beste adviseren bij
De Gaper Drugstore.
Naast de nieuwste make-up is er ook heel wat nieuws op het gebied van geuren.
We lichten alvast een tipje van de sluier voor ti op:

rosner'
Damesmode

De lingerie speciaalzaak in Zandvoort
Passage 22-24-26 tel. 02507-16232

* De meest poëtische geur van dit jaar is wel:

Poême van Lancôme'
Laat u door deze warme en zwoele geur in
poëtische sferen brengen.
* Voor een romantische tour door Venetië is er:

Venezia Pastello
een zachte, zoete romantische geur voor in de
gondel door de grachten van Venetië
' verkrijgbaar vanaf eind oktober 1995.

Il,

Onze nieuwe
NAJAARScollectie is binnen!!!

•k Voor de heren is er dit najaar:

Hugo van Hugo Boss

Graag tot ziens bij:

een bekende kreet van Hugo Boss is:
„Don't imitate, innovate!"
Dat is dus duidelijke taal voor moderne
mannen die op zoek zijn naar iets nieuws en
niet bang zijn voor veranderingen.

De Gaper Drugstore

Voor al deze nouveautés bent u van harte
welkom bij ons in de winkel.
Onze vakkundige medewerksters zullen u graag
adviseren]

Maten: BH's AA 70 t/m F 110
Luxe beenmode: Oroblu en Reiter
Heren ondermode: HOM
Luxe setjes v.a.
49.95
Groot assortiment
stringsv.a.
14.95
Kleuren:
Opgemaakt zijn zwart, roden variërend van pruim via roodbruin naar koper,
oker geel, olijf, grijzen, taupe en reseda groen De kleurkaart vult dit gamma aan
met o.a. donkergroen, marine, en camel.

Kwaliteiten:

Kerkstraat 31
2042 JD Zandvoort
02507-12513 (v.a. 10.10 a.s. 023-5712513).
P.S. Vanaf 20 oktober a.s. kunt u weer een
afspraak maken voor onze, weibekende, gratis make up-advies-avonden.
U kunt afspreken met Jacqueline op
tel.nummer 02507-12513
(v.a. 10 okt. a.s. 023-5712513).

Nieuwe, gestruktureerde wol kwaliteiten en wol mengingen. Harige stoffen en
bouclés, cooked wool, rib effekten, crêpes. Ook multicolors en mélanges in herfsttinten.
Veel metallic effecten en glans. Niet alleen meer in zilver en goud, maar ook in
koper en typische metallicTcleuren, satijn, velours of coatings.
Een zwaartepunt op stretch in alle variaties en kwaliteiten.

Modellen:
Pantalons:

Mooie lingerie past ons allemaal.
Opvallend aan de lingeriecollectie is de veelzijdige toepassing van kant. In iedere stringbody,
bh of slip is wel op één of andere manier (elastisch) kant verwerkt. Ook zie je steeds vaker
plissé in de cups en nauwsluitende glanzende
boxershorts. Ongekend populair en in vele uitvoeringen aanwezig is de push-up-bra. Zo'n bh
duwt de borsten ietsje naar elkaar toe, dat accentueert het décolleté. „Het geeft je net dat
ietsje meer".
Echt glamourous is de goudglanzende
'onderjurk', hoewel dat veel te pompeus klinkt
voor het chique niemendalletje met de bijzondere cup-naden en de (alweer) elastische kanten
afwerking. De prijs: ver onder de honderd gulden. Ook als bh en slip te koop.

Belli & Ribelli Kindermode

Nog steeds veel slanke silhouetten maar ook vernieuwing in wijdere
en Fantasievormen. Zeer veel aandacht voor details, accessoires, zaken bandvariaties. De pantalon met hoge omslag wordt belangrijk!

Sporfswear: Lange, rechte vormen in zowel wol, rubberachtige en sportieve katoenen. Ook hier veel variaties in gewatteerde modellen, als aksent of in
fantasie all-over.
Jacks:
Opvallende, eigen ontwikkelde voeringen en knopen die ook in de
andere produktgroepen terug te vinden zijn.

De kindermodezaak van
Zandvoort en omgeving
heeft ook dit jaar weer
een schitterende collectie
kinderkleding.
Prominent aanwezig
hét Franse merk „Bill Tornade".
Kom eens vrijblijvend
onze zaak bezoeken.

De kollektie biedt een gaande synergie tussen de verschillende produktgroepen
zodat uit de „losse" items voor een ieder eenvoudig een haast permanent kombineerbaar geheel te vormen.

In je vii|c ii)il clivUtj; |L k l e t t _ n die

SHOCK UP
Shock Up is een zeer
comfortabele en moderne
supportpanty, uitermate geschikt voor de actieve
vrouw van deze tijd. De
panty past precies in de
hedendaagse trend, die
vraagt om een goed geproportioneerd en eigentijds
figuur.
Shock Up is een werkelijk vernieuwende panty
met een groot geheim: dankzij een uniek systeem van elastische banden in het broekgedeelte van de panty wordt de vorm van heupen
en dijen gecorrigeerd en ogen taille en buik
slanker.
Het Shock Up effect - een perfect silhouet wordt compleet gemaakt door een graduele
compressie aan de benen en een zeer natuurlijke vorming van de taille en heupen met directe en zichtbare resultaten.

M. Coiffeurs
Kerkstraat 22
tel. 023-5714040
Zandvoort
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NIEUW
BIJ ONS IN DE SALON
In onze salon hebben wij sinds kort een unieke vorm-service: „Animatie"
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Animatie van L'Oréal geeft uw haar Volume en een hele Natuurlijke
beweging. Bovendien zit uw kapsel elke dag haast automatisch weer in
model. Dit alles wel 8 u-eken lang.
Animatie is geschikt voor alle korte of halflange kapsels.
In onze salon vertellen wtj u graag over dit nieuwe produkt.
Kom gerust langs of bel voor een afspraak
J. M. Coiffeurs
Kerkstraat 22
Zandvoort.

Cortina Modes
X Kerkplein 3 Zandvoort
' ^ ^ T e l . 14828

Tel. 02507-14040
Tel. 023-5714040

J. El. Coiffeurs
Kerkstraat 22
tel. 023-5714040

Na de vele zon afgelopen zomer is uuu huid gebruind en uw haar verkleurd.
Fris daarom uuu haarkleur op met een kleurshampoo of verf.
Wilt u de zon in uw haar houden, dan kan dat ook met coupe soleil.
€n in de maand oktober kunt u bij elke kleuring „gratis" gebruik maken van onze gezichtsbruiner.

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
«£>. • : .• -., •'

l_oL;i*ich, m.uu W.MI-

om nou je clat eigenlijk mei cIc hi_le

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

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Giasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend

75,
f i/AktMtie gettote* tfm 9 t/kt

prijsopgaaf.

T- oktole*

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v. d. MIJE

be

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

met tilt, scke&t- &\
- lel 18949

Soturdav Night Soul Night
in „De Manege" Zondvoort

Zaterdagavond muziek uit de
zeventiger jaren met o.a. live
Memphis Train (l l mans formatie).
Entree ƒ15,-

Info 02507-16023

LAAT ONS UW PRODUKT
EEN DIENST BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-6242316.

SAMEN ADVERTEREN MET UAV RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

Super
NOORD
Let op onze

knalaanbiedingen

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

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

PHILIPS TOPKLASSE MINI HI-FI
SYSTEEM

•ô

teletekst

SONY HI-8 TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit Hi
Fi stereo Adviespnjs'3330

*/S PHILIPS 63 CM KTV
v ] S T E R E O TELETEKST

1599.-

~"Jj ?5GR9760 Flatsquarebeeld
J'' buis teletekst stereo en af
Jj standbediening Adv '1795

FW66, 2x60 watt, digitale tuner, 30 pre-sets,
klok/timer, dubbel autoreverse cassettedeck,
dolby B/C, Bitstream CD-speler, 25 tracks
programmeerbaar, 3-weg bass-reflex luidsprekers, inkl afstandbediening
Adviesprijs*1710 -

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv *849-

Hi 8 stabilisator stereo

ff

1949.-

SONY STEADY SHOT

Variabele indeling Adv '799 -

1549.-

J

749.-

PHILIPS/WHIRLPOOL

1449,

TypeAWG719,Adv '1235 -

}'t 5 28PT800B Adviespnjs'2795

235 liter Adviespnjs*985 -

SONY T R A V E L L E R
ï, PHILIPS 63 CM KTV Lichtgewichtcamcorder "1650

779^-

'^ STEREO TELETEKST

r
i2NA2304 55cm Off Philips
-"N garantie Adviesprijs* 1345

565.-

GRUNDIG 100 HERTZ 70CM
STEREO TELETEKST KLEUREN-TV

249.-

MOULINEX LUXE

FMA735N Digitale bediening
en draaiplateau Adv'499-'-l

299,

699.-

WHIRLPOOL2-DEURS

E807 8mm Sxzoom autofocus

,", /5MN1350 Adviesprijs" 1445

749.-

STUNT' Adviespnjs*749 -

TOPMERKCAMCORDER

.V PHILIPS TOPKLASSE
:-",«70CM100HERTZ

SHARP R2V14 STUNT

WHIRLPOOL AVM610
ZANUSSIWASAUTOMAAT 20litermhoud Adviespnjs*649 -

ZANUSSI 2-DEURS

TR323 Hi Fi stereo camcorder
10xzoom groothoeklens '2550

•v j 28SL5800 70cm Adv '2695 -

Voorlader centrifugegang
1200trn/mm , rvs trommel,
zeer zuinig Adviespnjs*1199-

Supersnel verwarmen en
ontdooien Uitneembaardraai
plateau Adviespnjs*279 -

Type ZE400E, Adv * 9 4 9 -

SONY HI-FI STEREO

\ PHILIPS MATCHLINE
'L STEREO TELETEKST

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

INDESIT 2-DEURS

Met stabilisator! '3100

,'*j P3SI2J71 Adviespnjs*1995

SAMSUNG M6135°^
MAGNETRON OVEN
2-DEURS KOELKAST

HI-8 STEADY SHOT

^ ! PHILIPS 70 CM KTV
' i STEREO TELETEKST

LZJ /

LUXE 800 TOEREN SHARP R3G56KOMBI

599.-

Digitale 2 m 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill

379.-

INDESIT PROMOTIE

Type ST70-155 70cm met digitale 100 Hertz techniek perfekt beeld
door Black / Blue beeldbuis CTT-schakelmg, stilstaand beeld,
16 9-schakeling 99 voorkeuzezenders, stereo 50 Watt teletekst met
geheugens vele extra aansluiting
infrarood afstandbediening
Adviespnjs'3399 -

Type 2596,, Adv '799
'799 --

469.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
R7C26 24 liter 1000 Watt en
digitale bediening Adv *699 -

479.-

'ti r?

PANASONIC NN8550

\£ PHILIPS TELETEKST

Digitale super 3 m 1 kombi magnetron Adv *999 -

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

^i 14AA3527 Adviespnjs*745ï;

v'-'

Geen 2-deurs koelkast
maar een echte 320 liter
2 deurs koel/vries kombinatiemet3laden Adv '999 -

SONY HI-FI VIDEO+PDC
SLVE70 Tri Logici 4 DA
PRO koppen Hl Fi stereo
enPDC Adviesprijs '1780

j^'37CMTYPE37KV1212
I^Q BESTE KOOP Officiële PhiL^ hpb garantie Adv *695

599.-

869.

WHIRLPOOL ARG647

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR632 TURBO DRIVE 4 kop
pen stereo longplay LCD
afslandbedienmg '1295

849.-

GV240 Beste koop VHS
HQ TELETEKST/PDC '1709

thuisbezorgd•••l

899.-

3SONY63CMKVM2531
j SUPER TELETEKST

JVC HI-FI VIDEO

^ Flat en square Hl Black
"•Ja Trinitron beeldbuis teleteksten
jj) afstandbediening Adv *1660

HRJ600 Stereo Adv *1299-

749.-

^SONY72CMKVS2921

BLAUPUNKT HI-FI
STEREO + SHOWVIEW

\ Absolute wereldklasse en
V^ bijna alle denkbare mogelijk
/« heden Adviespnjs*4000

699.-

fttil

5

Sï-SS^
servicetnb

9

649.-

1000 toeren wasautomaat

679.-

LUXE 1400 TOEREN

MIELE K1321S LUXE

979,

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
Type KG31 Flexibele mdelmg Svnesladen automatisehe ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs'1498

SLVE50 4 koppen TnLo
gic A d v i e s p r i j s * 1 3 3 0 -

^SONY72CMKVC2921

999.-

679.-

'' Stereoenteletekst Adv *2250-

P1349.-

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

PHILIPS VIDEO + PDC

PANASONIC 63 CM
i TX1988 Stereoenteletekst

Uil.«U i'J.Tl
^ Stereoenteletekst Adv *1650

949.-

SONY VIDEO + PDC
SLV280 VHS-HQ videorecorder Adviesprijs *890 -

^SONY55CMKVM2100
"S Hi Black Trinitron Adv'1000-

529.-

^m 679.-

Ud^^W'^^^^^^H'

PANASONIC VIDEO

SHARP DV5403 KTV

995.-

WASflROOGKOMBINATIE
W a s s e n en d r o g e n in
1 machine, 1200 toeren
Adviespnjs*1799 -

1195.-

SIEMENSWASAUTOM.
Adviespnjs*1348 -

INDESIT
FORNUIS
Type KN5402WO Adv *849

448.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas elektrofomuis+gnll *999 -

478.-

ETNA FORNUIS 14.00

Oerdegelijke tabletop Zeer
fraaie uitvoering metfonriicabcivenblad Officiële garantie

549.-

528,

Type AWG089, Adv *1435 -

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410 Gas-elektro fornuis inkl

1000 TOEREN BOVENL. grill draaispit en mixed
grill-set Adviesprijs *1575 -

898.-

AEGTURNAMAT

fôjSONY TELETEKST BLAUPUNKTSHOWVIEW
RTV256EGC Supersnel
LCD afstandbed *995

'-riS KVM1421 Adviesprijs*890
ij^"^"
~^^

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewondereni Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbiedmg 9 Type
LAV536 Adviesprijs*1499 -

1-DEURS KOELKAST

NVSD30 3 koppen VHSHQ LCD afstandbed *1199

!£*§55cm Stereoenteletekst

1045.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

|SONY55CMKVX2141

779.-

AEG LAVAMAT RVS

1199.-

gjggNlaiM"R

ATAG GAS-ELEKTRO

INDESIT KOELKAST
2-slerren vriesvak Adv *699 -

529

AEG BOVENLADER

FK055/52A, Elektrische oven
inkl gnllenkookwekker '1510 -

948.-

LAV275 1000 toeren *1699-

SHOWVIEW VIDEO

1199.-

145 LITER KOELER

VXK326 VHS-HQ shuttle
afstandbediening Adv *699

Toprnerk Adviesprijs*749 -

449.-

BOSCH KOELKAST

AKAIVHS-IHQ VIDEO

Adv *1499

RVS kuip en trommel *1499-

Type KGV3602, 3 vriesla
den en extra grote koelruimte
Adviespnjs*1699

VR333
Beste koop'
3 koppen TELETEKST/PDC
prog Adviesprns*1095 -

magnetron

955.-

BAUKNECHT SUPER
Bladen Adviespnjs*1199 -

859.-

SONYSHOWVIEW+PDC

2399.-

BAUKNECHT WA541

~•~^

, ^ar-**

MIELE 1100TOEREN Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
TypeW697LW Voorlader, RVS
trommel EN kuip Adv *2299 -

Koel/vries kombi Adv *1235 -

ZANUSSI KOEL/VRIES

GRUNDIG HI-FI VIDEO

679.-

WHIRLPOOL AVM920

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452 Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven
grill kookwekker en gratis
kookboek Adviespnjs"1735-

VSG21 Afstandbediend *768

379.-

BAUKNECHT

4 KOPPEN VIDEO

Topmerki Perfekt beeld *799

KAST

3-sterren vriesvak Adv *749 3^MwB'taBW

BOSCH 180 LITER

•rtl.tlillMttMI

SUPER KOOKPLAAT

KTR1843 Adviespnjs*949 -

• Sj GRUNDIG 70 CM
J STEREO TELETEKST

PHILIPS VIDEO + PDC

J~1 ST70 550 Adviespnjs*1949 -

Turbo-DnveiLCD-afstbed '895

<'fj ARISTONA 63 CM
">J STEREO TELETEKST

TURBO-DRIVEVIDEO

J

BAUKNECHT KRC3032
300 LITER KOELER

499.-

795.ÜT^SS

HRJ200 LCD afst bed 799
MM63-1? Teletekst Adv'1679

/H GRUNDIG 51 CM KTV
f] P51 540 Teletekst Adv *1099

37 CM KLEUREN-TV

399.-

ISJM Htt \^l

plWiwËi,

OPZETVRIESKAST
Opzetvneskastje Adv *595 -

WHIRLPOOL AFB594

pTgij ono

GV401 Beste koopi TE
LETEKST/PDCprog *1099

120 LITER VRIESKAST

1-fM?

549.-

KONDENSDROGER
N5000. Geen afvoer nodig

GRUNDIG VIDEO + PDC

OifO>

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger Adv '1549

LUXE VAATWASSER
INDESIT D3000WI 6 prorammas 12couverts Adv *999 -

AEG TYPE 520

STUNT! VHS-HQ VIDEO

BOSCH VRIESKAST

Inkl alstandbedienmg '699

Type GSD1 341 Adv *848 -

349.-

548

r

WHIRLPOOL243 LITER
1 40 meter hoog met 6 vnesvakken cq laden Adv *1 165 -

Kondensdroger Adv *1449 -

BAUKNECHT VW3PR
BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER
Elektronisch Adv *1699 -

hSt^
1099."
MIELE
DROGER
T349
798.STUNT!! VRIESKIST!!
luw**
1U99."
MERKCENTRIFUGE

PHILSPS KLEUREN-TV
WiOEO COMBINATIE
Ti'CR; 37cm tv met ingebouwde
videorecorder. Adv.*1195.-

749.PIN-CODE
: Aanvraag-foldêr in de winkel!

• •^y.Tfl

AVANCE 3-standen Adv *135-

ln

CFK VRUj

JVC VHS-HQ VIDEO
DLAUPUNKÏ 63 CM

l j . i ti s ftM^^ In
ZANUSSI WASDROGER ETNAWASEMKAP

BAUKNECHTTRA961

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

S70 33 Stereoenteletekst

stu

Wasdroger Adviespnjs*495 -

IjTljfr*

"dl

178.-

TOPMERKWASDROGER

TypeTD52. Reverserend *649-

Supersnel VHS HQvdeo '759-

' j 63TA4410 Adviespnjs'1995

/BLAUPUNKT
70 CM
j

4-pitsgaskookplaat *298 -

met uw PIN-cod».
zonder extra kopten

BOSCH VW SPS2102

pT^ 7QQ _
•7J.7|/^

,• ^^^^

M

SIEMENS AQUASTOP
Superzuinig Adviespms*1348 -

pt^«i
QOQ
.
IJ'J IvT
?T?J?»

Bijna alle (opmerken leverbaar m alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf

2800 toeren Adv *249 -

G570 TOPKLASSE *2099 -

298.-

159.-

1399.-

MIELE VAATWASSER

DE GROOTSTE OIMAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
HAARLEM
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
| Rivièradreef 37

BEVERWIJK
ISUPËRSTORE 1100 m2
Breestraat 65

BADHOEVEDORP
ALKMAAR l
l AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
l DEN HAAG
HILVERSUM

zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
C l CI/^TOn Ql IDBDC •adhotvidorp vrijdag ..............7 tot 9 uur
'Ht^R.^" K A üvirTc-r A n Klaarss«nbro«k vrijdag ......... .. 7 tot 9 uur
IN Df RAIMDSTAD ov.rigt filialen dond.rdag ...... 7 tot 9 uur

Zandvoort;er;
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Weekmedia17

Nuttige overwinning
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft een uiterst
nuttige en zwaar bevochten overwinning behaald op Geel
Wit. Na een meer spannende dan fraaie strijd bleven de
Zandvoorters de Haarlemmers met 1-2 de baas
In een rommelige eerste helft
nam Zandvoortmeeuwen al na
twee minuten voetballen een O
l voorsprong De Geel Wit doelman ging in de fout, waarna
Riek de Haan geen enkele
moeite had de bal in het lege
doel te plaatsen Dat had een
opsteker voor de badgasten
moeten zijn, maar het tegendeel werd waar
De Zandvoorters kwamen onder grote druk Het liep niet bij
de Meeuwen Constant veel taal
verlies, waardoor Geel Wit de
gehele eerste helft aan een
groot overwicht bouwde Het
duurde toch nog lang eer de ge
lijkmaker m het doel lag Vlak
voor het rustsignaal werd de
buitenspelval van de Zandvoor
ters genegeerd zodat Geel Wit
gemakkelijk op gelijke hoogte
kwam, 1-1
Trainer Pieter Keur stuurde
zijn team de tweede helft m met
wat omzettingen en had op
dracht gegeven één op één in de
defensie te gaan spelen Dat
pakte goed uit, want in de twee
de helft werd een stuk beter ge
voetbald door de Zandvoorters
Geel Wit werd nu weggespeeld
Robin Castien en Riek de Haan
hadden pech met schoten op
het houtwerk

Matig bezoek

Een doelpunt bleef lang uit,
zodat eenieder zich al verzoend
had met een gelijkspel Echter
vijf minuten voor het verstrij
ken van de officiële speeltijd
profiteerde Robm Castien van
weifelend optreden in de Haar
lemse defensie, 1-2 De zege
leek binnen, maar om onbegry
pelijke redenen - er was vrijwel
geen oponthoud geweest - het
de scheidsrechter tien minuten
langer doorspelen Het was
toen doelman Sege van Lent,
die met een fabelachtige red
ding de drie punten voor Zand
voortmeeuwen veilig stelde
„Het was een gelukkige over
winning," vond Pieter Keur
„Maar op basis van de tweede
helft was de overwinning toch
wel verdiend Er was weer een
ouderwetse goede inzet We ra
ken er van doordrongen dat het
m deze rare competitie niet al
tijd met mooi voetbal kan We
moeten zorgen dat er elke week
punten worden gepakt Tot nu
toe ben ik heel tevreden met de
zes punten die we gehaald heb
ben"
Zondag speelt Zandvoort
meeuwen de thuiswedstrijd te
gen Zaandijk, aanvang half
drie

Zeer slechte eerste helft
breekt Zandvoort'7 5 op

ZANDVOORT De mtei
nationale autouiceb weiden
zonda" maai matit; bezocht
Slechts drieduizend tot
schouweis hadden de moei
te genomen naai het Zand
voortse circuit te komen
Een
speler
Op een kletsnat C n cuit P irK
van
ZandZandvoott wist Scpp Koster op
voortmeeuwen-/aterdag overtuigende wi]/e het Neck i
aan de bal in lands kampioensch ip m acj
een 7cer tur- Formule Ford op /ijn naam l
bulente wed- scht ij ven De in Antwei pui v, o
nende Nederlandei deklasscei
strijd
de zijn tegenstanders dooi bij
na met een halve minuut vooi
I oio Pc i s b u i e in
sprong te winnen Ko&lei op
iM i t
teert volgend ]aar vooi de Eui o
serie Formule Opel een
mtei nationale competitie waai
/ijn talenten nog betei naar vo
i en kunnen komen

Verliezende coach Van der Zeis: 'Zo'n scheidsrechter verpest j e weekend'

Zandvoortmeeuwen krijgt
één rode en tien gele kaarten

ZANDVOORT - Door met 2-1 te verliezen van
ZOB wordt de situatie op de ranglijst er voor Zandvoort'75
niet prettiger op De nederlaag is te wijten aan een zeer
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeu
slechte eerste helft De tweede helft was voor de Zandvoorters, doch de opgelopen 2-0 achterstand kon niet meer wen heeft het koploper OSDO bijzonder lastig gemaakt
Na een ruststand van 1-1 moest een aangeslagen Zandworden weggewerkt
voortmeeuwen alsnog met een 1-4 nederlaag genoegen neEen zonder zelfvertrouwen zouden spoedig komen
men De scheidsrechter speelde een hoofdrol door maar
aan de eerste helft beginnend
Hans Hartkamp gaf het goe liefst dertien gele en een rode kaart uit te delen
Zandvoort'75 werd wegge de voorbeeld door voor 2-1 te
speeld ZOB was telkens door
feller en attenter voetbal een
stap eerder bij de taal
Daardoor verkreeg ZOB een
groot veldoverwicht waaruit
tweemaal werd gescoord De
doelpunten kwamen overigens
tot stand na grove fouten in de
verdediging, 2 O
Trainer Harry Talsma leek in
de rust zijn spelers er van overtuigd te hebben dat zij tegen dit
ZOB zeker met kansloos wa
ren Met een enorme werklust
pakte Zandvoort'75 de zaken
veel taeter aan Het energieke
spel leverde een groot veldover
wicht op ZOB werd met de rug
tegen de muur gezet en Zand
voortse kansen op doelpunten

zorgen De Zandvoorters zagen
kans het initiatief te houden
Het wachten was op een tweede
Zandvoortse treffer Die hing in
de lucht, doch het zat m de slotfase met mee Enige goede
schoten en kopballen troffen
jammer genoeg net geen doel
Wat Zandvoort'75 ook probeer
de, het zwakke optreden in de
eerste helft werd funest
Gezien het vertoonde spel m
de tweede helft moet de confrontatie tegen het in de top van
de ranglijst vertoevende Ken
nemerland met enig vertrou
wen tegemoet worden gezien
Zandvoort'75 ontvangt Kenne
merland aanstaande zaterdag
middag, aanvang drie uur

Tien gele kaarten en de rode
kaart waren voor de ploeg van
coach John van der Zeijs en
OSDO kwam er met drie gele
kaarten genadig af De wed
strijd op zich was toch met bij
zonder hard, wel stevig, doch
de arbiter vond het kennelijk
nodig voor bijna elke overtre
ding de speler een kaart voor te
toveren De Zandvoorters, die
toch al met vele invallers aan
de wedstrijd begonnen, kwa
men door de kaartenregen,
vooral in de tweede helft in te
grote problemen
In de eerste helft bood Zand
voortmeeuwen uitstekend par
tij De Zandvoorters begonnen

met een behoudende tactiek,
die succes leek te hebben
OSDO had een strafschop no
dig om aan de leiding te komen
Miehel Bok ontnam een OSDO
aanvaller met een sliding de
bal, maar zag tot zijn verbazing
dat de bal door de arbiter op de
stip werd gelegd Dit buitenkansje het OSDO zich niet ont
nemen en het was O l
De Zandvoorters waren echter, door deze eerste tegenval
Ier, niet aangeslagen en trok
ken het initiatief naar zich toe
Met goed samenspel werd ge
poogd de gelijkmaker te force
ren Victor Gerke smaakte het

Ook HVH buigt voor ZVM-handbal

genoegen voor de gelijkmaker
te zorgen, l l
De strijd kreeg in de tweede
helft een totaal ander aanzien
De eerste mogelijkheden waren
nog wel voor de Zandvoorters,
maar indraaiende hoekschop
pen leverde net geen doelpunt
op De OSDO verdedigers kon
den telkens bijtijds ingrijpen
Naarmate er meer kaarten
vielen, waaronder een rode
voor de Zandvoortse spits Bar
ry Paap, raakte Zandvoort
meeuwen steeds meer geirri
teerd en verloor de greep op de
strijd Wederom kreeg OSDO
de hulp van de scheidsrechter

Nu pakte Bob Brune een
OSDO speler m het zestien me
tergebied de bal af Grote con
sternatie ontstond toen op
nieuw een strafschop werd uit
gedeeld De strafschoppenne
mer faalde niet en Zandvoort
meeuwen keek tegen een l 2
achterstand aan
Het was gedaan met de Zand
voorters, die het hoofd kwijt
raakten De kaarten volgden el
kaar snel op en het was OSDO
dat geroutineerd profiteerde
van de situatie en uitliep naar
een geflatteerde 14 overwin
nmg
„Als ik er weer over begin,

dan wordt ik weer heel ei g
kwaad," stelde John van der
Zeijs , Deze scheidsrechter
drukte op zijn zacht gezegd een
enorme stempel op de wed
strijd Tussen beide ploegen
was mets aan de hand, maar
deze man verpest je weekend
Daar ben je de hele week voor
bezig Toch kan ik met zeggen
dat we slecht gespeeld hebben
We zitten m de hoek waar de
klappen vallen en daar word je
wel moedeloos van Toch gaan
we er weer hard tegen aan en
als we het geluk hebben om een
wedstrijd te winnen dan gaat
het zeker lukken "

Emmen en Van der Meulen ook
met computer winnaars A-lijn
ZANDVOORT - Met m
gang van dit seizoen worden
de resultaten aan het einde
van de bridge avond bij de
Zandvoortse Bridge Club
via de computer steeds sneller aangeleverd Voorwaar
de is echter wel dat iedere
woensdag om half zes bekend moet zijn welke paren
die avond acte de-presence
zullen geven
Te late afmelding heeft tot ge
volg dat de wedstrijdleidei zich
extra moeite moet getroosten
om de wedstrijden m de 4 lij nen
nog in goede banen te leiden
Vorige week woensdag was dit
het geval, maar dat nam niet
weg dat de heer Emmen met
zijn partner de heer Van der
Meulen als eerste eindigden m
de A lijn, met een score van 68
procent
Tweede werden mevrouw De
Kruyff en de heer Klerjn en de
derde plaats was voor mevrouw
Molenaar en de heer Koning
Na drie avonden bezetten de hè
ren Emmen en Van der Meulen

de eerste plaats, gevolgd door
de dames Spiers en Van der
Meulen en mevrouw Klinkhou
wers met de heer Heidoorn
De dames Koning en Slegers
waren goed op dreef m de B lijn
en werden eerste met 59 pro
cent Tweede werd de familie
Smmk en op de derde plaats
eindigden de heren Van Duur
en en Hoogland, die hun best
doen om zich in deze lijn te
handhaven De ranglijst wordt
momenteel aangevoerd door
mevrouw Van Gellekom en de
heer Veldhuizen Als tweede op
de lijst prijken de dames Rudol
phus en Rudenko, terwijl de da
mes Van Duijn en Windt de der
de plaats innemen van de in to
taal vijftien paren
In de C lijn stevenen de da
mes Lemmens en Menks legel
recht af op een ereplaats Zij
werden eerste met 62,5 pi ocent,
gevolgd door de dames Dekker
en Rooymans en de heren Van
Gellekom en Verburg De eer
ste plaats is voor de dames
Lemmens en Menks terwijl de
tweede plaats wordt mgeno
men door de dames Polm en De

Een aanval van HVH op het doel van Zandvoortmeeuwen

ZANDVOORT - Welke tegenstander de ZVM- handballers ook tegenover zich
krijgen, mets lijkt bestand
tegen de kracht van de
Zandvoorters
Ook het
Hoofddorpse HVH moest
buigen en verloor met 17-12.
Het vrouwen duel tussen
ZVM en HVH werd echter
door de bezoeksters wmnend afgesloten met 7-11
De Zandvoortse handbalsters
waien in de eerste helft gelijk
waardig aan HVH ZVM was genoodzaakt drie speelsters uit
het tweede team op te stellen,
die zekei wel goed voor de dag
kwamen In de eerste helft leek
er dan ook niets aan de hand
Onder bijzonder moeilijke om
standigheden - de regenval
maakte het veld en de taal spekSüd - moest er gehandbald
worden Door het voorzichtige
spel was de ruststand slechts 44
De start van de tweede helft
was, van ZVM erg sterk Meteen

op rij Intussen was het droog
geworden, doch het asfalt bleef
moeilijk te bespelen Zowel
ZVM als HVH begonnen voor
zichtig aan deze partij Het was
zoeken naar een opening in de
defensie en die vonden de
Hoofddorpers het eerst O l
Dat was het sein voor ZVM
om een tempo hoger te gaan
spelen Met verrassende en
fraaie scores van Ronald Vos
en Pati ick Terpstra stelde ZVM
orde op zaken De Zandvoor
ters hebben niet meer achterge
staan en zij bouwden lustig
vooi t aan pen ruimeie voor
sprong Toen het team van
coach Joost Berkhout was uit
gelopen naar een 8 2 voor
sprong verdween de concentia
tie HVH maakte daarvan ge
bruik dooi de ruststand een
diagehjker aanzien te geven, 9
Mannen
5
Het gepromoveerde ZVM
De tweede helft was een foi
mannenteam gaat ook een klas mahteit HVH speelde de aan
se hoger voor niemand opzij vallen te tiaag uit om echt ge
Ook m deze klasse delen de vaarlijk te worden Daaidooi
Zandvoorters de lakens u>t en verdween het tempo uit de
zijn op weg naar de tweede titel strijd en weid het geen hoog

nam ZVM een 6 4 voorsprong
Er ontstond een stevige partij
handbal, die onvoldoende werd
geleid door de scheisi echtei s
Tegen het fysieke geweld was
ZVM met opgewassen en HVH
werkte de achterstand geheel
weg en zette die om in een 711
eindstand
„We speelden met wat inval
Iers toch wel een goede wed
strijd Vooral verdedigend ging
het goed Aanvallend kwam het
er niet uit en dan is het einde
verhaal," stelde coach Jan van
Duijn „Ik vond dat we aan el
kaar gewaagd waren en een
beetje pech hebben gehad Er is
overigens mets aan de hand,
want ik ben er van overtuigd
dat we boven in de midden
moot eindigen "

foto Peisbureiu Z.i.icKooit

staande wedstrijd Toch be
hield ZVM een duidelijk over
wicht Regelmatig vielen er sco
res te notei en Ronald Vos Pe
tei Penmngs en Goran Bogoje
vic zoigden met fraaie acties
voor de uiteindelijke 17 12 over
winning
„Het het wat mooier gekund,
maar we waren duidelijk de be
tere ploeg en uiteraard ben ik
ovei het lesultaat tevreden,"
meende coach Joost Berkhout
„HVH speelde de aanvallen zo
lang mogelijk uit om ons uit het
ritme te halen Zij speelden ge
woon negatief handbal, maar
dat kan ik ze niet kwalijk ne
men want andei s worden ze hè
lemaal weggespeeld Verdedi
gend hebben we geen enkel pro
bleem gekend, aanvallend had
het wat beter gekund "
Doelpunten vrouwen Mn eil
Ie Maitina 3, Damelle Blom 2,
Janneke de Reus l, Wendy van
Stiaten l Mannen Peter Pen
mngs 5, Ronald Vos 4 Goian
Bogojevic 3, Guido Weidema 2,
Patrick Teipstia l, Martijn
Hendiikse l, Nik Gnjakovic l

De koplopeis van het eeiste
uur, Kees Koper en Caroline
Stam de Jonge, kwamen tegen
elkaar uit in de derde ronde De
met wit spelende Stam de Jon
ge investeeide veel tijd in de
opening en had het erg moei
lijk Naarmate de strijd vorder
de voerde Kees Koper de druk
zodanig op, zodat het volle punt
naar Koper ging
Hiermee versterkte Kees Ko
per zijn koppositie De tweede
plaats is nu enigszins verras
send in handen van nieuwko
mer Jaap Bouma Bouma, die
korte tijd geleden in Zandvooi t
is komen wonen, vloerde Wil
lem van Esveld Met een scoie
van 2,5 uit drie wedstnjden
heeft Bouma 19 CVS punter
verzameld, wat hem vooilopig
de runner up positie oplevert
Mare Kok bezet de dei de plek
Nadat de vice kampioen van
Chess Society eerst Boudewijn
Eijsvogel had vei slagen was

hij nu bestuurslid Peter \ an dei
Beek de baas Ook Petei Kuhn
liet zien dat hij aardig kan seha
ken In een parti] tesen pen
mngmeester Hans Diost vust
hij zijn zwarte stukken zodanig
te dirigeren dat de v\ mbt steeds
dichteibij kwam Meteenscoie
van twee punten uit di ie paitij
en heeft Kuhn nu de gedeelde
vierde plaats 111 handen met
Stam de Jonge
Boudewijn Eijsvo^el hei stel
de zich goed \an zi]ii nederlaag
in de voiige londe Binnen de
koitste keien \eisloeg hij Wil
lem Brugman Ook Hugo Eg
geidmg heeft \veei tijd weten
vrij te" maken vooi het edele
schaakspel In zijn paitij tegen
Hettv Sandbei gen behaalde hij
zijn eeiste overwinning, het
geen °oed is vooi een gedeelde
zevende plaats

Vol programma
Hoewel ei al weer ruim een
maand geschaakt wordt gaat
het ei komend weekend pas
echt om spannen Moigen
avond speelt namelijk de
hoofdmacht van Chess Society
haar eerste competitiewed
stiijd van dit seizoen Om pie
cies acht uur zullen in het Ge
meenschapshuis de klokken m

De wedstrijd om de Renault
Cho Cup was enoim sensatio
neel Vele auto s spinden en
kwamen naast de baan tei echt
Donald Molenaar kwam zonder
kleerscheuren uit het geweld te
voorschijn op de eerste plaats
Phil Bastiaans volgde op tei
taiedige afstand en werd tweede
De Zandvoortei Fred Hehl en
Frans Verschuur uit Nijmegen
vochten fel om de derde plaats
die uiteindelijk naar de Zand
voorter ging Verschuur blijft
aan de leiding in de strijd om de
nationale titel
De overige kampioenschap
pen worden beslist in de laatste
races van het seizoen op Zand
voort over twee weken De Re
nault Cho rijders wijken voor
die gelegenheid echter uit naar
het Italiaanse circuit van Mon
za

STANDEN
VOETBALCLUBS

Vries Mevrouw Havinga is op
geklomen van de zesde naar de
derde plaats
De situatie m de D lijn, na
drie speelavonden is zo dat de
dames Van Leeuwen en De Fost
royaal aan de leiding gaan met
181 pi ocent na weer een score
van 69 procent Promotie kan
hun bijna met meer ontgaan
Tweede staat de familie Van
der Moolen en derde zijn de da
mes Beijer en Rauv\eida
Inlichtingen over de bridge
club bij H Emmen 18570 al
leen 's avonds

DercU klasse
Kennld
ZCFC
DZS
ZOB
imstelv

K N V B zaterdag
4 10 EVC
3 9 PSZ
4 9 Holl
4 8 Zv 75
3 6 Zwaluw
4 4 ODIN

4
3
3
l
4
4

\ierde klasse K N A B /iterdai?
OSDO
4 10 Umui
KHFC
4 10 Aalsm
VEW
3 l Hoofdd
SCW
4 7 SMS
SIZO
4 o Z\ m-u
RCH
4 ) HBC

i
4
4
\
!
l

CSW

4
3
3
3
J
l

Derde M issi KN\ B zondas
HBC
4 10 Velsen
^
Zikerm
4 9 Zvmeeuw l
De Bi u?
! d KIIFC
l
Zaandijk
4 6 Beverwijk
Velsen
4 f DSS
!
Schoten
4 G Geel Wit 4

Lions mist te veel kansen
ZANDVOORT Ook de twee
de competiuevvedstnjd werd
voor de basketballers van The
Lions een nederlaag Het twee
de team van Challengers bleef
de Zandvootters met 5646 de
baas
Veidedigend speelde Lions
een stei ke w edstrijd doch aan
vallend zat het met mee Vele

Kees Koper verstevigt zijn
koppositie bij Chess Society
ZANDVOORT De leden
van schaakclub Chess Society Zandvoort hebben vrij
dagavond de derde ronde
van de interne competitie
afgewerkt Kees Koper gaat,
door drie overwinningen,
stevig aan de leiding in het
tussenklassement

In de 1600 categorie behaalde
Miehel Floiie de nationale titel
De Amstei dammer eincugdc
aehtci winnaar Van Kalm
thout maai zijn vooi sprono op
de Hoofddorper was voldoende
voor het Nedei lands kampioen
schap Sandor van Es wet d zo
als vei wacht Nederlands kam
pioen in de Formule Renault
De Arnhemmei overheerste dit
jaar duidelijk

vveikmg gesteld wolden tegen
Hoofddorp l Zaterdag zullen
Olaf Cliteur Nico Hmjboom
Walther Gerhai ds en Jacob de
Boer de Zandvooitse kleinen
verdedigen op het vieitallen ia
pidtoernooi van de bevriende
Amstei damse Schaakclub De
Raadsheei Ei zullen zo n vij
fitg teams uit alle windsti eken
van het land deelnemen

doelpogmgen mislukten dooi
dat de bal gewoon niet in het
netje wilde vallen Telkens stui
terde de bal van de ring het \ eld
weci in Challengers deed het
beter en beschikte over een /ui
verder schot De Zandvoort ei s
scoorden tussen de dei de en de
zeventiende minuut met een
velddoelpunt Slechts uit een
paar vrije woipen scooirk
Lions Ruststand 2-1 17
Het veldspel was in de tv eede
helft beter veizoi gd en ook v. u
doelti effende;
«"*hallen^c i
bleet echtei door succesvolle
doelpogmiien de Zandvooi Iers
net vooi Wat Lions ooi pi o
beerde het lukte met de m dei
laas; af te v,enden !(> 46
Jo:>p van Nes die wegens ar
deie weik^aamhedcn vooi de
laatste keei coachte vond dat
de te^enbtandei te vei slaan
was Van dit Challenneis had
den we moeten winnen aldus
Van Nes Spelen v\e /u ils m
de tweede hellt dan loopt ie!
andeis Het is «een excuus
maai de ballon wilden ti «e
woon niet in

RickdoHnn
(ZVM zon)

Barry Paip
Ferry vin Rhet
(ZVM zil)

Hans Hartrmn
(Z 75)
Jerocn Zwirt
(TZB)
5

10

25

Weinig schokkende gebeurtenissen op de ransli]vt \an de Zand
voortse schutters Het /aterdagteam \ an Zand\ oorüneeuvv en \ ei
loor met 4-1 Barrv Paap scoorde niet. Het /ondagelflal van de/e
club \von met 2-1 Doordat Kick de Haan eenmaal het doel \vist te
vinden staat hij op dne trelfers en deelt de eerste plaats met Paap
Zandvoort'75 verloot met 2-1 Het enige doelpunt kwam op naam
van Hans Hartkamp die daarmee op een totaal \an twee tielTeis
kwam Veel doelpunten /rjn tot nu toe niet ge\ allen de schutte! s
moeten duidelijk nog op dreef komen
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van Son
Sierbestrating

sc hdkelproqrjnitnd's

je in 30 avonden
vakkundig leren timmeren,
metselen en stukadoren?

Getr. waalform oud Hollands
Koppelstones, Tegels, Zand, Tuinaarde
Sierkeien, Bloembakken, Biels enz.

Voor
sierbestrating,
aanleg
van terrassen, opritten en paden. (Vrijb. scherpe prijsopgave)
Oude Kruisweg 50

CR U Q U l U S
Tel: 023-283360
showterrein aanwezig

Kom dan naar het R.O.C.!
Wij hebben een speciale

Basiscursus bouwtechniek
voor iedereen die zich beroepsmatig wil bijscholen of serieus wil doe-het-zelven.
In 30 avonden leer je de kneepjes van de volgende vakken:

Basisvaardigheden timmeren zagen/steken/schaven,
Basisvaardigheden Metselen, Tegeien/voegen,
Basisvaardigheden Stukadoren Pleisteren/schuren

start: oktoberi 995
tijd: donderdagavond van 18.45 tot 22.00 uur
plaats: Jan van Breemenstraat 1 1056 AB Amsterdam
kosten: ƒ 1200,- inclusief materiaal en
gebruik van gereedschap

DE CONTACTLIJN
Er ib een nieuwe
efficiënte manier
om snel m contact
te komen met
leuke meisjes,
vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 06350.15.15.6 kunt
u anoniem luisteren naar talloze
serieus ingesproken advertenties
van lezers die een
serieuze partner of
gewoon een vriend
of vriendin zoeken.
U kunt als lezer
van één van de nieuws- en huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct reageren op de ingesproken
advertenties door een leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Vul hiervoor de bon op de pagina met Micro's in.

Meer informatie en aanmelding:
Jan van Breemenstraat 1 1056 AB Amsterdam
020-6185211 of 020-6892312 Vraag naar de heer
W. La Grouw of R. Ruizendaal

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen, (l .00 gpm)

Nu in 2üandvoort
vanaf 6 en 7 oktober

Weg met de vakantiekilo's
Steeds meer mensen houden hun gewicht in de gaten. Maar tijdens de vakantie is dat lang niet altijd even makkelijk. De gezellige vakantiedrankjes, exotische maaltijden en lekkere tussendoortjes hebben menigeen waarschijnlijk weer extra kilo's bezorgd.
...En extra kopzorgen! Toch kunt u sneller dan u denkt van die
ongewenste vakantie-kilo's afkomen, dankzij een Minikuur.
Minikuur is een intensief vijfdaags dieet
van slechts vijfhonderd kalorieèn. Ideaal
du.s voor wie de extra kilo's snel wil
kwijtraken.

Veilig en

effectief

Recent medisch onderzoek heeft aangetoond dat met calorie-arme maaltijdvervangers xoals MINIKUUR oveigewicht
op een makkelijke en veilige manier kan
worden bestreden. Het onderzoek gaf een
snel gewichtsveilies te zien van bijna l O
kilo na zes weken. Als bijkomend voordeel bleek dat Minikuur helpt de bloeddruk en het cholesterolgehalte omlaag te
brengen. Ideaal toch! Door de unieke
samenstelling van Minikuur vonden de
proefpersonen het lijnen bovendien makkelijk vol te houden.

A Is beste getest
Inmiddels hebben al vele duizenden mensen het gunstige effect van Minikuur aan
den lijve ondervonden en is dit product
het afgelopen jaar telkens weer als beste
getest. De resultaten van de/e maaltijdvervangende kuur steken torenhoog uit
boven die van andere afslankprodukten.
Of er nu 2 of 20 kilo af moet, met deze
kuur gaat het snel. gemakkelijk... en
vooral ook gezond.

In het consumentenprogramma KASSA!
van de VARA werd onlangs een aanUi
verschillende afslankprodukten getest door
een groep van acht mensen. De gmep was
na een week Minikuur in totaal liefst 23
kilo afgevallen. Bij het produkt dat op de
tweede plaats eindigde was dit na twee
weken slechts 15 kilo. Beter bewijs bestaat
toch eigenlijk niet! Ook in de Consumentengids van mei j.l. kwam Minikuui weer
als beste uit de bus.

Eenvoudig te gebruiken
Minikuur is een strenge kuui van vijf
dagen, bestaande uit 500 calorieën per
dag. verdeeld over diie maaltijden: een
calorie-arm ontbijt, een lunchreep en
voor 's avonds een soep en een smaakvol
dessert. De kuur mag aangevuld worden
met rauwkost.
Minikuur is verkrijgbaar bij de (DA) drogist,
rclbrmzaak,
apotheek, Trekpleister, Etos en 't Kruidvat.
Voor vragen
over verantwoord lijnen is er ook een
dicet-infolijn: 04928 3012.

Drie hotelovernachtingen voor
nog geen tientje!
Een actief weekend in de Ardennen, lekker uitwaaien aan de kust of gewoon een paar dagen er
tussen uit. Het kan allemaal met de Hotelcheque.
De Hotelcheque geeft je recht op drie gratis overnachtingen voor twee personen in een van de ruim
235 geselecteerde hotels in Nederland, België,
Duitsland, Frankrijk. De enige voorwaarde is dat
je bet ontbijt en het diner gebruikt in het hotel
waar je overnacht.
Deze cheque is nu tijdelijk verkrijgbaar voor een bijdrage slechts ƒ 9,95 bij aankoop van een aktie-verpakking Minikuur, Slimfast, Maaltijd Plus of Weekplan. In alle acüe verpakkingen tref je een boekje aan
met daarin uitgebreide informatie en een aanvraagformulier voor deze zeer unieke vakantie-aanbieding.
De Hotelcheque blijft een jaar geldig, dus je hebt alle
tijd om je mini-vakantie te plannen. De aanbieding is
echter beperkt en zolang de voorraad strekt.

„Minikuur is ideaal om snel een weekje te lijnen. Bijna zeven kilo
vielen ze samen in één week af: Marijke en Daphne Mulder, moeder
en dochter uit Gouda. De beloning voor een weekje lijnen? Lekker
uitwaaien aan de Nederlandse kust. Dat kan namelijk met de Hotelcheque, die recht geeft op drie gratis overnachtingen voor twee personen. Tijdelijk voor een bijdrage van nog geen tientje verkrijgbaar
bij een aktieverpakking van onder andere Minikuur.
Daphne heeft denkbeeldig bij 65 kilo een zwaar geworden Tijd dus om er iets aan
dikke rode streep getrokken op haar te doen." ..dank zij de lekkere maaltijdweegschaal. ..Dit voorjaar was ik wat te vei vangers van deze dieetkuur had ik
geen honger." Marijke is in die ene week
4 kilo afgevallen en Daphne bijna 3.
Marijke vertelt dat ze veel bewuster is
gaan eten. ..Ik eet minder en let beter op.
Als ik de ene dag wat meer eet. dan eet
ik de andere dag minder". Ook zij zit nog
steeds op het goede gewicht. Als hel
nodig is. zullen ze ongetwijfeld weer
eens een weekje Minikuur doen. maar
eerst gaan ze samen genieten van een
welverdiende mini-vakantie, „dank zij
Minikuur kunnen we met de Hotelcheque
drie keer gratis overnachten in een door
ons gekozen hotel. En dat voor nog geen
tientje! Lekker uitwaaien bij Nooidwijk
aan Zee".
Moeder en dochter Mulder

Geopend Vrijdag van 9.00 tol1 21.00. Zaterdag van 9.00 tot 17.00.
\

stan d plaats;
Dirk v.d. Br oek, Zandvoort
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schakelprogramma's

Wil je verder
in de bouw?

voor al het \^oede uit de zee

idel Treffers

*w ftt&sf^T-t d Sn •*! in
£!&£•\ MjSL\.&L]

Beschik je over leidinggevende kwaliteiten?

Lev( srancier:
N. W A jO S D O R P

Kies voor een opleiding met perspectief!

Assistent-Uitvoerder B&U.
Vooropleiding: diploma voortgezette opleiding timmeren en metselen en het diploma
aanvullend onderwijs. Bij onvoldoende vooropleiding bestaat de mogelijkheid om m te

OPENIW^SREKLAME
De Lekkerst*t Nieuwe Haring
vers gesneden!!! 5 stuks voor 10,=
+ Gratis Ges'toomde Makreel
2 Gebakken
Kabelj auwzij dj es
voor fl. 6,=

Emmer Nieuwe Haring
10-12 stuks in een emmer
per emmer fl. 8,50

Gamba's met kop
per doos fl. 25,=

Kabelj auwület
per kilo fl. 15,=

Mossel ACTIE!!
Zelf Mosselen Scheppen. Zak vol!!
inclusief Mosselkruiden, Sauzen, Stokbrood
voor maar fl. 17,50

stromen m een schakelklas.
Duur: 2 jaar
Tijd: maandag en donderdagavond van 18.00-22.00 uur.
Plaats: Jan van Breemenstraat 1 1056 AB

Meer informatie:
Jan van Breemenstraat 1 1056 AB
telefoon: 020-6185211 /020-6892312
Vraag naar de heer Willem la Grouw

MET MEER DAN
280.000 KM/SEC
NAARDE
WIBAUTSTRAAT

of de heer Rutger Ruizendaal

HET IS MER KINDERBOEKENWEEK!

CRÊATE-A-BOOK®
HET BOEK WAAR IN JE ZELF DE HOOFDROL SPEELT!
(NUOOKDISNEY-BOEKEN)
Van 4 t/m 14 oktober ƒ S,- korting op elk Create-A-Book" boek.
Vul gauw de bon in voor kleurenfolders met bestelbon en waardebon.
Ik wil meer informatie...

Digitaal aanleveren van advertenties.
De nieuwste service van Perscombinatie Adverlentiebedrijf.

BEL N U: 020-562 29 85
PERSCOMBINATIE
WUkHEDIt

Bellen kon ook: 02990-26462

(0299)42-64-62

slraal:

naam:
postcode:
telefoon:
Stuur deze bon naan

t»c
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'Cursus voor hobbyisten
kunstgeschiedenis te

r

De antiekmarkt
doorgronden, dat willen we
allemaal wel getuige het
succes van een tvprogramma als Tussen
Kunst en Kitsch. Maar
voordatje er ook maar iets
van begrijpt, ben je al snel
15 jaar verder. Een aardige
binnenkomer is een cursus
antiek.

Ecolint

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

ANTIEKMARKT is
een moeilijke en gesloten markt met
haar eigen wetmatigheden
waar je in het begin weinig

1

Everhard Hebly

ILT U IETS kopen? Een
auto, een zak aardappels, een pak melk? En
wilt u dat duurder verkopen
dan gewoonlijk? Zet dan simpelweg ECO voor uw produkt.
ECO betekent: deze aardappels zijn duurder dan u gewend
bent, maar dat geeft niet, want
ze zijn net iets milieuvriendehjker geteeld dan andere aardappels, dan bent u net iets milieuvriendelijker dan uw buren.
ECO betekent vaak zelf hélemaal niets. ECO-bintjes, ECOkattebakkorrels, het zegt niets
zolang er geen betrouwbaar
keurmerk op zit. En een ecologische auto kan al helemaal
niet, ook niet met alle keurmerken van de wereld.
Wat wel kan, zijn ecolinten.
Een ecolint is geen milieuvriendelijke ridderorde, maar een
groen weg voor dieren. Een begroeide berm, een oever met
veel hoge planten, daarin voelen dieren zich veilig. Door die
groene linten bewegen ze zich
van het ene gebied naar het andere. Jammer dus dat we nog
maar zo weinig van die linten
over hebben in de stad. Gelukkig kan je ze vrij simpel maken.
Dat heeft Amsterdams stadsdeel Buitenveldert dit jaar bewezen bij de Kalfjeslaan. Die
laan moest opengebroken worden voor leidingenwerk. Toen
de boel toch een puinhoop was,
heeft men meteen maar even de
oever aangepakt. Die oevers bestonden uit lange rijen houten
paaltjes. Heel plant- en dieronvriendelijk is dat.
Planten groeien niet op paaltjes en kleine dieren kunnen uit
het water niet tegen die paaltjes
opklimmen. Over een flink deel
van de Kalfjeslaan werden de
paaltjes naar beneden gedrukt,
de aarde van de oever werd gelijkmatig gespreid, het water in.
Zo ontstond een langzaam aflopende berm. Dat ziet er nu nog
rommelig uit. Maar de dieren
waarderen het al.
Eenden gebruiken de ondiepe oevers om eten te zoeken of
te rusten. En volgend voorjaar
gaan de oeverplanten groeien.
Dan krijg je een kleurrijke begroeimg die ook voor ons mensen leuk is. Dat komt goed uit,
want vanuit het Amsterdamse
centrum en oost is het fietspad
langs de Amstel en Kalfjeslaan
de leukste weg om in het Amsterdamse Bos te komen.
Liever ecolintjes dan ecobintjes!

Voor informatie over de cursus die in
oktober van start gaat: 073-120585.

Remco Daalder

van begrijpt. Na een cursus

moetje echt nog wel 15 jaar

Tientallen brouwers
presenteren bokbier
in Beurs van Berlage
EZE WEEK is het bokbierseizoen weer taegonnen. De boktaieren van
de verschillende brouwerijen
zijn dan ook volop in de winkels te verkrijgen. Niemand
minder dan Hans Wiegel
heeft, in zijn rol van voorzitter van het Centraal Brouwerij Kantoor, vorige week donderdagmiddag officieel het
eerste vat bokbier van het
nieuwe seizoen aangeslagen.
Het bier dat de pers kreeg
voorgezet vond ik vrij vlak
van smaak voor een bokbier
en vrij zoet. Maar er zijn tal
van soorten bokbier, met uiteenlopende smaken.
Een uitgelezen mogelijkheid om een groot aantal bokbieren naast elkaar te proeven, is het bokbierfestival in
de Amsterdamse Beurs van
Berlage. Dit door PINT (vereniging promotie informatie
traditioneel bier) georganiseerde festival krijgt een feestelijk tintje, omdat PINT op
14 oktober haar 15-e verjaardag viert. De organisatoren
streven ernaar minstens 35
bokbieren van het vat aan te
bieden. De dubbelbok van
SNAB is een primeur waar
kenners veel van verwachten.
SNAB staat voor: Stichting
Npordhollandse
Amateur
Bierbrouwers. De Amsterdamse huisbrouwerij Maximiliaan heeft weer haar
'Maximator' gebrouwen en
ook de andere Amsterdams
brouwerij, 't IJ, zal op het festival vertegenwoordigd zijn.

D

Opvallend is ook de aanwezigheid van het originele bokbier uit Éinbeck, de bakermat van deze drank. Ik hoop
dat het bokbier van Brasserie
d'Achouffe uit de Belgische
Ardennen dit jaar zijn weg
weer vindt naar het bokbierfestival, want dat was vorig
jaar een echte aanrader. De
wat bekendere bokbieren, zoals Heineken Tarwebock,
Brand Dubbelbock en Gulpener Bock zullen ongetwijfeld
volop verkrijgbaar zijn. Op
het festival en in de winkel.
Bokbier is donker tot robijnrood van kleur en vrij vol
van smaak. Onderling verschillen de bokbieren erg: er
zijn zeer zoete boktaieren,
maar je hebt er ook die vrij
bitter zijn. Het alcoholpercentage bedraagt vaak 6,5
procent, er zijn echter uitschieters naar boven, zoals
vorig jaar de 'Turbock' van
brouwerij 't IJ die ongeveer 9
procent was.
In Nederland .wordt bokbier gebrouwen sinds de accijnswetgeving voor ondergistende bieren ruim een

eeuw geleden werd versoepeld. Het originele bokbier
komt echter uit Duitsland,
waar het bokbier overigens
anders van smaak is. Dat is
een gevolg van traditie en
wetgeving: het 'Reinheitsgebot' verbiedt Duitse brouwers andere ingediënten dan
water, hop, mout en gist in
hun bier te verwerken. Nederlandse brouwers hebben
nooit zo'n verbod gekend. De
geschiedenis van het Duitse
bokbier gaat terug naar het
plaatsje Èinbeck in de 13-e
eeuw. De naam Einbecker
bier is door de eeuwen heen
verbasterd via Ainpöckisch
bier tot bokbier. De Duitse
bokbiertraditie gaat dus aanzienlijk verder terug dan de
Nederlandse.
Over wat bokbier nou precies is, doen de vreemdste
verhalen de ronde. Zo heb ik
mij eens laten vertellen dat
bokbier het onderste uit het
vat zou zijn. Dit is echter onzin. De waarheid is dat de
brouwers vroeger in de zomer niet konden brouwen.
Het zwaardere bier dat de
brouwers gebruikten om de
brouwketels weer op te starten, bij de nadering van de
herfst, was het bokbier.
Tegenwoordig is speciaalbier erg in opmars, en de
brouwerijen grijpen de traditie van het bokbier aan om zo
in te springen op de groeiende vraag naar speciaalbier.
Hierdoor beleeft het bokbier
een nog steeds stijgende populariteit. Dat het bokbier
een sterke groei doormaakt,
blijkt uit het stijgen van de
afzet van dertigduizend hectoliter in 1988 tot bijna tachtigduizend hectoliter in 1994.
Bokbier is niet het enige
seizoensgebonden bier dat
een sterke groei doormaakt.
De brouwerijen hebben er
bijna een sport van gemaakt
om voor elk jaargetijde een
seizoensgebonden bier te
brouwen. Goede voorbeelden
hiervan zijn de winterbier en
en de meibokken die eens per
jaar op de markt verschijnen.
Jammer is dat door de reclamecampagnes voor deze bieren de aandacht voor sommige streekbieren wat in de verdrukking raakt. En net als
bokbieren zijn ook die speciaalbieren het proeven vaak
meer dan waard.
Michiel Pekelharing
Het Bokbierfestival Is In de Beurs
van Berlage op vrijdag 13 oktober
van 17 tot 23 uur, zaterdag 14 oktober van 12 tot 23 uur en zondag 15
oktober van 12 tot 19 uur. Entree
bedraagt voor niet-Ieden van PINT
acht gulden.

(ADVERTENTIE)

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

BOES

meelopen. Als 16-jarig broe-

kie heb je nog niets te vertellen", stelt Paul Inslegers onomwonden. Hij is oprichter
en directeur van Flanders
Antiquity.
Onder de noemer The Antique Academy organiseert hij in
Nederland en België praktijkgerichte cursussen antiek. Amsterdam is een van de cursusplaatsen, maar de belangstelling na drie jaar noemt hij matig. In de hoofdstad zijn er namelijk meer instellingen die in
de vijver vissen. In België,
Zeist, Voorburg en Vught daarentegen heeft The Antique Academy over belangstelling niet
te klagen.
En dat terwijl we het hier
over een opleiding hebben
waarvoor de deelnemer drieduizend gulden per cursusjaar
moet ophoesten. Daarvoor in
de plaats krijgt hij dan 26 sessies van 3,5 uur, zeg maar 33
gulden per uur dus. De opleiding is verspreid over twee cursusjaren en daarna kan men
nog een specialisatiejaar volgen. Aan het einde van de rit
wacht een certificaat.
Inslegers: „We kunnen ook
wel een cursus van duizend gulden organiseren, maar daar
hebben we geen zin in omdat
we dan teveel aan kwaliteit
moeten inleveren. Vakbekwame docenten willen een behoorlijke vergoeding. Ik heb Flanders Antiquity zeven jaar geleden opgericht uit onvrede over
de cursussen die in België werden aangeboden. Het niveau
was vrij middelmatig en er waren geen vakbekwame docenten. Ik wilde een praktijkge-

The Antique Academy maakt jaarlijks diverse uitstapjes om het geleerde in de praktijk te bekijken. In Amsterdam is dat
bijvoorbeeld bij museum Willet-Holthuyzen
Archieffoto WM/Bram de Hollander
richte cursus."
„Vanaf het begin meldden
zich nogal wat Nederlanders
aan voor de cursus in Antwerpen, vandaar dat we drie jaar
geleden ook in Nederland van
start zijn gegaan. Je ziet wel
enig verschil
tussen de Nederlandse en
Belgische cursist. Een Belg
heeft
wat
meer affiniteit met antiek en
kunst, maar een Nederlander is
leergieriger en verzamelt graag
kennis."
Inslegers is van huisuit pedagoog maar geeft zelf geen les
aan The Antique Academy omdat hij naar eigen zeggen niet
aan de eisen voldoet die hij aan
de overige honderd docenten

stelt. Hij heeft bijvoorbeeld wel
diverse cursussen gevolgd
maar zit nog niet twintig jaar in
het vak en dat is het minimum
aantal jaren om als docent bij
The Antique Academy aanvaard te worden. Tot de docen-

kunstgeschiedenis te droog en
te lang vinden. De 'eerstejaars'
hebben op een enkele uitzondering na doorgaans geen enkele
kunstopleiding genoten en krijgen de meeste theorie bijgespijkerd. Dat moet ook wel volgens
Inslegers omdat dit de enige manier is
om later uit------ spraken over
bijvoorbeeld
authenticiteit te doen.
In het tweede jaar ligt de nadruk op thema's als vals of
echt, prijsbepaling en restauratie. De theorie is sterk gekoppeld aan praktijkgerichte voordrachten van docenten die hun
sporen in de antiekwereld hebben verdiend. Tijdens de lessen
mogen de cursisten hun eigen

'Belg heeft meer affiniteit met antiek'
ten behoren onder meer antiquairs, taxateurs, restaurateurs en veilinghouders uit Neder) and en België.
De cursus is volgens Inslegers vooral bedoeld voor degenen die kun theoretische kennis en ervaring willen uitbreiden met praktische kennis.
Hobbyisten die een studie

Arbeid is niet hetzelfde als
topsport
Leefwijze is een rubriek waarin
Alex Groothedde belicht hoe
sommigen hun leven kritisch
onder de loep nemen en
trachten er iets aan te
veranderen. Het zoeken naar
betere alternatieven voor het
huidige leefpatroon.

S

TEL, JE BAALT van j e baan
of van de manier waarop je
leeft. Als je weet watje wilt,
is de eerste hindernis al genomen, maar velen komen niet
snel zover. Wel de zakenvrouw
die bij zichzelf te rade ging. Zij
voelde dat ze dolgraag snoepgoed wilde ontwikkelen voor
kinderen die door allergieën
niet kunnen snoepen. De cursus Focus zette haar op dat
pad, met succes.
De cursus bestaat uit twee dagen waarin groepen van zes personen over de
eigen mogelijkheden praten, gevolgd
door drie 'terugkom-avonden' waar de -----resultaten besproken worden.
Aan de hand van vragenlijsten en tekenopdrachten gaan
de deelnemers tijdens de bijeenkomsten hun motieven na.
Zo wordt deelnemers gevraagd
hun ideale toekomst te tekenen. Stap voor stap staat het ze
volgens cursusleider Ojas de
Ronde helderder voor ogen wat
ze willen en wat de talenten
zijn.
De Ronde: „Dat doen we aanvankelijk los van de vraag of
het wel mogelijk is, want dat

werkt belemmerend. Het gaat
er eerst om dat mensen zelfvertrouwen in eigen kunnen krijgen. Wij gaan niet uit van diploma's, maar van datgene waar
mensen plezier in hebben. Dat
blijkt nog te werken ook. Zoiets
is niet te geloven voor iemand
die een slaaf van het bestaan is

deelnemer een aantal gedegen
stappen, die normaal gesproken worden overgeslagen. Zeg
dat je in de trein naar Groningen zit, en je wilt eigenlijk liever
naar Maastricht. Dan kun je
niet zomaar uitstappen." Zo
werkt dat ook in de praktijk.
„Je moet eerst het pad afmaken

'Maatschappij zit te springen om nieuwe
ideeën, niet om ongebreideld optimisme'
en uitgaat van het principe dat
je moet pakken wat je pakken
kunt. Je kan daarentegen ook
uitgaan van jezelf; we zijn er
ook om plezier te hebben. Bij
veel bedrijven is arbeid net zoiets als topsport. Dat is afgrijselijk gewoon, het moet toch ook
anders kunnen?"
„Wat me vrijwel meteen opviel bij het geven van de cursus
is dat wanneer mensen een
plan hebben, al snel de gedachte opkomt dat het toch niet zal
lukken. Daarom doorloopt de

waar je aan begonnen bent. Dan
kun je makkelijker andere dingen bereiken."
Dat deze cursus mensen
langs praktische en intuïtieve
weg verder brengt, daarvan is
de Belastingdienst stellig overtuigd. De cursus werd op verschillende plaatsen in Nederland vrijgesteld van BTW-heffing. De argumentatie van de
dienst luidt als volgt: „De cursus draagt bij aan heroriëntatie
op werk of beroep: werkenden
wordt een nieuwe impuls geboden zich te bezinnen en nieuwe
mogelijkheden te zoeken zowel
in de huidige baan als in een
toekomstige."
De Ronde heeft ruime ervaring op dit gebied. Hij heeft vormingswerk gedaan, landelijk
advieswerk voor educatieve instellingen verricht, en ontwikkelde cursussen voor speciale
doelgroepen en liet bedrij f sleven. Op spritueel gebied heeft
De Ronde zich ontwikkeld door
emotioneel lichaamswerk te

Deze vrlje-tljdspaglna
verschijnt wekelijks In alle
edities van Weekmedla.
Coördinatie: Trurtv Steenkamp,
postbus 2104,' 1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 •
562.2840 (niet op vrijdag).

beofenen, de cursus Avatar te
volgen en te mediteren.
Volgens De Ronde is Focus
een mix van technieken uit de
alternatieve en reguliere circuits. „De maatschappij zit te
springen om nieuwe ideeën,
maar niet om ongebreideld optimisme. Dit is een cursus die
begint bij jezelf; het is geen zelfopoffering. Het gaat om het
ontwikkelen van eigen kracht
waardoor de regels minder relevant worden. Die passen zich
aan aan de capaciteiten van de
mens."
Deelneemster Suzanne Biesma kan hierover meepraten.
„Ik wilde kinderprogramma's
op de televisie maken, liefst
voor Sesamstraat. Maar dat is
een in Amerika uitgegeven toestand, waar in Nederland heel
weinig aan veranderd kan worden. Via de cursus kon ik bekijken hoe ik dat
kon oplossen.
Ik kwam uit
op iets wat ik
heel leuk vind
om te doen:
----- het maken
van muziekatelierprodukties. Daar ben ik
nu mee bezig."
Ook in andere opzichten
blijkt de door Willem Geene
ontwikkelde en door De Ronde
verder uitgewerkte cursus van
nut te zijn. Suzanne Biesma
„Ik was zelf niet zo vreselijk
praktisch, maar nu pak ik het
wat handiger aan. Ik kwak niet
alles tegelijk op mijn bord Het
heeft mijn zelfbewustzijn versterkt, en de dingen lukken nu
wat makkelijker." Hoewel het
een groepssessie is. gaat het om
de eigen ervaring. ..Je trekt je
eigen conclusies, hoewel de
groep ook suggesties aandraagt. Daar krijg je een bredere blik door. "
De Ronde: ,.Dat werkt ondersteunend. Sommige groepjes
komen ook later nog bij elkaar,
op eigen initiatief." Ofschoon
de deelnemer zelf op diepere
lagen kan stuiten, blijft Focus
vooral een praktische zoektocht. ,,Je kunt wel teruggaan
naar de relatie met je pappie en
mammie," vertelt Suzanne,
„maar daar los je niks mee op.
Je kunt creëren wat je wilt, al
moet je wel realistisch blijven.
De Staatsloterij winnen, dat
gaat niet."
Alex Groothedde
Informatie: Ojas de Konde. telefoon
(020) 64-1.7320

antieke spullen meenemen en
dit schijnt voor velen een belangrijk motief te zijn zich aan
te melden.
Een beetje in de stijl van het
tv-programma Tussen Kunst
en Kitsch? Inslegers: „Een leuk
programma dat ook in België
zeer goede kijkcijfers scoort,
maar het springt wel van de
hak op de tak. Dat is ook wel
logisch, want het is televisie. In
de cursus daarentegen diepen
wij een onderwerp gedurende
enkele uren helemaal uit. Pas
daarna volgt de toepassing.
Niet alleen door middel van de
spullen die cursisten meebrengen. We maken jaarlijks diverse uitstapjes om het geleerde in
de praktijk te bekijken."
„In Amsterdam bezoeken we
bijvoorbeeld het Paleis op de
Dam, Museum Willet-Holthuysen, de Beurs van Berlage en
Onze Lieve Heer op Zolder.
Daarnaast organiseren we
kunstreizen waarvoor veel cursisten zich aanmelden. Wij
streven naar aanschouwelijk
onderwijs zodat cursisten rijp
van groen leren onderscheiden.
Ze leren kijken naar antiek en
het op de juiste waarde te beoordelen. Wij brengen hen dus
de kneepjes van het vak bij."

\OTEI

geeft u meer!

Op zondagochtend 8 oktober om half 11 draait de eerste film
uu een nieuwe reeks 'Nostalgie in Tuschinski'. Het is de uit
1927 stammende Engelse beiocmde film

Downhill
van regisseur Alfrccl Hitchoock Downhill gaat over Rockly
Berwick. sporlkampiocn die van school wordt gestuurd Wal
niemand echter weet. is dat Bcrwick de schuld op zich neemt
voor zijn vriend Tini Wakelcy Rockly vestigl /ich in Londen,
krijgt een grote erfenis», maar door een huwelijk met de vcrkwistendc en overspelige actrice Juha raakt hij dat weer
kwijt. Hij wordt eerst gigoio in een Parijse danstent en
belandt zelf tussen de 'ratten' in Marscillc. IJlcnd en uitgeput
keert hij tenslotte terug naar Engeland, waar zijn vader, die
nu de waarheid kent. hem alles vergeeft.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij
de kassa van Tuschinski. betalen Weckmedia-lczers in plaats
van 12.50 slechts 9.50 per persoon voor de film 'Downhill' op
zondagochtend 8 oktober. Telefonisch reserveren is mogelijk
via tclT 020-626.2633.
Deze nieuwe reeks 'Nostalgie in Tuschinski' is tot stand
gekomen dankzij een samenwerking tussen het Nederlands
Filmmuseum. M G M Cinemas en Wcekmcdia.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen:

(Max. vier)

geeft u meer!
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Daihatsu

OTO/ICI CITROEN
biedt aan voor de
vaste prijs van:

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930

Renault

Service en
Reparatie

Volkswagen

Rijscholen

Beige 18 GTD Diesel Station- T.k. Golf 1.6D i.v.m. auto v/d
car, afgifte kenteken '88, APK zaak, '84, zwart sunr., trekh.,
GARAGE ECONOOM
3-'96, ƒ 1.750. Tel. 02159-13639. APK 5-'96, ƒ 3450: 02997-5064.
Amsterdam - Almere • Zaanstreek
km
Repareert
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.R5 TL, '86, wit, APK 8/96, net Wegens auto vd zaak: VW Golf
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse aulokm
uw
Koppeling
en
Remsysteem
of
grote beurt gehad, i.z.g.st., 1.9 TD grijs kenteken (7/93)
n.'bnek die op vrijdag verschijnt in Hel Parool, op zaterkm
snel & vakkundig
10 motorrijlessen + examen ƒ 775.ƒ4.500, tel. 020-6470863.
zw. metalic, volledig alarm
CM9 in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
km
Informeer
naar
onze
prijzen
Motorrijlessen ƒ 50.- per 60 min.
nwe 195/50 banden (5-spaaks)
edities van Weckmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, BuiRENAULT AMSTERDAM
ƒ 6000,Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
AARZEL NIET, BEL NU l!
ƒ22.000,- incl. 1 jr. wegenbel.
Daihatsu
'enveldcrtse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Top occasions met 1 jaar
Proefrit? 08894-24304 Wychen.
BX 14 '87
100.000 km
't AMSTERDAMMERTJE
Theorie op CD-I GRATIS
Ninuwsblüd Goaspordam, de Nieuwe Weesper, Amste!Dan is hier het goede adres:
Uw Bovag-Autospecialist
garantie
BX 16 RS Break '86
Amstel 340-342
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
vcens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Wibautstraat
224
Frederiksplein
6,
020-6232505.
Autobedrijf COBUSSEN
tegenover Carré
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
020 - 561 96 11
ƒ 7000,Baarsjesweg 249-253
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
AX 11E '89
89.000 km
Tegen
handelsprijs:
van
1e
eig.
DIESELSERVICE
Amsterdam 020 - 6121824.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159, tel. 020-6138473.
Hce kunt u uw tekst opgeven?
Renault 21 Nevada 5-drs. StaKempenlaan 90. tel. 020-6140005.
Direct bereikb. v.a. Postjesweg tion, LPG, dakrail, 2-'92, 70 BESTELAUTO'S en pers. brandstofpompen; verstuivers
ƒ 8000,Iciefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
busjes v.a. ƒ3500. Garage cil.koppen vlakken. Garage/
20.00 uur. Tel. 020.605.86.86. Fax 020-605.63.21.
AX 11 TRE '88
63.000 km
ƒ15.250. R21 GTL, 4-drs. Se- Rijsenhout, lid Bovag.
motorenrevisie FEENSTRA
Verkeersschool Trendy
RIJSCHOOL ROLF
Fiat Panda 1000, 5 versri,, wit,
Sdniftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
dan, LPG, bj. 6-'91, ƒ8950.
Meer dan 50 jaar gevestigd: Industrieweg 27, Duivendrecht Amsterdam, een sensatie
Rijden bij Rolf is een begrip in
59.000 km, b.j. 1990, i.z.g.st.
ƒ 9000,SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
R19 TR Chamade, LPG, blauw, Bennebroekerweg 17, RijsenTel. 020-6980639
in rijles: 020-4205386.
Amsterdam. Met een goed
AD Amsterdam.
BX TRD Turbo '89180.000 km ƒ6500. Autobedrijf Jungeling,
4-drs, 7-'90, ƒ7950. R19 TR hout bij Aalsmeer, 02977Voor een goede
team instructeurs geven wij op
tel. 02963 - 1523.
APK
KEURINGEN
ƒ
70,
Voorkom
onzekerheid
in
uw
rijChamade,
groen,
4-drs,
8-'90,
24229. Ook t.k. gevraagd.
SAAB 99, 90 of 900
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Ameen psychologische manier inƒ 13.000.klaar
terwijl
u
wacht.
opleiding
en
vraag
de
gratis
ƒ8250.
BEREBEIT,
Amsteldijk
Fiat Tipo 1.4 DGT, bj. '90,
ook ROYAL CLASS
tensief les en nog leuk ook!
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Ford
Escort
55
Van
1.3,
11-'86,
Garage
West-Center:
RIJLES-INFO-GIDS
BX Toulouse '91
ƒ 84.000 200.000 km, blauw metall.,
25,020-6627777. Zondag 1/10
naar
Hoog slagingspercentage en
Amstelveen: kanfoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
nieuwe
APK,
i.z.g.st.,
ƒ3.500,
020-6122476
(zonder
afspraak)
voor
Amsterdam
en
omgeving
geopend.
ƒ 9.000. Telefoon: 06-53322840,
Hogeweyselaan 21
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: GastSAAB SERVICE
2e
Helmersstraat
15,
A'dam.
020-6255435,
evt.
antwoordap.
aan:
020
6633773
of
6922612.
na 19.00 uur.
1380 AG Weesp
020-6868063/6332405. P.S.
TWINGO V94, paars, 20.000
huLsplein 12.
MOLENAAR
Tevens informatie over theorie- Tel.
A.P.K. KEURINGSSTATION
02940 - 16661
Wij verzorgen ook 8-weékse
km
in
pr.
st.
+
rad./cass.rec.
HOOFDDORP
lessen
en
examentrainingen.
UNO 75 iE 1988, roestvrij, nwe
Keuren zonder afspraak
cursussen en examenroutes rijPrijs ƒ 16.500. 01723-8933.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
XM V6 Excl. leer, airco, aut.,
Onderhoud, reparatie
banden + uitlaat, luchtfilter,
Feenstra & Jimmink
Wilt u een goede en niet te den is vanzelfsprekend.
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
adio, CD sch.dak '93/ 45.000 alu. velg. ƒ 6.995,-023-310604.
APK, met eigen
Blauw/groene Honda Transalp Asterweg 24A A'dam 6364702 dure rijopleiding? Bel dan
volgende dag in Het Parool geplaafst, zaterdag in Trouw
XM D'93
ƒ 27.500
revisiewerkplaats voor Saab600 V, 6-'94, perfecte toerFerry 06-52821994 b.g.g. 020 Autobedrijf CRYNSSEN
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
motoren en versnellingsbakken
XM Turbo D '92, Amb. airco
motor ƒ 12.895: 020 - 6252921.
6127187. Eerste 4 lessen voor
Crynssenstraat 10-14
tevens verkoop van nieuwe Corolla 1.3 DX, l. bl. metall.,
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
schuifd. 5 stuks v.a. ƒ24.500
ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,Tel.: 020-6184402.
XM Turbo D '90, ABSƒ 17.500
en gebruikte onderdelen
Totale oplage l, l miljoen exemplaren.
'85, 1e eig., APK goed ge- T.k. Kawasaki 750 LTD, b.j '81,
APK-keurstation, reparaties 20 lessen + examen ƒ 950,-.
XM Comf. '92
ƒ 19.900 Ford Sierra 2.0 laser 5 drs, LPG,
nwe koni's/spatborden. Vr.pr.
keurd, i.pr.st, vr.pr. ƒ4000.
02503 - 14097
alle merken en schaderegeling. Ook in Zaanstad en omgeving.
XM 2.0i Ipg '92, telef. ƒ 15.000 b.j. '85, APK 9-'96, wit, sunroof
Tel. na 18.00 uur: 020-6902454. ƒ4.950. Tel. 020-69958S3/
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
XM 2.0i Ipg '90
ƒ 10.900 dak, cv, ƒ 3450: 020-6192966.
020 - 6990343 antw.app.
SAAB DEPOT
AUTO l-IN-3 MINI'S?
GARAGE ECONOOM
Xantia 18 SX, Ipg, '94ƒ 28.500 Wegens lease: goed onderh. Verkoop van nieuwe en gebr. Toyota Carina I11.6 DX, b.j. '87,
km.st.
170.000,
kl.
rood,
4
drs.
Studenten 10% korting
ZX Diesel 5-d., '93
ƒ 19.500 Sierra 1.8 laser, b.j. '86, 5-drs. onderdelen. Tevens revisie, onVoor al uw SERVICE BEURTEN
3 regels
ƒ 42,00
Vr.pr. ƒ 6000. Tel.: 020-6418354
Autosloperij De Liede.
bestel-, vracht- en
ZX 1.8 i Furio'93
ƒ19.900 Tel.: 075-318363 b.g.g. 176617. derhoud, rep. 04120-36737.
en ONDERHOUD
voor elke extra rege!
ƒ 14,20
personenauto's, -bussen
INKOOP
ZX 14i Fuore '93
ƒ 19.500
Schadetaxatie
en
-herstel
Adverteren in
mm-prijs
ƒ 8,80
020-6794842, 020-6908683
Loop + Sloop auto's
ZX 1.6 Aura 5 d. '92 ƒ17.500
T.k. Saab 900i D, rood, '84,
Gratis leenauto's beschikbaar
deze rubriek
mm-prijs met vignet
ƒ 8,80
Zie ATS telet. pag. 888
Verkoop onderdelen
ZX 1.6 Aura 5 d. '91 ƒ15.500
LPG/APK 8-'96, div. extra's
APK-KEURING,
FAX: 020 - 665.63.21
R.D.W. vrijwaring
AX First, 5-d. m. '92 ƒ 9.950
ƒ5750. Tel.: 053-766588.
klaar terwijl u wacht.
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 10,40
DE LUGT luxe en bestel vanaf
BX TGD Br. '92
ƒ 17.500 CRX 1.6i Rd. met. 40.500 km,
Geen voorrijkosten
Advies voor 'n goede Occasion
AUTOLAK
ƒ50,- per dag excl. BTW.
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
BXTGD Break '91 3x ƒ 14.500 veel extra's, 1e eig. ƒ22.500.020-6198691
Wij bieden u een snelle
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
niet breder dan twee kolommen).
BX TGD Break '89
ƒ 9.950 Tel. 038 - 233957. Moet weg.
023-353685
en vakkundige service
Peugeot 106/306, Renault LaBX TZD Turbo '92
ƒ 16.500
alle
kleuren
Frederiksplein 6, 020-6232505. AUTOVERNIETIGING A'DAM guna, Vracht -t- bestelwagens.
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
BX TZD '92
ƒ 12.500 Van 1e eig. rode Honda Civic
koopt schade-, sloop-, defecte
BX 19 TZI '91
ƒ 12.500 '91, 1,5i, luxe uitv., 3 drs, APK
RENT A BRIK
ook in spuitbussen
Gewone advertenlies (breder dan twee kolommen), taZelf sleutelen of auto spuiten auto's, autowrakken (compl.)
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
BX 16 TZI '92
ƒ 14.500 gek. 8-'95, 75.000 km. Perf.
Personenbus ƒ 89,- p.dag
doe je bij HEINING HOBBY- gratis afgehaald. Officiële vrijrief op aanvraag.
onderh.
ƒ
17.000.
02979-88184.
Dealer
voor
A'veen
Uithoorn
Aalsmeer
en
de
Ronde
Venen
BX Progress '92
ƒ 12.500
HAL. 02907-6999 A'dam,
waring RDW. Inl. 020-6847525 Opel Kadett v.a. ƒ 39,- p.dag
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Voor meer informatie of advies, bel
BX 16 TGi '90
ƒ 8.950
All-in. KM vrij!
Otto Nieuwenhuizen bv
Sloterdijk 3.
(Op
afspraak
gratis
halen
en
brengen)
BX 14 Deauville '92 ƒ 12.500
Grote sortering ONDERDELEN
Tel.: 020-6922930
Overtoom
515,
Amsterdam
• Auto te koop? Plaats in deze van alle schade-auto's, alle
BX 14 RE '88
ƒ 4.950
rubriek. U zult verbaasd staan merken, alle bouwjaren.
BX 14 TE, Lpg '87 ƒ 3.500
WESTDORP
(020) 6129804
over het resultaat.
GEBR. OPDAM B.V.
LADA en KIA dealer
VISA GARAGE BV
Tel.: 02502-45435.
3x Lada 2105 1.5
'93
AUTO-ELEKTRA
HECHRI
BV.
240
DL
2.3
Sedan
km.
100.000
10 VOLVO STATIONS,
Houtmankade 37, A'dam.
Minicamper VW-bus '92, die6x Samara 3 drs . '90 t/m '94
Klaar
terwijl
u
wacht.
91;
440
DL/GL
'90;
340
DL,
Het HOOGSTE BOD?? Bel sel, gr. kent., privé gebr. Vr.pr.
1988 t/m 1994, ANWB.
Tel.: 020-6278410.
4x Samara 5 drs . '92 t/m '95
Ruilstarters
en
dynamo's.
5-speed
'87;
340
DL
spec.
voor
vrijblijvende
prijsopgaaf.
Tel. 04929 - 64495.
ƒ23.000. Tel.:05274-6830.
2x Samara Diva 4 drs '92, '94
Valkenburgerstraat 152.
5-drs, '88; 940 Sedan, aut. '91;
Loop-, sloop- én schadeauto's
1x Kia Sephia 1.6 4 drs .. '94 940 GL, 01 .'92, d.blauw, nw st.
Tel.: 020-6240748.
VOLVO-NIEROP
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. Te huur VW camper type
1x Kia Sportage 2.0 16 V '95 1e eig. Boekjes t.i. Div. extra's. Vancouverstr. 2-12 A'dam-W
Gevraagd jonge auto's vanaf
Grote sortering ONDERDELEN 1992 a contant. Belt u voor inl.
CALIFORNIA 2+2 pers. va.
1x Kia Besta 2.2 D
'95 Interessante prijs. 080 - 584747.
020-61'*3951.
DE METEOR: Verkoop nieuw Adm. de Ruijterweg 396-398
van schade-auto's, alle
ƒ850.- p.wk., all in,
03410-19354 of 0652-977028.
940 GL 2.3 Autom
12/92
merken, alle bouwjaren.
Autobedrijf Veldhuizen,
en gebruikt. Diverse landrovers
A'dam: 020 - 6825893
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
GEBR. OPDAM B.V.
940 GL 2.3, Airco
1/92
A'dam - ZO., 02940 - 17316.
90-110-130. Onderhoud & repamerk auto a cont. met vrijwar.
940 GL 2.0
3/92
Tel.: 02502-45435.
ratie. Bloemendalerweg 54,
VW/Audi dealer A-POINT ook
bewijs. Tel: 020-6105478.
Wij hebben keus uit
745 GLD-TD Estate . . . . 1/88
WEESP. Tel.: 0294-415240.
Missot.
specialist
REMen
Rode VW Kever 1200, 1975, voor nieuwe en gebr. campers
meer dan 10 Automaten
440 GLE 1.8
6/94
Te koop gevraagd AUTO'S a zeer goede staat, APK mei '96, en verhuur (2-4 pers.)
FRICTIE-MATERIAAL.
v.a. ƒ3.500.Van 1e eig. wegens omst. uitst, 440 Turbo
Adverteren in deze rubriek
7/89
contant met vrijwar.bewijs
Amsterdam-ZO: 020-6964964.
ƒ2.750. Tel.:020-6228849.
Mazda 121 (yooh) inj. 54 okt, 340 DL aut
Tel. 020 - 665.86.86
6/88 GOLDCAR B.V. Amstelveen Bosboom Toussaintstr. 43
Tel.: 02908 - 24640
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Tel. 020 - 6433733.
'93 20.000 km, 1 jr fabr. gar. 440 Reet 1.8
FAX 020 - 665.63.21
'6/94
Postbus 156. 1000 AD A'dam ƒ 18.750,-: 020 - 6462930.
480 ES 1.8i
10/89
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Zie voor aanbiedingen voor
Nijverheidslaan 1, WEESP
handelaarsprijzen onder
Ford Escort 1.6 CLX, 11/92,
Tel. 0294 418200/418008
Cnroen. Van Aalst Auto's.
rood, 40.000 km. ƒ 19.500.Tel.: 02979 - 84866
ALBERS, OUDERKERK.
Volkswagen Jetta, rood, 1.6.
Tel. 02963-1767
autom. '86, APK/VVN gekeurd,
Honda
Accord 2.0 EX, sedan
124.000 km
ƒ4.950.940 GL LPG
'91
1990,90.000 km, ƒ 19.750. Auto
ECONOOM: 020-6232505.
850 2.5 Estate
'93
Service Wetter: 02907-6572.
850 GLT autom
'92
740 GL Autom, LPG
'91
Auto's te koop
740 GL station Diesel
'90
Nissan
460 DL stuurbekr
'93
van ƒ 5.000,'92
Sunny 1.6 L, bj. '90, km.st. Corsa 1.5 Turbo Diesel GLS 5- 460 GL 1.8
voor het publiek. U kunt dan
'90 t/m '94
tot ƒ 10.000,Volvo 245, stationcar, grijs met. 50.000, ANWB gek. i.g.st. vr.pr. d., b.j. 7-'94, nog 2 jr garantie, 440 DL-GL
precies zien, horen en proeven
440
aut
'90
'92
'94
1992
ƒ 29.750.- ƒ 10.000. 020-6992345 na I8u. ƒ25.900. Tel.: 01891 • 12949.
340 GL Autom
'90
Volvo 340, DL 5 speed, orig.
(!) waarom de hoogstamboomVan Vloten, Volvo dealer.
Tegen hand.pr.: Nissan Prairie Opel Kadett 1.6 D combi '85, 340 DL-GL
'87 t/m '90
56.000 km. bj. '83, ƒ1.500.gaard niet verloren mag gaan.
Tel.: 020 - 6396222.
2.4 SLX, V93, van 1e eig., APK 4-'96, prima, ƒ 3.500,240 Stationcar
'92
VOLVO-NIEROP, A'dam-West.
'Houd de Bongerds Hoog' is
Peugeot 605 Turbo D, 1993LPG, groen metall., ƒ30.500. Tel. 020-6920459/6442985.
Te i. 020-6183951.
een actie van LandschapsABS d.groen, 140.000 km Nw. model Sunny 1.4 L 16V
Daihatsu Cuore TX, rood, ƒ 29.500. Visa garage.
beheer Nederland, met steun
3-drs, LPG, 3-'92, ƒ 12.250.
Tegen handelsprijs: Vectra 2.0i
90.000 km. '91, APK/VVN ge- Tel. 020 • 6278410.
. van Stichting DOEN van de
Primera 2.0 SLX 4-drs, rood, GT HB, antrac. met., 3-'89,
kcurd ƒ 8.950.schuifd., stuurbekr., elektr.
Nationale Postcode Loterij.
ƒ 14.950. Vectra 1.8i GL, 5-drs,
ECONOOM: 020-6232505.
ramen, 2-'92, ƒ 16.250. BERE- LPG, rood met., 8-'91, ƒ 13.450.
Audi
BEIT, Amsteldijk 25, A'dam, Vectra 1.8i GL 5-d., blauw,
Subaru Mini Jumbo SDX, rood
De hele netto opbrengst van de
met persoonlijke service
020-6627777. Zo. 1/10 geop. zonw. glas, LPG, st.bekr.,
'90, 5-drs. APK/VVN gek.
Postcode Loterij gaat naar orgaTel.
020
6369222,
Meeuwen29.000 km, ƒ9.750
9-'91, ƒ14.950. Kadett 1.3 LS, laan 128, Amsterdam-Noord.
nisaties en acties voor een schoHEERE: 020-6719154.
6-'87, ƒ5250. Kadett 1.2LS, 3Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
ne en rechtvaardige wereld.
drs. Station, LPG, 8-'85, ƒ 2950.
'Houd de Bongerds Hoog' is
BEREBEIT A'dam 020-6627777 Volvo 240 GLE, 2.3 inj. autom.
MINOR
MOTORCARS
Van
ƒ54.465.Auto's te koop VOOR
daar dicht bij huis een goed
bj. 1983, APK tot 8-11-95,
Zondag
1/10
geopend.
ƒ48.195.Sloterkade 43/44
voorbeeld van.
ƒ 750.-020-6240134.
van ƒ 10.000,- metallic, w.w. glas, ABS,
Amsterdam
verstelbaar stuur i.h.v. stoel Tel. 020 - 6177975/6158022 T.k. Opel Astra 1.6 L, Azur
tot ƒ 15.000,etc. 10 jaar carrosserie-garanU steunt dat werk als u meeblauw, met spoilers in zelfde
Rover-dealer voor
speelt in de Postcode Loterij.
Voor een goede SAAB 99, tie 1600 • 5000 km.
Amsterdam, Amsteveen e.o. kleur, schuifdak, 18.000 km, ± 50 auto's APK gek. Den
1994, voor slechts ƒ25.000.
Tegelijkertijd maakt u 'elke
90 of 900, ook Royal Class
Brielstr.
18,
A'dam,
zijstraat
ROVER GARAGE BOOM
Tel.: 020 - 6456533.
SAAB SERVICE MOLENAAR
maand kans op meer dan honHaarlemmerweg bij molen.
voor een goede occasion
Audi-VW-dealer Amsterdam
Hoofddorp 02503 - 14097
derdduizend prijzen, van 5 gulT.k.: zilv.gr. Opel Kadett 1.3 020-6844079. Tevens Inkoop.
Dealer voor Hoofddorp,
EXCELLENTE DEALER 1995
HB 5-drs, eind '86, APK 2-'96,
den tot 7 miljoen! Stuur vandaag
AUTO van de WEEK
Amstelveen, Uithoorn, en
Contactweg 47
ZX 1.4 Br. 6 mnd. gar.f 28.600
ƒ5150. Tel.: 02990- 32177.
nog de bon in én doe mee. •
Samara 3 drs '92, 26.000 km A'dam-Sloterdijk, 020-6869611
Aalsmeer 02977-25667
Xantra 1.8 Allure 2/95 ƒ36.500
bordeauxrood, veel extra's
Xantra 1.8 SX 9/94 ƒ34.700
ƒ 10.500.
BX 1.9TZD 11/91
ƒ18.900
Westdorp. 020 • 6825893
Honderden vrijwilligers kunnen
BMW
BX 1.6TZi 1/90
ƒ13.900
aan de slag met het onderhoud van
AX 1.1 First 6/91
ƒ12.900
Te koop: NISSAN MICRA
de bongerds. De Postcode Loterij
BX 1.4 Lpg 6/88
ƒ 4.950
TREND '91, i.z.g.st. APK tot T.k. BMW 318, APK april'96, m
helpt mee!
996. onderh.rapp. aanw. 1e o.a. trekhaak, sportv., i. pr. st
Van
AALST
auto's
ƒ 1500. Tel. 02975-33259.
eig. Tel. 020 - 6253363.
De traditionele boomgaarCommunicatieweg 6, Mijdrecht
den, met hun grillige fruitboSubaru Mini Jumbo SDX, Van part. BMW 525i 24V 3/92
Tel.: 02979 - 84866
-wart, '92, 5-drs. 43.000 km. 94.000 km, met. gr., trekh., air
men en rijke dierenleven zijn
co, ABS afst. al., mistl. RDS rad
Nieuwe auto ƒ 12950
niet uit het Nederlandse landzr mooi ƒ42.500. 01826-2854
Nieuw, Nieuw
HEERE: 020-6719154.
"Meer loten meer troost." Dat
schap weg te denken. Toch
ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
Automarkt Barneveld
moet de Hilversumse hoofdzijn ze bijna verdwenen. De
de bingoprijzen en de Jackpot.
Ik
machtig
u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
Professioneel en betrouwbaar
prijswinnaar van deze maand
Postcode Loterij steunt daaraangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
Grote keus en veel service.
gedacht hebben toen hij
om de actie 'Houd de
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
ledere vrijdag en zaterdag
Chrysler - Amstelveen
negen troostprijzen van 1.000
Bongerds Hoog' die het
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
Kom naar Barneveld voor
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
gulden elk ontving.
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
komende \veekeinde van start
uw verantwoorde aankoop.
Oealor voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
gaat.
Industrieterr. Hasselaar-West.
ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Mis! Hij speelde namelijk
Welkom
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)
mee
met
tien
loten
en
op
zijn
Zaterdag 7 en zondag 8 oktober
Tel, 03420 • 23432.
ƒ5000,AX 11 TRE '87
115.000
BX 14 TE LPG '90290.000
BX 16 TRI LPG '87180.000
Renault 5 TL '88 160.000

Charade 1.3 inj. Sedan '92,
Charade 1.3 inj. sport '93,
Cuore TS '93, Cuore Tr '92,
Cuore Ts, aut. '87
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstraat 2-12
A'dam-West. Tel. 020-6183951.

PEUGEOT-DEALER
U zoekt een nieuwe
gebruikte auto ?
U zoekt
een Peugeot ?
U zoekt
een Peugeot
waar u jarenlang probleemloos mee kunt rijden ?
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Bedrijfsauto's

Fiat

Saab

Motoren/Scooters

Toyota

Autoverhuur

Ford

OUKE BAAS

Autosloperijen

niet duur!!!

Accessoires
en Onderdelen

Honda

Suzuki

Amstelstein - Suzuki

Lada

Volvo

Campers

Auto's te koop
gevraagd

Land/Rangerover

Klassiekers
en Oldtimers

Automaten

Mazda

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

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

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI

voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Volvo Van Vloten

Opel

Postcode Loterij steunt fruitbomencampagne

Houd de Bongerds Hoog

Van Vloten

Amsterdam
uw Volvo-dealer

A4/101 pk

• direct leverbaar

Rover

Algemeen

Autovroon

Peugeot

Troostprijs?

Chrysler

Citroen

AX 1.0 Escapade
3 93, 72.500 km. Open dak.,

Vraagprijs ƒ 13.000.-

106 XR 1,1 Green, groenmet. 3 drs 7/94, 14.200 km ƒ23.750
106 XRD 1.5, groenmet. 3 drs
10/94, 13.300 km ƒ25.750
205 Forever 1.4, gnjsmet. 3 drs
11/94, 10.200 km ƒ23.750
205 GTI 1.9, groenmet. 3 drs
1-91, 75.000 km ƒ25.750
306 XR 1.4 Summertime. blauwmet. 1/95, 20.100 km ƒ29.750
306 XT 1.8 automaat, wit
8/94, 17.000 km ƒ35.750
CHYPARSE, Soesterberg vul: 405 GRXD 1.9 Crystal, groenmet.
2 95, 46.000 km ƒ 37.500
uw Citroen-veerbollen vooi 405 Ml 16X4, groenmet.
10/92, 21.000 km ƒ39.500
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS 605 SLI 2.0, blauwmet.
3'93, 46.100 km ƒ37.500
Tel.: 03463-51150.
605 SR30V6, wit
3'91, 95000 km ƒ 29.750
CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Anth. Fokkerweg 15, Amsterdam West. Tel.: 020-6178805
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Tel. 020-6320190 fax 6343433 Joh. v. Hasseltweg 65, Amsterdam Noord. Tel: 020-6372727

Tel. 075 - 70 41 40
CITROEN
OLTHOF
A< Escapade 2,93.. ./ 13.950
A>; First 692
/ 14.250
A< First Class 393 . ./ 15.250
Ax First Impr. 3; 94 . . ./ 17.250
/:A Avantage 1.6 10'92/ 18.950
ZX Reflex 2 9 3 . . . . / 19.950
ZX Aura 1.8 1 95 ... ./29.500
BX Deauville 9/93 . . ./19.250
Peugeot 205 1.4 V92 ƒ 14.250
f> mnd renteloze uitgestelde
betaling van max. / 10.000
en 1 jaar volledige garantie
+ l jaar gratis onderhoud
holatorweg 40, Afslag S 102
Amsterdam, Sloterdijk
020 • 6823520

NEFKENS AMSTERDAM BV

LORIST PEUGEOT
Ruime keuze in 2 CV occasions Te koop: 309 KE '88. Grijs
104
ZL
'84
ƒ 1.500
met./sch.dak/radio.
Prima
alle leeftijden. De Eendenspe
205 GR 1.4i '89
ƒ10.500
cialist Leende. Tel. 04906-1528 auto. Vraagprijs ƒ 6500.
309 XRD Magnum W 08,750
Telefoon: 020 - 6948757.
205 GTI '89
ƒ14.500
V.a. ƒ85: 5 veerbollen
306 XN Select '94 ...ƒ26.500
op druk brengen bij de Citroen
405 GL, LPG, 89 . . . .ƒ 8.250
Spec. in Zaanstad Garage
605 SRI ' 9 0 . . . . '
ƒ17.950
P.X 14, b.j. '86, APK tot 1/9/96, RENE SPAAN, 075-281193 911 Targa, bj. '74, nwe lak, moAPK + 3 mnd. Bovag Gar.
bordeauxrood, 150.000 km, Vraag tevens naar onze inrui tor 100 %, alarm, stereo. Tax.
Tel.'020- 6237669.
i.y.st.. / 1.950, 02979 • 73191. Iers en aantr. rep. prijzen.
rapp.Pr.n.o.t.k. Tel 080-225621

Porsche

Lada Samara 1.5 5-drs . .1992
Lada Samara 1.5
1990
Lada 2105 1.5, verwacht 1992
Subaru Legacy 2.2 awd .1991
Subaru Justy 1.0 DL 5drs1992
Subaru Mini Jumbo SDX 1991
Subaru Mini Jumbo SDX 1992
Subaru 18 GL
1987
Daihatsu Cuore
1992
Volkswagen Jetta 1.6 .. .1986
Honda Accord 2.0 EX ..1990
Fiat Uno 75 IE
1989
AUTO SERVICE WETTER
Zwanenburgerdijk 603
1161 NX Zwanenburg
Telefoon: 02907 • 6572
PARTICULIEREN, kom voor inen verkoop van uw auto naar
de nieuwe grote automarkt te
Barneveld.
Vrijdag en zaterdag. Succes
verzekerd. Tot ziens.
T.k. inruilauto's: Ford Sierra
2.0 CL, 5-drs, LPG, VI
ƒ5250. Kadett 1.3 LS, 6-'87,
ƒ5250. Kadett 1.2LS 3-d. Station, LPG, 8-'85, ƒ2950. Golf
Memphis, 7-'85, ƒ6250. Citr.
BX1.6TGI, LPG, 3-'89J6450.
Peug. 205 XS, 6-'85, ƒ4250.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, 0206627777, Zo. 1/10 geopend.

tiende lot was de ton gevallen. Want zo was het: "Meer
loten, meer kans." Proost!

opent in elke provincie in
Nederland een hoogstamboomgaard (bongerd) zijn hekken

Naam:
Adres:

DE UITSLAGEN MlSi2 OKTOBER
Stand Mega Jackpot:

3 miljoen
De Bingocijfers:
25
15
18

04
31
44

Getal1t/m21
34 19 24 43 26
10 38 28 05. 07
12 03 09 27 14

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.000,Zetfoulen voorbehouden

De overige Bingoprijzen:
Getal 22 t/m 36
29
40
13
06
39
16
17
01

/ 10.000,ƒ1.000,ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

21
36
08
33
22
45
42

f 25,-

ƒ20,ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Straatprijs:
ƒ 3.000,6601 WV
Keuze Prijs
6601WV003

De BMW: 8242 AZ 022 te Lelystad

D dhr. n mevr.
:

•

Postcode:.
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tel.
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Banknummer:

150.95.10

LOTERIJ

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
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De vormgeving1 van de
Xantia Break is wat je
noemt uitgebalanceerd.
Hij heeft een keurige
lijn zonder storende
elementen

Onder de hoedenplank
heeft de Citroen Break
een inhoud van 512 liter en met een neergeklapte achterbank loopt
dit op tot 1144 liter
Foto's: Citroen

Xantia Break breekt de markt
Het kon natuurlijk niet
uitblijven, een Xantia Break.
Deze week fleurt Citroen de
narkt ermee op. We hebben er
een paar jaar op moeten
wachten, maar het resultaat
nag er zijn. Rijcomfort op hoog
niveau.

ORIG JAAR introduceerde Citroen de
ZX Break en .nu
volgt dan de hoger
in de markt geplaatte Xantia Break. Hij nam
en prominente plaats in bij
e stand van Citroen tijdens
e vorig maand gehouden
Autosalon in Prankfurt.
Hij verkeert in het M2-seglent in gezelschap van stationersies van onder meer Moneo, Passat, 405, Primera, Cari.a, Laguna en 80. In de eerste
.elft van dit jaar werd de markt
edomineerd door de Mondeo
iet ruim 30 procent. De Passat
n 405 volgden op ruime aftand als naaste concurrenten,
laar geloof ons, dat'gaat veranieren. Ten eerste omdat de
ortgeleden gepresenteerde Launa Break beslist hogere ogen
ooit dan de Nevada de afgeloien maanden met een beschei,en marktaandeel deed. We
chatten in dat hij de 80 Avant
n verkoopcijfers naar de kroon
aat steken en dat hij zelfs
icht in de buurt van de 405
Break komt, omdat we van de

nieuwe 406 op korte termijn
nog geen Break hoeven te verwachten.
En dan de Xantia Break die
zich een plaats moet veroveren
tussen de bovengenoemde merken. Gokje: hij rekent af met
overeenkomstige modellen van
Nissan, Toyota en Audi. Een
nadeel is wellicht dat het hier
een nieuweling betreft en geen
opvolger met een of andere
staat van dienst. Hij moet het
allemaal nog maar bewijzen.
Maar verder hebben de collegafabrikanten genoeg reden zich
eens zorgen te maken over de
komst van de Xantia Break.
Niet dat hij nu zo opvallend is.
We reden nog voor de officiële,
Nederlandse introductie van
deze week enkele dagen met de
2.0i 16V en geen weggebruiker
die het opviel. Alsof hij al jaren
op de markt is.
De vormgeving van de Xantia
Break is wat je noemt uitgebalanceerd. Hij heeft een keurige
lijn zonder storende elementen
en wat ons betreft ziet hij er
veel geslaagder uit dan de andere breakuitvoeringen van Citroën. Het dak loopt iets af naar
achteren en de onderste lijn
van de zijramen loopt duidelijk
omhoog. Dit contrast zorgt
voor een vloeiende dynamiek.
Het belangrijkste is natuurlijk
hoe het zit met de bagageruimte. Deze is bekleed en voorzien
van enkele ringen om bagage
vast te snoeren. Onder de hoe-

Civic Daytona
Honda heeft voor het eerst een overwinning geboekt in de
IndyCar World Series, in New-England behaalde het de
titel in de 200 Mijlsrace. Om het gelijktijdige feestje van de
éénmiljoenste Civic Coupé extra luister bij te zetten brengt
een op op de IndyCar gerichte versie op de markt: de
Daytona. Hij onderscheidt zich door de speciale striping,
de achterspoiler inclusief derde remlicht, lichtmetalen velgen, een sportstuur en speciaal middenconsole. Hij is
leverbaar tegen betaling van 37.490 gulden.

denplank heeft hij een inhoud
van 512 liter en met een neergeklapte achterbank loopt dit op
tot 1144 liter. Een inhoud van
512 liter is veel voor deze klasse. Wie tot dakhoogte wil stapelen, vindt een ruimte van bijna
17 honderd liter en dat is meer
dan de Mondeo, Passat en 405.
Vanaf de rugleuning van de
voorstoelen biedt hij een gestrekte laadvloer van 1,85 meter, achter de leuning van de
achterbank bedraagt dit 1,1 meter.
In die laadruimte mag je zonder mankeren 530 kilo bagage
vervoeren zonder dat de Xantia
Break begint te sputteren of
door te zakken. En dan komen
we dus bij de grootste troef ten
opzichte van de concurrentie,
het veersysteem dat een constante rijhoogte verzorgt. Zou
Mary Poppins soms aan Citroën hebben gedacht toen ze

superformiweldigeindefantakolosachtig zong?
De eerste kilometers vragen
enige gewenning in de besturing maar wie eenmaal van het
hydropneumatieke (twee veerbollen) of hydractieve (drie
veertaollen) systeem van Citroën heeft geproefd, schijnt
niets anders meer te willen. Zeker bij de Xantia waarvan de
achteras is voorzien van een
meesturend effect. Het garandeert een optimaal comfort onder alle omstandigheden. Niks
geen gezweef, maar stabiel door
bochten met een preciese en
lichte besturing. Afhankelijk
van de uitvoering beschikt de
Break over het hydractieve
veersysteem met twee standen:
stug of soepel. Maar denk nu
niet dat je bij de eerste stand bij
een hobbeltje door de wagen
stuitert. Het stug van Citroen is
al meer dan comfortabel. Over

de stand soepel spreken we
maar niet eens.
De Xantia Break is leverbaar
met vier benzinemotoren en
een dieselmotor. Nieuw in het
Xantia-programma is de 2.0 liter turbomotor, die we kennen
uit de XM en Evasion. Daarnaast is hij leverbaar met een
1.8 liter, een 1.9 liter turbodiesel en een 2.0 liter met naar
keuze twee of vier kleppen per
cilinder. De 135 pk sterke 2.0i
16V munt uit door zijn trekkracht in de lagere toerentallen. Volgens fabrieksopgave
neemt hij genoegen met 8,6 liter
Euroloodvrij per honderd kilometer en wie zijn rijstijl in de
gaten houdt kan daar best weieens onder duiken.
Over het interieur van de 2.0i
16 V valt ook al weinig te klagen,
wat dat betreft rijden wij liever
met andere auto's voor dit
soort verhalen. Hij is 22 centi-

meter langer dan de Berline en
die ruimte vind je natuurlijk terug ten behoeve van de passagiers. Voor benen en hoofd is
net even meer plaats. Verder
biedt hij onder meer bergruimte in vier portieren, een audio
met afstandsbediening in het
stuur, binnenverlichting met
vertragingsinterval en een verstelbaar stuurwiel. Het enige
waar je je aan kunt storen is de
plaats van de knop voor het
elektrisch verstellen van de
buitenspiegels. Die is weinig ergonomisch verticaal geplaatst.
Vreemd genoeg moet je voor
een airbag aan bestuurderszijde in de versies X en SX extra
betalen. Alleen in de VSX is
deze voorziening standaard en
dit geldt eveneens voor ABS. De
prijzen van de Xantia Break,
die op 6 oktober officieel geïntroduceerd wordt, variëren van
40.995 tot 63.535 gulden.
Everhard Hebly

e nieuwe Polo lijkt verdacht veel op de Seat
Cordoba, ook al afkomstig uit de VW-stal. De
wielbasis, kofferruimte en
wagenbreedte van beide auto's komen met elkaar overeen.

D

Inderdaad, ze zijn dan ook
voorzien van dezelfde bodemplaat. Volkswagen gaf haar eigen sedan evenwel een andere
styling en aankleding. Aan de
achterzijde bijvoorbeeld doet
hij sterk denken aan weer een
andere VW-genoot, de Audi A4.
Maar wat maakt het uit. De
Polo Sedan pis de gulden middenweg d' , olo hatchback en
Vento, d? / .iets anders is dan
een Gol' / et een kont. De af-

De Polo Sedan is de gulden middenweg de Polo hatchback en
Vento

zonderlij ke kofferruimte van
de Polo sedan heeft een inhoud
van 455 liter en dat is wel even
wat anders dan de bescheiden
245 liter van de hatchback. Akkoord, van die laatste kun je de
achterbankleuning neerklappen zodat het allemaal wat rui-

mer wordt maar bij de sedan
kan dat ook.
Alle uitvoeringen zijn voorzien van stuurbekrachtiging,
een in hoogte verstelbaar stuur
en in de kleur van de carrosserie gespoten bumpers. Verder
kun je met behulp van diverse

De Alfa-kenners weten genoeg
als ze de woorden Quadrifoglio
en TwinSpark horen. Vanaf
half oktober levert Alfa Romeo
een 145 in een dergelijk
sportieve uitmonstering.

ET IS EEN heel aardig

exemplaar van de voH
rigjaar gentroduceerde 145-reeks en dan vooral
dankzij de aanwezigheid
van de nieuwe 2.0 liter TwinSpark-motor waarmee ook
de GTV en Spider zijn uitgerust.

Hij beschikt over de unieke
combinatie van vier kleppen en
twee bougies per cilinder plus
een variabel inlaatsysteem. De
150 pk's bij 65 honderd toeren
bezorgen deze 145 een top van
210 km/uur. De bekende sprint
raffelt hij af in iets meer dan
acht seconden. Volgens fabrieksopgave noteert hij een gemiddeld brandstofverbruik van
8,1 liter per honderd kilometer.
Dat is vrij zuinig maar we kunbouwstenen de auto aanpassen nen ons nauwelijks voorstellen
aan je eigen wensen. Het moto- dat iemand met een beetje sporrenprogramma ziet er op dit tieve rijstijl dit verbruik realimoment iets anders uit dan van
de hatchback: een 1.4 met 60
pk, een 1.6 met 75 pk en 100 pk
en een 1.9 direct ingespoten
zuigdiesel (SDI). Importeur
Pon laat weten dat nog niet
vaststaat welke motoren in Nederland worden aangeboden.
Wij gokken dat de aanvangsprijs van de Polo sedan onder
de dertig mille blijft.

Polo in de geest van Cordoba
Volkswagen krijgt er begin
volgend jaar een auto bij in de
klasse van compacte sedans:
een Polo met kofferklep. Hij
moet een alternatief zijn voor
degenen die de WV Vento te
groot vinden.

Spierballen voor de 145
seert. Technisch is de 145 Quadrifoglio natuurlijk aangepast
aan de motor. Zo heeft hij rondom geventileerde schijfremmen en ABS. Daarnaast nam
Alfa het onderstel onder handen om de prestaties in goede
banen te kunnen leiden.
Aan de buitenkant kreeg hij
een paar spierballen mee in de
vorm van spoilers, zijskirts en
brede 15-inch sloffen. In het interieur vinden we ook aantal
luxe accessoires die de Quadrifoglio kenmerken. Het stuurwiel en de knop van de schakelpook zijn met leer bekleed.
Stoelen en dashboard zijn in de
kleur grijs-anthraciet. De meters in het dashboard hebben
een iets sportiever tintje dan we
gewend zijn.
Verder is hij voorzien van een
airbag, snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging, elektrisch
verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels en een check
control systeem. Hij is leverbaar in een vijftal kleuren. Alfa
Romeo heeft nog geen definitieve prijs vastgesteld maar
streeft naar een bedrag ter
grootte van 45 duizend gulden.

Er is nog meer nieuws over
de Polo. Tegen een meerprijs
van 19 honderd gulden levert
VW een Polo Open Air met
elektrisch bedienbaar schuifdak boven voor- en achterpassagiers. Daarnaast is voor de
Polo 1.6 (en vanaf november
voor de 1.4) voortaan een viertraps automatische versriel- De nieuwe uitvoering van de 145 is uitgerust met spoilers,
lingsbak leverbaar. Volgend zijskirts en brede 15-inch sloffen
jaar start ook de levering van
een Polo met 1.9 zuigdiesel met
als eigenschap weinig trillingen
en geluidsarm. VW gaat 24 duizend gulden voor de basisuitExtra Accent
voering in rekening brengen.
'De 3- en 5-deurs Peugeot 106 Accent 1.1 en 1.5 diesel krijgen extra accent met een rijkere uitrusting. Peugeot
levert beide Accenten nu met centrale vergrendeling,
twee elektrisch bedienbare ramen en een kaartleeslampje. Hij beschikte al over zaken als getint glas en een in
delen neerklapbare achterbank. De prijslijst van de 106
Accent begint bij 23.990 gulden

Half miljoen Twingo's

In ruim twee jaar tijd heeft Renault al meer dan een half
miljoen Twingo's verkocht. Bijna de helft daarvan rijdt
rond met een Frans kenteken. In Frankrijk bedraagt zijn
marktaandeel 6,3 procent. In ons iland ligt dit met iets
meer dan 18 duizend exemplaren op ruim 1,6 procent.

Prijsverlaging Impreza

Zelf auto's importeren

Subaru versterkt de concurrentiepositie van de Impreza.
Met uitzondering van de LX in combinatie met permanente 4WD zijn alle 1.6-modellen zijn voortaan duizend gulden
goedkoper. Dit betekent dat het instapmodel van de
Impreza met vijf gulden onder de psychologische grens
van dertigduizend gulden blijft.
De nieuwe Hyundai Lantra: ziet er breder uit dan hij in werkelijkheid is

Goedgekeurde beveiliging
Er is de laatste maanden veel gezegd en geschreven over
de in ruime mate verkrijgbare anti-diefstalklemmen voor
stuur, pedalen of versnellingspook. Na enig onderzoek
luidde de conclusie veelal: rotzooi die je niet aanschaft ter
beveiliging maar ter afschrikking. De ANWB publiceerde
uen ronduit onthutsend onderzoek waaruit bleek dat een
onervaren dief acht van de 24 klemmen binnen een
minuut kon openbreken. Maar nu schijnt er toch een te
x
-i.jn die volgens zowel de ANWB als TNO tegen een stootje
kan: de Mul-T-Lock uit Israël. Het gaat om een compacte,
mechanische beveiliging die aan de bodem van de wagen
Wordt gemonteerd en waarmee je de versnellingskpook
kunt blokkeren. De Mul-T-Lock is volgens beide organisalies alleen te openen met behulp van de sleutel. De klem is
bestand tegen boren, zagen en snijden. Bovendien kan hij
Worden geleverd in combinatie met een elektronische
beveiliging. Inclusief montage kost de Mul-T-Lock 399 gul-

den.

Nieuwe Lantra vooral voor de zakelijk rijder
Hyundai wil de zakelijke
rijder nadrukkelijker
aanspreken en voor dit doel
ondergaat de Lantra een
metamorfose. Hij is ruimer,
luxer, groter en sterker.
Bovendien is Nederland in
januari het eerste land waar de
nieuwe Lantra Wagon
leverbaar is.

USINESS CLASS OP
wielen, noemt importeur Greenib Car de
vernieuwde Lantra-serie. In
de luchtvaart betaal je voor
die klasse echter een fors
bedrag extra. Hyundai
houdt het in dit opzicht een
stuk vriendelijker door de

B

Lantra sedan aan te bieden ter dan voorheen en heeft een Over twee weken in deze krant
ruime insteek doordat de klep een uitvoerige rij-impressie van
vanaf dertig mille.
Aan de vormgeving valt vooral op dat Hyundai afstapte van
de in autoland al haast traditionele wigvorm. In plaats van de
sterk oplopende flanken toont
hij een meer horizontaler lijnenspel. Hij ziet er hierdoor
breder uit dan hij in werkelijkheid is. Om een zo laag mogelij ke luchtweerstand (Cw 0,33) te
bereiken hield Hyundai de carrosserie gladjes met een zeer
apart neusje met naadloos geïntegreerde koplampen en zonder grille.
De kofferruimte is met een
inhoud van 376 liter 26 liter o-ro-

vanaf de bumper opent. Het interieur is ook ruimer. Op heuphoogte is hij bijna vier centimeter breder en achterin heeft
ruim drie centimeter meer
beenruimte. Het dashboard
met de cockpitlook is volgens
Hyundai zelf het klapstuk van
het interieur, omdat het gebogen is rond zowel bestuurder
als bijrijder.
Er is keuze uit twee motoren,
een 1.6 en 1.8 liter. De 1.5 liter
verdwijnt dus uit het programma. Beide motoren zijn zogenaamde lange-slagmotoren en
dit duidt op een goede trekkracht bij lage toerentallen.

de dikste Lantra. een 1.8 GLS
A4.
Minstens zo interessant is de
introductie van een stationuitvoering van de Lantra. Hij is
pas leverbaar in januari, maar
wie nu bestelt krijgt korting. De
vormgevers van
Hyundai
maakten er een leuk mobiel
van met een niet-alledaags lijnenspel. Hij is met een lengte
van 4,45 meter vijf centimeter
langer dan de sedan. Bovendien
is hij zeven centimeter hoger,
1,46 meter. De achterbank is in
ongelijke delen neerklaptaaar.
Prijzen van 32 tot 41 duizend
gulden.

Een auto importeren vanuit een willekeurig land van de
Europese Unie kan heel interessant zijn want de prijsverschillen zijn in sommige gevallen ronduit schokkend.
De Europese Commissie is inmiddels ook wakker en
streeft naar harmonisatie van de belastingen op auto's,
want die zijn de grote boosdoener. Nederland kent bijvoorbeeld de BPM, die voor gebruikte auto's l procent
per maand daalt. Pas na honderd maanden is de auto
dus BPM-vrij terwijl de waardevermindering van sommige auto's in werkelijkheid veel sneller gaat, zeker in het
eerste jaar.
Maar echt vlot werken ze daar bij de Europese
Commissie niet en tot die tijd kun je geld in je zak nouden door zelf een auto te importeren, parallelimport
zoals dat heet. Het kost je de nodige tijd en moeite, maar
het financieel voordeel kan flink oplopen. Voor
Nederlanders is het kopen van bijvoorbeeld een Ford
Fiësta 1.1 in Italië 48 procent goedkoper dan in eigen
land. De ANWB heeft daarom een up-to-date versie
geproduceerd van de gratis Ledenwijzer 'Invoer van auto
en motor'. De brochure gaat uitgebreid in op alle procedures die je moet volgen bij de aanschaf van een voer- of
vaartuig in het buitenland. Het gehele traject van aankoop tot net met gebruik op de Nederlandse weg staat
uitgestippeld. De brochure is voor leden gratis verkrijgbaar bij ANWB-kantoren.

Dé levensverzekering die
iedereen tussen de 50 en
75jaar accepteert:

het Proteq 50+Plan!

Speciaal voor mensen tussen de 50 en 75 jaar
heeft Proteq het 50+Plan ontwikkeld. Een levensverzekering die ervoor zorgt dat uw nabestaanden niet onverzorgd achterblijven. Al vanaf
ƒ 17,95 per maand biedt het Proteq 50+Plan een
gegarandeerde uitkering bij overlijden. Een voorbeeld: een 53-jarige man kiest ervoor om ƒ 30,90
per maand te betalen. Bij overlijden krijgen zijn
nabestaanden een uitkering van ƒ 7.500,-.

Hoe hoger de gegarandeerde einduitkering die u kiest,
hoe hoger de premie. De premie is gedurende de hele
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looptijd een vast bedrag. U kunt al vanaf ƒ 17,95 deelnemen, dat is één eenheid. Bij twee eenheden is de
einduitkering tweemaal zo hoog. U betaalt niet tweemaal zoveel, maar slechts ƒ 30,90 (zie tabel).

U hoeft geen medische keuring te ondergaan of gezondheidsvragen te beantwoorden. Want wij vinden
uw gezondheid een privézaak! Het 50+Plan kent een
opbouwperiode van twee jaar. Bij overlijden binnen
die periode worden alle betaalde premies uitgekeerd
+ 10% rente op rente. Ontdek zelf hoeveel financiële
bescherming het 50+Plan u biedt!

eenheid
ƒ17,95
per maand

2
eenheden
ƒ30,90
per maand

3
eenheden
ƒ46,35
per maand

4
eenheden
ƒ61,80
per maand

5
eenheden
ƒ77,25
per maand
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ƒ
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5.160
4.895
4.685
4.410
4.180
3-960
3.750
3.545
3.350
3.165
2.990
2.820

2.655
2.500
2.350

2.210
2.075

1.945
1.820
1.700

1.590
1.480
1.375
1.275
1.180
1.090
1.000

915
830

10.320
9.790

15.480

8.820
8.360

14.685
14.055
13.230
12.540

7.920
7.500

11.880
11.250

7.090
6.700
6.330
5.980
5.640
5.310
5.000
4.700
4.420
4.150
3-890
3.640
3.400
3.180
2.960

10.635
10.050
9.495

2.750
2.550
2.360

4.125
3.825

9-370

2.180
2.000
1.830

1.660

8.970

8.460
7.965
7.500
7.050
6.630
6.225
5.835
5.460
5.100
4.770

4.440
3.540
3.270
3.000
2.745
2.490

20.640
19.580
18.740

17.640
16.720
15.840
15.000
14.180
13.400
12.660
11.960
11.280
10.620
10.000
9.400

8.840
8.300
7.780
7.280
6.800

6.360
5.920
5.500
5.100
4.720

4.360
4.000
3.660
3-320

Premiebetaling tot maximaal 85-jarige leeftijd.
Bovenstaande kapitalen zijn de uitkeringsbedragen bij overlijden.

25.800

24.475
23.425
22.050
20.900
19.800
18.750

17.725
16.750
15.825
14.950
14.100
13.275
12.500
11.750
11.050
10.375
9.725
9.100
8.500
7.950
7.400
6.875
6.375
5.900
5.450
5.000
4.575
4.150

Vul daarom meteen de bon in en stuur deze op in
een envelop (een postzegel is niet nodig). Vergeet
daarbij niet het gewenste aantal eenheden te
vermelden. U ontvangt de polis van het 50+Plan
14 dagen vrijblijvend ter inzage. Alle tijd dus om
te beslissen of u het 50+Plan wilt houden.

Proteq
VERZEKERINGEN

Meer informatie?

stuurt u mij de polis van
het Proteq 50+ Plan. Ik krijg de polis
14 dagen op zicht Ik verplicht mij dus nog tot niets.
S.v.p. aankruisen wat van toepassing is;

Gewenste verzekeringseenheden:
D vijf eenheden
D vier eenheden
D drie eenheden
D twee eenheden
D een eenheid
Graag invullen in blokletters (getrouwde vrouwen dienen ook hun meisjesnaam op te geven).
Naam
Voorletters

DMDV

nr.

Straat
Woonplaats

Postcode
Tel. nr.
Begunstigde:

Geb. datum
D echtgeno(o)t(e)

D kinderen

/

719

D wettelijke erven

D anders dan bovenstaand nl:
Voornamen (eerste voluit)

Handtekening
van verzekeringnemer X

geb. datum

achternaam

datum

Bon in envelop zonder postzegel opsturen naar Proteq,
Antwoordnummer 48,1800 VB Alkmaar.

2161

•Rüfl

Uitgaan

Divers personeel gevraagd

SUPER VLOOIENMARKT
HAARLEM EXTRAN SPORTCENTER
zondag 8 okt 10 17 uur, 250 stands
Org v Aerle 04920 - 25483

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
M K i f) .i<{\i 1 1 ril t tri kunnen u (M (It'ti gc/rl ovci l of '2 koInmriU'ii hi « ild m <Ii\4>i M» [cttri^HHiltm,
l'.iilH n l K M'M vn wij/cn wij n.iiii ilc sprt i.ilc bon op dr
PI.^IIM ..\ll( KOV
I'I.t.ilsin^ i*. mo# lijk in <!<• \ ol^< rnlr nlitic,
/ \ M ) V O O i n S MFUWSHUD ƒ()/)(» pri rinll.mrtn
Muihti^tijil dniMljK (6 00 NIH
I kunt uv. lik-,1 IrlcfoMiMli opgcvui. 02507-17166 «f
.if>;< VCM//I ml» n .i,in
*

/.iiHhnuiit i\irm\-,l)].i<I, Gdsiiiiiisplrin 12, 2042JM
/C.iinlv om t.

PliiiilMii^ i-i nok mof"* lijk in dr x olgcndc t niiilunatie*
\V2 Aimhooi l-. ÏNiriiwslil.Kl, \niit< Ivcrns Werkblad,
UitliooniM' ( oiiiuiil, dr lïmidc Vcncr, AaKim'rnlcr
(.(iNiaiil, <illf <<liMrs \.m hel Amsterdam*) Slads1)1.id, (ir \icu\vr Wrt ^pci /^JtO pri mdlinicter.
Sluitingstijd in.iiimla<r 15 00 iiui
"k

Informatie o\ei on/** ovrii^c a.inhckkrlijki' advertrntiff ornlmi,itir>i in de Mit iu's/ijn op aanvraag op
oti/r k.intoH'ii \<•! ki ij^haat

T^T
"A"

\ ooi b u c \ ( n ondei nmmm'i w o i d l l ic^el e x l i a in
n kennif; j;< IM.K hl. alsmede ftt,~- adtn.kosten.
lïij pl.uiliiri^ in de M K i o's wonlrn trrcn bcwijsniimmris \4isiiiurd Op vir/ock woidt 'ian .idvertecrdri1- Innten 1x1 \ei spieidni^^^ebied één kranl verstiinid
Miei vooi uoidl ƒ6,50 in tekening geIn.n In

Allrpiij/cnexd 17.V/f BTW
II kunt de trksl v.in 11 w MK io-ad\ei tenliet omlmi.ilie Z
telefonist h opgeven

020-562 62 71

Grote vlooienmarkt zo 8 okt
Sporthal de Willisstee Wilnis
1000 - 1700 uur Inl Org
DON, tel 02943 3654
Grote vlooienmarkt 70 15 okt
Sporthal Stedenwijk, Almere
Stad 1000 - 1700 uur Inl
Org DON, tel 02943 3654
Grote vlooienmarkt zo 22 okt
Sporthallen Zuid, A'dam (IJs
baanpad) Kraam huren? Inl
Org DON, tel 02943 - 3654

Micro's \\ «M'kmcdia
ÏNisilms 156- 1000 A D Amsterdam
sliiilin^stijili n grldrn \oot

pl.i.ilMng 111 dc7clfde

\VI'< k

\ ooi <!<• lirt.ilin^ nnU.ingl H 4'ril .irrfpt^irokuai t.

Een zeer zelfstandige baan en verantwoordelijkheid'
Een eigen bedrijf aan huis zonder risico'
Geen eigen vermogen
Voor heel Nederland werven wij 2500 aktieve mensen
voor bezorging van geadresseerd drukwerk
Eerst 1x per weok mogelijk later 2x per week

Felicitaties
* 50 jaar Ab van harto,
Toon/Bornadotte

VLOOIENMARKT

8 okt Sporthal Groenendaal,
Heemstede 14/15 okt De
Spaarnehal, Haarlem 15 okt
Sporthal de Emergohal, Amstelveen 22 okt Sporthal
F B K , Hoofddorp 28 okt
PWA-hal, Zoetermeer 29 okt
Sporthal de Bloemhof,
Aalsmeer Org Hensen
tel 023402334

Verloren en
gevonden

*Appie Abraham zien, van
wte nog vele jaren met je
zwarte Frans
'
* Appie, ongebruikelijk dat je
iet gehaald hebt Gefelici
teerd, 50 jaar Marijke + Rob

gevonden dieren

TAFELS

Jan Best

REAGEREN OP EEN
CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel,
snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het
hoofdmenu een 4.
S.Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
l. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Teak houten
banken

Ga voor Histor verf , mono
dek ', glas, behang klompen
petroleum naar Keesman
Jan Steenstraat 1 Tel 12425

Wat moet je doen?
1 Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2 Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
i De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf
deze op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie
te beluisteren)
l Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque
van ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
ï Na verschijning m de nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia belt u O6-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken
reacties op uw advertentie afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

ONDERHOUDSBEDRIJF
W KOPER
Voor al uw timmer en
onderhoudswerkzaamheden
Bel voor meer informatie
023 5730431
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vrijbl
prijsopgave
Bellen na 1800 uur 19800

Hobby's en
verzamelingen
Gezocht jaren '60 Barbies
trouwkostuum Ken en stewar
desspak Barbie, hoge prijs
Tel 020 6122400

blokletters invullen, l letter is één vakje. Een spatte geldt ook als één vakje)
Vul hieronder het unieke 6-cijfenge boxnummer in dat u na het inspreken
^an uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
Het boxnummer is:

l ' ' " ! ' l

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Adres
]1

ostcode /plaats:

Let opt Alleen advertenties die eerst zijn Ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld wor4en geplaatst.
de Ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
'y«ekmcdia. Afdeling Micro's. Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
'•n vergeet niet een cheque van f 25,- bij te sluiten.

Huwelijk en kennismaking

Te koop
aangeboden
diversen

Lieve, warme vrouw, die
houdt van gezelligheid zoekt
dito mani Ben jij dat soms?
* T k opklapbed ƒ10, net
Boxnummer 327450 1gpm
londemand ƒ 50, ouderw
Linda, 35 jaar, zoekt een ge wringer ƒ 50 Tel 02507-15536
Ben je spontaan en hou je van zellige, leuke jongen orn mee
een gezellig dineetje7 Ik uit te gaan en andere leuke * T k wit gasfornuis AT AG
(man) ben 21 jaar en 1 90 dingen te doen' Snel reage met ingebouwde grill en
ren hoor' Boxnr 3275201 gpm draaispit ƒ 200, Tel 12158
lang Boxnr 987561 1gpm
GESCHEIDEN en toe aan 'n Marco zoekt 1een prettig geOnroerend
nieuwe start? Veel vrouwen stoord meisje Ben jij dat,1
reageer dan op mijn box
goed te koop
zijn ook op zoek Bel
Boxnummer 328628 1gpm
0635029015 (1 gpm)
aangeboden
Een telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
06- 35022221 (100cpm)

Mollige vrouw zoekt geer
vaste relatie, maar een kanjer
Hay, ik ben een j v r , 35 jr,
1
uit A'dam Ik heb alles maar Leeftijd is onbelangrijk
Boxnummer
342746
1gpm
mis een maatje Ben je lief
met gevoel voor humor Niet op je bekje gevallen en
Spreek Boxnr 341084 1gpm op zoek naar een gitaarspe
lende meid voor een blind
Ik ben Jan 55 jaar, en ik
zoek een vrouw tot 50 jaar, date? Boxnr 321796 1gpm
voor vele gezellige uurtjes1
Rebecca zoekt een lange
Boxnummer 327899 1gpm
jongen om mee te stappen1
Ik (man) ben heel gezellig en Je moet er wel goed uitzien
wil graag eens met jou pra Boxnummer 327385 1gpm
ten' Boxnr 913105 1gpm
Slanke vrouw zoekt een
1
Ik (man) kan niet in zo een jongensachtige man Vindt ji
korte tijd vertellen hoe leuk ik kinderen geen bezwaar?
ben1 Dus bel me maar en luis Boxnummer 327504 1gpm
teri Boxnr 313317 1gpm
Ik (man) zoek een vrouw om
opnieuw mee te beginnen1
Boxnummer 329020 1gpm

Lekkere, slanke vrouw zoekt
lange man die heel erg lief is'
Groetjes Irene
Boxnummer 324526 1gpm
Leo heeft zijn droomprinses
nog steeds niet gevonden
Maar hij geeft de moed nog
niet op1 Wie o wie reageert'
Boxnummer 913105 1gpm
Leuke
mooie 'rijke Belg
zoekt leuk, mooi arm
Amsterdams meisje om
Amsterdam te ontdekken
Boxnummer 350206 1gpm
Lieve man zoekt een zachte
vrouw met lange haren om
gezellig te wandelen1
Boxnummer 961908 1gpm

Te koop Ford Fiesta 1 1
b j 1988, APK 4 '96 Inl
02507 16456 na 1800 uur

Rijles auto's
en motoren

Noorderakerw 263
3

rachtig woonhuis, recent gerenov , met losse loods 70 m2
uitbreiding mog tot 108 m2)
Tot 550 m2 eigen grond Uitstekende staat van onder
houd Vraagprijs ƒ 495 000
k k THEO RIETVELD VASTGOED VBO 020 6418541

Nieuw hete meisjes (18) uit
de Groot Amsterdam' 1
0635023020 (1 gpm)
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt
0635026646 (tgpm)
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt
06 350 290 53 (75 cpm)
Oudere vrouwen (40+) geven
hun telefoonnr voor gratis
SEX 0695 17 (75 cpm)

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724 8361

SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt op
bellen Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
haar thuis 06-96 67 (75 cpm)
SnelSexClub1 Hier liggen de
vrouwen naakt klaar om
Je
krijgt 3 mm M gpm 06 98 38

Perm te huur gevr voor echt
paar 50+, flat of app in Zand 069870 De SNELWIPLIJNi
voort centr of omg Huur tot Zorg dat je hem gereed hebt STUDENTES geven tel nr
ƒ 900 all m Tel 023 5372434 want ze wil effe vlug m 3 mm i voor gratis sex bij hen thuis
06-96 95 (slechts 75cpm)
Geen doorschakelen' 1 gprn
TRIOSEX 'n vrouw of man
Woningruil
ANONIEME sexafspraakjes extra m bed Sexkontakten1
Sexkontaktlijn Amsterdam Bel nu 06 98 44 (75 cpm)
06 320 330 79 (75 cpm)
750 RUILADRESSEN
in A'dam Inform bij WBV Het Dikke vrouwen (40+) willen TRIOSEX 'n vrouw of man1
extra m bed Sexkontakten
Oosten Tel 0204873315
kontakt met oudere heren Bel nu 06 95 02 (75 cpm)
T h gevr Z'voort Centr 3/4 Bel ooki 06 95 43 (75 cpm)
Vele mannen gezocht voor
k won Evt ruil 3 k won in
DOORSCHAKELLIJN
gratis SEX met dames 35+
Z'voort Br o nr 764 40028
Nu kun je vrouwen direkt 06-9620 (75cpm)
opbellen Direkt thuis
Vrouwen (40+) willen snel
Bel 06 98 92 (75 cpm)
Financien en
SEXKONTAKT Direkt aan de
handelszaken
DOORSCHAKELLIJN
ijn' Bel 069757 (75 cpm)
Direkt apart met een oudere
vrouw Bel 06 95 04 (75 cpm) 'Vrouwen van 35+ willen
DIREKT-SEX Bel haar op via
GRATIS 't bed in met ge- 06-96 04 (75 cpm)
j
V A ƒ 75 - DORSMAN
trouwde vrouwen Sex kon
blijft toch goedkoper1
2 Sexy tienerstudentes, 18 jr,takt 06 9566 (75 cpm)
Bel nu 02507-14534
mass , relax, trio Overtoom
Heerlijk DISCREET apart met 443, A'dam 020 6186165
CVF (int) financienngs
hete vrouwen uit Amsterdam
bemiddeling Ook met BKR 06-32032211 (75 cpm)
2 Warme STUDENTES pnvej
problemen Tel 040591574
mass relax, trio Middenweg'
Homo jongens (18) onder el- 89A A'dam 020-6925183
'
kaar Hoor die knullen genie
Vakantie
ten' 06 320 330 88 (75 cpm) Een telefoontje is genoeg • •(
om in contact te komen met;
buitenland
HOMOKONTAKTEN
de persoon van jouw keuze
Zoek je snel een hete knul9 Probeer het eens en bel
06 320 330 18 (75 cpm)
06 35022221 (100cpm)
HOMO KONTAKTEN
BETTY'S ESCORT
8 dgse promotie reis naar Direkt apart met een hele
020 - 6340507 dag v a 19 u
GRAN CANARIA v a ƒ595- hete knul uit Amsterdam'
Hebt u ook genoeg van die Bel nu 06 96 13 (Nu 50 cpm) ESCORT SERVICE Top Girls
gewone
vakantie-apparteLeuke en ondeugende meismenten'' Ga dan mee en HUISVROUWEN geven tel - jes bij u thuis 020 6683310 •maak op zomerse en integere nrs voor kontakt bij hen thuis
Zeer luxe massage/privé ;
wijze kennis met een gloed 06 95 01 (75 cpm)
huis' 12 Heerlijke meisjes,'
nieuw vakantie concept
Jongemannen gezocht die ƒ 125,- p u Riante bubbelba
Holiday Ownership in het dames (35-r) GRATIS verden, sauna's Sarphatiparkj
* * * * * Holiday Resort Anfi wennen 069666 (1gpm)
118, A'dam 020 - 6723022
Beach Club/Puerto Anfi Prijs
incl vlucht, max 1 wk verblijf Kies nu zelf de leukste vrou- • Wij behouden ons het;
in comfortabele en gezellige wen, via de computer krijg je recht voor zonder opgave van3 *** appartementen Balito haar direkt aan de lijn'
redenen teksten te wijzigen
Beach te Puerto Rico en be Bel 06 96 67 (75 cpm)
of niet op te nemen
zoek aan het 5-sterren vakan- Laat je eens lekker doorvertiepark Boek snel voor deze binden met zo'n OUDERE
• ANNULERINGEN van uw
eenmalige superaanbieding vrouw 069650 (1gpm)
advertentieopdrachten kunt L)
Inl CT Holiday Concepts
Nu DIKKE vrouwen echt op- UITSLUITEND SCHRIFTELIJK'
Tel/fax 0206956612
bellen Zoek de leukste en de richten aan Centrale Orderafcomputer verbindt je naar delmg Weekmedia, Postbus
Rijwielen,
haar thuis 069668 (1 gpm) 156, 1000 AD Amsterdam

Autoverzekering

Miljonairsgevoel!

motoren,
bromfietsen

OPEN HUIS zaterdag 10-12 u
Schutsluis 52, AMSTELVEEN * Damesfiets v boodschap
'racht hoekwoning m kmdvr pen e d , Axa-slot, licht, terugbuurt, 1986 Perfekt onderh , traprem, ƒ70 02507-15808
4 slaapk met dakkapel • Rubrieksadvertentie opVraagpr ƒ 329 500 k k
geven? Zie voor adres en/of
THEO RIETVELD VASTGOED telefoonnummer de colofon
VBO, tel 020 6418541
'n deze krant

Diversen

BEVEILIGING
voor partikulier en bedrijf, supervoordelig
Nu ƒ 1299,- inclusief BTW mcl montage
evt aansl meldkamer voll garantie
Beperkte voorraad bel snel
v/d Nieuwendijk Beveiligingen
010 - 4795150

Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 03451 11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste) 24 Uur per dag
7 dagen per week Cupido
erkend voordelig en een van
Nederlands grootste relatie
organisaties

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v a ƒ 270 voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU bij

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMS1ELVEEN
020-6413187

voor de particulier
3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
9 geabonneerd zijn op het
bij uw tekst meegerekend wordt).
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worvia de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
den opgegeven.
zijn opgegeven ® verloren/gevonden » weg/aan
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
komen lopen/vliegen e maximaal 3 regels 9 albrief) met vermelding van uw postcode naar:
leen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Of afgeven bij:
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterGasthuisplein 12,
grepen.
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Wie wil er met deze meid naar * T k Solina electr orge
ƒ250 tandem Sparta ƒ250
een pretpark?
/eer goed Tel 02507 18719
Boxnummer 334694 1gom
VERHUUR van PIANO S
Wij zijn 2 meiden en zoeken
al v a ƒ50 per mnd
2 jongens die ons mee naar
de film Gaspar willen nemen1 Bel voor onze voorwaarden
029464292 Fa Holla&Zoon
Boxnummer 325195 1gpm

*Ca 120 vnl Engelse pock
ets (detectives) ,als partij
gratis af halen 02507 12622

67ePC-DISCOUNT
HAARLEM-70KTOBER

PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl lerares
Tel 02507 18486

Zoekt u ruimte voor vergade
mg, feest ciub of partij'?
<omt u dan eens praten met
mij A J v d Moolen
Gemeenschapshuis
tel
02507 14085 of 19652

TUINMAN voor al uw tuin
werk, hek en straatwerk
Levering alle materialen
Vraag vrijblijvend prijs
opgave Te) 023 380852

Computerapparatuur en software

Cursus Keramiek
Nog plaatsen vrij
Info tel 023 5715536

VERENIGINGSGEBOUW

zoekt nog een 15 tal medewerkers om onze
snel groeiende onderneming te versterken
Functies o a vertegenwoordigers klantenservice,
chauffeurs, afleveringen en reclame
Geen spec ervaringen vereist
Bel nu 020 - 6920191

Boeken
Tijdschriften

Lessen en clubs

uw adres voor koud buffet
on bittergarnituur
Tel 02507 18812/15619

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Ik (vr) zoek geen avontuurtje
maar een fijne relatie1 Laat
wat van je horen op mijn box'
X Y Z B V verhuizingen en Boxnummer 995153 1gpm
CUPIDO zorgt snel voor lesul
kamerverhuizingen Voll verz
taati Folder 03451-11486 (au
Dag-nachtserv 0206424800 Je hebt me gevonden' Ga tomatisch) of 0345131364
maar feest vieren want ik (telefoniste) Erkend, voorde
(man) ben binnenkort van jou' lig en een van Nederlands
Onderhoud,
Boxnummer 324992 1gpm
grootste relatie organisaties
reparatie,
Kan onze vriendschap uit
doe-het-zelf
groeien naar een rijpere rela
Muziektie, ben je monogaam en lief9
instrumenten
(Man) Boxnr 987363 1gpm
DE KLUSSENBUS

Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.

Party-service
PELIKAAN

* * * STOP * * *
GROOTHANDEL in non-food produkten

Mijn (man) hobby's zijn watersport en uitgaan Heb jij zin
in een leuke blind date, bel1
Boxnummer 996940 1gpm

en woonruimte
te huur gevraagd

Auto's en
auto-accessoires

06-Nummers

Als je het aantrekkelijk vindt om de hoogte van je inkomen
zelf te kunnen bepalen
als je ervan houdt om je werkuren zelf te kunnen vaststellen
als je zelfstandig wilt werken zonder financiële investering

Verhuizingen

Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 - 5713780

Zalenverhuur

De Krocht

Hallo leuke meiden1 Deze In
dische jongeman houdt van
alle leuke dingen die het Ie
ven te bieden heeft 1 Reageer
je nu? Boxnr 327490 1gpm

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

* Gratis aquarium volglas
00 50 40 met onderkast filter
Te huur 2x kantoorruimte
er? P Bol, Kostverl str 66
1 x 39 m 2 1 x 22 m? of beide
vlijn enthousiaste Haffinger Tel 0250731613/14634
wil graag vaker het duin m Te huur tot 1 4 96 apparte
Wie wil hem 2x p w die extra ment van alle gemakken voor
neweging geven'' Ruiterbe
?ien Tel 023 5717676
wijs is een must voor waterlei
dingduinon Kosten ƒ 100 per
maand Tol 19182
Onroerend goed

Grote Krocht 41 Zandvoort,
:el 02507 15705 b g g 19932,
voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOfTIETAFELS

groot en klem,
JAN BEST, Keizersgr 357,
Ik (vr) ben heel jong en wil
0206232736 Showroom
1
Mr J Takkade 30, Aalsmeer, graag met je 1bellen1 Nou bel
me maar snel Doei Tot bels'
020 6412137
Boxnummer 987210 1gpm
Veilinggebouw Amstelveen
Ik (vr) ben niet hopeloos op
Heden inbreng voor veiling
30 en 31 oktober Spinnerij 33 zoek, maar ik zoek een leuke1
vent voor gezellige dingen
tel 020 6473004
Boxnummer 327512 1gpm

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!

Dieren en
dierenbenodigdheden

Kies een beroep waar je van houdt en je zult nooit een dag in
je leven hoeven te werken ' (Disraeli)

* Er zit geen grijs in zijn haar, Je bent max 50 jr i b v eigen auto woonachtig regio
maar Ab is wel 50 jaar Happy Bandstad je wilt eigen baas zijn, je wilt aktie TAKEACTION"
Birthday, Mike & Enny
Wij bieden o a een prof interne verkooptrainmg, goede
* Hiep hfep hoera1 HG van begeleiding zeer snelle carrière kansen TIME TO WAKE UP
W" Bel voor een sollicitatiegesprek tijdens kantooruren
de PV volgend jaar drinken
071-234458 (ma t/m v r ) met afd personeelszaken
we ook graag mee

Beloning' Verl gouden arm
band met diamantjes in Cen- * HIJ weet van niks
trum of omg Nicolaasschool was net even buiten
Ab, van harte Boen/Yvonne
Tel 20157
* Hoera' t Stckkie bestaat 1
maand en 20 jaar" Gefelici
Weggelopen of
ieerd Marjolein1 Gr Marg

HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v a ƒ125,- tot max ƒ475,Tel 02507 - 14606

Tijdens kantooruren kunt u bellen op nummer
038 4544725 of 05780 28886 voor een sollicitatieformulier

* Alweer 50 jaar, Ab Fijma
"efelicitcerd1 Thea

Een pruik als het
nodig is!

'el 020-0157107

Sollicitaties binnen 14 dagen aan
A P N DRUKWERK BV
t a v dhr J P Blauw
p'a Bocrendanserdijk 27
8024 AE Zwolle

* Ab(raham) van harte
VLOOIENMARKT
Pierre Cuivre
8/10 Midwoud Sporthal Trip
kouw, alleen 2e hands, 9 16 *Als je een houtje niet zit,
uur Info 020 - 6156856
Den je eerder do klos dan
Gert, Ab 50, ik niet

Te!. 13529

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

U heeft eon middelbare opleiding en bij voorkeur ook
het Middenstandsdiploma U bent zelfstandig denkend
representatief en minimaal 20 jaar

*Ab, hoe was de vakantie?
Hot is je niet aan te zien
'efeliciteerd Paddy/Felico

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

'eemstedeslroat 28
h HoofdrJorpplem
^sterdam

HOOFDBEZORGERS

* Ab gefeliciteerd Een kus
achter je oor, en nu nog 50
laren door1
Therese

* Wil gefeliciteerd met je
50 ste verjaardag
Wilma,
* Weggevlogen blauwe par- Arend, Dillon en Marvin
Bijna een bruidspaar, nog *Ab, als Sarah Abraham kiet, graag bij aantreffen
* Wil Koper gefeliciteerd met
3 nachtjes Juriaan & Made heeft gevonden, vloeit het tel 02507 - 16202
Abraham zusters en zwame dan is het zo ver, mam vier door vele monden John
gers
* Ab bij café Koper is een
Huishoudelijk
* Wil Koper gefeliciteerd met
kei, niemand is vriendelijker
personeel
e 50ste verjaardag, vrienden,
en sneller dan hij Ton
gevraagd
<ennissen en de buurtjes
* Beste Ab hierbij bied ik je
* Wil Koper van harte met je
mijn handschoenen aan
Gevr hulp m de huish 2 ocht 50ste verjaardag ouders en
Wil Reyer
p w ƒ15,- p u 02507-17353 schoonouders
* Beste Ab, nog 50 jr onder
Gevraagd per direct flinke,
die beker1 Van Gils
Woninginrichting
zelfstandige
huishoudelijke
1
* Die Ab, 50 jr, een mijlpaal hulp voor 3 dagen p w bij
Ach, wat zegt Ab en slaat gezin in A'dam-Buitenveldert T k prachtige rankenkast
alweer op z'n duim Gef H Ma wo en vrij van 09 00 tot
ƒ3000, linnenkast, boekenk
* Hallo Zandvoort, hebben 1600 uur Tel 0206612374 bureau m bovenk per 3
ƒ200, zwart/geel 1 sjoelbak
jullie het al gehoord? Ik word
de luxe, eik dekenkist, zeer
oom De Groeten, Onno
Commercieel en
gr opbergkist m deksel, 2
administratief
* Help de Polen. Stuur 'n
zeer comf zitst 1 10 br, beivoedselpakket1 Wij hebben
personeel
ge skai Leuk 1 pers houten
evt 'n adres 02907-5235
bed m gr onderlade ƒ200
gevraagd
Tel 02507 - 12510
* Met zo'n saamhorigheid
binnen het koor kunnen we
Vastbijters gevr voor werk in
* aparte
* bezoek aan
nog tientallen jaren door
Kunst en antiek
pasruimte
huis of m
de verkoop Geen invest
* ruime
het
* Nico, Herman, Marjon, Kat- l b v auto? Bel A C P 02159 sortering in
ziekenhuis
hy, Cor, Ans, Dré, Els succes 50822, 10-16 uur
haarwerken * ziekenfonds
met de Glowmgball, 7-11 R-W
en pruiken
leverancier
Dos... maakt u voor
antiek, klein,
Verkoop ANTON PIECK kaarBeeld en geluid
optimaal advies even
groot, dik, dun
ten voor 3 D SCHILDERIJEN
een afspraak!
Vrij 6 okt 14-17 uur, zat
k radio/cd speler +
CHARLOTTE COIFFURES 7 okt 14-17 uur 10% OR alle *T
Keizersgracht 357,
artikelen Punter 115, A'veen boxen, z g a n ƒ 250,020 6232736
EN HAARWERKEN
Tel 5719659
Showroom
Wat hebben we een plezier
Ook gespecialiseerd m
herenfmqatjwerken
Mr J Takkade 30,
gehad' Bestuur Zandvoorts
Schoonheid
en
Aalsmeer, 0206412137
Vrouwenkoor en leden bersdogs gesloten.
dankt1 Jo, Jenny, Elly
verzorging

Oproepen - Mededelingen

de Algemene Postdienst Nederland DRUKWERK BV vraagt

1
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donderdag 5 oktober 1995

Weekmedia 17

DECOMPUTER
K O O P J E S B E U R S
Kijken, spelen en kopen voor het gehele gezin en zakelijke
gebruiker op zaterdag 7 oktober in de Spaarnehal te Haarlem
10 00 16 00 uur Hardware, Software Boeken Supplies
Videogames Koopvideo tegen de laagste prijzen Ooi- ge
bruikte apparatuur met garantie Prijzenfestival Win ccn
PC 486 Sega Challenge wedstrijden WOLFF Lasergames
Demo INTERNET en CD i CD ROM software In zaal 3 speel
films op Video CD Info InterExpo 070 3588929

HOME E N T E R T A I N M E N T

PRIVÉ LES Engels
Latijn R E D U K T I E B O N / 5 voordeel Inleveren aan de kassa
Grieks, Dutch lessons, J Bak
ker Botticellistr 38 , Adam Naam
(bi|Olympiapl)020 6751664
Straat + Nr
o Rubrieksadvertentie op
geven^ Zie voor adres cn'o
telefoonnummer de colofon Poste -i- Plaats
in de?e Kiant
Perscombinatie Parool Trouw Volkskrant

lËailiiorti
1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

5,29
5,29
5,29
7,05
8,81

6 regels ƒ 10,58
7 regels ƒ 12,34
8 regels ƒ 14,10
9 regels ƒ 15,86
10 regels ƒ 17,63

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17 5% BTW.
Naam
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Abonnee Ja/Nee

SEIZOEN-TIP

BOODSCHAPPEN

WIJZER
Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar recept- en huishoud-suggesties.

= Actie

O = Suggestie

@= Nieuw

27 SUGGESTIE
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Primeurwijnen:
voorproeven
van de
wijnoogst

"T
^ ^

Wijnliefhebbers houden de
wijnschappen deze maand
weer nauwlettend in het oog.
Want één vooreen bereiken de
primeurwijnen uit de diverse
wijngebieden de winkels.
De komst van primeurwijnen
is voor wijnliefhebbers altijd
een spannend moment. Het is
de eerste kennismaking met de
wijnen gemaakt van de nieuwe
druivenoogst. Volgens kenners
kunt u aan de smaak van de primeurwijnen al herkennen of
1995 een goed wijnjaar wordt.
Primeurwijnen zijn heel jonge wijnen.
Wie de voorkeur geeft aan
wat oudere, meer gerijpte wijnen, moet nog een paar maanden geduld hebben.

Het Boodschappenspel

Tandvlees
problemen?
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Eindeloos stroopplezier met de
Crazy Stroopstift van CSM suiker
CSM suiker, de maker van o.a.
beker- en schenkstropen, introduceerde eind vorig jaar een
handige, onbreekbare, stift
gevuld met stroop: de Crazy
Stroopstift. DeCrazyStroopstift
heeft een uniek doseermechanisme. Daardoor kunnen kinderen met de Crazy Stroopstift
zonder knoeien eindeloos met
de stroop op hun boterhammen
en pannekoeken schrijven en
tekenen.

Een bijzonder spaaridee
bij Bieze
aardappelspecialiteiten

De Crazy Stroopstift is gevuld
met keukenstroop en bovendien
rijk aan druivesuiker.
Heerlijk
op
pannekoeken,
poffertjes en wafels, maar ook
prima geschikt voor op de boterham, in de pap, muesli, yoghurt of over cornflakes. Met de
Crazy Stroopstift wordt elke
maaltijd een kinderfeest.
De Crazy Stroopstift kost circa
f l. 2,98 en is verkrijgbaar in de supermarkt.

Bij aankoop van vier Bieze aardappelspecialiteiten krijgt u nu bij de
Marskramer fl. 20,- korting op een
topkwaliteitTomado koekepan met
28 cm. doorsnede. De actiestïcker
op de Bieze aardappelspecialiteiten
vertelt u alles over dit bijzondere
spaaridee. U vindt de Bieze aardappelspedaliteiten in het koelvak bij uw
supermarkt.

Resten van bacteriële plaque vormen de voornaamste
oorzaak van tandvleesproblemen. Poetsen met Meridol
helpt bacteriën onschadelijk te
maken en zo tandvleesproblemen te voorkomen.

O 1. Koffie, thee, cacao
O 2. Koffiemelk
O 3. Chocoladedranken
O 4. Conserven
O 5. Kip en gevogelte
® 6. Aardappelen
O 7. Vlees
O 8. Vis
O 9. Rijst
O 10. Pasta
O 11. Soep .en bouillon
<§ 12. Brood, beschuit, toast
O 13. Ontbijt-produkten •
O 14. Suiker en stroop
O 15. Boter, margarine en olie
© 16. Kaas
O 17. Topping en room
O 18. Melkprodukten
O 19. Diepvriesprodukten
@ 20. Frisdranken
O 21.Sauzen
O 22. Babyvoeding
O 23. Luiers
© 24. Toiletpapier & Tisseus
O 25. Deodorant
O 26. Bad- en doucheprod.
O 27. Mondverzorging
O 28. Cosmetica
O 29. Gezondheid
O 30. Persoonlijke verzorging
O 31. Huishoudelijke prod.
O 32. Haarverzorging

Naast Meridol tandpasta is
er ook Meridol mondspoeling.

Bieze. Altijd een heerlijk idee.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

En de
winnaar is...

P^^rfFSSïff^ll
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Gratis topmagazine
bij sourcy
mineraalwaters

donderdag op Euro 7

om 11.00,13.50
en 15.00 uur

TiiriPliik krijgt u bij aankoop van

Spaghetti
met
Gorgonzolaspeksaus

ger op de fles.
Hoofdprijswinnaar

sourcv is een licht spranke-

de heer Ruitenberg

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft de
heer Ruitenberg inmiddels
ontdekt! Dankzij de deelname
aan het Boodschappenspel
heeft hij de eerste prijs gewonnen en mag nu uit vier kwaliteitsprodukten van Electrolux
zelf de hoofdprijs kiezen.
De winnaars van- de handige
Electrolux kruimelzuiger krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!

^
^-.1

fles in de vorm van een water
druppel.

HUISHOUD-TIP

Gebraden vlees invriezen
geen probleem
Niet alleen rauw vlees, maar ook gebraden of gestoofd vlees kunt u invriezen. Dat is soms gemakkelijk wanneer u.bijvoorbeeld ter voorbereiding op een
feestje, vooraf een wat grotere hoeveelheid vleesge-

rechten wilt klaarmaken. Wanneer u bereid vlees invriest, is het wel van belang dat u het vlees eerst goed
laat afkoelen en uitwasemen. Dat geit ook voor de jus
of het braadvet. Het beste verpakt u het bereide vlees
in een goed gesloten diepvriesdoos of stevige diepvrieszak. Zo voorkomt u vriesbrand. Alle soorten bereid vlees kunt u op deze manier in de diepvries bewaren, behalve biefstuk. Dit kunt u beter rauw invriezen.
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Doe mee en maak kans op een mooie luxe Electrolux wasautomaat, droogautomaat. afwasautomaat of magnetronoven. De

Italiaanse gerechten zijn in de
Nederlandse keuken ongekend
populair. Met name met pasta
sauzen kan oneindig gevarieerd
worden. Zo wordt uw pastamaaltijd niet snel 'gewoontjes'.
Om uwfantasie te prikkelen suggereren wij u Corgonzola-speksaus. Dit heeft u er voor nodig
(4 pers.): 300 gr. spaghetti, 100
gr. spekreepjes, 1 sjalotje, 2 stengels bleekselderij, 200 gr. Gorgonzola, 200 gr. koffieroom, 1
theelepel tijm, peper en 25 gr.
verse bieslook.
Bereiding: Spaghetti bereiden volgens gebruiksaanwijzing. Spekreepjes in 5 minuten
zachtjes uithakken. Sjalotje snipperen, bleekselderij in blokjes
snijden en beiden ca. 2 minuten
met het spek meebakken. Daarna koffieroom, tijm en Gorgonzola toevoegen. Al roerend
zachtjes verwarmen tot de kaas
gesmolten is. Op smaak brengen met peper.
Serveer de spaghetti en schep
de saus erover. Gameren met f ijngeknipte bieslook en genieten
maar!

Maitre Rolff

winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
ietiare honderste beller of inzender, met
riet go.ec'e antwoord.
een Electrolux kruimelzuiger klaar!

Landana. Natuurlijk anders.
Kaas is een puur natuurprodukt. Het bevat een groot aantal
voedingsstoffen die de mens nodig heeft, zoals eiwit, calcium, vitaminen A, B, D en E. De meeste
kazen bevatten echter ook minder natuurlijke stoffen: conserveringsmiddelen. Daarom is er
nu Landana: een nieuwe Hollandse kaas die nog natuurlijker is. Door een uniek procédé
wordt de melk waar Landana van
gemaakt wordt namelijk zo zuiver gemaakt dat er geen conserveringsmiddelen meer toe-

gevoegd hoeven te worden. En
dat proef je natuurlijk.
Landana heeft een milde en
romige smaak met een licht pittige nasmaakdie lekker lang blijft
hangen. Dat maakt Landana niet
alleen heerlijk op de boterham,
maar ook uitstekend voor bij de
borrel. Probeer het eens! U herkent Landana in de winkel meteen aan zijn unieke ovale vorm.
Voor meer informatie kunt u gratis bellen met de Landana-consumentenservice:06-0995509.

Spaar voor leuke artikelen
bij Cracottes
Cracottes heeft een aantal
heerlijke krokante produkten
die uitstekend geschikt zijn voor
bij het ontbijt of tussen de
maaltijden door: Cracottes
luchtig geroosterd toast en Cracottes handig deelbare crackers.
Om de dag extra goed te beginnen, heeft Cracottes voor u

De Boodschappenlijn
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STADSOMROEP
,
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woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21 uur

een leuke spaaractie. Met de
spaarzegels op de actieverpakkingen kunt u sparen voor schitterende artikelen zoals onder
andere tafellinnen, ochtendjassen en handdoeken. Kijk dus snel
op de actieverpakking die in oktober, november en december in
de winkels staat.

Cracottes, de beste manier om de dag te beginnen!

SUGGESTIE

en bel uw antwoorden door naar

f!

]

donderdag op 'f
Stadsomroep utrecht
vanaf 18.30 uur elk uur
t/m 0.30 uur

KRUIMELS

1. Wat is de naam van de kaas met de
ovale vorm
2. Bij welk produkt krijgt u een gratis
topmagazine?

donderdag en vrijdag
op stads-TV Rotterdam
om 17.45,I9.45,uur

^ . i

^ GRATIS S

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

H OTTE B

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00
uur donderdag 17.45 en
0.30 uur vrijdag 17.45 uu

Van Nelie Fïfty rirï
Bewust genieten
van het
volle, aroma

•een kopje koffi

^

écht
£ S n?H ^9pas
ndete
een kopje koffie a* in J S°
n

(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.
Met vragen en/of opmerkingen over het
Boodschappenspel kunt u terecht bij Teleworld, Postbus 59154,3008 PD Rotterdam.
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PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

514.550 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 12 oktober 1995

Los nummer ƒ1.85
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jaargang nummer 41

Oplage: 5.300

Parkeermeters in Zuid mogelijk weer weg

ZAND VOORT - De parkeermeters in de Gort van der Lindenstraat worden misschien wel
weer buiten werking gesteld. Zolang er geen parkeerregeling is
getroffen voor de omliggende
straten, geeft dit te veel overlast.
Tot die conclusie komt het college van Burgemeester en Wethouders na een evaluatie van de parkeersituatie, de afgelopen zomer
in Zandvoort-Zuid. De oppositie
is verbaasd dat die conclusie nu
pas wordt getrokken.

nanciën. „Je krijgt niet de kans om
het straat voor straat in te voeren."
Hij had het over parkeerregelingen
in Zandvoort, waaronder de meters
die dit voorjaar langs de zuidduinen
werden neergezet. In feite had meteen een regeling voor de achterliggende straten getroffen moeten worden, geeft hij nu toe, na de ambtelijke
evaluatie.

Overflow

Het gevolg van de parkeermeters
was, dat talloze toeristen hun auto in
„Het is klip en klaar," zei Flieringa de achterliggende straten pp een gramaandag in de commissie voor Fi- tis plekje probeerden kwijt te raken.

Dat gaf een enorme overlast in deze
buurt, een 'overflow' zoals Plieringa
het noemt. „De conclusie is dat je
niet zomaar ergens betaald parkeren
kunt invoeren. Ze zoeken eerst een
plek waar ze niet hoeven te betalen."
Dat die conclusie nu alsnog getrokken werd, wekte maandag in de commissie Financiën verbazing bij D66
en PvdA. „Daarom hebben wij toen
ook tegen het plaatsen van die parkeermeters gestemd," aldus Van
Leeuwen (D66), die duidelijk moeite
deed om zich in te houden. Dit voorjaar verzette hij zich heftig tegen het
plaatsen van de parkeermeters in

zuid, zolang er voor de omliggende dan om dat tegen te houden?"
straten geen regeling was getroffen.
„Onze ergste vrees is bewaarheid,"
Volgens Van Leeuwen moeten er
zegt hij nu.
nu wel op korte termijn maatregelen
genomen worden om de overlast tePvdA-fractievoorzitter Jeannette gen te gaan. Maar volgens Flieringa is
van Westerloo zegt over de conclusie de meest voor de hand liggende
van Flieringa: „Dat had een klein maatregel, belanghebbenden-parkekind wel kunnen bedenken." Zij her- ren in de andere straten, niet op korinnert er zelf aan, dat de PvdA in het te termijn in te voeren. „We moeten
voorjaar wel ingestemd heeft met de een keuze gaan maken: parkeermemaatregel. „Van Leeuwen hield toen ters in deeltijd, meters het hele jaar
volgens ons het enig juiste verhaal, door? Je kunt ook in de omliggende
dat hebben we toen al gezegd. Maar gebieden een permanent parkeerverals verder iedereen tevreden is en taod invoeren, waaraan men zich zal
zelfs de Stichting Zandvoort-Zuid moeten houden. De sterkste maatreniets van zich laat horen, wie zijn wij gel zou zijn, de automobilist héle-

Geen heitje, wel een karweitje

Dader(s) bomaanslag
nog niet gepakt

ZANDVOORT - De Stichting Leefbaar Zandvoort
pakt aarzelend de toegestoken handschoen van de
Stichting Zandvoort Promotie op. Leefbaar Zandvoort heeft maandagavond
tijdens een bijeenkomst in
het jeugdgebouw de uitnodiging van hotellier Floris Faber aangenomen om voortaan bij de vergaderingen
van de Stichting Zandvoort
Promotie mee te praten
over de festivals en andere
activiteiten voor de toeristen.
Paola van der Drift, voorzitter van Leefbaar Zandvoort,

Grieks
specialiteiten
restaurant
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Cff/tisf keuken.
Mixed qiiill - REtds VANAf

19.50
D'AQflijks (JEOpENCJ.

KEUKEN VAN
l 7.00-25.00 UUR.
VOOR RESERVERINGEN FEl.

025-5715758

U bem

Van Westerloo liep eerst vorige week woensdag kwaad weg
bij de commissie Maatschappelijk Welzijn en begon vervolgens een dag later met wethouder Versteege te bakkeleien. Ze
barstte volledig uit haar vel
toen Versteege haar aansprak
Ze kregen er geen geld voor, misschien wel het gevoel dat ze iets voor de natuur deden. Met de vuilniszak in de hand hebben de met „mevrouw Van Caspel."
padvinders van De Buffalo's zaterdag het zwerfvuil opgeruimd in.de zuidduinen langs de Cort van der Lindenstraat. Boswachter Van Westerloo gaf de wethouHuub Adank (rechts) hielp zelf ook mee
der in niet mis te verstane be-

'Gemeenteadvertentie' volgens notaris Gielen terecht geplaatst

'Waardigheid van mijn ambt wordt besmeurd'
richt bij de krant afgegeven en
gezegd: 'op mijn kosten mag u
dat zo plaatsen'. De Notariële
Broederschap vond achteraf
dat ik dat wel leuk had gedaan,"
aldus Gielen.

Met die woorden verklaarde
notaris Gielen in de commissie
Bestuurlijke Zaken het feit dat
hij een grote advertentie in
Haarlems Dagblad had laten
plaatsen, met daarin een tekst
en logo van de gemeente Zandvoort. Dat was een 'rectificatie'
op een kort daarvoor geplaatst
t::.] artikel, over een vermeend conL=S flict tussen Gielen en de gemeente. „Ik heb het persbe-

Het kranteartikel was gebaseerd op. een ambtelijk advies.
Hierin werd verondersteld dat
Gielen een boete had moeten
inhouden, bij de verkoop van
een premie-koopwoning waarop nog het anti-speculatiebeding van toepassing was. De
boete was het gevolg van de
winst die er nu al op werd gemaakt.
Volgens Gielen is hij abso-

„SYMPOSION" T53
Zeestraat 38/tel. 13758
Df jRA(]iii0Nf[E

ZANDVOORT - Het gekrakeel van de Zandvoortse
politici heeft opnieuw een
hoogtepunt bereikt. Twee
dagen achter elkaar heeft
het PvdA-raadslid Van Westerloo stennis geschopt.

ZANDVOORT - „Een
persbericht met een gemeentelogo is een gangbaar
stuk, met de bedoeling dit
integraal te publiceren. Als
de krant dat niet wil plaatsen, denk ik: dan zorg ik er
zelf wel voor."

%
UU

Advies

luut niet verantwoordelijk voor
het innen van de boete, dat
werd ook in het gewraakte persbericht bevestigd. Toch betwijfelen de raadsleden van VVD,
D66 en PvdA of hij de tekst zó,
inclusief gemeentelogo, had
mogen plaatsen, alsof de advertentie afkomstig was van de gemeente. Volgens hen is dat 'onacceptabel'.
Van der Heijden zelf leek er
weinig problemen mee te hebben, omdat hij een persbericht
als een openbaar stuk ziet:
kranten kunnen daarmee doen
wat ze willen, waarom anderen
- zoals een notaris - dan niet? Of
dat ook voor het logo geldt, wist
hij niet. „Maar de gemeente
heeft er verder niets mee te ma-

Het Huis in het Kostverloren
wordt verbouwd tot 46 apparteWl'lkOM.
menten voor zelfstandig wonende ouderen. Om het gebouw
leeg te krijgen zijn afgelopen
jaar zo'n 90 bewoners verhuisd.
Een aantal wilde per se in
Zandvoort blijven, dat werd
Huis in de Duinen of de Bodaanstichting in Bentveld. „De
HW
LW HW LW mensen zijn op de plek terecht05.2501.2517.3813.45 gekomen. waar zij wilden wo06.01 02.10 18.1514.15 nen," benadrukt
directeur
06.3602.4018.4514.45 René de Vries. Sommige oude07.09 03.05 19.2615.04 ren kozen voor de Bodaan, om07.45 03.24 20.16 15.56 dat zij de wachtlijst voor het
08.45 04.20 21.4616.50 HiD te lang vonden. „Maar ik
10.06 05.26 23.0017.46 reken beide tot Zandvoort," al11.24 06.35 -.-19.06 dus De Vries.

Datum
1
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1
3okt
Hokt
1
5okt
1
6 okt
1
7 okt
'8 okt
19 okt
20 okt 00.2508.0612.5020.25
^aanstand/getij:
^K ma. 16 okt. 17.36 uur
°oodtij don. 19okt.
J1-24 uur NAP + 58cm
N
M di. 24 okt. 05.36 uur

ken. We hebben het persbericht wel in overleg opgesteld,
maar de gemeente is niet verantwoordelijk voor een tekst
die zij niet zelf bij een krant
heeft aangeleverd."

Misplaatst
Overigens zwakte Van der
Heijden in de commissie het
persbericht enigszins af: „De
inhoud van het verhaal is niet
zo slecht, in grote lijnen correspondeert het artikel met de feiten. Maar de kop is misplaatst."
Dit tot ongenoegen van Gielen.
„De voorzitter ondergraaft zijn
eigen
persbericht.
Voorts
spreekt hij zijn twijfels uit over
het feit of ik het integraal had

mogen plaatsen: hij zou het nog
juridisch laten onderzoeken. Ik
vind op zijn minst dat hij dat
voor de vergadering had moeten doen. Dit geeft diverse
raadsleden het fiat om de notaris nu echt te beledigen, wetende dat een raadslid niet strafbaar is voor hetgeen hij zegt. De
ramp is compleet. Iedereen was
ervan overtuigd dat ik correct
had gehandeld ten aanzien van
de uitvoering van het anti-speculatiebeding, maar dit werd
niet besproken."
„Mijn grootste grief is," aldus
Gielen, „dat de eer en waardigheid van mijn ambt en mijn eigen integriteit worden besmeurd, in een zaak waarin ik
helemaal geen partij ben."

kent dat niet helemaal, maar
ziet toch voldoende voordelen.
„Voor de korte termijn heeft
Van Westerloo gelijk. Maar als
je naar de langere termijn kijkt,
denk ik: dit is een goede zaak
voor Zandvoort. We moeten
blij zijn dat we deze mogelijkheid hebben gekregen." De
Vries is ervan overtuigd dat het
HiK op termijn toch gesloten
had moeten worden. „Het HiK
had geen wachtlijst meer en het
Huis in de Duinen kampte al
met een tekort. Dat moment
was dus een keer gekomen, dat
het HiK dicht moest. Maar als
we dan, over twee of drie jaar,
deze voorzieningen hadden willen treffen, was er vast veel
minder geld voor geweest."

l

§ Waterstanden l

Ineens stond die man
daar, gebeeldhouwd 11
als een besnorde houwdegen
tussen het riet. Dauwdruppels
hingen als parels in z'n haar,
ogen afe zwarte kralen tuurden vanonder de borstelige
wenkbrauwen een mistig landschap in. Z'n grote laarzen leken vastgeklonken in sompig
deinend land.' Een bericht uit
kop van Overijssel.

stelde nadrukkelijk dat haar
stichting zichzelf als onafhankelijk orgaan blijft zien. „We
willen zelf ook met de gemeente praten. Ik zie anders de bui al
hangen. Dan zegt de gemeente
straks 'jullie standpunt kennen
we al, want jullie horen bij de
Stichting Zandvoort Promotie'.
Terwijl de horecaondernemers
en strandpachters die daarin
zitten vooral een economisch
belang hebben," vreesde Van
der Drift.
Volgens Faber voelt de horeca zich echter „verantwoordelijk voor meer dan alleen commerciële belangen."

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur — tel. 17166
Advertenties:
tel. 17166
Redactie:
tel. 18648

Toch kerstkaart
van kunstenaar
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden vraagt dit
jaar alsnog kunstenaars om een
gemeentelijke kerstkaart te
ontwerpen. Deze moet wel een
aanwijsbare relatie hebben met
Zandvoort en 'representatief'
zijn. De schets moet voor 2 november ingeleverd zijn. Vorig
jaar ontstond een conflict tussen Van der Heijden en Marianne Rebel, de kunstenares die
kerstkaart mocht maken. Rebel had.in haar stijl, het burgemeestersechtpaar als kleine
dikke mensjes afgebeeld. Van
der Heijden voelde zich beledigd. Het zag er lang naar uit
dat de actie niet zou doorgaan.

Zie ook pagina 3

woordingen te kennen dat zij
vond dat hij beter kon opstappen. Volgens Van Westerloo
ligt het probleem bij de burgemeester en de wethouders.
„Die moeten zorgvuldiger met
de stukken omgaan en zich beter voorbereiden. Daar draait
het eigenlijk allemaal om. Een
wethouder hoeft niet alles te
weten, maar als hij schrijft dat
er ernstige vertraging opgetreden is bij het maken van bestemmingsplannen, moet hij
weten waarom dat zo is en geen
leugens vertellen."
Van Westerloo doelt op de
discussie die zij donderdagavond voerde met wethouder
Versteege en waarbij zij een
verkeerde naam toegemeten
kreeg. Versteege wilde een externe voorzitter inhuren om de
inspraakbijeenkomsten over
het structuurplan te begeleiden. „Maar vacaturegelden zijn
ergens anders voor bedoeld. Er
is bijvoorbeeld zeven maanden
geen ambtenaar geweest die de
bestemmingsplannen maakt.
Vervolg op pagina 3

Bewoonsters
van het HiK
passeren de
verhuiswagen die hun
spulletjes
naar het Huis
in de Duinen
zal brengen
Foto
André Lieberom

geplaatst zouden zijn. Ook het
tiental dat naar huizen elders in
het land is gegaan. „Dat is gebeurd in overleg met de familie.
Kinderen die ver weg wonen,
vonden het een goede gelegenheid om hun moeder dichter bij
huis te halen."

De gedwongen verhuizing
heeft bij een aantal mensen,
Willekeurig
waaronder PvdA-fractievoorHij bestrijdt verhalen, dat de zitter Jeannette van Westerloo,
bewoners willekeurig ergens veel kwaad bloed gezet. Met

name op het moment dat duidelijk werd dat het Huis in het
Kostverloren eigenlijk niet gesloten had hoeven te worden.
De Raad van State verwierp
toen een pakket van maatregelen van de provincie, waarvan
de sluiting van het HiK. deel
uitmaakte. Maar dat besluit
had geen invloed meer op de
situatie in Zandvoort: op dat
moment hadden het Zorgcentrum Zandvoort (waartoe het

Een ander voordeel is volgens hem, dat het personeel
van het HiK nu meer kansen
heeft op de arbeidsmarkt. Want
HiK behoort) en de gemeente dat er ook bij het HiK ontslahun bezwaar tegen de gedwon- gen vallen, is wel duidelijk, al
gen sluiting al ingetrokken. gaat het om een 'minimaal aanMet dat laatste verworven zij de tal', aldus De Vries. Hij geeft
medewerking van de provincie zijn medewerkers op 17 oktovoor de bouw van de 46 apparte- ber uitsluitsel. Volgens hem
hebben zij nu meer kans dan
menten in het HiK.
over een paar jaar: als er dan
meer huizen dichtgaan of moeEllende
ten inkrimpen, moeten meer
Volgens Van Westerloo had werkers uit de bejaardenzorg in
de bewoners van het HiK veel 'dezelfde vijver' met banen visellende bespaard kunnen blij- sen.
ven. Directeur De Vries ontZie ook pagina 3

Geen Franse wijn
ZANDVOORT
- Zolang
Frankrijk kernproeven doet op
Mururoa koopt de gemeente
geen Franse wijn meer in. Ook
de aankoop van de Cuvée Zandvoort, de promotiewijn die twee
weken geleden gepresenteerd
is, zet de gemeente volgens
voorlichter Egon Snelders
„voorlopig even in de ijskast."
Hiermee ondersteunt de gemeente de wijnboycot die Zandvoorter Eugène Weusten onlangs gestart is. Hoe groot de
wijnvoorraad van de gemeente
nog is, kan Snelders overigens
niet zeggen. Het is dus nog even
de vraag of de ambtenaren al
eind november, als zij de drank
voor het openingsfeest van het
nieuwe raadhuis gaan regelen,
diep moeten nadenken over een
alternatief voor de Franse wijn.

(ADVERTENTIE)

* **
HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT

Zuiderstraat 3
2042 GA Zandvoort

'SCHULPTUREN UIT ZAND,
OP HET ZANDVOORTSE STRAND'
ExposiTiE VAN JEFF BORKENT, TOT 2 JANUARI l 996,
iN HOTEL TRITON TE l
EEN

kopje koflÏE STAAT VOOR u MAAR.

NOTEERT u METEEN ONS NJEUWE TclEfoONNUMMER EVEN?
025-5719105

'Bewoners HiD terechtgekomen waar zij wilden'

ZANDVOORT - Huis in
het Kostverloren (HiK) is
leeg. De laatste 14 bewoners
zijn dinsdag overgebracht
naar Huis in de Duinen
l=T (HiD), waar een aantal
noodwoningen voor hen is
ingericht.
Vermoedelijk heeft iedereen eind volgend jaar een
plaatsje in het HiD zelf. Het
aantal ontslagen onder het
personeel blijft volgens directeur De Vries beperkt tot
'een minimum'.

VA/V

Schilderij

Politica dubbel boos

Achtervolging
loopt goed af

(ADVERTENTIE)

maal niet meer te laten betalen in de
Cort van der Lindenstraat."
Zijn conclusie heeft ook gevolgen
voor het parkeren in het centrum:
„Als je betaald parkeren op de Prinsesseweg wil invoeren, moet je tegelijk belanghebbenden-parkeren regelen voor de omwonenden. Op den
duur zal je zelfs voor alle inwoners
een vorm van belanghetabenden-parkeren moeten invoeren om ervoor te
zorgen dat ze nog met de auto naar
Albert Heijn kunnen." In welke
vorm, bijvoorbeeld met parkeervignetten of zo, is nog niet duidelijk. De
gemeente doet een onderzoek naar
de mogelijkheden.

Leefbaar Zandvoort aarzelend
met promotiestichting in zee

ZANDVOORT - De politie is
nog bezig met het onderzoek
naar de bomaanslag die vorige
week dinsdag op het De Favaugeplein plaatsvond. De dader of
daders zijn nog niet gepakt. De
21-jarige jongen die gewond
raakte toen er een bom onder
de auto van zijn moeder ontplofte, verkeert inmiddels buiten levensgevaar. De jongen
moet zijn onderbeen missen.
De moeder, die snijwonden in
haar gezicht opliep, ligt niet
meer in het ziekenhuis.
Volgens politiewoordvoerder
Jaap Hage wordt de schietpartij van vijf jaar geleden in het
onderzoek meegenomen. De
toenmalige minnaar van de
vrouw loste destijds een schot
op haar. Of hij ook de bom
heeft geplaatst, is nog niet bekend. „Het zou wat al te makkelijk zijn om direct met het vingertje te wijzen," aldus Hage.

ZANDVOORT/BENTVELD De eigenaar van de benzinepomp aan de Gerkestraat kan
opgelucht ademhalen. De dertigjarige Brit die dinsdag bij de
pomp wegreed zonder te betalen is toch aangehouden. Bovendien krijgt de benzinepomphouder de opbrengst van de
oude auto waarin de Brit reed.
De Engelsman wilde na het
proletarisch tanken verdwijnen over de Zandvoortselaan.
Maar hij had er geen rekening
mee gehouden dat de eigenaar
van de benzinepomp, thuis in
Bentveld was gewaarschuwd
door zijn personeel. De Bentvelder wist de man klem te rijden in Aerdenhout. Deze ontsnapte echter, waarbij hij de onder andere de auto van de
pomphouder
beschadigde.
Voor het stoplicht bij de Herenweg in Heemstede ontstond
een worsteling tussen het tweetal. Pas bij de Eustenburgerbrug in Haarlem liep de automobilist tegen de lamp. Hij
moest aanschuiven in de file
voor de geopende brug, terwijl
voor hem een politieauto stond.
De Brit heeft op het politiebureau in Zandvoort afstand van
zijn oude Vauxhall gedaan. Die
wordt verkocht en de opbrengst gaat naar de pomphouder. In ruil hoeft de Engelsman
niet voor de rechter te komen.

Dreigbrief
„Het is een schande,"
n
vindt apotheker Hans
O
Mulder. Hij heeft een bezwaarschrift over het plan 'Jupiter'
naar de gemeente gestuurd,
maar hij heeft al bij voorbaat
een dreigbrief van de advocaat van de indiener van het
plan gekregen. Mulder moet
volgens die brief betalen als
de winkelpassage niet snel
genoeg gebouwd wordt.

die krant moet ik hebben.
Natuurlijk,
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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PROVINCIE

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

FAMILIEBERICHTEN

A. LAVERTU

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken betuigen wij u langs deze weg onze oprechte erkentelijkheicl voor de blijken van belangstelling na het overlijden van

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Maria Margaretha
Webeling-Van Roemburg

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat u zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
D. R. A. Webeling
Zandvoort, oktober 1995

ADVERTENTIES

/

Noord-/7To//and

KENNISGEVING

Plaatselijke instellingen die voor een subsidie voor zowel 1995 als voor 1996 in aanmerking wensen te komen, kunnen voor 1 november 1995 een aanvraag indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA Zandvoort.
De aanvraag moet tenminste bevatten:
- omschrijving van de activiteiten
- aanduiding van tijd en plaats van de activiteiten
- gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven, met toelichting van de
kosten van de activiteiten.

WET GELUIDHINDER
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend, dat
op grond van artikel 71, lid 2 van de Wet geluidhinder onderzoek
is gedaan naar mogelijke maatregelen bij het "Circuit van
Zandvoort" gelegen in de gemeente Zandvoort om de geluidbelasting vanwege industrielawaai van de omliggende woningen te
beperken tot 55 dB(A).

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Voor nadere informatie: afdeling BZVWOC, telefoon (023) 576 14 97.

Op basis van dit onderzoek heeft ons college een programma
opgesteld met de te nemen maatregelen. Dit programma ligt vanaf
13 oktober 1995 gedurende vier weken ter inzage:
- bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu van
de gemeente Zandvoort, Raadhuisplein 4 te Zandvoort van
09.00 tot 12.30 uur;
- bij de dienst Milieu en Water van de provincie Noord-Holland,
kamer 2090, Houtplein 33 te Haarlem.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

EXTRA SUBSIDIEGELDEN 1995 EN 1996
De gemeenteraad heeft voor de jaren 1995 en 1996 f 30.000,-- extra
beschikbaar gesteld voor bepaalde subsidies op het gebied van maatschappelijk en sociaal-cultureel welzijn.

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 19 oktober 1995 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuisplein 4, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 576 15 45.

AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk bedenkingen tegen het saneringsprogramma inbrengen bij:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Postbus 123,
2000 MD Haarlem.

en
Juriaan <Petter

- Tollensstraat 67, algemene begraafplaats
- Voltastraat 2

De aanvragen liggen gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter
inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh
Onnesstraat 20 te Zandvoort. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
09.00 tot 12.00 uur.

Desgevraagd wordt een ieder in de gelegenheid gesteld over het
programma van gedachten te wisselen, danwei mondeling
bedenkingen in te brengen.
PROFESSIONALS IN:

gaan trouwen op donderdag 19 oktober
om 11.00 uur in het Raadhuis van
Zandvoort.
De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.45 uur in de Nederlands Hervormde Kerk, Poststraat l te Zandvoort.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Na verwerking van de ingekomen bedenkingen wordt het
saneringsprogramma naar de minister van Volksgezondheid,
Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer gezonden.

AUTORECLAME
REKLAMEBELETTERINGEN
LICHTRECLAME (NEON)
ONTWERPEN (LOGO' S)
ZETWERK (BV.ADVERTENTIES)
DRUKWERK & STICKERS
PROMOTIONELE KLEDING
VLAGGEN & SPANDOEKEN

- 3 bomen
- 1 boom

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben een kapvergunning verleend voor:
- 1 boom

- Kostverlorenstraat 125a
KLEINE KROCHT 2, ZANDVOORT

023-5720212

Ons adres:
Oosterparkstraat 17
2042 AP Zandvoort

De bij de verlening behorende stukken liggen ter inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20 te
Zandvoort. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na publikatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

STICHTING AKTIVITEITENCENTRUM ZANDVOORT

Celsiusstraat 190 in Zandvoort zoekt voor het kinder/tienerwerk

enthousiaste VRIJWILLIGERS
16-10-'95

16-9-'95

one
Ook voor verjaardagen
en partijen
***

De vrijwilligers verzorgen samen met de stafmedewerker de
kinder/tieneractiviteiten zoals de kinderinstuif (woe.middag), de
kinder/tienerdisco (zatavond) en vakantie-activiteiten.

Fa. Gansner & Co,

Lijkt het u leuk om mee te helpen, heeft u minimaal drie uur per
week de tijd om bij de activiteiten aanwezig te zijn en bent u 18 jaar
of ouder?? Bel dan even met Mare Hillebrink 023-5717113, woe.
t/m vrij. tussen 14.00 u -17.00 u (ook voor info!).

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Oktober wildtijd
Boul. Barnaart 14

ftoor moor ivoor al
1 maand een paar.

Super
NOORD

AUTORUITEN
KENTEKENPLATEN

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 571 2932
ledere woensdag gesloten.

HET IS WEER KINDERBOEKENWEEK!

CREATÊ'A-BOOK®
HET BOEK WAAR IN JE ZELF DE HOOFDROL SPEELT!

Een nieuwe voorruit voor maar 150,-?

(NU OOK DISNEY'BOEKEN)

Bent u WA-Extra of All risk verz. en heeft u 300,- eigen risico?
Bij WIKA betaalt u slechts 150,- voor uw nieuwe voorruit en de rest regelen wij voor u met uw verzekeringsmaatschappij. Geen eigen risico? U betaalt niets en wij regelen de rest! Alleen WA verzekerd?
Bij ons toch een aantrekkelijke korting! Problemen met tijd of vervoer?

MAR-DIA
voor uw feesten:
bruiloften en geboorten
hebben wij:

Scouting
The Buffalo's
22 oktober van 14.00-16.00 uur
Troephuis Duintjesveldweg.

Kom eens kijken.
We zijn geopend van:
dinsdag t/m vrijdag van 12-18 uur,
zaterdag van 12-17 uur.

Haltestraat 39 A
tel. 5715584

Inl.: A. Akkerman. Tel. 571556

Lieve bewoners uit het
Huis in 't Kostverloren
(HJ.K.)
Ik wens jullie allemaal
heel veel geluk in jullie
nieuwe woonruimte
Rie Halderman

H.E.M. Hotel

Amsterdam
Voorburgstraat 250

VOOR BRUILOFTEN, FEESTEN EN PARTIJEN
TG&SlZBIBn van 20-1200 personen
vergaderingen, conferenties en cursussen.
Wij bieden diverse zalen compleet met
whitebord, overheadprojector, flipover en
video-TV presentatie - eigen parkeerpl.
Bel voor nadere inlichtingen
Tel.: 020-6157026 Fax 020-6691295

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975
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Fa. P. Klein
Super Noord
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naaimachines
vanaf

nu--

LHO

REPARATIE ALLE MERKEN:

DMC-garen
Anchorgaren
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie
STOKMAN
Prinsenhofstr. 7
Zandvoort
Tel. 023-5720072
Maandags gesloten

AKO

Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk

Super
NOORD

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1 A, Zandvoort

plaats:

Stuur deze bon naan
ROCA PC Personalized Graphics Postbus 654 1440 AR Purmerend

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145y- Sluit een natoa-mtyaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

Jupiter

Vrijdagavond
zortcièr
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPflVOND

vraagt

zondaghulp

C

18-20 jaar
tel. 5712838

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon ii
JV//«l'/
Een natura-tiitvaartverzekering
daar heb je tvat aan

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk uios de hul
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
tJn, deze uHvaartverxekering is mijn
vertrouwen meer dan tvaard.

LEKKER WEG
IN MAASTRICHT
Gezellige terrasjes, flanerende passanten, lekker eten
en drinken, uitnodigende etalages, interessante historische monumenten, prachtige natuur en zo kunnen wij
nog wel even doorgaan. U vindt het allemaal in de
mooiste stad langs de Maas: Maastricht. Er is teveel te
beleven voor l dag en daarom biedt Hotel Golden Tulip
Barbizon Maastricht, een luxe 4-sterren hotel, u tijdens de maanden juni t/m oktober een leuk arrangement aan. Bij dit arrangement is inbegrepen 2x overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet, lx aperitief in de
Barbizon Bar, lx een 3-gangen diner in restaurant
Barbizon, koffie met vlaai op het O.L. Vrouweplein,
gratis gebruik van de sauna, informatiemap over
Maastricht en omgeving met wandelroutes en entreekaartjes voor het Casino in Valkenburg.

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van eeh.begrafeh
of crematie;
•..
Dirckt hulp bij een sterfgeval.

Jubileumcheque
l
l

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

h

Haltestr. 9, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

postcode:

telefoon:

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bellen kan ook 02990-26462
(0299)42-64-62

naam:

Max Planckstraat 26 Tel. 023-5731613
2041 CZ Zandvoort

Gasthuisplein12, Zandvoort

Grote Krocht 18, Zandvoort

De wil meer informatie...

WIKA is er ook voor:
vlakglas (Securit of gelaagd vlgs.
model)
reparatie gebroken buitenspiegels

Celsiusstraat 192, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling

Overal is een oplossing voor.
kentekenplaten
ruitlekkages met garanties
plexiglas

Van 4 t/m 14 oktober ƒ 5,- korting op elk Create-A-Book* boek.
Vul gauw de bon in voor kleurenfolders met bestelbon en waardebon.

Tegen inlevering van deze cheque betaalt u
slechts f. 195, - per persoon op basis van
een tweepersoonskamer in Hotel;GrOlden
Tulip Barbizon Maastricht. Toeslag eenpersoonskamer f. 50, - per nacht. Voor informatie of reserveringen: telefoon 043 - 83 82 81.
Deze aanbieding is geldig in de maanden juni
tot en met oktober op basis van beschikbaarheid.

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

.

imn/vrou

straat:
postcode/woonplaats:
telefoon:
lceftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlen

Gewelddadige
aanhouding
ZANDVOORT - Volgens een
politierapport heeft zaterdagavond een 54-jarige Zandvoortse dronken automobilist verRondingen opgelopen toen hij
bij een alcoholcontrole aangehouden werd.
j De politie kon de man pas
aanhouden in de Fazantenstraat, alhoewel hij al in de
Frans Zwaanstraat een stopteken kreeg. Hij weigerde om
mee te werken aan een blaastest en verzette zich hevig. De
politie werkte de man tegen de
grond om hem de boeien om te
doen. Daarbij liep de man verwondingen aan zijn gezicht en
polsen op.

Apotheker Mulder woest op buurman Bruynzeel vanwege brief over 'bouwplan Jupiter'

'Dit zijn pure intimidatie-praktijken'
Hans Mulder (jr) van de Zandvoortse Apotheek aan het
Raadhuisplein is woedend op zijn buurman, Cees Bruynzeel, de eigenaar van de Spectra-winkel en initiatiefnemer
van het bouwplan 'Jupiter'. Mulder kreeg onlangs een brief
van de advocaat van Bruynzeel, met daarin de zinsnede:
'Als u op grond van niet doorslaggevende argumenten mijn
cliënt wil tegenwerken, en daaruit schade zou ontstaan,
wordt u nu reeds aansprakelijk gesteld.' „Dat is toch pure
intimidatie," zegt de apotheker verbolgen.

Ook andere veranderingen
ziet Mulder niet zitten. „Plotseling komt er in het trappenhuis
van mijn woning een lift, die
een gedeelte van mijn raam
overlapt en wordt mijn gang
korter. Daarnaast verdwijnt de
fietsenstalling, die mij indertijd
is toegezegd en komt er een of
andere afschuwelijke 'apekooistellage' voor onze deur.
Cees Bruynzeel had kunnen
weten, dat wij met deze veranderingen nooit akkoord zouden
gaan. Maar zelf denkt hij daar
blijkbaar anders over."

door Martha Burger

Op het bureau wilde de automotailist nog altijd niet meewerMulder schreef een bezwaarken. Hij weigerde de bloedproef. De politie heeft zijn rijbe- schrift naar de gemeente Zandwijs ingenomen en speelt zijn voort. Hij is het volstrekt oneens met de bouwplannen van
zaak door naar justitie.
Bruynzeel. Mulder: „Je zou
denken, dat is een democratisch recht, dat iedere burger
heeft. Ik mag op een inspraakprocedure via een bezwaarZANDVOOET - Bij een onge- schrift mijn mening geven.
luk op de Van Lennepweg is Maar in plaats van officieel antvorige week woensdag een auto woord te krijgen van de geover de benen van een achtjari- meente, krijg ik tot mijn stomge jongen heengereden. Beide me verbazing de advocaat van
Bruynzeel op mijn dak. En die
benen waren gekneusd.
advocaat is toevallig ook nog
Het jongetje stak bij een ze- eens de vroegere wethouder Fibrapad over zonder goed uit te nanciën van de gemeente Zandkijken, terwijl er een bestelbus voort, P. Ingwersen van het
aankwam. De 26-jarige automo- CDA." Een schaamteloze vertovoor Zandvoort, noemt
bilist uit Santpoort-Noord kon ning
de jongen niet meer ontwijken. Mulder deze gebeurtenis.
In februari begon de officiële
inspraakprocedure van het
plan 'Jupiter', dat voorziet in de
ZANDVOORT - In het week- bouw van een overdekt winkelend heeft de politie 34 bekeu- centrum in de driehoek tussen
ringen uitgedeeld aan automo- de Schoolstraat, de Louis Dabilisten die harder dan vijftig vidsstraat en de Haltestraat.
Onder het winkelcentrum wil
reden over de Van Lennepweg. de
projectontwikkelaar een
De politie controleerde de snelheid van bijna vierhonderd au- parkeerkelder situeren, waarto's. De hoogste snelheid op za- van de ingang aan de Louis Daterdag was tachtig kilometer, vidsstraat komt. Aan de zijde
op zondag reed iemand zelfs negentig kilometer per uur.

Auto rijdt over
benen jongetje

Hardrijders

van de Schoolstraat komen zes
maisonnettes.

auto, die erg dicht tegen een
deur geparkeerd stond, brandOVZ wil al op de voorjaarsde uit bij een garage aan de Cumet een complete
riestraat. De brandweer kon de vergadering
brand op tijd blussen, zodat het agenda komen met allerlei activiteiten, zodat de ondernemers
garagebedrijf gered werd.
uit het dorp daarop kunnen inspringen en genoeg tijd hebben
om zich voor te bereiden. Afge; .ZANDVOORT - Een 41-jarige lopen jaar bijvoorbeeld kwam
Zandvoorter die zaterdagnacht OVZ op het laatste nippertje
slingerend over de Zandvoort- met het plan om in te haken
het British Race Festival
selaan reed, is aangehouden met
met 1,85 promille alcohol in op het circuit.
Door het late tijdstip bleef
zijn bloed.
Hij moest zijn rijbewijs afge- het bij een proef, die overigens
als geslaagd wordt beschouwd.
ven.
Volgend jaar wordt dit zeker

Te veel op

Getekend

Woongenot
De voorlopige bouwplannen
stuitten indertijd op veel bezwaren bij omwonenden, die
zich in hun woongenot zagen
bedreigd. Mulder schreef ook
een bezwaarschrift naar de gemeente, omdat hij de plannen
ziet als een bedreiging van zijn
apotheekbedrijf. Bruynzeel zou
zich niet aan gemaakte afspraken houden.
De apotheker tekende samen
met zijn vader driejaar geleden
een 'raamovereenkomst' met
Bruynzeel en het architectenbureau ONX over de nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein. Mulder: „In hoofdlijnen kwam het er in die overeenkomst op neer, dat de lichtinval
in mijn woning én in de apotheek niet zou verminderen en
daar vertrouwde ik op. Drie
jaar lang heb ik er niks meer
over gehoord. Cees Bruynzeel
groette ons vriendelijk, maar
hulde zich verder in stilzwijgen."
„Vlak voor de inspraakavond

ZANDVOpRT - Ondernemers Vereniging Zandvoort
Autobrand
wil de reeks activiteiten volZANDVOORT - De auto- gend jaar verder uitbreiden,
brand van zaterdagnacht is ver- in samenwerking met de anherhaald, aldus het OVZ-bemoedelijk aangestoken. De dere ondernemers.
stuur, maar dan onder de noe-

OVZ: '96 meer
festiviteiten

mer 'Zandvoort goes British'.

Een
seizoensverlengende
werking wordt ook verwacht
van extra aandacht voor de
herfstvakantie: overdag kinderactiviteiten en 's avonds allerlei leuke dingen voor volwassenen. Hiervoor is eveneens al
een titel bedacht, Zandvoort
Speelt. Daarnaast wordt gedacht aan een grote ballonwedstrijd, waarmee gepoogd moet
worden om het Guirmess Book
of Records te halen, plus een
feestelijke decembermaand.
Die valt overigens ook dit

van
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Scouts 50 jaar oud
ZANDVOORT
Scoutinggroep De Buffalo's viert op 22
oktober het vijftig jarig bestaan. De padvinders zetten
hun troephuis aan het Duintjesveld van twee tot vier op zijn
kop.

Dialezing
i ZANDVOORT Op uitnodiging van de ANBO geeft Ton
Puts uit Zandvoort donderdag
26 oktober om twee uur een dialezing in het Gemeenschapshuis. Hij heeft dia's gemaakt in
de Waterleidingduinen.
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De brief die Hans Mulder van Bruynzeels advocaat kreeg

'De bewoners willen niet
nog een keer verhuizen'
ZANDVOORT - De verhuizing van de bewoners van het

HiK naar het Huis in de Duinen is definitief, ook al zijn er
over een jaar wel 46 appartementen klaar in het HiK. „De
mensen willen pertinent niet nóg een keer verhuizen," zegt
directeur De Vries. De bewoners ondergaan het inderdaad
met gemengde gevoelens. „We zijn behandeld als kuddevee," zegt een van de dames. Volgens een ander valt het
juist wel weer mee.
zaal wacht op de bus die de
veertien laatste bewoners een
dagje mee uitneemt, tot de ver„We zijn schandalig behan- huizing rond is. „Met name omdeld," zegt de eerste van de dat het huis uiteindelijk toch
twee, terwijl zij in de recreatie- open had kunnen blijven. Dit
was allemaal nergens voor nodig geweest." Volgens de andere bewoonster, de 86-jarige mevrouw Koster-Keur, zijn er echter 'ergere dingen in het leven'.
„Maar ik kan gelukkig in Zandvoort blijven. Ik ben hier geboren en heb hier altijd gewoond,
behalve in de oorlog natuurlijk.
Dan kunnen ze je toch niet zomaar in Haarlem neerzetten?!
En de Bodaan in Bentveld is
prachtig, maar als je daar zit,
kom je nergens meer. Dat is
voor mij te ver weg, je mist al je
contacten in het dorp."
Zij is een van de veertien ouderen uit het HiK die voorlopig
zijn ondergebracht in verplaatsbare cabines, neergezet
in het plantsoen naast Huis in
de Duinen. De cabines zijn verdeeld in kamers met een eigen
toilet, douche en keukentje.
Rond de tijdelijke huisvesting
was nogal wat commotie ontstaan, omdat sommigen hun
kamer te klein vonden. „Het is
een duivenhok," zegt mevrouw
Van Buurland over haar kamer.
Vooral met haar rolstoel wordt
het lastig verwacht zij, maar
toch heeft zij genoegen genomen met haar kamer: „Gelukkig ben ik een van de eersten
die in aanmerking komen voor
een grotere kamer in het huis
zelf. Maar wat mij betreft hoeft
daar niemand voor dood te
door Joan Kurpershoek

'Tot 's nachts na drie uur staan
ze onder je raam te schreeuwen'
door Monique van Hoogstraten
De Stichting Leefbaar Zandvoort heeft een bijeenkomst georganiseerd voor het hele dorp.
Er komen echter slechts twintig bewoners van het centrum
opdagen die de overlast van
café en festivalbezoekers zat
zijn. Zrj spuien verontwaardigd
hun gal tegen de aanwezige drie
horecaondernemers, die op
hun beurt hun uiterste best
doen medeleven te tonen met
de getergde bewoners, maar ondertussen proberen duidelijk te
maken dat zij de oplossingen
ook niet uit een hoge hoed kunnen toveren. En dus blijven de
klaagzangers zingen in de zaal.
„Kijk," verweert Bart Schuitenmaker van de Koninklijke
Horeca Nederland afdeling
Zandvoort zich, „wij kunnen
het ook niet helpen, want
slechts de helft van de horecaondernemers is lid van onze organisatie. Juist degenen die de
regels aan hun laars lappen,
kunnen wij nergens op aanspreken omdat ze geen lid zijn.

Het is maar een klein aantal dat
de overlast rondom het Gasthuisplein en de Haltestraat veroorzaakt."
Die overlast is deze zomer
volgens de centrumbewoners
nog groter dan anders geweest.
Ze zrjn erg boos dat het jazzfestival dit jaar een uur later dan
voorgaande jaren eindigde.

Onder je raam

„Nu nog mooier," aldus Muider. „Bruynzeel en zijn projectontwikkelaars veranderen eenzijdig de voorwaarden, zonder
ons erin te betrekken. Vervolgens reageren ze op een bezwaarschrift, dat ik notabene
aan de gemeente Zandvoort
heb geschreven. Pure intimidatie-praktijken zijn dat. Het is
een kwalijke zaak, dat de projectontwikkelaar zomaar stukken van de gemeente Zandvoort mag lezen, nog voordat ik
überhaupt antwoord heb gehad
van de gemeente zelf. Dat vind
ik geen correcte gang van zaken. Ik laat mij niet intimideren."
„Anderen die minder sterk in
hun schoenen staan misschien
wel. Burgers hebben het recht
om hun mening te geven over
nieuwbouwplannen. Ik vind
dat de gemeente Zandvoort dat
recht voor hen moet waarborgen. Wat er nu gebeurt, vind ik
in-triest en een schande voor de
democratie." De advocaat van
Mulder heeft reeds een brief teruggestuurd aan Bruynzeel:
„Er wordt nakoming gevraagd
van iets dat niet is afgesproken
en daar gaat mijn cliënt niet
mee accoord," aldus meester
W.F. Roelink. Op de vraag of
deze gang van zaken nu eigenlijk wel correct is, gaf gemeentevoorlichter Egon Snelders
geen commentaar. Volgens een
ambtenaar van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling zal
de zaak echter 'bestuurlijk'
worden uitgezocht.

jaar, 1995, al te verwachten. De
gemeente is bereid gevonden
een
sinterklaas-etalagewedstrijd te organiseren. OVZ installeert na de intocht van de
Sint, half november, een muziekinstallatie door het hele dorp,
ook in de Zeestraat en in het
winkelcentrum Nieuw-Noord.
De ondernemers kunnen via dit
middel vijf weken lang adverteren. Uiteraard komen er weer
een kerstboom plus een kerstmarkt, eerder dan vorig jaar,
toen de markt samenviel met
die in andere steden. De markt
mag dit keer geen verkapte braderie worden maar moet uitsluitend op Kerst gericht zijn.
OVZ hoopt komende weken bij
de leden extra geld binnen te
halen: een deel is om de feestverlichting in kerstsfeer te
brengen.

'Zandhoeve'
ontkomt
waarschijnIrjk niet aan
sloop

ZANDVOORT - Het is alsof de jukebox maar blijft draaien, omdat het kwartje blijft steken en niemand weet hoe je
de verlossende beuk tegen de zijkant moet geven. Daar lijkt
het maandagavond in het jeugdgebouw naast de Hervormde Kerk nog het meeste op.

Kwalijk

voor de 'Zandvoortse apotheek'
te staan en houd ik slechts een
kleine deuropening over," aldus Mulder. „En dat, terwijl er
is afgesproken, dat ik zo'n acht
meter pui met ramen zou behouden aan de Raadhuisplein-kant. Maar zo ga je niet met
elkaar om. Als dit gebeurt, dan
kan ik de tent wel sluiten. Volgens de Arbo-wetgeving mag
het personeel van de apotheek
niet met kunstlicht werken en
moeten ze vanuit alle lokaliteiten rechtstreeks het daglicht
kunnen zien. Ik ga er dan ook
absoluut niet mee akkoord."

Woonhuis Herman Heijermans wordt gesloopt
ZANDVOORT - Op de Kostverlorenstraat nummer 105
dreigt een oud monumentaal
buitenhuis gesloopt te worden.
'Zandhoeve' is onder andere
het woonhuis geweest van de
Nederlandse schrijver Herman
Heijermans. Het landhuis is
net na de eeuwwisseling gebouwd en telt meerdere openhaarden (zelfs in het tuinhuis)
en eiken lambrizeringen.
De Zandvoortse Monumentencommissie is geschokt,
maar voelt zich vrijwel machteloos. „Zolang er geen welstandsbeleid is, kun je dit soort
dingen nauwelijks tegenhouden. Hooguit vertragen." Desondanks wordt het gemeentebestuur gevraagd toch nog iets
te proberen. „Het maakt in ieder geval duidelijk dat er zo
snel mogelijk een monumentenlijst in Zandvoort moet worden vastgesteld."

Bruynzeel reageert hier tamelijk tegenstrijdig op. „Ik heb
het plan veranderd en aantrekkelijker gemaakt. Als Mulder
hier tegenin gaat, doet hij zichzelf tekort." Anderzijds zegt
Bruynzeel ook: „Wat wij afspraken is drie jaar geleden
door Mulder junior en senior
getekend. Als hij de oude tekening wil aanhouden dan heb ik
daar geen moeite mee." Het
probleem is echter dat het nieuwe bouwplan een andere tekening bevat. Volgens Bruynzeel
kan dus naar de oude situatie
teruggekeerd worden.
Maar Mulder blijft zich drukmaken over de dreigende toon
van de brief die hij gekregen
heeft: „In de brief zegt advocaat
Ingwersen namens zijn cliënt,
dat hij een redelijke opstelling
van ons verwacht. Zo niet, dan
gaat hij ons aansprakelijk stellen voor de schade. Hij stelt,
dat de ingediende bouwplannen minder ingrijpend zijn, dan
met hetgeen wij ons indertijd
akkoord hebben verklaard. Bovendien is hij van mening, dat

partijen elkaar aan de tekst van
die overeenkomst kunnen houden."

in februari lag het plan ter inzage op de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling en in de bibliotheek. Ik ben er gelukkig zelf
achteraan gegaan, anders had
ik het nooit geweten. Toen ik de
plannen inkeek, bleek tot mijn
grote schrik, dat er een totaal
ander plan lag. De veranderingen bleken grote consequenties
te hebben voor onze apotheek.
Zonder ons erin te kennen waren de bouwplannen van
Bruynzeel opeens drastisch gewijzigd."
„Als ik niet protesteer, dan
komt er een complete winkel

Filmclub
ZANDVOORT - De filmclub
Simon van Collem vertoont op
woensdag 18 november om half
acht de Australische komedie
'Sirens' van John Duigan.
De film gaat over een stijve
Britse predikant die een beroemde kunstenaar van bohemienbestaan af wil helpen. In
'Sirens' speelt onder andere
Hugh Grant mee, die ook in
'Four Weddings and a Funeral'
schitterde.
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behang zelfs van de muur, omdat dronken bierdrinkers buiten tegen de zijkant staan te
plassen.
Hij zegt het anderhalf uur nadat dominee Van Leeuwen
droog heeft opgemerkt dat de
slordigheid van deze drankorgels toch ook voordelen heeft.
„Ze laten heel wat keren hun
glas achter bij de kerk. Ik heb
inmiddels al een aardige verzamelingbierglazen opgebouwd."
De dominee begrijpt niet
waarom de Rotary Club zes
portable toiletten kan neerzetten voor een relatief kleine
groep bezoekers, terwijl de horecaondernemers alleen bij
evenementen een paar pisbakken plaatst. „Ik pleit al heel
lang voor vaste openbare toiletten in Zandvoort," zegt cafébaas Andries Filmer met een
schuine blik op PvdA-er Jeannette van Westerloo, het enige
raadslid dat haar neus laat zien.
Tijdens de avond blijft echter
hangen wie die openbare toiletten dan moet betalen.

„Gek word je ervan," zegt een
oudere vrouw van het Gasthuisplein, „tot 's nachts na drie
uur staan ze te schreeuwen onder je raam. En een week later
is het in een gewoon weekend
weer raak, omdat het zulk mooi
weer is en de cafés alles openzetten. Wij als bewoners moesten met die hitte de ramen slui- Vroeger sluiten
Zoals er meer onduidelijk
ten vanwege het lawaai."
blijft. Willfred Tates, voormalig
Een ander klaagt over urine- VVD-raadslid, ex-kroegbaas en
rende heren. „Ze doen het zelfs centrumbewoner, stelt voor om
door de brievenbus. Na het 's winters de cafés vroeger te
weekend stinkt het nog naar laten sluiten. Daarmee zou de
urine." Bij een derde komt het horeca bij bewoners wat kre-

gaan, hoor!" Zes bewoners plus
hun familieleden namen echter
geen genoegen met de noodwoning en eisten een grotere ruimte. „Gelukkig hadden we nog
kamers over in de tijdelijke
huisvesting," zegt directeur
René de Vries. „We hebben die
mensen een kamer extra kunnen aanbieden." Mevrouw Koster-Keur: „Op één zo'n kamertje pas ik niet, nu is het goed
geregeld." Ook volgens Klaas
Koper, zoon van één van de bewoonsters, is alles uiteindelijk
prima geregeld. „De Vries heeft
daar verschrikkelijk zijn best
voor gedaan, ik kan niet anders
zeggen. Iedereen die een extra
kamer wilde, heeft die gekregen."

Verschrikkelijk
Achteraf meldde zich nog één
bewoonster die meer ruimte
wilde hebben, haar contactpersoon had vergeten dit te meiden. Maar dat kon niet meer.
De bewoners van het HiK
hadden de hele verhuizing liever niet meegemaakt, blijkt ook
nu uit de verschillende reacties. „Al die onzekerheid, het is
verschrikkelijk wat wij hebben
meegemaakt," aldus mevrouw
Van Buurland. „Wij hadden
hier een ontzettend gezellige
groepje," zegt mevrouw Koster-Keur. „Dat zal nu toch een
beetje uit elkaar getrokken
worden, ook al gaan we met z'n
allen over naar Huis in de Duinen."
Toch is iedereen uiteindelijk
'redelijk tevreden', weet zij.
„Een aantal bewoners is wel in
een andere gemeente terecht
gekomen, maar dat waren toch
al mensen van buiten Zandvoort. Dat waren vreumden.
Maar de mensen uit Zandvoort,
die per se hier wilden blijven,
kunnen ook blijven. Ook al is
het dan m het Huis in de Duinen."

Boos
Vervolg van voorpagina
Daardoor is er grote vertraging opgetreden. Volgens Versteege zou dat zijn omdat er
maar twintig sollicitanten waren. Een ambtenaar vertelde
echter dat er wel 120 kandidaten waren. Versteege vertelde
dus onwaarheden," legt Van
Westerloo haar ergernis uit.
Bij de commissie Maatschappelijk Welzijn liep het PvdA-raadslid kwaad weg omdat de
commissieleden geen notitie
over de seniorenraad gekregen
had. „Wethouder De Jong
houdt daarmee informatie achter. Ze ging ervan uit dat wij die
notitie wel zouden krijgen,
maar heeft niet in de gaten gehouden of dat wel gebeurde."

*Ieder wijst
naar de ander'
ZANDVOORT - Het 'poli-

tiek gekrakeel' in de gemeenteraad ligt volgens me-

nig raadslid aan een ander.
Dat bleek woensdag tijdens
een discussie in de commissie
Bestuurlijke Zaken. Onderwerp was de brief van het Ondernemersplatform, met de
vraag een eind te maken aan dit
'gekrakeel'. De meeste raadsleden voelen zich echter niet of
nauwelijks aangesproken. „Wij
hebben een taak om het college
te controleren," reageerde Van
Westerloo. ,,De PvdA vertegenwoordigt zo'n 1400 burgers, wij
moeten hun belangen goed behartigen." Volgens Van Caspel
(VVD) 'manoevreert het college de gemeenteraad in een positie waardoor de raad met hand
en tand moet knokken om haar
positie als hoogste orgaan van
de gemeente overeind te houden.'
„Het college moet vaak op
'procedurele punten' bestreden
worden," zegt Van Leeuwen
(D66), „en de argumentatie is
matig. Daardoor is beleidvoeren moeilijk, vooral als niet-coalitiepartij: de coalitiepartijen worden eerder geïnformeerd." Volgens Bluijs (CDA)
ligt het probleem in de krappe
meerderheid (9/8) van de college-ondersteunende partijen.
„Maar als je dan begint met alleen maar te noemen wat de
ander allemaal fout doet..." Volgens Koper (D66) lopen politieke discussies 'niet altijd volgens de lijn der argumentatie'.
„Dat is godsonmogelijk, er spelen emoties mee én partij-politieke belangen. Mij bevalt het
uitstekend, het is een democratie, we geven elkaar de ruimte."
OVZ-voorzitter Roei van de
Heuvel, aanwezig namens het
platform, concludeerde dat ieder raadslid probeert zijn eigen
stoepje schoon te houden. „Dan
denk ik: we hebben die brief
terecht geschreven. Maar jullie
zijn gekozen om te besturen, we
moeten het met z'n allen dragen!" De burgemeester drong
er bij de raadsleden op aan, de
hand ook in eigen boezem te
steken: „Iedereen is van mening dat hij het zelf uitstekend
doet, maar het is de ander die
het laat liggen. Laten we proberen om onszelf een beperking
op te leggen, tot datgene wat we
moeten zijn, namelijk bestuurders van de gemeente."

ZAKENNIEUWS
'Dolle avond'
ZANDVOORT - Onder het
motto 'Vergeet je kammetje
niet en laat je borstel thuis'
houdt café La Bastille donderdag 30 november een 'knotsgekke, doldwaze, spontane, vrolijke,
aparte lachwekkende
avond'. Wat er precies gaat gebeuren, wil het café nog niet
prijsgeven. In elk geval geeft
presentator Wiebe Beekelaar
een reisje naar Euro Disney
weg. Wie hiervoor in aanmerking wil komen, moet voor 16
oktober contact opnemen met
La Bastille, Haltestraat 58 in
Zandvoort (telefoonnummer
023-5716110).

diet kunnen opbouwen voor de
zomer. Maar noch Schuitenmaker noch Van der Drift gaat op
die suggestie in.
Het voorstel van een bewoonster uit de Hobbemastraat om
de blik van de Stichting Leefbaar Zandvoort wat te verruimen, haalt het wel. De vrouw
uit de Hobbemastraat is maandagavond zo ongeveer de enige
aanwezige die oppert dat er in
Zandvoort meer fout loopt.
„Falend parkeerbeleid, hondepoep op de stoep, bewoners
die bang zijn dat woningbouwvereniging EMM hun huis gaat
slopen en mensen die zich druk
maken over de bomen in de
Kostverlorenstraat," somt ze
op. Ze krijgt heel even aandacht
als Hannie de Jong, bestuurslid
van Leefbaar Zandvoort, haar
belooft dat ook die onderwerpen voortaan aan de orde zullen komen. „Maar ja," zegt De
Jong, „dan moeten de mensen
die daarmee zitten wel komen
naar zo'n bijeenkomst als vandaag. Want we hebben een
klankbord nodig."
Het klankbord in de zaal
richt zich echter snel weer op
de geluids- en urineoverlast. De
vrouw zucht. „Als het volgende
keer weer alleen over de horeca
gaat, komt er helemaal nie- „Dus onze conclusie is: het parkeren is een rommeltje." Uit een ambtelijk onderzoek blijkt dat de
mand meer van buiten het cen- parkeermeters langs de zuidduinen voor een chaos zorgen in de omliggende staten. De bewoners
waren daar al eerder van overtuigd
trum."
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Toko ;Aw\ ff
WEEKMENU
NASI GORENG DAJAKARTA
pittige nasi goreng met kleine garnaaltjes.
Ajam pangang en aljar ketimoen

ƒ 14,50

Proefde herfst
met paddestoelen dagelijks
vers in vete soorten.
Onze specialiteit Paddestoelen-melange
KIJK,

Dagelijks geopend van 13.00-22.00 uur

VENDANGE
CALIFORNIA

THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoorf en buiten Zanctvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

RED OF WHITE

Haltestraat 34 Zandvoort

In de 16e eeuw werd in Californië door de geestelijkheid
begonnen met het aanplanten
van wijnstokken, die verrassend
goede wijnen voortbrachten.
Tegenwoordig zorgen de beste
Europese druiverassen en ultramoderne vinificatiemethoden er
voor dat de wijnen uit Californie
wereldwijd bekend zijn.
Wij selecteerden voor u de
^^^^^
Vendange 1993, een blending
r^ ^^^^^
van wijnen uit de buurt van San l
V E N D A NGE
Francisco.
i
^^
De Califomia White kenmerkt
*"**"
zich door een zeer fruitig
bouquet en een licht droge,
heerlijke frisse afdronk.
De belangrijkste eigenschappen
van de Califomia Red zijn het
weelderige bouquet en de heerlijke volle, zachte smaak.

Groente en Fruit

Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Grote Krocht 25,
tel. 5714404

HELE LITER
35%ALC.

VERGELIJKBARE PRIJS

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF
voordelig is!

v. Stolbergweg 1, Zandvoort
Tel. 023-5717093

BLOEMBOLLEN
***

** *

.Tweedehands kledinsboetiek voor dames & kinderen l

WINTER- EN NAJAARSBEPLANTING
DINSDAGS GESLOTEN
01VÏO

ïCórrilSleeersslraa^2/2;2042 GP Zandvoort Ó2507-3I7I2

B&ffiB&ffi
...........

^•^•^^^^^

NIEUWE MERKKLEDING
ALLES VOOR DE HALVE PRIJS
In de maten 74 t/m 176
Tevens urafien wij:
- Tweedehands merkkleding voor dames
en kinderen.
- Tweedehands Levi's in alle maten.
Openingstijden :
dinsdag t/m zaterdag
10:00-18:00 uur.
Voor meer informatie tel: 023-5731712

NAJAAR 95/96
JoyE + FUN
ZERRES
F!NN KAREÜA

HERTOG JAN
BOCKBIER
4 FLESSEN

AMARETTO

^MK

BAVARIA
TARWEBOK
6 FLESSEN

AMSTEL
BOCKBIER
6 FLESSEN

HEINEKEN
TARWEBOK
6 FLESSEN

GROLSCH
HERFSTBOK
6 FLESSEN

DELLADUCHESSA
0.5 LITER-ELDERS

- BARUCCÏ
- BlAINCA

- TRU

JUS D'ORANGE ,

jorj •
l Broek Supermarkt)

HÉLE LITER- ELDERS JU«J

geeft u meer!

Grote Krocht 19, Zandvoort

GROTE CLUBACTIE
Steun clubs en verenigingen in uw eigen gemeente.

Koop een lot van de Grote CLubactie
COMBATTIMENTO CONSORT AMSTERDAM

'Rondom de
Brandenburgse
Concerten'
dirigent: Jan Willem de Vriend
Cultureel Centrum Amstelveen,
woensdag 18 oktober - 20.15 uur
Programma:
* Johan Sebastian Bach:
Brandenburgse concerten nr 2. 5 en l
* Jan Dismas Zelenka: Capriccio
* Antonio Vivaldi: 'La Tempesta di Mare'
Op één van zijn reizen ontmoette Bach de Markgraaf
Christian Ludwig von Brandenburg. Deze muziekJiefhebber schijnt Bach verzocht te hebben enige werken
voor zijn hoforkest te schrijven. In 1721 stuurde
Bach de Markgraaf zes aan hem opgedragen
'Konzerte mit verschiedene Instrumente'. Of de werken ooit in Brandenburg zijn uitgevoerd is niet
bekend. Antonio Vivaldi was Bachs grote voorbeeld.
Jan Dismas Zelenka was een tijdgenoot van Bach en
werd door hem zeer gewaardeerd.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon ontvangen lezers van Weekmedia een korting van
f 7,50 op de normale prijzen : Ie rang f 37,50 (normaal f45,00), 2e rang f35,00 (normaal f42,50) en 3e
rang f31.50 (normaal f39.00).
Het is mogelijk telefonisch te reserveren met vermelding dat u gebruik maakt van deze bon. De kassa van
het Cultureel Centrum. Plein 1960, nr. 2 in
Amstelveen is geopend van ma. t/m vrij. van 10.00 15.00 uur (tel. vanaf 10.30 uur), zo. en zo. van 12.00
* 15.00 uur (tel. vanaf 13.00 uur).
Tel.: (020)547.5175

Bon voor onze lezers
Tegen Inlevering van deze volledig Ingevulde bon aan
de kassa van het Cultureel Centrum Amstelveen ontvangt u een korting van f 7.50 voor Combattimento
Consort Amsterdam op woensdag 18 oktober 1995.
Naam:

Zèëvishandel TREFFERS
Standplaats Dirk v/d Broek
RECLAME 13/14 OKTOBER
SLIBTONG 1 KILO FL 17,50
HARINGEN 4 STUKS FL. 10,=
SUPER GESTOOMDE MAKREEL
2 STUKS VOOR FL 5,=
DOOS GAMBA'S MET KOP FL. 25,=

DAGVERSE PELGARNALENÜ
AANVOER ZEEUWSE MOSSELEN!!
Leverancier N. WAASDORP

Aantal kaarten:

Ie rang a f37.50

Aantal kaarten:

2e rang a f 35.00

Aantal kaarten:

3e rang a f31.50

geeft u meer!

Veel clubs en verenigingen kunnen een extraatje goed gebruiken. Daarom nemen
ze graag deel aan de Grote CLubactie 1995. Van ieder verkocht vijf-guLdenlot, gaat vier
gulden direct naar de clubkas. Koop dus zo'n lot.
De clubs en verenigingen rekenen op uw steun!
Binnenkort bellen ze bij u aan, de
lotenverkopers van de Grote
Clubactie. Hun loten geven kans op
klinkende geldprijzen, Leuke
vakantietrips en aantrekkelijke
sponsorprijzen. Er zijn meer dan
40.000 prijzen te winnen.

Fl. 100.000-belastingvrij
Het prijzenpakket
Clubactie 1995 is
geldprijzen en uit
onze sponsors ter
gesteld.

LAAT ONS UW
PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.

Adres:

Postcode/woonplaats:

Met een lot van de Grote Clubactie steunt u de clubs en verenigingen in
uw eigen gemeente.

Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-6242316.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

van de Grote
samengesteld uit
prijzen die door
beschikking zijn

Hoofdprijzen:
Ie prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e-10e prijs:

f l. 100.000,- belastingvrij
fl. 25.000,- belastingvrij
fl.
7.500,- belastingvrij
Vlieg-retourticket voor twee personen, bestemming naar keuze in de Verenigde Staten.
Twee persoons vliegreis naar Tenerife, weekverblijf halfpension in Ten Bel Maravilla
(mei of juni 1996). ZDüQÖsSÏO
lle-25e prijs: Weekend- of midweekverblijf in een 6-persoons bungalow van Gran Dorado.

Extra prijzen:27 Tweepersoons vliegreizen naar Londen, incl. treinretour van Gatwick naar Londen
centrum en een hotel overnachting + ontbijt. ./ZXöffifeZÏQ
De Grote Clubactie Jaarprijs
fl. 18.000,- EXTRA
Een extra geldprijs, belastingvrij! Voor ieder jaar dat de Grote Clubactie bestaat,
wordt fl. 1000,- in deze Jaarprijs gestopt.

De Grote Clubactie helpt verenigingen
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Joan Kurpershoek neemt na negenjaar afscheid van Zandvoorts Nieuwsblad

'Gemeente Zandvoort staat al jaren stil'
ZANDVOORT - Toen Joan Kurpershoek de korte broek
nog lang niet ontgroeid was, liepen de journalistieke kriebels hem al over de rug. Op vakantie in Zandvoort, logerend bij zijn grootouders, stepte hij altijd achter de brandweerauto aan als die uitrukte. „Dat was een typisch beeld
van die tijd: zo'n twintig, dertig kinderen die op een fietsje
of step de brandweerwagen probeerden te volgen. Vaak
was het dan een duinbrandje of zo."
door Ton van Doorn
Ondanks die nieuwsgierigheid duurde het nog lang voordat Kurpershoek, 43 jaar oud,
daadwerkelijk in de journalistiek belandde. Als werkstudent
zat hij op de advertentieafdeling van Perscombinatie, het
bedrijf dat de Volkskrant,
Trouw, Het Parool en de bladen
van Weekmedia uitgeeft waaronder Zandvoorts Nieuwsblad.
Kurpershoek studeerde MO
Nederlands. „Aanvankelijk wilde ik leraar worden, maar ik
hoorde zulke negatieve verhalen over het onderwijs dat ik
daar volledig op afknapte. Ik
zat bij een krant dus ik rook de
lucht van de journalistiek. En
schrijven heb ik altijd leuk gevonden."
Kurpershoek woonde inmiddels in Zandvoort en dat kwam
goed uit, want Weekmedia
zocht een freelancer in de badplaats. „Ik viel met mijn neus
in de boter. Een half jaar later
vertrok Margreet Ates en op l
november 1986 kwam ik fulltime in dienst. Ik werd in het
diepe gegooid, want ik stond er
eigenlijk van meet af aan alleen
voor. Dus in het begin heb ik
wat nachten doorgewerkt, nou
ja, ik elk geval tot 's avonds
laat."
Maar de Zandvoorters accepteerden hem pas jaren later. „Ik
ben niet in Zandvoort geboren
en heb hier niet op de middelbare school gezeten. Zandvoorters kijken de kat altijd eerst
uit de boom. Pas toen ik een
keer 's avonds laat werd gebeld
met de mededeling dat daar en
daar wat aan de hand was,
hoorde ik er echt bij."
De hechte dorpsgemeenschap van vooral oudere Zandvoorters wordt echter steeds
kleiner, aldus Kurpershoek.
„Jongeren mengen zich makkelij ker tussen anderen. Dat

de badplaats door

met
Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Toeristenbelasting De Zandvoortse horeca zal
mogelijk wel akkoord gaan met een verhoging
van de toeristentaelasting in 1991, mits deze pas
halverwege het jaar wordt ingevoerd. Dan desnoods met een iets hoger tarief, 35 cent in plaats
van een kwartje, als compensatie. Van de gemeenteraad zelf ondervindt de belastingverhoging voor komend jaar weinig weerstand, met
uitzondering van de VVD. De reden is dat de
maanden april, mei en juni als 'taollentijd' gelden. „Met de touroperators zijn de prijzen al
afgesproken dus daar kun je niets meer aan
veranderen," aldus Bart Schuitenmaker van ho;el Triton.
Jongens doen kinderachtig De meisjes van de
scoutinggroep The Buffalo's willen nu eindelijk
wel eens zelfstandig gaan draaien. Tot nu toe
deden zij alles samen met de verkenners, dat
moet nu maar eens anders worden. De jongens
zijn duidelijk in de meerderheid bij de scoutinggroep. Kennelijk weet niet iedereen dat ook
meisjes lid kunnen worden. Toch lopen er al
enige jaren enkele padvindsters rond, die graag
wat meer meisjes (10-16 jaar) in hun groep willen
opnemen. „De jongens doen zo kinderachtig,"
zeggen zij.

Afscheid van Briine In de Calvijnzaal van de
Gereformeerde Kerk is donderdag afscheid genomen van de heer P. Brüne, die ruim dertig jaar
voorzitter is geweest van de ARP. In verband
met het opgaan van de ARP met de CHU en KVP
in het CDA, gaf het enkele jaren geleden wat
problemen toen de heer Brüne de wens te kennen gaf, dat hij zijn voorzitterschap wenste te
beëindigen.
In het licht van de totstandkoming van het
CDA werd hem dan ook gevraagd nog aan te
blijven tot 11 oktober 1980.

komt door het uitgaansleven.
En ze gaan buiten het dorp
naar school."
Kurpershoek neemt na negen jaar afscheid van zijn
Garnaal-voorgerecht Ze zijn er weer! De garnalen
krantje. „Je moet na zo'n lange
zijn wel niet erg groot, maar wat klein is, kan
periode eens ergens anders
groeien en dat doen ze ook.
gaan kijken. Ik word nu bedrijfsjournalist bij PCM, waar
In deze herfstmaanden vooral is het een gezo'n 2200 mensen werken. Ik
noegen om in Zandvoort te mogen wonen, temidblijf journalist, maar op een anden van een prachtige natuur, genietend van het
dere manier. Je ontmoet weer
af en toe hoog opgejaagde water en om met de
nieuwe mensen, tja en daar
Zandvoorters te praten: 't garnael kan ektroit
komt-ie... het is weer een nieuworre en de vliert erits, oftewel: vlierbessen gewe uitdaging. En stiekem denk
plukt met behulp van grote vorken die langs de
ik, misschien kom ik over tien
takken ritsen, terwijl de garnalen gevangen worjaar terug."
den met behulp van een kro of een zaan. (K.Sr.)
Kurpershoek gaat werken
voor het personeelsblad van
PCM (Perscombinatie/Meulenhof) en twee public-relationsbladen voor relaties buiten het
bedrijf. „Ik heb enkele jaren geleden een pr-opleiding gevolgd.
ZANDVOORT - Een uitgebreid diner en een sprankelenDeze nieuwe baan ligt in het
de modeshow. Dat waren de ingrediënten voor een zeer
verlengde daarvan. .Niet dat dit
geslaagde Winter Modeshow, donderdag en woensdag in
een makkelijk baantje wordt.
k geef het eerlijk toe, ik ben
restaurant Queenie.
Er kijken wel een paar honderd De komende en gaande redacteur van Zandvoorts Nieuwsblad: Monique Hoogstraaten en Joan
gek op een flinke rel. Maar
Triii-rmi*chsiAlr. 'Tto
ntirtHmlTir *rein
'De aanbouw
van ti«kt
het t-Oïirlliiiic
raadhuis ïc
is *><»n
een miclrlaun'
miskleun'
journalisten over je schouder Kurpershoek:
als ik me begin te schamen
André Lieberom
mee."
en niet eens meer van m'n pen
en papier durf op te kijken, nou
Circus niet thuishoort op zo'n journalist natuurlijk wel leuk genlijk geen grote blunder herdan is het wel heel erg.
Miskleun
ouderwets pleintje, maar de uit- en vermakelijk. Er valt genoeg inneren. Ik gokte af en toe om
Dat overkwam mij vorige
Wat is er veranderd in negen breiding van het raadhuis past te schrijven, maar soms is het actueel te blijven. Bij de colleweek donderdag in de commisjaar Zandvoort? „Eigenlijk niet hier ook niet."
om te huilen. De raads- en colle- geonderhandelingen vorig jaar
sievergadering Ruimtelijke Orveel, want de gemeente staat al
„Tegen de verdrukking in geleden bekken elkaar alleen stond het zweet in mijn handening. Het niveau van deze
jaren stil. De structuurschets zijn de ondernemers wél enorm nog maar af."
den. De openingskop in de
vergadering was echt weer beuit het begin van de jaren ne- actief om Zandvoort op een hoKurpershoek heeft deze poli- krant was 'GBZ, CDA en VVD
neden alle peil. „Moet je die
gentig is aan de kant geschoven ger plan te tillen. Die kijken tieke heisa jarenlang nauwge- samen in nieuw college'. Maar
smile op zijn bek zien," riep
en wordt opnieuw bekeken, naar de markt, volgen nieuwe zet gevolgd. Maar behalve dat was op woensdagmiddag
Van Westerloo als een viswijf
maar ligt eigenlijk in de ijskast ideeën en filosofieën. Het colle- nieuwsvoorziening heeft het toen ik de krant afsloot, nog
tegen wethouder Versteege. Die
naast de hoofdwegenstructuur ge sjokt nu met pijn en moeite Zandvoorts Nieuwsblad volgens helemaal niet duidelijk. De sahad haar cynisch 'mevrouw
die nog onder Van Caspel is ge- achter het bedrijfsleven aan." hem tevens de functie van menstelling van B en W hing af
Van Caspel' genoemd. Stom,
„De politici spelen over het spreekbuis. „Je ziet dat aan het van de stem van VVD-er Van
presenteerd."
moet je natuurlijk ook niet
„De enige concrete ontwikke- algemeen te veel op de man en groot aantal ingezonden brie- Vilsteren. Zou hij Rita de Jong
doen, hè. Daarna ontplofte de
ling de afgelopen jaren is de uit- proberen elkaar af te troeven. ven." Deze taak neemt Moni- of Van Caspel, beiden VVD,
'kookketel' weer eens en spuwbreiding van het raadhuis. Een De sfeer is grondig verpest. Aan que van Hoogstraten nu van steunen? Van Caspel wilde een
de al haar verzamelde gal van
miskleun. Je hebt het oor- de ene kant heb je politici die hem over. Zij zit sinds 1989 in college met D66 en PvdA. Van
de afgelopen maanden over de
spronkelijke raadhuis, de aan- graag een wethouderszetel wil- de journalistiek en begon in Vilsteren stuurde een fax uit
gehele 'goegemeente' uit.
bouw van tien jaar geleden met len en de zittende wethouders 1993 bij de Nieuwe Weesper, een Malta, waar hij vakantie vierde.
Versteege keek ondertussen
een andere stijl en het nieuwste dus hard aanpakken, aan de an- andere uitgave van Weekme- Hij zou De Jong steunen. Daarhulpeloos naar zijn ambtenaom gokte ik op GBZ-VVD-CDA.
deel, dat weer compleet anders dere kant regelt het college te dia.
ren, maar die wisten het dit
Laatste vraag aan Joan voor- Maar aan het begin van de Lekker eten met tussen de 'gangen' door een sprankelende keer ook niet meer. Vervolgens
is. Mensen klagen wel dat het veel achter de schermen. De
Foto André Lieberom probeerde hij de hatelijke
raad wordt te weinig bij beslis- dat hij de deur definitief achter woensdagavond leek dat héle- modeshow
zich dichttrekt: wat was je maal anders uit te pakken. Ik
singen betrokken."
naamsverwisseling slechts te
„Het was een gezellige entou- ander van naturel en aarde tein- reduceren tot een Freudiaanse
„Die rellerigheid is voor een grootste canard? „Ik kan me ei- zat toen even flink in de rats."
rage, gecombineerd met een ten tot aan allerlei vrolijke verspreking. „Het was een verheerlijk diner en een leuke kleuren.
gissing," stamelde hij als een
show," zegt een van de bezoekRoomskatholieke Kerk, Grote
klein kind, dat net het mooiste
Weekends
(ADVERTENTIE)
Op de parelhoenborst van het theekopje van zijn moeder had
sters achteraf. Tussen de vier
14/15 oktober 1995
Krocht 45:
gangen van het menu door hoofgerecht volgde een presen- gebroken.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zaterdag 19.00 uur: dhr vd
stond de nieuwe wintermode tatie van stijlvolle kleding, met
Maar Van Westerloo is die
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Smaal.
centraal. Dié werd gepresen- veel zwart en silver en perfecte vergissingen zat. Die beginnen
Zondag 10.30 uur: mevr. Bleijs.
Leeuwen.
teerd werd dftor de kledingzaak combinaties met schoenen en zich zo langzamerhand behoorGeloofsgemeenGereformeerde Kerk, Juliana- Vrijzinnige
Eosarito, in samenwerking met make-up. Ook de kinderen za- lijk op te stapelen, is haar motweg 15:
.
schap NPB, Brugstraat 15:
Belli E Ribelli (kinderkleding), gen er prachtig uit, in strakke, to. „Je bent het niet waard om
Zondag 10.00 uur: ds C vd Vate. Zondag 10.30 uur: ds Pomp.
Bibi for Shoes en Drugstore De stretch pakjes. Verder uiter- wethouder van de gemeente
Gaper voor de make-up. De kle- aard mantelpakjes in kort en Zandvoort te zijn. Je moet geding van jong en oud was per- lang, prachtige truien van Turn woon oprotten," schreeuwde ze
fect op elkaar afgestemd en om- Over en blouses van Sneaky hem nog briesend toe.
vatte een breed scala, van spor- Fox. De bontjasjes waren niet
Maar Jeannette moet zo langvan echt te onderscheiden. Ver- zamerhand toch ook wel doortief tot zeer stijlvol.
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
Weekend:
Het voorgerecht, een carpac- der mantelpakjes in kort en hebben, dat iedereen hem daar
(023-) 5715847.
14/15 oktober 1995
cio van runderhaas, werd 'om- lang (Vanilia) en mooie truien laat zitten en dat-ie toch niet
POLITIE: Alarmnummer 06-11. Dieren: Vereniging v.h. welzijn
lijst' met kleurrijke, sportieve en blouses (Sneaky Fox). Op- gaat. Enfin, of het nu mede
In andere gevallen: tel. (023-) der dieren (023-) 5714561, Verkleding voor jong en oud, met vallend was ook de tijgerprint komt omdat die nieuwe commissingsdienst
023-5383361,
5713043.
onder andere jeans (Donovan- die in veel kledingstukken te- missiekamer net de uitstraling
BRANDWEER: Alarmnummer Asiel Zandvoort (023-) 5713888.
/Gap Star) en jacks. Wat de rugkwam, zelfs tot in diverse heeft van een voetbalkantine...
06-11. In andere gevallen Dierenambulance: 023-5363476
kleur betreft, varieerde een en accessoires.
of dat het toeziend koninklijk
023-5159500 of - voor info over- of alarm 023-5334323.
oog van onze 'Trix' nog niet aan
dag - (023-) 5761584.
SOS Telefonische Hulpdienst
de wand hangt?
AMBULANCE: Alarmnummer Haarlem e.o.: Tel. 023 - 5471471.
Nee, serieus daar zit het hem
06-11. Anders: tel. 023-5319191 Centrum Voor Vrijwillige Hulpnatuurlijk niet in. De spanning
(ongevalllen), Centrale Post verlening: Voor informatie, adliep weer danig op, toen ze het
Ambulancevervoer (CPA) Ken- vies en hulp tel. (023-) 5717373,
hadden over de welbekende
nemerland.
op alle
werkdagen
van
structuurschets van Zandvoort
10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
nadat ze al even eerder tijdens
HUISARTSEN: De volgende Postbus 100, 2040 AC Zandde
begrotingsbehandelingen
huisartsen hebben een geza- voort.
ZANDVOORT - Van hout- van As, één van de kunstenaars, hadden gediscussieerd over de
menlijke
waarnemingsregeWllty U terug met een
gravures tot beelden en van het initiatief om samen te gaan ellenlange vertraging van beling: J. Anderson, B. van Ber- Stichting Welzijn Ouderen
nieuw «n *pannend
avontuur. AM*rn d«z^
gen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Zandvoort: Koninginneweg l,
aquarellen tot olieverfschil- exposeren. Dat blijkt in de stemmingsplannen. Maar goed.
ke«r n«emt hu zijn hele
Paardekooper, H. Scipio-Blü- tel. (023-) 5719393. Open op
derijen.
Kleurige kunst praktijk veel eenvoudiger dan de rel kon ook net zo goed over
familie mee als hij op
me, F. Weenink. Informatie maandag 09.15 - 12.15 uur, en
maar
ook
strakke vormen. allemaal alleen aan de weg tim- iets anders gaan hoor. Om alles
zoek gaat naar zijn
daarover tijdens
weekend, dinsdag t/m vrijdag van 09.00
beste vrtend.
Dat is allemaal te zien op de meren. Je moet namelijk als wordt de laatste tijd wel rotzooi
heel wat geld beta- geschopt.
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én tot 17.00 uur. Afspraken: tel.
nieuwe expositie in het Cul- kunstenaar
len om in een galerie te exposeMaar het gaat ze dan ook abtijdens feestdagen via telefoon- 023- 5719393.
tureel Centrum, het Zand- ren."
is nog een tweede voor- soluut niet meer om de inhoud.
nummer (0230 5730500. De
voortse museum, aan het deel. Er
„Als groep kun je trou- Deze zittingen worden voortduspreekuren van de dienstdoen- Belbus: Om van de belbus (voor
Gasthuisplein.
wens ook makkelijker aanklop- rend beheerst door een fana
de arts zijn zowel op zaterdag bewoners van 55 jaar en ouder)
„Er loopt eigenlijk geen rode pen bij instellingen en gemeen- tiek gevecht om de macht. Sa
als zondag van 11.30 tot 12.00 gebruik te kunnen maken,
draad door de tentoonstelling. ten."
menwerken en besturen, daar
uur en van 17.00 tot 17.30 uur. dient men zich 24 uur van te
We zijn allemaal individuen
Zo is het werk van de acht aan komen de commissieleden
voren op te geven bij Huis in de
Een afspraak is niet nodig.
met heel uiteenlopend werk en kunstenaars terecht gekomen ruimtelijke ordening helaas
Tandarts: Hiervoor de eigen Duinen, tel. (023-) 5713141, tusdat maakt onze expositie zo in Zandvoort. Op 30 september niet meer toe.
tandarts bellen.
sen 11.00 en 17.00 uur.
speciaal," vertelt Annie Lank- was de opening van de exposiDe vergadering doet me eerApotheek: Zandvoortse Apohof van Expogroep Oog. Deze tie. „Het was vreselijk gezellig," lijk gezegd een beetje denken
theek, H.B.A. Mulder, tel. (023-) Alg. Maatschappelijk Werk
groep exposeert samen met de herinnert Lankhof zich. „Bram aan de voetbalwedstrijden van
5713185. Openingstijden (alleen Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
onafhankelijke beeldhouwster Krol had de receptie prima ver- mijn kleine neefje van zes. Alle
voor
recepten):
zaterdag 13459 bgg 023-5320464. SpreekMartha Flore tot en met 26 no- zorgd. En het werk? Ja, dat maal willen ze de bal en dt
op werkdagen
van
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, uur
vember in de rondgang en op de staat en hangt allemaal heel hoofdrol, dus zie je voortdu
zondag
11.30-12.30
en 9.00-10.00 uur. Verder volgens
zolder van het Cultureel Cen- mooi." Volgens Lankhof leent rend in een leeg veld een kluitje
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- afspraak.
trum. In totaal zijn zo'n vijftig het Cultureel Centrum zich re- kinderen keihard van het ent.
ningstijden informatie over de
tot zestig kunstwerken te be- delijk goed voor exposities. „Al- doel naar het andere renner.
regeling via tel.nr. (023-) Telef. Meldpunt Sexueel Gewonderen
hoewel het gebouw als je bin- Samenwerking, dat kennen zt
5713185.
weid:
Expogroep Oog bestaat uit nenkomt meer de indruk geeft niet. De wedstrijd bestaai
Wijkverpleging: Voor spoedge- tel. 023-5340350 op werkdagen
acht kunstenaars uit Amstel- van een streekmuseum. Maar slechts uit individuele actie:
vallen is het Kruiswerk Zuid- 12.00-14.00 uur en maandag- +
C Th* Wid Ov»y ConpKiy
veen, Amsterdam en Texel. Ze dat hoeft geen bezwaar te zijn, van overfanatieke, schoppende
•Kennemerland 's avonds, 's donderdagavond
19.00-21.00
vallen onder de paraplu van de hoor," haast ze zich te zeggen. en scheldende baasjes, mei
nachts en in het weekend te tae- uur.
Stichting Amstelveense KunstExpogroep Oog en Martha Flore stel- maar een doel... winnen.
reiken via de doktersinforma- Telef. meldpunt Ouderen Misbelangen die speciaal opgericht len tot 26 november hun werk tentoon.
MARTHA BURGER
handeling: 023-5159700, van
tiedienst: tel. 06-8460.
is om kunstenaars een atelier- Het centrum is open op woensdag,
08.30 tot 17.00 uur.
ruimte te bieden. Lankhof: „Op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
een gegeven moment nam Mien van één tot vijf uur.
de Boer-Burgh en/of mevr. Zandvoortse Vereniging van
A.C.M. Gombert en/of P.J. van Huurders: Gratis advies voor
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
voort, tel. (0230 5714437.
A. L.
A. L.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, uur: (023-) 5719562 (SecretariA. L.
O
O
aat ZVH). Schriftelijk: Postbus
Do
t/m
Di
Dagelijks
Do/Za/Zo/Ma
287, 2040 AG Zandvoort.

Dinertje met modeshow

I

Kerkdiensten

J

Weekenddiensten

J

Speelweek van 12 t/m 18 oktober

Burgerlijke stand B

Periode: 3 tot en met 9 oktober.
Geboren:
Kaj, zoon van Minze Jacob
Zwerver en Jolanda Patricia
Liibeck.
Allison Shanon, dochter van
Bernardus
de Jong en Eugenie
v
an Soest.
Maria Elisabeth, dochter van
Antonius Jacobus Dicker en
"alentina Josephina Nijman.
Overleden:
J
ohanna Frederika Lakemond-Brokmann op 76-jarige leeftijd.
Nantje Jongen-Hoek op 91-jarige leeftijd.

Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - 5235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (0230 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Di/Wo
13.30
Med. gesproken

15.30

19.00
Dagelijks
21.30

Expogroep Oog vindt
ruimte in 'streekmuseum'

Straatnamen

Zandvoorts Nieuwsblad

Woensdag 18 Oktober om 19.30 uur

SlRENS
met: Hugh Qrant, Sam ïïeill, Elle McPherson
WORDT LID VAH DE FILMCLUB
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel.: 023-5718686

Tolweg
In de Zandvoortselaan, waar nu de Tolweg begint, stond tussen
1828 en 1913 een slagboom met een tolhuis. Men moest geld
betalen om Zandvoort binnen te komen. De Tolweg loopt van de
Kostverlorenstraat naar de Gerkestraat.

donderdag 12 oktober 1995

Weekmedia 17

LameUen voor ƒ199;
breedte

LOl L£>

Stof
Kunststof

199,249,-

tOtbUU

lAb

Elastische band
Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

deze
Kunststof lamellen Jaloezieën
tot 25% korting tot 25% korting l tot 20% korting BEL NU

,

ma. t/m za. 9.00 tot 21.00

b.g.g. bel gratis 06-0226222. Hoofdkantoor: Nautilusstraat 167, Tilburg.

,*£»•>

Voor een
prachtig boeket
ga ik altijd naar

van Som
Sierbestrating
Getr. waalform oud Hollands

HOBVISIERKUNSr

Koppelstones, Tegels, Zand, Tuinaarde,
Sierkeien, Bloembakken, Biels enz.

JöluijS

SIERBESTRATING v.A. ƒ 45,- P/M2.
INCL. MATERIAAL
Oude Kruisweg 50
CRUQ U lUS
Tel.: 023-283360
showterrein aanwezig

WEEK

59.95

023-357222

topkwaliteit voor ««• raam

Haltestraat 55

Dames
pantalons

Windéko-prijzen zijn echt all-in!
• Gratis en vryblyvend thuis winkelen.
• Gratis meten
~~
le maten in cm | • 12 maanden
volledige garantie
• Nooit voorrykosten'

350,399,-

Hoogte tot mcixima.il 400

Kroon Mode

Dé specialist van uw
weekendbloemetje
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 023-5712060

BOSITianStraat 17a, in nabije omgeving van centrum, station en strand gesit. bovenwon, met balkon oost en west. Ind. ruime woonk. met
riant balkon; ruime sl.k. met kastenwand en wastafel;
toilet; witte keuken met inb.app.; balkon west; badk.
met wastafelmeubel, ligbad en douchecabine, c.v.
Vr.pr. ƒ 175.000,- k.k.

l KILO RUNDERGEHAKT
+ l KILO KIPFILET
SAMEN f 20,-

Leeuwerikenstraat 12/2, luxe verbouwde hoekmaisonnette met voortuin zuid. Ind. 2e
woonl.: entree; hal; ruime L-vorm. woonk. met balkon;
sl.k.; toilet; luxe keuken met inb. app.; balkon; 1e
woonl.: ruime sl.k.; luxe badk. met wastafelameublement, toilet, douchecabine en hoekbubbelbad. Plavuizenvl. in woonk., hal en keuken. Incl. zonwering en
stoffering.
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.
Grote garage ƒ 30.000,- k.k.

Burg. van Fenemaplein 19/2. schitte-

rend verbouwd en uitstekend gesitueerd driekam.app.
(vh 4). Balkon oost en west. Ind. ruime L-vorm.
woonk. met open haard; luxe keuken met inb.app.;
luxe badk.; 2 sl.k.
Vr.pr. ƒ 329.000,- k.k.

Gróte Krocht 5-7

Van Lennepweg 65/23, fraai verbouwde

EEN HALF UURTJE TIJD?
Wat ons betreft, tijd genoeg om
te bruinen op één van onze moderne zonnebanken of gezichts / decolletébruiner

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

NÜSTJEGHTS
12,50
Geopend: ma. t/m vr. 09.30-21.00 uur
za. 09.30-17.00 uur
maak een afspraak of kom langs

ZONNESTUDIO PASSAGE 42

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

Zandvoort (naast surfshop)

023-5712500

En de makelaar weet van wanten en kranten.

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERiJ

*».»!..MA^
£3nClvQOn
. '. . - • . . :
.

OPENINGSTIJDEN

Mundag t/m vrijdag vin

9.00uurlol18.00uuf
Zaterdagvin&OOuurtot
17.00 uur

hoekwon. op loopafst. v.n. strand, station en centrum.
Ind. beg.gr. hal; toilet; L-vorm. Living (ca. 35 m2) met
schuifpui naar balkon zuid; pantry met koelkast; beuken parketvloer; 1e et. zeer ruime st.k. (v.h. 2} met
vaste kastenwand; sl.k. met wasmachine-aansl.; exclusieve badk. met hoekduobad, wandcloset en wastafelmeubel met dubbele wastafel; souterrain (tuinniveau): badk. met douche, wastafel en 3e toilet;
woon/zitkam. met open keuken en schuifpui naar tuin
op het zuiden met stenen schuur. Het souterrain is
eventueel zelfst. te bewonen.
Vr.pr. ƒ 369.000,- k.k.
Ir. FriedhOffplein 11, uitstekend gesit. en
zeer goed onderh. vrijst. villa met garage en fraaie
tuin, in directe omgeving van strand en duinen. Vrij
uitzicht. Grondopp. 784 m2. Ind. ruime hal; woonk.
met open haard en parketvl.; badk. met ligbad, wastafel en toilet; sl.k.; ruime keuken met inb.app.; bijkeuken met c.y. 1e et. 3 sl.k. met wastafel; balkon; toilet;
zolderberging.
Vr.pr. ƒ 745.000,- k.k.

OPEN HUIS
Dr C. A. Gerkestraat 72, zat. 14/10 van

12.00-14.00 uur. Nabij duinen gelegen vrijst. woonh.
met grote tuin op het zuiden. Grondopp. 490 m2. Ind.
hal met plavuizenvl.; L-vorm. woonk. met parketvl;
zonnige serre; half open keuken; 1e et. overloop met
inbouwkast; 3 sl.k.; balkon zuid; badk. met wastafel,
toilet en ligbad. Vrijst. zomerhuis met toilet en wastafel. c.v. Isolatieglas,
Vr.pr. ƒ 565.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944/fax 023-5717596

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

(JG WÏt Verhuizingen

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
VERHUIZERS

Super
NOORD
Greilis
ruime
porkeer-

gelegenheid

DE CONTACTLIJN

Tekort aan bergruimte?
juist ook voor uw wensen heeft De Graaf
een passende en verrassende oplossing.
Met schuif- of vouwdeuren en met de
meest uiteenlopende soorten interieurs kunt u
naar hartelust kiezen. De deuren zijn verkrijgbaar in allerlei afwerkingen: spiegel, houtstructuur, louvre, gelakt, gekleurd, etc. Bovendien
worden de kast-systemen op maat geleverd.
Makkelijker en mooier kan het niet!

Zo krijgt elk interieur een nieuwe uitstraling.
Warm en gezellig of zelfs dromerig - koel en
strak zakelijk of zelfs hi-tec. U kunt alle kanten
uit! Maar ook als het gaat om panelen voor een
schitterend plafond of een bijzondere wand...
De Graaf biedt in haar grote showrooms
een voor Nederland ongekende keuze. En alles
wordt getoond in royale opstellingen. U bent
hartelijk welkom!

de Graaf plafonds
\
f-/
Amsterdam: larmuiden 47, tel. 020 - 613 47 75, open ma t/m vri| 9 - 1 7 u en zat l O -16 u.
Vlaardinqen: bnergieweg
Energieweg 2,
i, tel. 010
u i u - 434
4 j4 71
/ 1 11,
i i, open ma
ma t/m
t/m vri| 8.30 - 17 u en zat
zat 9 - 12.30 u.
.„k—,„,.,„„ 4t (t/o
in~ de
,j„ Hema),
u„~,\ tel
t„i 030
nin - 693
£03 92
en 02,
n-> Open ma ym
7 u/ vn j av 19 - 21 U en zat 10 - 16 U.
Zeist: Woudenbergseweg
' vri| 9". 1'"

EEN

P L A F O N D OF

W AND

H ELEM A A L l N U W

El C EN S T I J L -

Er is een nieuwe
efficiënte manier
om snel in contact
te komen met
leuke meisjes,
vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de
Contacüijn 06350.15.15.6 kunt
u anoniem luisteren naar talloze
serieus ingesproken advertenties
van lezers die een
serieuze partner of
gewoon een vriend
of vriendin zoeken.
U kunt als lezer
van één van de nieuws- en huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct reageren op de ingesproken
advertenties door een leuke reactie in te spreken.

Luxe hoekopstellihg. Kunststof.front
met houten lijst, kompleet met koelkast,
yaatwasser, oven, kookplaat, schouw,
werkblad en spoelbak.V: •~ ;;'_,4-..,.-•-_-.---'::~•..-

Strak vormgegeven kunststof keuken met,
doorgaande greëplijst; Kompleet met koelkast, oven, kookplaat, schouw, werkblad
en spoeibak.
;;.• __., ,j_;.,.. _.:_'.-:.._j.:..i__.

Luxe keuken.met zeer fraaie
staafgrepen. Leverbaar in diverse kleuren.
Kompleet mét 220 Itr. koelkast, kookplaat,
schouw, werkblad en spbelbak.

Moderne luxe hoekkeuken. Kompleet
met glaskasten, korven,.,vaatwasser, ^
koelkast, kookplaat, oven, afzuigkap,
werkblad en spoelbak..

TEVENS GROOT ASSORTIMENT INBOUWAPPARATUUR!

Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Vul hiervoor de bon op de pagina met Micro's in.

VAN KEULEN
KEUKENS

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (J.OOgpm)

MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
ZEEBURGERPAD 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel. 020 - 6 63 06 66
l

Afbeeldingen kunnen afwijken Prijs- en zotfouten onder voorbehoud

© Copyright Studio S Hoogeveen b v
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MiCRO's

Felicitaties

Personeel
aangeboden

3ob, 30 jaar alweer
Heel veel liefs, Joyce.
Ex-ambassade
chauffeur
* Hoera papa Bob 17 okt. 30 zoekt vaste aanstelling als directie-chauffeur. 0252-422420
aar! Kusje Davey.

Ben jij, net als ik (vr.), ook zo
een Ajax-supporter en hou jij
ook van stappen' Reageer
snel' 06-350 15 156 boxnummer 348524 1gpm

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

ANONIEME sexafspraakjes. Oudere ERVAREN vrouwen
Sexkontaktlijn Amsterdam van 35+ zoeken sexkontakt
06-35026646 (1gpm)
06-32033079(75 cpm)
GRATIS 't bed m met ge- Oudere ERVAREN vrouwen
trouwde vrouwen. Sex-kon- van 35+ zoeken sexkontakt
06-350 290 53 (75 cpm)
takt. 06-9566 (75 cpm).
vrouwen (40+) geven
Heerlijk DISCREET apart met Oudere
telefoonnr voor gratis
hete vrouwen uit Amsterdam hun
SEX- 06-95 17 (75 cpm)
06-320.322.11 (75 cpm)
Homo jongens (18) onder elkaar. Hoor die knullen genieBel dames Thuis'
ten' 06-320.330 88 (75 cpm).
HOMOKONTAKTEN
24 u/p d 1 gpm
Zoek je snel een hete knul'
06-320 330 18 (75 cpm)
SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt opHOMO-KONTAKTEN
bellen Zoek de leukste en de
Diverse clubs
Direkt apart met een hele computer verbindt je naar
hete knul uit Amsterdam!
haar thuis 06-96 67 (75 cpm)
Bel nu 06-96 13 (Nu 50 cpm)
BETTY'S ESCORT
Hier liggen de 2 Sexy tienerstudentes, 18 jr, 020 - 6340507 dag v a 19 u
HUISVROUWEN geven tel.- SnelSexClub'
vrouwen naakt klaar om
Je mass, relax, trio Overtoom
nrs voor kontakt bij hen thuis krijgt 3 mm M gpm 06-98 38 443, A'darn 020-6186165
Zeer luxe massage/'pnve06-9501 (75 cpm)
huis' 12 Heerlijke meisjes,
2
Warme
STUDENTES
privé,
STUDENTES geven tel nr
Jongemannen gezocht die voor gratis sex bij hen thuis mass , relax, trio Middenweg ƒ 125, p u Riante bubbelba
den, sauna's Sarphatipark
dames (35+) GRATIS ver- 06-96.95 (slechts 75cpm)
89A A'dam 0206925183
118, A'dam 020 - 6723022
wennen 06-9666 (lgpm)
'n vrouw of man Een telefoontje is genoeg
• Wij behouden ons het
Kies nu zelf de leukste vrou- TRIOSEX
om
m
contact
te
komen
met
in bed Sexkontakten'
wen, via de computer krijg je extra
de persoon van jouw keuze recht voor zonder opgave van
Bel
nu
06-9844
(75
cpm)
redenen teksten te wijzigen
haar direkt aan de lijn!
Probeer het eens en bel
of niet op te nemen
Bel 06-96 67 (75 cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man 06- 35022221 (lOOcpm)
Laat je eens lekker doorver- extra in bed. Sexkontakten'
binden met zo'n OUDEREBel nu 06-95 02 (75 cpm)
Diversen
vrouw 069650 (1gpm)
Vele mannen gezocht voor
Nieuw hete meisjes (18) uit gratis SEX met dames 35+
06-9620 (75cpm)
de Groot Amsterdam!'
06-350 23 020 (1 gpm)
Vrouwen (40+) willen snel
voor partikulier en bedrijf, supervoordelig
Direkt aan de
Nu ƒ 1299,- inclusief BTW mcl montage
Nu DIKKE vrouwen echt op- SEXKONTAKT.
lijn'
Bel
06-97
57
(75
cpm)
evt aansl meldkamer voll garantie
bellen Zoek de leukste en de
Beperkte voorraad bel snel
computer verbindt je naar 'Vrouwen van 35+ willen
v/d Nieuwendijk Beveiligingen
haar thuis 06-9668 (1 gpm). DIREKT-SEX Bel haar op via
010 - 4795150
06-96 04 (75 cpm)

Een telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze Appartement te huur voor
Probeer het eens en bel
perm. bewoning per 1 novem06- 35022221. (100cpm).
ber. Grote kamer met keuken,
Divers personeel gevraagd
Hallo leuke jongens uit Am- CV, badkamer met ligbad, tel.
en tv-aansl, 2 min van bussterdam1 IK (vr) ga graag uit
met leuke-spontane jongen1 station en 5 mm. van NS sta06-350.15156
boxnummer tion, ƒ900,00 p.m en geen
verdere kosten. KERKPLEIN
Amerikaanse Multinational, geen multilevel marketing1, zoekt 936762 1gpm
5 boven FEBO t/o Scandals
inkele doorzetters m/v, die werkzaam willen zijn als vertegenHoi, ben jij tussen 25-30 jaar Info 020-6733330 tevens fax
woordiger.
en zie je er goed uit' Dan ben1
Te huur perm. va. jan '96
Heb jij die drang om in een bedrijf door te groeien naar de jij degene die ik (vr.) zoek vr 4e bov. etage Tel 023Groetjes 06.350.15.15.6 box:op?
5715786
nummer 932412 1gpm
Wil je zelfstandig werken zonder financiële investering9
Ben je max. 50 jr, i.b.v. eigen auto en woonachtig in de Als jij vanochtend bij jezelf Te huur tot 1-4-96 apparteRandstad?
dacht, dit wordt mijn dag' ment, van alle gemakken
"A" Informatie over onze overige aantrekkelijke adverDan ben jij wellicht die doorzetter die wij zoeken'
lunliecombinatieü in de Micro's zijn op aanvraag op
Dan heb je gelijk1 Bellen dus voorzien Tel.. 17676.
Wij bieden jou o.a. constante begeleiding, interne prof. oplei- damesi (Man) 06-350.15.15.6.
oiue kantoren verkrijgbaar.
T.h.a. kmr met kookgel. in
ding en snelle en goede carrièremogelijkheden
Boxnummer 324992 (1 gpm ) Z'voort m.g v. tel., douche,
^T Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
Geïnteresseerd''
Bel
voor
een
sollicitatiegesprek
tijdens
kanrekening gebracht, alsmede ƒ0,- adm.kohtcn.
Deze 1.52 lange, volslanke toilet. Tel na 18.00 uur
tooruren, 071 - 234458, afd. pers. zaken
if Bij plaatsing in de Micro's worden geen brwijsnummeid van buitenlandse af- 023 - 5712975.
mcrs verstuurd. Op verzoek wordt aan advcrleerkomst zoekt contact met
ders buiten het verspreidingsgebied één krant verlieve man' 06350.15.156
Onroerend goed
stmtrd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening geboxnummer 334344 1gpm.
Eind augustus start VNV Beveiliging i s.m. het cursusinstituut
braelil.
en woonruimte
B.O.N een intensieve avondopleidmg voor het Basisdiploma Deze aantrekkelijke, slanke
Alle prijzen cxcl. 17,57e BTW
te
huur gevraagd
Beveiliging in Amsterdam. Vraag tijdens kantooruren een man wil met jou gaan zeilen
U kunt de tekst van uw Micro-advcrtenticeombinatic Z
en lekker bij de open haard
brochure aan op tel. 030 - 6962211.
telefonisch opgeven:
zitteni 06 - 350.15156
Ik, j werk. vr., 24, daag uw
Boxnummer 348755 (1 gpm.) part won. bez. uit om mij in
Vrijwilligers
vertegenwoordigers/verkoop
Deze jongen heeft zin m een deze tijd een goed ond.h.
(dit nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
gevraagd
woonr. aan te bieden met
DATE! Wie belt hem"'?'?
Micro's Weekmedia
k.d t. voor een mcl. pr. van +
06-350
15.15.6
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
en omgeving. Div. vacatures
ƒ650 p.m Durft u deze uitdaBoxnummer
913011
(1
gpm.)
Gastgezinnenhulp
vraagt
De -sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
o.a PR, promotie, marketing,
ging aan' Bel (werk) 020 week.
distributie, aflevering v goeDeze man wil een echt aan- 6240624, vraag naar Sonja.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
deren, klantenservice, verte- (max. 45 mm. reistijd van trekkelijke vrouw ontmoeten'
Jonge, werk vr, 24, zkt perm
genwoordigers. Bel' 020A'dam) die geregeld een 06 - 350 15 15 6 Boxnummer woonr., eig k d t in Z'vrt of
6920191, tussen 9.00-17.00 u. weekend hun huis en hart 347720 (1 gpm.)
H'lem Prijs mcl. ± ƒ700. Bel
openstellen voor een kind Deze moderne, slanke vrouw werk 6240624, vr. naar Sonja.
Oproepen - Mededelingen
met een lichamelijke of
van 56 jaar wil een nieuwe1
Commercieel en
verstandelijke handicap.
serieuze relatie opbouwen
Woningruil
Wij bieden onkostenvergoe- 06-35015.156
administratief
boxnummer
dmg en intensieve begelei- 975006 1gpm.
personeel
dmg. Informatie en aanmel750 RUILADRESSEN
gevraagd
GESCHEIDEN en toe aan 'n
dmg (020) 06-52993063.
nieuwe start"? Veel vrouwen m A'dam Inform. bij WBV Het
Overhemden ƒ 2,20, overigen v.a. ƒ 0,75; ritsen m pant.
Oosten Tel. 020-4873315.
zijn ook op zoek. Bel
of rok ƒ 15; verkorten v. broek en rok ±/ 10 a ƒ 15.
Verhuizingen
06-350.290 15 (1 gpm)
Aangeb mooie zonnige 4Regent
het'
BIJ
ons
niet'
Halen en brengen Tel.' 023-5712369.
Bel nu voor zonnige carrière
Hallo, grote onbekende1 Ik kmr.flat v Lennepw., lage
*De nachtjes zijn nu op 2
m de verkoop Geen invest., X.Y.Z. B.V. verhuizingen en (man) zoek langs deze weg huur, o.a open haard.
handen te tellen, nog 7 dan
Weggelopen of
kamerverhuizingen. Voll. verz. een leuke relatie met een Gevr. kleine ben.won. met
max. 45 jr, i.b.v. auto.
om 11 uur op het stadhuis
gevonden dieren
A.C P 02159-50822 10-16 uur. Dag-nachtserv. 020-6424800. slanke vrouw1 Spreekt dit je tuin op loopafstand centrum.
aan reag dan! 06-35015156 Tel. 023 - 5717160
Esot. Genootsch. biedt aan
Boxnummer 914477 (1 gpm.) Woningruil, 4 kmr. eengezms,
concert met klankschalen, * Weggevlogen
groene
gongen en boventoon zingen dwergpapegaai, naam Japi.
Hallo meiden van Nederland1 centrum Gez. 4 of 5door Hans Uijleman wo 25 Tel. 12767. Graag uw reactie.
Deze Indische jongeman kmr.won oud-Nrd Zandvoort.
okt in A'dam in het Kraaiezoekt een leuk vriendinnetje1 Br. o nr 764-41127 v d. blad
nest, Polderweg 94
06 - 350.15 15 6. Boxnummer
Inl 020 - 6686995.
Uitgaan
327490 (1 gpm.)
Te koop
*Help de Polen. Stuur 'n
LAMINAAT
LAMEL PARKET
Heb je ook het gevoel van
aangeboden
vloeren
voedselpakket' Wij hebben
4 mm toplaag
alleen zijn en wil je er wat aan
Grote vlooienmarkt zo. 15 okt.
diversen
evt 'n adres- 02907-5235.
95
doen' Bel me (man) en wie
Sporthal Stedenwijk, Almereƒ55,- p.m'
weet tot gauw! 06-35015156
* Maaike, Bert, gezellig, tot Stad 1000 - 17.00 uur. Inl.'
incl. B.T.W.
Boxnummer 386768 (1 gpm). hLKE ZONDAG GEOPEND'
n Tunesië en goede vlucht. Org. DON, tel. 02943 - 3654
incl. B.T.W.
RORO GROOTHANDEL
Leny, Ed, Nico, Wim.
EURO-FLOOR
Het lijkt me (vr.) leuk om met
Grote vlooienmarkt zo. 22 okt.
IN PARTIJGOEDEREN
PARKETGROOTHANDEL
een
vent
af
te
spreken
die
Sporthallen
Zuid,
A'dam
(Us* Marjan, wat een geweldige
Kerstartikelen, kristal en
Kolïenbergivég 2 .
tO.00-2l.OOui,
met
beide
benen
op
de
grond
verrassing, bedankt Willem baanpad) Kraam huren' Inl
1O.OO* 1S.OO ÜL
Amsterdarri-Z.O. (Bullewijk)
kadoartikelen,
Provinciale
1O.OO-1G OO ui.
W
staati Jij' 06.350.15.156
Org DON, tel. 02943 - 3654. Tel.: O20-69T.7S.54
weg 1, Uithoorn, 0297'
boxnummer 989634 1gpm.
531612/fax. 533149.
- Mijn zusje Martme krijgt
De enige echte vuilvreetmati
Dinsdag koopavond
[n tweeling en daar ben ik
Ik
ben
Petra
en
ik
hou
van
Bekend van HuishoudbeurKunst en antiek
rots op. De groeten, Onno. 14/15 okt De Spaarnehal, zen. Leverbaar in alle maten
theater, film en kroeg1 Wie
* Handscanner 10 kan. + ge'
Haarlem. 15 okt. Sporthal
wil
dat met mij gaan doen' bruiksaanw, doos, antenne
en
div
kleuren
Gratis
beNico, Wim, Ed en Leny tot de Emergohal, Amstelveen.
06-350 15 15.6 boxnummer gar tot 2/2/96 ƒ 300. 18829.
msdag in Skanes el Hana. 22 okt. Sporthal F.B K , zorgd. Ook voor uw kantoor,
992746 1gpm.
bedrijf, boot, caravan etc
ert en Maaike
Hoofddorp. 28 okt. PWA-hal, Tel.. 02507 - 12353
T k antiek grenen buffetkast
antiek, klein,
Ik heb GEEN interesse in ƒ1250,-; oud grenen kinderZoetermeer. 29 okt. Sporthal
groot, dik, dun.
voetbal en snelle auto's! Deze led. ƒ 175,-; kmderw. "Silver
de Bloemhof, Aalsmeer.
ECHTE vent bestaat werke- Cross" '58 d. blauw ƒ300,-;
5 nov. Sporthal Treslong,
Lessen en clubs
Keizersgracht 357,
hjki 0 6 - 35015.156.
Hillegom. Org. Hensen
nwe Maxi Cosi ƒ 75,-; d. groen
Boxnummer 394736 (1 gpm ) fauteuil Ikea ƒ350,-; 2 zits
020-6232736
tel. 023-5402334.
Showroom
Cursus
Keramiek.
Ik (man) zoek een bijzondere gebl. bank Ikea ƒ 475,-; antiek
VLOOIENMARKT
Mr J. Takkade 30,
Nog plaatsen vrij.
date1 Ben jij mooi van binnen grenen dekenkist ± 1860
22/10 Schagerbrug sporthal
Aalsmeer,
020-6412137.
Tel 023-5715536, Z'voort.
en van buiten, reageer dan ƒ250,-. Tel: 023-5718502.
Molentocht; 28/10 Haarlem
snel'
06-35015.15.6 *T.k. opklapbed ƒ 10; net.
PIANOLESSEN
Zat 14 okt. is er weer kop- 't Schalkererf; 29/10 WerversBoxnummer 522189 (1 gpm.) hondemand ƒ7,50; ouderw.
Klassiek en modern
elklaverjassen bij de hand- hoof tennishal de Dars, alleen
door gedipl. lerares.
al Komt u ook Aanvang 8 u. 2e hands. Info 020 - 6156856
Ik (vr) heb een goed karakter wringer ƒ 50. Tel. 02507-15536
Tel.' 02507-18486.
groot en klein,
en ik zoek een romantische
JAN BEST, Keizersgr 357, man met een donkere huidFinancien en
020-6232736 Showroom
kleuri 06-350 15.15.6 boxnumhandelszaken
Mr. J. Takkade 30, Aalsmeer, mer 348546 1gpm
020-6412137
Ik (vr) heb rood haar en
Veilinggebouw Amstelveen blauwe ogen' Ik hou van uitHeden inbreng voor veiling
gaan en ik zoek een eerlijke
V A ƒ75 - DORSMAN
30 en 31 oktober. Spinnerij 33, partner' Luister naar mijn
blijft toch goedkoper'
1
tel. 020 - 647 30 04
advertentie en reageer
Bel nu 02507-14534.
06-350 15 15.6 boxnummer
Dat kan nu heel simpel,
CVF financieringen en hypo'
348288 1gpm
Onderhoud,
theek, soepele acceptatie
snel en discreet,
In deze tijd van snelle compu- geen BKR toets. 040-591574
reparatie,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
ters wil ik (man) kijken of deze
doe-het-zelf
Wat moet u doen?
06 computer voor mij ook
Rijwielen,
werkt!
06-35015.156.
Boxnummer 348652 (1 gpm)
motoren,
DE
KLUSSENBUS
1. Kies een leuke advertentie.
Voor
iedere
klus,
bellen
dus.
Nog
steeds
ben
ik
(vr)
op
bromfietsen
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het
Tel.. 023 - 5713780
zoek naar jou1 Zoek jij mij'
hoofdmenu een 4.
06-350
15 15 6 boxnummer
S.Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze. SCHILDER heeft nog tijd v.
*T.k. Honda mt 5 klem debinnen- en buitenwerk Vrybl. 379195 1gpm.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
fekt/300,-. 023- 5717030.
prijsopgave
WAT IK ZOEK een lieve
Bellen na 18.00 uur 19800
vrouw' WIE IK BEN 39, slank,
Auto's en
rustig en een beetje verlegen'
(Man)
06-35015.156.
auto-accessoires
Schoonheid en
Boxnummer 326889 (1 gpm.)
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
verzorging
in ruim 50O.OOO brievenbussen.
Welke lieve, gezellige, romanWIKA BV
tische en humoristische jon- Autoruiten en kentekenplaHAIR-WEAVING
gen wil romantisch uit eten' ten ƒ 150,- voor een nieuwe
Wat moet je doen?
100% echt lang vol haar
(vr) 06-350 15 15 6 boxnum- voorruit' Belt u even voor m1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
va. ƒ125,- tot max ƒ475,-. mer 979013 1gpm.
formatie. Tel 023 - 5731613
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
Tel 02507 - 14606.
Micro-udvcrtrnlicB kunnen worden gezet over l of 2 koloinnien l> reed te in diverbe lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Pliialsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,50 per millimeter.
Sluitingstijd; dinsdag 16,00 uur.
U kunt uw (ekhl telefonisch opgeven: 02507-17166 of
nfgeven/7cndcn aan:
* Xandvoortfi Nieuwsblad, Gastlmisplein 12, 2042JM
Zandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
W2.Xandvoorts Nieuwsblad, Amstelveen» Weekblad,
Uitlioornse Courant, de Ronde Vcner, Aalsmeerder
Courant, alle edities van bet Amsterdams StadsIilad, de Nieuwe Weesper, ƒ5,80 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

CARRIÈREJAGERS OPGELET!

Opleiding Beveiliging

l.v.m. kerstdrukte

020-562 62 71

Randstad

GASTOUDERS

ALOË STRIJKSERVICE
Bij strijken kleine rep. gratis.

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Privé

06-96.88

BEVEILIGING

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat en dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

SG30
115,120,125,135,175,190,205,210,235,265,300,-

SG35
130,135,140,150,195,210,225,230,265,295,330,-

SG40
145,150,160,170,205,225,240,245,285,320,355,-

SG45
165,170,190,195,235,255,280,285,315,345,385,-

Latex
390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

Fabriekswinkel

Grandioze speciale aanbieding
,;.'.: Alleen bij ons
v
kwaliteitsmatrassen SG35
y
Damasttijk doorgestikt 16 cm dik

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN

VLOOIENMARKT

V

TAFELS

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Jan "Best

Provincialeweg 166
Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Compressorstraat 23

Zaandam ischumto station)
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

075-172535
020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-6331329

Tel. 13529

Teak houten
banken

REAGEREN OP EEN
CONTACTADVERTENTIE?

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!

3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf
deze op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie
te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque
van ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5. Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken
reacties op uw advertentie afluisteren.

| Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

Zalenverhuur

Relatie/
bemiddelingbureaus

Feestzaal FORT KNOX
Tel 020 - 623 50 72

CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 03451-11486
uw adres voor koud buffet (automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 Uur per dag
en bittergarnituur.
7 dagen per week Cupido
Tel 02507-18812/15619
erkend, voordelig en een van
VERENIGINGSGEBOUW
Nederlands grootste relatieorganisaties
zorgt snel voor resulGrote Krocht 41, Zandvoort, CUPIDO
taat'Folder 03451-11486 (autel 02507-15705 b g g 19932 tomatisch) of 03451-31364
voor
(telefoniste) Erkend, voordeBRUILOFTEN - RECEPTIES lig en één van Nederlands
KOFFIETAFELS
grootste relatie organisaties
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij'
Onroerend
Komt u dan eens praten met
goed
te koop
mij, A.J v d Moolen,
aangeboden
Gemeenschapshuls,
tel
02507-14085 of 19652.

Party-service
PELIKAAN

De Krocht

i blokletlers invullen, l letter is één vakje. Een spatte geldt ook als één vakje)

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
Het boxnummer is:

l ! ' ! !

J

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:

ostcode/plaats:

Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worderi geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam,
vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
• geabonneerd zijn op het
bij uw tekst meegerekend wordt).
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worvia de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
den opgegeven.
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
Coupon
uitknippen en opsturen (frankeren als
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels o albrief) met vermelding van uw postcode naar:
leen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Of afgeven bij:
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterGasthuisplein 12,
grepen.
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

Zandvoorts Nieuwsblad

06-Nummers

1 regel ƒ 5,29
2 regels ƒ 5,29
3 regels ƒ 5,29
4 regels ƒ 7,05
5 regels ƒ 8,81

06-98.70 De SNELWIPLIJN'
Zorg dat je hem gereed hebt
want ze wil effe vlug m 3 mm.'
Geen doorschakelen' 1 gpm

Bel Dames Thuis
m heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

6 regels ƒ 10,58
7 regels ƒ 12,34
8 regels ƒ 14,10
9 regels ƒ 15,86
10 regels ƒ 17,63

06-98.50
24 u/p d 1 gpm

Dikke vrouwen (40+) willen
kontakt met oudere heren
Prachtig woonhuis, recent ge- Bel ook' 06-95 43 (75 cpm)
2
renov , met losse loods 70 m
DOORSCHAKELLUN
(uitbreiding mog. tot 108 m 2 )
Nu kun je vrouwen direkt
Tot 550 m 2 eigen grond Uitopbellen Direkt thuis
stekende staat van onderBel 06-98 92 (75 cpm)
houd Vraagprijs ƒ 495 000
k k THEO RIETVELD VASTDOORSCHAKELLUN
GOED VBO 020 - 6418541.. Direkt apart met een oudere
vrouw Bel 06-95.04 (75 cpm).
OPEN HUIS zaterdag 10-12 u.
Schutsluis 52, AMSTELVEEN.
ELKE DAG NIEUWE
Pracht hoekwoning in kindvr
DAMES PRIVÉ
buurt, 1986 Perfekt onderh ,
Laat je snel
4 slaapk met dakkapel.
doorverbinden via
Vraagpr ƒ 329.500 k.k
THEO RIETVELD VASTGOED
24 u'p d 1 gpm
VBO tel 020 - 6418541

Noorderakerw 263

Huwelijk en
kennismaking

Adres
p

voor de particulier

Autoverzekering

Hoi, ik heet Michel en ben
1.80 m. Hobby's bioscoop of
een videootje en gezellig uit
uiten Ik ben een dierenliefhebber.
06-35015.156
Boxnummer 949283 (1 gpm )
Ik ben Miriam, 32 jaar, en heb
2 kinderen. Wie reageert
en
spreekt in op mijn box1
06-350 15 15.6 boxnummer
343510 1gpm

06-98.57

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Abonnee Ja/Nee

i

DAVERENDE AANBIEDINGEN
EN OOK NOG AIR
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DEZE AKTIE GELDT
VOOR ALLE ARTIKELEN
BOVEN DE ƒ800.INFORMEER IN ONZE FILIALEN
NAAR DE VOORWAARDEN

Saba kleurentelevisie
•
•
•
•

Whirlpool combimagnetron

Kenwood HiFi minisysteem

• inhoud 27 liter
• functies: magnetron, crisp,
grill en heteluchtoven
• binnenverlichting
• Jet- en ontdooistand
• 32,5 cm draaiplateau
o incl. diverse accessoires

• UD202
• 2X30 Watt uitgangsvermogen
• FM/MC/LC tuner met 20 presets
• dubbel autoreverse cassettedeck
• programmeerbare CD-speler
o incl. boxen en afstandsbediening

63 cm Black Matrix beeldbuis
teletekst met 4 pagina's geheugen
60 voorkeuzezenders
2x20 Watt stereo geluid

van
van

l COMPACT
• ,!'•::•' C- /3'V

voor

ra

van

899:

voor

l

^/^ips^ï»

- DIGITAL AUDIO

Philips HiFi minisysteem

iy.";'.!-.1'£' """"ijt® tïf^iil '

voor

• FW26

• digitale tuner met 30 presets |
• 2x25 Watt versterker
• dubbel cassettedeck met high
speed dubbing
• 5 bands equalizer
• groot LCD-display
• met CD-speler
© incl. boxen en afstandsbediening

Blaupunkt kleurentelevisie
• PM 55-15 VT

• 55 cm FSO blackmatrix beeldbuis
• 50 voorkeuzezenders
• teletekst
• eenvoudige menuprogrammering
• On screen display
(;• incl. afstandsbediening
r^p^7Jïfv§O

Zanussi magnetron.
• 23 liter inhoud
• 80 tot 800 Watt
• elektronische
druktoetsbediening
• 24-uurs tijdsaanduiding
• tijdklok
• kinderbeveiliging

van'

^V/S vil'-V^'fi^1.?'

1

ili^ ^

van

voor

j j ~.

499:

DIGITAL AUDIO

Cosmel radiocassetterecorder met CD-speler

van'

voor 1<S£^ üïïgs? eSi? ^

•
•
•
•

FM/AM radio-ontvangst
cassettedeck met autostop
LCD multi display
programmeerbare CD-speler

van

Amstrad portable
kleurentelevisie
• 37 cm beeldbuis
• 32 voorkeuzezenders .
• f uil on screen display
• sleeptimer
o incl. afstandsbediening

Oplaadbaar scheerapparaat
• 8 uur oplaadtijd
• ook op netspanning te gebruiken
• omschakelbaar 110-240 Volt
o incl. hardplastic reisetui

249:

van

Akai portable CD-speler
PD-X 51

voor

• programmeren van 20 nummers
• intro play/random play

van

229:
Duits topmerk
condensdroger

voor
COMPACT

_0§E

OIGITAL AUOIO

Sony VHS videorecorder

Sony walkman

• Trilogie • 2 koppen • 44 voorkeuzezenders
• auto head cleaner • quick timer recorder
tsinci. afstancisbedieninc

• WM-EX 110 • anti rolling mechanisme
• AVLS systeem • tape selector
© incl. hoofdteiefoon en riemclip

van

195

van

• 6 programma's plus aparte
tijdprogramma's
• RVS trommel
• automatische trommelstop
• zoemtoon einde programma
• grote vulopening en pluizenzeef
• indicatie 'legen condenslade'

1299:
voor

voor

Miele stofzuiger
•
•
•
•
•

Motorola 5200 mobiele telefoon
voor het GSM-net

• LCD display
• permanente signaalen batterijsterkte indicatie
• volledige menugestuurd
• automatische nummerherhaling feM-S3-^EJ

van

wasautomaat

mechanische zuigkrachtregeling
4-voudige luchtfiltering
2-delige metalen zuigbuis
automatisch oprolsnoer
opbergruimte voor accessoires

•
•
•
•
•
•

499:

van

VOOr

centrifuge 500/1300 toeren
programmaschakelaar met thermostop
variabele temperatuur
programmaverloop LED indicatie
dubbele glazen deur
inhoud 5 kg

1299:
voor

vanaf

Siemens stoomstrijkijzer

• aluminium zooiplaat
• traploze temperatuurregeling
• controlelampje
• stoomspuit +• stoominstelling
• waterpeilindicator
„™ ^r^, ^(^
• sprayinrichting
/ujs

Funai draadloze telefoon

• 10 geheugens
• een bereik van ± 300 meter
• ruisonderdrukker
• beveiliging tegen afluisteren
• nummerherhaling
• paging (oproepsignaal)

195

van

voor

Duits topmerk combi
koelkast

*'

• netto inhoud koelruimte 184 liter
• netto inhoud vriesruimte 57 liter
• uitgerust met onbreekbare glazen
draagplateaus
• ontdooi-automaat in koelgedeelte
• regelbare thermostaat

Rowenta koffiezetapparaat

voor

•
•
•
•
•
•

inhoud 10 -12 koppen
24-uurs digitale klok met timer
kof fie-klaar signaal
3 instel warmhoud-temperaturen
ontkalkingssignaal
automatische afslag na 5 uur

van

Maxell UR-90 audïotape

« speelduur 90 minuten per tape

TDK E-180 HS videotape

149:

van

1399:
voor

voor

SPAAR BIJ

maxell

Cfll
voor
3 stuks ,; „
voor w,.,

-Vl"!

W^TOU®;

.IV

• speelduur
3 uur per tape
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Hé/p t u beter kiezen
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, prils- en zetfouten voorbehouden

LU}

AIR MILES

VOOR FANTASTISCHE
VLIEGREIZEN EN HEERLIJKE
UITSTAPJES IN BINNENEN BUITENLAND

donderdag 12 oktober 1995

Weekmedia 17

Wedstrijd Zandvoortmeeuwen Vierde nederlaag voor Z'75
gestaakt na dubbele beenbreuk
ZANDVOORT - Het gaat
niet goed met Zandvoort'75.
In de vijfde competitiewedstrijd werd de vierde nederlaag geleden. Koploper Kennemerland bleek met 0-4
veel te sterk voor het tobbende Zandvoortse voetbalteam.

TZB verliest op
techniek van AD O
ZANDVpORT - TZB
heeft de uitwedstrijd tegen het zevende 'team
van ADO'20 met 3-1 verIqren. Een nederlaag,
die gezien het technisch
betere spel van ADO, terecht was.

Na de beenbreuk zitten de Zandvoortmeeuwen-spelers op de bank. Zij hoefden niet meer in actie te komen
j

ZANDVOORT. - Zandvoortmeeuwen leek in de
strijd tegen Zaandijk op weg
naar een keurige overwinning. Met goed voetbal werd
een 1-0 voorsprong bij de
rust verkregen. De tweede
helft was nauwelijks begonnen toen Zaandijk-speler De
Haan zich verstapte en een
dubbele beenbreuk opliep.
Het ongeval vond vlak voor
de tribune plaats waar het breken van het been te horen was.
De gewaarschuwde ambulance
deed er, 'mede door het drukke
verkeer, bijna een half uur over
om het Zandvoortmeeuwenterrein te bereiken. De leden
van de ambulance-dienst waren, gezien de ernst van de
breuk, genoodzaakt, het been
op het veld te zetten. De
scheidsrechter besloot, terecht,
om de wedstrijd voor gezien te
houden.
Zandvoortmeeuwen
miste
trainer Pieter Keur in verband
met competitieverplichtingen
voor AZ. Zijn taak werd be-

Jeugd EHBO
ZANDVOORT - Het Jeugd
Rode Kruis verzorgt vanaf half
oktober in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beëtslaan drie cursussen voor kinderen. Elke woensdagmiddag van
half twee tot half drie is er vanaf 16 oktober een beginners
EHBO-cursus voor kinderen
vanaf 11 jaar. De vervolgcursus
voor kinderen vanaf 13 jaar
vindt elke vrijdagavond van zeven tot acht uur plaats. De start
van deze cursus is op 20 oktober. De Lotuscursus, waar kinderen kunnen leren hoe ze
slachtoffer moeten spelen bij
een EHBO-oefening, begint op
vrijdagavond 10 november om
kwart over zeven. Opgeven bij
A.Beekhuijs (023-5719590) of L.
Sol (023-5714119).

Veteranenhoekey
ZANDVOORT - Vaak weten
ouders wel een beetje wat de
sport van hun kind inhoudt,
maar voelen ze zich te oud om
zelf mee te doen. Tenzij de
sportclub op recreatief niveau
trainingen verzorgt. Daarom
roept
de
Zandvoortsche
Hockeyclub ouders en andere
volwassenen op om te reageren,
zodat er een veteranengroep
opgezet kan worden.
De nadruk van de trainingen
ligt op rgezellig bezig zijn met
een stick en een bal en na afloop bij de open haar nakletsen'. Belangstellenden kunnen
zich melden bij Henk van Gameren (023-5716815) of Jan Verhoef (023-5714087).

-

Foto: Persbureau Zandvoort

kwaam overgenomen door elftaltaegeleiders Harry Schutte
en Philip van de Heuvel. De
Zandvoorters speelden op een
kleine fase van tien minuten
uitgezonderd een uitstekende
eerste helft. Net zo fraai als het
na-zomerweer was het groene
tapijt. Op deze fraaie grasmat
liepen de combinaties van
Zandvoortmeeuwen soepeitjes.
Het middenveld was in handen van Peisal Soekhai en Sander Hittinger. Zij werden steeds
prima aangevuld door Chris
Kuin of John Keur. Bovendien
gaven de backs Dirk Termaat
en Michel Schraal de tegenstanders geen gelegenheid de
bal aan te nemen. Zaandijk
kwam daardoor maar nauwelijks in de beurt van doelverdediger Serge van Lent.

Combinaties
Het enige wat ontbrak aan
het goede voetbal waren de kansen. Die ontstonden in de eerste
twintig minuten niet. Tot aan
het strafschopgebied van Zaandijk werden de combinaties

goed opgezet. Door veel te bewegen stond telkens een Zandvoorter vrij.
Na een klein half uur voetballen verloor Zandvoortmeeuwen
even de greep op de strijd.
Zaandijk vormde echter geen
bedreiging voor Zandvoortmeeuwen. In de 35e minuut
toonde Robin Castien zijn
waarde voor het Zandvoortse
team. Aan de bal blijft Castien
'een onberekenbare voetballer.
Nadat hij door Bas Heino de
ruimte was ingezonden, kwam
hij schuin voor de doelverdediger van Zaandijk te staan. Met
een schitterende lichaamsbeweging zette Castien de doelman op het verkeerde been om
vervolgens uit een moeilijke
hoek bijzonder fraai raak te
schieten, 1-0.
De Meeuwen waren los. Feisal Soekhai slalomde door de
verdediging, maar zijn voorzet
miste het hoofd van Riek de
Haan nipt. Het was een zeker
doelpunt geweest als De Haan
zijn hoofd tegen de bal had kunnen zetten. Zaandijk hoopte dat
het rustsignaal snel zou volgen

Discussie
over circuit
ZANDVOORT - Dirk Buwalda, voorlichter van het circuit,
komt op donderdag 19 oktober
op
bezoek tijdens een vergader
ing van Gemeente Belangen
Zandvoort. Deze vergadering
wordt om acht uur gehouden in
het
Gemeenschapshuis. Behalv
e het circuit komt ook de ge'ïieentepolitiek aan de orde. De
bijeenkomst is openbaar.

Perfect
De tweede helft was nauwelijks een halve minuut oud,
toen de sportieve strijd een ongelukkig einde kreeg. In de
loop van het seizoen zal de rest
van deze wedstrijd wel worden
uitgespeeld. Philip van de Heuvel was over het vertoonde spel
uiterst content. „Ik vond dat we
perfect gevoetbald hebben,"
stelde Van de Heuvel. „Het liep
heel lekker, en er zat een overwinning in. Het is natuurlijk
jammer dat de wedstrijd gestaakt moest worden, maar het
was terecht dat de scheidsrechter niet meer liet doorspelen."
Zondagmiddag, half drie,
speelt Zandvoortmeeuwen de
zware uitwedstrijd in Heemstede tegen koploper HBC, dat afgelopen zondag DSS . kraakte
met 8-2. De Zandvoorters zijn
gewaarschuwd.

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fin

ZANDVOORT - Met een
behoorlijke dosis geluk
heeft het eerste achttal van
Chess Society Zandvoort de
eerste competitiewedstrijd
in een overwinning omgezet. In de allerlaatste seconde van de wedstrijd overschreed de tegenstander
van Walter Gerhards in gewonnen stelling de bedenktijd, waardoor de Zandvoortse schakers wonnen
met 4,5 tegen 3,5.

Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café NeuO
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Even Brunchen m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

In een vooraf gespeelde partij
had Jacob de Boer zijn team al
een prettige uitgangspositie bezorgd door de Hoofddorpse
clubkampioen Blum op remise
te houden. Vrijdagavond werden in het Gemeenschapshuis
de overige zeven partijen gespeeld. Tot verbazing van beide
teams kwam de Oostenrijkse
Hoofddorper Seib helemaal
niet opdagen, waardoor Dennis
van der Meijden een reglementaire zege in ontvangst kon nemen. Hoe belangrijk dat punt
zou worden, bleek later op de
avond.
Het eerste echte winstpunt
voor Chess was direct zeer belangrijk. Ton van Kempen, die
vorig jaar in een bijna dramatische vormcrisis stak, speelde
de partij van zijn leven en
dwong met een schitterende
combinatie de Hoofddorper
Vos op de knieën. Helaas moest
Jako Otte kort daarop het onderspit
delven,
waardoor

3xi reflex
Een opmerkelijk compacte autolbcus-reflexcamern. Hiermee maakt
u mooie scherpe en perfect belichte opnamen.
Compleet met 35-70 mm objectief.

Van

- voor

Méér voordeel

«99,-

15,voor
30x40 cm wissellijst 3 st. van J-?r5t) voor 13,95
voor 459,Minolta Riva zoom 70 W van
TDK E-1 80 videotape 2 st. van
voor 15,95

Henzo fotoalbum 100 blz.

LEVEN IN BEELD
ntrum Selulkivijk, Kiviër.ulree 32, Hooitltlorp Kru
Heemstede Bintii-mv ' 1 5 1 .

van

uiteengespeeld. Een gave voorzet van rechts werd schitterend
door topscorer Renkema ingekopt, 0-1. Zandvoort'75 spartelde wel tegen maar de overtuiging ontbrak. Ondanks de goede bedoelingen zijn de Zandvoorters niet echt gevaarlijk geweest. Tien minuten voor rust
was de strijd vrijwel beslist. Nu
liet Zeegers het net achter doelman LUC Krom trillen, 0-2.
De wedstrijd was gespeeld.
Zandvoort'75 heeft in de tweede
helft wel licht aangedrongen,
maar Kennemerland hield de
strijd gemakkelijk onder controle. Zo'n twintig minuten
voor het einde maakte Renkema aan alle onzekerheid een
einde door 0-3 te scoren. De
fout van doelman Krom, waaruit het vierde doelpunt werd gescoord, deed verder weinig terzake. Zaterdag speelt Zandvoort'75 een uitwedstrijd tegen
CSW.

ZANDVOORT - Op het
Circuit Park Zandvoort vinden zondag 15 oktober de
laatste autoraces van dit
jaar voor de diverse Nederlandse kampioenschappen
plaats. De wedstrijden zijn
tevens de voorlaatste van
het seizoen. Maar liefst negen races heeft de organiserende Nederlandse Autorensport Vereniging op het programma staan.
Een imposant startveld van

Hoofddorp terugkwam tot 2,51,5.
Olaf Cliteur tekende echter
voor de tweede goede partij van
de avond. Reeds in de opening
overspeelde Cliteur de nummer 3 uit de Hoofddorpse competitie en zonder echt op materiaalwinst te spelen, drukte hij
zijn opponent van het bord. De
3,5-1,5 stand leek uiterst comfortabel, doch dit viel gezien de
stand van zaken op de overige
drie borden ernstig tegen.
Nico Huijboom en zijn sterke
tegenstander Ruber zaten beiden in vliegende tijdnood, terwijl Ben de Vries reeds uit de
opening minder spel had. Ook
Walter Gerhards had zich verslikt in de kracht van zijn opponent en stond verloren. De omstanders vreesden zelfs voor
een nederlaag, doch het tij keerde. Ben de Vries verloor weliswaar, doch Nico Huijboom
maakte mede dankzij de tijdnood van zijn tegenstander remise, waardoor De Zandvoortse formatie met 4-3 voor kwam.
Ook bij Walter Gerhards en
zijn tegenstander Bolung was
inmiddels de tweede tijdnoodfase aangebroken. De spanning
steeg ten top. Bolung was met
een dame en een koning de monarch van Gerhards aan het
mat zetten. Tot ontsteltenis van
alle Hoofddorpers overschreed
Bolung vier zetten voor de overwinning de bedenktijd, waardoor de partij in remise eindigde en Chess een lucky 4,5-3,5
zege boekte.
Teamleider Hans Drost was blij
met de zege. „Eindelijk was het
geluk eens op onze hand,"
meldde hij lachend. „Meestal
verliezen wij op deze manier,"
aldus de gelukkige coach, die
wel enigszins teleurgesteld was
in het feit dat slechts Ton van
Kempen en Olaf Cliteur een
foutloze partij hadden gespeeld.

Zevenklapper
ZVM-zaterdag
ZANDVOORT - Met een
zevenklapper revancheerde
het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen zich op de
vorige week geleden nederlaag tegen OSDO. De Zandvoorters wonnen fraai en
oppermachtig met 0-7.

Vanaf de eerste minuut speelde een zeer gemotiveerd Zandvoortmeeuwen de sterkste wedstrijd van dit seizoen. Umuiden
werd op alle fronten afgetroefd.
Zo speelden de manschappen
van coach John van der Zeijs
voetbal in hoog tempo, met
zeer knappe combinaties. Ferry van Rhee zorgde voor de openingstreffer waarna Pieter Brune de ruststand op 0-2 bepaalde.
De Zandvoorters kende in het
tweede gedeelte geen moment
van verzwakking. Met risico
werd gevoetbald, de aanval
bleef gezocht worden en kansen kwamen er ten overvloede.
Gareth Davies zette de Zandvoorters op 0-3 en het verzet
van Umuiden was geheel gebroken.
De ene na de andere aanval
daalde neer op de IJmuidense
veste. Met kunst en vliegwerk
probeerde Umuiden overeind
te blijven. Dat gelukte niet. Nadat Pieter Brune de vierde treffer liet aantekenen, zorgde neef
Bob met een werkelijk fenomenale treffer voor 5-0. Brune omspeelde twee tegenstanders en
stiftte vervolgens de bal in de
bovenhoek. In de slotfase kreeg
Zandvoortmeeuwen vele mogelijkheden op meerdere treffers.
Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen was met ze- Wim Buchel en Barry Paap
ven treffers bijzonder op schot. Barry Paap en Ferry van maakten de zevenklapper comRhee scoorden beiden eenmaal. Paap blijft daardoor aan pleet, 0-7.

de leiding, terwijl Van Rhee naast Riek de Haan komt, die
niet scoorde.
Zandvoortmeeuwen speelde maar een halve wedstrijd, omdat
een Zaandijk-speler een ongelukkige beenbreuk opliep. De wedstrijd wordt later verder gespeeld. Zandvoortmeeuwen leidde met
1-0 door een doelpunt van Robin Castien. Remy van Loon scoorde
eenmaal voor TZB en komt op een totaal van twee, net zoveel als
ploeggenoot Jeroen Swart.

Sportwagengeweld op circuit

Gelukkige zege Chess

(ADVERTENTIE)

Kledingbeurs
ZANDVOORT - De jaarlijkse
kledingbeurs van de Zandvoortsche Hockey Club vindt
plaats op vrijdag 13 oktober van
negen tot twee uur in het clubgebouw op het Duintjesveld.
Wie nog winterkleding heeft
die niet meer in de mode is, kan
dit kwijt op donderdag 12 oktober van negen tot vier uur in het
clubhuis.

om orde op zaken te kunnen
stellen. De Zandvoorters probeerden nog voor de pauze de
stand op te voeren maar dat
lukte niet meer.

Hoewel ADO technisch
beter speelde is TZB geenszins kansloos geweest. De
Zandvoorters kregen door
met veel inzet te spelen
vooral in de eerste helft
goede mogelijkheden. Uit
de kansen wist alleen
Remy van Loon doeltreffend uit te halen. Vlak voor
de pauze slaagde ADO'20
erin de gelijkmaker te forceren, 1-1.
In de tweede helft, van
deze aantrekkelijke partij
voetbal, was het ADO'20
dat de touwtjes in handen
had. De thuisclub bouwde
een veldoverwicht op, doch
TZB bood fel verzet. De
druk van ADO werd echter
te groot en de TZB-defensie moest tweemaal buigen, 3-1. De Zandvoorters
persten er nog een slotoffensief uit. Remy van Loon
kreeg de kans voor de tweede maal te scoren, maar hij
miste de toegekende strafschop.

Het vorig jaar naar de derde
klasse KNVB gedegradeerde
Zandvoort'75 gaat wederom
een zwaar seizoen tegemoet.
Nadat de Zandvoorters de eerste competitiewedstrijd winnend afsloten, waren er optimistische geluiden te horen.
Vier weken later na vier nederlagen op rij is het optimisme
verdwenen en zal het team van
trainer Harry Talsma alle zeilen moeten bijzetten om verdere afdaling te voorkomen.
Met spelers als Edwin Ariesen, Dennis Keuning, Rene
Paap en Mario van Meelen
moet Zandvoort'75 toch in
staat zijn het tij te doen keren.
Echter tegen de sterke ranglijstaanvoerder Kennemerland
viel er weinig eer te behalen. De
gasten waren vanaf het beginsignaal veruit de beter voetballende ploeg.
Na een kwartier voetballen
werd de Zandvoortse defensie

Zandvoorts
Nieuwsblad

maar liefst 36 'dikke' en uiterst
fraaie automobielen is te verwachten in de Ferrari-Porsche
Challenge. Alle meters asfalt
van het duinencircuit zullen
nodig zijn om de kostbare automobielen hun ronden te laten
afleggen. In de Ferrari-Porsche-Challenge, een titanenstrijd tussen de legendarische
sportwagenmerken Porsche en
Ferrari, komen behalve veel
buitenlandse coureurs zoals
Duitsers, Zwitsers, Engelsen en
Denen tevens een vijftiental Nederlandse rijders aan de start.
Behalve de reguliere deelnemers in het Nederlands kampioenschap
Supertoerwagens,
waar het kampioenschap tussen de Duitser Wolfgang
Schrey (Porsche) en Duncan
Huisman (BMW) zal worden
beslist, ook een optreden van
de spectaculaire Marcos-sportwagens. 'The Great British
Sportscar', zoals de Marcos
ook wel wordt genoemd, is
voorzien van een speciaal geprepareerde Rover V8-krachtbron, goed voor 350 PK. De coureurs strijden voor de titel in de
Marcos Mobil l Challenge.
Bij de kleinere toerwagens,
de Compact Cars, gaat de strijd
tussen de Rover en Suzuki.
Acht punten bedraagt de voorsprong van Rover-rijder Toon
van de Haterd op Suzuki-opponent Henk Tappel. Het moet al
vreemd lopen wil de titel Van
de Haterd ontgaan.
Slechts acht punten scheiden

Evert Bolderhey nog van het
kampioenschap in de Vege
Sierra Cup. Het lijkt weinig
maar de Amstelvener had dit
seizoen eenmaal pech en bij een
eventuele uitval kan de titel
naar Wim Dekkers gaan.

ZANDVOORT - De Trosloop
op 15 oktober heeft dit jaar een
andere route dan de voorgaande tien keren. Om overlast voor
de bewoners van Nieuw Noord
te voorkomen is het parcours
gewijzigd. Via het tunneltje bij
het Visserspad gaat de route via
de Keesomstraat,
Lorentzstraat, Celciu&straat, langs manege Ruckert, waar een drankpost staat, door de Heiman-

Ander parcours
voor Trosloop

AX Cup
Hoewel Sandra van der Sloot
bij een misstap van Rob Karst
nog aanspraak kan maken op
de titel in de Pepsi Citroen AX
Cup, lijkt de Akersloter op weg
naar het kampioenschap. Routinier Karst won de vorige race
op het Circuit Park Zandvoort
en leidt met twaalf punten
voorsprong.
In de Squadra Bianca Cup
gaat de strijd tussen Henk van
der Wilt en Eric Leerdam. Een
marginale twee punten is de
achterstand van Leerdam. Maken de heren elkaar het leven
zuur op de racepiste dan ligt
Rolf van Os op de loer om als
lachende derde met de eer te
gaan strijken.
In de Formule Renault is de
kampioen inmiddels bekend.
Sandor van Es wist alle vijf races te winnen. Derhalve is de
Arnhemmer ook favoriet voor
de laatste wedstrijd voor het
Nederlands kampioenschap.
Zaterdag wordt er getraind van
's morgens tien uur tot 's middags vijf uur. Zondagmiddag is
de eerste start om twaalf uur,
terwijl de laatste race om vijf
over vijf gepland staat.

straat en de Jacob Cats naar de
Van Lennepweg. Tussen kwart
voor één en half drie zijn deze
straten gestremd.
Vorig jaar klaagden de bewoners van Nieuw Noord, omdat
het kruispunt van de Lineaus-

Eerste zege Lions
ZANDVOORT - De eerste
overwinning van de basketballers van The Lions is een
feit. Het derde team van Beverwij k werd naar een kansloze 84-46 nederlaag gespeeld. De vrouwen van The
Lions leden een teleurstellende 37-50 nederlaag.

De Zandvoortse basketbalIers hadden er duidelijk zin in
tegen Beverwijk. De vlotte start
gaf al snel een 15-5 voorsprong
te zien. De 2-3 zoneverdediging
werkte op dat moment prima.
Toen een Beverwijkse schutter
niet kon worden afgestopt verdween de voorsprong snel. De
eerste helft werd met een nipte
29-27 voorsprong afgesloten.
In de tweede helft schakelde
Lions over op een 3-2 zoneverdediging, waardoor Beverwijk
een verloren wedstrijd speelde.
Met basketbal in hoog tempo
en goede zuivere passes werden
de gasten weggespeeld. De
voorsprong werd snel uitgebouwd mede door uitstekend
lopende breaks en daaruit volgende scores. Junior Philip
Prins maakte een heel sterk debuut. Het Zandvoortse talent is
razend snel, heeft een goed
schot en scoorde veel punten.
Eindstand 84-46.

Vrouwen
Tegen rivaal Hillegom heeft
Lions niet dat gebracht wat verwacht werd. Het Zandvoortse
team miste een paar belangrijke speelsters, hetgeen het spel
niet ten goede kwam. In de eerste helft viel de schade nog mee
met een 20-24 achterstand.
Jammer genoeg wilde het in
de tweede helft niet vlotten.
Hillegom was technisch wat beter en Lions speelde een verloren partij. De inzet wel aanwezig bij The Lions, maar schoten
en passes waren te onnauwkeurig. Hillegom won nog vrij eenvoudig met 37-50.
straat en de Van Lennepweg
enige uren gestremd was. De
bewoners konden hun wijk niet
meer in of uit.
Aan de Trosloop doen ongeveer zesduizend deelnemers
mee, zowel wedstrijdlopers als
recreanten. Zij starten op de
Grote Markt in Haarlem en lopen via Overveen en Zandvoort
weer terug naar het centrum
van Haarlem.

Versterking gezocht

Rapid-toernooi
In een zeer zwaar bezet Rapid-toernooi voor viertallen in
Amsterdam eindigde het Zandvoortse Chessteam op een verdienstelij ke zevende plaats in
de B-groep. Het Zandvoortse
team dat bestond uit Olaf Cliteur, Jacob de Boer, Walter
Gerhards en gastspeler Fred
van de Klashorst speelde sterke partijen maar leed ook enige
zware nederlagen. Vooral de
winst van 3,5-0,5 tegen de organiserende vereniging De Raadsheer was zeer opvallend. Gezien de zware tegenstanders
was de uiteindelijk bereikte zevende plaats best goed te noemen.

Naomi, Domcniquc, Roinena, Jaimy, Charissa, trainer wordt in korte tijd het doelpunten maken
Anncke en Winnie zijn op zoek naar sportieve geleerd. De jeugdsponsor. de Rabo, zorgt voor een
Zandvoortse meiden om liet fantastische hand- fraai sporttenue. Nieuwe leden hoeven slechts de
balteam waarin zij spelen te versterken. Het op helft van de contributie te betalen.
de foto afgebeelde team kan nog drie speelsters
gebruiken. Onder leiding van een goede coach en Inlichtingen bij mevrouw J. Kuyer, 5713075
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Nieuw. De Clio M ©XX
Met een

LIMOZIEN?

uitrusting.
'

sch, sprake van een

. deelbare acMerba* • s.u
Moet u een belangrijke relatie rondrijden? Kies dan bij ons
een tiptop gecontroleerde klassewagen voor een messcherpe
prijs. Euromobil is de naam, het verhuurnet van de VW en
Audi dealers. Wij zitten in de buurt. En zijn altijd bereid om
u méér service te verlenen dan een ander. Per slot huurt u
bij een kwaliteitsdealer. Goede zaken!

iURO
MOBIL

Euromobil. A la minute te huur, niet duur.

\\

* informeer naar de voorwoorden
UW V O L K S W A G E N EN A U D I DEALER

AUTO STRIJDER BV
off., dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565

QJOMESX

U rijdt al een Oio vanaf f e22fs9^'r")Waarmaken
Prijs inclusief BTW exclusief verwij erin RFNAU1T.jgj|gj 8 jaar plaatwerkgarantie
,n specificatiew.jzigingen^^^^erteUu Renault Leasing 030 477422

Postcode Loterij breekt alle records

Stokman Haarlem B.V.
Karel Doormanlaan 3-7, 2024 HK Haarlem. Tel. 023-5259181.

Autocenter Konst Zandvoort B.V.

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel 023-5712424.

nu mee met
Martijn Krabbé
uur RTL 4. Martijn Krabbé
vertelt u hoe u zich kunt opge-

ven.

geeft u meer!

geelt u meer!

Wordt u kandidaat?
U kunt ook meespelen als
kandidaat in de Postcode
Loterij Record Show. Heeft u
12 of meer bingogetallen
goed, bel dan 06-300707 (75
ct/min) en maak kans op een
uitnodiging voor de studio.
Dan heeft u zeker al honderd
gulden gewonnen, én misschien wint u een gloednieu-

Driedaagse mini-cruise
naar York
WccKmedia organiseert in samenwerking met Toer-NL-Excursies
een driedaagse mini-cruise naar York met de luxe eruise-fernes van
NÜI tli Sea Fernes
Op \n]dag \ertrekt u om ca 13.00 uur per bus van het
Amsiulbiation in Amsterdam naar de RoUetdamse haven Na het
inchecken vertrekt u om 18 30 uur per m s Norsun of Norsea naai
H u i l Dan staat ook het diner klaar m het /.eirbedienmgsrestaurant
Oe \ulgi-nde ochtend kunt u tussen 6 30 en 8 00 genieten van een
echt Engels ontbijt. Via een toeristische route arriveert om 10 15
i i i u in 'lork U kunt op eigen gelegenheid alle be/.ienswaardigheden
bcvocken Om 15 30 reist u terug naar Huil om lond 18 30 uur weer
umi; te \aren naar Rotterdam Op zondag om 8.00 uur vertrekt u
pn lonnnsic.u naar Amsterdam waar u om 10 00 arm eert.
VERTREKDATA:
ui]da<i 24 november, vrijdag 1. 8. 15 december en donderdag
dccembei 1995
KOSTEN:
De koeten voor de cruise mcl bootreis v v., tounngcarvervoer. desKundigc reisleiding gedurende de gehele reis. twee diners en t\\ee
nnibi|ien bediagen per persoon
bi| accommodatie m
24/11
1.7.80115/12*
supei vhegtuigstoel
l 128 l 148.eumomv hut
f 178.f 198.spciial-hut
l' 208.l 228.special h u t . r.iam
f228.1248.-

we BMW.
Wint u ook bij de Postcode
Loterij Record Show? Kijk elke
maandagavond en speel mee!

Bon voor onze lezers
Deelname aan de mini-cruise naar York is alleen mogelijk door
het insturen van de^e bon naar het in de bovenstaande tekst vermelde adres.
Naam:

m/v

AdresPostcode

Woonplaats-

l,u\e vliegluigstocl comfortabele, veistclbare stoel. Deken wordt
\ e i s t i e k t Douches, was- en toiletgelegeiihcid in directe omgeving
aanvve/ig

Telefoon

rioiiomvhuf twee-persoonshut met twee nomiaal opgemaakte beddeii Douches, was- en toilctgelegenheid m directe omgeving aanwc-

Geel onderstaand uw keuze voor de accommodatie aan,
luxe vliegstoel
cconomy-hut
special-hut
special-hut, raam

Special hut Uiterst comlortabele twee-peisoonsltuttcn voordien van
i igcn badkamer De hutten met raam hebben tevens een ruime indeImg
Alle accommodaties zijn gelegen boven het autodek
*Op 15 december geldt een toeslag van f 10.- vooi alle accommodaues

Eventuele toeslagen (doorhalen wat niet van toepassing is)

DEELNAME:
Deelname is alleen mogelijk door het insturen van onderstaande volledig ingevulde bon aan
Secietanaat Weekmedia. Postbus 2104. 1000 CC Amsterdam

Aantal deelnemers

Winnen doe je bij de Postcode Lotery. By voorbeeld
in de Postcode Loterij Record Show. Elke week worden in deze show de bingogetallen getrokken. En een
volle kaart is geld waard.
Van ƒ 5,- oplopend tot zelfs
ƒ25.000,-.

Stand Mega Jackpot:

3 miljoen
De Bingocijfers:
Getal 1t/m 21

• Annuleringskostenver^ekering 4.5%- ja/nee
• Reisverzekering l 11.25 p.p. mcl. poliskosten: ja/nee

20 13 30 08 14 04
01 24 19 05 43 45
22 21 18 03 38 29

Namen overige deelnemers
m/v
m/v
m/v

geeft u meer!

geeft u meer!

41
26
33

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.000,Zetfouten voorbehouden

EE

Geld verdient u ook als u een
record breekt. Speelt u het
snelst alle ballen van de pooltafel? Knijpt u het hardst in
een weegschaal of eet u het
snelst een suikerspin? Weet u
misschien zelf een record dat
u denkt te kunnen vestigen?
Kijk dan maandag om 21.00

G f 40,- (vier lotnummers)
G / 30,- (drie lotnummers)

Q dhr. G mevr.

Postcode:.
Plaats:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel..
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

ƒ25,-

De BMW: 5021 AH 131 te Tilburg

G / 20,- (twee lotnummers)
G ƒ 10.- (één lotnummer)

Adres:

Getal 22 t/m 36
ƒ 10.000,- 28
ƒ20,ƒ1.000,- 09
ƒ10,/ 500,- 44
ƒ9.ƒ 100,- 02
ƒ8,ƒ50,- 07
ƒ7.ƒ40,- 42
ƒ6,ƒ30,- 06
ƒ6,Straatprijs.
ƒ 3.000,1051 E2
Keuze Prijs
1051EZ019

De feestelijke decembermaand
komt er al weer aan. Heeft u al
een leuk en verantwoord cadeauidee opgedaan in de DOENcatalogus? Bestel dan snel. Dan
heeft u alles ruim voor de feest-;"
dagen in huis! •

Naam:

De overige Bingoprijzen:

39
40
34
11
32
16
17
31

Thuiswinkelen
voorde
feestdagen

a, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bingoprijzep en de Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

DE UITSLAGEN VAN 9 OKTOBER
Vertrekdatum

Dat alles, en nog veel meer,
doet de Postcode Loterij spe-.
ciaal voor haar deelnemers,;
Vul daarom vandaag de bon in
en doe mee! U verdient het! B r"

l
l
l
i

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Banknummer:

150.95.10

NATIONALE
LOTERIJ

Actief • Tips • Vrije tijd
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'Ik leef in een schilderij'

Poffertjes eten

in 'bietentram'
De Museurastoomtrarn
Hoorn-Mederablik laat van
14 tot en met 29 oktober
dagelijks een avontuurlijke
'bietentram' rijden. Kinderen mogen helpen bij het
laden en het lossen van suikerbieten In Opperdoes.
Daaraan voorafgaand bestaat de mogelijkheid tot
bezoek aan de museumwerkplaats van de Museumstoomtram in Hoorn.
In het rode restauratierijtuig van de 'bietentram'
worden op het traject
Hoorn-Medemblik (en terug) pofferyes geserveerd.
Kinderen reizen in deze
periode voor een speciale
prijs. Op de aansluitende
bootdienst van Medemblik
naar Enkhuizen (of andersom) worden kroket of
warme worst aangeboden
voor de speciale herfstvakantieprijs v£.n één gulden.
De stoomtram van vijf
over 11 en van twee uur uit
Medemblik geeft aansluiting op de taootdienst van
en naar Enkhuizen. Een retour met de stoomtram
kost 19,50 gulden voor yolwassenen en de speciale
herfstvakantieprijs
voor
kinderen (vier tot en met
11 jaar) is een rijksdaalder.
De historische driehoek
(stoomtram, bootdienst en
NS-trein) kost voor volwassenen 24,50 gulden en kinderen vijf gulden. Deze
aanbiedingen gelden voor
één volwassene en maximaal twee kinderen.
Voor meer informatie, telefoon
0229-214.862.

NEENS STOND DIE
man daar, gebeeldhouwd 'als een besnorde
houwdegen tussen het riet.
Dauwdruppels hingen als
parels in z'n haar, ogen als
zwarte kralen tuurden vanonder' borstelige wenkbrauwen e&h mistig landschap
in. Z'n -grote laarzen leken
vastgeklonken in sompig
deinehcl land. Hij monsterde'da vreemdeling, opgedoken iri zijn domein, gespte
vlot 'èeri' zware riem af en
ging zittep op een bult zojuist gesneden oogst. En begon te vertellen.
De zon -was al heet als een
nabije brand en had de mist
verdreven, toen de man klaar
was met z'n verhaal. Hij was
geboren en getogen rietteler uit
het gehucht Kalenberg en had
met onverholen passie verteld
over z'n geboortegrond. Over
het ontstaan van die unieke
streek, die Noordwest-Overijssel heet! En hij had z'n woorden
gekozen als een schilder z'n
kleuren.

Hij vertelde dat de mens zo'n
duizend jaar geleden in het gebied kwam, dijken had aangelegd, moeras had omgevormd
tot landbouwgronden en had
ontdekt dat de laagveengronden in het achterland uitstekende brandstof waren. Door
de vervening waren trek- of petgaten ontstaan, de zogenaamde
'Wheeren'. De akkers ertussen
werden ribben genoemd. Nu,
eeuwen later, staat het nationaal park De Weerribben bekend als een van de mooiste
laagveenmoerassen ter wereld.

Peddelen door De Weerribben, een van de mooiste laagveenmoerassen ter wereld
Foto Meppeler Courant

Hij had het verteld met onverholen trots, hamerend op de
mensonwaardige omstandigheden, waaronder z'n voorouders
hier hadden moeten werken.

Hij had een zwaai met z'n arm
gemaakt. Verderop, rondom
Giethoorn, waren ze in het verleden te driftig aan het vervenen geslagen. Hun geboorte-

Sinaasappels plukken voor 55-plussers
en overnachten in een aardappelhotel

O

OK 'S WINTERS
GAAN Nederlanders
met vakantie. In totaal
worden anderhalf miljoen
wintervakanties in het buitenland doorgebracht. Op
de wintervakantiebeurs in
Utrecht was het aanbod zowel naar bestemmingen in
verre zonnige landen, als
naar wintersportgebieden
dan ook groot. In deze toerrubriek een selectie.

Oostenrijk. Het merendeel
van de Nederlanders (54 procent) trekt 's winters naar Oostenrijk. De meesten gaan nog
steeds per auto, maar het vliegtuig wint terrein. Zonder files
op de vaak gladde wegen bereikt men uitgerust het reisdoel. Zo zijn er rechtstreekse
vluchten naar Innsbruck, Salzburg en Wenen.
Grensgebied. Wat hebben
Xanten, Nijmegen, Kalkar en
Kleef met elkaar gemeen? Dat
ze allemaal in het grensgebied
Rijn-Waal liggen tussen Nederland en Duitsland. Vooral in de
herfst
een
aantrekkelijke
streek voor wandelen, fietsen
en steden kijken. Voor de folder bellen naar VW Nijmegen
en Arnhem, respectievelijk 0691122344 en 06-3204075.
Verre bestemmingen zijn populair en Nouvelles Frontières
(020-6644131) heeft de folder
'Vijftig tropische eilanden' dan
ook maar uitgebreid. In de gids
ook enkele huwelijksreizen (arrangementen) voor de romantiekzoekers onder ons.
55-plussers zijn al lang niet
meer de bingoënde bejaarden.
De meeste 55-plussers willen
reizen en slimme touroperators hebben deze groeimarkt
inmiddels ontdekt. Directeur
Schaap van 55+Reizen heeft in
zijn programma leuke activiteiten voor deze leeftijdsgroep zo-

Deze vrije-tijdspagina
verschijnt wekelijks in alle
edities van Weekmedia.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 502.2840 (niet op vrijdag).

BOES

als sinaasappels plukken in een
boomgaard, Portugese taalles
en puzzeltochten. Informatie
telefoon 02154-22041.
Aardappelhotel. Wie in een
prettig hotel met kuurmogelijkheden wil logeren, moet
naar de Lüneburger Heide
waar het eerste, Duitse Aardappelhotel werd geopend. De nadruk ligt er op voeding met
aardappelenen zeker bij Nederlanders schijnt dit aan te slaan.
Een tip: neem niet de eigen
aardappels mee. In dezelfde
plaats ook de Perienclub Lüneburg waar je door het helpen
uitmesten van de stallen en onkruid wieden op het erf je vakantie verdienen. Informatie:
telefoon 00 49 5862.170.
Hooibad. Wie Italië zegt,
denkt eerder aan de Adriatische stranden, aan Rome en
Napels en aan Venetië dan aan
Trentino. Toch is dit in NoordItalië gelegen gebied zowel in
de winter als in de zomer de
moeite waard. Per auto, trein
en vliegtuig goed bereikbaar.
Bergwandelen, gezondheid opdoen in een uniek hooibad en je
vergapen aan de cultuur van
een boeiende streek die in het

Leefwijze is een rubriek waarin
Alex Groothedde belicht hoe
sommigen hun leven kritisch
onder de loep nemen en trachten er iets aan te veranderen.
Het zoeken naar betere alternatieven voor het huidige leefpatroon.

EINIG ALTERNATIEVE geneeswijzen kunnen zo snel
merkbaar werkzaam zijn
als reiki. En dat met zulke
bescheiden middelen al een
paar handen. Meer is er
voor reiki niet nodig.

W

Eeiki is een Japans woord
voor levenskracht. De Japanner Mikao Usui heeft deze
kunst van het genezen door het
overdragen van universele levensenergie na vele eeuwen van
vergetelheid herontdekt.
De geneeswijze heet voluit
reiki-do, waarbij 'do' voor 'weg'
of 'manier' staat. Bij reiki helpen de handen om de levensenergie in het eigen of andermans lichaam te verdelen,
waardoor fysieke en mentale
blokkades kunnen verdwijnen.
Dat gaat min of meer vanzelf:
het is simpelweg een kwestie
van concentratie en doen.
In het begin is er dan ook niet
veel kennis voor nodig: de ervaring is de beste leermeester.
Maar er is vaak wel een reiki-

Sneeuw en zonnige stranden, beide favoriet deze winter
verleden diverse heersers heeft
gekend. De prijzen zijn er, zeker nu de lire laag staat, aantrekkelijk. Informatie: telefoon
00 39 461.919.4444
Troll Travel, het kan niet missen, heeft te maken met Noorwegen. En inderdaad, het
Zwijndrechtse bureau (telefoon 078-191.700) is hier de vertegenwoordiger van de Larvik

Line. Het nieuwe programma
vol autoreizen, hotelvakanties,
vakantiewoningen en appartementen speelt zich af in diverse
Noorse plaatsen in Telemark.
Men kan er goed skiën, langlaufen, maar ook zo maar wandelen in een sprookjeslandschap vol eeuwige bossen.
Leni Paul

grond in turfjes verkocht. Zware stormen hadden de smalle
ribben een dankbare prooi voor
het water gemaakt. En zo waren de Wieden ontstaan, grote
uitgestrekte meren. Er was
zelfs een compleet dorp verzwolgen, Beulaeke. Dat kwam
er nou van, als je spotte met de
natuur.
De man was
opgestaan,
had z'n riem
weer
omgegespt en was
verder gegaan -met het maaien van het riet, waardoor de
wereld achter hem leek te veranderen in een grote stoppelbaard.

ker.
Reiki helpt in beginsel tegen
alle ziektes. „Maar je kunt er
niet alle zieken mee genezen,"
vult reiki-meester Ton van
Driessen aan. „Je kunt reiki
niet zien als een laatste vluchtweg. Hoewel, het zou nog kunnen, maar dan beloof je iets wat
je niet altijd kunt waarmaken."
De behandelde zelf is er namelijk ook nog: „Die moet er voor

Eurospoor '95

collega's

Kosten noch moeite zijn
gespaard om de meest-interessante modelspoorklappers uit heel Europa naar
Eurospoor '95 te brengen.
Op 20, 21 en 22 oktober is
de Jaarbeurs te Utrecht
volledig gevuld met modeltreinen en alles wat daarmee te maken heeft.
Zo vindt men er onder
andere uitgebreide modeltreinverzamelingen
van
wereldklasse, met vele duizenden miniatuurlocomotieven van bekende en minder bekende merken.
Verzamelaars van onder
andere
Marklinen
Pleischmann-modeltreinen zullen hun zeldzaamste exemplaren uitstallen
in tientallen vitrines.
Men ziet demonstraties
op het gebied van de modelspoorwegenbouw zoals
het zelf bouwen van miniatuurtaomen. Professionele
modelbouwers tonen tot in
de perfectie uitgewerkte
miniatuurkunstwerken.
Diorama's, maquettes en
zelfgemaakte
modellen
zijn ook op Eurospoor te
bewonderen. Er zijn radiografisch bestuurde modellen van maar liefst zestig
kilo per stuk en miniatuurtjes die niet groter zijn dan
een pink.

kraggenlandschap en dat van
de bewoners en toeristen in de
stadjes en de dorpen.
Er slingeren zich schilderachtige weggetjes van parmantige oud-Zuiderzeestadjes als
Blokzijl en Vollenhove naar gehuchten met namen als Muggenbeet, Nederland, Blauwe

z'n grootste concurrent was.
En niet te vergeten de boer in
Belt-Schutsloot. Hij manouevreerde behendig een lange
platte schuit over het water en
vervoerde er koeien en hooi
mee. Hij vertelde dat het vanaf
het moment dat zich hier boeren vestigden de enige manier
van vervoer was. „Daar heb je
maar mee te leren leven."
De man in
het sompige
land had het
schoorvoetend,
met
merkbare te-- genzin gezegd:
„Als je hen allemaal gesproken hebt, dan
kun je altijd nog naar een museum gaan. Er zijn er genoeg."
Achteraf bleek hij weer niet te
hebben overdreven. Groot en
klein, Noordwest-Overijssel
kent er tientallen. „Laat je
maar informeren bij de VVV."
Het had haast nors geklonken, maar z'n brede lach vergoelijkte veel. Hij had vriendelijk gezwaaid, tot hij een donkere stip aan de einder geworden
was.

De pontbaas: 'Om acht uur
gaat hier de boel op slot'

De natuur. Praat er in de kop
van Overijssel over met eerbied, want hier draait alles om
in dit gebied. Vroeger al, toen
de inwoners er leefden van turf,
van de visserij of van een schamel boerenbedoemnkje. Maar
nu nog steeds, omdat met de
recreatie en het toerisme - gevleugelde woorden in deze tijd eindelijk enig welvaren in de
streek is gekomen. Maar dat alles leunend op de schitterende
omgeving. „Ik leef in een schilderij," had de man gezegd. En
hij had gelijk.
Een trektocht door het uitgestrekte gebied van plassen, meren, labyrinthen van slootjes en
weggetjes, omzoomd door wuivende rietvelden en parmantig
wiegende elzebossen, bewijst
dat. Overheid en bevolking hebben samen een evenwicht gevonden tussen natuur en recreatie. Tussen het leven van vlinders, reeën en vogels in het

*Reiki moet je niet zien
als laatste vluchtweg'
meester nodig
om tot die ervaring door te
dringen. Die
wordt duidelijk nadat je
gaat liggen, gewoon met kleren aan, en de
reiki-meester
ter introductie een algehele behandeling geeft. De
handen worden in bepaalde posities op
en onder het
hoofd, op de
buik en vervolgens op rug en
benen gelegd. Tijdens die behandeling kan van alles voelbaar worden: warmte, prikkelingen, tintelingen of andere
sensaties.
Meestal ontspant het lichaam aanzienlijk, ook wanneer je denkt dat je al redelijk
relaxed was. Leuk voor degenen die snel resultaat willen ervaren, maar het wordt nog leu-

Tips van
De Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) viert dezer dagen het vijftigjarig
bestaan. Bij de NNP zijn
tal van plaatselijke kranten aangesloten, kranten
die minimaal eens in de
week verschijnen maar
ook weer geen dagblad zijn.
De meeste kranten die bij
de NNP zijn aangesloten,
heffen abonnementsgeld,
maar tegenwoordig kunncn ook huis-aan-huisbladen zich voor lidmaatschap aanmelden. Voorwaarde is dan wel dat er
een volwaardige lokaal-gerichte journalistieke formule wordt gehanteerd.
Weekmedia BV, uitgeefster van deze krant, is bij
de NNP aangesloten.
In het kader van het jubileum heeft de redactie van
deze vrije-tijdspagina collega's van enkele andere
NNP-leden uitgenodigd een
interessante bezienswaardigheid uit hun werkgebied te beschrijven. Het
gaat niet zozeer om de tip
die de plaatselijke ook
VW verstrekt, als wel om
iets dat hoewel misschien
minder spectaculair toch
een bezoekje waard is.
Deze week bijten de collega's van de Meppeler Courant de spits af.

I

openstaan."
Dat komt in
de
praktijk
erop neer dat
hij zelf bepaalt hoeveel
energie hij opneemt.
„Buiten dat
zijn er nog
meer haken
en ogen. De
cliënt neemt
de beslissing
om er mee
door te gaan
of te stoppen.
Dan heb ik het
ook over mezelf. Ik was 34 toen ik met reiki
m aanraking kwam en ik denk
dat ik er niet meer was geweest
als ik het niet was tegengekomen." Ton was alcoholist en
joeg er dagelijks ook nog vele
sigaretten doorheen.
„Ik behandelde mezelf slecht
m die tijd. Nu voel ik me niet
meer aangetrokken tot drank
en sigaretten. Reiki heeft me
daarbij ondersteund. Door reiki werd ik meer ontspannen en
kwam ik in contact met mijn
innerlijk. Dat contact is zeer belangrijk."
Het wordt door veel mensen
omschreven als een gevoel van
'thuiskomen.' Ook Ton had die
ervaring in zekere zin. „Ik was
niet op zoek, of wat dan ook.
Het laatste wat ik deed vóór
reiki was dat ik als buschauffeur werkte op lijn 15. Daarvoor
had ik een studie pedagogie gevolgd en heb ik verschillende
baantjes versleten. Eigenlijk
had ik nooit iets gevonden,
maar na mijn eerste cursus, de
eerste ook die m Nederland gegeven werd, in december '84,
heb ik een week in een waas
rondgelopen. Ik dacht: hé, er is
meer aan de hand. Een paar
maanden later heb ik de tweede
graad gehaald."

Hand, Kalenberg of Jonen. Ze
lijken in hun verstilde rust
nooit verder te zijn gekomen
dan de middeleeuwen. Maar er
zijn ook drukke watersportcentra als Giethoorn, waar in de
zomermaanden de horizon
wordt gekleurd door de bonte
zeilen van boten en surfplanken en waar in de wintermaanden lange slierten schaatsers
het besneeuwde riet als een kilometerslange erehaag ervaren.
En daar, in die wereld van
water en land, bleek de autochtone bevolking garant voor
boeiende verhalen. De pontbaas van Jonen vertelde met
zwier over het rustige leven in
het gehucht als de laatste fietser om acht uur precies is overgezet. „Dan gaat de boel op slot.
Dan begint de avond hier."
Of de kroegbaas in Dwarsgracht, die in waaiers van sigaretterook niet wist of z'n zaak
naar de eendekooi was genoemd of andersom. Of de eenzame beroepsvisser in z'n boot,
die rumoerig mopperde over de
aalscholver, de veelvraat, die
De eerste graad bestaat uit
een drietal inwijdingen, waarbij
de reiki-meester de energiekanalen helpt openen. Bij de tweede graad kan, na een mondelinge inwijding, ook op afstand
worden gewerkt. Bovendien
zijn er nog onvermoede andere
toepassingen denkbaar, zoals
harmonisering op geestelijkpsychisch niveau. Reiki kan
daardoor rechtstreeks in het
onderbewuste
doordringen,
waardoor angsten, verslavingen en andere stoornissen positief te beïnvloeden zijn. Nog een
voordeel is dat de sessie beduidend korter kan duren.
De derde graad is de meestergraad. Meesters kunnen anderen inwijden en tot reiki-kanaal
maken. Dat inwijden is iets
puur persoonlijks. Reiki-meesters zijn onafhankelijk; er is
dus geen sprake van geheimzinnig gedoe of van een sekte. „De
boodschap van de reiki-kracht
is liefde en vrijheid, niet van
afhankelijkheid en dogma,"
schrijft Walter Lubeck in dit
verband m 'Het Reiki Handboek.' Niet dat reiki-meesters
heilige boontjes zijn. Ton: „Ik
zeg wel eens dingen die pijnlijk
voor anderen zijn. Soms twi]fel
ik nog een beetje wat reiki me
geeft."
Dat soort ervaringen houdt
wel meer reiki-masters dan
Ton van Driessen met beide benen aan de grond. Hij vindt het
ook van belang als mensen letterlijk leren stevig m de schoenen te staan, „als je met twee
vingers tegen iemands borstbeen drukt, valt 'ie om. Ik geef
daarom naast de reiki aikidooefeningen, waardoor mensen
meer in evenwicht komen, ook
innerlijk."
Eens in het jaar geeft hij een
workshop in Frankrijk, waarbij
reiki wordt combmeerd met
skiën. „Door het skiën kun je
veel loslaten, waardoor je veel
relaxter wordt. Jezelf overdag
laten gaan. dat is fantastisch, 's
Avonds doen we dan. aan reiki,
dat is alleen al goed tegen de
spierpijn."
Alex Groothedde
Informatie: Ton van Driessen. telefoon
020-887.0122
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Eurospoor '95 is geopend op vrijdag van half twee tot negen uur 's
avonds, zaterdag en zondag van
half tien tot vijf uur. Toegangsprijzen: volwassenen 15 gulden,
kinderen tot en met 11 jaar 7,50
gulden en Pas 65/Iedcn-NMF
12,50 gulden. Bij de Jaarbeurs is
ruime parkeergelegenheid. De
beurs ligt zeven minuten vanaf
het station.

Hobby Games '95
In De Brabanthallen vindt
op 20, 21 en 22 oktober de
Hobby Games '95 plaats.
Een hobtay-speelgoed- en
spellenbeurs voor jong en
oud. Met een beursoppervlakte van 15 duizend vierkante meter het grootste
home-entertainmentspektakel van Nederland.
Hobby Games' 95 telt
verschillende zogenaamde
themapleinen, zoals onder
andere een kinderboeken-,
knutsel-en
spellenplein.
Liefhebbers kunnen zich
uitleven op de Indoor cartingbaan en de Roller Party
met inline-skates en skateboards.
Er is een kabelbaan,
klimwand en kinderaerobics. Ook zijn er radiografisch-bestuurde auto's, boten en heli's te bewonderen.
De beurs is geopend op vrijdag en
zaterdag van tien tot zes uur en
op zondag van tien tot vijf uur.
Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen betalen 12,50 gulden, kinderen tot en met 11 jaar betalen
vijf gulden.

geeft u meer!
Op zaterdag 21 oktober vindt
m de Amsterdamse RAI een
Engelse theatershow plaats
onder de titel:

The Concert
they never
gave
Tijdens dit concert herleven
de drie legendes Elvis
Presley, Buddy Holly en
Roy Orbison een avond lang
op het podium. Samen met
het publiek bouwen zij een
echt rock 'n' roll-feest in de
authentieke sfeer van het
Amerika van de jukebox, de
jaren vijftig en zestig.
Nummers als onder andere
'Rock around the Clock', 'U's So Easy to Fall in Lovc' en
'Orymg' zullen het hart van veel muziekliefhebbers sneller
doen kloppen.
De rock 'n' roll-lcgendes worden tot leven gebracht door
solisten die ieder reeds grote triomfen hebben gevierd m cle/e
rol: Clayton Mark speelde Elvis Presley in de bekroonde
West-End produktic Elvis-The Musical (1992): Martin Fishcr
stond in Londen op de planken als Buddy Holly m de musical Buddy. die al zes jaar lang uitverkochte /alen trekt op
West-End. Bernic Jcssomc speelde Roy Orbison in de musicals Roy Orbison Story-Only The Loncly en Lcgcnds of Rock
'n' Roll.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij
de kassa van de RAI en na telefonische reservering bij de
kassa van de RAI. telefoon (020) 644.8651 (tijdens wcrkdagen van tien tot drie uur) krijgen Wcckmedia-lczers vijf gulden korting per persoon op de toegangsprijzen van 45 en 40
gulden. Aanvang 20.15 uur.

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen:

\OTEI

(max. vier per bon)

geeft u meer!

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
AX GT bj. '90, APK gek. tot Citroen 1.9 TRS Break M 88,
8/'96, wit, km.stand 76.000,190.000 km, in uitstek, staat,
techn. 100%
ƒ4.700.i.z.g.st., prijs ƒ9.950.
020-6716280 of 02507-31432
020 • 6108960, na 18 uur.

Chrysler
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 42,00
ƒ 14,20
ƒ 8,80
ƒ
8,80
ƒ10,40

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen], tarief op aanvraag.

020-665 86 86

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brenpen.)

Daihatsu

Ford

Charade 1.3 inj. Sedan '92,
Charade 1.3 inj. sport '93,
Cuore TS '93, Cuore Tx '92,
Cuore Ts, aut. '87
Applause Xi km. 80.000 '89
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstraat 2-12
A'dam-West. Tel. 020-6183951.

Ford-Taunus-Bravo met trekh.,
APKokt. 1996,inpr.st./1500,-.
Tel. 020 • 6945659.

Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Land/Rangerover

Daihatsu CUORE 850 TS 11/88,
APK 10/96, als nieuw. Vr.pr.
ƒ5500. Bellen na 19 uur.
Tel. 01810 - 18562.

Goed onderh. FORD SIERRA
1.8 laser, b.j. '86, 5 drs., v.v.
trekhaak, centr. portiervergr.,
vr.pr. ƒ 3950: 075 - 6318363.

DE METEOR: Verkoop nieuw
en gebruikt. Diverse landrovers
90-110-130. Onderhoud & reparatie. Bloemendalerweg 54,
WEESP. Tel.: 0294-415240.

Mercedes-Benz

Mazda

Mercedes 608 incl. grote meubelbak i.g.st. ƒ7500. Ideaal
voor band. Tel.: 072 - 333019.

Pracht. RX-7 SPORTCOUPÉ,
Excl., comfortabel, zéér snel.
Nw. ƒ 105.500.- nu slechts
ƒ44.950.- Inl. 070-3515286.

Weg. omst. Mercedes 190 E,
1.8, b.j. '91, autom., aubergine,
APK tot '96, 82.000 km,
ƒ28.000,-. Tel.: 023- 287420.

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

voor Amsterdam en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

BMW

BMW316, '87, wit, i.z.g.st., nwe
koppelingset,
borbet-velgen,
Daihatsu Charade TS '85,
APK tot 9/'96,118.000 km, prijs Galant, 1800, GLS, Turbu Dsl.
rood, LPG uitstekende staat
ƒ7.000,-. 020-6312822.
M '90, v.v. alle extra's, 200.000
ƒ 1900.km. Perf. staat ƒ 7900.-.
020 - 6716280 of 02507 - 31432 BMW 518, b.jr. '84, APK 4/96,
Nissan Micra 1.0 GL 1 jaar oud,
Frans Wijnen Auto's
stuurbekr., open dak, groen, 020 - 6716280 of 02507 - 31432 vele extra's w.o.: sportvlg.
Volkswagen Jetta 1.3 GL
ƒ 1950.-: 015-148569/159370.
schuifdak, spoiler, enz. nieuw2-drs., '86, rood in perfecte
prijs ƒ 25.500.BMW 520 4 cil., bj. '76, lichte
staat ƒ 4.300 -.
Nu slechts
ƒ 17.400.020 - 6716280 of 02507 - 31432 schade aan linkervoorzijde, onFrans Wijnen Auto's
derdelen aanw., kopp. is lek, Opel Omega 1.8 GL Stat. Wa020 - 6716280 of 02507 - 31432
pr. n.o.t.k. 020 - 6188932.
gon, orig. '88, blauw LPG-o.b.
perf. staat van onderhoud Tegen handelsprijs.:
ƒ8.600.- Frans Wijnen Auto's Nissan Prairie 2.4 SLX, 1/93,
020-6716280 of 02507-31432 van 1e eig., LPG, groen metall.,
ƒ30.500.
V.a. ƒ85: 5 veerboten
Vectra
1.6, grijs met., 03-'92, Nieuw model Sunny 1.4 L 16V
op druk brengen bij de Citroen
Rat Uno 75 IE 1989, ƒ8.500.
89.000
km,
ƒ17.900,-.
Tel.:
Spec. in Zaanstad Garage.
3-drs. LPG, 3/92 ƒ 12.250.Auto Service Wetter:
RENE SPAAN, 075-281193. 03429 - 1156 na 18.00 uur.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, Am020-4976572
Vraag tevens naar onze inruiAdverteren in deze rubriek sterdam - 020-6627777.
Daihatsu Cuore TX, 1991, rood, lers en aantr. rep. prijzen.
Tel. 020 • 665.86.86
T.k. Nissan Silvia Turbo injec90.000 km, APK/VVN gekeurd,
FAX 020 - 665.63.21
tion 1.8, b.j.'85 APK Maart 96,
CITROEN
nieuwe auto ƒ9.100.- Heere
Postbus 156, 1000 AD A'dam ƒ4.950. Tel.: 020-6917523.
OLTHOF
B.V. Tel. 020-6719154.

Nissan

Opel

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Voor een goede SAAB 99,
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 02503 -14097
Suzuki Alto GLS 5 drs, rood,
9/93,
slechts
7.600
km,
ƒ11.250. Citroen-dealer Olthof
Tel.: 020 - 6823520
HONDA Civic 1.5 CL automaat
1990, rood, als nieuw, ƒ 12.500.Visa garage. Tel. 020-6278410.

Citroen

Peugeot

Ax Escapade 2/93... ƒ 13.950
Ax Rrst 6/92
ƒ 14.250
Ax Rrst Class 3/93 . .ƒ 15.250
Axfirst Impr. 3/94...ƒ 17.250
Zx Avantage 1.6 10/92/ 18.950
ZX Reflex 2/93
ƒ 19.950
ZX Aura 1.8 1/95 .... ƒ 29.500
Peugeot 309 GR 11/91 13.800
Peugeot 205 1.4 1/92 ƒ 14.250

Suzuki Alto '92, autom.
km. 30.000, '91 ƒ 10.750
VOLVO-DAIHATSU,
A'damWest. Tel. 020-6183951.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Alfa Romeo

electr. ramen
ƒ 13.500
Frans Wijnen Auto's
020 - 6716280 of 02507-31432.

VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tel.: 020-6278410.

T.k. ALFA 33, 1.4 lELImola, b.j.
'93, 38.000 km, zwart metall., ZX FURIO 1.8 l model '94,
stuurbekr. groenmet., nw prijs
ƒ 18.500, tel. 023-5716756.
was ƒ36.000 nu ƒ 19.800.
Wegens vsrtr. buitenl. Zwarte BOVAG gar. en inr. mogelijk.
Alfa 33 1.3 b.j. '90, get.glas.Pr. 023 - 315528 of 020 - 6146368.
ƒ 10.500. Tel.: 02979 - 85179.
CITROËNSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Klassieker (ver)kopen? Bel dan Tel. 020-6320190 fax 6343433.
het databestand v.h. Ned. Oldtimer Buro 02990 - 34065.
OTO/ICI CITROEN
biedt aan voor de
Traction Avant 157 tpe 11BL
vaste prijs van:
APK 07/'96. Prijs ƒ 13.900: 020 6322404 na 17 u. ma/vr
ƒ 5000,AX 11 TRE '87
115.000 km
BX 14 TE LPG '90290.000 km
BX 16 TRI LPG '87180.000 km
Renault 5 TL '88 160.000 km

Klassiekers
en Oldtimers

Family Cars

Family Cars

biedt aan:
12 x Voyager Div
88-93
6 x TransSport
90-94
2 x Lumina APV
92-94
1 x Villager V6 autom
94
1 x Prairie SLX
91
3 x Espace Div
89-94
1 x Space Wagon 2.0 GLX 92

ƒ6000,BX 14 '87
100.000 km
BX 16 RS Break '86
ƒ 7000,-

AX 11E 'E

89.000 km

106 Accent 1.1i 5 versn. 06/94 rood . . 26.500 km
106 XN 1.1i 5 versn. 01/92 blauw . . . 72.500 km
205 GR 1.4i 5 drs 11/92 grijsmetallic . 43.000 km
205'Magnum'1.115 versn. 02/91 grijsmet. 11.500 km
309 'Score' 1.3 5 versn. 01/89 wit . . . 83.000 km
306 XN 1.4i 5 drs 03/93 bordeauxrood
55.000 km
306 XSI 2.0i 09/94 blauwmetallic . . . . 15.000 km
405 GXI 1.6i 06/91 rood
60.000 km
405 GLX 1.9 D. Break 03/92 groenmetallic 102.000 km
Andere merken:
Honda Civic 1.6i 16 V 05/89 rood . . . 107.000 km
Fiat Uno 45 S i.e. 08/89 zwart
83.000 km
Suzuki Alto 3 drs 09/90 wit
56.000 km

Personenbusjes

ƒ 13.750
ƒ 8.750
ƒ 8.750

Anth. Fokkerweg 15, Amsterdam West. Tel.: 020-6178805
Joh. v. Hasseltweg 65, Amsterdam Noord. Tel: 020-6372727

Unieke openingsaanbieding!!!

Jullie zijn gek
zult u roepen als u vandaag
het voorstel hoort op 3 unieke auto's:
1 NIEUWE EXCLUSIEVE PEUGEOT 306 SEDAN 2.0
1 nieuwe comfortabele Peugeot 405 Break Aut.
1 Demo Peugeot 605 SRDT 2.5
Kom kijken en genieten en U zult zien dat er alleen vandaag op
DEZE auto's veel geld valt te besparen!!!
PEUGEOTDEALER HANS LAMMERS B.V.
Communicatieweg 25 Mijdrecht. Telef. 02979 - 72111

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
PEUGEOT-DEALER
U zoekt een nieuwe
gebruikte auto ?

U zoekt
een Peugeot ?
ƒ 8000,U
zoekt
een
Peugeot waar u
AX 11 TRE '88
63.000 km
jarenlang probleemloos mee
Meidoornweg Badhoevedorp
ƒ9000,kunt rijden ?
Tel.: 020 - 6599221
BX TR Dsl. Aut. '89250.000 km
Dan is hier het goede adres:
ƒ 13.000.Autobedrijf COBUSSEN
BX Toulouse '91
ƒ 84.000
Baarsjesweg 249-253
Hogeweyselaan 21
Amsterdam 020 • 61?1824.
70 BESTELAUTO'S en pers.
1380 AG Weesp
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Direct bereikb. v.a. Postjesweg
02940 - 16661
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd: Ruime keuze in 2 CV occasions
Bennebroekerweg 17, Rijsen- alle leeftijden. De Eendenspe- Tegen handelsprijzen: 405 Gli
hout bij Aalsmeer, 02977- cialist Leende. Tel. 04906-1528. 1.6 (m. lichte beschad.), 3/91,
ƒ 11.950. Peugeot 405 1.6 GLi,
24229. Ook t.k. gevraagd,
Tegen handelsprijzen:
4/90, ƒ 10.750.
BX 1.9 Diesel Deauville, 6/93 BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
ƒ14.950.- BX 1.4 10/90, open A'dam, 020 - 6627777.
dak ƒ 8.000.-BX 16 TGi, 1eeig.,
Toyota Previa 2.4 GLS autom., el. schuifd., st. bekr., recent • Bewijsnummers van een
ANWB-rapport, 6/91 ƒ11.000.- geplaatste advertentie in deze
116 jr oud, 9-pers. VlP-uitgevoerd, 40.000 km. Bovag. BX 1.4 Deauville LPG 10/92, rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
Nieuwpijs 87.500.-. Wegens ƒ11.500.- BX 1.6 TGi LPG,
opgave van de advertentie
3/89 ƒ 6450.bijz. omst,. heden ƒ49.500.-.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25, kenbaar maakt. De kosten
Frans Wijnen Auto's
daarvoor bedragen ƒ4,50
020 - 6716280 of 02507 - 31432 Tel.020 - 6627777.

Bedrijfsauto's

ƒ18.750
ƒ 14.750
ƒ17.750
ƒ14500
ƒ 9.750
ƒ21.750
ƒ36.500
ƒ 17.500
ƒ 23.750

NEFKENS AMSTERDAM BV

106, 1.1 XN, b.j. '93, 3 drs.
metal., radio/cass. ƒ 14.500,tel.: 033 - 616492.

Renault

Saab

19 TXE, 1,7, b.j. '91, rood,
49.000 km, LPG, CD-sp., sunr.
sportst. ƒ 16.900,- 033-616492.

Voor een goede
SAAB 99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS
naar

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
0 2 0 - 5 6 1 96 11

Porsche
911 Targa, bj. '74, nwe lak, motor 100 %, alarm, stereo. Tax.
rapp. Pr. n.o.t.k. Tel 080-225621
Porsche 924, b.j. '80,1 jr. APK,
i.z.g.st., ƒ8000,-.
Tel. 020 - 6119973.
Porsche 928 S Autom., 2e eig.,
siverblue, vol leer donk.bl. inter., airco, el. sch.dak, cruise
control, verk. i.z.g.st. 8/86.
Porsche 924, Aut., Beige
metall., l.m. wielen, 6/81,
Bovenstaande auto's zijn bij
Porsche-dealer
in
onderh.
gew., boekjes ter inzage.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Tel. 020 • 6627777.

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 • 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.
ROVER GARAGE BOOM
voor een goede occasion
Dealer voor Hoofddorp,
Amstelveen, Uithoorn, en
Aalsmeer 02977-25667

T.K. inruilauto's:
Kadett 1.3 LS, 6/87 ƒ 5250.Kadett 1.2 LS 3-drs.
Station LPG, 8/85 ƒ 2950.Golf Memphis 7/85, ƒ 6250.Citroen BX 1.6 TGI,
LPG, 3/89 ƒ 6450.Peugeot 205 XS, 6/85, ƒ 4.250.BEREBEIT A'dam 020-6627777

SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Onderhoud, reparatie
Haarlemmerweg bij molen.
APK, met eigen
Tegen handelsprijs: van 1e eig.
revisiewerkplaats voor Saab- 020-6844079. Tevens Inkoop.
Clio 1.2 RN, 5-drs„ 8/92
ƒ 12.950.- Renault 21 Nevada, motoren en versnellingsbakken
Adverteren in deze rubriek ••
tevens verkoop van nieuwe
5-drs. Station, LPG, dakrail,
Tel. 020 • 665.86.86
en gebruikte onderdelen
2/92, ƒ 15.250.- R. 21 GTL,
FAX 020 - 665.63.21
4-drs„ Sedan, LPG, bjr. 6/91
Postbus 156, 1000 AD A'dam
02503 - 14097
ƒ8950.- R. 19 TR Chamade,
LPG, blauw, 4-drs., 7/90
SAAB DEPOT
ƒ7950.- R.19 TR Chamade,
Verkoop van nieuwe en gebr.
groen, 4-drs„ 8/90 ƒ 8250.onderdelen. Tevens revisie, on10 VOLVO STATIONS,
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
derhoud, rep. 04120-36737.
1988 t/m 1994, ANWB.
Amsterdam, 020 - 6627777.
Tel. 04929 - 64495.
Zondag 24/9 geopend.
• Auto te koop? Plaats in deze
Tk. Ren. 5 Campus, b.j.'82 i.z.g rubriek. U zult verbaasd staan 240 DL 2.3 Sedan km. 100.000
'91; 440 DL/GL '90; 340 DL,
st., APK gek., opend., d. blauw, over het resultaat.
5-speed '87; 340 DL spec.
vr.pr. ƒ 11.950. tel. 020-6696444
5-drs, '88; 940 Sedan, aut. '91;
VOLVO-NIEROP
Vancouverstr. 2-12 A'dam-W
020-6183951.

Volvo

Suzuki

Automaten

Rijscholen

Civic 80.000 km, autom., '88,
rad., ƒ8400,-; 020 - 6923985.

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten

Amsterdam - Almere'- Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ 775.Motorrijlessen ƒ 50.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie -f praktijk
Proef examen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159, tel. 020-6138473.
Kempenlaan 90. tel. 020-6140005.

v.a. ƒ 3.500.GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 020 • 6433733.

Accessoires
en Onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Amstelstein - Suzuki

Service en
Reparatie

940 GL 2.3 Autom
12/92
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
940 GL 2.3, Airco
1/92
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
940 GL 2.0
3/92
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
745 GLD-TD Estate . . . . 1/88 APK + grote beurt v.a. ƒ 299.(Op afspraak gratis halen en brengen)
440 Turbo
7/89
DIESELSERVICE
340 DL aut
6/88 brandstofpompen; verstuivers
440
Reet
1.8
6/94
cil.koppen vlakken. Garage/
Suzuki Swift 1.0 b.j. '91, APK
480 ES 1.8i
10/89
motorenrevisie FEENSTRA
t/m 8-'96. Rood, ƒ11.500.
Industrieweg 27, Duivendrecht
03495-80533, 020-6433337.
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Tel. 020-6980639
OFF. VOLVO DEALER
Wegens omstandigheden t.k.
Geldleningen ABNR int. snel
Nijverheidslaan 1, WEESP
APK KEURINGEN ƒ 70,
SUZUKI Samurai oom., dec.
betrouwbaar, laagste tarief,
klaar terwijl u wacht.
Tel. 0294 418200/418008
'93, 6800 km, 1e eig., vr.pr.
06 - 8282897 20 cpm. 24 upd.
Garage West-Center:
ƒ16.500,-. Tel.: 075- 702050.
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
940 GL LPG
'91
A.P.K. KEURINGSSTATION
'93
Nieuw, Nieuw
PARTICULIEREN, kom voor in- 850 2.5 Estate
Keuren zonder afspraak
850
GLT
autom
'92
en verkoop van uw auto naar
Feenstra & Jimmink
Automarkt Barneveld
'91 Asterweg 24A A'dam 6364702
de nieuwe grote automarkt te 740 GL Autom, LPG
Professioneel en betrouwbaar, Barneveld.
740 GL station Diesel
'90
Autobedrijf CRYNSSEN
'90
Grote keus en veel service. Vrijdag en zaterdag. Succes 740 GL station LPG
Crynssenstraat 10-14
740 GL autom. LPG
'91
ledere vrijdag en zaterdag verzekerd. Tot ziens.
Tel.: 020-6184402.
Kom naar Barneveld voor
740 GL antra. m
'88
APK-keurstation, reparaties
740 GL grijs m
'85
uw verantwoorde aankoop.
Industrieterr. Hasselaar-West.
460 DL stuurbekr
'93 alle merken en schaderegeling.
Let op
Welkom
460 GL 1.8
'92
WAAR MOET U ZIJN ?
440 DL-GL (8x) .. '90 t/m '94
Wagenpark Johan Boom
Tel. 03420 - 23432.
Koppeling / Remrevisie
440 aut
'90-'92-'94
± 300 auto's
APK en VVN Keuring
340 GL Autom. . . . '87-'88-'90
v.a. ƒ 600.-tot ƒ 20.000.Schadetaxatie en -herstel
Lada Samara 1.5 5-drs . .1992
340 DL-GL
'87 t/m '90
Oranje
Hek
Onderhoudsbeurten
Lada Samara 1.5
1990
240 Stationcar 2.3
'92
Zuiderakerweg 83
Uitlaat en Banden
Lada 2105 1.5, verwacht 1992
Amsterdam
Osdorp
Subaru Vivio GLI
1993
GARAGE
ECONOOM
Tel. 020 - 6105478.
Subaru Legacy 2.2 awd .1991
Frederiksplein 6-8,
Subaru Justy 1.0 DL 5drs1992 Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Tel.: 6233220/6232505
Garantie al v.a. ƒ1.000.Subaru Mini Jumbo SDX 1991
6 DAGEN PER WEEK !
Subaru Mini Jumbo SDX 1992 Bekend door heel Nederland
ZONDER ASPRAAK !
Subaru 18 GL
1987
Ook filiaal in Den lip 55
met persoonlijke service
Daihatsu Cuore, verwacht1992
Zelf
sleutelen of auto spuiten
tussen
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- doe je bij HEINING HOBBYVolkswagen Jetta 1.6 ... 1986
Landsmeer
&
Purmerend
laan
128,
Amsterdam-Noord.
Honda Accord 2.0 EX . .1990
HAL. 02907-6999 A'dam,
Tel. 02908 - 24640
Rat Uno 75 iE
1989
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Sloterdijk 3.

Autofinanciering
en verzekering

Algemeen

Volvo Van Vloten

Van Vloten

Amsterdam
uw Volvo-deaier

AUTO SERVICE WETTER
Zwanenburgerdijk 603
1161 NX Zwanenburg
Telefoon: 020-4976572

6 mnd. renteloze uitgestelde
betaling van max. ƒ 10.000
en 1 jaar volledige garantie
+ 1 jaar gratis onderhoud
Isolatorweg 40, Afslag S 102
Amsterdam, Sloterdijk
020 - 6823520

XM Turbo D '92, Amb. airco
schuif d. 5 stuks v.a. ƒ24.500
XM Turbo D '90, ABS ƒ 17.500
XM Comf. '92
ƒ 19.900
XM 2.0i Ipg '90
ƒ 10.900
Xantia 18 SX, Ipg, '94 ƒ 28.500
ZX Diesel '93
ƒ 18.500
ZX 1.8 i Furio'93
ƒ19.900
ZX 14i Fuore '93
ƒ 18.500
ZX 1.6 Aura 5 d. '92 ƒ17.500
Volvo 850, 2,5 GLE Estate ZX 1.6 Aura 5 d. '91 ƒ15.500
groen m. 490.000 km, 1993, BX TGD Br. '92
ƒ 17.500
ƒ53.500. Van Vloten, Volvo BX TGD Break '91
ƒ 14.500
dealer. Tel.: 020-6396222.
BX TGD Break '89
ƒ 9.950
ƒ 12.500
Espace RN Turbo D '92, BX TZD '92
BX 19 TZI '91
ƒ 12.500
123.000 km, 7-pers.
ƒ 14.500
ƒ41.900.-.
Family
Cars. BX 16 TZI '92
BX Progress '92
ƒ 12.500
020-6599221.
BX 16 TGi '90
ƒ 8.950
BX 16 TZI '88
ƒ 4.950
BX 14 Deauville '92 ƒ 12.500
ƒ 4.950
Alfa Romeo 33 1.4 ie orig. '92, BX 14 RE '88
BX 14 TE, Lpg '87
ƒ 3.500
groen, met. stuurbekr., c.v.,
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OPRUIMING i
ALFA ROMEO
33 1.5
10/92 ƒ11.200
33 1.7 IE Wagon 7/93 ƒ 16.700
AUDI
80 1.9 Turbo D, 8/92 ƒ21.200
BMW
316, 5-bak
12/87 ƒ 6.900
316, 2-drs.
7/86 ƒ 5.800
518i,
1/91 ƒ 19.800
CHRYSLER Voyager
2.5 l SE, LPG ob1/92 ƒ24.500
CITROEN
BX 1.4 l Cannes 8/91 ƒ 8.000
BX 1.6TGI
11/91 ƒ 8.500
BX 1.9 TZI Break,5/90 ƒ 11.500
BX 1.9TD
2/90 ƒ 7.800
ZX 1.8i Furio
1/93 ƒ 18.200
XM2.1 D 12,
5/91 ƒ13.900
Xantia1.8SX
5/93/21.400
DAIHATSU
Charade 1.3116 V1/92 ƒ 11.700
FIAT
Tempra1.6IESt.4/92/13.400
Tempra 1.9,
1/93/13.900
Tipo 1.4 IE,
11/89 ƒ 6.900
Tipo 1.7 D. AGT4/90 ƒ 8.200
FORD
Escort 1.3
4/88 ƒ 6.400
Scorp. 2.0 CL 11/91/11.900
Scorp.2.4iCLaut1/90 ƒ 9.800
Sierra 2.0 CL
2/91 ƒ 9.500
Sierra 2.3 D
11/84 ƒ 1.900
HUYNDAI
Lantra 1.5
3/92/12.500
Sonata2.0
6/92/13.500
MAZDA
323 1.7 LX D, 10/91 ƒ 9.800
626 2.0 DLX
6/91 ƒ 10.800
MITSUBISHI
Gal. 2.0 GLSI aut.2/91 ƒ 9.700
NISSAN
Primera 1.6 LX 4/92 ƒ13.200
Prim. 2.0 SGXHB7/93 ƒ 19.900
Sunny 1.4 LX HBS/91 ƒ11.900
OPEL
Astra 1.4 i Tailg. 1/92 ƒ12.800
Astra 1.7 D GL HB2/93 ƒ 15.400
Kadett 1.3 HB 7/87 ƒ 5.200
Kadett 1.5 TD 11/89/10.600
Kadett 1.7 D.stat9/90 ƒ 9.800
Omega 2.0 iGLS/91 ƒ12.500
Vectra 1.6 i GL 9/91 ƒ13.400
PEUGEOTS
205 1.1. Jub.
10/90 ƒ 8.900
309 1.4 XR 5-drs 8/93 ƒ 16.900
309 1.9 XLD
1/90 ƒ 8.700
309 1.9 XRD
11/91 ƒ 9.600
405 1.6 GLI
4/90 ƒ 7.000
405 1.6 GRI
3/91 ƒ 9.500
405 1.6 GRI Br 7/91 ƒ15.600
405 1.8 GRI
11/92/14.200
405 1.9 GLD
3/89 / 9.000
405 1.9 SRI
7/88 ƒ 6.900
605 2.0 aut.
1/93 ƒ 19.200
RENAULT
19 TS 3-drs.
7/89 ƒ 7.000
19 TD 3-drs.
6/90 ƒ 6.900
21 TL Sedan 10/91 ƒ 7.800
25 TX
10/89 ƒ 7.000
25 TS
1/88 ƒ 6.000
Clio 1.2 RL
5/91 ƒ11.400
Clio 1.8 RSi
6/93/19,800
TOYOTA
Carina II 2.0 D 11/90 ƒ 9.800
Corol, 1.8DStat.6/88 ƒ 6.400
VOLVO
2402.0Polar.
3/93/31.400
440 DL
2/92 / 10.500
440 DL
1/93 ƒ 15.200
4402.0 GL, aut. 4/93 ƒ17,800
VOLKSWAGEN
Golf II 1.6 D
4/90 ƒ10.700
Golf III 1.9 CLD 3/92 ƒ16.800
Jetta 1.8 CL 4-drs.8/90 ƒ 9.800
Polo 1,3
7/91 ƒ 9.400
Vento1.6CL
8/93 ƒ 17.400
Vento1.8CL
7/93 ƒ 18.900
E.S.S. B.V.
Tel. 035-6564444.

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
Autosloperij De Liede.
team instructeurs geven wij op
INKOOP
een psychologische manier inLoop + Sloop auto's
tensief les en nog leuk ook!
Verkoop onderdelen
Hoog slagingspercentage en
R.D.W. vrijwaring
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Geen voorrijkosten
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
020-6198691
Wij verzorgen ook 8-weekse
023-353685
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
Verkeersschool Trendy
merken, alle bouwjaren.
Amsterdam, een sensatie
GEBR. OPDAM B.V.
in rijles: 020-4205386.
Tel.: 02502-45435.
Voorkom onzekerheid in uw rijHet HOOGSTE BOD?? Bel
opleiding en vraag de gratis
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
RIJLES-INFO-GIDS
voor Amsterdam en omgeving Loop-, sloop- en schadeauto's
aan: 020 - 6633773 of 6922612. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Tevens informatie over theorielessen en examentrainingen.

Autosloperijen

Autoverhuur

Wilt u een goede en niet te
dure rijopleiding? Bel dan
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 6127187. Eerste 4 lessen voor
ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,20 lessen + examen ƒ 950,-.
Ook in Zaanstad en omgeving.

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd jonge auto's vanaf
1992 a contant. Belt u voor inl.
03410 -19354 of 0652 - 977028.

OUKEBAAS
niet duur!!!
Studenten 10% korting
bestel-, vracht- en
personenauto's, -bussen
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 888

()UKEBAAS

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar. 9 Personenbus (Peugeot J-5)
10-dagen wintersport
bewijs. Tel.: 020-6105478.
All in met vrije km ... ƒ 1690.T.k. gev'p. loop/sloop en scha- Extra's: 10 dagen skibox en
de-auto's spec. merken Duits sneeuwkettingen v.a. ƒ 250.en Japans. Tel. 020 - 6370711.
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet. pag. 883
Te koop. gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
DE LUGT luxe en bestel vanaf
Tel.: 02908 - 24640
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

Campers

Te huur VW camper type
CALIFORNIA 2+2 pers. va.
ƒ850.- p.wk., all in,
Autobedrijf Veldhuizen,
A'dam - ZO., 02940 - 17316.

RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p.dag
All-in. KM vrij!
Tel.: 020-6922930

GROTE HERFSTSHOW
VAN WOENSDAG 11 OKTOBER TOT ZONDfiG 15 OKTOBER

OP fiLLE ffüTO'S
Alfa Romeo 33 m '87
Alfa 33 1.3 plaatje van een auto '87
Audi 100 Sol m '85 rood metallic c.v. get. glas
BMW 518i m '87 pullman get .glas c.v. enz
Cadillac Eldorado '85 full options abs. nw. st. l e eigenaar onderhoudsboekjes aanwezig
Citroen BX m '86 open dak elektr. ramen
Daihatsu Feroza m '92 metallic dure stereo targa-Kabrio buil bar chroom velen abs. nw. st.
Fiat Ritmo 70 CL m '88 metallic sportvelgen
Fiat Tipo DGT m '90 c.v. elkr. ramen schuif/kanteldok get. glas alle opt.
Fiat Tipo m '90 5 speed 4 deyrs metallic alle opt.
Fiat Uno m '86 i.z.g.st. metallic
Fiat Uno 60s m '88 brede sportvelgen metallic sportstuur enz
Ford Escort xri3 '86 ads. nw. staat
Ford Escort xr3i m '84 rondom spoilers in kleur
Ford Fiesta Diesel '88 l e eigenaar
Ford Escort l ,6 L m '85 metallic nette auto
Ford Escort Diesel m '88 get.glas sp.bak. abs. nw.st.
Ford Sierra 2,0 GL metallic c.v. 4 deurs get. glas enz
Ford Sierra XR4i spec.uitvoering dikke auto veel extra's m '85
Ford Scorpio m '89 2,8L automaat w.w.glas c.v. sportvelgen abs. nw.st.
Ford Sierra l ,6 CL m '92 Ferrari rood c.v. get. gjos sportvelgen 5 deurs 5 speed enz abs. riw.st.
Ford Sierra wit XR rondom spoilers dikke uitvoering '90
Honda Accord m '87 c.v. get. glas automaat
Honda Integra '88 i.z.g.st.
Honda CRX'89 alle opt. sportvelgen
Mazda 323 4 deurs zilver metallic m '88 striping
Mazda 026 coupe m '91 rood metallic spoilers sportvelgen enz.
Mercedes 190 D m '90 abs. nw.st.
Mercedes 190 E m '85 sportvelgen schuil/kanleldak get. glas a.b.s. c.v enz
Mercedes 300E m '86 schuif/kanteldak elektr. ramen amg verlaagd sportvelgen leder inter.
Mercedes 450 SL bj '73 alle opt zilver met zomer en winterkap
Mercedes 450 SL bi '76 alle opt. Amer. uitvoerinq super rood wit leder inter. zomer en winterkap,
MGm'86
Mitsubishi Galant m '88 c.v. 5 speed alle opt.
Mitsubishi Stacion '85 turbo uitvoering spec. velgen leder interieur eet.
Nissan sunny slx m '88 get.glas c.v. open dak enz
Nissan Sunny GTI116 v '88
Opel Corsa l ,5 diesel swing uitv. m '91 abs .nw.st. striping 4 deurs sedan
Opel Kadert GSI dgl dashboard alle opties
Opel Kadett GSI m '89 rondom spoilers verlaagd digitaal dashboard sportvelgen
Opel Kadett GT race uitvoering 16v supersnel '87
Opel Kadett station diesel m '91 get. glas enz. abs. nw.st.
(motor] BMW F 650'94 l e eig.
Opel Kadett automaat m '85
Opel Manta Berlinetta m '84 sportvelgen kuipstoelen enz
Opel Vectra l,8i metallic c.v. stuurbekr. m '91 nw.st. zonw. glas
Peugeot 205 l .6 gti m '87 zwart spoilers alle opt.
Peugeot 205 m '88' bl .metallic abs .nw.st.
Peugeot 205 GL m '88 get .glas leuke zuinige auto
Peugeot 205 l ,9 GTI zwart metallic schuifdak verlaaqd uitqebouwd sport inler. brede wielen
Peugeot 405 GRI'91
Peugeot 405 GR Ipg metallic stereo 5 speed bumpers in kleur m '88
Ponhac Trans-om bi'79 zwart largo 6,6 Itr airbrushed eagle
Pontiac Firebird bj 75 ferrari rood
Porsche 944 m '84 leder inter. automaat abs. nw.st. metall, cv. w.w. qlas fuschi velgen
Renault 19 TS m '89 open dak elektr ramen metallic sportvelgen get.glas c.v. enz
Renault 11 ZRE m '87 elektr ramen c.v. get. glas LPG metallic
Rover 2135 m '87 alle opt. stereo sportvelgen metallic
Rover 2600S v/d Plas uitvoering m '82 alle opt.
Subaru grijs, kent. m '85 zeer nette auto
Suzuki Alto m '90 abs. nw.st.
Suzuki Swift GTI 16v Ferrari rood sportvelgen eet. '88
Suzuki twin cam 16v full options super kanon '87
Toyota Carina 11XI16v m '90 automaat full. opl.
Toyota Starlet '89 sportvelgen
Toytoa Corolla SXL m '87 abs. nw.st. elektr schuifdak
Volvo 340 GL m '88 i.z.g.sl.
VW Polo m '85 i.g.st.
VW Golf GTI l óv m '88 get. glas kuipstoelen metallic 5 speed zeer snel
VW Golf GTI 16v m '88 zwart elektr. schuif/kanleldak w.w.glas metallic 5 speed verlaagd sportvelgen
VW Golf cabriolet 1.8i GTI 5 speed wil-wit leder interieur 84/88
VW Passat station m '84 i.z.g.st.
VW Polo'87 in abs.nw.st.
Vw Polo 16v kuipstoelen speciale uilvoering 230 km/h m '87
VW Sirocco GTI am. uitvoering m '86 5 speed qet.glas enz
VWSirocco'85 alle opties
VW Sirocco 1,8 i 16v abs. nw.st. dikke volle auto '88

ƒ 4.750,ƒ 5.750,ƒ 4.950,ƒ 6.750,prijs op aanvraag
ƒ 22.750,ƒ 4.750,ƒ11.950,ƒ11.950,ƒ 5.250,ƒ 6.950,ƒ 9.750,ƒ 4.750,ƒ 9.950,ƒ 4.750,ƒ 9.750,ƒ 9.750,ƒ 8.750,ƒ 12.600,ƒ 14.850,ƒ 13.750,ƒ 9.950,ƒ 7.750,ƒ11.950,ƒ 7.950,ƒ 15.950,ƒ21.900,ƒ 8.750,ƒ 18.950,ƒ 39.500,pr. op. aanvraaq
ƒ 2.750,ƒ 6.900,ƒ 8.950,ƒ 7.950,ƒ 14.950,ƒ11.950,ƒ 8.750,ƒ 6.950,ƒ 7.750,ƒ 10.750,ƒ 3.750,ƒ 4.750,ƒ 15.750,=
ƒ 9.750,ƒ 8.950,ƒ 9.650,ƒ 12.750,ƒ 13.750,ƒ 8.950,ƒ 18.950,ƒ 4.750,ƒ 13.950,ƒ11.950,ƒ 6.950,ƒ 8.250,ƒ 4.750,ƒ 2.750,ƒ11.650,ƒ 12.750,ƒ11.750,ƒ11.950,ƒ 9.950,ƒ 8.750,ƒ 5.950,ƒ 3.750,ƒ 10.950,ƒ11.900,ƒ 16.750,ƒ 3.950,ƒ 8.750,ƒ 9.950,ƒ 8.950,ƒ 7.950,ƒ11.750,-

Wij garanderen u 12 maanden'schriftelijke
garantie op onze kwaliteitspccasions
Tijdens openingsshow minimaal ƒ 2500,tot ƒ 5000,- terug voor uw auto ongeacht bouwjaar en staat. Voor een goede
auto altijd meer!
Tijdens de show verse koffie met gebak,
een drankje en hapje. Kom, uiteraard geheel vrijblijvend, onze supershow bezoeken.

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m woensdag 9.00-17.00

uur
donderdag/vrijdag 9.00-21.00 uur
zaterdag/zondag 9.00-17.00 uur

Bij aankoop:
verrassingspakket voor de kinderen
(als klap op de vuurpijl)
3 maanden GRATIS wegenbelastir

ONDERHOUD VAN
ALLE MERKEN
HOGE KORTING
ZONDER INRUIL
SCHERPE
CALCULATIE!!! -

Ook op

IZONDAG
geopend
+2

koopavonden

DIVERSE INRUIL AUTO'S AL VANAF ƒ 1000,- MET NIEUWE APK
AUTOBEDRIJF KRAMS - TAX VERRIJNSTUARTWEG 13 DIEMEN
TELEFOON 020 • 6992865 / 6002911 FAX 020 • 6955787

DIVERSE INRUIL AUTO'S AL VANAF ƒ 1000,MET NIEUWE APK

Krams-Tax

Verrijn Stuartweg 13 Dïemen

(Ind.terrein Diemcn-Zuid t.o. Kwantum Hallen) .
Tel. 020 - 6992865 7 6002911 Fax 020 - 6955787

3 maanden
GRATIS
wegenbelasting!
Eigen werkplaats Tel. 020 - 6956606

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van "Auto's & motoren'
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CarAngel waakt over u
De georganiseerde
automisdaad is een florerend
miljoenenbedrijf waar weinig
tegen bestand lijkt te zijn.
Ondanks alarminstallaties,
startonderbrekers, stuur- en
pedaalsloten groeit het aantal
autodiefstallen. CarAngel
denkt de oplossing te hebben.
Monteer een zender en
ontvanger zodat je per satelliet
een voertuig door heel Europa
kunt volgen.
OEWEL
DOELMANNEN
NOG
weieens met overtuiging verkondigen
Jat er weer een engeltje op
ie lat zat, geloven toch maar
weinigen dat engelen ook
uito's beschermen. En ze
ijken in hun recht te staan
ils je de cijfers bekijkt.
Autodieven zijn verantwoorielijk voor een jaarlijkse schaiepost van achthonderd miloen gulden. Het gaat alleen al
n Nederland om ongeveer derigduizend auto's per jaar. Dat
s niet eens zoveel op een wa^enpark van zes miljoen, een
lalf procent, maar er is wel veel
*eld mee gemoeid en het aantal
autodiefstallen
stijgt.
Het
grootste gedeelte daarvan veriwijnt binnen enkele uren over
ie grens en dit meestal in de
richting van het voormalige
Oostblok waar ze aan een
nieuw leven beginnen.
Vooral in het verleden viel er
il helemaal weinig tegen te
loen, want voordat alle taetrok<en instanties op de hoogte waen van de vermissing was de
mto al in het buitenland of 'om;ekat'. Verschillende verzekeingsmaatschappijen
hebben
nmiddels eigen opsporingseams die niets anders doen
ian in binnen- en buitenland
;estolen auto's traceren en teugbrengen naar de rechtmati;e eigenaar.
Dit is de voornaamste reden
lat autoverzekeraars samen
net de BOVAG, het Rai Data
Centrum (RDC) en autoleasenaatschappijen al eerder de
lichting Vermiste Auto's Rejister (VAR) oprichtte. De
verkwijze hiervan is eenvouiig: zodra iemand ontdekt dat
zijn auto is gestolen belt hij een
)6-nummer
dat direct de geger
ens van de auto in een centraal
kentekenregister plaatst zodat
Ie politie sneller kan reageren.
De eerste 24 uur na de diefstal
zijn van cruciaal belang. Hoe
neller de melding, hoe groter
ie kans dat de auto wordt teuggevonden.
CarAngel W voor Nederland''
2en nieuw tracerings- en beveiigingssysteem dat een snelle
nelding minder noodzakelijk
naakt en het wordt dan ook
net belangstelling door verze(eringsmaatschappijen en poliie gevolgd. Het komt overwaai:n uit Italië waar het een projaat middel bleek tegen de dieftal van vrachtwagens. De afgeopen twee jaar is het met
iiicces in Nederland getest bij

H

vijfhonderd vrachtwagens. Tijdens deze periode deden zich
zestig diefstallen of pogingen
daartoe plaats. In alle gevallen
kon de politie de daders achterhalen en zowel wagen als lading
terugbezorgen bij de eigenaar
en dat is een opmerkelijke score. De Nederlandse Veiligheidsdienst en de Amsterdamse Rijtuigmaatschappij, importeur
van onder meer Saab, zijn met
de twee oprichters Van der Velden en Grooss aandeelhouder
van CarAngel.
Het systeem komt globaal op
het volgende neer. In het voertuig wordt op op een verborgen
plaats voorzien van een black
box met zender en ontvanger
die via satellieten in directe verbinding staan met de meldkamers van de Nederlandse Veiligheidsdienst. Daar kan via het
beeldscherm op ieder gewenst
moment worden vastgesteld
waar in Europa de wagen zich
bevindt. Dat zijn geen vage aanduidingen als: ergens in Amsterdam. CarAngel is in staat
om de locatie tot op een afstand
van vijf meter nauwkeurig aan
te geven. De samenwerking met
de Nederlandse Veiligheids-

dienst is voor CarAngel van
eminent belang omdat dit voor
de klant continuïteit waarborgt. Bovendien exploiteert
CarAngel geen eigen communicatienetwerk, maar maakt het
gebruik van bestaande netwerken als GSM. De kosten taedragen inclusief een telefoon plus
inbouw ongeveer 35 honderd
gulden per auto.
„Bij dit systeem is haast minder noodzakelijk omdat wij in
staat zijn een auto langdurig te
volgen," zegt directeur J.W. van
der Velden van CarAngel. „Dat
is vooral interessant voor de
politie.
Verzekeringsmaatschappijen stellen belang in de
auto maar de politie is geïnteresseerd in de daders en daarom ook eerder geneigd om een
gestolen auto te volgen naar de
eindbestemming."
Het systeem is van zodanig
technisch vernuft dat de eigenaar van de auto niet eens zelf
de diefstal hoeft te melden. CarAngel is een slapend systeem
dat geactiveerd wordt door sensoren en die kunnen op diverse
plaatsen zijn aangebracht zoals
bij de deuren, stoelen, airbag of
temperatuurmeter. Zodra er

iets aan de hand is gaat er letterlijk een lampje branden in
de meldkamer. Op het beeldscherm verschijnt een plattegrond met de locatie van de
auto en informatie over welke
sensor is geactiveerd. Aan de
hand van die gegevens onderneemt de meldkamer actie.
Als we even bij diefstal of inbraak blij ven: binnen enkele seconden is de politie onderweg
naar de plaats van onheil. Maar
zoals gezegd, de meldkamer
kan de wagen volgen totdat het
systeem wordt uitgeschakeld.
Voordat een autodief ontdekt
heeft hoe dit in zijn werk gaat,
is er minimaal anderhalf uur
verstreken volgens Van der
Velden. Als de dief al in de gaten heeft dat er een black box
aan boord is want het kastje, de
sensoren en antenne zijn op
moeilijk vindbare plaatsen verborgen.
De meldkamer signaleert
niet alleen diefstal of inbraak
maar ook ongevallen zodat
hulpdiensten sneller ter plekke
zijn. En CarAngel gaat nog verder. Het is namelijk een interactief systeem en dit betekent
dat het mogelijk is om vanuit

Autobewaking

de meldkamer bijvoorbeeld de
brandstoftoevoer af te sluiten,
de sloten te vergrendelen of het
elektrische circuit te onderbreken. Nogal drastisch, maar het
kan uiterst effectief zijn.
Van der Velden: „We proberen nu de auto-industrie voor
CarAngel te winnen. In de toekomst zou elk voertuig van een
dergelijk systeem moeten zijn
voorzien. We zijn ook in gesprek met de verzekeraars. Die
hebben er alle belang bij en hopelijk volgen ze dezelfde koers
als Italië waar het systeem premiekorting oplevert. Ik ben ervan overtuigd dat CarAngel een
grote vlucht gaat nemen. Want
er zijn nog andere toepassingsmogelijkheden, zoals wagenparkbeheer en beveiliging van
de chauffeur. Als je bijvoorbeeld een taxi wilt beveiligen
kun je het systeem koppelen
aan miniscule infraroodcamera's en microfoons zodat je
kunt zien en horen wat zich in
de cabine afspeelt." Het doet
wel een beetje denken aan die
oude spiritual met daarin de
woorden 'Angels watching over
me'.
Everhard Hebly

Almera
Nissan

Metamorfose Civic 3-deurs
De Initiale beschikt over permanente vierwielaandrijving

Foto: Renault

Franse toekomstmuziek
In dit jaargetijde bieden heel
wat autofabrikanten een reis
naar de auto van de toekomst
aan. Renault doet dit met de
Initiale. Auto-intelligentie op
hoog niveau.

Civic 3 door 1.6 VTi
Honda houdt van vernieuwen.
Na vier jaar waren de Honda
Civic 3-deurs en 4-deurs weer
eens aan de beurt. Vooral de 3deurs onderging de grootste
gedaantewisseling. De Civicreeks krijgt imponerende
vormen.

E, LAATSTE' TWEE

jiaaf bracht Höhda ëën
Civic' Couperen, als
vervanger van de weinig interessante Concerto, een Civic 5-deurs hatchback op de
markt. Sinds 1991 hadden
we al de 3-deurs hatchtaack
en sedan en dat betekent
dus tijd voor vernieuwing.
De sedan is niet zo ingrijpend veranderd.
Zonder geoefend oog valt het

Civic 4 door 1.6 Vti
op het eerste gezicht nauwelijks op. De 3-deurs is een ander
verhaal. Om te beginnen behoort de recht aflopende achterklep tot de verleden tijd. In
de nieuwe veel schuinere klep
is geen plaats met voor lichtunits en reflectoren, die-zijn nu
meer op de hoeken van de wade niéuwe Gïvic's'is aanzienlijk
fraaier dan voorheen. De koplampen zijn groter en platter en
ze geven 45 procent meer lichtopbrengst.
De voorkant is zodanig ontworpen dat hij nu ook beter
zichtbaar is voor de bestuurder. Uit onderzoek blijkt namelijk dat automobilisten graag
zoveel mogelijk van de auto willen zien bij het manoeuvreren.
Dat ligt eigenlijk wel voor de
hand en wat dit betreft kun je je
erover verbazen dat er nog altijd auto's op de markt komen
waarvan neus en kont zo onzichtbaar zijn dat je op de tast
moet inparkeren. Bij de nieuwe
Civic is dat dus beter geregeld.

E INITIALE HEEFT
het profiel van een
hatchback zoals we
van Renault gewend zijn.
Het glazen dak is een verlenging van de voorruit en
loopt uit in een V-vorm. De
Initiale is uitgevoerd met
een revolutionair openingsmechanisme dat de achterklep over het dak schuift.
Klep en achterruit vormen
geen geheel met elkaar zodat, als de bagageruimte is
geopend de cabine afgesloten blijft.
Het interieur is topklasse
met onder meer gedimde lichtbronnen, veel ruimte, vier lederen stoelen die op tal van manieren zijn in te stellen, een navigatiesysteem, airco, een telefoon, klaptafeltjes, een bergruimte voor een champagnefles
en twee glazen en voor de achterpassagiers
een
videoschermpje met cdi-speler en
draadloze koptelefoons. Het instrumentenpaneel komt te
voorschijn zodra je de Initiale
start. Via een centraal geplaatst
toetsenbord kunnen alle functies voor het comfort aan boord
en voor de communicatie worden bediend.

D

Het interieur van beide au- stuur en stoel zijn nu zodanig
to's is ruimer maar vooral bij dat minder mensen met hun
de 3-deurs komen de inzitten- knieën knel komen te zitten.
den meer aan hun trekken. Dit
De nieuwe 3-deurs is niet
is te danken aan de grotere meer leverbaar met de 1.3i mowielbasis. Met uitzondering tor. Voor zowel de 3-deurs als
van de CRX worden de overige de sedan biedt Honda keuze uit
vier Civic-modellen nu ge- een een aantal 16-kleppers: een
bouwd op hetzelfde onderstel 1.4i motor met 75 of 90 pk, een
"rriéfëèh wielbasis 'van.'2,6 me-" 1.5i SOHC VTEC-E motor met
ter. Hiermee realiseert Honda i 115 pk en een 1.6 DOHC VTEC
eenbelangrijk doel: standaardi- met 160 pk. Voor de 3-deurs is
satie van onderdelen. De lengte bovendien nog een 1.6 SOHC
van de 3-deurs neemt hierdoor VTEC-E met 115 pk beschikmet ruim tien centimeter toe. baar en dit is een enigszins bijDe sedan is overigens ook lan- zonder exemplaar. Het betreft
ger, vijf centimeter, en dit heeft namelijk een door Honda ontte maken met de veiligheidsei- wikkelde transmissie waarbij
sen die Honda zich oplegde.
gebruik is gemaakt van een verHonda veranderde de wielop- nieuwde aandrijfriem of duwhanging op kleine details die band van Van Doorne. Honda
ervoor moeten zorgen dat de past hiermee als eerste traploze
stabiliteit tijdens het remmen CVT toe in combinatie met een
verbetert en dan met name bij hoog motorvermogen. De 1.4hoge snelheden. Het interieur en 1.5-versies zijn overigens
onderging een zogeheten up- ook leverbaar met een viertgrading voor wat betreft com- raps automaat.
fort. De bedieningselementen De 3-deurs Civic staat vanaf
zijn beter binnen handbereik half oktober bij de dealer. De
en de verstelmogelijkheden van sedan volgt in januari.

ruimschoots. Debrandstoftank
van 115 liter bevindt zich onder
de achterstoelen.
Hij beschikt over permanente vierwielaandrijving. De ophanging en het rem- en veersysteem zijn afgeleid van de Safrane Biturbo. Het rijcomfort
wordt ondersteund door een intelligente cruise-control die bijvoorbeeld vertraging in het verkeer signaleert, automatisch de
snelheid aanpast en afstand bewaart. In de voor- en achterbumper heeft de Initiale sensoren die moeten voorkomen dat
In '6' overschrijdt hij de ma- je tijdens inparkeren brokken
gische grens van 300 km/uur maakt.

Eerste foto A4 Avant
Hij komt pas over een halfjaar naar Nederland maar deze
week gaf Audi al de eerste officiële fabrieksfoto's van de
A4 Avant vrij. De opvolger van de 80 Avant wordt in eerste
instantie leverbaar met drie verschillende motoren: de 125
pk sterke 1.8 liter 4-pitter met 5 kleppen per cilinder, de
150 pk's tellende 2.6 liter 6-cilinder en de 1.9 liter TDI met
110 pk. Kort daarna volgt naar verwachting de rest van het
programma, inclusief een aantal quattro-uitvoeringen.
Audi belooft voor de Avant dezelfde uitgebreide standaarduitrusting als we bij de sedan zien

, 4|f *WfrWii', -

Nissan Almera 3-deurs

De auto is voorzien van een
door Renault Sport ontworpen
gematigde versie van de Formule l V10 3.5 liter met een
effectief vermogen van 392 pk
bij achtduizend toeren en een
koppel van 360 Nm bij 62 honderd toeren. Voor het stadswerk heb je waarschijnlijk genoeg aan de eerste versnelling
want bij vijfduizend toeren zit
hij al op 70 km/uur. De maximum snelheid bij achtduizend
toeren in die versnelling bedraagt 112 km/uur.

Nissan Almera 5-deurs

Almera verbleekt Sunny
ACSI reisinformatie
Tot 20 oktober kan rnen zich nog inschrijven voor de infodagèn van de ACSI die van 4 tot en met 10 november in Tiel
gehouden worden. Voor 1996 is er keuze uit 26 reizen, waaronder als primeur een camper-rally door West-Amerika. De
ACSI verwacht verder ook grote belangstelling voor de
nieuwe rally naar Venetië. De ACSI is marktleider in de sector georganiseerde caravanrally's, trektochten in voor- en
naseizoen door geheel Europa waaraan vooral 50-plussers
deelnemen. De rally's van de ACSI laten zich kenmerken
door een alles kan en niets moet. Vrijheid blijheid dus,
friaar met de zekerheid dat er niets aan het toeval is overgelaten. De rally's staan onder leiding van ervaren captains
die de gemoedelijke sfeer moeten bewaken. Voor informatie: tel. 0488-452055.

Daewoo groeit
Het nieuwe Koreaanse merk Daewoo is goed ontvangen.
Dat blijkt wel uit het feit dat kortgeleden het vierduizendste kenteken is aangevraagd. De organisatie telt in
Nederland al tachtig dealers. Daewoo heeft nu twee modelten op de markt, de Bspero en Nexia, maar het merk kondigt aan dat binnen afzienbare tijd de 2+2 cabriolet No.l in
Produktie gaat.

Nissan koos niet zonder reden
een nieuwe naam voor de
opvolger van de Sunny. De
Almera is een geheel andere
auto die boven het Sunnyconcept moet uitstijgen. Maar
zoals de meeste
middenklassers is ook de
Almera niet bijster opvallend.

verwonderlijk dat het aanbod
overweldigend is en wie een
nieuw model lanceert moet wel
met iets goeds voor de dag komen.
Wat dit aangaat lijkt het met
de Almera wel in orde te zijn.
Vergeleken met de Sunny bieden de 3-, 4- en 5-deurs Almera
meer ruimte, veiligheid en
N DAT IS misschien comfort. De wielbasis is ruim
wel goed ook want in tien centimeter langer en het
deze klasse moetje ui- koetswerk 14 centimeter. Met
terlijk niet te ver boven het
maaiveld uitsteken. Zorg
voor een onopvallend maar
fris ontwerp, voor comfort
en degelijkheid en het komt
wel goed.
We hebben het hier over een
autoklasse waarin de koper
heel wat noten op zijn zang
heeft. Hij verwacht ruimte, veiligheid en comfort zoals je dat
bij duurdere modellen vindt,
maar de afmetingen van zijn
auto moeten wel binnen de perken blijven. Ondanks nieuwe
trends van ruimtewagens en'
open 2-zitters blijft het segment
van compacte middenklassers
het grootste marktaandeel opeisen, namelijk 36 procent van
de totale automarkt. Niet zo Nissan Almera dashbord

E

de vormgeving volgt Nissan
overigens de weg die de meeste
concurrenten gaan: klassieke
en strakke lijnen. Maar voor
verrassende en gewaagde stylingdetails moet je duidelijk in
een andere klasse zijn. Toch is
de 5-deurs hatchback wat ons
betreft een bescheiden uitzondering daarop. Het zijaangezicht heeft wel wat weg van een
stationwagon. Hij is op een leuke manier onopvallend. De se-

dan heeft een vormgeving die
dichterbij een hatchback zit
dan de Sunny en de 3-deurs
heeft rondere vormen.
Nissan levert de Almera voorlopig met een drietal motoren
die we ook kennen uit de Sunny-reeks: een 1.4 en 1.6 benzinemotor en een 2.0 liter dieselmotor. Goede motoren met keurige verbruik- en prestatiecijfers.
In de loop van 1996 wordt er
nog een 2.0i GTI aan het programma toegevoegd. Alle versies zijn voorzien van een airbag voor de bestuurder en
stuurbekracht iging.
Een hopelijk nieuwe maatstaf voor deze klasse is de airconditioning die Nissan met
uitzondering van het instapmodel op nlle versies standaard levert. Evenals bij de Primera
prijst Nissan dit accessoires
aan als veiligheidsattribuut. De
prijzen van de Almera zitten
vanzelfsprekend boven het niveau van de Sunny. Alleen het
instapmodel 1.4 LX 3-deurs
blijft met een prijs van 28.995
gulden onder de dertig mille.
Het duurste exemplaar is de sedan 1.6 SLX Automaat, 39.495
gulden.

Oldtimerfestival
Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober is het weer raak in
de Leidse Groenoordhallen met het Super
Oldtimerfestival Leiden. De liefhebbers weten dat dit een
weekeinde vol nostalgie wordt waarbij ze kunnen genieten
van vele honderden klassieke automobielen, zoals de
Chevrolet Corvette 1958. Ook de zogenaamde oerkever uit
1934 van Porsche en Steyr maakt zijn opwachting en volgens onze informatie staat die auto normaal gesproken
onder een laagje stof in een Aalsmeerse loods. De organisatie verwacht dit jaar meer bezoekers dan bij voorgaande
edities, omdat voertuigen van 25 jaar en ouder sinds begin
dit jaar zijn vrijgesteld van de houderschapsbelasting.
Behalve de vele klassiekers biedt het festival honderden
meters met kramen met onderdelen, tijdschriften, folders,
miniaturen en dergelijke. De Groenoordhallen in Leiden
staan aangegeven op de ANWB-borden eri bevinden zich
op loopafstand van het NS-station. De openingstijden zijn
van tien tot zes uur. De toegangsprijs voor personen vanaf
12 jaar bedraagt 12,50 gulden.

ZANUSSI WASDROGER

lul

TD100, Lucht-afvoerdroger, maximaal 4,5kg vulgewicht
Zowel links- als rechtsdraaiende trommel, tijdklok mstelbaar
tot 120 minuten en kunststof bovenblad Adviespnjs*599 -

SONY HI-8 TRAVELLER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
PJ <>6GR9760 Flat square beeld
t'l buib teletekst stereo en af
^f standbediening Adv "1795-

SONY MINI HI-FI SYSTEEM

Topklasse beeldkwaliteit Hi
Fi stereo Adviespnjs"3330

MHC450, Versterker, 2x25 Watt, Digitale tuner, 30 pre-sets,
Dubbel cassettedeck, 1-Bit CD-speler, shuffle play, 2-weg
bassreflex
luidsprekers
Inkl
afstandbediening
Adviespnjs*890 -

1599.

HI-8 STEADY SHOT

1949.-

H PHILIPS 70 CM KTV
M-; STEREO TELETEKST SONY STEADY SHOT
të~~

ft!

INDESIT2-DEURS

Met stabilisator' "3100

1IMR HraJpMMMfi ••

t * PHILIPS MATCHLINE
f «5 STEREO TELETEKST
28SL5800 70cm Adv "2695 -

ia
tl
W PHILIPS TOPKLASSE

Variabele indeling Adv *799 -

1549.

ZANUSSI
2-DEURS
1

TR323 Hi Rstereocamcorder
10xzoom groothoeklens "2550-

STUNT Adviespnjs*749 -

1449.-

ï j. 28PT800B Adviespnjs"2795-

849.SONY T R A V E L L E R

Bj PHILIPS 63 CM KTV

Uchtgewichtcamcorder
jmcorder "1650

WHIRLPOOL2-DEURS
235 liter Adviespnjs*985 -

565.-

UVELLER

179.199.-

SHARP R2V14STUNT

t'f'JfLf
• "Mi '**
WHIRLPOOL AVM610
ZANUSSIWASAUTCMAAT 20litermhoud Adviespnjs*649 -

!&/??
749 •*
PHILIPS/WHIRLPOOL
fïïjpi
tJafo-f COQ
DUO.

249.-

MOULINEX LUXE

FMA735N, Digitale bedien'ng
en draaiplateau Adv *499 * l

299.-

LUXE 800 TOEREN SHARP R3G56KOMBI

599.

Digitale 2 m 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill

379.-

INDESIT PROMOTI
PROMOTIE
Type 2596,i, Adv *799
*79£ -

77L-

f'^-j 25MN1350 Adviespnjs'1445L

Voorlader centrifugegang
1200trn/mm rvs trommel
zeer zuinig Adviespnjs'1199-

TypeAWG719,Adv *1235-

TOPMERKCAMCORDER
CAMCORDER
E807 8mm Sxzoom
:zoom autofocus

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Supersnel verwarmen en
ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adviespnjs*279 -

TypeZE400E Adv '949 -

SONY HI-FI STEREO

f il 70 CM 100 HERTZ

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakle afmetingen Adv *849 -

Hi-8 stabilisator stereo

f, j <!8SJ2471 Adviespnjs'1995

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

469.-

STEREO TELETEKST

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
R7C26, 24 liter, 1000 Watt en
digitale bediening Adv "699 -

479.-

52NA2304 55cm Off Philips
garantie Adviespnjs'13451,1

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 m 1 kombi magnetron Adv *999 -

të

PHILIPS TELETEKST

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

14AA3527 Adviesprijs"745-

Geen 2-deurs koelkast
maar een echte 320 liter
2-deurs koel/vries kombinatiemetsiaden Adv "999 -

SONY HI-FI VIDEO+PDC
SLVE70 Tn-Logici 4 DAPRO koppen Hi Fi stereo
enPDC Adviespnis "1780

37CMTYPE37KV1212
BESTE KOOP Officiële Phi
lips garantie Adv *695 -

599.-

869.-

WHIRLPOOL ARG647

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR632 TURBO DRIVE 4kop
pen stereo longplay LCD
afstandbediening *1295

849.

m

GRUNDIGHI-FI VIDEO
GV240 Beste koop VHSHQ TELETEKST/PDC "1709

899.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

JVC HI-FI VIDEO

Flat en square Hi-Black
[ Tnnitronbeeldbuis.teleteksten
afstandbediening Adv'1660

HRJ600 Stereo Adv "1299-

service

•
;ktakulaire
Neder~ ~ A*n de grote ivw-=» , rci ^et iaay=»w «-. • •„ /zéêr goede)

8

"sSfeSSsasKff
-^
rote art
zs:£*» 9
—•

\'é
ti

Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijk
heden Adviesprijs*4000

679.859

MIELE K1321S LUXE

SONYSHOWVIEW+PDC

999.

SLVE50 4 koppen TnLo
gic Adviespnis*1330 -

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
PHILIPS VIDEO + PDC

RVS kuip en trommel *1499-

1045.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbiedmg" 7 Type
LAV536, Adviespnjs*1499

945.-

WASDROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in
1 machine 1200 toeren
Adviespnjs*1799 -

1195.-

SIEMENS WASAUTOM.
Adviespnjs*1348 -

Type KGV3602, 3 vnesladen en extra grote koelruimte
Adviespnjs*1699 -

VR333
Beste koopi
3 koppen TELETEKST/PDC
roa Adviesoriis'1095 -

RISICO

955.-

BAUKNECHT SUPER
3 laden Adviespnjs*1199-

Type KG31, Flexibele mdelmg, 3 vriesladen automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs*1498 -

SONY72CMKVC2921

BAUKNECHT WA541

LUXE 1400 TOEREN

BLAUPUNKT HI-FI

Stereo en teletekst Adv "2250

729.-

649,

ZANUSSI KOEL/VRIES

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

h SONY72CMKVS2921 STEREO+ SHOWVIEW

MIELE 1100TOEREN Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
Type W697LW, Voorlader, RVS magnetron Adv *1499 - l
trommel EN kuip Adv *2299 -

1 000 toeren wasautomaat

979.-

749.

W

Koel/vries kombi Adv '1235 -

679.-

WHIRLPOOL AVM920

INDESIT
FORNUIS
TypeKN5402WO Adv *849 -

STUNT! GAS-ELEKTRO

SONY VIDEO + PDC

Gas-elektrofomuis+gnll *999 - l

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

BCCSléJtö

SLV280, VHS-HQ videorecorder Adviespnjs "890

478.-

ETNA FORNUIS 14.00

Type AWG089, Adv *1435 -

PANASONIC VIDEO

SHARP DV5403 KTV
55cm Stereo en teletekst

NVSD30 3 koppen VHSHQ LCD-afstandbed "1199-

SONY TELETEKST

BLAUPUNKTSHOWVIEW

KVM1421 Adviesprijs*890

RTV256EGC Supersnel
LCD afstandbed *995 -

1-DEURS KOELKAS
Oerdegelijke tabletop Zeer
fraaeuitvoenngmetfomnicabovenblad Officiële garantie

OQO
O «J «J.

INDESIT

grill-set Adviespnjs'1575 -

ATAG GAS-ELEKTRO

KOELKAST

2-sterren vriesvak Adv "699 -

335.-

AEG BOVENLADER
LAV275, 1000 toeren '1699-

1199.-

145 LITER KOELER

VXK326 VHS-HQ shuttle
afstandbediening Adv *699 -

Topmerk Adviespnjs*749 -

BOSCH

AKAIVHS-IHQ VIDEO

KOELKAST

BAUKNECHT

445.-

Topmerk Perfekt beeld "799

BOSCH 180
80 LITER

695.-

PHILIPS VIDEO + PDC

BAUKNECHTKRC3032
ÏHTKRC3032
= R KOELER
300 LITER

Turbo-Dnve'LCD-afst bed *895

795.-

gcüEmwi

4-pitsgaskookplaat *298 -

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs*495 -

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD52, Reverserend *649 -

178.ETNA WASEMKAP
AVANCE 3-standen Adv "135 -

lüSKr 349. •

63TA4410 Adviespnjs*1995-

BAUKNECHT TRA961

PHILIPS VHS-HQ VIDEO
OPZETVRIESKAST

IS70 33 Stereo en teletekst

Opzetvneskastje Adv *595 -

JVC VHS-HQ VIDEO

ÓflQ

HRJSOO LCD-afst bed "799

OUO.
WHIRLPOOL AFB594

MM63-12TetetekstAoV*1679

GRUNDIG VIDEO + PDC

KONDENSDROGER
N5000 Geen afvoer nodig

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger Adv '1549 -

GV401 Beste koop' TE
LETEKST/PDCprog "1099

120 LITER VRIESKAST

STUNT! VHS-HQ V I D O

BOSCH VRIESKAST

Inkl _afstandbedienmg '699

Type GSD1 341 Adv *848-

T51 540 Teletekst Adv *1099 -

37 CM KLEUREN-TV

KFF452 Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven,
grill kookwekker en gratis
kookboek Adviespnjs*1735 -

SUPER KOOKPLAAT

KJR1843, Adviespnjs*949
idviespnjs*949 •-

BLAUPUNKT 70 CM

948.-

ATAG TURBO-FORNUIS

3-sterren vriesvak Adv *749 -

4 KOPPEN
VIDEO
1

ARISTONA 63 CM
TURBO-DRIVEVIDEO
STEREO TELETEKST Supersnel VHS-HQvideo *759

FK055/52A Elektrische oven,
mkl grill en kookwekker *1510-

1198.-

445.KAST

VSG21 Afstandbediend *768

ST70 550 Adviespnjs'1949

410 Gas-elektro fornuis mkl

1000 TOEREN BOVENL. grill draaispit en mixed
AEGTURNAMAT

S H O W V I E W VIDEO

STEREO TELETEKST

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

LUXE VAATWASSER
INDESIT D3000WI, 6 programmas 1 2couverts Adv '999 -

AEG TYPE 520
Kondensdroger Adv '1449

BAUKNECHT VW3PR
BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER

WHIRLPOOL243 LITER Elektronisch Adv '16991 40 meter hoog met 6 vnesvakken cq laden Adv *1 1 65 -

BOSCH VW SPS2102

riS?^ 1099."

Mlfsfl-Fl SYSTEEIVI

SIEMENS AQUASTOP
MIELE DROGER T349 Superzumig Adviespnjs*1348 -

STUNT!! VRIESKIST!!

*799.-

SÏBCCPRJJS

499.-

Bijna alle (opmerken leverbaar in alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren

298.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
^BGC-card! : ;,v . , ' •••'•• V . .
Aanvraag-folder in de winkel!

rcJirer 699. "

HAARLEM
(BEVERWIJK
Winkelcentrum "Schalkwijk" ISUPËRSTORE 1100 m2
Rivièradreef 37
llreestraat 65,

Adv *249

159.-

999.

MIELE VAATWASSER
\ATWASSE
G570 TOPKLASSE
CLASSE *209i
*2099 -

1399.-

.1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag ...
. 9 tot 5.30 uur
zaterdag
.9
tot
5
Uur.
;9
Uur.
KOOPAVOND:
BADHOEVEDORP
ALKMAAR IgMBBB pi CUTBfl Cl IDCDC l BadNo»v»dorp vrijdag
7 tot 9 uur
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDEH^ ÏJiTTlV.1 S^^Jff-FS^SlMiurssiinlirotk vrijdag ........... 7 tot 9 Uur
DEN HAAG
HILVERSUM) m J IN D)E RANDSTAD | overig* filialen donderdag
7iot fiuur
1
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De auto als spelbreker
Ergernis
Diverse Zandvoorters
Q
ergeren zich dood aan
O
de gemeente De een ver
baast zich erover dat de rot
zooi bij het circuit nog niet
opgeruimd is de ander meent
dat het imago van het dorp
geschaad wordt door het ge
ruzie in de raad

huizen niet

Cheque

ZANDVOORT - Womngbouwvei eniging Eendracht
Maakt Macht neemt de 120 huurwoningen van de gemeen
te gratis over en belooft de huizen te renoveren in plaats
van te slopen Dat zegt Peter Kramer, directeur van EMM
De bewoners van de woningen in het centrum reageren
opgelucht, omdat er lange tijd onduidelijkheid over de
toekomst van hun huis is geweest

De kinderen van de Potgieterslraat blijven actievoeren voor een veilige straat zonder racende auto's

ZANDVOORT - Ze zijn
niet van plan om zich erbij
neer te leggen De kinderen
van de Potgieterstraat wil
len hoe dan ook dat de auto's minder hard gaan rijden in hun straat Ze willen
veilig kunnen spelen. De ge
meente heeft weliswaar onlangs het verzoek om verkeersdrempels voorlopig afgewezen, maar dat houdt
sommige kleine en grote bewoners van de Potgieterstraat met tegen
„Laten we zelf borden neer
zetten of op een giote witte 20'
op de straat schilderen," stelt
de tienjarige Lina voor
Ook Wil van Egmond vindt
het een goed idee Zij is een van
de moeders uit de straat die in
mei een handtekeningenactie
op poten heeft gezet om de
straat veiliger te maken en ze is
van plan om binnenkort met de
rest van de bewoners te overleg
gen over verdere actie
Ik ben het er niet mee eens dat
de gemeente voorlopig niets
aan onze straat wil doen Mis
schien komt er later nog wel
eens een plan, maar daar moe
ten we niet op wachten De kinderen zijn nu op een leeftijd dat
maatregelen nodig zijn Soms
rijden de automobilisten als
gekken door de straat Dat is
(ADVERTENTIE)

Juweel

«^ van de maand

A

De troti> v.m
ieder kind
14 krt gouden
monogram ring Prachtig
model \ ooi een hel prijsje'
Nu \an 125 - voor 99,-

echt heel gevaarlijk als de kin
deren buiten spelen "
De jeugd uit de Potgieter
stra H kan dat beamen „Bij het
veiot oppert] e spelen kwam ik
bijna onder een auto toen ik
naaj de overkant wilde ren
nen," vertelt Daphne van ne
gen De 11 jarige Kirsten hield
zich wel keurig aan de ver
keersregels en botste toch bijna
tegen een auto „Ik fietste aan
de rechterkant, maar de auto
reed in het midden van de weg
en raakte me zowat "
Niettemin heeft de gemeente
voo opig het verzoek om maat
rey en naast zich neer gelegd
Volgens een woordvoerder van
de gemeente staat Oud Noord
in elk geval niet binnen drie
jaar op de nominatie om ver
keersplannen voor te ontwikke
len
„Het is ons met bekend dat er
in de Potgieterstraat proble
men zijn Uit een eerste verken
nmg blijkt dat het er met mm
der veilig is dan in de straten in
de omgeving Het inrichten van
een 30 kilometerzone heeft
daarom
geen
prioriteit,"
schrijft een ambtenaar aan de
raadsleden
Volgens Van Egmond gaat
dat argument met helemaal op
„We zijn de enige straat waar
zoveel kinderen wonen, dus is
hier het probleem groter " In
de Potgieterstraat, die hooguit

driehonderd meter lang is, wo
nen 21 kinderen
Geld is echter een ander pro
bleem voor de gemeente „Om
financiële redenen verdient het
de voorkeur het inrichten van
30 kilometerzones te koppelen
aan het onderhoudswerk van
de straat De onderhoudstoestand van de Potgieterstraat is
echter niet zodanig dat op korte
termijn groot onderhoud aan
de weg of de riolering te verwachten valt"
Daarnaast is het incidenteel
inrichten van de Potgieter
straat volgens de gemeente
„niet wenselijk vanwege de ge
volgen voor de verkeersafwik
keling in de omliggende stra
ten " De gemeente vreest dat er
meer auto's bijvoorbeeld via de
Tollenstraat gaan rijden als het
verkeer op de Van Lennep
straat vaststaat
In die straat geven de auto
mobihsten nu ook al veel gas
Wie op een vrijdagmiddag rond
vijf uur bij nummer 37 in de
Tollenstraat aanbelt, zal voor
de deur menige auto voorbij
zien racen „Kijk," zegt Caroli
ne Bol, moeder van drie kinde
ren, „daar gaat er weer een veel
te hard Ik verbied mijn kinde
ren dan ook om op het gras
veldje tegenover ons huis te
spelen Dat is wel jammer voor
ze, want het is een fijn voetbal
veldje "

Foto Andre Lieberom

Kraker bezet huis
in de Koningstraat

ZANDVOORT - Vlak voor de verkoop aan EMM
heeft een onbekende jongeman dinsdagnacht Koningstraat 16 gekraakt
De man zou volgens de be
woners van de straat 's
nachts met het nodige lawaai
het huis binnengedrongen
zijn Of de jongen er nog
steeds woont, is onduidelijk
Woensdagmiddag lag alleen
nog een matras en een plastic
tasje in het huis Het span
doek dat geruime tijd voor
het raam heeft gehangen,
heeft de jongeman wegge
haald

de gemeente, die immers nu
noe eigenaar van de huizen m
de Koningstraat is, vanbewo
nei s gehoord dat er een kra
ker was De gemeente zou
volgens Snelders pas van
morgen actie ondernemen

Als de man met binnen 48
uur uit de woning verdwijnt,
kost het de gemeente daarna
heel veel moeite Voor de kra
kers m vier andere huizen m
de buurt heeft de gemeente
Bij de politie was woens inmiddels een procedure
dagmiddag mets bekend over moeten opstarten Zij zitten
de kraker Volgens buurtbe al ruim een jaar in hun ge
woners is de politie dinsdag kraakte woning Binnenkort
nacht wel bij de man op be krijgen ze een brief van de
zoek geweest Dat kon bij de gemeente dat ze hun huis uit
politie gisteren echter me moeten, omdat er anders een
mand bevestigen
deurwaarder langskomt die
Volgens gemeentewoord eist dat ze weggaan of een
voerder Egon Snelders heeft dwangsom betalen

Tjuha-takluis bedreigt coniferen

ZANDVOORT - „De
groenblijvende
conifeer
Leylandi, die op veel plaatsen m Zandvoort groeit,
wordt ernstig bedreigd door
de Tjuha-takluis Dat kan
grote gevolgen hebben voor
het groene aanzicht van
Zandvoort" Kweker Jan
van Kleeff uit de Van Stolbergweg is bang dat als er
geen maatregelen worden
genomen de conifeer veran
dert m een bruine, dorre en
doodzieke plant „Ook ande
re coniferen en planten kun
nen worden aangetast"
De Leylandi is de afgelopen
jaren veel geplant m Zandvoort
door haar sterke overlevings
kans aan de kust Vaak wordt
de conifeer in een serie geplant,
waardoor er brede en hoge ha
gen ontstaan In tuinen, langs
wegen en op de kerkhoven van

handeld, ontstaan roodachtig
tot bruine verkleuringen van
het groen Later gaat de plant
dood De ziekte kan ook zeer
snel overslaan op gezonde coni
feren De haarden kunnen zich
m kort tempo verspreiden Niet
alleen de Leylandi, maar ook
andere coniferen en planten
kunnen door deze luis 'het
loodje leggen'"
Volwassen Thuja takluizen
kunnen tot vier millimeter
groot worden De kleur van de
dieren is oranje- tot geelbruin
De luis heeft daarbij een dubbe
Ie rij zwarte vlekjes en opval
lende witgrijze wasachtige
dwarsstreepjes op het bolle
achteilijf Vanaf juni tot augus
Snelle actie
tus komen ook gevleugelde tak
Van Kleeff wil bij de bevol luizen voor, die zich daardoor
kmg van' Zandvoort aandringen makkelijker kunnen, versprei
op snelle actie Hij voorziet an den
ders ernstige problemen „Als
Ze voeden zich voornamelijk
er niet wordt opgetreden en de met de plantensappen, die zij
plant niet afdoende wordt be aan de bladeren en scheuten
Zandvoort komt men ze veel
vuldig tegen
De laafste tijd bemerkt kwe
ker van Kleeff, dat de Leylandi
sterk achteruit gaat door de
aantasting van de luis Het ver
schijnsel van aangetaste comfe
ren treft hij de laatste tijd bijna
dagelijks aan Daarom nam hij
contact op met de Plantenziek
tekundige Dienst m Wagemn
gen „Zij bevestigden mijn ver
moeden de aantasting van de
luis lijkt vooral toe te slaan in
de kuststreek" Ook de heer
Boekelman van de afdeling
Groenvoorziening in Zand
voort bevestigt zijn verhaal

van de plant onttrekken Zowel
de larven als de volwassen die
ren onttrekken voedingsstof
fen, waardoor groeistoornissen
optreden Het giftige speeksel
van de luis verspreid zich door
de hele plant Vooral gesnoeide
hagen zijn ei g kwetsbaar voor
de takluis
„Ik weet dat er m Wassenaar
al hele stukken groen zijn aan
getast," aldus Van Kleeff „Ver
spreid door heel Zandvoort zie
ik veel aangetaste coniferen m
tuinen staan Al mijn vaste
klanten spuiten al met een
goedkoop middel dat ik m huis
heb om de luis tegen te gaan
Maar het zou lijn zijn, als ledei
een zijn coniferen controleeit
op de luis Zo woidt een hoop
ellende voorkomen "

Het college van Burgemees
ter en Wethouders hebben deze
overeenkomst goedgekeurd In
november of december neemt
de raad het uiteindelijke be
sluit, waarin staat dat de over
dracht budgettair neutraal is
(dat wil zeggen dat het noch
EMM noch de gemeente geld
kost) B en W hebben wel met
de woningbouwvereniging afge
sproken dat zij twee miljoen in
vesteert m 150 nieuwe wonm
gen bij het station
De renovatie van de huizen
die EMM koopt, betaalt uitem
delijk zichzelf volgens Kramer
„Via de huur verdienen we deze
investering terug" Dat bete
kent volgens hem niet dat de
huren de lucht m zullen schie
ten „Alleen als we extra voor
ziemngen, zoals douches of een
centrale verwarming, aanbren
gen m de woningen, moeten de
bewoners meer gaan betalen
Voor de rest gelden de gewone
huurverhogingen," aldus Kra
mer
De familie Van der Mije uit de
Koningstraat glimlacht om de
overdracht „Ik heb mijn huis
al die tijd zelf goed onderhou
den en zelf een douche ge
bouwd," zegt de al wat oudere
Van der Mije „De gemeente is
een slechte huisbaas geweest,"
vult buurvrouw Brune aan
In de Hobbemastraat houdt
J Voolstra nog even een slag
om de arm „Als het echt zo is,
dat er nu een knoop doorge
hakt wordt, dan ben ik natuur
lijk opgelucht We hebben al
die tijd in het onzekere geleefd
Maar ik hang de vlag pas uit als
het officieel is "
Of de woningen in de l'Ami

van discomuziek of gezellig
cafegeroezemoes
klinkt
straks in het voorjaar
slechts het keurige bieden
van bridgers m de strandpaviljoens De paviljoenhouders willen in juni samen
met de Zandvoortse Bridge
club voor het eei st een ech
te bndgêdnve 01 gamseren

Waterstanden
D

atum
HW
LW
HW LW
19 okt 11 24 Ut> Jb --1906
20 okt 00 25 08 06 12002025
21 okt 01 10 0904 133621 36
2 okt 01 55 1010 14092226
23 okt 0225 1055 14472310
24 okt 0306 11 24 15262344
25 okt 0345 11 55 16052350
6 okt 0426 00 17 164512-25
0509 0045'17261305
M Okt Vaanstand
^M dm 24 okt 0526 U
k Pnngtij 25 okt 0345 u
NAP-M 43 cm

Brandweermannen zoeken bij dit matras naar de oorzaak van de brand zaterdagavond in een
huis aan de Jan Steenstraat. Vermoedelijk is de brand aangestoken. De bewoonster van de
kamer was niet thuis toen de brand uitbrak
foto Peisbuiem /inch ooi t

* A, .

straat, Hulsmanstraat en Hob
bemasti aat gesloopt zouden
Hardlopen
worden ten behoeve van par
Na de TROS loop van
keerplaatsen is lange tijd on
zaterdag is de Zand
duidelijk geweest Enkele we
voortse hardloper Johan van
ken geleden staken bovendien
Marie klaar voor het grotere
geruchten op dat een woning
werk HIJ wil meedoen aan de
bouwvereniging uit Haarlem
marathon van New York om
de huizen zou overnemen en
geld in te zamelen voor het
ook dan zou het lot van de hui
Ronald Mc Donaldfonds
zen aan een zijden draadje han
gen Om helderheid te krijgen
en aandacht voor hun pro
bleem te vragen, organiseerden
Vragen over bezorging7
de bewoners toen een stille
vrijdag 9-12 uur . tel. 5717166
tocht
Advertenties: . tel 5717166
Duidelijkheid kregen zij ech
Redactietel. 5718648
ter met Inmiddels wil voorhch
ter Snelders de geruchten over
andere kapers op de kust wel de
wereld uithelpen „In eerste in Gemeente krijgt
stantie zijn er twee woning
bouwverenigingen geweest die geld voor
belangstelling getoond hebben
Het college heeft echter al snel Gran Dorado
gezegd dat Zandvoort liever
ZANDVOORT - Het mi
met EMM een overeenkomst rustene
van Financien moet
wilde sluiten "

Zandvoort volgens een uitspraak van de Raad van Sta
te extra geld geven uit het
gemeentefonds van 1990,
omdat de vierhonderd wonmgen van Gran Dorado
ook meegeteld hadden moe
ten worden

Slechte staat
In EMM heeft B Vossen uit
de Koningstraat in elk geval al
die tijd het volste vertrouwen
gehad „Ik wist eigenlijk al voor
100 procent zeker dat onze hui
zen aan EMM verkocht zouden
worden en dat die niet van plan
was om te slopen, ook al verke
ren sommige huizen m een
slechte staat"
Eerst wlde EMM dan ook
geld zic.n van de gemeente Vos
sen „Maar nu heeft de woning
bouwvereniging eieren voor
haar geld gekozen En dat is
met zo gek, want lang met alle
huizen zijn krakkemikkig "

De uitspraak betekent een
meevaller van bijna een mil
joen gulden Volgens de Raad
van State heeft de gemeente te
recht bezwaar gemaakt tegen
de berekeningen van het mmis
tene van Financien dat de va
kantiewomngen buiten be
schouwing liet bij het bepalen
van het aantal huizen in Zand
voort Daarop wordt de uitke
ring uit het gemeentefonds
mede bepaald
Volgens het ministerie hoor
den de woningen echter niet bij
de woningvoorraad omdat ze
niet permanent bewoond wor
den De Raad van State meent
dat e wel geschikt zijn voor per
manente bewoning

Politie erg tevredenover
daling aantal inbraken
ZANDVOORT - De politie
is tevreden over de trend
matige daling van het aantal
inbraken en autodiefstallen
in Zandvoort De speciale
aanpak is een succes en
krijgt volgend jaar een ver
volg Dat blijkt uit cijfers
van de politie over het eerste half jaar van 1995
Tussen januari en augustus
werd er bij 113 huizen in Zand
voort ingebroken Vorig jaar
vonden er in dezelfde periode
13 inbraken meel plaats In ver
gelijking met het eerste half
jaar van 1994 is dit jaar het aan
tal bedrijfsmbraken in Zand
voort gedaald van 112 naar 101
De politie hield m totaal zes m
brekers meer dan vorig jaar
aan
Uit de cijfers komt ook naar
voren dat in de hele i egio Zuid
Kennemerland het aantal au
todiefstallen deze zomer met 12
gedaald is Ei werden wel vijf
auto's meer dan vorig jaar tus
sen april en augustus openge
broken in de legio
De lesultaten zijn zo gunstia
volgens politiewoordvoerdei
Hage dooi dat de piojectmatige

Strandpaviljoens mikken
voorjaar op bridgers
nusselein Brandweer zoekt sporen brandstichting dit
ZANDVOORT In plaats vertelt Thoonen Vooi lopig
H, ik \ lii(,ll i in \') i l )K K nkiritr i u 2H i 2S(,
»ianiii>Vja»i3sii.ii=a-iaBaar_T_fga

De Rotaryclub geeft
f*
twintigduizend gulden
O
aan de vereniging Ouders
kinderen en kanker Omdat
deze vereniging verdomd
goed werk doet vindt huis
arts Jagtenberg

pakken we het vooi zichtig aan
om te kijken waai de kmder
ziektes zitten maai als het een
succes is, willen v. e het uitbrei
den en kunnen ei 1500 bridgers
aan meedoen

Evenementen

Voleen'- Thoonen hebben de
kkuhton \an centmmbewo
Het is de bedoeling dat onge nei •- dat andeie festiviteiten zo
veer 350 kaarteis in elk pavil \ool soluidboveilast en drukte
j oen een uur spelen Waai \ 01 noi zaakten deze zomer,
schijnlijk doen er tien tot viit eoen i ol gespeeld bi) het 01 gam
tien paviljoens mee Volseiib satiecomite van de bridgewed
Gei Thoonen, wooidvocidei
„Zandvoort is rijp om allerlei
vandepaviljoenhoudeifa \voidt
de komende maanden ondet evenementen binnen te halen
zocht of er aan het biidgeweek en dit is een unieke gelegenheid
end een hotel en dinei an ange om het strand daarbij te betrek
ment gekoppeld kan wolden
ken Bovendien is overlast een
„Dit idee is ontstaan bij mijn relatief begrip Alb je m het een
taoekhoudei Huub Emmen, ti um woont, hoort veel leven op
zelf een enthousiast biidgei," stiaat ei gewoon bi] "

aanpak goed werkt ,We heb
ben geanalyseerd waar, wan
neer en op welke manier de in
braken plaatsvonden Zodoen
de kregen we meer informatie
en konden we de inbraken aan
pakken"

Onderzoek bom
gaat door
ZANDVOORT - Twintig poll
tie agenten blijven de bomaan
slag van twee weken geleden
onderzoeken Volgens politie
woordvoerder Hage is dat nog
altijd nodig, omdat er voldoen
de sporen zijn om te onderzoe
ken
De dader (of daders) is nog
niet gevonden De man die een
paar jaar geleden op een van de
slachtoffers een schot afvuur
de, is één van die sporen
Dat bij de aanslag twee men
sen gewond raakten, maakt het
extra gecompliceerd volgens
Hage „Het is niet duidelijk op
wie de aanslag gemunt was "
Het buurtonderzoek, dat in
middels afgesloten is, heeft
geen concrete aanwijzingen op
geleverd

Analyses
De autodiefstallen heeft de
politie terug weten te dringen
door m burger te surveilleren
op hoogtijdagen Hage „Je
weet dat het 's zomers druk is
op de boulevard m Zandvoort
Dan werkt het heel goed om
daar m burgei i ond te lopen "
Daarnaast waarschuwden par
keerwachters toeristen dat ze
hun spullen uit hun auto moes
ten halen Zij hielden eveneens
m de gaten of er geen auto's
opengebioken werden
Volgend jaar gaat de politie
dooi met de analyses, het sur
veilleren in burger en de par
keeiwachteis
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Stuur deze bon m een open envelop naar
Weekmedia Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam U hoeft geen postzegel te plakken

l

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 G halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
* Voor poslabonnees gelden andere taneven

J

l

donderdag 19 oktober 1995

Weekmedia 17

- De voorstelling dient reproduceerbaar te zijn
op het formaat van een kaart

FAMILIEBERICHTEN

evlshandel Treffers

Martin en Mariska
Van harte gefeliciteerd niet jullie kleine meid

Lisa
Veel liefs van
pap, mam, Mirjam, Willem
en je nichtje kleine Romy

Standplaats Dirk v.d. Broek
REKLAME 20/21 oktober

ZM.MMOTEN
200 gram
vac.

6.50

SCHAR
panklaar
3 stuks

6.50

Dagverse PELGARNALEN
l kilo 10.Kleine emmertje
Vesrs van het mes
HISINGENvoor 10.- HARING 10/12 stuk
pesr stuk 2.75
8.50
Leverancier N. Waasdorp

Jaap en ft.nnie. 9(pper
WEEKMENU
NASI GORENG DAJAKARTA
pittige nasi goreng met kleine garnaaltjes.
Ajam pangang en atjar ketimoen

ƒ 14,50

Super
NOORD
Vrijdagavond
zbfider
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPfWOND

ZANDVOORTSE
KUNSTENAARS
UITGENODIGD VOOR
ONTWERP GEMEENTELIJKE
KERSTKAART
De feestelijke december dagen en het nieuwe
jaar naderen snel
Het is een goed gebruik dat men in deze periode
eikaarde beste wensen toestuurt via een kerst- of
nieuwjaarskaart
Ook de gemeente Zandvoort verstuurt elk jaar
aan haar relaties een dergelijke kaart
Vorig jaar werd deze kaart voor het eerst vervaardigd aan de hand van een schilderij van een
Zandvoorts kunstenaar
Daarmee is een initiatief in gang gezet, die het
waard is traditie te worden
Immers, naast de uitgave van een unieke kaart,
wordt hierdoor aan Zandvoortse kunstenaars de
mogelijkheid geboden met hun werk naar buiten
te treden

Men kan de schetsen insturen naar gemeente
Zandvoort, bureau Voorlichting, Postbus 2,
2040 AA te Zandvoort of afleveren t a v Voorlichtmg bij de receptie van het Raadhuis (ingang
Haltestraat)
Uiterste inzenddatum is: 2 november 'i995.
Voor nadere informatie (023) 576 14 92

Het gemeentebestuur roept Zandvoortse kunstenaars op een schets in te dienen
De bedoeling is als volgt
Uit de inzendingen kiezen Burgemeester en
Wethouders één ontwerp
De kunstenaar krijgt dan de opdracht om de
schets tot een schilderij uit te werken
Dit schilderij zal door de gemeente worden aangekocht, waarna het schilderij dienst doet als
basis voor de gemeentelijke kerst/nieuwjaarskaart
Er zijn enkele voorwaarden aan de m te dienen
schetsen verbonden
- De voorstelling heeft een aanwijsbare relatie
met Zandvoort en dient een representatief
karakter te hebben

WVG-SPREEKUUR VERPLAATST
NAAR HUIS IN DE DUINEN
In het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten is een wekelijks inloopspreekuur ingesteld
Tot nu toe was dit spreekuur in het Huis m
't Kostverloren
Met ingang van 24 oktober 1995 is het
WVG-spreekuur verplaatst naar het Huis in
de Duinen.
Vanaf die datum kan men voor alle vragen en
aanvragen in het kader van de WVG aldaar
terecht
Dag en tijdstip van het spreekuur blijven hetzeltde
- elke dinsdag van 13 30 - 16 00 uur.
Het adres van het Huis in de Duinen is
- H Heijermansweg 73 te Zandvoort
Tevens is met ingang van 10 oktober het telefoonnummer van de WVG-infolyn veranderd
Dit is nu (023) 576 14 69 (per 1 december
1995 (023)57401 80)
De WVG-infolijn is op werkdagen bereikbaar
van 09.00 -10.00 uur.
VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

GEMEENTE

hebben een kapvergunnmg verleend voor
- Hasebroekstraat 10
- Tollensstraat 67

-1 boom
-3 bomen

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer,
afdeling Plantsoenen, Kamerlmgh Onnesstraat 20 te Zandvoort
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
tot 6 weken na pubhkatie van bericht een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
95092B Potgieterstraat 8 vergroten woonhuis
95093B Bramenlaan 3
vergroten woonhuis
95094B Bramenlaan 3 vergroten woonhuis
De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 0900 tot 1230 uur ter
inzage bijdeafd Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college' van Burgemeester en
Wethouders, t a v BWT, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort De ontvangen zienswijzen worden
bij de beoordeling van de aanvraag betrokken
Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er
wettelijke regels bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich DIJ de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplem 4

Dagelijks geopend van 13.00-22.00 uur
THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorakosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en bulten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

25 oktober 1995
50 jaar getrouwd
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Lijsterstraat 2-1 1
2042 CJ Zandvoort

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

A. Pool
en

E. J. Pool-Pijpers
hun 60-jarig huwelijk te vieren.
Op die dag is er gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot

18.00 uur in:

Fam. A. Pool
Fam. F. Pool

Enige en algemene kennisgeving
Bedroefd geven wij u kennis dat, geheel onverwacht, is overleden onze moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

Hendrika Catharina
Lindeman-Hessels
weduwe van Frederik Lindeman
op de leeftijd van 84 jaar.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
11 oktober 1995
Zeestraat 63
2042 LB Zandvoort
De teraardebestelling heeft
plaatsgevonden.

De Schelp 82, geheel verbouwd app. op 1e et.
Ind. hal; open keuken met koelkast, gaskookplaat, afzuigkap, wasmachine en wasdroger;
woonk. met open slaapk.; badk. met douche,
toilet en wastafel, c.v. Serv.k. ƒ 135,- p.m. Het
appartement wordt gestoffeerd en gemeubileerd aangeboden.
Vr.pr. ƒ 125.000,- k.k.
Koningstraat 9, halfvrijst. woonh. m centrum.
Ind ruime hal; toilet; woonk. met open haard;
ruime halfopen keuken; kelder; 1e et. 3 si.k.;
badk. met douchecabine, toilet en wastafel, c.v.
Recht van erfpacht.
Vr.pr. ƒ 239.000,- k.k.

Huize Bodaan
Bramenlaan 2
2116 TR Bentveld

op

16 oktober

DOKTERSBER1CHTEN

Burg. Engelbertsstraat 12, nabij strand, centrum en station gelegen goed onderh. royaal
woonh. met garage. Ind. souterrain: hal; badk
met toilet en douche, 2 si.k.; beg.gr. hal; doorzonwoonk.; toilet; keuken met balkon; 1e et. 3
si.k., balkon; douche met wastafel; 2e et. kamer, zolderkam. met wastafel. Gaskachelverwarming. Het woonhuis is grotendeels v.v.
kunststof kozijnen met dubbelglas.
Vr.pr. ƒ 389.000,- k.k.
OPEN HUIS
Leeuwerikenstraat 12/2, zat/ 21/10 van 12.0014.00 uur. Luxe verbouwde hoekmaisonnette
met voortuin zuid. Ind. 2e woonl.: entree; hal;
ruime L-vorm. woonk. met balkon; si.k.; toilet;
luxe keuken met inb.app.; balkon; 1e woonl.
(tuinnivo): ruime si.k., luxe badk. met wastafelameublement, toilet, douchecabine en hoekbubbelbad. Incl. zonwering en stoffering.
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.
Grote garage ƒ 30.000,- k.k.

23/10 t/m 27/10
Waarneming:
ma t/m vrijdag 8.00-17.00 uur
De huisartsen
J. Anderson tel. 5712058
F. Weenink tel. 5712499

ADVERTENTIES

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101

De natuur kent de mens.
Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude geneeskracht van planten en kruiden uit de
hele wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:
,
Drogisterij-Parfumerie Bouwman ,
\0ran|estraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327../

Zijn zij er nog, die echte Helden?
Mensen die d.m.v. inzet hogerop willen komen?
Wij denken van niet.
Kun jij ons overtuigen dat wij het mis
hebben, dan bieden wij jou een heel
interessante toekomst.
Dus ben jij die doorzetter, die getraind wil worden tot topverkoper en
ben jij in het bezit van een auto, bel
dan voor een afspraak.
Tel. 023-5319073 en vraag naar
personeelszaken (geen m.l.m.).

Kom eens kijken.
We zijn geopend van:
dinsdag t/m vri|dag van 1 2-1 8 uur,
zaterdag van 12-17 uur.

Haltestraat 39 A
tel. 5715584
't Koggeschip

H.E.M. Hotel

Amsterdam
Voorburgstraat 250
VOOR BRUILOFTEN, FEESTEN EN PARTIJEN
iGGSlZdlGn van 20-1200 personen
vergaderingen, conferenties en cursussen.
Wij bieden diverse zalen compleet met
whitebord, overheadprojector, flipover en
video-TV presentatie - eigen parkeerpl.
Bel voor nadere inlichtingen
Tel.: 020-6157026 Fax 020-6691295

Haal nu uw winterkuurkaart
(10x/ƒ 125,-} met f lesje
Biodermal gratis
Geopend:

ma t/m vrij 09.30-21.00
zat. 09.30-17.00

MAAK EEN AFSPRAAK OF KOM LANGS!

a^aiiÖNNESTüDIO
^É8|P6SSflCiE-42:
(naast surfshop)

Tel. 5712500

Ook voor verjaardagen
en partijen
***

(vh- Maria Reginaschool en Alphons Ariensschool)

Super
NOOOi)

bestaat 40 j aar
Wij vieren dit op vrijdag 3 november van
18.00 tot 21.00 uur in de aula van de school.
Allen die m de afgelopen 40 jaar bij de school betrokken waren,
worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Oktober wildtijd
Boul. Barnaart 14

Wanneer U de school ccn cadeau \vilt geven, kunt U een bedrag storten op
onze rekening o \ \ "cadeau 40 jaar" Wij kunnen dan iets duurzaanis
\oor on/c kinderen aanschaffen

(t/o ingana Hotel Gran Dorado)
fel. 5712932
ledere woensdag gesloten.

gelegenheid

't Koggeschip, Sam \anlloulenstraal 68. 1067 JP Amsterdam, tel 020-6130764
Postbank 4797000

AUTORUITEN
KENTEKENPLATEN
Een nieuwe voorruit voor maar 150,-?
Bent u WA-Extra of All risk verz. en heeft u 300,- eigen risico?
Bij WIKA betaalt u slechts 150,- voor uw nieuwe voorruit en de rest regelen wij voor u met uw verzekeringsmaatschappij. Geen eigen risico? U betaalt niets en wij regelen de rest! Alleen WA verzekerd?
Bij ons toch een aantrekkelijke kortmg! Problemen met tijd of vervoer?
Overal is een oplossing voor. WIKA is er ook voor:
kentekenplaten
vlakqlas (Securit of gelaagd vlgs.
ruitlekkages met garanties
model)
reparatie gebroken buitenspiegels
plexiglas
Max Planckstraat 26 Tel. 023-5731613
2041 CZ Zandvoort

Een kompleet \^rzorg(fc]B^fö
of crematie voor slecfef 3iÖt5
Sluit een natura-üitv^artv^
bij U

CBEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon il
Een

da€ir heb Je iveii aait.
"Dut heb i/c toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de ver/.ekeriny dekte alle
kosten, maar net xo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste y,ory (jereyeld.
precies xoals mijn man xich dat had voorgesteld.
rfti. deze uitvaartverzekering is mijn
i
vertrouwen meer dan waard."
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f 3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).

QNHBfiNKr

Nu SLECHTS

van 20-1200 personen
vergaderingen, conferenties en cursussen.
Wij bieden diverse zalen compleet met
whitebord, overheadprojector, flipover en
video-TV presentatie - eigen parkeerpl.
Bel voor nadere inlichtingen
Tel.: 020-6157026 Fax 020-6691295

ZOMERKLEÜRTJE

Gewoon goede moderne zonnebanken
om snel bruin te worden
(of te blijven)

VOOR BRUILOFTEN, FEESTEN EN PARTIJEN

dot hel
voordelig is!

MV HEEMSTEDE

l Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Voorburgstraat 250

Neemvori

MAR-DIA

VAN

CHAIK

Amsterdam

Nopnp

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

C. A. Jagtenberg
huisarts
afwezig van

Super

voor uw feesten:
bruiloften en geboorten
hebben wij:

Maandag 30 oktober 1995 hopen onze ouders, grootouders en overgrootouders:

H.E.M. Hotel

thuiszorg

De Stichting Thuiszorg
Kennemerland Zuid is werkzaam
m de gemeenten Bennebrcek,
Bloemendaal, Heemstede en
Zandvoort. De organisatie biedt
gezins' en bejaardenzorg waardoor
mensen zo lang mogelijk thuis
kunnen wonen.
Er wordt nauw samengewerkt
met het Kruiswerk en andere
zorgaanbieders in het werkgebied.

Een leuke bijverdienste...?
Voor langere tijd...?
Ook uw werktijden in overleg te regelen...?
Dat kan. Als

ALPHAHELPENDE
Daarbij helpt u oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden gedurende minimaal 3 uur per 14
dagen en maximaal 12 uur per week.
Momenteel zijn er plaatsingsmogelijkheden in Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.
Het salaris is ƒ 14,60 netto per uur voor 23-jarigen en
ouder. Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 8.30 en 10.00 uur
STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout. Telefoon 023-5213421

* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar 'voor,;
.het verzorgen van eén/begrafehi
;XviVV^'-''V ! ,óf crematie;; f;- ;'.;.';,';
': Direkt' hulp;bij:èeri'sterfgeval:;

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
Z
O

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de lutura-uitvaartverzekcring
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

rq

naam:

l t^i

.straat:

I CQ

2

inan/vrou>

postcode/woonplaats:

l 3 telefoon:
O

Irti

2
• M

leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.

Zweet vloeit
rijkelijk
bij Fitgames
ZANDVOORT - Zes dames en
15 heren hebben zich zaterdag
in het zweet gewerkt om de
tweede editie van de Pitgames
bij fitness-centrum Paradise te
winnen. Daarbij was ongetwijfeld de zeventigjarige Gerard
Dreese uit Amsterdam de
meest opvallende deelnemer.
Hij liet maar liefst drie deelnemers achter zich.
Uiteindelijk ging de eerste
plaats naar Ingrid van de Peet
uit Zandvoort. De Zandvoortse
Gusta Zonneveld werd tweede
en Rosa da Palma uit Zandvoort behaalde de derde plaats.
Bij de heren ging de eerste prijs
naar Zandvoorter Mark van
den Berg. Zijn broer Jeroen eindigde net achter hem en Pepijn
j Paap uit Zandvoort pakte de
' derde plaats.
De deelnemers deden een taeroep op hun conditie en hun
kracht, want zij moesten roeien
op een roeimachine, opdrukken, optrekken, traplopen, fietsen op een hometrainer en
buig- en strekoefeningen doen.

Zandvoorter Evert Koper begrijpt laksheid gemeente niet

Op internet
ZANDVOORT - Het gaat
goed met de internetavonturen
van apotheker Hans Neutel van
de Zeestraat Apotheek. Hij
heeft inmiddels al een paar vragen binnengekregen naar aanleiding van zijn 'homepage'.
Neutel is overigens ook bereikbaar per email:
Het adres van de homepage is:
http://www.pi.net/~neutel/home.html
Het emailadres is: neutel@pi.net

Persoonlijk
Zestig jaar samen
BENTVELD/ZANDVOORT A. Pool en E.J. Pool-Pijpers zijn
maandag 30 oktober zestig jaar
bij elkaar. Zij vieren hun diamanten bruiloft van drie tot zes
uur in Huize Bodaan aan de
Bramenlaan 2 in Bentveld.

Gouden huwelijk
ZANDVOORT - Het echtpaar
Van Vliet-Sviklis uit de Burgemeester Beeckmanstraat heeft
dinsdag feest gevierd vanwege
hun vijftigste huwelijksdag.
Burgemeester Van der Heijden
heeft de twee echtelieden 's
middags een bezoek gebracht.
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ZANDVOORT - Kinderen die
zich niet willen vervelen in de
herfstvakantie, kunnen volop
terecht in buurthuis 't Stekkie
(Celciusstraat 190). Er zijn allerlei activiteiten, variërend
van film tot knutseluurtjes.
Op maandagmorgen kunnen
kinderen van tien tot 12 uur
knutselen met herfstspullen en
hun gezicht schmincken. 's
Middags om kwart voor drie
treedt het poppentheater van
Rudolf Thijssing op. Dinsdagmiddag van twee tot vier is er
een collagewedstrijd. Kinderkoks zijn welkom op woensdagmorgen van tien tot 12 uur en 's
middags wordt om half drie de
film 'Peter en de vliegende autobus' gedraaid.
Een strippenkaart voor alle
activiteiten kost 12,50 gulden.
Losse kaarten zijn eveneens te
koop.

Jarenlang klaagt Evert Koper uit de Sophiaweg al over
de vele illegale puinstortplaatsen overal in het duin. pok
de voortdurende stankoverlast van de rioolwaterzuivering
is hij meer dan zat. Volgens Koper zijn heel veel Zandvoortse burgers het met hem eens. De klachten die hij bij
de gemeente indiende, zijn echter nooit serieus genomen.
„Ik begrijp er niets van, in deze tijd gelden toch strenge
milieu-eisen," vraagt hij zich af.
door Martha Burger

K

OPER IS HET ZAT en
brandt los. Vanaf de tijd
dat Penema hier burgemeester was, is er volgens hem
al vuil gestort in de duinen van
Zandvoort: huisvuil, vuilniszakken, vaten olie en ander vergif. „Het parkeerterrein bij de
ingang circuit is een van die
plaatsen. Tien meter zand is er
vroeger gestort om dat vuil
daar te bedekken. Maar ik ben
niet vergeten hoeveel rotzooi
daar begraven ligt. Ook het gebied in Zandvoort-Noord, waar
vroeger de modderkommen lagen is zwaar vervuild. Kan ook
niet anders, het was indertijd
'de uitlaat van Zandvoort', wat
betreft de riolering."

Ten tijde van de Grand Prix
deed het dienst als afzetting."

Rotzooi

Ontmoetingsdag

„De gemeente is al jaren op
de hoogte van die rotzooi. Dat
vind ik onbegrijpelijk. In deze
tijd worden er toch zware eisen
gesteld aan het milieu en betalen we ons zo langzamerhand
scheel aan allerlei belastingen."

ZANDVOORT - Speciaal voor
ouderen en gehandicapten
vindt op woensdag 8 november
van half 11 tot kwart voor vier
de jaarlijkse 'Ontmoetingsdag'
plaats m het Boulevardrestaurant van Gran Dorado. Het Comitë Ontmoetingsdag Zandvoort organiseert de feestelijke
bijeenkomst op 8 november.
Tijdens deze dag hebben ouderen en gehandicapten de gelegenheid om met elkaar te praten. Bovendien zijn voor de
lunch vertegenwoordigers van
allerlei organisaties, kerken en
medische diensten uitgenodigd. Het dubtaelkwartet Cordatus, sopraan Karin Buys, het
Brabantse carnavalsorkest De
Dwarsliggers en parodiste Jenny Lambermon zorgen voor het
amusement.
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar het Boulevardrestaurant kunnen komen, heeft het Comité Ontmoetingsdag Zandvoort vervoer geregeld. Vrijwilligers van het
Rode Kruis begeleiden de ouderen en gehandicapten in de bus.

Koper snapt er geen barst
van. „Zelfs een ambtenaar van
de dienst Milieu en Water van
de provincie Noord-Holland
heeft in 1990 al een onderzoek
ingesteld en zag indertijd dat er
op minstens 22 plaatsen illegaal
vuil was gestort. Ook de autobanden en het levensgevaarlijke draad kwamen toen ter sprake. Persvoorlichter Dirk Buwalda van het Circuit vertelde
in deze krant van juli 1994 nog
dat het 'hun pakkie an was' om
het draad en de gedumpte autobanden op te ruimen. Maar er is
nog steeds niets gebeurd en de
gemeente laat dat maar toe."

Een jaar geleden lag er al prikkeldraad tussen de manege en het circuit. Nu struikel je er nog steeds over
Foto Archief Weekmedia/Andre Lieberom

conclusie: „Het interesseert de
provincie en de gemeenteraad
blijkbaar voor geen ene malle
moer, dat het in Zandvoort een
grote puinhoop is. Er is geen
goede controle op overtreders
Koper komt tot maar één en er wordt niet geluisterd naar

klachten van de burgers".
doet. Het is zo'n weeïge zoete
Wat betreft de rioolwaterzui- lucht. Als de wind verkeerd
vering heeft hij ook de nodige staat, is het net of je een klap op
kritiek: „Zo lang die er is, stinkt je kop krijgt. Veel mensen hier
het al in Zandvoort. De laatste uit de buurt werden er deze zotijd wordt het steeds erger, mer met dat warme weer zelfs
maar niemand die er iets aan beroerd van. Nou hoor ik dat

dit valt onder de verantwoordelijkheid van Rijnland. Ik vind
echter dat de gemeente zich
moet hard maken voor de bevolking. Maar die neemt de belangen van haar burgers niet
ter harte."

Unicefkaarten

Han van Leeuwen:' Situatie bedreiging voor milieu'

ZANDVOORT - Han van Leeuwen, fractievoorzitter van D66,
vindt dat Evert Koper terecht bezorgd en verontwaardigd is. „KoKlaverjassen
ZANDVOORT - In de ont- per heeft mij tijdens een wandeling laten zien, hoeveel rotzooi er
moetingsruimte van de Agatkanog ligt rond de oude circuitbaan.
kerk, aan de Grote Krocht,
Veel van die troep is overwoekerd
wordt morgenavond een klaen daardoor moeilijk te zien.
verjasavond gehouden. De deelVooral het versperringsdraad is
name is geheel gratis en er wordaardoor gevaarlijk voor speïenden drie ronden van zestien
de kinderen, wandelaars en diespelen gespeeld. De klaverjaswedstrijd begint om acht uur.
ren."
Foto Remy Draaijer

Kinderactiviteiten

'Rotzooi bij circuit ligt er nog steeds'

De duinen binnen en rondom
het circuit zijn volgens de milieubewuste Zandvoorter nog
het ergst vervuild: „Het lijkt op
een aantal plekken net een vuilstortplaats. Overal liggen oude
rioolbuizen, dakpannen, hekken en los puin. Er liggen ook
honderden autobanden en meterslange rollen versperringsdraad, hetzelfde draad dat ook
in oorlogsgebieden is gebruikt.

Niels Meyer, Jeroen van den
Berg en Dennis Spolders
spannen zich flink in bij het
traplopen op de zogeheten
'cardio-stepmachine'

Zandvoorts
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hebber. Ook heb ik de indruk dat er
nog steeds puin wordt gestort."
„Het is opvallend hoeveel sporen
van autobanden er zijn; alsof er dagelijks wordt gereden. Ik heb inmiddels
telefonisch contact gehad met de sectorhoofden Nico Dost (Grondgebied,
waaronder Milieu) en Frans Smits
(Eigendommeribeheer). De gemeente
heeft een aantal jaren geleden wel afspraken gemaakt met het circuit. Het
prikkeldraad, de autobanden en dergelijke troep zou door hen worden
opgeruimd. Dit is echter nooit gecontroleerd. Nu ik er naar vraag zegt de
Van Leeuwen noemt het lakse op- gemeente: 'goh, ligt het er nog? Ik
treden van de gemeente een aanflui- dacht dat het allang opgeruimd was.'
ting. „De situatie is bedreigend voor Daar kan ik met mijn pet niet bij."
het milieu, gevaarlijk voor de bezoekers van dit stukje duin en een bron
Volgens Van Leeuwen heeft de gevan ergernis voor iedere natuurlief- meente hem wel toegezegd, dat ze het

probleem binnenkort tijdens een ge- 'Plan van Aanpak' de nieuwe circuitsprek met de circuitdirectie ter tafel baan is aangelegd, zou dit duin een
zal brengen.
zogenaamd wijkuitloopgebied worden. Maar dat duurt nog een paar
jaar. Ik hoop niet, dat daarop geVoorbeeld
wacht gaat worden met het opruimen
„De gemeente zal dan aandringen van de rommel. Tenslotte dring ik
op zeer spoedige actie."
erop aan, dat gemeente en circuit op
„Verder heb ik er absoluut geen korte termijn overleggen, hoe kan
begrip voor, dat er nu nog steeds com- worden voorkomen dat auto's en terplete omheiningen van de oude teel- remmotoren dit terrein opkomen.
landjes staan en een hekwerk van een Dan kan er in ieder geval geen puin en
pomp bij een overloopvijver. Voor zo- afval meer bijkomen."
ver ik kan nagaan is de gemeente hier
zelf verantwoordelijk voor. Ze heeft
hier zeker geen goed voorbeeld gege- Zandwal
„Voor het schoonmaken van de
ven."
zandwal tussen het circuit en Gran
„Een deel van het betrokken duin- Dorado is volgens mij enkele jaren
gebied krijgt straks een nieuwe be- geleden al een raadsbesluit genomen.
stemming. Wanneer volgens het Ik probeer dit bevestigd te krijgen en

uit te vinden, waarom dit werk nog
niet is uitgevoerd."
Volgens Van Leeuwen wordt het
probleem van de stankoverlast van
de Rioolwaterzuivering al onderzocht. „Misschien zal de bestaande
installatie moeten worden verbeterd
of vervangen. Duidelijk is wel dat de
Rioolwaterzuivering niet kan worden
gesloten, hoe erg het ook zou stinken.
De installatie is onmisbaar voor de
volksgezondheid."
Wethouder Versteege, verantwoordelijk voor milieuzaken, heeft de
schriftelijke klachten van Koper
twee weken geleden wel aangenomen.
Op het verzoek van deze krant heeft
hij echter nog niet gereageerd op de
aantijgingen van Koper.

ZANDVOORT - In de bibliotheek verkoopt mevrouw Keur
op 3 en 17 november van twee
tot vier uur kerstkaarten van
Unicef. De kaarten zijn ook
rechtstreeks te koop bij mevrouw Keur aan het Penemaplein 13, 4 hoog, telefoonnummer 023-5716049.

Politiek café
ZANDVOORT - Het kansspelenbeleid. Dat is het belangrijkste thema van het Politiek Café
op dinsdag 24 oktober bij
Yanks aan de Kosterstraat. Andere actuele politieke zaken komen ook aan de orde. De discussie, met onder andere J. van
Westerloo (PvdA), P. Keur (Gemeente Belangen Zandvoort)
en A. van Marie (VVD), barst
los rond half negen. De entree
is gratis.

Halloween

Meningen

Tunnel onder Overveen
oplossing voor Zeeweg
S. Hofstra uit Nieuw Noord
maakt zich zorgen om de belangrijkste verkeersaders in en
rond Zandvoort. Hij ziet drie oplossingen: het doortrekken van
de Herman Heijermansweg, het
aanleggen van een weg van
Nieuw Noord naar de noordboulevard en zelfs een tunnel onder
Overveen en Haarlem door.
Moet de Herman Heijermansweg doorgetrokken worden? Dit onderwerp is meerdere malen ter sprake geweest.
Enkele weken geleden heeft J.
Berkenbosch hierover een ingezonden brief gestuurd naar
het Zandvoorts Nieuwsblad.
Het is alom bekend dat de milieuvrienden het plan om de
Herman Heijermansweg door
te trekken volledig torpederen,
doch men kan stellen dat wat
het zwaarste is, ook het zwaarst
moet wegen.
Een ander punt is dat onze
'goede buur' enkele jaren zo
'vriendelijk' is geweest de Zandvoorterweg om te toveren tot
een 'slakkenbaan'. Hoewel de
gemeente Zandvoort hiertegen
bij Bloemendaal aanvankelijk
had geprotesteerd, heeft men
later op een stuk Zandvoortselaan meegedaan, onder andere
bij de 'Bodaanknik'.
Overigens lijkt het mij niet
eenvoudig om bij de aftakking

Zandvoortselaan-Heijermansweg een vlotte toe- en afrit te
realiseren. En na een drukke
dag zal het uitgaande verkeer
hier voor een flessenhals zorgen.
Geruime tijd geleden heeft
mevrouw W. van de Bos uit de
Celsiusstraat tijdens een bijeenkomst van bewoners van
Nieuw Noord een suggestie gedaan om vanuit deze wijk een
doorbraak tot stand te brengen
naar de noordboulevard.
Dit idee verdient zeker aandacht nu bekend is dat voor het
op lengte brengen van de racebaan de nodige werkzaamheden moeten worden verricht.
Men zou dit eventueel in één
klap kunnen meenemen.
Ten opzichte van de Zandvoortselaan wordt de Zeeweg in
mindere mate gebruikt. Dit is
één van de fraaiste wegen van
Nederland. Onder de huidige
omstandigheden zou deze weg
er nooit meer gekomen zijn.
Men moet niet zaniken over onveiligheid. Uit allerlei reacties
blijkt inmiddels voldoende dat
de veiligheid best meevalt, mits
men zich aan de verkeersregels
houdt. Moet deze unieke weg
ten gunste van enkele wegpiraten worden misvormd? Dit gaat
kapitalen kosten, waarvoor de
fatsoenlijke automobilist en belastingbetaler opdraait.

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer
zijn dan driehonderd woorden kunnen worden ingekort. Anonieme
brieven plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het Zandvoorts
Nieuwsblad, Postbus 26,2040 AA Zandvoort of lever uw brief af op
de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.

Het bezwaar van de Zeeweg
is, dat deze in Overveen uitmondt in de bebouwde kom.
Een oplossing hiervoor is niet
voordelig, gaat kapitalen kosten en zal ik niet meer meema-

ken. Over ...tig jaren zal er een
tunnel moeten zijn vanaf de
Zeeweg te Overveen naar het
Rottepolderplem.
S. Hofstra
Zandvoort

Gedrag raadsleden komt
overeen met imago dorp
A. Hakhof uit /andvoort ergert zich dood aan de 'capriolen'
die de raadsleden, wethouders
en ambtenaren uithalen. Ze
vindt dat het hoog tijd is om
wethouders die hun werk niet
goed doen te vervangen door anderen die wel hun beloftes nakomen.
Het amateurisme viert hoogtij in het raadhuis. De capriolen
die uitgehaald worden, liegen
er niet om: een wethouder die
laag-bij-de-grondse opmerkingen maakt om zijn ondeskundigheid te verbergen, een apotheker die een bezwaarschrift
indient en het antwoord niet
via de gemeente krijgt maar via
een oud-wethouder die tevens

Heks helpt kinderen
Je zult toch zo maar
meester Jerry de Vries als
heks tegenkomen op het
Jan Snijerplein. Dat overkwam drie leerlingen van
de Mariaschool. Zij deden
vorige week woensdag mee
aan een sprookjesspeurtocbt door Zandvoort ter
ere van het 75-jarig bestaan
van hun school. In totaal
struinden 150 kinderen
langs zes sprookjesfiguren
in het centrum van Zandvoort

advocaat is en een intimiderende brief stuurt, raadslieden die
woningen die rijp zijn voor de
sloop met winst willen verkopen, ambtenaren die eigenhandig opdrachten uitdelen aan architecten, ordinaire ruzies binnen de partijen en allemaal
dringen bij evenementen wie de
beste Bobo uithangt.
Het stinkt op het raadhuis,
en hoe! De ambtenaren wringen zich vergenoegd in de handen. Zij kunnen onbelemmerd
hun gang gaan en de dienst uitmaken, terwijl zij niet eens gekozen zijn. Ondertussen verdoet de raad zijn tijd (en ons
geld) met bekvechten.
Het wordt tijd voor verkiezingen. Maar behalve de bestuurders en hun direct betrokkenen, vergaat het eenieder de
lust om op te komen dagen.
Hoezo vreemd dat de opkomst
zo laag is! Beschamend om op
zulke personen te stemmen.
Word toch volwassen, besturen
is geen soapserie. Alhoewel
daar de spelers zich er in elk
geval bewust van zijn welke rol
ze spelen.
Hang wat minder de Bobo uit
en doe uw verkiezing recht toe.
Ga anders eens modderworstelen; de winnaar bepaalt het taeleid. Dan heeft de bevolking
ook iets om te lachen. Het muggeziften hangt ons behoorlijk
de strot uit. Hier wordt memseen ziek van. Ik vraag me af \v;U
de politieke leiders in Don
Haag denken van zulke part ijleden en volksvertegenwoordigers.
Iedereen roept dat er verloedering is. In Zandvoort ook, te
beginnen op het hoogste niveau. Bestuurlijk wangedrag
noemen ze zoiets. Het gedrag

van onze raadsleden tekent de
presentatie van ons dorp: niet
chique maar ordinair, daar kan
geen kledingstuk of miljoenenpand iets aan veranderen. Het
dorpsbelang is in het gedrang
door eigen belang. Een zeer
kwalijke zaak. Als het zo doorgaat verandert Zandvoort m
een opgewaardeerde sloppenwijk en nooit in een badplaats
met internationale allure.
Laat wethouders die niet voldoen vervangen door een bekwaam persoon die de juiste
prioriteiten heeft en beloftes
nakomt, want Zandvoort is véél
meer dan strand alleen.
A. Hakhof
Zandvoort

Bestuurders
ga besturen
Ook volgens Jo Voolstra laten
de bestuurders van Zandvoort
heel wat steken vallen. De vele
missers overschaduwen de goede beslissingen, meent zij.

Bestuurders, ga eens goed besturen. Dat wordt in deze gemeente van diverse zijden nadrukkelijk en veel gevraagd. In
het Zandvoorts Nieuwsblad van
12 oktober bleek daar nog niets
van.
Teksten als 'parkeermeters
mogelijk weer weg', 'waardigheid van mijn ambt besmeurd',
'politica dubbel boos', 'pure mtimidatiepraktijken' en 'woonhuis Herman
Heijermans
wordt gesloopt', komen volgens
mij met voort uit goed besturen.
Van de leuze 'Zandvoort is
meer dan strand alleen' weet
menigeen hier en in de regio
alles van. Het is ook een plaats
met: langdurig en veel bestuurlijk ongenoegen, een beleid dat
uitgaat van veel slopen en kappen, beleid met veel grote plannen en een beleid waarin men
bewoners en elkaar makkelijk
op het hart trapt.
Natuurlijk doet het gemeentebestuur ook weieens iets
goeds, maar de missers hebben
duideluk de overhand.
J. Voolstra
Zand\oort

ZANDVOORT - Op donderdagavond 26 oktober houdt
Dance Club Yanks aan de Kosterstraat een Halloweenparty
voor liefhebbers van griezelige
effecten. Alle gasten, die overigens vanaf negen welkom zijn,
worden verwacht in gepaste
kleding.

Vierjarig bestaan
ZANDVOORT - Omdat La
Bastille vier jaar bestaat, houdt
iet eetcafé op zondag 22 oktooer van vier tot acht uur een
receptie. La Bastille is gevestigd in de Haltestraat.
(ADVERTENTIE)_

'S~LANDSGRÖOTSTE!
MEUBELSPECIALIST'
IN;
GRENEN
&'
BEUKEN

V"£r

SkjndiiiJUHhi iiuululen ui kuiul
Meubelboulevard Diemen
Sniep 5 Diemen
Telefoon 020 6956409

Bridgers veroveren in juni het strand met hun biedtermen. De strandpaviljoens organiseren namelijk
een bridgetocht langs de Zandvoortse strandtenten

illustratie M.ne de Buer

donderdag 19 oktober 1995
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KINDERKLEDING
Spirito Sportivo Snowboardjack
Allover print, taslan gecoat in twee
verschillende kleurcombinaties
Maten S t/m XXL
Prijs var\229f- nu voor

van baby t/m maat 152
voor

1A9-

EEN DIK PAK
WINTERSPORT
VOORDELEN

Inoeschreven bil CBR

Ircpass Snowboardjack. Uni met
fraaie print op achterpand en
lieecevoenng 100% nylon/taslan
Maten S t/m XL
Prijs van.259;nu voor

t/m 31 oktober op alle
kleding (ook afgeprijsd) nu

10% extra korting!
Ook skipakken!
Badkleding halve prijs!

(naast surfshop)

De grootste merken ski- en snowboardkleding
voor de kleinste prijzen. Je vindt ze
nu al bij Intersport. Wel snel zijn, want
onze voorraad smelt als sneeuw voor de zon.

Tel. 5712500

Spirito Sportivo skiset

(bestaande uit jack, broek en salopette) Taslan
gecoat Verkrijgbaar m rood/marine of
groen/zwart met um navy of zwarte broek
Maten S t/m XXL
Setprijs nu alleen
bjj Intersport.

Thomsonstmi l
2041 IA 7 mdvoim
Postbus "505
2040 CA /andvoorl
Fax 02507-l 49 24
Telefoon ()2'i07 I7741

M

M

1A9;
AIAJMINIUM SCHUIFDEURSYSTEEM VAN 14 MM SPIEGEL DEUREN

KERKSTRAAT 16

ZANDVOORT

fel. 5718655

0

BINNENKORT KOMT ER 1 GARAGE VRIJ VOOR
VERHUUR VOOR LEDEN VAN DE E M M, NAMELIJK:

Kroon Mode

Garage Celsiusstraat F, huur ƒ 123,21 per maand

Haltestraat 55

Voorkeur bij de toewijzing hebben de huurders van de woningen
aan de Treubstraat en Keesomstraat

Breedte
Stof
Kunststof

Dames
pantalons

U kunt inschrijven door een briefje met uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en het nummer van de garage te sturen
aan de E M M, Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort

tot 225 226 tot 350 351 tot 500
j Wïndéko-prijzen zijn echt all-in!
199,- 275,350,l Gratis en vrijblijvend thuis winkelen_
249,- 310399,l Gratis meten

Hoogte tot maximaal 400

(Alle maten m cm)

l 12 maanden
volledige garantie
l Nooit voorrijkosten'

Kunststof Oen Jaloezieën
Rolgordijnen
tot 25% korting tot 25% korting l tot 20% korting BEL MU ma. t/m za. 9.00 tot 21.00

59.95

Ks>

023 - 357222

topkwaliteit voor uw raam

b g g bel gratis 06-0226222

Hoofdkantoor Nautilusstraat 167 Tilburg

Winnen doe je bij de Postcode Loterij

Radio Noordzee
rijdt met ons mee

ny Huisman, op donderdagavond 26 oktober op RTL 4
Daarin wordt u alles uitgelegd
over de speciale SuperPostcodePnjs van VIJF MILJOEN
gulden en hoe u samen met de
buren miljonair kunt worden
Bovendien draagt u voor dat
ene tientje per maand uw
steentje bij aan een betere
wereld Want de hele netto
opbrengst van de Postcode
Loterij is voor goede doelen
die werken voor mens en
natuur

Voor nadere intornntie Hostellene "La Ville
Blanche Hoogst iaat 2 6 0 1 7 A R T h o m tel (0475)
56 23 !1 Boeken is alleen mogelijk dooi middel \an
het stuttn van onderstaande volledig ingevulde bon
naai Stcielanaat Weekmedia Postbus 2104 1000 CC
Amsterdam

Bon voor onze lezers
Deelname aan het \\ild arrangement m Hostellene La
Ville Blantlie m Thorn is alleen mogelijk door het
insturen \an de/e \olledig m gevulde bon naar het in
de bo\instaande tekst vermelde adres

In de Postcode Lotery wint u
voor één tientje per maand
prijzen die kunnen oplopen tot
ZEVEN MILJOEN. Maar u
kunt ook een glanzende BMW
of een verrassingspnjs (bijvoorbeeld kaarten voor Nederland-Noonvegen) winnen, want
de Postcode Loterij komt telkens met iets nieuws. Let op!
Op 30 november valt de
SuperPostcodePrijs van vijf
miljoen gulden.

Telefoon
Aantal pers

Woonplaats
Keu/e datum
Aantal kinderen

L

\WEEI

geeft u meer!

5 miljoen!

En u kijkt natuurlijk ook naar
de eerste Sterren Playbackshow van dit seizoen met Hen-

Bingoprijzen:

ijStana Mega: Jacküot:

Adres
Posteodc

[g'ja, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de bmgopnjzen en de Jackpot
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel 020 - 677 68 68
ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 10, (een lotnummer)
ƒ 30, (drie lotnummers)
Naam

D dhr D mevr

Adres
Postcode

3 miljoen

Naam

De prijzen van de Postcode
Loterij wint u m de maandehjkse trekking én elke maandagavond in de Postcode Lotenj Record Show op RTL 4
Daarin vallen de winnende bingocijfers die 25 000 gulden
waard kunnen zijn

Getal 1 t/m 21
22 12 09
35 07 33
39 20 29

15 13
04 10
11 26

18 45
17 32
16 37

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.000,Zetfouten voorbehouden

34
40
19
01
38
27
02
30

Getal 22 t/m 36
ƒ 1 0 000,- 03
ƒ 1 000,- 41
ƒ 500,- 36
ƒ 100,- 21
ƒ50,- 23
ƒ40,- 31
ƒ30,- 24
ƒ25,-

ƒ20,ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Banknummer

'ii :i ii
i

Datum
Handtekening

De BMW: 2522 VR 038 te Den Haag

In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel
Willebrord een bijzonder gastronomisch arrangement dat geldig is in de periode van 27 oktober t/m
31 december (behalve het kerstweekend) van vrijdag
voor het diner t/m zondag na het ontbijtbuffet Op
vrijdag kunt u genieten van het culinaire 4 gangen
menu met o a diverse Zeeuwse visspeciahteiten Op
zaterdagavond is er s avonds een uitgebreid warm
en koud buffet
Het arrangement begint op vrijdag en u bent wel
kom vanaf ca 14 00 uur Het arrangement is mclu
sief
- kamer met douche en toilet
- 2 x ontbijt
- l x gratis champagne aperitief
- l x 4 gangen diner op vrijdagavond
- l x warm en koud gastronomisch buffet op zater
dagavond
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de
lezers van de kranten van Weekmedia f 199,- p p
Toeslagen l pers kamer f 20 per dag
Voor nadere informatie Hotel Willebrord
Smidsstraat 17. 4374 AT Zoutelande tel (0118)5o
1215 Boeken is alleen mogelijk door middel van
het insturen van onderstaande volledig ingevulde
bon naar Secretariaat Weekmedia Postbus 2104
1000 CC AMSTERDAM

Deelname aan dit gastronomisch weekend in de
periode van 27 oktober t/m 31 december 1995
(behalve het kerstweekend) is alleen mogelijk door
het insturen van deze volledig ingevulde bon naai
het in de bovenstaande tekst vermelde adres

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10 000,-Tel
Postbanknummer

Het Zeeuwse eiland Walcheren met het altijd rustige
landschap de prachtige duinennj, het strand en de
zee is een geliefd vakantiegebied Aan de zuidzijde
van dit eiland ligt het pittoreske dorpje Zoutelande
Hotel Willebrord ligt op slechts 75 meter van zee en
strand

Bon voor onze lezers

Plaats —

, i —i

i1

i
i

i
i

i i
i ... i

1509510

Naam
Adres
Postcode

-Straatöriis:
ƒ 3.000,5552 CC
Keuze Prijs
5552 CC 072

geeft u meer!
Culinair ontspannen
aan de Zeeuwse kust

Elke week
een auto!

Elke week maakt u kans op een
extra prijs een fraaie BMW ter
waarde van 45 000 gulden
Martij n Krabbé verloot deze
De enige voorwaarde om te extra prijs onder de studiogasten
kunnen winnen in de Post- van de Postcode Loterij Record
code Loterij is dat u mee- Show
speelt. Doet u dat nog niet?
Vul dan vandaag nog de bon Dus heeft u 12 of meer9 getallen
op uw bingokaart goed Bel dan
in en stuur hem op! B
de Bingolijn (06-300707, 75
ct/mm) Dan maakt u kans om
Als u nu de bon invult sta
uitgenodigd te worden in de stuik eind oktober misschien
dio En wie weet, misschien
al bij u op de stoep met drie
wint ü dan de BMW' E9
miljoen gulden!

Het wild arrangement bestaat uit 2 \ overnachting
in een Kimir met bad/douche en toilet radio KTV
telefoon en minibar 2 \ uitgebreid ontbijtbuffct l \
dne gang n diner l \ gastronomisch 5 gangen menu
welkomstdrankjt l dag hetshuur met iietsroutes en
een gratis entreebeuijs voor museum "t Land van
Thorn (maandag gesloten)

Voor documentatie en prijzen beh 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperban en Ookmeerweg)

Roadshow
2O-29 oktober
in Eindhoven

Hostellene La
Ville Blanche
ligt in het
centrum van"
het uitte
stadje Thorn
aan de Maas
in Limburg
In samenuer
king met
Hostellene
"La Ville
Blanche
biedt
Weekmedia
haar le/ers de
mogelijkheid
om in de
periode van
november t/m
januari te
genieten van
een bijzonder
\uld irrange
ment
Met als extraatje in november een mu/ikale verras
sing m de sfeenolle Kelderbar Het hotel heeft een
gezellige koffieshop een intiem restaurant een mid
deleeuwbe gewelvenbar een lounge en diverse terras
sen

Uw kastindelmg of wand bepaalt het aantal deuren 2, 3,
4 of meer Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wi| precies hoe weinig dat kost
Op uw maat gemaakt m onze werkplaats

Postcode Loterij

geeft u meer!
Wild eten in Thora

De kosten \ooi du arrangement bedragen bij aan
komt=t maandag t/m donderdag f 255 00 p p en bij
aankomst op \njdag f 265 00 Voor een l peisoons
kamer wordt een toeslag \an f 30 p p per dag gere
kend Kinderen tot 12jaai krijgen 50 /a korting mits
zij op rle kamer bij de ouders slapen

Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld Een 2 deurs front 160 cm breed
l spiegel-en l paneeldeur kamerhoog
ff.
1145;
Een hang en leg indeling
f. 520r

f. 1665.-

Elastische band
Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

Uw reactie dient uiterlijk woensdag 25 oktober 1995 om 12 00 uur,
m ons bezit te zijn

0

Woonplaats

Telefoonnummer
Bon uitknippen en m een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
• 2501 ZVDen Haag

NATIONALE

Aantal personen
Ie keuze datum

LOTERIJ

2e keu/e datum

geeft u

donderdag 19 oktober 1995
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Flatbewoners De Ruyterstraat teleurgesteld na opknapbeurt

'Na eerste de beste regenbui al fikse lekkage
ZANDVOORT - Bewoners
uit de De Ruyterstraat voelen zich bekocht door een
zogenaamde opknapbeurt
van hun flat Vorig jaar taesloot de 'vereniging van flateigenaren' de houten deu
ren en ramen door kunststof te laten vervangen,
maar dat heeft uiteindelijk
een hoop problemen opgele
verd, zeggen sommigen
„Het is een enorme sof geworden "
door Joan Kurpershoek

„We overwegen de heleboel
maar weer te laten vervangen,"
zegt W de Vries, een van de
bewoners uit deze flat „Wij zijn
er alleen maar op achteruit gegaan " In maart 1995 werden bij
het echtpaar De Vries De Wit
de nieuwe raam en deurprofielen geplaatst door een firma uit
Maarssen/Utrecht, die was in
geschakeld door de vereniging
van eigenaren
Voor De Vries hoefde de vervanging eigenlijk met zo nodig,
omdat hij nog niet zo lang gele
den hardhouten kozijnen met
dubbele beglazing had laten
plaatsen „Maar ja, de meesten
hadden de boel laten verwaar
lozen en m zo'n flat moet alles
uniform Dus als de meerder
heid van de vereniging beslist Mevrouw De Vries wijst de plek op het kozijn aan waar het water na de opknapbeurt bij slecht weer doorheen sijpelde. Inmiddels
om de ramen aan de voorkant hebben zij en haar man op eigen kosten problemen opgelost
Andic Licberom
door kunststof te laten vervan
vangen door een dunnere en schuwd Ook omdat er m het evenals de fabrikant in Duits het eerste vrijwel onmogelijk
gen, moet je wel meegaan "
slechtere kwaliteit, aldus De profiel van de balkondeur een land Alleen de laatste ant geworden „Dan nemen we die
Vries Bovendien vertoonden haarscheur zat Die was ont woordde correct, aldus De sof maar voor hef," zegt me
Betalen
de nieuwe raam- en deurprofie dekt door medewerkers van Vries, maar deze zei dat hij vrouw De Vries, „maar dat be
De Vries voelde in die tijd ei len ernstige gebreken, die door een ander bedrijf, die kunststof geen invloed kon uitoefenen op drijf uit Maarssen komt er bij
ons met meer in "
plaatsen zijn Nederlandse afnemer
genlijk de bui al hangen, nog het desbetreffende bedrijf nooit horren kwamen
Toen m augustus ook nog
voordat het contract met het goed zijn verholpen „We had „Daarop verscheen een gestres
Het echtpaar heeft de heren
bedrijf werd afgesloten Met den de eerste dag al, bij de eer ste man, een soort controleren eens het zijraam los raakte en
name omdat 95 procent van de ste de beste regenbui, een fikse de werkmeester, die op op een scharnier bleef hangen, uit IJmuiden inmiddels kunst
aanneemsom bij de bevestiging lekkage," zegt zijn vrouw Be schreeuwerige toon meedeelde besloot De Vries de hulp van stof kozijnen en rolluiken aan
van de order betaald moest halve dat het water van boven dat onze klachten geheel onte een bedrijf uit IJmuiden in te de achterkant laten plaatsen
worden Dus nog voordat er kwam, lekte het ook nog eens recht en flauwekul waren Hier roepen om hem zo snel moge „Tot volle tevredenheid, een
ook maar een spijker was gesla tussen kozijnen en muurwand op volgde een klap met een ha lijk uit de ellende te helpen verschil van dag en nacht tus
gen De resterende vijf procent Wind en water kwamen door de mer op een paneel alsmede een Deze monteurs wezen het echt sen het ene en het andere be
moest bij oplevering worden hoekverstekken „Bovendien lik kit en weg was hij weer Ook paar op de lichte constructie en drijf We overwegen nu om hen
betaald De Vries, destijds vice was tijdens de montage ons de haarscheur kreeg een 'lik waarschuwden het draai/kie de hele boel aan de voorkant
balkonplafond kit', terwijl het materiaal vol p raam met meer met wind ook maar weer te laten vervan
voorzitter van de vereniging, hardhouten
was het daar met mee eens, flink beschadigd en ontzet Het gens de voorschriften van de open te doen Uiteindelijk heb- gen, dat vertrouw ik hen wel
maar was een van de weinigen hing half los te rammelen m de Vereniging van Kunststof Ge ben zij de gebreken zoveel mo toe " Hoe de andere flatbewo
vel elementen eigenlijk vervan gelijk verholpen „De schade ners er over denken (andere
de overige bestuursleden ble wind "
bedroeg zesduizend gulden," klachten hebben zij nog niet ge
gen had moeten worden "
ven achter hun keuze staan
Vijf brieven gingen er vervol- zegt De Vries
hoord), maakt hen niet zoveel
„Voor mij was dat reden om af
Haarscheur
gens naar het bedrijf m Maars
Of hij dat geld ooit terug uit „Dit is onze klacht Je kunt
te treden "
Zowel het kunststofbedrijf sen, maar er kwam geen ant krijgt, is onwaarschijnlijk het zien als een waarschuwing
De opdracht ging door, maar
dat heeft het echtpaar geweten als de administrateur van de woord Ook de bovengenoemde Door de hulp van het tweede kijk uit met welk bedrijf je in
de dubbele ramen werden ver- vereniging werden gewaar vakvereniging kreeg een brief, bedrijf is een schadeclaim op zee gaat"

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Stienifc politie De politie s^aat strengel optie
den tegen hoieca ondei nemers die niet de juiste
papieren bezitten Volgens de aldelmg Bijzonde
re Wetten is het meestal een kwestie van gemak
zucht dat de ondernemers hun papieien niet op
orde houden Horecabaas Fi ed Paap is blij met
de aandacht van de politie , Dit speelt al /even
jaar Wij hebben de politiek /eli op de pi oblemen
gewezen '
Il/cidiaad Twee fietsers zijn licht gewond ge
raakt dooi dat 7ij bij het Oosttunneltje tegen een
over de wes; gespannen ijzei draad fietsten De
politie heeft de dadeis van deze levensgevaarhj
ke grap nog niet te pakken
Oprocpki achten De Zandvoortse politie mag
niet met oproepkrachten wei ken Dat heeft het
ministerie van Binnenlandse Zaken besloten
Het is dan ook afgelopen met het unieke project
van de politie m Zandvooi t Politie agenten uit
andere gemeenten konden in Zandvoort in hun
vrije uurtjes wat bij vei dienen Het ministerie wil
daar nu een stokje voor steken omdat de be
voegdheden met duidelijk lagen Politie agenten
van de ene gemeente mogen foimeelgesproken
geen opdrachten uitdelen aan agenten van een
andere gemeente

n.its in Zccsti.icit/EnqclbL'itsliaat De plannen
vooi zestien kleine appartementen op de hoek
van de Zeestraat en de Engelbei tbtiaat zijn
klaai Als alles meezit, kunnen de woningen
londkeist 1Ü82 opgclevei d woi den Met plannen
i ondom de woningen aan de dr Gerkestraat wil
het nog met /o vlotten
Sonne\vcnde De viaagpnjs voor de t;rond van
Sonnewende is no« niet bekend De taesprekm
gen tussen de Bona zondei Naam en de heren
Machielsen en Teirnes zijn 7ijn namelijk uitge
steld
Meedenken De gemeente Zandvooit nodigt de
bevolking uit om mee te denken ovei de strue
tuurstudie van Van He/ik en Paitners Het plan
is echtei niet realistisch want het gaat uit van
nieuwbouw m de Wateileidingdumen en bou
wen buiten de gemeentegi enzen
J.uip Kievk iet Spoi tveld bij Mavo Jaap Kiewiet is
bijna gereed Het geld vooi spullen op het spoi t
veld moet nog via kienavonden bij elkaar ge
bracht wolden
Vrouwen opgelet Speciaal vooi vi ouwen is ei
een cursusavond Hoe redt je het m je up' m het
Vrouwencafe Vooi oppas wordt gezorgd

T

OT NOG TOE BEN IK nog
maar m een land een volk
tegengekomen dat volop
zijn eigen attracties bezocht
de Nieuwzeelanders Maai ja
hun land ligt ook wel zo ver
weg van de rest van de wereld,
dat ze niet anders kunnen En
voort' passeert Is dat nu wel
zo'n prettig welkom voor gas
verder' Kijkt u weieens
om u
9
heen in Zandvoort Gaat u wel ten, kun je je afvragen
eens koffiedrinken in de water
Dat ik alleen voor erg veel
geld mijn auto op het Gasthuis
toren' En loopt u nu echt zo
plem kan parkeren, is ook niet
vaak op het strand'
bepaald een fijne verrassing Ik
Ik ben nieuw in Zandvoort
heb mijn hersens al m zestig
Dus kijk ik nog een beetje als
knopen gelegd om te analyse
een toerist Voor mij is alles
nieuw Ik kan overal van genie ren waarom de gemeente de
ten zonder dat ik erfelijk belast bewoners en werkers niet met
ben met voorkennis over falen een vergunning verblijdt Zelfs
in de bijzonder onvriendelijke
de gemeentebestuurders en
parkeerstad Amsterdam heeft
boze burgers
de gemeente daarvoor gezorgd
Dat is een groot voordeel Ik
Aan de andere kant ben ik
kan me lekker nog verbazen
juist verrast door de hartelijk
Bijvoorbeeld over het bord
heid waarmee de Zandvoorters
'Hondepoep trap er niet in'
mij ontvangen hebben Wat
datje op de Zandvoortselaan
een vriendelijke sfeer hangt er
tegenkomt als je het blauwe
in dit dorp Goed, er wordt wel
bord met 'Welkom in Zand

Verbaasd

eens wat gekankei d, heb ik be
grepen En de laatste tijd kim
ken er ook wel erg veel boze ge
luiden (vooi al richting ge
meente en horeca), maar me
mand heeft mij al persoonlijk
uitgescholden of beledigd
Sterker nog, vrijdag stond er
zomaar iemand op de stoep
met twee boeketten een bloe
metje voor verslaggever Joan
Kurpershoek die na negen
jaar keihard werken aan een
andere baan gaat beginnen, en
een bos rozen om mij welkom
te heten
Als dan ook nog het zonnetje
schijnt op de witte huisjes van
het hofje naast ons redactielo
kaal dan kan het wat mij be
treft hier met meer stuk Laat
nu het nieuws maar komen
En anders kom ik wel U ziet
mij vanzelf Ik ben herkenbaar
aan mijn verbaasde blik
MONIQUE
VAN HOOGSTRATEN

'Twintig mille gebruiken we voor
dingen die buitenwereld niet ziet'

(ADVERTENTIE)

Kerkdiensten
Weekend
21/22 oktober 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:

met

Krocht 45:

Zaterdag 19 00 uur pastor Meij
er
Zondag 10 00 uur ds Germans, Zondag 10 30 uur pastor Meij
met koor
er
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:

Zondag 10 00 uur ds Smit

Roomskatholieke Kerk, Grote

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur geen dienst

B Weekenddiensten
Weekend:
21/22 oktober 1995
POLITIE Alarmnummer 06 11
In andere gevallen tel (023-)
5713043
BRANDWEER Alarmnummer
0611 In andere gevallen
023 5159500 of - voor info over
dag (023 ) 5761584
AMBULANCE Alarmnummer
06-11 Anders tel 0235319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulance (CPA) Kennemer
land
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een geza
menlijke
waarnemingsrege
ling J Anderson, B van Ber
gen, C Jagtenberg, G Mol, P
Paardekooper, H Scipio Blu
me, F Weenink Informatie tij
dens weekend, avond/nacht
vanaf 1630 uur, en tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023 ) 5730500 Spreekuren op
zaterdag en zondag 11 30 tot
12 00 uur en 17 00 tot 17 30 uur
Tandarts Hiervoor de eigen
tandarts bellen
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J W Neutel, tel (023 ) 5713073,
openingstijden (alleen voor re
cepten) zaterdag 11 00 13 00 en
17 00 18 00
uur, zondag
11 30 12 30 en 17 00 18 00 uur
Buiten de openingstijden tel nr
(023-) 5713073
Wijkverpleging Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid
Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te be
reiken via de doktersinformatiedienst tel 06 8460
Verloskundigen: Mevrouw E A
de Boer-Burgh en/of mevr
A C M Gombert en/of P J van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand
voort, tel (023 ) 5714437
Dierenarts' Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel
(023 ) 5715847
Dieren: (Overige diensten) Verenigmg v h welzijn der dieren
(023-) 5714561, Vermissmgsdienst 023 5383361, Asiel Zand
voort (tevens pension) (023)
5713888,
Asiel
Haarlem
023-5244443 Stichting Regiona
'e
Dierenambulance
023 5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag)
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel 023 471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot mens

Postbus 100, 2040 AC Zand
voort
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (023-) 5719393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09 15 12 15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09 00
tot 17 00 uur Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorder
straat l, tel
13459 bgg
023-5320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur
Verder volgens afspraak
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld tel 023-5340350 op werkdagen 12 00-14 00 uur en maan
dag
+
donderdagavond
19 00 21 00 uur
Telef. meldpunt Ouderen Mishandehng: 023-5159700, van
08 30 tot 17 00 uur
Zandvoortse Vereniging van
Huurders Gratis advies voor
leden Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19 00 - 21 00
uur (023-) 5719562 (Secretari
aatZVH) Schriftelijk Postbus
287, 2040 AG Zandvoort
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst
(023)
5717577
Storingsnummer gas buiten
kantooruren tel 023-(5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland Tijdens kant uren
5235123
Taxi: tel (023 ) 5712600
Openbare bibliotheek: Pnnsesseweg 34, tel (023) 5714)31
Open ma 141730/18302030
uur, di 14 17 30, woe 10-17 30,
vrij
10 12/14 17 30/18 30 20 30
u , zat 10 14 uur

Speelweek van 19 t/m 25 oktober
Sean Connery Richard Gere
Julia Ormond

A.L.
Dagelijks 13.30

I oto loan Kurptishock

staat louter uit vi ijwilhgers
terwijl de Clmic Clowns betaald
werk verrichten' De club die
in 1987 opgericht is door een
groepje ouders m Zwolle heeft
inmiddels duizend leden
Het belangrijkste doel van de
vereniging is om gezinnen te
ondersteunen waai in een kind
kankei heeft, ei van genezen is
of ei aan overleden is Bij alle
di ie die gioepen leven andere
viagen \ertelt Witlox „In
onze vei emgmg kunnen oudei s
ervaringen uitwisselen ovei
hoe zij met bepaalde dingen
omgaan Neem bij vooi beeld de
pi oblemen die ontstaan als een
kind genezen is Vaak blijft zo n
kind namelijk achtei met on
zichtbaie handicaps zoals be
wegm°sstooi nissen Soms kan
de ziekte jaien later nog door
ET KWAM eigenlijk door
dat het vriendje van zijn
wei ken als blijkt dat het onmo
gelijk is om een hypotheek vooi
zoon een heisentumoi kieeg
een huis te krijgen ' Volgens
Zo maakte de Zandvooi tse
Witlox kunnen ouders en kin
huisarts Jagtenberg voor het
dei en lei en van andei en en hun
eerst kennis met de veienigmg
ei kwijt als ze het moeilijk heb
'Ouders, kinderen en kankei'
ben
„Ik dacht wij als pi ofessionals
Daai vooi or^amseei t de club
laten toch wat liggen blijkbaar,
vooi lichtingsbijeenkomsten
want andeis zou deze verem
gespreksgioepen en activitei
ging met nodig zijn De ouders
ten vooi broertjes en zusjes van
de zieke kindei en Bovendien
zijn ei contactpei sonen die ou
dei s opvangen en geeft de \ ei e
nigmg bi ochm es en boeken uit
Vooi de kindei en bestaan ook
diveise uitgaven
De boeken v, aai vooi meestal
geld woidt ingezameld \indt
Witlox van groot belang Maai
zij wijst ook op de peisoonli]Kc
contacten en de gespieksgioe
pen waaibij oudeis hun en a
i ingen kunnen uitwisselen
,Want juist buiten kantooiu
i en is de behoefte aan contact
„jlèsiNÜ ^*^^^O. l> v.. ._.
bij oudeis heel aioot We zijn
*r^rraF^v ^ ^^^ ^^,. ,„,«-?^ ^^^*r
dan ook heel ei g blij dat v, e nu
geld hebben gekiegen dat \ve
hiei vooi kunnen gebi uiken
Of zoals de Zandvooi tse huis
Eigenlijk behoeft de Di Gerkestraat geen intioductie Deze aits Jagtenbei g het uitdtukt
stiaat, die vernoemd is naai de Zandvoortse huisarts Geike Deze veienigmg doet veidomd
(1853 1925) voimt de belangrijkste uitvalsweg vooi automobilis ooori wei k
.uit es \ in ili \iMpniUne Oiuleis
ten die naar Heemstede willen Vermoedelijk is de naam van deze Het
kimlei i'ii t n I; mkri is spooliltrntM;?
straat dan ook m 1945 veiandeid m Van Haemstedeweg' Viei 801')
KK in /wolIr (ti>Irfooimnmm< l
jaai later kreeg de weg weei zijn eigen naam teiug
0)821'18?!)

„Als we geld krijgen, dan is het
meestal vooi specifieke projctten, zoals boeken of brochures
over wat het betekent als je
kind kanker heeft. Dit geld willen we nu eens gebiuiken vooi
de dingen die de buitenweield
met ziet, zoals gespreksgroepen
en trainingen voor contactpcisonen," \ ei telt M. Witlov bestuurslid van de vereniging 'Ouders, kinderen en kankei Deze
vereniging heeft donderdag middag in cate-icstaurant Rit hè
een cheque van tuintigdui/end
gulden gekregen van de Zandvooitse Rotdiy Club Cen flink
aantal Zandvoortse bcdii|ven
heeft dat bediag deze zomci bij
elkaar gebiacht tijdens het Zomerzottenlestiv al
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en kinderen die opeens met
kanker geconfronteerd wor
den vinden vaak geen aanslui
ting bij het ziekenhuis Ze kun
nen hun vragen met kwijt Juist
die vei twijfeling en het feit dat
deze vereniging daar iets aan
doet tioffen mij "
Jagtenbei g stelde voor om dit
jaai het grootste deel van de
opbi engst van het Zomerzot
tenfestival aan de vereniging
Ouders, kinderen en kanker' te
"even De rest van het geld
kiijgt op 21 oktobei het Plan
tinghuis, het medisch kmderte
huis voor de asfaltering van de
wielerbaan en een klem bedrag
ontvangt het centrum vooi vi ij
willige hulpverlening vooi de
aankoop van een videoiecor
der De Rotaiy heeft onlangs
beslist dat de opbrengst van
volgend jaar naar de Clmic
Clowns gaat Zij vrolijken kin
dei en op die bij vooi beeld m de
ziekenhuizen in Haailem lig
gen
Jos Kleerebezem van de 'Ver
emgmg ouders kinderen en
kanker' wil dat echter nadruk
kelijk loskoppelen van haar ei
gen club ,Onze vei emgmg be

o

H Burgerlijke stand

Periode- 10 tot en met 16 okto
ber
In ondertrouw: Fernand Josephus van den Brand en Nicolette Roelfina Kinderdijk
Getrouwd: Jan Willem van der
Eist en Johanna Geertma de
Haan
Geboren. Sebastiaan Hendrik,
zoon van Gijsbertus Hendnkus
Sabelis en Hendrika Elisabeth
Groen Aalok Sahdev, zoon van
Atam Parkash en Shalmi Sood
Tim, zoon van Paulus Philippus van der Merj en Elisabeth
Margaietha Smit
Centrum Voor Vrijwillige Hulp- Overleden: Jacob Roelf Buss,
verlening: Voor informatie, ad 73 jaar oud Berendina Boom
vies en hulp tel (023 ) 5717373, Woerlee, 94 jaar oud Herdrika
op alle werkdagen van Catharma Lindeman-Hessels,
10 30 12 30 uur
Schriftelijk 84 jaar oud

Volgens Jos Kleerebezem (derde van links) steekt de Zandvoortse Rotaryclub de ouders van
kinderen met kanker een hart onder de riem met de cheque van twintig duizend gulden

A.L.
Dagelijks 15.30

A.L.
Do t/m Di
19.00

A.L.

Dagelijks
21.30

Woensdag 25 Oktober om 19.30 uur

Burnt By The Sun
met: Oleg Menchikov en Ingeborga Dapkounaite
WORDT LID VAN DE FILMCLUB
Gasthuisplein 5, 2042 JM, Zandvoort, tel.: 023-5718686

o

Straatnamen

f

Dr. Gerkestraat na oorlog even verdwenen

donderdag 19 oktober 1995
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WEE
BLANKE HAMLAPPEN

1

SCHNITSELS
div. soorten
1 kilo

FRICANDEAU
1 kilo

Amstelfand
Meerlanden

De Stichting Thuiszorg
Amstellana en Meerlanden e.o. biedt een totaalpakket van
kraamzorg, wijkverpleging, jeugdgezondheidszorg, dieet- en gezondheidsvoorlichting
Ons werkgebied beslaat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, De Haarlemmermeer, Ouder Amstel en Uithoorn
Om deze zorg optimaal te kunnen verlenen zi|n wi| op zoek naar

KRAAMVERZORGENDEN
Wi| begroeten graag op korte termijn meerdere collega's als
•Ar oproep-medewerkenden
•*• vervanging ti|dens zwangerschap en ziekte (contract voor bepaalde tijd)
Wi|
*
•*•
*
*

vragen
diploma MDGO-VZ, OVDB, verpleegkundige A
relevante werkervaring
flexibele inzetbaarheid
bi| voorkeur de beschikking over een auto aangezien u regionaal inzetbaar bent

Wi|
•*•
•*•
•*•

bieden
een mwerkprogramma en biischoling
salaris en reiskosten vergoeding conform CAO Thuiszorg
het bewonen van teambespreking met collega kraamverzorgenden

U kunt uw sollicitatie vóór 9 november l 995 richten aan
Stichting Thuiszorg Amstelland en Meerlanden e o , Kruiswerk, t a v mevr M
Helende Meesters 431, 1 1 86 DK Amstelveen, o v v vacaturenr 95/10/41

Bi|zet, Laan van de

Wilt u eerst meer weten8
Mevrouw M Bi|zet, personeelsfunctionaris en mevrouw R Tuijten, regiomanager geven u graag alle
informatie 020 5454165/020 5454150
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op l 6 en 17 november

Jonge ambitieuze MBO-ers krijgen
bij McDonald's smaakvolle carrièrekansen.
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mEUROPA'S GROOTSTE, EUROPA'S VOORDELIGSTE
LEIDEN

Zaetcrwaudseweg 9
{naast Bouiwor o en Praxis)

Tel 07) 532 23 00
Geopend Maandag n 00 17 30 uu
Dinsdag t/n) vrijdag 9 00 1730 uur
(donderdag koopa\ ond)
Zaterdag 9 00 1700 u

HOOFDDORP

Kru sweg 785a
(naast Brugman Kcukei
Tel 020 653344!
Geopend Maandag t/m \>njdag
10 00 18 00 uur
Zato dag 9 00 1700 uur
Koopavand tot 21 00 ui

HAARLEM

BEVERWIJK

Spaamdaniscweg 74 76
Td 023 5272747
Geopend Maandag t/m vrjdag
1000 tBOOuur
Zaterdag 9 00 1700 uur
Knopavond tot ?/ 00 uur

Parallelweg 99
(meubelboulevard)
Tel 0251 21 1589
Geopend Maandag 1300 J 730 uu
D/vr 930 I730uur
Zaterdag900 i700uur
koopavond tot 2 i 00 uut

ZATERDAG
GRATIS
BEWAAKT
PARKEREN

OOK IN Alkmaar Almelo Almert Amersfoort,
Amsterdam (5) Amstelveen Apeldoorn Arnhem Assen Beek
Capelle a/d IJssel Den Bosch Den Haag (2) Den Helder
Dordrecht Eindhoven Emmen Enschede Coes Groninger,
gouden g ds Heer/C/l (2) HLngelo Hilversum Hoogeveen Hoorn teuwo/
Lelystad Maastricht Nimcgen Purmerend Rotterdam (2) Sliedrecht
n SM Tlburg Utrt.cht(2) Vcmndaat Wtcrl Zaandam Zulphen

Actief * Tips • Vrije tijd
1-15

18/19 oktober 1995

Fietsbeurs
De Wereldfietser, veremgmg voor fietsreizigers,
houdt op zondag 22 oktober in het zalencentrum bij
Artis een najaarsbeurs met
als thema 'zomers fietsen
m de winter'
Op de beurs zijn stands
aanwezig van specialisten
op het gebied van fietsmatenalen, kaarten en gidsen,
fietsreizen, transport naar
de vakantiegebieden en
kampeerartikelen Onder
het motto 'fietsers mformeren fietsers' zijn er ervaren fietsreizigers aanwezig
die uit eigen belevenissen
en met behulp van reisverslagen en fotoboeken mformatie kunnen geven over
tal van landen
Ook door middel van dia
lezingen worden bezoekers
meegenomen op enerverende fietsreizen Verder is
er een podiumprogramma
met een fietsreizigersquiz
De beurs is geopend van half 11
tot vijf uur Het adres U Plantage
Middenlaan 41A in Amsterdam
(te bereiken met tramlijn 9 vanaf
het Centraal Station) De toegang
bedraagt 7,50 gulden.

Herfst. Het water van de Oostvaardersplassen is loodgrijs.
De wolken erboven, voortgejaagd door een stevige wind uit
het zuidwesten, zijn slechts één tint lichter. De enige
onderbreking in het grijs zijn de verdorde waterplanten
met daartussen hier en daar een vogel.

L

ANGS DE DIJK die van
Almere-Buiten
naar
Lelystad gaat, zijn visnetten uitgezet Deze netten
zijn vastgemaakt aan sta
ken die in het water staan
Op deze staken zitten behalve meeuwen ook aalscholvers (Phalacrocorax).
De aalscholver, een vissende
vogel bij uitstek Vroeger ge
vreesd en gehaat door de Zui
derzeevissers, die een deel van
hun moeizaam verzamelde
vangst zagen verdwijnen m de

Hippische
modeshow
Een hele nieuwe presentatie van ruitermode is drie
dagen achtereen te zien m
het Drafcentrum Hilversum Op 27, 28 en 29 oktober telkens om twee uur 's
middags worden ruiterkledmg en schoeisel voor men outdoor geshowd. Naast
nieuwe modellen van bekende merken worden ook
collecties van m Nederland
minder bekende merken
geshowd
De drie modeshows maken deel uit van de Hippoccasions Beurs voor
ruiteraccessoires die duurt
van 26 tot en met 31 okto
ber. Op deze beurs worden
onder andere tuigage, zadels, koetsen en zelfs trac
toren en terremauto's aan
geboden
Openingstijden
alle dagen van tien tot zeven uur.
Het Drafcentrum is gevestigd
aan de Soestdijkerstraatweg 38a
te Hilversum De toegang is vtjf
gulden Parkeren Is gratis en het
staion Hilver&um-Sportpark bevindt zich op loopafstand.

Kindertheater
in museum
In het Kmderboekenmuseum'inrDen Haag treedt
zondag 22 oktober theater
groep Van Wanten op met
de door Koos Memderts geschreven kindervoorstel
ling Kuik en Vark en de
verdronken maan Het to
neelstuk is gebaseerd op
Memderts
gelijknamige
voorleesboek
Aanvang
twee uur, entree tien gulden Leeftijd van vier tot
acht jaar
Woensdag 25 oktober
leest Mies Bouhuys enkele
van haar dierenverhalen
voor Aansluitend zal zij
vragen uit het publiek beantwoorden Aanvang twee
uur, entree vrjf gulden
Leeftrjd zes tot negen jaarVoor beide voorstellingen
moet telefonisch gereserveerd worden 070-347 1114
Het Kinderboekenmuseum is
gehuisvest in het Koninklijke Bi
bliotheekcomple\, naast bet Centraal Station Den Haag Er is
ruimschoots
parkeergelegenheid Het adres is Prinses Irenepad 10

Deze vrije tijdspagina
\erschijnt wekelijks in alle
edities van
Weekmedla
Coördinatie1 Trudy Steenkamp,
postbus 3104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 •
562.2840 (niet op vrijdag).

Navo laat ganzen
luchthavens bewaken
gulzige snavels En nu weer Is
de scholver net weer het punt
van bijna uitsterven te boven
en de eerste aanvragen zijn al
binnen voor 'alstublieft een af
schietvergunmng want die
schobbejakken eten me arm '
Op het droge zijn het wat on
beholpen vogels, groot en on
handig m hun bewegingen
Maar onder water zijn ze pijlsnel en kunnen een paar minu
ten ondergedoken blijven Veel
vogels, zoals eenden, hebben
van moeder natuur een veren
pak meegekregen dat wateraf
stotend is Zo'n bescherming
mist de aalscholver en daarom
moet hij regelmatig z'n veren
drogen Want tussen natte vleu
gelpennen blijft geen lucht zit
ten en wanneer hij dan onder
duikt, zinkt hij als een bak

wel eens wat vallen, ook uit z'n
bek Aalscholvers zijn door
trekkers Soms blijven ze in
onze streken hangen, soms
trekken ze m grote groepen
langs de Europese wateren
Spectaculair zijn de grote Vvormige formaties grauwe gan
zen (Anser) die de andere kant
optrekken Ze komen vanuit
koude, noordelijke streken
naar Nederland Dat is voor
hun het zuiden Ze overwmte
ren langs de grote rivieren en
meren, en aan de Oostvaardersplassen Ze zoeken de gras en
rietlanden op 's Morgens kie
zen ze met veel misbaar het
luchtruim Pas als iedere vogel
de juiste plaats in de V-formatie
gevonden heeft, gaan ze op zoek
naar grazige weiden
Niet iedereen is gelukkig met

Remco Daalder is hootcl
Beleid en Beheer,
Amsterdamse Bos. ledere 11
dagen doet hij op deze
pagina in een column
verslag van het leven

in het bos.

E

EN DRUILERIGE herfst
dag Veel te vroeg m de
ochtend zit ik op mijn fiets
richting Amsterdamse Bos Op
de Kalfjeslaan is er nog niets
aan de hand Bij de sportvelden
ook niet
Maar dan sla ik rechtsaf, het
bos in en meteen voel ik het
Gevaar' Ik zie niets, hoor mets
maar toch dreigt er iets Ei
komt iets op me af In een re
flex kijk ik omhoog Meteen
word ik knalhard op mijn
hoofd getroffen Slingerend
weet ik nog te stoppen en daar
rolt de schuldige voor mijn voe
ten Een eikel, een doodgewone
eikel Ik voel mijn voorhoofd
Daar begint al een bult op te
komen Mijn hand komt rood
terug nog bloed ook Leuk
hoor Vroeg opstaan, rotweer
Een koppel ganzen langs de dijk bij Diemen. Deze groep bestaat uit een aantal wilde, en een flinke hoeveelheid verwilderde en dan word je in je eigen bos
tamme ganzen. Misschien sluiten ze zich als het zover is aan bij de grote groep ganzen die zuidwaarts trekt
?oto ix Groot door je eigen bomen ook nog
eens met eikels bekogeld
een bezoek van zo'n paar hon- plaats ziet dat bijna alle ganzen ren te laten steken
plattelanders ervoor kiezen
derd ganzen op zijn weiland, de op de grond zitten met de kop
Is er inderdaad een bedrei hun erf te laten bewaken door
Toch had ik er op voorbereid
ganzen vreten het grasland hè tussen de vleugels Op een paar ging m de vorm van een vos, een paar potige ganzen Het kunnen zijn Want er zijn dit
lemaal kaal Tegen de tijd dat na deze ganzen waken en hou een mens of een loslopende zijn zulke goede nachtwakers jaar abnormaal veel eikels Bo
het donker wordt, stijgen de vo- den de omgeving scherp in de hond, dan komen de ganzen dat ze zelfs door de Navo zijn vendien zijn er ook abnornaal
gels weer op en zoeken hun gaten Bij het minste of genngs met veel kabaal m beweging Ze ingeschakeld om luchthavens veelbeukenootjes, kastanjes en
slaapplaats langs de oevers van te gaat de kop alert omhoog en blijven laag boven de grond te bewaken
esdoornzaden Blijkbaar heb
de Oostvaardersplassen weer beginnen ze zacht te gakken rondvliegen totdat de kust weer
De grauwe gans kent twee va ben de bomen de afgelopen zo
op Wie 's nachts eens een kijk Dat is voldoende om de hele veilig is Deze natuurlijke aan- rianten een Westeuropese met mer net zo gewaardeerd als wij
je gaat nemen bij zo'n rust- groep ganzen de kop uit de ve leg is dan ook de reden dat veel een dikke oranje snavel en een en hebben ze hun energie m za
Oosteuropese met een roze sna den en nootjes gestopt Een
vel Tussen een groep grauwe mastjaar noemen we dat Zo'n
ganzen zitten soms andere gan jaar met barstens veel eikels
zen, zoals de kolgans, die klei Vroeger gebruikten de boeren
ner en donkerder is dan de de eikels als varkensvoer Ze
grauwe gans De kolgans komt noemden dat mast, vandaar die
ons land alleen in de winter op naam
Mahkka
drukt al te grote verwachtingen zoeken Een verdwaalde riet
verzamelt
de kop m „Mensen willen vaak gans bruiner dan de grauwe
Varkensboeren hebben we
eerst zoveel dat er heel veel gebeurt Je gans en met witte vleugelzo met m het bos Maar anderen
mogelijk gege moet hypnose de tijd geven men, of de in zwart wit uitge zijn ook blij met eikels De
vens voordat Het werkt op het onderbewuste voerde brandgans worden als Vlaamse gaaien vliegen de hele
ze
hypnoti en daarin gebeurt daarin vaak toevallige gasten m de groep dag met volle bekken heen en
seert
„De meer dan je eerst merkt Het grauwe ganzen opgenomen
weer De eikels die ze met op
cliënt en ik moment waarop je het je echt
Wie meer wil weten over de krijgen stoppen ze m de grond
maken dan sa realiseert, kun je met afdwin vogels m de Oostvaardersplas als voorraadje De eekhoorns
men een werk gen " Daarom is het 'huiswerk' sen moet beslist het Natuurm doen hetzelfde, die kunnen hun
plan Ook geef net zo belangrijk als de sessie in formatiecentrum De Trekvogel lol niet op Maar al doen ze nog
ik aan hoeveel haar praktijkruimte m Gaas bij gemaal de Block van Kuffe zo hun best, de hele voorraad
sessies nodig perdam
Ier aan de dijk bij Almere Bui eikels wegwerken lukt niet
zijn en binnen
ten opzoeken Ze hebben daar
welke marges
Van de overgebleven eikels
Het hypnotiseren zelf kost veel informatie over de natuur
een probleem Malikka weinig moeite „Dat m het algemeen en er is een profiteren twee merkwaardige
Mensen die iets gedaan heb opgelost kan worden "
gaat van nature Al gaat het met permanente
tentoonstelling kleine paddestoeltjes die alleen
ben wat door de maatschappij
Het hangt van het soort pro bij iedereen even makkelijk over de Oostvaardersplassen op eikels groeien de eikeldop
al snel veroordeeld wordt, zoe bleem af hoe lang de therapie Dat is een kwestie van de per ingericht
zwam en het eikelbekertje Een
ken volgens Mahkka die erva duurt „Als iemand al twintig soonlijkheid van iemand Ie
Wolthoorn & De Groot en al vreugde dus in dieren en
ring op, om er van te leren Hyp jaar zwaar depressief is, kan de dereen is weer anders, daarom
paddestoelenwereld
Een
Natuurmformatiecentruni De Trekio
notherapie is ook geschikt om therapie een jaar duren "
zijn er verschillende techme eel
liert aan de Oost\aardersdijK ter troostrijke gedacht als u wordt
uit te zoeken waar angst van
Het gaat de hypnotherapeut ken " Mahkka werkt vaak aan hoogte \an Almere Buiten en tegen- getroffen door een eikel En
daan komt
met om de hypnose alleen de hand van voorkeurslijstjes en er het gemaal de Block \an Kuffeler wees dan ook maar blij dat het
alle dagen lan de «eek van 12
Meestal is angst gebaseerd op „Meestal hypnotiseer ik pas tij „Ik laat de cliënt aangeven wat Open
uur Van november tot en met geen kastanje was
dens de twee de favoriete muziek, bomen en 17
maart is De Trekiottel in de weekeinde sessie Ik dieren zijn Ook angsten zijn den ifesloten
Remco Daalder
werk niet naar belangrijk Als iemand bijvoor
een trance toe, beeld bang is om te slapen, kan
maar naar een ik dat gevoel als opening ne
men"
probleemstel
ling Dat hoeft
De tijd is voorbij dat via een
niet altijd in techniek de deuren van de per
nare ervaringen in het verle het verleden te liggen, maar ceptie moesten opengaan „Die
den, zoals ongelukken, moord ook m het hier en nu Als ie techniek waarbij de cliënt zich
of zelfmoord Het interesseert mand van het roken af wil ko steeds zwaarder moet voelen,
de therapeut met eens of de ge men, gaan we dingen m het hier dat is een beetje ouderwets ge
beurtemssen die omhoog ko en nu versteiken Tenzij die worden Er zijn nu vele wegen
men al dan niet gebeurd zijn rookbehoefte met de tienertijd die naai Rome leiden "
Dat is werk voor een parapsy te maken heeft"
Alex Groothedde
choloog Het gaat veeleer om
Ze erkent dat hypnotherapie informatie Malikka Alberts teleloon
het verkrijgen van inzicht
heel spannend kan zijn, maar (020) (>'ll MOS

Hypnotherapeut voert terug naar vorige levens
In de serie Leefwijze belicht
Ale\ Groothedde hoe
sommigen hun leven kritisch
onder de loep nemen en
trachten er iets aan te
veranderen. Het zoeken naar
betere alternatieven voor het
huidige leefpatroon. Dit is de
laatste aflevering in deze serie.

'E ZIJN ER toch echt, de
mensen die geen last
van het leven hebben

en volop genieten Volgens
hypnotherapeute Malikka

Alberts hebben dergelijke

bofkonten
hoogstwaarschynlijk in een vorig leven

al genoeg geploeterd en geleden, en halen ze het nu eens
lekker in.

Zij zullen niet snel een hyp
notherapeut bezoeken Daar
kom je meestal pas als je een
crisis beu bent Een hypnothe
rapeut gaat via hypnose terug
in het verleden, soms in vorige
levens, waardoor de cliënt weet
wat er aan huidige problemen
ten grondslag ligt
Dat alle levensproblemen een
zekere functie hebben, zullen
degenen met dergelijke klach
ten met snel beamen Hypnotherapeuten gaan er echter vanuit dat van die problemen op
zijn minst iets te leren valt En
dat gebeurtenissen in vorige Ie
vens van grote invloed op huidi
ge stoornissen zijn Volgens de
reïncarnatie filosofie gebeurt
niets voor mets Wie een hypno
therapie sessie meemaakt en in
vorige levens rondwandelt, kan
daarom op zijn minst begrijpen
waarom in dit leven die ene ver
velende ervaring plaats heeft
gevonden Al geeft het volgens

(ADVERTENTIE)

DeBoodschapperiKrant
Met alle meuwtjes, akties en

ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE
ï - / v K R A N T ! v;; <•::

BOES

Eikeitje

steen En zodoende treffen we
de aalscholvei dan ook regel
matig zittend op een paal, met
z'n vleugels opengeslagen in de
wind
Aalscholvers houden van gezelschap Ze nestelen graag m
kolonies, vaak in het gezelschap van reigers en roeken
Zo'n kolonie blijft niet onopge
merkt de hele omgeving ziet
wit van de vogelpoep Ja, zo'n
vogel laat nog wel eens wat val
len' Ook is het er vergeven van
de bedorven vislucht Want zoals gezegd, zo'n vogel laat nog

hypnothera
peute Mahkka
Alberts geen
pas om eerdere handelm
gen, ook die in
vorige levens,
te veroordelen
Dergelijke
ervaringen leveren in haar
ogen juist de
nodige wijsheid op, wat
die gebeurte
nissen ook mogen zijn „Je leeft
als mens om te onderzoeken
Ieder mens vervult daarom een
rol Soms ben je dader, soms
ben je slachtoffer Zo groei je m
je wijsheid " Het moment van
overlijden en de periode tussen
dood en reïncarnatie zijn volgens Mahkka bepalend voor de
rol die iemand
het volgende
leven op zich
neemt
„Wie sterft,
ziet het leven
als m een film
razendsnel
voorbij schieten Zo trek je
snelle conclusies uit watje hebt
gemist en watje nog wilt doen
Niemand komt als onbeschre
ven blad op de wereld Wie bij
voorbeeld in het vorige leven
heeft gezwoegd, kan besluiten
om in dit leven lol te gaan maken Of om alsnog de vrouw te
krijgen die hij altijd al had wil
len hebben Daar komen be
paalde obsessies vandaan Of
angst, zoals bij slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog Daarbij zie je vaak ook een enorme
wijsheid en een verlangen naar
vrede Overigens met alleen bij
de slachtoffers, maar ook bij de
beulen Die voelden zich ook
met lekker op de dag dat ze
doodgingen "

'Niemand komt als
onbeschreven blad op de wereld'

Weten wat iemand m een vo
rig leven heeft uitgespookt, Ie
vert volgens Mahkka 'een
enorm perspectief op' „Mijn
wereldbeeld van wat goed en
fout is, is enorm gaan schuiven
Je kunt namelijk door ei varing
kiezen iets met te doen, maar je
kunt ook iets nalaten uit angst,
bijvoorbeeld omdat je bang
bent buiten de sociale normen
te vallen Dat levert geen wijs
heid op "

Mini-quiches
Peter van Klaveren is kok m
een restaurant. Hij doet in een
serie artikelen suggesties voor
niet-alledaagse recepten en legt
uit wat er bij het bereiden van
de maaltijd zoal komt kijken.
Vandaag: mini-quiches
'ET IS NOG vroeg maar
toch al aangenaam warm
hier m de geboorteplaats
van de van de salade Nigoise
aan de Franse Cote d'Azur Erg
plezierig is het om met een kopje koffie naar de bruisende
azuurblauwe Mediterranee te
kijken De torenhoge wuivende
palmen completeren het plaat
je Kortom, ik zou gewoon willen zeggen „It's very mee here
in Nice "

Toen ik gisteravond laat met
mijn vriendin onder de sterren
naast de witte schuimkoppen
aanrollende golven over het
strand liep, zei ze „Als we tei ug
zijn m Amsterdam dan moeten
we weer eens in restaurant De
Luwte op de Lehegracht gaan
eten" De Luwte is, vind ik m
derdaad een van de Amster
damse aantrekkelijkste lestau
rantjes met aardige mensen in
de bediening, goede koks,
fraaie entourage en hele redehj
ke pi ijzen En ei e wie ere toe
komt mogen we het niet onge
schreven laten dat de mini qui
ches van vandaag van het ko
kende keukenteam van De
Luwte afkomstig zijn
De gein van deze mini qui
ches is dat ledeteen zijn eigen
stukje haitige taart krijgt Voor
de gueuleton oftewel de genie
ter van oveivloedige maaltij
den, bakt men er natuurlijk een
stuk of drie Sei veren met een
tomatencouhs en wilde rijst
Trek ei een lekkere fles wijn bij

geeft u meer!

open en de avond kan met meer
kapot
Benodigdheden bladerdeeg,
broccoli, wat roquefort, beker
tje room, scheut melk, wat eie
ren, een handje pijnboompit
ten, zout en peper
Bereiding Neem een velletje
bladerdeeg en leg dit op een
met een beetje bloem bestoven
werkblad Strooi ei wat bloem
over en i oliën met de deegroller
maar Wanneer het plakje groot
genoeg is om er met een bak
vormpje met een diameter van
13/14 centimetei te bedekken,
stopt u ermee Leg de plakjes in
de vorm en druk zachtjes de
bodem en de zijkanten aan
Knip de randjes er met de keu
kenschaai af
Snij de broccoli van de dikke
steel en blancheer de roosjes
vijf a zes minuten in kokend
water met zout Giet de brocco
h af en spoel ze koud Leg de
roosjes m een rondje op het bla
derdeeg in de vormpjes Brok
kei er wat roquefort overheen
Kluts twee eieren samen met
een bekertje slagioom en een
scheut melk Giet daar vervol
gens de vormpjes mee vol
Strooi er nog wat pijnboompit
ten en wat zout over, een paar
slagen peper en een minuutje of
twintig in een matig hete oven
afbakken
Een andeie leuke variatie is
met kort geblancheerde groene
aspei ges, gruyere, walnoten en
natuuilijk het en oom meng
seltje, oftewel de liaison Wees
vooral met bang om te expen
menteren en uw eigen vanan
ten te cieeien
Peter van Klaveren

In I let Muziektheater danst tot en met 31 oktober

Het Nationale Ballet
drie werken van de Britse choicograaf Ficdcrick Ashton de
hommage aan liet klassieke ballet Scènes de Ballet het h n
sche mu/ickballct Sijmphomc Vcinafions en het spiookjcsach
tigc Mtdxomernachtsdroom
Het Ashton progiamma wordt mu7ikaal begeleid door het
Noordhollandb Philharmomsch Orkest het Nederlands
Ihcatcrkooi (Mid/omeinachtsdroom) en de solibtcn Bert
Mooiman en Michaü Mouratch (Symp/iomc Varialions)
Orkest Koor en solisten staan ondci leiding van mu/ikaal
leidster van het Nationale Ballet Nicolcttc Piaillon
legen inlevering van onderstaande \olledig ingevulde bon en
na telefonische icscrvenng bij de kassa van Het Mu/ick
theater (maandag tot en met xatcidag van tien tot /es uur en
/ondags van half 12 tot ?eb uur) telefoon (020) 6 2^ 455
ki i|gcn Wcckmcdia Ic/cr-, voor de eerste tot en met de vierde
rang een korting van 15 gulden pur persoon* (kortmgbpnj/cn icspicücvch]k ƒ 40 ƒ 27 50 ƒ 17 50 en ƒ 10 )

Bon voor onze lezers
Naam

Woonplaats
Aantal personen

ma\ vier per bon)

*De korting geldt alleen op de dagen 18, 19, 22, 26, 27 en 31
oktober. Aanvang 20 13 uur, behalve op 18 en 22 oktober dan is
de aanvang 14 uur

geeft u meer!

AUTOPREMIE OMHOOG?
nu of u kunt besparen met de Proteq Autoverzekering!
\

\

Alfa Romeo 33
Gemiddelde premie
per jaar
ƒ734,40
Bij Proteq ƒ619,50

Mazda 323 1.3 LX
Gemiddelde premie
, "^ ,. F-ïy""
per jaar
ƒ 737,20 £ ,- ( ; {»"[{«/"->
BijProteq ƒ572,- v^^Tlfe1^

Fiat Panda 1000
Gemiddelde premie
per jaar
ƒ492,20,* - v '.
Bij Proteq ƒ400,50 \ •, l

Opei Vectra 1.6 i GL

Peugeot205 1.0

Nissan Micra l .2 L

Gemiddelde premie
per jaar
ƒ862
Bij Proteq ƒ762,50

Gemiddelde premie
per jaar
ƒ587,80
BijProteq ƒ486,-

Gemiddelde premie
per jaar
ƒ585,Bij Proteq ƒ486,-

Hier ziet u in één oogopslag dat de besparingen fors kunnen zijn. In deze voorbeelden wordt de premie van de Proteq Autoverzekering vergeleken met de
gemiddelde premie van de vijf grootste verzekeringsmaatschappijen. Wilt u
weten of ook u kunt besparen op uw autopremie? Vul dan de onderstaande
bon in. U kunt ook meteen een vrijblijvende offerte aanvragen via het gratis
telefoonnummer: 06 - 022 6311.
Reageert u binnen drie weken dan
ontvangt u gratis deze handige wegenkaart!
Zonder verplichtingen natuurlijk!

Renault 19 TRI .4
Gemiddelde premie
per jaar
ƒ734,20
BijProteq ƒ572,-

Ford Escort 1400 CL
Gemiddelde premie
per jaar
ƒ724,80 ,< v- p\t**)&3}
BijProteq ƒ596,- \ '
" •-f.»-

Peugeot 405 GL 1.6
Gemiddelde premie
„ - - "^
perjaar
ƒ828,- i'^^^
Bij Proteq ƒ732,- \
;'&\•

Mazda 626 1.8 LX
Gemiddelde premie
' ,t""7,"~,., \
per jaar
ƒ862,20,;-,, v;'-^^^*
Bij Proteq ƒ732,- "" ' - -, •». "l ^>:'

SuzukiSwiftl.OGA

De voorbeeldpremies zijn gebaseerd op bouwjaar 1990, regio I,
20.000 km per jaar, 50% no-claim, een WA Beperkt Casco-dekking
(eigen risico ƒ 300,-) en een bestuurder van 52 jaar.

Gemiddelde premie
per jaar
ƒ650,20
BijProteq ƒ500,50

Fiat Uno 45 i.e.
Gemiddelde premie

per jaar
ƒ585,BijProteq ƒ486,-

/ v, ;U^\V;^>'
t;^'J^j?^y

Honda Civic l .3

Renault Clio 1.2

Opel Kadett1.4i
Gemiddelde premie
per jaar
ƒ691,20 /^fô
Bij Proteq ƒ572,- \

Gemiddelde premie
per jaar
ƒ572,Bij Proteq ƒ472,-

Toyota Corolla l .3 E

Gemiddelde premie
per jaar
ƒ706,Bij Proteq ƒ596,-

Gemiddelde premie
perjaar
ƒ719,80
BijProteq ƒ551,50

Opel Corsa 1.4 i

Seat Marbella

Volkswagen Golf 1.3 CL

Gemiddelde premie
per jaar
ƒ606,80
BijProteq ƒ500,50

Gemiddelde premie
,,
per jaar
ƒ 492,20 ^^7
Bij Proteq ƒ400,50 ^fjf$|

Gemiddelde premie
per jaar
ƒ703,20
BijProteq ƒ596,-

IESESI

NissanSunny 1.4 L
Gemiddelde premie
per jaar
ƒ705,Bij Proteq ƒ534,50

Citroen AX 1.1 E
Gemiddelde premie
, ;\^ • ;
per jaar
ƒ 5 47,80 / > ^-,( . •, -j r {t;Bij Proteq ƒ472,- V'~ J 'f'"""'"' X4

Gegevens huidige autoverzekering

j"QV ik wil weten of ik ook kan besparen op mijn autopremie.
Stuur mij gratis een vrijblijvende offerte van de Proteq Autoverzekering op basis van de onderstaande informatie. Ik verplicht mij tot niets.

Huidige aantal schadevrije jaren:

Gegevens privé

Schade in de afgelopen 5 jaar? D ja D nee

Naam:

MA'

.Voorl.:

Adres:

Nr:

jaar.

Huidige no-claim percentage:

%

Zo ja, wanneer?
Schadedatum:

-

-19

Oorzaak:

_-19

Oorzaak:.

Postcode:
Schadedatum:

Woonplaats:
Telefoonnummer.,

T)

Geboortedatum:

_(max.70jaar)

Polis loopt af op:

Gegevens auto
.Type:.

ƒ

. (Standaard is maximaal ƒ1000,-

Gewicht auto:

Eigen Risico: D geen D ƒ 300,- D ƒ 600,- D anders, n.I. ƒ

-kg.

rs

Stuurt u mij ook informatie over de andere voordelige verzekeringen |
van Proteq:
„

Mijn auto rijdt op: D LPG D Benzine D Diesel
De waarde van de LPG-installatie: ƒ

D Proteq Woonverzekering
D Proteq Doorlopende Reisverzekering

Gegevens autogebruik
Aantal kilometers per jaar:

km.

Gebruik auto: D privé (woon/werkverkeer) D zakelijk D beide
Jarenrijervaringvan de hoofdbestuurder: D O tot 2 jaar D 2 jaar en meer
ss^ssa EKIKI ET.K;] tcsa

Huidige dekking
DW.A. DWAExtra of D Volledig Casco (All Risks)

audio-apparatuur meeverzekerd)

Meteen een offerte aanvragen?

per maand/jaar

Oorspronkelijke cataloguswaarde: ƒ_

Waarde accessoires: ƒ

VERZEKERINGEN

•

Ik betaal nu voor mijn autoverzekering:

Merk auto:
Bouwjaar:

d

Momenteel verzekerd bij:_

EÏSSJ 033131 corai EHECT

D Proteq Caravanverzekering

Stuur de bon in een envelop naar
Proteq Verzekeringen, Antwoordnummer 48,
1800 VB Alkmaar. Een postzegel is niet nodig.

2104

M
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Stoelgang zo natuurlijk
mogelijk op gang houden
)oor ons drukke leven eten we steeds vaker onregelnatig. Lunches worden overgeslagen of vervangen
[oor een snelle hamburger of snack. En 's avonds ook
[>v/en eten dan weer naar een vergadering of naar de
sportclub. Een enkele keer snel iets eten is niet erg,
naar als dat vaker voorkomt kan dat leiden tot prodemen met de stoelgang.
3rn de darmen goed te laten onmisbaar voor het op gang
unctioneren is regelmaat en brengen van de zogenaamde
rezond eten van groot belang. darm-peristaltiek. Dit is een
i/oedsel dat rijk is aan ballast- stuwende beweging die ertoffen, zoals verse vruchten, voor zorgt dat de darminhoud
joed gewassen rauwe groen- in de endeldarm komt en uiten en volkorenprodukten, is eindelijk tot het ontlastingsproces leidt. Als deze peristaltiek niet goed werkt, treedt
een vertraagde stoelgang op.

middelen neemt vaak toe en
maakt een veelvoud van de geadviseerde doseringen noodzakelij k.
Natuurlijke hulp

Voor die mensen welke dagelij ks problemen hebben met
de stoelgang, is het raadzaam
eet- en leefgewoonten aan te
passen. Als je toch nog 'iets
extra's' nodig hebt dan is er
nu een natuurlijk middel, Wapiti Darmfunktie dragees.
Deze zijn samengesteld uit
natuurlijke
kruidenextracten. Om het gewenste resultaat te bereiken, hoeven ze
slechts l maal per dag te worLuie darm
den ingenomen. Door de lage
Wie darmproblemen dosering ontstaat geen geheeft, zoekt zijn heil wenning.
meestal bij chemio sche en/of synthe- Op gewicht
tische laxeermiddelen.
Omdat Wapiti Darmfunctie dragees
deze produkten zorgen niet alleen vóór een reover het alge- gelmatig
functionerende
meen l tot 3 darm, maar werken tevens
maal
daags mee om uw ideale gewicht te
moeten worden bereiken. Ze zijn verkrijgbaar
ingenomen,
bij drogist, apotheek en rekan dit tot een formhuis, waar ook proefluie darm lei- monsters en folders beschikden.
baar zijn.
.
De behoefte Voor meer informatie: Emonaan
deze taB.V., tel. 05120-18085.

ti-rook pleister
u ook bij de drogist
Oloed nieuws voor mensen die écht willen stoppen met
roken. Vanaf nu is de anti-rook pleister Nicotinell
vrij verkrijgbaar bij apotheek en drogist. Tot voor
kort had men daar altijd een recept van de dokter voor
nodig. Maar het succes van de pleister en z'n veiliglieid, zijn doorslaggevende redenen geweest om dit
nieuwe -wapen tegen het roken vrij te geven.
De verslavende werking van Ook 's ochtends vroeg dus,
nicotine is enorm. Dit wordt vlak na het ontwaken. Dit
vooral duidelijk als je met ro- blijkt namelijk een moeilijk
ken stopt. De hoeveelheid ni- moment voor vele rokers te
:otine in het bloed daalt, zijn.
waarop het lichaam begint te
protesteren. Bevende handen, Nicotinell,
Dvermatige transpiratie, hu- meer kans op succes
meurigheid. Welbekende ver5ohijnselen die vele stoppers Er zijn drie verschillende
toch weer naar de sigaret sterktes van Nicotinell; drie
doen grijpen. Op naar de vol- soorten pleisters met elk hun
gende poging, die om dezelfde
reden dan ook vaak mislukt.

eigen hoeveelheid nicotine.
Zware rokers hebben vaak een
grotere behoefte aan nicotine.
Bij stoppen wordt dan de
sterkste pleister aanbevolen.
Lichtere rokers kunnen starten met Nicotinell met een lager nicotine-gehalte. Voor een
optimale kans van slagen
wordt aanbevolen om het middel drie maanden als een
kuur te gebruiken. In deze afbouwperiode verlaagt men geleidelijk de sterkte (de hoeveelheid nicotine per pleister).
Zo wordt de kans om ééns-envoor-altijd te stoppen met roken aanzienlijk vergroot.
Maar, een rookvrij leven krijg
je niet cadeau. Je moet het
echt zelf willen en er je best
voor doen.
Voor meer informatie over
stoppen met roken kunt u terecht bij de drogist of apotheek. U kunt ook bellen naar
076 - 5208870.

Van vroeg tot laat
Nicotinell is een nicotine-vervanger in de vorm van een
pleister. Deze zorgt ervoor dat
de nicotine via de huid in ons
lichaam wordt opgenomen,
24 uur per etmaal. Zo word je
dag en nacht tegen 'af-kick'
verschijnselen
beschermd.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

02507-17166

L_

Cardiflor

Last van huidirritatie?
Velen van ons hebben last van huidirritatie: rode
plekken met kloofjes en schilfers of blaasjes, die
meestal flink jeuken. Voor de behandeling van deze
vervelende klachten is er een nieuw homeopathisch
geneesmiddel op de markt: Cardiflor crème van VSM.
Bij allerlei vormen van huidirritatie met roodheid en
jeuk, bijvoorbeeld bij uitslag door de zon, is dit een
doeltreffend middel. Krabben tegen deze kriebels is
dus niet meer nodig.
Oorzaken
bekend om de anti-allergiAllerlei stoffen kunnen de sche, ontstekingsremmende
oorzaak zijn van huidirritatie. en jeukstillende eigenschapBekende boosdoeners zijn pen. Met Cardiflor zijn verschoonmaakmiddelen, cosme- schillende onderzoeken getica en metalen (denkt u aan daan, waarbij het middel door
sieraden).
een groot aantal patiënten is
Dit verschijnsel noemen we uitgetest. Daaruit is gebleken
'contactallergie'. Ook veel dat de jeuk bij 80% van de perbaby's en kinderen hebben
last van uitslag. Berucht is
uitslag in de luierstreek en in
de ellebogen en knieholten.
Natuurlijk is het raadzaam
om de stoffen waar u (of uw
kind) uitslag van krijgt, te
vermijden. Gebruik daarnaast
Cardiflor crème. Dit stilt de
jeuk en vermindert hmdontstekingen.

sonen binnen enkele minuten
vermindert. Is de huid ontstoken, dan nemen gemiddeld
binnen 24 uur de ontstekmgsverschijnselen af. De
crème kan door volwassenen
én kinderen veilig gebruikt
worden
Nu zonder recept
Sinds kort is Cardiflor van
VSM zonder recept te koop bij
apotheek, drogist en reformzaak. Daar kunt u ook mformatie krijgen, bijvoorbeeld de
nieuwe produktfolder Of bel
met de VSM Homeopathielijn
06-0996662 (gratis, binnen
kantoortijden).

Goede resultaten
De werkzame stof in deze homeopathische crème is Cardiospermum
hahcacabum,
een geneeskruid van tropische oorsprong. Deze plant
staat in de homeopathie Cardiflor herstelt de huid en vermindert jeuk.

Zweeds onderzoek

Speciaal voedings supplement
tegen kaalheid
Gedeeltelijke of gehele kaalheid is de nachtmerrie
van bijna elke man. Doktoren schrijven haaruitval
meestal toe aan erfelijke faktoren en soms aan
stress. Maar de man die dagelijks zijn haardos dunner ziet worden, is weinig gebaat bij zo'n diagnose.
Haaruitval is een probleem wezig: pluksgewijze kaalheid
dat al vele eeuwen de gemoe- (alopecia areata), geen hoofdderen bezighoudt. Wie kent haar (alopecia totalis) en mende tekeningen niet van de sen zonder hoofdhaar, wenk'wonderdokter' die met zijn brauwen, wimpers of schaamhaartonic een kale man een haar (alopecia universalis). De
dikke haardos belooft? In •Monze tijd hoeven we niet bang
te zijn voor dit soort kwakzalverij. Sterker nog, vrijwel alle
preparaten die worden aangeboden tegen haarproblemen,
moeten aan strenge eisen voldoen. Meestal gaat er uitgebreid onderzoek aan vooraf.
Dat geldt ook voor het Zweedse natuurprodukt Viviscal.
Het werd speciaal ontwikkeld
om de hergroei van hoofdhaar
te bevorderen en is samengesteld uit onder andere diepzee vis-extr acten.
Onderzoek

Spieren vragen extra aandacht
bij begin sportseizoen
In september begint het sportseizoen weer. De voetbalschoenen worden klaargezet, de hockeystick uit de
garage gehaald en de sportkleding voor de skigymnastiek klaar gelegd. Na een warme zomer luieren,
zal menigeen zich graag -weer in het zweet willen
werken. Hard er tegen aan dus op die eerste trainingen. Voor de meeste spieren en gewrichten is die belasting even wennen. Vaak gaat dit dan ook niet
goed, en zijn problemen met onze spieren en gewrichten het gevolg.
is het verwarmen van de spieVerwarmen
ren waardoor de doorbloeding
van de huid toeneemt en de afDeze problemen ontstaan om- valstoffen sneller worden afdat we onze spieren soms te gevoerd. Midalgan Warm en
zwaar of te plotseling belas- Midalgan Extra Warm hebben
ten, of spiergroepen gebrui- deze verwarmende en verlichken die we normaal gespro- tende werking bij miljoenen
ken vrijwel niet gebruiken. al tientallen jaren bewezen.
Vermoeide, overbelaste of De crème kan zonder problevastzittende spieren kunnen men een aantal malen per dag
het gevolg zijn. Wat dan helpt worden toegepast door het

Nieuw van VSM:

Om de effectiviteit van Viviscal aan te tonen nam de fabrikant contact op met de
Zweedse vereniging van mensen met haarproblemen. Van
de leden namen 97 mensen
vrijwillig deel aan het onderzoek. Binnen deze groep waren de drie belangrijkste vormen van haarproblemen aan-

BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN REDAKÏ1E WEEKMEDIA

Lekker snel weer slank

"Weg met de
vakantiekilo's
Steeds meer mensen houden hun gewicht in de gaten.
Maar door lekkere drankjes, kalorie-rijke maaltijden
en tussendoortjes in de afgelopen vakantieperiode is
menigeen soms toch een paar ongewenste kilootjes
aangekomen. Om die doeltreffend te laten verdwijnen, bieden Minikuur en Maaltijd Plus uitkomst.
Snel en zonder risico's.
Mmikuur is een intensief vijfdaags dieet van slechts 500
kaloneen. Ideaal voor degene
die de extra kilootjes heel snel
en doeltreffend wil kwrjtraken
Maaltijd Plus is een maaltijdvervangend dieet waarbij je
desgewenst 's avonds gewoon
warm kunt blijven eten

heidsrisico's verbonden Een
voordeel van beide kuren is tevens dat ze helpen de bloeddruk en het cholesterolgehalte te verlagen.

Als beste getest

Inmiddels hebben al vele duizenden het gunstige effect
van Minikuur of Maaltijd
Plus ervaren en zijn beide produkten het afgelopen jaar telkens weer als beste getest

Beide dieten bevatten alle voedingsstoffen, vitaminen en
mineralen die het lichaam van
nature nodig heeft om gezond
en vooral ook fit te blijven
Aan deze vermageringskuren
zijn dan ook geen gezond-

Minikuur en Maaltijd Plus
zijn verkrijgbaar bij. drogist,
apotheek, reformzaak, Etos,
Kruidvat, Trekpleister en de
DA-drogist. Voor meer informatie kun je ook bellen:
04928-3012.

deelnemers namen gedurende
12 maanden tweemaal per
dag Viviscal in.
Resultaten
Na ongeveer een half jaar kon
bijna iedereen die last had van
pluksgewijze kaalheid, de
hergroei van hoofdhaar meiden. Na een jaar kon de overgrote meerderheid van deze
groep, bij gebruik van Viviscal, rekenen op complete hergroei van het hoofdhaar. Bij
de overige twee groepen werden al positieve resultaten ge-,
meld na 4 tot 5 maanden. Om
goed resultaat te krijgen moet
Viviscal, dat in tabletvorm
verkrijgbaar is, ten minste 6
maanden worden gebruikt.
Dit voedingssupplement voor
mannen, maar ook voor vrouwen, is ook werkzaam bij erfelijke kaalhoofdigheid naast
bovengenoemde problemen.
Onderzoek heeft
aangetoond dat
bij 95% van de
testgroep
een
verhoogde haargroei werd geconstateerd.
Verkrijgbaar bij
apotheek, drogist, reformzaak
en Etos. Voor
meer informatie: Tendem, tel.:
038-234313.

Drie hotelovernachtingen
voor een bijdrage van slechts ƒ 9,95
Een actief weekend in de Ardennen, lekker uitwaaien aan
de kust of g'ewoon een paar dagen er tussen uit. Het kan
allemaal met de Hotelcheque die je tijdelijk voor een bijdrage van slechts ƒ 9,95 krijgt bij Mmikuur, Slimfast,
Maaltijd Plus of Weekplan. In alle actieverpakkingen tref
je een boekje aan met daarin uitgebreide informatie en een
aanvraagformulier (zolang de voorraad strekt). De Hotelcheque geeft je recht op drie gratis overnachtingen voor 2
personen in een van de ruim 200 geselecteerde hotels m
Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. De enige voorwaarde is dat je het ontbijt en het diner gebruikt in het hotel waar je overnacht. De Hotelcheque is één jaar geldig.

Herfst in aantocht:

zachtjes in te masseren op de
aangename plekken, zoals armen, benen, nek, schouders
of lage rug. De huid wordt
plaatselijk aangenaam warm
en rood van kleur. Midalgan
Extra Warm is warmer en
dringt dieper door.
Verkoelen
Bij plotselinge zware inspanning kunnen we ook onze gewrichten, gewrichtsbanden
en pezen te zwaar belasten. In
de bloedvaten, die de gewrichten en pezen voorzien van voedingsstoffen kunnen dan
kleine scheurtjes ontstaan.
Het resultaat: een zwelling of
blauwe plek. Verkoeling biedt
in deze gevallen baat, verwarming kan het probleem verergeren.
Voor een verkoelende dieptewerking op de gewrichten en
pezen is er Midalgan Koel,
een makkelijk in te masseren,
huidvriendelijke gelei. Een
homeopatisch geneesmiddel
op basis van 5 plantaardige
tincturen (Symphytum, Rhus
toxicodendron, Ledum, Ruta
en Arnica). Midalgan Koel
wordt vooral geadviseerd bij
de behandeling van verstuikingen, lichte kneuzingen,
verrekkingen en blauwe plekken. Om juist bij het begin
van het sportseizoen een tube
Midalgan in huis te halen is
dus zeker het overwegen
waard
Alle Midalgan produkten zijn
in diverse verpakkingsgrootten verkrijgbaar bij drogist
en apotheker.

Weerstand opbouwen met
vitaminen
Vitaminen worden in deze tijd steeds belangrijker.
Ons lichaam heeft ze nodig om weerstand op te bouwen. Naast het opbouwen van weerstand zorgen vitaminen er ook voor dat de schadelijke gevolgen van roken, stress en slechte eetgewoonten worden beperkt.
Het bekende merk Roter biedt hiervoor een uitgebreid assortiment; Roter Multi Vitaminen + Mineralen en Roter Vitamine C.
Ons lichaam kan simpelweg ook geschikt wanneer er tijniet buiten vitaminen. Ze zijn delijk een verhoogde behoefte
onmisbaar om onze belang- aan vitaminen bestaat, zoals
rijkste lichaamsfuncties m tijdens zwangerschap of bij
stand te houden. Daarbij neu- zware (bijvoorbeeld sportieve)
traliseren ze op effectieve wij - inspanning en stress. Een taze de in ons lichaam aange- blet bevat slechts één kcal.
maakte (en gevaarlijke) vrije
radicalen.
Volledig
Meest gebruikt
De meest gebruikte vitamine
C is die van Roter in de gele
pot met zwarte deksel. Deze
vitamine C tabletten hebben
een frisse citroensmaak zodat
ook kleine kinderen ze probleemloos zullen innemen. Behalve de gele pot is er ook een
witte pot met een suikervrije
versie verkrijgbaar.
Multi vitaminen + inineralen
Een tekort aan vitaminen en
mineralen is zó opgelopen Risicogroepen zijn mensen met
een intensieve levensstijl en
zij die een dieet volgen. Om
het lichaam onder alle omstandigheden in goede conditie te houden is er nu Roter
Multi Vitaminen + Mineralen.
Dit voedingssupplement is

voldoet aan de nieuwste wettelijke richtlijnen en is volledig afgestemd op de door de
Nederlandse
Voedingsraad
geadviseerde dagelijkse hoeveelheid vitaminen en mineralen. De nieuwe Roter aanwinst bevat er 23; niet één te
veel en niet één te weinig. Een
tablet per dag is voldoende
De tabletten zijn langwerpig
zodat ze makkelijk zijn m te
nemen. De pot bevat 100 tabletten en is voorzien van het
unieke dubbeletiket, waardoor een extra verpakking
overbodig is en het milieu gespaard wordt.
Voor meer informatie
De samenstelling van Roter Boots Healthcare B.V ,
Multi Vitaminen + Mineralen 035-6853851.

Drogisferij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER

DRUGSTORE

DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK
K E R K S T R A A T 31 - 2042 JD Z A N D V O O R T
TEL. 02507-12513

PHILIPS 100 HERTZ
70CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
SONY HI-8 TRAVELLER
Topklasse beeldkwaliteit, HiFi stereo. Adviesprijs'3330.-

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25GR9760; Flatsquare beeldbuis, teletekst, stereo en afstandbediening. Adv/1795.-

995.PHILIPS 70 CM KTV

M

HI-8

1499.STEADY SHOT

Hi-8,

stabilisator, stereo.

1899.-

STEREO TELETEKST

SONY STEADY SHOT

28ST2471; Adviesprijs' 1995.-

Met stabilisator! '3100.-

1095.-

1549.-

bl 28SL5800; 70cm. Adv/2695.-

10xzoom, groothoeklens '2550.-

N
N

N
m
h<d

PHILIPS MATCHLINE SONY HI-FI STEREO
STEREO TELETEKST TR323;Hi-Fi stereocamcorder,

M

1449.-

M PHILIPS1695.U 70 CM 100TOPKLASSE
HERTZ

teletekst

Type 28PT800B; TOPKLASSE! BlackLine-S beeldbuis met 100 Hertz technologie voor een perfekt en rustig beeld "dat
staat als een dia". Broertje van de
MATCH-LINE serie. Automatisch zenderzoeksysteem met 60 voorkeuzezenders,
TELETEKST met geheugen, 70 Watt
totaal stereo luidsprekers. Veel extra
aansluitingen, infrarood afstandbediening. Adviesprijs*2795.-

SONY TRI-LOGIC VHS-HQ
VIDEORECORDER
SLVE10; Tri-logic technologie voor optimale beeldkwaliteit, ook bij oudere banden, 44 voorkeuzezenders, automatische
koppenreiniging, stilstaand beeld, center
mechanisme.
Afstandbediening.
Adviesprijs*799.-

TOPMERKCAMCORDER

/
SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
2-DEURS KOELKAST

179.
395.INDESIT 2-DEURS
l-DEURS
199.749.WHIRLPOOL AVM610
ZANUSSIWASAUTOMAAT
485.ZANUSSIl 2-DEURS
249.749.MOULINEX LUXE
PHILIPS/WHIRLPOOL
535.WHIRLPOOL2-DEURS
OL2-DEUF
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*849/

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adviesprijs*1 199.-

20lilerinhoud.Adviesprijs*649.-

Type ZE400E; Adv. '949.-

STUNT! Adviesprijs'749.viesprijs*749.-

Type AWG71 9; Adv. *1 235.-

565.

28PT800B; Adviesprijs'2795.-

849.1975.SONY T R A V E L L E R
PHILIPS 63 CM KTV

299.-

LUXE 800 TOEREN SHARP R3G56 KOMBI

\aali?

599."

Digitale 2 in 1 kombi met
000 Walt quartz-grill.

329.-

Type 2596; Adv.*799.-

469.-

845.-

mm

FMA735N; Digitale bediening
en draaiplateau. Adv.*499.--|

INDESIT PROMOTIE

LJchtgewichtcamcorder. '1650.-

25MN1350; Adviesprijs* 1445.

m
M

SHARP R2V14STUNT

Variabele indeling.
sling.Adv.*799.Adv.*799.-

235 liter. Adviesprijs'985.viesprijs"98!

E807; 8mm, Sxzoom, autofocus

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Supersnel verwarmen en
ontdooien. Uitneembaardraaiplateau. Adviesprijs*279.-

STEREO TELETEKST

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
R7C26; 24 liter, 1000 Watt en
igitale bediening. Adv.*699.-

52NA2304; 55cm, Off. Philips
garantie. Adviesprijs" 1345.-

479.-

PANASONIC NN8550
PHILIPS TELETEKST
1 4AA3527; Adviesprijs*745.-

475.M 37CMTYPE37KV1212

Geen 2-deurs koelkast
maar een echte 320 liter
2-deurs koel/vries kombinatie met 3 laden. Adv.*999.-

SONY HI-FI VIDEO+PDC
SLVE70; Tri-Logic! 4 DAPRO koppen, Hi-Fi stereo
enPDC. Adviesprijs."1780.-

"BESTE KOOP" Officiële Philips garantie. Adv.'695.-

599.649.679.859.-

869.-

345.

WHIRLPOOL ARG647

PHILIPS HI-FI VIDEO
VR632;TURBO-DRIVE,4koppen, stereo, longplay, LCDafstandbediening. *1295.-

Koel/vries kombi. Adv.*1235.-

799.GRUNDIGHI-FI VIDEO

ZANUSSI KOEL/VRIES

GV240; "Beste koop", VHSHQ, TELETEKST/PDC. *1709.-

JVC HI-FI VIDEO

Flat en square Hi-Black
Trinitron beeldbuis, teletekst en
afstandbediening. Adv.*1660.-

MIELE K1321S LUXE

HRJ600; Stereo. Adv.M 299.-

979.-

749,
999.BLAUPUNKT HI-FI
SONY72CMKVS2921 STEREO+ SHOWVIEW

SIEMENS 310 LITER
KOELA/RIESKOMBINA71E
Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig'. Adviesprijs*1498.-

699.-

Absolute wereldklasse en
bijna alle denkbare mogelijkheden. Adviesprijs'4000.-

SONYSHOWVIEW+PDC
SLVE50; 4 koppen, TriLogic. Adviesprijs'1330.-

SONY72CMKVC2921

999.-

749.-

Stereo en teletekst. Adv. "2250.-

1349.PANASONIC
NIC 63 C
CM

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

PHILIPS VIDEO + PDC

SONY55CMKVX2141
MKVX21'

SONY VIDEO + PDC
SLV280; VHS-HQ videorecorder. Adviesprijs. *890.-

Hi-BlackTrinitron.
•on.Adv.*100
Adv.*1000.-

529,
PANASONIC VIDEO

649.

SHARP DV5403
V5403 KTV
KI
55cm, Stereooenteletek
en teletekst.

NVSD30; 3 koppen, VHSHQ, LCD-afstandbed. *1199.-

649.'LETEKST
SONY TELETEKST

499.BLAUPUNKTSHOWV1EW

KVM1421; Adviesprijs*890.Jviesprijs*890.-

RTV256EGC; Supersnel,
LCD-afstandbed. *995.-

499.-

BAUKNECHT WA541

955

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel. *1499.-

1045.

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs*1499.-

945.-

1-DEURS KOELKAS

~

255.-

529.-

1195.-

SIEMENS WASAUTOM.
AdviesprijsM 348.-

Type KN5402WO; Adv.*849.-

448.-

STUNT! GAS-ELEKTRO

449.-

AEG BOVENLADER

1199.-

BOSCH KOELKAST

IjffiÈr

379.4 KOPPEN VIDEO

3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

SUPER KOOKPLAAT

PHILIPS VIDEO + PDC

BAUKNECHT KRC3032
300 LITER KOELER

Turbo-DrK/e!LCD-afst.bed.*895.

795.-

499."
TURBO-DRIVEVIDEO

4-pits gaskookplaat. *298.-

Wasdroger. Adviesprijs*495.-

ZANUSSI WASDROGER ETNA WASEMKAP
TypeTD52; Reverserend.*649.-

Supersnel, VHS-HQvideo. *759.-

AVANCE; 3-standen. Adv.*135.-

349

998.-

BAUKNECHT TRA961

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33; Stereo en teletekst.

399.-

OPZETVRIESKAST
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

JVC VHS-HQ VIDEO

RgA
óno
tam? OUO."

HRJ200 ; LCD-afs! bed. "799.-

399.-

WHIRLPOOL AFB594

GRUNDIG VIDEO +1PDC

298.-

178.-

TOPMERKWASDROGER

63TA4410; AdviesprijsM 995.-

37 CM KLEUREN-TV

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

Fffii yiyic
toMi? *§*10."

P« «

T5t-540; Teletekst. Adv.*1099.-

948.-

ATAG TURBO-FORNUIS

1198.-

KJR1843; Adviesprijs'949.-

GRUNDIG51 CM KTV

FK055/52A; Elektrische oven,
inkl. grill en kookwekker. *1510.-

nMïÖB™

BOSCH 180 LITER

BLAUPUNKT 63 CM

898.-

BAUKNECHT KAST

Topmerk! Perfektbeeld. '799.

MM63-12; Teletekst. Adv.'1679.-

410; Gas-elektro fornuis inkl.
grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.*1575.-

ATAG GAS-ELEKTRO

tam? 375."

VSG21 ;Afstandbediend.*768.-

1098.-

478.528.PELGRIM SUPERLUXE
ETNA FORNUIS 14.00

AEGTURNAMAT

Topmerk. Adviesprijs*749.r*77Mik.
tf^^W

AKAIVHS-IHQ VIDEO

1098.N ARISTONA63CM
M STEREO TELETEKST

Gas-elektrofornuis+grill.*999.- l

GAS-ELEKTROFORNUIS
1000 TOEREN BOVENL.

145 LITER KOELER

VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv.*699.-

ST70-550; Adviesprijs* 1949.-

INDESIT
FORNUIS

LAV275; 1 000 toeren. '1 699.-

SHOWVIEW VIDEO

GRUNDIG70CM
STEREO TELETEKST

raderning.
neels"""'

W a s s e n en d r o g e n in
1 machine, 1200 toeren.
Adviesprijs*1799.-

INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

terlijkdevolgende\

WAS/DROOGKOMBINATIE

TypeAWG089; Adv.*1435.-

Oerdegelijke tabletop. Zeer
ftaaieuitvoeringmetformicaboverv
blad. Officiële garantie.

RISICO

1000 toeren wasautomaat

PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BO.VENLADER

Stereo en teletekst.
ikst.Adv.*165
Adv.* 1650!-

949.SONY55CMKVM2100
MKVM21I

729.-

1199.-

649.-

999.

MIELE 1100TOEREN uxe 32 liter 3 in 1 kombi
Type W697LW; Voorlader, RVS magnetron. Adv.*1499.trommel EN kuip. Adv.*2299.-

Type KGV3602; 3 vriesladen en extra grote koelruimte.
Adviesprijs'1699.-

V R 3 3 3 ; "Beste koop!"
3 koppen, TELETEKST/PDC
rog. Adviespriis'1095.-

reoenteletek
TX1988; Stereo
en teletekst.'

679.-

WHIRLPOOL AVM920

BAUKNECHT SUPER

3 laden. AdviesprijsM 199.-

899.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

Digitale super 3 in 1 komi magnetron. Adv.'999.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

KONDENSDROGER
N5000; Geen afvoer nodig

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger. Adv.*1 549.-

GV401; "Beste koop ' TELETEKST/PDCprog. M 055 -

INDESIT D3000WI; 6 projramma's,12cxxwerts.Adv.*999.-

120 LITER VRIESKAST

549.-

AEG TYPE 520

STUNT! VHS-HQ VIDEO

BOSCH VRIESKAST

Inkl. afstandbediening. '699.-

Kondensdroger. Adv.*1449.-

TypeGSD1341 ; Adv. *848.-

349.-

548.WHIRLPOOL 243 LITER

ALLEEN DEZE WEEK.'

1 .40 meter hoog met 6 vriesvakken cq laden. Adv.*1 165.-

KLEUREN-TV
55CM GROOTBEELD

798.-

ïj f jj "
BAUKNECHT VW3-PR

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER BOSCH VW SPS2102
Elektronisch. Adv. *1699.\-T'ïlï?f

MIELE DROGER T349

ImJmJ

"*

SIEMENS AQUASTOP
Superzuinig.Adviesprijs*1348.-

STUNT!! VRIESKIST!!

Donkere flat square beeldbuis, afstandbediening. Ned. Philips garantie. *895.-

Bijna alle (opmerken leverbaar in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist vanaf:

495.-

MERKCENTRIFUGE MIELE VAATWASSER
2800 toeren. Adv. '249.-

298.DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

S^BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

LUXE VAATWASSER

Electronisch betalen il HAARLEM
l BEVERWIJK
.
met uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk" l SUPERSTORE 1100 m2
zondej extra kosten • Rivièradreef 37
IBreestraat 65

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
[AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE l
IDENHAAG
HILVERSUM

159.

I

G570; TOPKLASSE. '2099.-

1399.-

zaterdag .9 tot 5 uur.
. KOOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag
;... 7 tot 9 uur
Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur l
overige filialen donderdag
7 tot a uur

donderdag 19 oktober 1995
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TZB pakt drie
punten in
rommelig duel

Vrouwenteam Lions
speelt sterke partij

ZANDVOORT - TZB
voegde door een dik verdiende 3-1 zege op Heemstede drie punten aan het totaal toe en neemt daardoor
een plaats in de middenmoot in. Jeroen Swart was
met twee doelpunten goed
op dreef.

ZANDVOORT - Een goed
spelend vrouwenteam van
The Lions heeft met 51-39
gewonnen van HOC. De
mannen waren niet zo gelukkig. De Zandvoortse basketballers verloren enigszins ongelukkig van het
vierde team van Akrides
met 63-55.

Het was overigens een rommelig duel. In de beginfase
klopte het nog niet bij de Zandvoortse voetballers. Heemstede
maakte dankbaar gebruik van
het veel te gemakzuchtig spel
van de Zandvoorters en scoorde na tien minuten, 0-1. De
Zandvoorters waren meteen
wakker geschud en tapten uit
een ander vaatje. Het voetbal
stond wel niet op een hoog niveau, doch de badgasten kregen
een groot veldoverwicht.

Een snel en agressief taasketballend Lions heeft HOC geen
kans gegeven op een goed résultaat. Het team van coach Zoran
Valjavec voerde de opdrachten
goed uit, hetgeen al snel een
aardige voorsprong opleverde.
Bij de rust was de strijd al beslist gezien de 29-18 voorsprong
voor The Lions.
Ondanks de voorsprong verslapte Lions in de tweede helft
niet. Met enorm veel inzet werd
HOC telkens de voet dwars gezet. De Zandvoortsen hadden
constant een voorsprong van
tien tot vijftien goals. Met goed
opgezette aanvallen werd de
basket van HOC bestookt. Verdedigend zag het er bij Lions
eveneens goed uit. Het collectieve spel van Lions werd beloond met een fraaie 51-39 overwinning.

De TZB-aanhang moest toch
een half uur wachten op de eerste treffer. Jeroen Swart werd
met een knappe pass gelanceerd en knalde hard en onhoudbaar raak, 1-1. In de tweede helft liepen de combinaties
bij TZB vlotter. De formatie
van trainer Willem Koning
zocht naar openingen in de
Heemsteedse defensie. Remy
van Loon stelde de doelman
van Heemstede op de proef met
een keihard schot. De bal kreeg
de doelman niet klemvast en
Jeroen Swart was ter plekke
om zijn tweede treffer te scoren.
De strijd was beslist en het
was wachten op meerdere
Zandvoortse treffers. Kansen
genoeg maar uiteindelijk moest
er een strafschop aan te pas komen om TZB definitief in veilige haven te brengen. De toegekende strafschop werd door
John Schilder onberispelijk benut, 3-1.

Zege voor Ronald
Vossen op circuit
ZANDVOORT - Op het
Circuit Park Zandvoort werden de laatste races van dit
seizoen verreden voor de diverse kampioenschappen.
Op het nevelige circuit werden vele Nederlandse kampioenen gehuldigd.

Het ZHC-vrouwenteam toonde veel inzet, maar de tegenstanders zijn te sterk

Ruim verlies voor ZHC-teams
ZANDVOORT - Met de
Zandvoortse hockeyteams
gaat het niet goed. Zowel de
vrouwen als de mannen leden ruime nederlagen. De
ZHC-hockeyers
verloren
met 1-4 van Kraaien en ook
het
vrouwenteam van
Kraaien was te sterk. ZHC
ging met maar liefst 0-5 ten
onder.

de tegenstanders zijn tot nu toe
te sterk gebleken. Ook Kraaien
was een maatje te groot. In de
eerste helft wist ZHC nog aardig stand te houden en duurde
het vrij lang voordat het eerste
doelpunt viel. Toen die eenmaal gevallen was, werd het onrustig in de ZHC-verdediging,
waar Kraaien wel raad mee
wist, 0-2.
In de tweede helft viel er over
Het ZHC-vrouwenteam kan de werklust van ZHC niets negeen inzet ontzegd worden. Er gatiefs op te merken. De Zandwordt keihard gewerkt, maar voortsen knokten voor elke bal,

doch gevaarlijke situaties voor
het Kraaien-doel ontstonden er
niet. Kraaien speelde de strijd
bekwaam uit. Met snelle tegenstoten werd de Zandvoortse defensie een paar maal verrast en
de stand liep op naar 0-5.

Strafcorners

Ook de mannen van ZHC
speelden vol overgave. Aangezien Kraaien eveneens tot goed
hockey in staat was, ontstond
er een aardig kijkspel. De Zandvoorters, die in de voorgaande
wedstrijd zo'n twintig strafcorners onbenut hadden gelaten,
slaagden er nu wel in uit een
dergelijke situatie te scoren.
Pepijn Paap zette ZHC halverwege de eerste helft op een 1-0
voorsprong.
Kraaien nam toen het heft in
handen en zette aan voor een
Na veertig minuten voetbal- offensief. De Zandvoortse delen, veerde de Zandvoortse aan- f ensie gaf wat Strafcorners weg,
hang op. Bas Heino, onbetwist waaruit vlak voor de rust de
de beste speler van het veld,
zette Riek de Haan aan het
werk en die faalde niet, 0-1.
HBC probeerde het tij te keren. Vooral met spelhervattingen, zoals hoekschoppen, vrije
trappen en verre inworpen
ZANDVOORT - Een voorwerd de Zandvoortse defensie al in de eerste helft prima
op de proef gesteld. Chris Kuin spelend Zandvoort'75 heeft
bleef in de lucht overeind. De de kans op minimaal een gedruk van HBC nam wel toe, lijkspel laten liggen. Na een
doch Zandvoortmeeuwen had 0-2 voorsprong voor de
de strijd moeten beslissen. Met Zandvoorters ging de winst
uitstekend
voetbal
schiep
naar thuisclub CSW
Zandvoortmeeuwen drie gewel- alsnog
met
3-2.
dige kansen. Robin Castien en
De eerste helft was duidelijk
Riek de Haan hadden moeten
scoren en ook Bas Heino kreeg voor Zandvoort'75. Met goed
een niet te missen kans. Heino verzorgd voetbal, dat gepaard
was zelfs de doelman al gepas- ging met een grote inzet, werd
seerd, doch zijn inzet kwam te- CSW op eigen helft vastgezet.
gen de knie van een op de doel- Na een kwartier voetballen kon
lijn geposteerde verdediger.
Zandvoort'75 juichend naar het.
De genadeklap bleef HBC be- midden lopen. Edwin Ariesen
spaard en zoals vaak in het had op aangeven van Tim Goosvoetbal viel het doelpunt aan de sens de score geopend. De gastandere kant. Vijf minuten voor heren probeerden meteen iets
het einde rondde HBC een terug te doen. De Zandvoortse
knappe aanval goed af, 1-1.
defensie had er over het geheel
genomen goed het oog in.
Doordat beide teams de aan„We hebben perfect gespeeld," vond trainer Pieter val zochten, ontstond er een
Keur. „Maar we hebben wel open wedstrijd met wisselende
twee punten weggegeven. Met kansen. De Zandvoorters ginhet vertoonde spel ben ik zeer gen daar beter mee om. Dennis
tevreden, maar met de uitslag Keuning stond aan de basis van
niet. We hadden de kansen de tweede treffer. Zijn voorzet
moeten benutten. Elk punt dat werd door Tim Goossens omgeje kan pakken in een uitwed- zet in een fraaie treffer, 0-2.
Het was voor de Zandvoorstrijd is meegenomen in deze
hele moeilijke maar wel leuke ters jammer dat al snel in de
competitie. Zondag nog een tweede helft een tegentreffer
helft tegen Zaandijk, en dat ontstond, 1-2. CSW zette nu aan
wordt heel erg moeilijk. Zaan- en Zandvoort'75 kreeg het
dijk kan nu namelijk vier vaste moeilijk. Door het verre opbasisspelers opstellen, die er dringen van CSW ontstond er
wel veel ruimte voor Zandeerst niet bij waren."
De twee weken geleden ge- voort'75 om een counter te
staakte wedstrijd, wegens een plaatsen. Daaruit kreeg zowel
beenbreuk, tegen Zaandijk Ted Saunier als Dennis Keuwordt zondag uitgespeeld. De ning een fraaie kans de strijd in
Zandvoorters beginnen op ei- het voordeel van Zandvoort'75
gen veld om half drie met een 1- te beslissen. Het gelukte echter
0 voorsprong. Er moeten nog 44 'niet om de kansen te verzilveren.
minuten worden gespeeld.

ZVM laat kansen op
overwinning liggen

ZANDVOORT - Koploper
HBC is op eigen veld ternauwernood aan een nederlaag
ontsnapt. Zandvoortmeeuwen, leek te gaan winnen,
doch in de slotfase scoorde
HBC alsnog de gelijkmaker,
1-1. De Zandvoorters lieten
Voor zo'n vijfduizend toe- enige fraaie kansen ongeschouwers waren vooral de bruikt.
strijd in de toerwagenklasse tot
1400cc en de Pepsi Citroen AX
Cup, waarin Rob Karst zijn eerste nationale titel binnenhaalde, het aanzien meer dan
waard. In de Vege Sierra Cuprace zorgde Zandvoorter Ronald
Vossen voor een fraai succes
door als eerste over de finish te
snellen. Vossen hield Kemmer
uit Diemen bijna op vier seconden achterstand. Ondanks de
overwinning van de Zandvoorter ging de nationale titel naar
de Amstelvener Evert Bolderhey.

Foto Pursburenu Zandvoort

Voor bijzonder veel publiek
hebben Zandvoortmeeuwen en
HBC er een ontzettend boeiend
voetbalgevecht van gemaakt.
HBC was -over de gehele wedstrijd gezien meer in balbezit,
maar Zandvoortmeeuwen was
veruit het gevaarlijkst. De spitsen Riek de Haan en Robin Castien gaven de Heemsteedse verdedigers handen vol werk. Driemaal kwam een Zandvoorter in
scoringspositie, maar het lukte
vooralsnog niet een voorsprong
te nemen.

Bluijs vangt meeste vis
ZANDVOORT - Negen leden van de Zeevis Vereniging Zandvoort verschenen aan de start voor een Pierwedstrijd in IJmuiden. De visvangst was uitstekend met uiteindelijk Henk Bluijs als
grote winnaar.
Hoewel het in het binnenland behoorlijk mistig was, scheen in
IJmuiden een lekker zonnetje. De Zandvoortse vissers vermaakten zich best en vingen bovendien bijzonder veel vis. Ruim negen
meter vis, onder andere tong, paling en kabeljauw werd uit het
water gehaald.
De grootste en de meeste vis werd gevangen door Henk Bluijs.
Frits Stiekel werd goede tweede, terwijl de derde plaats voor
Klaas Langereis was. Dit was de tweede wedstrijd waarin veel vis
werd gevangen. De leden van de Zeevis Vereniging Zandvoort zijn
dan ook optimistisch gestemd voor.de derde wedstrijd,.die gepland staat op 18 november aanstaande.

(ADVERTENTIE)

Capi-Lux gaat
digitaal met Sony
Sonv introduceert clc nieuwe standaard in videotechnologie:
Sony Dioital Video. Een revolutionaire techniek die de
analoge systemen in alle opzichten overtreft: in kwaliteit,
in bedieningsgemak en in mogelijkheden.
Kom TTaar Capi-Lux, onze medewerkers geven u uitgebreid
advies over .clc/c vernieuwing in beeld en geluid met
de nieuwe Digitale Video Camcorders.

BRENGT LEVEN IN BEELD
Haarlem Winkelcentrum Sdulkwijk, Rmër.uhvd' U,
Hoofddorp Krui.swrg 656.

gelijkmaker ontstond, 1-1. Door
goed ingrijpen van de ZHC defensie werd een achterstand
voorlopig voorkomen.
In de tweede helft was het
betere spel van Kraaien. Ook
toen een Kraaien-speler uit het
veld werd gestuurd, slaagde
ZHC er niet in daar profijt van
te trekken. ZHC forceerde wel
een paar Strafcorners maar
wist daar geen raad mee. Kraaien liet zien hoe de strafcorner
genomen moet worden. Driemaal verdween de bal achter de
Zandvoortse doelman, 1-4.

Mannen
Tegen het sterke en gerouti-

Emmen en Van der Meulen
fier aan kop bij Bridge Club

ZANDVOORT - Na vijf
van de zeven te spelen wedstrijden bij de Zandvoortse
Bridge Club blijven de heren Emmen en Van der
Meulen riant aan kop. Maar
liefst dertig procent bedraagt de voorsprong op
Coach Peter Castien was niet nummer twee.

erg blij met het resultaat. „We
krijgen dit seizoen heel veel
Strafcorners, maar we benutten
ze niet," aldus Castien. „Daar
moet veel meer op geoefend
worden. Wat veldspel betreft
speelde Kraaien wel beter en
hun strafcorner was ook veel
beter verzorgd."

De heren Emmen en Van der
Meulen namen geen enkel risico en wonnen de vijfde wedstrijd met 62 procent. De familie Groenewoud r is de laatste
weken prima op'dreef en werd
knap tweede. De B-lij nster mevrouw Van Gellekom behaalde
met de heer Vergeest de derde

Z'75 laat voorsprong uit handen glippen

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fm Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00 • Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Mu2iekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tuësen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonslop service
9.30 t/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Even Brunchen m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

De derde Zandvoortse treffer
bleef uit, hetgeen CSW weer
hoopvol stemde. En CSW bleek
beter in staat de kansen te benutten." •
Na een half uur spelen was
doelman LUC Krom kansloos
op een inzet van een CSW-speler, 2-2. De narigheid was voor
Zandvoort'75 nog niet compleet. Vijf minuten voor het einde probeerde Dennis Keuning
de bal op zijn doelman terug te
koppen, doch tot schrik van
alle Zandvoorters verdween de
bal in eigen doel, 3-2. Een gebro-

neerde Akrides 4 heeft Lions
goed tegenspel geboden. Het
hooggeklasseerde
Akrides
maakte die hoge status volledig
waar. Lions maakte echter een
zelfverzekerde indruk en gaf
zich niet zo maar gewonnen. De
ruststand van 32-26 voor Akrides was voor de Zandvoorters
geen onoverkomelijk verschil.
In de tweede helft knokte
Lions zich terug in de wedstrijd. Snelle aanvallen werden
besloten met vele rake schoten.
Het was evenwel jammer dat
enige doelpogingen via de basketring net niet in het netje rolden. Daardoor bleef Lions tegen een achterstand van twee
punten aankijken.
De Zandvoorters kregen vervolgens door enige vreemde
scheidsrechterlijke dwalingen
een stevig tik. Akrides wist wel
raad met de onrust bij Lions en
liep uit naar een voorsprong
van veertien punten. In de slotfase pikten de Zandvoorters het
spel weer goed op. De tijd was
echter te kort om Akrides te
verrassen, 63-55.
„Blijven we zo spelen dan komen we een heel eind," stelde
Peter Bos. „Nu hadden we een
beetje pech. Bovendien hebben
we de sterksten wel gehad en
daarom moeten de punten nu
gehaald worden. Het loopt erg
lekker."

ken Zandvoort'75 slaagde er
niet meer in de stand recht te
zetten.
„Een gelijkspel was perfect
geweest en hadden we ook wel
verdiend," meende trainer Harry Talsma. „Elk punt dat je nu
pakt, is meegenomen. Gezien
de trainingsopkomst, die niet
best is, ging het niet slecht.
Vooral in de eerste helft werd
er goed gespeeld. In de tweede
helft vallen we meestal terug,
wat jammer is. Het zelfvertrouwen ontbreekt dan."

plaats in de A-lijn. Na vijf ronden staan de heren Emmen en
Van der Meulen eerste, terwijl
de dames Groenewoud en Smit
de tweede plaats innemen. Mevrouw Molenaar en de heer Koning zakten naar de derde plek.
De B-lijn gaf als overwinnaars de dames Van Ackooy en
Drenth te zien, die met een score van zestig procent stegen van
de veertiende naar de twaalfde
plaats. Tweede werd de familie
Van der Werff en derde de dames Bosschert en La Grauw.
De ranglijst wordt hier aangevoerd door mevrouw Van Gellekom en de heer Veldhuizen. De
dames Van Gastel en Mens zijn
op de goede weg, dat wil zeggen
promotie naar de A-lijn, en
staan tweede. De dames Bosschert en La Grouw de derde
plaats hebben bereikt.
De dames Polm en De Vries
legden in de C-lijn beslag op de
eerste plaats met een mooie
score van 63 procent, op de voet
gevolgd door de dames de Jong
en Voolstra. De eerste plaats
wordt thans ingenomen door
de dames Lemmens en Menks
met kort daarachter de dames
Polm en De Vries.

Zandvoorts
ZVM-handbalteams
houden vorm vast
ZANDVOORT - De Zandvoortse handballers hebbon
ook de aanval van concurrent
Tonegido afgeslagen. Zanclvoortmeeuwun won met 22-18.
De vrouwen van Zandvoortmeeuwen speelden geweldig tegen koploper Victoria en hiulden stand, 7-7.
In een prachtige wedstrijd
hielden Tonegido en Zan'dvoortmeeuwen elkaar aardig in
evenwicht. De Zandvoort ers
waren steeds aan de goede kant
van de score. Tonegido moest
een 8-6 achterstand bij de rust
accepteren. In de tweede helft
raakte vooral Cor van de Koekelt op schot. De Zandvoorter
scoorde in deze wedstrijd tienmaal en had daardoor een groot
aandeel in de zege, 22-18.
De Zandvoortse vrouwen
snoepten ongeslagen koploper
Victoria het eerste punt af. Na
een ruststand van 3-li was er
ook in de tweede helft nauwelijks krachtsverschil. ZVM leek
met nog een minuut te spelen,
en een 7-6 voorsprong, op weg
naar een overwinning. Een aan
Victoria toegekende strafworp
deed de wedstrijd in een 7-7 gelijkspel eindigen.
Doelpunten mannen: Cor van
de Koekelt 10, Goran Bogojevic
4, Guido Weidema 3, Ronald
Vos l, Richard Vos l, Martijn
Hendrikse l, Nik Grijakovic l,
Patrick Terpstra 1. Vrouwen:
Mireille Martina 3, Daniëlle
Blom l, Wendy van Straten l,
Mariëlle Peet l, Corrie van deiBurg 1.

Toerrijders in
wiel van Breukink
en Danny Nelissen
ZANDVOORT - De wielrenners die zondag meedoen aan de eerste Brinta
Beach Classic, een wedstrijd op mountain-bikes
tussen Scheveningen en
Zandvoort, zullen zowel
over het strand als op de
boulevard fietsen. De renners finishen na 45 kilometer omstreeks tien over
twaalf op het Burgemeester
Van Penema Plein.

Tijdens de wedstrijd zal de
top van de internationale ATBrijders het opnemen tegen de
wegrenners en veldrijders. De
Nederlandse kampioen mountain-bike Bart Brentjes verschijnt aan de start naast Tony
Rominger, Eric Breukink, Danny Nelissen (wereldkampioen
amateurs 1995), Frans Maassen, Mario Cipolini, Paul Herijgers, Danny de Bie en Adri van
der Poel. Het bijzondere van de
Brinta Beach Classic is dat behalve profs ook toerrijders mee
mogen doen. Volgens de formule 'start in het wiel van je idool'
kunnen ze hun krachten meten
In de D-lijn werd de familie hun favorieten.
Kerkman eerste met een geweldige score van 69 procent. De
De start is om 12 uur in Schedames Van Leeuwen en De Post veningen. In Noordwijk en
behaalden 61 procent en bleven Zandvoort gaan de renners de
hiermee royaal aan de leiding. boulevard op.

Johan van Marie loopt na TROS-loop marathon New York voorgoed doel

'Taart voor sponsors
binnen vier uur twinti
ZANDVOORT - Onder de
vierduizend atleten die meededen aan de elfde TROSloop zat ook de 29-jarige
Zandvoorter Johan van
Marie. Hij volbracht het
zware parkoers van de
TROS-loop, dat loopt van
Haarlem via Zandvoort
naar Haarlem, in een tijd
van l uur en 31 minuten.
Met dit persoonlijk record
liep hij de halve marathon
sneller dan Gerard Nijboer,
die aan het aftrainen is, en
prins Maurits.

Volgende maand op 12 november wacht Van Marie een
nieuwe uitdaging: de marathon
van New York, een afstand over
42,2 kilometer. Terwijl hij eigenlijk helemaal niet van hardlopen houdt. Nadat hij met
voetballen stopte, onder andere
vanwege een zware knieblessure, is Van Marie gegrepen door
de atletiek. Hoe komt dat zo?
„Ik doe het voor mezelf omdat
het een uitdaging is om het vol
te houden. Dat vind je niet in
het voetbal. Bovendien doe ik
het voor een goed doel, namelijk het Ronald McDonaldfonds."
In maart van dit jaar begon
Van Marie met de training. De
rondjes van een paar kilometer
werden al snel opgevoerd tot
afstanden van 15 kilometer.
„Het begon met drie keer per
week en dan totaal zo'n dertig
kilometer, terwijl dat nu vijf
keer per week en tachtig kilometer is geworden. Dat moet
ook wel anders haal je het einde
van een marathon niet. Ik moet
wel zeggen dat het lopen saai is,
voetballen is leuker. De TROSloop was echter hartstikke
leuk. Als je door Zandvoort
loopt zie je en hoor je veel bekenden."

Johan van Marie (rechts) op de Van Lennepweg, halverwege de TROS-loop: 'Ik moet wel zeggen
dat het lopen saai is, voetballen is leuker'

als vertegenwoordiger werkt,
werd het initiatief geboren voor
een goed doel te rennen. Het
idee om het Ronald McDonaldsfonds te sponsoren werd
voorgelegd aan de directie. De
atleten willen zo 120 duizend
gulden bijeen lopen voor dit
fonds, dat dan een huis in de
nabijheid van een ziekenhuis
kan bouwen. Hierin verblijven
de ouders van kankerpatiëntjes
in de nabijheid van hun kinderen. Tot nu toe is er twintigduizend gulden binnen.
Het idee sloeg aan, maar als
tegenprestatie moet er gelopen
worden. De werknemers zijn
nu volop in training om de maGoed doel
rathon van New York tot een
Bij de firma Jongeneel Hout- goed einde te brengen. „Vragen
handel, waar Johan van Marie om wat geld op giro- of bankre-

kening te storten werkt niet altijd. Daarom wil ik de mensen
een beetje prikkelen^ om wat
voor het goede doel té doen. In
ieder geval bewerk ik mijn
klanten om wat te sponsoren,
maar ik hoop dat veel bekenden, bedrijven en verenigingen
mij zullen steunen. Dat kan
met het symbolische bedrag
van 42 gulden. Het is mijn eerste marathon en als ik niet binnen vier uur én twintig minuten finish dan kom ik persoonlijk een slagroomtaart bezorgen, bij diegene die mij gesponsord hebben."

worden onderhouden. „Het zal
behoorlijk afzien worden. Wc
gaan met veertien man en een
verzorger naar New York, dtis
hebben we wel steun aan elkaar. Met speciale loopschoenen, zodat ik geen last van mijn
knie krijg, moet het lukken. Bovendien lijkt mij het bezoek
aan New York heel erg leuk. Ik
ben nog nooit in Amerika sevveest. Ik heb gehoord dat het
daar schitterend is."

Zandvoorters die wat willen
storten voor het goede doel
kunnen dat doen op giro 76841
t.n.v. het Houtl'onds van Jongoneel Amsterdam. Johan van,
Afzien
Marie is bereid informatie te
Om deze tijd te verwezenlij- geven en is bereikbaar via teleken zal een straf tempo moeten foonnummer 5719778.
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CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
/20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel.:03463-51150.
DE METEOR: Verkoop nieuw
en gebruikt. Diverse landrovers
Citroen BX 19 diesel, 8-'89, 90-1 10-130. Onderhoud & repa192.300 km, d. bl., APK 4-'96,
ratie. Bloemendalerweg 54,
/ 7.250,-. 020 - 6974097.
WEESP, Tel.: 0294-415240.
CITROÉNSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Mazda 626 Xerxes 2.5I-V6
Verkoop onderd. nwe/gebr. 1993, 44.500 km. cruise control
Tel. 020-6320190 fax 6343433. ABS, elec. schfdk. alu velgen,
T.k. Citroen ZX 1.9D Avantage, stuurbekracht. startonderbrek.
trekhaak, donkergrijs met.
juni '92, i.z.g.st., / 19.000.
VAN VLOTEN CAR
Tel. 035 • 6239697.
TELEFOON: 020 - 6365052
V.a. ƒ85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen Mazda 626 Sed. 1.8M6V, GLX,
Spec. in Zaanstad Garage. Automaat 1992, 76.500 km.
RENE SPAAN, 075-281193. Stuurbekrachtiging, met alarm,
Vraag tevens naar onze inrui- donkerrood metal.
VAN VLOTEN CAR
Iers en aantr. rep, prijzen.
TELEFOON: 020 - 6365052 (

Land/Rangerover

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse aulo(ubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buiienveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad,
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
2000 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 1 3 1 , Amsterdam of bij de volgende Wcekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 42 l B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

•

ƒ 42,00

voor elke extra regel

ƒ 14,20

mm-prijs

ƒ

mm-prijs met vignet

ƒ

AUTO/MAXI'S per mm

8,80
8,80

ƒ10,40

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties

Mazda

Daihatsu

Daihatsu CUORE TX 7/91,
30.000 km, zwart, i.z.g.st.,
APK ƒ9000. Tel. 0172-433813.

Ford

Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), farief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

-665 86 86
^*^ff™

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Zie voor aanbiedingen, voor
handelaarsprijzen onder
Citroen. Van Aalst Auto's.
Tel.: 02979 - 84866

fb P* ff^/T*

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Voor een goede SAAB 99,
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 023 - 5614097

CIVIC automaat, 3 drs, 1,3 luxe,
mrt'86, apk tot 3'96, 107.000
km, ƒ 4500, tel. 0297 - 262150. Suzuki Alto GLS 5 drs, rood,
9/93,
slechts
7.600 km,
Volvo 240 Station car, b.jr. '85, ƒ 10.750. Citroen-dealer Olthof
geen APK, voor loop of sloop
Tel.: 020 - 6823520
ƒ2200.Div. TRIUMPH TR 4 en
VOLVO NIEROP 020 - 6183951.
MGB's
div. bouwjaren
Tel. 020 6278410 of 6596264

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

AUTO van de WEEK
Lada 2105 1.5, '92, 22.000 km
met Bovag garantie ƒ 7.750.
Westdorp: 020 - 6825983.
Fiat Uno 75 IE 1989, / 8.500.
Auto Service Wetter:
020-4976572
Seat Marbella, b.j. 6-'90,
73.710 km, kleur rood, ƒ 5.600,-.
COBUSSEN Baarsjesweg 249
Amsterdam: 020 • 6121824.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,Volvo 850, 2,5 GLE Estate
qroen m. 490.000 km, 1993,
f 53.500. Van Vloten, Volvo
dealer. Tel.: 020-6396222.

Renault 5 GT Turbo '89
ƒ 10.500 RONDAY
Plantage Middenlaan 19-21
Amsterdam 020 - 6237247
Ford Fiësta 1.1i, 1991, 61.500
km, blauw, APK/VVN gekeurd.
Nieuwe auto ƒ 13.250.Tel. 020 • 6719154

Audi

Autobedrijf 'De Meer'
Konnetlaanje 8, Rijsenhout
Teleoon: 0297 • 322193.

AMSTERDAM

Citroen

Daihatsu

U zoekt een nieuwe
gebruikte auto ?
U zoekt

Dealer ZUIDWIJK
Sales - salesü!

Porsche

Seat

Mitsubishi
Nissan

Lada

WESTDORP
LADA en KIA dealer
3x Lada 2105 1.5 .'92 t/m'93
6x Samara 3 drs . '91 t/m '94
5x Samara 5 drs . '92 t/m '95
2x Samara Diva 4 drs '92, '94
Citroen DS 21. 6-72, h.o.,1x Kia Sephia 1.6 4 drs .. '94
CITROEN
d.blauw, wit dak. Afk. omge- 1x Kia Sportage 2.0 16 V '95
OLTHOF
'95
ving San Remo, Ned. kent. Uit- 1x Kia Besta 2.2 D
Ax Escapade 2-93 . . .ƒ 13.950 zonderlijk fraai en goed. Adm. de Ruijterweg 396-398
Ax First 692
ƒ 14.250 ƒ 20.000,-. Tel. 0321 - 316447 A'dam: 020 - 6825983.
Ax First Class 393 . .ƒ 15.250
Ax First Inipr. 394 . . .ƒ 17.250
OTOïCI CITROEN
2\ Avantagc 1.6 10 92/ 18.950
biedt aan voor de
,7X Reflex 2.93
ƒ19.950
vaste prijs van:
ZX Aura 1.8 1.95 ... .ƒ29.500
Peugeot 309 GR 11 91 13.800
/ 5000.°eugeot 205 1.4 1 92 ƒ 14.250 AX 11 TRE '87
115.000 km
6 mnd. renteloze uitgastelde BX 14 TE LPG '90290.000 km
betaling van max. ƒ 10.000 BX 16 TRI LPG '87180.000 km
en 1 jaar volledige garantie Renault 5 TL '88 160.000 kir,
- 1 jaar gratis onderhoud
/ 6000.Isolatorweg 40. Afslag S 102
Amsterdam. Sloterdijk
BX 14 '87
150.000 km
BX 16 RS Break '86
020 - 6823520

Citroen

Lamborghini

/ 7000.AX 11E '89
89.000 km

ƒ 13.000.BX Toulouse '91
ƒ 84.000
Hogeweyselaan 21
1380 AG Weesp
02940 - 16661
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende. Tel. 04906-1528.
Tegen handelspri|zen: BX 1.9
Diesel Deauville, 693 ƒ 14.950.
BX 1.4 10/90, open dak / 8.000.
BX 16TGI, 1eeig., el. schuifd.,
st. bekr., recent ANWB-rapp.,
6.91 ƒ 11.000. BX 1.4 Deauville
LPG 10/92, ƒ 11.500. BX 1.6 TGi
LPG, 389 ƒ6450 BEREBEIT,
Amsteldijk 25. 020-6627777.

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Amsterdam - .Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ 775.Motjorrijlessen ƒ 50.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159, tel. 020-6138473.
Kempehlaan 90. tel. 020-6140005.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.
Verkeersschool Trendy
Amsterdam, een sensatie
in rijles: 020-4205386.

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd jonge auto's vanaf
1992 a contant. Belt u voor inl
03410-19354 of 0652-977028.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
T.k. gevr. loop/sloop en schade-auto's spec. merken Duits
en Japans. Tel. 020 - 6370711.

Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Voorkom onzekerheid in uw rijTel.: 02908 - 24640
opleiding en vraag de gratis
RIJLES-INFO-GIDS
voor Amsterdam en omgeving
aan: 020 - 6633773 of 6922612.
Tevens informatie over theorie- T.e.a.b.: Morris Minor Traveler
lessen en examentrainingèn.
1963, Oxf. bl. tax. rapp. aanw.
Wilt u een goede en niet te carr. zeer goed, houtw. matig,
motor gerev. Roman. auto.
dure rijopleiding? Bel dan
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 - Tel. 0299-372959
6127187. Eerste 4 lessen voor
Adverteren in deze rubriek .
ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,Tel. 020- 665.86.86
20 lessen + examen ƒ950,-.
FAX 020 - 665.63:21
Ook in Zaanstad en omgeving. Postbus 156, 1000 AD A'dam

Diversen

Campers

Spotkoopje!
moet (helaas) wegens omstandigheden snel weg

Mercedes 206 D
Camper, b.j. 1974, APK tot sept. 1996
Vraagprijs ƒ 2500
Tel. 020 - 6792841 (antw.app.)
Te huur VW camper type
CALIFORNIA 2+2 pers. va.
ƒ850.- p.wk., all in,
Autobedrijf Veldhuizen,
A'dam - ZO., 02940 - 17316.

Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Rover

Autofinanciering
en verzekering

Peugeots

Saab

Elke zaterdag
1 in 3 - HUIZEN- MINI'S
onroerend goed advertenties in
Het Parool - Trouw - de Volkskrant
U KUNT UW ADVERTENTIES OPGEVEN TOT
VRIJDAG 13.45 UUR.

Bel 020 - 665.86.86

Autosloperijen

Renault

Volkswagen

Automaten

Toyota
Carina II 2.0 D 2/92/11.900
Carina II 2.0 D 11/90 ƒ 9.800
Cor. 1.8 D Stat. 6/88 ƒ 6.400

Bedrijfsauto's

Volvo
240
440
440
440
440

2.0 Pol.Stat
DL
DL
1.7 GLi
2.0 GL aut.

v.a. ƒ 3.500.GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 020 - 6433733.

3/93 ƒ31.400
2/92 ƒ 10.500
1/93 ƒ 15.200
2/92/14.900
4/93 ƒ17.800

Autoverhuur

OUKE BAAS
9 Pefsonenbus (Peugeot J-5)
10-dagen wintersport
All in met vrije km ... ƒ.1690.Sneewkett. •+• skiboxen met
dragers voor ieder type auto
020-6719108 of 020-6794842
Zie ATS telet. pag. 888

FRANKRIJK
JE VAKANTIE-AUTO HAAL JE
UIT JE EIGEN KRANT.

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 02977.DE LUGT luxe en bestel vanaf
24229. Ook t.k. gevraagd.
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Gezinsuitbreiding? VW Passat,
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
4 drs, rood, 89-06, 138.000 km,
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
ƒ11.750. Tel. 02972-64935.
Golf II 1.6DCL 1/92/12.800
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant
Golf
III
1.9
CLD
3/92
ƒ16.800
VW bus, 2 L, 8 pers., rood/wit,
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
1980, nw banden, APK, voll. Jetta 1.8 CL 4-d.8/90 ƒ 9.800
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
4/92 ƒ 16.400
rjklaar, trekh., 8 gordels, erg Passat 18 CL
Polo 1.3
7/91 ƒ 9.400
Tel.
020
- 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
mooi, ƒ4.750,-, 040-2112722.
RENT A BRIK
Vento1.6CL
8/93/17.400
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Volvo Amazone '69, blauw,
Transporter
TD
1/87
ƒ
6.900
940 GL 2.3 Autom 12/92
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p.dag
i.g.st, techn., mech. perf.
940 GL 2.3, Airco
1/92
All-in. KM vrij! .
Rek. ter inz., APK. Bel. vrij.
940 GL 2.0
3/92
Tel.: 020-6922930
ƒ3900. Tel. 070-5110778.
745 GLD-TD Estate . . . . 1/88 ROVER GARAGE BOOM
440 Turbo . . . :
7/89 Peugeot 309 XL
340 DL aut
6/88 Profil '90
ƒ 9.950.345 DL aut
. 3/91
Nissan Blue Bird
440 DL 1.8i
• 10/93 1 6 LX '90
ƒ 9 950 - ± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
440 DL 1 .8
6'93 Volvo 940, 2.3
440 Fleet 1.8
6/94 GL '91
ƒ27950- Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.
480 ES 1 8i
. 10/89 Subaru Legacy 2.0 GL
AUTOBEDRIJF DICK MUHL Amerik. uitv.'93 . .. . ƒ 29.750.- ZX1.4Br. 6 mnd. gar./28.600
OFF. VOLVO DEALER
Xantra 1.8 Allure 2/95/36.500
Aalsmeer 02977-25667
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
Xantra 1.8 SX 9/94 / 34.700
Nijverheidslaan 1, WEESP
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
ƒ15.900
Tel. 0294 418200/418008
Lada Samara 1.5 5-drs . .1992 BX1.9TZi6/90
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en dé Volkskrant
ƒ13.900
Lada Samara 1 5
1990 BX 1.6TZi 1/90
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
ƒ 12.900
Lada 2105 1.5, verwacht 1992 AX 1,1 First 6/91
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINI'S is daarmee
ƒ 4.950
Subaru Vivio GLI
1993 BX 1.4 Lpg 6/88
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
Subaru Legacy 2.2 awd .1991
Van AALST auto's
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
940 GL LPG
'91 Subaru Justy 1.0 DL 5drs1992
Communicatieweg 6, Mijdrecht
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
850 2.5 Estate
'93 Subaru Mini Jumbo SDX 1991
Tel.: 02979 - 84866
850 GLT autom
'92 Subaru 18 GL
1987
740 GL Autom. LPG
'91 Daihatsu Cuore, verwacht 1992 Garage Alkema biedt aan;
740 GL station Diesel . . . . '90 Volkswagen Jetta 1.6 . , .1986
740 GL station LPG
'90 Honda Accord 2.0 EX ..1990 Renault Express '87 ƒ 4.250
740 GL autom. LPG
'91 Fiat Uno 75 iE
1989 VW Polo Van, Dsl. '87/ 3.500
Prijs incl.
740 GL antra. m
'88
Opel Kadett Van '86 / 2.250
li.T.W.
'
' '"i
740 GL grijs m
'85
Sierra 2.3 D. Van '87 ƒ 3.500
i
AUTO SERVICE WETTER
460 DL stuurbekr
'93
Honda Civic Lpg '87 ƒ 5.500
Schrijf hier in bloklelters
- i • i-Zwanenburgerdijk 603
1
460 GL 1.8
'92
2' i , u_
OpelAscona1.6D'83/ 2.500
uw tekst, l letter per
1161 NX Zwanenburg
440 DL-GL (8x) . . '90 t; m '94
49,3
3
i
'
Telefoon: 020-4976572
i
hokje.
Cijfers,
leestekens
i
Tel. 020 - 6126900.
1
440 aut
'90-'92-'94
en tussenruimten tellen
|
(56,0
4j
Nieuw,
Nieuw
340 GL Autom. . . . '87-'88-'90
voor l letter. Minstens H
82,7
Let op
340 DL-GL
'87 t m '90
Automarkt Barneveld
;
|
rebels beschrijven. Aan
LH) 4
Wagenpark Johan Boom
240 Stationcar 2.3
'92 Professioneel en betrouwbaar
1
i
de hand van de daarnaast
i
±
300
auto's
110.0
7
i
t
1
Grote keus en veel service,
Repluatsle tarieven kunt u
v.a. ƒ 600.- tot ƒ 20.000.f
132,7
8
ledere vrijdag en zaterdag
j . ..i . .
zi'lf uitrekenen wat uw
:
Oranje Hek
Kom naar Barneveld voor
149.4
j
9 .!. ... ... - i- ' advertentie kost.
Zuiderakerweg 83
uw verantwoorde aankoop.
1'
1
1 (i(i,l
10 i |
.
. i 1 ...1 ...
Amsterdam - Osdorp
Industrieterr. Hasselaar-West.
Tel.
020
6105478.
Welkom
Naam:
Telefoonnummer.
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Tel. 03420 - 23432.
met persoonlijke service
Adres:
Garantie al v.a, ƒ1.000.Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- PARTICULIEREN, kom voor inlaan 128, Amsterdam-Noord. en verkoop van uw auto naar Bekend door heel Nederland
Handtekening:
Poslcde + Plaats:
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. de nieuwe grote automarkt te
Ook filiaal in Den lip 55
440
240
940
'91;
340

1.6 inj. km. 20.000 '94
DL Sed. 2.3i. 100.000 '91
GL aut. airco, km. 150.000
440 DL/GL
90 t/m 92
1.4
'
'87 t/m '90
VOLVO-NIEROP
Vancouvérstr. 2-12 A'dam-W
020-6183951.

Volkswagen

Klassiekers
en Oldtimers

Algemeen

E.S.S. B.V.

035-6564444.

I1AUTO l-IN-3

is de verkoop van uw auto eeri fluitje van een cent.

Volvo Van Vloten

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.

/ 8000,AX 11 TRE '88
63.000 km
ƒ 9000,BX TR Dsl aut. '89250.000 km
AX 11 Kway '89 5-d96.000 km

Volvo

Rijscholen

Opel

Hyundai

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen • Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Service en
Reparatie

Mazda

Amstelstein - Suzuki

GLi, kl. rood, LPG, 1-'92
ƒ13.000. BEREBEIT, Amstel
dijk 25. A'dam 020-6627777.

Ford

Lancia

een Peugeot ?

020-6121824

Honda

Fiat .

Huyndai

PEUGEOT-DEALER

Suzuki

Chrysler - Amstelveen

VISA GARAGE BV
Houtmankade 37, A'dam.
Tel: 020-6278410.

Chrysler Voyager

Seat Ibiza XL 1.5 '89, km
Audi 80 1.8 S 1990, 66.480 km.
46.600, APK 5-'96, kleur wit,
Civic,
1.4
GL,
aut.,
b.j.
'88,
3Schuifdak, trekhaak, centrale
prijs ƒ8400. 055 - 3671203.
vergrendeling, stuurbekrachti- drs., kl. antraciet, benz/gas,
ƒ6900,-.
Inl:
035-6935688.
ging, groen grijs metallic
VAN VLOTEN CAR
T.k. Honda Civic 1.4 GLS, bj.
TELEFOON: 020 • 6365052
'89, km 90.000, APK '96, blauw,
schade vrij, z.g.a.n. ƒ9500.
• De advertentie-afdeling be- Tel. na 18 uur: 020 - 6447722.
houdt zich het recht voor adWiegerbruinlaan 73, Uithoorn
vertenties eventueel zonder
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
opgaaf van redenen te weigeNieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
ren. (Art. 16 regelen voor het
(Op afspraak grats halen en brengen)
advertentiewezen).
Tegen handelsprijs: Lantra 1.5

Chrysler

XM Turbc D '92. Amb. airco
gehuifd. 5 stuks v.a. ƒ 24.500
XM Comfort '93
ƒ 24.500
XM Comfort '92
ƒ 19.900
XM 2.0i Ipg '90
ƒ 10.900
Xantia 18 SX. Ipg, '94/28.500
Xantia 20i SX
ƒ 24.500
/ X Diesel '93
ƒ 18.500
ZX 1.8 i Furio '93
ƒ 19.900
ZX 14i Fuore '93
ƒ 18.500
ZX 1.6 Aura 5 d. '91 ƒ 15.500
BX TGD Br. '92
ƒ 17.500
BX TGD Break '89
ƒ 9.950
3X RD break '86
ƒ 3.500
BX Dcauville D '93
ƒ 16.500
BX TZD '92
ƒ 12.500
BX 16 TZI '92
ƒ 14.500
BX Progress '92
ƒ 12.500
BX 16 TGi '90
ƒ 8.950
3X 14 Deauville '92 ƒ 12.500
BX 14 TE '89
ƒ 7.500
BX 14 RE '88
/ 4.950
BX 14 TE, Lpg '87 / 3.500
C 15 E 1400 '91
ƒ 7.750

BMW

Honda

sinds 1930

U zoekt een Peugeot waar u
Fiësta 1.1 C, 3d
91 jarenlang probleemloos mee
Fiësta 1.1 3-d
91
kunt rijden ?
Fiësta 1.0, 3-d
86
Fiësta 1.3i 3-d, aut. . .93 Dan is hier het goede adres:
Escort 1.3 CL, 3-d .. .91
Autobedrijf COBUSSEN Escort 1.4 CL 3-d . . . .89
Baarsjesweg 249-253
Escort 1.6 CLX
91
Amsterdam
Escort 1.4 CL 3-drs. .91
Escort 1.6 CLX 3-drs .92
Sierra 2.0 GL aut, 4-d 88
Sierra 2.0 CL kombi
Sierra 2.0, Aut
86 Direct bereikb. v. a. Postjesweg
Sierra 2.0 CL aut. 4-d 89
Sierra 2.0 CL, 5-d
89
Scorpio 2.0 4-d
90
Mondeo 1.8TD Wagon95
106 XN/XR/XS, v.a. '92
Opel Kadett 1.3
87 205 Accent, v.a. '86,
Opel Corsa 1.4 HB, 3-drs. .90 205XR/XS 1.4, '88- '92,
Opel Corsa 1.4 Hb, 3-drs. .91 205 GR 1.1 '93,
Citroen BX 16 RS, 5-d . . . .86 309 XL/XR/GR 1.4, '90/'92,
Lincoln Continental 4-d
92 306 XR 1.4 '93,
Nissan Blue Bird 2.0 5-d 85 405 GL 1.6 '89,
Nissan micra 1.2 3-drs.
89 505 SX 2.0 '87,
605 SV 3.0 '91.
OCCASION TIP:
ZUIDWIJK,
Ford Escort CLX 5-d
92
Minervalaan 86
Ford Esc. stat., '87,116000 km,
A'dam-Z. (bij de RAI)
nwe uitl., v.rem., distr.riem, apk
020-6629517/6791864.
4-'96, ƒ4200.. 020-6623038.
Tegen handelsprijzen: 405 Gli
Ford Fiësta 1.1 i Cheers '93 1.6 (m. lichte beschad.), 3/91,
zwart, 40.000 km, prima staat ƒ11.950. Peugeot 405 1.6 GLi,
ƒ 15.000,-. Tel. 023 - 5628694. 4/90, ƒ10.750. 309 GL Profil
5-drs., LPG, 5-'86, ƒ4.750.
FORD SIERRA STATIONWAGEN, 1.8TurboDiesel CLX, BEREBEIT, Amsteldijk 25,
mei '92, zwart, trekhaak, open 020 - 6627777.
dak, nieuwe banden, recente
grote beurt (bij dealer), weinig
km, ƒ21.500, tel. 020 640 6392/fax 020 - 640 6384.
MOTORISCHE PROBLEMEN?
Laat uw auto testen d.m.v.
T.k., weg. vertr. buitenland, de modernste apparatuur
Ford Mustang, '66, V8, autom.,
Garagebedrijf Out:
ƒ10.900, Ford Sierra J.6, Le Tel. 020-6441020. Geopend
Mans, '86, zwart, i.z.g.st,
ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur.
ƒ 3250. Tel. 020 - 4004069:
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford

Audi

Renault

COBUSSEN

niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

AR 33 1.7 QV, ' 8 8 . . . ƒ 4.950
ƒ11.400 AR 75 1.8 IE, m. '87 .ƒ 4.950
ƒ16.700 Audi 100 Quattro '87 ƒ 7.950
AUTOLAK
Audi 100 CD Aut. '87 ƒ 7.950
Audi 100 blauw '85 . .ƒ 3.950
ƒ21.200 BMW 635 CSi verl. '82/11.950
alle kleuren
BMW 520i bl. met '87 ƒ 7.950
BMW 520i Aut. '84 . . ƒ 3.950
ook in spuitbussen
ƒ 6.900 BMW 324 Dsl. aut.'87/ 7.950
ƒ 5.800 BMW 316 LPG, '86 . . ƒ 5.250
ƒ 19.800 BMW 316 Blackl. '88.ƒ 8.950
Otto Nieuwenhuizen bv
Cors. 2.2 LT Aut. '94 ƒ 18.950
XM Ambiance 2.0i '90/ 10.950 Overtoom 515, Amsterdam
ƒ24.500 BX 14 RE LPG, '88 . . ƒ 4.950
(020) 6129804'
BX 14 RE, bl. met. '86/ 2.950
BX 16TRS '87
ƒ 3.950
ƒ 8.000 BX 16 TRS, aut. '87 .ƒ 3.950 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
ƒ 8.500 ZX Mie Lpg, 5-d '92/12.950
Ruilstarters en dynamo's.
ƒ 10.200 DAF55, w.b. vrij '70 .ƒ 3.750
Valkenburgerstraat 152.
ƒ 18.200 Fiat Uno 45 S, 5-b. '86/ 2.250
Tel.: 020-6240748.
ƒ 13.900 Fiat Tipo 1.4 ie '89 . . ƒ 7.950
ƒ 21.400 Fiat Tempo TD '93 . .ƒ 15.950 Grote sortering ONDERDELEN
Fiat 1.9 Sp. Targa '80 ƒ 7.950 van schade-auto's, alle
Thunderb. Aut. '88 . . ƒ 9.950 merken, alle bouwjaren.
Charade TS
11/89 ƒ 7.400 Must. V8 Coupé, '85.ƒ 5.950 GEBR. OPDAM B.V.
2x Scorpio 2,9 Aut.'91/ 10.950 Tel.: 02502-45435:
Scorp. 2.0 GL HB '89 ƒ 8.950
Tempra 1.6 IE St.4/92 ƒ 13.400 Sierra 2.0i GT HB, '93/ 13.950 Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
Tempra 1.9,
1/93 ƒ 13.900 Sierra 2.0 CLX Lpg,'91 ƒ 11.950
Tipo 1.4 IE,
11/89 ƒ 6.900 Sierra 1.8 CL HB '88 ƒ 4.950 Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Tipo 1.7 D. AGT4/90/ 8.200 Sierra 1.6 Las. HB '86/ 3.950
Sierra 2.3 D Van '86 .ƒ 2.950
Sierra 1.6 GL HB, '84 ƒ 1.950
Escort 1.3
4/88 ƒ 6.400 Escort 1.6 Sport '90 .ƒ 9.950
Escort 1.6 XR-3110/89 ƒ 9.500 Escort 1.6 D, '87 . . . . ƒ 4.950
Scorp. 2.0 CL 11/91 ƒ 11.900 Escort 1.4 CL Brav'90/ 7.950
Alfa Spider '91, rood ƒ30.000 Scorp. 2.4iCLaut1/90ƒ 9.800 Fiësta 1.1. m. '79 ...f 1.450
24 UURS-SERVICE
Sierra 2.0 CL
2/91 ƒ 9.500 Accord EX, aut. '86 .ƒ 5.950
Safrane R. T. 3.0 V6
Nu ook op zaterdag open!
11/84 ƒ 1.900 Accord 2.0, zilv. '88 .ƒ 6.950
aut.1992, 80.000 km .ƒ36.500 Sierra 2.3 D
Jaguar 3.6 Sov. aut.'89/ 12.950
GARAGE ECONOOM
19 Chamade 1992 . . .ƒ 15.750'
Lancia Delta 5-drs, '90/ 6.950
Alle reparaties
19 diesel 5 drs
ƒ 10.500
1/92 ƒ 13.500 Mazda 626 20i GXL '92/ 18.950
11 GTL 1987
ƒ 4.000 Conerto 1.5i
Koppeling
/ Remrevisie
Mazda 626 20i GXL '91/ 10.950
9 GTX 1986
ƒ 3000
Schadeherstel en -taxatie
Mazda 626 20 Cpé '88/ 7.950
11 TL 1984
.
ƒ 2500
Uitlaat en Schokbrekers
3/92 ƒ 12.500 Mazda 626 D, 5-d., '87/ 5.450
21 TL 1986
.
ƒ 4850 Lantra 1.5
Banden en Uitlijnen
Mazda 626 Coupé '87 f 4.950
Sonata
2.0
6/92
ƒ
13.500
Express 1987 LPG . .ƒ 5.500
APK en VVN Keuring
MB 200 D, '86
ƒ 9.950
5 TL v.a
ƒ 2.000
MB 300 TD Stat., '80 ƒ 2.950
Frederiksplein 6-8,
25 GTX aut. 1986 . . .ƒ 4.500
6/91 ƒ 10.900 MB 309 D VIP-bus '87f17.950
Tel.: 6233220
Citroen Axel 1986 . ..ƒ 1.750 Thema 2.0 IE
Mits. Colt 1.5 GLX '88/ 6.950
Citroen bx 1986
ƒ 3.250
Mit. Galant 1.6 GL '87/ 2.950 APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Seat Marbella 1991 ..ƒ 8.000
DIESELSERVICE
323 1.6 i GLX stat.8/92 ƒ 13.700 Nissan 300 ZX Aut., '86/ 11.950
RONDAY
Primera 20 D, aut. '91/ 13.950 brandstofpompen; verstuivers
323
1.7
LX
D,
10/91
ƒ
9.800
Plantage Middenlaan 19-21
Blue Bird 20 D Stat. '91 ƒ 6.950 cil.koppen vlakken. Garage/
626 2.0 DLX
6/91 ƒ 10.800
Amsterdam 020 - 6237247
Sunny 1.6i SLX, '93..ƒ 15.950
motorenrevisie FEENSTRA
Senator 30i 24V '93 , ƒ 29.950 Industrieweg 27, Duivendrecht
Renault 5GTS, 3-drs/rood, b.j.
Tel. 020-6980639
'87, 95000 km, i.z.g.st., ƒ4.475, Gal. 2.0 GLSI aut.2/91 ƒ 9.700 Senator 30i Aut. '91 .ƒ.19.950
Omega 23 D Stat., '92/ 15.950
incl. cass.radio. 020-6867269.
APK
KEURINGEN
ƒ70,
Omega 18 LS Aut. '90/ 9.950
RENAULT AMSTERDAM
Record 20 S Trav. '86/ 4.950 klaar terwijl u wacht.
BlueBird2.0EHB1/90/ 7.900 Record 20 S Car. '86 ƒ 4.950 Garage West-Center:
Top occasions met 1 jaar
Primera 1.6 LX 4/92/13.200 Record 20 S Car. '85 ƒ 3.950 020-6122476 (zonder afspraak)
garantie
Prim. 2.0 SGXHb7/93 ƒ 19.900 Record 23 D Car. '86 ƒ .3.950 2e Helmersstraat 15, A'dam.
.•Wibautstraat 224
Silvia1.8TBVan12/84/ 900 Astra Stat. LPG '93 . ƒ 12.950
020 - 561 96 11
Autobedrijf CRYNSSEN
Sunny 1.4 LX HBS/9^ ƒ11.900 Manta 18 S Aut. '83 .ƒ 2.950
Crynssenstraat 10-14
Tk. Ren. 5 Campus, b.j.'92 i.z.g
Kadett
13
LS,
'87
.../
4.950
Tel.: 020-6184402.
st., APK gek., opend., d. blauw,
Peug.
505
GT
TD,
'89/
7.950
APK-keurstation, reparaties
vr.pr. ƒ 11. 950. tel. 020-6696444 Astra.1.4iTailg. 1/92 ƒ12.800
Peug. 405 GXL D„ '92/ 14.950 alle merken en schaderegeling.
Astra
1.7
D Peug. 405 GXL '92 ..ƒ13.950
GLHb
2/93 ƒ 15.400 Peug. 305 SRi Br. '87 ƒ 3.950 Zelf sleutelen of auto spuiten
Kadett 1.3 HB 7/87 ƒ 5.200 R 25 TX, zw.met, '92 ƒ 15.950 doe je bij HEINING HOBBYKad. 1.5 TD stat. 11/89 ƒ 10.600 R 25 TX, Lpg, '88 .. .ƒ 6,950 HAL. 020-4976999 A'dam,
Kad. 1.6 D HB 8/89 ƒ 7.500 R 25 GTX, sp.vlg. '88 ƒ 6.950 Sloterdijk 3.
MINOR MOTORCARS
Kad. 1.7 D.stat 9/90 ƒ 9.800 R 25 TX, sp.vlg. '88 .ƒ 6.950
Sloterkade 43/44
Omega 2.0 i GL8/91 ƒ12.500 R 21 GTS Nevada, '89/ 7.950
Amsterdam
Omega 2.0 L
6/88 ƒ• 6.800 R 11 TL, 5-d., '85 .. .ƒ 2,450
Tel. 020 - 6177975/6158022
Vectra 1.6 i GL 9/91 ƒ13.400 R 5 Turbo, grijs '86 . .ƒ 4.950
Rover-dealer voor
Vectra 1.7TD i 8/92 ƒ 15.400 Espace 2000 GTX, '85/11.950
Amsterdam, Amsteveen e. o.
Espace LPG-o.b., '87 ƒ 12.950
Saab 900 Tb Aut. '85 ƒ 5.950 Geldleningen ABNR int. snel.
205 1.1. Jub. 10/90 ƒ 8.900 Saab 900 GL 5-d, '83 ƒ 2.450 betrouwbaar, laagste tarief,
309 1.4 GLX
1/93711.700 Suz. Alto GA, 3-d., '88/ 3.950 06-8282897 20 cpm. 24 upd.
309 1.6 XS
6/92 ƒ 10.400 Toyota Tercel, 3-d.,'84/' 1.450
Voor een goede
309 1.9 XLD . 1/90 ƒ 8.700 Volvo 340 GL, bl..'84 ƒ 1.250
SAAB 99, 90 of 900
405 1.6GL1
4/90 ƒ 7.000 Volvo 340 GL, wit '85 ƒ 3.950
ook ROYAL CLASS
405 1.6 GRI
3/91 ƒ 9.500 Volvo 240 GL, aut. '82/ 1.950
Autosloperij De Liede.
naar
4051.6GRIBr 7/91 ƒ 15.600 Volvo 240 Stat., '82..ƒ 2.950
INKOOP
405
1.8
GRI
11/92
ƒ
14.200
VW Golf D, sp.vl, '83ƒ 1.950
SAAB SERVICE
Loop + Sloop auto's
405
1.9
GLD
3/89
ƒ
9.000
MOLENAAR
Verkoop onderdelen
405 1.9 SRI
7/88 ƒ 6.900
HOOFDDORP
Fin., Leasing, inr.mog.
R.D.W. vrijwaring
405 1.9 GLD br. 5/93 ƒ 17.500
Geen voorrijkosten
Onderhoud, reparatie
Amteldijk-Noord 100 A
605 2.0 aut.
1/93 ƒ 19.200
020-6198691
APK, met eigen
AMSTELVEEN
023-353685
revisiewerkplaats voor SaabOuderkerk a/d Amstel
motoren en versnellingsbakken 18 GTL stat
12/82 ƒ 750
Grote sortering ONDERDELEN
tevens verkoop van nieuwe
020 - 640.55.52
19 TS 3-drs.
7/89 ƒ 7.000
van alle schade-auto's, alle
en gebruikte onderdelen
19 TD 3-drs.
6/90 ƒ 6.900
merken, alle bouwjaren.
Fax 020. 640.55.16
21 TL Sedan
10/91 ƒ 7.800
GEBR. OPDAM B.V.
023 - 5614097
Alle auto's APK en NAP
21 TD Nevada 1/87 ƒ 5.300
Tel.: 02502-45435.
Zondag 15/10 open
21 TL Nevada 4/92 ƒ-13.900
SAAB DEPOT
Het HOOGSTE BOD?? Bel
' 8/90 ƒ 9.000
Verkoop van nieuwe en gebr. 25 TX
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
1/88 ƒ 6.000
onderdelen. Tevens revisie, on- 25 TS
Loop-, sloop- en schadeauto's
Clio 1.2 RL
5/91 ƒ 11.400
derhoud, rep. 04120-36737.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Clio1.4RT
3/93 ƒ 17.800
Wij hebben keus uit
Clio 1.8 RSi
6/93 ƒ 19.800
meer dan 10 Automaten

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Peugeot

Accessoires
en Onderdelen

C.T.H. OCCASIONS

Alfa Romeo

GOLDCAR MITSUBISHI

Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

OPRUIMING !

Nissan 300 ZX Targa '85, grijs
metall., er. contr., alles eiektr., 33 1.7 ie
1/92
nw. banden, sportvelgen, ra- 33 1.7 IE Wagon 7/93
dio/CD-wisselaar ƒ8.950,-,
0297 - 321745 (na 18 uur).
NISSAN MICRA 1.2 lx 9.9 1 APK 80 1.9 Turbo D, 8/92
tot 9-96 rood 38.000 km schade
vrij gr. beurt 9-95, ƒ 10.500.
316, 5-bak
12/87
Tel.: 020 - 6132590.
316, 2-drs.
7/86
Tegen hand.pr.: Nissan Prairie 518i,
1/91
2.4 SLX, 1/93, van 1e eig., LPG,
groen metall., ƒ30.500.
Nw. model Sunny 1.4 L, 16V
2.5 l SE, LPGob1/92
3-drs. -LPG, 3/92 ƒ 12.250.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A'dam 020-6627777.
BX 1.4 l Cannes 8/91
BX 1.6 TGI
11/91
1/92
• Auto te koop? Plaats in deze BX 1.9 TD
1/93
rubriek. U zult verbaasd staan ZX 1.8i Furio
XM 2.1 D 12,
5/91
jDver het resultaat.
Xantia 1.8 X
5/93
^

Mitsubishi

Cuore TS/TX
'91 t/93
Charade 1.3 inj. . . . '90 t/m'93
Cuore TS, aut
'87
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstraat 2-12
A'dam-West. Tel. 020-6183951.

Daihatsu Cuore '92,
40.000 km. ƒ 10.500.Tel. 020 6719843

Nissan

13-26
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Auto-Moto

d'ltalia
Houten (U.)

20-21-22 oktober
Italiaanse auto's en motoren
ALFA ROMEO - ABARTH
AERMACCHI - BIMOTA
DE TOMASO • DUCATI
FERRARI • FIAT - GILERA
ISO • LAMBORGHINI
LANCIA - LAVERDA
MASERATI - MV AUGUSTA
MOTO GUZZI - VESPA
Onderdelen, restauratie, clubs
Open: 10-18 uur
Volvo Stat. 745, '88, LPG ob cv, Barneveld.
stereo, trekh. stoelverw. Vaste Vrijdag en zaterdag, Succes
Expocenter EURETCO
Ino: 035-6836990
pr.f 16.750. Info 0493 -691249. verzekerd. Tot ziens.

Van Vloten

Amsterdam
uw Volvo-dealer

tussen
Landsmeer & Purmerend
Tel. 02908 - 24640

Weekmedia

18/19 oktober 1995

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'

Nieuwe Hyundai net even anders

Deze
wbek

Hyundai Lantra 1.8i GLS van
alle gemakken voorzien

Autobewaking
Almera
Nissan

Hyundai Lantra Wagon is januari leverbaar

m,o foren.

Baleno: de auto
voor de zakenman
Suzuki krijgt een auto voor
de zakenman. Het merk breidt
namelijk de Baleno-reeks naar
boven uit met een versie die is
voorzien van een vederlichtc
maar sterke 1.8 motor. De
Baleno 1.8 GTX komt begin
1996 naar Nederland.

Vorige maand maakte de
nieuwe Hyundai Lantra zijn
opwachting in Nederland. Als
hij net zo voortvarend van start
gaat als de Excel vorig jaar
deed breken er drukke tijden
aan voor Hyundai. Het
paradepaard dat in het zakelijk
segment opschudding kan
veroorzaken is de zeer
luxueuze Lantra 1.81 GLS met
het A4-optiepakket.

H

et Koreaanse merk is
duidelijk bezig aan
de vette jaren. Op de
thuismarkt neemt
het met 1,3 miljoen auto's de
helft van de jaarlijkse autoproduktie voor zijn rekening. Maar de verwachtingen zijn hooggespannen
want in het jaar 2000 wil Hyundai een produktiecapaciteit hebben van 2,3 miljoen
auto's waarmee het vandaag
tot de tien grootste autoproducenten ter wereld zou behoren.
In Nederland drong Hyundai
dit jaar voor het eerst door tot

de top 20. De verkoopcijfers stegen in de eerste helft van dit
jaar met 40 procent ten opzichte van dezelfde periode in 1994,
van 3865 tot 5437. Die klapper is
te danken aan de nieuwe Excel.
Ook in het bedrijfswagensegment doet Hyundai goede zaken met de uiterst succesvolle
H100. De derde nieuweling
staat nu voor de deur, de Lantra.
Eigenlijk moeten we spreken
van derde en vierde omdat er
voor het eerst een Lantra Wagon op de markt komt. Weliswaar duurt dit nog tot begin
volgend jaar maar hij is nu al te
bestellen. Als beloning voor het
wachten geeft Hyundai een forse korting.
De Lantra heet in eigen land
Avante en verdrong daar sinds
zijn introductie eerder dit jaar
de grotere Sonata van zijn eerste plaats. In tegenstelling tot
wat veel fabrikanten doen bij
modelwijzigingen, een facelift,
koos Hyundai voor een totale
verandering. De nieuwe Lantra
doet in weinig opzichten nog
aan zijn voorganger denken. De

Avontuurlijk uitstapje
Er lopen toch vrij rare snuiters op deze aarde rond. Neem
bijvoorbeeld Gerhard Plattner en zijn maatje Norbert
Pöchmann. Enige tijd geleden maakten we al melding van
hun voornemen om zo snel mogelijk per Audi A4 Quattro
van de noordelijkste plaats van Noord-Amerika naar de zuidelijkste van Zuid-Amerika te rijden. Nou, ze zijn erin
geslaagd. Het kostte hen 20 dagen, 11 uur en 55 minuten om
de 23.298 kilometer van Prudhoe Baai in het noorden naar
Ushuasia in het zuiden te rijden en daarbij moeten we aantekenen dat beide heren zich aan de verkeersregels hebben
gehouden want het was geen Cannonball Run. Het moet dus
nog sneller kunnen.
Ze verpulverden met deze tijd het vorige record met ruim
drie dagen. Veel van de omgeving hebben ze niet gezien. En
of de heren nog een beetje genoten hebben tijdens de monsterrit? Plattner laat weten enkele momenten te hebben
gehad dat hij zich niet helemaal prettig voelde en dat
bevreemdt ons niets. Hij doelde op vrachtwagens in Equador
die 's nachts zonder verlichting plegen te rijden, op koeien
en ezels die zonder enige aankondiging vanuit het struiksgewas de weg op stappen, op grensovergangen in Centraal
Amerika die slechts te passeren waren na ruimhartige giften,
op nachtelijke bandieten en op een kleine vlucht per 40 jaar
oude DC6 om een moeras tussen Colombia en Panama over
te steken. Van de dikke sneeuwmassa's in de Andes en de 2
duizend kilometer lange rit over met ijs bedekte weg door
Patagonie werd hij niet meer warm of koud na deze avonturen.

carrosserie is vloeiend en superglad zonder tierlantijnen.
Opvallend genoeg heeft de Lantra niet de al bijna traditionele
wigvorm maar een horizontaal
lijnenspel wat hem een geheel
eigen karakter geeft. Dit laatste
wordt nog eens benadrukt door

ruimte tussen beide lampen bij
geopende klep niet al te groot.
De Lantra 1.8i GLS met het
A4-optiepakket is van alle gemakken voorzien. Hij heeft een
waslijst aan accessoires, zoals
cruise control, ABS, rondom
elektrische bedienbare ramen,

Rij-impressie Hyundai Lantra 1.8i GLS
de gesloten neus zonder grille.
Voor de ademhaling monteerde
Hyundai in de voorbumper grote luchtinlaten. Het derde remlicht is standaard gemonteerd
bij de hoedenplank. De achterlichtunits bestaan uit een stuk
en maken geen deel uit van de
kofferklep. Mede hierdoor is de

dito buitenspiegels, een lendesteun, een in hoogte verstelbare
bestuurdersstoel, twee fullsize
airbags met een Amerikaanse
inhoud van 60 liter, een in ongelijke delen neerklapbare achterbank en verwarming naar de
voetruimte achterin. Tegen
meerprijs is bovendien nog

eens een airconditioning leverbaar. De Lantra heeft vrij harde
zittingen die goed zitcomfort
bieden. Binnenin biedt hij meer
ruimte dan zijn voorganger
maar de hoofdruimte achterin
houdt niet over. Een normale
passagier stoot zijn hoofd tegen
de achterruit. Hij heeft voldoende bergruimte in de portieren en het console maar het is
jammer dat bij het ontwerp van
het dashboard de vormgeving
weer eens gewonnen heeft van
de functionaliteit. Het lijkt wel
of er geen auto's meer gemaakt
worden met enige ruimte op
het dashboard voor kleine spulletjes. De bestuurder krijgt van
de Lantra een goed zicht op de
wereld om hem heen en ook
alle bedieningsorganen bevinden zich binnen handbereik.
Het interieur is verder keurig
afgewerkt.
Het ligt voor de hand dat de
Lantra in deze uitvoering en
een prijs van net geen 40 mille
een plaatsje in het zakelijk segment gaat veroveren. Maar
daarvoor is nog iets nodig: een
fatsoenlijk presterende motor.
Hyundai ontwikkelde hiervoor
zelf een krachtige 4-cilinder 16klepper met twee bovenliggende nokkenassen met een inhoud van 1.6 en 1.8 liter. Beide
zijn zogenaamde lange-slagmotoren waarbij het accent ligt op
de trekkracht bij lage toerentallen. De 1.8i heeft een topvermogen van 94 Kw bij 61 honderd
toeren en een maximum koppel
van 162 Nm bij 5 duizend. Het
grootste deel van het koppel is
al beschikbaar vanaf tweeduizend toeren dus dat betekent
dat je er ontspannen mee kunt

sturen zonder voortdurend te
moeten schakelen.
De top van de handgeschakelde 5-bak ligt volgens de fabriek
net onder de 200 km/uur en die
cijfers haalt hij ook wel op de
teller. Binnen 10 seconden zit
hij op 100 km/uur. Een pittig
presterende motor die het ook
in de tussensprints naar zijn
zin heeft. Het tarandstofverbruik schommelt rond de 1:11
en dat is vrij acceptabel.
De Lantra heeft een onderstel
dat is afgestemd op Europese
omstandigheden en met het rijcomfort zit het dan ook wel
goed. De enige klacht die je
over het weggedrag kunt aanvoeren is dat de besturing nogal
licht is. Alle uitvoeringen van
de Lantra zijn voorzien van
stuurbekrachtiging. Het woord
ongevoelig is misplaatst maar
zeker bij hogere snelheden zou
het wel wat minder mogen. In
stadsverkeer is het natuurlijk
een prettige voorziening. De
Lantra schakelt redelijk maar
hij verliest het op dit front van
veel van zijn concurrenten. Het
schakelen vraagt enige gewenning want tijdens de test zaten
we er drie keer naast.
Maar de zachte prijs, de goede motor en de riante lijst met
accessoires maken veel goed.
Heel veel. Hij biedt veel auto
voor een gunstige prijs en oogt
net even anders dan zijn concurrenten. Er is dus voldoende
reden aan te nemen dat de nieuwe Lantra zich in rap tempo
nestelt in de directe nabijheid
van de gevestigde orde van de
middenklasse.

V

W heeft de auto ontwikkeld met Seat die
haar versie uitsluitend in Spanje levert.
Een logische beslissing van
Seat want Spanje is het land
bij uitstek voor dit type
auto. In geen ander land van
Europa zie je zoveel personenuitvoeringen van bestelwagens rijden. De Seat Inca
blijft daarom waar hij vandaan komt.
Volkswagen-importeur Pon
laat echter weten beide uitvoeringen van de Caddy naar Ne-

Volkwag-en Caddy Kombi

derland te halen. Het meest opvallende kenmerk zijn de asymmetrische achterdeuren. De
combi heeft uiteraard een neerklapbare achterbank en het in-

terieur kan worden aangekleed
volgens bouwstenen-principe
van de Polo. Volkswagen presenteert voor de Caddy 4 motorversies: een 1.4 en 1.6 benzi-

Het nieuwe topmodel is leverbaar als 3- en 4 deurs en beschikt over een rijke standaarduitrusting. Alles zit erop, dus
ook de 2 airbags en een elektronische startonderbreker. Beide
uitvoeringen hebben een vooren achterspoiler, zijskirts en de
3-deurs heeft bovendien een
dakspoiler. Hij is begin volgend
jaar leverbaar en de prijs zal
naar verwachting ergens de 40
mille komen te liggen.

Everhard Hebly

De Volkswagen Caddy is in aantocht
Goed nieuws voor
pizzabezorgers: de nieuwe VW
Caddy is onderweg. Het meest
opvallende daaraan is dat
Volkswagen hem begin volgend
jaar niet alleen als gesloten
bestelwagen maar ook als
combi op de Nederlandse
markt brengt.

S

uzuki stelt snel orde op
zaken. Als de markt
meer vraagt, speelt de
fabrikant daar doeltreffend op in. De Baleno
tracht een positie in het
drukke C-segment te veroveren maar daarvoor was
nog wel een beter topmodel
voor nodig waarmee je ook
zakelijk uit de voeten kunt.
De 1.8 GTX 3-deurs en 4deurs die nu op de markt komt
is een flink stuk luxueuzer dan
andere Baleno's en ziet er ook
sportiever uit, maar het belangrijkste nieuws van de Baleno
GTX vinden we onder de motorkap. Daar hangt een volledig
nieuw ontwikkelde 1.8 motor
met een topvermogen van 121
pk en een koppel van 152 Nm
bij 34 honderd toeren. Die waarde blijft bijna tot aan het maximale toerental van 62 honderd
overeind wat de souplesse en
prestaties ten goede komt.
Hij beschikt over twee bovenliggende nokkenassen en vier
kleppen per cilinder. En wie nu
denkt dat zo'n motor zwaar
weegt komt flink bedrogen uit
want schoon aan de haak weegt
deze 1.8 slechts 82 kilogram.
Dat is te danken aan het aluminium waaruit hij vervaardigd

is. Hij heeft een volledig elektronische ontsteking met per
bougie een bobine en een multipoint injectiesysteem. Suzuki
koos verder voor een speciaal
inlaat-spruitstuk dat zorgt voor
een optimale vermenging van
de aangezogen lucht en benzine
en dus voor een laag verbruik
en schonere vertaanding.
Hij is leverbaar met het Suzuki Suspension Control System
(SSCS) dat overhellen of duiken van de carrosserie tegengaat en de schokdemping aanpast. Hoe hoger de snelheid hoe
straffer het veerkarakter. SSCS
wordt gecombineerd met een
vierkanaals ABS die de minste
doorslipneiging in de kiem
smoort. Hij heeft voor geventileerde schijf remmen die van
een groter formaat zijn dan bij
de andere uitvoeringen. Ook
achter monteert Suzuki bij de
1.8 GTX schijfremmen. Het onderstel van de Baleno 1.8 is speciaal toegerust om de hogere
prestaties goed over te brengen
op het asfalt. Het rijgedrag laat
zich volgens Suzuki typeren als
voorspelbaar en neutraal.

nemotor en een 1.9 diesel en 1.9
zuigdiesel. Deze laatste is de
zuinigste van het stel en moet
het leeuwedeel van de verkopen voor zijn rekening gaan nemen.
De Caddy combi gaat in Nederland de strijd aan met de
Renault Express die eveneens
met achterbank en ramen verkrijgbaar is. In het segment van
de gesloten bestelwagens is het
veel drukker en en krijgt hij
behalve met de Express ook
nog eens te maken met de Ford
Courier en Opel Combo. Voor
de Nederlandse markt hoeven
we overigens geen klinkende
verkoopcijfers van de combi te
verwachten. Nederlanders willen nu eenmaal niet in bestelwagens rijden.
Het zal wel met het uiterlijk
van die auto's te maken hebben
want ze zijn wel uitermate handig in gebruik. Maar mensen
blijven je wel bestempelen als
pizzabezorger.

Balena 1.8

Onderdelendag Ford
Eigenaren van oude Fordjes doen er verstandig aan de volgende datum te noteren. Op zondag 12 november houdt de
Engelse Ford Club Nederland de jaarlijkse onderdelendag.
Ook de clubs van de Taunus M, Capri en XR/RS nemen deel
aan de dag die gehouden wordt in de Asselsestraat 234 te
Apeldoorn. De verkoop begint om 10.00 uur.

Vaarwel Bugatti
Bugatti is failliet verklaard. Het bedrijf met de roemrijke
geschiedenis heeft een schuldenlast van 100 honderd miljoen
gulden en ook al heet je Bugatti, ook in in Italië vindt men
zoiets te gortig.
Met het nieuwe en zeer dure project EB110 heeft Bugatti
zichzelf dus niet aan de haren uit het moeras kunnen trekken. Een baron is gestorven.

Revolutionaire winterband
Vredestein heeft een nieuwe Snowtrac-winterband op de
markt gebracht die omschreven wordt als revolutionair. Het
geheim van de band zit in het gebruik van de grondstof
Silica Solution II dat verwerkt is in het loopvlak. Dit materiaal verbetert de grip op het wegdek en verlaagt de rolweerstand. Ook maakt Silica bij lage temperaturen het rubber
elastischer en flexibeler.
In vergelijking met
zijn voorganger heeft de
nieuwe
Snowtrac
een 10 procent kortere
remweg.

De Audi, die het toch ook flink voor de kiezen kreeg, heeft
evenmin als de rijders ook maar een krimp gegeven. Het
brandstofverbruik bedroeg 11,5 liter per honderd kilometer
en over de hele rit verbruikte hij l liter olie per 10 duizend
kilometer.
De nieuwe Lancia Y
De Y10 gaat binnenkort als Y, spreek uit
Ipsilon, door het leven. De opvolger van de
Y10 heelt alles in zich om hem een
gelukkig leven te bezorgen.

D

e auto's met de meest aardige
vormgeving lijken tegenwoordig uit Italië te komen. Na de
recente design-orkanen van
Fiat en Alfa Romeo treedt Lancia dit
keer in het voetlicht met een knap
ogende opvolger van Y10.
De nieuwe Y is 3,72 meter lang en 1,69
meter breed. Een zeer compact autootje
dus maar hij ziet er zeer volwassen en
volwaardig uit. Daar ontbreekt het in deze
klasse nog weieens aan en Lancia koos
terecht voor een chique produkt. Hij wordt
weliswaar gepresenteerd als compacte gezinsauto, maar de Y is een auto waarmee je
ook in het zakelijk verkeer voor de dag
kunt komen. Hij heeft een fraaie lijn met
verrassende details.

Het dashboard van de Lancia Y

Zonnige
toekomst
voor Lancia
Wat dacht u bijvoorbeeld van een verticale handgreep in de raamstijl? Of het
praktisch is in het dagelijks gebruik moet
nog blijken maar het is wel gewaagd en het
komt het zijaanzicht ten goede. De neus is
onmiskenbaar Lancia. Het interieur is een
stuk completer dan dat van veel auto's uit
duurdere prijsklassen.
Alle versies worden onder meer uitgerust met een airbag, elektrisch bedienbare
ramen, centrale deurvergrendeling en Lan-

cia's Code anti-diefstalsysteem. Bij de opties komen we zaken tegen als ABS, een
airbag voor de bijrijder, airco en een audioinstallatie met afstandsbediening aan het
stuurwiel.
Motorisch komt hij ook al beter voor de
dag dan veel soortgenoten. Er is keuze uit
de"bekende 1.2 liter Fire-motor met 60 pk
en een gloednieuwe 1.4 liter met 80 pk en 3
kleppen per cilinder. Lancia belooft van
deze laatste motor prestaties die de Y naar
de top van zijn klasse brengen. Voor wat
betreft de transmissie is er keuze uit een
handgeschakelde 5- en 6-bak en een elektronisch geregelde continu variabele transmissie (CVT).
Op het gebied van de veiligheid beschikt
hij behalve de airbag en veiligheidskooi
over gordelaanspanners, een brandpreventiesysteem, beschermingsbalken in de portieren en een energie-absorberende stuurkolom. In november vindt de officiële introductie plaats.

Verder meldt
Vredestein
ook nog eens
een betere
slijtvastheid
en langere
levensduur.
De Snowtrac
is leverbaar
in de meeste
gangbare
bandenmaten met het
snelheidssymbool T.
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Volvo maakt het verschil. Een Volvo 850 Estate kiest men

een beetje tekort gedaan. De/e Volvo maakt immers niet slechts

van dagen zijn te kort en de nacht wacht. Die van individualiteit.

qua uitrusting, dank /.ij de Volvo-Lines. Met deze rijke optiepakkct-

nu eenmaal niet primair vanwege 'aardse" /.aken als ruimte en

een diepe indruk op de rationele helft van on/e giïj/.e cellen,

Een vrijheid die nog geaccentueerd wordt doorliet feit dat u de Volvo

ten bespaart u bovendien fors ten op/.ichte van "losse" opties.

Bijvoorbeeld doorliet optimum aan veiligheid.

850 vrijwel geheel naar uw hand kunt zetten. Qua vijfcilinder kracht-

U voelt 't aan alles: de Volvo 850 Estate is stellig de aangenaamste

N CC „. Je S50 Estate weet juist ook andere snaren te

bron: 2.0i. 2.5i. 2.5i 20V of de 2.3i Turbo 20V. En zeker

een vlakke vloer. Dat moet allemaal in orde xijn.
Van/eU'sprekend. Als dè/e criteria de

Volvo SSO v a f 62 -5SO
Volvo 850 Estate v.a. ƒ 66.850.-.

'doorslag geven, wordt een concept als de Volvo 850 eigenlijk

VOIJVO

manier om grijze cellen kleur te geven. De dealer wacht. ,r

bewijst het.

raken. Die van desimi. cevoel. smaak. Maar ook die van avontuur.

ALMERE-STAD, RON GEURS PERSONENAUTO B.V.. MARKERKANT 1405. TEL, 036-5346235 . AMSTELVEEN, VOLVO AMSTELVEEN PERSONENAUTO B.V.. VAN DER HOOPLAAN 180, TEL: 020-6476586 - AMSTERDAM Z.O, VOLVO AMSTERDAM PERSONENAUTO B.V., KOLLENBERGWEG 13, TEL,

020-6966811

. AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128. TEL, 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE VISSER B.V., BANSTRAAT 21-27, TEL, 020-6623979 - HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART 592, TEL, 023-248141 . MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF
J. VAN DER HELM B.V.. HOFLAND 154-162. TEL: 02979-81495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1. TEL, 02940-18200.

LET OP
Je theoriecertificaat is tot
31 december '95 3 jaar geldig,
daarna 1 jaar.
Theorie in één week
zaterdag 28 oktober
van 09.00 tot 17.00 uur

Gemeenschapshuis Zandvoort

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en Kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

Inlichtingen:

Autorijscholen:
Phil Waaning
Tel. 12071

Fa* Gansner & Co

Bert Hoogendijk
Tel. 14946

Spoedcursus

Let op onze

30 lessen + ex.aanvraag ƒ 1.700,- incl. b.t.w.
30 lessen + ex.aanvraag
Theorie + ex.kaart ƒ 1.775,- incl. b.t.w.

biedingen

Alle merken
Gashaarden en gosfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
on-r
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

EËNDAKKAPEt
IS RUIMTÉWINSI
Heeft u plannen, om samen met uw buren
een dakkapel of opbouw te laten plaatsen?
Wij geven'dan een aantrekkelijke

project prijs!

U wilt ook ruimtewmst op zolder?
Bel nu: 072-5022700, fax: 072-5022730
of post de bon voor een vrijblijvende
offerte.
Stuur mij uw documentatie
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Post de bon zonder postzegel naar:
RUITER DAKKAPELLEN
Antwoordnummer 1751
I620WKURSEM
Nijverheidsterrein 14
l64SVXUrsem

Ruiter!
DAKKAPELLEN
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ANWB TRAVELCOM MAAKT MOBIEL
TELEFONEREN WEL HEEL ERG GOEDKOOP.

uw ei

Ste

O L t/

s
Onder de naam Clubline presenteert Bruynzeel Keukens en Kasten uit Bergen op Zoom een nieuwe visie
op keukendesign. Een visie die aansluit bij de wensen,
trends en ontwikkelingen van de komende jaren. De
expressie van het individu staat daarbij centraal. Met
Clubline speelt Bruynzeel in op de individuele wensen
en behoeften van de gebruiker. Clubline biedt de
mogelijkheid om naar eigen inzicht en voorkeur de
keuken samen te stellen waarin men zich thuis voelt.
Op die manier wordt de keuken een persoonlijke werken leefomgeving.

Kan dat: voor maar 35 cent per minuut mobiel bellen met

Daarmee belt u 's avonds en in het weekend voor heel

een toestel van slechts 398,-? Jazeker, dat kan! Kom maar

weinig geld én met GSM-bereik in heel Nederland.

angs bij ANWB Travelcom. Daar hoort u alles over de

Kom dus nu naar ANWB Travelcom. Want gaat u in

prachtige Pockedine Tango telefoon, in combinatie met een

op dit fraaie aanbod, dan Jcrijgt u deze maand nog

3-jarig FreeSpace-abonnement op Het Mobiele Netwerk

een fantastische extra: 6 gratis nummers van een

van PTT Telecom.

6 Gratis
nummers van een
ANWB-magazine
naar keuze.

Hel omwerpen van een keuken
mei Clnhline is eenvoudig. Men
kan kie/en uil \ier eigentijdse
Cluhline designs en lien /oryuildig samengeslelde. ;iciuele kleurconihiiialies. Mei de versehillemle
Cluhline
ketikenelenieiilen en
accessoires kan men naai uens
variëren of' uitlireiden. C'luhline
keukens /ijn speeiaal ontworpen
als werk- en leefomgeving. Alle
elementen /ijn perl'eet op elkaar
algestemd /.odat de/e keukens niel
alleen fraai maar ook praklisch en
functioneel
/ijn.
Bruyn/ecl
gehruikle daarbij de hesie k\\aliteit
materialen. IZr is nauwlettend
gekeken
naar
gebruiksgemak,
ergonomie en extra comfort.

Ketaalhaar keukendesign
lien belangrijk onderdeel van de
Cluhline visie is de /eer inleressanie prijs. Hen C'luhline keuken is
standaard voor/ien van een 4-delige sel kenkenapparauuir en dus
kookklaar. Daarnaast knnl n kie/en uil maar liefst vier verschillende sels nierkappaialunr tegen speeiale prij/en. Bij hel samenstellen
van uu persoonlijke designkeuken
hepaali u in feite /elf hoeveel n
w i l t uilgeven. Brnyn/eel geell
daarbij met alleen aan wal de
meerkosten /.ijn. maar ook welke
kwaliteit en dinir/aaniheid u voor
uw geld krijgt. Iferlijke en duidelijke informatie /odal n «een

appels mei peren vergelijk!. Hu om
hel u nog gemakkelijker ie maken
heelt Urnyn/eel een l-easeeoncepi
ontwikkeld. Hlke C'luhline keuken
kunt u voor een aantrekkelijk, vast
bedrag per maand leasen. U heel'i
al een designkeuken van Cluhline
inclusief een 4-delige set Whirlpool keukenapparaluur voor nog
geen /esdui/end gulden of negenen/evenlig guhlen per maand.
Voor dat geld heeft u een kwaliteilskeuken van Bruyn/eel met vijl'
jaar volledige garantie

De zekerheden van de
grootste keukenfabrikant
Sinds de oprichting in IS97 is
Bruyn/eel
uitgegroeid lol de
grootste keukenfabrikant van de
Benelux en lol dé keukenspecialisi
hij uitstek.
De bijna honderd jaar ervaring
slaan garant voor extra /ekcrheid.
Zo geeft Bruyn/eel de garantie dal
uw keuken hij normaal gebruik
vijf jaar lang geen gebreken /al
verionen. Daarnaast hem u dubbel
ver/.ekerd door de bos'chermiii".

ANWB-magazine naar keuze.

ANWB Amsterdam
Museumplein 5, 1071 DJ Amsterdam,
Telefoon 020-6730844, fax 020-6797381.

VOOR MOBIEL TELEFONEREN KIES JE ANWB TRAVELCOM.
Niet elke dag krijg je de mogelijkheid op
een baan bij een compleet nieuwe organisatie. En de uitdaging om mee te werken,
aan het Europese succes van een bedrijf
dat zich in Amerika al ruimschoots heeft
bewezen. We hebben het dan ook niet over
zo maar een bedrijf, maar over Morton:
de uitvinder van de airbag. Begin april
is Morton Automotive Safety Products
gestart met de airbags in AmsterdamSlotervaart (en S oktober jl. is onze fabriek
officieel geopend). Inmiddels zijn al zo'n
150 medewerkers in dienst. Een aantal dat
de komende jaren uit kan groeien tot
rond de 1.000.
Op dit moment zoeken wij Operators
(produktiemcdewerkers).

Nederlandse taal, kunt hoofdrekenen en
bent minimaal 18 jaar. U bent een prettige
collega die graag in een team werkt, bereid
is om flink aan te pakken en er niet tegenop
ziet om fysiek redelijk inspannend werk te
verrichten. Bovendien bent u niet op uw
mondje gevallen als uw mening wordt
gevraagd. In verband met het werken in 2of 3-ploegendienst, woont u op bereisbare
afstand van Amsterdam en bent u niet
afhankelijk van het openbaar vervoer.

De sfeer en kwaliteit van
een Cluhline keuken
kunt n ervaren in de 100
keukenadviescentra van
Bruynzeel. Ook bij u in
de buurt kunt u kennismaken niet deze unieke
nieuwe visie en service
op keukengebied. De
verkoopadressen vindt u
in de Gouden Gids
van INTHRIHUR \VAARBORC.
en de A.N.V.K (Algemene Nederlandse Vereniging van Keukenspecialisieni. Mochten binnen v i j l
jaren onverhoopt toch gebreken
aan hel lichl komen, dan /al
Bruyn/eel de/e verhelpen. Bruyn/eel garandeert bovendien dal alle
onderdelen en materialen gedurende lien jaar leverbaar blijven,
l-venlnele reparaiies kunnen dus
altijd worden uitgevoerd.

OOG VOO
D E H E S AM S T E R D A M

MORTON BIEDT VEEL
Er wacht u geen gespreid bedje. Maar wel
een baan bij een bedrijf met grote toekomstplannen. Want in Europa behoort de airbag
steeds meer tot de standaarduitrusting van
de nieuwe automodellen. Een baan dus met
de nodige spanning en met toekomstmogelijkheden voor wie ons (groei)tempo bij kan
houden. De arbeidsvoorwaarden - zowel
primair als secundair - zijn concurrerend.
Wat we u echter niet kunnen bieden, is
een asbak; in ons bedrijf mag niet gerookt
worden.

OPERATORS
U bedient diverse machines aan één van
de assemblagelijnen, waarbij u regelmatig
wisselt van werkstation. U verricht ook
handmatige handelingen en u controleert
uw werk onder meer met behulp van
apparatuur. Kleine storingen lost u zelf op
en u zorgt ervoor dat op uw werkplek
voldoende materiaal aanwezig is. U werkt
in een team van ongeveer 25 mensen en
bent samen met uw collega's verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindprodukt. Dat betekent dat ieder teamlid
actief moet meedenken, meepraten en
meewerken om de zeer hoge kwaliteit die
we eisen waar te maken. De airbag 'K per
slot van rekening een veiligheidsprodukt.

OPEN DAGEN

4- en 25 november 1995
1 O . O O - 13.OO
Wibautstraat 84
INFO: O2O-523631 l

m/v'

Heeft u een afgeronde opleiding op minimaal
LBO-/MAVO-/MTS-' of vergelijkbaar niveau

i/nee'
l
l

Heeft u minimaal twee jaar ervaring als

LBO-/MAVO-ERS EN EEN AANTAL MTS-ERS
Wij vragen een afgeronde LBO- of MAVOopleiding; voor een aantal functies is een
MTS-opleiding vereist. Verder heeft u ten
minste 2 jaar ervaring als operator/produktiemedewerker, liefst bij een assemblagebedrijf. Las- en/of CNC-ervaring 'n een
pre. U beschikt over basiskennis van de

AANVRAGEN CATALOGUS
De Cluhline brochure is aan Ie vragen via het gralis ori-mimmer: Ofi - OW l.W). U krijgt de/e dan
snel en tiralis ilnhshe/orud

produkticmedewcrker/opcrator

.ja/nee*

t

Beheerst u het Nederlands gocd?_

. ja/nee'

|

Bent u 18 jaar of ouder?

. ja/nee*

|

ja/nee*

|

l
Woonplaats:

l

WILT U SNEL AAN DE SLAG?
Reageer dan ook snel. Wanneer u de vragen
in de coupon met 'ja' hebt beantwoord,
stuur deze dan - uiterlijk binnen 8 dagen en
met vermelding van Tempo-Team Projecten
op de envelop - naar Morton Automotive
Safety Products, Human Resources Department. Postbus 90486, 1006 BL Amsterdam.
De selcctiedagen vinden eind oktober plaats.
De selectie zal worden uitgevoerd door
gespecialiseerde medewerkers van TempoTeam Projecten.
Overigens, we rekenen op veel reacties van
vrouwen!

HEAO opleidingen/afstudeerrichtingen
accountancy (AC) .
bedrijfseconomie (BE) .
bedrijfskundige informatica (BI) .
management, economie en recht (MER)
bank- en verzekeringswezen (BV)
fiscale economie (FE)
commerciële economie (CE)
internationaal management (IM) .

, international management english stream (IM-ES)
, economisch-linguïstisch (EL)
• plus communicatie en public relations (CPR)
• management en informatie (MI)
, logistiek management (LM)
als afstudeervarianten.

l
Bent u bereid in 2-of 3-plocgendienst te werken?

L.

•doorhalen w,il niol v,in loep.issing is

HncKscHooi. voou l-ZcoNiiMisciii-: STI.'IIIKS • PosTHUs 295 • 10UO AG AMSTICKHAM
TKI.|.:I.-OIIS OliO-RÜUfi:! l l • Tuuil'AX 020-523H077

ouwin

Onder andere:
Alfissi
Arco
Banz Bord
B&B (talia

Komende weken moet u in ons wooncentrum 'n
>

beetje uitkijken waar u loopt. Er vindt namelijk een

nogal ingrijpende verbouwing plaats. Toch is het zinvol snel even langs te komen. Want om
plaats te maken voor de bouwvakkers geven we vanaf 14 oktober verbouwingskortingen tot
maar liefst 65 procent! En dat op collecties van gerenommeerde fabrikanten en designers.
Dus daarmee wordt eventueel ongemak ruimschoots gecompenseerd, dachten we zo.

Ben r

RoSf Bcnz
Enzo Bcrtazzo
Cassma
Gasparucci
Gelderland
Giorgotti
Hülsta
Leoiux
Pastoe

Binderij 2 Amstelveen 's Maandags tot 13.00 uur
gesloten. Donderdag koopavond. 020-6412505
Ook in ons wooncentrum:
Mare Smithuis Keukenarchitectuur, Boley open
haarden, SanitairStudio B.A.D. Solidwood vloeren

co van 'der horst;
w

O

O

N

R

U

M

Poltrona Frau
Sahco-Hesslein
deSede
Saporiti
Superba
WK Möbel

J

Fen pruik als het
nodig is!

Woninginrichting

VIER STOELEN MET GROEN LEDEREN ZITTING
per stuk ƒ50,NOTENTAFEL, afmeting 80 x 150
(model betaaltafel) ƒ 175,REACTIES, TELEFOONNUMMER: 0297 - 263195.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirni-jidvcrlcnlirs kiitun'ii wnnlrn »«'/.<-l over l nf - kolonuiii'ii hrci'iltc in ilivi-rsr Icltrr^rnnllcn.
Purtinilinvn vrnvij/rri wij iiiiar dr sprriiilr Imn op ilr

piipiiii ..MICHO'S".

I'ljialMMf: is niu^-lijk in «Ir vol»nnlr ftlilic:
/ANDVOORTS .\IKr\VSitLAI)/0..-iO p.-r.nilli.in-I.T.
SluitLM»siijil: tliiisila^ 16.00 uur.
l' kunt uw trk.-t IrlrfoniM-h i,[»»r\rn: ll^fiOT- 17I<>(» «f
ilf^rvcn/y.rmlrji uan:
-k Zïimlvoorls Ni.-mvslilml. CaMlmispIrin 12. JOIlMM
/iiiulvunrl:
l'laalsij)^ i> ook innerlijk in <lr vol^rinh' coiuliiiiali»1:
\V:!./;(inlvoorls Mfii\\>l)l;nl. Aiii^trlvrrns \\VrkMinl.
t'itlioornsc C.minint. <!•• Kmnlr Wncr. AuUmrmlrr
('ouraiil. alle riHlir:- van In-t AniMfniaius Slatlsiilatl. d.' M.-mvi' \\Ws|MT. /5.J10 prr millimeter.
Sluitingstijd: inaainla^ lf>.00 uur.
Infonuiilit' ovrr on/c ovcri^i' aanlrckkclijki* mlvcrIrnliivoinhiiKitir.-. in dr Micro's /ijn np a;in\ciia^ op
o n/c kantoren verkrijgbaar.

«* \ r m>t' brii'ven tuidcr numnirr wordt | n>»«-I evlca iu
rrkiMiijifi p-lnMrht. jdsrnrdi- ƒ!».-- iidm.kuMrn.
ie

Hij plaatsing in i!e Micro's worden »een ln-wijsmunuiers vcrstiliii'il. Op vcr/.nrk wordt aan jidvrrlrcr.•l.lr.l i
IM
iilii
*luim!. Hiervoor unnll ƒ(>.")() in rekening »rlir.irht.
Alle |irijx.cn rx.-l. I7..W ItTVi'
T kunl <lr Ickst v:in MW Micro-iulvrrlrnlircnmlmuitir 7.
ti'lofoilisrll npfii'Vi'n:

* T.k.: z.g.a.n. 2x vitrage voi•*• Gratis af te halen: hoogsla- le.br. 10.50/hg2,10 + looddr.
per, rood. Tel.:023-5716420. en haken, ƒ 90.023 - 5718992.
* Te koop eiken wandmeubel br. 2.50 h. 1.90 mtr, tvelement/150, 023-5717225.

Schoonheid en
verzorging

Dieren en dierenbenodigdheden

HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 023 - 5714606.

Breng uw hond nog een keer!
ELLEN CATS HONDENKAPSALON

Veilinggebouw Amstelveen.
Heden inbreng voor veiling
30 en 31 oktober. Spinnerij 33,
tel. 020 - 647 30 04.

Het is nu nog mooi weer!

Te koop

«T
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Personeel
aangeboden

* Te koop: secrétaire, eiken
/150; stereomeubel, eiken
Ex-ambassade
chauffeur
/ 100. Tel. 023 - 5719728.
zoekt vaste aanstelling als diTe koop: toogkast, eiken, reotie-chauffeur. 0252-422420
155x200 met in het midden
een glazen deur ƒ650; eetnoek, eiken, ronde tafel 0
Verhuizingen
110cm, 1 poot, 4 massieve
stoelen ƒ 500. Tel. 5719728
* Te koop: witte salontafel, X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
130x65, ƒ35. 023 - 5716522. kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

bezoek aan
huis of in

aparte
pasruimte
ruime
sortering in
•werken
haarwel
en pruiken

Achterweg 1, telefoon: 023-5730068.
Yvonne Kreuger Body Care Gezellige rode 5 jr. (ex)-kater
Kunst en antiek
zoekt wegens verhuizing een
023 - 5720208.
Pedicure - Manicure - Harsen lieve familie met tuin. Wie
Nailstyling - Spprtmassage belt? Tel. 5730822 of 5713909
Komt ook bij u thuis
antiek, klein,
Lessen en clubs
groot, dik, dun.
Baby-artikelen

TAFELS

het

ziekenhuis
ziekenfondsleverancier

Dus.. . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren(mgaljwerken

Engels v. beginners + halfT.k. kinderled, m. matras, ver- gev. ƒ5 p/u. Begin 23/10 +
stelb. bodem en toebeh.; 26/10. Progress 020-6738412.
combi kinderw., wit, Maxi
PIANOLESSEN
Cosi; kinderstoel; positiekl.;
Klassiek en modern
douchescherm. Tel. 5719111
door gedipl. lerares.
Tel.: 023-5718486.

Auto's en
auto-accessoires

Dinsdags geslote

Heemstetleslraol 28
b.h. Hoolddorpplein.
Amsterdam.

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Tel. 020-6157107

Jan Best

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Teak houten
banken

• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
groot en klein,
advertenties, eventueel zon- JAN BEST, Keizersgr. 357,
der opgave van redenen, te
020-6232736. Showroom:
weigeren (arl. 16 Regelen Mr. J. Takkade 30, Aalsmeer,
voor het Advertentiewezen).
020-6412137.

Zalenverhuur
Feestzaal FORT KNOX.
Tel.: 020 - 623.50.72.

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU bij:

VAN KERKWIJK
Amsterdarnseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
023-5715705 b.g.g 5719932,

voor

BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS
Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis, tel.:
023-5714085 of 5719652.

VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ50 per mnd
• Zie de colofon voor opgaBel voor onze voorwaarden: ve van uw rubieksadvertentie.
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.

l

020-562 62 71

(<lil nummer is niet voor lie/or^kiiirhlm) nf/cmlrn mm:
Micro's Wct-'kiiKMÜu
l'osllms 156- HKIO Al) Aiiislcnlniii

Dr sluitingstijden »cldcM voor plaatsing in ilrzcIMe
week.
Voor <le I>cUilin<! ontvangt u ren arr«'[M?;Lroka;<rt.

Oproepen - Mededelingen

ALOË STRIJKSERVICE
Bij strijken kleine rep. gratis.
Overhemden ƒ 2,20, overigen v.a. ƒ 0,75; ritsen in pant.
of rok ƒ 15; verkorten v. broek en rok ± ƒ 10 a ƒ 15.
Halen en brengen. Tel.: 023-5712369.
* Handbalmeiden
bedankt
voor de te gekke avond in
Establo. Het was onwijs mad.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.
*Nu geen nachtjes slapen
meer. Madeleine/Juriaan vandaag grote dag! Veel geluk.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

l/

V

f

DASH 2 in 1

MET WASVERZi
WASVERZACHTER
,r,nci WICT

WASMIDDEL

NAVULP

3 KILO
mer of lentefri

ELDERS

98

MTTEKWSTSTOF

.ADKAMERTOILETSET
GEDESSINEERD
STRIJKPLANK OVERTREK
diverse UaBieu«v«rin9en9e«h*l

Verloren en
gevonden

* Riny en Janna bedankt
voor de gezellige avond. Ik
vond het erg leuk. Gr. mad.

• Wij behouden ons hetBELONING!!! Verloren: ketrecht voor zonder opgave van tinkje met zwart steentje
redenen teksten te wijzigen waarop zilver bloemtakje
aandenken. 023 - 5715170.
of niet op te nemen.

FIBRA FLAME
HAARDBLOKKEN

v

ELDERS i^T

tuutn.

WL2

kompleet vuur voor uw open haard

PER BLOK 1,1 KILO

T^Oj.k'i.^

Weggelopen of
gevonden dieren

ELDERS ^98

Felicitaties

». **

• *Mariskaen Martin véél
geluk,met jullie dochter Lisa
' """" " • ' 1 " ' " ; " " " " '
* Mariska en Martin van harte
WEGGELOPEN
proficiat met jullie dochter.
omg. Brederodestr. 86, op zo.
Ans, Roger, Armond.
15-10: een wit/rode poes
roepnaam PIEN. Zeer schuw. * Martin & Mariska gefel. mei
de geboorte van Lisa.
Heeft u haar gezien, gaarne
een telefoontje: 023-5718754. Klaas, Martha, Wendy, Klaas

RAAEKERSTKAARTEN

Uitgaan

ASSORTI MET ENVELOP
ELDERS JL9T

*Vermist witte kater,.
4'/2 mnd., omg. De Schelp^
Tel. 5730887.

VLOOIENMARKT
22 okt. Sporthal F.B.K.,
Hoofddorp. 28 okt. PWA-hal,
Zoetermeer. 29 okt. Sporthal
de Bloemhof, Aalsmeer.
5 nov. Sporthal Treslong,
Hillegom. 25/26 nov. Emergohal, Amstelveen. 2/3 dec.
Sporthal
Groenendaal,
Heemstede. Org. Hensen:
tel. 023-5402334.

"

591 ï

GROTE VLOOIENMARKT
Zondag 22 okt. Sporthallen Zuid, Amsterdam (IJsbaanpad)
75 kramen (alleen 2e-hands spullen) 10.00-17.00 uur.
Organisatie DON, tel. 0294 - 233654.
VLOOIENMARKT
10 en 11 november 1995
Dick Hoezee en Henk Jansen 22/10 Schagerburg, sportha
Molentocht; 28/10 en 11/11
in gebouw De Krocht.
Haarlem 't Schalkererf;
Henk Jansen en Dick Hoezee 29/10 Wervershoof tennisha
in "The show must go on", de Dars, alleen 2e hands.
10 en 11 november 1995.
Info: 020 - 6156856.
"The show must go on"
10 en 11 november 1995
Combo Moustache, Didi en
Henk Jansen in De Krocht.
Commercieel en

tLUE

•^nOfi
\^^^^^^^^^^
^^fflvSc^

PÉPSI

^^«gSSiö»^
liJ^^RÓDEOF WITTE

FLES 1.5 LITER

,

PIZZA CROSSA

administratief
personeel
gevraagd

ma«!K en sneU'aar.
|n diverse smaken

Blijf jij je je hele leven
afvragen of je een topverkoper zou kunnen zijn? 035 •
6950822, 10-16 uur A.C.P.

F

ELDERS $&

Divers personeel gevraagd

CARRIÈREJAGERS OPGELET!
Amerikaanse Multinational, geen multilevel marketing!, zoekt
enkele doorzetters m/v, die werkzaam willen zijn als vertegen
woordiger.
Heb j die drang om in een bedrijf door te groeien naar de
top?
Wil je zelfstandig werken zonder financiële investering?
Ben je max. 50 jr, i.b.v. eigen auto en woonachtig in de
Randstad?
Dan ben jij wellicht die doorzetter die wij zoeken!
Wij bieden jou o.a. constante begeleiding, interne prof.
opleiding en snelle en goede carrièremogelijkheden.
Geïnteresseerd? Bel voor een sollicitatiegesprek tijdens
kantooruren, 071 - 234458, afd. pers. zaken.

CROKY CHIPS
naturel, paprika of bolognese

vV^>--—'
HONIG MACARONI
vluakokend

REUZE BAAL 300 GRAM

jm 4téf*k

>^Mk ^^H

Opleiding Beveiliging
Begin november start VNV Beveiliging i.s.m. het cursus
instituut B.O.N, een intensieve avondopleiding voor het Basis
diploma Beveiliging in Amsterdam. Vraag tijdens kantooruren
een brochure aan op tel. 030 - 6962211.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

3oml
.

:hele week

Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 12070 • ':> v

DE KLUSSENBUS
l Voor iedere klus, bellen dus
Tel.: 023 • 5713780
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk. Vrijbl
prijsopgave.
Bellen na 18,00 uur: 5719800,

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
v Geopend dagelijks
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
13.00-21.DO uur; • richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
l 156, 1000 AD Amsterdam.

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schallplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg -NIEUW VENNEP: Hooldweg • VOLENDAM: Hyacinlenstraal • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
• AMSTERDAM: Belgicplein 106 (Nieuw Sloten), Molukkenstraat 131 (oost) EN NU OOK: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte!

/eekmedia 17

donderdag 19 oktober 1995

Oktober is woonmaand. Nieuws van het meubelfront
krijgt op Meubelboulevard Diemen alle ruimte. Een maand
lang showen de meubelzaken heel wat af. Tot ziens!

VAN ALLE STIJLEN THUIS.

©

Dagelijks open van 9.30 tot 17.30 uur.
Zaterdag tot 17.00 uur;

maandag van 13.00 tot 17.30 uur.
Vrijdagavond koopavond
tot 21.00 uur.

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij allo zaken.
TRAM

9

-L

Lijn 9 vertrekt van'Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur.

ËUSTOK

mijnoers

l

™ meubefcenler

Ik (man) ben het zat om vrijgezel te zijn en wil graag met
jou gaan motorrijden! Ga je
mee? 06-350.15.156. Boxnummer 913011 (1gpm).
Ik (man) zit op de binnenvaart! Wie vaart er met mij
mee? 06-350.15.156. Boxnummer 355600 (1gpm).
Ik (man) zoek een huiselijke,
lieve, romantische vrouw! Alvast een klein kusje! Dames
bellen! 06-350.15.156. BoxDeze
alleenstaande
man
:n telefoontje is genoeg
nummer 350253 (1gpm).
zoekt
een-serieuze
dame
tusm in contact te komen met
Ik
(man) zoek spontane meisen-35-45
jaar
voor'een
leuke
e persoon van jouw keuze,
relatie! 06-350.15.156. Box- den om iets leuks te doen!
robeer het eens en bel
06-350.15.156.
Boxnummer
nummer 316316 (1gpm).
5- 350.222.21. (100cpm).
304659 (1gpm).
Deze weduwe is gek op kids
en jij de man van mijn (vr.) en dieren en zoekt jou!
Ik (vr.) ben er nog steeds niet
romen? Heb jij humor en
06-350.15.156.
Boxnummer in geslaagd om via deze weg
jmperament?. Zullen we sa- 356104 (1gpm).
een leuke man te ontmoeten.
«n opnieuw beginnen? Lijkt
06-350.15.156.
Boxnummer
et je wat? Bel eens!
Diana, 39 jaar, zoekt nog 984308 (1gpm).
6-35015156.
Boxnummer steeds die ene eerlijke man!
Wil je meer van me weten, Ik (vr.) ben net 50, mpdern en
69926 (1gpm).
monogaam! Ik zoek een lanreageer! 06-350.15.156.
jn jij die spontane gozer die
donkere,
volslanke
Boxnummer 996774 (1gpm). gere,
zoek en zit jouw hart op de
man...! 06-350.15.156.
jiste plaats? Reageer dan op GESCHEIDEN en toe aan 'n Boxnummer 995153 (1gpm).
iijn box! Groetjes van eennieuwe start? Veel vrouwen
Ik (vr.) ben op zoek naar een
•euwin! 06-350.15.15.6.
zijn ook op zoek. Bel
leuke man die een beetje steioxnummer 352693 (1gpm). 06-350.290.15 (1 gpm).
vig gebouwd is! Ik zie er norien jij die vent die het leuk Heb jij een beetje levenserva- maal uit! 06-350.15.156. Boxindt om onverwachte dingen ring en heb jij zin om met mij nummer 376857 (1gpm).
5 doen? Bel deze 28-jarige (vr.) iets leuks te doen, bel
Ik (vr.) wil graag een gezellig
leid! 06-350.15.156. Box- me! 06-350.15.156.
ummer 961676 (1gpm).
Boxnummer 356605 (1gpm). gesprek met een jongen met
donkere haren! Ik ben Robin
jij echt spontaan en niet Ik ben een gescheiden vrouw en 22 jaar! 06-350.15.15.6.
wpeloos op zoek naar een en ben het alleen zijn zat! Hou Boxnummer 353487 (1gpm).
elefoonprins op het witte jij van een .dolletje? Bel me!
aard? (man). 06-350.15.156. 06-350.15.156. • Boxnummer Mooie man, 34 jaar, zoekt spirituele vrouw om op liefdevoltoxnummer 353025 (1gpm). 356877 (1gpm).
le wijze van eikaars lijf te
Ik ben een weduwnaar met genieten.
06-350.15.15.6.
een zachtaardig karakter en Boxnummer 372806 (1gpm).
ik hou van dieren! Ik zoek
zakenman
liefst een spijkerbroeken- Ongebonden
type, bel je eens?
'*%J i?. ;zpekt'.êen slanke, buitenland:
06-350.15.156. -Boxnurnmer; se vfpuw"voor een echte rela357244 (1 gpm): •^•'W*^:: •.?ieaO&350.15.156. Boxnummer 357440 (1gpm).
Zoek jij een lieve, spontane
jongen, spreek dan een Welke leuke meid wil met me
boodschap in op mijn box! fietsen of een strandwande06-350.15.156.
Boxnummer ling maken? Groetjes Alex!
357368 (1gpm).
06-350.15.156.
Boxnummer
303633 (1gpm).
Ik (man) ben bruin en heb
wil er met mij (vr.) naar
iprn. Slegersstraat 2B zwart, krullend haar! Spreek Wie
maar iets in, je weet maar een .houseparty? Jij soms?
TeL 12070
nooit! 06-350.15.156. Box- 06-350.15.15.6. Boxnummer
348524 (1gpm).
nummer 357607 (1gpm).

Huwelijk en kennismaking

GEBRUIKTE
VHSFlLMS

JDGMB

REAGEREN OP EEN
CONTACTADVERTENTIE?
Oat kan nu heel simpel,
snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?

c

Eicluiiei en oetaamaar iittomion ••

vanReeuwijk

Relatie/
bemiddelingbureaus

Bijna iedereen in
Zandvport huurt
zijn videofilms
bij videotheek

DQMBÖ
(/oo/c?
Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 02507r12070

Te koop
aangeboden
diversen

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen *Aangeb. kristalzegels ƒ4,1 week uw eerste contact. aer kaart (7 kaarten).
Vraag gratis en vrijblijvend
Tel.: 023 - 5712063.
de folder aan: 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364 * Handscanner, 10 kan. gar.
(telefoniste). 24 Uur per dag; tot 2-2-'96 +• gebr.aanw. doos
7 dagen per week. Cupido: antenne ƒ300. 023-5718829
erkend, voordelig en één van * Te koop: hang/legkast ƒ 50;
Nederlands grootste relatie- 2 Volendamse poppen ƒ45;
organisaties.
negerpop ƒ 25.023 - 5715817.
CUPIDO zorgt snel voor resultaat! Folder: 03451-11486 (automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). Erkend, voordelig en één van Nederlands
grootste relatie organisaties.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Huur en verhuur
auto's en motoren

Autoverzekering

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
Te koop racefiets, zeer
goede staat en rollerbank.
Tel.: 023 - 5715495.
*T.k. damesfiets, versnell
goede st. ƒ 300. Tel. 5716122
T.k.: mountainbike Djerba
drieh. frame, 21 versn., Shi
mano 500 LX, incl. slot, 1
oud, ƒ995. 023.- 5719711.

Wat moet je doen?

'i'i blokletters invullen, l letter is één vakje. Een spatte geldt ook als één vakje)
Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
'''et boxnummer is:

l ! ! .

' l

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:......................................................................................
Adres: ............................... „...; ......................................................................... '.

06-98.70 De SNELWIPLIJN!
HOMOKONTAKTEN
Zorg dat je hem gereed hebt
want ze wil effe vlug in 3 min.! Zoek je snel een hete knul
Geen doorschakelen! 1 gpm. 06-320.330.18 (75 cpm).
HOMO-KONTAKTEN
ANONIEME sexafspraakjes.
Sexkontaktlijn
Amsterdam. Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
06-320.330.79 (75 cpm).
Bel nu 06-96.13 (Nu 50 cpm)
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld

06-98.50

HUISVROUWEN geven tel.
nrs voor kontakt bij hen thuis
06-95.01 (75 cpm).

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

STUDENTES geven tel.nr Happy hourday voor ƒ 100,voor gratis sex bij hen thuis. 4x HP met verschil, meisjes in
06-96.95 (slechts 75cpm).
salon 10-24 u. 020 - 6869264.
TRIOSEX: 'n vrouw of man Bestevaerstr. 215 hs. A'dam.

MICRO'S

extra in bed. Sexkontakten!
Bel nu 06-98.44 (75 cpm).

• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
TRIOSEX: 'n vrouw of man
advertenties, eventueel zonextra in bed. Sexkontakten!
der opgave van redenen, te
Bel nu 06-95.02 (75 cpm).
weigeren (art. 16 Regelen
Vele mannen gezocht voor voor het Advertentiewezen).
gratis SEX met dames 35+.
06-9620 (75cpm).

Videotheek
POMBO

Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt aan de
lijn! Bel 06-97.57 (75 cpm).
IVrouwen van 35+ willen
DIREKT-SEX. Bel haar op via
06-96.04 (75 cpm).

'•':.•'•. .;:'*.**-V/' ..;•':

Diverse clubs

DUMB AND DUMBER

Dé nieuwste
dagfilms \.•••'
••.••••••""••'*.'•*ir"'-:

• ' ' • • ' :

WES CRAVEN'S
NEWNIGHTMARE

• . • • • ' " • •. *'**',••:•:.; .
IMMORTAL
BELOVED
' -'- • • • • • " • * * * • ' • ' • '
OUT-BREAK
Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 023-5712070

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

06-Nummers

Bel Dames Thuis

2 Warme STUDENTES privé!
mass., relax, trio. Middenweg
89A A'dam: 020-6925183.

Eén telefoontje is genoeg
om in contact'te komen met
SnelSexClub! Hier liggen de de persoon van jouw keuze.
vrouwen naakt klaar om... . Je Probeer het eens en bel
krijgt 3 min.! 1 gpm 06-98.38. 06- 350.222.21. (100cpm).

en woonruimte
te huur gevraagd

Financiën en
handelszaken

Zie ook de .pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Op de Sniep, Diemen

T.k. roestvrij stalen werkbank 020 - 6328686. Amber Escort
charmante dames, dagelijks
1.90 m lang; Hamilton milkshake apparaat. 023-5715495 na 19 uur. (Geen chauffeur • ' '-.•••'.••\irir'"
' ..'•'/
a.d. deur - geen extra kosten.)
Wegens verhuizing te koop
ACTS
OF
aanhangwagen met deksel 2 Sexy tienerstudentes, 18 jr,
OBSESSION
voorzien v. sluitsyst. + slot mass., relax, trio. Overtoom
ƒ 750 en ook groot aquarium 443, A'dam. 020-6186165.
met Gerbills (woestijnratten)
ƒ 25. Tel. 023-5716305 na 18u. Zeer luxe massage/privehuis! 12 Heerlijke meisjes,
ƒ 125,- p.u. Riante 'bubbelba- :
den, sauna's. Sarphatipark
Onroerend goed
118, A'dam: 020-6723022.

750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.

1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het
hoofdmenu een 4.
S.Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
haar thuis. 06-96.67 (75 cpm).

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
Te huur tot 1-4-'96 apparteredenen teksten te wijzigen
ment, van alle gemakken
of niet op te nemen.
voorzien. Tel.: 023 - 5717676. T.h. gevr.: woonruimte met ei
gen opgang voor 2 mnd., van
af 25 okt. tot Kerst, voor ;
pers. Tel.: 023 - 5263329.
Woningruil

Rijles auto's
en motoren

1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf
deze op: u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie
te beluisteren)
•1. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque
van ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
a. Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken
reacties op uw advertentie afluisteren.

EZZ

T"

T

Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.

Bnaa
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>MONTEl
Ik ben gewoon een aardige,
sympatieke jongen en
een meid- om het leven wat
kleuriger te maken! Ben jij de |
vrouw die ik zoek?
06-350.15.156.
Boxnummer |
356332 (1gpm).

*" Ö ^ « = e ^ ^ S ^ e <s

BEVEILIGING

• Rubrieksadvertentio opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.
• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres on'of l
telefoonnummer de colofon |
in óezc krant
« Zie de cololon voor opgave van uw rubieksadvo^tentie.

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden:
Gratis! • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend

Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt
''ostcode/plaats: ....................................................................................................................
GRATIS 't bed in met ge- 06-350.290.53 (75 cpm).
trouwde vrouwen. Sex-kon- Oudere vrouwen (40+) geven
^ct op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
takt. 06-9566 (75 cpm).
hun telefoonnr voor grati
°6-35o.i5,i5.6
en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worde
Heerlijk DISCREET apart met SEX: 06-95.17 (75 cpm).
n geplaatst.
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75 cpm).
^t-Uur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Bel dames Thuis!
Homo: jongens (18) onder el^eekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
kaar.
Hoor
die
knullen
genietn vergeet niet een cheque van ƒ 25.- bij te sluiten.
ten! 06-320.330.88 (75 cpm).
24 u/p.d. 1 gpm.
24 u/p.d. 1 gpm.

Privé

06-96.88

bÖMBO
Corn. siegersstraat 2b
:• -Tel. 02507-12070

dcfticuuuc
Ulfecsper . .
istelveens
Veekblad

Geopend dagelijks van
• • - 1 3.00-21. 00 uut _ :
Altijd dé hieüwste •
• prérriièrefilms, tevens
veruit de grootste "
keuze in 'Zandyoort.
,

arnse

de Ronc ï
» Ven er j!
smeerder

Durant

Zand voorts

Verhuur van '

Corn: Slegersstraat 2b
.' ZandvObrt • •
Tel. 02507-12070

ELKE WEEK HET
DAGELIJKS NIEUWS.

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch wor-

via de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
den opgegeven.
zijn opgegeven 9 verloren/gevonden • weg/aan
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • albrief) met vermelding van uw postcode naar:
leen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Of afgeven bij:
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterGasthuisplein 12,
grepen.
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 5,29
2 regels ƒ 5,29
3 regels ƒ 5,29
4 regels ƒ 7,05
5 regels ƒ 8,81
6 regels ƒ 10,58
7 regels ƒ 12,34
8 regels ƒ 14,10
9 regels ƒ 15,86
10 regels ƒ 17,63

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW. .
Naam:
Adres:
Postcode: ...

Plaats:

Telefoon: ....

S.v.p. in rubriek:

Amstelu"
:: Weekt;'

-ant

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).

Direkt apart met een oudere Nu DIKKE vrouwen echt op
vrouw. Bel 06-95.04 (75 cpm) bellen. Zoek de leukste en de
computer verbindt je naa
ELKE DAG NIEUWE
haar thuis. 06-96.68 (1 gpm)
DAMES PRIVÉ

06-98.57

dcNieuuu
Bijlmcr ;—
- •£•
Nieuwsblad

Videotheek

voor de particulier

Jongemannen gezocht die
dames (35+) GRATIS ver
wennen. 06-9.666 (1gpm).

Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt
06-350.266.46 (1gpm).

Amsterdai -t
Stadsblad
Buiten veldertse
Courant ««-Diemer
Courant --r--

010 - 4795150
MADY, par. medium, helpt bij
relatieherst, geliefd worden,
geldzaken, examen, besch.
en brengt geluk, result. verz.,
Inl. 6900358 of 6721708.

Amsterdam:
Stadsblad...

erdams
b-ad. ._

voor partikulier en bedrijf, supervoordelig.
Nu ƒ 1299,- inclusief BTW incl. montage
evt. aansl. meldkamer voll. garantie.
Beperkte voorraad bel snel
v/d Nieuwendijk Beveiligingen

Kies nu zelf de leukste vrou
24 u/p.d. 1 gpm.
wen, via de computer krijg je
Dikke vrouwen (40+) willen haar direkt aan de lijn!
kontakt met oudere heren. Bel 06-96.67 (75 cpm).
Bel ook! 06-95.43 (75 cpm).
Laat je eens lekker doorver
DOORSCHAKELLIJN
binden met zo'n OUDERE
Nu kun je vrouwen direkt
vrouw: 06-9650 (1gpm).
opbellen. Direkt thuis.
Nieuw: hete meisjes (18) uil
Bel: 06-98.92 (75 cpm).
de Groot Amsterdam!!
06-350.23.020 (1 gpm).
DOORSCHAKELLIJN

Laat je snel
doorverbinden via

Amsterdams
Stadsblad
terdams
sböad „.._

Diversen

;
Abonnee Ja/Nee

BOODSCHAPPEN

WIJZER
Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoódschappënKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar .recept- en huishoud-suggesties

SUGGESTIE

Een gebakken scholletje, we
hebben het allemaal wel eens
gegeten. Een beetje gewoontjes, denkt u? Nee hoor! Ook
van schol kunt u iets heel bijzonders maken. Wat dacht u
van scholfilet in zoetzure saus?
Dit heeft u er voor nodig
(1 persoon): 2 stukjes scholfilet, 2 eetlepels bloem, 2 eetlepels olie, peper, 1 dl. sinaasappelsap, 2 theelepels suiker, 1
eetlepel sinaasappellikeur en 1
eetlepel sinaasappelmarmelade.
Bereiding: Bestrooi de scholf ilet aan beide kanten met zout
en peper en haal deze daarna
door de bloem. Beide kanten
moeten goed bedekt zijn. Bak
de scholfilet in ca. 10 minuten
in de olie bruin (halverwege keren). Verwarm in een pannetje
het sinaasappelsap, de suiker
en de likeur en roer de marmelade erdoor. Plaats de filets
op een bord en schenk de saus
er omheen. Serveer de scholfilet met snijbonen en geroosterd brood.

bij Peek &
Cloppenburg

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft de
heer M. steenbergen inmiddels ontdekt!.Dankzij de deelname aan het Boodschappenspel heeft hij de eerste prijs gewonnen en mag nu uit vier
kwaliteitsprödukten van Electrolux zelf de hoofdprijs kiezen.
De winnaars van_de handige
Electrolux kruimelzuiger krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Grandïtalia kant-en-klaar pastasauzen met verrijkte receptuur:
't resultaat laat zich raden!

a
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Grand'ltalia heeft de receptuur van vier van
haar kant-en-klaar pastasauzen verrijkt. Zowel
Grand'ltalia BolognesesausalsmedeGrand'ltalia Carbonara, Montanara én Napoletana saus zi]n nu nóg voller en verfijnder van
smaak. Dankzij de speciale, met zorg geselecteerde verse ingrediënten geven ze nog
meer smaak aan uw pasta. En dat zal zeker
niet onopgemerkt blijven. U herkent de verrijkte pastasauzen van Grand'ltalia in de winkel
aan het nieuwe etiket.
Grand'ltalia.
Italiaans eten op z'n Italiaans.

.

Wordt Felix Favoriet
ook uw kafs favoriete '
' tussendoortje?

. 18 staafjes

Pepsi Light heeft een verrassend nieuwe smaak. Pepsi Light
is nu nog lekkerder.
Pepsi Light kreeg bovendien
een nieuwe verpakking en een
eigentijdser logo.
Dat wordt gevierd met een
spectaculaire actie in samenwerking met Somebody van
Peek & Cloppenburg.

Kaas is een puur natuurprodukt. Het bevat een groot aantal
voedingsstoffen die de mens nodig heeft, zoals eiwit, calcium, vitaminen A, B, D en E. De meeste
kazen bevatten echter ook minder natuurlijke stoffen: conserveringsmiddelen. Daarom is er
nu Landana: een nieuwe Hollandse kaas die nog natuurlijker is. Door een uniek procédé
wordt de melk waar Landana van
gemaakt wordt namelijk zo zuiver gemaakt dat er geen conserveringsmiddelen meer toe-

Doe mee en maak kans op een mooie luxe Electrolux wasautomaat, droogautomaat, afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprödukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderste beller of inzender, met
het goede antwoord,
een Electrolux kruimelzuiger klaarl

Op iedere 1,5 liter actief les
Pepsi Light zit een speciale
spaarzegel. Die moet worden
geplakt op een spaarkaart, die
klaar ligt bij de kassa van ieder
Somebody- en Peek & Cloppenburg-filiaal.

gevoegd hoeven te worden. En
dat proef je natuurlijk.
Landana heeft een milde en
romige smaak met een licnt pittige nasmaakdie lekker lang blijft
hangen. Dat maakt Landana niet
alleen heerlijk op de boterham,
maar ook uitstekend voor bij de
borrel. Probeer het eens! U herkent Landana in de winkel meteen aan zijn unieke ovale vorm.
Voor meer informatie kunt u gratis bellen met de Landana-consumentenservice:06-0995509.

Een volle kaart -10 zegels
- geeft 20 % korting op aankopen bij Peek & Cloppenburg.
De actie loopt tot en met 31
december 1995.'

GRATIS
KRUIMEL
ZUIGER
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1. in welke twee smaken is Felix Favoriet
verkrijgbaar?
2. Met wie kunt u voordelig skiën in
Nederland?
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en bel uw antwoorden door naar
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De Boodschappenlijn
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donderdag op Euro 7
om 11.00,13.50
en 15.00 uur

donderdag en vrijdag
op Stads-TV Rotterdam
om 17.45,19.as.uur

2 •"'

STADSOMROEP
uw hele was
ruikt heerlijk f ris
met droogtrommeldoekjesvan
Robün.

\
|
)
\
I

(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

xV^*^^^

Demo
e. frisse geur W

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
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O 1. koffie, thee, cacao
O 2. Koffiemelk
O 3. Chocoladedranken
O 4. Conserven
O 5. Kip en gevogelte
O 6. Fruit
O 7. Vlees
O 8. Vis
O 9. Rijst
O 10. Pasta
011; Pastasauzen
O 12. Brood, beschuit, toast
O 13. Ontbijt-produkten
O 14. Broodbeleg
015. Boter, margarine en olie
© 16. Kaas
O'17. Topping en room
® 18: Melkprodukten
•O 19. Diepvriesprodukten
© 20. Frisdranken
O 21.Sauzen
@ 22. Koek en gebak
® 23. Drop en snoepgoed
® 24. Toiletpapier & Tissues
O 25. Luiers
O 26. Babyvoeding
O 27. Mondverzorging
O 28. Cosmetica
O 29. Gezondheid
@ 30. Huishoudelijke produkten
O 31. Persoonlijke verzorging
© 32. Dierenvoeding

ROTTER

Droogtrommeldoekjes:
een bereslim idee van Robijn

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!

. Wanneer' u
.

Landana. Natuurlijk anders.

En de
winnaar is...

met fets hartigs tussen
maaltiWen door.

v"••*<=" ciat ie meer wil na*maakt het geven van Fe x Fa
voriet tot een leuke beztahetó"
Feiix Favoriet wordt met l
uiterste zorg bereid ±
noogwaardige grondstoffen

Eet smakelijk.

Het Boodschappenspel

= Nieuw

Nieuw
van Feifx

Pepsi Light
geeft

Bijzondere
maaltijd met
visje

= Actie 0= Suggestie

Met vragen en/of opmerkingen over het
Boodschappenspel kunt u terecht bij Teleworld, postbus 59154,3008 PD Rotterdam.

95 en u vindt

donderdag op
Stadsomroep Utrecht
vanaf 18.30 uur elk uur
t/m 0.30 uur

A.

O M R O E P

© Popla Dubbelrol
nu in een nieuw jasje
Popla Dubbelrol tweelaags zacht en sterk tissue-topiletpapier kent u natuurlijk wel. Twee
keer zoveel vellen per rol, tegen een zeer voordelige prijs. Handig, want zo zit u minder vaak
zonder en hoeft u minder vaak de rol te verwisselen en nieuw toiletpapier te kopen. Voordelig, zoals u van Popla gewend bent. Bovendien goed voor het milieu, omdat er minder
verpakkingsmateriaal en kokertjes nodig zijn.

Leuke 'Vat geen
kou' zakdoeken bij
'Vat geen kou' vla!
Nu het najaar de warme zomer weer heeft weggeblazen,
wordt het tijd voor wat extra,
lekkere, vitamines. U vindt ze in
de 'Vat geen kou' vla van
Menken van Grieken. Een 'vla
met een heerlijke sinaasappel/ananas-smaak en échte
stukjes fruit.
Komen die extra vitamientjes
voor u wat te laat en heeft u al
een kou te pakken? Geen nood!
Spaar dan voor de leuke 'Vat
geen kou' zakdoeken met
koeienprint (ook als sjaal of
hoofdband te gebruiken), die
Menken van Grieken voor u heeft
klaar liggen.
Doe voor 1 december twee
streepjescodes uit de verpakking van de 'Vat geen kou' vla
én een volledig ingevulde en
ondertekende girobetaalkaart
of eurocheque t.w.v. fl. 4,95 in
een envelop en stuur deze
naar: Menken van Grieken, 'Vat
geen kou' zakdoek, Postbus
722,4870 CB Etten-Leur. Frankeer de envelop voldoende en
vergeet niet duidelijk uw naam
en adres te vermelden. De zakdoek wordt binnen drie weken
bij u thuisbezorgd.

AMERSFOORT

SUGGESTIE

Van Nelle
Fifty Fsfty

Switch, het tussendoortje met
inhoud, trakteert op een sportief
tussendoortje: met 10 piek korting skiën op één van de buitenskibanen in Nederland.
Wat moetje doen? Vul de onderstaande bon volledig in en
stuur deze, tesamen met vier
streepjescodes van Switch verpakkingen naar: De BoodschappenKrant, Switch Ski-actie, Ant-

woordnummer 1980, 3000 VB
Rotterdam. De persoonlijke skiwaardecheque en de lijst met
deelnemende skibanen wordt
dan zo snel mogelijk thuis bezorgd.
Je kunt tot 31 januari 1996 terecht
b'ii de deelnemende skibanen.
Maximaal 2 inzendingen per adres.

Gratis voldrop puzzelboek
zeis, themapuzzels m f c ^ l a t i e a a n l
srammen etc Eenlde£ ffid Haadsels' cr™°~
le gezin
aalt!)dverdrüf voor het he-

Switch, het tussendoortje
met inhoud

.m/v

Naam.

Koffie speelt een belangrijke
rol in ons leven. Voor veel mensen begint de dag pas écht met
een kopje koffie en ook na het
avondeten valt een kopje kof •
f ie altijd in de smaak.

*sssssss^rSssf-

woordnummer igso^ooovR P^!P'?ier>Ant'

BON
Adres.,
'Postcode

Leeftijd.,
'

Maximaal 2 inzendingen per adres

BK42

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00
uur donderdag 17.45 en
0.30 uur vrijdag 17.45 uur

Popla Dubbelrol, 2 keer zoveel vel per rol,
gaat 2 keer zolang mee

Met 10 piek korting skiën
in Nederland

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21 uur

Bewust genieten
van Siet volle aroma

Deze Popla Dubbelrol zit voortaan in een
nieuwe 4- of 6-roIs verpakking, zddatü rjem
nog beter kunt herkennen. Dus de: vertrouwde kwaliteit in een extra aantrekkelijk jasje.

/ c/fe

Menken van Grieken
De lekkerste zuivel van't Land

1

*~,

Van Nelle Fifty Fifty is een
koffie met het volle aroma
van gewone koffie, maar met
de helft minder cafeïne. Van
Nelle Fifty Fifty is dus ideaal
voor iedereen die van lekkere
koffie houdt en daarnaast prijs
stelt op wat minder cafeïne.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Deze
week
in de
krant
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Haaien zwemmen voorbij Hoofdbestuur: geen royement Lou Koper, maar wel vervanging drie raadsleden
ZANDVOORT - Toeristen of Zandvoorters die ondanks het koude weer toch een duik in de zee nemen,
hoeven niet te vrezen dat zij aangevallen worden door
een haai. Voor zover er al haaien bij Zandvoort voorkomen, zijn ze in elk geval niet gevaarlijk voor mensen
volgens Ecomare. De KNRM, die vaak op zee zit, heeft
de laatste weken bij Zandvoort nog geen haaien gezien.
Op verschillende plaatsen voor de kust, onder andere op de
Klaverbank en bij Goeree-Overflakkee, hebben vissers in
twee weken tijd enkele tamelijk zeldzame haaien gevangen.
Het gaat om twee reuzenhaaien, twee grote en een paar kleine
voshaaien. Geen van beide soorten zijn menseneters. Alleen
de mensenhaai en de Mako lusten menselijk vlees, maar zij
zwemmen in tropische wateren.
De reuzenhaai eet volgens een woordvoerder van Ecomare
alleen plankton en heeft geen tanden. Deze haai dankt zijn
naam aan zijn grootte. Hij kan maximaal 15 meter lang
worden. De haaien die gevonden werden, waren nog geen vier
meter. De voshaai valt vooral op door zijn lange staart. In de
nazomer komt hij regelmatig voor in de lersezeé. Een enkele
keer verdwaalt zo'n haai wel eens volgens Ecomare. „Het is al
erg lang geleden dat de laatste haalbij Zandvoort werd gevangen," vertelt Chris Kemp, secretaris van de Koninklijke Reddingmaatschappij. „Als er hier haaien zitten, dan zijn het
zandhaaien die in het voorjaar op makrelen jagen."

Aftreden D66-ers onwaarschijnlijk
ZANDVOORT - Het hoofdbestuur van D66 heeft besloten het gemeenteraadslid Lou Koper niet te royeren. Wel
wil het bestuur dat de drie Zandvoortse D66-raadsleden
hun zetel ter beschikking stellen aan de volgende drie
politici op de D66-lijst. Maar waarschijnlijk voelen de drie
zittende raadsleden niets voor terugtreden. Volgens viceafdelingsvoorzitter Hans van Brero wil Jan Termes aanblijven, wacht Han van Leeuwen de beslissing van de
algemene ledenvergadering half november af en stapt Koper alleen op als de andere twee ook weggaan.
Als de raadsleden niet opstappen, adviseert het hoofdbestuur dat het Zandvoortse afdelingsbestuur Koper, Van Leeuwen en Termes kritisch gaat
volgt.
Van Brero ziet dat niet zitten.
„Voor samen verder gaan is

vertrouwen nodig. En dat is er
niet."
Het dagelijks bestuur van de
afdeling, waar Van Brero deel
van uitmaakt, is gisteravond na
het sluiten van deze krant bij
elkaar geweest. Besproken is
hoe het nu verder moet met

D66. „Want we moeten voor de
raad in elk geval helderheid
scheppen. Maar eerst willen we
half november de leden vragen
of zij Van Leeuwen en Termes
nog steeds als enige vertegenwoordigers van D66 in de raad
van Zandvoort zien."

flict met zijn twee partijgenoten vanwege een motie van
wantrouwen, die D66 in wilde
dienen tegen GBZ-wethouder
Plieringa. De motie was ondertekend door de gehele D66-fractie en zou tevens de steun krijgen van VVD en PvdA, een
meerderheid dus. Onderwerp
was de verplaatsing van het
woonwagenkamp
Keesomplein.
De motie werd uiteindelijk
niet ingediend, omdat Koper
zijn fractiegenoten op het allerlaatste moment meedeelde, dat
hij zich terugtrok. Naar zijn
idee was het al dan niet verplaatsen van het woonwagenkamp niet meer de essentie van

Keesomplein
Eerder dit jaa.r hebben de leden aangegeven dat Koper niet
langer bij D66 hoort. Daarop
diende het afdelingsbestuur bij
het hoofdbestuur een royementsverzoek in. De verhouding tussen de drie D66-raadslieden is al sinds maart ernstig
verstoord. Koper raakte in con-

de motie, maar het wegsturen
van het college. Koper verklaarde later dat hij op dat momènt zeker wist dat het woonwagenkamp niet verplaatst zou
worden. De motie was volgens
hem dus overbodig. D66 moest
de motie intrekken en het college werd op het nippertje behoed voor een val.
Veel partijgenoten waren
woedend over het optreden van
Koper. Een motie van wantrouwen tegen het raadslid werd op
een afdelingsvergadering in
april aangenomen. Koper bleef
echter in de gemeenteraad zitten. Hij peinsde er niet over af
te treden.
Zie verder pagina 3

Draadkunstenaar

De afstand tussen de huizen
in de Heimanstraat en het nieuwe woonwagenkamp wordt wel
iets groter dan de gemeente
oorspronkelijk had bedacht.
Dat hebben Gedeputeerde Staten beslist.
Het college van Burgemeester en Wethouders was eigenlijk van plan om het kamp van
het Keesomplein ook te laten
verhuizen. Daarvoor hebben B

en W zelfs onlangs een extern
adviseur in de arm genomen,
'wat grote wrevel opwekte bij
een meerderheid van de gemeenteraadsleden, de woonwagenbewoners en de buurtbewoners. Nu hebben GS echter besloten dat de woonwagens aan
het Keesomplein mogen blijven.
De andere drie woonwagens
hebben wel pech. De provincie
vindt nog steeds dat zij moeten
verhuizen naar de Heimanstraat. In december 1994 dreigde gedeputeerde Berman zelfs
metsancties als Zandvoort niet
snel met een oplossing voor de
woonwagens aan de Thijsseweg
zou komen.

Welk project het uiteindelijk
wordt, is dinsdagavond niet beslist. Wethouder De Jong beloofde zo snel mogelijk contact
op te nemen met de politie, die
in Haarlemmermeer een project opgezet heeft op vijf basisscholen, en met de Brij derstichting, die expert is op het
gebied van gokverslaving.
Koper, die tijdens de begrotingsbehandeling geen reden
opgaf waarom hij tegen stemde,
zei na afloop: „Dit is mierenneukerij. De partijen willen

PERSONALIA

Termes treedt af

'scoren voor de pers en het publiek. Het is veel beter om eerst
goed te analyseren waar de problemen zitten.
De partijen, die grotendeels
vorige week tijdens het Politiek
Café al hadden beloofd dat ze
bij de begroting voor maatregelen tegen gokverslaving zouden
stemmen, waren het er dinsdagavond echter niet helemaal
over eens waar ze het geld voor
de projecten vandaan moeten
halen.
'
In eerste instantie stelde de
VVD voor om ze te betalen met
de zesduizend gulden die gereserveerd is voor makelaarskosten als er grond of gebouwen
getaxeerd moeten worden. „Zo
slaan we twee vliegen in één
klap," zei VVD-er Van Caspel.
„Wij vinden dat een ambtenaar
diq taxaties moet doen in plaats
van een makelaar. Anderzijds
kunnen we het geld dat we
daarmee uitsparen dus goed gebruiken voor preventieve maatregelen tegen gokverslaving."
De PvdA was het daar volledig
mee eens, maar de andere partijen kozen ervoor om de gokverslaving met geld uit de pot
onvoorzien te bestrijden.

Regels
De regels voor huurhuio
zen zijn veranderd.
O
Voor een Zandvoortse familie
betekenl dat dat zij hun
droomhuis in de Celciusstraat
aan hun neus voorbij hebben
zien gaan. Het echtpaar is het
er niet mee eens. De Zandvoorters stappen naar de
rechter.

Kunst

'

Hij maakt kunst die je
c
moet zien en horen, de
O
Limburgse Zandvoorter Ton
Timmermans. Kunst die recht
uit zijn hart komt. ,,Toen ik nog
voor een bedrijf werkte was
dat heel anders."
„

Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur . . tel. 5717166
Advertenties: ... tel. 5717166
Redactie: ...... tel. 5718648

ZANDVOORT - Bij een inbraak in een winkel aan de Tolweg zijn vrijdag of zaterdag zeven sloffen sigaretten, twintig
losse pakjes sigaretten en achthonderd gulden aan kleingeld
gestolen. Om binnen te komen
forceerde de inbreker een aantal deuren.

j Agenda

j

Vrijdag 3 november

* Eerste 'Energyparty' in
Yanks aan het Dorpsplein.
Voor de houseliefhebbers. Vanaf 21.00 uur.
Zaterdag 4 november

•46s=tó=S

Maatregelen tegen
gokken gaan door
ZANDVOORT - Op Lou
Koper van D66 na zijn alle
raadsleden dinsdagavond
akkoord gegaan met een
amendement van de VVD
om zesduizend gulden uit te
trekken voor projecten om
gokverslaving onder jongeren te voorkomen.

DEZEWEËK

Sigaretten gestolen

GS met woonwagens op
Keesomplein akkoord
ZANDVOORT - Het woonwagenkamp aan het Keesomplein mag toch blijven,
maar het kamp aan de Jac.
Thijsseweg op het voormalige circuit moet verhuizen
naar de Heimanstraat.

Oplage: 5.300

Valt hij wel of
valt hij niet? Dat
vroeg hét publiek zich zondagmidclag af bij
de luchtstunt op
de kermis. De
Duitse draadkunstenaar en
zijn drie assistentes vielen
overigens niet

Foto André Lieberom

ZANDVOORT - VVD-wethouder Rita de Jong moest
zich maandag- en dinsdagavond in allerlei bochten
wringen: zij was nooit van
plan geweest om onder de
vorig jaar aangenomen motie over de huisvesting van
de Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort en het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening in het Gemeenschapshuis uit te komen.

Ouderensteunpunt wel
in Gemeenschapshuis

mer was om alle hulpverlenende instanties (inclusief de
'SWOZ en CvVH) onder één dak
te huisvesten in het Huis in het
Kostverloren. „Er hebben zich
op dat terrein namelijk allerlei
beleidsontwikkelingen voorgedaan. En er mag van mij dan
Wel had ze een extern bureau toch verwacht worden dat ik
ingeschakeld, maar dat was om daarop inspeel," verontschuluit te zoeken of het niet slim- digde de wethouder zich.

ZANDVOORT - Jan Termes
treedt af als fractievoorzitter
van D66. Dat heeft hij maandagavond bekendgemaakt tijdens
de
begrotingsbehandelingen.
Han van Leeuwen volgt hem
op.
Termes blijft wel raadslid
voor D66. Hij is slechts twee
jaar fractievoorzitter geweest
ZANDVOORT - Eindelijk is het dan zo ver. Het speelsinds de laatste verkiezingen.
Tussen 1982 en 1986 was hij tuintje voor de kinderen uit de 'Max Euwe-buurt' komt
eveneens fractievoorzitter aan- eraan. Deze maand is de gemeente met de werkzaamheden
gezien D66 destijds een een- begonnen. De kinderen staan te trappelen van .ongeduld.
mansfractie in de raad had. Het kan ze niet snel genoeg gaan.
Termes heeft 12 jaar een wetBij het parkeerterrein van de opgeofferd en een stukje grond
I houderszetel bekleed'.
De crisis binnen D66 staat los woonwijk is een parkeerplaats afgegraven.
van zijn besluit. „Dit was voorj dien al afgesproken," lichtte
l Termes na afloop van de vergaJ dering maandagavond toe.
I Bij de verkiezingen twee jaar
J geleden, toen hij met voorkeur9 stemmen in de raad gekozen
l werd, is binnen D66 afgespro| ken dat hij na twee jaar zou
l aftreden om plaats te maken
i voor Van Leeuwen. „Han van
i Leeuwen is toch een belangrijI ke woordvoerder," aldus TerImes.

grotingsbehandelingen. Met
andere woorden, De Jong heeft
opnieuw belbof d om de twee organisaties geheel volgens hun
eigen wens en de wens van de
gemeenteraad te laten verhuizen naar het GemeenschapsDe raad en de organisaties huis.
hoeven echter niet bang te zijn.
De huisvesting van de twee
De Jong zet dat plan voorlo- hulporganisaties liep als een
pig op een laag pitje. Binnen- rode draad door de betogen van
kort ligt er een voorstel op tafel de partijen. Vooral de partijen
over een heus steunpunt voor met een wethouder in de raad
ouderen „dat geheel in lijn met (GBZ, CDA en VVD) en de
de motie van mei 1994 is," aldus PvdA benadrukten dat De Jong
de wethouder dinsdagavond tij- haast moet maken met het uitdens de laatste uren van de be- voeren van de motie.

'Een zandbak? We wonen toch vlak bij het strand'
Een hekwerk is al geplaatst.
„Het duurt wel lang hoor, maar
door Martha Burger
ze zijn er nu eindelijk mee bezig," zegt Simone Adegeest verheugd. Diana Visser vult haar
aan: „We krijgen een speeltuin- glinsteren al bij het idee. Maeitje met een wip, een schommel ke Bol weet nog goed hoe het
en een zandbak." Haar ogen eerst was. „Toen we hier kwamen wonen was er helemaal
niks. Dat was hartstikke saai.
Later stonden er een tijdje twee
oude schommels. Die waren
door een paar ouders bij het
groot vuil weggehaald."
Volgens Jeroen Paap werd
het 'gammele boeltje' al snel
door de gemeente afgekeurd en
weer weggehaald. „Ik was tien
jaar, toen dat gebeurde. Ze beloofden ons dat we snel iets anders zouden krijgen. Ik ben nu
15, dus voor mij zijn ze een beetje aan de late kant," zegt hij
lachend.

oppert er eentje slim. De meerderheid is het daar helemaal
mee eens. „Maar als dat hek er
niet staat, dan gaan de honden
er toch in poepen?" stelt een
klein meisje daar weer eigenwijs tegenover.
Verdikkie ja, daar hadden ze
met zijn allen even niet aan ge" dacht. Maar die gemeente moet
volgens hen nu ook een beetje
opschieten. „De vele hondenbezitters uit de buurt denken nu
steeds, dat het een hondentoilet
is," aldus een jongetje boos.

* Rommelmarkt in het Stekkie
aan de Celciusstraat. Van 10
tot 13.00 uur. Gratis toegankelijk.
* Excursie door de Kennemerduinen. Vertrek om 14.00 uur
bij restaurant Parnassia.
Zondag 5 november
* Concert van het Zandvoorts
Vrouwenkoor en het, Zand- •
voorts Mannenkoor. Agathakerk, Grote Krocht. Aanvang
14.30 uur.
* Optreden van Sonny's in
Yanks aan het Dorpsplein.
Aanvang 21.00 uur.
Dinsdag 7 november
* Sjoelmiddag Vrouwen van Nu
in het Gemeenschapshuis. vanaf 14.00 uur.
Woensdag 8 november

* Ontmoetingsdag voor ouderen en gehandicapten. Boulevardrestaurant Gran Dorado.
Aanvang 10.30 uur.
* Filmclub Simon van Collem
draait 'Nina Tannenbaum' in
de filmzaal van Het Circus aan
het Gasthuisplein. Aanvang
19.30 uur. Ook toegankelijk
voor niet-leden.

Raad: 'Meer blauw op
straat in de zomer'
ZANDVOORT - Er moeten 's zomers meer agenten op
straat lopen. Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad. De politiek ging dinsdagavond bij de behandeling van
de begroting echter niet zover dat er een motie werd
genomen over het extra inzetten van twee agenten in het
centrum.
H. van Leeuwen (D66) en J.
Termes (D66), die de motie ingediend hadden, waren de enige twee die dit plan steunden.
Zij vinden dat de gemeente
maximaal vijftigduizend gulden uit de pot voor het Integraal Veiligheidsbeleid moet
besteden aan extra politie-inzet

tijdens de zomermaanden. Dat
zag de rest van de raad echter
niet zitten.
Volgens de andere partijen is
het verstandiger om de komende maanden te bekijken hoe de
gemeente 'meer blauw op
straat in de zomer' moet bekostigen.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,00
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Ellen Schouten doet niet mee
aan de discussie. Ze staat al een
tijdje heel diep na te denken.
Plotseling wil ze toch nog wel
even iets kwijt. „Weet u meNaam: (m/v) l l L
vrouw van de krant, eerlijk gezegd willen we helemaal geen
l l i
l l l
Adres: l l l l l l
zandbak. Daar vinden we hélePostcode/Plaats:! L
maal niks aan. Weet u wat we
nu het allerliefste zouden wilTelefoon:
l l l l
J (Iv.m. controle bezorging)
Ixl
Budget
len hebben? Een glijbaan, met
zo'n
leuk
houten
speelhuis
erAndere
kinderen
staan
onGiro/Banknr.:
L
l WATERSTANDEN '
dertussen druk met elkaar te bij. O, wat zou dat fijn zijn."
l Datum
HW LW HW LW
Daarna word ik abonnee en betaal per
praten. Het blijkt dat het budI 04 nov 00.55 09.14 13.2621.36
D kwartaal ƒ 18,00 D halfjaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
De rest van de groep is het
get voor het inrichten van het
JOSnov 01.4509.5514.0922.14
speeltuintje wat aan de krappe daar helemaal mee eens. Ze woJ 06 nov 02.36 10.25 14.51 22.54
kant is. Dat vinden ze eerlijk nen al aan de duinen, dan heb|07nov 03.1511.1015.2823.35
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
gezegd wel een beetje jammer. ben ze toch al een grote zandi 08 nov 03.5411.4516.0723.50
bak? Plotseling beginnen ze ali 09 nov 04.28 00.20 16.41 12.25
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
Zo klein als ze zijn, discussie- lemaal tegelijk te juichen en te
i 10 nov 05.08 00.54 17.16 13.05
ren ze met elkaar over het reeds gillen. Glijbaan, glijbaan, glij- | opgeven: 020-562.62.11.
l n nov 05.3801.3517.4913.46
geplaatste hek: „Als ze dat dure baan, schettert het in koor door l Stuur deze bon in een open envelop naar
112 nov 06.15 02.00 18.21 14.16
hek er nou niet omheen hadden de Max Euwe-buurt. En nu l Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
l Maanstand/getij:
gezet, dan hadden ze van dat maar hopen, dat een paar lieve
i VM dl. 7 nov. 08.20 uur
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 II71Ö371"017Ö03"
Enkele kinderen discussiëren over de komst van een speeltuin. 'Ja, een glijbaan, wat zou dat fijn geld misschien nog wel een Zandvoorters de wens van deze
i Doodtij di 7 nov.
zijn'
.Foto André Lieberom leuk speelding kunnen kopen," kindertjes gehoord heeft.
Ï 8 -10 uur NAP + 53cm

j Waterstanden j

\
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FAMILIEBERICHTEN
Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
na een arbeidzaam leven vol liefde en zorg voor
allen die haar dierbaar waren, zacht en kalm van
ons is heengegaan onze lieve moeder, mijn dochter, zuster en onze vriendin

José Castien-Serné
-A-K) augustus 1941
t 31 oktober 1995
Riek
Bianca en Leo
Oma Serné
Marja en Dave
Wim en Henny
verdere familieleden
en vrienden
Tollensstraat 23
2041 PP Zandvoort
José is overgebracht naar het uitvaartcentrum
aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar gelegenheid zal zijn tot afscheid nemen en condoleren op
donderdag van 19.00 tot 20.00 uur.
De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden
op vrijdag 3 november om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in de ontvangkamer
van de begraafplaats.
Geen toespraken.
Zij die geen persoonlijk bericht hebben ontvangen, worden verzocht deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

TAART KADO BIJ SINGER

Het Nederlandse Rode
Kruis afd. Zandvoort
houdt traditionele
verkoop van
Welfare-artikelen.

NU MET INRUIL MINIMAAL'

op woensdag, 15 november van 9.00 tot
16.00 uur in de RODE KRUIS-CARAVAN
op de markt en
op dinsdag, 21 november van 9.00 tot
16.00 uur in het HUIS IN DE DUINEN.

«V

DOOR UW AANKOOP STEUNT

***

U DIT RODE KRUISWERK

Singer Zandvoort
Zeestraat 48, tel. 023-5720072

MINIMALE
• INRUIL OUDE
MACHINE'
{ALLE MERKEN)

SINCERCHIC

U BETAALT MAXIMAAL

, j^"

TELEFONISCH RESERVEREN MOGELIJK

jscatautoïnaat.-

3

Bij koud weer,
gezellig rondom
het open haardvuur

Wij wlllEIN ÏECJEREEN
VOOR dE SpONTANE REACTJES EIN
lEukE l<Ado's TÈjdENS ONZE

OPENBARE

RECEpTJE Op 5 l Okl. \N

Boul. Barnaart 14

HOTEL IINTERLAKEN

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 5712932
ledere dinsdag en woensdag gesloten.

Handige o'pberjjruinit
boven in dé machine

COMMISSIEVERGADERINGEN

dinsdag 7 november 1995, 20.00 uur, commissie Financiën
woensdag 8 november 1995, 20.00 uur, commissie Bestuurlijke Zaken
donderdag 9 november 1995, 20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ordening
De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar. Het publiek
heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat op
de agenda staat het woord te voeren.

REGELING GENEESKUNDIGE HULPVERLENING BIJ RAMPEN

;3| ruime • • . • '
l parkeergelegenheid

Gedeputeerde staten hebben op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen (Wghr) een gemeenschappelijke regeling
inzake de geneeskundige hulpverlening bij rampen alsmede de voorbereiding
daarop opgelegd aan de gemeentebesturen in de Wghr-regio Zuid-en MiddenKennemerTand. De regeling is opgelegd in de vorm van een wijziging van de
reeds bestaande Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer Zuid- en
Midden-Kennemerland. Het besluit ligt ter inzage bij het bureau Voorlichting &
PR in het Raadhuis, ingang Haltestraat.

Fa. Gansner & Co,

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publikatie schriftelijk
bezwaar maken. Het maken van bezwaar dient te geschieden door indiening
van een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, t.a.v. de
secretaris van de Hoor- en Adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.
Op dit adres is desgewenst ook een folder te verkrijgen met een uitleg over de
procedure. Het bezwaarschrift moet een omschrijving bevatten van het besluit
waartegen het isgericht en de gronden van het bezwaar. De uiterste inzenddatum
van een bezwaarschrift is 12 december 1995.

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING

enz.

Personeel Chin Chin
en
Michael, Hanny en Max

De volgende aanvragen bouwvergunning zijn bij het college van Burgemeester
en Wethouders ingediend:
95095B van Stolbergweg 7
vergroten woonhuis
95096B J. van Heemskerkstraat 6 vergroten snackbar
95097B Emmaweg11
vergroten woonhuis

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Van harte gefeliciteerd met jullie
autobedrijf!

De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot
12.30 uur ter inzage bij de afd. Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Belanghebbenden kunnen binnen een
redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van
burgemeester en wethouders, t.a.v. BWT, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze worden bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan,
die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.

De natuur kent de mens. "\

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude geneeskracht van planten en kruiden uit de
hele wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

Drogisterij-Parfumerie Bouwman ,

^Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327. J

zeer schuwe poes

't Familierestaurant
vraagt

Kerkdwarspad

bouwen van een woning

voor de bediening

GEMEENTE

(leeftijd tot ca. 23 jaar)
Tel. 023-5712537

(J J l uitvaartverzorging
kennemerland bv

Lamellen voor ƒ199.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

breedte
Stof
Kunststof

tot Z/b Zzo tot JbU

199,249,-

275,310,-

Hoogte tot maximaal 400

Zandvoorts Nieuwsblad
j je u c
Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

(Alle maten in cm)

Windéko-prijzen zijn echt all-in!
• Gratis en vrijblijvend thuis winkelen^
• Gratis meten
~~~~"
• 12 maanden
volledige garantie
• Nooit voornjkosten'

(unststof lamellen Jaloezieën
Rolgordijnen
tot 25% korting tot 25% korting l tot 20% korting BEL NU

Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort

t voor «w raam

Haltestraat 22, Zandvoort

ma. t/m za. 9.00 tot 21.00

023 - 357222

b.g.g. bel gratis 06-0226222. Hoofdkantoor: Nautilusstraat 167, Tilburg.

Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk

350,399,-

Kerkstraat 12, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geeriing

LOt bUU

He actie
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

CONCEPT-WERKPLAN POLITIE TER INZAGE
Woensdag 8 november bespreekt de commissie Bestuurlijke Zaken
het concept-werkplan 1996 van de politie, basisteam Zandvoort.
In een eerdere fase is afgesproken dat de bevolking van Zandvoort
de mogelijkheid krijgt om op- en aanmerkingen op het plan te maken.
Het gaat daarbij niet om een formele inspraak, aangezien de bevoeg'dheid tot het vaststellen van het plan niet bij de gemeenteraad
ligt maar bij het driehoeksoverleg van politie, justitie en burgemeester.
Nadrukkelijk is het wel de bedoeling dat de ingekomen reacties
door de burgemeester in het driehoeksoverleg zullen worden ingebracht.
Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de zienswijze van de commissie
Bestuurlijke Zaken.
Het plan ligt vanaf vrijdag 3 november t/m donderdag 16 november ter inzage bij het bureau Voorlichting, Raadhuis, ingang
Haltestraat.
Men kan schriftelijke reacties sturen aan de Burgemeester van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Nadere informatie: (023) 5761492.

Super
NOORD
Let op onze

knoloonbiedingen

Het Medisch Kindercentrum
Kennemerland
zoekt met spoed

een vrijwilliger
(in het bezit van rijbewijs) voor het dagelijkse
schoolvervoer van de kinderen.
Het betreft hier het vervoer voor de Zandvoortse
scholen op de maandag en de woensdagochtend.
Inlichtingen te verkrijgen bij:
mevr. M. v. Duyn of mevr. A. Dijkhuis
tel: 023-5712095
Kostverlorenstraat 95 2042 PD Zandvoort

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor Slechts f 3.,14.S,--:
Sluit een natur^-mtvaart^
hij ITityaarteentrum Haarlem.
BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn wel via het Openbaar Register op te vragen. Het Register
bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4.

medewerkers M/V

S.v.p. bellen fam. Hilke
Telefoon 18754

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
95032B

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van
de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
09.00 -12.30 uur gedurende zes weken na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. BWT, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Vermist
Roepnaam Pien, wit met rode vlekken, s.v.p.
lokken met eten, niet opjagen, omgeving
Zandvoort-Zuid.

Automatische spanning
Schuine naaldstand
Naait K) lagen dikke stof
Veiligheidsschakelaar
Kenia keur
Compleet 'met luxe stofhbe?

De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:

TriEo, CUudiA, PAUÜINE EN

Serge van Lent
en
Dennis

Ecnvouclige heclienini; .
Lichtgewicht machine met vrije arni
10 Steekpatronen w.o. -i stretchsteken
Elektronische shélhéidsréjjelini;.- • • :

[*--

ADVERTENTIES

Pop en mam,
gefeliciteerd met jullie
nieuwe SINGER winkel
Miriam, Erik,
Hilge, Jerry

tot 12 november krijgt u bij aankoop
van een nieuwe Singer naaimachine (al
vanaf 399f-) een taart (van de warme
bakker) kado. Tevens is er voor iedere
klant een leuke attentie.

VOORD

De opbrengst van deze verkoop komt geheel ten goede aan het doel van de Welfare: het organiseren van wekelijkse bijeenkomsten en activiteiten voor mensen,
die behoefte hebben aan een gezellig contact.

(De Qutte, Toim

HET WAS EEN TE qskkE dAq!

Singer Zandvoort is 1
november verhuisd naar de
Zeestraat 48 en dat gaan we
vieren.

Grote verkoop tegen weggeefprijzen van
o.a. met de hand gemaakte Sint Nicolaasen Kerstgeschenken.

Een natura-uitvaartverzeker Ing,
daar heb je tvat aan.
"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.\
Ju, tlexe uitvaartverzekering is mijn
vertrtmiven meer dan ivaard. "
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f 3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f 5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dagen nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
:
Direkt hulp bij een sterfgeval..

'ƒ«!

y

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
ïN OMSTREKEN
'arklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

rM Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
I O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben
M
"
/
pq naam:
man/vrouw
| ^ straat:
2 postcode/woonplaats:
l 3 telefoon:
en

CD'

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de

• M

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.

Weekmedia 17

Herfstwandelingen
ZANDVOORT - Deze herfst
worden er vier wandelingen georganiseerd in de Kennemerduinen. Bij drie wandelingen
gaat een gids mee. Opgeven is
noodzakelijk via 023-5257484.
Wie van wat uitleg over planten en dieren tijdens zijn wandeling houdt, kan op zaterdag 4
november terecht in de duinen.
De excursie start om twee uur
bij restaurant Parnassia.
Op zondag 12 november begint om tien uur een herf stwandeling over kleur, bessen en
bladeren bij het bezoekerscentrum van de Kennemerduinen
aan de Zeeweg (ingang Koevlak).
Op zaterdag 18 november om
twee uur start de tweede herfstwandeling bij ingang Bleek en
Berg aan de Bergweg achter de
hockeyvelden van HBS in Santpoort-Zuid.
Tot slot staat zondag 26 november een ontdekkingstocht
over Jac. P. Thijsse op het programma. Bij het bezoekerscentrum kunnen wandelaars een
boekje krijgen over Jac. P.
Thijsse.

donderdag 2 november 1995

Woning aan Celsiusstraat 217 inzet van juridisch gevecht tussen echtpaar en EMM

6

We hadden dat huis zo graag gewild'

door Martha Burger

Een Zandvoorts echtpaar
is het niet eens met het toewijzingsbeleid van woningbouwvereniging EMM en
stapt daarom naar de reenter. De familie H., die wegens privacy-redenen haar
naam liever niet voluit in de
krant ziet staan, zag een eengezinswoning aan de Celsiusstraat 217, op het laatste
moment 'aan de neus voorbij gaan'. Volgens de advocaat van het tweetal heeft
EMM gehandeld in strijd
met het toewijzingsbeleid
zoals dat in de Woningkrant
stond. „Als de woning niet
alsnog wordt toegewezen
aan mijn cliënten, zal een
gerechtelijke
procedure
Podotherapie
worden opgestart," aldus mr
ZANDVOORT - Podothera- A.J.M, van Kooten.

peut Gabriëlle Trouw houdt
vrijdag 10 november van half
tien tot 12 spi eekuur in het
Zandvoorts
gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen
2. Iedereen met voetklachten,
kan hierover informatie krijgen tijdens het spreekuur. Voor
eventuele latere behandeling is
een verwij sbriefj e van de huisarts nodig.

Donna Corbani
ZANDVOORT - De Zandvoortse kunstenares Donna
Corbani exposeert in galerie
Neskovic in Haarlem (Nassaustraat 4). Haar olieverf schilderijen tonen veelal anonieme
vrouwelijke figuren. Corbani
probeert hun innerlijke vrijheid te tonen. Galerie Neskovic, die zaterdags van 11 tot vijf
open is, exposeert haar schilderijen samen met Marijn Morée,
Mireille Gestel en Carrizey.

Jantje Beton
ZANDVOORT/BENTVELD The Buffalo's en Stella Maris
komen tussen 6 tot en met 11
november langs de deuren om
te collecteren voor Jantje Beton. De opbrengst van de collecte komt ten goede aan de padvindersverenigingen.

Rommelmarkt
ZANDVOORT - In 't Stekkie
aan de Celciusstraat wordt op
zaterdag 4 november de maandelijkse rommelmarkt gehouden. Van tien tot één zijn taezoekers welkom. Het buurthuis is
te bereiken met bus 80. De toegang is gratis.

Live bands
ZANDVOORT - Yanks voert
een nieuw programma in. Vanaf zondagavond 5 november
treedt er elke zondag een band
live op in Dance Club Yanks
aan het Dorpsplein. Zondagavond bijt Sonny's het spits af.
De zaal is open van negen uur.
Elke vrijdagavond is er voortaan een 'Energyparty' in
Yanks. Deze houseparty staat
onder leiding van Peter ten
Broeken.

Winnares op reis
ZANDVOORT - Desiree van
Wijk mag eind november op vakantie naar de Canarische Eilanden op kosten van Kroon
Vis. Bovendien krijgt ze de
kans om op 13 november een
kijkje te nemen bij de visverwerkingsfabriek van Ouwehand. Van Wijk heeft namelijk
met een slagzin de wedstrijd
'Reismaatjes' gewonnen. Aan
de wedstrijd, die georganiseerd
werd rondom de nieuwe haring, deden een paar honderd
mensen mee.

Mevrouw H: „We waren dolgelukkig met die mededeling.
Wij mochten verwachten als
eerste kandidaat door EMM benaderd te worden. Maar vervolgens kreeg ik van EMM te horen dat was besloten de woning
toe te wijzen aan een 'doorstromer'. Dat is iemand die al een
huurwoning in Zandvoort achterlaat. Aangezien wij geen
graag hebben. De Zandvoorters huurwoning achterlaten, vallen
moeten hun huis verkopen, wij via het nieuwe woonruimteomdat een van hen ziek is en -verdeelstelsel onder de categohun inkomen is teruggelopen. rie 'starter'."
Ze stuurden keurig op tijd de
bon in.
Het echtpaar pikte de toewijzing aan een 'doorstromer' niet
en belde verbolgen terug naar
Dolgelukkig
de Woningwinkel in Haarlem.
De toewijzing werd bekend- „Daar kreeg ik te horen dat
gemaakt op 16 oktober. Toen EMM zich moest houden aan
mevrouw H. op die dag de Wo- de regel waarbij degene met de
ningwinkel belde, kreeg zij vol- hoogste
leeftijd
voorrang
gens eigen zeggen te horen dat krijgt," aldus H. „Het plotsezij en haar man als eerste gega- ling toewijzen van de woning
digden waren geselecteerd voor aan een 'doorstromer' in plaats
de woning.
van aan ons, 'starters', werd

Het zal je maar gebeuren. Zie je als zestiger het ideale huis in de
krant staan en gaat het aan je neus voorbij, terwijl je denkt dat je
er recht op hebt. Bovendien sta je al dertig jaar ingeschreven bij
de woningbouwvereniging. Een Zandvoortse familie viste achter
het net en stapt naar de rechter. Deze week de eerste aflevering
van een korte serie verhalen over het nieuwe
woonruimteverdeelstelsel.

H

ET-ZOU GAAN OM een
zogenaamde 'vrije-sectorwoning', die EMM in
de Woningkrant van 5 oktober
aanbood. „Iedereen die aan de
voorwaarden voldeed, kon erop
reageren," aldus de heer H. „De
voorwaarden die waren gesteld
betroffen het inkomen en het
aantal personen. Bovendien
kregen we bij het EMM-kantoor en de Woningwinkel te horen, dat degene met de hoogste
leeftijd als eerste kandidaat
door de woningcorporatie benaderd zou worden."
Het echtpaar w'ilde het huis

'The show must go on'
Entertainer
Henk Jansen
en circusartiest Dick
Hoezee hebben de handen ineengeslagen voor
een „gezellige
bonte avond
met bal na,"
zoals ze het
zelf noemen.
Hun voorstelling 'The
show must go
on' vindt
plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 november in gebouw De
Krocht. Aanvang acht
uur.
Kaarten zijn
verkrijgbaar
bij Harrie en
Toos van het
busstation
(023-5712078),
café De Harlekijn
(023-5730350)
of gebouw De
Krocht
(023-5715705).

de commissie is van mening,
dat het niet juist is om alleen
Koper aan te spreken of hem de
gevolgen van een verstoring in
de samenwerking aan te rekenen. 'Zowel het bestuur van de
afdeling als ook de overige leden van de gemeenteraadsfractie zijn zodanig betrokken bij
het ontstaan van de samenwerkingsproblematiek, dat hun rol
ook een kritische beschouwing
verdient,' meldt het rapport.

Gevolgen
Volgens Han Westerhof, verantwoordelijk
hoofdbestuurslid, zullen de problemen zeker
gevolgen hebben bij de komende verkiezingen voor de interne
lijst en voor leden van de gemeenteraad. „Waarom zal men
afwachten welk oordeel de kiezers geven, als nu is vastgesteld
dat een wanprestatie in de samenwerking binnen de fractie
is geleverd," aldus Westerhof.
Maandagavond maakte Ter-

mes bekend te zullen stoppen
als fractievoorzitter. Van Leeuwen neemt zijn taak over. Hij
zei: „Termes en ik vinden dat
het hoofdbestuur geen bijdrage
heeft geleverd aan een snelle
oplossing van het probleem.
Door de uitspraak blijft de situatie bestaan. Klaarblijkelijk
vindt het hoofdbestuur het acceptabel dat Koper het verzoek
van de ledenvergadering om af
te treden naast zich neerlegt.
De vergadering wild dat Lou aftrad omdat hij zich niet loyaal
toonde aan de besluitvorming
van de fractie, zijn handtekenmg vlak voor de motie introk
en vervolgens weigerde om
daar inhoudelijk over te praten."

Duidelijk
Lou Koper is uitermate content met de uitspraak. „Een
duidelijke uitspraak van het
hoofdbestuur: of alle drie weg
of samenwerken. Daar valt niet

(ADVERTENTIE)
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Nieuwsblad Pers (NNP).

A.J.M, van Kooten, advocaat
van het echtpaar en werkzaam
bij de SRK Rechtsbijstand,
heeft schriftelijk contact opgenomen met EMM. „Aangezien
in de woningkrant duidelijk
wordt vermeld, dat bij woningen m de vrije sector de regel
'doorstromers gaan voor starters' niet geldt, moet worden
geconcludeerd dat EMM heeft
gehandeld in strijd met het gepubliceerde toewijzingsbeleid,"
aldus de advocaat. „Aangezien
EMM de woning niet aan mijn
cliënten toewijst, zie ik mij genoodzaakt via een gerechtelijke
spoedprocedure alsnog een toewijzing af te dwingen."

Scheefheid
Volgens Peter Kramer, directeur van womngbouwveremging EMM, is de verdeling van
de vrije-sectorwoningen een beleidsvrijheid van de corporatie.
„Naast het aanbieden van de
woningen in de krant of woningkrant zijn de woningen van
EMM gelabeld naar voorkeur:
starter, doorstromer en vestiger in willekeurige volgorde. De
vrije-sectorwoningen zijn bewust gelabeld als doorstroomwoningen, omdat het daardoor
mogelijk is om een gedeelte van
de goedkope scheefheid binnen

het woningbestand te bestrijden."
„De informatie die het echtpaar heeft ontvangen van de
Woningwinkel klopt met met
betrekking tot de toewijzing
van de vrije-sectorwoningen in
Zandvoort. Wij zullen trachten
in de toekomst onze informatie
bij de vrije-sectorwoningen in
de krant verder te verduidehjken."
Het echtpaar concludeert dat
oudere ingezetenen van Zandvoort die altijd zelf via koop of
via huur van een particulier in
hun huisvestingsbehoefte hebben voorzien dus altijd, als het
aan EMM ligt, aangemerkt
worden als 'starter'. „Als dat inderdaad waar is, dan zal dertig
jaar
EMM-lidmaatschap
slechts nog een collectors item
zijn," aldus het echtpaar.
Volgens Henk Kranendonk,
directeur van de Woningwinkel
in Haarlem, kunnen geen regels worden opgesteld voor
'vrij e-vestigingswoningen'.
„Dat is beleidsvrijheid van de
corporatie. Deze stelt een aantal criteria. Met de Haarlemse
corporaties is het zo geregeld
dat de vrije- sectorwoningen
worden geselecteerd op leeftijd.
Dat wil niet zeggen dat een andere corporatie dat niet anders
mag doen. Het probleem is dat
Zandvoort het dus anders doet.
Ik zal echter niet bestrijden dat
het geautomatiseerde systeem
bij de Woningwinkel de familie
H. als eerste kandidaat, geselecteerd op leeftijd, naar voren
heeft gebracht. Maar nogmaals,
EMM heeft die beleidsvrijheid."

Kamers Nieuw Unicum
nu twee keer zo groot

'Niet wachten tot kiezers oordeelvellen'
Vervolg voorpagina
D66 ging na het weigeren van
Koper op te stappen, ondanks
protesten van WD en PvdA, in
de raad door met twee verschillende fracties onder dezelfde
politieke naam. Koper noemde
zich 'D66 Lou Koper'. Velen taestempelden zijn partij als 'college-ondersteunend'. Koper was
het daar niet mee eens.
Naar aanleiding van het royementsverzoek van de afdeling
Zandvoort stelde het hoofdbestuur van D66 een 'commissie
van goede diensten' in. Deze
commissie, bestaande uit M.
Mous (wethouder in Heemstede), L. Dalhuisen (burgemeester van Bennebroek) en P. Poelman (voorzitter van de Statenfractie Noord-Holland) kreeg
de opdracht alles in het werk te
stellen de verhoudingen binnen
de fractie te normaliseren. Dat
is niet gelukt.
Een verslag van de activiteiten werd vervolgens weer aan
het hoofdbestuur voorgelegd:

door een aantal medewerkers
van de Woningwinkel zelfs 'een
absurde zaak' genoemd. Ik
schreef EMM en protesteerde
officieel. Daarop reageerde
EMM door te melden dat de
woning aan de Celsiusstraat
toch werd toegewezen aan een
Zandvoortse die een woning
achterlaat. Zij heeft het hoogste
aantal doorstroomjaren."

Die BANK koop ik NU!
Wacht niet langer, maar koop
fy,
NU nieuwe meubels.
\ Want bij de winkels
••\ van de meubelboulevard
Beverwijk kun je t/m 18
november schitterende
kado's uitkiezen.
Van een mixer tot
een combimagnetron.
Bij ieder meubel datje koopt.
Dus sla nu je slag en profiteer!

meer over te twisten. Als hetvoor de partij beter is als alle
drie opstappen, is dat voor mij
bespreekbaar. Maar het lijkt
mij voor de hand liggen dat we
nu constructief aan het werk
gaan. Natuurlijk denk ik aan
samenwerken. Waar een wil is,
is een weg. Die wil moet wel
aanwezig zijn. Er ligt nu een
duidelijke uitspraak. Het gaat
er om of we grote mensen zijn,
ja of nee; het gaat om D66, niet
om Van Leeuwen of mij."

ZANDVOORT - Nieuw
Unicum zet op zaterdag 11
november de deuren wijd
open voor de Zandvoorters.
Zij kunnen dan zien wat er
in 25 jaar tijd veranderd is in
het centrum voor gehandicapten.

lang. We zien de .mensen uit
Zandvoort graag een kopje koffie drinken op onze Brink. Dit
is ook een unieke gelegenheid
voor Zandvoorters om een kijkje achter de schermen te nemen, bijvoorbeeld in de kamers
van de bewoners."

In 1970 reden de bewoners in
een donkerblauwe, donkergroene of grijze rolstoel door de
gangen. Ze woonden in een kamer van 15 vierkante meter en
ze werden uit bed getild met
een mechanische takel. Inmiddels crossen de bewoners in
kleurige karretjes door de straten van Nieuw Unicum, zijn de
kamers twee keer zo groot en
kan men met de afstandsbediening de hightech-tzkel in beweging zetten.
„Onze buren, de Zandvoorters die vlak bij ons wonen, hebben de verbouwingen van de afgelopen paar jaar op de voet
kunnen volgen," vertelt staffunctionaris Tony Zwenne, „ik
hoop dat ze nu een kijkje komen nemen."
„Bovendien," vult Riet van
Leest van het Steunfonds
Nieuw Unicum aan, „is de integratie tussen onze bewoners en
de Zandvoorters van groot be-

Douchestoel
Daarnaast presenteren diverse afdelingen, zoals de tandarts,
zich. Bezoekers kunnen ook
een ritje maken in een rolstoel
(een ouderwetse of een moderne) of over het kunstpad wandelen. Op de zogeheten 'zorgmarkt' staan stands waar men
terecht kan met vragen over
thuiszorg. „Zeg maar, waar
moet ik de verrijdbare douchestoel regelen en hoe krijg ik
huishoudelijke hulp. Dat soort
vragen," licht Van Leest toe.
Tussen tien en vier uur zijn
de Zandvoorters welkom. „Omdat we niet weten hoeveel koffie we moeten inslaan, zouden
we het prettig vinden als de bezoekers van te voren bellen
naar de afdeling Personeelszaken (023-5761108)," zegt Zwenne. „Maar wie zaterdagmorgen
pas bedenkt dat hij wil komen,
is natuurlijk ook welkom."

Meningen
kwaliteitscontrole van de
Stichting Kwaliteitscentrum
Gevelelementen en een KOMO-Attest met certificaat. Die
geven aan dat de kozijnen voldoen aan de specificaties volgens de NEN 3664-nprm metbetrekking tot winddichtheid en
waterdichtheid. Kortom, alle
'Flatbewoners De Ruyter- andere bewoners zijn tevreden.
Th. M. Goorix (administrateur)
straat teleurgesteld na opknapRemkes (bestuurslid)
beurt?' Deze kop suggereert dat namens deH.A.
Vereniging van Eigenaren
alle bewoners teleurgesteld van het flatgebouw
Be Ruyterstraat
zijn. Wie zijn die flatbewoners
üfi/llli
eigenlijk, vragen wij ons af.
„Kom maar eens bij ons kijken," is hun antwoord. „Een
nieuwe mooie pui, geen last
meer van lekkages, geen tocht
en een behaaglijke temperatuur in de kamers dankzij de
nieuwe kozijnen en dubbele
raf
men."

ZAKELIJK
Kerstmarkt
krijgt vervolg
ZANDVOORT - De Stichting
Zandvoort Promotie en de Ondernemers Vereniging Zandvoort hebben besloten opnieuw
een kerstmarkt te houden. Dit
jaar vindt de markt plaats op
zondag 10 december van 11 tot
zeven uur op het Gasthuis
plein, de Kleine Krocht en het
Raadhuisplem.
Een levende kerststal, Iwemuziek en alleen maar kerstartikelen moeten de markt nog
meer dan vorig jaar m een
kerstsfeer dopen. Dat betekent
wel dat het aantal kramen minder wordt dan vorig jaar. Zandvoortse ondernemers krijgen
voorrang bij het huren van de
kramen, maar als er niet voldoende middenstanders uit
Zandvoort meedoen, wordt de
rest opgevuld met ondernemers van buiten.
De Stichting Zandvoort Promotie en de Ondernemers Vereniging Zandvoort hebben voor
10 december gekozen om zo de
eerste markt in de omgeving
van Haarlem te zijn. „Bovendien," zeggen de organisatoren,
„koopt men half december nog
veel kerstspullen."

Ondernemers op
straat te horen
ZANDVOORT - Vijf weken
lang, van 27 november tot en
met 30 december, laat een luidspreker reclameboodschappen
van Zandvoortse winkeliers horen in de Kerkstraat, op het
Kerksplem, het Raadhuisplein,
de Grote Krocht, de Haltestraat, de Zeestraat en in winkelcentrum Noord.
Ondernemersvereniging
Zandvoort regelt de reclame-actie. De disc-jockeys van
ZPM, de lokale omroep, zorgen
ervoor dat de boodschappen ingesproken worden door getrainde reclamestemmen.
Elke boodschap, die overigens maar 15 seconden mag duren, komt driemaal per dag
langs tussen tien en zes uur.
Ondernemers die aan de actie
meedoen, kunnen zich negentig keer presenteren gedurende
vijf weken.

Ballonnenwedstrijd
ZANDVOORT - Er zijn 11
Zandvoortse kinderen en 5 kinderen van daarbuiten m de prijzen gevallen bij de ballonnenwedstrijd die op 10 september
gehouden werd bij de opening
van het Kunstcircus. Op 4 november horen ze welke prijs ze
hebben gekregen en welke balIon het verste gekomen is. Aansluitend mogen ze naar de film
in het Cinema Circus.
De Zandvoortse kinderen die
gewonnen hebben zijn: Mathieu Bluijs, Elias El Bakkali,
Darryl Bouman, Asia El Bakkali, Ismail El Bakkali, Dennis
Schuitenmaker,
Charlotte
Schuitenmaker, Tessa de Boer,
familie De Boer, Foy Pijma en
H. Pellerin.
Aan de wedstrijd deden ruim
honderd kinderen mee. Amnesty International is van de ballonnenwedstrijd ook wat rijker
geworden. De organisatie die
opkomt voor politieke gevangenen krijgt vierhonderd gulden
van Circus Zandvoort.
(ADVERTENTIE)

Bewoners wel tevreden over kozijnen
De Vereniging van Eigenaren
van het flatgebouw in De Ruyterstraat reageert op een artikel
in Zandvoorts Nieuwsblad van
19 oktober. Volgens het bestuur
zijn de bewoners helemaal niet
teleurgesteld over de opknapbeurt van hun kozijnen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

De rubriek Meningen staat
open voor reacties op artikelen die recentelijk in de krant
hebben gestaan. Anonieme
brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus
26, 2040 AA Zandvoort of tever uw brief af op de redactie
aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

UIT HET
LAND VAN
BOSSEN,
FJORDEN
EN DESIGN

Skandmavischc meubelen in kumtni]urhuj

Meubelboulevard Diemen
Sniep 5 Diemen
Telefoon 020-6956409

De familie De Vries uit in het
artikel diverse klachten, zoals:
* De Vereniging van Eigenaren zou 95 procent van de aanneemsom'betaald hebben voordat er nog maar een spijker was
geslagen. Dit is niet waar. Er
werd een normale termijnbetalingsregeling getroffen. Op dit
moment is zelfs nog niet de gehele aanneemsom (conform de
regeling) betaald door de vereniging.
* De dubbele beglazing zou te
dun zijn. De dubbele beglazing
is echter volgens de NEN-norm
aangebracht.
* Diverse gebreken zijn volgens
de familie De Vries nooit verholpen. Helaas met. De familie
De Vries heeft de betreffende
firma niet voldoende gelegenheid willen geven herstelwerkzaamheden uit te voeren.
De werkzaamheden bij de andere flatwoningen zijn naar volle tevredenheid uitgevoerd. De
Vereniging van Eigenaren verwachtte ook niet anders. Er is
rekening gehouden met een

De haaien zwemmen Zandvoort voorbij
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Onderhoudsmonteurs
elektrotechniek v/m

Secr. Bosmanstr. 17a. Gezellige bovenwon., gelegen nabij strand, station en centrum. In 1990 gerenoveerd. Ind. ruime
woonk. met riant balkon oost; ruime sl.k.
met kastenwand en wastafel; toilet; witte
keuken met inb.app.; balkon west; badk.
met wastafelmeubel, ligbad en douchecabine. C.V.
Vr.pr. ƒ 175.000,- k.k.

Afwisselende en :elfstandijie functie
i: rep.ir.itie-, onJerhouds- en vernieuuit\ neren i.m elekrromeLh.inische
r a "• Het is ,it\\|ssclenJ u ei k, omd.it u
ikt
cel \ersehillenJe soorten .ipp.ir.iruur
eel.il rLC-«estuurd njn Hei <M,U
ondu nu c i om «.lekt onische Kveilmuv-v, re^el- en meet. i p p . i i . i t t i t n , pomp- ei

Passage 3/11, zat. 4/11 van 12.00 - 14.00
uur. Uiterst gunstig gesitueerd t.o.v. strand,
centrum en station, royaal driekam.app. op
3e et. met uitzicht op zee. Opp. 120 m2.
Ind. ruime hal; woonk. (± 50 m2) met balkon west; keuken met balkon oost; 2 roy.
sl.k.; toilet; badk. met ligbad. Het app.
wordt gestoffeerd aangeboden.
Vr.pr. ƒ 315.000,- k.k.

LTS-ers met ruime imJerhoiidserxarinj;
\\'i| \ i i^en (.en LTS-opleuliny j.uiuovuld niet VEVMIM tn minim.i.il 7 j ur enanni* al- monteur hedrijtsirv
si il l u K s l htbr bij uiorkuir ei \ .u int» met PLC- en re^elt L t h n k k L i i b hen t het u J om ruosKaliuisten re \errithten
\Vat u ij u bieden
l' k t i j n i een f u n t t i e iner veel ruimte voor eisen
i m n . U K t en emen v t u n t u o o r J e l i j k h t k l Oe sfeer binnen

Kostverlorenstraat 10
- gestoff./gemeub. driekam.app. op de
begane grond:
ruime woonk.; 2 sl.k.; douche/toilet; keuken; bijkeuken; tuin; schuur. Eigen opgang.
Huurprijs ƒ 1.500,- p.m. incl. g/l/w.
- gestoff./gemeub. app. met balkon:
woonk. met apart slaapgedeelte; keuken; gebruik van douche/toilet.
Huurprijs ƒ 750,- p.m. incl. g/l/w.
- gestoff./gemeub. app. met balkon en
schitterend uitzicht, woonk. met apart
slaapgedeelte; keuken; gebruik van
douche/toilet.
Huurprijs ƒ 600,- p.m. incl. g/l/w.
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Riolering en
Waterhuishouding
Amsterdam

Want de Kalverstraat van voorheen
is niet meer de Kalverstraat van nu.

En daar komt dit nu nog bij:\
gee
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MAKELAAR QG;«
AankoopA/erkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596
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In kleding

Dramatischecrisis
voorM^éla-jm
dedeurdicht!

TE HUUR

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Hoe u reageert
Voor meet mturm.uie kuur u tont.iu opnemen met
de heer N.J \V v. m Oilien, Hoofd St.illnire.iu. relefo,»n
020-5999610 ot niet de heer R.J. Je Munk, Hoofd Tethnisch Beleid, leletoon 0200999603
\J\\ sjiriitehjke sollicitatie kunt u - binnen H da^en
en met \ermcldinj» \an \.it.irurenuinnier 9ÏOÜ67 op hnef
en en\elop - richten a.m Riolering en WaterhiiishouJiny
Amsteidam, t a \ de heer C C Rttton, Personeelsbureau,
Kamer l 27, Spaklerwej! 18, 1096 BA Amsterdam
Vrouuen en leJen \an etnische mint.letliei.len \\orJen
mor name uitüenoji^d te xilliciteren

de Kah erstraat!

OPEN HUIS

LTS-ers met ruime ervaring en kennis van PLC
\\ l U k l i n u M.iJnneJicnst \,in Ju sector Zunenn^
t n lx m iliny ontuerpt, hchecn, oiuLrliotulr on bedient de
i i i H ' l \ \ iKi;ui\L'Mnt:s-inii(.lit]nt;cn en L!C polder- en noolüLin i k n \ooi Je M.ithiiKi.liui->r, Jie ue\e^nt;d ts op Ji\er*e
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verlaat na 20 jaar
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OPHEFFINGS
UITVERKOOP

van de totale najaars-eii winterkollektie met

KORTINGEN

op alle door fabrikanten TPtfVl
geadviseerde prijzen *"

Betreft blazers, rokken, blouses en pantalons,
alle japonnen, pakjes en mantels, alle truien,
vesten, spencers en jacks. Geldt ook voor de
vertrouwde merken als Obatel, Europe Design,
Baruch enz. enz. Mantéla laat u de vrije keus!
Uitsluitend in Mantéla-filiaal

KALVERSTRAAT 45

AMSTERDAM

Betaalbaar de Mooiste

geeft u meer!
Culinair ontspannen
aan de Zeeuwse kust

ANWB TRAVELCOM MAAKT MOBIEL
TELEFONEREN WEL HEEL ERG GOEDKOOP.
Het Zeeuwse eiland Walcheren met het altijd rustige
landschap, de prachtige duinenrij, het strand en de
zee is een geliefd vakantiegebied. Aan de zuidzijde
van dit eiland ligt het pittoreske dorpje Zoutelande.
Hotel Willebrord ligt op slechts 75 meter van zee en
strand.
In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel
Willebrord een bijzonder gastronomisch arrangement. dat geldig is m de periode van 27 oktober t/m
31 december (behalve het kerstweekend) van vrijdag
voor het diner t/m zondag na het ontbijtbuffet. Op
vrijdag kunt u genieten van het culinaire 4 gangen
menu met o.a. diverse Zeeuwse visspecialiteiten. Op
zaterdagavond is er 's avonds een uitgebreid warm
en koud butfet
Het arrangement begint op vrijdag en u bent weikom vanaf ca. 14.00 uur. Het arrangement is inclusief:
- kamer met douche en toilet
- 2 x ontbijt
- l x gratis champagne aperitief
- l x 4 gangen diner op vrijdagavond
- l x warm en koud gastronomisch buffet op zaterdagavond
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de
lezers van de kranten van Weekmedia ƒ 199.- p.p.
Toeslagen: l pers. kamer f20,- per dag.
Voor nadere informatie: Hotel Willebrord.
Smidsstraat 17. 4374 AT Zoutelande. tel. (0118) 56
1215. Boeken is alleen mogelijk door middel van
het insturen van onderstaande volledig ingevulde
bon naar: Secretariaat Weekmedia. Postbus 2104,
1000 CC AMSTERDAM.

Bon voor onze lezers
Kan dat: voor maar 30 cent per minuut mobiel
bellen met een toestel van slechts f 338,-?
Jazeker, dat kan! Kom maar langs bij ANWB
Travelcom Daar hoort u alles over de prachtige
Pocketlme Tango telefoon, in combinatie met
een 3-jarig FreeSpace-abonnement op Het
Mobiele Netwerk van PTT Telecom.
Daarmee belt u 's avonds en in het
weekend voor heel weinig geld én met

GSM-bereik in heel Nederland. Kom dus nu naar
ANWB Travelcom.Want gaat u in op dit fraaie
aanbod, dan krijgt u deze maand nog een
fantastische extra:
t.w. 6 gratis nummers van één van de volgende ANWB-magazines: Autokampioen,
Kampeer & Caravankampioen, Reizen,
Op Pad, Waterkampioen en ProMotor.

Deelname aan dit gastronomisch weekend in de
periode van 27 oktober t/m 31 december 1995
(behalve het kerstweekend) is alleen mogelijk door
het insturen van deze volledig ingevulde bon naar
het in de bovenstaande tekst vermelde adres:
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
Aantal personen:
Ie keuze datum:

VOOR MOBIEL TELEFONEREN KIES JE ANWB TRAVELCOM.
ANWB Amsterdam • Museumplein 5 • 1071 DJ Amsterdam -Telefoon 020 6730844 -Fax 020 6797381

Woonplaats:

ANl

2c keuze datum:.

geeft u meer!

KADOOTJE
DE KRANT?
U bent jarig, of u bent zoveel jaar getrouwd... Hou dfii de
krant in de gaten. Want als u die leuke fclicitatieadvcrtentie
van uw geliefde, uw echtgenote of -noot, uw kinderen of
kleinkinderen mist, clan bent u nog niet ch... jarig. Ui vindt
ze onder mededelingen.
. ^

MM i f\ Tl ffcV^
lf J[j|.\jMl.vr 5^
• j
i
Hl QCZC KT3HL
tel: 020-5626271

fax:020-6656321
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'Kunst moet je zien. maar ook horen'
Zijn kunst heeft gevoel, vertelt hij. De Zandvoortse
Limburger Ton Timmermans maakt schilderyen vol
symboliek, die hij illustreert met een gedicht. „Want
kunst moet je niet alleen zien, maar ook horen. Ik wil
zoveel mogelijk zintuigen Inschakelen."
door Monique van Hoogstraten

ANAF DE ACHTSTE verV
dieping van het Palace Hotel is het uitzicht betoverend.

„Altijd zijn het licht en het uitzicht anders als ik uit mijn
raam kijk. 's Zomers geniet ik
van de zon die ondergaat, 's
winters van de zee die tekeer
gaat. Daar haal ik mijn inspiratie vandaan," zegt Timmermans. „Ik zou dat speciale licht
in een koffer willen stoppen en
onder mijn arm willen meenemen."
Timmermans woont een jaar
in Zandvoort, maar schakelt
onmiddellijk over in het Limburgs als de telefoon gaat. „Je
hoort in Zandvoort heel wat
Venlo's praten, als je erop let.
De NS draaien Zandvoort de
nek om, nu je hier niet langer
rechtstreeks met de trein kunt
komen vanuit het zuiden."

Winst

'Reis met het licht'. Zo heet dit
schilderij van Ton Timmermans. 'Ik zou het licht van
Zandvoort willen inpakken in
ee_n koffer en overal naar toe
willen meenemen'

j Kerkdiensten
Weekend
4/5 november 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds van Leeuwen, met jongererikoor 'The
new choir singers'.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds v Galen.
Roomskatholieke Kerk, Grote
Krocht 45:

Donderdag (allerzielen) 19.00
uur: pastor Duijves.
Zaterdag 19.00 uur: pastor Duijves.

Zondag 10.30 uur: (Willibrordzondag) pastor v. Polvliet, met
kinderkoor.

v

Hij heeft de deur naar het balkon opengezet. Het geluid van
de zee begeleidt zijn verhaal.
„Vroeger was ik alleen met
mijn verstand bezig, maar
sinds ik een jaar geleden in
Zandvoort terecht ben gekomen, laat ik mijn gevoel spreken. Ik moest mijn oude vak,
manager van een elektrotechnisch bedrijf, achterlaten in
Venlo. Hier ging ik nadenken.
Wat staat me zo tegen aan het
bedrijfsleven, vroeg ik me af.
Het keihard winst maken. Daar
gaat het in een bedrijf om. Maar
dat wilde ik niet meer. Ik pakte
het schilderen weer op. Inmiddels lijkt het of er een deksel
van een potje afgevlogen is."
Aan de muur hangt zijn werk.
Hij bloost een beetje als hij een
complimentje krijgt. „Er zit
een ontwikkeling in. Eerst
schilderde ik alleen dingen, zoals deze strandstoel. Daarna
werden het mensen zonder
ogen en nu ben ik zover dat ik

me vooral op ogen concentreer.
Bovendien probeer ik wat te experimenteren met nieuwe technieken." Zo scant hij met zijn
computer bijvoorbeeld stukjes
van foto's in op aquarelpapier
en bewerkt vervolgens de afbeelding met verf. „Eigenlijk
zoek ik naar oud foto-papier,
want daarop houdt de verf beter."

Luidspreker
„Het liefste," vervolgt hij,
„zou ik de gedichten bij mijn
schilderijen laten horen. Ik heb
nog even geëxperimenteerd
met een luidspreker erbij, maar
dat is niets geworden. Het zou
het mooiste zijn als je de lijst
kon aanraken en dan het gedicht hoort. Want kunst moet
je niet alleen zien, maar ook
horen."
Hoe origineel zijn kunst "ook
is, hij vreest dat hij daar niet
van kan leven. „Met exposities
verdien je nauwelijks iets."
Daarom timmert de van oorsprong Limburgse kunstenaar
aan de weg als vormgever van
brochures en drukwerk met
een kleine oplage. „Ik richt me
voorlopig op de hoek van de
alternatieve
geneeswijzen,
want mijn stijl zal hen vermoedelijk het meeste aanspreken.
Bij bedrijven schiet je eerder
mis, die zijn wat conservatiever
over het algemeen." Timmermans heeft inmiddels zijn eerste opdrachten al achter de rug.
„Ik heb een ondernemersplan voor mezelf gemaakt, zodat ik op papier heb wat ik wil
bereiken en hoe ik dat ga
doen," zegt hij gedecideerd.
„Uit het verleden weet ik dat je
daar dan ook regelmatig naar
moet kijken. Dus daar hou ik
me aan." Want Timmermans is
sinds kort kunstenaar, maar al
veel langer zakenman.

(ADVERTENTIE)

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap(NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: contactdag.

| Weekenddiensten
Weekend:
4/5 november 1995
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming 023-5246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-5334323.

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid•Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te taereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(023-) 5714561, Vermissingsdienst 023-5383361, Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-j
5713888,
Asiel
Haarlem
023-5244443.
Stichting Regionae
'
Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag),
°ok voor melding van zoekgeraakte of gevonden dieren.
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot mens.
Centrum Voor Vrij willige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. (023-) 5717373,
°P alle
werkdagen
van
10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

L

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (023-) 5719393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. (023-) 5719393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf
l juli 1991: ƒ 1,50 voor een enkele
rit, ƒ2,- voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-5320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5719562 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennenïerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Toeristcnbelasting De gemeente verhoogt toch
de toeristentaelasting, al zijn de horeca en de
VVD daar fel op tegen. In driejaar tijd moet de
belasting stijgen van 75 cent naar 1,50 gulden.
Curacao Elmer Wilsoe, gezaghebber van CuraQao, heeft een bezoek gebracht aan zijn Zandvoortse collega, burgemeester Van der Heijden.
Volgens Wilsoe zijn er een hoop overeenkomsten tussen Zandvoort en zijn eiland. Het toerisme op de Nederlandse Antillen speelt namelijk
ook een grote economische rol.
Reddingsboot De KNRHM hoopt over twee jaar
een nieuwe reddingsboot te hebben. De nieuwe
boot is supersnel, klein en heeft een rutaberstootrand.
Bezuinigen Volgens Peter Ingwersen, wethouder
Financiën, moet Zandvoort in 1992 fors bezuinigen. Hoe fors, is nog niet bekend.
Muisjcsdief De feestelijke beschuiten met muisjes die een van de ambtenaren de ochtend na de
raadsvergadering had willen uitdelen, zijn in het
water gevallen. Gemeente-voorlichtster trof het
dienblad met de muisjes 's morgens verwoest
aan in haar kamer. Het vermoeden bestaat dat
de raadsleden hun buik vol gegeten hebben. De
burgemeester heeft dan ook een onderzoek ingesteld. Waarschijnlijk ligt de dader echter op het
muizenkerkhof.

Julianaseliool Er komen 'woningen zonder
franjes' op het terrein van de voormalige Julianaschool. Het gaat om 15 eengezinswoningen en
twintig bejaardenwoningen. Bij de huizen komen 26 parkeerplaatsen en enkele carports.
Cabaret De groep Weissman treedt op in het
Cultureel Centrum.
Op tic radio De Zandvoortse Operette Vereniging
mag bij Edwin Ruiten in het VARA-programma
'Zing zomaar een melodie' maandag optreden.
Film In de bibliotheek vindt een filmavond
plaats met oude filmpjes over Zandvoort. Simon
van Collem sluit de avond af met 'Trijntje en
Mijntje gaan naar Zandvoort'.
Winkeltijden In december mogen de winkels
langer openblijven van de gemeente.
Beter bereikbaar Op verzoek van de bewoners
gaat de gemeente ervoor zorgen dat de Piïnsenhofstraat beter bereikbaar wordt vanuit de Swaluëstraat. Om hinderlijk parkeren te voorkomen, zet de gemeente paaltjes op de hoek neer.
Gelijkspel TZB komt niet verder dan gelijkspel
tegen het Haarlemse DSC '74. Dat is opmerkelijk, want de Haarlemse ploeg staat veel lager in
het klassement dan de Zandvoortse voetballers.
Zandvoortmecuwen De derde zege op een rij
voor de Zandvoortmeeuwen. Het team rukt op
naar de hoogste regionen van de competitie.

'We missen haar ontzettend'
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ET WAS AL EEN wat oudere Zandvoorter die mij
vertelde hoe hij vroeger
de duiven van de rode daken
van het hofje aan het Gasthuisplein knalde. Hij werd wakker
van hun gekoer. Nee, inmiddels zitten er geen duiven
meer. Wel nog een paar musjes
die deze week met hun vrolijke
fluitconcert mijn ochtend weer
goed maakten. Ik stoor mij
daar niet aan. Welnee, heerlijk
toch, dat gekwetter om je
heen?

De Stichting Bam (Bestrijding van Akoestische Milieuvervuiling) trouwens ook niet.
„Wat opvallend is, is dat naPien is zoek: 'Ze is lief, schuw en heeft een rood met witte tuurlijke geluiden, dus van vovacht'
gels of van de zee, eigenlijk
nooit storen. Daar word je niet
ZANDVOORT - Bij de ad- la Hilke. „We missen haar ver- wakker van. Integendeel, ze
vertentie-afdeling van het schrikkelijk. Dat geldt ook voor zijn heel prettig en werken ontZandvoorts Nieuwsblad ge- haar zusje trouwens. Die is spannend," schrijven ze in een
ven mensen vaak hun ver- haar maatje eveneens kwijt." boekje dat een Zandvoortse
sympathisante onlangs aan mij
miste kat op. Meestal komt
De zoektocht naar de kat op de redactie overhandigde.
het dier dan wel weer terug
tot nog toe tot niets gebij het gezin waar de poes is heeft
„Mijn man heeft zelfs bij
Die 'Bammers' maken zich
weggelopen. Maar de fami- leid.
de duinrand mensen aange- eerder zorgen over andere achlie Hilke zoekt al sinds 15 sproken
en ze een foto van Pien tergrondgeluiden, zoals: muoktober intensief naar Pien. laten zien.
Maar dat heeft ook ziek en radio in de lift of de suDaarom zoekt de redactie niet geholpen.
Ze is namelijk permarkt, flauwe muziekdeunvoor deze ene keer mee.
erg bang voor mensen. Opjagen tjes als je in de wacht gezet
heeft dan ook geen zin, mocht wordt aan de telefoon, auto-a„Ze is lief, schuw, heeft een iemand haar zien althans. Het larmen, doe-het-zelvers, kranrood met witte vacht en haar beste is om haar met eten te tenjongens op brommers en
foto hangt inmiddels bij de su- lokken en ons te bellen."
schreeuwerige reclames op de
permarkt, de dierenwinkel en
De familie Hilke is bereik- televisie of de radio.
op lantaarnpalen," vertelt Pau- baar op 023-5718754.
In Zandvoort kunnen de anti-geluidactievoerders hun lol
op, want binnenkort schallen
er reclameboodschappen en
muziek door de winkelstraten
en winkelcentrum Noord.
Daarmee proberen de middenstanders ons in een gezellige
Sinterklaas- of kerststemming
te brengen.

Politie maakt kinderen blij

Best een leuk idee. Ik ben
een warm voorstander van goede humeuren en vriendelijke
gezichten. Maar levert deze actie dat wel op, kun je je afvragen. Lopen alle Zandvoorters
echt van tien uur 's morgens
tot zes uur 's avonds vrolijk
mee te zingen met 'Sinterklaas
is jarig, zet hem op de pot' of
'Gloria in Exelcius Deo'?

Speelweek van 2 t/m 8 November

En stel dat ze dat doen, moeten we daar dan echt blij mee
zijn? Kan iedereen bijvoorbeeld wel zo zuiver zingen? (Ik
zing afschuwelijk vals, vooral
als ik 'Gloooooooooria' moet
kwelen. Vroeger ben ik daar
zelfs voor uit het kerkkoor gegriet in Aerdenhout is er niet zet.)
meer zoveel geld voor extraatjes
Maar denk ook eens aan de
voor de kinderen.
Met wat voor speeltuig de kin- mensen die in de winkeltjes in
deren verblijd worden, weet lo- de Haltestraat of de Kerkstraat
catiemanager P.M. Sleifer nog werken. Aan het einde van de
niet. „Misschien een schommel dag kunnen ze geen muziek
of een wip, maar het kan ook meer horen, laat staan reclaeen speelhuis worden of twee meboodschappen van de winkleinere speeltoestellen. Dat be- keliers uit Zandvoort.

A.L

Dagelijks
13,30

A.L
Dagelijks
15,30

16 jaar
Do t/m Di
20.00

Clown Annelie Reijs probeerde
vrijdag in de hal van het Zandvoortse politiebureau Michelle
aan het lachen te brengen. Het
was immers feest voor hen beiden, want ze kregen allebei een
cheque van 1700 gulden van de
politie in Zandvoort.
Annelie Reijs besteedt het
geld aan de Cliniclowns die kinderen in ziekenhuizen opvro- kijken we deze winter. In het
lijkt als ze ziek zijn. De Clini- voorjaar moet het er in elk geval
clowns werken op dit moment staan."
in zeven ziekenhuizen waar
Het geld voor de twee organiveel kinderen liggen. De stichting is in 1993 gestart in het saties is bij elkaar gebracht door
Emnta Kinderziekenhuis/Het de Zandvoortse agenten. Zij
hebben de beloningen die ze
Kinder AMC in Amsterdam.
Michelle mocht de cheque kregen als ze harder werkten
overdragen aan het Medisch dan anders in een pot gestopt.
Kindercentrum Kennemerland Een van de agenten kwam op
(het Plantinghuis in Zandvoort), het idee om die pot niet onder
dat een speeltoestel gaat kopen, elkaar te verdelen maar aan
want na de fusie met het Me- twee goede doelen te schenken
Foto Andio LielxMom
disch Kleuterdagverblijf Mar-

o

o

Ik stel dan ook voor dat de
Ondernemersvereniging twee
dingen aan de reclame-actie
koppelt: geef alle Zandvoorters
gratis zangles en deel oordoppen uit met de naam van een
lokale winkelier erop.
Dat laatste heeft nog een
groot voordeel. De oudere
Zandvoorter die zich ergerde
over kwetterende vogels hoeft
niet langer zijn buks te pakken. Hij kan het met een gesponsorde oordop af.
MONIQUE
VAN HOOGSTRATEN

Straatnamen

H Burgerlijke stand H
Periode: 24 tot en met 30 oktober.
Ondertrouwd: Henricus Jacobus Cornelis Maria van der Ark
en Adriana Brouwer.
Geboren: Jonathan Jacobus,
zoon van Hendrik van der Mij e
en Johanna Geertruida Maria
Bartling.
Overleden: Hubertus van der
Schie op 76-jarige leeftijd. Paulina Petronella Halberstadt-Engberts op 96-jarige leeftijd.

de badplaats door

met

Zandvoorts Nieuwsblad
Woensdag 8 november om 19.30 uur

MINA TANNENBAUM
met: Romanc Bphringcr en Elsa Zylberstein
WORDT LID VAM DE FILMCLUB
Gasthuisplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

Olympiastraat
In 1903 werd aan de dr Joh. G. Mezgerstraat een groot circusgebouw neergezet dat de naam 'Olympia' kreeg. De straat die ten
noorden van het gebouw liep, noemde men dan ook Olympiastraat. Later werd 'Olympia' omgedoopt in 'Palais d'Eté'. Op 4
augustus 1921 brandde het gebouw af.

J
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Kunst en antiek

Woninginrichting

Aanneming en
vernieuwbouwing

* T k klassieke eethoek
ronde tafel met 6 stoelen Aannemersbedrijf B & U
Nederlands Indie
antieke vrpr ƒ250 023 5715897
gespec in verbouwingen en
meubelen en antiek look 700
onderhoudswerkzaamheden
*
T
k
stereomeubel
eiken
3
stoelen div modellen tafels
met 23 jaar ervaring kan nog
planken
1
la
ƒ10
mini
set
ook met marmer kasten
enige opdrachten aanvaar
eiken
ƒ75
023
5715168
banken vitrines bureaus
den Tel 0206342373
decoratie enz JAN BEST
Keizersgr 357 0206232736
Beeld en geluid
Onderhoud,
Showr Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137
reparatie,
*Te koop ktv merk ITT 40
doe-het-zelf
kanalen + teletext vrpr
ƒ225 Tel 023 5731003
300 in voorraad
DE KLUSSENBUS
antiek klein
* Te koop Philips ktv 66 cm Voor iedere klus bellen dus
groot dik dun
12 kanalen vraagprijs ƒ95
Tel 023 5713780
Telefoon 023 5716306
Ga
voor
Histor verf mono
Keizersgracht 357
T k KTV stereo teletext + af dek glas behang klompen
020 6232736
st bed mooi beeld vr pr petroleum naar Keesman
Showroom
ƒ375 Tel 023 5731003
Jan Steenstraat 1 Tel 12425
Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137
SCHILDER heeft nog tijd v
Verhuizingen
binnen en buitenwerk Vnjbl
• Wij behouden ons het
prijsopgave
'echt voor zonder opgave van X Y Z BV verhuizingen en Bellen na 1800 uur 5719800
redenen teksten te wijzigen kamerverhuizingen Voll verz • Zie de colofon voor opga
of niet op te nemen
Dag nachtserv 020 6424800 ve van uw rubieksadvertentie

KOLONIAALSTIJL
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* Te koop aangeboden zon
nehemel Palm Beach ƒ 150
Tel 023 5714716
ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100 1e week
Verlenging ƒ 75 p w
'023 5730183/06 52812146
• Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant

TAFELS

Jan Best

( unhlll l t l <

Zonnebanken

Schoonheid en
verzorging

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v a ƒ 270 voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren
Informeer NU bij

PEDICURE
Heeft u last van
pijnlijke voeten of wilt u
een goede voetverzorging''
Bel voor afspraak
Sylvia v d Berg 023 5713625

* Verzamelaar vr plaatjes al
bums en strips Bv Verkade
Piggelmee Tel 0235614727

PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl lerares
Tel 0235718486

Studieboeken en
-platen/banden

PRIVÉ LES Engels Latijn
Grieks Dutchlessons J Bak
ker Botticellistr 38 Adam
(bij Olympiapl) 020 6751664

Te koop div Studieboeken
klas homeopathie en alterna
tieve geneesw 023 5320091

Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 6413187

PUPPY S OPGELEP
Er is nog plaats voor de
nieuwe cursus Deze start
zondag 3 dec Inl en opgave
Ellen Cats tel 023 5713368
• Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon m deze krant

Te koop piano August Fos
ter eiken z g a n ƒ 4250
Telefoon 023 5719595
VERHUUR van PIANO S
al v a ƒ 50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden
029464292 Fa Holla&Zoon

CUPIDO brengt u bij elkaar1
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 03451 11486
(automatisch) of 03451 31364
(telefoniste) 24 Uur per dag
7 dagen per week Cupido
erkend voordelig en een van
Nederlands grootste relatie
organisaties
CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 0345611486
(automatisch) of 0345 631364
(telefoniste) 24 uur per
dag 7 dagen per week
Cupido erkend voordelig en
een van Nederlands grootste
relatie organisaties
CUPIDO zorgt snel voor resul
taati Folder 03451 11486 (au
tomatisch) of 03451 31364
(telefoniste) Erkend voorde
lig en een van Nederlands
grootste relatie organisaties

Zalenverhuur
Feestzaal FORT KNOX
Tel 020 6235072

Dieren en
dierenbenodigdheden

VAN KERKWIJK
HAIR WEAVING
100% echt lang vol haar
v a ƒ125 tot max ƒ475
Tel 023 5714606

Relatie/
bemiddelingbureaus

Lessen en clubs

Hobby's en
verzamelingen

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 0235718812/5715619
Zoekt u ruimte voor vergade
ring feest club of partij1?
Komt u dan eens praten met
mij A J v d Moolen
Gemeenschapshuis tel
023 5714085 of 5719652

l l l( Mist 11 up^i \( n

020-562 62 71
(dit l umtm r m niet \ooi bc/oi^klichti n) t l /i ml( n
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Oproepen - Mededelingen

ALOE STRIJKSERVICE
BIJ strijken kleine rep gratis
Overhemden ƒ 2 20 overigen v a ƒ O 75 ritsen in pant
of rok ƒ 15 verkorten v broek en rok + ƒ 10 a ƒ 15
Halen en brengen Tel 0235712369
* Help de Polen Stuur n
voedselpakket1 Wij hebben
evt n adres 02907 5235
* Lieve mensen Keesomstr
bedankt voor de hulp bij het
ongeluk van Sebastiaan

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 5713529
Verloren en
gevonden
*Verl in centrum gouden
armbandje met naam Roxan
ne Aandenken 0235716783

HONIG
ERWTENSOEP

Een pruik als het
nodig is!

oud Hollands
recept goed voor
1 5 liter heerlijke
maaltijdsoep

IGLO
, _
BOERENKOOL ^/ u u ,
panklaar, handig om m

* aparte
pasruimte
* ruime
sortering n
haarwerken
en pruiken

*

bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
* ziekenfonds
leveranc er

JONKER FRIS
WITTE BONEN
IN TOMATEN-

NIBB-IT COCKTAILSTAAFJES
eigenwijs lekker
baal 80 gram

Dus
maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak'

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

NU 3 HALEN
2 BETALEN

SEVEN UP

dat is per zak slechts

KIES UIT: REGULAR OF LIGHT

Felicitaties

1.5 LITER

D nsdogs

ELDERS

ELDERS

RUITENSPROEIER

ANTIVRIES

Uitgaan

kant en klaar
geeft
bescherming

Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
4 5 nov 9 17 uur
1300 stands Org v2 Aerle 0492 525483
15000 m Bomvoli

Amstelveen Oost (150 kra
men) zon 12 nov 10 17 uur
Escapadehal (Escapade 1}
Midland BV 033 4751167
ROMMELMARKT
zaterdag 4 nov a s van 10 tot
1 uur m t Stekkie Celsiusstr
Vrij entree Inl 0235716456
( s avonds)

lekker gekruid en heerlijk sappig

3,2$

*Wel wel wel»' 16/11 wordt Heemsledeslraot 28
het Vissers paar een stel bh Hoofddorpple n
Proficiat Aat en Elly
Amsterdam
Zaalvoetballer John Keur
Tel 0206157107
gefeliciteerd met de behaal
de kwalificatie veel succes' • Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie
Zvm

Grote
Vlooienmarkt

UNOX ROOKWORST

KUIP

FLES

Ook gespecialiseerd m
heren(mqatjwerken

ZEEUWS MEISJE
HALVARINE

tot 15° C

STEVIGE
IJSKRABBER
LIEFST 1000 STUKJES

PEPER EN ZOUTSTEL
ENKA HUISHOUDZEEM
OF VISCOSE SPONS

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd

ELDERS

OPSTAPJE geboden voo
verkoopcarnere Bel indien
i b v auto max 45 jr A C P
035 6950822 10 16 uur

Vrijwilligers

VLOOIENMARKT
gevraagd
11/11 Haarlem Schalkwijk t
Schalkererf 12/11 Midwoud
sporthal Tnpkouw alleen 2e Af en toe een uurtje niks om
hands Info 020 6156856
handen? Vrijwilligers gezoch
Bel 023 5719393
Personeel

aangeboden

SPOED' Tafeltje Dekje zoek
vrijwilligers Bel 5719393

ETALEUSE heeft nog tijd b,
schikbaar Tel 0206194123

TEKENBLO
A4 formaat

• Rubneksadvertentie
op
7
Zie voor adres en/o
Ex ambassade
chauffeur geven
de colofon
zoekt vaste aanstelling als di telefoonnummer
in deze krant
rectie chauffeur 0252 422420

ELDERS

Gevraagd medewerkster voor het schoonnoudsn
van onze kantoorruimte 1 ochtend per week
Inl CLICKS FASHION INT B V
Tel 023 5712300 tijdens kantooruren

Divers personeel gevraagd

AMERIKAANSE MULTINATIONAL
GEEN MULTI LEVEL MARKETING'

Wij vragen representatief voorkomen
de wil om door te groeien binnen een bedrijf
eigen auto en woonachtig in de Randstad
Geïnteresseerd 9 Bel tijdens kantooruren voor een sollicitatie
gesprek 071 5234458 afa oers zaken

Ben je het thuiszitten beu?
Grijp nu je kans1
\
Groothandel gaat uitbreiden en zoekt ± 50 mensen
Functies o a promotiewerk verkoop vertegenwoordigers
distributie marketing management telefoniste
receptioniste en administratie

Bel nu voor een afspraak 020 6920191
Mensen die direct kunnen beginnen krijgen voorrang
Vooropleiding is niet noodzakelijk
Gevr tuinman 1x per week
oor kleine tuin 023 5731825

met echt
citroensap

*^EKOOKTE WORST
HEEL POND

BIJZONDER FRAAI UITGEVOERDE

ELDERS,

INTERIEURVERFRISSERS

OVENVERS
CASINO BROOD i

zoekt 10 VERTEGENWOORDIGERS m/v
ter uitbreiding van het verkoopteam m de Randstad
Wij bieden interne professionele opleiding
snelle carrière mogelijkheden met begeleidinc
goede positieve werksfeer

3»

DUBRO
CITROEN
AFWASMIDDEL

Schoonmaakpersoneel gevraagd

PHILIPS
SOFTONE LAMP

FLACON
150 ML
ELDERS

40 60 o! 75 walt grote tming

KADO PAPIER
rol 70 cm bij 4 meter

EEN HEERLIJK
LUCHTIG DESSERT

KUIP 125 ML

DRINKBEKER

ELDERS J^

EXTRA BELEGEN ELDERS
7M
UNIEKAAS - POND

HANDIG
ROND ETUI

PLACE MATS
diverse dessins

59
Kyy

ABT 4)0

f^^r ^P

IN ONZE GROENTE & FRUIT AFDELING

PERS SINAASAPPELEN

DIRK VAN DEN DROEK

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook • OOSTZAAN Winkelcentrum Hannle Schaftpleln • HOOFDDORP Marktlaan (centrum) Toolenburg • NIEUW VENNEP Hoofdweg • VOLENDAM Hyacintenstraat • ZWANENBURG Dennenlaan • ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD Kostverlorenf
• AMSTERDAM Belglèpleln 106 (Nieuw Sloten), Molukkenstraat 131 loost) EN NU OOK Helnekenpleln (centrum) volop GRATIS parkeerruimte!

jVeekmedia 17

donderdag 2 november 1995

Meubelboulevard Amsterdam-Diemen is
makkelijk bereikbaar Auto's nemen de
ringweg Trampassagiers lijn 9 Tot zo1
VAN ALLE STIJLEN THUIS
Dagelijks open van 9 30 tot 17 30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur
maandag van 13 00 tot 17 30 uur
Vr jdagavond koopavond

tot 21 00 uur
Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken
Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur

mljnderc

Huwelijk en
kennismaking
jarige vrouw wil kennis
naken met een man die eer
,K en oprecht is' Ben jij dat'
b 350 15 15 6 boxnummer
89364 1gpm
en telefoontje is genoeg
m in contact te komen met
-> persoon van jouw keuze
robeer het eens en bel
)6 35022221 (100cpm)

Good looking ontwikkelde
vrouw zoekt bijna probleem
loze man die net als ik van
lachen houdti Voel jij je aan
gesproken' 0635015156
boxnummer 389283 1gpm
Hallo met Willem' Ik ben een
leuke vent die een goede re
latie zoekt1 Jij soms' 06
35015156(1 gpm) boxnum
mer 907836

Hoi mannen van Nederland1
Ik Rebecca heb lang bruin
haar en z k m leuk uitgaans
type 0635015156(1 gpm)
Weduwe zoekt kennismaking boxnummer 327385
t vrouw of man leeftijd ± Ik ben een spontane jongen
jb jr Br o nr 755 44077 v bl van 19 jaar Ik hou van water
•\dnaan zoekt een leuke sport en ik heb een zeer snel
Ie speedboot Ga je een keer
rouw om uiteindelijk een
3 atie mee op te bouwen1 06 met mij mee' 06 350 15 15 6
'oO 15 15 6 (1 gpm) boxnum (1 gpm) boxnummer 987631
r 907800
Ik ben een spontane man met
vaste baan en veel hobby s
°n jij die zelfbewuste
^nsueel ogende meid'' Bel Niet dik maar stevig ge
0635015156 (1
•nan) 06 350 15 15 6(1 gpm) bouwd
gpm) boxnummer 366893
3oxnummer 991814
non jij dokter neem dan con Ik (man) zoek 1een spontane
en
^ct met me op1 Ik ben Manan eerlijke vrouw Huidkleur
uiterlijk zijn onbelangrijk1
n ik heb 2 kinderen1
s 350 15 15 6 boxnummer Jij soms' 06 350 15 15 6 (1
gpm) boxnummer 314813
o7655 1gpm
1
en jij gewoon jezelf en wil je Ik (vr) ben op herhaling
ens lekker gaan stappen in Ik zoek nog steeds een leuke
trecht of Adam bel me vriend' Bel me op mijn box
•nanji
0635015156 (1 nummer' 06 350 15 15 6 box
nummer 923764 1gpm
om) boxnummer 985058
Ik (vr) ben open van karakter
en hou van de sauna1 Jij ook'
06 350 15 15 6 boxnummer
326908 1gpm
Ik (vr) heb zin om met een
(vr) zoek een vriend die het leuke jongen te stappen'
1 Wie' 06 350 15 15 6 boxnum
./en op de goede weg heeft
6 350 15156 boxnummer mer 389448 1gpm
45579 1gpm
Ik (vr) hou van het leven en
lESCHEIDEN en toe aan n geniet van elk seizoen' Toch1
ouwe start' Veel vrouwen is dat leuker met zijn tweeen
06 350 15 15 6 boxnummer
jn ook op zoek Bel
991226 1gpm
350 290 15 (1 gpm)
en jij op zoek naar een bete
toekomst met een leuke en
•ve partner? Reageer dan
635015156 (1 gpm) box
ummer 908051

l
STOK
l T*l meubclcenter

^MONTEL

Dames wie wil met mij (man)
m het weekend de bloeme
Onroerend
tjes buiten zetten' Lijkt het je
goed
te koop
wat'06 350 15 15 6 (1 gpm)
boxnummer 385004
aangeboden
Irene vindt het leuk om in
contact te komen met een BUITENVELDERT luxe 3k flat
leuke vlotte man Wil je sa bij Gelderlandplein ƒ 259 000
men met mij iets opbouwen' k k 020 6440541 / 6647644
Spreekt dit je aan'
06 350 15 15 6 boxnummer
Onroerend goed
389354 1gpm
Linda 22 jaar zoekt via deze
weg een gezellige vriend
schap of leuke relatie' Spreek
je een leuke reactie m op mijn
boxnummer' 06 350 15 15 6
boxnummer 932422 1gpm
Theo wil in zijn spaarzame
vrije tijd graag leuke dingen
doen met een dame' Wie
belt' 06 350 15 15 6 (1 gpm)
boxnummer 379212
Vrolijke blonde kanjer (vr) \s
nog steeds op zoek' Mis
schien ben ik wel op zoek
naar joui 06350 15 156 box
nummer 932524 1gpm

~•*"%

van|<eeuwi|k

Op de Sniep, Diemen

INFO-AVOND

en woonruimte

te huur
aangeloden
Gemeub woonstudio + 50
m3 uitzicht zee m Zuid ƒ 950
incl Tel 06 52616414

UIZEN-

T h aangeb voor 4 a 5 mnd
appartement geheel inge
richt Tel 023 5715623

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Zakenman van middelbare
leeftijd zoekt slank meisje
Liefst buitenlands Laat wat
horen'
0635015156 (1
gpm) boxnummer 908104

Te koop
aangeboden
diversen
*27mc bak Dirland 40k/4w
klein zwart gar tot 1/4/96
gebr + doos ƒ75 5718829
*Stereosetm cd ƒ 85 MSX
comp
ƒ50
buizenradio
(1948) ƒ 75 5715808 na 18 u

1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 06 350 15 15 6 en toets m het
hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze
l Spreek een boodschap m en wacht op een reactie

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.OOO brievenbussen.
Wat moet je doen?
l Bel 06-350.15.15.6 en toets een 2 in het hoofdmenu
- Spreek een leuke spontane advertentietekst in
De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf
cle^e op u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie
te beluisteren)
l Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque
van ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b v
ï Na Verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken
reacties op uw advertentie afluisteren
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
the u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

d/i bto/cfeüer-, invullen l leiier is een vakje Een ipatie geldt ook alt, een vakje)
Uil hieronder het unieke 6-cijfenge bo\nummer in dat u na het inspreken
\un uw advertentie van de belcomputcr hebt gekregen
l ! ! ! ! ' l

Dit gedeelte wordt niet in de Krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Naam

Vin. s
'obtcode/plaats
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
°6-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is veimeld wor<ten geplaatst.

Vuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15 00 uur naar
«Lckmcdia Afdeling Micro s Postbus 156 1000 AD Amsterdam
' 'i \trgect niet ccn cheque van ƒ 25 - bij te sluiten

TOEGANG GRATIS

ONAFHANKELIJK

aanvang programma 20 00 uur
ontvangst met koffie 19 30 uur

H Y P O T H E E KA D V l ES

Financien en
handelszaken

Restaurant de Bosiand aan de
Amstelveenseweg 764 m
Amsterdam

Autoverzekering
EEN EIGEN HUIS BEGINT BIJ HUIS & HYPOTHEEK

--•«.---««-»

Huis & H/porheek Amsterdam Z O , Hettenheuvelweg 16, 1 1 01 BN AMSTERDAM, telefoon 020 ó 91 96 56, fax 020 ó 91 96 71

Rijwielen,
motoren,

* T k massief eiken deken
bromfietsen
kist ƒ 150 en salontafel 0 95
cm ƒ 100 Tel 023 5719728
• Rubrieksadvertentie' Zie * Gratis af te halen kinder
voor adres en/of telefoonnr fietsen Tel 023 5717676
de colofon in deze krant
*Te koop peuterfietsje met
zijwieltjes roze/wit / 50
Tel 0235715331 na 18 uur

Dat kan nu heel simpel,
snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet ü doen?

dinsdagavond 7 november a.s.

Zandvoort Zuid 2 kam flat
hr/570 p mnd Gevr
grotere woonruimte elders
Tel 0235719559

VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 5714534

U overweegt een luns te kopen '
Lddt u dan goed voorlichten
Be/oek on/c informatieavond
Dan krijgt u giatis en viijblijvend
informatie over o a fmanuei m gen
geldverstrekkers, maandelijkse
woonlasten (loonstrookje mee
s v p '), maximale hypotheek en
koopsom. h> potheekmogeh jkheden, aanvraag Nationale
Hypotheek Garantie subsidies en
juridische aspecten Dal gectt u de
nodige zekerheid U bent welkom
op de

VOORLICHTINGSAVOND

Welke leuke vlotte dame is
persoon
(vrouw)
net als ik (man) op zoek naar Rustig
een warme vriendschap' vraagt 3 kmrflat of etage
Meer
informatie'
06 Centrum Tel 023 5718096
350 15 15 6 (1 gpm) boxnum
mer 907947
Woningruil

REAGEREN OP EEN
CONTACTADVERTENTIE?

'Itt boxnummcr is

tiuuua M MUiiBur manaan ^m

Auto's en
auto-accessoires

069870 De SNELWIPLIJIMi
Zorg dat je hem gereed hebt
want ze wil effe vlug m
3 mm i
Geen doorschakelen1 1 gpm

Nu DIKKE vrouwen echt op
bellen Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
haar thuis 06 96 68 (1 gpm)

Homo jongens (18) onder el
kaar Hoor die knullen genie
tem 06 320 330 88 (75 cpm)

Passie & Hartstocht

HOMOKONTAKTEN
Zoek je snel een hete knul?
06 320 330 18 (75 cpm)

T k Nissan Micra wit (ven)
HOMO KONTAKTEN
bj 86 APK 6 6 96 vr pr
Direkt apart met een hele
ƒ1950 Tel 023 5730355
hete knul uit Amsterdam!
WIKA BV
Bel nu 06 96 13 (Nu 50 cpm)
Autoruiten en kentekenpla
ten ƒ 150 voor een nieuwe
voorruit' Belt u even voor in
Bel en speel met de
formatie Tel 023 5731613
Dame van uw keuze'
Thuis doorgeschakeld

Hoorspelletjes?

Rijles auto's
en motoren

06-9680
24 u/p d 1 g p m

HUISVROUWEN geven tel
nrs voor kontakt bij hen thuis
06 95 01 (75 cpm)

Vindt u bij de Dame
van uw keuze
Bel geheel privé

06-9688

SEX DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt op
bellen Zoek de leukste en de
computer verbindt je naar
haar thuis 06 96 67 (75 cpm)
SnelSexClub' Hier liggen de
vrouwen naakt klaar om
Je
krijgt 3 min ' 1 gpm 06 98 38
STUDENTES geven tel nr
voor gratis sex bij hen thuis
06 96 95 (slechts 75cpm)

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
Jongemannen gezocht die mer in de linker bovenhoek
UW RIJBEWIJS
dames (35+) GRATIS ver op de envelop staat vermeld
Nieuwkoop 017248361
wennen 069666 (1gpm)
en dat de brief geadresseerd
Kies nu zelf de leukste vrou wordt aan Centrale Order
06-Nummers
wen via de computer krijg je afd Weekmedia Postbus
156 1000 AD Amsterdam Dit
haar direkt aan de lijn1
voorkomt vertraging m de be
ANONIEME sexafspraakjes Bel 06 96 67 (75 cprn)
handeling
Sexkontaktlijn Amsterdam Laat je eens lekker doorver
06 320 330 79 (75 cpm)
binden met zon OUDERE
Diverse clubs
vrouw 069650 (1gpm)
Nieuw hete meisjes (18) uit
m heel Nederland
de Groot Amsterdam11
Een telefoontje is genoeg
GEHEEL PRIVÉ
0635023020(1 gpm)
om in contact te komen met
Thuis doorgeschakeld
de persoon van jouw keuze
Oudere ERVAREN vrouwen Probeer het eens en bel
van 35+ zoeken sexkontakt 06 35022221 (100cpm)
0635026646 (1gpm)
24 u/p d 1 gpm
BETTY S ESCORT
Oudere ERVAREN vrouwen
Dikke vrouwen (40+) willen van 35+ zoeken sexkortakt 020 6340507 dag va 19 u
kontakt met oudere heren 06 350 290 53 (75 cpm)
DARLING ESCORT
Bel ooki 06 95 43 (75 cpm)
Info 0688982040
Oudere vrouwen (40+) geven NIEUW Gigoio' l v m drukte
DOORSCHAKELLIJN
hun telefoonnr voor gratis meisjes gevr 020 6189577
Nu kun je vrouwen direkt
SEX 06 95 17 (75 cpm)
opbellen Direkt thuis
Bel 06 98 92 (75 cpm)
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

Bel Dames Thuis

06-98.50

DOORSCHAKELLIJN
Direkt apart met een oudere
vrouw Bel 06 95 04 (75 cpm)
GRATIS t bed in met ge
trouwde vrouwen Sex kon
takt 06 9566 (75 cpm)
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam
06 320 322 11 (75 cpm)
TRIOSEX n vrouw of man
extra m bed Sexkontakten'
Bel nu 06 98 44 (75 cpm)
TRIOSEX n vrouw of man
extra in bed Sexkontakteni
Bel nu 06 95 02 (75 cpm)
Vele mannen gezocht voor
gratis SEX met dames 35+
06 9620 (75cpm)
Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT Direkt aan de
lijn' Bel 06 97 57 (75 cpm)
Vrouwen van 35+ willen
DIREKT SEX Bel haar op via
06 96 04 (75 cpm)

voor departiculier

24 u/p d 1 g p m

GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden
Gratis! « geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend
via de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven e verloren/gevonden • weg/aan
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • al
leen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een
vakje Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vnj Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten ot u ontvangt van ons een acceptgirokaart

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr bur v d blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:

Gasthuisplem 12,
2041JMZandvoort

Wij zijn met aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift
Wij behouden ons het recht voor ronder opgave van redenen teksten te wij/igen of met op te nemen
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zaindvöorts Nleüvwiblacl;
1 regel ƒ 5,29
2 regels ƒ 5,29
3 regels ƒ 5,29
4 regels ƒ 7,05
5 regels ƒ 8,81

Diversen

BEVEILIGING
voor partikulier en bedrijf supervoordelig
Nu ƒ 1299 inclusief BTW incl montage
evt aansl meldkamer voll garantie
Beperkte voorraad bel snel
v/d Nieuwendijk Beveiligingen
010 4795150

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MiCRO's

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

10,58
12,34
14,10
15,86
17,63

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, met voor de xakelijke markt, tot een maximum
van een advertentie per week Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te /amen met boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren Alle prijzen incl 17 5% BTW
Naam
Adres
Postcode
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DEZE AKTIE GELDT
VOOR ALLE ARTIKELEN
BOVEN DE ƒ800.INPORMEER IN ONZE FILIALEN
NAAR DE VOORWAARDEN
• speelduur 3 uur per tape

• inhoud 29 liter • 1000 Watt • timer 99
minuten • automatisch ontdooiprogramma
• 10 standen magnetronvermogen
• 4 automatische programma's • incl. grill

• MHC 701+SS • 2x45 Watt
versterker • FM/MG/LG tuner
met 40 presets • programmeerbare cd-speler • dubbel cassettedeck met dolby B • incl. boxen
en afstandsbediening

DIGITAL AUDIO

van

Multitech
combimagnetron

TDK E-180 HS videotape

Sony mini HIFi
systeem

• uniek claritv plus systeem, dat vrijwel alle ruis onderdrukt • automatische kanaalkiezer • geheugen voor
9 nummers • telefoonlijst in de handset • 7 dagen
standby zonder batterijlading • digitaal beveiligingssysteem • laatste nummerherhaling «verlicht toetsenbord • groot storingsvrij bereik • geschikt voor buro
of wand
•fT.-i'Ml WW

899:

Kenwood mini HIFI
systeem

• 2x30 Watt vermogen • CD-speler
32 nummers programmeerbaar
• 5-bands spectrum-analyser
o dubbel cassettedeck met highspeed dubbing • tuner met 40
FM/MG presets • incl. boxen en
afstandsbediening
van

van

799:

DIGITAL AUDIO

vermogen 700 Watt
inhoud 17 liter
6 programmeerbare geheugens
elektronische bediening
ontdooiprogramma's op gewicht
incl. draaiplateau
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was/droog automaat

• FW11 • digitale tuner/timer • 2x20
Watt versterker • cassettedeck • programmeerbare CD-speler • incl. boxen en
afstandsbediening

•
•
•
•

599:

Babyliss
zonnecombinatie

van

• 14 stuks Philips UVA
Performance lampen
• 30 minuten timer
• automatische afslag
• incl. 2 beschermbrillen
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• max. vermogen 1400 Watt • mechanische zuigkrachtregeling • 4-voudig luchtfilter • 2-delige metalen
zuigbuis • automatisch oprolsnoer • opbergruimte voor
accessoires

Philips microset

van

649:

Digitale magnetron

•
•
•
•
•
•

van

Miele stofzuiger

-j COMPACT

van

AT&T draadloze telefoon

centrif ugetoerental 500-1000 p/m
rvs trommel en kuip
variabele temperatuurregeling
dubbele glazen deur

1599:
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Sony stereo Soundman met CD-speler

DIGITAL AUDIO

o FM/AM radio-ontvangst
• cassettedeck met automatische
afslag • CD-speler • voorzien van
toonregeling
SlttMBMIllS

indeslt condensdroger

Oplaadbare shaver

van i
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Sharp stereo kleurentelevisie

• 8 uur oplaadtijd
• omschakelbaar 110-240 Volt
• incl. hardplastic reisetui

van
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j • 63 cm black Planigon beeldbuis
j • teletekst • 40 voorkeuzezenders
I • incl. afstandsbediening
» v i'

• elektronische besturing
• diverse droogprogramma's instelbaar
door druktoetsen
• RVS trommel
• reverserende trommel
• uitneembaar pluizenfilter
U
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Frigidaire wasautomaat

•
•
•
•
•

2-deurs koelkast

Sony video-8 Handycam Traveller camcorder

i i 1

van

• CCD-TR 350 • HiFi geluid • 10x
motorzoom • f uil range autofocus • auto iris/auto witbalans
• min. lichtsterkte 2 Lux • datum/tijd insert • quick record
start • bandteller • instelbare
Viewfinder • incl. accessoires
• direct af speelbaar op elke TV

1099:
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• CFK-vrij • netto inhoud koelgedeelte 176 liter
• netto inhoud vriesgedeelte 47 liter • automatische ontdooiing koelruimte o regelbare
thermostaat in koelruimte «.invriescapaciteit
3,5 kg/24 uur

max. vulgewicht 4,5 kg
14 wasprogramma's
traploos instelbare temperatuur
beveiligd tegen droogkoken en overlopen
in hoogte verstelbare voeten

van

699:
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1499:

Philips VHS videorecorder

® timer voor 8 programma's • 2 koppen • go to
functie 9 OTR o incl. afstandsbediening
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Helpt u beter kiezen...
Aanbiedingen zijn tot en met 11 november 1995. prijs-en zetfouten voorbehouden

SPAAR BIJ
xVALKENBERG
AIR MILES
VBBR FANTASTISCHE
VLIEGREIZEN EN HEERLIJKE
UITSTAPJES IN BINNENEN BUITENLANB
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Zandvoorts
Nieuwsblad

Hoofdrol voor
Robin Castien

SPORT

. ZANDVOORT - Ondanks een matige voorbereiding op
het duel tegen Schoten won Zandvoortmeeuwen met 0-2.
Een aantal basisspelers kwam te laat voor de wedstrijdbespreking en trainer Pieter Keur besloot de laatkomers op
de bank te zetten.
„Ik vind het ook niet leuk,
maar ik moest nu wel ingrijpen
omdat het wel vaker gebeurde
de laatste weken," stelde Pieter
Keur. „Ik heb nu het geluk dat
het goed afloopt. Een groot
compliment moet ik wel makën aan Robin Castien, die ook
bij de laatkomers hoorde, maar
toen hij er in moest uitstekend
terugkwam. Grote klasse."

Caron en Van
Silfhout winnen
race-spektakel

spits speelde zich, na een half
uur goed vrij en scoorde fraai 01.

ZANDVOORT - De traditionele afsluiter van het raceseizoen op het Circuit Park Zandvoort vormde de '500 kilometer
van Zandvoort'. Vijftig equipes
schreven in voor dit spektakel
waarvoor maar weinig publieke
belangstelling bestond.
Dat publiek heeft toch genoten van de race. De vele pitstops, noodzakelijk gezien de
afstand, om banden te wisselen
en benzine te tanken, gaven een
ongekende drukte te zien in de
pits. Daardoor werd het in de
diverse klassen een spectaculair geheel.
In de strijd tot 1400cc was een
opvallende rol weggelegd voor
de gemengde equipe Sandra
van der Sloot en Ferry Duivenvoorden. Van der Sloot en Duivenvoorden streden constant
om een plaats bij de eerste drie.
Daarbij was met name de tegenstand van de latere winnaars,
Rob Karst en Marcel Alderden,
groot. Het duo legde echter
fraai beslag op de tweede
plaats.
Na het verstrijken van de 500
kilometer, de nodige pitstops
en brandstofinnames bleek de
klok ruim vier uur verder te
zijn. De strijd in de klasse tot
2000cc werd in het voordeel beslist van Frank Caron en Jaap
van Silfhout. Het duo Baarse
en Van Arke bleven binnen een
ronde achterstand en eindigde
als tweede.
De Duitse equipe Dutching/Kaufmann was veel te snel
voor de concurrentie in de klasse boven twee liter. Hans Willem te Pas en Bert Ploeg moesten maar liefst vier ronden toegeven, maar dat was toch goed
genoeg voor de tweede positie.

Een spelmoEigen doel
ment uit de
De Zandvoorters hielden de wedstrijd
zaak onder controle en kwa- TZB-Overbos
men vlak voor het einde zelfs
op 0-2.' Wederom stond Castien
aan de basis van deze treffer.
Hij bracht met zijn actie een
Pieter Keur bepaalde zelf de Haarlemse verdediger dermate
opstelling maar moest het coa- in het nauw waardoor deze de
chen overlaten aan Harry bal in eigen doel werkte.
Schutte en Philip van de Heuvel. Keur heeft straf en mag van
De strijd was gestreden en
de bond twee wedstrijden niet Zandvoortmeeuwen voegde wecoachen. Door de omzettingen derom drie belangrijke punten
in het team, was er van het spel- aan het totaal toe. „We hebben
niveau dat de laatste weken nu een aardig gat geslagen met
werd gehaald niet veel te be- de onderste clubs," aldus Keur.
speuren. Schoten was sterker „We gingen er vanuit ons te Foto
maar kon de achterhoede van handhaven en zijn dus op de Persbureau
Zandvoortmeeuwen toch niet goede weg."
Zandvoort
in verwarring brengen.

Scorebord

Natrappen
Toen Michel van Marm, vlak
voor de rust, naar de kleedkamer werd gezonden wegens natrappen, leek Zandvoortmeeuwen een moeilijke tweede helft
tegemoet te gaan. De Haarlemmers drongen in. het eerste
kwartier wel fel aan maar ontbeerden een schutter. Toen ook
een Schoten-speler werd wéggezonden en Robin Castien het
veld in kwam, kreeg de strijd
een wending. De Zandvoortse

Zondag speelt Zandvoortmeeuwen om half drie de thuiswedstrijd tegen De Brug. Voor
deze wedstrijd, om kwart over
twee, zal een bijzonder fraai
elektronisch scorebord officieel in gebruik worden genomen.
Dat gigantische bord, dat veel
geld heeft gekost, is mogelijk
gemaakt door de sponsoring
van Primoplan, HBR-Adviescentrum, Bizarro en Van der
Reijden Makelaardij.

Van der Meijden leidt
competitie snelschaak

ZANDVOORT - Nadat het afgelopen seizoen voor het
eerst een snelschaakcompetitie is verspeeld, staat deze
discipline van het edele koningsspel ook dit jaar op de
overvolle maar zeer gevarieerde agenda van Chess Society
Zandvoort. Dennis van der Meijden neemt na de eerste
avond de koppositie in.

In korte partijtjes, waarbij
elke speler zo'n vijf minuten
per persoon bedenktijd heeft,
proberen de schakers de beste
mengeling van snel spel met de
benodigde accuratesse ten toon
te spreiden. Hans Drost, die vorig jaar met overmacht de titel
greep, krijgt het dit jaar zeer
moeilijk om zijn kampioenschap te verdedigen.
Dennis van der Meijden is
vooralsnog als beste uit de
startblokken gekomen. Nadat
Van der Meijden in de eerst
ronde vlak achter Kees Koper
als tweede eindigde, en de tweede ronde winnend afsloot, staat
het jeugdige talent fier op kop.
Hij scoorde tot nog toe 19 punten. Twee punten meer dan
Hans Drost. De twee koplopers
van het eerste uur hebben al
een redelijke kloof geslagen
met de rest van het deelnemersveld. Met twaalf punten op zijn •
conto is Mare Kok voorlopig
derde.
Simon Bosma staat nu vierde
en hij laat zien .dat er met hem
rekening moet worden gehouden. Kees Koper de man die de
eerste ronde won, kon zijn koppositie wegens een verhuizing
niet verdedigen. Aangezien er
echter nog zes snelschaakronden op het programma staan,
heeft hij nog kansen genoeg om
het verloren terrein terug te
winnen.

Chess Society-speler Olaf Cliteur met grote overmacht de
tweede groep gewonnen. De
Zandvoorter, die in de eerste
ronde bijzonder fraai van Jans
uit het Noord-Groningse TJithuizen won, besliste reeds in de
tweede ronde de strijd door van
de als eerste geplaatste Dalmolen uit Roden te winnen. De
derde ronde was derhalve een
formaliteit voor Cliteur, die
reeds groepswinnaar was. In
een betere stelling gunde hij
zijn opponent Boskma, eveneens afkomstig uit Roden een
remise.
Behalve de eerste prijs in
groep 2 ontving Olaf Cliteur tevens een startbewijs voor de
top-vierkamp van volgend jaar.

Tweede ronde
Morgenavond treedt
de
hoofdmacht van Chess Society
aan tegen het eerste team van
Aalsmeer. Dit is de tweede ronde van de competitie. Chess
won vier weken geleden van
Hoofddorp met 4,5-3,5, terwijl
de Aalsmeerse schakers met
dezelfde cijfers verloren van de
reserves van De Vennep.

Chess dat wederom het thuisvoordeel geniet, zal morgen in
het Gemeenschapshuis alle zeilen bijzetten om de ongeslagen
status te handhaven. Dit zal gebeuren zonder de Duitser Walter Gerhards maar met de in
topvorm verkerende Kees KoGroepswinnaar
per.
De wedstrijd begint om acht
Op het vierkampentoernooi
in het Drentse Roden -heeft uur.

TZB laat kansen liggen tegen Overbos
ZANDVOORT - Tegen
koploper Overbos heeft
TZB goed partij gegeven.
Het technisch wat betere
Overbos benutte de kansen
wat beter en won daarom
met 0-2. De Zandvoorters
hebben door deze nederlaag
de aansluiting met de kopgroep verloren.
Het was geen hoogstaande
voetbalwedstrijd, maar wel ongemeen spannend. Voor beide
doelen waren hectische momenten te zien. Zo had TZB
door John Schilder en Wil van

ZANDVOORT - Voor de
teams van handbalvereniging ZVM is de zaalcompetitie met wisselend succes begonnen. De mannen debuteerden in de derde klasse
goed maar verloren toch
nipt met 19-18 van Tonegido. De vrouwen van ZVM
maakten een goede start
door Jonk Car Vido met 1314 te verslaan.

geen ruimte voor een doelpo- voorsprong van een doelpunt.
ging en wees de Zandvoorters
Jonk Car Vido wist echter
met 19-18 terug.
steeds de stand gelijk te trekken. In een enerverende slotfa„Een gelijkspel had meer op se, 'waarbij doelvrouwe Anita
zijn plaats geweest," vond Reumann heel sterk speelde,
coach Joost Berkhout. „We wa- trok uiteindelijk ZVM met 13ren aan elkaar gewaagd en heb- 14 de overwinning naar zich
ben best kansen gehad om zelfs toe. „We zijn niet in paniek gete winnen. Het is jammer, maar raakt en hebben steeds ons eiwe hebben laten zien op dit niveau thuis te horen."

In een gelijkopgaande strijd
hebben de Zandvoortse handballers goed gedebuteerd tegen
Tonegido. Beide teams gaven
elkaar niet veel toe en bepaalden de ruststand op 11-11. De
Zandvoorters schiepen kansen
genoeg om op voorsprong te komen. Ze misten het kleine beetje geluk om de winst naar zich
toe te trekken.
Toch leek ZVM een gelijkspel
uit het vuur te slepen. Het fysiek wat sterkere Tonegido
kwam met nog een minuut te
spelen op een 19-18 voorsprong.
De Zandvoorters kregen balbezit om een laatste aanval uit te
spelen. Tonegido gaf echter

Vrouwen

ZANDVOORT - De laatste en
beslissende wedstrijd van de
eerste competitie was bepalend
voor promotie en degradatie bij
de Zandvoortse Bridge Club. In
de A-lijn wisten de heren Bakker en Brandse het vege lijf te
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:' In 16. bioscopen in'heel Nederland zullen tijdens dit weekend 20 verfilmde boeken te-zien-zlln. Op vertoon van uw lenerspas van
de ooenbare bibhottieek kunt ü niet 1 introducé OD zaterdaa- en zondaa ochtend om 10.30 uur aratis naar de film m: Amsterdam.
, Haarlem, Zaandam, Alkmaar, Rotterdam, Den Haag,.Utrecht, Groningen, Zwolle, Deventer, Arnhem, Tilburg, Breda, Eindhoven,.:
Venlo of Maastricht, waar de volgende films spelen: Spoorloos, Corno Aqua Para Chocolate, Oeroeg, Van Geluk Gesproken, .
-Sop.hie's Choice, Age of Innocence, Of Mice and Men, Misery, De Kleine Blonde Dood, Accidental Tourist, Remains of the Day, De
Avonden, Vals Licht, Joy Luck Club, De Provincie, Cyranode Bergerac; Silence of the Lambs, The Firm. House of the Spirits en-. .
Huntforthe Red October. Reserveren niet mogelijk. Voor infórmatie'over het programma, bel het NBLC (Nederlands centrum
; ' . • " ' ' - : ..
.
voor bibliotheken) 070 -30 90169 tijdens kantooruren.
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De Zandvoortse vrouwen
moesten het doen zonder coach
Jan van Duijn, die zelf weer
handbalt. Het Zandvoortse
team is naarstig op zoek naar
een coach, doch het bleek zondag ook zonder te gaan. Tegen
Jonk Car Vido werd het een
spannend gebeuren met een
heel geconcentreerd spelend
ZVM. In het Zandvoortse team
was Margreet Bogojevic, na
zwangerschap, weer terug in
het team, en dat bleek een goede versterking te zijn. De Zandvoortse vrouwen werkten keihard en hadden telkens een

Bridgers Bakker en
Brandse blijven in A-lijn

Pathé Cinemas (voorheen MGM Cinemas), Minerva Theaters en
de openbare bibliotheken organiseren op

. '

laatste minuut knokken voor
een beter resultaat. Overbos gaf
echter geen krimp en won met
0-2, waardoor de koppositie van
dit team versterkt werd. „Gezien het spel en de mogelijkheden hadden we wel een gelijkspel verdiend," vond Willem
Koning. „Overbos speelde niet
groots maar wel doeltreffend.
Wij misten een afmaker. We
hebben er alles aangedaan om
gelijk te komen maar het zat
niet mee. Blijven we elke week
zo hard werken als tegen Overbos dan moet het weer gaan
lukken. Met 100 procent inzet
kan je veel bereiken."

Derde klasse KNVB zaterdag
ZCFC
7-18 ZOB
Kenn.lnd
7-17 EVC
DZS
7-15 Hollandia
Zwaluwen
7-11 OD1N
CSW
7-11 PSZ
Amstelveen
6- 9 Zv'75

777767-

9
8
7
4
3
3

Vierde klasse
KHFC
VEW
RCH
OSDO
Umuiden
Hoofddorp

777777-

8
8
7
7
7
4

KNVB
7-19
7-14
7-12
7-11
7-10
7-10

zaterdag
SCW

SIZO
Aalsmeer
HBC
SMS
Zv.meeuw

Derde klasse KNVB zondag
Zilvermw.
7-16. Zaandijk
De Brug
~ ' Vels.nrd
7-15
Velsen
7-15 Beverwijk
HBC
7-14 Schoten
Zv.meeuw.
7-13 KHFC
Geel Wit
7- 9 DSS

7- 9
7- 9
7- 8
7- 6
7-5
7- 3

Wim Buchel
bijna voorzitter

Verlies ZVM-mannen, winst voor vrouwen

(ADVERTENTIE)

.

Rooyen aardige mogelijkheden verre uittrap verraste de TZBop de openingstreffer, doch he- defensie en dat betekende de
laas ontbrak de koelbloedig- tweede Hoofddorpse treffer.
heid. De voorhoede van Overbos kwam een paar maal gevaarlijk door. De Zandvoortse Offensief
defensie klaarde het voorlopig.
In de tweede helft zette TZB
aan voor een groot offensief.
In de slotfase van de eerste Dat leverde gigantisch veel aanhelft ging TZB de nederlaag te- vallen op en eveneens een paar
gemoet. Eerst werd een afgesla- goede mogelijkheden. In het
gen hoekschop door een Over- Zandvoortse team ontbrak een
bos-speler keihard ingescho- koele afmaker. De Overbosten, 0-1, en vlak voor rust werd doelman stond goed te keepen
het zelfs 0-2. De Zandvoorters of de ballen verdwenen naast of
zagen de bal na een doelpoging over het doel.
in de armen van de OverbosDe manschappen van trainer
doelman terecht komen. Diens Willem Koning bleven tot de

Standen
voetbalclubs

_

Met dank aan: Rob Houwer's Filmcompagnie BV - Buena Vista Inc. - Columbia TriStar Films - Concorde Film
:
.
Polygram Filmed Entertainment - United International Pictures - Warner Bros

redden ten koste van de dames
Heidoorn en De Leeuw, die het
nu zeven avonden in de B-lijn
zullen moeten proberen, samen
met vijf andere A-paren.
In de bovenste regionen veranderde er niet veel. De heren
Emmen en Van der Meulen eindigden als eerste met een afgetekende voorsprong op mevrouw Molenaar en de heer Koning, die op hun beurt een ruime voorsprong behielden op
het als derde geëindigde paar,
de heren Polak en Vergeest.
De B-lijn gaf als promovendi
te zien de paren mevrouw Van
Gellekom met de heer Veldhuizen, de familie Smink, de dames Van der Nulft en Scipio en
de dames Van Gestel en Mens.
Vooral de degradatie was een
spannende aangelegenheid. De
nummers 10 tot en met 15
moesten degraderen. Toen de
kruitdampen waren opgetrokken, bleek het verschil tussen
de nummers 8 en 11 slechts 0,7
procent te bedragen.
Uit de C-lijn promoveerden
drie paren, te weten de dames
Polm en De Vries, de dames
Lemmens en Menks en de heren Van Gellekom en Verburg.
Ondanks een mooie score van
67 procent kwamen de dames
Dekker en Rooijmans een paar
procent te kort om voor promotie in aanmerking te komen.
Vier paren zullen in de volgende competitie gaan proberen
het verloren gegane terrein te
herwinnen.
De dames Van Leeuwen en
De Post werden onbedreigd eerste in de D-lijn en gaan samen
met de families Van der Moolen en Kerkman in de volgende
competitie de degens kruisen
met de overige C-paren. Inlichtingen over de bridgeclub zijn
te verkrijgen bij H.Emmen
(5718570) alleen 's avonds.

gen spelletje gespeeld," aldus
speelster Wendy van Straten.
Doelpunten mannen: Cor van
de Koekelt 6, Peter Pennings 4,
Goran Bogojevic 4, Nik Grijakovic 2, Guido Weidema l, Edwin Spaans 1. Vrouwen: Mireille Martina 6, Wendy van Straten 3, Claudia Paap 2, Daniëlle
Blom 2, Linda Koper 1.
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Wim Buchel is door het bestuur
van Zandvoortmeeuwen kandidaat gesteld voor de functie van
voorzitter.
De ex-internationale judotoparbiter en sportschoolhouder moet op de Algemene Ledenvergadering van de voetbalclub die op maandag 13 november wordt gehouden, nog wel gekozen worden. Daar twijfelt
echter niemand aan. Behalve de
bestuursverkiezingen staan ook
de jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester en de
kascommissie op de agenda. Tevens vindt de huldiging plaats
van leden, die veertig en vijftig
jaar lid zijn van de voetbalclub.

Zaterdagteam ZVM
kansloos tegenRCH
ZANDVOORT - Het door
het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen vertoonde
voetbal geeft weinig hoop op
betere tijden. Door maar
liefst kansloos met 0-6 te
verliezen van RCH staat het
team van coach'John van
der Zeijs stevig onderaan'de
ranglijst.
De Zandvoorters hebben
geen enkel moment kunnen imponeren. Het samenspel was te
onsamenhangend en bovendien ontbrak het de badgasten
aan de nodige inzet en agressiviteit. Daardoor kon RCH geheel ontspannen een lekker
partijtje voetbal spelen. De kansen voor de Heemstedenaren
regen zich aaneen doch in het
eerste half uur ging RCH slordig met die kansen om. Toen in
de dertigste minuut de openingstreffer viel door een van
richting veranderd schot, was
er van rust en organisatie in de
Zandvoortse defensie geheel
geen sprake meer.
Aanvallend poogde Zandvoortmeeuwen meteen terug te
slaan en via een kopbal van Pieter Brune was het bijna gelijk.

De RCH-doelman stopte de bal
prima. Het was het enige wapenfeit van de Zandvoorters.
RCH heerste zoals het wilde,
speelde niet groots maar wel
heel geroutineerd. Vlak voor de
pauze werd het 0-2 toen doelman Michel Winter zich op een
hoge bal verkeek. De bal ketste
via de lat het veld weer in en de
RCH-spits tikte de bal in de touwen.
Zandvoortmeeuwen heeft het
in de tweede helft wel geprobeerd. Van der Zeijs paste enige
wissels toe, maar zijn team was
niet meer op de rails te krijgen.
De Heemstedenaren combineerden er lustig op los en sneden door de Zandvoortse defensie. Aangezien de bezoekers nu
wel goed raad wisten met de
kansen liep de schade voor
Zandvoortmeeuwen wel heel
erg hoog op. Bij 0-6 vond RCH
het wel genoeg.
Het zal voor de Zandvoorters
niet meevallen om het juiste ritme te pakken te krijgen. Zaterdag moet een prestatie geleverd
worden in de uitwedstrijd tegen
SCW anders wordt het gat met
concurrentie onderin de ranglijst wel heel erg groot.

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
0.00 t/m 14.00
14.00 t/m 16.00
4 decades
• 16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muzrekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
' 0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
Rulh. Een levensbeschouwelijk programma.
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Even Brunchen m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
' •
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

Gebrek aan conditie
nekt Z'75 in slotfase
ZANDVOORT - Tegen koploper ZCFC hield Zandvoort'75 tot een kwartier voor tijd goed stand. Conditiegebrek van de Zandvoorters was de voornaamste oorzaak
van de 3-1 nederlaag. Wat voetbal betreft deed Zandvoort
niet onder voor ZCFC.
In de eerste helft heeft Zandvoort'75 heel goed tegenspel geboden. Beide teams waren aan
elkaar gewaagd en speelden een
redelijk spelletje voetbal. Over
en weer ontstonden een paar
doelrijpe kansen doch de voorwaartsen van beide ploegen
slaagden er niet in tot scoren te
komen. ZCFC bouwde een licht
veldoverwicht op doch de
Zandvoortse uitvallen waren
gevaarlijk.
In de twintigste minuut werd
Zandvoort'75 op een niet verdiende achterstand gezet. Een
hoekschop werd onvoldoende
weggewerkt, waarna een ZCFCaanvaller hard raak schoot, 1-0.
Lang heeft ZCFC niet genoten
van de voorsprong. Zandvoort'75 antwoordde sterk door
snel langszij te komen. Na een
fraaie aanval zette Dennis Keuning voor op maat en Hans
Hartkamp zorgde voor 1-1.
In de tweede helft werd de
druk op de Zandvoortse veste
groter. Onder aanvoering van
René Paap hield Zandvoort'75
voorlopig stand. De snelle
counters leverden betere mogelijkheden op voor het team van
trainer Harry Talsma. Edwin
Ariesen bracht Arend Toonen
^£3* — ^9^

» ^
L_^

^

geheel vrij voor het doel, doch
de jeugdige aanvaller schoot de
bal voorlangs.
De badgasten leken op weg
naar een toch wel verrassend
gelijkspel. De krachten namen
echter af naarmate de wedstrijd vorderde. 15 minuten
voor het einde leed Zandvoort'75 balverlies hetgeen
noodlottig werd. De daaruit gegeven voorzet werd door de
ZCFC-spits achter doelman
LUC Krom gekopt, 2-1. De Zandvoorters waren gebroken, kónden zich niet meer herstellen.
De gastheren daarentegen gingen door en kwamen vlak voor
het einde nog op 3-1.
„Tot twintig minuten voor
het einde kunnen we het bijbenen,'' meent trainer Harry Talsma. „Omdat te weinig de training wordt bezocht is het dan
gedaan. Je moet de realiteit onder ogen zien. Met te weinig
training wordt het moeilijk.
Toch blijf ik positief en geef de
hoop niet op."
Zaterdag ontvangt Zandvoort'75 het in de middenmoot
vertoevende Amstelveen/Oscars. De wedstrijd begint om
half drie.
C*3A

^

©^Topscorers

^^C-"^^

Riek de Haan
(ZVM-ron)

**:
*

Barry Paap
(ZVM-zat)

^
<§~£?

Jeroen Swart

(TZB)
Robin Castein
(ZVM-zon)
Hans Hartkamp

(Z' 75)
'i Weekmediü
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De vier voetbalteams kwamen tot de schamele produktie van
drie doelpunten. Daardoor vrijwel geen wijziging in de top van de
ranglijst. Alleen Robin Castien was goed voor een treffer waardoor
hij op een totaal van vier kwam. Riek de Haan blijft de lijst
aanvoeren met zes treffers, op de voet gevolgd door Barry Paap en
Jeroen Swart.

PHILIPS TOPKLASSE MINI HI-FI SYSTEEM

SONY HI-8 TRAVELLER

FW66; 2x60 watt; digitale tuner, 30 pre-sets; klok/timer;
dubbel autoreverse cassettedeck, dolby B/C; Bitstream
CD-speler, 25 tracks programmeerbaar; 3-weg bassreflex luidsprekers; inkl. afstandbediening.
Adviesprijs*1710.-

'*liowy1

Superieure beeldkwaliteit,
Hi-Fi stereo. Adviesprijs'2999.-

SONY63CMKVM2531
:*j SUPER TELETEKST

SONYHI-8STEADYSHOT
TR750; Met beeldstabilisator,
Hi-Fi stereo geluid. Adv.'3110.-

999.-

1899.-

JSONY72CMKVS2921 SONY STEADY SHOT

""''•i Absolute wereldklasse en
.•t;f; bijna alle denkbare mogelijkV,>1 heden. Adviesprijs'4000.-

laatste
Informatici:: •

®;SH

BAUKNECHTTRA961

iliil

Omroep- overzicht:

.'•','

/'^SONY72CMKVC2921

fOk~9 "
TypeTD52; Reverserend. '649.-

,

NOS 304 AVRO 310 VARA 320 KRO 330

Adros contralo rejdoctlo: Studlpcomplo

1349.

WHIRLPOOL ARG647

N5000; Geen afvoer nodig

Koel/vries kombi. Adv.'1235.-

WHIRLPOOLAWG912

649.679.-

BAUKNECHT SUPER

Hi-BlackTrinitron.Adv.'1000.:ron.Adv.'100

TypeMM63-12VT;
Flat Square Black
Matrix beeldbuis,
50 voorkeuzezenders,
eenvoudige menuprogrammering,
On Screen Display,
TELETEKST, kinderslot, hoofdtelefoon- en
scartaansluiting, sleeptimer. Infrarood
afstandbediening.
Adviesprijs*1399.-

VIDEO-8 CAMCORDER
AMCORDE
E807; 8mm, Sxzoom,
autofocus.
:zoom,autofoci

799.-

S O N Y T EELL E T E K
KE
ST
M1401; Afstandbediend.'890.idbediend.'89

\: vraiig, opmerking, problKm? •
'.•-, : BaOèBCC r:- ••

i PANASONIC
MIC 63 CM
CM

INFOLIJN

j TX25G;Stereoteletekst.'1599.3teletekst."1599.-

; 020-6474939
Géén prijsinfo l.v.m. concurrentie
V Ara.consumenlenbelangin'
;Vna. t/myr. vin 10.00 lol 1E.OOi \';'•• -TliclJtip uah levering?
:.'•
1: ,'-Beld«;BCC: ;•' •

999.-

SHARP 55 CM STEREO
DV5407; Teletekst,
Hetekst, + AB.

649.-

SONY HiFi VIDEO+PDC

AEG TYPE 520

BLAUPUNKT 63CM GROOTBEELD KLEUREN-TV

999.

SONY55CMKVM2100
:MKVM21(

ZANUSSI KOEL/VRIES

Kondensdroger. Adv.*1549.-

TR350; Lichtgewicht camcorder,Hi-FÏ,10xzcom,2lux."1980.-

949.649.
499.-

599.-

t'l'Jfkf
VVWM
KONDENSDROGER

SONY TRAVELLER

Stereo en teletekst. Adv." 1650.-

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviesprijs'999.-

t^sf4

Topklasse! Hi-Fi stereo geluid.

1^1349
IliJ^ff-r
DUfnFvBSONY55CMKVX2141

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

pl^jj CQQ _

"•:'•'• NCRV 34O TROS 3SO VOO 360 EO
37O
.
VPRO 380 «KON 391 Educatief
392-389

HI-8 CAMCORDER

' V'| Stereo en teletekst. Adv.'2250.-

Supersnel verwarmen en
ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau. Adv.'279.-

Wasdroger. Adviesprijs'495.-

ZANUSSI WASDROGER

1549.-

>

TOPMERKWASDROGER

Publieke»
Informotlo:
201
(allen In
Jr>
kanloorr
«!«••'•'
.

'j:.
102 Nieuw»
101
1O1
r:|4 . 200 programma
,•
201
2O1
PJ ; <'•'•''•: 300 Omroep
.
•. .
301
II
40O VrijeT»jd, Teletekst
AOT
:"*' -: 50O Consument, f Mancior 501
3*s|V 60O Sport
./ 6O1
Ruil'' 70OWeer an verkeer
, : : 7O1 ' . : ; , ' - . . - • ' . . .
ïlïsi•' • 'ÖOO.Landboowen roglof . 8°1 • -.- . . '; : , •

TR550; Lichtgewicht camcorder met beeldstabilisator,
Hi-Fi. Adviesprijs/2530.-

•'^B39k*VlJin
, 'l
;? h.j}rf
C^Li-'Ky /r/Q£&
rfiraffm^r*M B •

teletekst
Indeling

1489.-

/ 4 Hi-Black, Trinitron beeldbuis,
•'•'• f l a t square, Double-Duty
'/i'] afstandbediening.Adv.'1660.-

v

SAMSUNG M6135"0"
MAGNETRON OVEN

i

IV

3 laden. Adviesprijs'1199.-

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER
Elektronisch. Adv. "1 699.-

MIELE DROGER T349

159.-

^

D
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229.249.

WHIRLPOOL AVM610
20 liter inhoud. Adv.'649.-

SHARP KOMBI

Digitale 2 in 1 kombi met
1000 W a t t quartz-grill.

299

Ruime 24 liter inhoud, snelle 1000 Watt magnetron, vele kookfunkties. Adv.'699.-

«i

PANASONIC NN8550

999.-

679.-

SC

F]

dï
n<

m
ra
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si
bi
vc
ch
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aa

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.'999.-

BOSCH 345 LITER
WHIRLPOOL AVM920
KOEL/VRIES KOMBI Luxe 32 liter 3 in 1 kombi

Type KGV3602; 3 vriesladen en extra grote koelruimte. Adviesprijs'1699.-

si
si
ie
m
sr

«i

479.-

Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs*1498.-

MERKCENTRIFUGE

BEZORGLÜN

869.-

979,

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

k

FM1515; 17 Liter, 5 standen, draaiplateau. Adv.'399.-

MIELE K1321S LUXE SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

2800 toeren. Adv. *249.-

020-6476219

SLVE70; Tri-Logic! stereo
4 DA-PRO koppen, longplay,
enPDC.Adviesprijs."1780.-

859.-

Kondens'droger. Adv.*1449.-

179.199.MOULINEX STUNT

SHARP R2V14STUNT

magnetron. Adv.'1499.-

1199.-

PHILIPSHiFi STEREO
VR632; TURBO-DRIVE video, 4 koppen, longplay. '1295.-

,j PHILIPS 63 CM KTV
£'1 STEREO TELETEKST

'M
M

799.-

GRUNDIGHiFi VIDEO

25PT450; Flat square beeldbuis, menusturing, easy-logic,
afstandbediening. Adv.'l 795.-

GV240; "Beste koop", VHS,
TELETEKST/PDC.-1709.-

995.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Type W697LW; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.'2299.-

o s de s

879.-

2-DEURS KOELKAST
BAUKNECHT WA541

PHILIPS 70 CM KTV JVCHiFiSTEREOVIDEO
STEREO TELETEKST HRJ600;4koppen.'1299.28PT450; Adviesprijs'1995.-

~~ 1095.-

28SL5800; 70cm. Adv.'2695.-

1695.-

1975.-

PHILIPS 63 CM KTV

845.-

NA2304; Flat square beeldbuis, teletekst. Adv.*1345.-

1045.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs'1499.-

749.-

945

VR333; "Beste koop!" 3 koppen, TELETEKST/PDC. *1095.-

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv*849.-

375.-

INDESIT 2-DEURS

Variabele indeling. Adv.*799.-

485.-

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT! Adviesprijs*749.

525.-

WHIRLPOOL 2-DEURS
235 liter. Adviesprijs'985.-

565.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machine, 1200 toeren. Adv."1799.-

599.-

Gas-etektrofornuismetgrill. '999.-

1195.-

695.-

825.

E10; Tri-Logic voor optimaal
beeld, afstandbediening. '799.-

449.-

u$w
475-"
37CM KTV KV1212

PANASONIC VIDEO

KOOP" Officiële
Philips garantie. Adv.'695.-

255.-

499.-

~~ 345.-

528,

1-DEURS KOELKA51
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad. Officiële garantie.

NVSD30; 3 koppen, VHSHQ, LCD-afstandbed. *1199.-

l,"BESTE

ETNA FORNUIS 14.00

Adviesprijs*1348.1348.-

SONY VHS-HQ VIDEO

PTg% ^|C

VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv.*699.-

mm OOO«"

449.-

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min.,rvs trommel,
zeer zuinig. Adv. *1199.-

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21; Afstandbediend. *768.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT

4 KOPPEN VIDEO

Type ZE400E; Adv. "949.-

Perfekte beeldkwaliteit
longplay (max. 8 uur)
aistandbed. Adv. *799.

PHILIPS/WHIRLPOOL

n^^ O7K

üöZËP a/3."
pTgi| A/jR .
üSEr *nQm
BAUKNECHT KAST

1098

BOSCH 180 LITER

BAUKNECHT KRC3032
300 LITER KOELER

499.
399.-

BLAUPUNKT 70 CM

1198.-

399.-

SUPER KOOKPLAAT

168.
AVANCE; 3-standen. Adv.*135.-

S^'^mW/lWUiSBSBS

OPZETVRIESKAS'
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205; LCD-afstandbediend.

BLAUPUNKT 55 CM

479

IS55-28; Stereo teteteksL'1299.-

WHIRLPOOL AFB594

GRUNDIG VIDEO + PDC

PHILIPS/
WHIRLPOOL

GV401; "Beste koop!" TELETEKST/PDCprog.'1099.-

GRUNDIG 51 CM KTV
T51 -540; Teletekst. Adv/1099.-

549.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
37 CM KLEUREN-TV

298.-

LUXE VAATWASSER
120 LITER VRIESKAST

TOEREN
BOVENLADER

BOSCH VRIESKAST BAUKNECHT VW3PR

338.

TypeGSD134l;Adv.*848.

349.

548
WHIRLPOOL 243 LITER

BETER EN GOEDKOPER.'

1 .40 meter hoog met 6 vriesyakkencq laden. Adv.* 1 1 65.

GRUNDIG MONITOR-LOOK
GROOTBEELD KLEUREN-TV

BOSCH VW SPS2102
SIEMENS AQUASTOP
Supeizuinig. Adv. *1348.-

ST63-650; STEREO TELETEKST! 63cm
Flat Square Black Matrix beeldbuis,
On Screen Display. Advies.* 1829.-

STUNT!! VRIESKIST!!
AEG BOVENLADER
LAV275; 1000 toeren. '1699.-

899.-

1199.

Bijna alle (opmerken leverbaar
in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist vanaf:

S PiN-eoDE l DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND

.

INDESIT D3000WI; 6 programfna's, 1 2couverts. Adv.*999.-

850

Inkl. afslandbediening. '699.-

iKSflïl..

"'•-• - '• . ••'•••
• • • • v '' " • • • '. • •. '• • '• • • '••'••'•
• • • • • -' ' ' 'v ' - v " r

i Meer budget door de gratis l If-? '\ J.>J
^.BCC-card! r ;.r ; . i '
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i Electronisch betalen
met uw PIN-code, .
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HAARLEM
Winkelcentrum "

. ' ..

• • ' . • . : • • • • •

.

.

.

.. • . •

BEVÉRWIJK
l SUPËRSTORE
1100 m2
i
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BADHOEVEDORP,
AUOVIAAR
(AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE f
DENHAAG
HILVERSUM

-

•.
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'
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298.
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4-pitsgaskookplaat. *298.-

ETNAWASEMKAP

^^DP^Hi

HRJ2QO; Afstandbediening.

63TA4411; Adviesprijs'1795.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs* 1735.-

INDESIT PROMOTIE

JVC VHS-HQ VIDEO

ARISTONA63CM
STEREO TELETEKST

ATAG TURBO-FORNUIS

Type 2596; Adv. *799.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

IS70-33; Stereo en teletekst.

FK055; Elektrische oven, inkl.
grill en kookwekker. *1510.-

^ 445.KTR1843; Adviesprijs-949.-

PHILIPS VIDEO + PDC

898.

3-sterren vriesvak. Adv."749.-

TypeAWG71 9; Adv.*1 235.-

Turbo-Drive!LCD-afst.bed.*895.-

410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set.' Adviesprijs."1575.-

145 LITER KOELER

Topmerk. Adviesprijs*749.-

BOSCH KOELKAST

379.-

ST70-650; Adviesprijs'1949.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

INDESIT KOELKAST ATAG GAS-ELEKTRO
2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

SHOWVIEW VIDEO

GRUNDIG70CM
STEREO TELETEKST

Type KN5402WO; Adv.'849.-

STUNT! GAS-ELEKTRO

SIEMENS WASAUTOM.
ASAUTOI

14PT155A; Adviesprijs'725.-

'é

AEG LAVAMAT RVS

55 CM STEREO KTV

PHILIPS TELETEKST
'3

699.

RVS kuipen trommel. '1499.-

PHILIPS VIDEO+ PDC

25MN1350; Adv. '1445.-

fr

LUXE 1400 TOEREN

SLVE50; Tri-Logic, 4 koppen, longplay. Adv."1330.-

28PT800B; Adv. '2795.-

k

955

749.-

SONYSHOWVIEW+PDC

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ

|$

1000 toeren wasautomaat

BLAUPUNKT HiFi
STEREO+ SHOWVIEW

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST

E

M5 949.-

MIELE VAATWASSER
G570;TOPKLASSE.Adv.'2099.-

1399.-

KOOPAVONDzaterdag .9 tot 5 uur.
FLEKTRO.<!I JPPRS Badhoevedorp vrijdag .............. 7 tot 9 uur
rKTTiV'S nÏÏrf£vAri
Maarssonbroek vrijdag ...........7 tot 9 uur
N Dg RANDSTAD overige filialen donderdag ...... 7 tot a uur

't'.
fl
1\
ff
JFL

't
f.
B
f?
(l
f:
të

Actief • Tips • Vrije tijd
•15
1/2 november 1995

Snowboarden is surfen in de sneeuw
NOWBOARDEN, EEN

ten, hoe langer de kleding, hoe
slobberiger, hoe excentrieker,
hoe beter. Men draagt een cap,
spreekt over gave broeken, dat
soort dingen."
Colijn mag zich leraar noemen. Zes cursusdagen en een
sneeuwweek in het Franse Tignes waar hij zijn kunnen als
leraar moest tonen, gingen hier
aan vooraf. Het eindexamen
vond plaats op de borstelbaan.

tot voor kort een onbekend werkwoord. Voor
irk Jan Colijn (36) heeft
et woord geen geheimen
leer. Sinds kort behoort de
alsmeerse
tennisleraar
net opleiding CIOS) zelfs
>t het kleine korps officieel
^voegde Nederlanders dat
ideren mag onderrichten
L de toekomstige trend op
intersportgebied.
Colijn: „Ik was al een fervent
der, naast de vele andere
jorten die ik doe. Vijf jaar geden maakte ik in Oostenrijk
;et snowboard kennis." Het
lowboarden werd al snel een
issie.
„Je staat met twee benen vast
D een lange plank. Het is een
>ort surfen in de sneeuw, in
rankrijk heet snowtaoarden
m ook surfen. Naast het gewo5 skiën ben ik drie jaar lang
igjes gaan snowboarden. Geakkelijk? Nee, echt niet. Als je
.et skiën uit balans raakt zetje
• een voetje bij. Als je als snow>arder iets mis doet, val je en
. het begin val je erg veel. Met
:iëh kun je ook gauw remmen,
j snowboarden komt het
>oral op balansgevoel aan. Je
irft in het begin ook niet snel.
! zit tenslotte met je voeten
in de plank vast en dat is een
iychologische barrière.".
Voor het leren van snowboar;n adviseert Colijn les te neen. Het is een stuk voordeli:r als je op een borstelbaan in
ederland vast een paar lessen
:bt gehad. Dat scheelt volgens
i leraar zeker een dag in de

Waar?

Dirk Jan Colijn: Het is
een stuk
voordeliger
als je op een
borstelbaan
in Nederland
vast een paar
lessen hebt
gehad. Dat
scheelt zeker
een dag in de
echte sneeuw
echte sneeuw. De beginnend
snowboarder moet wel jong
zijn, zegt Colijn. „Althans, niet
te oud. Je valt in het begin
waanzinnig veel. Ik leerde het
wel gemakkelijk omdat ik al ski
en ook surf. Dat scheelt behoorlijk."
Colijn onderscheidt diverse
typen snowboard en dito beoefenaren. „Alpineboard is een
vlakke plank, gericht op snelheid en slalom. Het zijn meestal de sportieve typen die ook

nog aan alpine-skiën doen. Dan
heb je het allround-board met
een beetje opstaande randen.
Daar kun je hard mee naar beneden en ook door diepe
sneeuw. En dan is er het freestyleboard met flink opstaande
randen."
De freestyler is een type
apart, zo horen we van Colijn.
„Ze zijn doorgaans jong, hadden al een skateboard en rollerskates, doen op hun freestyleboard een soort acrotaatiek. Vaak zijn er voor de f ree-

stylers in de diverse wintersportplaatsen speciale sneeuwtunnels, zogenaamde halfpipes,
gebouwd waar ze als in een
soort steile wand tegen oprijden."
Shredden, fakie, kicker,
slam, fun, action, het zijn enkele termen van de freestyler die
uit Colijns beschrijving naar
voren komen als het Veronicatype dat jong is en wat wil.
„Vaak wat ruige typen en niet
altijd een aanwinst voor de wintersport. Een beetje vrijgevoch-

Is de volgens Colijn snelst
groeiende sport duur? „Nauwelijks duurder dan tennis. Je
hebt boards in alle prijsklassen, tot 1200 gulden. Dan heb je
kleding nodig. Skikleding kan,
hoewel snowboarden een andere lifestyle is. Wat wintersport
duur maakt is de après-ski,
maar doorzakken en de volgende dag nog iets presteren gaat
moeilijk samen. Het beste is
ook in het begin spullen te huren en dat kun je beter in Nederland doen, waar de boards
beter zijn afgesteld. Probeer
ook hier een proefles te nemen.
Bijna alle kunstbanen kennen
speciale snowboard-uren."
Waarom brengt snowboarden Colijn zo in opperste verrukking? „Je voelt een vrijheid,
veel heviger dan met skiën. Als
je op verse sneeuw als eerste
met je plank een spoor trekt,
dat is het mooiste wat er is!" .
Leni Paul

Diverse landen haken in op de wereldwijd toenemende bclangstelling voor deze nieuwe tak van sport. Zo opent Zwitserland het nieuwe winterseizoen op de 3454 meter hoge
Jungfraujoch waar onder meer demonstraties van verschillende wintersporten zoals snowboarden, sneeuwschocnwandelen en nog meer worden gehouden (informatie: 020622.2033).
In Finland waar in bepaalde delen van het land langdurig
kan worden geskied, vindt de snowboarder (en ook de liefhebber van langlauf) schitterende paden bij Kuusamo-Uuka
en tot mei kan men hier op de plank en de lange latten staan.
Bovendien is er een speciale snowboardstreet (informatie:
020-671.1121).
Dichterbij liggen Sauerland en de Harz in Duitsland (informatie: 020-697.8066). In Berchtesgaden is de snowboardschool
van Gerald Pchler (telefoon: 00 49 171 8150724) en worden onder de wervende titel 'Welcomc on board,' voor zowel beginnende als gevorderde snowboarders tegen aantrekkelijke
prijzen weekends georganiseerd. Andere mogelijkheden zijn
Oberstdorf, Reit im Winkl, Garmisch-Partenkirchen.
Oostenrijk, nog steeds nummer één voor de Nederlandse
wintersporter, kent inmiddels zo'n 292 plaatsen waar snowboardcursussen voor volwassenen en kinderen worden gehouden. Maria Pichler leidt in Flachau een ski-en snowboardschool waar diverse Nederlanders ai letterlijk met vallen en
opstaan hun capriolen in de 'halfpipes' leerden. Informatie:
020-612.9682.
Frankrijk (telefoon: 020-620.3141) kent zowel intieme kleinere plaatsen (stations villages) als ook hypermoderne, zelfs
hier en daar high tech aandoende oorden waar men letterlijk
uit het appartement direct de piste op kan.
Noorwegen (informatie: 020-671.0061) is van ouds een wintersportparadijs en de keuze voor snowboarden hier is groot.
Trysil, op 360 meter hoogte tussen Hamar en de Zweedse
grens, is geliefd bij langlaufers. Sinds kort kun je er ook leren
snowboarden evenals in Henseddal, Geilo, Valdres en Skei. 5
tot 15 procent van de wintersporters komt naar Noorwegen
voor snowboarden en terecht trots is men op de Noorse Mange Lofthus en Terje Haakonscn, respectievelijk wereldkampioen snowboarders bij de dames en de heren.
De Verenigde Staten tenslotte trokken inmiddels al vele
Nederlanders naar de skigebieden en met name Breckenridge, Copper Mountain, Keystone zijn bekende namen. Er zijn
vanuit Nederland directe vluchten naar deze gebieden.

JOES

In het Groninger
land leidt het
Pieterpad
over
oude paden met
hindernissen

(advertentie)

Foto M.C. Zwaan

Lopen naar de Middellandse Zee

honderdduizenden
mensen aan werk!
Dit is iets voor u: vier keer per jaar kans maken op
drie miljoen gulden. Dat kan in de NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING, met de beste winstkans ter wereld. Het aantal deelnemers is beperkt.
Op = op! Lees snel verder!

NATUURLIJK DOET U MEE:
Deze NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING
is opgezet om werkgelegenheid te scheppen. Er ligt een
uitgekiend plan dat voorziet in 240.000 nieuwe banen in
de derde wereld.
Die banen komen er dankzij export, projecten en
opdrachten vanuit Nederland. Dat schept nog eens
40.000 nieuwe banen in ons eigen land.
Daar wordt iedereen beter van!

Anita Kooi,
directeur van EUROJOBFUND
Onze NATIONALE
SUPERKANS

GOUDEN

UITLOTING

heeft de beste winstkans ter
wereld. Vier keer per jaar de kans
op drie miljoen gulden!
En de wetenschap dat n op een
effectieve

manier

miljoenen mensen helpt met
structurele hulp. Helpt u mee?

ZO WERKT HET:
De Ministeries van Financiën en Justitie hebben de vergunning onder nr. 1.0. 930/039/114.93 gegeven voor
het openstellen van een premie-obligatielening van een
half miljard gulden. De looptijd is 10 jaar.
Nu kunnen 500.000 mensen in Nederland een obligatie
leasen. Dat kost iedere deelnemer f. 15,90 per maand.
U kunt tien jaar lang meedoen, maar ook per jaar kosteloos opzeggen. Vier keer per jaar wordt één nummer
uitgeloot en drie miljoen gulden uitgekeerd.
De opbrengst is 2.5 miljard gulden voor werkgelegenheid in eigen land, maar vooral ook in die.landen die het
zo hard nodig hebben. Plus visr nieuwe miljonairs per
jaar! U kunt er één van zijn!
DE FISCUS BETAALT MEE
Het bedrag van f. 15,90 per maand (=f. 3,68 p. week)
mag geheel van de belasting worden afgetrokken.
In het 50%-tarief is de deelname dan nog maar f. 1,84
per week.

De dames Goorhuis en Jens
hebben een wandelroute
uitgestippeld die van noord
naar zuid door Nederland gaat,
het Pieterpad. Zo'n 480
kilometer ver. De tweede
etappe van een wandeling op
papier.
E WANDELAAR DIE vermoeid maar voldaan in
Chalet Bergrust op de
Sint-Pietersberg in het grote
wandelboek schreef „Elke dag
was totaal anders," heeft gelijk.
Het honderden kilometers lange pad voert door een zeer gevarieerd landschap.Van het wandelen tussen de aardappelvelden in Groningen had ik me
weinig voorgesteld - niet geheel
ten onrechte. Daar moeten de
eigen gedachten voor afleiding
zorgen. De dame op de fiets zag
je al een kwartier voor ze passeerde.
Maar in het vlakke land waar
de wind met zeekracht over de
dijk scheert, tref je ook levendige stadjes aan. Je stappen weerkaatsen tegen de lage stenen
huisjes van Winsum. Op het
plein voor het café is het een
drukte van belang. Gronings
dialect vermengd met een leeggestroomde bus Engelsen.
Creatieve huisvlijt ligt te koop
op het kunstmarkt. Leden van
de plaatselijke toneelvereniging voeren temidden van het
toegestroomde publiek een
voor niet-Groningers moeilijk
te vatten stuk op. Winsum
bruist, voorzover een stadje in
Groningen bruisen kan.
In dit verre noorden voert het
Pieterpad langs meer van die
druk bevolkte eilandjes van levendigheid in een verder kale
en uitgestorven vlakte. Om de
voeten ook bij wassend water
droog te houden ligt het kerkje
van Oostum op een wierde. De
wind suist monotoon door de
takken van de krom gebeukte
bomen. In de verte zeilt een
groepje meeuwen. Verder is het
stil rond het kerkje dat verlaten
in het brede platte land ligt. Decor voor een mysterieus verhaal dat nog geschreven moet

D

DE ACHTERGRONDEN
De wereld verandert snel. Overal ontvluchten mensen
armoede en komen op de westerse welvaart af. Wij kunnenze NIET tegenhouden. Wij kunnen er WEL voor zorgen dat de ellende in hun eigen land afneemt. Het probleem ter plekke oplossen.
Bijvoorbeeld door 240.000 ambachtelijke arbeidsplaatsen te scheppen in de landen op weg naar ontwikkeling.
Zo helpen we daadwerkelijk honderdduizenden mensen
aan een zinvol bestaan.
Na de Tweede Wereldoorlog is ook ons land weer op de
been geholpen. Laten wij nu anderen helpen om zelf
armoede en honger te bestrijden.
WIE ORGANISEERT HET?
De NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING is
een initiatief van de Stichting ETP, the European Council
for Trade Promotion. ETP heeft de uitvoering in handen
gelegd van EUROJOBFUND te Rotterdam, die daartoe
samenwerkt met CBS Commercial Business Support
Group bv te Amsterdam. EUROJOBFUND least de obligaties aan de deelnemers.

DOE MEE EN PAK DIE KANS OP
DRIE MILJOEN GULDEN!
Dit doet de NATIONALE
SUPERKANS UITLOTING:

GOUDEN

H

Uitloting op basis van de vergunning, verleend
door de Ministeries van Justitie en Financiën,
nr. LO. 930/039/114.93;

M

Maakt de komende jaren 40 mensen miljonair;

•

Zorgt voor 40.000 nieuwe banen in eigen land en
240.000 nieuwe arbeidsplaatsen in landen op weg
naar ontwikkeling;

H

Biedt een winstkans groter dan bij bestaande
loterijen en bijzonder lage deelnamekosten op jaarbasis.

BON VOOR MULTI-MIUOENEN
PAK DIE

(ADVERTENTIE)

ƒ 3.OOO.OOO,-

DOE MEE!
Stuur hem

nog in.

Deze vrije-tljdspagina
verschijnt wekelijks In alle
edities van Weekmeilla.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104.'1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 562.2840 (niet op vrijdag).

Ja, Ik doe mee de NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING! Elk kwartaal
Met de beste winstkans ter wereld, voor slechts f. 15,90 per maand, fiscaal aftrekbaar.

KANS,

vandaag

worden. De volgende etappe
brengt je naar bossen of leidt
over smalle heidepaadjes. Dat
is het gevarieerde van het Pieterpad. Vlak land maakt plaats
voor geaccidenteerd terrein. Je
ziet hoe men eertijds rechtgetrokken beken weer slingerend
door het land wil laten lopen,
hoe er voor vissen speciale
'trappen' zijn aangelegd opdat
ze steeds iets verder omhoog
springend de stuw kunnen omzeilen.
De beschrijving die de samenstelsters, de dames Goorhuis en Jens, bij de route hebben gevoegd geeft achtergronden bij het gebied waar je doorheen wandelt. Een voorbeeld:
„Vanaf de dijk naar Hardenberg
lijkt de Vecht een vriendelijke
stroom. De rivier is voor het merendeel afhankelijk van neerslag. Wanneer deze overvloedig
is, kan de bovenloop van de rivier de afvoer slecht verwerken.
(...) Eeuwenlang was de Vecht
de enige doorgangs- en transportweg. Het omringende hoogveenmoeras was volstrekt ontoegankelijk. De betekenis van
de rivier was zo groot vanwege
de aanvoer van Bentheimer
zandsteen uit Duitsland. Hiervan zijn van de 15e - 17e eeuw
veel kerken en gebouwen opgetrokken."
Dat zijn van die weetjes die je
met andere ogen naar de omgeving doen kijken.
Twee jaar hebben de. beide
dames er over gedaan om van
Pieterburen naar Maastricht te
wandelen en de route uit te zetten. Vanuit het zuiden zijn ze
daarop teruggewandeld naar
het noorden. De hele route hebben ze in 27 moten gehakt, dagetappes die uiteenlopen van de

Naam/voorletters
Adres
Postcode/Plaats
,_ Telefoonnummer
q
CN

P Postbanknummer
^. Banknummer
in
-3-

•r Handtekening
•o Datum

DeBoodschappenKrant
Ik nuchtfg u hierbij tot wederopieoglng maandelffkl

•

1.15,90 ,1te lerrri/ven. Ik do. mlnlmul 12 nuemfen
mee. Deelneming Mri de Natfonjft Gouden SupenVeni.
Uttlotlng Impliceert MnvMrdjng ven d» Algemene
Voorwaarden.
Vergunning verleend door de Mfnliterfei van Financien
•n Juiltle onder nummer LO. 9JO/039/114.93.

S.v.p. bon 'mïïtn, uitknippen en in een enrebp
fronrJer postzegel) zenden raar: EUROJOBFUND bv,
Antwoordnummer 61202,25M WB DEN HAAS.

Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!

31 kilometer tussen Venlo en
Roermond tot de luttele vier kilometer die je loopt van het station in Maastricht naar de SintPietersberg. Daar sluit het Pieterpad aan op Belgische langeafstandsroutes. En verder.
Bram en Nel schreven in het
grote boek waarin Pieterlopers
in Chalet Bergrust hun ervaringen noteren, van zins te zijn
door te lopen, „uiteindelijk
naar de Middellandse Zee."
Jan Maarten Pekelharing

WEE!

Olifant

Remco Daalder is hoofd
Beleid en Beheer,
Amsterdamse Bos. Iedere 14
dagen doet hij op deze pagina
in een column verslag van het
leven in het bos.

E

R STAAT EEN olifant in de
Oeverlanden van de Nieuwe Meer. Een grote groene
•olifant met 16 poten. Daar lijkt
het tenminste op vanuit de verte. Boven op de olifant staan
twee mannetjes te genieten van
de najaarszon. Als ik dichterbij'
kom herken ik ze: Preek en
Ton. Zij hebben hun gebruikelijke boswerk gelaten voor wat
het was om een ijzersterk platform in elkaar te timmeren. Ik
klim naar boven en ontdek dat
je nu prachtig over het natuurgebied in het noorden van het
Amsterdamse Bos kan kijken.
Je staat twee meter hoger en
dat maakt een wereld van verschil. Waar je vroeger tegen het
riet opkeek, kijk je er nu overheen. Het uitzicht: overal riet,
hier en daar groepjes wilgen en
berkjes, verder weg de randen
van het bos. Het zonnetje
schijnt, een buizerd vliegt
schreeuwend op uit de bosrand. De stad? Nergens te bekennen. Je staat opeens in het
landschap dat hier was voor we
Amsterdam begonnen op te
bouwen. Waarom zou ik hier
ooit nog weggaan?
Preek haalt me uit uit mijn
overpeinzingen. „Ziet er goed
uit, nietwaar? En stevig! De palen hebben we vier meter diep
de grond in laten drukken. Dat
verzakt nooit meer, zelfs niet
op die slappe veenbodem hier.
En moet je in het voorjaar zien,
als de bruine kiekendieven en
de havik terugkomen. Dat
wordt genieten voor de vogelkijkers."
Ton vult aan: „Maar je hebt er
toch zeurpieten bij zitten ook.
Vanmorgen, we hadden hei
werk net af, komt er zo'n kerel
met een kijker en die moppert
dat we niet genoeg bomen hebben weggehaald rond het platform. Kon hij de kiekendieven
niet zien als ze liier komen slapen. Maar volgens mij komen
die kiekendieven hier juist slapen omdat die bomen daar
staan, dat geeft beschutting. Als
ze de hele tijd tegen een vent op
een platform aan moeten kijken, komen ze misschien niet
meer. En vogels gaan hier in de
Oeverlanden voor. Gelukkig
hebben we verder alleen tevreden klanten gehoord."
Daar hoor ik ook bij. Ik verlaat het platform met het gevoel dat ik even in het natuurverleden heb staan kijken. En
dat was een mooi gezicht.
Remco Daalder

geeft u meer!

In het kader van 100 jaar Cinema en op initiatief van de dochter van
Jacques Tati is van Jour de Fête(1949), de buitengewoon humoristi-'
sche eersteling van de Franse regisseur, een prachtige nieuwe kleurenkopie vervaardigd. Deze film vertoont de Meervaart tijdens de eerste

Brunchbios
op
zondag 5 november
Voor de locatie van zijn film liet
Tati zijn oog vallen op het Franse
dorpje Sainte-Sévère, dat in rep
en roer is voor de jaarlijkse kermis. Tati zelf speelt de rol van de plaatselijke postbode die gewend is
om al fietsend zijn taak uit te voeren. De combinatie van Tati en zijn
vervoermiddel is fantastisch. De tientallen capriolen die hij met dit
vehikel uithaalt zijn inmiddels legendarisch. Alleen al de scène met de
zoemende wesp die Tati tevergeefs van zich af tracht te schudden, is
een hoogtepunt van visuele slapstick.
De film is geschikt voor kinderen vanaf acht jaar.
Voorafgaand aan de film is een uitgebreide brunch. Deze brunch
wordt muzikaal opgeluisterd door de Salasaband van de
Muziekschool Amsterdam onder leiding van Wlady Podsada.
Aanvangstijd half 12.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische reservering bij de kassa van de Meervaart, Osdorpplein 205
in Amsterdam, telefoon (020) 610.7393 betalen volwassenen Medium
20 gulden (normale prijs 25 gulden) en kinderen tot 12 jaar
12 gulden (normale prijs 15 gulden).

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:.
Aantal personen:.,
(max. vier per bon)

WEEÏ

geeft u meer!
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Daihatsu

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, cfe Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorls Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 15ó, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Hel Parool, Wibaulstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelslijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/

AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

,

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

42,00
14,20
8,80
8,80
10,40

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.

Cuore TX '87 t/ 93, div. met
automaat. Charade 1.3 inj.
Sport '92, Charade 1.3 inj.
Sedan '92 NIEROP DAIHATSU
Vancouverstraat 2-12
A'dam-West. Tel. 020-6183951.
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Daihatsu Charade TX 1.31 sport
'92, 43.000 km, radio/CD, APK
5-'96, ƒ11.500. 036-5335531.

D E H E S AM S T E R D A M

Spectaculaire
C stunt

Fiat
Fiat 750L, wit, 1986, 47.000 km
APK 2-1996, technisch en uiter
lijk
uitstekend! Vraagprijs
ƒ3000,-. Tel. 0343-442292.

OPEN DAGEN

Fiat
Spider
2000i
USA
bw.jr.1981, aut., rood, beige
kap / int., 59.000 mijl. ƒ 14.000
tel. 010 - 5216163.

4 en 25 november 1O95
1O.OO- 13.OO
.

T.k. van part. Fiat Uno 60S
b.j. 1989, zwart, ƒ5.500,-.
Tel. 0297 - 285179.

HEAO opleidingen/afstudeerrichtingen

T.k.: witte Panda 1000S, bouwj
'88,APKsept. '96,vr.pr. ƒ 4100
Tel.: 0297 - 242308.

accountancy (AC)
bedrijfseconomie (BE)
bedrijfskundige informatica (BI)
management, economie en recht (MER)
bank- en verzekeringswezen (BV)
fiscale economie (FE)
commerciële economie (CE)
internationaal management (IM)

Ford
Ford Escort 1.3 CL, 5 deurs
blauw, b.j. 2-'88, APK 24-5-'96
ƒ6000. Tel. 020 - 6869600

i international management L-nglish slrcam (IM-ES)
i cconomisch-linguïstisch (EL)
i plus communicatie en public relations (CPR)
i management en informatie (Ml)
i logistiek management (LM)
als afstudeervarianten.

Nissan Micra 1,2 automaat
1991, 57.000 km., Vraagpr
/ 12.750. Tel. 0297 - 328450.

sinds 1930
205 Accent 1.1. 5/89 ƒ 9.750
205Trophy 1.1.i 2/93/18.750
205 Autom. 1.61 3/93/24.800
306 XR 1.4i etoile1/94 ƒ 27.500
309 XR 1.3
5/88 ƒ 4.250
405 Br. GRi 1.6 6/91 ƒ19.750
405 Br. GRi 1.812/92/28.750
505 Br. GLD
1/87 ƒ 8.750
Seat Marb. red 6/90 ƒ 5.400
Inkoop/Inruil mogelijk
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v.a. Postjesweg

Hor.iisciiooi. VOOK ECONOMISCH!-: STUDIKS • 1'osTiius 2H.r> • l OOO AC; AMSTKKIIAM
TKI.KI--OON 020 - :>2:)<>311 • TI-:I.UI--AX «ao-nasoov?

Duizenden CD's met grote namen zoals:
Percy Sledge, Roei Stewart, Glcnn Millcr, John Lee Hooker,
Moocly Blues,The Plattcrs, Billic Holiday,
B.B. King, en Pavarotti.

per stuk 5,90

DE CONTACTLIJN

5 CD's voor

Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de

Contactlijn. Op de Contactlijn 06350.15.15.6'kunt u anoniem luisteren

Peugeot 205 1.1 Accent, bj.
'89, 3-drs, wit, 132.000 km,
/ 7.500. Tel.: 035 - 6949852.

naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

BX Palmares, Ipg, '89 .ƒ6.900
AX 1.1 TRE, '88
ƒ6.400 Tegen handelsprijzen: 405 1.9,
HONDA ACCORD, 3 d., b.j. Autobedrijf DORLAND, Broek GLX Diesel 5-drs. Stationcar 2'84, APK: 08'96. i.z.g.st./ 1600. in Waterland, 020 • 4031908.
'92, ƒ16.500. 405 1.6 GLi (l.
020-6130861 (evt. antw.app.).
schade) 3-'91, ƒ12.500. 405
CHYPARSE, Soesterberg vult GLi 1.6, 4-'90 ƒ 10.500. 205 XE
T.k. Visa Club 1982, hele FIJNE uw Citroën-veerbollen voor
10-'85, ƒ 3.500. 309 GL Profil 5auto, vraagprijs ƒ 1750,-.
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS. drs„ LPG, 5-'86, ƒ4.500.
Tel. 020 - 62 65 134.
Tel.: 03463-51150.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
020 - 6627777.
CITROÉNSPECIALIST

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

.
.
.
.
.
.
.
.

Nissan

COBUSSEN AMSTERDAM

Citroen

Wibautstraat 84

INFO: 020-5236311

T.k. van particulier: Fiat Uno
45S Fire (1989), goed onder
houden, ƒ 5.750.020 • 6792529

Peugeot

Voor meer informatie of advies, bel

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

OOG VO OR

U kunt als lezer van,één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de

ingesproken advertenties door een

Capi-Lux

leuke reactie in te spreken.

TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Alfa Spider '91, rood ƒ30.000
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Safrane R.T. 3.0 V6
Tel.
020-6320190
fax
6343433.
AUTO van de WEEK
aut.1992, 80.000 km .ƒ36.500
Lada 2105 1.5, '93, 10.000 km Donkerblauwe BX 19 Diesel
Twingo '94 11.000 km/ 16.900
met Bovag garantie ƒ9.250. 8-'89, 192.300 km, APK 4-'96, 19Chamade 1992 . . . ƒ 14.900
Haarlem Winkelcentrum Schalkwijk, Rivicradroef 32, Heemstede Binnenweg l 51.
Westdorp: 020 - 6825983.
ƒ7.250. Tel. 020-6974097.
19 diesel 5 drs.'89, . . ƒ 9.500
11 GTL 1987
ƒ 4.000
Ruime keuze iri 2 CV occasions
9 G T X 1986
ƒ 3.000
alle leeftijden. De Eendenspe5 TL v.a
ƒ 2.000
cialist Leende. Tel. 04906-1528.
25 GTX aut. 1986 . . . ƒ 4.000
Citroen Axel 1986 . . . ƒ 1.750
V.a. ƒ85: 5 veerbollen
ƒ 3.250
op druk brengen bij de Citroen Citroen .Bx 1986
Suzuki Alto '92, automaat, Spec. in Zaanstad Garage. Seat Marbella 1991 ..ƒ. 6.900
km. 32.000, '91 ƒ 10.750
RENE SPAAN, 075-281193.
RONDAY BV
NIEROP-DAIHATSU,
Vraag tevens naar onze inruiPlantage Middenlaan 19-21
lers en aantr. rep. prijzen.
Tel. 020-6183951.
Amsterdam 020 - 6237247
Ford Fiesta 1.1i, 1991, 61.500 XM 2.0i Break, '92. ..ƒ32.900 R 19 GTS 1,4 80PK, bj. '89,
VAN DEN BROEK BANDEN- EN UITLAATCENTER
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
ƒ 7.300 groen met., LPG, ƒ8.000,-.
km, blauw, APK/VVN gekeurd. CX 2.5 GTi, '87
Topmerken autobanden. Lage prijzen. Ook brede banden
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuwe auto ƒ 13.250.BX 1.4 Palais, '90 . . .ƒ 9.800 Tel. 0297 - 287382.
195/50/15VR nu ƒ 129.50. Bel of kom langs voor uw prijs.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Garage Heere 020-6719154 BX 1.4 TE, '89
ƒ 8.600
G. Van Ledenberchstraat 108, Tel 020 - 6885656 A'dam-West
(Op afspraak gratis halen en brengen)
RENAULT AMSTERDAM
BX 1.4 RE, ' 88
ƒ 6.400
Top occasions met 1 jaar
24 UURS-SERVICE !
ZX 1.4i Reflex, '92 ..ƒ17.900
garantie
AX 1.1 First Impr., '92/16.900
Wibautstraat 224
GARAGE ECONOOM
AX 1.1 First, 5-d., '92 ƒ13.800
020 - 561 96 11
AX 1.1 TGE, 3-d., '92/13.900
VW Passat CL, 3-'90, blauw, ± 50 auto's APK gek. Den Alle onderhoudsbeurten
ZX 1.4 inj. reflex Break, grijs- AX 1.1 TGE, 3-d., '92/12.900
Geldleningen ABNR int. snel
LPG,ob1149kg, trekh.,APK7- Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Koppeling / Remrevisie
met., 7 mnd. jong, ƒ 5.000 voor- AX 1.1 TE, 3-d., '90 ./ 9.800 Tegen handelsprijs: van 1e eig. '96, ƒ 13.000. Tel. 0485-316037. Haarlemmerweg bij molen.
betrouwbaar, laagste tarief,
Schadeherstel
en
-taxatie
Ren.
19
1.7
RN,
4
drs.,
±
55.000
deel. Citroen Wim van Aalst. AX 1.1 TGE, 3-d., '90 ƒ 9.600
06 -8282897 20 cprn. 24. upd.
020-6844079. Tevens Inkoop.
Uitlaat
en
Schokbrekers
km,
zwart,
H-'92,
m.
'93,
Tel.: 02979 - 84866
Adverteren in
Banden en Uitlijnen
ƒ14.000. Clio 1.2 RN, 5-drs„
BX 1.4 11/85
/ 1.950
deze rubriek
AUTOBEDRIJF DORLAND
APK en VVN Keuring
8/92 ƒ 12.950.- R 21 TL 5;drs.,
Alto GL 9/86
ƒ 3.250
FAX:
020
665.63.21
Broek in Waterland
rood 10-'91, ƒ 9.750. R 19TR.4
BX 1.4 E LPG 4/88 ƒ 3.950
Tel.: 6233220
70 BESTELAUTO'S en pers.
Telefoon: 020 - 4031908.
drs, LPG, blauw, 7-'90, ƒ 7.950.
Alto 1/89
ƒ 6.950
busjes v.a. ƒ3500. Garage
R
19
TR
,
4-drs.
groen
8-'90
Seat Marbella 5/92
ƒ 6.900
Ook op zaterdag open !
XM Turbo D '92, Amb./ 29.50C
Rijsenhout, lid Bovag.
ƒ8.250.
Prijz.
incl.
BTW.
Charade 10 TS 1/90 ƒ7.950
XM Turbo XM D '92 ƒ 24.500
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- Meer dan 50 jaar gevestigd:
12
VOLVO
STATIONS,
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
XM Comfort '93
ƒ24.500
Bennebroeke'rweg 17, RijsenVan AALST auto's
DIESELSERVICE
1988 t/m 1994, ANWB.
XM Comfort '92
ƒ 19.900 Amsterdam, 020 - 6627777.
Communicatieweg 6, Mijdrecht brandstofpompen; verstuivers hout bij Aalsmeer, 02977Van
ƒ54.465. XM 2.0i Ipg '90
Tel.
04929
64495.
ƒ 10.900
24229. Ook t.k. -gevraagd.
cil.koppen vlakken. Garage/
Tel.: 02979 - 84866
VOOR
ƒ48.195. XM V6 Amb. m. '90 ƒ 15.000 Witte Renault 19 Diesel 1.9, '90,
146.000 km, ANWB adviesprijs 940 GL 2.3 Autom 12/92
motorenrevisie FEENSTRA
metallic, w.w. glas, ABS,
Xantia 18 SX, Ipg, '94/ 28.500
AANBIEDING
940 GL 2.3, Airco
1/92
Industrieweg 27, Duivendrecht
verstelbaar stuur i.h.v. stoel Xantia 20i SX LPG '93/ 24.500 / 9.600. Tel.: 020- 6265290.
TEGEN INRUILPRIJZEN
940 GL 2.0
3/92
Tel. 020-6980639
etc. 10 jaar carrosserie-garan- ZX Diesel '93
ƒ 18.500
Hyundai
Lantra
1.5
GLi,
LPG,
745 GLD-TD Estate . . . . 1/88
tie 1600 - 5000 km.
APK
KEURINGEN
ƒ 70,
ZX 1.8 i Furio'93
ƒ19.900
1-'92,
ƒ
13.000.
Toyota
Carina
945 GL 2.3 Estate
9/91
Renault Estafette, 1980, kort
ZX 14i Fuore '93
ƒ 18.500
345 DL aut
3/91 II 1.6XÜ, LPG, 2-'92, ƒ 11.950. klaar terwijl u wacht.
MINOR MOTORCARS
laag, 2-4 pers. ƒ 3.750, APK okt,
ZX 1.6 Aura 5 d. '91 ƒ 15.500
245 2.3 Estate
93 Nissan Sunny 1.4 L 16 V, LPG, Garage West-Center:
Audi-VW-dealer Amsterdam BX TGD Turbo Br.'92 / 18.500
Sloterkade 43/44
440 DL 1.8i
10/93 3-'92, ƒ 12.500. Daihatsu Ap- 020-6122476 (zonder afspraak) '96. 020 - 6243815.
Amsterdam
EXCELLENTE DEALER 1995 BX TGD Br. '92
ƒ 17.500
440 DL 1.8
6/93 plause 1.6 Xi, autom., st.bekr., 2e Helmersstraat 15, A'dam.
Volvo Amazone 1965,
Contactweg 47
BX TGD Break '89
ƒ 9.950 Tel. 020 • 6177975/6158022 440 Reet 1.8
6/94 4-'93, ƒ17.500. Mazda 626 1.8
vraagprijs ƒ12.500.
A.S.B. AUTO-ELEKTRA
A'dam-Sloterdijk, 020-6869611 BX RD Break '87
ƒ 5.950
GLX
Hb.,
LPG,
6-'90,
ƒ
10.500.
Rover-dealer voor
480 ES 1.8i
10/89
Tel.: 046-4522235/4580086.
herstellen van alle storingen
BX RD break '86
ƒ 3.500 Amsterdam, Amsteveen e.o.
626
1.8
Exceed
Hb.,
10-'91,
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
Cruise-contr., radar-detector
BX Deauville D '93
/ 15.500
ƒ 12.500. Renault 21 TL Hb.,
auto-alarm, boordcomputer
OFF: VOLVO DEALER
ROVER GARAGE BOOM
BX Diesel '92
/ 12.500
5-drs, 10-'91, ƒ9750. Ren. 19
Schollenbrugstraat 24,
voor
een
goede
occasion
Nijverheidslaan
1,
WEESP
BX
16
TZI
'92
/
14.500
TR,
4-drs,
LPG,
7-'90,
ƒ7950.
WESTDORP
Tel. 020 - 4632796.
Dealer
voor
Hoofddorp,
Tel.
0294
418200/418008
BX
Progress
'92
ƒ
12.500
Ren.
19
TR,
4-drs,
8-'90,
ƒ
8250.
LADA en KIA dealer
Amstelveen,
Uithoorn,
en
BX
16
TG
i
'90
ƒ
8.950
Ren.
19
1.7
4-drs
12-'92,
m.
'93,
Autobedrijf
CRYNSSEN
3x Lada 2105 1.5 '91 t/m '93
Aalsmeer 02977-25667
ƒ 14.000. Prijzen incl. BTW.
Crynssenstraat 10-14
4x Samara 3 drs . '91 t/m '94 BX 14 Deauville '92 ƒ 12.500
AUTOLAK
ƒ 5.950
BEREBEIT, Amsteldijk 25
Tel.: 020-6184402.
5x Samara 5 drs . '92 t/m '95 BX 14 TE '89
ƒ 3.950
020 - 6627777.
APK-keurstation, reparaties
'2x Samara Diva 4 drs '92, '94 BX 14 RE '88
850 Estate 2.5 GLE
'93
BX 14 TE, Lpg '87
ƒ 3.500
alle merken en schaderegeling.
1x Kia Sephia 1.6 4 drs .. '
alle kleuren
740 Estate Diesel
'90 Garage Alkema biedt aan; •
ƒ 7.750
1x Kia Sportage 2.0 16 V '95 C 15 E 1400 '91
Voor een goede
740 Estate LPG
'90 Renault Express '87 ƒ 4.250 AUTO-CARROSSERIEBOUW
1x Kia Besta 2.2 D
'95
SAAB
99,
90
of
900
ook in spuitbussen
& HERSTELBEDRIJF
VISA GARAGE BV
Adm. de Ruijterweg 396-398
ook ROYAL CLASS
Subaru E 10 '87
ƒ 5.500
AUTOLAS voor alle voor7x Volvo 740
Houtmankade 37, A'dam.
A'dam: 020 - 6825983.
naar
Opel Kadett Van '86 ƒ 2.250
komende werkzaamheden:
8x Volvo 440
Tel.: 020-6278410
Sierra 2.3 D. Van '87 ƒ 3.500 lassen, schades, omb. grijs
SAAB SERVICE
Otto Nieuwenhuizen bv
4x Volvo 440 autom.
Honda
Civic
Lpg
'87
ƒ
5.500
MOLENAAR
kenteken. Laag tarief. Prijs3x Volvo 460
Overtoom 515, Amsterdam
HOOFDDORP
Tel. .020 - 6126900.
opgave vooraf: 075 - 6314618.
2x Volvo 460 autom.
MOTORISCHE PROBLEMEN?
(020) 6129804
8x Volvo 340
Onderhoud, reparatie
Nieuw, Nieuw
DE METEOR: Verkoop nieuv,
Zelf sleutelen of auto spuiten
Laat uw auto testen d.m.v.
APK, met eigen
en gebruikt. Diverse landrovers
doe je bij HEINING HOBBYde modernste apparatuur
Automarkt
Barneveld
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
90-110-130. Onderhoud & repa revisiewerkplaats voor SaabHAL. 020-4976999 A'dam,
Garagebedrijf Out:
Klaar terwijl u wacht.
Professioneel en betrouwbaar Sloterdijk 3.
motoren en versnellingsbakken
Tel. 020-6441020. Geopend ratie. Bloemendalerweg 54
Ruilstarters en dynamo's.
Grote keus en veel service.
tevens verkoop van nieuwe
ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur. WEESP. Tel.: 0294-415240.
Valkenburgerstraat 152.
ledere vrijdag en zaterdag
en gebruikte onderdelen
Tel.: 020-6240748.
Kom naar Barneveld voor
023 • 5614097
uw verantwoorde aankoop. Niet te geloven! Z.g.a.n.! Seat
Grote
sortering ONDERDELEN
met persoonlijke service
Industrieterr. Hasselaar-West. Marbella 11-'92, 35.000 km,
van schade-auto's, alle
Door omstandigh. aang. prima Tel. 020 - 6369222, MeeuwenChrysler - Amstelveen
Welkom
ƒ
6.750.
Tel.
0294
•
232062
merken, alle bouwjaren.
SAAB 9001, jan.'85, ƒ5500, laan 128, Amsterdam-Noord.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Tel. 03420 - 23432.
GEBR. OPDAM B.V.
142.000 km., tel. 020 • 6455542.
Uit de IJ-tunnel 2x rechtsaf.
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Tel.: 02502-45435.
T.K. inruilauto's:
SAAB DEPOT
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Volvo 240 GL, '83, LPG, groen
Wij hebben keus uit
Missot. specialist REM- en
(Op alspraak gratis halen en brengen.)
Verkoop van nieuwe en gebr. met., 240.000 km, .APK 3/'96, BX1.6TGi,LPG, 3-'89, ƒ 6.450.
BX 1.9 TRS Break, stuurbekr.,
meer dan 10 Automaten
FRICTIE-MATERIAAL.
onderdelen. Tevens revisie, on- ƒ2250. Tel 020 - 6752895.
10-'88, ƒ7.250. Peugeot 309
v.a, ƒ 3.500.Bosboom
Toussaintstr. 43
derhoud, rep. 04120-36737.
GL Profil 5-drs., LPG, 5-'86, GOLDCAR B.V. Amstelveen
Volvo 440, inj„ aug '92
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Tegen
Handelsprijs:
Saab 240 DL 2.3 Sedan '91
ƒ 4.250. Peugeot 205 XE 10-'85,
Tel. 020 - 6433733.
9000I 16 K6, beige met. 5-'87 440 DL. km. 80.000 '91
ƒ4.500 Golf 1.3 Memphis, 7
• De advertentie-afdeling be
ƒ 10.500. BEREBEIT, Amstel- 440 GL L.P.G. O.B. '90; 340
'85, ƒ6.250. Golf GL, 6-'87,
houdt zich het recht voor addijk 25, 020-6627777.
DL Spec. 5d. km. 60.000 '88
ƒ7.250. Kadett 1.2 LS Station,
vertenties eventueel zonder
LPG, 5-'85, ƒ 2.950. Kadett 1," Kawa GPX 600R Ninja '89, rd,
340 DL, 5-drs. autom. '90
opgaaf van redenen te weige«Auto te koop? Plaats in deze
S Aut., 6-'83, ƒ 1.950. Escort 1, Am.mod., 26.500 mijl, perf. st.
VOLVO-NIEROP
rubriek. U zult verbaasd staan Vancouverstr. 2-12 A'dam-W aut. 1-'80, ƒ950. BEREBEIT Kant.uren 0317 - 423300 vraag ren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).
over het resultaat.
A'dam 020-6627777
020-6183951.
naar Willem. Vr.pr. ƒ8000,-.

Renault

BRENGT LEVEN IN BEELD

Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6
ook zelf anoniem, een gratis cqntacu ingesproken advertentie'ook nog
tadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u plaatsen in onze krant. Vul hiervoor
de advertentie heeft ingesproken auto- „de bon op de pagina met Micro's in.
matisch een boxnummer en PIN-code

van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen. (1.00 gpmj

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Suzuki

Amstelstein - Suzuki

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Volkswagen

Service en Reparatie
Nieuw...en toch bekend

Autofinanciering
en verzekering

Algemeen

Bedrijfsauto's

Audi

Volvo

A4/101 pk

direct leverbaar

Klassiekers
en Oldtimers

Rover

Autovroon

Lada

Accessoires
en Onderdelen

Saab

Porsche

Volvo Van Vloten

Land/Rangerover

Van Vloten

Chrysler

Amsterdam
uw Volvo-dealer

Seat

Automaten

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.

Motoren/Scooters

Rijscholen

Autoverhuur

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

OUKEBAAS

Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.10-dagen wintersport
of
9 Personenbus (Peugeot J-5)
10 motorrijlessen + examen ƒ 775.All in met vrije km ... ƒ 1690.Motorrijlessen ƒ 50.- per 60 min.
Sneeuwkett. + skiboxen met
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen .
dragers voor ieder type auto
020-6719108 of 020-6794842
Theorie op CD-I GRATIS
Zie ATS telet. pag. 888
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
DE LUGT luxe en bestel vanaf
Proefexamen theorie dag. van 9.00 • 20.00 uur a 10.- per keer, ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159, tel. 020-6138473.
Peugeot .106/306, Renault LaKempenlaan 90. tel. 020-6140005.
guna, Vracht + bestelwagens.
. Autorijschool ZECHNER
RENT A BRIK
Vakkundig en betaalbaar
Personenbus ƒ 89,- p.dag
ƒ30,50 per heel uur
Autosloperij De Liede.
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p.dag
Gratis theorieboek
INKOOP
All-in. KM vrij!
Aanbieding: voordelig startersLoop
-tSloop
auto's
Tel.: 020-6922930
pakket. Info: 06-52875125
Verkoop onderdelen
Bel en ontdek de novemberR.D.W. vrijwaring
voordeel-lespakketten van
Geen voorrijkosten
autorijschool Number One.
020-6198691
Bel: 020-6167207/6998405.
023-353685

Autosloperijen

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!.
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.
Verkeersschool Trendy
Amsterdam, een sensatie
in rijles: 020-4205386.
Voorkom onzekerheid in uw rijopleiding en vraag de gratis
RIJLES-INFO-GIDS
voor Amsterdam en omgeving
aan: 020 - 6633773 of 6922612.
Tevens informatie over theorielessen en examentrainingen.
Wilt u een goede en niet te
dure rijopleiding? Bel dan
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 6127187. Eerste 4 lessen voor
ƒ 100,-, daarna allejessen ƒ 35,20 lessen + examen ƒ 950,-.
Ook in Zaanstad en omgeving.

Campers
NOTEER!
Van 1 t/m 4 november organiseren de gezamenlijke Volkswagen/Westfalia Kampeerauto-dealers een KAMPEERAUTO OCCASIONSHOW bij
de Volkswagen
Importeur,
Pon's Automobielhandel BV,
Zuiderinslag 2 te Leusden
Te huur VW camper type
CALIFORNIA 2+2 pers. va.
ƒ850.- p.wk., all in,
Autobedrijf Veldhuizen,
A'dam - ZO., 02940 - 17316.

Auto's te koop
gevraagd

AUTOVERNIETIGING A'DAM
koopt schade-, sloop-, defecte Gevraagd: jonge auto's vana
auto's, autowrakken (compl.)
1992, a contant. Belt u voorinl
gratis afgehaald. Officiële vrij- 0341-419354 of 0652-977028.
waring RDW. Inl. 020-6847525
DE HOOGSTE PRIJS voor ell
Grote sortering ONDERDELEN merk auto a cont. met vrijwar
van alle schade-auto's, alle
bewijs. Tel.: 020-6105478.
merken, alle bouwjaren.
T.k. gevr. loop/sloop en scha
GEBR. OPDAM B.V.
de-auto's spec. merken Duit;
Tel.: 02502-45435.
en Japans. Tel. 020 - 6370711
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf. Te koop gevraagd AUTO'S ï
contant met vrijwar.bewijs
Loop-, sloop- en schadeauto':
Tel.: 02908 - 24640
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

dHÖËPV
RETOUIl
FRANKRIJK
JE VAKANTIE-AUTO HAAL JE
UIT JE EIGEN KRANT.
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Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
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Stijging verkoop auto's
in Nederland
De autoverkopen in Nederland
zijn de eerste 9 maanden van
dit jaar met 2,9 procent
gestegen vergeleken met
dezelfde periode in 1994. Het
beste nieuws komt uit Korea,
het slechtste uit Frankrijk.

mie groeit minder snel dan verwacht en er gaan al stemmen
op dat we aan de vooravond van
een nieuwe recessie staan. En
alleen daarom al beginnen
mensen weer de hand op de
knip te houden.
Als we de verkoopresultaten
E VERKOOP van van alle merken eens nader onnieuwe auto's ont- der de loep nemen zien we dat
wikkelt zich geheel de groei helemaal niet zo strucvolgens de verwach- tureel is. Een fors aantal mertingen en lijkt dit jaar op ken heeft wellicht veel auto's
ongeveer 450 exemplaren verkocht maar het waren er
uit te komen. Aan het eind toch echt minder dan vorig jaar
om deze tijd. Het slechte
van het derde kwartaal nieuws
komt dit keer vooral
stond de teller stil taij voor
rekening van de Franse
370.577 en dat is een stijging merken
die samen 6.824 minder
van bijna 3 procent.
auto's verkochten. Peugeot
Nederland doet het goed in hield het nog rustig met een
vergelijking met de omringen- min van 1.690, Citroen zakte
de landen. In België daalde de 2.524 (ruim 15 procent) en Reafzet
met
ruim 10 procent en in Ita.lië zakte de
markt met 1,2 -procent
in.
Zelfs het grootste autoland van nault 2.610 (bijna 9 procent).
Europa, Duitsland, haalde met
De Laguna noteerde zoals
een toename van 2,8 procent verwacht een flinke plus, 2.292
niet de groei die in Nederland exemplaren, maar dit houdt auplaatsvond.
tomatisch in dat andere ReOok de bedrijfsautomarkt nault-modellen inleverden. De
stijgt. Het aantal nieuwe Twingo haalt wellicht hoge cijvrachtwagens nam met 13 pro- fers met 6.020 nieuwe exemplacent toe, het aantal bestelwa- ren maar het waren er wel 1.770
gens met 26 procent. RAI-voor- minder dan vorig jaar.
zitter drs. G.L.E.M. Worm:
Bij Fiat keken ze ongetwij„Wij verwachten dat de komen- feld reikhalzend uit naar de
de jaren sprake zal zijn van een Bravo en Brava want de vervoortgaand economisch her- koopcijfers waren tot dusver
stel. Dit betekent een verdere niet bepaald bravo. Ondanks
verbetering van de koopbereid- dat de Punto met 799 groeide
heid van de consument, het- tot 6.730 auto's werden er zogeen een positieve impuls kan maar eventjes 2.801 minder
geven aan de Nederlandse auto- nieuwe Fiat's verkocht dit jaar.
markt." Dit is echter iets te op- Voor Nissan staat de vlag er
timistisch gestemd. De econo- hetzelfde bij en moet de Almera
wonderen verrichten. Het
merk gleed met 1.662 terug tot
16.455 auto's.
Ook het andere grote Japanse
merk, Toyota, kon het niet bolwerken en leverde 887 exemplaren in zodat er 17.354 auto's
werden verkocht.
Maar er moet toch ook wel
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De Laguna Break 1.8 RN is leverbaar vanaf 39.675 gulden

Foto Bram de Hollander

Laguna Break zet alle deuren open
De middenklasse van
stationversies gaat veranderen.
Dit najaar verschenen de
Xantia en Laguna Break, De
Vectra Stationwagon en A4
Avant zijn onderweg. Vandaag
de zesdeurs Renault Laguna
Break. De vormgeving? Tja,
daar moet je gewoon van
houden.

E HEBBEN het
over een auto die
concurreert met
stationversies van
bijvoorbeeld de Mondeo,
Passat, 405, Xantia en Primera. En straks'mogen we
nog de Vectra en A4 aan het
rijtje toevoegen. De Mondeo
staat met een marktaandeel
van 30 procent op de eerste
plaats. De Passat en 405 volgen pas heel laat en het is
goed mogelijk dat de 405
straks even afhaakt omdat
de meesten natuurlijk
wachten op de 406 Break.

W

Begin oktober beproefden we
de Xantia Break, een echte
nieuwkomer zonder voorganger. En nog positief ook omdat
het een hele prettige auto met
een mooie lijn is. Nog eens verder de archieven ingedoken en
daar vonden we in mei op deze
pagina de Laguna Break en
Xantia Break gebroederlijk
naast elkaar. Het waren de eerste fabrieksfoto's naar aanleiding waarvan we concludeerden het ontwerp van de Xantia
geslaagder te vinden.
Vorige week hebben we uitvoerig met het instapmodel, de
Renault Laguna Break 1.8 RN,
opgetrokken en wat is er nu nog
over van die eerdere conclusie?
Je wilt graag positief zijn, zeker omdat sommigen zeggen
dat het een mooie auto is. Zou
het aan mij liggen dat ik niet
meteen voor het zij aanzicht
van de Laguna Break val? Laat
er geen misverstand bestaan: ik
reed al eens de 'gewone' Laguna
2.0 RT en 2.2 Diesel. Fantastisch, want geen noemenswaardige klacht. Maar die Break,
tja, hij heeft wel een heel eigen
karakter. Het is zo duidelijk dat
de Laguna vijfdeurs na de acl>
terportieren is afgezaagd. Door
die hoog doorlopende achterste
zijruiten, bijna tot op het dak,
lijkt hij weinig lijn te hebben.
Er is een carrosseriebouwer die
van de Renault 25 eens een Bre-

ak heeft gemaakt en daar heeft
hij wel wat van weg.
Maar het achteraanzicht is
weer acceptabel en doet denken aan de Twingo. In tegenstelling tot veel andere stationwagons heeft de Laguna een
verticale achterklep en dit
komt de inhoud van de bagageruimte ten goede. Het opvallendste is wel de achterruit die
onafhankelijk van de klep geopend kan worden. Een soort
zesdeurs stationwagon dus.
Dat is handig voor het pakken
en opbergen van lichte spullen
want om voor ieder wissewasje
die zware achterklep te openen
gaat ook vervelen.
De lichtunits zijn verticaal
geplaatst en het derde remlicht
bevindt zich in de dakspoiler.
De bagageruimte, en daar heb
je zo'n auto tenslotte toch vooral voor aangeschaft, is met 520
liter ruim bemeten. Met neergeklapte achterbank is de Laguna
Break heer en meester in zijn
klasse: 1782 liter. De Xantia
kwam tot respectievelijk 512 en
1690 liter. Voorganger Nevada
heeft, ondanks een zeven centimeter langere wagenlengte,
minder ruimte voor de koffers.
Een pluspunt van de Laguna is
datje bij het inladen niet gehinderd wordt door wielkasten en
anderszins. Hij heeft een strakke bagageruimte met aan het
dak spanhaken en aan de zijkanten afsluitbare opbergkastjes. Om de inhoud aan het
zicht te onttrekken is hij voorzien van een oprolbare hoedenplank. In de RN-versie is de
achterbank helaas alleen in zijn
geheel neerklapbaar.
Evenals de Nevada is hij leverbaar in zeven-persoonsuitvoering. De tweede achterbank
is bestemd voor kinderen en
staat uit veiligheidsoverwegingen tegenovergesteld aan de rijrichting.
Het zicht achteruit valt een
beetje tegen en is minder dan in
bijvoorbeeld de Xantia Break.
De 1.8 RN is de kaalste en goedkoopste versie die Renault van
de Laguna Break in huis heeft.
Het belangrijkste accessoire
dat je voor bijna 40 mille krijgt
is stuurbekrachtiging. Voor
een in lengterichting verstelbaar stuurwiel, een in hoogte
verstelbare stoel, airbags en
dakreling moet extra geld worden neergelegd. Luxe is dus anders. De testwagen betrof een
aangeklede
RN. Bovengenoemd stuur, stoel en dakre-

ling waren aanwezig en om
hem nog iets meer op de luxere
RT te doen gelijken was hij tevens voorzien van elektrisch
bedieribare ramen. De noodzakelijke attributen heeft hij wel,
maar een kale RN is echt kaal.
Desondanks blijft het natuurlijk een Franse auto van 40 mille en dit houdt in dat het hélemaal geen straf is om er langdurig in te zitten.
Over de 2.0 motor hadden we
indertijd geen klagen en die
motor hoort eigenlijk minimaal thuis in deze Break. De 95
pk 1.8 motor voldoet maar is
voor de 13 honderd kilogram
zware Break wat aan de flauwe
kant met een top van 175

km/uur en een acceleratie naar
100 km/uur van meer dan 13,5
seconden. Ook de tussensprints voor een snelle inhaalbeurt kosten de nodige moeite
en bij hogere toerentallen verheft hij zijn stem.
Maar het is wel een soepele
motor voor mensen die het
schakelen tot een minimum
willen beperken. Het koppel
van 153 Nm bij 25 honderd toeren staat aan de basis van een
uitstekende trekkracht in de
onderste regionen. Het tarandstofverbruik is ook niet verkeerd. Tijdens de kennismaking noteerde hij een verbruik
vari 1:11 maar het moet zuiniger kunnen. Het rijcomfort is

comfortabel. Dankzij het uitgebalanceerde onderstel van de
hatchback gedraagt de Break
zich prima op ieder wegdek en
stelt hij je niet voor verrassingen.
De Laguna Break 1.8 RN is
leverbaar vanaf 39.675 gulden.
Dat is ruim duizend gulden
minder dan de goedkoopste
Xantia Break. De Renault onderscheidt zich duidelijk van
klassegenoten door zijn vormgeving. Wie daarvan houdt
hoeft zich geen zorgen te maken met de Laguna Break die,
afgezien van een enkele tekortkoming in de 1.8 RN, een prettige nieuwkomer is.
Everhard Hebly

Nieuwe Europese troef
van Toyota heet Paseo
Toyota introduceert begin
herkenbaar als een Toyota. Dat
maakte het nog onduidelijker
volgend jaar in Brussel een
nieuwe coupé voor de Europese want hij waas niet terug te vinden in de boekjes. Het leek een
markt, de Paseo. Een leuke
nieuwkomer in een groeiend
leuke concurrent voor bijvoormarktsegment.
beeld de Nissan 100 NX en hij
moet via de grijze importkanalen naar Italië zijn gehaald
want tot dusver is hij nooit leOYOTA pASEO. Zo'n verbaar geweest in Europa.
anderhalfjaar geleden Sommige merken brengen nu
zag ik hem voor het eenmaal niet al hun modellen
eerst. Niet in Amerika naar Europese of Nederlandse
waar hij ontworpen is en ge- showrooms.
Maar de belangstelling voor
produceerd wordt, ook niet
is fors toegenomen en
in Japan waar hij bekend is coupes
is voor Toyota genoeg reden
onder de naam Cynos. Nee, dat
Paseo, de tweede gegewoon in Nederland op de de nieuwe
dus, ook in Europa te
A2 vlak voor de afslag neratie
leveren.
Maarssen en met een Ita- gaan
De Paseo is een compacte 2+2
liaans kenteken.
coupé met aflopende neus en
De eerste reactie was er een hoog achtersteven. Het intevan ongeloof en hoofdkrabben. rieur is sportief uitgevoerd met
Paseo? Nooit van gehoord en een wit instrumentarium en
alleen aan het embleem was hij frisse kleuren. Hij is voorzien

T

iets goeds te melden zijn? Nou
en of. Suzuki steeg met 2.613 tot
12.540 auto's. Dat is voor een
deel te danken aan de nieuwe
Baleno maar het voordeligste
autootje was belangrijker want
er werden 2.353 meer nieuwe
Alto's verkocht. Volvo brengt
pas volgend jaar de nieuwe Nederlandse middenklasser op de
markt maar verdient met een
groeicijfer van 2.290 nu al een
extra vermelding.
Ook Volkswagen belonen we
daarmee omdat het 7.687 meer
auto's verkocht. De nieuwe
Polo nam hiervan het leeuwedeel voor haar rekening. De
Oost-Europese merken zijn
sinds mensenheugenis niet
meer dan een druppel op dte
gloeiende plaat en noteerden al
geen jaren vrolijke cijfers. Skoda
echter
klom
met
dank aan de
Felicia ruim
-- 20 procent tot
727 auto's. Het
is marginaal op die 370 duizend, maar toch. Het is heel wat •
meer dan de schrale 0,8 procent
stijging (428 exemplaren op een
totaal van 52.363) dieopelboekte.
Minder marginaal worden de
Koreaanse merken. De 3 merken in Nederland (Hyundai,
Daewoo en Kia) verkochten samen 6.491 meer auto's. Dit betekende ruimschoots een verdubbeling van het marktaandeel
dat nu 3,2 procent bedraagt. Ja,
zult u zeggen, maar Daewoo
was vorig jaar nog niet op de
markt. Daar brengen wij dan
tegenin dat de 8 Japanse merken samen een lachwekkend
plusje van slechts '393 nieuwe
auto's noteerden. Daewoo verkocht meteen eventjes 3.862 auto's. Hyundai's Excel is ook al
zo'n een topper.
Iedereen is benieuwd naar
het vierde kwartaal want dan
snoept de nieuwe Lantra nog
wat marktaandeel uit Japan en
Europa weg.
EH,

Buurlanden blijven achter

Gratis Tigra

De nieuwe van Toyota, de Paseo
van een voor Nederland nieuwe
motor, namelijk een 1,5 liter
met vier kleppen per cilinder.
Hij levert een vermogen van 90
pk bij 54 honderd toeren en
heeft een koppel van 130 Nm
tussen 42 honderd en 46 honderd toeren. Toyota presenteert hem als vlot en zuinig.
Omdat hij in eerste instantie
voor de Amerikaanse markt be-

stemd was, zal het niet verbazen dat Toyota extra aandacht
besteedde aan veiligheidsvoorzieningen. Dit betekent dat hij
een sterke carrosserie heeft
met ruime kreukelzones, dubbele verstevigingsbalken in de
portieren en 2 airbags. ABS is
tegen meerprijs leverbaar. Kort
na de introductie in januari is
hij in Nederland te koop. ,

Niet iedereen kan Supersport op zijn televisie ontvangen en
vooral bij wedstrijden van Ajax is dat hoogst vervelend. Om
de tocht naar het stadion aantrekkelijker te maken is
Supersport met Opel een actie gestart waarbij 3 Tigra's worden verloot. Op 5 november is de laatste kans zo'n auto te
winnen als Ajax in het Olympisch Stadion PSV treft. Een promotieteam'verspreidt deelnameformulieren. Kwestie van 5
vragen beantwoorden en een slagzin afmaken. Per wedstrijd
worden 11 deelnemers uitgeloot die met een contactsleutel
hun geluk kunnen beproeven. Wie de goede sleutel heeft
mag hem houden.

50 jaar GM

Wintercursus

De Rensportschool Zandvoort start zaterdag 4 november voor Het is even wennen wat betreft het nieuwe uiterlijk van de Audi TT: 1,35 meter hoog, vier meter lang en 1,75 breed
de 41e keer met haar Wintercursus op het circuit te Zandvoort. In
14 halve dagen brengen oud-coureurs en instructeurs aan cursis"ten de fijnere kneepjes van de rijtechniek bij. Hierbij besteden ze
aandacht aan onder meer de remtechniek inclusief pahiekstop en
uitwijkmanoeuvres, slipstreamen, dubbel clutch tijdens terug- Een auto voor de rechtmatige ge speeltuig TT npg niet tot volEn net als dat mannetje dat moeten kosten. De prijs blijft
schakelen, driften op een nat wegdek, slalom en de sprint. Veiligzo'n
verstand heeft van verze- redelijk laag omdat Audi voor
le
wasdom
gekomen
en
heeft
nakomelingen
van
de
heid gaat bij de wintercursus voor de snelheid. Een les bestaat uit
het,
net
als
zevenmaands-kinkeren
zeg ik dat ik het bijna niet de aandrijving en het onderstel
'pijprokende
mannen'
van
een theorie- en praktijkgedeelte. Hoewel de cursus eveneens
deren, nog veel liefdevolle ver- durf te vragen, maar mag ik terugvalt op bestaande mogeweleer die nogal eens de
opleidt voor de KNAF-racelicentie en openstaat voor deelnemers
lij kheden uit de serieproduktie.
zorging nodig, aldus de opstel- even?
aandacht trokken door
vanaf 14 jaar is ze niet alleen maar bedoeld voor coureurs in de manmoedig
Het concept van de Audi TT De TT beschikt op dit moment
de kwellingen van ler van het persbericht namens
dop. Het is vooral een manier om de rijvaardigheid op hoger peil keihard geveerde
sportwagens importeur Pon. Om het verhaal ontstond in slechts enkele over de vijfkleps 1.8 motor (150
te brengen. Voor informatie kan men terecht bij Dick van Iperen,
te doorstaan.
nog completer te maken merkt maanden en in een 'sfeer van pk) uit de A4. In combinatie
telefoon 023-5272676.
de schrijver op dat de Audi TT waanzinnig enthousiasme' bij met de vierwielaandrijving
een lustobject voor liefhebbers de ontwerpers. Zeker dit laatste stuift hij hiermee volgens berewillen we geloven want Audi keningen van .de ingenieurs
IT SOORT onzinnige is.
Een lekker stel bij elkaar, die bood hen de kans zich eens lek- naar een top van 225 km/uur.
omschrijvingen van
het studiemodel Audi doelgroep. Je zult straks maar ker ergens aan de oever van de De 1,35 meter hoge, vier meter
en en 1,75 meter brede TT
TT verzinnen wij niet bij het legertje Audi TT-rijders Donau, ver weg van de fabrieks- lange
in Ingolstadt, uit te le- heeft een gewicht van 1220 kilozelf. We lezen het slechts in behoren. Misschien heb ik wel poorten
Maak een auto die niet al- gram.
een persbericht, en het zal helemaal geen zin om quasi on- ven.
In het interieur ruimden
geïnteresseerd vanuit mijn oog- leen het verstand maar ook het
dus wel ontsnapt zijn uit het hoeken
naar het lustobject van gevoel aanspreekt, die het ka- overbodige accessoires het
brein van een reclamejon- de rechtmatige
van rakter heeft van een klassieker veld. Het gebruik van veel alugen of -meisje. Hetzelfde be- een pijprokendenakomeling
maar niet zo exclusief is dat minium en leer moeten voorkoman
te
zitten
richt rept er tevens van dat staren. Ben je gek? Als die op bijna
dat het wat al te spartaans
de nakomelingen niet meer een 'hot rod' gelijkende TT wer- len. niemand hem kan beta- men
overkomt. Want we' merkten
nodeloos willen lijden en kelijk de weg op komt, en daar
het al op, die rechtmatige nakoverwachten dat in elk geval is grote kans op volgens Pon,
Zie het resultaat en Audi meling heeft geen enkele bequasi
ongeïnteresseerde loop ik er een paar keer om- geeft nu al te kennen de auto hoefte aan de kwellingen die
omstanders notitie van hen heen, voel ik eraan met mijn volgens de huidige inzichten 50 zijn vader doorstond. Aandacht
nemen.
duizend Duitse marken zou trekken kan ook anders.
vingers en ga ik erin zitten.

De Audi TT is er alleen voor de rijke liefhebber

D1

Overigens is hun toekomsti-

Opel herdacht kortgeleden dat General Motors 50 jaar geleden zijn activiteiten in Nederland startte. GM begon met het
op de markt brengen van bijna 5 duizend GMC Trucks,
Jimmy's, afkomstig uit Amerikaanse legervoorraden. In eerste instantie verkozen dealers zo vlak na de oorlog Vauxhall
en Amerikaanse auto's boven de Duitse Opel. Dat is inmiddels fors veranderd. Sinds 1969 is Opel in Nederland nummer
1. Tot dusver werden bijna 2,5 miljoen General Motor-produkten in Nederland verkocht. In meer dan 2,2 miljoen gevallen
betrof het een Opel.

Shoei voor chopper
Helmfabrikant Shoei introduceert een nieuwe open jethelm
voor chopperrijders, de S20. Hij biedt veel comfort en is leverbaai' in diepe kleuren. Het belangrijkste is natuurlijk dat hij
voldoet aan het jongste Europese keurmerk E-22/04. De S20
kost 249 gulden. Verder brengt Shoei het topmodel XV op de
markt. De XV is een replica van helmen die coureurs als
Russell en Beattie op hun hoofd hadden toen ze hun vele overwinningen boekten. Dankzij de dubbele binnenschaal bevat
hij een opvallend ventilatiesysteem. Extra 'uitlaten' bovenop
de helm zorgen voor afvoer van warmte en vocht en voor aanvoer van frisse lucht. Prijzen van 774 gulden

Prijsverlaging Samara
De Lada-importeur heeft de prijzen van bijna alle Samaramodellen met duizend tot 2 duizend gulden verlaagd. De prijs
van de 1.1 driedeurs blijft hierdoor net onder de 15 mille. De 4deurs 1.5 Diva L met injectiemolor is 17 honderd gulden goedkoper. De prijs van de 1.5i met het GM-injectiesysteem blijft
ongewijzigd. Deze uitvoering krijgt er standaard een airbag bij
en wordt op details gewijzigd. Verder start Lada met een speciaal financieringsprogramma met rentetarieven van O tot 7.5
procent.

donderdag 2 november 1995
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AUTORUITEN
KENTEKENPLATEN
Een nieuwe voorruit voor maar 150,-?
Bent u WA-Extra of All risk verz. en heeft u 300,- eigen risico?
Bij WIKA betaalt u slechts 150,- voor uw nieuwe voorruit en de rest regelen wij voor u met uw verzekeringsmaatschappij. Geen eigen risico? U betaalt niets en wij regelen de rest! Alleen WA verzekerd?
Bij ons toch een aantrekkelijke korting! Problemen met tijd of vervoer?
Overal is een oplossing voor. WIKA
"""• is er ook voor:
vlakglas (Securit of gelaagd vlgs.
kentekenplaten
ruitlekkages met garanties
model)
plexiglas
reparatie gebroken buitenspiegels

14

Eindelijk.
De auto waar wij ons allebei lekker in voelen.

Max Planckstraat 26 Tel. 023-5731613
2041 CZ Zandvoort

DIRK VAN DEN BROEK
Voor ons filiaal in Zandvoort zoeken wij enkele
enthousiaste mensen voor de functie van:

CAISSIERE
FULLTIME en/of PARTTIME m/v
(leeftijd 1 7 - 2Z jaar).

Heeft u belangstelling?
Richt dan uw schriftelijke sollicitatie aan:
Dirk van den Broek Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 15570, 1000 RZ Amsterdam
t.a.v. Mevr. N. Waterhout (een postzegel is niet nodig).

Nu in de showroom. De nieuwe Peugeot 406

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 023-5718178

Kroon Mode
Haltestraat 55

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

Dames
pantalons

Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

najaarskleuren

Elastische band
Alle maten
in nieuwe

59.95

WEEKMENU
Mihoen goreng speciaal
(met stukjes kip en garnaaltjes)

met
Ajam goreng kallassan
(krokant gekruide stukjes kip)

en
Atjar ketimoen (komkommer)

NOpRD
Vrijdagavond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOP1WOND

Nooit meer kiezen tussen veiligheid en comfort.
Want de nieuwe Peugeot 406 verenigt eigenschappen die voorheen nog wel eens als tegenstellingen
golden. Dat begint al bij de carrosserie. Die is niet
alleen een lust voor het oog, maar ook voor de rest
van uw lichaam.
U wordt beschermd door het unieke SSMP
veiligheidsprincipe (Système de Sécurité Multiple
Protections). Met o.a. een airbag, dwarsbalken in
de portieren én extra buffers op heuphoogte,

gordels met pyrotechnische spanners én snelblokkeersysteem voorin.
Ook in het interieur vindt u de unieke combinatie van veiligheid en comfort. Met fauteuils
die er niet alleen voor zorgen dat u ontspannen
grote afstanden af kunt leggen, maar die tevens
voorkomen dat u bij een aanrijding onder de
gordel doorglijdt.
Met een in hoogte en diepte verstelbaar stuur
met stuurbekrachtiging. Met een startcode. En

met centrale vergrendeling. Daarnaast profiteert u
van de in twee delen neerklapbare achterbankleuning en het ski-luik.
De rij-eigenschappen van de 406 zijn ronduit
fenomenaal te noemen. Door de fractioneel meesturende multi-link achterwielophanging geniet
u van een uiterst nauwkeurige besturing en van
optimale koersvastheid.
De Peugeot 406. Hij is er al vanaf f 40.900,-.
(Leaseprijs vanaf f 949,-)*. In diverse uitrustings-

niveaus en met keuze uit 16-kleps benzinemotoren van l .8 of 2.0 liter (81 kW/111 pk resp.
97 kW/135 pk) of turbodieselmotoren van 1.9
of 2.1 liter (66 kW/90 pk resp. 80 kW/110 pk).
Voor een nadere kennismaking met de nieuwe
Peugeot 406 nodigen wij u uit op onze introductie-show. Waar u meteen een afspraak kunt
maken voor een alleszeggende proefrit.
Internet-gebruikers kunnen verder terecht
op: www. peugeot.nl.

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.
AFGEBEELD: PEUGEOT 406 SV. • CONSUMENTENPRIJS INCL. BTW/BPM. EXCL. KOSTEN RUKLAARMAKEN EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. LEASEPRIJS PER MAAND EXCL. BTW, BIJ 48 MND/20.000 KM P.J. VIA DE PEUGEOT-DEALER. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

HEEMSTEDE, VAN SCHAGEN VAN 1890 B.V, ACHTERWEG 38, TEL: 023-5293450.

en
Mata sapi (spiegel-ei)

ƒ 15,50

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

Wij verzorgen ook uw partijen, recepties,
catering aan huis of bedrijf.

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

tussen 17.00 en 21.CO uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2.50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5.00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20.00

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

THUISBEZORGING

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

LAAT ONS UW PRODUKT
EEN DIENST BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-62423 / 6.

SAMEN ADVERTEREN MET uw RETAILERS
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

Marissiraat 13a. Tel. 5715186
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Komende weken moet u in ons wooncentrum 'n

beetje uitkijken waar u loopt. Er vindt namelijk een

nogal ingrijpende verbouwing plaats. Toch is het zinvol snel even langs te komen. Want om

Onder andere:
Alessi
Arco
Banz Bord
B&B Italia
Behr
Rolf Benz
Enzo Bertazzo
Cassma
üasparucci

plaats te maken voor de bouwvakkers geven we vanaf 14 oktober verbouwingskortingen tot
maar liefst 65 procent! En dat op collecties van gerenommeerde fabrikanten en designers.
Dus daarmee wordt eventueel ongemak ruimschoots gecompenseerd, dachten we zo.

Gelderland
Giorgetti
Hülsta
Leolux
Pastoe

Bmdeni 2 Amstelveen 's Maandags tot 13.00 uur
gesloten. Donderdag koopavond. 020-6412505
Ook m ons wooncentrum:
Mare Smithuis Keukenarchitectuur, Boley open
haarden, SanitairStudio B.A D. Solidwood vloeren

co van der horst:
W

O

O

N

C

R

U

Poltrona Frau
Sahco-Hesslem
deSede
Saponti
Superba
• WK Möbel

Winter-Line:
Airconditioning
Verwannhare voorsioelen
Elektrisch verstelbare en
venvarmbure huitenspiegels
kopltnnpwissers mei sproeiers.
Nu geen f 5.235,- maar
slechts (1.150.-!
Tijdelijk!

Waler is nat en deze aanbieding moet wel tijdelijk zijn.
Tja,

sommige dingen

spreken

wel heel

erg

voor

én ... airconditioning (extra veilig 's winters: geen beslagen ruiten

zichzelf.

meer)! Uw voordeel gaat echter nog verder dan de Winter-Line.

Want iets aanbieden t.w.v. ƒ 5.235,- en daar slechts,

Volvo 440
al vanaf/ 34.200,-.

ƒ1.150,- voor rekenen, dat moet wel tijdelijk zijn.
Helemaal als u weet dat het hier aaat om
winterwarme

zaken

als

verwarmbare

voorstoelen,

dey.e klasse gewend bent. Hebben we 't niet eens over veiligheid!
Bovendien houdt Volvo net zo min van een keurslijf

Want ook de Volvo 400 zelf is opvallend scherp van

als u. Vandaar een ongekend grote keuzevrijheid: 440 of 460,

prijs: al vanaf ƒ 34.200.-! Maar wel zeer compleet, ook

Winter-Line of niet. andere aantrekkelijke Lines (pakketten) of

"standaard". Zoals de economische 1.6i motor,

combinaties daarvan. Plus diverse motorvarianten. Inderdaad, kiezen

elektrisch

toerentellcr, stuurbekrachtiging, bumpers in exterieurkleur, lendesleun

voor de uitvoering is moeilijker dan kiezen voor het merk.

verstel- en verwarmbare buitenspiegcls, koplampwissers met sproeiers

in de voorstoelen en nog meer. Beduidend meer zelfs dan u in

Want eigenlijk had u toch altijd al een Volvo gewild?

VO1LVO
bewijst liet.

Volvo Nederland Personenauto B.V.. Postbus 16. 4153 ZO Bcescl. (0345) 68 8S 88. Consumenienprij/en ind. BTW. excl. ƒ 610.- kosten rijkluar maken en ƒ 250.- verwijderingsbijdrage. Wij/igingen voorbehouden. Voor informatie over Volvo Leasing kunt u terecht bi|
de Volvo-dealerof bel tijdens kantooruren de Volvo Lcuselijn (0345) 68 82 22. Vraag ook naar Volvo's unieke autoverzekering Ama/nn. Afgebeelde Volvo 440 is uitgerust niet de Winter-Line. De miMlampcn en lichtmctalcn velgen /.ijn tegen meerprijs leverbaar.
M.MERE-STAD, RON GEURS PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 1405, TEL.: 036-5346235 • AMSTELVEEN, VOLVO AMSTELVEEN PERSONENAUTO B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL: 020-6476586 • AMSTERDAM Z.O., VOLVO AMSTERDAM PERSONENAUTO B.V., KOLLENBERGWEG 13, TEL: 020-6966811»
\MSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE VISSER B.V., BANSTRAAT 21-27, TEL: 020-6623979 • HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART 592, TEL: 023-5248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF
.' VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162, TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.

> \ | Volgende maand valt de SuperPostcodePrijs j j [

NAAR DIE SUPERPRIJS VAN 5 MIUOEN!
UITSLAG TREKKING OKTOBER 1995
Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van oktober verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde
postcode wint -tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

i>e Mcga Jackpot van drie miljocn gulden is bij de trekking
ian oktober gevallen op lotiiummer 6996 AL 196. Dieposti 'ide ligt in Drempt, maar het
H innende lot was niet verkocht.
Volgende maand staat de Mega
.hickpot dus op 4 miljoen guloen! Bij die trekking gaat ook
<!e SuperPostcodePrijs van S
iniljoen gulden eruit.
! >o hoofdprijs van een ton viel in
Heemskerk op lotnummer 1963
KH 176. Tien mensen kregen
daar de troostprijs van ƒ l .000,-.
De prijzen worden automatisch
naar de rekeningen van de winnaars overgeschreven. Dat geldt
»<>k voor de tienduizenden ander
c prijzen die deze maand weer
\iclen. U vindt ze allemaal op

Postcode Loterij Ambassadeur
Henny Huisman staat al klaar
bij de brandkast. Brengt hij ü
en uw buren volgende maand
de vijf miljoen ?
deze pagina. Heeft u gewonnen?
Van harte gefeliciteerd dan.
Won u dit keer niét? Let dan goed
op bij de trekking van volgende
maand, want dan valt ook die
opwindende SuperPostcodePrijs
van 5 miljoen. Zijn u en uw buren
straks in één klap miljonair?

Grijp die kans nü!
Of speelt u nog niet mee? Vul dan
nu de bon in, stuur hem op en grijp
uw kans in de loterij met hart voor
mens en natuur: De Nationale
Postcode Loterij. •

DE UITSLAGEN VAN 30 OKTOBER

il •
25
05
29

De stand van de
Mega Jackpot

4 miljoen

De Bingocijfers:
Getal1t/m21

11 De overige Bingoprijzen:
Getal22t/m36

15

13
78

45

m

20
19

11
38

16
33

35 06 22 30 39 26
Heieftu met deze 2lg etallfjn
ee n vol e ka,art, d anw int u de

Thuisbingo
/25.00O,,

Ze tfouten voorbehouden

31
01
08
36
10
04
24
37
23

ƒ 10.000,ƒ1.000,ƒ 500,ƒ100,ƒ50,ƒ40.ƒ30.ƒ25,ƒ20,-

17
40
14
44
32
02

ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ 7,ƒ 6,ƒ5,-

De BMW: 1394 KX038teNederhorst den Berg

HE
25,GL
25,TS
25,DC
25,DD
25,RH 500,AN 10OO,JM
1OO,LK
100,JS
5OO,RV
25,AB
25,GZ
1OO,XA
5O,JN
25,WH 100,GE
25,HW
5O,XA 50O,NT
25,WV
25,EJ
25,CC
5O,CE
5O,ZE
5O,VT
25,DE
50,HA
50,BB
1OO,DB
1OO,BT
25,CT
5O,GL
50,AD
10O,NR
50,MA
50,HZ
25,PR
50,KC
50,XC
25,HD 500,LK
500,VX
50,EP
50,LG
25,JG
25,MK
50,RD
25,25,AX
CV
1OO,EX
5OO,DA
25,GB
25,HN
25,PL
5O,HS
25,HK
25,RE 500,JJ
25,MT 1OO,AC
1OO,AJ
25,LV
25,KJ
5O,EB
25,AT
25,XR
50,PN 70OO,XG
50,EZ
25,GP
700,RM
50,25,BL
BA
50,GZ
50,BC
50,JG
700,VL
25,1444 XA 500,1504 NL
50,1506 DB
700,50,1521 HK
1521 TP
25,1521 WH 70O,1541 BD
25,1541 CL
700,1551 RK
25,1561 KA
50,1561 RB
50,1601 SM
25,1611 KS
25,1611 LS
25,-

1005
1011
1011
1012
1012
1013
1016
1017
1017
1018
1018
1023
1024
1024
1033
1033
1034
1051
1051
1053
1054
1055
1056
1067
1067
1069
1078
1078
1082
1083
1092
1092
1093
1097
1097
1104
1106
1106
1131
1171
1185
1185
1187
1191
1214
1216
1216
1216
1218
1221
1223
1251
1272
1273
1273
1274
1312
1312
1313
1323
1333
1352
1353
1354
1381
1382
1382
1383
1391
1399
1399
1403
1405
1422
1422
1433
1441
1444

1622
1625
1633
1655
1671
1678
1687
1689

1689
1701
1703
1703
1723

GC
VE
HM
LA
AD
HJ
TR
EM
GJ
GB
HN
KJ
BM

25,25,-

10O,100,tOO,25,25,-

100,1OOO,25,50,50,25,-

2272 AD
50,2272 ER 700,2281 XD
50,2283 CX 700,2284 BG
50,2291 KA 5OO,2312 EZ
25,2312 RJ 500,2313 VA
25,2315 TL
50,2317 GG
25,2324 BS
50,2332 GB
50,-

2969
2969
2988
2992

AE
AP
BW
EB
3012 GT
3014 LD
3021 BK
3021 NL
3021 ST
3022 BA
3024 EA
3026 R P
3028 HH

50,100,10O,25,5O,25,25,5O,25,-

50,5O,50,25,-

Pak uw kansen op de

SuperPostcodePrijs
van 5 miljoen!
1741
1749
1761
1761
1781
1784
1785
1786
1788
1791
1811
1814

NA
XM
HD
JC
BC
HK
JV
AL
NJ
AR
JD
EE

25,50,25,-

10O,25,25,25,25,50,50,-

ÏOO,50,-

1814 XA roo,-

GL
BG
SB
XP
AX
XA
RG
1 931 AC
1945 RR
1949 AW
1968 LP
1971 JA
1973 RP
2000 MB
2012 CT
2012 JN
2013 BN
2013 EB
2014 GB
2014 TJ
2015 JK
2023 AG
2033 DH
2041 JX
2051 EG
2071 EC
2071 NB
2081 ET
2106 AP
2132 SN
2134 RS
2153 AD
2161 CM
2181 XJ
2202 GJ
2202 VS
1815
1829
1861
1862
1901
1906
1911

50,50,25,5O,5O,25,5O,-

50 *
5O|25,25,5O,-

10O,5O,5O,25,50,25,25,5O,5O,-

50,5O,25,25,-

500,25,50,50,-

10O,50,-

»OO,25,50,-

700,25,-

2210 AC rooo,-

2211 HE
2215 CB
2215 GB

5O,50,25,-

2224 ED
25,2225 RW 25,2231 VK 10OO,2241 SH 5OO,2243 BS 100,2271 GJ
5O,-

2341 AB

1OO,BL
50,HB
50,SV
25,AE
50,2361 GN
25,2377 CN
50,2391 HG
25,2396 GN 25,2396 GZ
50,2401 LM
50,2402 AH
25,2411 CL
25,2431 XH
5O,2461 CP
25,2513 SE
25,2514 HV
25,2515 DA
25,2515 NB
25,2516 KE
5O,251 7 RX
25 2522 TX
25,2525 AW 1OO,2531 XA 5OO,2547 LD
5O,2551 AK
1OO,2553 RC 25,2561 EM 5OO,2563 AP
25,2566 ZA
50,2566 ZD
50,2574 VS 100,2582 SV
50,2584 HV
25,-

2343
2352
2353
2355

3036 WT 25,3051 VK
25,3051 XG
25,3053 BK 5OO,3053 MH 50,3053 WE 25,3061 ZH
25,3062 NW 25,3066 TN
5O,3067 MA
5O,3068 LM
25,3069 NR
50,3069 ST JOOO,3069 TE
50,3069 VC 5OO,3072 VM
25,3077 CL JOO,3077 GC
25,3078 HP 10O,3081 KA
50,-

3815 R J
3817 KD

5O,5O,-

3833
3848
3851
3852

WC 25,AP
5O,BR JOOO,GA TOO,3871 NA
5O,3881 NE
5O,3882 LV
50,3886 AZ rOO,3901 ED
25,3904 LL 700,3911 GB
25,391 1 TG 7OO,3931 SK
5O',3961 JM
rOO,3984 JX 5OO,3991 AD
25,3991 BX
*OO,4003 HD
25,4006 EJ
25,4033 XH
5O,4063 CR TOOO,-

4101 JL rooo,JH
25,NS
50,EJ
25,JZ
25,XA
25,4204 AJ
25,4207 DN
25,4207 TP
50,4251 PK
rOO,4251 VS
25,4301 TA
25,4316 AD
25,4321 TK
5OO,4325 AD
5O,4333 CK »OO,4102
4102
4133
4161
4201

4417 BV roo,4421 BS rooo,4435 NA
4461 PM

25,50,-

4463 cc

roo,-

4511 AL
4531 EK

50,25,-

4532 KN TOO,4542 CX
25,4561 RL
100,4564 EG 50,4588 KC 5OO,4614 VA
25,4621 GJ
25,-

1963KH176

HOOFDPRIJS

f100.000

2584 XP roo,-

2585 GA
25,2586 AX
25,2586 KP 5OO,2611 PL
5OO,2611 XC
25,2613 CX
25,2614 HN
5O,2624 NZ
50,2635 HD 500,2665 DR
25,2665 WL 25,2675 R B
25,2676 VG
25,2681 HJ
25,2681 MS
25,2691 U
500,2724 TA
5O,2901 JB
25,2911 EN
25,2914 BV
50,2924 AA
25,2925 BL
25,2931 CE
25,2951 AX
5OO,-

AK 5OO,JB
25,HW 50,PM 25,TB
25,AM 25,BL
25,3202 HD 50,3203 BM 25,3204 CC 25,3220 AE
50,3222 XC tOO,3223 XX
25,3224 GG 25 3225 PG 50,3232 CB 1OO,3252 AJ 1OO,3252 BJ 100,3273 LH
5O,3274 AD
25,3284 AR
5O,3286 AL
25,3311 RE
5O,3314 GX
25,3314 TZ
50,3332 HG 25,3334 VC
25,3351 EE
25,3351 GA
25,3363 GC
5O,3363 HL
5O,3371 CT
5O,3371 PS
25,3372 CP 5OO,3421 JK
25,3431 ED
25,3431 JT
JOO,3434 BG 50,3465 JN
25,3474 JK
50,3513 EV
50,3513 XE
rOO,3524 RH ÏOO,3525 BH 25,3525 XM 25,3531 KA
50,3532 BJ
5O,3551 HD
5O,3552 EL
25,3552 SM fOO,3563 WG 50,3572 HH
5O,3581 RD
25,i
3146
3161
3181
3181
3192
3194
3195

en voor iedere deelnemer in de postcode
1 963 KH een troostprijs van ƒ 1 .000,3081 LT

3082
3083
3085
3089

25,-

GK
25,PA
50,NC
25,PE
25,3112 TL
25,3114 NS
TOO,3117 CR
25,3117 SZ
25,3118 LP
5OO,3119VM »OO,3123 PD
25,3131 LA
5O,3132 CR
25,3141 BB
25,3142 KC
25,3143 AN
25,-

3581 TM
3601 HJ

3603
3628
3645
3704
3707
3708
3711
3712
3721

3741
3741
3751
3812
3812
3815

25,25,-

AD rOO,NK
5O,WR 50,PC
5O,BG
5O,EA
5O,AP
5O,AG 25,PE 5OO,SN tOOO,SW 25,CK
50,RM 25,ZR
25,JK 50O,-

4631 AH
4651 KB
4651 WB

5O,25,-

5OO,EJ
5O,AD
25,ZM
25,HV
50,LK
5O,4715 AL
50,471S RK 50O,4724 EX rOO,4724 SK
5O,4731 TK
5O,4761 JB
25,4793 AE
25,4817 AC
tOO,4817 NB
25,-

4695
4702
4702
4707
4707

4847 HV
5O,4847 TB 700,4851 AE
25,4851 BJ
ÏOO,4851 WD
5O,4854 CK 25,4873 AW 25,4874 JK
25,4881 CJ
25,4921 MC 25,5011 AJ
25,5018 EN
25,5022 ND tOO,5051 LC
25,5056 CC 100,5061 CA
25,5087 BL
50,5091 CE
25,5095 BS
25,5101 ZP
JOO,5144 EG 10O,5151 AP J00O,5161 AN
25,5212 XB
25,5215 HM 25,5221 HN
25,5231 GC
25,5241 XV 100,5252 AB
25,5261 ST
25,5262 PB rOO,5263 NW 5O,5282 HP 25,5292 NG 25,5324 EB
25,5341 CP 5OO,5345 JB
50,5345 XL
25,5375 BB
5O,5384 SK
50,5391 BB 10O,5397 AX
25,5398 JS
5O,5401 HH
25,5404 PB 5OO,5409 SV
25,5411 EL *OOO,5427 AM 5O,5432 BK
50,5434 PA
25,5467 LW 25,5473 VA
25,5481 PM
25,5482 JT
25,5491 KN
25,5492 BV fOOO,5501 AR
25,5502 AD 25,5502 CC 25,5503 CC 5O,5521 KA 1000,5521 PT
25,5527 BG 25,5551 BE
25,5554 ER 25,5563 AB
25,5622 PH
5O,5623 JM
5O,5627 HT
5O,5627 LW 25,5628 PK
5O,5632 TG 7OOO,5644 DL
25,5652 XG
5O,5663 AB 5OO,5664 TX
50,5691 CK
25,5706 AB
25,5711 VJ
25,5712 GG 50,5721 JE
25,5731 AA
*OO,5735 CW »OO,5761 PD
5O,5802 KK 50O,5809 BA
25,5831 LH
5O,5854 CM 25,5854 EP »OOO,5914 CX
5O,5914 LX
25,5914 W
50,-

5922 BT
5931 GZ
5931 SM
5932 BJ
5953 KX
5961 TH
5971 NC
5976 NP
5985 PK
6001 HD
6005 RH
6027 PP
6037 RS
6039 AH
6042 CG
6042 HH
6043 CA
6071 BJ
6071 PD
6085 BP
6097 AN
6097 AS
6101 JD
6107 CN
6136 JS
6163 XM
6164 AD
6165 AL
6165 TN
6166 CW
6171 LX
6191 AA
6191 XA
6221 CL
6221 EG
6223 GE
6227 SG
6231 BN
6231 DX
6241 BB
6241 EP
6245 AA
6291 AV
6372 TW
6373 GG
6413 RP
6418 AC
6431 BA
6432 CP
6444 AK
6456 BA
6462 AZ
6465 EH
6467 GX
6469 XL
6511 JH
6512 CT
6522 JG
6523 BA
6524 CG
6533 KD
6533 PS
6533 VX
6533 ZC
6535 PK
6535 ZR
6537 DP
6541 VX
6546 HL
6561 BN
6585 BC
6601 XH
6605 CE
6617 AK
6617 AL
6652 BB
6654 BB
6663 AB
6674 CA
6691 BJ
6691 GB
6701 DN
6706 DA
6706 KK
6708 HW
6713 DW
6717 ME
6741 WP
6815 CZ
6824 JT
6827 BN
6836 HD

25,25,-

1OO,25,50,-

500,1OO,25,25,50,50,-

100,1OO,25,25,-

1OOO,1OO,5O,-

10O,25,25,25,25,25,50,-

1OO,5O,-

50O,50,25,25,25,25,50,50,-

roo,25,25,25,-

JOO,50,5O,50,50,25,50,25,25,25,25,-

roo,25,-

50O,10O,100,25,25,25,10O50,50,25,25,10O25,5O,25,50,50,50,50,50,-

100,25,50,50,5O,-

500,5O,-

1OO,25,5O,25,25,50,50,25,25,25,50,25,5O,-

6836
6843
6845
6845
6850
6862
6865

LG
5O,VD
25,BN 10O,HP
25,AA
25,VT
25,DS 10O,6871 AR
25,6874 BC
25,6903 AD 10O,6903 GP
25,6909 BG
5O,6915 WD
5O,6921 BK
25,6922 AA 1OO,6922 BR
25,6932 GK
25,6941 RP
50O,6952 HH
25,6961 CJ
50,7001 DA
25,7009 KG
25,7071 ZS
5O,7091 AM
25,7101 HK
10O,7102 ED
50O,7104 AT
25,7121 HA
25,7141 AX
SO,7151 AB
25,7201 CH
5O,7203 CA
25,7205 DA 10O,7211 GB
25,7215 SG
50,7223 LV 100,25,7251 WN
25,7311 GE
7314 HJ 1OOO,100,7315 EN
100,7315 HB
7316'KS 100,25,7322 KS
7322 KW 25,50,7323 DL
5O,7326 RV
5O,7335 JJ
25,7335 LH
5O,7345 DN
7391 LB 1000,25,7412 DW
7414 CN
5OO,7415 JJ
25,7415 JV
25,7415 XM
5O,7417 WZ
25,7419 BN
25,7421 CK
25,7433 DD
50,7433 PZ 1OOO,7441 EK
25,7451 AN
25,7451 SK
25,7471 XW
25,7491 XH
100,7500 AG 500,7522 H S SO,7523 ZP
25,7544 WB 10O,7545 NH 1OOO,7546 GP 50O,7553 KJ
25,7556 VB 100,7557 XR
25,7576 EC 50O,7577 CC
5O,7577 GG 25,7602 BH
25,7602 TZ
25,7607 XK
25,7631 HL
25,T681 HD
5O,7700 AB
25,7701 JC
5O,7731 AW
1OO,7751 NB 1OOO,7761 GA
25,7815 AM
25,7823 CG 100,7824 PJ
25,7831 EC
SO,7854 TZ
25,-

7863
7876
7891
7902

TM
TA
RA
CC

7912 VG
7913 XA

7943 AG
7944 GD
7951 GS
7951 GS
7961 NC
7981 DR
8011 MH
8014 TA
8014 TV
8016 EN
8023 CM
8031 AR
8061 CH
8072 WX
8084 XW
8096 AA
8102 EG
8131 GR
8141 TD
8171 PE
8172 AV
8172 BC
8181 EX
8224 KC
8226 AH
8226 GP
8231 AX

roo,50,roo,25,roo,25,25,fOO,50,25,50,25,25,50,700,50,25,700,25,25,25,25,25,25,50,25,50,7OO,700,700,50,25,700,-

8262 GG 50,50,8263 BJ
8271 GS 25,8274 AS
50,__
50,8281 CL
8331 LH 7OOO,8338 SW 25,8383 EN 700,8384 DA
25,50,8406 ED
8431 JM 70O,8431 MX 50,8432 PR
50,8443 BE
25,8446 ME 700,8525 ER
50,8531 NV
25,8602 VH 500,8602 XC
25,8603 EL
50,8607 BD
25,8701 GA 500,8711 AW 25,8802 ZD
50,8841 KE
50,8842 LD 500,8922 ED
50,8933 GJ
25,9001 GX 50,9051 HL
25,9051 LE
25,9089 BN
25,9162 EK
25,-

9201 AG 7OO,
9202 GP 7OOO,
9206 AW
25,
9233 KX
25,9247 DG
50,9257 MD 5O,9269 WE 25,9283 TK
25,9288 AL
25,9304 TR
25,9305 TK 700,9404 BT
50,9405 AE
50,25,9406 LJ
9407 RD 700,9411 XE
25,9431 CJ
25,9461 GX 50,25,9468 TH
25,9497 TB
9501 RE 25,9551 TP
25,50,9635 AC
9645 BD
50,9648 GR 7000,
9649 BS 7OOO,
25,
9661 AA
50,9678 PE
9679 EW 25,9711 RG 50,9712 EM 50,9712 NC 25,9713 HR 25,-

9715
9715
9715
9717
9718
9718
9718
9721
9721
9724
9728
9743
9743
9752
9761
9771
9797
9822
9886
9902
9923
9934
9937
9951
9951
9961
9967

LV
25,NT
25,RW 25,AS 7OO,GR 7OOO,PG
25,RH

25,-

RT
W
HD
AR
BX
W
ET
BD
AM
PP
AB
PC
AV
PJ
HK
PB
JT
LM
PA
RD

50,-

5OO,-

•25,5O,50,25,25,5O,-

5OO,50,-

25,25,7OO,50,-

7OO,25,-

7OO,25,5O,5O,-

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen, de Mega Jackpot en ds SuperPostcodePrijs.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
O / 40,- (vier lotnummers)
G / 30,- (drie lotnummers)

ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

i
B

Naam:

G dhr. [~] mevr. |

Adres:

l

Postcode: .

l
l

Plaats:
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel.
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Banknummer:

150.95.11

NATIONALE
LOTERIJ

Pepsi Light
geeft
20% korting
bij Peek &
Cloppenburg

De

90DSCHAPPEN

WIJZER

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar recept- en huishoud-suggesties.

= Actie

O = Suggestie

©= Nieuw

fa,' r' w^<W^
i 'P . VA., j

Wella al 25 jaar stevig
voor haar!

Felixcrisp.
De smaakmaker

^•sssgïSss
§

Pepsi Light heeft een verrassend nieuwe smaak. Pepsi Light
is nu nog lekkerder. Pepsi Light
kreeg bovendien een nieuwe
verpakking en een eigentijdser
logo. Dat wordt gevierd met
een spectaculaire actie in samenwerking met Somebody
van Peek & Cloppenburg. Op
iedere 1,5 liter actief les Pepsi
Light zit een speciale spaarzegel. Die moet worden geplakt
op een spaarkaart, die klaar ligt
bij de kassa van ieder Somebody- en Peek & Cloppenburgfiliaal.

te strooien. Verge | ^ maar me^

Geniet met
smaak
Voor liefhebbers van de èchte Italiaanse maaltijd heeft
Crand'ltalia nu Aroma Mediterraneo.

adres.)

Het Boodschappenspel

Physiomer . steriel zeewater tegen
die eeuwig verstopte neuzen
Elke dag een frisse neus aan zee
halen? Ideaal als-ie altijd verstopt
zit! En't kan nu, ook als u niet aan
zee woont. Want vanaf nu heeft
uw drogist en apotheek Physiomer Steriel zeewater in een unieke spuitflacon. Waarmee u met
'Orca-kracht' uw neus- en bijholtes effectief kunt reinigen en
schoonspoelen. Zodat u weer
snel opgelucht kunt ademhalen.
Physiomer is een actieve spoeiing.Hetis een natuurlijk produkt,
dus zonder conserveringsmiddelen. Afhankelijk van uw leeftijd
en ernst van de verstopping is
Physiomer verkrijgbaar in drie
sterktes: Forcel,2en3.

DHYSIOM'

Ter introductie krijgt u nu tijdelijk bij elke spuitflacon Physiomer
gratis een doos Kleenex Ultra
Tissues.

En de
winnaar is...

Wilt pok u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan> mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!

HUISHOUD

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Taco tips van Casa Fiesta'

, boevzegt d&koe

De winnaars van de handige
Electrolux kruimelzuiger krijgen hun pr'us zo snel mogelijk
toegezonden.

U hoeft maar één blokje
Orand'ltalia Aroma Mediterraneo toe te voegen om met nog
meer smaak te genieten van
een échte Italiaanse maaltijd.

HYSIOMK

zeeën van lucht, met de kracht van Physiomer

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft de
heer A. schening inmiddels
ontdekt! Dankzij de deelname
aan het Boodschappenspel
heeft hij de eerste prijs gewon'nen en mag nu uit vier kwaliteitsprodukten van Electrolux
zelf de hoofdprijs kiezen.

Groente koeKjes
bakken?
Hoe u zoete koekjes bakt,
daarvoor heeft u vast uw eigen
recept. Koekjes van groente
bakt u om een heel andere reden. Gewoon omdat het een
lekker (vegetarisch) gerecht is
waarmee u iedereen verrast.
Met groentekoekjes kunt u
bovendien gemakkelijker variëren, bijvoorbeeld door en
roomkaas in te verwerken.

Italiaans eten op z'n
Italiaans.

Roosvicee geeft fl. 5,- korting
op de leukste voorleesboeken
Spaar vier actie-etiketten van
Roosvicee Vruchtenmix, Bosvruchten of Sinasmix. Kies één
van de 15 op het actie-etiket afgebeelde kinderboeken en lever
de actie-zegels in bij uw boekhandelaar. U ontvangt direct
f l. 5,- korting op het door u gekozen voorleesboek. U mag net
zo vaak meedoen als u wilt.

Zoekt u een gemakkelijke maaltijd? Gehakt, sla, tomaten en kaas
zijn de enige ingrediënten die u
zelf nog hoeft toe te voegen aan
de Casa Fiesta tacodinner.
Deze combi-doos bevat namelijk al tacoschelpen, tacokruiden
en tacosaus. Zo zet u in een
handomdraai heerlijke Mexicaanse
taco's op tafel.
Bereiding: gehakt braden, tacomix er doorheen en hiermee
de voorverwarmde tacoschelpen

Droste
presents the best
of Holland!

Bereiding: Roer. de roomkaas, eieren en bloem tot een
glad mengsel. Roer er vervolgens de soepgroenten door en
breng het met wat zout en peper op smaak. Verhit in de koekepan 1 eetlepel boter. Schep
met een juslepel vier bergjes
van het beslag in de pan en bak
deze op halfhoog vuur in ongeveer zes minuten goudbruin.

R
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donderdag op Euro 7

om 11.00,13.50
en 15.00 uur

•product of the U.S.A

-~"
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Ifipg

Er zit muziek in Droste

donderdag en vrijdag
op Stads-TV Rotterdam
om 17.45.19.45,uur

\__ U

m
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te-wrpakklna samen maS^ai

Serveer de roomkaas-groentekoekjes met gebakken aardappeltjes en een salade van
gemengde sla.

Groeien doe je met Roosvicee

üP^IsIPi.
aM|3i«lj;iE^

«JËRHI

Zelf sausjes, pap of pudding
maken? Heerlijk, maar hoe krijg
je het gerecht op de juiste dikte? Daarvoor is in veel gevallen
een bindmiddel nodig. In de
schappen van de supermarkt
vindt u drie verschillende bindmiddelen. Maïzena, aardappelzetmeel en allesbinder.
Elk hebben ze specifieke eigenschappen. Maïzena moet u,
voor u er een kokende vloeistof
mee bindt, met enkele eetlepels koud water eerst tot een
glad (wit) papje roeren. Aardappelzetmeel blijft na het binden helder. Dat maakt het uitstekend geschikt als bindmidel
in jus, soep of vruchtencompote. Ook aardappelzetmeel
dientu met koud water tot een
papje te roeren, voordat u er
een warme vloeistof mee kunt
binden'.
Allesbinder kunt u al roerend
direct aan een kokende vloeistof toevoegen. Goed geschikt
dus om een wat te dun uitgevallen gerecht op het laatste
moment nog wat extra dikte te
geven.

U

T

vullen. Daarna gameren met
stukjes tomaat, geraspte kaas,
reepjes sla en tacosaus.
Met taco's kunt u bovendien
naar hartelust variëren. Vervang het gehakt eens door reepjes
kip, kidney bonen of een blikje
tonijn. Of gameer de taco's met
gehakte olijven, gesnipperde chilipepers, lente-uitjes, uienringen
of zure room.

E

2
STADSOMROEP

TIP

Uw sausje
te dun?

.

ROTTER

Dit heeft u ervoor nodig (2
personen): 125 gr. verse roomkaas, 1 ei, 2 eetl.. bloem, 75 gr.
fijn gesneden soepgroente,
zout, peper, boter of margarine.

Gezellig samen genieten van de
mooiste dierenverhalen. Momenten die voor uw kind heel
waardevol zijn. Ook omdat voorlezen de fantasie, het concentratievermogen en detaalontwikkeling van uw kleuter spelenderwijs
stimuleert. Roosvicee helpt u
daar graag bij met f l. 5,- korting
op de 15 leukste voorleesboeken, uitgezocht door een deskundige jury.

25 jaar Wella spray Forte

Een blokje geconcentreerde
en stevig gekruide tomatenbouillon, die u gebruikt als
smaakverrijker voor uw soepen, jus en pastasauzen.

22
Een volle kaart -10 zegels
- geeft 20 % korting op aankopen bij Peek & doppenburg. De actie loopt tot en met
31 decembeM995.

Al 25 jaar is Wella spray Forte
dé haarlakin Nederland. Een goede reden voor een jubileumactie.
Daarom geeft Wella nu tijdelijk
25% jubileumkorting op het
gehele - vernieuwde - Wella Forte
assortiment. Zo krijgt u bijvoorbeeld de bekende Wella Spray
Forte 400 ml nu van f 1.7,45 voor
slechtsf 1.5,59. Wie van mooi haar
houdt, profiteert dus snel van de
Wella Forte jubileum-aanbiedingen.

O 1. Koffie, thee, cacao
O 2. Koffiemelk
O 3. Chocoladedranken
•
O 4. Conserven
O 5. Kip en gevogelte
O 6. Fruit
O 7. Vlees
O 8. Vis
O 9. Snel klaar maaltijden
010. Pasta
. ® 11 Pastasauzen
O 12. Brood, bescrpt, toast
013. Ontbijtprodukten
014. Broodbeleg
015. Boter, margarine en olie
016. Kaas
017. Topping en'room '
018. Melkprodukten
019. Diepvriesprodukten
® 20. Frisdranken
O 21.Sauzen
. O 22. Koek en gebak
© 23. Chocolade
O 24. Toiletpapier & Tissues
O 25. Luiers.
@ 26. Vruchtendranken
O 27. Mondverzorging
@ 28. Haarverzorging
@ 29. Gezondheid
@ 30. Huishoudelijke produkten
O 31. Persoonlijke verzorging
@ 32. Dierenvoeding

Doe mee en maak kans op een mooie luxe Electroiux wasautomaat, droogautomaat, afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderdste beller of inzender, met
het goede antwoord,
een Electrolux kruimelzuiger klaar! _
^i GRATIS

KRUIMEL:
ZUIGER

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. Wie geeft er tijdelijk 25%
jubileumkorting?
2. Welke chocolade laat u van Nederlandse
popmuziek genieten?
en bel uw antwoorden door naar

Booeischappenlijn
(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.
Met vragen en/of opmerkingen over het
Boodschappenspel kunt u terecht bij Teleworld, postbus 59154,3008 PD Rotterdam.

Schitterend glasservies cadeau
bij Marynen afwasautomaat CMS 40
Ook zo'n hekel aan afwassen?
Gelukkig zijn er tegenwoordig afwasautomaten. De Marynen CMS
40 beschikt zelfs over vier programma's, een roestvrijstalen interieur en een krasvast kunststof
werkblad. Daarnaast is hij ook nog
beveiligd tegen droogkoken en
overlopen. Bovendien krijgt u
bij aankoop van deze vaatwasser nu tijdelijk een schitterend 18-delig glasservies
cadeau.
Stuur hiervoor de onderstaande bon volledig ingevuld en vergezeld van een kopie van de
aankoopnota naar: De BoodschappenKrant, Marynen Antwoordnummer 1980, 3000 VB
Rotterdam. De actie loopt van
30 oktober tot 11 november en
geldt zolang de voorraad strekt.
Voor meer informatie over het
Marynen-assortiment of het
aanvragen van een brochure,
kunt u bellen met (0172) 421771.
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donderdag op
Stadsomroep Utrecht
vanaf 18.30 uur elk uur
t/m 0.30 uur

A

O M R O E P
AMERSFOORT

woensdag op
omroep Amersfoort
om 17.00.19.00 en 21 uur

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00
uur donderdag 17.45 en
0.30 uur vrijdag 17.45 uur

Model CMS40, winkeiprijsf l. 799,-

ftiarpnen
\L JE GEEN ON2/N VERKOPEN

Naam:
Adres:
Postcode/plaats:...
Telefoon:
BK44

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

elk k-wartaal
een -winnaar

Donderdag 9 november 1995

Helikopters
ZANDVOORT - Er zijn geen
geheimzinnige
speurtochten
vanuit de lucht aan de gang.
Dat zegt een woordvoerder van
de marine. De marinehelikopters die maandag en dinsdag
over Zandvoort vlogen, waren
niet op zoek naar iets of iemand. Twee helikopters vervoerden dinsdagmorgen en
dinsdagmiddag hoge marinemensen naar marinebasis De
Kooij. Maandagochtend voerde
een helikopter een vlucht uit
naar een schip op zee.
Volgens een woordvoerder
van de marinebasis was er dus
niets aan de hand. „Het is voor
ons prettig om langs de kust te
vliegen, want dan blijven we uit
de controlezones van Schiphol." Welke 'hoge pieten' dinsdag Zandvoort vanuit de lucht
zagen, wil hij niet zeggen.

Nieuwsblad
Los nummer ƒ 1.85

55-e jaargang nummer 45

\
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Weekmedia

Winkels tot april 16 'hele' zondagen open
ZANDVOORT - De winkels
in Zandvoort mogen dit jaar
op acht zondagen van acht
uur 's morgens tot tien uur
's avonds open zijn. De gemeenteraad ging hier donderdag met algemene sternmen mee akkoord.
Het voorstel van de OVZ (Ondernemersvereniging/Ondernemersplatform
Zandvoort)
buiten het hoogseizoen op alle
dagen van de week de deuren
tussen acht uur 's morgens en
tien uur 's avonds te openen
was niet haalbaar. Desondanks
is
OVZ-bestuurslid • Peter

Tromp tevreden. „Wij zijn er
voorstander van dat elke winkelier zelf bepaalt wanneer hij
open is. OVZ wilde met ingang
van l oktober al elke zondag
open, maar het ministerie van
Economische Zaken kan dat op
basis van de wet niet toestaan."
Deze wet staat echter op de
helling. Minister Wijers van
Economische Zaken wil dat
winkeliers binnen de marge
van zes uur in de morgen tot
tien uur 's avonds zelf bepalen
wanneer ze opengaan. Volgens
Tromp zal dit 'wetsvoorstel
geen tegenstand ondervinden
in Tweede en Eerste Kamer.

Uitnodiging voor
show blijkt nep

„Alleen de confessionelen zijn
tegen, maar die hebben geen
meerderheid. Ik verwacht dat
de nieuwe winkelsluitingstijden in april van kracht worden."

de winter gewoon op zondag
open in verband met het toerisme. In Zandvoort mag dat niet,
omdat het ministerie vindt dat
ons dorp in de winter niet genoeg aantrekkingskracht uitoe'fent op toeristen. Wij mogen
Het steekt Tromp nogal dat weliswaar om twaalf uur open,
de horeca in Zandvoort, vooral maar om vijf uur moet de tent
de broodjeszaken en MacDo- weer dicht."
nalds, wel gewoon op zondagochtend een broodje en een
De detailhandel in Zandvoort
vers kopje koffie kunnen verko- had nog geen gebruik gemaakt
pen, terwijl de bakker op de van de mogelijkheid binnen de
hoek zijn croissantje niet kan 'oude' wet acht zondagen per
slijten. „Dit tweesporenbeleid jaar van acht tot tien open te
vinden wij verkeerd. Ook de gaan. De winkeliers pakken nu
winkels op het Damrak zijn in hun kans én zijn de rest van het

jaar bijna elke zondag lang
open, te beginnen op 13 november als de gewijzigde gemeentelijke verordening van kracht is
geworden. Tromp: „Erg fijn
voor de winkeliers in de Halteen Stationsstraat. Hoe slecht
het weer ook is, daar loopt altijd volk."
Ook in de maanden januari,
februari en maart kunnen de
Zandvoortse zaken acht zondagen van acht tot tien open.
Tromp: „De verruimde wet van
Wijers treedt in april in werking. Zondagen opsparen voor
de laatste maanden van 1996 is

onzin. Daarom durven wij het
risico aan deze acht zondagen
in de eerste maanden te plannen. De raad heeft bovendien B
en W toestemming gegeven de
verordening ook voor volgend
jaar aan te passen."
De winkels gaan dit jaar in
elk geval open op 13 november,
10, 24 en 31 december.
„Op 10 december staat er veel
te gebeuren in Zandvoort. Dan
is er een heuse kerstmarkt zonder braderie-achtige toestanden. Dan worden alleen kerstspullen verkocht. Het Leger
des Heils schenkt zelfs thee
met rum."

Ontmoetingsdag

Waterstanden

klaas.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.. tel. 5717166
Advertenties: ... tel. 5717166
Redactie:
tel. 5718648
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Vrijdag 10 november

Franse wijn." Volgens Filmer is
Australische wijn bovendien
heel lekker. Om het feest een
beetje aan te kleden treedt een
groep van Didjirido-spelers op
die traditionele Aboriginalmuziek maken. En om ook het
protest tot de maag uit te brei- „Russische muziek in een rooms-katholieke kerk, dat was een
den, wordt op 16 november al- aantal jaren geleden nog niet mogelijk," reageerde bariton en
leen Engelse kaas uitgedeeld. voorzitter Simon Aukema na het gezamenlijke concert van het

De weg is zo gevaarlijk dat geluk. Een 21-jarige Zandvoorook deze week weer iemand ter vloog met zijn auto zondagalicht gewond raakte bij een on- vond over de kop toen de wielen van zijn auto de berm raakte.
Volgens de provincie zijn de
bij de kruisingen voor
ZANDVOORT - De ontmoe- gevaren
campings De Lakens, Bloetingsdag voor ouderen en ge- de
mendaal en restaurant De Bokhandicapten- heeft gisteren kendoorns
plus het stuk bij 't
driehonderd bezoekers getrok- Wed, de Brouwerskolkweg
ken. De bijeenkomst, die ge- de Spoorlaan het grootste. en
houden werd in het Boulevard-Restaurant van Gran Dorado,
Vanaf de zee tot aan De Bokstond in het teken van het Brawordt de weg verbantse leven. Er werden dan kendoorns
tot één rijstrook. Hetook worstebroodjes geserveerd smald
gebeurt tussen 't Wed en
en er trad een carnavalsband zelfde
de bebouwde kom van Overop. Daarnaast speelde een dub- veen.
Hier geldt bovendien de
belkwartet wat serieuzere mu- maximale
van vijftig
ziek. 54 Vrijwilligers zorgden kilometer snelheid
per uur. Op het
ervoor dat de dag op rolletjes kruispunt met
de Brouwerskolliep. Volgend jaar wordt de ont- kweg maakt de
provincie een
moetingsdag voor de 25-e keer minirotonde. De
Spoorlaan
gehouden. Volgens J. Braban- wordt
wijze van proef afgeder van het organisatiecomité sloten.bij
Bij alle bochten komen
zal dat groots gevierd worden. waarschuwingsborden
waarop
de adviessnelheid van zestig kilometer per uur aangegeven
staat. Daarbij wordt het wégdek over een lengte van vijftig
meter ruw gemaakt. Dat maakt
Datum
HW
LW H W L W meer herrie, zodat de automo09 nov 04.28 00.20 16.41 12.25 bilist er opmerkzaam opge10 nov 05.08 00.54 17.1613.05 maakt wordt dat hij zachter
11 nov 05.38 01.35 17.4913.46 moet rijden. Katte-ogen die
12 nov 06.15 02.00 18.21 14.16 licht geven en reflectorpaaltjes
13 nov 06.45 02.36 18.5514.55 moeten de bochten ook marke14 nov 07.25 03.05 19.3615.31 ren. Verder worden de bermen
15 nov 08.10 03.50 20.3516.04 in de buitenbochten verstevigd,
16 nov 09.15 04.35 22.0517.16 zodat auto's die de berm raken
17 nov 10.30 05.44 23.1618.26 niet pardoes in het zand terecht
komen. De provincie overlegt
™! aan stand/getij:
nog met de politie over extra
LK wo 15 nov 12.40 uur
snelheidscontroles op de Zee, °oodtij di 1 1 nov
weg.
l '7.49 uur NAP + 122 cm

Zwarte Piet
De Zandvoorter T. van
j- :
Renterghem zocht uit
O ;•;
hoe het zit met de oorsprong .';
van Zwarte Piet en Sinter- :

j Agenda

ZANDVOORT - „We willen de Franse wijn niet boycotten, maar om nu een feest te organiseren rondom de
Beaujolais, dat gaat te ver," zegt Andries Filmer van Café
Neuf. Het jaarlijkse Beaujolais-feest dat al negen jaar in de
herfst plaatsvindt, speelt zich dit jaar op 16 november af
rondom de Australische wijnen.

ZANDVOORT/OVERVEEN - Met een smallere rijbaan, snelheidsbeperkingen, aangepaste kruisingen,
waarschuwingssignalen en extra verkeerscontroles moet
de veiligheid van de Zeeweg toenemen. De provincie pakt
op korte termijn deze weg aan, omdat deze zomer enkele
dodelijke ongelukken plaatsvonden. Woensdag l november is de statencommissie voor Wegen, Verkeer en Vervoer akkoord gegaan met een actieplan om de Zeeweg
veiliger te maken.

Praktisch alle visserQ
huisjes van Zandvoort
\j '•zijn verdwenen. ,,Nu pas be- .,
gint gelukkig door te dringen '.'.
dat die huisjes waarde heb- '•;
ben," zegt de Zandvoortse ar- ;
chitect C.J. Wagenaar.
<;

ZANDVOORT - Arie Loos is
gisteren begraven. Loos is 87
jaar geworden. Zijn hele leven
heeft hij zich ingezet voor het
Rode Kruis, de Zandvoortse
Reddingsbrigade en "de Zandvoortmeeuwen.
Zo was hij één van de eerste
negen leden van het Zandvoortse Rode Kruis in de jaren dertig. Hij is daar meer dan 25 jaar
lid van geweest, waarvan voor
een groot deel als plaatsvervangend commandant. Bij het
Rode Kruis en de Zandvoortse
Reddingsbrigade verzorgde hij
de praktische EHBO-cursussen. Hij was Lid van Verdienste
van de Reddingsbrigade en jarenlang bestuurslid. Ook is hij
tientallen jaren verzorger en
erelid geweest van Zandvoortmeeuwen. Voor zijn verdiensten in Zandvoort is hij tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Volgens Torn de
Roode van de Reddingsbrigade
was Loos altijd druk, een man
die de touwtjes in handen hield.
Hij gaf tot op hoge leeftijd vol
vuur en vlam de EHBO-lessen.

zijn mensen wel net te laat als
ze er eenmaal achtergekomen
zijn dat het om een nepuitnodiging gaat." Vorig jaar overkwam dit een familie uit de regio Kennemerland-Zuid die zogenaamd uitgenodigd waren
voor een show van Henny Huisman. „Sindsdien is het hier niet
meer gebeurd, voor zover ik
weet althans," aldus Hage. Hij
raadt aan om even terug te bellen naar de redactie van het
programma om na te trekken
of de uitnodiging wel klopt.

Provincie pakt hard
rijden op Zeeweg aan

Vissershuisjes

Arie Loos overleden

Australische wijn vervangt
op feestje de Beaujolais

Filmer is tegen de Franse
kernproeven Mururoa, maar
wijst de boycot van Eugène
Weusten af. „Als 60 procent van
de Fransen zelf ook tegen de
kernproeven is, dan willen we
hen niet treffen met een boycot.
Aan de andere kant vinden we
het overdreven om een heel
feest vast te plakken aan één

DEZEWÊEX

IN MEMORIAM

Russische klanken in Roomse kerk

ZANDVOORT - Een onbekende vrouw heeft deze week
tevergeefs geprobeerd een bewoner uit de Willemstraat
met een smoes naar Aalsmeer te lokken. De vrouw deed
zich voor als de secretaresse van Ron Brandsteder en
nodigde de Zandvoorter uit om een prijs van de Postcode
Loterij te komen ophalen bij de studio's van Endemol in
Aalsmeer. De Zandvoorter, die .de zaak niet vertrouwde
omdat hij nooit een lot had gekocht, vertrouwde de zaak
niet. Hij belde de studio's en kreeg daar te horen dat hij
geen prijs gewonnen had.
Vermoedelijk heeft de zogenaamde secretaresse opgebeld
om ervoor te zorgen dat de
Zandvoorter niet thuis was op
een bepaald tijdstip zodat een
inbreker ongestoord zijn gang
kon gaan. Volgens politiewoordvoerder Jaap Hage is
deze methode niet nieuw. „Ik
sta hier niet van te kijken. Het
komt vaker voor dat mensen
weggelokt worden naar Aalsmeer. Dat is voor inbrekers
handig, omdat de studio's redelijk dichtbij zijn. Anderzijds

Oplage: 5.300

Zandvoorts Mannen- en Vrouwenkoor. De Agathakerk zat dan ook
helemaal vol met bijna driehonderd toeschouwers die ademloos
luisterden naar nummers als 'Kalinka' en 'Rule Brittannia'. Het
concert was bovendien erg bijzonder, omdat Frans Bleekemolen
zijn dertigjarig jubileum als dirigent vierde en omdat het Vrouwenkoor tien jaar bestond
Foto André Lieberom
(ADVERTENTIE)

\erbouwingskorting
tot 65%. En zondag
doen we daar nog
eens 10% bovenop!
f
De verbouwing is praktisch achter de rug. Daarom geven
we alleen a.s. zondag 12 november van 11.00 tot 17.00 uur,
10% extra korting op de afgeprijsde modellen. Dus bovenop de korting tot 65% die reeds op de prijskaartjes staat. Deze
laatste unieke kans kunt u toch nietzomaarvoorbij laten gaan?

Binderij 2
Amstelveen

020-6412505
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Parkeertarieven omhoog
voor opsporenDuitsers
ZANDVOORT - De parkeertarieven 'gaan omhoog voor het opsporen
van Duitse wanbetalers.
B en W willen geen gebruik
meer maken van wielklemmen voor Duitse overtreders,
omdat dit discriminerend
werkt. Duitsers die voorheen
parkeerden zonder te betalen, ontvingen behalve een
boete van 65 gulden tevens
een wielklem.
Duitsers die geen wielklem

kregen, betaalden de boete
vaak niet. Het gemeentebestuur maakte voorheen gebruik van Interpol voor het
opsporen van Duitse wanbetalers, maar dat is niet meer
mogelijk. Nu wordt het Nederlands Recherche Bureau
ingeschakeld. Hiervoor is
twintigduizend gulden nodig,
die wordt verkregen uit een
verhoging van de parkeertarieven. De gemeenteraad ging
vorige week' unaniem akkoord met de verhoging.

Plan'voor bouw vijfhonderd kuisen bij station goed ontvangen

Sloop Pellikaan-hal zit
deel raad nog dwars
ZANDVOORT - Een goed
plan, een uitstekend en doorwrocht stuk zelfs. Het college
kreeg donderdagavond bijna
rode koontjes van de loftuitingen. Wethouder Versteege van
Ruimtelijke Ordening zei daarom optimistisch: „We moeten
met zijn allen de schouders eronder zetten, zodat eind 1996 de
eerste paal de grond in kan."
Het plan betreft de ontwikkeling van de stationsomgeving.
Daar moeten zo'n vijfhonderd
huizen worden gebouwd, waaronder 150 sociale huurwoningen. Het exacte aantal staat nog
niet vast, want dat hangt af van
het wel of niet slopen van de
Pellikaanhal.
Als de sporthal tegen de vlakte gaat, komt er een nieuwe zaal
in sportpark Duintjesveld en
kunnen ongeveer veertig huizen meer worden gebouwd. Het
college is voor sloop.
Daarom gold de oproep van
Versteege vooral zijn eigen
CDA-partijgenoten.
Gerard
Bluijs drong namelijk aan op
het laten staan van de Pellikaan. „Wij hebben woning-'
bouw hoog in het vaandel
staan, maar wij willen ook een
spreiding van de sporthallen.
In het sportpark Duintjesveld
zijn al genoeg accommodaties.
Waarschijnlijk verdwijnt de
sporthal aan de Prinsesseweg
ook nog."

Renovatie
De fractie van GBZ is eveneens voorstander van renovatie. Volgens Jaap Brugman is
het centraliseren van sportaccommodaties een achterhaalde
stedebouwkundige gedachte.
„In een nieuwe wijk met jonge
gezinnen zal De Pellikaan floreren."

Jeannette van Westerloo,
fractievoorzitter van de PvdA,
vond de bezwaren maar onzin.
„Het is in het algemeen belang
dat er zoveel mogelijk woningen komen. We moeten geen rekening houden met emoties
van bepaalde personen. Sportpark Duintjesveld ligt ook vlak
bij een nieuwe woonwijk^" Tevens wees zij het plan af de supermarkt van Dirk van den
Broek naar de buurt van het
station te verplaatsen. „Dat levert alleen maar onevenredige
verkeersdruk op."
Vreemd genoeg staat de oppositie vierkant achter het
haalbaarheidsonderzoek, terwijl de collegepartijen CDA en
GBZ, de eigen wethouders Versteege en Flieringa uitgezonderd, tegenstribbelen. Van der
Meij (CDA) zei echter dat het
niet in de bedoeling ligt de plannen te vertragen, maar dat zijn
partij de resterende drie maanden nodig heeft uit te zoeken
wat de beste oplossing is. „Tegen sloop maken wij voorbehoud, met de andere punten
gaan wij akkoord."

* Voorstelling van Henk Jansen en Dick Hoezee in gebouw
De Krocht, Grote Krocht 41.
Aanvang 20.00 uur.
* Klaverjasavond bij TZB in de
kantine aan de Kennemerweg.
Aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 11 november
* Open dag van Nieuw Unicum
ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum. Van 10.00 uur tot
16.00 uur.
* Bazaar van de NPB. Van 14.00
tot 16.00 uur in het NPB-gebouw, Brugstraat 15.
* Voorstelling van Henk Jansen en Dick Hoezee in gebouw
De Krocht, Grote Krocht 41.
Aanvang 20.00 uur.
Zondag 12 november

* Herfstwandeling door de
Kennemerduinen. Start om
10.00 uur bij het bezoekerscentrum aan de Zeeweg.
* Verzamelbeurs in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17. Van 11.00 tot
17.00 uur.
* Popband Jamento in Yanks
aan het Dorpsplein. Aanvang
velden, verontreinigd met zink 21.00 uur.
en lood, kunnen, aldus het on- Dinsdag 14 november
derzoek, worden geïsoleerd * Kienmiddag Vrouwen van Nu
met een laag van twintig centi- in het Gemeenschapshuis.
meter.
Aanvang 14.00 uur.
Woensdag 15 november
Voor het NS-emplacement, * Filmclub Simon van Collem
waar sintels, kooltjes en kolen- draait 'My dinner with André'
gruis liggen, is saneren niet di- in de filmzaal van Het Circus'
rect noodzakelijk. De Plesman- aan het Gasthuisplein. Aanschool zal in elk geval worden vang 19.30 uur. Ook toegankegesloopt.
lijk voor niet-leden.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,00
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Naam- (m/v) 1

1
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NS-Vastgoed

Adres: 1

1

1

Nu een meerderheid van de
raad instemt met het haalbaarheidsonderzoek, kan het college subsidies aanvragen en onderhandelen met NS-Vastgoed.Een deel van de woningbouw is
gepland op terreinen van de
Spoorwegen.
NS-Vastgoed
heeft echter als voorwaarde gesteld dat het project wel enige
winst moet opleveren. Dit viel
bij Andries van Marie (VVD)
verkeerd. „Als de raad zich uitspreekt dat het plan financieel
haalbaar is, zit NS-Vastgoed al
vast goed," zei hij.
Bovendien zijn de NS-terreinen en sportvelden vervuild. De
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal f 18,00 D half jaar ƒ 32,55 D jaar ƒ56,90
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMIÜEBERICHTEN

JOO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Lieve Hennie
Bedankt voor alles.

Na een lange en moeilijke strijd, met veel liefde
en moed omgeven, vervolgde onze allerliefste
mamma haar weg uit het o zo liefdevolle leven.

A. LAVERTU

Rust zacht
We zullen je missen.
Joke en Ellen

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Marjan Coule
Mamma van Deborah en Michael
geb.: 26-6-'58
overl.: 4-11-U5
Velen verliezen een bekende
Velen verliezen een lieve vriendin
Maar wij verliezen iets onvervangbaar^
Onze allerliefste Marjan.
Paul, Deborah en Michael
Moeder, schoonmoeder en
schoonvader
Oma Menke
Zusje en schoonzusjes
Broer en zwagers
Neefjes, nichtjes
en verdere familie
Correspondentieadres:
familie B. M. Laarman
Sophiaweg 35
2012PrZandvoorl
De begrafenis heeft heden donderdag 9 november plaatsgevonden op de Algemene begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.

Hans je moest 's weten hoe 't leven gewoon is cloorgegaan. Niets is veranderd, maar alles is anders. Je moest
's weten wat een verdriet en leegte jij achterlaat.
Het verlies is voor mij nog onbegrijpelijk, maar alle brieven, telefoontjes, bloemen, kaarten en persoonlijke reacties, die ik heb mogen ontvangen, doen mij beseffen hoe
een fijn mens Hans was. Daarvoor wil ik U hartelijk
dank zeggen. In het bijzonder de heer Dr. Drenth voor
de hartelijke toespraak bij het afscheid van mijn lieve
partner Hans.
Namens familie en
Hennie M. van Oorschot
Zandvoort, november 1995
Van Lennepweg 35

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijvmg van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Privé:
Kamerllngh Onnesstraat 5 Kostverlorenstraat 87
2041 CB Zandvoort
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714160
Tel. 023-5714168

ADVERTENTIES

LIEVE MARJAN

feest!

Jouw handen liggen nu stil,
Ze hebben hun werk gedaan.
Veel te_ vroeg naar ons gevoel.
Ben je van ons weggegaan.
Jouw lieve karakter en blijde lach.
We zullen het missen elke dag.
Die extra paar handen, voor ons zo fijn.
Ze zullen er nooit meer zijn.
We zullen je missen.
De meiden van de Kaashoek

Graag willen wij hierbij familie, vrienden, relaties, directie en personeel van
Restaurant Queenie hartelijk bedanken
voor hun bijdrage hieraan.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Marjan Laarman-Coule

Marjan Laarman-Coule
Moeder van onze leerlingen Michael en Deborah.
-Wij wensen haar schoonouders, haar moeder,
Paul, Deborah, Michael en verdere familie veel
kracht toe.
Team, leerlingen en ouders van de
Nicolaasschool

Zand voorts Nieuwsblad

Fa. Veldwijk
Sig.mag. De Krocht

Haltestraat 22, Zandvoort

G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

verzekerden
Uw adres voor:

Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

topkwaliteit voor uu> raam

H E L E M A A L l N U W E l C E N S T lj L

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling

VERBOUWING RAADHUIS
NADERT VOLTOOIING

Hogeweg 2, Zandvoort

Langzaamaan begint het einde van de
verbouwing van het Raadhuis te naderen Er zal
dan zeker enige tijd nodig zijn om alles en
iedereen op de goede plek te krijgen Zoals het ei"
nu naar uitzietzullen alle afdelingen op maandag
4 december op hun nieuwe plek zitten
Dan zal ook de Centrale Balie operationeel zijn
Vanaf die datum kan men dus voor (nagenoeg)
alle gemeentelijke zaken bij de Centrale Balie
terech
:cht en hoeft men niet n
meer verschillende
loketten langs

Vondellaan 1 A, Zandvoort

De Vonk

fl.s. vrijdag 10 november

De verhuisoperatie neemt natuurlijk enige tijd in
beslag
•
Zo moeten de afdelingen die nu in de
Plesmanschool en m Raadhuisplem 4 gehuisvest
zijn m zijn geheel overgebracht worden naar het
Raadhuis
Gedurende de dagen voorafgaand aan 4 december zal daardoor de dienstverlening tot een mmimum beperkt zijn Vanzelfsprekend zal getracht
worden de verhuizing zo vlot mogelijk te laten
verlopen
Wel verzoeken wij u met een en ander rekening
te houden

vanaf 1 7.00 uur gesloten LV
feest excellent dealer

Piet Paap

EeiifeonijpleetA^^örgdé e^linis
of crematie voor slechts f 3;14feSluit een iiatura-iiitvaa^
bij U
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De m gebruiknemmg van het vernieuwde Raadhuisiseen gelegenheid die de geheleZandvoortse
gemeenschap aangaat
De gemeente wil dit heuglijke feit dan ook samen
met de Zandvoortse bevolking vieren Op donderdag 14 december om 15.00 uur wordt het
Raadhuis officieel geopend De gemeente houdt
die middag en 's avonds open nuis ledereen is
welkom1 Binnenkort wordt het precieze programma bekendgemaakt

• - ' - ' • ' ' ' '. •:' '••. "••:'•• '•'."'..•;•'.• ' ;-..''-f' ; ^ ,v: •;• "' -.

Op zeer hoge leeftijd ging van ons heen onze
lieve tante en oud-tante

Tenslotte nog dit vanaf 1 december komt het
huidige telefoonnummer van de gemeente te
vervallen Vanaf 1 december is de gemeente te
bereiken onder nummer (023) 574 01 00

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in

Annie Hermina Dijkhoflz

Een natnra-uitvaartverzelcering,
rf aar heb Je ivat aan.

PUBLIEK DEBAT OVER HERZIENING STRUCTUURSCHETS

"Dal heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
konten, maar nel 7,0 belangrijk was de hulp
en sleun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd niet de uiterste zory aereaeld.
precies zoals mijn man zich dat had vooiyesteld.
rlti. ttexc niti'<i<trtver's,ckerinfj is mijn
vei-lrtHin'cn meer dan ivtturtt.

De gemeente wil met de inwoners van Zandvoort
een discussie aangaan over de uitgangspunten
voor de Structuurschets
De Structuurschets geeft de gemeentelijke visie
op de ruimtelijke ontwikkelingen m Zandvoort
voor de langere termijn
Deze visie op hoofdlijnen zal het beleidskader
voor de toekomst vormen bij het vaststellen van
bestemmingsplannen, het beoordelen van bouwplannen, de inrichting en het beheer van wijken,
de toeristische ontwikkelingen etc

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie vooreen éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

Het is van groot belang dat een dergelijke visie
breed wordt gedragen
Daarom heeft de gemeente besloten om - voordat de Structuurschets daadwerkelijk wordt samengesteld - met de bevolking over de conceptbeleidsuitgangspunten m discussie te gaan
In enkelediscussiebijeenkomsten wil de gemeente
meningen peilen en praten over zienswijze en
oplossingen

Dag en nacht bereikbaar voor :
het verzorgen van een begrafenis
.:vv.''v ' of crematie. X' '; ~':\':•:'..
Direkt hulp bij een sterfgeval."

Arie Loos

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
l Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

Z Ja, ik \\il uijblijvend meer infonnatie ener de iiauira-uitvaart\ci/ckeiing
O ontvingen ]k heb de u;aiantie dat ik nou, neiu;ens aan gebonden ben
W
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leeftijd(en):
Bon in cm dop /.onder post/egel /.enden aan:
Uit\aartccntiuni Haarlem, Ant\\ ooidnummer 318,2000 WC Haai lem

Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd op
verschillende lokaties Naast algemene punten
over geheel Zandvoort zal per bijeenkomst de
discussie zich toespitsen op de voor een bepaald
gebied relevante onderwerpen
De aldus verkregen reacties worden verwerkt en
komen voorjaar 1996 uiteindelijk ter besluitvorming in de gemeenteraad
De bijeenkomsten zijn als volgt verdeeld
- donderdag 23 november 1995, 20.00 uur
bijeenkomst over het centrumgebied
lokatie: Gemeenschapshuis, Louis
Davidsstraat 17, Zandvoort;
- woensdag 29 november 1995,20.00 uur bijeenkomst over Zandvoort-Zuid en Bentveld
lokatie: Bodaan stichting. Bramenlaan 2,
Bentveld;

GEMEENTE

Windéko-prijzen zijn echt all-in!
~~ Gratis en vrijblijvend thuis winkelen^
Gratis meten
12 maanden
volledige garantie
Nooit voorrykosten'

nnen
tot 20% korting BEL NU

ma. t/m za. 9.oo tot 21.00 uuyl

023 - 357222 Jf

b.g.g. bel gratis 06-0226222. Hoofdkantoor: Nautilusstraat 167, Tilburg.

(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado

(Alle maten m cm)

Kunststof lamellen ^Jaloezieën
tot 25% korting tot 25% korting

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

l

weduwnaar van D. Loos-Groot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Haarlem:
Nel Heijne-Loos
LUC Heijne
Zandvoort:
Sina Paap-Loos
Nico Paap
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
3 november 1995
Correspondentieadres:
S. Paap-Loos
Nicolaas Beetslaan 46
2041 NP Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels op 8 november
plaatsgevonden.

E E N P L A F O N D O F W A NO

Hoogte lot maximaal 400

Drogisterij "BOUWMAN"

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Met grote droefheid deel ik U mede, dat mijn
levenspartner, onze vader, schoonvader en grootvader

Op 87-jarige leeftijd is van ons heengegaan onze
vader, schoonvader, opa en opi

Amsterdam: Jarmuiden 47, tel. 020 - 613 47 75, geopend ma t/m vrij 9 - 1 7 u en zat 10 - 1 6 u.
Vlaardingen: Energieweg 2, tel. 010 - 434 71 11, geopend ma t/m vrij 8.30 - 1 7 u en zat 9 -12.30 u.
Zeist: Woudenbergseweg 4 (t/o de Hema), tel 030 - 693 92 02, geopend di t/m vr 9 - 1 7 u, vrij av 19 - 21 u en zat. l O - 1 7 u

IKOOPIWOND

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Jaap en Han

geboren,
overleden,
22 mei 1897
30 oktober 1995
Wij zijn Huize Bodaan heel dankbaar voor de
zorgvuldige verpleging.
Eelde:
J. A. Nuiver
N. Nuiver-Broekzitter
Ernst:
A. Th. Nuiver-Rademakers
Achterneven, achternicht
en hun kinderen
Bentveld, Huize A. G. Bodaan
Correspondentieadres:
Hullandstraat 47
8166 AS Ernst
Ingevolge haar wens heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.
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350,399,-

tol 2(M)0 yur

Kerkstraat 12, Zandvoort
Fa. P. Klein
Celsiusstraat
192, Zandvoort
Super Noord
Gasthuisplein12, Zandvoort
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr. 9, Zandvoort

We zullen je missen

na een ongelijke strijd op 66jarige leeftijd is overleden.
Uit aller naam:
C. J. Lenaarts-Verschoor
i 3 november 1995
Sa Piet Leffertstraat 9
2042 EG Zandvoort
De crematie heeft woensdag 8 november plaatsgehad in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld.

laf onds

m zonder.,','/"",
onderbreking

Marjan

\

Zo krijgt elk interieur een nieuwe uitstraling.
Warm en gezellig of zelfs dromerig - koel en
strak zakelijk of zelfs hi-tec. U kunt alle kanten
uit! Maar ook als het gaat om panelen voor een
schitterend plafond of een bijzondere wand...
De Graaf biedt in haar grote showrooms
een voor Nederland ongekende keuze. En alles
wordt getoond in royale opstellingen. U bent
hartelijk welkom!

Lamellen voor ƒ 199,

Intens bedroefd vernamen wij het bericht van het
overlijden van

Verdrietig, maar dankbaar dat verder leed haar
bespaard is gebleven, moeten wij afscheid nemen
van

Juist ook voor uw wensen heeft De Graaf
een passende en verrassende oplossing.
Met schuif- of vouwdeuren en met de
meest uiteenlopende soorten interieurs kunt u
naar hartelust kiezen. De deuren zijn verkrijgbaar in allerlei afwerkingen: spiegel, houtstructuur, louvre, gelakt, gekleurd, etc. Bovendien
worden de kast-systemen op maat geleverd.
Makkelijker en mooier kan het niet!

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Onze hmuelijksdag was een

moeder van Michael en Deborah
Diep respect hebben wij voor de manier waarop
zij tegen het onvermijdelijke vocht.
Wij wensen allen, bij wie Marian een speciaal
plekje in het hart inneemt, alle sterkte toe.
Ouderraad en Medezeggenschapsraad
Nicolaasschool

Tekort aan bergruimte?

- vrijdag 15 december 1995, 20.00 uur bijeenkomst over Zandvoort-Noord
lokatie (onder voorbehoud): "t Stekkie,
Celsiusstraat 190, Zandvoort.
Ter afsluiting van deze gespreksronde komt een
avond voor de gehele gemeente Zoveel mogeliik,zullen dan ook de bevindmgen'uit de eerdere bijeenkomsten worden besproken Deze
avond heeft plaats op
- woensdag 20 december 1995, 20.00 uur
in Hotel Gran Dorado, Trompstraat,
Zandvoort.
Naast deze algemene aankondiging worden
diverse instanties en organisaties rechtstreeks
uitgenodigd
Men kan tevens schriftelijk op de plannen reageren Ditkan t/m 19 december 1995 Reacties
kan men sturen aan Burgemeester & Wethouders van Zandvoort, t a v GG/RO, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Vanaf 14 november kan iedereen die wil meediscussieren bij het bureau Voorlichting een mformatiepakket ophalen U kunt daar ook terecht
voor nadere informatie, tel (023) 576 14 92
(vanaf 1 december (023) 574 01 62)

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING
De volgende commissie vergadert volgende
week in het Raadhuis
maandag 13 november 1995, 20.00 uur,
commissie Financiën
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter mzage bij de receptie m de hal van het Raadhuis
bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp
dat op de agenda staat het woord te voeren

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
16 november 1995 om 15.30 uur. De plaats
van vergaderen is Raadhuisplem 4, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bydesector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 576 15 45

INTOCHT SINTERKLAAS

Goed nieuws uit Spanje1 Sint Nicolaas zal op
zaterdag 18 november aankomen in Zandvoort Als het weer niet tegenzit zal de Goedheiligmanom 11 SOuurbij de Rotonde voet op
Nederlandse bodem zetten Vanaf de Rotonde
zal de stoet zich m beweging zetten in de
richting van het Raadhuis, via de Kerkstraat,
alwaar de Sint om 14 00 uur officieel ontvangen zal worden door de burgemeester
Vervolgens vertrekt de stoet in optocht door het
dorp, waarna de Sint om 14 45 uur een bezoek
zal brengen aan activiteitencentrum 't Stekkie
Alle kinderen, en natuurlijk ook alle ouders, zijn
van harte welkom om Sint Nicolaas een warm
onthaal te komen geven
Wedstrijd Sinterklaasetalages
Voor de tweede maal m successie wordt dit jaar
m Zandvoort een Sinterklaasetalage wedstrijd
gehouden, onder het motto Bekijk het maar!
De gemeente en de Ondernemers Vereniging
Zandvoort vragen ondernemers uit alle delen
van Zandvoort om gedurende de Sinterklaasperiode een zo mooi en origineel mogelijke
etalage aan het publiek te tonen Voor de
mooiste etalages worden een drietal geldprijzen
uitgeloofd

Omdat niet alle ondernemers over een etalage
beschikken, wordt het begrip "etalage" ruim
opgevat ook een aangekleed venster of een
versierde ingang dingen mee1 naar een prijs
Laat uw_fantasie de vrije loop
Voorwaarde is dat de etalage/versiering pas na
5 december wordt verwijderd Het mooiste is
natuurlijk als d&etalage op 18 november a s
reeds is ingericht
ledereen die wil deelnemen aan de wedstrijd
kan zich vanaf heden opgeven bij de gemeente
Zandvoort, bureau Voorlichting, telefoon
(023) 576 14 92 Hier kan men ook terecht voor
nadere informatie
De deelnemende etalages zullen worden beoordeeld door een deskundige jury
Burgemeester Van der Heijden zal als voorzitter
fungeren Daarnaast zal een afgevaardigde van
de OVZ in de jury plaatsnemen
Maar de echte deskundigen zijn natuurlijk de
mensen die al winkelend die mooie etalages
aan zich voorbij zien trekken De gemeente zoekt
daarom twee inwoners van Zandvoort om m de
juryzittingtenemeni Belangstellenden kunnen
zich uiterlijk 17 november opgeven bij het bureau Voorlichting, telefoon (023) 576 14 92

WIJZIGING WINKELSLUITINGSVERORDENING EN VRIJSTELLING
VAN DE VERBODEN VAN DE
WINKELSLUITINGSWET
De gemeenteraad heeft in de vergadering van
2 november ingestemd met een wijziging van
de Verordening wmkelsluiting gemeente Zandvoort1995 Metdezewijzigmgheeftderaadde
bevoegdheid om vrijstelling te verlenen van de
verboden van de Winkelsluitingswet overgedragen aan het college van B & W De gewijzigde verordening treedt op 10 november 1995
m werking
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
hebben besloten tot het verlenen van vrijstelling
voor de gehele gemeente op alle zondagen
van 2 november t/m 31 december 1995.
De gewijzigde verordening en het besluit van
B & W liggen ter inzage bij het bureau Voorlichting & PR m het Raadhuis, ingang Haltestraat,
tel (023) 576 14 92 Tegen het besluit van
B & W kan bezwaar worden aangetekend
Belanghebbenden kunnen een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA in Zandvoort Uiterste inzenddatum
van een bezwaarschrift is 21 december 1995.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorzienmg worden ingediend bij de president van de
recntbank Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift Voor het indienen van een verzoek wordt griffierecht geheven

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten m het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
14 november 1995
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
0815-0900uur
Schuitengat
09 15-1U OOuui
Brederoc'estraat/Fnedhoff plein 10 15-11 00 uur
Tolweg
11 15-12 OOuur
Sophiaweg
12 45-13 30uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
13 45 -14 30 uur
Prof v d Waalstraat
14 45-15 30uur
Bramenlaan (Bentveld)
1545-1630uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

|

ZANDVOORT - „In alle
oude vissersdorpen is praktisch alles verdwenen. Het
volk was niet gewend zijn
wensen naar voren te brengen. Als vertegenwoordiger
van de niet-bezittende klasse hield je je bek. De SDAP
(Sociaal-Democratische Arbeiders Partij • red.) heeft de
arbeiders mondig gemaakt,
maar eigenlijk alleen in materiële niet in spirituele
zin."

door Ton van Doorn

Verfrissend om weer eens iemand te horen die het woord
bezittende klasse in de mond
neemt. Bovendien koestert C.J.
Wagenaar het ietwat vervlogen
ideaal dat kennis tot deugd
leidt. Hij gaf dan ook 36,5 jaar
les aan de HTS in Amsterdam
in de vakken tekenen en geschiedenis der bouwkunst. Behalve docent is Wagenaar („ik
ben ergens in de zestig") architect, lid van de Zandvoortse
monumentencommissie en van
het Genootschap Oud-Zandvoort.
Wagenaar die in 1958 als architect („ik ben geen Cortausier, hoor") toevallig in Zandvoort terecht kwam, hecht veel
waarde aan samenwerking met
de uitvoerders van zijn tekeningen. „Je maakt immers samen
iets. Dan moet er ook saamhorigheid bestaan. Door het contact met metselaars en timmerlui met de namen Paap, Koper
en Molenaar gaan ze open voor
je staan en komen de verhalen."
Op deze manier werd Wagenaars belangstelling voor de geschiedenis van Zandvoort gewekt. „Ik heb altijd interesse
Sinds kort heeft het geen zin
meer om je in te schrijven
bij een woningbouwvereniging. Er is namelijk
een nieuwe manier om
buurhuizen te verdelen. ledereen die een huis in Zandvoort, Haarlem of Heemstede wil, moet reageren op een
bon in de Woningkrant en
hopen dat hij de gelukkige is
die in aanmerking komt
voor de woning. Volgens
sommige Zandvoorters
heeft dit nieuwe systeem
een hoop nadelen. Deze
week de tweede aflevering
van een serie over de praktische gevolgen van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem.

C,J. Wagenaar is fervent voorstander van behoud oude vissershuisjes in Zandvoort

'Monumenten hoeven niet groot te zijn'
gehad voor kunst en cultuur,
daar hoort geschiedenis bij. Ik
houd van dingen die mooi zijn,
zowel van eigentijdse schilderijen als van kunstwerken die
de abonginals in Australië hebben gemaakt. Ach, de een gaat
naar Ajax of doet aan zeilen. Ik
ga niet naar Ajax, heb geen boot
en geen tweede huis. Ik 'ben
geen natuurkabouter, ik geniet
van architectuur. Ik wandel
graag door een stad om monumenten te bekijken."

Pannen van glas
Wagenaar maakt zich sterk
voor het monument van de kleine man. Hij woonde zelf in een
oud-vissershuisje dat bij de sanering van de Noord-buurt tegen de vlakte ging. „Die huisjes
waren klein, met je hand kon je
de dakgoot aanraken. Ze hadden vaak een ontaeschoten dak
met pannen van glas. Als de inwoners boven sliepen, keken ze
zo tegen de sterrenhemel aan."
„Maar het vissersgezin sliep
meestal beneden. De huisjes
hadden vaak twee bedsteden,
waartussen de 'koppieskast'
stond. Een van de bedsteden
was het ouderlijk bed met aan
het voeteneinde een kribbe
voor het jongste kind. Aan het
hoofdeinde lagen de po en de
blaker en er hing een koord
waarmee ze zich optrokken. De
armen hadden een aarden pot
en de rijken een tinnen po, ook
wel de nachtspiegel genoemd.
Het toilet was namelijk buiten."
De huisjes voldeden echter
niet aan de bouwverordening
en werden dus gesloopt. Wage-

gedwongen - hun eigen wo-

naar betreurt het dat na de oorlog niet is gekeken naar het Zuiderzeemuseum, waar de cultuur van de Zuiderzeevisserij is
geconserveerd. „Langs de
Noordzee zijn de overblijfselen
verbrokkeld terug te vinden. Er
zijn musea in Vlaardingen,
Scheveningen, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort en Egmond. Al
die plaatsen waren oude vissersdorpen. Die sfeer komt zo
goed terug in het toneelstuk
Hoop van zegen van Herman
Heijermans. En nu laat hier
een of ander klootvarken het
Heij er mans-huis afbreken."
„Hollanders weten niet wat
cultuur is. In Frankrijk of Italië
is dat wel anders. Frankrijk
heeft een minister van Cultuur.
In Nederland had je CEM en nu
WVC met cultuur achteraan.
Maar dat is ook de plaats die
het in Nederland inneemt."
„De overheid heeft nooit beleid gevoerd om iets van de
oude visserijcultuur te bewaren. 24 jaar geleden opperde ik
tijdens een bijeenkomst van het
Genootschap Oud-Zandvoort
de Haarlemmerstraat tot beschermd dorpsgezicht te maken. 'Die vent is gek,' zeiden ze. C. J. Wagenaar voor het grafmonument van Paulus Loot in de Hervormde Kerk: 'Zandvoort hield
Foto Andre Lieberom
Nu begint eindelijk het besef de blik jarenlang alleen gericht op toeristen'
door te dringen dat Zandvoort
veel monumenten heeft."
uit de periode 1850-1940 be- zijn? De vissershuisjes in Zahd- ik geen verdieping extra meer
schermd.' Kwestie van profile- voort zijn klein, eenvoudig en bouwen."
ren."
getuigen van goede smaak. Ze
„Zandvoort kende evenmin
Elite
„In 1900 bestond er ook mo- hebben bovendien een interes- een monumentenbeleid. De
„Die waardering heeft te ma- numentenzorg, maar voor het sante historische achtergrond. oude vissershuisje genoten
ken met het jaar 2000. De rijks-, paleis op de Dam, de monu- Veel mensen moeten echter geen bescherming en zijn bijna
provinciale en gemeentelijke menten van de elite. Het con- ziende gemaakt worden. Ook allemaal verdwenen. Goed, dat
instellingen die zich bezighou- serveren van monumenten van de bewoners van de huisjes we nu een concept-monumenden met monumenten willen de de kleine man is pas van veel moeten ontvankelijk zijn. Die tenlijst hebben. De weinige movolgende eeuw kunnen zeggen: recenter datum. Maar waarom zeggen nog steeds: als mijn wo- numenten van de kleine man
'Wij hebben de monumenten moet een monument groot ning een monument wordt, kan die zijn overgebleven, staan

We zijn dertig jaar voor nop lid van EMM'

door Martha Burger

dracht Maakt Macht zijn de
eengezinswoningen in Zandvoort slechts bestemd voor
'doorstromers' (mensen die
een huurwoning achterlaten).
„Dertig jaar EMM-lidmaatschap voor 'nop'," roepen ze
boos. De ouderenbond ANBO
steunt hen.

recht voorrang hebben bij de
toewijzing van huizen met een
tuintje. „Anders zitten sommigen hun hele leven in een flat."

Wegens gezondheidsredenen
moet ik er mee stoppen. Ik ben
namelijk ernstig ziek geworden
en kan mijn bedrijf niet meer
voortzetten. Ik had nog minstens vijfjaar door moeten werken, om er financieel uit te
IJN NAAM WIL HIJ niet in springen."
de krant, maar hij wil wel
vertellen waarom hij ver„Nu ik ziek ben geworden
ontwaardigd is. Eind veertig, staat mijn vrouw er alleen voor.
zwaar teleurgesteld en weinig Het gaat gewoon met. Ik moet
geloof meer in de EMM. „Daar mijn zaak zien te verkopen.
sta je dan. Ben je dertig jaar lid Ook ons huis moeten wij noodgeweest van EMM en heb je er gedwongen verkopen. Dat gaat
geen ene moer meer aan. Jarenlang heb ik keihard gewerkt en
een eigen bedrijf opgebouwd.

ons erg aan het hart. Vooral
voor mijn vrouw vind ik het
heel erg. Ze is heel erg gehecht
aan haar huis. Voor vrouwen
ligt dat nog veel gevoeliger."

Z

Starters

Take Huberts van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, afdeling Zandvoort,
vindt het beleid van de woningbouwvereniging geen goede
zaak. „Het bestuur van de
ANBO is het niet eens met het
beleid van EMM om eengezinswoningen slechts te 'labelen'
voor doorstromers. Ook oudere Zandvoorters, die altijd een
eigen huis gehad hebben, moeten het recht kunnen hebben
op een eengezinswoning."

nen komen voor een eengezinswoning als doorstromers. Volgens het beleid van EMM, maken ze als starters echter geen
enkele kans. Vooral als deze
mensen al ouder zijn, is dat
zeer verdrietig."
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„Nu ben ik naar EMM gegaan
en heb de situatie uitgelegd. We
wilden graag in aanmerking komen voor een woning met een
klein tuintje. Maar het komt er
op neer, dat we daar geen recht
op hebben, hooguit op een flat

inwoners van Zandvoort hierover denken. Het kan hen uiteindelijk toch ook overkomen.
Als je absoluut niet tegen een
flat m Noord kan, moet je dan
als Zandvoorter maar uit je
dorp vertrekken? Geef mensen,
die zo lang lid zijn geweest van
EMM en in een noodsituatie terecht zijn gekomen dan in ieder
geval de status van 'doorstromer'. Dat zou ik rechtvaardig
vinden.
Wat er nu gebeurt is je rein„Ik vraag mij af of dat fair is.
Ik vraag me ook af, hoe andere ste discriminatie."

in Noord. Er werd ons gezegd
dat we tot de categorie 'starters'
behoren. Alleen doorstromers
komen in aanmerking voor een
eengezinswoning. Opeens besefte ik daar aan die balie bij
EMM: ik heb dertig jaar betaald voor Jan Lul en een onbekende uit Haarlem, die toevalhg een woning achterlaat, heeft
straks meer rechten op die woning dan ik."

'Ook ouderen hebben recht op een eengezinswoning'

'Er zijn te weinig huizen'

Volgens het beleid van Wo- vens bestuurslid van EMM. Hij
zegt formeel geen woordvoerningbouw Vereniging Eender meer te zijn van de Vereniging van Huurders.
Lida Weilers neemt de taken
van hem over: „De vereniging is
Gemeentebestuur
van mening, dat het systeem
uitstekend functioneert. Het
staat achter EMM
systeem gaat ervan uit, dat
Wethouder de Jong was voor mensen zelf mondig genoeg
commentaar niet bereikbaar. zijn om te reageren als ze een
Volgens Egon Snelders, ge- woning willen. Bovendien voormeentevoorlichter werkt het komt het dat mensen met koopwoonruimteverdeelsysteem
woningen de woningen voor de
goed.
huurders wegkapen. Er zijn nu
eenmaal te weinig huurwomnOp voorstel van EMM zijn er gen in Zandvoort."
regels voor de woningverdeling
„Sommige mensen wonen al
opgesteld en aan de gemeente hun hele leven m een flat en
voorgelegd. Het is in augustus hebben nooit de kans gehad om
door het college overgenomen in een eengezinswoning te koen ter kennisname vastgelegd men. Een groot deel van het
m de commissie maatschappe- goedkope
huurwoningenbelijk welzijn van augustus. Dit stand werd voorheen, doordat
betekent dat het college en de oudere Zandvoorters met een
raad heeft ingestemd met het
gevoerde beleid van EMM.

Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag m Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred.. J M. Pekelharmg
Hoofd commercie: J F. Sas

Met ingang van 15 november begint
deze krant een serie over architectoni.sch waardevolle gebouwen in Zandvoort. De rubriek komt tot stand in
samenwerking met C.J. Wagenaar.
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nïng moeten verkopen, voelen zich gediscrimineerd
Jarg Weidema, is behalve be- eigen woning toch qua puntendoor het nieuwe woonruim- stuurshd
van de Zandvoortse systeem vaak bevoordeeld wate-verdeelsysteem.
Vereniging van Huurders te- ren, onttrokken aan de sector

Zandvoorts
Nieuwsblad

erop. Het dorp hield de blik jarenlang alleen gericht op de
toeristen. Er bestond geen taegnp voor de eigen identiteit."
„Zandvoort is een oud vissersdorp. De inwoners leefden
van de visserij, deden er nog
een beetje landbouw bij. Midden vorige eeuw ontdekten toeristen het dorp. Grote hotels
werden gebouwd Tussen Oostenrijk en het station m Zandvoort liep een speciale trein.
Koningin Sissie kwam kuren.
Dr Metzger die de geneeskrachtige werking van zeewater had ontdekt als het werd
verwarmd tot 35 graden, vestigde zich in de badplaats."
„Het dorp was arm, maar
werd ineens overspoeld door
rijkelui. De Zandvoorters werkten in de enorme hotels, deden
de was voor de gasten, maakten
hun bedden op, poetsten de kamers. Eigenlijk waren ze
knecht. Ze zagen de menu's
met meerdere gangen, het servies van Regout, de grote gedekte tafels. Maar zelf aten ze
thuis uit een kommetje. De vissers liepen nog m klederdracht.
De Zandvoorters werden vermalen onder het opkomende
toerisme."
„Als reactie trokken ze zich
op zicKzelf terug. De autochtone Zandvoorters klitten ontzettend aan elkaar, ze vormen een
hechte gemeenschap. Het Genootschap Oud-Zandvoort telt
dan ook enorm veel leden. Binnenkort hopen we het duizendste lid in te schrijven."

Oudere Zandvoorters vinden ander woonruimte-verdeelsysteem niet eerlijk

Anderzijds vinden de directeur van EMM en de woordZANDVOORT - Sommige voerster van de huurdersvereinwoners van Zandvoort die niging dat 'doorstromers' tewegens gewijzigde financië-

le omstandigheden - nood-

Zandvoorts
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donderdag 9 november 1995
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waarvoor het bedoeld was. In
het nieuwe systeem hebben
deze mensen geen rechten
meer."
„Wjj zijn het eens met het gevoerde beleid van EMM. lemand die altijd in een koophuis
gewoond heeft, neemt dat risico, net als een bedrijf kopen een
risico in zich heeft. Maar als er
echt wat aan de hand is, dan
zijn deze mensen niet rechteloos. Voor hen is er een urgentiesysteem. Met een sociale of
medische indicatie krijg je altijd een huurflat, maar nooit
een eengezinswoning. Als alle
'urgenten' in Zandvoort die
rechten zouden hebben, dan
zou je weer geen doorstromingen hebben. Maar als je echt
urgent bent, dan neem je zo'n
flat. Dan ben je blij dat je eindelijk een dak boven je hoofd
krijgt."

„De een heeft hard gespaard
en was zuinig op zijn centjes.
Misschien hebben ze wel al die
tijd krom moeten liggen, om
een huisje te koesteren. De ander heeft zijn geld misschien op
een andere manier opgemaakt
en een woning gehuurd. Maar
dat mag geen verschil maken.
Dat vindt de ANBO onjuist. De
menselijke kant van het verhaal is namelijk, dat ze gelijke
kansen moeten krijgen. Mensen die hun huis noodgedwongen moeten verkopen, moeten
net zo goed in aanmerking kun-

(ADVERTENTIE)

Die STOELEN koop ik NU!
PHILIPS

l,

Wacht niet langer, maar koop
NU nieuwe meubels.
Want bij de winkels
van de meubelboulevard
Beverwijk kun je t/m 18
november schitterende
kado's uitkiezen.
Van een mixer tot
een combimagnetron.
Bij ieder meubel datje koopt.
Dus sla nu je slag en profiteer!

een eigen huisje te laten. Bij
oudere mensen gaat het lampje
langzaam uit. Als het niet meer
kan, zullen ze op de een of andere manier moeten verkassen.
In Zandvoort is er - door de
sluiting van het HIK - een lange wachtlijst ontstaan voor aan„De overheid is erop uit om leunwoningen. Ook vanuit die
de mensen zo lang mogelijk in kant zal het dus lang duren,

voordat iemand een woning
(met tuintje) krijgt toegewezen.
Je kunt niet zomaar even zeggen: Ga maar naar een flat in
Noord en een ander die eensgezinswoning wel toewijzen, omdat hij nu eenmaal een huurwoning achterlaat. Dat vindt de
ANBO niet eerlijk."

Kramer: 'Duidelijk en eerlijk systeem'
Volgens Peter Kramer, directeur van woningbouwvereniging EMM, is er niets mis met
de nieuwe manier om huurhuizen te verdelen. „Het is een duidelijk en eerlijk systeem. Er
zijn natuurlijk altijd mensen,
die problemen hebben met de
regelgeving. Iemand die op een
woning inschrijft en hem niet
krijgt, is natuurlijk teleurgesteld. Er zijn ongeveer zeshonderd eengezinswoningen in
Zandvoort, waarvan circa zestig woningen in de vrije sector
met een kale huurprijs boven
de 1015 gulden per maand. Ze
zijn volgens het beleid van
EMM en de gemeente alleen
maar voor doorstromers bestemd."
>
„Op een eengezinswoning
schrijven gemiddeld zestig
mensen m. Iedereen die in een
flat woont, wil zo'n woning hebben. Er komt er dan maar eentje uit de bus rollen, de rest
heeft 'pijn'. Dat begrijp ik wel.
Het is altijd zuur, als je er niet
bij bent. Toch is het eerlijk en
rechtvaardig."
„Vroeger was het systeem ondoorzichtig. De suggestie werd
gewekt dat als je maar vaak genoeg bij de gemeente aanklopte, je voorrang kreeg. Daarnaast werd de toewijzing van
woningen uitgevoerd door zowel de gemeente als EMM. Het
was een combinatie van lidmaatschap en punten en het gaf
de indruk dat er nog wel wat te
regelen viel. Tegenwoordig kan
men niet meer van de regels
afwijken. Dat is een politieke
keus, die vanuit de overheid gemaakt is."
„Een oudere Zandvoorter,
die zijn eigen woning wegens
gezondheidsredenen moet verkopen, is hier echter zo aan de
beurt. Hij is inderdaad een
'starter', maar als zijn inkomen
past binnen de toewijzing, dan
hoeft hij niet lang te wachten.
Alleen betekent het wel, dat hij
een flat toegewezen krijgt en
geen eengezinswoning. Gezien
de gezondheidsredenen zou
een flat zelfs beter kunnen zijn.
De flats zijn gelijkvloers en de
laatste jaren hebben EMM en
de gemeente een aantal flats
toegankelijker gemaakt voor
ouderen."

„Ik vind het dan ook geen argument als mensen zeggen: ik
heb altijd hard gewerkt en mijn
eigen woning betaald. Nu heb
ik recht op een eengezinswoning van EMM. Daar kunnen
we bij EMM niets mee. Iedereen heeft die wensen. Er is voor
deze mensen altijd een flat taeschikbaar."
„De eengezinswoningen in
Zandvoort zijn schaars. Daarom zijn ze bestemd voor doorstromers. Hierdoor stroomt
het ook allemaal veel beter
door. De mensen die in de eengezinswoning gaan, laten namelijk een huurwoning achter.
Er komt een hele keten op
gang. Vroeger, met het oude
systeem, gebeurde het maar al

te vaak, dat mensen hun woning verkochten om vervolgens
in een huurwoning van EMM te
gaan zitten. Er kwam bijna
geen eengezinswoning vrij voor
de mensen die een huurflat bewoonden."
„Ik moet bovendien zeggen,
dat het systeem voor jonge starters een stuk moeilijker is. Ze
komen met gauw m aanmerking voor een flat. Voor een
'starter' is namelijk de hoogste
leeftijd van belang. Vroeger
kwamen ze echter ook niet aan
de bak. Velen van hen zijn naar
Hoofddorp verhuisd. De ouderen die als 'starter' aangemerkt
worden, hebben dus veel meer
kans op een flat in de sociale
sector "

Meningen

Verlanglijstje
Het is wel wat vroeg, maar
M.A. Snijders Blok wil gru-du;
een verlanglijstje aan Sinterklaas doorgeven.

Beste Sinterklaas, wilt dit
jaar bij uw intocht minstens
honderd kinderen de hand
schudden, korte gesprekjes
met wat jonge kinderen houden, u niet met volwassenen bemoeien en als u een speech
houdt, alleen de kinderen toespreken.
Laat uw dankwoord aan de
winkeliers maar zitten, de volwassenen weten heus wel wie
uw intocht betaalt En dat harmkje bij Kroon... dat kan toch
ook een ander keertje? Als u bij
dit alles ook nog vriendelijk
kunt glimlachen, vinden de kinderen u vast de aardigste Sint
van Zandvoort en omstreken
Het is misschien een lange
lijst geworden en wellicht ook
wat saai om te lezen. Waarschijnlijk is het leuker om videobanden te kijken van uw collega Bram van der Vlught of zaterdag de directe uitzending te
volgen van zijn intocht m Nederland. Maar lieve Sint, ik zou
wel heel blij zijn als u mijn wensen in vervulling kunt laten
gaan.
M.A. Snijders Blok
Zandvoori

Sint per boot
ZANDVOORT - Net als voorgaande jaren brengt de Konmkhjke Nederlandse Reddingmaatschappij Sinterklaas aan
land. De Goedheiligman komt
op zaterdag 18 november om
half twee aan op het strand
Een groep Pieten zal Sinterklaas begeleiden. Alleen als het
heel slecht weer is, rijdt hij op
zijn paard Zandvoort binnen
via de Haarlemmerstraat.

Etalage-wedstrijd
ZANDVOORT - Voor het
tweede jaar looft de gemeente
een prijs uit voor de winkelier
met de mooiste Sinterklaas-etalage Volgens de gemeente weten de Zandvoorters die hun
boodschappen in het dorp doen
echter het beste wat de mooiste
etalage is. Elke Zandvoorter die
mee wil jureren kan zich voor
17 november opgeven bij het
bureau Voorlichting in het
raadhuis
(telefoonnummer
023-5761492).
Burgemeester
Van der Heijden is voorzitter
van de jury.

Flemingstraat klaar
ZANDVOORT - De twintig
nieuwe huizen aan de Flemingstraat worden deze maand opgeleverd. Daarom onthult woningbouwvereniging EMM vrijdagmiddag om half drie de
naam voor het complex. De
bouw van de huizen is op 13
januari begonnen. Op 12 juni
bereikte het complex zijn hoogste punt.

Mensen in nood
ZANDVOORT - De kledingactie voor de Stichting Mensen in
Nood, die op 27 en 28 oktober
gehouden werd, heeft 2,3 ton
aan kleding opgebracht. Dat is
ongeveer de helft van de opbrengst van voorgaande jaren.
De Stichting Mensen in Nood
betreurt het dat de opbrengst
terugloopt. Volgens de stichting is dat een landelijk verschijnsel.

Bazaar
ZANDVOORT - De jaarlijkse
verkoopmiddag van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
vindt op zaterdag 11 november
van twee tot vier plaats in het
NPB-gebouw (Brugstraat 15).
Op de bazaar zijn boeken, Ip's,
kerstartikelen en handgemaakte snuisterijen te koop. De toegang is gratis.

Verrassing! Inbrekers bellen tegenwoordig Zandvoorters op om hen naar de studio in Aalsmeer
te lokken. Daar zou dan een prijs op hen wachten. Maar wie teleurgesteld thuiskomt, ontdekt de
echte 'surprise'

Illustratie Mare de Boei
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Jaap's Café
vrijdag l O november
geopend
dinsdag t/m zaterdag
van 1 7.00 tot 03.00 uur
zondag van 15.00 tot 03.00 uur
's maandags gesloten

Tot ziens!

Stationsplein 17/22, leuk driekam.app. met schitterend uitzicht op 5e etage. Ind.: ruime hal, woonk. met laminaatvloer, open keuken en inb.app., 2
si.k., toilet, badk. met wastafel en
douchecabine, balkon oost.
Vr.pr. ƒ 189.000,- k.k.
Dr J. G. Mezgerstraat 69, driekam.hoekapp. (vh 4) op 2e et. Opp. 90
m2. Ind.: hal, woonk. met balkon ZO,
open keuken, 2 si.k., toilet, badk. met
wastafel en douche.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.
Garage ƒ 25.000,- k.k.

Ook in de winter
1995-1996
komt de warmte
weer van
Confet'ti

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Haltestraat 59
Tel. 023-571 2085

VAN

NIEUW

NIEUW

HALTESTRAAT
ZANDVOORT

MAKELAAR QG.
Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '95/'96

Jacks nu van

Aankoop/Verkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
Proiekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

foto's Foto Boomgaard

Voor de week van 30-10 t/m 5-11 '95
Week
streefverbruik*

800
1000
1200
. 1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900'
4200
4500
5000
5500
6000
6500

22
27
32
38
43
48
54
59
65
70
75
81
89
97
105
113
121
135
148
162
175

Totaal vanaf
l november **

22
27
32
38
43
48
54
59
65
70
75
81
89
97
105
113
121
135
148
162
175

Kosten
deze week
ƒ11,44
ƒ14,04
ƒ 16,64
ƒ19,76
ƒ 22,36
ƒ 24,96
ƒ 28,08
ƒ 30,68
ƒ 33,80
ƒ 36,40
ƒ 39,00
ƒ42,12
ƒ 46,28
ƒ 50,44
ƒ 54,60
ƒ 58,76
ƒ 62,92
ƒ 70,20
ƒ 76,96
ƒ 84,24
ƒ91,00

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u noq geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

i u \J
/>Q
maar slechts
Jr ^ 95

Bij koud weer,
gezellig rondom
het open haardvuur
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 5712932
ledere dinsdag en woensdag gesloten.

Openingstijden:
Maandag - zaterdag
10.00-18.30 uur
Zondag
12.00-17.00 uur
Koopavond op vrijdag tot 21.00 uur

Het Nederlandse Rode
Kruis afd. Zandvoort
houdt traditionele
verkoop van
Welfare-artikelen.
Grote verkoop tegen weggeefprijzen van
o.a. met de hand gemaakte Sint Nicolaasen Kerstgeschenken.
op woensdag, 15 november van 9.00 tot
16.00 uur in de RODE KRUIS-CARAVAN
op de markt en
op dinsdag, 21 november van 9.00 tot
16.00 uur in het HUIS IN DE DUINEN.

en

H Nieuwsblad

23 november a.s. Sint-Puzzel

De opbrengst van deze verkoop komt geheel ten goede aan het doel van de Welfare: het organiseren van wekelijkse bijeenkomsten en activiteiten voor mensen,
die behoefte hebben aan een gezellig contact.

On

/J

">aakbe<it

DOOR UW AANKOOP STEUNT
U DIT RODE KRUISWERK

BtOBMStERKUNSr

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuurtapijtreinigers
Tel. 5714764 - 5714090

Gratis
ruime
porkeergelegenheid

Jaap veel succes!!

;THE'
nottus:
OP MAAT GEMAAKT

5712060

/ t \ ALUMINIUMSCHUIFDEURSYSTEEMVAN 10MMSPB3ELDEUREN

Beschikbaar gesteld door
JUPITER, Raadhuisplein

TROOSTPRIJZEN
4 SINTERKAAS kado's t.w.v. ƒ 25,-

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

Onze promotiepieten delen
zaterdag 25 november
snoepgoed uit van de HEMA, Zandvoort

OVZ

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie!

O

o

maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag-zaterdag

weekend aanbieding

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

* KIBBELING MENU
met saus en salade
Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

Viskraam
„DeZeereep"
Mare Buchel
5 dagen per week geopend
in winkelcentrum Nieuw-Noord

enz.

door
Trompwinkel, Grote Krocht

(voorheen The Saloon, anno 1 977)

Han, Birgit, Ramon en Harro

Haltestraat 65

Fa* Gansner & Co.

Jaap's Café

NOORD

De specialist in
al uw bloemwerken

JöluflS Zandvoort, tel.

een beetje oud, een beetje nieuw,
vanaf vrijdag l O november!

Haltestraat 59, het gezelligste drinken.
(Twee broertjes weer vlakbij elkaar)
Haltestraat 75, het lekkerste eetcafé.

Super

Natuurlijk doen
'n weekend
bloem!!!

HOOFDPRIJS
4 KADOBONNEN t.w.v. ƒ 50,-

99,"

een warm gevoel!
want de parka's van
Confet'ti kosten
nu geen I39f>

uitgerekend voor U!

Normaal
jaarverbruik

voor

l spiegel-en l paneeldeur kamerhoog
Een hang- en leg- indeling

f. 1145?
f.
520.-

f. 1665.Uw kastindeling of wand bepaalt het aantal deuren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

Voor documentatie en prijzen beb 020-6101046
THE DOORS Jan Rebelstraat S Amsterdam
(tussen Osdorperfaan en OokiMer weg)

* 4 SLIPTONGETJES
* KABELJAUWFILET

2 voor
* 1 ZAK MOSSELEN
incl. 4 sauzen
* HOLLANDSE NIEUWE

7,50
10,4,—

, 7,50
12,50
2,50
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Toen Sinterklaas nog Zwarte Piet was
Het duurt nog even voordat het Sinterklaas is, maar dat
maakt voor de Zandvoorter Tonny van Renterghem niet
uit. Hij is al ruim 15 jaar in Sinterklaas en Zwarte Piet
geïnteresseerd. Zomer en winter. Van Renterghem heeft
een Engelstalig boek geschreven over de oorsprong van
deze twee figuren. In de Verenigde Staten is het zo'n succes
dat de eerste druk .al uitverkocht is. Binnenkort ligt het
boek ook in Nederland in de boekhandel. Voor Nederlanders is het namelijk ook interessant, vindt Van Renterghem. „Het gaat helemaal terug tot de prehistorie. Toen was
Piet de schakel tussen natuur en mens. En dat is van
belang, want als we onszelf niet willen vernietigen, moeten
we weer terug naar de natuur."
door Monique van Hoogstraten

t T AREN GELEDEN probeer-

«J de ik mijn vrienden in
Amerika te vertéllen wie Sinterklaas en Zwarte Piet zijn. En zo
kwamen we ook op Santa
Claus. Maar eigenlijk wisten we
geen van allen hoe het nu precies zat. Zo is dit boek geboren," vertelt Tonny van Renterghem, die lange tijd in de
Verenigde Staten woonde,
maar nu inmiddels in het centrum van Zandvoort een huis
heeft.
Zijn boek When Santa was a
Shaman brengt de oorsprong
van Sinterklaas en Zwarte Piet
in kaart. De prehistorische
Shaman is de pervader van
deze cultus die in Nederland
rond 5 december losbarst. Van
Renterghem: „Shaman was een
mythologische figuur die een
verbinding vormde tussen de
mensen en de natuur. Hij, of zij,
want er waren ook vrouwelijke
Shamans, legde de natuur uit
aan de mensen. Op grotafbeeldingen kom je deze figuren bijvoorbeeld tegen. De oudste afbeelding dateert volgens Van
Renterghem uit 10.000 voor
Christus. Het opvallende aan
die figuren is dat ze vaak een
bezemroede bij zich dragen en
een er'ecte penis hebben. Dat
zijn symbolen van de voortplanting."

Zwart masker
In de loop der jaren veranderde deze heidense 'oer-Piet' van
uiterlijk en van karakter. De penis werd bedekt, hij kreeg vaak
een zwart masker en uiteindelijk adopteerde de kerk hem
door hem tot slaaf van de heilige Sint Nicolaas te maken.
Het feest rondom de vroegere
Shaman bleef wel bestaan, alleen de betekenis werd anders.
Het feest was niet langer een

heidens jachtfeest, de kerk en
de mensen koppelden er langzaam maar zeker een feest met
cadeautjes voor kinderen aan.
„Opvallend is datje dat feest
in de hele wereld op verschillende dagen ziet terugkomen,"
signaleert Van Renterghem.
„In Grou vieren ze Pietersdag
en in de Verenigde Staten' komt
de overbekende Santa Claus
met kerst langs. Dat laatste
komt doordat er in 1830 iemand
een artikel schreef over Nederlandse gewoonten. Dat werd
dertig jaar later opgepikt door
de dichter van het gedicht It
was the night before Christmas."

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Geluidswal Nog voor l december moet er een
geluidswal neergezet worden bij Gran Dorado.
Dat wil de provincie. De wal moet 14 meter hoog
worden en dient om het geluid van het circuit
tegen te houden.
Kuwait Twee broers uit Kuwait zijn in Zandvoort 'gestrand', doordat hun geboorteland ingenomen is door Irak en hun vader in Nederland
een expositie heeft. Ze zijn hartelijk ontvangen
op de Gertenbach Mavo.
Alternatieve straffen Het HALT-bureau start 12
november. Dit bureau regelt alternatieve straffen voor jongeren die dingen vernield of taeschadigd hebben.
Verkeer De gemeente wil het verkeer via de Cort
van der Linden en de Frans Zwaanstraat gaan
leiden om de files in het centrum op te lossen.
Ontmoetingsdag Meer dan driehonderd ouderen
en gehandicapten hebben de Ontmoetingsdag
bezocht. De dag had een extra feestelijk tintje,
omdat mevrouw Maris (voormalig voorzitter
van het Comité Ontmoetingsdag) tot erelid benoemd werd.
Lift Speciaal voor ouderen komt er een lift in het
portiek van De Pavaugeplein 17-19. Dat is heel
bijzonder, omdat het tot nog toe onmogelijk was
om een lift in een portiek aan te brengen.

Structuurschets Tijdens een informatie-avond
voor Nieuw Noord hebben de bewoners afwijzend gereageerd op de structuurschets. Ze vinden de geplande weg tussen de Herman Heijermansweg en de Linnaeusstraat een slecht idee,
omdat ze vrezen dat Nieuw Noord nog geïsoleerder wordt dan nu het geval is. Volgens de bewoners ligt de weg te veel langs de rand van de weg.
Als een rode draad liep tijdens de informatie-avond bovendien het cir.cuit. Dat ligt zo ongelukkig dat Zandvoort onmogelijk nog eens duizend
woningen kan bouwen zonder problemen met de
provincie te krijgen over de geluidsoverlast.
Winter Even onverwacht als hevig is de winter
ingevallen. De daken van de Zandvoortse huizen
zijn vrijdagnacht bedekt met een dikke laag
sneeuw. Overigens heeft de pret maar kort geduurd: vrijdagavond was alle sneeuw alweer verdwenen.
Operette In gebouw De Krocht treedt de Operette Vereniging op. Vier dagen lang verandert De
Krocht in een operettecafé.
Kapper Heezius Hairstyling opent aan de Tolweg een nieuwe winkel. De kapper knipt mannen en vrouwen.

PREEK IK JARG WEIDEMA, u weet wel, die felle
woordvoerder van de
Huurdersvereniging, is het
opeens net of ik de directeur
van EMM, Peter Kramer hoor
praten. Ik dacht nog bij mezelf,
zo'n harmonieus modelletje
heb ik nog niet eerder rneegemaakt.
Vervolgens
blijkt
opeens dat hij niet alleen bestuurslid van de Huurdersvereniging is, maar dat hij tevens
bestuurslid is geworden van
EMM. Ik mag hem ook niet
meer als woordvoerder in de
krant citeren: „Dat wil EMM
liever niet, om dubbelheid te
voorkomen," aldus Weidema
verontschuldigend.
Nou vind ik Jarg Weidema
een prima vent, hoor. Ik genoot
altijd van zijn felle manier van
reageren. Ik twijfel ook echt
niet aan zijn integriteit. Maar
toch vind ik dat zoiets eigenlijk
niet kan. Jarg zelf zegt, dat hij
dat prima kan bewaken. Echter: begint de censuur niet al

In die tijd had deze Santa
Claus trouwens nog wel een roe
in zijn handen en keek hij grimmig uit zijn ogen. Hij kreeg pas
een vriendelijker karakter toen
Coca Cola hem als kindervriend met een flesje Cola in
zijn handen ging presenteren.
Zijn beeltenis ging dankzij het
Amerikaanse leger, dat veel
Cola dronk, de hele wereld
over. Zo is Santa Claus bijvoorbeeld ook in Azië terechtgekomen.

In 1930 speelde de vader van Tonny van Renterghem voor Sinterklaas. Zijn vader was op dat
moment 45 jaar. De rol van Sinterklaas is door de eeuwen heen, en zelfs de laatste decennia, erg
veranderd volgens Van Renterghem
Foto Merkeibach
„Weet je, ik had voordien nog American Discount Bookstore
nooit een boek geschreven."
in de Kalverstraat 185, Amsterdam. Kaarten voor de EngelstaTonny van Renterghem geeft op lige lezing kosten tien gulden, te
22 november een lezing bij de bestellen via telefoonnummer

Kerkdiensten
Weekend
11/12 november 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: SOW met ds
vd Vate, HA, met koor.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: SOW in Hervormde Kerk.
Roomskatholieke Kerk, Grote

de badplaats door

S

Leger

Van Renterghem, die zich 15
jaar in Sinterklaas verdiept
heeft, kan er uren over vertellen. „Het is begonnen als een
hobby. Ik kwam telkens zo hier
en daar wat meer tegen over
Zwarte Piet en Sinterklaas. In
het begin wist ik niet zo goed
hoe ik moest zoeken. Maar op
een gegeven moment leer je de
symbolen in schilderijen en afbeeldingen kennen en dan
wordt het makkelijker om aan
materiaal te komen."
Hij is verbaasd dat zijn boek
in Amerika al uitverkocht is.

met

020-6255537. Bij de American
Discount Bookstore is ook het
boek verkrijgbaar. In Zandvoort is het boek te koop bij de
AKO in de Kerkstraat.

waar je je mond niet meer in
het openbaar kan opendoen? In
het bestuur van de EMM moeten nu eenmaal huurders van
Zandvoort vertegenwoordigd
zijn. Dus kiezen ze de meest
felle. Da's logisch, toch? Toch
hoop ik, dat de huurders Jargie
weer snel terugkrijgen.
Maar dat was niet het enige
wat me dwars zat. Mijn telefoon
staat al twee weken lang te rinkelen. Een flink aantal mensen
is boos op Gemeente Belangen
Zandvoort. Wist ik veel. De
(oude) voorzitter Jan Jongsma
schijnt weer terug pp het honk
te zijn. Ik dacht dat hij zich had
teruggetrokken om zich in een
hoekje te schamen. Welnee, hij
schijnt zelfs nog een propagandavergadering van de partij te
hebben voorgezeten. En de leden van GBZ vinden het alle-

maal best.
Een tijdje terug schreef ik
een verhaal over twee vroegere
werknemers van hem. Die
moesten hem zelfs via de rechter dwingen om de loonstrookjes af te geven. Konden ze eindelijk eens hun salaris narekenen. En wat blijkt? Ze krijgen
nog steeds een hoop geld. Zij
zijn trouwens niet de enigen.
Sommigen zijn dat misschien
alweer vergeten, maar ik onthoud zoiets wel. De nalatigheid
van hun baas heeft hun leven
immers drastisch veranderd.
Je zou je kunnen afvragen, tijdens een nachtmerrie of zo, of
iemand die niet goed opkomt
voor de belangen van zijn werknemers, dan wel Gemeente Belangen Zandvoort als voorzitter
kan vertegenwoordigen? Op de
brochure van GBZ staat geschreven: GBZ recht door zee.
Ik denk op zo'n moment dan
alleen maar: amme hoela, weg
er mee.
MARTHA BURGER

'Onze vriendschap is na
tachtig jaar nog hetzelfde'

(ADVERTENTIE)

Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Meij--'

er.

Zondag 10.30 uur: pastor Duijves
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zaterdag: verkoopmiddag van
twee tot vier uur.
Zondag geen dienst.

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191.
HUISARTSEN: Gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Paardekooper,
H. Scipio-Blüme, F. Weenink.
Elk weekend, avond/nacht vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-)
5730500. De spreekuren van de
dienstdoende arts zijn zowel op
zaterdag als zondag van 11.30
tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet
nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse' Apotheek, H.B.A. Mulder, tel. (023-)
5713185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen na kantooruren tel.
06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat.6A, Zand-,
voort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (023-) 5713888.
Dierenambulance: 023-5363476
of alarm 023-5334323.
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 5471471.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. (023-) 5717373,
op alle
werkdagen
van
10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Pustbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (023-) 5719393. Open op
niaandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Afspraken: tel.
023- 5719393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
Sebruik te kunnen maken,

dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-5320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt
Sexueel
Geweld:
tel.
023-5340350 op werkdagen
12.00-14.00 uur en maandag- +
donderdagavond
19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) -5719562 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - 5235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (0230 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Speelweek van 9 t/m 15 November
Als kind speelden ze al samen, inmiddels leest mevrouw Van Ittersen (links) elke dag de krant of
een tijdschrift voor aan haar vriendin mevrouw Bloemarts (rechts)
Foto André Lieburom

van mevrouw Van Ittersen sa- vertelt mevrouw Van Ittersen.

Pelicaen

ter Jetty in Aerdenhout op

in Aerdenhout.

heeft ze een fles champagne en

Maar dat was wel in de jaren kraamvisite bij de moeder van iets lekkers voor bij de koffie in

huis gehaald.
De twee vriendinnen wonen
allebei ongeveer anderhalfjaar
in Bodaan. Daarvoor woonde
mevrouw Van Ittersen 54 jaar
in Aerdenhout en mevrouw
Bloemarts 35 jaar in Den
Woensdag was het tachtig
Bosch, „'s Zomers paste ik aljaar geleden dat Jetty van
tijd op een huis in Aerdenhout.
Ittersen (83 jaar) en Irene
Dus dan zagen we elkaar gelukBloemarts (80 jaar) elkaar
kig."
voor het eerst ontmoetten.
Last van heimwee naar het
Zuiden lijkt mevrouw Bloemarts niet te hebben. ,,Het leu6T^EIGENLIJK IS de vriendke is dat allerlei oude vrienden
XL schap begonnen bij onze
hier uit de buurt nu weer volop
moeders," vertelt mevrouw
op bezoek komen. Bovendien
Van Ittersen. „Zij zaten bij elheb ik 24 neefjes en nichtjes,
kaar op school. Bovendien wawaarvan er veel hier in de omren ze familie van elkaar, want
geving wonen. Die zie ik nabeiden heetten ze Van Lennep."
tuurlijk ook regelmatig."
Op 8 november ging de moeder
Mevrouw Van Ittersen komt
dagelijks op bezoek om de
krant of een tijdschrift voor te
lezen. „Bovendien praten we
veel samen. Het is zo fijn dat we
allebei dezelfde mensen kennen. Of het gaat over vroeger.
Ik kan me nog heel goed herinneren dat we speelden in de Pelicaen, het huis van mijn vriendin," zegt ze.
„Vaak gaan onze gesprekken
ook over de wereldgebeurtenissen of over uitzendingen op de
televisie," vult mevrouw Bloemarts aan. „Alleen over Th?
bold and the beautiful wil ik het
niet hebben. Daar kijkt zij altijd
naar, maar ik sla dat programma altijd over. Ik kijk liever
Tussen kunst en kitch."
Tussen de Hogeweg en de Brederodestraat loopt de Paradijsweg. naar
In al die jaren is de vriendDie weg is vernoemd naar het duinboerderijtje dat zich rond 1850 schap
nauwelijks veranderd.
in de duinen op anderhalf uur gaans vanaf de Hogeweg bevond.
doet het tweetal wel
Het 'Paradijs' lag heel idyllisch, maar moest verdwijnen toen de Natuurlijk
dingen dan vroeger
duinen verdroogden vanwege de waterwinning. In 1929 werd de andere
(toen speelden ze als jonge
boerderij afgebroken.
meisjes bij elkaar), maar de
band is nog steeds heel hecht.
De Paradijsweg sluit deze serie over straatnamen af. Volgende
Mevrouw Van Ittersen: „Van
week begint op pagina 5 een nieuwe serie over monumenten in
alle mensen in dit huis, kan ik
Zandvoort. De bekende Zandvoortse architect C.J. Wagenaar lemet haar het beste opschieten."
vert hiervoor stof aan over bijzondere huizen en gebouwen.

twintig. Inmiddels leest de

een dagelijks de krant voor
aan de ander in bejaardenhuis Bodaan in Bentveld.
Een bijzondere vriendschap
tussen
twee
mensen.

.
C Th» W»IT Dnrwy Compiny.

| Burgerlijke stand H
Periode: 31 oktober tot en met 5
november.
Gehuwd: Fernand Josephus
van den Brand en Nicolette
Roelfina Kinderdijk.
Geboren: Jamie Lee, dochter
van Antonius Hendrikus Blansert en Debby Kroèse. Tamara
Kimberley, dochter van Johan
André Treffers en Tini Hermina van Os. Patty Joy, dochter
van< Ralph Hendrik Kras en
Maria Anna Koopman. Samantha Rowanne, dochter van Patrick Joseph Stefan Teeuwen
en Johanna Elisabeth Francisca Wilhelm. Nikki, dochter van
Jan Gijsbert Dalman en Bartaara Susanna Terol.
Overleden: Helena van Lingen-Schulze op 81-jarige leeftijd.
Catharina Le Vino-Kroonstuiver op 74-jarige leeftijd. Josephina Susanna Serné-Castien op
54-jarige leeftijd. Hendrika
Schut-Koper op 66-jarige leeftijd. Arie Loos op 87-jarige leeftijd en Marjan Coule op 37-jarige leeftijd.

Ze speelden samen verstop-

pertje in de tuin van Huize men met haar driejarige doch- Om dat heugelijke feit te vieren

A. L '.
Dagelijks
13,30

A. L
Dagelijks
15,30

16 jaar
Do t/m Di
20.00

Woensdag 15 November om 19.30 uur '

MY DINNER WITH ANDRÉ
met: André Qregory en Wallace Shawn
WORDT LID VAH DE FILMCLUB
Qasthulspleln 5,2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686

mevrouw Bloemarts om naar
de drie weken oude Irene Agathe te kijken.
Mevrouw Bloemarts heeft
haar babyboek met een klein
stukje over die gebeurtenis nog
bewaard. „Kijk, er kwamen op
die dag ook nog twee grootmoeders mee, heeft mijn moeder
geschreven. Destijds is er geen
foto gemaakt van die kraamvisite. We staan dan ook nergens
samen op de foto, behalve een
exemplaar waarop mijn moeder in verwachting van mij is.
Maar ja, dat telt niet echt." De
dames moeten er hartelijk om
lachen.
„Dankzij het babyboek kwamen we erachter dat we elkaar
deze week tachtig jaar kennen,"

Straatnamen

Paradijs

donderdag 9 november 1995

Weekmedia 17
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KÜK,
VERGELIJK
PROFITEER!
r
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Novello Is de eerste nieuwe wijn die
gebotteld wordt dlrekt na de oogst
In Marca Trevlgiana, een regio in
Veneto, konden wij voor u deze
sublieme fruitige Novello La Giolosa
. vastleggen. Met als basis 60% Merlot
en 40% Cabernet druiven Is deze
Novello een absolute frisse jonge
topwljn. Deze primeurwijn laat zich
uitstekend combineren met lichte
smaakvolle gerechten.

SUNNY BAY

HENKES
JONGE
JENEVER

WILLIAM
lAWSON'S

NOVELLO LA
GIOIOSA 1995

l

JAMAICA RUM
WIT OF BRUIN
0.7 LITER

HELE LITER

37.5% ALC.
VERGELIJKBARE PRIJS

'BAT

ELDERS

HAF

SCOTCH WHISKY
0.7 LITER

ELDERS

SAFARI
AFRICAN
DRINK

ELDERSJ&SS'

PEDRO
DOMECQ
SHERRY
MEDIUM DRY
OF PALE DRY

0.7 LITER

U GÏOiOSA

ELDERS

ELDERS
i müiMLft"" ..rrnuïïs»»---

rsBs^

De feestdagei
staan weer voor de deur.
En in de drukte die dat met zich meebrengt kan er wel eens wat misgaan.

CORTENOVASOAVE1994

• COHTEKOÏ»'

OMEGA
HORLOGE
f.w.v.

%^3^^**^- \
ELDERS

heeft alle dranken!
HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Schoonheidssalon

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

In onze speciale
Sinterklaasetalages
aan de Burgemeester
de Vlugtlaan en Kinkerstraat heeft de etaleur 10
flinke flaters gemaakt. Maar wel flaters
die u behoorlijk fortuin kunnen brengen!
Wij vragen u ons te vertellen welke
flaters u in de etalages aantreft. Kom kijken
van 10 november tot en met 2 december,
zoek de 10 flaters en vraag binnen naar het
flater-formulier. Hierop omschrijft u kort de
etalage-flaters en maakt een slagzin af.
U dingt nu mee naar het schitterende
Omega Constellation horloge twv. ƒ 2995,- in
dames- of herenuitvoering. Veel succes!

Wit

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

Kroon Mode
Haltestraat 55

Dames
pantalons
Elastische band
Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

59.95

D E J U W E L l E R D l E BLIJ MAAKT

Rep. steenslag (bij verzekering geen kosten)

Tel: 023-5714669
Complete behandelingen va. fl. 47,50
'i—I-

nusselein
Voorruit in ca. 2 uur gereed!! 100% garantie op montage.
Op afspraak ook zaterdags.
Wika is er ook voor:
•*: Zijruiten
* Graveren kentekens
* Ruitlekkages
* Kentekenplaten

"Elisabetli

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Burg. de Vlugtlaan 194-198, Amsterdam, (020) 613 23 71
Kinkerstraat 284-286, Amsterdam, (020) 618 30 70

AUTORUITEN
KENTEKENPLATEN
NU in Zandvoort

Voor een nieuwe voorruit ƒ 300,- eigen
risico?
BIJ WIKA MAAR ƒ 150,- EN VERDER
GEEN KOPZORG
WIJ REGELEN DE REST MET
UW VERZ.MIJ.
Niemand kan u verplichten,
uw reparatie elders te laten verrichten.
* Vlakglas (gelaagd + securit vlgs.model)
* Reparatie buitenspiegels
* Plexiglas

Verhuizingen

ERKENDE
VERHUIZERS
Schoonheidssalon voor dames en heren
KUNSTSTOF

* gezichts- en lichaamsbehandelingen
* harsbehandelingen
* manicure
* mini-lift
* massages

Moor informatie en prijsopgave,
bezoek onze showroom!
Ook voor dakkapellen
en schuifpuien!
Amsterdam
Sarphatistraat 730
Hoek Sarphatistr.-Zeeburgerstr.,
bij Molen de Gooier en voormalige
Oranje Nassaukazerne.
Komende v.a. U-tunnel, richting
Havens S100 volgen
Uw parkeerplaats hebben wij geregeld

(020)

626 1720

Nieuw: * Fruitzurenbehandeling
* Oxy-Cerasomebehandeling (zuurstof)
Voor inlichtingen: Zeestraat 56, 2042 LC Zandvoort. Tel.: 023-5712381.

NI EUW IN ZANDVOOR'
ÉÉN BEDRIJF
VOOR AL UW GRAFISCHE WENSEI

AUTORUITEN en KENTEKENPLATEN WIKA BV
Max Planckstraat 26 - Tel. 023-5731613 - Zandvoort

PLASTIFICEREN/INBINDEN l
van VISITEKAARTJE tot A3l

MATRASSEN
SG30 SG35
115,- 130,120,- 135,125,- 140,135,- 150,175,- 195,190,- 210,205,- 225,210,- 230,235,- 265,265,- 295,300,- 330,-

SG40
145,150,160,170,205,225,240,245,285,320,355,-

SG45
165,170,190,195,235,255,280,285,315,345,385,-

Latex
390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN
Provincialeweg 166
Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Compressorstraat 23

FEEST ï FEEST ï FEEST ! FEEST! FEEST !
FEEST!
OPENINC 14 NOVEMBER

90x200;.............98-"

De feestdagen staan weer voor de deur en daar horen kadootjes bij.
Bij BAMBO kunt u terecht voor voordelig gebruikt speelgoed.
Er is voldoende keuze met een breed assortiment voor de hele
kleintjes maar ook voor de grotere kinderen.
Tevens bieden wij u graag de mogelijkheid om uw gebruikt of
ongebruikt speelgoed in te brengen. Onbeschadigd speelgoed
in de originele verpakking heeft natuurlijk onze voorkeur.

LET OP ï
(schuin t o stotion)

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Amsterdam-Noord

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

075-172535
020-6324959
020-6186088
020-6937355
020-6331329

DO E H ET ZELF»
ZWART/WIT KOPIEËN
VANAF 9 GENT

UW BE5TE TWEEDE KEUS
HANDELS
DRUKWERK

Grandioze speciale aanbieding
Alleen bijons
kwaliteitsmatrassen SG35
Damasttijk dporgestikt 16 cm dik

ZWART/WIT KOPIEËN
6.5 PAGINA.'S PER MIN.
:•• / VAN AF 9 CENT r

KLEUREN KOPIEËN
SERVICE
VANAFF2;25

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat en dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

;>:

De inbrengdogen zijn van 7 t/m l O november.
van 10.00 uur tol 14.00 uur

Graag tot ziens bij BAMBO
Zandvoortselaan 361 g
( naast rest. klein bentveld )

(ook full-colour)

.ONTWERP/ZETWERK (DTP)
via APPLE POWER MAC.8500

DIGITALE KLEURENPRINTS
vla WINDOWS of APPLE MACINTOSH
TEXTIEL BEDRUKKING
by. T-.SHIRTS met NAAM of FOTO
: . ook per stuk leverbaar.
SWEATERS, PETJES, JASSEN, enz.
LEUK OM KADOTEÖEVEN •

[STICKERS!

REKLAMEBELETTERINGEN
REKLAMEBORDEN
AUTOREKLAME

*••••••l

To the udTnt
VAN IDEE TOT UITVOERING !

l Kleine Krocht 2
l 2042 J N Zandvoort

Telefoon 023-572021
Fax. 023-5716460

Actief

• Tips * Vrije tijd

1-19

8/9 november 1995

Spel der
Nederlandse Taal
Met het nieuwe Gardena
Jumbo, producent van
klassiekers als Stratego,
Mens erger je niet, Pim
Pam Pet en Electro heeft
een nieuw gezelschapsspel
op de markt gebracht: Het
Groot Van Dale Spel der
Nederlandse Taal.
Het spel bestaat uit een
speelbord, zes gekleurde
pionnen, 18 woordenboekjes en kaartjes met dicteevragen en vragen over
woordkennis. De spelers
testen eikaars vaardigheid
door met behulp van de
kaartjes vragen aan medespelers te stellen. Er zijn
vragen op drie niveaus,
met een stijgende moeilijkheidsgraad. Welke vragen
worden gesteld is afhankelijk van het aantal woordenboekjes dat men bezit.
Winnaar is degene die,
voldoendes scoort op dictee, woordkennis, die geluk
heeft met het gooien van de
dobbelsteen en uiteindelijk
met drie woordenboeken
op zak het eerst de eindstreep passeert.
Het gezelschapsspel is
geschikt voor kinderen
vanaf 14 jaar en kan gespeeld worden met twee tot
zes deelnemers. De adviesprijs bedraagt 89 gulden.
Het spel is.te koop bij de
speelgoedvakhandel en in
warenhuizen.

Schoonmaakset

Natuur neemt
afscheid van
de herfst
A

LS IN DEZE MAAN- post voor de heesterborder.
DEN koude lucht uit
De laatste uitgebloeide bloehet noorden onze
luchtstreken
binnenvalt, men moeten worden verwijneemt de natuur afscheid

derd uit de vaste-plantenbor-

de handen uit de mouwen te
steken en de tuin, geculti-

treurig. Laat ze echter staan; ze
vormen voor de overwinterende plant een natuurlijke bescherming tegen vorst. Door de
bodem licht te spitten of om te
werken met een hark wordt
lucht in de grond gebracht en
de afwatering verbeterd.
Potten en hun inhoud hebben
het in het najaar en de winter
erg moeilijk als ze buiten blijven staan. Stormvlagen doen
de potten omwaaien, en daarvan hebben zowel de plant als
de pot te lijden. Potplanten zijn
meestal niet vorstbestendig en
dat geldt vaak ook voor de pot-

van de, herfst en maakt zich der. De planten zelf gaan blad
op voor de winter. Tijd om verliezen en ogen daardoor wat
veerde natuur, winterklaar
te maken.
Het gras kan nog één keer
worden gemaaid. Hark het gemaaide gras en eventueel gevallen bladeren van het gazon.
Want als de grasmat wordt bedekt door afgemaaid gras en
herfstneerwerpselen, sterft de
graszode op de betreffende
plekken onherroepelijk af. Eén
troost; zowel gevallen bladeren
ais afgemaaid gras vormen een
uitstekende natuurlijke com-

Ouders van een overleden kind
UDERS DIE EEN kind hebben verloren en daar met
O
lotgenoten over willen praten, kunnen zondagmiddag 12
november vanaf één uur terecht in het bejaardencentrum

Nellestein in Amsterdam-Zuidoost. De bijeenkomst wordt
georganiseerd door de zelfhulporganisatie 'Ouders van een
overleden kind'. Welkom zijn getroffen ouders, maar ook
broer, zusters en andere familieleden, uit de regio Amsterdam en buurgemeenten, de Haarlemmermeer en het Gooi.
Aandacht wordt geschonken aan verdriet, rouw en verwerking van het verlies.
Bejaardencentrum Nellestein is bereikbaar met het openbaar vervoer: enkele minuten lopen vanaf metro-eindpunt
Gaasperplas of met de auto: Gaasperdammerweg, afslag
Weesp/Gaasperplas. Het adres is Lopikhof 1.
De vereniging 'Ouders van een overleden kind' is een landelijke zelfhulporganisatie van ouders die een kind hebben
verloren. De vereniging probeert lotgenoten met elkaar in
contact te brengen om hen in staat te stellen onderling steun
te vinden en eventueel hulp te bieden.

Ambiance '95
In de Brabanthallen
vindt van 23 tot en met 26
november de eerste editie
van de beurs Ambiance '95
plaats. Een ideeënbeurs
met de laatste trends op
het gebied van groen en wonen.
De openingstijden zijn donderilug en vrijdag: van één uur tot
tien uur en zaterdag en zondag
van tien tot zes uur. Het adres
van de Brabanthallen is Diezekade 2 in 's-Hertogenbosch.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met de verenigingsverte^enwoordigers van de regio Amsterdam via de telefoonnummers 020G11.1784 (Trudy Wessels) of 0172-408.271 (Reinier Hopmans).
(ADVERTENTIE)
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MGMCINEMAS HEEFT 'N ANDERENAAM GEKREGEN

i^-- ';::;M

Opening 16 NOVEMBER '95.
i;::

^PATHÉ Cinemas is de grootste
bioscoopexploitant van Nederland
; .
met bioscopen in Amsterdam,
;>:: Den Haag, Groningen, Maastricht,
•/.
Rotterdam en Utrecht.
;: ;
Na dé opening van de eerste
: megabioscoop in. Nederland (PATHÉ
•;-"' •'• Maastricht, sept. '94) volgen nu:

r

-^„.

Megabioscoop DEN HAAG
gaat TUSCHINSKI heten.
Opening 20 DECEMBER '95.

9 ZALEN met in totaal 1667 STOELEN.
Met CROISSANTERIE en PARKEERGARAGE.

_ - 1 -l rnÜ

Megabioscoop
ROTTERDAM-SCHOUWBURGPLEIN.
Opening VOORJAAR '96

Hüü?

ml
6 ZALEN met in totaal 1395 STOELEN.
Met CAFÉ-RESTAURANT.

7 ZALEN met in totaal 2686 STOELEN.
Met CAFÉ-RESTAURANT en PARKEERGARAGE.

DE AANVANG VAN DE BOUW VAN TWEE VOLGENDE PROJECTEN
IN AMSTERDAM IS:
VOORJAAR Ï996
^
UITBREIDING
l
TUSCHINSKI AMSTERDAM
totaal 17 zalen -

•". De Pathé theaters zijn:

Foto: De Groot

Wolthoorn & De Groot

*Het is ons zo goed
bevallen, we lopen door'
Het Pieterpad voert
wandelaars over zo'n 480
kilometer van Pieterburen
naar de Sint-Pietersberg. Of
omgekeerd. De route die de
dames Goorhuis en Jens 15 jaar
geleden hebben uitgestippeld is
een topper onder de langeafstandpaden geworden.
Vandaag de derde en laatste
etappe van een wandeling op
papier.
Pieterpadders en zo meer
als uw tong voelt als leer
en blaren kwellen al te zeer
vult dankbaar uw ... weer
AT ER OP de plaats van
de ... moet staan, is in
mijn notitieblok door
regendruppels uitgewist. Het
sterk aan sinterklaastijd denkende rijm staat bij een pomp
aan de entree van het Limburgse Windraak. Het is niet de enige verwijzing naar het Pieterpad die je onderweg tegenkomt.
Caféhouders laten de wandelaars weten dat de koffie klaar
is en op enkele plekken zijn
heuse borden geplant die wijzen hoe de route verder loopt.
Het Pieterpad is inmiddels een
begrip geworden langs hét lange wandellint tussen Pieterburen en de Sint-Pietersberg.
Hoewel: twee schoolmeisjes
monsterden me in de cafetaria
van Meerlo. Wat ik wel aan het
doen was. Van het Pieterpad
hadden ze nog nooit gehoord.
Toen ik op hun verzoek de rpute van deze dag beschreef, riep
de een: „Maar dan ben je langs
mijn huis gekomen." O. „Het
was het mooiste huis dat je gezien hebt." En haar vriendin
meldde: „En dan kom je op
straks langs mijn huis?" O.
„Dat is het mooiste huis van de
straat." Beiden vroegen
zich af wat iemand bezielt
om zo'n eind
te gaan lopen.
„Lijkt me niks _^______
aan. Loop je in
je eentje? Wat zielig."
Zielig is het zeker niet, want
er valt van alles te zien onderweg. Je hebt van die onverwachte vergezichten, wanneer
het bergbos plots wijkt. Het is
leuk wandelen langs de druk
bevaren Rijn, al irriteerden de
passerende vrachtwagens me
wel. Af en toe leidt het Pieterpad even de grens over. Zo bijvoorbeeld bij Hoch Elten, waar
ik dacht te kunnen lunchen.
Niet dus. Waar'ik wilde eten
was men gesloten en bij wie
open was, had men duidelijk
niet gerekend op een eenvoudige middaghap. Bovendien zouden mijn schoenen wel erg mar-

W

Megabioscoop GRONINGEN

*^

ten zelf. Vooral terracotta potten vriezen heel snel stuk. Laat
de potten en hun inhoud op een
koele, vorstvrije plaats uverwinteren. Een schuur of een
zolder lenen zich daarvoor uitstekend. Veel water hebben de
planten niet nodig, maar af en
toe een scheutje water voorkomt uitdrogen van de wortelkluiten.
Het is nu ook tijd om bollen
te zetten, bijvoorbeeld tussen
de heesters of de vaste planten.
Plant de bollen in groepen, dat
geeft een natuurlijk effect.
Maak op de plantdiepte van de
bol een vlakke kuil, flink ruim
(ruimer dan de beoogde bollenpartij), en strooi de bollen hierin met een luchtig gebaar. Plant
de bollen op de .plaatsen waar
ze neerkomen; zo ontstaat een
'natuurlijk', ongeordend patroon. De plantdiepte van bollen verschilt per soort en staat
op de verpakking aangegeven.
Vaak komt die neer op twee- In containers opgekweekte .bomen en heesters staan al klaar bij
maal de bolhoogte.
de tuincentra. Ze kunnen zo uit de pot de tuin in

MEDIO 1996
MEGABIOSCOOP
AMSTERDAM ZUID/OOST
12 zalen - 3250 stoelen

'RIKS-BIOSCOPEN.

: AMSTERDAM: Alfa, Alhambra,
Bellevue/Cinerama, Calypso, Cinema,
City, Tuschïnski. DEN HAAG: Asta,
Babyion,.Metropólè, Odeon, GRONINGEN: Pathé Groningen. MAASTRICHT:
:
Pathé Maastricht. ROTTERDAM:
Calypso, Cinerarria, Corso,
Lumière.Thalia. UTRECHT: Rembrandt.

U vindt ze in: AMSTERDAM,
Tuschinski 6, ingang/kaartverk.
achterzijde.. DEN HAAG, Odeon 4.
GRONINGEN, Pathé Groningen
(allëén/S middags één van de zalen.
MAASTRICHT, Pathé Maastricht 3
(alléén 's middags). ROTTERDAM,
Calypso
2.
. '.
Cinemas
DE A D R E S S E N V A N O N Z E T H E A T E R S V I N D T U I N DE G O U D E N G I D S
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Rilette van
gekonfijt konijn
Peter van Klaveren is kok in
een restaurant. Hij doet in een
serie artikelen suggesties voor
niet-alledaagse recepten en legt
uit wat er bij het bereiden vaii
de maaltijd zoal komt kijken.
Vandaag: rilette van gekonfijt
konijn.
ET EEN RILETTE zal je
niet iedereen blij maken,
sommige lieden zullen je voor
vetklep uitmaken, terwijl sommige andere medemensen (onder wie ik) je zullen bejubelen
als iemand die, om het maar
eens op z'n heel plat Amsterdams uit te drukken, „Smaak
in z'n bek heb."
Rilette is een in vetstof geconserveerd vleesprodukt, erg vet,
maar ook ouderwets lekker. De
smaak is verrassend vooral
door het gebruik van het ganzevet dat bij bijna elke zichzelf
respecterende poelier in blik te
krijgen is. Het ganzevet waarin
het konijn is gekonfijt, hoef je
niet weg te gooien dat is in een
bakje in de koelkast tot de volgende keer te bewaren, maar je
kunt er ook bijvoorbeeld eens
een kip in bakken of de aardappelen.

M

Benodigheden: l konijn, een
blik ganzevet, 100 gram zachte
boter, 10 sjalotjes, zout, peper,
kruidnagel.
Bereiding: Hak het konijn in
stukken en bestrooi het met peper en zout. Leg de stukken in
een braadpan samen met de in
stukjes gesneden sjalotjes en
het kruidnageltje. Giet hier het
blik ganzevet overheen en zet
het op een klein pitje op. Het is
de bedoeling dat het konijn
heel zacht wordt gaargestoofd
in het vet (zo'n kleine drie uur).
Neem het konijn hierna uit
het vet laat het even afkoelen
zodat je je vingers niet verbrandt en pluk het van de botjes. Doe de stukjes in een kom
en roer de zachte boter erdoor,
het is de bedoeling dat er een
zeer smeuïge massa ontstaat.
Hierna nog even goed op smaak
brengen met zout en peper en
het mengsel in een aantal kleine potjes of vormpjes verdelen.
Op kamertempteratuur met
een goed glas wijn of bier erbij
met knappend vers stokbrood
serveren.
Peter van Klaveren
Deze vrrje-tijdspagina
verschijnt wekelijks in alle
edities van Weekmedia.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 562.2840 (niet op vrijdag).

Veel Pieterpadlopers laten zich-op het caféterras in Gramsbergen fotograferen. Links aanhouden voor Pieterburen. Rechts,
ruim driehonderd kilometer verder, wacht de Sint-Pietersbergrijdt. Lawaai associeer je met
de Bandstad. Af en toe scheurt
een straaljager de stilte op de
grote heide wreed uiteen, maar
verder heb je van geluidshinder
weinig last op het Pieterpad.
Behalve wanneer je een groep
populieren passeert.
Nooit heb ik geweten dat de
wind zoveel
decibel uit populierenbladeren weet te
blazen.
Het
zou me niet
verbazen als
metingen uitwijzen dat om populieren eigenlijk een geluidswal moet
worden opgetrokken. En er
staan wat populieren lawaai te
maken in Nederland.
Niet denkend aan de in eindeloos lijkende buitenwijken van
Roermond opgelopen blaren
wandel ik met een feestelijk gevoel op de laatste dag van mijn
Pieterpad door Maastricht.
Gun me een pauze op een terrasje en zoek in de boekhandel
een gids voor wandelingen in
aanpalend België, want zoals iemand in het voor Pieterpadlopers bestemde grote boek van
Chalet Bergrust op de Sint-Pietersberg schrijft: „Het is ons zo
goed bevallen, dat we doorlopen, waar we uit komen, we zullen zien."

Rumoerige steden contrasteren met
.landelijke rust van koerende houtduif
viand op stap waagde.
Maar wat zit je mooi op het
terras van het café op de Duivelsberg bij Nijmegen. Het is,
komend van het lage rivierenland van Millingen, een hele
klim de stuwwal op. De sfeer en
het uitzicht van het terras vergoeden echter alles. Zo zijn er
meer fraaie plekjes langs het
Pieterpad waar je kunt zitten
genieten van het landschap. Je
moet daarom, zo is mijn ervaring, niet te grote afstanden willen afleggen. Loop je meer dan
25 kilometer op een dag, dan
dreigt het verstand op duf te
komen en de blik op oneindig te
staan. Je loopt dan alleen nog
maar machinaal, je ziet niets.
Toosje Goorhuis schreef in
het voorwoord -van haar
Pieterpadroute: „Diverse soorten landschappen worden doorlopen: de rijke Groninger klei,
de Drentse zandgronden, de Sallandse heuvelrug, de lommerrijke Achterhoek, het Montferland
en ten slotte het langgerekte, gevarieerde Limburg. Ieder gebied
heeft daarbij zo zijn eigen karakteristiek, zijn eigen samenspel
van boerderijtypen, dorpsuitleg,
cultuurlandschap,
industrie
e.d."
Vrijwel de hele route voert
door bossen, weilanden, heidevelden, bouwland. De rumoerige steden die je noodgedwongen doorkruist, contrasteren
sterk met de landelijke rust van
de koerende houtduif of die ene
tractor die naar de maïsvelden

Hotelbrochure
NBBS Reizen heeft een
nieuwe Hotelbrochure uitgebracht. De brochure bevat uitgebreide informatie
over zo'n 550 hotels, gelegen over de hele wereld, en
bevat een schat aan gegevens voor met name diegenen die hun vakantie naar
eigen wens willen samenstellen.
Informatie over ligging,
faciliteiten, kamers, bijzonderheden en overnachtingsprijzen van de hotels.
Verder wordt een aantal
pictogrammen
gebruikt
voor faciliteiten die vaak
voorkomen. Accommodatiefoto's laten in- of exterieur van een aantal hotels
zien. Tal van plattegronden
van steden en landen verduidelijken de ligging van
de hotels. De hotelcategorieën variëren van low-budget tot en met zeer luxe. De
brochure is bijzondergeschikt voor reizigers die
zélf een reis uit losse elementen willen samenstellen en daartoe over gedetailleerde informatie willen beschikken.
De Hotelbrochure verschijnt twee keer per jaar
(in oktober en maart) en is
gratis verkrijgbaar bij de
NBBS-reiswinkels, de reisafdeling van de Rabobank
en de postkantoren met
reisbalies.

geeft u meer!

Foto J. Alblas

kante moddersporen op het tapijt achterlaten.
De patatzaak in het dorpje
Spijk was dicht, zodat ik pas
tegen drie uur in Tolkamer een
uitsmijter kon bestellen. Sindsdien heb ik me zeer goed georiënteerd naar de eetgelegenheden voordat ik me zonder pro-

Met het nieuwe Gardena
Clean System wordt het
een stuk makkelijker om
bijvoorbeeld de biobak
schoon te maken, de stoep
eens lekker met water
schrobben en de ramen op
de eerste verdieping te lappen. Voor elke schoonmaakklus in en om het
huis zijn er passende accessoires in het assortiment.
Zo is het bijvoorbeeld
ook mogelijk onderhoudsmiddelen toe te voegen. De
wasborstels, bezem en
schrobber zijn in stappen
van dertig graden draaibaar, waardoor elk hoekje
bereikbaar is. Op de basissteel past een verlengsteel
met of zonder zwenkarm.
Alle onderdelen zijn los
verkrijgbaar, ook de sets
met shampoo en reinigingsmiddel. De Clean-System startset bestaande uit
een basissteel, wasborstel
en shampoo is verkrijgbaar
vanaf 69 gulden.

Een komedie over de decadente zeden van de aristocratie, ofwel een
losbandige liefdesgeschiedenis, wordt de uit 1926 zwijgende film

The
Merry
Widow
van de Oostenrijkse regisseur Erich van Stroheim genoemd.
Door de Amerikaanse critici unaniem tot de beste film van het jaar
bestempeld. Dank zij, onder meer, de meesterlijke regie en artistieke
eenheid. De film draait zondagmorgen 12 november om half 11 in het
Tuschinski-theater in Amsterdam.
De film vertelt het verhaal van twee prinsen die verwoede pogingen
doen om in de gunst van een Amerikaanse danseres Sally (gespeeld
door Mae Murray) te komen. Sally besluit uiteindelijk om met de invalide oude zeer rijke baron Sadoja trouwen. De baron sterft in de huwelijksnacht en Sally vertrekt naar Parijs waar zij een leven als 'lustige
Witwe' voert. De twee prinsen reizen haar achterna en dingen naar
haar hand. Uiteindelijk trouwt ze alsnog met een prins en wordt ze,
korte tijd later, tot koningin gekroond.
The Merry Widow is de tweede film in de nieuwe serie 'Nostalgie in
Tuschinski'. Een samenwerkingsverband tussen het Nederlands
Filmmuseum, Pathé Cinemas en Weekmedia.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij de
kassa van Tuschinski, betalen Weekmedia-lezers in plaats van 12,50
slechts tien gulden, per persoon voor de film 'The Merry Widow' op
zondagochtend 12 november.

Jan Maarten Pekelharing
(ADVERTENTIE)

Bon voor onze lezers
Naam:

De
Boodschappen

Woonplaats:

Aantal personen:

Krant
voor nieuwe produkten

en acties

geeft u meer!
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SIEMENS VAATWASSER
SN23000; Luxe a f w a s a u t o m a a t geschikt voor
12 couverts, 2 programma's, lage verbruikswaarden en
geruisarm, 4 sproeiniveau's. Roestvrijstalen binnenkant
en deur. Adviesprijs*1248.SONY HI-8 TRAVELLER
Superieure beeldkwaliteit,
Hi-Fi stereo. Adviesprijs'2999.PISONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hi-Black, Trinitron beeldbuis,
flat square, Double-Duty
afstandbediening. Adv."1660.-

999.

1499.-

SONY DOLBY SURROUND PRO-LOGIC SET
INKLUSIEF CD-SPELER
Kompleet audio-systeem bestaand uit:
STRD515; Receiver 2x65 Watt front + 20 Watt center + 40 Watt
Surround, digitale tuner.
CDP212; CD-speler, 1-Bit, programmeerbaar. Systeem afstandbediening.
Sony center speaker, 2 Full Range surround speakers.
Adviesprijs*1500.-

SONYHI-8STEADYSHOT
"R750; Met beeldstabilisator,
Hi-Fi stereogeluid. Adv."3110.-

BAUKNECHTTRA961

SONY T R A V E L L E R
TR350; Lichtgewicht camcorder,Hi-R,10xzoom,2lux.'1980.-

SONY55CMKVM2100
Hi-BlackTrinitron. Adv.'l 000.-

KONDENSDROGER
N5000; Geen afvoer nodig

1549.-

SONY55CMKVX2141
Stereo en teletekst. Adv.' 1650.-

599.-

WHIRLPOOL AWG912
Kondensdroger. Adv.'l 549.-

1349.-

AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv.*1449.-

999.-

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER
Elektronisch. Adv. *1 699.-

799,-

MIELE DROGER T349
P A N A S O N I C 63 CM
l TX25G;Stereoteletekst.'1599.-

PHILIPS HiFi STEREO
VR632; TURBO-DRIVE video, 4 koppen, longplay. "1295.-

1095.-

1695.-

l PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ
j 28PT800B; Adv. '2795.-

1975.-

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350; Adv. *1445.-

695.-

799.-

^.^^^s^A^^&J&^sS^""'

GRUNDIG HiFi VIDEO
GV240; "Beste koop", VHS,
TELETEKST/PDC.*1709.-

879.749.-

37CM KTV KV1212
"BESTE KOOP" Officiële
Philips garantie. Adv.*695.-

999.-

JVCHIFi STEREOVIDEO
HRJ600;4koppen. *1299.-

BLAUPUNKTHiFi
STEREO+ SHOWVIEW

699.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv*849.-

955.-

375.-

1045.-

485.-

SONYSHOWVIEW+PDC
SLVE50; Tri-Logic, 4 koppen, longplay. Adv.*1330.-

945.-

PHILIPS VIDEO+ PDC
VR333; "Beste koop!" 3 koppen,TELETEKST/PDC.*1095.-

565.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machine, 1200toeren. Adv.*1799.-

1195.~~ 825>

PANASONIC VIDEO
NVSD30; 3 koppen, VHSHQ, LCD-afstandbed. *1199.-

ETNA FORNUIS 14.00

528.-

1-DEURS KOELK
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering met'formica
bovenblad. Officiële garantie.

255.-

INDESIT KOELKAST
2-sferren vriesvak. Adv.*699.-

335.-

INDESIT1200TOEREN
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adv. *1199.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
Type ZE400E; Adv.*949.-

4 KOPPEN VIDEO
Perfekte beeldkwaliteit
longplay (max. 8 u u r )
afstandbed. Adv. *799.

PHILIPS/WHIRLPOOL
TypeAWG71 9; Adv.*1 235.-

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST

145 LITER KOELER
Topmerk. Adviesprijs*749.-

599.-

499.-

1198.SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat. *298.-

168.-

BAUKNECHTKRC3032
300 LITER KOELER

775.-

ETNAWASEMKAP
AVANCE;3-standen.'Adv.'l 35-

kUDiQ-CSigË-fag^ii^iilBI.LK

399.-

OPZETVRIESKAS
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

pTgi
iL OUCr.
ono
IJMW

WHIRLPOOL AFB594
GRUNDIG VIDEO + PDC
GV401; "Beste koop!" TELEEKST/PDC prog. ' 1 099.-

PHILIPS/
WHIRLPOOL

T51-540; Teletekst. Adv.'1099.

298.-

948.

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

445.-

BOSCH 180 LITER
KTR1843; Adviesprijs*949.-

46tL-

S-ss-prs^TESii KccBUS

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200; Afstandbediening.

BLAUPUNKT 55 CM
IS5&-28;Stereoteletekst..'1299.

37 CM KLEUREN-TV

898.-

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055; Elektrische oven, inkl.
grill en kookwekker. '1510.-

BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak. Adv.*749.

INDESIT PROMOTIE
Type 2596; Adv. *799.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205; LCD-afstandbediend.

GRUNDIG 51 CM KTV

445.-

PELGRIM SUPERLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.*1575.-

LUXE 800 TOEREN

PHILIPS VIDEO + PDC
Turbo-Dm/e! LCD-afst.bed. '895.-

63TA4411; Adviesprijs'1795.

448.478.-

SIEMENS WASAUTOM.
• Adviesprijs*1348.-

SONY VHS-HQ VIDEO
E10; Tri-Logic voor optimaal
beeld, afstandbediening. *799.-

INDESIT
FORNUIS _
_
Type KN5402WO; Adv.*849.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-etektrofomuis metgrill. *999-

BOSCH KOELKAST

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33; Stereo en teletekst

RISICO

nzczeergroteoi

AEG LAVAMAT RVS ZANUSSI 2-DEURS
De grote AEG kollektie bij STUNT! Adviesprijs*749.BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? TypeWHIRLPOOL 2-DEURS
LAV536;Adviesprijs*1499.235 liter. Adviesprijs*985.-

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21; Afstandbediend. *768.-

ST70-650: Adviesprijs'1 949.-

679.-

WHIRLPOOL AVM920
Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv.*1499.-

5| LUXE 1400 TOEREN INDESIT 2-DEURS
RVS kuip en trommel. *1499.- Variabele indeling. Adv.*799.-

S H O W V I E W VIDEO
VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv.*699.-

GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST

479.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.*999.-

MIELE 1100TÖEREN
WASVOLAUTOMAAT
TypeW697LW; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2299.-

BAUKNECHT WA541
1000 toeren wasautomaat

PHILIPS TELETEKST
14PT155A; Adviesprijs*725.-

475.-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Type KG31; Flexibele indeling, 3 vriesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig. Adviesprijs*1498.-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOM.BI MAGNETRON
Ruime24literinhoud, snelle 1000 Watt magnetron, vele kookfunkties. Adv.*699.-

Nederland),

845.-

55 CM STEREO KTV
NA2304; Flat square beeldbuis, teletekst. Adv.*1345.-

859.979.-

SHARP KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met j
1000 Watt quartz-grill.

1199.-

869.-

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST
28SL5800; 70cm. Adv.*2695.-

BAUKNECHT SUPER
3 laden.'Adviesprijs"1 199.-

229.249.

BOSCH 345 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Type KGV3602; 3 vriesladen en extra grote koelruimte. Adviesprijs*1699.-

SONYHiFiVIDEO+PDC
SLVE70; Tri-Logic! stereo
4 DA-PRO koppen, longplay,
enPDC.Adviesprijs.*1780.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28PT450; Adviesprijs'1995.-

599.649.
679.-

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. '249.-

I SHARP 55 CM STEREO
DV5407; Teletekst, + AB.

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25PT450; Flat square beeldbuis, menusturing, easy-logic,
afstandbediening. Adv.'l 795.-

179.199.

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar SHARP R2V14STUNT!
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviesprijs'999.- M O U L I N E X STUNT
FM1515; 17 Liter, 5 standen, draaiplateau. Adv.*399.WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi. Adv.*1235.WHIRLPOOL AVM610
20 liter inhoud. Adv.'649.ZANUSSI KOEL/VRIES

MIELE K1321S LUXE

VIDEO-8 CAMCORDER
AMCORDER
:zoom,autofocus.
E807; 8mm, Bxzoom,
autofocus.

SONY TELETEKST
M1401 ;Afstandbediend.*890.-

249.-

349.599.-

1899.-

HI-8 CAMCORDER
Topklasse! Hi-Fi stereo geluid.

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD52; Reverserend. '649.-

SONY72CMKVS2921
iONY STEADY SHOT
Absolute wereldklasse en TR550; Lichtgewicht cambijna alle denkbare mogelijk- corder met beeldstabilisator,
heden. Adviesprijs'4000.- Hi-Fi. Adviesprijs.*2530.-

1SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst. Adv.*2250.-

v
SAMSUNG M6135^
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en l
ontdooien. Uitneembaar |
draaiplateau. Adv."279.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbediening. '699.-

~

850

120 LITER VRIESKAST

TOEREN
BOVENLADER
Type AWG089; Adv.'l 435.-

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1 341; Adv. '848.

1000 TOEREN BOVENL

PHILIPS CDi-SPELER

CDi 450; Interaktieve CD-speler,
voor audio-CD, photo-CD, CDi en
video-CD. Adviesprijs*999.-

799.-

548.-

WHIRLPOOL 243 LITER
1.40 meter hoog met 6 vries
vakken cq laden. Adv.*1165.

AEGTURNAMAT
MOULINEX
OVEN

STUNTÜ VRIESKIST!
Bijna alletopmerken leverbaa
AEG BOVENLADER in alle maten en soorten
LAV275; 1 000 toeren. *1 699.- Er is al een vrieskist vanaf

399.-

1199.-

kirni A liir>

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
mm u •••.r-Bl • fta^
11K L JL& l\l IJ

HAARLEM
l BEVERWIJK
•
Winkelcentrum "Schalkwijk"
SUPËRSTORE 11.00-m*
Rivièradieef 37
iBreestraat 65

BAUHOtVtiJUHI'

AMSTHLVEEIM
DEN HAAG

ALKIVIAARI

ZOETTERWOUDE
HILVERSUM

298.-

LUXE VAATWASSER
INDESIT D3000WI; 6 proi's, 12 couverts. Adv.*999.-

579.699.-

BAUKNECHT V W 3 P R

BOSCH VW SPS2102

pra4 700
•J'JIL'^

Jj Ja

SIEMENS AQUASTOP
Superzuinig. Adv.*1348.-

BaEr

949."

MIELE VAATWASSER
G570;TOPKLASSE.Adv.*2099.-

l OPENINGSTIJDEN:

l maandagmiddag

ff

1399.1 tot 5.30 uur

| dinsdag t/m vrijdag „
9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot 3 uur.
KOOPAVQND:
PI PKTRO.QI IDPDCl Amstelveen, Badhoevedorp
ÏST'ïiV.'Sir HLSrJCïP21 en Maarssenbroek vrijdag
7 tot 9 uur
IN DE RANDSTAD l overige filialen donderdag.
7 tot 9 uur

vVeekmedia 17

Moeilijke tijden
ZVM-zaterdagteam

donderdag 9 november 1995

Gelijkspel na enerverend duel ZVM-De Bru;

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Onder ideale omstandigheden hebben
moest wederom met ruime cij- Zandvoortmeeuwen en De Brug de vele toeschouwers een
fers buigen. SCW bleef op eigen adembenemend schouwspel voorgetoverd. De strijd einveld de Zandvoorters de baas digde onbeslist (2-2), maar door het aanvallende spel had
met 5-2. De situatie op de ranglijst is voor Zandvoortmeeu- het ook 6-6 kunnen zijn. Bovendien werd een enorm fraai
elektronisch scorebord in gebruik genomen.
wen uiterst onplezierig.
Zandvoortmeeuwen moest minuut op het middenveld balOok in deze wedstrijd bleek het doen zonder de geblesseer- verlies en de door De Brug uithet team van trainer John van de Riek de Haan en Dirk Jan gespeelde aanval betekende 0-1.
der Zeijs kwestbaar. Door een Termaat. Daardoor stond MiLang heeft De Brug niet genoblunder kwam Zandvoort- scha Tibboel in de spits en die ten van'deze voorsprong. Een
meeuwen al snel op een 1-0 ach- kon terugzien op een goede veerkrachtig Zandvoortmeeuterstand te staan. Voetballend middag. Met een paar gevaarlij- wen stond twee minuten later
probeerde Zandvoortmeeuwen ke schoten toonde hij ook in de al weer naast De Brug. John
terug te komen, hetgeen aardig spits aardig uit de voeten te Keur gaf de bal hoog voor het
lukte. Barry Paap scoorde fraai kunnen. Eenmaal knalde Tib- doel, waar Mischa Tibboel de
de gelijkmaker en de Zandvoor- boel de bal op de vuisten van de bal op het hoofd nam. Vervolters pakten het initiatief.
De Brug-doelman en bij zijn gens kopte de ook deze middag
Dat hield niet lang stand, tweede doelpoging was deze weer uiterst gevaarlijke Robin
want door een benutte straf- doelman kansloos. Via de on- Castien de bal in: 1-1.
schop kwamen de Zandvoor- derkant van de lat ketste de bal
De strijd bleef boeiend. In de
ters op een 2-1 achterstand. echter het veld weer in.
tachtigste minuut volgde een
Toen even later een dekkingsZandvoortmeeuwen
zocht schitterende Zandvoortmeeufout in de Zandvoortse defensie dus de aanval, maar ook De wen-aanval. Michel van Marm
tot een 3-1 achterstand leidde, Brug wilde de drie punten pak- passte op Bas Heino, die de bal
was de strijd gestreden. Zand- ken. De Haarlemmers kregen op maat deponeerde voor de
voortmeeuwen speelde wel eveneens goede mogelijkheden voeten van Robin Castien. Castechnisch voetbal, doch het maar de schoten en kopballen tien schoof de bal beheerst achwas allemaal te krachteloos.
waren niet zuiver genoeg. On- ter de De Brug-doelman, 2-1.
danks het hoge tempo van beiOok in de tweede helft was de teams was het veldspel heel
Zandvoortmeeuwen niet bij goed verzorgd. De ruststand Van Lent
machte een vuist te maken. bleef 0-0.
Dat had de beslissing kunnen
Persoonlijke fouten strafte
zijn. De Brug knokte zich echSCW goed af waardoor de achter in dit sportieve duel knap
terstand opliep naar 5-1. Rob Balverlies
terug. Ondanks uitstekend keevan der Berg bepaalde in de
Het begin van de tweede helft perswerk van Serge van Lent,
slotfase, met een knap doel- was voor Zandvoortmeeuwen. moest Zandvoortmeeuwen in
punt, de eindstand op 5-2.
Wederom was Tibboel dicht bij de slotfase de gelijkmaker toe„Er moet nu wat gebeuren een treffer doch zijn kopbal staan, 2-2. Zelfs in blessuretijd
want zo kan het niet langer," werd door een verdediger met werd nog volop gestreden voor
stelde John van der Zeijs. „We het hoofd net voor de doellijn de overwinning. Het bleef gelijk
moeten elkaar recht in de ogen weggewerkt. De strijd golfde en daarmee konden beide
kijken en maatregelen nemen. hierna over en weer in een hoog teams tevreden zijn.
Het wordt nu wel tijd, we moe- tempo en met vele mogelijkheTrainer Pieter Keur had
ten meer hardheid tonen en den op doelpunten. Zandvoort- graag gewonnen maar was desproberen de boel weer op de meeuwen leed in de twintigste ondanks content met het gelijkrails te krijgen."
spel. „Ik denk dat deze uitslag
terecht was," vond Keur. „We
hebben vol op de aanval gespeeld en vele kansen gecreëerd. Bovendien hebben we
ZANDVOORT - De leden den aangezien twee spelers uit gevoetbald zoals we dat kunnen
van de Zandvoortse Schaak de bovenste regionen van de en moeten. We durven te voetClub hebben dit seizoen club niet beschikbaar waren. ballen, het plezier staat voorop
reeds acht schaakavonden Het jeugdlid Plorian van der en dat straalt er ook vanaf. Nu
achter de rug. Na zes ronden Moolen maakte zijn debuut in het gat met de onderste teams
van de interne competitie het seniorenteam en deed dat, is geslagen kunnen we lekker
heeft John Ayress, die nog hoewel hij verloor, uitstekend. vrijuit voetballen. We gaan er
speelt de Zandvoort- nog steeds vanuit ons te handongeslagen is de leiding, op Vanavond
Schaak Club de tweede com- haven. Elke wedstrijd is moeide voet gevolgd door Ed- se
petitiewedstrijd. VHS komt in lijk, zo ook de komende uitwedward Geerts.
het Gemeenschapshuis op be- strijd tegen het onderaanstaanzoek, aanvang acht uur.
de KHFC."
Geerts verloor slechts eenmaal en wel van Ayress. Gude
en Van Elk staan op enige afstand van de leiders op de derde en vierde plaats. Vorige
week donderdag werd de eerste
ronde gespeeld in de interne
ZANDVOORT - Na het vrouw Klinkhouwers met de
snelschaakcompetitie..
Met eneverende slot yan de eer- heer Heidoorn werden tweede,
slechts vijf minuten bedenktijd ste competitie, bij de Zand- terwijl de heren Polak en Verper speler per partij was de voortse Bridgeclub, werd geest derde werden.
strijd snel en hevig. Lindeman een aanvang gemaakt met
De eerste plaats in de B-lijn
kwam uit de bus als grote win- de tweede competitie. In de werd met veel machtsvertoon
naar. Hij zegevierde in al zijn A-lijn ging het er weer aai> behaald door het gedegradeerpartijen. De Oude, Gude en dig fel aan toe met de fami-- de paar de dames Heidoorn en
Geerts werden respectievelijk lie Smink.als sterke over- De Leeuw met 65 procent. De
tweede, derde en vierde.
tweede plaats was voor het geleOnder leiding van John Ay- winnaar.
genheidspaar, mevrouw Saueress is de jeugdafdeling sinds
De A-lijn was gedecimeerd ressig en de heer Brandse, met
begin september ook actief. Ay- van veertien tot tien paren, om- op een gedeelde derde plaats de
ress zette tevens een maande- dat vier paren hun krachten dames Verhage/Visser en Van
lijkse training voor senioren moesten meten in de districts- Ackooy/Drenth.
op, een door velen zeer gewaar- competitie. De familie Smink
De dames Hoogendijk en
deerd initiatief.
legde beslag op de eerste positie Veldhuizen begonnen de tweeDe eerste wedstrijd" in de met 60 procent. Pas gepromo- de competitie prima in de C-lijn
Noordhollandse competitie, uit veerd uit de B-lijn stootte en werden met 61 procent eertegen Bloemendaal, werd met Smink meteen door naar de ste. Op korte achterstand ging
5,5-2,5 verloren. Een resultaat toppositie, de concurrentie is' de tweede plaats naar de dames
dat redelijk genoemd kan wor- daarmee gewaarschuwd. Me- Boon en Eijkelboom, terwijl de

Ayress leidt bij schaakclub

Herstel TZB

ZANDVOORT - Na een paar
teleurstellende nederlagen is
TZB er in geslaagd een kentering teweeg te brengen. De uitwedstrijd tegen de reserves van
Spaarnwoude werd keurig in
een 1-4 winst omgezet.
Het nut van een overwinning
was TZB in het eerste kwartier
nog niet erg duidelijk. De Zandvoorters begonnen erg slap
waarvan Spaarnwoude dankbaar profiteerde. Onoplettendheid werd afgestraft en TZB
keek al spoedig tegen een 1-0
achterstand aan. Dat deed TZB
kennelijk goed, want de mouwen werden opgestroopt.

Een speler van De Brug- in baibezit

ZANDVOORT - Het eerste team van Chess Society
Zandvoort heeft ook de
tweede'competitiewedstrij d
gewonnen. In het Gemeenschapshuis ging schaakclub
Aalsmeer l met 5-3 ten onder. Kees Koper maakte een
bijzonder opvallende rentree in de hoofdmacht van
Chess.

Aalsmeer houdt van te voren
al rekening met een fikse afstraffing tegen Chess Society.
De laatste drie seizoenen werd
het namelijk eenmaal 6-2 en
tweemaal 6,5-1,5 in het voordeel
van de Zandvoorters. Ditmaal
miste Chess niet alleen de vertrokken Pred van de Klashorst,
maar ook Ton van Kempen wegens griep en Walther Gerhards wegens verplichtingen in

dames Jürriaans en Meyer derde werden. In de D-lijn boekten
de heren Van Leeuwen en Holtrop, met een score van 65 procent, een uitstekend resultaat.
De rest van het veld bleef hier
ver achter met op de tweede
plaats de heren Santoro en De
Vries en derde werden de dames De Jong en Voolstra.

was een zeer geslaagde happening en zeker voor herhaling
vatbaar.^
Zo'n zeventig paren hadden
zich gemeld voor deze jubileum-bridgedrive. De paren werden onderverdeeld in aparte lijnen.yoor de meer ervaren bridgers, de thuisbridgers en de
minder gevorderden. Na het
spelen van 32 spellen en na veel
spanning legde het paar Van
Nieuw Unicum
Eijk-Fortgens beslag op de eer. De bridgedrive die in het ka- ste plaats. De tweede positie
der van het 25-jarig bestaan van werd ingenomen door het paar
Nieuw Unicum werd gehouden Verhage-Visser.
leverde een batig saldo op van
1750 gulden. Dit bedrag zal worden besteed voor het organiseren van een aantal bijzondere
evenementen voor de bewoners
van Nieuw Unicum. De drive

ZANDVOORT - Ook in de
wedstrijd tegen Amstelveen
bleef Zandvoort'75 met lege
handen staan. Amstelveen
was beter en benutte de kansen eveneens beter dan de
Zandvoorters, 0-2. De Zandvoorters missen een afmaker.
Na de goede wedstrijd tegen
koploper ZCFC van vorige
week was er hoop op een goede
afloop in de strijd tegen Amstelveen. Het begin was al verontrustend. Een terugspeelbal
werd door LUC Krom in de handen genomen. De aan Amstelveen, op enkele meters van het
doel, toegekende vrije trap
werd echter naast geschoten.
Van de schrik bekomen togen de manschappen van trainer Harry Talsma ten aanval.
De Zandvoorters toonden een
goede inzet en kregen aardige
mogelijkheden. Paul Longayroux en Joury van de Oord
maakten het de Amstelveense
defensie lastig doch de stand
bleef ongewijzigd. Een splijtende pass van Edwin Ariesen
bracht Dennis Keuning vrij
voor de doelman, die echter de
bal met de voet wist te keren.
Amstelveen wist beter raad
met de kansen. Bij een vrije
trap aarzelde de Zandvoortse
defensie en Amstelveen scoorde.0-1. De Zandvoorters waren
aangeslagen en niet in staat
pressie te spelen. LUC Krom

In de Pellikaanhal waren de
enigszins teleurstelhet vertoonde spel
! eft toch voldoende vertrouven
voor de komende wedstrij'en. De strijd tussen ZVM en
folendam ging volkomen ge'Jfc
op. Het sterke Volendam
ree
g wel de betere kansen
la
ar in het Zandvoortse doel
Roeide Anita Reumann naar
'."gekende hoogte. Met fantas'sche reddingen zorgde zij er
es
ultaten
etl
d maar
e

L

nenteam eveneens nipt verliezen. De debutant in de derde
divisie heeft nu tweemaal verloren met een doelpunt verschil,
maar dat verontrust Berkhout
niet. „Door een strafworp in de
laatste minuut verloren we onterecht. Een gelijkspel had zeker mogelijk geweest."
ZVM trad door vakanties en
blessures met invallers aan.
Zelfs Dirk Berkhout moest aan
de bak en dat ging hem nog
goed af. Vooral de eerste helft
leverde fraai handbal op. Na
tien minuten prijkte de stand
5-5 op het scorebord. Beide
teams probeerden een gat te
slaan maar slaagden daar niet
in. De teams gingen rusten met
een 8-8 stand.
De tweede helft gaf een rommeliger spelbeeld te zien. De
Mannen
spanning steeg echter naar groDe ZVM-coach zag zijn man- te hoogte. VZV kwam op een

voor dat ZVM in de race bleef.
Ruststand: 5-6.
Ook in de tweede helft was er
nauwelijks
krachtsverschil.
Een keihard werkend ZVM
bleef in de buurt van het goed
handbal spelende Volendam.
De Zandvoortsen leken op weg
naar een gelijkspel, doch kónden in de slotfase net niet aansluiten bij Volendam. Het Volendamse handbalteam zegevierde met minimaal verschil:
12-13.
„Ik vond het knap dat ZVM
zo goed partij gaf," stelde trainer Joost Berkhout. „Het komt
wel goed met dit team, daar ben
ik van overtuigd. Op dit niveau
kunnen we wel goed meedraaien."
"

De badgasten schroefden het
tempo omhoog en Spaarnwoude kon het niet meer bijbenen.
Marty Barkey zorgde in de
twintigste minuut voor de gelijkmaker. De equipe van coach
Willem Koning zette de thuisclub vast op eigen helft en er
ontstond een groot veldoverwicht. Vijf minuten voor de
pauze ondernam John Schilder
met grote passen en geweldige
solo, die hij besloot met een
raak schot, 1-2.
In de tweede helft controleerde TZB de strijd. De persoonlijke duels werden gewonnen en
Spaarnwoude kwam er niet
meer aan te pas. Defensief had
TZB de zaak goed voor elkaar
en aanvallend moesten er wel
meerdere treffers vallen. Jeroen Swart stelde halverwege
de tweede helft de zege voor de
Zandvoorters veilig (1-3) en
John Schilder bepaalde de
eindstand op 1-4.

Duitsland. Behalve Kees Koper
Kees Koper was deze avond
nam ook teamleider Hans een verhaal apart. Koper die dit
Drost plaats achter het bord. jaar zowel in het eerste als
tweede team uitkomt, speelde
De wedstrijd kende een pret- misschien wel de beste partij
tige start voor Chess Society van zijn leven. Met een stukofdoordat met name de witspe- fer en een schitterende piori-oplers Ben de Vries, Olaf Cliteur mars dwong hij zijn opponent
„Het was wel weer eens been Kees Koper het initiatief Spitteler tot pure wanhoop. De langrijk om te winnen," stelde
flink naar zich toe trokken. Met Aalsmeerder raakte zelfs zo trainer Koning. „Het was dan
name Ben de Vries hakte zijn van streek dat hij tot grote hila- ook een verdiende overwintegenstander Spaargaren van riteit enige zetten voor zijn on- ning. Na het eerste slappe kwarhet bord. Het was dan ook een dergang nog remise aanbood, tier hebben we goed gespeeld.
enorme deceptie dat juist hij hetgeen door Koper als een Vooral de inzet was goed en
een gewonnen stelling in een grap werd beschouwd. Door daarvan, moeten we het hebzet verprutste en onnodig mat deze fraaie zege kende Chess ben."
liep. In plaats van een 1-0 voor- even het genoegen van een
sprong betekende dit een 0-1 voorsprong, doch Hans Drost
achterstand voor Chess.
moest weldra capituleren,
waardoor de stand op 2,5-2,5
De rillingen liepen de aanwe- kwam.
zige toeschouwers over het lijf
daar ook Hans Drost in een uitzichtloze situatie was beland. Voortreffelijk
Derde klasse KNVB zaterdag
8-21 CSW
8-11
Desondanks adviseerde Olaf
Ook Dennis van der Meijden ZCFC
8-18 Hollan.
8-10
Cliteur, Jako Otte het aangebo- deed het voortreffelijk. Wegens Kennemerl.
DZS
8-18 ZOB
8- 9
den remise-aanbod aan te ne- tentamens had de jeugdige Amstelveen
7-12 ODIN
8- 4
men, waardoor de stand op 0,5- Zandvoorter zijn bed nauwe- Zwaluwen 8-12 PSZ
7- 3
8-11 Zand v.'75
8-3
1,5 kwam. Good old Nico Huij- lijks gezien, maar desondanks EVC
boom bracht echter kentering schoof hij de sterke Buskermo- Vierde klasse KNVB zaterdag
in de strijd. De solide veteraan len bekwaam van het bord. Olaf KHFC
8-22 SCW '
8-11
strafte een fout van zijn tegen- Cliteur trof een oude bekende RCH
8-15 Aalsmeer
8- 8
8-14 SIZO
8- 8
stander genadeloos af en trok in de persoon van Harting. Cli- VEW
Umuid.
8-13
HBC
87
de stand gelijk?.
teur nam direct het initiatief, Hoofdd.
8-13 SMS
8- 7
maar hij kon toch zijn aanval OSDO
8-12 Zvmeeuw.
8- -J
niet doorzetten. Cliteur offerde
Derde
klasse
KNVB
zondag
toen zijn toren tegen een loper Zilverm.
8-19 Geel W.
8-10
om de scherpte uit het spel van HBC
8-17 Bevenv.
8- 9
8-16 Velsen.
8- 9
zijn opponent te halen. Merk- De Brug
Velsen
DSS
8- 6
waardig genoeg raakte Harting Zvmeeuw. 8-15
8-14 Schoten
hier het spoor bijster en ver- Zaandijk
8-12 KHFC
voorkwam met een knappe red- speelde de dame. Hierdoor was
ding een tweede tegentreffer.
niet alleen de partij maar ook
de wedstrijd beslist, 4,5-2,5.
Jacob de Boer bereikte tot
Rommelig
slot een onfortuinlijke remise
De tweede he'lft gaf een rom- doordat hij in tijdnood zijn vermelig spelbeeld te zien. De worven voordeel verspeelde.
ZANDVOORT - Van blikken
strijd werd hard en Zand- Hoewel Aalsmeer van meningvoort'75 slaagde er niet in tot was dat er meer voor hen had speelgoed tot handgemaakte
een offensief te komen. De ingezeten, was de 5-3 een te- olifantjes uit Sri Lanka: het is
Zandvoorters combineerden rechte uitslag en handhaaft allemaal te koop op de verzaslordig en leden veel balverlies. Chess Society zich met vier melbeurs zondag 12 november
het Gemeenschapshuis aan
De beste kansen waren voor de punten uit twee wedstrijden in in
Louis Davidsstraat. Van 11
gasten doch ook de Amstel- de top van de tweede klasse D. de
vijf uur zijn bezoekers weiveense voorwaartsen waren
Chess Society is echter nog tot
niet op dreef. Toen Amstelveen niet van Aalsmeer verlost, daar kom. De toegang is gratis.
weigerde definitief toe te slaan beide teams ook aan elkaar gekreeg Zandvoort'75 een paar koppeld zijn in de eerste ronde
opgelegde kansen.
van de Noordhollandse beker.
Paul Longayroux stoof op het Deze revanche zal wederom in
ZANDVOORT - De vijfjarige
doel af en had de gelijkmaker Zandvoort gespeeld worden en
op zijn schoen. De Amstelveen- plaatsvinden in december. Er Roy Fijma heeft de ballonnense doelman gokte echter op de zal dan echter met viertallen in wedstrijd gewonnen die gehougoede hoek. Zonder tot hoog- plaats van achttallen worden den werd bij de opening van het
Roy's ballon
staand voetbal te komen ont- gespeeld. Hans Drost noemde Kunstcircus.
stonden er meerdere mogelij k- Aalsmeer een prettige tegen- kwam tot Leer, net over de
heden. Hans Hartkamp zag een stander. „We kennen ze door en Duitse grens. Zijn ballon legde
kopbal gestopt en ook de twee- door en hadden het zeker slech- 220 kilometer af. Roy heeft een
fiets gekregen van het Circus.
de doelrijpe kans voor Longay- ter kunnen treffen."
roux was niet aan hem besteed.
Met nog tien minuten te gaan
(ADVERTENTIE)
maakte Amstelveen aan alle onzekerheid een einde door slap
ingrijpen in de Zandvoortse defensie af te straffen, 0-2. De
strijd was gestreden en de
Zandvoorters blijven op het
schamele totaal van drie punten staan. Komende zaterdagProgrammering Z-FM
staat de zware uitwedstrijd tegen Zwaluwen op het programKabel 105.0 fm Ether 106.9 fm

STANDEN
VOETBALCLUBS

Z'75 mist afmaker

Nipt verlies handbalteams ZVM

ZANDVOORT - voor zode mannen als de vrouven van handbalvereniging
J
VM moesten nipte nedera
gen genoteerd worden. De
•fjandballers verloren onver-liend met 14-15 van VZV en
lat kon ook van de handbalters
gezegd worden. Volenla
m zegevierde met 12-13.

Foto Persbureau Zandvoort

Koper voert Chess naar zege

Nieuw elan bij ZBC in tweede competitie

spelmoment uit de wedstrijd ZVM en Volendam

Zandvoorts
Nieuwsblad

Foto Persbureau Zandvoort

13-14 voorsprong maar in de
laatste minuut scoorde ZVM de
gelijkmaker, 14-14. VZV had
baibezit en zette de laatste aanval op. De Zandvoortse defensie maakte vervolgens een fout,
die door de scheidsrechter betraft werd met een. strafworp.
Daaruit scoorde VZV de winnende treffer, 14-15.
„Het was een terechte strafworp," vond Joost Berkhout.
„Het was een hele mooie wedstrijd, maar ik had liever wat
minder mooi gespeeld en gewonnen. Ik blijf er echter alle
vertrouwen in houden. We kunnen best mee in deze klasse."
Doelpunten vrouwen: Mireille Martina 5, Danille Blom 3,
Wendy van Straten 2, Claudia
Paap l, Linda Koper 1. Mannen:
Martijn Hendrikse 5, Peter
Pennings 4, Nik Grijakovic 3,
Goran Bogojevic 2.

fc'Weekmccllu

Op de topscorerslijst is een unieke situatie ontstaan na de wedstrijden van het afgelopen weekend. Maar liefst vier voetballers zijn op
zes treffers gekomen. De spanning: is dus te snijden. Voor Riek de
Haan (Zandvoortmeeuwen) zal het voorlopig daarbij blijven aangezien hij door een knieblessure een tijdje aan de kant moet blijven.
Clubgenoot Robin Castien liet weer van zich spreken door twee
doelpunten voor zijn rekening- te nemen. Barry Paap scoorde
eenmaal voor het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen en Jeroen
Swart (TZB) deed eveneens eenmaal het net bollen. Ploeggenoot
John Schilder ligt, door het scoren van twee treffers, met een totaal
van vijf op de loer.

Verzamelbeurs

Roy Fijma wint

Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m M.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonslop service (op di en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café NeuO
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Europbreakclown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
0.00 l/m 9.30
ZFM Nonslop service
9.30 t/m 10.00
Ruth. Ken levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Even Bmnchen m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
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HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
Afdeling Zandvoort

l.v.m. verbouwing
zijn wij 13, 14 en 15 november

Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Juliana

gesloten

AANKONDIGING VAN DE
JAARVERGADERING 1995

UNIEKE SINT AKTIE BIJ DE
GAPER DRUGSTORE

Donderdag 16 november
bent u weer van harte
welkom !!

VRIJDAG 24 NOVEMBER 1995 20.00 UUR
IN HET RODE KRUIS-GEBOUW, NICOLAAS BEETSLAAN 14
Op de AGENDA staan o.a. de volgende punten:

100 gezinskaarten (4 personen)
- ftQ
voor het Ponypark Slagharen t.w.v. ƒ 98,"
worden door ons verloot.

"erica"
Bloemenmagazijn sinds 1908

Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 023-5712301
Wij verzorgen uw bloemwerk door geheel Nederland

WEE

JAARSTUKKEN
- Het bestuur (o.a. financieel jaarverslag)
- De Kolonne
- Jeugd Rode Kruis
- Welfare

Hoe zijn de spelregels?
Heel simpel. U koopt bij ons uw Sint Micolaas kadootjes en ontvangt van ons 1 LOT.
Winnende loten worden in de week van 5 december uit de mijter
van Sinterklaas getrokken en de uitslag daarvan leest u donderdag 7 december in deze krant.
Feestelijke prijsuitreiking zaterdag 9 december om 10 uur bij ons
in de winkel.
Dus WEER 'n reden om bij de GAPER uw Sint Nicolaas presentje te kopen.

BESTUURSMUTATIE(S) nieuw secretariaat
GOEDKEURING STATUTEN en REGLEMENTEN

Tot ziens bij de
GAPER P. Olieslagers

NSHAAS
1 KILO
BOUCHERIE

AMBACHTELIJKE KWAUTEnSSLAGEfiU

95

192
GroteKKKhtJW

Austra isch inlees

Drogisterij Parfumerie speciaalzaak

i

Kerkstraat 31, Zandvoort

Deze feestelijke avond gevuld met
LIVE MUZIEK met DIDJIRIDO-spelers
gaat van start rond de klok van 20,00 u,

P.S. de aktie loopt van 10 november t/m 5 december.

Super
NOORD
Neem van
mivaan
dot het
voordelig is!

Huis te koop gevraagd
met tuin

Donderdag 16 Nov.

Aangeboden huurwoning Centrum-Dorp
Brieven onder nr. 593825 bur. van dit blad.

Het eerste glas wijn is GRATIS
EEN VEILIGE EN LEEFBARE .SAMENLEVING. Wij van de- Pol itie' AmsterdamAmstelland werken "er dag en nacht'aan. Niet -al l een ;door 'boeven te
vangen', maar ook door zichtbaar op straat aanwezig te zijn.
Voldoende 'blauw op straat' geeft een v e i l i g gevoel. En dat is niet
onterecht. Want het is duidelijk dat we, door onze 'aanwezigheid op*
straat, a l l e r l e i ongewenste situaties kunnen aanpakken voordat ze
uit de hand lopen. Preventie noemen we dat.
Voor dat belangrijke werk zoeken we nu een groot aantal mensen die
opgeleid w i l l e n worden voor de functie SURVEILLANT VAN POLITIE.
NA EEN BETAALDE OPLEIDING van een jaar ga je, samen met een collega,
de straat op. Je bent.aanspreekpunt voor de burgers en je probeert
situaties zoveel mogelijk met praten op te lossen. Als dat nodig is
treed, je corrigerend op, bijvoorbeeld door te waarschuwen of te
bekeuren. Bij ernstige calamiteiten roep je via je portofoon
collega's en hulpdiensten op. Ondertussen houd je de situatie zo
goed mogelijk in de hand. Soms werk je ook met andere politiemensen
samen in een projectteam. Bijvoorbeeld voor het bestrijden van
berovingen, autodiefstal of mi lieumisdrijven.
OM IN AANMERKING TE KOMEN moet je een opleiding hebben afgerond op
minimaal LBO/VBO-B- en maximaal MAVO-niveau. Daarnaast heb je de
Nederlandse nationaliteit, of ben je bereid die .aan te nemen. Je
moet de Nederlandse taal goed beheersen, mondeling én schriftelijk.
Verder verwachten we dat je stevig in je schoenen staat, en dat je
in moeilijke situaties kalm en redelijk blijft, ook tegenover mensen
die dat zelf niet zijn. Ten slotte moet je een goede lichamelijke
conditie hebben. Je bent minima.al 16Vz en maximaal 45'jaar oud.
Geschikte vrouwen en allochtonen zijn bij ons bijzonder .wel kom.
WE BIEDEN JE een contract van zes jaar. In het eerste jaar krijg je
een betaalde opleiding (jonger dan 25 maandgeld, 25 jaar en ouder
salaris). Na de full-time opleiding ontvang je een s a l a r i s op basis
van een 32-urige werkweek. Als je 21 bent of ouder bedraagt dit
ƒ 2.079,--, exclusief toeslagen -voor het werken in weekends en
avonduren. Na afloop van je contract krijg je een premie mee van
maar liefst zes keer je maandsalaris.- Bovendien heb je na die zes
jaar veelzijdig politiewerk een hoop dingen geleerd die je. de rest
van je loopbaan goed van pas kunnen komen.

P3PLITIE
POLITIE A M S T E R D A M - A M S T E L L A N D

Werken aan veiligheid en leefbaarheid,
daar ga ik voor!
Stuur mij een i n f o r m a t i e p a k k e t en een s o l l i c i t a t i e f o r m u l i e r
voor de functie S u r v e i l l a n t van p o l i t i e .
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Opleiding:..,

Surveillant van politie, een baan om voor te gaan

Stuur deze bon in een e n v e l o p zonder postzegel n a a r : P o l i t i e
A m s t e r d a m - A m s t e l l a n d , Antwoordnummer 2864, 1000 PA Amsterdam.

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104/1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
8/9 november 1995

eze
eek

toekomst
met Eco 3
Hij komt niet op de markt in
de gedaante zoals Opel hem
onlangs toonde maar de Corsa
Ëco 3 laat wel iets zien van de
toekomst die ons te wachten
staat. De drijfveer is zuinigheid
; in combinatie met goede
;i
prestaties.

D

E CORSA Eco 3 is toekomstmuziek
die
steeds harder klinkt.

Opel is-in elk geval al
in staat een seriemodel te
bouwen dat zo supereconomisch en dus heel aantrekkelijk is voor zijn berijder.
De 3 in de type-aanduiding

slaat op het concept van een
zogenaamde drieliter-auto:
een auto met een gemiddeld
brandstofverbruik van minder dan vier liter per hondérd kilometer.
Opel echter meent dat de
grens met een halve liter scherpér gesteld moet worden. De
Córsa Eco 3 komt volgens de
Euromix-meetmethode onder
n9rmale omstandigheden uit
op een gemiddeld verbruik van
3,4 liter diesel per 100 kilometer, ofwel 1:29,4. Opel komt tot

deze indrukwekkende' cijfers
door toepassing van de eerste
vier kleppen 1.7 liter turbodieselmotor met directe inspuiting en een carrosserie met
lichte materialen uit de luchtvaartindustrie. Ter vergelijking: de Eco 3 TDI weegt 720
kilogram, het seriemodel Corsa
1.5 D 905 kilogram.
Ook de stroom werd verbeterd zodat hij nu een luchtweerstandscoëfficiënt heeft van
0,295 tegen de 0,35 van het seriemodel. Dit is onder meer te
danken aan een gewijzigde GSispoiler, voorwielspoilers en gewelfde dorpels voor de achterwielen. Het Eco 3-project had
nog een andere belangrijke
doelstelling, namelijk dat de
prestaties en het geluidsniveau
moesten 'overeenkomen met
die van de huidige Corsa en bovendjen mochten het comfort
en de veiligheid niet lijden^onder de bezuinigingsdrift.
De keuze viel op een volledig
nieuwe 1.7 TDI-motor. Opel is
de eerste fabrikant die bij de
ontwikkeling van een personenauto een direct ingespoten
dieselmotor combineert met de
verbruiks- en emissieverlagende vierkleppentechniek. De
motor ontwikkelt 63 pk en levert een maximaal koppel van
140 Nm bij 2 duizend toeren.
Het hoge koppel zet aan om

Hyundai
Hybride
45 jaar
oerbus

»*,, „".g*1*

Nederlandse
Express

^^tS^ff^^-f^S,^^*^

De nieuwe Opel Corsa Eco 3
'vroeg' te schakelen wat het
brandstofverbruik terugdringt.
Bij een constante-snelheid van
90 km/uur noteert hij 2,6 liter
per honderd kilometer en in de
stad klokt hij vier liter voor die
afstand.
De prestaties zijn beter dan je
verwacht: net als de Corsa 1.5 D
haalt hij een top van 150
km/uur maar hij accelereert
aanmerkelijk sneller, in 15 seconden zit hij op 100 km/uur.
De versnellingsbak is voorzien
van een startstop-systeem zoals
we dat al eerder tegenkwamen
bij Volkswagen. Als de motor
langer dan drie seconden stationair draait schakelt hij automatisch uit, mits de versnellingspook in vrij staat. Zodra je
het koppelingspedaal indrukt
De 1.7 TDI motor goed voor 63 pk en een top van 150 km per uur
start hij opnieuw.

Oerbus al 45 jaar doeltreffend en eenvoudig

Een van de eigenaren met
zijn „bus" op
de ontmoetingsdag van
de klassieke
VWTransporters.

Het oerbusje komt zo. De_
eigenaren van een bont'"'
gezelschap klassieke VW
Transporters verzamelden zich
vorige week in Amsterdam
voor een bescheiden feestje: de
oerbus bestaat 45 jaar.

N

OOIT GEWETEN,
maar de VW Transporter

is eigenlijk

een Nederlandse vin-

ding. Nederland was na de

auto. Die tekening werd de maar voor hetzelfde kan Volksbasis van de eerste Trans- wagen dit patent opvragen omporter die in 1950 het levens-

licht zag.

Het principe was eenvoudig
maar doeltreffend: veel laadruimte op een gering vloeroppervlak. In de loop der jaren
verschenen tal van varianten
van de Transporter, zelfs
brandweerauto's.
Westfalia
maakte naam met het omtoveren van Transporters tot kampeerwagens met hefdaken
maar de meest luxueuze uitvoering in die beginperiode kwam
van VW zelf, de Samba: een negen-persoonsbus met een voor
die tijd fraai interieur, ramen in
het dak en demontabele banken.

oorlog het eerste exportland
van Volkswagen en op 23
verkondigt nog weieens
april 1947 maakte de Neder- datFiat
het de eerste ruimtewagen
landse importeur Ben Pon
een schetsje van een bestel-

bouwde met de 600D Multipla

dat de Transporter Samba een
jaar of zes ouder is dan Multipla. We mogen hem wat VW
betreft zien als een voorloper
van de huidige ruimtewagen
Sharan.
Tijdens de laatste meeting
van de Luchtgekoelde VW Club
Nederland in Amsterdam stond
de bus in al zijn variaties centraal en schalde het afgezaagde
'Busje komt zo' uit een enkele
autoluidspreker. Een bont gezelschap. Van de oerb'us met
zijn spijltje in het voorraam en
twee piepkleine achterlichtjes
tot recente Transporters in modern Westfalia-jasje. Bij wijze
van uitzondering werd zelfs een
enkel niet-luchtgekoeld exemplaar gedoogd maar voor de
rest was het luchtkoeling dat de
klok sloeg.
Als het even kan verkeert een
klassieke bus natuurlijk in zo

origineel mogelijke staat maar
sommigen maken er wel heel
bijzondere uitvoeringen van.
De uitzondering die zowel bewondering als afgrijzen oogstte
was het busje uit 19§9 van een
ouder echtpaar. Het mobiel
was zodanig omgetoverd dat hij
niet meer herkenbaar was als
Volkswagen. Van buiten een
soort veredelde melkkar, van
binnen een Zuiderzeemuseum.
Ze gebruiken hem als kampeerwagen en bivakkeren op boerderijcampings. Achterin een
echte bedstee, middenin de zithoek met televisie, tegenover
de ingang het chemisch toilet
waar je alleen op kunt zitten als
je de deur openlaat.
Een kampeerwagen zonder
keuken is niets en de enige
plaats die overblijft is voorin.
Dat los je als volgt op, moet de
ombouwer gedacht hebben.
Een dashboard heb je niet nodig dus daar maken we een aan-'
recht van met links het stuur
en rechts de gootsteen en gaspitten.
Charles Dams uit Amsterdam bezit een klokgave Transporter uit 1969. Hij is voorzitter
van de Stichting VW-Euro Nederland, het tJSnjarige overkoepelend orgaan voor zeven VW
clubs in Nederland dat evenementen organiseert. Zijn bus is
tijdens de clubmeeting een van
de meest gave exemplaren en
verkeert geheel in. originele
staat. .
En geloof het of niet, de teller
staat na 26 jaar pas op 70 duizend kilometer. Dams: „Deze
auto is voor mij pure hobby
maar ik rijd er wel zeer regelmatig want daar' zijn ze voor
gemaakt. Een klassieker moet
functioneel zijn. Tegenwoordig
is het betaalbaar omdat je voor
auto's van 25 jaar en ouder geen
wegenbelasting meer hoeft te
betalen. Dat scheelt mij nu 12
honderd gulden per jaar. De
Transporter was een zeldzaam

Hybride ontspannen
in
FGV
c
Een auto met elektrische aandrijving; is milieuvriendelijk
maar biedt door de geringe actieradius te weinig soelaas.
Een hybride auto ligt meer voor de hand. Hyundai
presenteert haar visie met de Future Green Vehicle (FGV).

A

CCU'S ZIJN zwaar en berijder in je handen knijbezwarend. Een elek- pen.
trisch aangedreven
auto.komt vaak niet
Hybride lijkt meer toekomst
verder dan tweehonderd ki-

lometer en dan mag je als

'lyundai met haar nieuwe Future Green Vehicle (FGV)

te hebben. Een hybride auto
heeft elektrische aandrijving
en een kleine benzine- of dieselmotor, die niet de auto aandrijft maar elektriciteit voor de
elektromotor levert.
De motor draait daarbij
steeds op een constant toerental en is voorzien van een katalysator. Om in stadsgebieden
wat milieuvriendelijker te rijden is het mogelijk de motor uit
te schakelen en verder te gaan
op de accu's. Het grote voordeel is natuurlijk de aanzienlijk
ruimere actieradius. Hyundai
ontwikkelde de experimentele
FGV-1 (Future Green Vehicle)
die in staat is een afstand van
achthonderd kilometer af te
leggen.
Het is een stationwagon met
de uitstraling van een terreinwagen. De FGV-1 is voorzien
van een 30 kW elektromotor
plus een 800 cc benzinemotor
voor het opladen van de nikkelmetaal accu's.
De topsnelheid ligt net boven
de 150 km/uur en de bekende
sprint legt hij elektrisch af in 13
seconden. De accu's zelf zijn
goed voor tweehonderd kilometer.

Renault
Frankrijk
heeft Aanpassingsbedrijf Bierman uit
Voorhout het jawoord gegeven voor
het ombouwen van de
Express voor rolstoelvervoer. Bierman is
het eerste Nederlandse bedrijf dat van het
Franse concern een
technische goedkeuring krijgt. Dit betekent dat Bierman
naar meer Europese
landen zijn Express
Solo kan exporteren. De omgebouwde Renault Express voor rolstoelvervoer
Hij heeft een doorlopend verkoogd dak,
Iers is duizend keer per maand een beroep
voordakruit, grote zijramen en een bevesti- gedaan op de databank. Reden voor de imporgingssysteem voor de rolstoel. De achterwie- teur om binnenkort alle dealers aan te sluiten
lophanging is voorzien van zogenaamde knie- op de databank. In de toekomst wil Citroen de
linrichting. Bierman bouwt ook de Espace en mogelijkheden nog verruimen door de koppeTrafic om voor rolstoelvervoer.
ling met Teletekst en Internet te maken.

Lantra Wagon vervroegd

Ken uw auto

Vanwege de belangstelling voor de nieuwe
Lantra Wagon heeft Hyundai besloten de auto
al in december te leveren en niet pas in januari. In de rest van Europa blijft de planning
gehandhaafd om in januari te beginnen met de
leveringen.

De ANWB start met de cursus 'Ken uw auto'.
De deelnemers maken hierin kennis met de
specifieke rij-eigenschappen van hun auto en
leren hoe ze zelf kleine technische mankementen kunnen verhelpen. De cursus duurt l dag
en is opgesplitst in een slipcursus van de
ANWB/KNAC en een basiscursus autotechniek. De slipcursus begint met een theoretisch
gedeelte dat op de baan,in een VW Golf in
praktijk moet worden gebracht. De spoedcursus autotechniek behandelt de meest elementaire zaken als het verwisselen van een wiel,
het controleren van oliepeil en het vervangen
van de ruitewisser. Tijdens de cursus worden
de vrouwen gescheiden van de deelnemende
mannen of echtgenoten omdat uit onderzoek
bleek dat dit betere resultaten oplevert voor
met name de vrouwelijke deelnemers. De cursus duurt van 9.45 uur tot 16.15 uur en wordt
gegeven in Rijswijk en Arnhem. De kosten
bedragen 265 gulden inclusief een lunch. Ter
introductie betaalt men echter op 22 november, l, 2 en 15 december 225 gulden. Informatie
is verkrijgbaar via de ANWB.

Primeur Citroen

project en nog bedacht door
een Nederlander ook. Die bus
stond voor vrijheid en dat is
nog steeds de charme."
Nostalgie, vult een ander aan
die met zijn diesel-Westfalia
een vreemde eend in de bijt is
maar clublid is omdat hij een
Kever bezit. „Met zo'n VW
Transporter kun je overal komen en hij heeft een eenvoudige techniek. Een hoefsmid in
Turkije kan je bij wijze spreken
al helpen als je panne hebt."

Citroen Nederland heeft als eerste Nederlandse importeur een databank voor gebruikte auto's. opgezet die iedereen kan raadplegen die
de aanschaf van een occasion bij een Citroendealer overweegt. Vanuit de huiskamer bel je
de Eurocasionlijn via welke je met behulp van
de druktoetsen kenbaar maakt wat voor auto je zoekt. Het programma zoekt het betreffende type bij de dichtsbijzijnde dealer. Op die
manier blijft je. een tijdrovende zoektocht bespaard. De Eurocasionlijn kan ook bij de dealer geraadpleegd worden die via de computer
achterhaalt waar de gewenste auto te koop
staat. Vervolgens kan de klant die auto via zijn
eigen dealer laten afleveren. Tijdens de proefperiode van anderhalf jaar bij een aantal dea-

helpt
honderdduizenden
mensen aan werk!
Dit is iets voor u: vier keer per jaar kans maken op
drie miljoen gulden. Dat kan in de NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING, met de beste winstkans ter wereld. Het aantal deelnemers is beperkt.
Op = op! Lees snel verder!
NATUURLIJK DOET U MEE:
Deze NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING
is opgezet om werkgelegenheid te scheppen. Er ligt een
uitgekiend plan dat voorziet in 240.000 nieuwe banen in
de derde wereld.
Die banen komen er dankzij export, projecten en
opdrachten vanuit Nederland. Dat schept nog eens
40.000 nieuwe banen in ons eigen land.
Daar wordt iedereen beter van!

Anita Kooi,

directeur van EUROJOBFUND

Onze NATIONALE GOUDEN
SUPERKANS

UITLOTINC

\ieejt de beste winstkans ter

wereld. Vier keer per jaar de kans
op drie miljoen gulden!
En de wetenschap dat u op een
effectieve manier
miljoenen mensen helpt met

structurele hulp. Helpt u mee?

ZO WERKT HET:
De Ministeries van Financiën en Justitie hebben de vergunning onder nr. L.O. 930/039/114.93 gegeven voor
het openstellen van een premie-obligatielening van een
half miljard gulden. De looptijd is 10 jaar.
Nu kunnen 500.000 mensen in Nederland een obligatie
leasen. Dat kost iedere deelnemer f. 15,90 per maand.
U kunt tien jaar lang meedoen, maar ook per jaar kosteloos opzeggen. Vier keer per jaar wordt één nummer
uitgeloot en drie miljoen gulden uitgekeerd.
De opbrengst is 2.5 miljard gulden voor werkgelegenheid in eigen land, maar vooral ook in die landen die het
zo hard nodig hebben. Plus vier nieuwe miljonairs per
jaar! U kunt er één van zijnj
DE FISCUS BETAALT MEE
Het bedrag van f. 15,90 per maand (=f. 3,68 p. week)
mag geheel van de belasting worden afgetrokken.
In het 50%-tarief is de deelname dan nog maar f. 1,84
per week.

DE ACHTERGRONDEN
De wereld verandert snel. Overal ontvluchten mensen
armoede en komen op de westerse welvaart af. Wij kunnen ze NIET tegenhouden. Wij kunnen er WEL voor zorgen dat de ellende in hun eigen land afneemt. Het probleem ter plekke oplossen.
Bijvoorbeeld door 240.000 ambachtelijke arbeidsplaatsen te scheppen in de landen op weg naar ontwikkeling.
Zo helpen we daadwerkelijk honderdduizenden mensen
aan een zinvol bestaan.
Na de Tweede Wereldoorlog is ook óns land weer op de
been geholpen. Laten wij nu anderen helpen om zelf
armoede en honger te bestrijden.
WIE ORGANISEERT HET?
De NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING is
een initiatief van de Stichting ETP, the European Council
forTrade Promotion. ETP heeft de uitvoering in handen
gelegd van EUROJOBFUND te Rotterdam, die daartoe
samenwerkt met CBS Commercial Business Support
Group bv te Amsterdam. EUROJOBFUND least de obligaties aan de deelnemers.

DOE MEE EN PAK DIE KANS OP
D_RIE MILJOEN GULDEN!
D/t doet de NATIONALE GOUDEN
SUPERKANS UITLOTING:
B

Uitloting op basis van de vergunning, verleend
door de Ministeries van Justitie en Financiën,
nr. LO. 930/039/114.93;

•

Maakt de komende jaren 40 mensen miljonair;

•

Zorgt voor 40.000 nieuwe banen in eigen land en
240.000 nieuwe arbeidsplaatsen in landen op weg
naar ontwikkeling;

•

Biedt een winstkans groter dan bij bestaande
loterijen en bijzonder lage deelnamekosten op jaarbasis.

BON VOOR MULTI-MIUOENEN
PAK D IE
KANS,
DOE MEE!
Stuur hem

Ja, Ik doe mee de NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTINC! Elk kwartaal
Met de beste winstkans ter wereld, voor slechts f. 15,90 per maand, fiscaal aftrekbaar.

ƒ3.OOO.OOO,Naam/voorletters
Adres
Postcode/Plaats
. Telefoonnummer
)

vandaag

nog in.

j

ï Postbanknummer
: Banknummer
j

••

-' Handtekening
> Datum

th machtig u hierbij tot weder oplegging maand*ty'fcf
1. 15,90 al te f chri/v*n. Ik doe minima»! 12 matndnn
mte. Deelntmlng fan de Nationale Gouden Superham
Uitloting impliceert aanvaarding van de Algemene
VoorwJiarttert.
Vergunning verleend door de Ministeriel van Financier
en Juiftï* omfor nummer L.O, 930/039/114.73.

S.v.p, bon invullen uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) zenden naar EUROJOBFUND bv,
Antwoordnummer 61202,2500 m Dflll HAAG.
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10 VOLVO STATIONS,
Inruilauto's: BX 1.6 TGi, Ipg,
1988 t/m 1994, ANWB.
3-'89, ƒ 6450. BX 1.9 TRS Break
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Tel. 0492. - 464495.
stuurbékr., 10-'88, ƒ 7250. PeuDealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Autosloperij De Liede.
440 1.8 inj., aut km 80.000 '92 geot 309 GL Profil, 5-drs, Ipg,
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
INKOOP
440 DL/GL '90 t/m'92, 360 GL 5-'86, ƒ4250. Peugeot 205 XE, Lease of koop nu een
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
VAN DEN BROEK BANDEN- EN UITLAATCENTER
Loop + Sloop auto's
10-'85, ƒ4500. Golf 1.3 Memp2.0 inj. 5 drs. '88, 240 DL Sedan
CITROEN
DS,
diverse
types
Originele Bosal uitlaten 2 jaar garantie !!!laagste prijs in A'dam
Verkoop onderdelen
his,
7-'85,
ƒ
6250.
Golf
GL,
km 100.000 '91. NIEROP BV
SHOWROOM/AUTO l -IN-3 MINI'S is de wekelijkse auloaanwezig, DIDIER CITROEN,
Compleet of deelmontage. Klaar terwijl u wacht
R.D.W. vrijwaring
Vancouverstr. 2-12 A'dam-W 6-'87, ƒ7250. Kadett 1.2 LS Blasiusstr. 105, 020-6942797.
rubriek die op vrijdag verschijnt m Het Parool, op zaterBel of kom langs voor uw prijs
Geen voorrijkosten
Station,
Ipg,
5-'85,
ƒ
2950.
Ka020-6183951.
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
Applause XI km 80.000 '89
2x Automaat tegen handelsprijG. Van Ledenberchstraat 108. Tel. 020 - 688 56 56 A'dam-West
020-6198691
dett 1.3 S aut., 6-'83, ƒ1950.
Cuore TS LTX '88 t/m 93,
edities van Weekmedia t.w.- Amsterdams Stadsblad, Buizen. SIERRA 2.0Ghia, schuifd., 940 GL 2.3 Autom
12/92 Escort 1.3 aut., 1-'80, ƒ950.
023-353685
24 UURS-SERVICE
Charade 1.3 inj. '91-'92
tenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
stuurbekr., 4-drs, kl. metall.,
940 GL 2.3, Airco
1/92 BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020AUTOVERNIETIGING
A'DAM
NIEROP DAIHATSU
± 55.000 km, 10-'91, ƒ 13.950. 940 GL 2.0
Nieuwsblad Gaaspcrdam, de Nieuwe Weesper, Amstel3/92 6627777. Open tot 20.30 uur.
koopt schade-, sloop-, defecte
GARAGE ECONOOM
Vancouverstraat 2-12
SCORPIO 2.4i CL, 4-drs, aut., 745 GLD-TD Estate . . . . 1/88
veens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Nieuw, Nieuw
avraagd: jonge auto's vanaf auto's, autowrakken (compl.)
A'dam-West. Tel. 020-6183951. st.bekr., Ipg, l.m. wielen, open 945 GL 2.3 Estate
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Alle onderhoudsbeurten
9/91
1992, a contant. Belt u voor inl. gratis afgehaald. Officiële vrijdak.kl. metall., 10-'91, ƒ 14.950. 345 DL aut
Automarkt Barneveld
Koppeling / Remrevisie
3/91
CUORE TX, rood, 5-'91, 3
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
waring RDW. Inl. 020-6847525
0341-419354 of 0652-977028.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Schadeherstel en -taxatie
10-dagen wintersport
245
2.3
Estate
93
deurs, 50.000 km, ƒ7900.
Professioneel en betrouwbaar
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
020-6627777. Open tot 20.30 u. 440 DL 1.8i
Uitlaat en Schokbrekers
9'Personenbus (Peugeot J-5)
10/93 Grote keus en. veel service. DE HOOGSTE PRIJS voor elk Grote sortering ONDERDELEN
Tel.: 020 • 2826404.
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8,30 en
Banden en Uitlijnen
6/93 ledere vrijdag'en zaterdag
All in met vrije km ... ƒ 1690.merk auto a cont. met vrijwar. van alle schade-auto's, alle
Fiesta 1.3 FlashO/93 58.700 km 440 DL 1.8
20 00 uur. Tel 020-665.80.86. Fax 020-665.63.21.
Daihatsu
APK en VVN Keuring
Sneeuwkett. + skiboxen met
10/89
merken, alle bouwjaren.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Kom naar Barneveld voor
Escort 1.6 Trop.8/93 18.000 km 480 ES 1.8i
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
't AMSTERDAMMERTJE
dragers voor ieder type auto
GEBR. OPDAM B.V.
uw verantwoorde aankoop.
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
•
Tel.:
6233220
Escort 1.6 wag.8/95 2.500 km
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
T.k. gevr. loop/sloop en scha- Tel.: 02502-45435.
Amstel 340-342
020-6719108 of 020-6794842
Industrieterr. Hasselaar-West.
OFF. VOLVO DEALER
Mondeo 1.8 Hb.2/94 55.000 km
AD Amsterdam.
de-auto's spec. merken Duits
tegenover Carré
Zie ATS telet. pag. 888
Welkom
Ook
op
zaterdag
open
!
Mondeo
1.8
Hb7/94
13.000
km
Nijverheidslaan'1, WEESP
en Japans. Tel. 020-6370711. Het HOOGSTE BOD?? Bel
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, AmMondeo 1.8 Hb1/95 33.000 km
Tel.
03420
23432.
DE
LUGT luxe en bestel vanaf
Tel. 0294 418200/418008
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
sterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren:
Te koop gevraagd AUTO'S a Loop-, sloop- en schadeauto's APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- ƒ 50,- per dag excl. BTW.
Te koop Daihatsu Charade TS, Probe GT 24 V3/94 10.000 km
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
contant met vrijwar.bewijs
DIESELSERVICE
b.j. eind '88, z.z.i.g., goed onALBERS, OUDERKERK.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
m. vrijwarinq. Tel. 020-6754193.
± 50 auto's APK gek. Den
Meesters 421 B, Weesp' Nieuwstraat 33; Zandvoorl: Gastbrandstofpompen; verstuivers Peugeot 106/306, Renault LaTel.: 02908 - 24640
derh., pr. n.o.t.k. tel. 020 •
Ford Service Dealer.
Brielstr.
18,
A'dam,
zijstraat
huisplein 12.
cil.koppen vlakken. Garage/ guna, Vracht + bestelwagens.
6090654 na 18.00 uur.
Tel. 02963-1767
Haarlem merweg bij molen.
motorenrevisie FEENSTRA
020-6844079. Tevens Inkoop.
RENT A BRIK -•
Industrieweg 27, Duivendrecht
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
Fiesta 1.8 diesel, metall, gr.,
Personenbus ƒ 89,- p.dag
Tel. 020-6980639
Tegen handelsprijzen:
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
biedt aan:
1993, 35.000 km, wegens baan
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p.dag
10 x Voyager Div. . 88 t/m 93 Nissan Prairie 2.4 SLX, 1-'93,
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
Rat UNO 45 S.I.E. februari 1990 buitenland,
APK KEURINGEN ƒ70,
gr.
kenteken
All-in. KM vrij!
6 x TransSport.... 90 t/m 94 1e eig., Ipg-o.b., groen met.,
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
Amsterdam - Almere - Zaanstreek'
APK gekeurd 1996 - 60.000 km, ƒ 13.000. Tel.: 020 - 6637585.
klaar terwijl u wacht.
Tel.: 020-6922930
2 x Lumina APV
91/94 ƒ29.950. Nissan Sunny 1.4 L
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.ƒ8950, inr.mog. 023-5423906.
Garage West-Center:
FORD ESCORT 1.4 CL, 2 drs., 2 x Villager V6 autom . . 93/94 16V, Ipg, 3-'92, ƒ12.500.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
of
020-6122476 (zonder afspraak)
1 x Prairie SLX
91 Hyundai Lantra 1.5 Gü, Ipg,
bruin, 1/90, Jan Wals.
10 motorrijlessen + examen ƒ 775.2e Helmersstraat 15, A'dam.
1-'92, ƒ 13.000. Toyota Starlet
2
x
Espace
RN
TD
.
.
.
.
92/94
Tel.:
020
4361697.
Motorrijlessen ƒ 50.- per 60 min.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
Autobedrijf CRYNSSEN
1 x Espace RT
92 1.0 DL, 12-'89, ƒ7950. Toyota
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
AUTO l-IN-3 MINI'S?
DE METEOR: Verkoop nieuw Ford Scorpio 2.0 CL DOHC, 2 x Space Wagon 2.0 . 89/92 Carina II 1.6 XLi, Ipg, 2-'92,
Crynssenstraat 10-14
Theorie
op
CD-I
GRATIS
en gebruikt. Diverse landrovers okt. 1989, keurige auto, ƒ 7.950, 1x Peugeot 806
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Tel.: 020-6184402.
94 ƒ11.950. Daihatsu Applause
3 regels
ƒ 42,00
Nu
ook
examengarantie
(herexamen
gratis)
90-110-130. Onderhoud & repa- inruil mogelijk 023-5423906.
Klaar terwijl u wacht.
APK-keurstation, reparaties
1.6 Xi aut., st.bekr., 4-'93,
voor elke extra regel
ƒ 14,20
Speciale
spoedcursussen
theorie
+
praktijk
ratie. Bloemendalerweg 54,
Meidoornweg Badhoevedorp ƒ17.500. Mazda 626 1.8'GLX
Ruilstarters en dynamo's.
alle merken en schaderegeling,
Ford Sierra Turbo-diesel,
Proefexamen
theorie
dag.
van
9.00
20.00
uur
a
10.per
keer.
WEESP. Tel.: 0294-415240.
Tel.: 020 - 6599221
mm-prijs
ƒ
8,80
Valkenburgerstraat 152.
HB, Ipg, 6-'90, ƒ 10.500. 6261.8
07-1991, grijs kent., ƒ7.950,AUTO-CARROSSERIEBOUW
Tel.: 020-6240748.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159, tel. 020-6138473.
mm-prijs met vignet
ƒ
8,80
Exceed'HB, 10-'91, ƒ12.500.
inruil mogelijk. 023 - 5423906.
&
HERSTELBEDRIJF
Kempenlaan 90. tel. 020-6140005.
Renault 19 RL 1.4, blauw, nw
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 10,40
Grote' sortering ONDERDELEN
AUTOLAS
voor
alle
voormod., 3-'93, ƒ 14.500. Ren. 19
Autorijschool ZECHNER
Wilt u een goede en niet te
komende werkzaamheden: van schade-auto's, alle
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
Mazda 323 GLX 1.5, zeer goed
TR, 4-drs, Ipg, 7-'90, ƒ7950.
OPRUIMING l
Vakkundig en betaalbaar
dure rijopleiding? Bel dan
lassen, schades, omb. grijs merken, alle bouwjaren. '
onderh., '86, 144.000 km, APK
niet breder dan twee kolommen).
Ren. 19TR,4-drs,8-'90,/8250.
ƒ37,50 per heel uur
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 kenteken. Laag tarief. Prijs- GEBR. OPDAM B.V.
april '96, ƒ 5000. 020 - 6644957. LADA 2105-1500, juli 1996, ALFA ROMEO
Clio 1.2 RN, 5-drs, 8-'92,
Gratis theorieboek
6127187. Eerste 4 lessen voor opgave vooraf: 075 - 6314618. Tel.: 02502-45435.
33 1.5
10/92/11.200 ƒ12.950. Peugeot 405 1.6 GLi,
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
T.k. Mazda 626 Coupé, b.j. '83, APK gekeurd 1996. 40.000 km, 33 1.7 IE
1/92/10.600 4-'90, ƒ 10.500. Peugeot 4051.9 Aanbieding: voordelig starters- ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,- Zelf sleutelen of auto spuiten Missot. specialist REM-, en
APK tot sept. '96, i.z.g.st, prijs ƒ5950, inruil mogelijk
pakket. Info: 06-52875125
20 lessen + examen ƒ950,-.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), taBMW
FRICTIE-MATERIAAL.
Diesel, 5-drs, station, 2-'92,
023 - 5423906.
ƒ1.850, 020-6973299.
Ook in Zaanstad en omgeving. doe je bij HEINING HOBBYrief op aanvraag.
316, 5-bak
12/87 ƒ 6.900 ƒ 16.500. Prijzen incl. BTW.
RIJSCHOOL ROLF
Bosboom • Toussaintstr.
43
HAL. 020-4976999 A'dam,
316, 2-drs.
7/86 ƒ 5.800 BEREBEIT,
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Amsteldijk
25, Rijden bij Rolf is een begrip in
Sloterdijk 3.
Voor meer informatie of advies, bel
Amsterdam. Met een goed • Bewijsnummers van een
A'dam, tel. 020-6627777.
HRYSLER Voyager
team instructeurs geven wij op geplaatste advertentie in deze
2.5 l SE, LPG ob 1/92 ƒ24.500 Sarage Alkema biedt aan;
een psychologische manier in- rubriek krijgt u alleen
CITROEN
tensief les en nog leuk ook! toegezonden als u dat bij de
Renault
Express
'87
ƒ
4.250
BX 1.4 l Cannes8/91 ƒ 8.000
Hoog slagingspercentage en opgave van de advertentie
Subaru
E
10
'87
ƒ
5.500
BX 1.6 TGI
11/91 ƒ 8.500
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. kenbaar maakt. De kosten
Opel
Kadett
Van
'86
ƒ
2.250
BX1.9TZIBreak,5/90 ƒ11.500
Tel. 020-6868063/6332405. P.S. daarvoor bedragen ƒ 4,50
BX 1.9TD
2/90 ƒ 7.800 Sierra 2.3 D. Van '87 ƒ 3.500 Wij verzorgen ook 8-weekse
ZX 1.8i Furio
1/93/18.200
Tel. 020 - 6126900.
cursussen en examenroutes rijZX 1.8i Avantage3/93 ƒ 15.300
den is vanzelfsprekend.
Adverteren in
XM
2.0
Comf.
1/93
ƒ
19.800
Mitsubishi Galant 1800 GL, mei
Wij hebben keus uit
deze rubriek
Verkeersschool Trendy
Xantia
1.8
SX
5/93/21.400
1989, pas gekeurd ƒ 8950, inruil
meer dan 10 Automaten
FAX: 020 - 665.63.21
Amsterdam, een sensatie
Xantia
2.0
SX
1/94/29.700
mogelijk. 023 - 5423906.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
v.a. ƒ 3.500.in rijles: 020-4205386.
COBUSSEN AMSTERDAM
DAIHATSU
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Mitsubishi L 300 2.5 D. Lang,
Charade 1.3 TS 3/93 ƒ 10.800
sinds 1930
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Tel. 020 - 6433733.
Voorkom onzekerheid in uw rijgroen 2/93. Jan Wals.
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •
opleiding en vraag de gratis
106 Accent 1.1 7/94 ƒ 19.450 FIAT
Tel: 020 - 4361697.
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
RIJLES-INFO-GIDS
205 Accent 1.1. 5/89 ƒ 9.750 Tempra1.6SXIE11/91 ƒ9.400
Adverteren in deze rubriek
1/93/13.900 Leen VOORDELIG ABNR int. voor Amsterdam en omgeving
Het Parool • Trouw • de Volkskrant
205Trophy 1.1.i 2/93 ƒ 18.750 Tempra 1.9
Tel.
020
665.86.86
Tipo1.4IE
8/92/12.900
205 Autom. 1.6i 3/93/24.800
Spaar-krediet ƒ 30.000 bij ƒ 60,- aan: 020 - 6633773 of 6922612.
Tel.
020
- 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21
FAX
020
665.63.21
Tipo
1.4
IE,
11/89
ƒ
6.900
Tevens informatie over theorieAscona 1.6, 06-1986, diesel. 5 306 XR 1.4ietoile1/94 ƒ 27.500 Tipo 1.7 D. AGT4/90 ƒ 8.200 sparen, doorl. krediet 8,7% eff.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
lessen en examentrainingen.
405
GR
autom.
1.95/90
ƒ
14.500
Bel
nu
020-6479900
inf.
BKR
versn., mei 1988, do grijs metal405 Br. GRi 1.6 6/91 ƒ19.750 FORD
lic, keurige auto ƒ 6.959
Alfa Romeo 16 U Turbo diesel,
405 Br. GRi 1.8 12/92 ƒ 28.750 Escort 1.3
4/88 ƒ 6.400
inruil mog. 023- 5423906.
april 1989, APK gekeurd 1996,
505 Br. GLD
1/87 ƒ 8.750 Escort 1.4 C
10/90 ƒ 8.200
ƒ9.950 inruil mog. 023-5423906 Opel Kadett, 1:6 diesel,
Escort 1.6 Clip. 1/94 ƒ19.600
Inkoop/Inruil mogelijk
stationwagen, 1986, APK geBX Palmares, Ipg, '89 .ƒ6.900
Scorp. 2.0CL 11/91 ƒ11.900
Baarsjesweg 249-253
keurd 1996 ƒ 4.950,-. inruil
AX 1.1 TRE, '88
ƒ6.400
Scorp. 2.4i CL aut.6/89 ƒ 7.900
Amsterdam 020-6121824
r
mogelijk. 023 - 5423906.
Autobedrijf DOn i_AND, Broek
Direct bereikb. v.a. Postjesweg Sierra 1.8 TDCL 4/91 ƒ7.900
in Waterland, 020 - 4031908.
Sierra 2.0 CL
2/89 ƒ 5.000
LORIST PEUGEOT
Sierra 2.0 ICL
9/92 ƒ 17.900
Citroen C15 E, 1400 motor, 5
205 XR 1.3 beige '84 ƒ 4.250 HONDA
versn. bak, 1991, 60.000 km,
205 XL rood '89 . . . ƒ 8.750 Civic 1,5 3 drs. 9/92 ƒ17.900
ƒ 7.750. Visa Garage. Tel. 020Van
ƒ 54 465.- Alfa Spider '91, rood ƒ30.000 106 Jubilee mint '92 ƒ 15.950 Concerto 1.5i
1/92/13.500
6278410.
Safrane
R.T.
3.0
V6
306 Selecte blauw '94 ƒ 24.950
VOOR
ƒ48195HUYNDAI
aut.1992,
80.000
km
.ƒ36.500
405 GL LPG beige '89 ƒ 8.450
metallic, w.w. glas, ABS,
Sonata 2.0
6/92 ƒ 13.500
verstelbaar stuur i.h.v. stoel Twingo '94 11.000 km/16.900
Door inruil verkregen
MAZDA
19
Chamade
1992
...f
14.900
etc. 10 jaar carrosserie-garanOpel Kadett GSi '86 ƒ 7.950
19 diesel 5 drs.'89, . .ƒ 9.500
323 1.6i GLX stat8/92 ƒ13.700
tie 1600 - 5000 km.
APK + 3 mnd. Bovag Gar.
11 GTL 1987
ƒ 4.000
323 F GLX aut. 10/92 ƒ 16.700
Tel. 020 - 6237669.
9 GTX 1986
ƒ 3.000
626 2.0 DLX
6/91 ƒ 10.800
SUBARU VIVIO GLI, Groen
5 TL v.a
ƒ 2.000 T.k. Peugeot 205 Accent, 626 1.8 i 16 LX 2/93 ƒ18.900
Audi-VW-dealer Amsterdam
29.000 km, 3 drs, Nieuwe auto.
25 GTX aut. 1986 ...f 4.000 bouwj. 1985. Prijs ƒ950. Tel. MITSUBISHI
EXCELLENTE DEALER 1995
1 jaar garantie, ƒ 12.750."itroen Axel 1986 ...f 1.750 020 - 6151035 of 6764580.
Gal. 2.0 GLSI aut.2/91 ƒ 9.700
Contactweg 47
Garage Heere 020-6719154
Citroen Bx 1986
ƒ 3.250
A'dam-Sloterdijk, 020-686961 1
NISSAN
gulden per lot en de extra prijs
Seat Marbella 1991 . .ƒ 6.900
Bluebird 2.0 E HB1/90 ƒ 7.900
van 25.000 gulden. Bovendien
RONDAY BV
Primera 1.6 LX 4/92 ƒ13.200
verrast de Postcode Loterij u
Plantage Middenlaan 19-21 • MOTORISCHE PROBLEMEN? Prim.2.0SGXHB7/93 ƒ19.900
geregeld met bijzondere extra
Amsterdam 020 - 6237247
Laat uw auto testen d.m.v.
Silvia 1.8 T.Van 12/84 ƒ 4.200
BMW 315, '82, wit, 177.000 km.
prijzen, zoals de SuperPostcode modernste apparatuur
Sunny
2.0
LXD
11/91
ƒ
10.600
Prijs ƒ 1500, APK okt. 1996.
Garagebedrijf Out:
dePrijs van 5 miljoen die deze
Renault
25
Nevada
station,
OPEL
Tel. EVE 6/11: 020 - 6181120.
ford Escort 1.6 CLX, 11/92,
maand valt.
diesel G.T.O. aug. 1988, APK Tel. 020-6441020. Geopend Astra 1.7 D GL 2/93 ƒ15.400
ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur.
BMW 315, '82, wit, 177.000 km, gekeurd 1996, ƒ6.950 inruil
rood, 40.000 km, ƒ 19.500.Spelen, winnen en helpen, dat zijn de trefwoorden van de Zoals de Mega Jackpot die 2 tot Een andere bijzonderheid van
Kadett 1.3 HB 7/87 ƒ 5.200
prijs ƒ 1500, APK okt. '96. Tel.mogelijk: 023 - 5423906.
ALBERS, OUDERKERK.
Nationale Postcode Loterij. Als u meespeelt maakt u kans op 7 miljoen gulden kan opleve- de Postcode Loterij is dat de
Kadett 1.5 TD 11/89/10.600
's avonds 18-23u. 020-6181 120.
Tel.. 02963-1767
Omega 2.0 i GL 8/91 ƒ 12.500
de spannendste prijzen van Nederland.
ren. En helpen doet u omdat de hele netto opbrengst bestemd is
RENAULT AMSTERDAM
Omega 2.4 CD 8/92 ƒ 18.900
BMW 520i, automaat mei 1986,
Postcode Loterij veel goede doe- voor organisaties die zich inzetTop occasions met 1 jaar
MINOR
MOTORCARS
Vectra 1.6 i GL 9/91 ƒ13.400
pas gekeurd, ƒ5.950, inruil
garantie
len steunt, in Nederland en el- ten voor een schoner milieu en
mogelijk. 023 - 5423906.
Sloterkade 43/44
PEUGEOTS
Wibautstraat 224
ders op de wereld.
een betere wereld, zoals de VerAmsterdam
205 1.1. Jub. 10/90 ƒ 8.900
020 - 561 96 11
eniging Natuurmonumenten en
Tel.
020
6177975/6158022
Adverteren
in
306
1.4
XN
9/93/16.800
Peugeot 806 SV '94, 30.000
Tienduizenden prijzen
Te koop Renault Clio RL 1.2 E
Novib:
deze rubriek
306 1.9 XND
5/94 ƒ20.400
km, 7 pers. ƒ51.900. Family
Rover-dealer voor
2, bj. 09-'93, 4 deurs, kleur grijs
Al voor één tientje per maand
Tel.
020
665
86.86
309
1.3
XE
Sc.
5/88
ƒ
4.200
Cars 020-6599221.
Amsterdam,
Amsteveen
e.o.
metalliek. Tel. 036 - 5324675.
heeft u een lot en kunt u een van Help dus mee
309 1.4 GLX
1/93/11.700
ROVER GARAGE BOOM
405 1.6 GLI
4/90 ƒ 7.000
de tienduizenden prijzen win- Via Stichting DOEN steunt u
T.k. RENAULT ESPACE Turbo
voor een goede occasion
405 1.6 GRI
3/91 ƒ 9.500
DX, 160.000 km, zeer mooi, b.j.
nen die er elke maand en elke nog eens honderden kleinere
Dealer voor Hoofddorp,
405 1.6 GRI Br 7/91 ƒ15.600
'87. Vraagpr. ƒ 16.500.
week uitgaan: de hoofdprijs van organisaties en projecten. Speel,
Amstelveen,
Uithoorn,
en
405
1.6
GLI
Br.
8/92
ƒ16.200
Tel. na 18 uur: 02972-89295.
een ton, de Straatprijs van 3.000 win en help dus mee! Vul de
Aalsmeer 02977-25667
405 1.8 GRI
11/92/14.200
bon in op deze pagina en stuur
van ƒ46.550 voor ƒ38.500
Xantia 2.0 SX 5'95 14.000 km
405 1.8 GRI Br 11/92 ƒ17.600
Xantia 1 8 SX 7/95 n.500 km
van ƒ 43.250 voor ƒ 35.990
hem op. Wie weet wint u dan
405 1.9 GLD
3/89 ƒ 9.000
Reinout Oerlemans is elke week
van ƒ 45.350 voor ƒ 29.950
Xantia 1 9 EX 6'93 72.400 km
405 1.9 SRI
7/88 ƒ 6.900
deze maand al die SuperPostop pad om de Straatprijzen van de
van ƒ 35.565 voor ƒ 27.500
ZX Aura 1.8 1/95 19.000 km
405 1.9 GLD br. 5/93 ƒ17.500
Postcode Loterij te bezorgen.
codePrijs van 5 miljoen! •
van ƒ 28.950 voor ƒ 24.950
rx Allure 6 95 6/95 18 000 km
405 1.9 SRDT 8/93/24.500
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
605 2.0 aut.
1/93 ƒ 19.200
12 maanden volledige garantie
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
N.B. gratis startblokkering met cerficaat.
RENAULT
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
Bovendien zeer gunstige fmancieringsmogelijkheden.
19 TS 3-drs.
7/89 ƒ 7.000
(Op afspraak gratis halen en brengen)
19 TD 3-drs.
6/90 ƒ 6.900
Isolatorweg 40, Afslag S 102
Suzuki Alto GLX nov. '89, d.19 RL Chamade 7/93 ƒ13.400
Amsterdam, Sloterdijk
blauw, APK 11-'96, rad./cass.,
19 Europa
6/92 ƒ 9.300
, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
prijs ƒ6.900. 020 - 6461944.
21 TL Sedan 10/91 ƒ 7.800
de Bingoprijzen, de Mega Jackpot en de SuperPostcodePrijs.
T.k. VOLKSWAGEN PASSAT
21
TD
Nevada
4/92
ƒ
13.900
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
Swift 1.3 GLX, 4-drs, b.j. '88,5 diesel turbo, '86, in perf. st.
25 TX
8/90 ƒ 9.000
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
JCV6 bouwjaar 1985, blauw, Citroen BX 19 TRS. stuurbekr., versn., elke keuring toegest., ƒ7000. Tel. 020 - 6142447.
25
TS
1/88
ƒ
6.000
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in bloklerters.
niüuwe APK, goede eend, cent.lock enz. mei 1989 ƒ 6.950 ƒ5200. Tel.: 020-6659342.
5/91 ƒ11.400
VW Golf 1.3 Manhattan, bijna Clio 1.2 RL
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
; 2/50. Bel 020 - 6381367.
inruil mogelijk. 023 - 5423906.
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
'90, 5-deurs, ANWB gek., goed Clio 1.4 RT
3/93/17.800
onderh. ƒ 9.950, 020 - 6850145. SEAT
Citroen BX 19 TZD grijs met.
D ƒ 4°.- (vier lotnummers)
Q ƒ 20,- (twee lotnummers)
XM Turbo D '92, Amb./ 29.500
Ronda 1.2 GL
1/86 ƒ
900
1/5000 km, 1/92, Jan Wals.
VW Passat 1.8 CL, bl. met., jan. Toledo1.6CL 3/92/11.900
XM Turbo XM D '92 ƒ 24.500
D / 30,- (drie lotnummers)
Q ƒ 10,- (één lotnummer)
T-l 020 - 4361697.
Voor
een
goede
'90. Jan Wals. Tel: 020
XM Comfort '93
ƒ 24.500
VOLVO
SAAB
99,
90
of
900
4361697.
XM Comfort '92
ƒ 19.9QO
CITROENSPECIALIST
2402.0 Pol. Stat3/93 ƒ31.400
ook ROYAL CLASS
XM 2.0i Ipg '90
ƒ 10.900
Naam:
O dhr. Q mevr.
TIMO DE BRUYN
440 1.7 GLi
2/92/14.900
naar
XM V6 Amb. m. '90 ƒ 15.000
440
1.8
i
GL
2/92/14.900
Occasions, reparaties, APK, Xantia 18 SX, Ipg, '94/ 28.500
SAAB SERVICE
Adres:
'
460 1.6 i DL
3/94/19.800
schade en laswerk.
Xantia 20i SX LPG '93/ 24.500
MOLENAAR
Verkoop onderd nwe/gebr
VOLKSWAGEN
ZX 1 8 i Furio '93
ƒ 19.900
HOOFDDORP
Postcode:
'.
lel 020-6320190fax6343433 ZX 14i Fuore '93
Golf II 1.6DCL 1/92 ƒ12.800
ƒ 18.500
Onderhoud, reparatie
Golf
III
1.4
CL
11/92
ƒ17.400
BX
TGD
Br.
'92
ƒ
17.500
Puimc keuze in 2 CV occasions
APK, met eigen
850 Estate 2.5 GLE '93/53.500
Plaats:
Stand Mega Jackpot:
De overige Bingoprijzen:
Golf III 1.9CLD 3/92 ƒ16.800
ƒ 9.950
jlle leeftijden De Eendenspe- BX TGD Break '89
revisiewerkplaats voor Saab- 740 Estate Diesel '90 ƒ 24.950
Jetta
1.8
CL
4-drs.8/90
ƒ
9.800
BX
RD
Break
'87
ƒ
5.950
oalist Leende. Tel 04906-1528.
motoren en versnellingsbakken 740 Estate 23 LPG '90/ 23.750
Getal 22 t/m 3 6
Bel mij bij een prijs
Passat 18 CL
4/92 ƒ 16.400
BX RD break '86
ƒ 3.500
tevens verkoop van nieuwe 740 GL 7x v.a
ƒ11.950
boven ƒ 10.000,-Tel..
V a ƒ 85 5 veerbollen
Polo 1.3
7/91 ƒ 9.400
BX Deauville D '93 ƒ 15.500
23
ƒ
10.000,30
ƒ20,
en gebruikte onderdelen
460 GLE autm. 2.0'93/29.750
OD druk brengen bij de Citroen BX Diesel '92
Vento1.6CL
8/93/17.400
ƒ 12.500
18
ƒ1.000,37
ƒ10,
De Bingocijfers:
460 4x v.a
ƒ23.950
Postbanknummer:
Banknummer:
Snee in Zaanstad Garage. BX 16 TZI '92
Vento 1.9 DCL 3/92/18.700
ƒ 14.500
023 • 5614097
14
/ 500,- 41
ƒ9,
440 1.8 autm. '94 ...ƒ32.950
RtiNE SPAAN, 075-281193. BX Progress '92
ƒ 12.500
Getal
1
t/m
21
07
/ 100,- 25
440 12x v.a
ƒ19.950
E.S.S. B.V.
Viaag tevens naar onze mrui- BX 16 TGi '90
ƒ 8.950 Saab 90 '86 grijs met., gas,
12
ƒ50,- 13
340 8x v.a
ƒ 2.250
Tel. 035-6564444.
lers er> aantr. rep. prijzen.
BX 14 Deauville '92 ƒ 12.500 open dak, trekh., km 220.000
04 28 24 26 42 39 40 05
ƒ40,- 20
BX 14 TE '89
ƒ 5.950 ƒ3500,-. Tel. 030-6911699.
Datum:
32 21 01 08 09 36 06 19
uw Volvo-dealer
ƒ30,- 27
XM 20i Break, '92 ... ƒ 32.900
Let op
BX
14
RE
'88
ƒ
3.950
150.95.11
Handtekening:
met persoonlijke service
31
CX 25 GTi, '87
ƒ 7300
ƒ25,SAAB DEPOT
33
16
43
29
17
03
02
Wagenpark Johan Boom
BX 14 TE, Lpg '87
ƒ 3.500
BX 1.4 Palais, '90 .. .ƒ 9.800
Verkoop van nieuwe en gebr. Tel. 020 - 6369222, Meeuwen± 300 auto's
C 15 E 1400 '91
ƒ 7.750
Heeft u met deze 21 getallen
Straatprijs:
BX 1.4 TE, '89
. . ƒ 8.600
onderdelen. Tevens revisie, on- laan 128, Amsterdam-Noord.
v.a. ƒ 600.- tot ƒ 20.000.een volle kaart, dan wint u de
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
BX 1 4 RE, ' 88
ƒ 6.400
derhoud, rep. 04120-36737.
VISA GARAGE BV
ƒ 3.000,Oranje Hek
7X 1.4i Reflex, '92 . ƒ17.900
Thuisbïngo
VOLVO 240 GL station, b.j. '87,
Houtmankade 37, A'dam.
Zuiderakerweg 83
2526 LM
AX 1,1 First Impr, '94/16.900
145.000 km, benz., i.z.g.st.,
Tel.: 020-6278410.
Bon uitknippen en in een envelop
ƒ 25.000,Amsterdam - Osdorp
Keuze Prijs
AX 1.1 First, 5-d„ '92/13800
bordeauxrood. Vr.pr.: ƒ 14.500.
| (zonder postzegel) opsturen naar:
Tel. 020 - 6105478.
AX 1 1 TGE, 3-d., '92 ƒ 13.900
2526 LM 104
Tel.: 030 - 2732159.
2etfouten voorbehouden
l Nationale Postcode Loterij,
AX 1.1 TGE, 3-d., '92/12.900
Geopend van 9.00 tot 19.00 uui
70 BESTELAUTO'S en pers.
| Antwoordnummer 19503,
Volvo 340 Diesel, b.j. '84, rood
AX 1 1 TE, 3-d, '90 .ƒ 9.800
Garantie
al
v.a.
ƒ
1.000.busjes v.a. ƒ3500. Garage
• 2501 ZV Den Haag.
nwe
banden,
z.g.
on.h.,
trekh.
AX 1 1 TGE, 3-d., '90 ƒ 9.600
Bekend
door
heel
Nederland
Rijsenhout, lid Bovag.
Chrysler Voyager 2.5 TDS 7 Meer dan 50 jaar gevestigd: ƒ 1000. Info: 0321-313905.
Ook filiaal in Den lip 55
AUTOBEDRIJF DORLAND
pers. 54000 km, div. opties, Bennebroekerweg 17, Rijsen- VOLVO 340 DL, grijs, 7-'85, in
tussen
Broek in Waterland
blauw met. 1/94 Jan Wals.
hout bij Aalsmeer, 02977- goede staat, slechts 78.000
Landsmeer & Purmerend
Telefoon: 020 • 4031908.
Tel: 020 - 4361697.
24229. Ook t.k. gevraagd.
km, ƒ 3.000. 020 • 6642177.
Tel. 02908 - 24640

Chrysler - Amstelveen

Daihatsu

Klassiekers
en Oldtimers

Autosloperijen

Service eri Reparatie

Nieuw...en toch bekend

Ford

Auto's te koop
gevraagd

Autoverhuur

OUKE BAAS

Family Cars

Family Cars

Fiat

Rijscholen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

Accessoires
en Onderdelen

Land/Rangerover

Mazda

Algemeen

Lada

Mitsubishi

020-665 86 86

GOLDCAR MITSUBISHI

JE VAKANTIE-AUTO HAAL JE
UIT JE EIGEN KRANT.

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Peugeot

Automaten

Autofinanciering
en verzekering

Opel

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Alfa Romeo

Audi

A4/101 pk

direct leverbaar

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

De Postcode Loterij:

Renault

Autovroon

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Porsche

BMW

Spelen, winnen
en helpen!

Rover

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Citroen

CITROEN OLTHOF

Suzuki

Amstelstein - Suzuki

Volkswagen

020-6823520

Saab

Volvo

Van Vloten
Amsterdam

DE UITSLAGEN VAN 6 NOVEMBER

4 miljoen

l NATIONALE

Bedrijfsauto's

Chrysler

De BMW: 1442 PT 013 te Purmerend

LOTERIJ

donderdag 9 november 1995

eekmedia 17
Interesse voor een lees- |
groep? Bel Welzijn Ouderen.
Telefoon 023 - 5719393.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-advcrtenlic.s voor zakenman m partirulifr kunnen
\vorden gc/et over l of 2 kolommen breed l o in diverse
lettergrootten.
Particulieren vL-nvij/.cn wij naar de speciale Imn op do
pagina „MICRO'S".
Plaaising is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0.50 per .nillimcter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 023-5717166 of
afgeven/zenden aan:
* Xandvoorls Nieuwsblad, Gabthuisplcin 12,
.20<l 2 JM Zandvoorl;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende cornbinalie:
Z. Zandvoorts Nieuwsblad, ArnMelvcens Weekblad, Uitboornse Couratil, de Ronde Vcner, Aalsmeerder Couranl, alle edities van bet Amsterdams Stadsblad, de
Nieuwe Wccsper. ƒ 5,80 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 15.00 uur.
* Informatie over on/e overige aantrekkelijke adverlcnticcombinalies in de Micro's /ijn op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar,
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 8.-- adm.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsruinirners
verstuurd. Op vcr/oek wordt aan adverteerders buiten
hel verspreidingsgebied een krant vcrstuuid. Hiervoor
wordt ƒ 6.50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advcrtcnliccombinalic Z
telefonisch opgeven:

020-56262 71

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529
Zat. 4 nov. j.l. werd een dag
die we niet snel zullen vergetenü! Langs deze weg willen
wij u allen, met name het
JUB. - COMITÉ, ontzettend
bedanken voor uw inzet van
deze bere-gezellige dag 'en
vooral avond.
* Z'voorts vrouwen- en mannenkoor in één woord geweldige evenementen. Z. M. K.

NIEUW IN ZANDVOORT
. E E N BEDDIjf
VOOR AL UW GRAFISCHE WENSEN

KLEUREN KOPIEËN
VANAF F2,25
To the point
4 IDEE TOT Um/OERlNQ l

Videotheek

Divers personeel gevraagd

DOMBO

AMERIKAANSE MULTINATIONAL
(GEEN MULTILEVEL MARKETING)

Córn. Slegersstraat 2b
. Tel, 02507-12070
Geopend dagelijks van
. 13.00-21.00 uur

zoekt 5 VERTEGENWOORDIGERS m/v, i.b.v. eigen auto.
Ter uitbreiding van het verkoopteam in de Randstad.

Altijd de nieuwste .
premièrefilms, tevens :
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
'•'..• movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b.
Zandvoort
Tel. 02507-12070

De sluitingstijden, gelden voor plaatsing in dc/elfde weck.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

SINTERKLAAS KOMT NAAR HET
WITTE BEDJES KINDERFEEST!
) zaterdag 18 november a.s. komt Sint Nicolaas aan voor
t CS in Amsterdam. Na zijn feestelijke intocht gaat hij door
ar Koninklijk Theater Carré. Daar vindt vanaf 14.00 uur een
itastisch feest voor kinderen plaats, waar wordt gezongen
gelachen. Een zeer gevarieerd programma met een optren van HAKIM, bekend van Sesamstraat, de BOEFJES, DE
ERKSTE MANNEN VAN NEDERLAND, MR. TED, dit alles
fdt gepresenteerd door HARRY SLINGER met muzikale
geleiding door CRESCENDO. Toegang bedraagt ƒ10,D.
kaartjes zijn, zolang de voorraad strekt, te koop aan de
ssa van Carré. Voor telefonisch reserveren: 020-6225225.
EEN GEZELLIGE AVOND
ook dit jaar!!!
Bel dan weer
het Sint en Pietpaar
023 - 5713780
EMILE CANET PLAGE
aug. 1994 •'
MIE zoek kontakt met ons
DRINGEND
/lanon, Jannet en Danielle
.o. nr. 701-45120 v.d. blad.
*Gezellig dagje!
Verhuizers bedankt. Von

•NIEUW INIANDVOORT;
.

'
ÉÉN BEDRIJF"
.
VOOR AL UW GRAFISCHE WENSEN

UW FOTO' S EN
ONTWERPEN
OP EEN T-SHIRT
(LEUK ALS KADO)
f 29.95

Tothe point

* Hé Jaap, Bingo!
VAN IDEE TOT UITVOERING l
Succes in je 2nd zalloen.
Peet, Hil en Von.
Help de Polen. Stuur 'n * Mannen van het jublileum
ledselpakket! Wij hebben comité, bedankt^voor, die on-..
«V'.*
i.~*•»-;
-Jï... . ,&]£.*>
't. 'n adres: 02907=5235.'-- wijs
gave dag van zat. j.l.
Het bruidspaar van de * Oma Burk, het busje komt
aand is weer thuis van hu- morgen. Groetjes van Tim.
elijksreis. Veel geluk. Mam.
* Ronnie, bedankt voor het
AAK KENNIS MET TENNIS! lenen van het videobandje.
iginners, Jeugd, Ouderen M, J, C, T.
+. Pellikaanhal, Z'voort'10
ssen ƒ 110. Start zat. 18-11. Sint en Piet aan huis als van17343/5261179/5715619 ouds/35. Tel.: 023-5713310.

HELP!!!

gevonden dieren
* Nog vermist: zr schuwe
wit/rd poes, roepn. Pien.
Als u haar ziet, bel 5718754

vanaf

Kies een .leuke advertentie.
Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het
hoofdmenu een 4.
.Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ƒ25-

Bïjria iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

DÖWIBO

Wat moet je doen?
Bel 06-350.15.15.6 en toets'een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf
deze op: u heeft ze later nodig orn de reacties op uw advertentie
te beluisteren)
. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque
.van ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmcdia b.v.
Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken
reacties op uw advertentie afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-35O.15.15.6. (1,00 gpm)

PUWINZANDVOOPÏT

Gastgezinnenhulp vraagt
GASTOUDERS
(max. 45 min. reistijd van
A'dam) die geregeld een
weekend hun huis en hart
openstellen voor een kind
met een lichamelijke of
verstandelijke handicap.
Wij bieden onkostenvergoeding en intensieve
begeleiding. Informatie en
aanmelding: (020) 5814520.
Help helpen!! Bel Welzijn
Ouderen. Tel. 023 - 5719393
of 5717373.

* T.k. Sony video cass.recorder Betamax pr. st. voor liefhebber ƒ 150,-. Tel.: 14519.

Computerapparatuur
en software
*Voor Sinterklaas! 3 super
Nintendo-spellen, p.st. ƒ 30; in
één koop ƒ 75: 023 - 5715622.

Zonnebanken
ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p.w.
023 - 5730183/06 - 52812146,

Videotheek
DOMBO
n bfo/cfeüers tnvullen. l letter is één vakje. Een spatte geldt ook als één vakje)

. ;'./"' .'*;**>..;: •

De nieuwste
dagfilms

Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
an uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
Iet boxnummer 1s:

:

• ' .;."i*r.*.* ,'•-

Maam:
\dres:
'ostcode/plaats:

Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Veekmedia, Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Sn vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

**>.'..

' '.

ANGELS IN THE
OUTFIELD
.•••

•et op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
I6-35O.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worlen geplaatst.
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DIGITALE KLEURENPRINTS
DIREKT
FULLCOlOUe
UITPRINTEN VAN DISK

WINDOWS & APPLE MAC.
| NAAR KLEURENKOPIEECMACHINE |

OP 160 GRAMS PAPIER

To the point

,-
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SHALLOWGRAVE
Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 023-5712070

Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar'
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan 03451-11486
(automatisch) of 03451-31364
(telefoniste). 24 Uur per dag,
7 dagen por week. Cupido
erkend, voordelig en één van
Nederlands grootste relatieorganisaties.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

* T.k. Batavus Sprint herenfiets 5 versn Vr.pr ƒ 150,-.
Tel.: 023 - 5718368.

Auto's en
auto-accessoires
WIKA BV
Autoruiten en kentekenplaten ƒ 150,- voor een nieuwe
voorruit7 Belt u even voor mformatie. Tel. 023 • 5731613.

06-Nummers

Sport, spel en
ontspanning
MAAK KENNIS MET TENNIS!
Jeugd, Ouderen, 50+,
beginners.
Pellikaanhal,
Z'voort. 10 lessen ƒ110.
5717343/5261179 of 5715619.

Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619.

Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
Nederlands-lndie,
antieke mij, A.J. v.d. Moeien,
meubelen en antiek-look: 700 Gemeenschapshuis, tel.:
stoelen, div. modellen tafels, 023-5714085 of 5719652.
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
Huwelijk en
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
kennismaking
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
Eén telefoontje is genoeg
't BINNENHUIS, in- verkoop om in contact te komen met
antiek, kunst, oude inboedels. de persoon van jouw keuze.
Gasthuisplein 3,023-5715760. Probeer het eens en bel
06- 350.222.21. (IQOcpm).
Bel en luister naar een Water300 in voorraad
man (vr.) die een gezellige
antiek, klein,
man zoekt om leuke dingen
groot, dik, dun.
te doon! 06-350.15.15.6 boxnurnmer 915113 1gpm.
Keizersgracht 357,
Ben jij een leuke, lieve en
020-6232736.
slanke meid, reageer dan!
Showroom:
(man). - 06-350.15.15.6 boxMr. J. Takkade 30,
nummer 921267 1gpm.
Aalsmeer, 020-6412137.
Deze rustige vrouw houdt van
Veilinggebouw Amstelveen gezellig uit eten en wil dat
heden inbreng.
graag met jou doen!
Spinnerij 33, 020-6473004.
06-350.15.15.6 boxnummer
914859 1gpm.

KOLONIAALSTIJL

TAFELS

GEBRUIKTE

'CÖrirsieg^rsstra'at;'2B''

Onderdanige vrouwen (40+)
willen vrijblijvende sex.
06-9502. (75 cpm).
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt
0635029053 (75 cpm).
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35-t- zoeken soxkontakt!
06-350.266 46 (1gpm)
Oudere HEREN gezocht voor
sex met lieve dames' (40+)
Bol 06-9705. (75 cpm)
Oudere vrouwen (40+) geven
hun telefoonnr voor SEX.
06-95 17 (75cpm). Vrouwen
bellen ECHT gratis met
06-4633
SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt opbellen. Zoek de leukste en de
computer verbind je naar
haar thuis 06-9702. (75 cpm)

ANONIEME sexafspraakjes.
CUPIDO brengt u bij elkaar' Sexkontaktlijn Amsterdam.
Indien gewenst reeds binnen 06-320.330 79. (75 cpm).
Ik ben een standaard vrouw 1 week uw eerste contact.
Je weet wel, oren, ogen Vraag gratis en vrijblijvend
neus! Ik zoek een leuke af de folder aan: 0345-611486
m heel Nederland
spraak! 06-350.15.15.6 box- (automatisch) of 0345-631364
GEHEEL PRIVÉ
nummer 915081 1gpm.
(telefoniste). 24 uur per
Thuis doorgeschakeld
Ik ben een Surinaamse neger dag, 7 dagen per week.
en hou van lekker koken Cupido: erkend, voordelig en
theater, lezen en lui op de één van Nederlands grootste
SnelSexClub! Hier liggen de
bank! 06-350.15.15.6 box relatie-organisaties
24 u/p.d. 1 gpm
vrouwen naakt klaar om.... Je
nummer 922310 1gprn.
CUPIDO zorgt snel voor resulkrijgt 3 mm ' 1 gpm 06-98.38.
Dikke
vrouwen
(40+)
willen
Ik ben Rob, blond en gezonc taat! Folder: 03451-11486 (au- kontakt met oudere heren
TRIOSEX.
'n vrouw of man
en ik zoek kennismaking me tomatisch) of 03451-31364 Bel ook! 06-9543. (75 cpm).
extra m bed. Sexkontakten!
(telefoniste). Erkend, voordeeen verzorgde vrouw!
06-350.15.15.6 boxnumme lig en één van Nederlands Dominante vrouwen geven Bel nu 06-9844. (75 cpm)
grootste relatie organisaties. tel.nr. voor SM-kontakt.
986488 1gpm.
TRIOSEX 'n vrouw of man
06-320.32580. (1 gpm).
extra m bed. Sexkontakten!
Ik (man) ben niet gefrustreerd
Be! nu 06-9502. (75 cpm).
Te koop
DOORSCHAKELLIJN
omdat ik bel, maar ik vind hè
Nu kun je vrouwen direkt
gewoon geinig' Jij ook soms'
aangeboden
Vele mannen gezocht voor
opbellen. Direkt thuis.
06-350.15.156 boxnummer
SEX met dames, 35 + . 06diversen
Bel: 06-9892. (75 cpm).
921912 1gpm.
9620 (75 cpm). Vrouwen belIk (man) zoek contact mei * Philips ktv, 53 cm, 12 kan. GESCHEIDEN en toe aan 'n len ECHT gratis met 06-4644.
nieuwe start? Veel vrouwen Vrouwen (40+) willen snel
een meid voor een leuke af
spraak! 06-350.15.15.6 box ƒ75; staal stapelb. ƒ50; zon zijn ook op zoek.
SEXKONTAKT. Direkt aan de
neb., 8 tl, ƒ 150: 5714043.
Bel 06-350.290.15. (1 gpm).
nummer 368554 1gpm.
lijn! Bel 06-9757. (75 cpm).
Ik (man) zoek een net meisje * Scanner antenne + mast Heerlijk DISCREET apart met VROUWEN-doorschakellijn,
hete vrouwen uit Amsterdam. direkt apart met een oudere
die niet rookt! Reageer sne zijmast en beugels ƒ50,-.
voor een leuke afspraak Tel.: 023-5718829 na 17.30 u. 06-320.322.11. (75 cpm).
vrouw. 06-9760 (75 cpm).
Doen hoor! 06-350.15.15.6 * T.k. witte Atag gasfornui: Homo: Jongens onder elkaar.
NEGERINNEN
geven tel.nrs
boxnummer 922681 1gpm.
incl. oven/grill ƒ300,-.
Hoor die knullen genieten!
voor sex bij haar thuis.
Tel.:
023
5719225.
06.320.330.88. (75 cpm).
lk'(vr.) heb zin om te gaan
06-9664. (75 cpm).
stappen! Ga je mee?
HOMOKONTAKTEN
Nieuw: hete meisjes uit de
06-350.15.15.6
boxnumme
Onroerend goed
Zoek je snel een hete knul? Groot Amsterdam!!
913096 1gpm.
en woonruimte
06-320.330.18. (75 cpm).
06-350.23.020. (1 gpm).
Ik (vr.) wil in contact komen
te huur
HOMO-KONTAKTEN
Nymfomanes doorschakelen
met een ongebonden man
Direkt apart met een hele direkt apart met een oudere
aangeboden
06-350.15.15.6 boxnumme
hete knul uit Amsterdam!
vrouw. Bel 06-9702. (75 cpm).
914802 1gpm.
Bel nu 06-9613 (Nu 50 cpm).
Te huur: geh. gemeub. en ge
Nymfomanes-lijn Direkt Apart
stoffeerd app. in Z'vrt-Centr.
met een oudere vrouw.
eigen k/d/t en parkeerplaats
Bel nu 06-9664. (75 cpm).
Bel en speel met de
ƒ 1150 p.m. Tel. info na 18.00
Dame van uw keuze!
uur: 023 - 5718035.
Thuis doorgeschakeld
Diverse clubs
HANDELSDRUKWERK
*T.h. aangeb. appartemen
TROUWKAARTEN
aan zee ƒ 1000 p.m. incl.
020 - 6328686. Amber Escort
24 u/p.d. 1 g.p.m.
Tel.: 023 - 5731352.
UITNODIGINGEN
charmante dames, dagelijks
HUISVROUWEN
geven
Zandvoort t.h. v.a. 1 dec. '95
na 19 uur. (Geen chauffeur
BROCHURES
tel.nrs.
voor
kontakt
bij
hen
tot 15 mei '96 ruim gemeub
a.d. deur - geen extra kosten.)
FOLDERS
thuis.
06-9501.
(75
cpm).
zomerhuis. Ind. kamer, slaap
kamer, kdt, Alles aanwezig. JONGE mannen gezocht die Eén telefoontje is genoeg
ENZ.
om in contact te komen met
Tel. 023 - 5714058.
dames (35+) verwennen.
de persoon van jouw keuze.
Te huur app., geh. ingericht 06-9709. (75 cpm).
Probeer het eens en bel
voor + 4 maanden.
Jonge mannen gezocht die 06- 350.222.21. (100cpm).
Tel.: 023 - 5715623.
dames (35+) willen verwenDARLING ESCORT
nen. 06-9.666 (1gpm).
020-6189577, na 20 uur.
k (vr.) zie er zeer acceptabel
Onroerend goed
uit en ik heb een lief karakter!
Kies nu zelf de leukste vrou- Dominant verpleegstertje, laen woonruimte
Ben jij die spontane man die
wen, via de computer krijg je qe pr.. 020-6388123, 10-23 u.
te
huur
gevraagd
k zoek? 06-350.15.15.6 boxhaar direkt aan de lijn!
nummer 377461 1gpm:
Gezocht voor werkende jon Bel 06-9667. (75 cpm).
Ik (vr.) zoek een lieve man die ge vrouw: woonruimte omg Lekker doorverbonden met
van kinderen houdt en die ge- Z'vrt-Haarlem-IJmuiden, max zo'n OUDERE vrouw: 06-9650
zellige dingen met ons wil ƒ550 incl. p m. Tel.: 023
(1gpm), bel als je durft.
doen! 06-350.1515.6 box-5712885, vraag naar Marieke
LEKKER naar bed met genummer 950070 1gpm.
trouwde vrouwen thuis. SEXWoningruil
Leuke, lieve, spontane, knapkontakt 060-9530. (1 gpm).
pe jonge meid zoekt lieve,
spontane gezellige jongen Aangeb.: 2-kam.ben.flat me Negerinnen (35+) willen
20+, met veel gevoel voor ro- zonnige tuin te Haarlem DIREKT-SEX. Bel ze op via
mantiek! 06-350.15.15.6 box- Gevr.: 3 a 4 kam.won. te 06-9663. (75 cpm)
nummer 915339 1gpm.
Zandvoort. Tel.: 023-5323770 Nu DIKKE vrouwen echt opbellen. Zoek de leukste en de
Man, midden veertig, wil
Aangeb. 4 kam.eengez.won
langzaam-aan een man- m. zonnige tuin in Haarlem computer verbind je naar
•ra
vrouw vriendschap bouwen! Gevr. dito won. in Z'voort haar thuis. 06-9668. (1 gpm).
06-350.15.15.6
boxnummer Tel.: 023 - 5358819 tussen
920386 1gpm.
Diversen
12.00-13.00 uur.
Man van 42 jaar is op zoek Zandvoort-Zuid, 2-kam.flat,
naar een>vriend voor een
hr ƒ570,- p. mnd. Gevr.
serieuze vriendschap.
rotere woonruimte elders,
06-350.15.15.6 boxnummer
voor partikulier en bedrijf, supervoordeiig
el. 023-5719559.
929292 1 gpm.
Nu ƒ 1299,- inclusief BTW incl montage
evt. aansl. meldkamer voll. garantie
Onno, 23 jr, zoekt spontane,
Financiën en
Beperkte voorraad bel snel
ondernemende meid voor gehandelszaken
v/d Nieuwendijk Beveiligingen
zellige vriendschap of leuke
010 - 4795150
relatie. Bel eens voor een leuk
gesprek!!!
06-350.15.15.6.
Boxnummer 935482 (1 gpm).
V.A. ƒ75 • DORSMAN1
Rogier met goudblond haar
blijft toch goedkoper
zoekt een leuke meid om
Bel nu. 023 - 5714534
mee uit te gaan! Ik ben gek
JOL
op films! 06-350.15.15.6 boxRijles auto's
nummer 304659 1gpm.

Hoorspelletjes?
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06-96.80

biedingen

BEVEILIGING

?

Autoverzekering

Stop! Zoek jij die leuke, spontane jongen, zoek dan niet
verder! Ik hou van watersport
en vind het leuk als je een
keer meegaat! 06-350.15.15.6
boxnummer 904303 1gpm.

en motoren

Alblas Verkeersscholen

iedereen leest de krant altijd en overal

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

Jan Best

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

Verhuizingen

. ' ;:***\ • ••.
STREET FIGHTER

Uit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

'
'
'ÉÉN BEDRIJF. :
.
'VOORALUW.GRAFISCHE WENSEN

Kunst en antiek

Beeld en geluid

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.0OO brievenbussen.

pombo

Vrijwilligers
gevraagd

Welke liove vrouw, leeftijd,
Jiterlijk en huidkleur onbeangnjk, maakt de fantasie
waar van deze 39 jarige |ongeman? 06-350.15.15.6 boxnummer 951781 1qpm

06-98.50

17 dec. Agatha Kerk 15 uur
drie koren ZMK, ZVK, VolenusicfBTW
* 10-11 30 jaar Ineke Beeke- damskoor, Kerstconcert.
laar is de sigaar. Ellen.
EURO-FLOOR
17 dec. Kerstconcert Z M K ,
PARKETHANDEL
40-40-40-40 LIEVE JAN, van Z V K en Volendamskoor.
harte met je 40-ste verjaar- Houdt deze datum vrij.
dag. Je oogappeltje Priscilla
en Jannie. xxxxxxx
A.s. vrijdag en zaterdag: The
show must go on!! met Henk
* Echt het is waar. Gerda v. Jansen en Dick Hoezee.
GRATIS gemaakt al uw kapDuyn wordt zondag 65 jaar.
Videotheek
pen, draperieën, overgordijVan harte gefeliciteerd.
nen en vitrages v.a. ƒ9,95 p.
mtr. Uw bankstel v.a. ƒ 400,•*• Hoera! 50 jr bij elkaar.
gestoffeerd. Boot-, caravan-1
Wij hebben goud verdiend.
Amstelveen Oost (150 kra- of bankstelkussens gratis ge14-11'45/'95 Kit en Ben.
5 films
men) zon. 12 nov., 10-17 uur maakt ,,de Vries" gordijnen-1
hejeweek
* Hoera Hoera Ineke Beeke- Escapadehal (Escapade 1). en stoffering. Haarlemmerdijk
laar wordt 30 jaar.
Midland BV 033 - 4751167. 168 Amsterdam-C. Tel. 020 - 1
6220981. Dond. koopavond.
* Ineke 30 jaar! Pffff...
NPB Bazar a.s. zaterdag van
Kokkie
2 u. - 4 uMn gebouw Brug- * Massief eiken dekenkist,
kan zowel boven als a/d voor- Corn. Slegersstraat 2b
* Jaap-Rika, van harte met straat 15. Komt u ook?
kant open, ƒ 150. 5719728.
Tel. 12070
;
jullie 30-jarig huwelijk.
The show must go on!!!
Fam. R. Hoogervorst.
•*•Te koop eethoek, ronde
A.s. vrijdag en zaterdag
Geopend dagelijks
tafel met 4 stoelen ƒ 100,-.
in gebouw De Krocht.
* Jantje heet vanaf nu "Jan".
13.00-21.00 uur
Tel.:
023
5715897.
Van harte met je 40ste. Je
THe show must go on!!
schoonmoeder, Jannie + pil.
T.k.: 2'/2-zits bank, z.g.a.n.,
Kaarten verkrijgbaar bij
beige velours, Chesterfield,
De Harlekijn, Kerkpad,
* Pientje 30 jaar groot!
Schoonheid en
ƒ1750. 5717231, na 18 u.
Busstation Zandvoort en
Van harte, tante El.
verzorging
gebouw De Krocht.
* T.k. bijzettafeltjes, eiken, 3
stuks, z.g.a.n., ƒ75; miniset
VLOOIENMARKT
Huishoudelijk
HAIR-WEAVING
11/11 Haarlem-Schalkwijk 't i.g.st.,/75. Tel. 023-5715168.
personeel
100% echt lang vol haar
Schalkererf; 12/11 Midwoud T.k. eethoek eiken, ronde tagevraagd
sporthal Tripkduw, alleen 2e fel 0 110, 4 stoelen, goede v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 023 - 5714606.
hands. Info: 020 - 6156856. staat, pr. n.o.t.k. 5719728.
Hulp in huishouding ge*T.k. linnenkast 1.20 br. 2.15
Baby-artikelen
vraaqd, incl. strijken.
hg hang + legpl. wit + grenen
Telefoon: 023 - 5720275.
harmon. deur ƒ 100. 5715775.
Te koop: autokinderstoel RoUw leren bankstel weer als mer King, van 9-20 kg, één
Commercieel en
nieuw! Laat uw bankstel repa- keer gebruikt, ƒ 195 (nieuw
administratief
reren of verven door vakmen- ƒ300). Tel.: 023- 5715254.
sen. BREPA, 075 - 6312090.
, personeel
*.T.k.: hoge kinderwagen +
1
•""' gevraagd
* 1-p. sl.kmrbed, 90x200 m, wandelwagen (2 in 1) ƒ200.
verstelb. lat.bod., bov. ond.st. Tel.: 023 - 5719255.
kast, ƒ125: 023 - 5719421.
VRIJHEID, BLIJHEID in de
De enige echte vuilvreetmat!
Lessen en clubs
verkoop. Max. 45 jr, i.b.v.
Bekend van Huishoudbeurauto? Geen invest. A.C.P.
zen. Leverbaar in alle maten
035-6950822, 10-16 uur.
Corn. Slegersstraat 2b en
PIANOLESSEN
div. kleuren. Gratis beTel. 02507-12070
Klassiek en modern
• Zie de colofon voor opgazorgd. Ook voor uw kantoor,
door gedipl. lerares.
ve van uw rubieksadvertentie.
bedrijf, boot, caravan etc.
Tel.: 023-5718486.
Tel.: 02507 - 12353.

Grote
Vlooienmarkt

Ik (man) zoek een lieve,
aetrouwbare vrouw om een
Sportartikelen
nieuwe start te maken' Wil jij
dat ook? 06-350 15.156 boxMAAK KENNIS MET TENNIS!
lummer 369989 1gpm.
Jeugd, Beginners, Ouderen
Waarom spreek ik (vr.) dit in? 50+. Pellikaanhal, Z'voort. 10
Volgens mij zijn er geen goed lessen ƒ 110. Start zat. 18-11.
uitziende mannen' Of wel? 5717343/5261179/5715619.
06-35015.15.6 boxnummer
352693 Igpm.

Bel Dames Thuis

LAMINAAT

Uitgaan

Dat kan nu heel simpel,
snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?

f PLASTIFICEREN/INBINDEN

Tothepoirit

Felicitaties

REAGEREN OP EEN
CONTACTADVERTENTIE?

ZWART/WIT KOPIEËN
|65 PAGINA' S PER MIN
VANAF 9 CENT

Ivon VISITEKAARTJE tot A3
interne prof. verkooptraining
carrière mogelijkheden met begeleiding
goede positieve werksfeer.
representatief voorkomen
VAM IDEE TOT UITVOERINO l
ambitieus, de wil om door te groeien binnen
een bedrijf
- woonachtig in de Randstad.
Geïnteresseerd? Bel tijdens kantooruren voor een sollicitatie- Hier ben ik (vr.) dan! Ik heb de
stoute schoenen aangetrok
gesprek, 071 - 5234458, afd. pers. zaken.
ken! Hou jij van gezelligheic
en wil je dat met mij delen?
Verloren en
l.v.m. de uitbreiding van ons distributie-centrum zoeken wij 06-350.15.15.6 boxnumme
± 15 gemotiveerde mensen voor verschillende functies o.a.: 914958 1gpm
gevonden
vertegenwoordigers, chauffeurs, klantenservice, promotie, Ik ben een gezellige meid van
verkoop. Geen vooropl. nodig. Int. opl. aanwezig.
18 jaar en ik hou van jongens
* Ben erg verdrietig: aerobic- Bel voor een afspraak: 020 - 692.01.91.
waar ik mee kan lachen'
pak kwijt; 2 nov. in zonnestu06-350.15.15.6 boxnumme
dio Z'voort. S.v.p. afgeven.
915256 1gpm.
Woninginrichting
* Verloren Swatch horloge
Ik ben een goed uitziende
met metalen band, aanzienlijvrouw en hou van sporten en
ke beloning: 023-5718731.
de goede dingen in het leven
06-350.15 15.6 boxnummei
Weggelopen of
391672 1gpm.

Wij bieden: Wij vragen: -

(dit nummer is niet voor be/orgklachtcii) of /enden aan:

Micro's» Weckmcdia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

13

i

Helaas heb ik (man) nog niet
gevonden wat ik zoek! Ik zoek
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en iemand om veel van te hou
kamerverhuizingen. Voll. verz. den! 06-350.15.15.6 boxnum
Dag-nachtserv. 020-6424800. mer 344645 1gpm.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

5,29
5,29
5,29
7,05
8,81

6 regels ƒ 10,58
7 regels ƒ 12,34
8 regels ƒ 14,10
9 regels ƒ 15,86
10 regels ƒ 17,63

NIEUW IN:ZANPVOORT
ÉÉN BEDRIJF.
VOOR AL UW GRAFISCHE WENSEN

KOPIEËN
DE KLUSSENBUS
OP GEKLEURD
Voor iedere klus, bellen dus.
PAPIER
Tel.: 023 • 5713780
DOE HET ZELF ..
Gepens. schilder heeft nog
ZWART/WIT KOPIEËN
tijd voor binnen- of buitenVANAF 9 CENT
werk. Tel.: 023 - 5718248.
SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. |
VAN IOEE TOT UITVOERING l
prijsopgave.
'Hleirt
tahiiZdj'Mrt Uitten 023-j?2ü!U
Bellen na 18.00 uur: 5719800. l

To the point

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zanien niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:

.

.

. .

Adres:
Postcode:

Plaats: .

Telefoon:

S.v.p. in rubriek: .

Abonnee Ja/Nee

1-26
SgaïööfSiiiFSï

sS3«liiiP«if3!ïiS^4S

'<TOqr.-3E-r^.^'^gHFTO2??aiEg

T~jxumI:V< '"arirn>trilin:m:-1tfra* **i

s

T^^rr{:r'";gg^:'^v;'5^ir '--.T-sv^HFTTfitf.iJ -'i!ï't'»HSFt!VT-?5T^Tr*<
Sia«afeaafeK\

•ig^!^^^^^^^^^g'^^^g^6^^^«

KOMT ALLEMAAL GOED- VANAF VANDAAG LIGT PE VLOER
DIE BIJ JE PAST BIJ SANTANA.
*

Santana. Tot gisteren de grootste specialist in kurkvloeren.

beoordelen op dessin, kleur en alle denkbare combinaties.

Vanaf morgen óók in laminaat en parket. Deskundig, persoon-

Een onvergelijkbare service-opvatting: van meenemen en

lijk advies: ervaren verkoopstaf die alle tijd voor u neemt.

royaal openings-aanbod

plus een speciale attentie voof

elke koper. Vanaf 09.00 uur staat de koffie - met openingstraktatie - voor u klaar.
U vindt Santana op de Anthony Fokkerweg (afslag A10,

Een onvoorstelbare keus: via een uniek presentatie-systeem

Sloten/Schinkel), tussen Carpet-land en Praxis.

kunt u meer dan 500 vloeren in kurk, laminaat en parket
FANTASTISCH OPENINGS-AANBOD:
OPENINGSACTIE T/M ZATERDAG 18 NOV.
GRATIS JAARABONNEMENT OP V.T. WONEN
BIJ AANKOOP VAN 'N VLOER.
zelf leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden.
Nu Santana er is hoeft u echt nergens anders meer heen
3 strook Hevea (naturel
+ rood), 14 mm
(".ratic nnHorv/lnoi

Pergo Sylva. L
Grenen, Essen, Beuken.
Cïratï<: nnrlpn/lnpr

Castello plavuis
wit + naturel
Ilim

voor de vloer die bij u past. Kom snel langs. U wacht een

500 VLOEREN OP 1M
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Adèle van Kemenade i 'Nieuwbouwplan Woodbrookers in Bentveld wel aan regels binden'
mag kerstkaart maken
ZANDVOORT - Adèle van Kemenade mag de tweede
kerstkaart van de gemeente Zandvoort maken. Uit 18
inzendingen van 15 kunstenaars is het ontwerp van de
Zandvoortse als mooiste uit de bus gekomen.
„Het is een soort luchtfoto van de kern van het dorp,"
vertelt een blije Van Kemenade. „Je ziet het dorp 's zomers en
er omheen is het donker. De kleuren van Zandvoort, geel en
blauw, komen erin terug."
Ze moet haar kaart overigens wel aanpassen, want het
engeltje in de linker bovenhoek moet ze vervangen voor het
wapen van Zandvoort. „Dat is wel een beetje jammer. Zo'n
eerste ontwerp heb ik met heel veel enthousiasme verzonnen.
Maar aan de andere kant vind ik het vreselijk leuk dat ik de
eer heb om de kaart te maken."
Ook Marianne Rebel is zeer tevreden. Zij schilderde vorig
jaar een omstreden kerstkaart waarop ze de burgemeester op
de hak nam en dit jaar zette ze een actie op touw om de
kerstkaart opnieuw te laten ontwerpen door kunstenaars.
„Ik ben blij dat er zo massaal gehoor aan gegeven is. We
hebben nu voor 15 jaar kunst. Dat is toch perfect? Nee, zelf
heb ik niet meegedaan. Dat ik nogal wat stennis heb geschopt
is genoeg. Het ging er immers om dat de gemeente Zandvoort
wat voor de kunst doet."

'Zandvoorters straks
te laat in ziekenhuis'
ZANDVOORT - Jan Termes (D66) vreest dat Zandvoorters in de toekomst mogelijk niet meer op tijd het ziekenhuis kunnen bereiken. Hij vindt daarom dat de gemeente
Zandvoort nu al aan de bel moet trekken.
„Als we wachten totdat het
Spaarne Ziekenhuis alleen nog
maar in Hoofddorp zit, dan zijn
we te laat," voorziet hij. Het
Spaarne Ziekenhuis gaat in
Hoofddorp een nieuwe vestiging neerzetten. De afdeling in
Heemstede, het huidige Diaconessenhuis, zal op termijn
waarschijnlijk sluiten volgens
Termes.
De laatste jaren zijn er in

Haarlem en Bloemendaal
steeds meer ziekenhuizen verdwenen of verhuisd naar locaties die voor de Zandvoorters
veel verder weg zijn. Zo is het
Marine Hospitaal in Overveen
opgeheven en verhuisde het
Elisabeth Gasthuis naar Haarlem-Schalkwijk.

Volgens Termes is dat een
verkeerde ontwikkeling. „Vooral als de poliklinieken te ver
van Zandvoort vandaan komen
te liggen, is dat heel vervelend,
's Zomers is het immers heel
lastig om ons dorp te verlaten.
Als de ambulance helemaal
naar Hoofddorp moet rijden,
ZANDVOORT - Een ruzie kan dat hele vervelende gevoltussen een toerist en een hon- gen hebben. Soms telt namelijk
denbezitter is in de Zeestraat elke minuut."
vrijdagmiddag uitgelopen op
een vechtpartij. Daarbij heeft
de toerist een gekneusde rib en
een bloedneus opgelopen.

Gekneusde rib na
ruzie over hond

Boetes dronken
automobilisten

Zij werden gepakt bij een
grootscheepse controle op de
Zandvoortselaan en de Zeeweg.
De politie controleerde 358 automobilisten, waarvan er zeven
een bekeuring kregen. 170 mensen moesten blazen. Tien bestuurders werden mee naar het
bureau genomen voor een tweede blaastest.
Een dag later pakte de politie
opnieuw een dronken automobilist in Zandvoort. Deze 23-jange Haarlemmer moest zijn rijbewijs inleveren.

^Waterstanden B
Datum
HW
LW HW LW
16 nov 09.15 04.35 22.0517.16
17
nov 10.30 05.44 23.1618.26
18
nov 11.39 07.04 -.-19.25
19
nov 02.15 08.30 12.4220.45
20 nov 01.05 09.35 13.31 21.45
21 nov 01.55 10.14 14.1722.45
22 nov 02.39 11.00 14.5923.24
23 nov 03.23 11.24 15.46 --.-24 nov 04.08 00.10 16.2612.16
Maanstand/getij:
' wo 22 nov 16.33 uur
vrij 24 nov
uo
-10 uur NAP + 58 cm

erscomplex een 'landgoed-achtige sfeer' krijgen.
Ook de gemeente is het daarmee eens. Daarom gaan de
ambtenaren met de projectontwikkelaar nog bespreken of het
hoofdgebouw (dat net als nu
parallel aan de Bentveldseweg
zal staan) geen vijf maar vier
lagen kan worden. De bovenste
verdieping moet dan bovendien
iets naar achteren komen, zodat er ruimte is voor een balkon
en het gebouw minder pommochten komen. Als dat een peus aandoet.
enkele keer wel gebeurde,
mochten we aan de bel trekSlopen
ken."
De familie Lubken hoopt dat
Slopen van het hoofdgebouw
bij de noodzakelijke wijzigin- is volgens de projectontwikkegen van het bestemmingsplan laar noodzakelijk, al gaat daarook hun eigen nieuwbouwplan- mee een prachtig oud pand vernetje meegenomen kan wor- loren. „Het is misschien wel
den. „We willen al jaren een jammer, maar de draagconklein huis neerzetten in onze structies binnenin staan met
tuin. Tot nog toe is dat zonder
meer afgewezen op gronden die
nergens op sloegen. Misschien
dat het nu wel lukt," aldus mevrouw Lubken.

toe dat er appartementen van
gemaakt worden. Dat hebben
we allemaal al lang bekeken,"
zegt een woordvoerder van Macobouw.
Ook VVD-er Theo van Vilsteren, die in Bentveld vlakbij het
Woodbrookersterrem woont,
geeft weinig om behoud van het
oude pand. „De vooruitgang
kun je niet tegenhouden," vindt
hij.
Bovendien is het de bedoeling dat nieuwe eigenaren niet
bijvoorbeeld zomaar een iep,
eik of populier bij hun huis mogen kappen, een gat in de grond
graven, een weg aanleggen of
een coniferenhaag neerzetten.
Alle veranderingen in het bos
wil de gemeente volgens een
ambtenaar van de afdeling
Ruimtelijke Ordening namelijk
aan een vergunning koppelen.
Daarnaast heeft de woord-

voerder van projectontwikkelaar Macotaouw tijdens een excursie donderdagmiddag toegezegd dat hij eraan zal meewerken dat de terrassen rondom de
vier villa's met te ver het bos in
komen.
De villa's en appartementen
zijn bedoeld voor bijvoorbeeld
senioren die hun huis in Aerdenhout willen verkopen om
kleiner te gaan wonen. De Bentveldse nieuwbouw is dan ook
niet goedkoop. Het kleinste optrekje, dat ongeveer 120 vierkante meter beslaat, kost waarschijnlijk al vijf ton. Exacte
prijzen kan Macobouw nog niet
geven.
Voorlopig duurt het overigens nog even voordat de womngen er staan. Als alles meezit kan er pas in de loop van
volgend jaar begonnen worden
met de bouw.

Huurhuis
Een vrouw zoekl voor
rt
haarzelf en haar doch»5
ter een grotere woning, maar
valt tussen wal en schip Volgens de directeur van woningbouwvereniging EMM is er
niets aan de hand Deze week
deel drie m de serie verhalen
van Martha Burger over het
nieuwe systeem

Raadhuis
Het nieuwe raadhuis is
-7
bijna klaar Op 21 nof
vember wordt het gebouw opgeleverd Maar is die oranje
kleur nu mooi of lelijk7 Kunstenaar Victor van Boven, die het
kunstwerk voor het raadhuis
mag leveren, is er m elk geval
blij mee

Alle politieke partijen juichen het plan toe, alhoewel de
commissieleden van de PvdA
en de VVD vorige week donderdag hebben aangegeven dat zij
het plan eerst in hun eigen fracBlikjes
tie willen bespreken. J. van
In het winkeltje is van -e o
Westerloo (PvdA) verwacht
alles te koop pakjes l O
echter dat de Bentveldse
shag uit de tijd dat die nog 65
nieuwbouw in haar fractie naucent kostten en schoonmaakwelijks op verzet zal stuiten. Bij
middelen als Castella en Vim
de VVD valt eveneens een posiHet is zo'n winkeltje waar de
tief geluid te beluisteren. Op 28
stroop nog uit een vat getapt
november neemt de raad waarwordt en waar altijd tijd voor
schijnlijk de definitieve besliseen praatje is
sing.
Vragen
over bezorging?
Van de omwonenden reavrijdag 9-12 uur.. tel. 5717166
geert de familie Lubken heel
Advertenties: ... tel. 5717166
voorzichtig. Zij wonen op de Troost
Redactie:
tel. 5718648
Bentveldseweg
naast
het
Voor alle Bentvelders die in
it
Woodbrookers-terrein.
„We de omgeving wonen, kan het
zijn niet geïnformeerd van te mogelijk een troost zijn dat de
voren. Het stoort ons dat de projectontwikkelaar minder
plannen al in een vergevorderd wil bouwen dan nu toegestaan
stadium zijn zonder dat wij op is. Volgens het huidige bestemDonderdag
16 november
de hoogte zijn gesteld. Ik weet mingsplan mag Macobouw van
f
Spelmiddag Vrouwen van Nu
niet of ik het allemaal wel zo de 18.600 vierkante meter ongein de Prietpraat. Aanvang 14.30
mooi moet vinden," zegt me- veer de helft volbouwen, waaruur.
vrouw Lubken.
van het grootste deel op de
Zaterdag 18 november
open plek vooraan. De project* Rommelmarkt ten bate van
ontwikkelaar kiest voor ongede Hervormde Kerk in het
Te hoog
veer zevenduizend vierkante
jeugdgebouw. Van 10.00 tot
De huidige gebouwen hebben meter op het voorterrein en een
17.00 uur.
echter ook een klein nadeel. paar honderd vierkante meter
* Sinterklaas-intocht. Om 13.30
„Elk gebouw is beter dan wat er in het bos.
uur op het strand. Om 14.00
nu staat. De slaapvertrekken,
Althans, dat staat in het ontuur op het Raadhuisplein.
waar we nu tegenaan kijken, werp dat de projectontwikkeDaarna via de Haltestraat naar
zijn eigenlijk tachtig centime- laar het liefste wil uitvoeren.
het station.
ter tot een meter te hoog," vult Macobouw heeft nog drie ande* Sinterklaas-mstuif in 't Stekhaar echtgenoot aan. „Maar we re opties, maar laat die liever
kie aan de Celciusstraat. Voor
hebben er geen last van," geeft varen omdat deze wat te maskinderen tot en met zeven jaar.
mevrouw Lubken toe. „Want saal zijn voor het terrein aan de
Van 14.30 tot 16.15 uur.
toen dat gebouw een paar jaar Bentveldseweg. Volgens het zo* Sintdisco in 't Stekkie voor
geleden neergezet werd, is afge- geheten concept-bebouwings- De veertig appartementen komen in zes losse gebouwen op het voorterrein. In het bos worden kinderen
acht tot 12 jaar.
sproken dat er in principe geen plan dat onlangs gemaakt is, hoogstwaarschijnlijk twee nieuwe villa's gebouwd. De bestaande twee losse bijgebouwen Van 19.00van
tot 21.00 uur.
mensen aan de buitenkant moet het nieuwe Woodbrook- worden omgevormd tot huis
Concept Bebouwmgsplan Woodbrookers
Zondag 19 november
* Verzamelbeurs voor O. B.
Bommel en T. Poes in het Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat. Van 11.00 tot 15.00 uur.
" Excursie Vrouwen van Nu
naar de creatieve tentoonstelhng in de Kennemer Sporthal.
Met een flinke zwaai lieVertrek om 11.43 uur bij het
ten bewoners van Nieuw
busstation
Unicum zaterdag op de
* Beurs over paranormale verOpen Dag zien wat hun
schijnselen
in gebouw De
favoriete sport is. Nieuw
ZANDVOORT - De HerTot slot moet de restauratie Krocht aan de
Grote Krocht.
Unicum vierde namelijk
vormde Kerk kampt met van de grafkapel van Paulus Van 11 tot 17 uur.
feest vanwege het 25-jarig
Loot ook nog afgemaakt wor- * Popband Backstreet treedt
geldgebrek.
Als
er
niet
redebestaan. In totaal bezochlijk snel drie ton op tafel den. De kapel, die lange tijd op in Yanks aan het Dorpsten ongeveer 750 mensen
ligt, loopt onder andere het heeft moeten drogen, is bijna plein. Aanvang 21.00 uur.
het dorp voor lichamelijk
orgel gevaar. „Het begint 'rijp' voor renovatie.
Dinsdag
21 november
gehandicapten. Tussen de
r
steeds meer van de muur te
Politiek Café in Yanks, inbezoekers bevonden zich
De
kerkgemeente
hoopt
dat
komen. Daar moet toch echt Monumentenzorg, de gemeente gang Kosterstraat. Aanvang
ook zuster Meijer en zuswat aan gebeuren," zegt Zandvoort en de inwoners van 20.30 uur.
ter Bergeyoet, die mee22 november
kerkvoogd H. Visser aan de
hielpen bij de oprichting
willen bijdragen in Woensdag
*• Excursie door de duinen van
vooravond van de jaarlijkse Zandvoort
van Nieuw Unicum.
de kosten. De totale restaui atie het
Kraansvlak. Start om 14.00
Tijdens de Open Dag, die
rommelmarkt ten bate van kost een half miljoen. Daarvan
bij manege De Bokkenvolgens stafmedewerkde restauratie.
is inmiddels al twee ton bij el- uur
ster Tony Zwenne zeer
T
kaar gebracht, waarmee het doorns.
Kerstmarkt in de Bodaan,
geslaagd was, konden
„Voor het herstellen van de grootste deel van de kosten
2 m Bentveld. Van
Zandvoorters een kijkje
voegen en het schilderen van voor het dak betaald konden Bramenlaan
tot 16.00 uur.
nemen achter de scherhet hout aan de buitenkant van worden. Er is nu nog driehon- *14.00
Filmclub Simon van Collem
men van Nieuw Unicum.
de kerk, hebben we nog 25 dui- derddiuzend gulden nodig.
draait
'La belle noiseuse' in de
Bovendien trad de 'Anywzend gulden in kas. Dat willen
van Het Circus aan
here Jazzband' op, die alwe in het voorjaar doen," verZaterdag is er in elk geval een filmzaal
Gasthuisplein. Aanvang
tijd met Ajax mee op stap
rommelmarkt om geld in te za- het
telt de zorgelijke kerkvoogd.
uur.
gaat. Op de Brink stonden
melen. De deuren van het 19.30
1
Openbare Algemene Ledendiverse kraampjes om te
„Maar voor de binnenkant jeugdgebouw achter de kerk vergadering
D66 over de scheulaten zien wat er in
voorzie ik problemen. Zo is het staan van tien tot vijf uur open. ring binnen de
partij. In het
Nieuw Unicum gebeurt,
Knipscheer-orgel aan een op- Er zijn kerstkaarten, boeken, Gemeenschapshuis.
Aanvang
sommige bewoners hadknapbeurt toe. Vorig jaar heb- handwerkprodukten en twee- 20.00 uur.
den hun kamer opengeben we bovendien waterschade dehands spullen te koop.
steld en er was een infbropgelopen in de kerk. Daarbij
matiemarkt over de thuiszijn het parket, de vloerbedekzorg
king van het balkon en enkele
Foto Andre Lieberom
banken beschadigd. Het geld
dat we van de verzekering knjgen, is veel te weinig."

Agenda

Nieuw Unicum trekt veel bezoekers

De toerist, die aan een man
met twee Poolhonden vroeg of
hij zijn huisdieren wat meer bij
zich wilde houden, werd aangevallen door een derde persoon.
Op straat ontstond eerst een
woordenwisseling, waarbij de
hondenbezitter de toerist voor
nazi uitschold. Toen de toerist
even later verder liep, greep een
nog onbekende man hem bij
zijn kraag en begon hem te
slaan.
Daarna werd hij aan zijn kleren over straat getrokken en geschopt. Diverse mensen kwamen aansnellen, omdat de toerist om hulp riep. Via het trappetje naar de Spoorbuurtstraat
vluchtte op dat moment zijn belager weg.
De politie heeft de man nog
niet te pakken. Hij is dertig tot
35 jaar oud, heeft kort donker
blond haar, is 1.80 meter lang
en droeg vrijdag een leren jack
met een goudkleurige vogel op
zijn rug gestikt.

ZANDVOORT - Bij alcoholcontroles in het weekend zijn
forse boetes uitgedeeld. Twee
automobilisten moesten achthonderd gulden betalen, omdat
ze zaterdagavond dronken achter het stuur zaten. Een andere
bestuurder kreeg een boete van
zeshonderd gulden. Vier mensen liepen een boete van 320
gulden op.

Politici blij met luxe woningen

ZANDVOORT/BENTVELD - Er komen hoogstwaarschijnlijk veertig appartementen en vier huizen van minimaal vijf ton op het voormalige Woodbrookers-terrein aan
de Bentveldseweg in Bentveld. Het huidige hoofdgebouw
en de twee complexen links en rechts daarvan wil projectontwikkelaar Macobouw slopen. Om het bos te beschermen waarin naast de bestaande gebouwen twee villa's bij
komen, is de gemeente van plan om strenge regels op te
stellen voor bijvoorbeeld het kappen van bomen en het
aanleggen van een terras. Als het aan de gemeente ligt,
wordt de nieuwbouw bovendien beslist niet hoger dan de
huidige bebouwing.

Oplage: 5.300
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Hervormde Kerk heeft
snel drie ton nodig

Nieuwe Arie Koperflat heet in de volksmond 'Kabelloods'

'Rare buitenkant? Wij wonen binnen, hoor'
ZANDVOORT - Is het nieuwbouwcomplex aan de Flemingstraat
nu mooi of lelijk? En lijkt het ontwerp van architect Jos Westra nu
wel of niet op de 'Kabelloods'? „Het
is in elk geval futuristisch," fluistert iemand nadat EMM-directeur
Peter Kramer vrijdagmiddag het
doek heeft weggetrokken van de
nieuwe naam voor de flat. Daarmee
is de 'Arie Koperflat' officieel een
feit.
Naar de toespraken van wethouder
Versteege, de voorzitster van de woningbouwvereniging en de weduwe van Arie
Koper wordt wel geluisterd, maar eigenlijk zijn de meeste gasten vrijdagmiddag
gekomen om een kijkje te nemen in het
appartementencomplex. Genodigden
en aspirant-bewoners schuifelen bewonderend door de lege kamers, waarvan de verf nog niet helemaal droog is.

Senioren
„Het was vanmorgen even flink stressen om het allemaal op tijd klaar te

krijgen," laat iemand van de woningbouwvereniging zich ontvallen.
In de flat, die vernoemd is naar de
inmiddels overleden penningmeester
van het bestuur van de woningbouwvereniging, gaan hoofdzakelijk senioren
wonen, alhoewel op de bovenste verdiepingen twee penthouses en een maisonnette voor wat jongere Zandvoorters gebouwd zijn. De appartementen op de
begane grond zijn geschikt voor bewoners met een rolstoel: brede doorgangen, geen drempels en extra steunen in
de douchecel.
Opmerkelijk genoeg is de belangstelling voor de Arie Koperflat niet zo groot
geweest. Twee mensen hebben volgens
een werknemer van EMM zelfs het
penthouse afgewezen. Voor drie appartementen moet bovendien deze week
nog een huurder gevonden worden. Dat
de Arie Koperflat niet zo populair is,
komt volgens Peter Boevé, voorzitter
van de Ledenraad van EMM, doordat de
woningen relatief duur zijn. „Als je nu
voor een mooie eengezinswoning zeshonderd gulden per maand betaalt, ga je
niet zo snel in een driekamerflat voor
850 gulden zitten. Eigenlijk zou EMM

lagere huren moeten vragen. Maar ja, de
woningbouwvereniging heeft al tachtig
duizend gulden eigen geld in dit complex gestoken."

Tranen
Onder de aspirant-bewoners wisselen
de reacties. Een vrouw laat zich door
haar man rondrijden in de aangepaste
driekamerflat waar ze straks komt wonen. Het licht stroomt de toekomstige
huiskamer binnen via de brede schuifpui. Maar ze ziet het niet. Er biggelt een
traan over haar wang, want binnenkort
moet ze het huis verlaten waar ze jarenlang gewoond heeft.
„Ik begrijp dat wel," zeg Boevé, die
zelf twee verdiepingen hoger komt te
wonen en benadrukt dat hij zijn flat
yolkpmeri eerlijk heeft gekregen, ook al
is hij voorzitter van de Ledenraad. Zijn
huiskamer zit naast een blinde muur
van de flat naast het nieuwe appartementencomplex.
„Het valt natuurlijk niet mee om te
verhuizen als je het naar je zin hebt. Nu
heb ik bijvoorbeeld nog uitzicht op zee.
Dat krijg ik natuurlijk nooit meer er-

gens. Maar ik bekijk het positief. Als ik
hier mijn bank schuin zet, kan ik dat
pleintje zien en vanuit de werkkamer
heb ik de bushalte in het vizier. Handig
als ik bezoek verwacht."

Gelijkvloers
Ook de 77-jarige mevrouw Looijer, die
47 jaar m de Potgieterstraat heeft gewoond, geelt toe dat ze „wel een traantje
zal laten bij de verhuizing volgende
week. Maar er is geen andere mogelijkheid. Ik loop zo moeilijk dat ik de trap
niet meer op kan." Ze vindt het een
mooie flat met veel licht, de winkels zijn
vlakbij en het postkantoor is op loopafstand.
Bovendien komt haar vriendin naast
haar wonen. „Wij kennen elkaar al vijftig jaar," verduidelijkt mevrouw Keur.
„Want we zijn oorlogsbruidjes. Hier zullen we het best gezellig krijgen."
Dat sommige Zandvoorters de buitenkant van de flat afkeuren, kan de twee
vriendinnen nauwelijks in beroering
brengen. „De buitenkant? Waarom zou- i
den we het daar over hebben? Wij wonen binnen, hoor."

DRIE MAANDEN
V O O R MAAR ƒ 1 3 , 0 0
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Voor de week van 6- 1 1 t/m 12-11 '95
Normaal
jaarverbruik

800
1000

1200

1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3000
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*
17
21
26
30
34
38
43
47
51
55
60
64
70
77
83
90
96
107
117
128
139

Totaal vanaf
1 november **
39
48
58
68
77
80
97
100
110
125
135
145
159
174
188
203
217
242
205
290
314

Kosten
deze week

ƒ 8;84
ƒ 10,92
ƒ13,52
ƒ 15,60
ƒ 17,68
ƒ19,76
ƒ 22,36
ƒ 24,44
ƒ 26,52
ƒ 28,60
ƒ31,20
ƒ 33,28
ƒ 36,40
ƒ 40,04
ƒ43,16
ƒ 46,80
ƒ 49,92
ƒ 55,64
ƒ 60,84
ƒ 66,56
ƒ 72,28

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Poes Pien
is \veer thuis.
Bij deze willen wij iedeieen bedanken voor de hulp met
hel zoeken naar haar.
Fam. llilke

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

KUNST KITSCH KADOS
VERKOOPDAG
ten behoeve van de restauratie van
liet m o n u m e n t :
Ned. Hervormde Kerk
te Zandvoort
op /attM-dajï 18 november 1995 van
i O tot 17 u u r in het Jeugdhuis achter
de Ned. Ilerv. Kerk, Kerkplein.

~

De verhuisoperatie neemt natuurlijk enige tijd m
beslag
De verhuizing zelf is gepland op donderdag
30 november en vrijdag 1 december. Op
30 november zullen de afdelingen die nu gehuisvest zijn m Raadhuisplem 4 (o a Financien,
Bouwtoezicht en Ruimtelijke Ontwikkeling) naar
het Raadhuis verhuizen Op 1 december verhuizen de afdelingen uit de vm Plesmanschool
(Bewonerszaken) en de afdelingen binnen het
Raadhuis
In de week voorafgaand aan deze twee data zal
de dienstverlening tot een minimum beperkt zijn
Wij verzoeken u met een en ander rekening
te houden.
Immers, van te voren dient alles ingepakt te
worden, waardoor vele dossiers tijdelijk niet beschikbaar zijn
Vanzelfsprekend wordt getracht om de verhuizing zo vlot mogelijk te laten verlopen
De in gebruiknemmg van het vernieuwde Raadhuis is een gelegenheid die de geheleZandvoortse
gemeenschap aangaat
De gemeente wil dit heuglijke feit dan ook samen
met de Zandvoortse bevolking vieren Op donderdag 14decemberom 15.00 uurwordt het
Raadhuis officieel geopend De gemeente houdt
die middag en 's avonds open huis ledereen is
welkom1 Binnenkort wordt het precieze programma bekendgemaakt
Tenslotte nog dit vanaf 1 december komt het
huidige telefoonnummer van de gemeente te
vervallen Vanaf 1 december is de gemeente te
bereiken onder nummer (023) 574 01 00

INTOCHT SINTERKLAAS
Sint Nicolaas zal op zaterdag 18 november
aankomen m Zandvoort Als het weer niet
tegenzit zal de Goedheiligman om 13 30 uur
bij de Rotonde voet op Nederlandse bodem
zetten Vanaf de Rotonde zal de stoet zich in
beweging zetten m de richting van het Raadhuis,
via de Kerkstraat, alwaar de Sint om 14 00 uur
officieel ontvangen zal worden door de burgemeester
Vervolgens vertrekt de stoet in optocht door het
dorp, waarna de Sint om 14 45 uur een bezoek
zal brengen aan activiteitencentrum 't Stekkie
Alle kinderen, en natuurlijk ook alle ouders, zijn
van harte welkom om Sint Nicolaas een warm
onthaal te komen geven

Verenigingen boven ƒ 100,10% KORTING
Grote faillissementpartijen van: speelgoed
- dekbedden - kussens - ski-jacks kerstartikelen -champagne Henkei met
opdruk sterrenbeeld, gefeliciteerd enz. partij Old Timers hout.
Schitterende kado's en nog veel meer.

DE KLEINE KNIP sa
Grote Krocht 23
en nu ook!! Haltestraat 59
Zandvoort

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Juryleden gezocht!
De deelnemende etalages zullen worden beoordeeld door een deskundige jury
Burgemeester Van der Heijden zal als voorzitter
fungeren Daarnaast zal een afgevaardigde van
de OVZ in de jury plaatsnemen
Maar de echte deskundigen zijn natuurlijk
de mensen die al winkelend die mooie
etalages aan zich voorbij zien trekken De gemeente zoekt daarom twee inwoners
van Zandvoort om in de jury zitting te
nemen! Belangstellenden kunnen zich uiterlijk
tot 17 november opgeven bij het bureau Voorlichtmg, telefoon (023) 576 14 92

PUBLIEK DEBAT OVER HERZIENING STRUCTUURSCHETS
De gemeente wil met de inwoners van Zandvoort een discussie aangaan over de uitgangspunten voor de Structuurschets
De Structuurschets geeft de gemeentelijke visie
op de ruimtelijke ontwikkelingen m Zandvoort
voor de langere termijn
Deze visie op hoofdlijnen zal het beleidskader
voor de toekomst vormen bij het vaststellen
van bestemmingsplannen, het beoordelen
van bouwplannen, de inrichting en het
beheer van wijken, de toeristische ontwikkeImgen etc
Het is van groot belang dat een dergelijke visie
breed wordt gedragen
Daarom heeft de gemeente besloten om - voordat de Structuurschets daadwerkelijk wordt
samengesteld - met de bevolking over de concept-beleidsuitgangspuntemndiscussietegaan.
In enkele discussiebijeenkomsten wil de gemeente meningen peilen en praten over zienswijze en oplossingen
Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd
op verschillende lokaties Naast algemene punten over geheel Zandvoort zal per bijeenkomst

PRACHTIGE
BEDRIJFSRUIMTE
TE H U U R
IN ZANDVOORT...
OP EEN PRACHTIGE LOKATIE, AAN DE
HOGEWEG 56, BEGANE GROND VAN EEN
APPARTEMENTENKOMPLEX, MIDDEN IN
HET CENTRUM VAN ZANDVOORTIS EEN
MULTIFUNKTIONELE EN VOORAL
FLEXIBELE BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR...
DE LOKATIE BESTAAT UIT ÉÉN GROTE
RUIMTE VAN ONGEVEER 1 5O M2, NAAR
SMAAK EN BEHOEFTE NIEUW IN TE
DELEN, KOMPLEET MET KEUKENBLOK...

11 IMSeuwsfolad

23 november a.s. Sint-Puzzel

houdt op 19 november a ,s. in
«ebou\\ de ..Krocht', d rot e Krocht
-i l ZancKoort (naast R K Kerk) 'n

met l K-kende paragnosten
Taiot - h e l d e i / i e n d e \\ aai nemingen ps\ iiometn'c en/.

SCHAIK
MAKELAARQG.1
HOGEWEG 56A / 2O42 GJ

ZANDVOORT

TEL. ( O 2 3 ) 571 29 44* / FAX (O23) 571 75 96

NIEUW BIJ

Beschikbaar gesteld door

ir \\ ilcLspccialitciien
•)V Menu's a ki c a i l c
-A- \ a n Je \ leugel
xaieixla^ en /omlag
Michael Je Vries
•A" KerMmenu's /enden \\ ij u
op aam raag
•£: 2^ no\ ember a..s.
Back t o I hè Sixlies met

JUPITER, Raadhuisplein

TROOSTPRIJZEN
4 SINTERKAAS kado's t.w.v. ƒ 25,door
Trompwinkel, Grote Krocht

Onze promotiepieten delen
zaterdag 25 november
snoepgoed uit van de HEMA, Zandvoort
en

Annemiek en Mcplum Jasper
Ondernemers Vercnijïing Zandvoort

Kerkplein 8 - Telefoon 5713599
Zandvoort

NU OOK
ZONNEHEMEL VERHUUR

SUN RENT
Verhuur

Ter
kennismaking
nu 14 dagen
voor 150,-

Een ijzersterke combinatie!

Naast deze algemene aankondiging worden
diverse instanties en organisaties rechtstreeks
uitgenodigd
Men kan tevens schriftelijk op de plannen reageren Dit kan t/m 19 december 1995
Reacties kan men sturen aan Burgemeester &
Wethouders van Zandvoort, t a v GG/RO,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Vanaf 14 november kan iedereen die wil
meediscussieren bij het bureau Voorlichting een
informatiepakket ophalen U kunt daar
ook terecht voor nadere informatie, tel (023)
576 14 92 (vanaf 1 december (023) 574 01 62)

VERKOOP OVERTOLLIG
MEUBILAIR
Vanwege de vervanging van meubilair i v m de
vernieuwing van het Raadhuis komt er enig
overtolligmeubilairvrijvoorverkoop Verenigmgen en Stichtingen die geïnteresseerd zijn m het
meubilair (bureaus, tafels, stoelen) kunnen dit
tussen 20 en 23 november tussen 1600 en
18 00 uur komen bezichtigen U dient hiervoor
op vrijdag 17 november a.s. een afspraak te
maken via telefoonnummer (023) 576 14 29
BIJ over-inschrijvmg zal er geloot worden
De trekking zal plaatsvinden op vrijdag
24november, waarna hetmeubilairopvrijdag 1
december weggehaald kan worden

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
Voltastraat 2

1 boom

De bij de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij de sector Eigendommenbeheer, af deling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20 te
Zandvoort
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publikatie van bericht een schnftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

KÖPflVND

-

:

IJit^

Philips
Sunmobile

-

Een

iiatura-uiCvaai'ivcif's.ekcrinf].
daar heb Je ivat aan
"Dat heb ik toen wel ondervonden. ,x;
Natuurlijk, de verzekering dekte alle\,. ^ kosten, maar net -/.b belangrijk was de hulp\ ,
en steun van Uitvaartcentrum IIaarlem.\:
Alles werd met de uiterste zorg geregeld.\
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
rJti. tteze itHviHirtvcrzckeriiifj itt mijn
vertrouwen meer tltnt icunrtl.
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt ti bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f l .000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden af trekbaar \ oor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
I P aParklaan
r k l a a n 36, 2011
2011 KW Haarlem, Tel
Telefoon 023 - 532 87 50
•" Si

O

I *l
iik
l - \\r\\
M - i i l - \ I t i i r i M T r i tni'di
Ja,
wil \vrijblijvend
meer itif/"\rm
informatie
over de nauira-uirvaartver/.ekering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

nq naam:

man/vroin\

I-H

L_( straat:

van

IMïeuwsblad

- woensdag 20 december 1995, 20.00 uur
in Hotel Gran Dorado, Trompstraat,
Zandvoort.

GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.!

l l u u i tot 1~ u u r

S E S T A U R A N t

onderbreking

1 5O,- PER M 2 .

VAN

H O T E L

Ter afsluiting van deze gespreksronde komt een
avond vooi de gehele gemeente Zoveel mogelijk zullen dan ook de bevindingen uit de eerdere
bijeenkomsten worden besproken
Deze avond heeft plaats op

IDEALE LOKATIE VOOR KANTOOR/
MAGAZIJN, KANTOOR/SHOWROOM,
KANTOOR/PRE-PRESS-BEDRIJF...
HUURPRIJS ƒ

HOOFDPRIJS
4 KADOBONNEN t.w.v. ƒ 50,-

- donderdag 23 november 1995, 20.00 uur
bijeenkomst over het centrumgebied
lokatie: Gemeenschapshuis, Louis
Davidsstraat 17, Zandvoort;
- woensdag 29 november 1995,20.00 uur bijeenkomst over Zandvoort-Zuid en Bentveld
lokatie: Bodaan stichting. Bramenlaan 2,
Bentveld;
- vrijdag 15 december 1995, 20.00 uur bijeenkomst over Zandvoort-Noord
lokatie (onder voorbehoud): 't Stekkie,
Celciusstraat 190, Zandvoort.

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Vrijdogovond

DlREKT LEEG TE A A N V A A R D E N

I nu i • / S -

de discussie zich toespitsen op de voor een
bepaald gebied relevante onderwerpen
De aldus verkregen reacties worden verwerkt en
komen voorjaar 1996 uiteindelijk tei besluitvorming in de gemeenteiaad
De bijeenkomsten zijn als volgt verdeeld

Fa» Gonsiner & €©»

OOK BESTAAT DE MOGELIJKHEID
DAARBIJ ONGEVEER SOM2
AFGESCHEIDEN KANTOORRUIMTE
EXTRA TE HUREN...

PARANORMALE BEURS

Openingstijden

ledereen die wil deelnemen aan de wedstrijd
kan zich vanaf heden opgeven bij de gemeente
Zandvoort, bureau Voorlichting, telefoon
(023) 576 14 92 Hier kan men ook terecht voor
nadere informatie

ONZE
INKOOP IS UW WINST

en

PARANORMAAL CENTRUM
ZANDVOORT

Langzaamaan begint het einde van de verbouwing van het Raadhuis te naderen Er ?a\ dan
zeker enige tijd nodig zijn om alles en iedereen op
de goede plek te krijgen Zoals het er nu naar
uitziet zullen alle afdelingen op maandag 4 december op hun nieuwe plek zitten
Dan zal ook de Centrale Balie operationeel zijn
Vanaf die datum kan men dus voor (nagenoeg)
alle gemeentelijke zaken bij de Centrale Balie
terecht en hoeft men niet meer verschillende
loketten langs

Wedstrijd Sinterklaasetalages
Voor de tweede maal m successie wordt dit jaar
m Zandvoort een Sinterklaasetalage wedstrijd
gehouden, onder het motto Bekijk het maar!
De gemeente en de Ondernemers Vereniging
Zandvoort vragen ondernemers uit alle delen
van Zandvoort om gedurende de Sinterklaasperiode een zo mooi en origineel mogelijke
etalage aan het publiek te tonen Voor de
mooiste etalages worden een drietal geldprijzen
uitgeloofd
Omdat niet alle ondernemers over een etalage
beschikken, wordt het begrip "etalage" ruim
opgevat ook een aangekleed venster of een
versierde ingang dingen mee naar een prijs
Laat uw fantasie de vrije loop1
Voorwaarde is dat de etalage/versiering pas na'
5 december wordt verwijderd Het mooiste is
natuurlijk als de etalage op 18 november a s
reeds is ingericht

Bel voor
reserveringen
en inlichtingen:
TEL. 023-5731196

PASSAGE 18, ZANDVOORT.

2

postcode/woonplaats:

p<| telefoon:
O
^

lceftijd(en):
Bon in envelop /onder nost/cgel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 31 S, 2000 WC Haarlem.

Weekmedia 17

Dief aangehouden
ZANDVOORT - Een 21-jarige
Haarlemmer is zaterdagnacht
aangehouden, omdat de politie
hem ervan verdenkt dat hij in
een huis aan de Kostverlorenstraat wilde inbreken. Hij heeft
bovendien de ruit van de achterdeur vernield volgens de politie, die de man dronken vond
op het balkon van de eerste etage.
Volgens de man heeft hij zich
echter verstopt op het balkon
nadat hij ruzie had gekregen
met een groep jongeren in het
centrum. In eerste instantie
had hij zich in de tuin verschanst, maar daar werd hij
ontdekt door zijn belagers. Vervolgens heeft hij een ruit ingeslagen en is naar het balkon gevlucht. De politie heeft de mogelijke belagers niet kunnen
achterhalen.

Veel te hard
ZANDVOORT - Op de Van
Lennepweg heeft de politie vrijdag een automobilist bekeurd
die maar liefst 102 kilometer
per uur reed. Dat is ruim het
dubbele van de toegestane snelheid op de Van Lennepweg.
Op dezelfde dag bekeurde de
politie nog 41 andere hardrijders. Van de 779 mensen die
langskwamen, kreeg 5,4 procent een boete. De politie controleerde van half twee tot vier
uur.

Drie gewonden
ZANDVOORT - Bij een aanrijding op de Boulevard Barnaart zijn zaterdagavond drie
mensen gewond geraakt. Een
motor en een auto botsten op
elkaar toen de motorrijder
linksaf wilde slaan, terwijl de
53-jarige Zandvoortse automobiliste hem inhaalde. Zij liepen
beiden diverse kneuzingen op.
Een 79-jarige Amsterdammer
die bij de Zandvoortse in de
auto zat, raakte eveneens'gewond.

Vrouw heeft genoeg van strijd met woningbouwvereniging EMM over groter e flat

4

Sinds een jaar gelden er nieuwe regels voor huurhuizen. Wie een huurwoning van Eendracht Maakt Macht
(EMM) wil, moet tegenwoordig een bon insturen. Dat
nieuwe systeem maakt onderscheid tussen mensen die
al een huurwoning hebben (doorstromers) en mensen
die nog niet in een huis van de woningbouwvereniging
zitten (starters). In de praktijk blijkt dat het nieuwe
systeem nog wat haken en ogen kent. Deze week aflevering drie. Hoe een vrouw tevergeefs een grotere flat probeert te krijgen om de relatie met haar dochter te redden.

6T7ORIG JAAR KREEG IK
y grote problemen met
woningbouwvereniging
EMM vanwege het nieuwe
woonruimte-verdeelsysteem,"
vertelt ze geëmotioneerd. Haar
naam wil ze niet in de krant,
haar verhaal wel. „Ik vind dat
ik niet eerlijk ben behandeld en
heb ertegen geprotesteerd. Dat
maakte het alleen maar erger.
De relatie tussen mij en EMM
is nu zo verslechterd, dat we
alleen nog maar strijden. Ik heb
besloten om uit Zandvoort te
vertrekken. Als vrouw alleen
kan ik er niet meer tegenop. Ze
hebben me gewoon weggepest."
door Martha Burger

„Ik woonde met mijn dochter
van 18 in een veel te kleine flat.
Ze werkte 's nachts en dat ging
niet meer. Haar slaapkamer zat
tegen de woonkamer aan. Er
was slechts een glazen afschei-

ding met een deur. Overdag
moest mijn dochter slapen. Ik
kon niet in de woonkamer, totdat ze wakker was. Mijn slaapkamertje was te klein om in te
zitten. Er paste net een bed in.
Dat gaf op den duur de nodige
irritaties. Het kon zo niet langer doorgaan."
„Indertijd, toen ik de flat aannam, heeft EMM mij beloofd
dat ik een grotere flat zou krijgen als er eentje vrij kwam. Als
ze dat niet hadden gezegd, was
ik er nooit gaan wonen. Maar
die toezegging gaf mij hoop. Ik
betaalde 850 gulden huur per
maand, zonder huursubsidie."
„Verleden jaar begon de ellende. Ik hoorde dat er in het
gebouw een grotere flat vrijkwam. Het aantal kamers was
hetzelfde, maar één slaapkamer was boven. Dat zou een uitkomst betekenen voor onze situatie."
„Ik stapte naar EMM, nog
voordat het officieel bekend
was. Zij vertelden mij, 'dat ze

niemand wilden voortrekken,
ik moest wachten totdat de woning in de krant kwam te staan.
Dat ze mij ooit beloofd hadden
dat ik op een grotere flat zou
komen, daar wisten ze opeens
niets meer van. Helaas, ik had
niks op papier. Ze vertelden
mij, dat het nieuwe woonruimteverdeelsysteem was ingegaan. Iedereen kon opeens inschrijven op die woning, ook
mensen uit de Qmgeving van
Zandvoort. Ik moest wachten
op bekendmaking in de krant."
„Mijn problemen kon ik aan
niemand uitleggen. Sociale of
medische indicatie kon ik in dit
nieuwe systeem vergeten. 'U
heeft geen recht op een andere
woning, want uw dochter is
geen minderjarige meer,' werd
mij door EMM verteld. Op dat
moment dacht ik bij mezelf:

'We hebben ons hele leven samengewoond. Nu moet ik zeker
mijn dochter het huis uitzetten.' Mijn relatie met de mensen van EMM verslechterde."
„Toen de woning in de krant
kwam, kreeg ik de grootste
klap te verwerken. De grotere
flat die ik zo graag wilde hebben, was door EMM gelabeld
als 'starterswoning'. Bleek dat
ik als 'doorstromer' niet eens
mocht inschrijven op de woning. Terwijl ik een huurwoning achterlaat, notabene. Ik
zag hoe een alleenstaande
vrouw, die zelf eerst haar woning had verkocht, de flatwoning uiteindelijk kreeg toegewezen. Als ze de flat hadden
aangemerkt als 'doorstromers'-flat, dan had ik hem met mijn
leeftijd zeker gehad."
„Ik kon dit onrecht niet ver-

Directeur Peter Kramer heeft
een andere kijk pp de zaak: „De
vrouw is indertijd voor het verkrijgen van die woning naar een
advocaat gestapt. Hij heeft
stukken van ons opgevraagd.
Daarna heeft hij keurig tegen
haar gezegd, dat EMM heeft gehandeld volgens de regelgeving.
Hij heeft dit aan ons medegedeeld."

zeggingen doen. Dat kan nu nog
steeds niet. Misschien is de toezegging indertijd bij de gemeente gedaan, maar niet hier. De
flat is inderdaad naar een starter gegaan. Wie dat is geworden
weet ik niet. Er moeten nu eenmaal ook woningen beschikbaar zijn voor starters. Er is
wel een oudere starter ingekomen."

„Over de toezegging die ze indertijd heeft gehad voor een
grotere woning, kan ik geen mening geven. Voorheen kon je
niet buiten het systeem om toe-

„Wat betreft de rekening die
door EMM gepresenteerd is: ledereen moet zijn woning na opzegging in goede staat opleveren, zonder onroerende zaken.

geen extra mest hoeft te krijgen
van ongenode viervoeters.
Zaterdag heeft een groep ouders de grond omgewoeld met
een shovel en het hek ver-

plaatst. „Wat een fantastische
groep," zegt directeur Maarten

Pien is terug

Bothe achteraf. „Het was een
compleet
werkspektakel."
Dankzij de inzet van de ouders
kunnen de leerlingen van de Ni-

colaasschool in het voorjaar in
hun tuin wroeten.
De Nicolaasschool heeft vorig
jaar oktober de gemeente gevraagd of zij een grasveldje in

het verlengde van dé Professor
Zeemanstraat mocht gebruiken
voor een schooltuin. In septemhet groene licht. De Nicolaas-

school heeft bovendien drieduizend gulden subsidie gekregen,
omdat de raadsleden het be-

langrijk vinden dat kinderen
zelf aan de slag kunnen met de
natuur
Foto André Lieberom

Een bed op comforthoogte is dé ideale oplossing
voor hen bij wie het in en uit bed stappen niet zo gemakkelijk gaat. Hiervan bedraagt de lighoogte
55 cm, maar iets lager of hoger is eveneens mogelijk.
Deze lighoogte vergemakkelijkt bovendien het
opmaken van het bed. Seniorenbedden zijn er ook in
verstelbare uitvoering.

ZANDVOORT - Tot grote opluchting van de familie Hilke is
poes Pien teruggevonden. De
roodwitte kat, die een paar weken geleden spoorloos verdween, is zondagavond gevangen in een garage in de Brederodestraat, schuin tegenover haar
thuisbasis. Het dier maakt het
goed, maar is wel sterk vermagerd.

SMAAKVOL
1NTERIOR

Meningen

Ontmoetingsdag positief
en geen politiek gekletter
J. Brabander, voorzitter van
het Comité Ontmoetingsdag,
blikt terug op de jaarlijkse ontmoetingsdag die vorige week
woensdag gehouden werd. Hij
betreurt het dat de redactie van
deze krant niet meer ruimte
kon vrijmaken voor een artikel
over de bijeenkomst.

tingsdag' werd in uw krant een
tiental zinnen gewijd aan de
ontmoetingsdag. U hield daarvoor speciaal de krant open.
Dat is op zich heel prettig, maar
ik ben wat teleurgesteld dat er
geen ruimte was voor meer infprmatie. Want de ontmoetingsdag is een positieve gebeurtenis, geen politiek gekletOnder het kopje 'Ontmoe- ter, geen afbraak van personen
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ZANDVOORT - Op het podium van het Politiek Café zitten
dinsdagavond 21 november J.
Brugman (GBZ), F. van Caspel
(VVD)
en H. van Leeuwen
(D66). De vierde gast is nog niet
bekend. Zij zullen onder leiding
van Eugéne van Weusten discussiëren over allerlei actuele
politieke zaken. Het Pojitiek
Café wordt gehouden in Yanks
(ingang Kosterstraat) en begint
om half negen.

tekent dat de eerste oogst straks

(ADVERTENTIE)

1941.

'Bommeldag'

Politiek café

ber van dit jaar gaf de gemeente

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit

Kerstmarkt

schooltuin van de Nicolaasschool is nu 'honddicht'. Dat be-

Van Ammelrooij

Abonnementsprijzen: ƒ 18,00 per
kwartaal; ƒ 32,55 per half jaar; ƒ 56,90
per jaar. voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
(023)-5717166

„Om die stelling te benadrukken, werd mij alvast van te voren een rekening gepresenteerd: 750 gulden schoonmaak„Mijn kant van het verhaal kosten en 150 gulden verwijdeheeft ze echter nooit willen ho- ren tapijt en nog een paar honren. Uit woede heb ik toen drie derd gulden om de rest van
maanden niet betaald, mijn eni- mijn spullen te verwijderen. Als
ge protest. Later heb ik die re- ik niet binnen twee keer 24 uur
kenmg wel weer betaald."
weg zou zijn, zouden ze het zelf
„Op dit moment zijn mijn wel doen en kon ik de kosten
ZANDVOORT/BENTVELD
dochter en ik uit elkaar. Ik ver- betalen. Ik heb toen in doodzie- - In Huize Bodaan aan de Bratrek uit Zandvoort en hoop er ke toestand mijn flat moeten menlaan is woensdag 22 nonooit meer terug te komen. J.k verlaten."
vember een kerstmarkt. Bewoners en medewerkers bieden
hun zelfgemaakte kerstkaar
ten, wanddecoraties en glat,werk aan. De kerstmarkt wordt
gehouden in de Blauwe Zaal en
De vrouw was voor ons niet te dragen. Anders werden ge- duurt van twee tot vier uur.
bereiken. Op de dag dat ze de maakte kosten door EMM in
woning moest opleveren, zat al- rekening gebracht."
les er nog in. Dat is geconstaZANDVOORT - Olie B. Bomteerd door een medewerker van
„De vrouw stelt nadrukke- mel en Torn Poes laten hun
EMM, die door de vrouw in de lijk, dat ze EMM verzocht heeft neus zien op zondag 19 novemwoning is ontvangen. Ze heeft om haar tegen betaling nog wat ber in het Gemeenschapshuis
daarna keurig bericht gekre- meer dagen de tijd te geven. aan de Louis Davidsstraat. Van
gen, dat ze na die datum nog EMM wilde niet aan haar ver- 11 tot drie uur is er een beurs
twee keer 24 uur de tijd kreeg zoek tegemoetkomen, ondanks voor verzamelaars van het
om de woning aan EMM over te haar ziekte."
werk van Maarten Toonder. Behalve stripboeken zijn er ook
theelepels, poppen, puzzels en
(ADVERTENTIE)
kaarsen te koop. De toegangsprijs bedraagt 2,50 gulden. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis
naar binnen.

Het hek staat er. De nieuwe

ZANDVOORT - De politie
heeft vorige week woensdag vijf
parkeerboetes uitgedeeld in het
centrum van Zandvoort. De
parkeerwachters
controleerden tussen zeven uur en half
negen.

Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 023 5730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421B,
Amstelveen, tel 020-6475393; Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. M>cro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: R. Post.

voel me verdrietig en ziek, heel
ziek. Vlak voor de verhuizing
lag ik met koorts in bed. Toen
ik EMM vroeg of ik een paar
dagen later uit de flat mocht, de
dokter had net bij mij een longontsteking
geconstateerd,
kreeg ik te horen, dat ik geen
dag later mocht vertrekken."

Nieuwe schooltuin 'honddicht5

Parkeerboetes

ZANDVOORT - Op zondag
19 november is er een beurs
over paranormale verschijnselen in gebouw De Krocht aan de
Grote Krocht. De beurs duurt
van 11 tot vijf uur. De entree
bedraagt vijf gulden. Op de
beurs komen bekende paragnosten, die aan de hand van
foto's, voorwerpen en tarotkaarten waarnemingen doen.
Daarnaast is er ook een voetreflexdeskundige en een magnetiseur.

kroppen. Ik had het gevoel dat
ik volkomen gepasseerd was.
Toen ik wethouder De Jong om
een afspraak vroeg, wilde zij me
niet ontvangen. Ik kreeg
slechts een kort briefje terug.
'Uw verzoek om woningrtul, is
door EMM met toepassing van
de terzake geldende regels afgewezen. Hierbij is mij met gebleken, dat er onjuist gehandeld
zou zijn door EMM,', schreef
ze."

ZANDVOORT - De bewoners
van Vinkenstraat 20 zijn opgelucht: ze hoeven hun tropische
kas niet af te breken. De gemeente zal de kas voor amfibieën, reptielen en tropische
plant en gedogen. Maar een officiele vergunning heeft wethouder Versteege niet toegezegd ti]dens de commissie Ruimtelijke
Ordening donderdagavond.
Volgens de commissieleden
van PvdA, DG6 en VVD moet de
wethouder zich echter aan het
raadsbe&ltut van deze zomer
houden, waarin wel gesproken
werd over een vergunning
„Het is ons in principe oin het
even," zeggen de bewoners. Ze
beraden zich daarom nog of ze
verder gaan strijden voor een
vergunning.

'Huizen voor starters moeten er ook zijn'

ZANDVOORT - Een telefooncel op de Boulevard Paulus Loot is vrijdagavond rond
kwart voor tien vernield doordat drie jongens er vuurwerk in
afstaken. Eén ruit en het interieur van de cel sneuvelden
daarbij. De drie jongens verdwenen op hun brom- of snorfiets.

Paranormaal

'Blij met
gedogen kas'

Ik heb besloten Zandvoort

Cel vernield

ZANDVOORT - Willeke van
Ammelrooij komt haar film 'De
vlinder tilt de kat op' zelf inleiden op 13 december voor de bezoekers van de Filmclub Simon
van Collem in het Circus. Van
Ammelrooij vertelt op deze
avond iets over haar rol als regisseuse en natuurlijk geeft ze
wat toelichting op de film.
De filmclub heeft overigens
meer grootse plannen, want op
20 december is er een speciale
thema-avond rondom de West
Side Story.

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag t6 november 1995

Romantische bank bekleed met strcepstofincl. sterkiMcns..
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De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Stuur uw brief naar het Zandvoorts
Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw brief af op de
redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.

maar een dag voor ouderen en
minder- validen die een dag bij
elkaar zijn.
Daarvoor zetten 54 vrijwilligers zich in, staan allerlei instanties garant, verzorgt Philip
Morris al jarenlang gratis de geluidsinstallatie en stelt Gran
Dorado al zes jaar gratis huisvesting en vervoer ter beschikking.
Zo'n dag is er voor mensen
die door hun minder goede mobiliteit een dagje bij elkaar zijn:
even uit de sleur van alledag
elkaar ontmoeten. De belangstelling van mensen uit allerlei
geledingen om hen te ontmoeten tussen de middag was
groot. Waar gebeurt dat nog?
Juist dit jaar was die belangstelling groter dan de laatste vier
jaar. Dat was ontmoeten deze
keer... We hadden bovendien
een 106-jarige in ons midden,
waar we heel blij mee waren.
En dan het programma: heel
gevarieerd, het dubbelkwartet
uit Nieuwkuik zorgde met zeer
goed verzorgde zang voor fantastisch goed in het gehoor liggende liederen. Zij brachten
een lied dat speciaal gecomponeerd was voor Zandvoort en
een tekst die Zandvoort in het
focus plaatste. Een carnavalsvereniging zorgde voor carnavalsslagers en Nederlandse
liedjes. De gasten zongen 'dan
ook uit volle borst mee. Een
stel parodisten, die optrad als
Sara Leander en Mariene Dietrich, deed oude tijden herleven.
Het was een dag in Brabantse
sfeer, met een Brabantse worstebroodjesmaker die vierhonderd worstebroodjes maakte.
De gasten lieten deze bijzonder
goed smaken. Al met al was het
een fantastische dag, die ook
een week later het nog waard is
om beschreven te worden. Volgend jaar is het zelfs de 25-e
keer. We zullen er beslist een
fijn feest van maken.

De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam
Bilderdijkstraat Ï83-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

Meubelboulevard Diemen
Sniep 5 Diemen
Telefoon 020-6956409

dat niet alle artikelen mee kunnen en dat sommige stukken
noodgedwongen wat korter sim.
In dit geval heeft de redactie boZANDVOORT - Sinterklaas heeft het druk zaterdag. uit en luistert uiteraard weer
vendien getracht om aandacht
aan de ontmoetingsdag te beste- Aan boord van de Annie Poulissen arriveert de Sint rond met veel plezier naar de liedjes
den door de voorpagina van de half twee op het strand. Daar klimt hij op zijn paard om via van de kinderen. Even na viekrant, die eigenlijk op woensdag de Rotonde en de Kerkstraat het gemeentehuis te berei- ren wordt Sinterklaas in 't
al gesloten is, speciaal open te ken. Om twee uur ontvangt burgemeester Van der Heijden Stekkie uitgezwaaid en verhij naar Gran Dorado.
houden.
onder luid gezang de kindervriend op het bordes. Een trekt
de oudsre kinderen is er
drumband uit Velsen-Noord begeleidt de Sinterklaaslied- Voor
van zeven tot negen uur 's
jes.
avonds een SmterklaasdibCo
met playtaackshow in 't StekSinterklaas rijdt daarna op Smterklaasinstuif plaats.
Het bestuur en de fractie van
In 't Stekkie kunnen kinde- kie.
Gemeente Belangen Zandvoort zijn paard een rondje in het
Het bijwonen van de Sinter(GBZ) reageert op de column centrum om vervolgens via de ren tot en met zeven jaar al vanvan Martha Burger in het Zand- Haltestraat en de Zeestraat bij af half drie terecht. Het clowns- klaasintocht is gratis, de midvoorts Nieuwsblad van 9 no- het station te eindigen. Per auto duo Stichting Retteketet ver- dagactiviteiten in 't Stekkie
vember. GBZ vindt de bericht- gaat het dan naar buurthuis 't maakt het jonge publiek totdat kosten vijf gulden en de entree
geving over de in opspraak ge- Stekkie in de Celsiusstraat. Sinterklaas arriveert in het voor de disco in het buurthuis,
raakte voorzitter Jongsma ten- Daar vindt namelijk een grote buurthuis. Hij deelt cadeaus bedraagt 2,50 gulden.
dentieus.

Sinterklaas heeft zaterdag druk programma

Tendentieus

GBZ is een partij die zich politiek zakelijk opstelt, nooit op
de man speelt, niet naar buiten
maar ook niet intern.
Ten tijde van het dreigende
faillissement van de voorzitter
van GBZ heeft hij aan het bestuur in juni jongstleden zijn
ontslag aangeboden. Het bestuur heeft de ontslagaanvraag
in beraad gehouden en de werkzaamheden van de voorzitter
overgenomen. In overleg met
de fractie heeft het bestuur
hem meegedeeld dat het ontslag zou worden aanvaard als
zou blijken dat hij in strijd met
de wet had gehandeld. De reden
voor de ontslagaanvraag' op
zich was en is voor het bestuur
en de fractie geen grond tot aanvaarding daarvan.
Na uitspraak van het faillissement hebben bestuur en fractie de heer Jongsma benaderd
met het verzoek zijn ontslag in
te trekken aan welk verzoek hij
heeft voldaan.

GBZ neemt nadrukkelijk afstand van de tendentieuze berichtgeving in het artikel van
Martha Burger, die niet de
J. lirubiindcr moeite heeft genomen om de
Voorzitter Comité
heer Jongsma persoonlijk te
Naschrift van de redactie: horen. Aldus een laakbare maAangezien een krant met van nier van journalistiek bedrij elastiek is, moet de redactie ven.
Sinterklaas komt per boot, althans, dat is de bedoeling'
soms selecteren Dat betekent
lU'sümr i«n fractie G BZ
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Moderne luxe hoekkeuken.
Kompleet met glaskasten, korven,
vaatwasser, koelkast, kookplaat, oven
afzuigkap, werkblad
en spoelbak.

Strak vormgegeven
kunststof keuken met doorgaande
greeplijst. Kompleet mer/koelkast, oven,
kookplaat, schouw,
werkblad en spoelbak.

Moderne strakke
kassette-keuken. Kompleet
met koelkast, oven. kookplaat, afzuigkap
werkblad en spoelbak.

Eigentijdse kunststof keuken. Kompleet
met koelkast, vaatwasser, oven, kookplaat
afzuigkap, werkblad en spoelbak.

Luxe hoekopstelling. Kunststof front met
houten lijst. Kompleet met koelkast, oven,
kookplaat, schouw, werkblad en spoelbak

25 november l
1 O . O O - 13.OO
\Vïbmitstr«itit 84
INFO: 0 2 0 - 5 2 3 6 3 1 1

HEAO opleidingen/afstudeerrichtingen
accountancy (AC) .
bedrijfseconomie (BE) ,
bedrijfskundige informatica (BI) ,
management, economie en recht (MER) .
bank- en verzekeringswezen (BV) ,
fiscale economie (FE) >
commerciële economie (QE) .
internationaal management OM) .

i international managementenglish stream (IM-ES)
. economisch-linKuïstisch (EL)
. plus communicatie en public relations (CPR)
. management en informatie (MI)
. logistiek management (LM)
als afstudeervarianten.

Eigentijdse keuken
met zeer fraaie staafgrepen.
Leverbaar in diverse kleuren. Kompleet
met 220 Itr. koelkast, kookplaat, schouw,
werkblad en spoelbak.

'l :i-:i.' AAM i H'. 111-:s y\Mt-

K n. VOOR KCONOMISCIIK STUJMKS • POSTHUS ^9I> • 1OOO AG AMST^KDAM
T K I . H I - O O N O2O-523K314 • T K I . K K A X O2O-saiifiO??

EÜKENS
MEUBELBOULEVARD: De Sniep 5 - Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
ZEEBURGERPAD 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel. 020 - 6 63 06 66

je eigen bedrijf
Een intensieve training
STEW:\NOW begint in januari 1996 en duurt een jaar. Het
projectaanbod bestaat uil trainingsdagen, adviesgesprekken, cursussen en een stage. Een intensieve ondernemerstraining legt een solide basis. Een persoonlijk adviseur
begeleidt u voor, tijdens en na de start van uw bedrijf.
Aan het eind van het jaar bent u gewapend met praktische
kennis én ervaring.
Als exira worden alle vormen van electronische communicatie, de (on)mogelijkheden van tele-ondernemcn en de
gang van zaken rond import/export belicht. Daarmee is
het ook voor kleinschalige bedrijven en frce-lancc-praktijken mogelijk een voorsprong te behalen.
Alléén gemotiveerde vrouwen
STEW:\NOW vraagt elke week minimaal 20 uur van uw lijd.
Daarom kunnen alleen gemotiveerde vrouwen meedoen, die
al concrete plannen hebben om een bedrijf te starten, in
welke branche dan ook en die voldoen aan de vestigingseisen. Wilt u graag in 1997 onafhankelijk zijn van een
uitkering? Bent u minimaal l jaar werkloos, staat u ingeschreven bij het arbeidsbureau of bent u herintreedster?
Woont u op reisafstand van Amsterdam? Neem dan contact
op met 5TEW, telefoon 020 -.623 9369, voor een uitgebreid
informatiepakket en een inschrijfformulier.
Dankzij de hulp van de Europese Gemeenschap en o.a. de
gemeente Amsterdam is de prijs laag: ( 400,-.
advies

goed voorbereid van start

& Iraining

Afhfifildinafin kunnen nfwliken. Priis- en 7fitfoulen onripr vnnrbfihntid

0
Breedte
Stof
Kunststof

9

tot 225 226 tot 350 351 tot 500
Windéko-prijzen zijn echt all-in.'
199,- 275,_ B Gratis en vrijblijvend thuis winkelen
249,- 310,399,B B Gratis meten
*
lAiiematenmcm.) |g \2 maanden
volledige garantie
Nooit voorrijkosterïiï

Hoogte tot maximaal 400

speciaal menu t/m 30 november
deze

Kunststof lamellen Jaloezieën
tot 25% korting tot 25% korting
topkwaliteit voor ««• raam

Rolgordijnen
tot 20% korting SES. WU» ma. t/m 23.9.00 tot 21.00

023 53 57222

b.g.g. bel gratis 06-0226222. Hoofdkantoor: Nautilusstraat 167, Tilburg.

Limoensoep

Cactussoep

Mexicaanse Combo*
met Vlees Taco en Kip
Enchilada, bonen, rijst
en guacamole

Rib Eye** met frites of
gepofte aardappel,
salade
Chocoladecake

Wortelcake

kleinbedrijf

Koffie

Koffie

Fl. 28,50

Fl. 34,50

* Vegetarisch mogelijk

** Amerikaans rundvlees

vmeieen kijkje:Op;deéIèktronlscliesnéliVeg

Zandvoortselaan 187 - Zandvoort
tel. 023-571 2401
Aanbieding alleen geldig bij Rose's Cantina Zandvoort

KANSEN KRIJG JE NIET,
DIE MOETJE CREËREN-

THE MEXICAN RESTAURANT & STEAKHOUSE

EEN HEAO AVONDSTUDIE AAN DE HES AMSTERDAM

ABN*AMROZ)é?bank

START: 6 DECEMBER 1995

AVONDSTUDIES
• Bedrijfseconomie (BE)
• Bedrijfskundige Informatica (BI)
• Commerciële Economie (CE)
• Economisch-Linguïstisch (EL)
«.Management, Economie en Recht (MES)
• Internationaal Management (ÏM)
«International Maiiagement-English Stream (IM-ES)
De avondopleidingenzijnopgebouwduitmodulen.
U bepaalt uw eigen studietempo, zodat het aansluit bij
uw bezigheden overdag. Bij een normaal studietempo
volgt u twee lesavonden per week. U kunt echter meer
of minder modulen volgen gedurende een lesperiode.

tiofifr
'

presenteren

'

'

>ffijjPciart
voordelig is!

(de Italiaanseprimeur)

Let op!
Wij maken u er op attent
dat ons enige juiste
telefoonnr. is:

023-5760500
ABN AMRO Raadhuisplein 6, Zandvoort

Tezamen met wat Italiaanse hapjes en
een Italiaans muziekje op
SVUHEEH AAN DE HES AMSTERDAM.

DONDERDAG 23 NOVEMBER v.a. 18.00 uur.

DE PRAKTIJK BEWIJST HET GEUJK.

HOGKSCHOOt, VOOR ECONOMISCHE STUDIES AMSTERDAM

Hel eerste glas en de hapjes zijn van ons.

Pos-mus 205 • 1000 AG AMSTERDAM • TELEFOON 020 - 52 36 311 • FAX 020 - 52 36 077
Tot ziens in
: Stuur mij de informatiebrochure avondopleidinjjtm 1995/11)96
::. Mijn interesse Kaal uit naar de opleiding

(BE, BI, Cl'. EL, MER, IM, IM-ES)

J Ik wil i;ra:iR een afspraak mei de coördinator Avondschool
imam

voorletters

m/v

l>m;riid(!/wt>ont>laats _
itltftmn (overdag)

„telefoon ('savonds)

Haltestraat 44, Tel. 023-5731660
S i u u r d e ü c b o n i n e i - n envelop - zonder postócRel- naar: Hogeschool voor Economische Studies
Amsterdam, Antwoordnummer 10751.1000 RA Amsterdam (telefoon 020- 523 63 11)

De sfeervolle kerstdagen staan bijna voor uw deur en wij hebben
daarvoor de mooiste kerstdecoraties. Gouden engeltjes en manen, kerstbomen en guirlandes, kerstlampjes en kerstballen in
diverse uitvoeringen of een originele slede of
ouderwetse ski's. Volop keuze om een prachtige uitstraling in uw etalage of bedrijf te
creëren. Maar ook om het bij u thuis heel.
gezellig te maken. Wij zijn iedere werkdag
geopend van 8.30-17.00 uur, elke dinsdagavond in november tot 21.00 uur.
Tevens zijn wij zondag 26 november open
van 10.00-16.00 uur. Graag tot ziens bij B&W.
Wenckebachweg 83,1096 AL Amsterdam
Tel. 020-6934848
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Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Geluidswal Zandvoort ziel helemaal geen reden om een geluidswal tussen het circuit en
f.ran Dorado te plaatsen. De provincie heeft de
gemeente opdracht gegeven om zo'n wal neer ie
/et ten. Die zou ervoor l december moeien staan.
Maar volgens de burgemeester en de wethouders blijft liet geluid dal de auto's op hei circuit
produceren keurig binnen de normen.
Sinterklaas De Sint. is onderweg. Hij komt dit
jaar per boot aan op het strand. De Haarlemse
Harmonie Kapel zal hem h a r t e l i j k welkom hè-

Stnind Voorlopig'neemt het St rundschap geen
nuiat.regelen tegen surfers, maar parasailers
kunnen her volgend jaar verdelen. Dat wil men
niet nieor losslaan, omdat hel ie gevaarlijk is
voor y.weiuincrs on watersporters. Bij het parasailen t rekt een speedboot iemand voort, die aan
een scherm hangt. Naaklzonnen en naakt/.wenimen is het. Sirandschap overigens ook een doorn
in het oog. Hei raadslid Attema vreest dat: .straks
de gehele- kustlijn volligt niet blote mensen.
I)i- Krocht De werkzaamheden aan gebouw De
ten.
Krocht zijn voltooid. Maandagavond is de zaal
Vandalisme Als het aan het HALT-bureau ligt, ingewijd mei. het programma 'Zing zomaar simbehoren bekladde muren en vernielde bushok- pel een melodie'. Daarin trad de Zandvoortse
jes in de toekomst tot het verleden. Hel HALT- Operetteverenigin» op.
-taureau is maandag in Zandvoon gestart. De («lascontaiiu'rs Er gaan in Zandvoort stemmen
politie kan hier vandalen tussen de L i- en lii jaar op om glascontainers neer te zetten. Nu er ook al
naar verwijzen. Ze moeten dan onder leiding van vuilnisbakken op .straat staan, kunnen daar ook
een medewerker van het HALT-bureau een alter- nog wel wat glasbakken bij, stelt: de schrijver van
natieve straf uitvoeren zoals bijvoorbeeld wat 'Met oog en oor de badplaats door'. Succes verzrklusjes opknappen.
kerd, vermoedt hij, want in Zandvoort worden
Sint Maarten Er zijn zondag heel wal kinderen genoeg lege flessen weggegooid.
door het dorp getrokken met een lampion en een Squash Sportschoolhouder W i m Buchel gaat
plastic zak. Zij haalden zingend snoep op.
een squashbaan bouwen. Deze nieuwe sport
Raadhuis Voorlopig neemt de politiek nog geen heel't'volgens Buchel de toekomst. Overigens is
beslissing over de uitbreiding van het raadhuis. de sport al wat ouder dun menigeen denkt. In
De commissieleden willen eerst ülle rnogelijkhe- 1!)34 introduceerde de Utrechtse zakenman J.
den goed onderzoeken. Zo kunnen de arnbtena Fentener van Vlissingen het squashen.
ren ook op Kerkplein 9 gehuisvest worden of Artiesten Bistro Harlekijn wil zomer en winter
'«» • ? • • * - ,+Lf
v,
<
achter het gebouw van de Dienst Publieke We r- artiesten laten optreden. Eigenaar Loes en Dick,
JfkK*
<rt*
** ken aan de Oranjestraat. Het college van Burge- zeil' artiesten van het eerste uur, hebben het idee
7
: !&• Hf^lM' i-''*', meester en Wethouders wil het liefste het raad- uit Engeland overgenomen. Daar is het de gehuis uitbouwen aan de Swalueslraat.
\voonie om in kleine restaurantjes cabaret en
variété te brengen.
r
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Er is een nieuwe huurder voor de woonwagen. Maar ja, dan moet deze caravan wel weer opnieuw worden opgeknapt

H i GE

I o o M u Ui

MERKWAARDI- graag bezocht door nachtelijke niets over dg wagen te vertel- de wagen van de gemeente. Hij gerepareerd en opgeknapt. En

" ZAAK zou je het vandalen. Ze hebben alle ruiten len. „Een woonwagen? Op het zou bouwtechnisch niet meer toevallig is er net weer een

* kunnen noemen: een
grote woonwagen, die al een
jaar staat opgeslagen op het
terrein van de Remise. Een
aantal Zandvoorters ergert
zich groen en geel aan deze
vorm van kapitaalvernietiging.
De woonwagen is indertijd
door medewerkers van de Remise prachtig opgeknapt, dat
heeft men zelf kunnen zien.
Vervolgens is deze achter op
het plein neergezet en - zo luiden de Zandvoortse verhalen nu is de caravan na een jaar
alweer bijna rijp voor de sloop.
De woonwagen wordt namelijk

inmiddels ingegooid en ook
binnenin de woonwagen is er
behoorlijk door hen huisgehouden.
Geen medewerker van de Remise weet iets over de grote
woonwagen te vertellen. De een
na de ander schudt het hoofd
en gaat door met zijn werkzaamheden. Hoofd afdeling
Reiniging Peter den Boer 'gelooft dat de wagen van het Rijk
is': „Maar dat weet ik niet zeker. We hebben de taak gekregen om hem op te slaan, verder
weet ik er niks van. Moet je bij
de afdeling Bewonerszaken
zijn."
Daar weet men echter ook

terrein van de Remise? Nou,
daar ga ik niet over hoor."

Keesomplein
Ook Egon Snelders, de gemeentevoorlichter heeft nogal
wat tijd nodig om achter het
antwoord te komen. „Ik heb
het weieens geweten, maar hoe
het nu eigenlijk zat, dat ben ik
vergeten."
Maar uiteindelijk, na drie dagen, heeft Snelders zijn antwoord dan toch geformuleerd:
„De woonwagen is niet van het
Rijk, maar eigendom van de gemeente Zandvoort. Bewoners
van het Keesomplein huurden

(ADVERTENTIE)

aan de voorwaarden voldoen en
was in redelijk slechte staat,
toen hij naar de Remise ging.
De bewoners van het Keesomplein kregen toen een nieuwe
woonwagen van de gemeente te
huur. De bewuste woonwagen
is op het terrein van de Remise

eventuele kandidaat voor."
Maar die wagen is inmiddels
alweer flink gesloopt. „Wij zijn
niet verantwoordelijk voor gedrag van anderen," zegt Snelder. „Maar nou ja, ehh..., dan
zal ie wel weer opnieuw opgeknapt moeten worden."

Kerkdiensten
Weekend
18/19 november 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds Tissink.
RoomskatholieUe Kerk, Grote

Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: mevr Wassenaar en mevr Beijnes.
Zondag 10.30 uur: mevr Wassenaar en mevr Beijnes (Radboudzondag)
Vrijzinnige
Geloofsgemecnsch'ap N PB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: hr De Jong.

Weekenddiensten

c r., v,,^ P.V., c

Dagelijks

12jaar
Dagelijks

13,30 en 15.50

19.00

A. L

16 jaar
Do t/m Di
21.50

Woensdag 22 November om 19.50 uur

LA BELLE NOISEUSE •
Kcgic: Ji.ic.qucs Rivclt
'met: Miche.1 Piccoli en Jano Sirkin

WORDT LID VAM DE FILMCLUB
Oasthulspleln 5, 2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18086

Weekend:
21/22 oktober 1995
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-5246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-5334323.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtentaerg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover
tijdens
weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30.tot 12.0(1
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 00-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert. en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(023-) 5714501, 'Vermissingsdienst 023-5383361, Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-)
5713888,
Asiel
Haarlem
023-5244443. Stichting Regionale
Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur. per dag),
óók voor melding van zoekgeraakte of gevonden dieren.
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot mens.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. (023-) 5717373,
op
alle
werkdagen
van
10.30-12.30 uur. Schriftelijk:

TTiLANEREND DOOR Zand_£/ voort, moest ik zaterdagmiddag uitwijken voor
een verhuiswagen met een jong
t?'
stel. Ik buitelde bijna omver,
want ik miste een stoepje.
De prijzen variëren van 050
Maar ik zag gelukkig wel de
duizend gulden tot 840 duizend
watertoren. Het was tegen de
gulden. Ik vrees dat. ik daar
schemer en Wiebe Beekelaar
voor te weinig verdien.
had de geel-blauwe lichten al
Het allernieuwste plannetje
ontstoken. Leuk, dacht ik bij
voor nieuwe huizen heeft promezelf. Wat een aardig idee. Zo jectontwikkelaar Macobouw
kun je vanaf elke plek in Zand- verzonnen: veertig luxe apparvoort zien wat de kleuren van
tementen en vier villa's aan de
het dorp zijn.
Bentveldseweg. Kosten: miniBovendien voelde ik me ermaal vijf ton per stuk.
toe aangetrokken als een mug
We kunnen de klok erop gedie op de lamp afkomt. Wat
lijkzetten. Zandvoort krijgt, in
zou ik graag daar bovenin wilelk geval nieuwe inwoners met
len wonen. Links uitzicht op
geld. Maar is dat wel zo'n goezee en rechts kun je de rode da- de ontwikkeling? Want de
ken van Zandvoort zien. Prach- meeste mensen die een huis
tig. Maar ja, voor gewone stervan minimaal vijf ton kunnen
velingen is dat niet weggelegd.
betalen, zijn ouder dan veertig.
Het bovenste penthouse gaat . Dat betekent dat jonge Zandgeloof ik een miljoen kosten,
voorters nog altijd moeten verterwijl het 'appartementje' erhuizen naar Hoofddorp, Amonder slechts 750 duizend gulstelveen. Uithoorn of zelfs naar
den doet. Dat kan ik, als eenAlmere. Die ontwikkeling is al
even aan de gang en het ziet er
voudige journalist, niet taetalen.
niet naar uit dat dat snel zal
Laatst liep ik ook door het
veranderen. Op den duur verJulianapark achter de Juliana- grijst Zandvoort zo erg dat er
straat. Heerlijk in het groen, al van het verenigingsleven, de
moetje soms een beetje sïabasisscholen en de middenlommen om de hondedrollen
stand weinig overblijft.
heen. Daar komen ook een
Het enige lichtpuntje is het
paar prachtige villa's te staan.
nieuwbouwproject van EMM
Wie voor de lol eens de prijzen en de gemeente bij het station.
opvraagt, schrikt zich kapot.
Daar komt een klein wijkje

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
lel. (023-) 5719893.' Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. (023-) 5719393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf
l juli 1991: ƒ 1,50 voor een enkele
rit, ƒ2,- voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-5320464. Spreekuur
op
werkdagen' van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot'17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 2.1.00
uur: (023-) 5719562 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging; EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-1
.5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuicl'-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Opeii ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30.
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Wie de zij-ingang van het ('ultureel Centrum aan de Sualuëstraat nadert, loopt over bi.izondere steentjes. Hier lissen Ussel-klinkertjes, die behalve een
afwijkend formaat ecu speciale
prijs hebben: ze kosten een gulden per stuk. De stenen wei-den
al gebruikt in de /e ventien de
eeuw toen Nederland zijn koloniaal imperium opbouwde. De
klinkers dienden als ballast in
de schepen van de Verenigde
Oostindistlie Compagnie (VOC)
en liggen in de straten van Malakka. op Curacao, maar ook in
liet Amsterdamse Begijnhof.
Het Cultureel Centrum is een
gemeentelijk verzorgingstehuis
voor bejaarden geweest. Clara
Periode: 7 november tot en met van Vel/en legde op 12 oktober
13 november.
1897 de eerste steen, zoals te leGehuwd: Gijsbert Karel Adri- zen op de zogenaamde naamaan Marcel Scbellekens en Dia- steen naast de oude hool'dinne Monique Abspoel.
gang. Het inmetselen van de
Geboren: Emil, zoon van Hila- naamsteen, vroeger vaak met
rius Adriantts van Boeckel en een zilveren troffel, is een mooi
Yvonne Bertha Wilthof. Lisa. oud gebruik.
dochter van Martin Bogaart en
De bejaarden bleven lot in de
Mariska Liefhebber.
jaren zeventig in dit pand zitten.
Overleden: Pieter Arie Cornelis Toen werd bet tehuis verbouwd
Paap op 66-jarige leeftijd. Anna- tot cultureel centrum. De inbel Heemskerk is 15 maanden gang, gemarkeerd door twee
oud geworden,.
muurlantaarns, kwam te liggen

j Burgerlijke stand

op Gasthuispletn 9b en de voormnlige keuken, het perceel
Gastluiisstraal 9e. werd bij het
museum getrokken. De schuren
achter de keuken zijn eveneens
lot expositieruimten verbouwd.
De eerste verdieping van hel
hoofdgebouw heef( markante
knpspautcn, die tijdens de verbouwing in de jaren /.eventig
pas zieblbaar werden. De mansardckap verwijst naar Jules
llardoin Mansarl, die in Versail-

met eengezinswoningen voor
gewone mensen met een gewoon inkomen. Helaas staat
dat niet in verhouding tot de
hoeveelheid duurdere woningen die er in Zandvoort gebouwd worden. Als ik dan de
gemeente hoor kreunen dat er
geen ruimte is om te bouwen
voor mensen met een smallere
beurs, voel ik me triest worden.
Het is namelijk heel goed
mogelijk om projectontwikkelaars te bewerken, zodat zij
voor een deel goedkopere huizen neerzetten. Een directeur
van een woningbouwvereniging van buiten Zandvoort. zei
namelijk onlangs nog tegen
me: „Gemeenten kunnen heel
wat druk uitoefenen, hoor. Ik
moet. de eerste projectontwikkelaar nog tegenkomen die afhaakt als hij de centen ziet gloren aan de einder. Nee, voordat
de bouwvergunning afgegeven
wordt, valt er best wat te regelen."
Met andere woorden, als wéthouder Versteege een half jaartje geleden tijdens een zakenlunch alle projectontwikkelaars met dollartekens diep in
de ogen had gekeken, zou
Zandvoort nu misschien haar
jonge mensen niet hoeven uit
te zwaaien.
MONIQUE
VAN HOOGSTRATEN

les voor bel ecrsle een dak ontwierp met een bijna vlak bovendek en sleil afvallende kanten.
Aan de Swalnëstraat komt de
middenpartij iets naar voren,
wat de ingang accentueert. Ook
de middelste dakkapel steekt
uit, waardoor de entree nog oen
keer wordt benadrukt. Het front
kenmerkt zich levens door ornaim'iilstenen en horizontale, bnnden die over het hele pand doorlopen.
De goot is uitgevoerd als
kroonlijst. Dat was eind 19-e
eeuw gebruikelijk. De arcliitectuur onderging toen de invloed
van het neo-classieisme. In bet
oude Griekenland en Rome
hadden de tempels timpanen,
driehoekig bovenstukken, die
altijd een beetje uitstaken.
Aan de onderkant zit een ge.stueadoorde plint legen oplrekk<Mid vocbl. De plinl is grijs geschilderd, waardoor bij op hardsteen lijkl. Dal getuigde van
eenvoudige chique. Voor bet
pand, gemeentelijk monument
en eigendom, staal een scbelpenkar, die de strijd legen de
elementen nog steeds beeft
overleefd.
l'i-lo Aiulri- l.ii'hivon!
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SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

WEEKMENU

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Tjap-Tjoy

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur)

Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

ToUo
(gemengde groente)

Empal

HALTESTRAAT 11
ZANDVOORT

(drooggebakken rundvlees, niet heet)
met witte rijst, nasi of bami
en
kroepoek

Wij verzorgen ook uw partijen, recepties, |
catering aan huis of bedrijf.
i

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 1 3 a. Tel. 571 5 1 86

Dé specialist* in tijdelijk linancieel-administratief personeel van

iussen 17.00 en 21,00 uur. .
De bezorgkosten bedragen ƒ2,50 binnen
Zandvoorfen buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

boekhoudkundig medewerker
Voor meerdere opdrachtgevers willen wij graag in contact komen met vlotte kandidaten die graag werken in een
informele werkomgeving. Je hebt minimaal een jaar ervaring op een boekhoudkundige afdeling. Je hem bekend

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

met kas/bankVgïro, debiteuren, het invullen van OB/B'I"W-formulieren, maar vooral met crediteurenadministratie.
Wc vragen etn MEAO-BA opleiding, eventueel aangevuld niet PD of MBA. Kennis van Uxact en Lotus is een
must. Leeftijd: maximaal 32 jaar.

debiteurenbeheerder
Bij een dynamisch bedrijf is plaats voor een diplomatiek ingestelde, maar vooral ervaren debiteurenbeheerder.

Super
NOORD
Let op onze

95

Gevraagd wordt een PD of M UAO-BA opleiding, een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardlgheid en kennis van Excel. De ideale kandidaat is circa 30 jaar oud, is klantvriendelijk maar ook vasthoudend.
De functie is fulltime en vooreen aantal maanden.

knoloonbiedingen

administratie zal de nadruk liggen op coördinatie van de boekhouding. Leeftijd: tussen de 25 en 30 jaar. Kennis

reparatie van
alle merken

naaimachines

Heeft u interesse ïn een van bovenstaande functies of belangstelling voor ons aanbod van andere financiccladministraticvc functies? Neem dan contact op met Thessa Gerretsen ot Jacqueline Korver van onze vestiging

o

handwerk GH
, . .
...

.

Voor een nieuwe voorruit ƒ 300,- eigen
risico?

AUTORUITEN
KENTEKENPLATEN
NU in Zandvoort

CSINGËR;

BIJ WIKA MAAR ƒ 150,- EN VERDER
GEEN KOPZORG
WIJ REGELEN DE REST MET
UW VERZ.MIJ.

Voorruit in ca.,2 uur gereed!! 100% garantie op montage.
Op afspraak ook zaterdags.

Niemand kan u verplichten,
uw reparatie elders te laten verrichten.-

Wika is er ook voor:

hobby artikelen

2 kilo voor

BOUCHERIE

AL 35 JAAR VERTROUWD
Zand # grind
tuinaarde # tegels
waalstones # bielzen
koppelstones # sierkeien
bloembakken enz.
Sierbestrating v.a. ƒ 45,- p/m2
incl. materiaal
Bezoek ons showterrein of bel voor
informatie
TEL. 023-5283360
Oude Kruisweg 50, Cruquius

Gevulde filet 4 betalen
Knoflook
Peper
Crème
Bourgondisch
Cranberry

Paté's
100 gr.

1.98

Grote Krocht 5-7

:,-....-

.

'

^ De natuur kent de mens. \

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oer- >
oude geneeskracht van planten en kruiden uit de
hele wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

OPENINGSTIJDEN:
Maandag ttn vrijdag van

•' • j ^ -j
\
:
9.00 uur 10118.00 uur
«CanflVOpn
Zaterdagvan&OOuuMot
'• •'.:•' . ..'.' ' • • . ' . ' '• ' '"'v';.,: -• •(. , 17.00 uur : ' • • • • • ' ' '•~

\

\w

•*• Zijruiten
* Ruitlekkages

* Graveren kentekens
* Kentekenplaten

•*- Vlakglas (gelaagd + securit vlgs.model)
* Reparatie buitenspiegels
* Plexiglas

AUTORUITEN en KENTEKENPLATEN WIKA BV
Max Planckstraat 26 - Tel. 023-5731613 - Zandvoort

geeft u meer!
Wintertocht 1995

Bij koud weer,
gezellig rondom
het open haardvuur
P.S. Heeft u al aan de
Kerstdagen gedacht?
Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 5712932'
ledere dinsdag en woensdag gesloten.

Drogisterij-Parfumerie Bouwman \
Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-571232T./

Theorie in één week
Zaterdag 25 november
van 09.00 tot 17.00 uur.

'

Gemeenschapshuis Zandvoort

OPEN HUIS
Leeuwerikenstraat 12/2, zat. 18/11 van 12-14
uur. Zeer luxe verbouwde hoekmaisonnette met
voortuin zuid. Ind. 2e woonl. hal; ruime Lvorm.woonk. met balkon; si.k.; toilet; luxe keuken
met inb.app.; balkon; 1e woonl. ruime sl.k.; luxe
badk. met wastafelameublement; toilet, douchecabine en hoekbubbelbad. Het app. is grotendeels
v.v. dubb.begl. met kunststof kozijnen.
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k. Garage ƒ 30.000,- k.k.

Inlichtingen:

Autorijscholen:
Phil Waaning
Bert Hoogendijk
Tel. 5712071
Tel. 5714946
spoedcursus
30 lessen + ex.aanvraag ƒ 1.700 inc. b.t.w.

OPEN HUIS
Ir. Friedhoffplein 11, zat. 18/1 van 12-14 uur. Uitstekend gesitueerde vrijst. villa met garage op 784
nf grond. Ind. vestibule; ruime hal; woonk. met
open haard en parketvl.; badk. met ligbad, wastafel en toilet; sl.k.; ruime eetkeuken met inb.app.;
bijkeuken; inpandige garage. 1e et. 3 sl.k. met
wastafel; balkon; toilet; vliering. Alarminstallatie.
Vr.pr. ƒ 695.000,-= k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

Zandvoorts Nieuwsblad
ju v crviv
Fa. P. Klein

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Proiekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 02-5717596

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord
Sig.mag. Lissenberg

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

59.95

Zeestraat 48
Zandvoort
tel. (023) 5720072

SIERBESTRATING
VAN SON

5 halen

Elastische band
Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

" Accountetnps Uitzendhnrean startte zon 25 jaar gelalen in de USA met
het uitzenden van uitsluitendfinancieel-administratiéfen boekhoudkundig
personeel. Inmiddels is Accountemps niet meer dan 175 vestigingen wereldwijd
marktleider in het bemiddelen van financiële functies van niveau.

Rep. steenslag (bij verzekering geen kosten)

6.95

Dames
pantalons

van Lotus en WP is vereist.

accoun
naaimachines
overlockmachines
kledingreparatie
fournituren

Schouderkarbonade

Haltestraat 55

een MEAO-BA opleiding, aangevuld met MBA. Naast debiteurenadministratie, kas/bank/giro en algemene

Amsterdam, telefoon 020 - 420 3230. Het adres: Singel 540, 1017 AZ Amsterdam.

SINGER

1 kilo

Kroon Mode

administratief medewerker
Voor deze aflround functie willen wij graag in contact komen met een zelfstandige en ervaren persoon nier

Maandag - zaterdag 10.00-18.30 uur
Zondag
12.00-17.00 uur
Koopavond op vrijdag tot 21.00 uur

Duitse Biefstuk
Tartaartjes
Cordon Bleu

Super
NOORD
Gratis
ruime
parkeergelegenheid

niveau ZOekt: voor tijdelijke projecten in de regio Amsterdam

Openingstijden:

Foto Boomgaard

prijsopgaaf.

THUISBEZORGING

Jacks nu van 18$y5

99,

Vrijblijvend

ƒ 13,50

Ook in de winter
1995-1996
komt de warmte
weer van
Confet'ti

voor

Vraag vrijblijvend offerte.

T. Goossens

Haltestr. 9, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk

Programmamogelijkheid I
Om 10.00 uur vertrekt de boot vanuit Amsterdam.
Aan boord wordt u ontvangen met verse koffie mét.
Vervolgens wordt u een heerlijke winterkostmaaltijd
geserveerd, bestaande uit soep, boerenkool met
worst, zuurkool met spek en een ijsje. Om ca. 12.30
uur arriveert u in Hoorn, waar de bussen al klaar
staan om u naar de Kerstshow te brengen. Gidsen
verzorgen een uitgebreide rondleiding en als afsluiting krijgt u tegen inlevering van uw consumptiebon
een glaasje Glühwein. Om 15.30 uur staan de busseh
weer klaar om u naar Amsterdam te brengen.
Programmamogelijkheid II
Om 10.00 uur vertrekt de bus vanuit Amsterdam
naar Hoorn. Om ca. 11.00 uur wordt u in het restaurant van het tuincentrum ontvangen met een
kopje koffie mét (tegen inlevering van uw consumptiebon). De rondleiding op de kerstshow duurt tot
13.30 uur. De bussen staan klaar om u naar de boot
te brengen, waar de heerlijke winterkostmaaltijd op u
staat te wachten. Om 16.30 uur arriveert u weer in
Amsterdam.
Vertrek: De Ruyterkade steiger 7 achter CS.
Amsterdam, om 10.00 uur.
Data: dinsdag 28. woensdag 29 en donderdag 30
november en op vrijdag l december 1995.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon op de dag van vertrek aan de kassa van Rederij
Naco. De Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam en na
telefonische reservering (tel. 020-6262466) betalen
onze lezers slechts f 39.00 i.p.v. f 49.00.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de Wintertocht 1995 naar de kerstshow is alleen mogelijk na telefonische reservering,
tel. 020-6262466. Deze bon dient ingevuld ingeleverd
te worden op de dag van vertrek aan de kassa van
Rederij NACO. De Ruyterkade steiger 7 In
Amsterdam.

Haltestraat 22, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)
Shell Geerling

Bezoek de gezelligste kerstshow van Nederland. In
samenwerking met Rederij Naco biedt Weekmedia u
een unieke boot- en bustocht naar de Kerstshow van
Kees en Marja Braas in Scharwoude. Kosten noch
moeite zijn gespaard om een unieke collectie
kerstspullen uit alle windstreken bij elkaar te brengen. Tijdens uw bezoek aan de show krijgt u de gelegenheid onder begeleiding diverse demonstraties bij
te wonen, zoals o.a. kerstballen beschilderen, glasblazen, kerststukjes maken, poppen maken, cadeaus
verpakken, etc.

Naam:
Adres:
Postcode:

Vondellaan 1 A, Zandvoort

Woonplaats:

Datum:
,

Hogeweg 2, Zandvoort

:

Aantal personen:
Programma l*

Programma 11*

* s.v.p. uw keuüe aangeven

geeft u meer!
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Minister opentx
Nationaal Park
ZANDVOORT - De duinen
tussen Zandvoort, Bloemendaal, Santpoort en IJmuiden
krijgen het predikaat 'Nationaal Park Zuid-Kennemerland'. Minister Van Aartsen van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij opent het park dinsdag
21 november in Santpoort.
Het park beslaat een duingebied van 2500 hectare. Het
krijgt dezelfde status als het bekende Nationaal Park De Hoge
Veluwe. Dat betekent dat het
beschermd wordt tegen gemeenten die er woningen willen
bouwen, recreanten die hun
tent er willen neerzetten of jagers die voor hun plezier ongecontroleerd vogels willen neer-

*Oranje kleurt bij pannen Swaluëstraat'

schieten. In een Nationaal Park
mogen wandelaars of fietsers
wel van de natuur genieten.
Het is de bedoeling dat er een
zogeheten 'beheers- en inrichtingsplan' voor het duingetaied
opgesteld wordt, waarin op papier komt te staan wat er wel en
wat niet mag plaatsvinden en
hoe het gebied tussen Zandvoort, Bloemendaal, Santpoort
en IJmuiden beheerd moet
worden. Daarbij staat voorop
volgens het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij dat de natuur zoveel
mogelijk in stand moet blijven
en waar dat nodig is nog meer
dan nu zijn eigen gang moet
kunnen gaan.

ZANDVOORT - Nu staat de transistorradio in en om het
nieuwe raadhuis nog te schallen, maar vanaf 21 november
moet dat voorbij zijn. Dan wordt volgens M. van de Ven van
het architectenbureau Henket het oranje raadhuis opgeleverr1 et! een vertraging van vier weken. De bouw is begonne;
oktober 1994. Het hoogste punt (12 meter) werd
bei •
op 6 juli.

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Jaap IJgoss
heeft vrijdag een nieuwe knie
op zijn oude stek in de Halü
straat geopend. Zijn nieuw
zaak heet 'Jaap's café' en vo!
gens de eigenaar is ,,de inricr.
ting niet van een bruin caft
maar de sfeer wel."
Voor IJgosse is de plek in d
Haltestraat niet nieuw. Va:
1977 tot 1981 dreef hij er Th
Saloon samen met zijn broei
Na '81 verkocht hij het café e;
zaten La Conga en vervolgen
The Twenties in hetzelfde panc
Ugosse nam La Bastille ovei
maar ging vier jaar geleden naa
Amsterdam, inmiddels keer
hij terug, 15 kilo lichter en vc
goede moed om wat van zij:
nieuwe café in Zandvoort te mi
ken.

vooral over de kleur.
„Waarom we voor deze oranje kleur gekozen hebben? Het is
exact dezelfde tint als de dakpannen van de huizen in de
Swaluëstraat," zegt architect
Van de Ven. „Wit en beige zou
zo afsteken tegen de rest van de
bebouwing hier in de buurt."
De geel-talauwe kleuren van
Zandvoort vindt hij niet bij een
raadhuis passen. Ooit was er
wel sprake van bakstenen,
maar gekleurd beton is volgens
Van de Ven veel goedkoper.

Geboortecadeau

• ••••••••••II ••••••• •
5

MGMCINEMASHEEFT'N ANDERE NAAM GEKREGEN

:

K :^\-- PATHECINEMAS
: -S
BOUWT
MET MEGABIOSCOPEN
'
Megabioscoop GRONINGEN
Opening 16 NOVEMBER '95.
:X :: 'PAT-H (È Cinemas is de grootste
••; .;•;'.' bioscoopexploitant van Nederland '<
;; •, .
met'bioscopen in Amsterdam,
; '•Den Haag, Groningen, Maastricht,
; •
/ u ; 'Rotterdam erï Utrecht.
; . ,:Na?ó!e:bpening van de eerste
;megabióscoop in Nederland (PATHÉ:
s^'Maastrichti sept. '94) volgen nu:.
Megabioscoop DEN HAAG
gaat TUSCHINSKI heten.
Opening 21 DECEMBER '95.

9 ZALEN met in totaal 1667 STOELEN.
Met CROISSANTERIE en PARKEERGARAGE.

Enthousisst
De kunstenaar is erg enthousiast over het raadhuis.
„Het vormt een prachtige
achtergrond voor mijn werk. Ik
vind de aarden kleur mooi en
heb ook liever pleisterwerk in
deze kleur, want dan komt mijn
kunstwerk beter uit. De architect heeft goed zijn best gedaan
om het raadhuis bij de omgeving te laten passen. Hij heeft
er als een stedebouwkundige
naar gekeken en dat gebeurt

Megabioscoop
ROTTERDAM-SCHOUWBURGPLEIPJ.
Opening VOORJAAR '96

6 ZALEN met in totaal 1395 STOELEN.
Met CAFÉ-RESTAURANT.

'-|

7 ZALEN met in totaal 2686 STOELEN.
Met CAFÉ-RESTAURANT en PARKEERGARAGE.

IN AMSTERDAM IS:
MEDIO 1997
MEGABIOSCOOP
AMSTERDAM ZUID/OOST
12 zalen - 3250 stoelen

De Pathé theaters zijn:
. :
AMSTERDAM: Alfa, Alhambra,
Bellevue/Cinerama, Calypso, Cihema, City,
/ Tuschinski. DEN HAAG: Asta, Babyion,
Metropole, Odeon, GRONINGEN: tot 13/11
City en v.a. 16/11 Pathé Groningen.
MAASTRICHT: Pathé Maastricht. ROTV TERDAM: Calypso, Cinerama, Corso,
; Lumière.Thalia. UTRECHT: Rembrandt.;

*RIKS-BIOSCOPEN.

,

U vindt ze in: AMSTERDAM, Tuschinski
. 6, ingang/kaartyèrk. achterzijde. DEN
.
HAAG, Odeon*.GRONINGEN, tot 13/11
City (één van de zalen) en v.a. 16/11,
..'" Pathé Groningen (alléén 'sTniddags één
. £. . van de zalen); MAASTRICHT, Pathé i
l t Maastricht 3 (alléén's middags).
.'•'•'.
. ROTTERDAM, Calypso 2.
-:.:v ' :

D E A D R E S S E N V A N O N Z E T H E AT E R S V I N D T U IN D E G O U D E N G.l D S
<-^^l. : ^^1 • ^^1 ' - ^^1

^^1 ;^H . ' ^^1 •;• ^^1 . • ^^1 • ^^1 - ^^1 .'' ^^1 • ' ^^1 : < ^^1 ' . ^H '. i-'^^l^.^^^! .' •. ^^Iv' ^^B:. '^^1 ''. ^^1-.'.

Zakelijk Bekeken
ZANDVOORT - Op de
Kleine Krocht 2 is sinds zaterdag 'To the point' open.
„Omschrijf ons maar gerust
als een grafisch centrum.
Bij ons kunnen particulieren en bedrijven vanaf
maandag binnenlopen voor
een kleurenkopie, een bedrukt t-shirt maar ook een
hele reclamecampagne. We
verzorgen zelfs als het moet
de letters op een luchtbalIon," vertelt Mike Moore.
De 27-jarige Zandvoorter
heeft samen met Roland Todd,
Edwin Miezenbeek en Marco
van der Star het grafisch een-

Van kopietje
tot ballontekst
trum opgezet. Het viertal beheert ook drie proefdrukkerijen elders in het land.
Moore benadrukt dat ze met
zijn vieren dan wel 17 man personeel aan het werk hebben,
maar zichzelf nog steeds als gewone jongens zien. „Roland
Todd ontmoette Edwin Miezenbeek, die een administratiekantoor op de Kleine Krocht
had, en zo ging het balletje rollen. Omdat ik Edwin kende en

Speelgoedwinkel
ZANDVOORT - Er komt eei
nieuwe speelgoedwinkel ii
Zandvoort. Bamtao Speelgoed i
vanaf 14 november gevestigd o]
de Zandvoortselaan 361. De win
kei verkoopt niet alleen speel
goed, maar neemt ook spullei
in. Kinderen die na Sinterklaa.
Volgens sommigen is de hal het pronkstuk van het nieuwe raadhuis, maar de meeste Zandvoorters niet
tevreden zijn over hun ca
valt vooral de oranje buitenkant van het gebouw op
deaus
kunnen dus beslist te
Foto Andró Lieb<jrom recht bij de nieuwe speelgoed
niet zo vaak bij architecten."
hebben de ambtenaren geen niet dat de warmte 's winters in winkel.
Behalve aan het nieuwe raad- airconditioning gekregen, maar de hal van het nieuwe gebouw,
huis is er dit jaar ook gewerkt heeft hij een ander systeem la- die immers erg hoog is, naar
aan het oude. Zo is er wat ge- ten bouwen waarbij de lucht boven zal stijgen.
ZANDVOORT - Wie er eerdei
schoven met ruimtes, is er een binnen-gemiddeld twee tot drie
was met het verzinnen van eer
nieuwe commissiekamer bijge- graden koeler is dan buiten.
„Van onderaf wordt er war- alternatief voor het Beaujolais
komen en is er een luchtverver- Van de Ven: „Als het dan buiten me lucht bijgeblazen." De amta- feest, is niet duidelijk. In elk
singssysteem aangelegd, omdat 28 graden is, werken de ambte- tenaren die achter de centrale geval houdt Café Neuf op don
het in de oudere delen van het naren in elk geval in een tempe- balie in de hal zitten, hoeven derdag 16 november een Austra
raadhuis 's zomers smoorheet ratuur van 25 of 26 graden." Dat dus niet met stoofjes onder hun lisch wijnfeest en heeft La Bas
was.
dat ook nog wel warm is, voeten te gaan zitten volgens de tule op woensdag 23 ook een al
Volgens architect Van de Ven beaamt hij. Van de Ven vreest architect.
ternatieve wijnavond op hè;
programma. „Het ligt allemaa
een beetje ingewikkeld, maar LE
Bastille heeft moeite met hel
feit dat die Fransozen hun alco
hol een beetje te snel willen la
ten gisten, daar op Mururoa,'
aldus de aankondiging van LE
Hij heeft zijn symbolen verBastille.
zonnen met een blik op uitsteeksels van het Circus. „Soe'In de kleine knip 2'
ters heeft daarvoor herkenbare
symbolen gebruikt en ik heb
ZANDVOORT - Ton Haah
dat overgenomen."
heeft na 'In de kleine knip' op df
Grote Krocht nu ook een winke:
Het andere probleem heeft
met dezelfde naam geopend ir
Van Boven eveneens opgelost.
de Haltestraat. „De zaak op de
Grote Krocht werd al snel te
„Omdat de bebouwing van het
klein," vertelt Haak. Hij vindl
Gasthuisplein afloopt in de
het geen probleem dat er twee
richting van het raadhuis,
winkels met dezelfde naam ir
moest ik daar ook iets voor verZandvoort zijn. „Nee, hoor. We
zinnen. Door de zeilen aan het
verkopen verschillende artike
einde van mijn podium wordt
len, alhoewel de opzet hetzelfde
deze zichtlijn beëindigd."
is.

Tweede wijnfeest

Zon, zee en wind komen terug in kunstwerk

DE AANVANG VAN DE BOUW VAN TWEE VOLGENDE PROJECTEN
VOORJAAR 1996
UITBREIDING
TUSCHINSKI AMSTERDAM
totaal 17 zalen -

ZANDVOORT - „We gavei
onze vaste klanten altijd al eer
cadeautje als ze een kind gekre
gen hadden. Maar vaak moester
we dat ter plekke verzinnen,'
vertelt Paul Olieslagers van D<
Gaper uit de Kerkstraat. „Toer
ik dit zeepbakje van Peter Rab
bit bij de groothandel zag lig
gen, was ik meteen verkocht. Ie
dereen die zich binnen vier we
ken na de geboorte meldt bij' d(
kassa met een geboortekaartj(
en de kleine, krijgt, dit dan ooivan mij cadeau."

Overigens heeft het college
van Burgemeester en Wethouders wel voorgesteld om vijftigduizend duizend gulden meer
te besteden aan het kunstwerk
voor het nieuwe gebouw. De
Haarlemmer Victor van Boven
mag van het college behalve
meeuwen en zeilen ook een 'waterpartij' in zijn kunstuitspatting verwerken. De raad neemt
28 november een besluit daarover.
Alhoewel het water eigenlijk
niet in zijn oorspronkelijke
idee zat, is Van Boven er toch
wel blij mee. „Het gaat erom
dat de meeuwen en de zeilen
worden weerspiegelen. Ik had
daar zelf een gladde stenen ondergrond voor bedacht."

ZAKELIJK

'Jaap' is terug

door Monique van Hoogstraten

Volgens sommige ambtenaren is de hal het pronkstuk van
het nieuwe gebouw. Daar kun
je enkele meters omhoog kijken, voordat je oog op een getaogen plafond stuit. De meeste
Zandvoorters hebben echter
vooral een uitgesproken mening over de buitenkant en dan

Zandvoorts
Nieuwsblad

letters maakte, kwam ik er ook
bij."
Het verhaal over hoe hij in
het grafische vak terechtkwam,
lijkt veel op dat van de krantenverkoper die miljonair werd.
„Ik was 16 en werkte bij de
Shellpomp in Zandvoort. Elke
morgen kwam ik langs het reclamebureau van Ed de Zwager. Ik kon wel aardig tekenen
en raapte op een dag alle moed
bij elkaar om mijn diensten aan
te bieden bij dat reclamebureau. Het lukte. Een paar jaar
lang heb ik voor dat bureau illustraties voor reisgidsen gemaakt." Inmiddels is hij mede-eigenaar van 'To the point'.

ZANDVOORT - Victor van
Boven stelde zichzelf twee
opdrachten toen hij het
kunstwerk voor het nieuwe
raadhuis verzon: het moest
Zandvoorts
economische
motor symboliseren en geografisch passen bij het Gasthuisplein.
„Het eerste heb ik opgelost
door te kiezen voor de zee,
het strand, de wind en de golven. Zo staan de bronzen
meeuwen voor de zee. De
wind komt tot uitdrukking in
de zeilen en de zon zit erin
door de gouden vaantjes boven op de mast. Voor het
strand heb ik een zandkleurige tegel genomen. De golven
zie je terug in de ribbels onder het kunstwerk. Als de gemeenteraad akkoord gaat,
zitten er straks zelfs echte
golven in."

Volgens hem zullen de Zandvoorters straks met veel plezier
langs zijn kunstwerk lopen.
„Als het allemaal klaar is, zullen het kunstwerk en mijn
raadhuis de mensen vanzelf
overtuigen. Daar ben ik van Het ontwerp van Victor van Boven zonder 'waterpartij'
overtuigd."

Funk in Yanks
ZANDVOORT - Funkbanc
Backstreet treedt zondag 19 nc
vember op in Yanks aan hè
Dorpsplein. Het optreden be
gint om negen uur. Backstree
speelt muziek van Prince to
Four Tops en van Marvin Gay<
tot Robin S.

(ADVERTENTIE)

BIJZONDERE

VE

Ouders terug naar school

HenniedeJong
Meestal laten ouders het zwoegen en zweten op
de Cito-toets over aan hun kinderen, maar inaandagavond zaten toch negentig volwassenen in De
Uuinroos gebogen over de jaarlijkse test voor
leerlingen uit de achtste groep. De leesbrillen
kwamen tevoorschijn om vragen te beantwoorden als 'Welke landen kwamen er op de kaart van
1988 nog niet voor?' en 'Waarom steekt een mug
Annie in haar arm?' En wie daarop geen goed
antwoord
wist, kreeg uiteindelijk toch een plaatje
v
an meester Gerard van der Laar.

alle basisscholen in Nederland. In 1985 trokken
de kleuterscholen bij de lagere scholen in. Na tien
jaar blijkt de lagere school van vroeger niet meer
te vergelijken met de huidige basisschool. Zo krijgen de kinderen En^o' wiskunde, computerles
'ten plus discussiëren,
en moeten ze samop
weten of ouders tevreDe Duinroos wild
•n legde hen daarom
den zijn over de
mête voor. De resultamaandagavond oo'
ur Van der Laar binten daarvan maal
ers hun antwoorden
nenkort bekend,
?en kunnen vergelijmet de landelijke
Op De Duinroos werd de speciale ouderavond ken.
Behouden ter ere van het tienjarig bestaan van
Koto G. van der Laar

van eeuwijk

WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

15
16
17
18

NOVEMBER
NOVEMBER
NOVEMBER
NOVEMBER

VAN
VAN
VAN
VAN

9.30
9.30
9.30
9.30

17.30
17.30
21.00
17.00

EENMALIGE MAGAZIJNVERKOOP VAN MEER DAN 100
MONSTERMODELLEN VAN TOONAANGEVENDE
DESIGNMEUBELEN. FABRIEKSNIEUWE, PUNTGAVE
MEUBELEN.
MET VELE DUIZENDEN GULDENS KORTING.

Sniep 7, Meubelboulevard Diemen, Ringweg afrit S 113/Diemen. (020) 6994111 fax: (020) 6903881

UUR
UUR
UUR
UUR
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PHILIPS 63CM GROOTBEELD KLEUREN-TV

MOULINEX MAGNETRON
FM1515 Bruto inhoud 17 liter nuttig vermogen 650 Watt,
5 vermogenstanden tijdklok tot 60 minuten uitgevoerd
met draaiplateau Adviespnjs*399 -

Type 25MN1350, 63cm Black Matnx-Flat Square beeldbuis voor
een briljant en contrasrtnjk beeld, 60 voorkeuzeprogramma s,
automatisch zenderzoeker + autostore, On Screen Display voor
informatie op uw scherm Afstandbediening Adviespnjs*1445-

cn/

SONY HI-8 TRAVELLER
Superieure beeldkwaliteit
Hi Fi stereo Adviespnjs'2999

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

1499.-

'°:

f

Hl
249.ZANUSSI WASDROG"ER

<^Pr-^

TR750 Met beeldstabilisator
Hi Fistereogeluid Adv "3110

SONY72CMKVS2921

SONY STEADY SHOT

BAUKNECHTTRA961

TR550 Lichtgewicht cam
corder met beeldstabilisator
Hi Fi Adviesprijs '2530

pTg«k

2249.-

SONY72CMKVC2921
Stereo en teletekst Adv '2250

1349.-

SONY55CMKVX2141
Stereo en teletekst Adv '1650

949.-

SONY55CMKVM2100
Hi Black Trinitron Adv '1000

SONY TELETEKST
M1401 Afstandbediend'890

•«•

SONY HI-8STEADY SHOT

•"/ ,/-'•

TypeTD52 Reverserend *649-

1899.-

\J;ltw

1549.-

|j:Jftf

VIDEO-8 CAMCORDER

Wmii8m^*QliM'W.
PHILIPS VIDEORECORDER
MET TELETEKST EN PDC

E807 8mm Sxzoom autofocus

VR333

499,

PANASONIC 63 CM
TX25G Stereoteletekst*1599

999.-

SHARP 55 CM STEREO
DV5407 Teletekst + AB

SONYHiFiVIDEO+PDC

Koel/vries kombi Adv'1235
m

229,
249.

WHIRLPOOL AVM610

t'j'jfllf
DBÏÏÏ
20 liter inhoud Adv '649 ZANUSSI KOEL/VRIES

Kondensdroger Adv *1549 -

SONY TRAVELLER

799,-

WHIRLPOOL ARG647

WHIRLPOOLAWG912

1349.-

Geen 2-deurs koelkast maar SHARP R2V14STUNT
een echte 320 liter 2 deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden Adviesprijs*999 - M O U L I N E X S T U N T
l'l«ft^ CQQ
FM1515 17 Liter 5 stantdata ü33*>" den draaiplateau Adv '399 -

KONDENSDROGER

CQQ

179.199.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

N5000 Geen afvoer nodig

UMI.? 333."

HI-8 CAMCORDER

999.-

ROQ

Ü33."

pT«F4

Topklasse' Hl Fi stereo geluid

TR350 Lichtgewicht camcor
der Hi R 10xzoom 2lux '1980

Supersnel verwarmen en
ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adv '279 -

Wasdroger Adviesprijs*495

Hi Black Trinitron beeldbuis
flat square Doublé Duty
afstandbediening Adv '1660

Absolute wereldklasse en
bi|na alle denkbare mogeli|k
heden Adviespnjs'4000

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

TOPMERKWASDROGER

BESTE l'—f"

049»"

AEG TYPE 520

E3Er

B79."

BAUKNECHT SUPER
3 laden Adviesprijs'1199 -

SHARP KOMBI

Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill

299.-

Kondensdroger Adv *1449
Vraag, «mtrking. prikteen)? •.
' • • . 'Iel 4e I C C

INFOLIJN

~"

Supersnel TURBO
ï~
DRIVE met ABS'
I
Ultra moderne techniek i
en 3 koppen voor
j
perfekte beeldkwaliteit,
zeer gebruiksvriendelijk
easy-logic afstandbediening met
LCD-scherm
. ^~—
MOBHaV
^^^B^^^BBB^HBHIKBI^^
programmeren met
l
^^SS^b^^&i^^SSRSIS^^BSUir
teletekst en PDC
l
^^.*atil&Bi^ttvSHBUtti ^tt&&^^ M
Inkl scartkabel
Wffl^HH.9.l9V^ ^Q^&^*
•••
0fet &

020-6474939

Geen (irijsinlfi.v.m. ctncurrenlie
V: AW, cinsumentenkelangen
\na. t/m,vr. van 10.00 t*t 16.00
r Tijdstip van levering? .

(

l\

BEZORGÏJN

^*r

QQQ _
333.

MIELE K1321S LUXE

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER
Elektronisch Adv "1699-

MIELE DROGER T349

020-6476219

\ \ Een dag v«tr levering
. Tvvan 14.00 Itt 1S.OO uur

pT«Ffr
L:Jfef

'

979.-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

Ruime 24 liter inhoud, snel
Ie 1000 Watt magnetron, velekookfunkties Adv *699 -

479.-

Type KG31 Flexibele m
deling 3 vnesladen, automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs*1498 -

PANASONIC NN8550

999.-

679.-

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

Adv '249 -

Digitale super 3 m 1 kombi magnetron Adv *999 -

BOSCH 345 LITER
WHIRLPOOL AVM920
KOEL/VRIES KOMBI Luxe 32 liter 3 m 1 kombi

A. tt ^V
K^fl W

Type KGV3602 3 vnesladen en extra grote koel
ruimte Adviespnjs*1699

SLVE70 Tri Logic1 stereo
4 DA PRO koppen longplay
en PDC Adviesprijs '1780

1099.-

869.-

magnetron

Adv *1499 -

799.RISICO

PHILIPSHiFiSTEREO
VR632 TURBO DRIVE vi
deo 4koppen longplay "1295

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

799.-

25PT450 Flat square beeld
buis menustunng easy logic
afstandbediening Adv "1795

GV240 Beste koop VHS
TELETEKST/PDC *1709

995.-

879.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28PT450 Adviespri]S*1995

1095.

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST
28SL5800 70cm Adv "2695

1695.-

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ
28PT800B Adv '2795

1975.-

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350 Adv '1445

845.-

MIELE 1100TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

GRUNDIGHiFi VIDEO

2-DEURS KOELKAST
BAUKNECHT WA541

JVCHiFi STEREO VIDEO

1000 toeren wasautomaat

HRJ600 4koppen '1299

955.-

749.-

LUXE 1400 TOEREN

BLAUPUNKTHiFi
STEREO + SHOWVIEW

RVS kuipen trommel '1499

1045.-

699.-

SONYSHOWVIEW+PDC
SLVE50 Tri Logic 4 koppen longplay Adv '1330

749.-

695.-

PHILIPS TELETEKST
14PT155A Adviesprijs*725

475.-

37CM KTV KV1212
BESTE KOOP Officiële
Philips garantie Adv '695

Variabele indeling Adv *799

485.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding 7 Type
LAV536 Adviespnjs*1499

WHIRLPOOL 2-DEURS

945.-

STUNT' Adviespnjs*749

525.-

235 liter Adviespnjs*985 -

545.-

WAS/DROOGKOMBINATIE

599.-

Wassen en drogen m 1 machme,1200toeren Adv *1799-

Gas-elektrofomuismetgnll *999 -

1195.-

825.

E10 Tri Logic voor optimaal
beeld afstandbediening *799 -

449.-

478.-

ETNA FORNUIS 14.00

528.-

PELGRIM SUPERLUXE
1-DEURS KOELKAST GAS-ELEKTROFORNUIS
Oerdegelijke tabletop Zeer
410, Gas elektro fornuis
fraaie uitvoering met formica
bovenblad Officiële garantie

PANASONIC VIDEO
NVSD30 3 koppen VHSHQ LCD afstandbed *1199

INDESIT KOELKAST
2 sterren vriesvak Adv *699 - ATAG GAS-ELEKTRO

VIDEO

335.-

VXK326 VHS-HQ shuttle
afstandbediening Adv "699 -

449.-

INDESIT1200TOEREN
Voorlader centrifugegang
1200trn/mm rvs trommel
zeer zuinig Adv *1199

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21 Afstandbediend "768-

7 yin

349.-

j •!«*•"
ZANUSSIWASAUTOMAAT

4 KOPPEN VIDEO

Type ZE400E Adv "949 -

Perfekte beeldkwaliteit
longplay (max 8 uur)
afstandbed Adv *799

ST70650 Adviesonis'1949

Turbo-Dnve'LCD-afst bed '895

1048.-

BLAUPUNKT 70 CM
IS70 33 Stereo en teletekst

1098.-

ARISTONA63CM
STEREO TELETEKST
63TA4411 Adviesprijs'1795

PT«ffi
if;ih? CQO
033.

LUXE 800 TOEREN

BLAUPUNKT 55 CM

499.
379.-

T51 540 Teletekst Adv "1099

298.-

445«"

BAUKNECHT KAST

BOSCH 180 LITER
KTR1843 Adviespnjs*949 -

PTgjfr CQC
\-J;lfW

D3\li>"

775.-

Adv *799 -

469.-

vnlOi
ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452 Luxe gas elektro
fornuis met heteluchtoven
grill kookwekker en gratis
kookboek Adviesprijs*1735 -

1198.-

VIDEO

SUPER KOOKPLAAT
4 pitsgaskookplaat *298 -

168.ETNA WASEMKAP
AVANCE, 3-standen Adv "135 -

HRJ200 Afstandbediening

399.

OPZETVRIESKAS1
Opzetvrieskastje Adv *595

HRJ205 LCD afstandbediend

479.-

WHIRLPOOL AFB594
PHILIPS/
WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

GV401 Beste koop' TE
LETEKST/PDC prog '1099

549.-

STUNT' VHS-HQ VIDEO
37 CM KLEUREN-TV

taaltf

INDESIT PROMOTIE
Type 2596

GRUNDIG VIDEO + PDC
GRUNDIG51 CM KTV

BOSCH KOELKAST

BAUKNECHT KRC3032
300 LITER KOELER

JVC VIDEO SHOWVIEW
IS55-28 Slereolelelekst "1299

Topmerk Adviespnjs*749 -

PHILIPS/WHIRLPOOL
TypeAWG719 Adv *1235-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

JVC VHS-HQ

145 LITER KOELER

FK055 Elektrische oven mkl
grill en kookwekker *1510-

3 sterren vriesvak Adv *749 -

449.PHILIPSVIDEO + PDC

mkl grill draaispit en mixed
grill-set Adviesprijs'1575 -

898.-

499.-

GRUNDIG70CM
STEREO TELETEKST

FORNUIS
Type KN5402WO Adv *849 -

STUNT! GAS-ELEKTRO

SIEMENS WASAUTOM.
WASAUTOr
Adviesprijs*1348
"1348--

SONY VHS-HQ VIDEO

SHOWVIEW

375.-

INDESIT 2-DEURS

ZANUSSI 2-DEURS

PHILIPS VIDEO + PDC
VR333 Beste koopi 3 kop
pen TELETEKST/PDC '1095

Ondanks grote inhoud kom
pakte af metingen Adv*849

AEG LAVAMAT RVS

55 CM STEREO KTV
NA2304 Flat square beeld
buis teletekst Adv *1345

geonzezeergrote

TypeW697LW Vooriader.RVS
trommel EN kuip Adv *2299

Inkl afstandbediening '699

TypeAWG089 Adv *1435

329.-

899.

1000 TOEREN BOVENL.

pTgai 7QD
U'jfAf /33.

BAUKNECHT TRK3760
LUXE ELECTRONISCHE
CONDENS WASDROGER

INDESIT D3000WI 6 pro-

120 LITER VRIESKAST grammas 1 2couverts Adv '999 -

BOSCH VRIESKAST
TypeGSD1341 Adv "848

WHIRLPOOL 243 LITER
1 40 meter hoog met 6 vries
vakken cq laden Adv *1 1 65 -

AEG TURNAMAT

LAV275 1000 toeren '1699-

1199.-

1199.PIN-CODE |
Electrqnisch betalen
met uw^PIN^ciód»,
zonder extra kosten.

BAUKNECHT VW3PR
BOSCH VW SPS2102

PTg^ "7QQ
WM? /33."

SIEMENS AQUASTOP
Superzuinig Adv *1348

STUNT!! VRIESKIST!!
AEG BOVENLADER

Adviesprijs*! 699.-

•i Meer budget door de gratis l ("O l l\l
y BCC-card!
Aanvraag-fôlder in de winkeü

LUXE VAATWASSER

M$
949.MIELE VAATWASS"ER

Bijna alletopmerken leverbaar
m alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf G570 TOPKLASSE Adv '2099

298.-

1379.-

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
HAARLEM
BEVERWIJK
Winkelcentrum "Schalkwijk" l SUPËRSTORE 1100 m2
Rivièradreef 37
,l B reestraat 65

DEN MAAG

HILVERSUM)

zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVQND:
ELEKTRO-SUPI=R<Ï AmsUlveen, tadhoev.dorp
IM r!c D A MnToÏA 5 ™ Ma.rssenbro«k. vrijdag :.....7 tot 9 uur
IIM Djt RANDSTAD ov.rig. fili.len donderdag ...... 7 tot S uur
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'Honkballers net
onder wereldtop'
ZANDVOOET De oefentrip van het Nederlandse
honkbalteam naar Cuba,
ondersteund door de Zand
voortse
fysiotherapeut
Maarten Koper en chef d'e
quipe Ad Hendnkse is prima geslaagd
Op sportief gebied speelde
de nationale honkbalploeg
een redelijk toernooi Er
werd gewonnen van Spanje
en Brazilië, terwijl tegen
Nicaragua en Taiwan nipte
nederlagen werden gele
den Alleen het orgamse
rende land Cuba bleek veel
te sterk
Volgens 'regelneef' Ad
Hendrikse had er voor het
team meer ingezeten „We
zitten net onder de wereld
top en de wedstrijden tegen
Nicaragua en Taiwan hadden we kunnen winnen,"
vond Hendrikse, die op or
gamsatonsch gebied me
mg probleem moest oplossen
„Het was een vuurdoop
voor mij Een hoop zaken
waren niet goed geregeld
dus constant moest ik aan
het werk Vaak veranderde
het programma en dan
moest je weer problemen
zien op te lossen Dat is al
lemaal goed gelukt We
hebben weer een hoop ervaring opgedaan Toch was
het een fantastische ervarmg, we hebben een hoop
meegemaakt en gaan ons
nu goed voorbereiden op
Atlanta "

Dames The Lions
overklassen Lisse

ZANDVOORT - In een
vooral in de tweede helft
zeer aantrekkehike partij
basketbal hebben The Lions
vrouwen een gave overwinning behaald op de reserves
van Lisse, 66-36 Het team
van trainer/coach Zoran
Valjavec krijgt de systemen
steeds beter onder de knie

In die eerste helft speelde het
team van trainer Harry Talsma
een uitstekende partij Edwin
Ariesen stond als laatste man
opgesteld en dat ging hem bij
zonder goed af De elf Zand
voorters knokten voor elke me
ter grond en Zwaluwen kwam
daardoor niet m het ritme Halverwege de eerste helft nam
Zandvoort'75 een O l voor
sprong Edwin Ariesen rukte
op en verzond een niet te hard
en houdbaar schot De bal stuiterde echter op het hobbelige
veld over de Zwaluwen doel
man in het net
De strijd bleef onder controle
van de Zandvoorters Het hoog
op de ranglijst vertoevende
Zwaluwen had niets in te bren
gen tegen het wilskrachtige
Zandvoort'75 De ruststand had
voor het Zandvoortse team nog
idealer kunnen zijn als Tim
Goossens geen pech had gehad
Zijn kopbal ketste echter, bui
ten bereik van de doelman, te
gen de paal
In de tweede helft moest, en
dat is vrijwel elke wedstrijd zo,
Zandvoort'75 een stap terug
doen Zwaluwen ging er feller
tegenaan en zette de Zandvoor
ters onder druk Na tien minu
ten capituleerde de defensie, 11 De Zandvoorters waren even
de weg kwijt en op het moment
van herstel legde de scheids
rechter geheel onnodig de bal
op de stip Tijdens een scrim
mage voor het Zandvoortse
doel liet een Zwaluwen aanvaller zich theatraal vallen, het
geen de arbiter beloonde met
een strafschop, die achter doelman Krom werd geknald, 2-1
De Zandvoorters ontwikkel
de m het laatste kwartier een
slotoffensief dat er wezen
mocht Twee goede mogelijkhe

Koper Beerepoot (14 punten), wedstrijd en won met knap spel
die telkens fraai onder het bord zeer verdiend, met 66 36
werden vrij gespeeld was de
stand binnen drie minuten op
gevoerd naar 31 18 Lisse was Tevreden
het spoor geheel bijster en
Coach Zoran Valjavec was te
Lions bleef doorgaan Het hoge vreden over het resultaat maar
tempo werd vastgehouden tot ook met de vorderingen die zijn
het laatste fluitsignaal
team maakt „We hebben goed
gespeeld en daarmee ben ik te
In de tiende minuut was het vreden," aldus Valjavec „Het
verschil opgelopen tot twintig was een van de weinig keren dat
punten in Zandvoorts voordeel we compleet waren en dan
De concentratie bleef in het loopt het goed Zijn we elke
Zandvoortse spel, waardoor de week compleet dan kunnen we
partij het aanzien volkomen elke wedstrijd winnen, maar
waard was De Zandvoortse vallen er twee weg dan wordt
basketbalsters drongen ver op het moeilijk We zijn druk bezig
waardoor Lisse m de slotfase het spel te verbeteren en gaan
nog iets terug kon doen, maar ook goed vooruit Na elke trai
verder dan een totaal van 36 mng zijn we een stapje verder
punten kwamen de bezoeksters Iedereen is enthousiast en ik
met Lions controleerde deze vind het ook leuk om te doen "

Behoudens de eerste paar mi
nuten waren beide teams, in de
rest van de eerste helft, aardig
aan elkaar gewaagd De Zand
voortsen begonnen vlot door
een 8 2 voorsprong te nemen
Lisse slaagde er m, door een
goede vechtlust de schade ver
volgens beperkt te houden, 12
8 Toen liet Lions echter al zien,
dat de aanvallen goed lopen
Met de doelpogingen zat het
nog niet mee, doch de 22 16
voorsprong bij de rust was ge
ruststellend
In de tweede helft overklaste
Lions de bezoekers Met prima
opgebouwde aanvallen werd
snel afstand genomen van Lis
se Na een score werd Lisse,
door een press, meteen vastge
zet en dat leverde veel balbezit
op Bovendien werden in verde
ZANDVOORT - Ondanks
digend opzicht vrijwel alle re een 0-1 nederlaag tegen kop
bounds een prooi van The loper KHFC heeft het zaterLions
dagteam van Zandvoort-

ZVM-zaterdag geeft
koploper goed partij
trefzekere Barry Paap knalde
naast, Rob van der Bergh kop
te, twee meter van het doel,
over en ook Victor Gerke had
de gelijkmaker op zijn schoen
Oog in oog met de KHFC doel
man lukte het Gerke met de bal
in het net te deponeren

meeuwen een uitstekende
indruk achtergelaten Het
onderaanstaande
ZandOnder aanvoering van Sabine voortse team deed niet onDijkstra (24 punten), Elles van der voor de ranglijstaan
der Ende (14 punten) en José voerder
Ondanks verwoede pogingen
slaagde Zandvoortmeeuwen er

Vrijspel

Ongelukkig verlies
voor Zandvoort'75
ZANDVOORT - De positie op de ranglijst blijft voor
Zandvoort'75 somber, maar
gezien het vertoonde spel m
de uitwedstrijd tegen Zwaluwen is er hoop De Zandvoorters verloren overigens
met 3-1, na bij de rust nog
met 0-1 voor gestaan te hebben

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 1 november 1995

den bleven echter onbenut
Verdedigers Ariesen en Rene
Paap trokken mee naar voren
en waren dicht bij de gelijkma
ker, maar het zat met mee Zwa
luwen profiteerde in de laatste
minuut van het offensief van
Zandvoort'75 door middels een
snelle counter de zege veilig te
stellen, 3 l
„Het is elke week hetzelfde
verhaal," stelde Harry Talsma
„In de eerste helft goed en ver
volgens vallen we terug Dat is
geen toeval, maar daar heb ik
het al vaak genoeg over gehad
Toch had een gelijkspel zeker
verdiend geweest"

De badgasten, die de punten
hard nodig hebben begonnen
aan deze wedstrijd met een ver
sterkt middenveld Dat maakte
het voetballen voor het favorie
te KHFC er niet gemakkelijker
op De koplopers namen wel
halverwege de eerste helft een
O l voorsprong door uit een
scrimmage te scoren De beste
kansen waren echter voor de
Zandvoorters
In het verdere verloop van de
wedstrijd heeft Zandvoort
meeuwen een behoorlijk veldo
verwicht gehad KHFC kwam
in totaal tot een hele goede mo
gelijkheid, die gemist werd,
maar de Zandvoorters hadden
zeker viermaal kunnen scoren
Het ontbreekt de rode lantaarn
drager echter aan een afmaker
Met goed verzorgd voetbal,
gepaard gaande met een grote
werklust, haalden de Zandvoor
ters vele malen de achterlijn
Daaruit werden goede voorzet
ten afgeleverd De anders zo

hadden veel balbezit maar de
combinaties wilden echter niet
vlotten, wat het kijkspel niet
ten goede kwam Nadat Edwin
Ariesen de ban brak, kwam er
meer overleg in het spel van de
Zandvoorters en liep de voor
sprong nog voor de pauze op
naar 3 O door doelpunten van
Ted Saumer en Dillon Koster
In de tweede helft denderde
de thuisploeg in sneltremvaart
over de bezoekers heen Met
vlijmscherpe aanvallen, afge
rond met schitterende doelpun
ten kreeg Buchel Vis/ZN bijval
van het publiek Uitblinker
Dennis Keuning, Robm Gas

Buchel Vis is de nieuwe spon
sor en de selectie werd aange
vuld met ervaren spelers als
Dennis Keuning, Robm Castien
en Edwin Ariesen Aangevuld
met jonge spelers is het team
bijzonder sterk en heeft ook
een prima competitiestart ge
maakt met zestien punten uit
zeven wedstrijden Eenmaal
werd slechts verloren waarmee
de tweede plaats op de ranglijst
wordt ingenomen
Coach Ton Ariesen en zijn
ZANDVOORT - Chess So
team spelen zeer aanvallend en ciety 2 heeft onverwacht een
gedurfd zaalvoetbal „Gewoon flinke afstraffing gekregen
een doelpunt meer maken dan van de reserves van het
de tegenstander," luidt het mot Schalkwij kse S VS InHaarto Verdedigend gezien gaat er lem trokken de Zandvoortdan wel eens iets mis maar het se schakers vorige week
plezier en de spelvreugde stra donderdag met 5,5-2,5 aan
len van de groep af, die zich als het kortste eind De neder
doel heeft gesteld om in ieder laag kwam volledig tot
geval alle thuiswedstrijden in
stand op de zwarte borden
winst om te zetten
In de thuiswedstrijd tegen Wim Brugman wist als eniVrouwentroost openden de ge zijn partij te winnen
Noorderlingen moeizaam Ze
Chess 2 startte vol goede
moed het duel met de promo
(ADVERTENTIE)
vendus uit de vierde klasse De
eerste teleurstelling viel te mei
den op het derde bord waar de,
toch goed in vorm zijnde Simon
Bosma, reeds in de opening
misgreep en een snelle nul in
casseerde Willem Brugman
had daar echter een snelle over
Programmering Z-FM
winning tegen overgezet en er
was dus nog niets aan de hand
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag
O 00 t/m 11 00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vnj)
11 00 t/m 14 00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
O 00 t/m 14 00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14 00 t/m 16 00
4 decades
16 00 t/m 18 00
Hitversnelhng
18 00 t/m 20 00
Muziekboulevard
20 00 t/m 22 00
Power Play (van ma t/m do)
22 00 t/m 24 00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
2000 t/m24 00
BPM (alleenopvnjdag)
Zaterdag
O 00 t/m 10 00
ZFM Nonstop service
10 00 t/m 12 00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12 00 t/m 14 00
Hand in hand
14 00 t/m 16 00
Badmuts
16 00 t/m 18 00
Europbreakdown
18 00 t/m 20 00
Muziekboulevard
20 00 t/m 24 00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
O 00 t/m 930
ZFM Nonstop service
9 30 t/m 10 00
Ruth Een levensbeschouwelijk programma
10 00 t/m 12 00
ZFM Jazz
12 00 t/m 14 00
Even Brunchen met
14 00 t/m 16 00
Badmuts
16 00 t/m 18 00 •
de Zandbak
18 00 t/m 20 00
Muziekboulevard
20 00 t/m 24 00
de Kustwacht

ZANDVOORT
De Zand
vooitse Schaak Club heeft dt
tweede compeütiewedfatnid te
gen het Haarlemse VHS teleur
stellend met 2 b veiloien Vier
pai tijen eindigden m iemis>e en
vieimaal werd verloren
Ondanks dit ?waie verlies
werd m de onderlinge partijen
spannende sti ijd geleverd
waarbi) de beslissingen die
even goed m Zandvooits vooi
deel hadden kunnen eindigen
pas op het laatste moment vie
len Op het eertte bord kon
John Ayress zich na een lani>
geh]kopgaand gevecht m het
eindspel met staande houden
tegen twee randpionnen van
zijn jeugdige tegenstander
Edward Geeits gaf een kwah
teit prijs vooi een mogelijke
mat aanval ovei de lange diago
naai die echtei bekwaam wei d
gepareerd met een lange seiie
schaakzetten eindigend in eeu
wig schaak en daardoor remise
De partijen van Lindeman Tei
Bruggen en Dommeck weiden
eveneens remise De 14 jarige
Flonan van der Moolen bracht
zijn volwassen opponent m
aanzienlijke problemen maar
moest toch het onderspit del
ven
De jeugdafdeling kwam even
eens m actie In de interne com
petitie boekte Remco de Roode
een fraaie zege tegen Flonan
van der Moolen en verstevigde
daarmee zijn leidende positie
Flonan van der Moolen staat
tweede op slechts drie punten
gevolgd door Edward Hendrik
se die oprukte naar de derde
plaats Dicht achter Edward
Hendrikse staat Rebecca Wil
lemse op een vierde plaats
In de ladder competitie van
de jeugd leidt Flonan van der
Moolen met meer dan een punt
voorsprong op Remco de
Roode Mare Habets schoof op
naar de derde plaats en wordt
gevolgd door Rebecca Willem
se Vanavond spelen de semo
m het Gemeenschapshuis
Lisse had weinig in te brengen tegen The Lions Zoran Valjavec: 'Zijn we elke week compleet ren
om acht uur de achtste ronde
dan kunnen we elke wedstrijd winnen'
Foto Persbureau Zandvoort

niet m een dik verdiend punt te
pakken Door het resultaat
blijft Zandvoortmeeuwen triest
onder aan de ranglijst staan
Zaterdag volgt de uitwedstrijd
tegen SIZO in Hillegom
Elftalbegeleider Fred van
Rhee, die de zieke trainer John
van der Zeijs verving, was over
het vertoonde spel best te spre
ken, maar vond dat er veel
meer in had gezeten „Met sco
ren hebben we veel moeite," al
dus Van Rhee „We krijgen ge
noeg kansen maar zijn dan te
onrustig Ik denk dat er te veel
spanning m het team zit Het
vertoonde spel van vanmiddag
geeft echter veel vertrouwen
voor de komende wedstrijden
Blijven we zo spelen en zijn we
volledig dan moeten er punten
komen Er zijn zeker vijf ploe
gen die slechter voetballen dan
wij We moeten minstens twm
ZANDVOORT - Zand Zandvoorters zijn hoge ballen
tig punten zien te pakken en voortmeeuwen blijft in de voor het doel Luchtduels wor
dat moet kunnen Ik zie het bovenste regionen mee den vaak verloren en ook nu
Zandvoortmeeuwen
echt niet zo somber in "
draaien door een zwaar be kwam
vochten, maar wel verdien- daardoor op achterstand Een
de 2-3 zege op het onderaan hoekschop werd door Zand
Richard Kerkman, al
staande KHFC Aardige bij voorter
jaren eerste elftalspeler
komstigheid van dit treffen vele
KHFC, fraai ingekopt De
was dat alle vijf doelpunten van
Zandvoorters bouwden een nog
door
Zandvoorters
werden
groter veldoverwicht op Uit
tien, Edwin Ariesen, Ted Sau gescoord
een fraaie vrije trap van John
nier (ieder tweemaal) en Ar
thur Paap voerden de stand op
Het betere voetbal was van Keur werd het l l
Keur had Zandvoortmeeu
naar 12 O
Zandvoortmeeuwen Met goede
Een te aanvallende instelling combinaties werd de aanval ge wen op voorsprong moeten zet
leidde ertoe dat de Hillegom zocht, terwijl KHFC met lange ten Een aan Zandvoortmeeu
mers m de slotfase het verlies en hoge ballen gevaar probeer wen toegekende strafschop
nog een draaglijker aanzien de te stichten In het eerste werd echter door Keur m de
konden geven Doelman Mare kwartier moest Zandvoort handen geschoten van de Zand
doelman
Dobias
Buchel hield echter met formi meeuwen even wennen aan de voortse
dabele reddingen de nul vast spelstijl van KHFC doch daar Bloem, ook al in dienst van
Coach Ton Ariesen was na af- na lag het initiatief bij de ploeg KHFC In de tweede helft een
meer gehjkopgaande strijd met
loop tevreden maar waar van trainer Pieter Keur
schuwde voor te optimistische
Het enige zwakke punt bij de de betere kansen voor Zand
geluiden „In sommige fase van
de wedstrijd hebben we te vaak
balverlies geleden, dat moet be
ter kunnen "

ZVW-handbal grijpt
opnieuw net mis

Zandvoorters scoren vijf
maal in duel KHFC-ZVM

Zandvoort-Noord haalt stevig uit
ZANDVOORT - Het eerste team van zaalvoetbalveremging FC ZandvoortNoord heeft niet alleen een
nieuwe sponsor maar ook
een vernieuwde selectie
Een vernieuwing die meteen vruchten afwierp gezien
de 12 O overwinning op
Vrouwentroost

Schaakclub
stelt teleur

ZANDVOORT - Ook de der
de zaalhandbalwedstrijd van
dit seizoen bracht ZVM geen
succes Uit bij Meervogels was
het verschil wederom mini
maal (18 16) nadat de Zand
voorters bij de rust nog een 810
voorsprong bezaten
Zonder onder andere de op
vakantie zijnde topscorer Cor
van der Koekelt speelde ZVM
vooial m de eerste helft een
goede partij De Zandvoorters
scoorden gemakkelijk terwijl
de defensie stevig en bekwaam
ingreep De 8 10 voorspi ong bij
de rust was dan ook volkomen
verdiend
In de tweede helft brak de
smalle basis ZVM op Meervo
gels werkte vlot de achterstand
weg en met de grootste moeite
kon ZVM gelijke tred houden
Tot vijf minuten voor het einde
hielden de Zandvoorters stand
doch toen sloeg Meervogels toe
en liep uit naar 16 14 ZVM
heeft m de slotfase met grote
risico's gespeeld om te trachten
de achterstand weg te wei ken
Het gelukte jammer genoeg
niet 18 16
„Ook zonder Cor hadden we
deze wedstrijd moeten win
nen," vond coach Joost Berk
hout „We waren de betere
maar lieten de kansen liggen
We zitten steeds dicht bij een
overwinning maar het lukt net
met In de komende thuiswed
strijd moet het dan maar gebeu
ren "

voortmeeuwen Bas Heino en
Rocco Termaat waren dicht bij
een treffer
KHFC probeerde met stevig
en soms te hard voetbal de
Zandvoorters uit het ritme te
halen Dat lukte met want m
het laatste kwartier sloeg Zand
voortmeeuwen toe Een van
richting veranderd schot van
Robm Castien betekende l 2
Vervolgens kwam Zandvoort
meeuwen onder druk maar
door een prima uitgespeelde
snelle counter werd het l 3 Mi
cha Tibboel rondde de aanval
koelbloedig af
In de slotfase verdween de
concentratie bij de Zandvoor
ters KHFC rook een kans en
forceerde een strafschop Ri
chard Kerkman tilde zijn team
naar 2 3 In een hectisch slotfa
se drong KHFC nog sterk aan
en met moeite nam Zandvoort
meeuwen de drie punten mee
naar huis
„Door verlies van concentra
tie kom je nog in de proble
men " stelde Pieter Keur na af
loop .Daardoor kreeg KHFC
nog kansen op de gelijkmaker
We hebben echter het beste
spel vertoond en legio kansen
ZANDVOORT - De tweede wedstrijd in de nieuwe com gehad Door deze overwinning
petitie bij de Zandvoortse Bridgeclub verliep voor de heren draaien we lekker mee We ko
Bakker en Brandse tot volle tevredenheid Met 66 procent men ecntei in een moeilijke
fase omdat we zondag drie man
werden zij onbedreigd winnaar m de A-lyn
missen We moeten echt met
denken dat we er al zijn "
Met een achterstand van tien
procent volgden mevrouw Mo
(ADVERTENTIE)
lenaar en de heer Koning, ter
wijl de heren Emmen en Van
der Meulen als derde eindig
den Na twee ronden gaan de
heren Bakker en Brandse fier
aan de leiding, op de tweede
plaats staan mevrouw Klink
houwers met de heer Heidoorn
en derde zijn mevrouw Mole
naar en de heer Koning

Bridgers Bakker en
Chess 2 hard onderuit Brandse op dreef
werk echter volledig in Eerst
verloor Peter Kuhn, daarna
Hans Drost, die een remises
tand forceerde wegens de slech
te stand op de andere borden en
vervolgens zelf ook tegen een
nul opliep Jean Paul Wester
veld overschreed de bedenktijd
enkele seconden eerder dan
zijn opponent en vervangend
eerste bordspeler Maic Kok
kon remise mee meer omzeilen,
hetgeen overigens een fraai re
sultaat was

Remise
De totaalstand had echter al
een verkeerde wending geno
men, 4,5 1,5 Verrassend was
het echter nog dat Boudewijn
Eijsvogel vanuit een lange tijd
verloren stelling nog remise
maakte
Peter van de Beek had steeds
de beste kansen, doch moest
zich ook met remise verzoenen,
waarmee de eindstand van 5,5
2,5 op het scorebord kwam

B-lijn

In de B lijn schoten de dames
Paap en Verburg uit hun slof en
legden met 65 procent beslag op
de eerste plaats Tweede wer
den de dames Heidoorn en De
Leeuw en de derde plaats ging
naar mevrouw Veltman, die af
Rond de klok van half elf
wisselend met zes verschillen
stortte het Zandvoortse bol
de A lijners moest spelen
De dames Heidoorn en De
Leeuw blijven in de B lijn de
ranglijst aanvoeren, gevolgd
door de dames Paap en Ver
ZANDVOORT - Een wisselvallig spelend TZB verloor zondag burg
de thuiswedstrijd tegen de reserves van Hillegom met l 3 Het Vries en de dames Polm en De
niet benutten van kansen en fouten m de defensie waren debet
aan deze nederlaag
De Zandvoorters waren wel sterker dan Hillegom, maar speel District
den met echt goed Hillegom was slimmer en counterde naar de
de districtsparencompeti
overwinning Ondanks het matige spel van TZB waren er genoeg tieInpresteerden
de leden van de
mogelijkheden up een overwinning De kansen werden echter met bridgeclub erg goed
Twee van
verzilverd Door een blunder m de Zandvoortse defensie kwam de vijf paren promoveerden
en
Hillegom op O l
ovenge drie paren handhaaf
In de tweede helft een fellei TZB dat echter geen kans zag het de
zich m hun klasse De eei
overwicht in doelpunten uit te drukken Geheel onverwacht nam den
drie paren kwamen in aan
Hillegom een O 2 voorsprong Doelman Marcel Drayer redde in ste
vooi promotie De da
eerste instantie heel goed maar kon een tweede inzet niet pareren merking
mes Van der Meulen en Spiei s
Even later werd het zelfs O 3 Trainer Koning zette zijn team wat eindigden
in de tweede klasse
om en probeerde zo de stand een beter aanzien te geven John als derde en
promoveien naai
Schilder, de beste man van het veld, slaagde er vlak voor het einde de eerste klasse
m de stand op l 3 te bepalen Willem Koning had meer verwacht
de derde klasse behaalde
van deze wedstrijd „Deze nederlaag is een teleurstelling voor mij deIn familie
Hoogendijk een
Door werk, vakanties en blessures waren we met compleet, maar schitterend resultaat
door als
we waren veel sterker en hadden moeten winnen De kansen eerste te eindigen
worden echter niet benut, dus dan wordt het moeilijk "

TZB voetbalt te wisselvallig

ty

Doelpunten ZVM Goran Bo
gojevic 4, Peter Pennings 4 Nik
Gnjakovic 3 Patnck Terpstia
2 Jan van Dmjn l, Ronald Vos
l Martyn Hendrikse l

Wacht niet langer, maar koop
NU nieuwe meubels.
Want bij de winkels
van de meubelboulevard
Beverwijk kun je t/m 18
november schitterende
kado's uitkiezen.
Vaneen mixer tot
een combimagnetron.
Bij ieder meubel dat je koopt.
Dus sla nu je slag en profiteer!

\

Weekmedia 11-12-13-14-15-16-17

SHOWROOM/AUTO l -IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Hot Parool, op zatcrdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenvcldertse Courant, Diemer Couran!, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020.665.86.80. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemslelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week In alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage l, l miljoen exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 42,00

ƒ 14,20
ƒ
8,80
ƒ
8,80
ƒ 10,40

Suzuki

Mijn knalgclc, supersnelle

Amstelstein - Suzuki

Fiat Cinquecento Sporting

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn • Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Leen VOORDELIG ABNR int.
Spaar-krediet ƒ 30,000 bij ƒ 60,sparen, doorl. krediet 8,7% eff.
Bel nu 020-6479900 inf. BKR

Adverteren in deze rubriek
Suzuki Swift automaat '92,
Tel. 020 - 665.86.86
18.500 km, garage gestald,
FAX 020 - 665.63.21
perf. st. Vr.pr. ƒ 16.000,-.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel.: 020 - 6766875.

Autoverhuur

14.000 km, kent. mei 1995, abs. nieuwstaat
Extra's: chip-getuned (185 krn/u), verlaagd, trekhaak,
mot geint. 3e romlichl, Sony radio/cass.rec.
Nog 7 mnd. fabrieksgarantie.
Nw.pnjs / 24.000,-

poiler

Nu: vaste prijs ƒ18.750,-

Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.

Fiat PANDA 34, mrt '85, APK Fiat Uno 45 Sie, okt. '89, 240 DL sedan '91. 940 GL se11-'96, goed onderh., 2e eig. 100,000 km, APK t/m okt. '96, dan, aut. '91. 440 DL/GL, '90
ƒ1.350.-. Tel.: 020 - 6723164. Vr.pr. ƒ 5.500: 070-3450783.
t/m '93. 340/360, '87 t/m '90
(div. met aut.).
Fiat Regatta 85S, juni '85, APK
NIEROP de Vrienden van Uw
t/m juli '96, 60.000 km, vr.pr. Rat Uno 45S, zwart, bj. '87.
71.000 km, APK 10/96, ƒ3000. VOLVO, Vancouverstr. 2-12,
ƒ895,-. Tel.: 020-6100195.
A'dam-W., 020-6183951.
Tel.: 020 - 4206695.
940 GL 2.3 Autom
12/92
940 GL 2.3, Airco 1/92
Lada
940 GL 2.0
3/92
FIESTA, 1.1 l CL, 1990, 78.000
7/94
km, APK, 1e eig moet weg! Daihatsu Charade T.S mei 854 GLE 2.5
745 GLD-TD Estate . . . . 1/88
ƒ8.500,-. Tel. 020 - 6854803.
1988, rood, benz.verbr. 1.22,
945 GL 2.3 Estate 9/91
Ford Fiesta april 1987. leuke wegenbei, nog geen ƒ 100 per 945 23 Royal Estate . . . 4/93
auto, APK-gek. 1996, ƒ4.950, 3 mnd, pr. ƒ 5950,023-5423906. 345 DL automaat 8/88
inr. mog. 023-5423906.
440 DL 1.8 LPG
3/91
GEVRAAGD: LADA'S,
345 DL aut
3/91
Ford Fiesta XR 21, b|. 10-'91,
bj.
'86-'92,
hoogste
prijs,
440 DL 1.8i
10/93
rood, alle extra's, ƒ 18.500. Tel.
correcte
afhandeling.
0495440 DL 1.8
6/93
075-6357172 b.g.g. 043-634201
496607, b.g.g. 06-52964552.
480 ES 1.8i
10/89
Ford Sierra 2.0 GL autom., aug.
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
1986, rijdt prima, ƒ2.950. Inr.
OFF. VOLVO DEALER
Land/Rangerover
mog. 023-5423906.
Nijverheidslaan 1, WEESP
DE METEOR: Verkoop nieuw
Tel. 0294 418200/418008
Honda
en gebruikt. Diverse landrovers
Adverteren in
Honda Prelude EX 08-1986, 90-110-130. Onderhoud S repadeze rubriek
ratie.
Bloemendalerweg
54,
APK-gekeurd 1996, stuurbekr.
FAX: 020 - 665.63.21
WEESP.
Tel.:
0294-415240.
ƒ5.950, inr. mog. 023-5423906.

Ford

Voor meer informatie of advies, bel

in opmerkelijke conditie.
Bouwjaar 1987, 44.000 kilometer op de teller.
1.3 liter motor. Kleur wit. Goed onderhouden.
APK gekeurd in juni 1995.
Na zessen: 020-6455678.

Mazda dealer
van Vloten

Mazda 626 Sed. 2.0 GLX aut.,
gas, st.bekr. el.ram. enz. juni 88
ƒ 6950, inr. mog. 023-5423906

l Let op 10 x Mazda 323 F type,
div. kleuren, 1.6 en 1,8 motoren
vele opties, ook automaten en
stuurbekr., licht met. velgen, Kadett 1.6iüfe, 4 drs., b.j. '91,
lage km.standen. Aantrekkelij- LPG, 98.000 km, zwartmetall.,
ke prijzen.
APK, ƒ 12.500: 0320-250474.

Opel

SPECIALE AANBIEDING:
323 F 1.5, model '95, Ralley Opel Kadett, 1.6 diesel, station,
5 drs, APK tot juli '96, Pr.
uitvoering.
ƒ5.500,-. Tel. 0252 - 230070.
TELEFOON: '020 • 6365052

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Citroën BX 14, b.j. '85, APK
2-'96, weg.bel. 1-'96, i.g.st
Peugeot 605 SLi LPG, '92,
ƒ 1500. 020 - 6844602.
blauw, 120.000 km. ƒ16.500.
Volvo 340 automaat, nieuwe VISA Garage. Tel. 020-6278410
APK, b.j. '83, ƒ 1250.
NIEROP A'dam 020-6183951.
Alfa Romeo

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Renault

Alfa Romeo 33 1.3 april 1989
met LPG, mooie auto, ƒ5.950 Alfa Spider '91, rood / 28.500
inruil mog. 023-5423906
Safrane R.T. 3.0 V6
aut.1992, 80.000 km . ƒ 36.500
Twingo '94 11.000 km ƒ 16.900
Audi
19 Chamade 1992 . , .ƒ 14.900
SUBARU JUSTY 1.2 Sll, rood,
14.000 km, 3 drs., Nieuwe auto, Audi 80 Quatro 100 kw '85, 19 diesel 5 drs/89, . . ƒ 9.500
ƒ 4.000
APK/VVN gekeurd, ƒ9.250.-. alarm stuurbekr. centr.lock, 11 GTL 1987
/ 3.000
Garage Heere 020-6719154 ƒ 5.950 inruil mog. 023-5423906 9 GTX 1986
5 TL v.a
ƒ 2.000
Audi 80 1.8 S 1990, 68.000 km, 25 GTX aut. 1986 .. .ƒ 4.000
Auto's te koop schuifd., trekh., stuurbekr., Citroen Axel 1986 . . .ƒ 1.750
startonderbr.,
grijsmet., Citroen Bx 1986
ƒ 3.250
van ƒ 10.000,ƒ 18.950. Van Vloten Car.
Seat Marbella 1991 . . ƒ 6.900
tot ƒ 15.000,Tel. 020-6365052.
RONDAY BV
Plantage Middenlaan 19-21
Voor een goede SAAB 99,
Amsterdam 020 - 6237247
Klassiekers
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE MOLENAAR
Renault 21 GTS, b.j. '87, nwe
en
Oldtimers
Hoofddorp 023-5614097
LPG-install., zeer goed onderh., ƒ3500: 020 - 6831942.
Lease of koop nu een
VW Golf 1.8i GL, b.j. 1993, lm
velgen, alarm, radio, C.D spe- CITROEN DS, diverse types RENAULT 21, Nevada Familialer, keurige auto, ƒ 21.950. Inruil aanwezig, DIDIER CITROEN, le, 7-pers., APK 9-'96, bj. 2-'89,
Blasiusstr. 105, 020-6942797. vr.pr. / 13.000: 035-5240160.
mog. 023 - 5423906.

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
0 2 0 - 5 6 1 96 11

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Tegen handelsprijs: van 1e eig.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Te!.: 02975-61212.
R. 21 TL Nevada 5-drs. Station
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Lpg, 1-'92,/14.500. R 19 RL 1.4
blauw, nw. m., 3-'93, f 14.500.
Citroen
Clio 1.2 RN, 5-drs„ 8/92
ƒ 12.950.- R. 25 Monaco, bruin
20 stuks BX benzine of benzine XM Turbo XM D '92 ƒ 24.500 met., led. int., 10-'87, / 6.6950.
ƒ24.500 R.R. 19 TR 4-drs, groen, 8-'90.
LPG, 1985 t'm 1991. Voor inl. XM Comfort'93
XM Comfort '92
ƒ 19.900 / 8.250. Prijz. incl. BTW.
023 - 5423906, inr. mog.
XM 2.0i Ipg '90
ƒ 10.900 BEREBEIT, Amsteldijk 25,
CHYPARSE, Soesterberg vult XM V6 Amb. m. '90 ƒ 15.000 Amsterdam, 020 - 6627777.
uw Citroen-veerbollen voor Xantia 18 SX, Ipg, '94/28.500
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS. Xantia 20i SX LPG '93/ 24.500 • Auto te koop? Plaats in deze
Tel.: 03463-51150.
ZX 1.8 i Furio '93
ƒ19.900 rubriek. U zult verbaasd staan
ƒ 18.500 over het resultaat.
Citroen Visa 1.7 RD, diesel '85, ZX 14i Fuore '93
pas gek., 5 versn. mooie auto, ZX Turbo Diesel '93 ƒ 23.500
ƒ 17.500
ƒ 2.450, inr. mog. 023-5423906. BX TGD Br. '92
Rover
BX TGD Break '89
ƒ 9.950
CITROËNSPECIALIST
BX RD Break '87
ƒ 5.950
MINOR MOTORCARS
TIMO DE BRUYN
BX RD Break '86
ƒ 3.500
Sloterkade 43/44
Occasions, reparaties, APK, BX Deauville D '93
ƒ 15.500
Amsterdam
schade en laswerk.
BX Diesel '92
ƒ 12.500
Tel. 020 - 6177975/6158022
Verkoop onderd. nwe/gebr. BX 16 TZI '92
ƒ 14.500
Tel. 020-6320190 fax 6343433. BX Progress '92
Rover-dealer voor
ƒ 12.500
ƒ 8.950 Amsterdam, Amsteveen e.o.
Ruime keuze in 2 CV occasions BX 16 TGi '90
ƒ 6.950
alle leeftijden. De Eendenspe- BX 16 Beantz '89
Rover 820 SI. sopt. '91, 97.000
cialist Leende. Tel. 04906-1528. BX 14 Deauville '92 ƒ 12.500
BX 14 TE '89
ƒ 5.950 km, 1e berijder. Vr.pr. ƒ11.500
V.a. ƒ85: 5 veerbollen
8X 14 RE '88
ƒ 3.950 i.z.g.st. Tel. 020 - 6949266.
op druk brengen bij de Citroen 3X 14 TE. Lpo '87
ƒ 2.950
ROVER GARAGE BOOM
Spec. in Zaanstad Garage. C 15 D '91 69000 km ƒ 8.950
voor een goede occasion
RENE SPAAN, 075-281193.
Dealer voor Hoofddorp,
VISA GARAGE BV
Vraag tevens naar onze inruiAmstelveen, Uithoorn, en
lers en aantr. rep. prijzen.
Houtmankade 37, A'dam.
Aalsmeer 02977-25667
Tel.: 020-6278410.
Xantia 2.0I SX, 03-1995, weinig
km's, alle opties, van ƒ58.000
Saab
Daihatsu
nu ƒ41,500. Tel. 0546-577468.
XM
CX
BX
BX
BX
ZX
AX
AX
AX
AX
AX
AX

2.0i Break, '92. ..ƒ32.900
2.5 GTi, '87
ƒ 7.300
1.4 Palais, '90 . . .ƒ 9.800
1.4 TE, '89
ƒ 8.600
1.4 RE, ' 88
ƒ 6.400
1.4i Reflex, '92 ..ƒ17.900
1.1 First Impr., '94 ƒ 16.900
1.1 First, 5-d., '92 ƒ 13.800
1.1 TGE, 3-d., '92 ƒ 13.900
1.1 TGE, 3-d., '92/12.900
1.1 TE, 3-d„ '90 .ƒ 9.800
1.1 TGE, 3-d., '90 ƒ 9.600

AUTOBEDRIJF DORLAND
Broek in Waterland
Telefoon: 020 - 4031908.
«De advertentie-afdeling behoudt zich hel recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiowezen).

Alto GL automaat km 32.000,
rood, nw.staat, bj. '91, ƒ 10.750.
NIEROP-DAIHATSU,
A'dam-West. Tel. 020-6183951.
CUORE TX, rood, 5-'91, 3
deurs, 50.000 km, / 7900.
Tel.: 020 - 4826404.
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Valera SR, div extra's, km 200
'95. Cuore TS/TK '87 t/m '93.
Charade 1.3 inj. Sedan '92.
Charade 1.3 inj., spec. '91.
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12
A'dam-West. Tel. 020-6183951.
Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

Peugeot
COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
106 Accent 1.1 7/94/19.450
205 Accent 1.1. 5/89 ƒ 9.750
205 Trophy 1.1.i 2/93/18.750
205 Autom. 1.6i 3/93/24.800
306 XR 1.4i etoile 1/94 ƒ 27.500
306 XT 1.6 inj. 6/93/25.500
405 GR autom. 1.95/90 ƒ 14.500
405 Br. GRi 1.6 6/91 ƒ19.750
405 Br. GRi 1.8 12/92/28.750
505 Br. G LD
1/87 ƒ 8.750
Inkoop/Inruil mogelijk
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v.a. Postjesweg

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

QUKE BAAS

10-dagen wintersport
9 Personenbus (Peugeot J-5)
All in met vrije km ... ƒ 1690.Sneeuwkett. + skiboxen met
dragers voor ieder type auto
850 Estate 2.5 GLE '93/ 53.500 020-6719108 of 020-6794842
Zie ATS telet. pag. 888
740 Estate Diesel '90 ƒ 24.950
740 Estate 23 LPG '90/ 24.750
DE
LUGT luxe en bestel vanaf
740 GL 7x v.a
ƒ11.950
ƒ50,- per dag excl. BTW.
460 GLE autm. 2.0 '93/ 29.750
460 4x v.a
ƒ23.950 Tel.: 020-6161388 of 6890374.
440 1.8 autm. '94 ...ƒ32.950 Peugeot 106/306, Renault La440 I2x v.a
ƒ19.950 guna, Vracht + bestelwagens.
340 8x v.a
ƒ 2.250
RENT A BRIK
VW Golf autm. '88 ..ƒ 9.950
Personenbus ƒ.89,- p.dag
Citroen BX 1.6 ' 8 9 . . . ƒ 9.950 Opel Kadett v.a, ƒ39,- p.dag
Mitsubishi Lancer '90 ƒ 10.950
All-in. KM vrij!
Tel.: 020-6922930
uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.

Van Vloten
Amsterdam

± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
020-6844079. Tevens Inkoop.
Inruilauto's: R25 Monaco, bruin
metall., led. inter., 10-'87,
ƒ4.950. R25 GTX Aut, def„ 11'84 ƒ 1.450. BX 1.6 TGi, LPG, 389, ƒ6.450. BX 1.9 TRS
Break,
stuurbekr.,
10-'88,
ƒ 6.950. Peugeot 309 GL Profil
5-drs„ LPG 5-'86 ƒ4.250. Peugeot 205 XE 10-'85 ƒ 3.250. Golf
1.3 Memphis, 7-'85, ƒ5.500.
Golf Avance, 6-'87, ƒ 6.950. Kadett 1.3 S Aut., 6-83 ƒ1.250.
Escort 1.3 Aut., 1-'80, ƒ950.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020 - 6627777.
Nieuw, Nieuw
Automarkt Barneveld
Professioneel en betrouwbaar
Grote keus en veel service.
ledere vrijdag en zaterdag
Kom naar Barneveld voor
uw verantwoorde aankoop.
Industrieterr. Hasselaar-West.
Welkom
Tel. 03420 - 23432.
Voor meeneemprijzen:
AX 1.1 Axion 2/91
7950,BX 1.4 11/85
1500,BX 1.4 LPG 4/88
3750,Alto 9/86
3250,Alto 1/89
6950,Charade 1.0 TS 1/90
7950,Peugeot 304 1/91
9950,Van AALST auto's
Communicatieweg 6, Mijdrecht
Tel.: 02979 - 84866

Amsterdam • Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ 775.Motorrijlessen ƒ 50.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159, tel. 020-6138473.
Kempenlaan 90. tel. 020-6140005.
Wilt u een goede en niet te
Auto/motorrijles in A'dam?
De RIJLESCADEAUBON op dure rijopleiding? Bel dan
naam en in elk gewenst bedrag Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 6127187. Eerste 4 lessen voor
is een bijzonder geschenk.
Verkrijgbaar
bij: Verkeers- •ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,school Nelen, Wibautstraat 20 lessen + examen ƒ950,-.
Ook in Zaanstad en omgeving.
133, A'dam. Tel. 6633773.
Autorijschool ZECHNER
Vakkundig en betaalbaar
ƒ 37,50 per heel uur
Gratis theorieboek
Aanbieding: voordelig starterspakket. Info: 06-52875125

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd: jonge auto's vanaf
1991, a contant. Belt u voor inl.
0341-419354 of 0652-977028.

DE HOOGSTE PRIJS voor eik
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478. .
Voorkom onzekerheid in uw rijopleiding en vraag de gratis T.k. gevr. loop/sloop en schaRIJLES-INFO-GIDS
de-auto's, spec. merken Duits
voor Amsterdam en omgeving en Japans. Tel. 020 -6370711.
aan: 020 - 6633773 of 6922612.
Tevens informatie over theorie- Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
lessen en examentrainingen.
Tel.: 02908 - 24640

is de verkoop van w auto een fluitje van een cent.,

Volvo 360 GLT 2.0 i 1987 i.g.st.,
200.000 km, APK aug. '96. Vr.
pr. ƒ 3200. Tel. 020 - 6957447.

Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-DM-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws^ en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO .1-IN-3MINTS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

Let op
Wagenpark Johan Boom
± 300 auto's
v.a. ƒ 600.- tot ƒ 20.000.Oranje Hek
Zuiderakerweg 83
Amsterdam - Osdorp
Tel. 020 - 6105478.
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Garantie al v.a. ƒ1.000.Bekend door heel Nederland

r««B.MM«»«0MB._«MMn«iMi««i«oBiMM««an_««niB«»unra«-MM

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/euroch.eque.
Schrijf liter in blokletters
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor I letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

Ook filiaal in Den lip 55
tussen
Landsmeer & Purmerend
Tel. 02908 - 24640

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

•

l
_</)
bfl

1
2

Prijs incl. i
.....B.T.W.
.. -..„!

2
3
4
5
6
7
8
9
10

•

i

49,35
66,04
82,72
99,41
116,09
132,78
149,46
166,15

._

Telefoonnummer:

Naam: —
Adres: —

Handtekening:

Postcde + Plaats:.

Citroen C25D 5-'87 165.000 km
hoog dak, enkele cabine, APK
tot 2-'96: 0543 - 517266.

De SuperPostcodePrijs: nu of nooit!

Bij aankoop Peugeot J7 lang,
(bj. 1977, kent. 1988, 49.300
km, ƒ 16.500, APK) mooie Renault 5 GTL+trekhaak, APK en
LPG gratis. Tel. 0515 - 559145.

kop. Alle remmen gaan los
als de Postcode Loterij op 30
november op pad gaat om
deze ongelofelijke prijs uit te
reiken. Reken maar! Het is
ook niet niks: vijf miljoen
gulden verdelen over de deelnemers van de Postcode
Loterij in de winnende postcode.

Ford Autohome Cl, in zeer goede, orig. staat. Bj. '76. Benzine.
Prijs ƒ 9.500. Tel. 050-5269651.

Accessoires
en Onderdelen
AUTOLAK
alle kleuren

AUTOVERNIETIGING ADAM
koopt schade-, sloop-, defecte
auto's, autowrakken (compl.)
gratis afgehaald. Officiële vrijwaring RDW. Inl. 020-6847525

Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

Meer loten, meer winst

Ieder lot in de winnende postcode krijgt een even groot
deel van de SuperPostcode-

(020) 6129804
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
merken, alle bouwjaren.
Ruilstarters en dynamo's.
GEBR. OPDAM B.V.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 02502-45435.
Tel.: 020-6240748.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf. Grote sortering ONDERDELEN
Loop-, sloop- en schadeauto's van schade-auto's, alle
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Motoren/Scooters Tel.: 02502-45435.

"U laat deze laatste kans toch niet
liggen ? Ga snel met uw bon naar
de brievenbus! "

T.k. HONDA VT 750, bj '83, Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL.
ƒ 115.000 km, zwart, orig. ned.
Toussaintstr. 43
motor uiterl. perf., techn. red. Bosboom
A'dam. Tel.: 020-6180443.
Vr.pr. ƒ3750,-. 0522 - 443501.

Service en Reparatie
Nieuw...en toch bekend
VAN DEN BROEK BANDEN- EN UITLAATCENTER
Topmerken autobanden. Lage prijzen. Ook brede banden
195 50 15VR nu ƒ 129.50. Bel of kom langs voor uw prijs
G. Van Ledenberchstraat 108. Tel.: 020 • 688 5656 A'dam-West

De SuperPostcodePrijs komt
eraan. Op donderdagavond
30 november gebeurt het.
Dan gaat de nieuwe superprys van de Postcode Loterij eruit. Een prijs van vyf

miljoen gulden die u en uw
buren miljonair kan maken. Dit is uw laatste kans
om mee te doen.
De'hele straat gaat op zijn

APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
AUTO-CARROSSERIEBOUW
& HERSTELBEDRIJF
AUTOLAS voor alle voorkomende werkzaamheden:
lassen, schades, omb. grijs
kenteken. Laag tarief. Prijsopgave vooral: 075 - 6314618.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 020-4976999 A'dam,
Sloterdijk 3.

Automaten
Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten
v.a. ƒ 3.500.GOLDCAR B.V. Amstelveen,
Tel. 020 • 6433733.

Prijs van 5 miljoen. Dus hoe
meer loten u heeft, hoe groter
uw aandeel in de winst. En
heeft u geen loten? Tja, dan
wint u niets.
U kunt nu nog meedoen. Dit
is uw allerlaatste kans. Wilt u
meespelen in de Postcode
Loterij, of wilt u meer loten
voor een groter aandeel in de
5 miljoen? Stuur dan nu direct de bon terug.
Hij moet uiterlijk 21 november binnen zijn, anders bent u
te laat. Dus snel naar de brievenbus. E9

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen, de Mega Jackpot en de SuperPostcodePrijs.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
[U ƒ 40,- (vier lotnummers)

D ƒ 20,- (twee lotnummers)

O ƒ 30.- (drie lotnummers)

D ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:

Garage De Linde. Lmdengracht 227, tel. 020-6254782

Voor een poede
GARAGE ECONOOM
SAAB 99, 90 of 900
Alle onderhoudsbeurten
ook ROYAL CLASS
Koppeling / Remrevisie
naar
Schadeherstel en -taxatie
SAAB SERVICE
Uitlaat en Schokbrekers
MOLENAAR
Banden en Uitlijnen
HOOFDDORP
APK en VVN Keuring
Onderhoud, reparatie
Tel.: 6233220
APK, met eigen
revisiewerkplaats voor SaabOuk op zaterdag open !
motoren en versnellingsbakken
tevens verkoop van nieuwe APK + grote beurt v.a. ƒ 299.en gebruikte onderdelen
DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
023 - 5614097
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
SAAB DEPOT
Industrieweg 27, Duivendrecht
Verkoop van nieuwe en gebr.
Tel. 020-6980639
onderdelen. Tevens revisie, onAutobedrijf
CRYNSSEN
derhoud, rep. 04120-36737.
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
T.k. Saab 900 GL, kl. wit, APKAPK-keurstation, reparaties
gek., bj. '84, 150.000 km. Vr.pr.
alle merken en schaderegeling.
ƒ 1650. Tel.: 0299 - 641715.

Verkeersschool Trendy
Amsterdam, een sensatie
in rijles: 020-4205386.

Campers

ook in spuitbussen

24 UURS-SERVICE !

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
Wij verzorgen ook 8-weekse
cursussen en examenroutes rijden is vanzelfsprekend.

Met een advertentie in SHOWROOMITO l-IN-3

Volvo 242'80, Ipg, apk tot 4'96.
Belasting tot '/2 januari. Incl.
prijs ƒ 1300, tel. 020.6721573.

Algemeen

Mazda
Mazda 323 Stationwagen

Rijscholen

Volvo

Tol.nr. 0229-243447

Te koop een

Alle prijzen zijn excl. 1 7,5% BTW.

Autofinanciering
en verzekering

Fiat

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

13-16
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DE UITSLAGEN VAN 13 NOVEMBER
Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:
Getal 22 t/m 36

4 miljoen
De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 21
26
34
39

27 04 36 33
24 09 20 22
06 08 02 43

05
25
15

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Thuisbingo
ƒ 25.000,Zetfouten voorbehouden

De BMW:

03
35
41

28
45
21
13
38
19
32
31

ƒ10.000,ƒ1.000,/ 500,/ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

29

14
11
17
30
37
07

ƒ20,ƒ10,.
ƒ9,ƒ8.ƒ7,ƒ6,
ƒ6,-

Postcode:
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel.
Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:
Handtekening:

150.95.11

Straatprijs:

ƒ 3.00O,8255 BA
Keuze Prijs
8255 BA 001

3436 H W 109 te Nieuwegein

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,

jj™^ H«".

'•
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Weekmedïa

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren"

13-17

15/16 november 1995

Deze
week
Zekere
•Almera
Opel
Combo

Opel maakt Combo geschikt
voor particulier
Opel gaat liet
leveringsprograrnrna van de
succesvolle Combo uitbreiden
met een pcrsoncmyagcnvcrsie,
de Tour. Vanaf begin volgend
jaar is hij verkrijgbaar in twee
verschillende uitvoeringen.

D

E COMBO is een belangrijk familielid bij
Opel. Zowel in Engeland als in Nederland
is hij uitgeroepen tot Bestelauto van het Jaar. Hij scoort
uitstekend voor zijn berijder als het gaat om zaken
als
kilometerkostprijs,
functionaliteit,
rij-eigenschappen, comfort, laadvolume en afwerking.
Sinds de introductie in 1989
zijn er in Nederland bijna 11

duizend exemplaren verkocht
waarvan zevenduizend van het
laatste type dat nu onderscheiden is. De Combo neemt op dit
moment ruim 8 procent van de
bedrijfsautomarkt tot 3,5 ton
voor zijn rekening.
Om de Combo ook binnen bereik van particulieren te brengen heeft Opel nu besloten het
programma uit te breiden met
een personenwagenversie.
Een interessante ontwikkeling. Ook Volkswagen en Seat
gaan een dergelijk omgebouwde bestelauto op de markt tarengen terwijl we tot voor kort eigenlijk geen andere keuze hadden dan de Renault Express. In
Bijvoorbeeld Spanje zijn dit
.type auto's zeer populair. Bij
ons omvat die markt niet veel
meer dan een paar honderd auto's, dit ondanks het hoge gebruiksgemak. Maar mogelijk
dat door het grotere aanbod de

markt procentueel flink zal
groeien.
Tot echt indrukwekkende cijfers zal het wel niet komen ais
we horen dat Opel volgend jaar
200 Combo's Tour hoopt te verkopen. Maar dat zou al bijna
een verdubbeling van de totale
markt betekenen. Gezien het
succes van de Combo hoeven
we de kwaliteit en vooral functionaliteit niet in twijfel te trekken. De Combo Tour is even
beter aangekleed dan de bestelversie en dus voorzien van een
achterbank, ramen, zijpanelen
en handgrepen. Bij neergeklapte achterbank kun je er kleine
verhuizingen mee doen. Of
hang er gordijnen in en hij
dient tijdens de vakantie als
surrogaat voor een tent.
De versie met 1.4i liter benzinemotor kost 27.750 gulden, de
1.7 liter diesel komt op 30.550
gulden.

Nissan's nieuwe compacte middenklasser, de Almera

De Almera speelt op zeker
Het regent dit najaar nieuwe
modellen en een daarvan is
Nissan's nieuwe compacte
middenklasser, de Almera. Hij
is de opvolger en overtreffende
trap van de Sunny, maar
brengt geen aardschok teweeg.

DAN een derde
1"EER
van alle autoverko-

M

pen vindt plaats in
de middenklasse of
om in autojargon te blijven,
het C-segment. Het aanbod
is groot en de eisen van de
klant zijn hoog. Eigenlijk,
wil hij het liefst meer dan hij
zich kan veroorloven. En
dus wordt deze klasse gekenmerkt door een gigantische reeks modellen die in
tal van uitvoeringen en uitmonsteringen verkrijgbaar
zijn.
Afhankelijk van het jaargetijde verschijnen daarnaast nog
seizoensgebonden exemplaren
met attributen als aircoriditioning of verwarmbare koplampsproeiers. En speciale scherpgeprijsde accessoire-pakketten
die de prijskoper over de streep
of een auto uit het slop moeten
trekken. Wie door de bomen
het bos nog ziet, mag zijn vinger opsteken-.
Tijdens de Autosalon van
Frankfurt in september lanceerden vele merken traditiegetrouw een fors aantal nieuwkomers. Sommige daarvan opvallend maar de meeste daarvan
brachten niet echt een aardschok teweeg of het moet op
details zijn geweest.
De opvolger van de Sunny behoort tot die laatste categorie.
Niet extreem opvallend vormgegeven maar toch genoeg om
hem een nieuwe naam toe te
bedelen: Almera. Niet dat de
naam Sunny. uit het leveringsprogramma verdwijnt. De vijfdeurs Sunny Wagon blijft gewoon leverbaar want er komt
voor zover nu bekend geen stationversie van de Almera op de
markt. De Sunny nieuwe stijl is

leverbaar in drie koetsvarianten, vijf uitrustingsniveaus en
met drie verschillende motoren. We reden een paar dagen
met een tussenmaatje, de driedeurs 1.6 GX ter waarde van
32.295 gulden.
Met de styling van de Almera
speelt Nissan op zeker. Hij oogt
klassiek en functioneel maar
roept geen emoties van bewondering op. Een doorsnee-auto
en waarom ook niet. Hij heeft
ronde vormen met een soort
Maxima QX-grille en een achterkant die het midden houdt
tussen een coupe en een stationwagon. Ten opzichte van de
Sunny is de wielbasis ruim 10
centimeter langer. We vinden
dit terug in het interieur. Voor
alle inzittenden biedt hij aanmerkelijk meer beenruimte
dan de Sunny.
Om even bij
het interieur
van de driedeurs 1.6 GX
te blijven. Hij
is - standaard -i---voorzien van
een airbag voor de bestuurder
en dat kunnen niet alle concurrenten hem navertellen. Waar
hij zich beslist mee onder'scheidt is de standaard airconditioning die langzaam uitgroeit tot het handelsmerk van
Nissan. Het lijkt een overbodigé luxe maar Nissan heeft wetenschappelijk weten aan te tonen dat klimaatbeheersing in
de auto een bijdrage kan léveren aan de veiligheid.
Alle benzineversies van de Almera zijn evenals de Maxima
QX voorzien van een elektronische startblokkering die alleen
door de startcode in de contactsleutel wordt opgeheven.
De bergruimte in het interieur van de Almera is behoorlijk en een dikke plus krijgt de
uitsparing bovenop het dashboard. Eindelijk. We begonnen
al bijna gewend te raken aan
dashboards waar alles vanaf
glijdt. De buitenspiegels zijn
elektrisch verstelbaar maar de
ramen moeten handmatig met
de slinger worden bediend. De
achterbank is in ongelijke de-

len neerklapbaar. Het stuur is
weliswaar in hoogte verstelbaar maar de stoel niet en wie
niét al te groot is zit net' even te
laag. Je kunt je elleboog bijvoorbeeld niet in een natuurlijke stand op de portierrand laten rusten.
Wat ik ook nog niet eerder
heb gezien is dat je vanachter
het stuur de scharnieren aan de
binnenkant van de motorkap
kunt zien. Mooi is anders.
De instap naar achteren
wordt vereenvoudigd dankzij
een walk-in systeem waarbij de
voorstoel naar voren schuift en
de leuning tegelijk omklapt.
Maar zoals bij zoveel auto's
schuiven stoel en leuning daarna niet terug in de oude stand.
Het zal wel met geld te maken
hebben, maar het blijft verve-

zich overigens niet als dat mes
door de zachte roomboter laat
snijden maar wat inspanning
vraagt. Met een vermogen van
100 pk bij zesduizend toeren en
een koppel van 139 Nm bij vierduizend toeren valt er weinig te
klagen. Hij gaat door tot een
top van 180 km/uur en voor de
staande start, naar 100 km/uur
klokt hij 11 seconden, dat is een
aardige rappe tijd voor de 1045
kg zware Almera.
We noteerden een testverbruik van 1:12 terwijl volgens
fabrieksopgave ruim 1:14 mogelijk moet zijn. De motor is bij
hogere toerentallen en snelheden nogal rumoerig maar wel
plezierig in het dagelijks gebruik. Over de trekkracht, zeker bij lagere toerentallen, geen
klacht maar een compliment.
Ditzelfde
geldt voor het
onderstel met
de 'multilink
beam' achteras. Een uit de
Maxima QX
overgenomen
constructie van torsie-as met
extra hulparmen onderdrukt
de kantelneigingen in bochten
en houdt de wielen beter op het
wegdek. Het veercomfort is op
een plezierige manier stug. Nissan verhoogt het rijcomfort
verder door de montage van
een goed afgestelde stuurbekrachtiging. Die dingen willen
nog weieens voor weliswaar
een lichte maar tegelijk gevoelloze besturing zorgen. Daar

Een onopvallende wagen
met enkele aardige details

Volvo Winterline
Volvo breidt de Lines voor de 440 en 460 tijdelijk uit met
Winterline. Dit nieuwe voordeelpakket bestaat uit winterwarme opties als verwarmbare voorstoelen, elektrisch verstelbare
en verwarmbare buitenspiegels, koplampwissers met sproeiers
en airconditioning. Dit laatste is een probaat middel tegen
beslagen ramen. De normale prijs van deze extra's kost 5.235
gulden maar Volvo biedt de Winterline aan voor 1.150 gulden.
Van de instap-Volvo 4401 maak je met dit pakket een wel heel
goed aangeklede auto

Voorkom nekletsel
Pieter van Vollenhove heeft als voorzitter van de Raad voor de
Verkeersveiligheid het startsein gegeven voor de campagne
'Voorkom nekletsel'. Langs een groot aantal snelwegen zijn bil'boards geplaatst. Ieder jaar lopen naar schatting 15 duizend
tot 30 duizend mensen in Nederland nekletsel (whiplash) op,
veelal bij kopstaart-aanrijdingen. De vaak langdurige klachten
variëren van nek- en hoofdpijn tot vermoeidheid en slaap- of
concentratiestoprnissen. De kosten voor de verzekeraars
bedragen jaarlijks 3 honderd miljoen gulden, dit is een derde
van het totale bedrag aan letselschade. Uit onderzoek is gebleken dat slechts 26 procent van de automobilisten met een goed
afgestelde hoofdsteun rijdt. In de meeste gevallen staat deze te
laag. Niet meer dan een kwart kent de juiste stand, namelijk
dat de bovenkant van de steun gelijk is aan de bovenkant van
net hoofd. In alle gevallen dient de afstand tussen hoofd en
steun zo klein mogelijk te zijn.

lend. De bagageruimte van de
Almera is met een inhoud van
340 liter aanmerkelijk groter
dan van de Sunny. Centrale
portiervergrendeling is alleen
in de 4- en 5-deurs GX-versie
standaard gemonteerd.
De 1.6 motor heeft, evenals de
lichtere 1.4 motor, vier kleppen
per cilinder en twee bovenliggende nokkenassen en dit geeft
hem levendige prestaties. Hij is
gekoppeld aan een vijf-bak die

heeft de Almera geen last van.
Hij stuurt licht maar strak en je
dweilt niet door de bocht. Het is
dus geen probleem om de Almera tussen de witte lijnen te
houden.
De Nissan Almera neemt gewoon plaats tussen de grijze
massa. Het is geen bijster opvallende auto maar steekt wel
op enkele details zijn concurrentie naar de kroon. En van
sommige details, zoals de airco,
mag Nissan best uitgroeien tot
De Combo Tour van Opel
trendsetter.
Everhard Hebly

Voorbode nieuwe RX-7?
Mazda presenteerde tijdens de
Tokyo Motor Show vorige week
de RX-01 met rotatiemotor.
Mogelijk is hij een compacte
voorbode van de huidige RX-7.

"AZDA HEEFT een
aardige
reputatie
opgebouwd op het
gebied van wankelmotoren en stak de laatste
decennia veel werk in de
ontwikkeling daarvan. De
RX-7 is daar het levende bewijs van.
Het is een mooi brok betrouwbaar techniek waar overigens wel een nogal ongezellige
prijs aanhangt, ruimschoots
anderhalve ton. In Tokyo toon-

de Mazda de wereld enkele
nieuwe conceptcars waarvan
een met rotatiemotor, de RX01. Het is dus helemaal niet zo
ondenkbaar dat de RX-7 binnen afzienbare tijd een opvolger krijgt. De achterwielaangedreven RX-01 is veel compacter
dan de RX-7 want hij is met een
lengte van 4 meter bijna 30 centimeter korter.
In de breedte veranderde weinig en hij oogt dan ook kort en
breed. De binnenruimte bleef
intact. De rotatiemotor is niet
meer in de lengterichting voorin maar midscheeps achter de
stoelen geplaatst. De uitlaatspruitstukken zijn naar de zijkant verhuisd en bevinden zich
nu aan dezelfde kant als de inlaatkanalen.
De nieuwe wankelmotor

In het voorjaar van 1996 start
Rover in Nederland met de
levering van de onlangs
geïntroduceerde nieuwe 200serie. Hij komt als drie- en
vijfdeurs en in een groot aantal
uitvoeringen op de markt.

De Mazda RX-01
ademt vrijer door aanpassingen in het aanzuigtraject. Het
vermogen en koppel zijn lager
dan van de RX-7 maar het toerental waarbij hij de maximale
waarden bereikt is hoger. Het
vermogen bedraagt 220 pk bij

85 honderd toeren, het koppel
216 Nm bij zesduizend toeren
en dit betekent toch een betere
trekkracht. Mazda spreekt niet
voor niets van een vooruitstrevende sportauto met pure dynamiek.

R

OVER
BESCHIKT
straks over een geheel vernieuwd en
breed modellenprogramma. Dé vernieuwing
begon met de 600-serie en
later de 400-serie. De 200 die
tijdens de Londpn Motor
Show het levenslicht zag is
een op en top Rover die nu
eens niet ontwikkeld werd
in samenspraak met BMW
of Honda.
Rover heeft de bekende eigenschappen die het merk eigen zijn gekoppeld aan een
jeugdig uiterlijk en dat maakt
de 200-serie toegankelijk voor
een groot publiek. Toch laat
Rover er geen twijfel over bestaan dat het onderscheidend
wil zijn en dus gaat ze niet in
alle opzichten mee in de maalstroom van concurrenten.
De 200 krijgt te maken met
auto's als de Opel Astra en VW
Golf. De meeste fabrikanten uit
deze klasse laten de prijslijst
beginnen onder de 30 mille. Rover Nederland kondigt prijzen
aan die beginnen bij 33 duizend
gulden en oplopen-tot ongeveer
50 duizend gulden.
Bij een hogere prijs dan de
concurrentie mag je ook meer
verwachten. Rover belooft een
bovengemiddeld rijcomfort en
een uiterst complete uitrusting

Oldtimerbeurs Autotron

Frisse Rover 200
mikt op groot publiek
met al vanaf het instapmodel van de H-frame ophanging. Het
houtinleg in het interieur en kenmerk hiervan is dat een
een ongelijke delen neerklapba- sportieve rijstijl mogelijk is
re achterbank. De rij-eigen- zonder dat er teveel concessies
schappen zijn in grote lijnen worden gedaan aan het rijcomvergelijkbaar met die van de fort.
400-serie.
In totaal zijn er vijf krachtHet accent ligt evenwel iets
meer op sportiviteit en daarom bronnen beschikbaar. Onderis de achterwielophanging aan- aan staat een 8-kleps 1.4 liter
gepast. Hij beschikt over een met 75 pk. Daarna volgen een
door Rover ontwikkelde versie 1.4 liter met 16 kleppen en 103

pk en een 111 pk sterke 1.6 liter
met 16 kleppen. Het topmodel
is de drie-detirs 200vi niet de 1.8
liter VVC-motor van de MGF
die een vermogen levert van 145
pk. Nummer vijf is een 2.0 liter
turbodiesel met 86 pk. Ter vergelijking: de instapmodellen
van de Golf en Astra beschikken eveneens over een 1.4 motor maar die leveren slechts 60
pk.'

Op zaterdag 18 en zondag 19 november staat het Autotron in
Rosmalen in het teken van de traditionele Oldtimerbeurs die
jaarlijks veel internationale belangstellenden trekt. Nieuw
voor de beurs is de veiling op zaterdagavond. Vanaf zeven uur
brengt de bekende veilingmeester Jan-Pieter Glerum vele tientallen klassiekers onder de hamer. Zowel op zaterdag als zondag gaan de deuren van het Autotron 's morgens om negen
uur open. De entreeprijs bedraagt 15 gulden voor volwassenen en 7 gulden 50 voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Gratis wintercontrole
Alle Peugeot-rijders zijn tot en met zaterdag 2 december weikom bij hun dealer voor een gratis wintercontrole. Als de
auto in orde wordt bevonden ben je tot l april 1996 verzekerd
van gratis starthulp aan huis. Een wat vreemde combinatie
als je er goed over nadenkt, immers, waarom heb je nog starthulp nodig als die auto in orde is? Klopt, daarom geeft
Peugeot na controle een Startgarantiebewijs. De starthulp zal
in praktijk weinig uitrukken, is de overtuiging van Peugeot.
Bij de controle inspecteert de dealer 25 vitale punten zoals
motor, koeling, accu, remmen en banden.

De Grote Mitsubishi Bonus-actie is een enorm
succes. Daarom gaan we 141 volle vaart verder met dit
unieke voordeel festijn. We /etten nog even op 'n rijtje
wat er voor u valt te verdienen. Allereerst krijgt u op
bijna alle Mitsubishi modellen een prijsvoordeel dat
kan oplopen tol ƒ 3.000,-! En daar bovenop ontvangt
u bij elke nieuwe Mitsubishi personenauto, m.u.v. de
Carisma, een bonus-cheque van ƒ 1.000,-. Voor meer

Het prijsvoordeel op de Mitsubishi Galant kan

informatie én een proefrit bent u van harte welkom bij

oplopen tot ƒ 2.250,-. De Galant is leverbaar
vanaf ƒ 36.645,-. En daar gaat de ƒ 1.000,-

de Mitsubishi dealer. Doe uw voordeel!

bonus-chequè nog eens af!

De Mitsubishi Colt met een bonus in de vorm van

De Mitsubishi Space Runner. Nu met een prijs-

een Economy pakket (gratis rijklaarmaken en

voordeel van ƒ 1.900,-. Hierdoor is de Space

geen verwijderingsbijdrage). Daardoor is

Runner leverbaar vanaf ƒ 43.995,-. En daar gaat

de Colt nu rijklaar vanaf ƒ 24.495,-. En daar gaat nog eens de

de ƒ 1.000,- bonus-cheque nog eens af! Het voordeel geldt ook

ƒ 1.000,- bonus-cheque af!

voor de grijs kenteken versies.

/

De

Mitsubishi

Lancer

l .3 nu

met

De Mitsubishi Space Wagon. Nu met een prijs-

een

voordeel dat oploopt tot ƒ 2.250,-. Hierdoor

bonus in de vorm van een Economy

wordt de vanaf-prijs van de Space Wagon

pakket (gratis rijklaarmaken en geen

ƒ 49.995,-. Van deze prijs gaat ook nog eens de ƒ 1.000,- bonus-

verwijderingsbijdrage).
De Lancer 1.6 en 2.0 diesel zelfs met een prijsvoordeel

cheque af! Het voordeel geldt ook voor de grijs kenteken versies.

van ƒ 1.500.-. De Lancer is nu rijklaar vanaf ƒ 27.995,-.
En hier gaat de ƒ 1.000,- bonus-cheque nog eens af!

Ter gelegenheid van de 50.000ste(!) verkochte Mitsubishi
bedrijfswagen in Nederland, nu de Mitsubishi L200 pick-up
en L300 bestelwagen met ƒ 2.000,- (excl. BTW) aan gratis
De Mitsubishi Lancer Wagon. Nu met een prijsvoordeel tol ƒ3.000.-.
Daarmee is de Lancer Waeon leverbaar vanaf
ƒ 32.995,-. En daar gaat nog eens de ƒ 1.000,- bonus-cheque af!

accessoires of ombouwvoorzieriingen. Of de helft
contant. De L200 en L300 worden ook geleverd
door

de

Mitsubishi

bedrijfswagendealers.

Mitsubishi. Je eigen karakter.

MITSUBISHI
MOTORS
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Nieuwe serie
gidsjes
In het voorjaar introduceerde Uitgeverij Krikke
de nieuwe serie 'Dat zijn
nou'typisch....' waarin de
eigenaardigheden van de
bewoners van bekende vakantielanden
besproken
worden.
De gidsjes over Fransen,
Engelsen,
Spanjaarden,
Zweden, Grieken en Amerikanen vonden gretig aftrek. Daarom komt de uitgeverij dit najaar mét zes
nieuwe deeltjes. Hierin
staan de Duitsers, Russen,
Australiërs, Oostenrijkers,
Belgen en Nederlanders
centraal.
Deze gidsjes geven de lezer een inzicht in het gedachtengoed en de gebruiken van mensen in een ander land. De eigenaardigheden van de bewoners komen ruim aan bod in de
boekjes. Al hun (on)hebtaelijkheden worden besproken. Karakter, obsessies,
gevoel voor humor, gezondhéid en hygiëne, seks,
traditie, zaken doen en tal
van andere onderwerpen
worden onder de loep gelegd. Ironisch, soms sarcastisch en zonder ook
maar één taboe uit de weg
te gaan.
Vanaf 21 november zijn
de boekjes verkrijgbaar in
boekhandel, kiosk en warenhuis voor 8,95 gulden.

6

P EEN VAN de bovenste planken in het nostalgische winkelhoekje staat een van haar oudste
blikken, een jamblik uit het
begin van deze eeuw en in de
kast staan - keurig achter
glas - een pak Radion en een
kartonnen Vimbus 'te wachten op een klant'.
Zo lijkt het althans in het
winkeltje in grootmoedersstijl,
dat Annemarie Heiligers-Jansen uit Renesse in haar museum, De Blikvanger heeft ingericht. Een museum vol met
allerhande b, likken die elk hun
eigen verhaal vertellen. Een
verhaal dat voor elke bezoeker
herkenbaar is, want wie kent
niet die beroemde Droste blikken, de strooibussen Zwitsal
voor zachte babybillen en de
blikken van De Gruyter?
Alles wat oud is en daardoor
een eigen verhaal heeft, boeit
haar en iets weggooien? Dat
druist lijnrecht in tegen het karakter van Annemarie Heiligers. Dat haar eerste blikje, dat
ze 25 jaar geleden in handen
kreeg, de oudste spruit van een
wel zeer omvangrijke familie
Blik zou worden, lag dan ook
voor de hand.

O

Door de vaak leuke en soms
ook tijdgebonden afbeeldingen
(zoals regeringsjubilea) boeien
die blikken en roepen ze bij velen iets van herkenning op.
Geen rorrmielmarkt of braderie
sloeg ze over om te zien of er
iets van haar gading bij was,
maar ook kennissen die wisten
dat hun 'zolderdochters' bij Annemarie op een gastvrij onthaal
konden rekenen, zorgden ervoor dat haar collectie blikken
in rap tempo een grote omvang
kreeg. Zozeer zelfs dat er in

Nostalgisch
in museum De

Tips van
collega's
De Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP)
viert het vijftigjarig bestaan. Bij de NNP zijn
tal van plaatselijke
kranten aangesloten, zo
ook Weekmèdia BV, uitgeefster van deze krant.
In het kader van hetjubileum heeft de redactie
van deze vrij e-tij dspagina collega's van enkele
andere NNP-bladen uitgenodigd een interessante bezienswaardigheid
uit hun werkgebied te
beschrijven. Het gaat
niet zozeer om de tip die
de plaatselijke WV ook
verstrekt, als wel om
iets dat hoewel misschien minder spectaculair toch een bezoekje
waard is. Deze week de
derde aflevering, verzorgd door collega's van
de Zierikzeesche
Nieuwsbode.

Anneraarie Heiligers heeft
van De
Blikvanger in Renesse een
echt ouderwets
dorpsgemaald;.
.Zo eentje
waarde
stroop
nog uit
een vat
wordt getapt en
w_aar al^tijdtijd
' "* en lust
voor een
praatje
was
•

Foto Joop
van Houdt

huis nauwelijks nog een blikvrij plaatsje te vinden was.
En wilden de kinderen een
koekje of snoepje, dan moesten
er eerst talloze blikken worden
opengemaakt, want in welk
blik dat lekkers nu precies zat.
Tja, dat was weieens als het zoe-

ken van een speld in een hooiberg.
Met de aanbouw van een
ruimte van ongeveer veertig
vierkante meter aan de zijkant
van het huis kwam er in een
klap een eind aan deze blikken
'woningnood' en kon Annema-

(ADVERTENT/E)

(advertentie)

rie Heiligers met hulp van echtgenoot Jan haar ideaal van een
eigen museum verwezenlijken.
Een klein museum boordevol
blikken dat de meer dan toepasselijke naam De Blikvanger
draagt. Want blikvangers zijn
het, de blikken die in menig
huishouden een onmisbaar
voorwerp waren en nog altijd
zijn.
Met het oog op dat nog 'eerlijke' huishouden zonder magnetron, keukenmachine en ander
technisch vernuft is in De Blikvanger een echt ouderwets
dorpswinkeltje te vinden. Zo
eentje waar de stroop nog uit
een vat wordt getapt en waar
altijd tijd en
lust voor een
praatje was.
Het winkelinterieur is
door echtgenoot Jan ge- -----maakt met behulp van allerlei losse meubelonderdelen zoals antieke kastdeuren en wat tafelpoten. In
het winkeltje is van alles te
koop: pakjes shag uit de tijd dat
die nog 65 cent kostten, kleurige snoeperijen (van taeschilderd piepschuim) in glazen
flessen en schoonmaakmiddelen als Castella en Vim.
Op een van de bovenste planken prijkt het oudste exemplaar uit de blikkenverzameling: een fraai beschilderde
jamtrommel uit het begin van
deze eeuw. Een pronkstuk
waarop Annemarie Heiligers
met recht trots is. Dat is ze ook
op haar 'blauwkast' waarin de
meeste blauwe blikken een
plaatsje hebben gekregen. Onder meer ook het beschaafd
'Haagsch' doosje met hopjes,
van de legendarische bakker
Krul. In die kast is ook een oud

doosje boterbabbelaars uit 1900
te zien.
Die talloze blikken heeft Annemarie Heiligers niet alleen
op kleur, maar ook op merk en
ouderdom gerangschikt. De
meeste hebben een plaatsje gevonden in de-schappen langs de
wanden maar een aantal blikjes
en blikken is ook te bewonderen in de glazen vitrine in het
midden van de ruimte.
Daarin bevindt zich onder
meer een echte Esscher bus.
Ooit gekocht op een rommeimarkt, terwijl diezelfde bus
ooit op een taxatiedag van Sotheby's en Christies te zien was.
Annemarie Heiligers moet er

ming tegen een mogelijk
atoomaanval bood." Mocht het
onverhoopt mis gaan, dan zou
zo'n blik biscuits goed van pas
komen.
Minder beangstigend is het
zoutvormige doosje voor profetenbrood, een soort kadetje.
Een zeer bejaard exemplaar gezien de vermelding van het telefoonnummer 1. Hoewel er onder de blikken exemplaren zitten die de benaming kunstwerk
best verdienen, bleven ze in negen van de tien gevallen naamloos. Toch heeft Heiligers door
veel speuren en zoeken wat
achtergrondinformatie over de
ontwerpers verzameld. Maar
ook informatie over weggevertjes als de
'Gruyters
Snoepje van
de Week', de
Persil-kralen
en verzamelplaatjes heeft ze tot een apart
boekje gebundeld.
Hoewel veertig vierkante meter niet ruim te noemen is voor
een dergelijke collectie blikken, zijn er in De Blikvanger
nog. twee vitrines opgesteld
waarin Schouwen-Duivelandse
verzamelaars een maand lang
hun spullen kunnen tonen. Zo
werden er eerder al Barbiepoppen en Dinky Toys tentoongesteld.

Blikken Welfare biscuits die
in hongerwinter werden gedropt

en u helpt
honderdduizenden
mensen aan werk!
Dit is iets voor u: vier keer per jaar kans maken op
drie miljoen gulden. Dat kan in de NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING, met de beste winstkans ter wereld. Het aantal deelnemers is beperkt.
Op = op! Lees snel verder!
NATUURLIJK DOET U MEE:
Deze NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING
is opgezet om werkgelegenheid te scheppen. Er ligt een
uitgekiend plan dat voorziet in 240.000 nieuwe banen in
de derde wereld.
Die banen komen er dankzij export, projecten en
opdrachten vanuit Nederland. Dat schept nog eens
40.000 nieuwe banen in ons eigen land.
Daar wordt iedereen beter van!

Anita Kooi,
directeur van EUROJOBFUND
Onze NATIONALE
SUPERK/WS

GOUDEN

UITLOTING

heeft de beste winstkans ter
wereld. Vier keer per jaar Je kans
op drie miljoen gulden!
En -de wetenschap dat u op een
effectieve

manier

miljoenen mensen helpt niet
structurele hulp. Helpt u mee?

ZO WERKT HET:
De Ministeries van Financiën en Justitie hebben de vergunning onder nr. LO. 930/039/114.93 gegeven voor
het openstellen-van een premie-obligatielening van een
half miljard gulden. De looptijd is 10 jaar.
Nu kunnen 500.000 mensen in Nederland een obligatie
leasen. Dat kost iedere deelnemer f. 15,90 per maand.
U kunt tien jaar lang meedoen, maar ook per jaar kosteloos opzeggen. Vier keer per jaar wordt één nummer
uitgeloot en drie miljoen gulden uitgekeerd.
De opbrengst is 2.5 miljard gulden voor werkgelegenheid in eigen land, maar vooral ook in die landen die het
zo hard nodig hebben. Plus vier nieuwe miljonairs per
jaar! U kunt er één van zijn!
DE FISCUS BETAALT MEE
Het bedrag van f. 15,90 per maand (=f. 3,68 p. week)
mag geheel van de belasting worden afgetrokken.
In het 50%-tarief is de deelname dan nog maar f. 1,84
per week.

DE ACHTERGRONDEN
De wereld verandert snel. Overal ontvluchten mensen
armoede en komen op de westerse welvaart af. Wij kunnen ze NIET tegenhouden. Wij kunnen er WEL voor zorgen dat de ellende in hun eigen land afneemt. Het probleem ter plekke oplossen.
Bijvoorbeeld door 240.000 ambachtelijke arbeidsplaatsen te scheppen in de landen op weg naar ontwikkeling.
Zo helpen we daadwerkelijk honderdduizenden mensen
aan een zinvol bestaan.
Na de Tweede Wereldoorlog is ook óns land weer op de
been geholpen. Laten wij nu anderen helpen om zelf
.armoede en honger te bestrijden.
WIE ORGANISEERT HET?
De NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING is
een initiatief van de Stichting ETP, the European Council
for Trade Promotion. ETP heeft de uitvoering in handen
gelegd van EUROJOBFUND te Rotterdam, die daartoe
samenwerkt met CBS Commercial Business Support
Group bv te Amsterdam. EUROJOBFUND least de obligaties aan de deelnemers.

DOE MEE EN PAK DIE KANS OP
DRIE MILJOEN GULDEN!
Dit doet de NATIONALE
SUPERKANS UITLOTING:

GOUDEN

B

Uitloting op basis van de vergunning, verleend
door de Ministeries van Justitie en Financiën,
nr.L.0. 930/039/114.93;

B

Maakt de komende jaren 40 mensen miljonair;

B

Zorgt voor 40.000 nieuwe banen in eigen land en
240.000 nieuwe arbeidsplaatsen in landen op weg
naar ontwikkeling;

B

Biedt een winstkans groter dan bij bestaande
loterijen en bijzonder lage deelnamekosten op jaarbasis.

BON VOOR MULTI-MILJOENEN
PAK DIE

Ja, ik doe mee de NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTINC! Elk fnvartas/
Met de beste winstkans ter wereld, voor slechts f. 15,90 per maand, fiscaal aftrekbaar.

KANS,

ƒ 3.OOO.OOO,-

DOE MIE!
Stuur hem
van t
nog in.

Naam/voorletters
Adres
Postcode/Plaats
,_ Telefoonnummer
q
t\i
P Postbanknummer
^ Banknummer

Ik machtig U hiirbij tot n>*ri*ropr»gging maandeftjfrf
f. 15.90 af (• ichrtfv*n. Ik do» minimal 12 maand«n
me*. Deelneming aan de Nationale Gouden Superfrans
Uitioting Imp'iceart aanvaard/ng van de Algemtna
Voorwaard*".
Vicgimning v*rf«rnd door d* MfnJit»ri*i van Financien
•n Juittie orioV nummer L.O. 930/039/114.93.

LTJ

T

^' Handtekening
o Datum

BOES

donder postzegel) zenden naar; EUROJOBFUND bv,
Antwoordnummer 61202,2506 WB DEN HAAG.

nog om grinniken.
De veelal kleurige blikken
zijn niet alleen leuk om te zien,
ze hebben ook een historische
waarde. Wat te denken van de
grote blikken Welfare biscuits
die in de hongerwinter boven
de Randstad werden gedropt.
Of het blik met afbeeldingen
van Stalin, Hirohito, Churchill
en Roosevelt dat kort na het
einde van de Tweede Wereldoorlog verscheen. De drie astronauten Armstrong, Aldrin en
Collins die in 1969 als eersten
op de maan landden zijn eveneens in blik vereeuwigd.
Dat de Koude Oorlog in de
jaren zestig ook Schouwen-Duiveland beroerde, blijkt uit een
sober vierkant blik, goed voor
72 noodbiscuits. „In die jaren,"
zo vertelt de museumhoudster
„kwamen ze ook hier kijken of
je kelder 'voldoende bescher-

Gekostumeerde ontvangsten

TpLKE EERSTE ZONDAG van de maand ontvangen regent
f-J Willem van Boreel en zijn dienstmaagd Saar de bezoekers van Beeckestijn in vol ornaat. Beiden, gekleed in de
kostuums uit de 18-e eeuw, vertellen over hun glorietijd van
Beeckestijn.
De hoogweledelgeboren heer Boreel vertoeft hoofdzakelijk
in de stijlkamers, terwijl Saar haar werk doet in de overige
vertrekken. Allebei hebben ze hun eigen verhaal: de heer des
huizes vertelt over de manier van leven van de rijke regenten
in zijn tijd en Saar vertelt hoe de arbeidende klasse werkte en
woonde op zo'n riante buitenplaats.
Met deze manier van presenteren, hoopt het museum de
geschiedenis van Beeckestijn levend te maken. Huize Beeckestijn is een oorspronkelijke 17-e eeuwse buitenplaats. Na
ingrijpende verbouwingen tussen 1716 en 1721 kreeg het huis
een voorgevel in Lodewijk XIV stijl. De stijlkamers hebben
allemaal een 18-e eeuws interieur.
Het bijbehorende park is evenals het buitenhuis voor het
publiek toegankelijk. Vlakbij het huis zijn twee tuinen omgeven door slangemuren met her en der tuinbeelden in stijl.
De eerstkomende ontvangst vindt plaats op zondag 3 december om één, twee en drie uur 's middags. De kosten van de
entree bedraagt 3,50 gulden per persoon. Kinderen tot 12 jaar,
CJP-houders en mensen met een 65+ kaart betalen twee
gulden. Huize Beeckestijn ligt aan de Rijksweg 136 in Velsen
Zuid.
Voor meer informatie telefoon 0255-512.091.

Herfstexcursies in duinen
ET NATIONAAL Park Zuid-Kennemerland organiseert
H
diverse excursies onder deskundige leiding door het
duingebied. 'De winter komt' is het thema van zondag 10
december en op zaterdag 16 december vertelt de boswachter
van alles over de wintervogels.
De excursies op de zaterdagen starten om twee uur 's
middags en de zondagexcursies beginnen om tien uur 's
morgens. De tochten duren anderhalf uur. De vertrekplaats
is steeds ergens anders. Voor deelname is opgave van te voren
verplicht (telefoon 023-525.7484). Voor de wandeling is alleen
een geldig toegangsbewijs van het Nationaal Park nodig. Deze
zijn ter plaatse te koop. Kosten 1,75 gulden voor volwassenen
en vijftig cent voor kinderen. Honden zijn in het gebied niet
toegestaan.

(ADVERTENTIE)

De BoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen Ie doen.
KIJK SNEL IN DEZE

Tot en met 6 januari is in het museum
een expositie van kerststallen te zien.
Het museum aan de Capelweg 18 in
Renesse is geopend op dinsdag en vrijdag van tien tot 12 uur. Op zondag 10 en
zondag 24 december is het mliseum
geopend van 11 tot drie uur. Na 6 januari gelden andere openingstijden. Voor
informatie: 0111-4B1794.

Deze vrije-tijdspagina
verschijnt wekelijks in alle
edities van VVeekmedia.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104.1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 •
562.2840 (niet op vrijdag).

Krachttraining
Ilemco Daalder is hoofd Beleid en Beheer, Amsterdamse
Bos. Iedere 14 dagen doet hij op
deze pagina in een column verslag van het leven in 'zijn' hos.

U OOK dat het AmDENKT
sterdamse Bos alleen ge-

schikt is om te wandelen, l'ietsen, voetballen en vissen? En
zou u wel eens wat avontuurlijker willen dan die gewone, alledaagse ontspanning? Dan hebben wij goed nieuws voor u: in
het Amsterdamse Bos is veel
meer te doen dan u denkt!
Met bomen praten bijvoorbeeld gaat prima in het Bos.
Ondanks het lawaai van vliegtuigen en snelweg zijn de bomen uitstekend in staat het
weer te voorspellen of antwoord te geven op knellende levensvragen. Wij van de boswachterij treffen steeds, vaker
mensen aan in innige omhelzing met een boom. Daarna nemen ze enige afstand en gaan
naar de boom staan staren. De
antwoorden schijnen dan vanzelf te volgen. Heel wat goedkoper dan de krant of de psycholoog. Wij verwachten dat de populariteit van deze recreatievorm sterk toe zal gaan nemen
nu prinses Irene zich publiekelijk onder de bomenpraters geschaard.
Ook voor gezonde modderbaden kunt u in het Bos terecht.
Dat beweert tenminste een van
onze vaste bezoekers. De afgelopen herfst kwam deze gespierde meneer elke dag even
een modderbad nemen in een
slootje bij polder Meerzicht. In
de bijtende kou even de zwembroek aan en vervolgens tot de
nek toe in de prut. Goed voor
knieblessures, zo verzekerde
hij ons. Wij verwachten niet dat
déze recreatievorm erg populair gaat worden.
Daarnaast hebben wij mogelijkheden voor krachttraining.
Die worden regelmatig getoond
door een andere, ook nogal gespierde vast klant. Wij treffen
hem regelmatig aan terwijl hij
over de ruiterpaden loopt met
een boomstam op zijn nek. De
boomstam is anderhalve meter
lang en dertig centimeter dik en
dus heel zwaar. Onze klant
springt ook weieens het water'
in met zijn boomstam. Hij
loopt dan honderden meters
evenwijdig aan de oever door
brede sloten en vormt een heel
aparte
bezienswaardigheid,
vooral bij slecht weer.
Bomenpraters, moddertaaders en balkensjouwers: u ziet
dat onze leus 'veel meer te doen
dan je denkt' de lading volledig
dekt.
Remco Daalder

WEEÏ

geeft u meer!

In het kader van een samenwerkingsproject van het
Kinderoncologisch Centrum van het Academisch Ziekenhuis van de
Vrije Universiteit met Pathé Cinemas, Buena Vista en Weekmèdia
draait op zondag 26 november een benefietvoorstelling van de
familiefilm

Santa
Claus
in het Tuschinski-theater
in Amsterdam.
De gehele opbrengst van
deze film wordt geschonui The Walt Disney Company. All
ken aan 'VU Onderzoek
Rcscrvecl
Naar Kinderkanker', het
zogenaamde VONK-project. Met het geld, van onder andere deze voorstelling, wordt specialistische onderzoeksapparatuur aangeschaft die van vitaal belang is
voor kwalitatief goed onderzoek ter verbetering van de therapie bij
kinderen met kanker. In deze krant wordt voorafgaand aan de benefietvoorstelling redactioneel aandacht besteed aan het
Kinderoncologisch Centrum.
De benefietvoorstelling begint om 11 uur 's morgens en kost tien gulden
De film Santa Claus vertelt het verhaal van vader Scott en zoon
Charlie. Nadat de echte kerstman op kerstavond van het dak gevallen
is, trekt Scott diens pak aan en vertrekt samen met Charlie naar de
Noordpool. Daar hebben de twee een ontmoeting met Bernard, het
hoofd van de elfen, de kleine helpers van de kerstman. Bernard vertelt dat degene die het pak van de kerstman aantrekt, alle taken en
verantwoordelijkheden moet overnemen. In de 12 maanden die volgen dijt Scott verschrikkelijk uit en krijgt een grote witte baard. Als het
weer kerstavond is, zorgen Scott sn zijn zoon met acht rendieren en
de speciale Elfen-eenheid voor een schitterende kerst en er is niemand meer die nog twijfelt aan het bestaan van de kerstman.

Vanaf donderdag 9 november kunt u via het zogenaamde 'voice-mailsysteem' van het Tuschinki-theater kaartjes reserveren voor deze
benefietvoorstelling. Het telefoonnummer is (020) 626.2633.

geeft u meer!
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* Verl 9/11 fietspad Bentveld Z'vrt zwarte schooltas
Gevonden''Bel 5714855 18u

i NIEUW IN ZANDVOORT

Weggelopen of
gevonden dieren

HANDELSDRUKWERK
TROUWKAARTEN
UITNODIGINGEN
BROCHURES
FOLDERS

:

* Nog steeds* vermist Floyd,
geheel rode kater Voor info
023 -5718668, 0206035607

•'" :'•"!,':;.'ÉÉN BEDRIJF
VOOR At UVI GRAFISCHE WENSEN

Felicitaties

X.Y.Z
B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtsérv. 020-6424800.

UW FOTO'S EN
ONTWERPEN
OP EEN T-SHIRT
(LEUK ALS KADO)
F 29,95

Tothepomt

Aannemersbedrijf B & U
voor al uw bouwkundige
werkzaamheden, 23 jr erv.,
kan ook uw bouwvergunning
verzorgen. Tel. 020-6342373

TAFELS

Tothepomt

Jan Best

Vrijwilligers
gevraagd

* Erwin, gefeliciteerd met je KliintKiothl 2 Zondert l M n 023-5720212
E M
1e vaste baan Papa & Mama

Eiken wandkast 155 cm br.,
200 cm hg, 6 kastjes, 3 laden,
1 vitrine, pr. no.tk 5719728

Keizersgracht 357,
020-6232736
Showroom.
Mr. J Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137

Beeld en geluid

Tafeltje Dekje zoekt vnjwilligers (m/v). Bel Welzijn Ouderen 023 - 5719393
* Nico, h g m de prijs van de
Manaschool Z'vrt zkt v.
beste flight op de cruquius haar leerl. 'n werkend tv-toe- • Rubrieksadvertentie'' Zie
Bob, NIC, Martha, Klaas, Wim stel Wie helpf? 023-5719827 voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

T.k . 2V2-zits bank, z.g.a.n ,
beige velours, Chesterfield,
ƒ175. 5717231, na 18 u.

Veilinggebouw Amstelveen
heden inbreng voor veiling
11 en 12 december
Spinnerij 33' 020-6473004.

* T.k. eiken nachtkastje, 2 laden, kan ook dienen als tel.kastje, ƒ75. 023- 5715168.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

ÉÉN BEDRIJF
.;'
VOOR AL UW GRAFISCHE WENSEN

PIANO
SPELEN

Aanneming en
vernieuwbouwing

VAN IDEE TOT UITVOERING l
't BINNENHUIS, m- verkoop ,
antiek, kunst, oude inboedels.'
2 betrouwb Hongaarse meis- Gasthuisplem 3, 023-5715760.
jes zoeken werk, 's midWoninginrichting
dags/'s avonds of weekend
300 in voorraad
(huish. werk, oppas o i.d ),
*Aang. KRISTALLEN kroon
antiek, klem,
Tel.. 023-5720175, kam. 201,
ƒ285,- in gebr. te zien
groot, dik, dun
Tel. 023 - 5715884

VAN IDEE TOT UITVOERING t

* Moeder Bets, h g met de
goede uitslag De rest is 'n
peuleschillet|e

KOLONIAALSTIJL

Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look 700
stoelen, div. modellen tafels,
Zonder invest en erv. aan de
ook met marmer, kasten,
slag in de verkoop. Bel A C P banken, vitrines, bureaus,
(mits i b v. auto, max 45 ]r) decoratie enz. JAN BEST,
035 - 6950822, 10-16 uur
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.- Mr J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
Personeel

Muziekinstrumenten

Verhuizingen

.
. • ÉÉN SEDRIJF
VOOR AL UW GRAFISCHE WENSEN'

aangeboden

ENZ.

l

'/.. /.induioil- N i c - i i w - l i l . n l

ir

Verloren dinsdag 14 november 1400 uur in centrum
Beloning voor vinder Telefoon 5712406.

NIEUW.IpNDVOO,RT

Kunst en antiek

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd

DIREKI
FUU.COLOUR
UITPRINTEN VAN DISK
WINDOWS & APPLE MAC.
| NAAR KLEUBENKOPIEERMACHINE
OP 160 GRAMS PAPIER'

U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU bij

To the pomt
VAN IDEE TOT UITVOCRINQ l

KltintKriulil!Zd.!oil

Zonnebanken

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
' 020-6413187

DE KLUSSENBUS
Voor ledere klus, bellen dus.

ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
Verlenging ƒ75,- p.w
023 - 5730183/06 - 52812146

VERHUUR van PIANO'S
al v.a ƒ50 per mnd
Gepens. schilder heeft nog Bel voor onze voorwaarden:
tijd voor binnen- of buiten- 02946-4292, Fa. Holla & Zoon
Baby-artikelen
werk. Tel: 023 - 5718248.
•
Rubrieksadvertentie
opSCHILDER heeft nog tijd v.
1
binnen- en buitenwerk. Vrijbl geven? Zie voor 'adres en/o *T.k. witte, neten wieg 01
telefoonnummer
de
colofo
prijsopgave.
wieltjes ƒ 150. Tel. 5714113
Bellen na 18.00 uur: 5719800. in deze krant.

Tel.: 023 - 5713780
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KIRST

OVERHEMD
maten 39 t/m 44

Dames/heren gevraagd, 18-+ 26 jr, die SHAG roken
en mee willen doen aan een marktonderzoek
U krijgt hier een vergoeding voor Inl 020 - 6654447

<L„//
/•/
//
ir^
7 A -

L - / .', v,,/ // ö
/ , ' , . / / ' - ; , / /'/ /l

FRAAI DENIM
Oproepen - Mededelingen
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ELDERS

SINTERKLAAS KOMT NAAR HET
WITTE BEDJES KINDERFEEST!
Op zaterdag 18 november a s komt Sint Nicolaas aan voo
het CS m Amsterdam Na zijn feestelijke intocht gaat hij door
naar Koninklijk Theater Carré Daar vindt vanaf 14 00 uur een
fantastisch feest voor kinderen plaats, waar wordt gezongen
en gelachen Een zeer gevarieerd programma met een optre
den van HAKIM, bekend van Sesamstraat, de BOEFJES DE
STERKSTE MANNEN VAN NEDERLAND, MR TED, dit alle:
wordt gepresenteerd door HARRY SLINGER met muzikale
begeleiding door CRESCENDO Toegang bedraagt ƒ 10,p.p.
De kaartjes zijn, zolang de voorraad strekt, te koop aan de
kassa van Carré Voor telefonisch reserveren 020-6225225.
EEN GEZELLIGE AVOND
ook dit jaar"1
Bel dan weer
het Sint en Pietpaar
023 -5713780

MODIEUZE DAMES

ELDERS &9T

E1""" ' -j l
PER PAAR L1.,--

* Nico + Wim, bedankt voor
de kaart. Het was 37 jaar
Groetjes Bert, Maaike
•*•Rini, Herman, heel veel
plezier en tot ziens m/op
Sando Las Polmas Nico/Wim
Sint en Piet aan huis als vanouds ƒ35 Tel 023-5713310

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

ROBIJN
WASVERZACHTER
"PACIFIC"
FLACON 500 ML

DAMES PANTY
15 denier Lycra, maten
38/40 of 42/44, in diverse
modieuze kleuren

ELDERS &S&
* bezoek aan

pasruimte

het

haarwerken
en pruiken

TESA HOBBYLIJM + PLAKBAND
PER SET - ELDERS^98-

huis of m

* ruime
sortering m

17 cm o, bijzonder
geschikt voor uw
kerstsier. In de
"leuren rood of wit

-s%®«cJiè4

Een pruik als het
nodig is!

' * aparte

ZWARE KWALITEIT
FIETSSLOT

div. kleuren, maten 36 - 41

Manaschool Z'vrt zoekt voor
haar., leerl een werkend tvtoestel Wie helpt? 5719827

* Nico, wij zijn trots op je
met de prijs op de Cruquius
Rini, Herman, Marjon, Kathy

4 PENLIGHTS OF 2 MIDDEL

PANTOFFELS

* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakketi Wij hebben
evt 'n adres 02907-5235

* New York was te gek1
Groetjes uit zonnig Flonda,
tot gauw1 Liefs Debby

onmisbaar bij pech onderweg, 2 meter lang

TESA DECORATIETAPE
met afroller - ELDERS.2^8-

ziekenhuis

* ziekenfondsleverancier

Dus . .. maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

ro--., v4 /i7 7-s
"' -< '

TESA plakbandhouder met handvat
met 33 meter plakband - elders.^29-

'

L.1U v_j?

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

OVENHANDSCHOENEN
MET BIJBEHORENDE
PANNELAPPEN

Ook gespecialiseerd in
heren (mgal) werken

mei berenmotief

Dinsdags ge

COMPLETE
SET

Heemsledestroat 28
bh Hoofddorpplei
Amsterdam

y.'

.'•

* iy

ELDERS

Tel 020-6157107

Uitgaan

* Wim, Nico, het was weer
heerlijk
allemaal
De 3
schoonzusjes en Toosje
25'26 nov Emergohal, Am• ANNULERINGEN van uwstelveen, 2/3 dec Sportha
advertentieopdrachten kunt u Groenendaal, Heemstede, 10
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK dec Sporthal De Bloemhof
richten aan Centrale Orderaf- Aalsmeer, 10 dec Sporthal
deling Weekmedia, Postbus De Boei, Vinkeveen
Org Mensen 023-5402334
156, 1000 AD Amsterdam

VLOOIENMARKT

X^'i? /?

^M4im

\REMIA

6'-;;'y C^^'^c^/M

-V/-I^CCO_ QC

VISSAUZEN
DIVERSE SMAKEN

FLES
250 ML
ELDERS :.

LEEUWEZEGEL
MAGERINE

FANTA ORANGE
1,5 LITER
ELDERS

AMERIKAANSE MULTINATIONAL
(geen -nu'ti level marketing1)
gevestigd in 58 landen //eroidwijd
zoekt nog enkele VERTEGENWOORDIGERS M/V
Ter uitbreiding van het /erkoopteam n de Randstad
Wi] bieden o a
- positieve werksfeer
- carrière mogelijkheden met orof begeleiding
- interne verkooptrammg
Wij vragen
- positieve instelling
- ambitieus, de wil om door te groeien binnen een bedrijf
- woonachtig in da Randstad en i b v auto
Geïnteresseerd9 Bel tijdens kantooruren voor een sollicitatiegesprek, 071 - 5234458, afd pers zaken

.
i VOOR AL UW 6PAflSCHE:WENSEN ,

KOPIEËN
OP GEKLEURD
PAPIER
DOE HET ZELF „
ZWART/WIT KOPIEËN
VANAF 9 CENT

To the point>

Full time vacatures
in 3 divisies Per direkt o a
- verkoop PR promoties
- vertegenw afl goederen
- direct sales
Va 18 jaar, vooropleiding
niet belangrijk Int opl en
doorgroei mogelijkheden
aanwezig Ben je bereid te
leren en begeleid te worden''
En heb je doorzettingsvermogen? Bel dan voor een afspraak 020 • 6920191

• Rubnoksadvertentie7 Zie
VAN IDCE TOT UITVOERING l
voor adres en'of te'efoonnr.
KtóriiWü/oniluirl Itkliond23:5?2(l!l2, de colofon in deze krant

ELDERS

tt
SPAANSE
OLIJVEN

TROPISCH
FRUIT
COCKTAIL

zonder pit

op lichte siroop

EXTRA
GROOT BLIK
418 GRAM

VASTE
LAGE
PRIJS

IN ONZE SUPER SLAGERIJ

IN ONZE GROENTE & FRUIT AFD.

HAASFILE1 ^ILEMENTINE
MANDARIJNEN
LAPJES

HEElPOND
ELDERS

30:4?

heerlijk zoet van smaak, zonder pit

^ HEEL KILO
T*

LIEFST 700 GRAM

250 GRAM

•\ C l ITCD

Divers personeel gevraagd

KALKOENROLLADE

DIRK VAN

PASTEIBAKJES
DOOS
6 STUKS
ELDERS

STRUIK RAGOUTS
extra kwaliteit
diverse smaken

BUK
400 GRAM

ELDERS

BROEK

ELDERS

2A&

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook; • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftpleln • HOOFDDORP Markllaan (centrumi, Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlore'
•AMSTERDAM- Belgièplem 106 (Nieuw Sloten), Molukkenstraat 131 (oost) EN NU OOK: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte!

1

Weekmedia 17

15

donderdag 16 november 1995

Meubelboulevard Amsterdam-Diemen is
makkelijk bereikbaar. Auto's nemen de
ringweg. Trampassagiers lijn 9. Tot zo!

VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open van 9 30 tot 17 30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur,
maandag van 13 00 tot 17 30 uur
Vrijdagavond koopavond

tot 21 00 uur

B
TRAM

9

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken
Lijn 9 vertrekt van Amsterdam CS
en stopt pal voor de deur

~U~^

Sinterklaas kadöotjes :
T
;.kopè;ri, denk aan
y :' :
i5De Pony Park Slagharen"
;.::.••:;'..•;';•;'".;;',.:. ';, aktie bij .de' :•;" 'v'ïy^.- ; x-.v;'v :

QAPEÏl DRUGSTORE
. . . : ' " • • ' ' • - ; • • • ' ' • ' . • ; _ . / ;.ƒ.••.'••

• ' • : . - ' ' "'•''•'

'

- • ". ' - ' : . : ' " ' . - . • ' • . \

Kans pp één Van de: 100 gézinskaarten
voor het Pony Park Slagharen bij aan-.
• koopi vanuw Sinterklaas kadöotjes.::
; ' ;,:Kerkstraat 31, Zandyóórt ;•;;v

Ik ben een kinder-liefhebster
van 24 en heet Chantal. Ik
ben echt heeel lief dus bel
me1 06-350.15.156 boxnummer 931448 1gpm.
Ik heet Vivian en z.k.m. een
leuke vriend om gezellig mee
uit te gaan. Reageer je eens?
06-35015.156 boxnummer
931462 1gpm
Ik (man) ben een serieus,
romantisch type en ik zoek
echte, vaste, serieuze, nechte relatie' 06-350 15.15.6
boxnummer 933769 1 gpm.
Ik (man) ben Half-Indisch en
zoek een leuke meid om mee
te stappen die kleiner is dan
1 75! 06-350.15 15 6 boxnummer 932181 1 gpm.
Eén telefoontje is genoeg
om m contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06- 35022221. (100cpm).

Huwelijk en kennismaking
Zie je er goed uit en ben je
spontaan, dan wil ik er met
jou voor gaan! Reageer snel1
(vr) 06-350.15.156 boxnummer 917089 1gpm
Zoek jij een leuke, eerlijke,
spontane jongen die altijd
voor je klaar staaf En wil jij
graag, net als ik, van het leven genieten? 06-350.15.15.6
boxnummer 378971 1gpm.

TE KOOP
NIEUWEEN
GEBRUIKTE
VHSFILMS

If; -• videotheek^v

IDOMBO

;Corn. Slegersstraat; 2B
'

•

van|<eeuwi|k

ffiijnders

Ik (vr) ben 21 jaar en donkerblond. Ben jij die lieve spontane boy die met mij wil stapIk (man) ben op zoek naar pen? 06-350.15.15.6 boxnumeen lieve vriendin tussen
mer 941610 1gpm.
18-24. 06-35015.15.6 boxIk (vr.) heb donker, kort haar
nummer 393457 1 gpm.
en ben stevig gebouwd, hou
van kinderen en dieren Jij
Alle jonge mannen let op.
ben je SPONTAAN en bezit je ook? 06-350.15 15.6 boxnumHUMOR? Bel nu direct' (vr.) mer 931384 1gpm
06-350.15 15 6
boxnummer Ik (vr) zou graag in contact
927749 1gpm.
komen met een Christelijke
Als jij op mij reageert, zeg ik man die van kinderen en die(man) hoe ik heet! Ik kan heel ren houdt. 06-350.15.15.6
goed dansen1 Ga je een keer boxnummer 931824 1gpm.
mee? 06-35015.156 box- Stevige jongeman zoekt lieve
nummer 376074 1 gpm
vrouw om gezellige momenBen jij mooi, jong en slank? ten mee te delen en om saHeb jij lang haar en brams? men iets heel moois op te
Gebruik je je gezond ver- bouwen' 06-350 15.15.6 boxstand? (man). 06-350.15.15.6 nummer 982824 1 gpm
boxnummer 937351 1 gpm. Wed., 45 jr, 3 kind, prot.,
woonachtig m De Ronde VeDonkerblonde man zoekt
betrouwbare vrouw die net nen, z.k m. sympathieke, gezellige man 06-35015.15.6.
als ik sportief is! Groetjes1
06-350.15156 boxnummer boxnummer 926110 1gpm.
367610 1 gpm
Wij (vr) zijn 2 gezellige
Echte vriendschap die uit kan 18-jange halfbloedjes en zijn
groeien tot iets moois' (man). m voor een date met span06-35015.156 boxnummer nende knullen' 06-350 15.15 6
boxnummer 930861 1gpm
325179 1 gpm

REAGEREN OP EEN
CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel,
snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?

Videotheek
DOMBO
/••'.V;; ' T*:**"'-."' . •

• ' " ' . \ . ''•••-.*'*"*••'•

' ••; •'.

Boys on the sidë

. ' :/. : : • • • •

•

+**
'- -• •
\
.
...''.'

Trapped in paradise
: , - - . • ' . : . ; : * : * - * • - •• . . '
: The rhaddening
:
. ' • : . . ' . • . ' ' ' * : ' * ' • * • • '.'" ' .
fheifear
. . "•;.- *:** : • ' • . ' . .
Street fighter
Corn. Slegersstraat 2B
Teil 023-5712070

Een avonturier, die sportief is
en er ook nog eens leuk uit
ziet.. moet ik (vr.) de moed
opgeven?
06-350.15.15.6
boxnummer 384793 1gpm.
Gezocht mannelijke schorpioen, stier of maagd. Ik (vr.)
schijn bij jou te passen, reageer je? 06-350.15.15.6 boxnummer 944256 1gpm.
Hallo, ik ben Andre1 Ik heb zin
om te gaan wandelen, ben je
humoristisch? Wandel dan
meel 06-350.15.15.6 boxnummer 367173 1 gpm
Hallo, ik (man) heb een zachtaardig karakter en ik zoek een
Indonesisch of Javaans meisje 1 06-350.15.156 boxnummer 923195 1 gpm.
Hallo meiden! Ik ben een
spontane, eerlijke jongeman
en ik zoek een lief, monogaam meisje! 06-350.15.15.6
boxnummer 314131 1gpm.
Hou je van klaverjassen en
theater? Bel snel en we spreken af' Wie weet klikt het tussen ons (vr.) 06-350.15.156
boxnummer 931357 1gpm.

-.'•' :
ÉÉN BEDRIJF
. VOOR AL UW GRAFISCHE WENSEN

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst m.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-coclc (schrijf
deze op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie
te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque
van ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5. Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken
reacties op uw advertentie afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

Negerinnen (35 + ) willen
DIREKT-SEX Bel ze op via
06-9663 (75 cpm)
NEGERINNEN geven tel nrs
voor sex bij haar thuis
06 9664 (75 cpm)

Geen tijd om uw hond uit te
laten of andere omstandigheden? Bel de Hondenuitlaat
Service: 023 - 5719841

Nieuw1 Gluren bij de buren1
Esther en Peter verwennen
de oppas 1 gpm 06-35011193

Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 0345611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week
Cupido: erkend, voordelig en
één van Nederlands grootste
relatie-organisaties
EEN PASSENDE PARTNER in
uw omgeving' N H./Z.H /Utr

ZWART/WIT KOPIEËN
165 PAGINA' S PER MIN.|
VANAF 9 CENT
fPLASTIFICEREN/INBINDËNl
Ivan VISITEKAARTJE tot A3J

Tö the pomt
VAN IDEE TOT UITVOERING l

Oudere HEREN gezocht
voor
sex met lieve dames1 (40+)
Bel 06-9705 (75 cpm)
Oudere vrouwen (40+) geven
hun telefoonnr voor SEX
06-95 17 (75cpm) Vrouwen
bellen ECHT gratis rnet
06-4633

Passie & Hartstocht

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Vindt u bij de Dame
van uw keuze
Bel geheel privé

Nieuw hete meisjes uit de
Groot Amsterdam1'
0635023020 (1 gpm)

06-96.88

\lu DIKKE vrouwen echt op
)ellen Zoek de leukste en de
computer verbind je naar
haar thuis 06-9668 (1 gpm)
slymfomanes doorschakelen
direkt apart met een oudere
/rouw Bel 06-9702 (75 cpm)
Haarlem aangeb zonnige 3A xlymfomanes-lijn Direkt Apart
kam flat, vrij uitz , balk Z/W met een oudere vrouw
Gevr idem ben won of fla Bel nu 06 9664 (75 cpm)
m lift Tel 023 - 5275071
Onderdanige vrouwen (40+)
willen vrijblijvende sex
Financien en
06-9502 (75 cpm)

24 u/p d 1 g p m

SEX-DOORSCHAKELLIJN
Nu hete negerinnen echt opDiverse clubs
bellen Zoek de leukste en de
computer verbind je naar
haar thuis 06 9702 (75 cpm). Een telefoontje is genoeg
SnelSexClub' Hier liggen de om in contact te komen met
persoon van jouw keuze
vrouwen naakt klaar om
Je de
Probeer het eens en bel
krijgt 3 min M gpm-069838 0635022221 (100cpm)
TRIOSEX 'n vrouw of man
BETTY'S ESCORT
extra in bed Sexkontakten'
020 - 6340507 dag. v a 19 u
Bel nu 06 9844 (75 cpm)
handelszaken
DARLING ESCORT
Oudere
ERVAREN vrouwen TRIOSEX 'n vrouw of man
r
020-6189577, na 20 uur
an 35+ zoeken sexkontakt extra m bed Sexkontakten'
06-350 290 53 (75 cpm)
Bel nu 06 9502 (75 cpm)
Happy hourday voor ƒ100,Oudere
ERVAREN
vrouwen
Vele mannen gezocht voor 4x HP met verschil meisjes m
V A ƒ75 - DORSMAN1
1
jan 35+ zoeken sexkontakt SEX met dames, 35+ 06- salon 10-24 u 020 - 6869264
blijft toch goedkoper
06-350.266 4 6 ( 1 gpm)
0229-247445/071-5898135
9620 (75 cpm) Vrouwen bel- Bestevaerstr 215 hs A'dam
Bel nu 023 - 5714534.
len ECHT gratis met 06-4644. « Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
Te koop
Rijwielen,
Vrouwen (40+) willen snel ervoor te zorgen dat het numSEXKONTAKT Direkt aan de mer in de Imker-bovenhoek
gevraagd
motoren,
lijn' Bel 06-9757 (75 cpm)
op de envelop staat vermeld
diversen
bromfietsen
en dat de brief geadresseerd
VROUWEN-doorschakellijn,
wordt aan Centrale Orderdirekt
apart
met
een
oudere
Corn.'Slegërsstraat
2b;;
* Te koop gevraagd: vneskis- * Damesfiets, merk Pointer
afd Weekmedia, Postbus
'
vrouw. 06 9760 (75 cpm)
tje. 023 - 5719880.
i z g st, rvs wielen, ƒ 225
156, 1000 AD Amsterdam
'. Geopend :dagélijks;yan:
023 - 5715808, na 18 uur

Stg. Samen Uit
Samen Thuis

Autoverzekering

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms :;
bij videotheek

T k Peugeot Rapido snorscooter, bj '94, kl rood +
verz + slot Vrpr ƒ2000,Tel. 023 - 5718594

POMB

Auto's en
auto-accessoires

Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 02507-12070

Te koop
aangeboden
diversen

•*• 3x spel MB/Ravensb ƒ3,50
p/s; 5 L. Ponypaardjes ƒ 2,50
p/s, Bellapop ƒ 15 5718371

BEVEILIGING
voor partikulier en bedrijf, supervoordelig
Nu / 1299,- inclusief BTW incl montage
evt aansl meldkamer voll garantie
Beperkte voorraad bel snel
v/d Nieuwendijk Beveiligingen
010 - 4795150

Verhuuriyan
?.
"
CCprni Siegersstraat 2b:
o:.i.;:v; v^Zandvóprt ifflS:^'

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361

06-Nummers

Bel Dames Thuis
m heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
Thuis doorgeschakeld

06-98.50

Te koop weg verh wasauto24 u/p d 1 gpm
maat, koelkast, 2 gevelkaSchoonheid en
chels, Babyliss gezichtsbrui Dikke vrouwen (40+) willen
ner, kinderboeken, diversen kontakt met oudere heren
verzorging
T.e.a b Tel 023 - 5715416
Bel ooki 06-9543 (75 cpm)
HAIR-WEAVING
* T.k dik dekenkist, i z g s t , Dominante vrouwen geven
100% echt lang vol haar
ook dienen als tv-kast tel nr. voor SM-kontakt
v.a ƒ125,- tot max. ƒ475,-. ƒkan
150,- Tel 023 - 5719728
06-32032580 (1 gpm)
Tel 023 - 5714606
DOORSCHAKELLIJN
Onroerende
Nu kun je vrouwen direkt
Lessen en clubs
opbellen Direkt thuis
goederen te koop
Bel 06-9892 (75 cpm)
PIANOLESSEN
gevraagd
Klassiek en modern
GESCHEIDEN en toe aan
door gedipl. lerares.
start? Veel vrouwei
Wie heeft er een leuk huis nieuwe
Tel.. 023-5718486
voor ons te koop in Zand- zijn ook op zoek
Bel 06-350290 15 (1 gpm)
voort Tel 0297 - 281177
Zalenverhuur
Heerlijk DISCREET apart me
hete vrouwen uit Amsterdam
Onroerend goed
06-320 322 11 (75 cpm)
en woonruimte
Homo Jongens onder elkaar
te huur
Hoor die knullen genieten1
aangeboden
06 320 330 88 (75 cpm)
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
HOMOKONTAKTEN
Tel. 023-5718812/5715619.
Zoek je snel een hete knul'
06320330 18 (75 cpm)
Zoekt u ruimte voor vergadete huur aangeboden
ring, feest, club of partij'
HOMO-KONTAKTEN
Tel. 023 - 5714534
Komt u dan eens praten met
Direkt apart met oen hel
Moderne woonstudio te huur hete knul uit Amsterdam1
mij, A J. v d. Moolen,
m Zuid: ƒ 950,- p mnd, 1 mnd Bel nu 06-9613 (Nu 50 cpm
Gemeenschapshuis, tel.:
borg Tel. 06 - 52616414
023-5714085 of 5719652.
HUISVROUWEN
geve
Te huur gem 2-k app, tel nrs voor kontakt bi; hè
ƒ 1500 p.m. incl. serv , g /l /w thuis 06-9501 (75 cpm)
Videotheek
Tel. info. 023 - 5713858
JONGE mannen gezocht dn
Zandvoort te huur ruime gem dames (35+) verwennen
vakantiewoning Ind. kamer, 06-9709 (75 cpm)
slaapk , kdt Alles aanwezig
5 films
Kies nu zelf de leukste vrou
Tel. 023 - 5714058
hele week
wen, via de computer krijg
haar direkt aan de lijn1
Onroerend goed
Bel 06-9667 (75 cpm)
en woonruimte
Lekker doorverbonden me
zo'n OUDERE vrouw 06 965i
te huur gevraagd
Corn; Slegersstraat 2b
(1gpm), bel als jo durft
Tel. 12070
LEKKER naar bed met ge
Geopend dagelijks
Gezocht 2-kam. woning
trouwde vrouwen thuis SEX
13.00-21.00 uur
Zandvoort voor werk jonge kontakt 060-9530 (l gpm)
vr, max ƒ600 023-5716351

voor de particulier
3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
9 geabonneerd zijn op het
bij uw tekst meegerekend wordt).
Zandvoorts Nieuwsblad ® inzenden uitsluitend
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worvia de bon (niet telefonisch) « aan balie kantoor
den opgegeven.
zijn opgegeven ® verloren/gevonden « weg/aan
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
komen lopen/vliegen 9 maximaal 3 regels 9 albrief) met vermelding van uw postcode naar:
leen voor particulier gebruik « het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia.
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een
Of afgeven bij:
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterGasthuisplein 12,
grepen.
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk to(
dinsdag 14.00 uur.

1 regel ƒ 5,29
2 regels ƒ 5,29
3 regels ƒ 5,29
4 regels ƒ 7,05
5 regels ƒ 8,81

Party-service
PELIKAAN

(MI blokletters invullen, l letter ts één vakje. Een spatie geldt ook als één vakje)
Vul hieronder het unieke 6-eijfcrigc boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de bclcomputcr hebt gekregen.
I Iet boxnummer is:

i

i

i

i

i

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.

Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia. Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Anibtcrdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25.- bij te sluiten.

iedere week
weer

WIKA BV
Autoruiten en kentekenpla
ten ƒ 150,- voor een nieuwe
voorruit? Belt u even voor in
formatie Tel 023 - 5731613

* Philips ktv, 53 cm, 12 kan ,
ƒ75, metalen stapelb ƒ50,
zonneb , 8 tl, ƒ 150 5714043 ANONIEME sexafspraakjes
*Scanner antenne + mast, Sexkontaktlijn Amsterdam
06-320 330 79 (75 cpm)
zijmast en beugels ƒ50,Tel. 023-5718829 na 17.30 u
TE KOOP' 3 + 2-zitsbank,
gasfornuis met oven, koelkast, salontafel en rode gaskachel Apart of m zijn geheel
te koop Tel • 020 - 6836263

't staat in
de krant

Diversen

';;••: Altijd <tó;riieuwstèK
spremièrefHrns> tevens
'

T k Renault 11 okt '86, APK
gekeurd tot nov '96 (ANWB)
prijs ƒ 3200 Tel 023-5712267

Ik ben een gezellige vrouw
van 55+ en z.k.m een leuke
man voor een gezellige tijd! * 1 Bontjas, zw., z g a n ,
06-350.15.15.6 boxnummer
ƒ 125; 2750 ansichtkaarten
315555 1gpm
ƒ 10. Tel 023 - 5713509

NIEUI IN ZANDVOORT

1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het
hoofdmenu een 4.
3-Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Dieren en
dierenbenodigdheden
;

De nieuwste
dagfilms

Op de Sniep, Diemen

GARAGE

—l

-

-

—

—

^

r

--—

6 regels ƒ 10,58
7 regels ƒ 12,34
8 regels ƒ 14,10
9 regels ƒ 15,86
10 regels ƒ 17,63

bombo

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5'!« BTW.

ƒ 25.-

Naam:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Abonnee Ja/Nee

JODSCHAPPEN

WIJZER
Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappënKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar recept- en huishoud-suggesties.

= Actie

O = Suggestie

©= Nieuw
HUISHOUD
TIP

Roosvicee geeft fl. 5,korting op de leukste
voorleesboeken
Gezellig samen genieten van
de mooiste dierenverhalen.
Momenten die voor uw kind
heel waardevol zijn. Ook omdat
voorlezen de fantasie, hetconcentratievermogen en de taaiontwikkeling van uw kleuter
spelenderwijs stimuleert. Roosvicee helpt u daar graag bij met
fl. 5.- korting op de 15 leukste voorleesboeken, uitgezocht door een deskundige
jury. Spaar vier actie-etiketten
van Roosvicee Vruchtenmix,
Bosvruchten of Sinasmix. Kies
één van de 15 op het actie-etiket afgebeelde kinderboeken
en lever de actie-zegels in bij
uw boekhandelaar. U ontvangt
direct fl. 5,- korting op het
door u gekozen voorleesboek.
U mag net zo vaak meedoen als
u wilt.
Groeien doe je met Roosvicee

Planten
vragen
zorg

a van
Wenken van Grieken
.

<™-

Nu de winter in aantocht is en
u thuis de kachel of cv weer aan
heeft, vragen uw planten om
wat minder water dan in de zomer. Dit komt omdat uw planten in de winter minder snel
groeien dan in de zomer. Hélemaal zonder water kunnen ze
echter niet, zeker niet wanneer
u centrale verwarming heeft.

klaasvla ook dit jaar weer in dp crh= besloten deze SinterSinterklaasvla heeft rtV*mf schappen te 2etten
terklaasv,azet^^
maal IS afgestemd op de^naaR
W16op tafe' dat heleak van kinae
sinterklaasfeest
'
™ én het komend

'

Wenken van Grieken
De lekkertste zuivel van t land

in een handomdraai een échte Italiaanse
pasta-maaltijd op tafel Snel een verrukkelijkeItaliaanse pasta-maaltijd
Gnocchetti
_ Nirdi ;ii ItHiL'/ti

uit een traditioneel copita glas,
goed gekoeld, komt Tio Pepe het
best tot haar recht.
Zo'n origineel Tio Pepe copita
glas krijgt u deze maand gratis
bij aankoop van een fles Tio Pepe
(zolang de voorraad strekt). U
vindt Tio Pepe bij de slijter in de
speciale actie-display.

Tio Pepe fino is de parel in het
sherry assortiment van Gonzales
Byass. Zes jaar lang rijpt Tio Pepe
in een koele kelder, temidden van
zongeblakerde wijngaarden. Al
die tijd beschermt de 'flor'-laag
het kostbare, bleekgouden vocht,
dat kenners over de hele wereld
beschouwen als de mooiste en
droogste fino.
Tio Pepe is een perfect aperitief
bij talloze heerlijke hapjes die in
Spanje 'tapas' heten. Gedronken

TIO P E P E

Italiaans eten op
z'n Italiaans

Fino vem eenzame droogte

met saus voortwee personen op tafel? Crand'ltalia maakt het mogelijk met twee nieuwe kanten-klaar maaltijden. Probeer eens zo'n zakje
pennette alla Mediterranea. Alle ingrediënten die u nodig heeft, zitten er al in: fijne pasta met een milde saus, gemaakt van groene en
zwarte olijven en kappertjes. Of watdachtu van
Gnocchetti sardi ai funghi? Een heerlijke
combinatie van pasta met een zachte roomsaus, gemaakt van paddestoelen, uien, peterselie en knoflook. U hoeft de inhoud van het
zakje alleen nog maar toe te voegen aan een
halve liter kokend water. Af en toe roeren tot
het water verdampt is en u kunt, zonder af te
gieten, eventueel na toevoeging van een klontje boter, meteen genieten van een authentieke Italiaanse pastamaaltijd.

Of de plant water nodig heeft
ziet u aan de plant. Heeft de
plant een slappe stam en laat
deze bladeren vallen dan snakt
uw plant naar water. Heeft uw
plant gele, afvallende bladeren
dan heeft de plant juist te veel
water gehad!
Ook kunt u aan de aarde in de
bloempot zien of de plant water nodig heeft. Leg een kiezelsteentje op de aarde, als er nog
voldoende water in de aarde zit
wordt het kiezeltje aan de onderzijde nat. Ook kunt u een
stokje in de aarde steken. Als er
aarde aan blijft kleven wanneer
u het stokje uit de aarde trekt
zit er nog voldoende water in
de pot.
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.1. Koffie, thee, cacao
2. Koffiemelk
3, Chocoladedranken
4. Salades
5. Kip en gevogelte
6. Fruit
7. Vleeswaren
8. Vis
9. Snel klaar maaltijden
10. Pasta
H.Pastasauzen
12, Brood, beschuit, toast
13. Ontbijt-producten
14. Broodbeleg
15. Boter, margarine en olie
16. Kaas
17. Topping en room
18. Melkprodukten
19. Diepvriesprodukten
20. Frisdranken
21. Wijn
22. Koek en gebak
23. Chocolade
24. Keukenpapier & Tissues
25. Luiers
26. Vruchtendranken
27. Mondverzorging
28. Haarverzorging
29. Gezondheid
30. Huishoudelijke apparaten
31. Persoonlijke verzorging
32. Dierenvoeding

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs
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T
k zun alle Royali «ub
Irterf lessen voorzien van een
met een spaar

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft Mevrouw PA Gans inmiddels
ontdekt! Dankzij de deelname
aan het Boodschappenspel
heeft zij de eerste prijs gewonnen en mag nu uit vier kwaliteitsprodukten van Electrolux
zelf de hoofdprijs kiezen.

s
kniQt u al een set van twee
scStterende exclusieve knstalgSn gratis, n husMeennformatie over dezei knstai
spaaractie vindt u op het actie
etiket
ROYalCiubNiembersonW
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De winnaars van de handige
Electrolux kruimelzuiger krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe mee en maak kans op een mooie luxe Electrolux wasautomaat, droogautomaat, afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
ïociere honcierste belier of inzender, met
het goede antwoord,
een Electrolux kruimelzuiger klaar!

Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!

HUSSHOUD

TIP

GRATIS -7
KRUIMELS
4 ZUIGER ?A
/uk

Kruiden
salade

Kruiden geven smaak aan uw
gerecht. Lang werden in de
keuken thuis vooral gedroogde
kruiden gebruikt. Dat kon ook
bijna niet anders, want verse
kruiden waren moeilijk te verkijgen. Dat is tegenwoordig gelukkig anders. Het verwerken
van verse kruiden in gerechten
wordt dan ook steeds vaker ookthuis-toegepast. Ook kunt
met verse kruiden een geheel
gerecht maken. Bijvoorbeeld
kruidensalades.
Dit heeft u nodig (vier personen): 1 citroen, 1/2 eetl.
gembersiroop, 2 eetl. olie, 1
theelepel sesamolie, een paar
druppels sojasaus, 30 gr. verse
peterselie, 20 gr. verse knoflook/bieslook, 15. erse koriander, 15 gr. verse basilicum, 3
struikjes witlof, 1 eetl. roze peperbessen.
Bereiding: Pers de citroen
uit en klop de gembersiroop,
olie en sesamolie door het citroensap. Breng het op smaak
met sojasaus.
Knip alle kruiden in grove
stukken en schep deze door de
saus.
Maak de witlof schoon en snij
deze in reepjes van ca. cm. en
leg deze op vier bordjes. Schep
de kruidensalade over de witlofreepjes. Strooi er als laatste
wat peperbessen overheen.
Serveer het gerecht met geroosterde shoarmabroodjes.

•- -

Page blijft vernieuwen
Hygiëne in en rondom het huis
wordt steeds belangrijker. Daarom heeft Page haar keukenrollen
verbeterd. Page heeft nu voor elke
gelegenheid het juiste papier.
Page Ultra keukenpapier is
superabsorberend, supersnel,
supersterk en superzacht. Ideaal
voor het droogdeppen van vlees
of vis, of het laten uitlekken van
zelfgebakken frites. Page Ultra
vervangt echter ook moeiteloos
uw huishouddoekje.
De Page Clean Reuzenrol is

VerfvBekken
verwijderen

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

ideaal voor alle grotere klussen in
en rond het huis. De Reuzenrol
van Page heeft extra grote vellen
en brengt uitkomst bij al die karweitjes waarbij een gewone keukenrol net te kort schiet.
Page Clean Select-a-Size is
keukenpapier van prima kwaliteit, maar met kleinere vellen.
Hierdoor kunt u per klusje bepalen hoeveel papier u nodig hebt
U gebruikt nooit teveel, waardoor Page Clean Select-a-Size
zuinig is in gebruik.

ROTTER

donderdag en vrijdag
op Stads-TV Rotterdam
om 17.45,19.45,uur

STADSOMROEP

Page heeft altijd het juiste papier voor u!

donderdag op
Stadsomroep Utrecht
vanaf 18.30 uur elk uur
t/m 0.30 uur

Gratis receptenboekje
bij Zwan rookworst
Wie aan rookworst denkt, denkt
aan winterkost Zuurkool, boerenkool, stamppot. Het lekkerst is
natuurlijk een op ambachtelijke
wijze bereide rookworst. Zoals
die van Zwan.
Toch smaakt rookworst ook bijzonder goed bij wat lichtere gerechten.
Zwan heeft daarom veertig
lekkere recepten gebundeld
in het receptenboekje 'Smullen
met Zwan rookworst'.
U krijgt het boekje gratis in uw
bezit wanneer u drie Zwan rookworst-loodjes (bevestigd aan de
worst) samen met het bestelformulier, dat u vindt op de aktieverpakking, op stuurt naar: Zwan
Rookworst aktie, Postbus 40063,
6203 DD Maastricht. U ontvangt
het boekje dan zo snel mogelijk

^

Het najaar is nog altijd het seizoen voor de grote schoonmaak. Meestal betekent dit ook
dat u door een aantal vertrekken de verf kwast haalt. Een ongelukje is dan snel gebeurt:
verfvlekken op uw kleding of
vloerbedekking.
Verfvlekken op wasbare stoffen maakt u eerst 'zacht' met
slaolie, terpentijn of wasbenzine. Daarna kunt u de stof in een
warm sopje schoonwassen.
Vlekken of niet wasbare stof
behandelt u eerst met terpentijn of wasbenzine en daarna
met een chemisch reinigingsmiddel.
Natte latexverf kunt u met
water verwijderen.

O

donderdag op Euro 7
om 11.00.13.50
en 15.00 uur

Gemeten van Roval Club kan
nuinstijiwantspeaaalvooru
„et Roval Club wee scjrt
terende Ritzenhoff knsta'
glazen vervaardigen U kunt»
gratis buelkaar sparen door
lekker te genieten van Royal

En de
winnaar is...

R

T

Gratis kristalglazen bij
Royal club

Het Boodschappenspel

U

O M R O E P

AMERSFOORT

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00.19.00 en 21 uur

"t$.

thuis. De actieverpakking ligtt/m
december in de winkels. Maar u
kunt het boekje nog tot 31 maart
1996 aanvragen.

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.4.5 en 24.00
uur donderdag 17.45 en
0.30 uur vrijdag 17.45 uur

Nieuw van Felïx

1. Hoe heet het glas dat u gratis bij
Tio Pepe krijgt?
2. Wie laat u smullen met rookworst?
en bel uw antwoorden door naar

De Boodschappenlijif
:\

meerwilDat
maakt het geven van Pon
v r
6 X Favoriet to
leuke bezigheid
"
* een

doo c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.
Met vragen en/of opmerkingen over het
Boodschappenspel kunt u terecht bij Teleworld, Postbus 59154,3008 PD Rotterdam.

in de smaken

bevatten ca is staafjes

.'tbaar en

herslu
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PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Zandvoorts
Nieuw

Deze week weer een
woonspecial
Zie elders in
deze krant
Donderdag 23 november 1995

Los nummer f1.85

55-e jaargang nummer 47

Alvast een stralend kerstfeest

NIPO-enquête: Zandvoort
kiest voor gewone toerist

ZANDVOORT - Zandvoort moet blijven mikken pp de
gewone man of vrouw en niet proberen alleen de rijkere
toeristen binnen te halen. Dat vindt een overtuigende
meerderheid van de Zandvoorters die aan een representatieve NIPO-enquête meegedaan hebben.
Het NIPO vroeg in opdracht
van Weekmedia, uitgeefster
van onder andere het Zandvoorts Nieuwsblad, onlangs 152
Zandvoorters naar hun mening
over de toekomst van Zandvoort als badplaats. Volgens
het NIPO is de willekeurige
steekproef representatief voor
de totale bevolking van Zandvoort.
81 procent van de ondervraagden vindt dat Zandvoort
het als badplaats moet hebben
van de gewone man of vrouw en
daar zijn voorzieningen op
moet afstemmen. 14 procent is
het daar niet mee eens. De rest
had daar geen mening over.
Als het aan 59 procent van de
Zandvoorters ligt, hoeft het
dorp niet opgeknapt te worden
om daarmee een beter gesitueerd publiek te trekken. 36
procent ziet wel wat in die opknapbeurt, waarvoor binnen de
gemeenteraad en de ondernemersvereniging stemmen opgaan. 5 procent onthoudt zich
van commentaar.
Niet bij iedereen valt de mening van de geënquêteerde
Zandvoorters in goede aarde.
Zo staat Ploris Paber van de
Stichting Promotie Zandvoort
zeer sceptisch tegenover de enquête. „De vragen die het NIPO
Sterren stralen overal, maar in Zandvoort stralen
ze rond kerst wel heel bijzonder. Het lijkt vreemd
om daar nu al over te praten. Toch is het nodig,
want de kunstenaresse Adèle van Kemenade
heeft zich immers volop op Kerstmis gestort.
Dit is de kerstkaart die zij voor de gemeente
Zandvoort gemaakt heeft. Eigenlijk hing linksboven in plaats van het wapen van Zandvoort een
engeltje, maar daar wilde het college van Burgemeester en Wethouders niet.aan.
Van Kemenade, dochter van een oude Zandvoprtse familie en bekend door haar werk in de
bejaardenzorg, schildert nog niet zo lang. „Ik ben
pas begonnen nadat ik van iemand wat verf
kreeg. Het meeste werk heb ik tot nu toe weggege-

'Schommel en
wip komen eraan'
ZANDVOORT - Nog voor
het einde van het jaar komen in de speeltuin bij de
Max Euwebuurt een schommel, een 'wippertje', glijbaan, zandbak met bank en
tafel om zandtaartjes op te
bakken. Dat zegt gemeente-ambtenaar R. Willigers van
de afdeling civieltechniek,
bestrating en speeltuinen.

ven aan familie. Maar in de toekomst wil ik zeker
meer gaan schilderen. Ik hou van mooie dingetjes. Laatst zei iemand tegen me, met jouw schilderrj raak ik van mijn depressies af."
Voor de kerstmarkt die 10 december gehouden
wordt, heeft de kunstenares grootse plannen.
„Het is nog wel wat optimistisch gedacht, maar ik
ben van plan om bijvoorbeeld schilderijtjes te
maken met sneeuwklokjes en andere voorjaarsbloemen, zodat ^nensén ze niet alleen met kerst
aan de muur hoeven te hangen." Voorlopig wordt
haar kerstkaart echter waarschijnlijk wel aan
heel wat muren geprikt
Foto André Lieberom

gesteld heeft, zijn ten eerste
tendentieus en leiden ten tweede onherroepelijk tot het antwoord dat alles moet blij ven zoals het is. De resultaten verbazen me dan ook niets. Jammer
is het wel, want wij moeten het
juist van visie en creativiteit
hebben. De Zandvoorters lijden
aan een collectief minderwaardigheidscomplex."
Hij wil dat Zandvoort snel begint aan een 'upgrading': nieuw
straatmeubilair, groen, parkeergarages, meer kiosken op
de Boulevard en een uitschuifbare overkapping van het Gasthuisplein. „Daarmee halen we
de kwaliteit van Zandvoort omhoog."

Kakkers
Faber ziet wel graag rijkere
gasten naar Zandvoort komen.
„Ik kan me voorstellen dat
Zandvoorters roepen dat ze
geen zin hebben in kakkers.
Aan de andere kant heeft het
ook voordelen als er meer beter
gesitueerden in Zandvoort verblijven. Dan hoeven er minder
toeristen te komen, die bijvoorbeeld het hele jaar door hier
hun geld besteden. Uiteindelijk
kom je dan toch op hetzelfde
bedrag."

(ADVERTENTIE)

CENSE&
\LlNGEN
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT

TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747
ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT

Bruynzeel past plan Jupiter flink aan
ZANDVOORT - Middenstander C. Bruynzeel heeft
op verzoek van omwonenden en apotheker Mulder
zijn plannen voor de Jupiterpassage flink aangepast.
Dat blijkt uit de papieren
die de gemeente de omwonenden van Jupiter een dezer dagen stuurt.
Half januari uitten tien bewoners en één apotheker ernstige
bezwaren tegen het plan om
een winkelpassage met appartementen te bouwen tussen het
Raadhuisplein, de Haltestraat,
de Schoolstraat en de Louis Davidsstraat.

De kinderen uit de Max Euwebuurt lieten al een paar weken geleden weten dat ze het
zat zijn. Hun speeltuintje wordt
nu gebruikt als hondetoilet.
Volgens enkele moeders moeten de kinderen eerst dagelijks
Onlangs kwam het plan weer
alle drollen opruimen voordat
ze in de hoop zand kunnen spe- in opspraak toen apotheker
Mulder een brief ontving waarlen, die de speeltuin nu is.
in hij aansprakelijk werd ge-

De blinde muur in de L. Davidsstraat is gehalveerd en
wordt nu twee meter hoog. Om
niettemin binnen voldoende
winkelruimte te krijgen, komt
er boven de blinde muur een
schuine kap. Daardoor is het
uitzicht voor de bewoners, die
fel tegen de muur geageerd hebben, iets verbeterd.
Daarnaast hoeft apotheker
Mulder zich minder zorgen te
maken. Bruynzeel heeft de liftkoker verschoven, zodat Muider genoeg daglicht heeft in zijn
trappenhuis. Winkelier Bruynzeel belooft dat hij nog met de
apotheker om de tafel gaat zitten om te praten over de aanpassingen van de gevel van JuSchuine kap
piter. Die moet volgens de geIn de Schoolstraat komen de meente aangepast worden om
balkons van die huizen boven- het Raadhuisplein gezelliger te
dien minimaal twee meter van maken.
Aan het buizenframe bij het
de bestaande huizen af.

steld voor eventuele vertraging
als hij tegen de Jupiterpassage
bleef ageren. Inmiddels heeft
de initiatiefnemer van het plan,
C. Bruynzeel, enkele belangrijke wijzigingen aangebracht. De
gewraakte uitgang van de parkeergarage in de Louis Davidsstraat is echter gebleven.
In de Schoolstraat heeft
Bruynzeel wel op verzoek van
de bewoners één verdieping geschrapt. De huizen achter de
winkelpassage worden nu nog
maar één hoog in plaats van
twee. Daardoor kan Bruynzeel
slechts vier in plaats van zes
appartementen bouwen.

Ook de Duitse televisiemaker
Ronald Knetschke, die vrijdag
even in Zandvoort was, haalt
dat argument aan. „En iedereen vaart daar wel bij: voor de
bevolking is het prettiger en de
toeristen komen sneller terug,
want zij hebben het beter naar
hun zin. Anderzijds verdienen
waarschijnlijk vooral de grote
hotels aan rijkere toeristen.
Misschien is een mix toch wel
het beste."
Hij voorspelt dat de Nederlandse kust erg veel last gaat
krijgen van de opkomende
Duitse badplaatsen langs de
Oostzee. Deze staan de laatste
tijd steeds meer in de belangstelling. Zo schreef de Volkskrant op 14 oktober: 'Deze badplaatsen bloeien op in een perfecte ambiance. Alles is gebaseerd op nostalgie. De Nederlandse kust kan daar niet aan
voldoen, want bij ons is 90 procent van dat soort (nostalgische) hotels gesloopt.'

voort de concurrentieslag gaat
verliezen als er niet gauw wat
gebeurt. Zij voelt wel voor een
'upgrading'. „Maar ik zou de gemeente willen vragen om de
toeristenbelasting daarvoor te
gebruiken."

In Zandvoort mag wel wat
meer georganiseerd worden,
want daarmee trek je toeristen,
vindt middenstander en postbode Ab Lammers. De familie
Lammers heeft sinds kort behalve 'La Bonbonnière' ook
feestwinkel 'Mardia'. „Voor ons
is het wel prettig als er veel
mensen met geld komen,"
meent Thea Lammers. „Aan de
andere kant vind ik een hoop
jongeren juist wel gezellig, al is
het schandalig dat ze in de bosjes liggen te slapen en 's avonds
zo hard schreeuwen in de Haltestraat." Jongelui zijn volgens
haar van harte welkom in Zandvoort. „Ze moeten er alleen
geen bende van maken. Dan
ziet het dorp er zo armoedig uit.
Maar ook al verdien ik meer
Upgrading
aan een rijke juf, geef mij toch
Eveline van der Stuyt van het maar Jan met de Pet. Dat is veel
VVV vreest eveneens dat Zand- gezelliger."

Badplaats komt acht
minuten op Duitse tv

ZANDVOORT - Acht minuten zal Zandvoort in februari
of maart te zien zijn in een Duits televisieprogramma.
Filmer R. Knetschke heeft voor het programma 'Reiselust'
van de ZDF een korte uitzending gemaakt voor Duitse
jongeren die buiten het strandseizoen een weekendje naar
Zandvoort willen. Vrijdag liet hij de medewerksters van
het VVV het resultaat zien van een paar dagen filmen.
In het filmpje struint Knetschke als muzikant de badplaats af.
Het VVV verwijst hem naar het Raadhuisplein, waar hij voor een
paar kinderen met zijn drum en zijn mondharmonica een mini-concert geeft. Natuurlijk toont Knetschke ook wat het strand, de
middenstand en de horeca te bieden hebben.
„In het casino konden we helaas niet filmen, dat ligt altijd nogal
gevoelig," vertelde Knetschke vrijdag. Hij loste het op door beelden van de promotiefilm van het VW door zijn eigen beelden van
de buitenkant van het casino te mixen.
Kritisch is de film niet. Knetschke: „Maar dat hoeft ook niet,
want het hoort thuis in een informatief programma over reizen."

D66
De (ractie van D66 ligt
n
uit elkaar. Lou Koper,
O
Han van Leeuwen en Jan Termes zitten niet meer op één
lijn. Gisteravond vergaderden
de leden over de toekomst
van de D66-fractie. Is de
scheuring definitief of valt er
nog wat te lijmen?

Intocht
S Niet per boot, wel per -4 C
l paard is Sinterklaas za- I O
| terdag in Zandvoort aangeko| men. Waardig sprak hij de kinh deren op het Raadhuisplein
l toe en maakte ze blij in buurtI huis 't Stekkie. Alle Zandvoortse kinderen zijn lief en leuk
geweest dit jaar, dat is in elk
geval de conclusie.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur., tel. 5717166
Advertenties:... tel. 5717166
S Redactie:
tel. 5718648

Agenda
Donderdag 23 november

* Alternatieve wijnavond in La
Bastille.
Vrijdag 24 november

* 'Dialoog op hoog niveau'.
Themabijeenkomst over de gevolgen van de Duitse eenwording in binnen- en buitenland
in Hotel Hoogland in de Westerparkstraat. Aanvang 17.00
uur. Tevens opening expositie.
* Uitvoering toneelstuk Zandvoortse leerkrachten. Gebouw
De Krocht. Aanvang 20.00 uur.
* Clubavond Postzegelvereniging, met veiling. In het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat. Aanvang 19.15 uur.
* Spaans wijnfeest in Café Koper, Kerkplein 6.
Zaterdag 25 november
* Aerobic demonstratieles in
Afafa, Brugstraat 17. Van 15.00
tot 17.00 uur.
* Sinterklaas op bezoek in La
Bastille in de Haltestraat. Van
16.00 tot 18.00 uur. (opgeven
voor 24 november)
Zondag 26 november

* Horeca zaalvoetbaltoernooi.
Vanaf 12.00 uur in de Pellikaanhal.
* Jac. P. Thijssemiddag in de
Kennemerduinen. Van 13.00
tot 15.30 uur wandelingen vanaf het bezoekerscentrum aan
de Zeeweg.
* Sinterklaas op bezoek in het
Circus voor kinderen tot en
met acht jaar. Van 12.30 tot
13.15 uur en van 14.15 tot 15.15
uur. Met live muziek.
* Jam Square zingt dance-classics in Yanks. (ingang Kosterstraat). Vanaf 21.00 uur.
Dinsdag 28 november
over Sinterklaasgegebouwd is na oktober 1985, * Lezing bij
Vrouwen van Nu in
wat betekent dat de gemeente bruiken
het Gmeenschapshuis. Aangeen boete hoeft te betalen als vang
14.00 uur.
zij de caravan verkoopt.
Woensdag 29 november
Simon van Collem
J. de Jong, woordvoerder van * Filmclub
'Eat a bowl of tea' in de
de woonwagenbewoners, vindt draait
van Het Circus aan
de prijs echter tamelijk hoog. filmzaal
het
Gasthuisplein.
Aanvang
„Het is maar de vraag of de 19.30 uur.
twee mensen die de woonwagen Donderdag 30 november
willen kopen, dat bij elkaar * Excursie van Vrouwen van
kunnen krijgen. Woonwagennaar de kerstmarkt in
bewoners kunnen heel lastig Nu
Scharwoude. Vertrek om 8.56
een lening krijgen. Mijn doch- vanaf
het NS-station.
ter heeft bijvoorbeeld een le- * 'Uhh...vergeet
kammetje
ning met 25 procent rente moe- niet'-avond in LajeBastille,
Halten nemen."
testraat
58.
Vervolg op pagina 3

Ministerie: 'Verkoop
woonwagen kan wel'

Raadhuisplein en de Haltestraat, de 'apekool' zoals dit frame in de volksmond al heet,
verandert weinig. Volgens de
gemeente is dit namelijk een
wezenlijk onderdeel van het
plan. Bruynzeel moet er alleen
ZANDVOORT - Eigenlijk
wel voor zorgen dat de zonne- staat de gemeente nauweluifel boven zijn etalage niet lijks meer iets in de weg om
vervelend is voor voetgangers. de half vernielde woonwaEnkele bezwaren vond de gemeente, die de inspraakreacties heeft verwerkt, ongegrond.
Zo valt de verkeersoverlast in
de straten achter Jupiter wel
mee, omdat de gemeente de
Schoolstraat
waarschijnlijk
'autoluw' gaat maken. De parkeergarage, waarvan de ingang
in de L. Davidsstraat uitkomt,
trekt evenmin veel verkeer volgens de gemeente, omdat die
garage vooral voor bewoners
bedoeld is.

Oplage: 5.300
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gen te verkopen aan de familie De Jong van het Keesomplein. De wagen staat
per l juli volgend jaar voor
15 duizend gulden in de boeken en er rusten geen extra
claims op van het Rijk.
Nu staat de woonwagen op de
remise van de gemeente langzaam weg te rotten. Niemand
bij de gemeente weet wat hij
met de wagen aanmoet. Pas bij
het ministerie van VROM
wordt duidelijk dat de wagen

Levertijden
Volgens de gemeente ligt het
echter aan de levertijden van de
speeltoestellen wanneer de kinderen tevreden gesteld kunnen
worden. „Ik kan me voorstellen
dat de mensen vinden dat het
wel erg lang duurt. Dat vind ik
zelf ook," zegt G. de Koe van de
afdeling Groenvoorziening. Hij
verwijst voor de details door
naar zijn collega Willigers, die
belooft dat hij haast zal maken
met het speeltuintje.
„Zodra ik één van de speeltoestellen binnen heb, plaats ik
deze direct."

Dief ontslagen
ZANDVOORT - De 46-jarige
ambtenaar die een greep in de
legeskas van de gemeente heeft
gedaan, is op staande voet ontslagen.
De man haalde vrijdag vijftig
gulden weg, maar werd door
een collega betrapt.

Interesse voor nieuwe, 'dure' huizen Julianapark valt tegen

Bewoners stappen boos naar rechter
ZANDVOORT - „Ter wille
van de projectontwikkelaar
worden 95 bomen omgehakt
en een prachtig natuurgebied, het Julianapark, vernietigd. De gemeente geeft
als reden, dat er in Zandvoort een grote behoefte bestaat aan duurdere koopwoningen. Er zouden wel honderd gegadigden zijn voor
het Alexanderpark, zoals
het wijkje gedoopt is. Maar
de 21 woningen zijn nog niet
eens verkocht." Dat zegt
Marianne Cense namens de
bewoners uit de omgeving
Kostverlorenstraat/Julianaweg.

Het plan is ontworpen door
architect Van der Zee. Behalve
vrijstaande villa's op een braak
liggend stuk grond gelegen tussen de Kostverlorenstraat, de
Datum
HW
LW
HW LW Emmaweg en de Julianaweg
23 nov 03.23 11.24 15.46
----- worden er ook twee-onder-een24 nov 04.08 00.10 16.2612.16 -kapwoningen aan de Kostver25 nov 04.55 00.40 17.1012.55 lorenstraat gebouwd.
Een tweetal bewoners heeft
26 nov 05.42 01.15 17.5713.46
27 nov 06.32 02.16 18.4714.30 inmiddels schorsing aange28 nov 07.25 02.55 19.4515.26 vraagd van de bouwvergun29 nov 08.36 03.55 21.0616.15 ning. Zij vinden, dat de gemeen30 nov 09.35 05.05 22.1617.36 te eerst de bezwaarschriftpro01 dec 10.4606.2423.1518.40 cedure (en dus ook hun ingediende bezwaren) moet afhanMaanstand/getij:
delen. Het schorsingsverzoek
EK wo 29 nov 7.18 uur
komt deze week voor de rechDoodtij do 30 nov
ter (afdeling bestuursrecht05.05 uur NAP + 48 cm

B Waterstanden

L_

C?..

s~i

^ ^

Het bouwplan Alexanderpark omvat 21 woningen: vrijstaande
villa's in het binnengebied en twee-onder een-kap woningen
aart de Kostverlorenstraat.
spraak). Als de bouwvergunning wordt geschorst, mag er
niet gebouwd en ook niet gekapt worden.
Het kappen van 95 bomen, zit
vooral de werkgroep Boombehoud dwars. Zij hebben dan
ook bezwaar ingediend tegen
de afgegeven kapvergunning.
Zij willen geen gekap van gezonde bomen en behoud en uitbreiding van het bomenbestand
in Zandvoort. Over het Juliana-

park zegt de werkgroep: „Het is
een bijzonder oud gebied met
specifieke boomsoorten. Wij
begrijpen niet dat de gemeente
Zandvoort voor zulke kostbare
bomen een kapvergunning afgeeft, terwijl dit haaks op hun
eigen groentaeleidsplan staat."

Herplanting
Tevens vragen zij in hun bezwaarschrift welke voorwaar-

den er nu eigenlijk door de gemeente zijn gesteld aan de bouwers van Alexanderpark voor
herplanting van nieuwe bomen.
Voor de werkgroep heeft de
bouwpartij, behalve commerciële belangen, zeker geen
groenbelang voor Zandvoort.
Cense licht de bezwaren van
de bewoners toe: „Duurdere
woningen zijn nodig in Zandvoort, aldus de gemeente Zandvoort. En die behoefte zou
rechtvaardigen, dat het door
vele Zandvoorters tot 'groene
long' omgedoopte stukje grond
tussen de Kostverlorenstraat
en de Emmaweg, uiteindelijk
toch bebouwd gaat worden."
Maar wie afgelopen week
naar makelaar Van der Reijden
belde, kreeg te horen, dat bijna
alle typen woningen nog gekocht konden worden: „Alleen
de drie woningen 'vila Savoye'
zijn niet meer te koop. Voor de
rest is nog alles mogelijk," aldus het makelaarsbureau.
De bewoners uit de omgeving
van het Julianapark voelen zich
in de maling genomen. Want
juist de grote behoefte aan
duurdere koopwoningen, zou
volgens de gemeente Zandvoort
en de Provincie Noord Holland,
het gebruiken van de artikel
19-procedure hebben gerechtvaardigd. De provincie, die de
bezwaren van een aantal bewoners onlangs terzijde schoof,

schreef onder andere als motivatie: 'Dat er ook onder de
Zandvoorters belangstelling
bestaat voor deze duurdere woningen mag blijken uit het feit,
dat zich inmiddels meer dan
100 gegadigden, waaronder veel
ingezetenen van Zandvoort
hebben gemeld.'

Projectontwikkelaar
Cense: „Die gegevens waren
voor de provincie een belangrijke aanwijzing om akkoord te
gaan niet de versnelde artikel
19-procedure tot goedkeuringvan kapvergunning en bouwvergunning. Maar de gegevens
kloppen dus niet. Dat is nu achteraf wel gebleken. Er wordt
momenteel geadverteerd in de
landelijke pers. Het valt dus allemaal wel mee met die grote
behoefte aan dure koopwoningen onder de Zandvoorters. Dat
kan ook niet anders, want het
onderzoek was gebaseerd op
gegevens van de voornaamste
belanghebbenden: de makelaar
en de projectontwikkelaar."
Volgens Johan Sandbergen,
juridisch medewerker van de
gemeente Zandvoort, is het normaal dat de kopers nog afwachten totdat ze meer zekerheid
hebben.
Vervolg op pagina 3

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD,
OMDAT ER DICHTBIJ
OOK ZOVEEL GEBEURT

die krant moet ik hebben.
Natuurlijk,
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

Tot l april voor maar ƒ 18,00

Zandvoorts
Hl
foiieuwsblad
Naam: (m/v) l

l

l

l

l

Adres: l

l

l

l

l

l

l

J J
l

l
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Telefoon: l l l l l l
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,00 D half jaar ƒ 32,55 D jaar ƒ 56,90
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 "017003'
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ADVERTENTIES

FAMILIEBERICHTEN

Een Traan in mi/n ogen
Een Traan om jou.
Een Traan die uitdntkt
Hoeveel ik van je hou.
In een omgeving waar hij zo gelukkig was en tot
het einde toe bij ons kon zijn hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve en zorgzame man,
onze fijne vader en geweldige opa

Albert Jan de Rooij

Familie, vrienden, kennissen, klanten, buren
Hartelijk bedankt voor de bloemen, kado's en
felicitaties, ontvangen bij de opening van onze
nieuwe

Singer Winkel

Super
NOORD
Neem van
mij aan

dot het

Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)
- vervolg integraal veiligheidsbeleid,
- machtiging overeenkomstig Comptabiliteits
w b personeelskosten 1995,
- bestuursdienstrapportage 1995 - 2,
- extra bedrag t b v kunstwerk bij nieuwbouw
Raadhuis,
- wijziging diverse belastingverordeningen,
- gemeentelijke Bijstandsverordening i k v nAbw,
- gemeentelijk premiebeleid i k v nAbw;
- eenmalige investeringssubsidie voor renovatie
kunstijsbaan Haarlem,
- huurovereenkomst met Helmgat t b v caravan- en autoparkeercentrum,
- verkoop gemeentewoning Helmersstraat 10,
- onderhoudprogramma Wegen 1995, mcl krediet ad f 939 000,--,
- voorbereidingsbesluit Mr Troelstrastraat 32,
- stedebouwkundige randvoorwaarden bij
overschrijding bebouwingsvlakken en t b v.aanen bijgebouwen,
- stedebouwkundige randvoorwaarden invulling
terrein "Woodbrookers", Bentveld,
- delegeren hoorverplichtmg bij vaststelling
bestemmingsplannen door raad aan commissie
Ruimtelijke Ordening,
- geen artikel 19 WRO-procedure voeren t b v
bouwplan Celsiusstraat 192,
- artikel 19 WRO-procedure starten t b v bouwplan tankstation Dr C A Gerkestraat,
- verkoop Raadhuisplein 4

voordelig is!

Piet en Tonny Stokman
Zeestraat 48, Zandvoort

Tiny de Rooij-Piers
Nelleke v. Ginkel-de Rooij
Leo v. Ginkel

Tim

Te koop

Lisa

bijna nieuwe

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Joke de Cocq v. Delwijnen-de Rooij
Cor de Cocq v. Delwijnen

Rob

A. LAVERTU

Kelly
17 november 1995
Beukenstraal 20
5331 GB Kerkdriel

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

De crematie heeft reeds plaatsgehad.

Tot het laatst toe betrokken bij alles wat hem
dierbaar was, geven wij u met droefheid kennis
dat, na een langdurige ziekte, toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man en
onze zorgzame vader

Pieter Johannes van der Marel
l oktober 1921

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag
28 november 1995 in het openbaar
De vergadering wordt gehouden m de raadzaal
m het Raadhuis vanaf 20.00 uur.

18 november 1995

Zandvoort:
C. van der Marel-Scholtus

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

dames-, herenen kinderkleding
Kostverlorenstr. 85
achter

Sppcr
NOORD

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting (023) 576 14 92 kunt u
terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bathmen:
Martine en Pieter

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort

Correspondentieadres:
Braakmansteeg 8
7437 PV Bathmen

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort

Tel. 023-5714160

pdrkeergelegeriheid

VERBOUWING RAADHUIS
NADERT VOLTOOIING
AFDELINGEN VERHUIZEN
30 NOVEMBER EN l DECEMBER
Het einde van de verbouwing van het Raadhuis
nadert
Zoals het er nu naar uitziet zullen alle afdelingen
op maandag 4 december op hun nieuwe plek
zitten
Dan zal ook de Centrale Balie operationeel zijn
Vanaf die datum kan men dus voor (nagenoeg)
alle gemeentelijke zaken bij de Centrale Balie
terecht en hoeft men niet meer verschillende
loketten langs

Tel. 023-5714168

De cremaüeplechtigheid heeft plaatsgevonden op
woensdag 22 november te Diepenveen.

Heden overleed, tot mijn grote verdriet, na een
moedige strijd, waardig en in alle rust mijn lieve

man

Jacob Slagveld
(Jaap)
Zandvoort,
5 maart 1920

zijn m Raadhuisplem 4 (o a Financien, Bouwtoezicht en Ruimtelijke Ontwikkeling) naar het
Raadhuis verhuizen Op 1 december verhuizen
de afdelingen uit de vm Plesmanschool
(Bewonerszaken) en de afdelingen binnen het
Raadhuis
Op 30 november zijn dus de afdelingen van
Raadhuisplem 4 gesloten en op 1 december zijn
alle gemeentelijke afdelingen gesloten
Op1 december is wel de balie in de Plesmanschool geopend van 09.00 -10.00 uur, maar
alleen voor aangifte van geboorte en overlijden!
In de week voorafgaand aan deze twee data zal
de dienstverlening tot een minimum beperkt
zijn Wij verzoeken u met een en ander
rekening te houden.
Immers, van te voren dient alles ingepakt te
worden (en weer uitgepakt), waardoor vele
dossiers tijdelijk niet beschikbaar zijn Dit geldt
met name voor de afdelingen Bouwtoezicht
Bouw- en milieudossiers zijn in de periode van
22 november tot 8 december niet m te zien
Men dient hiermee bij de aanvraag van vergunnmgen rekening te houden
Vanzelfsprekend wordt getracht om de verhuizing zo vlot mogelijk te laten verlopen
De in gebruikneming van het vernieuwde Raadhuis is een gelegenheid die de gehele
Zandvoortse gemeenschap aangaat
De gemeente wil dit heuglijke feit dan ook
samen met de Zandvoortse bevolking vieren
Op donderdag 14 december om 15.00 uur
wordt het Raadhuis officieel geopend De gemeente houdt die middag en avond open huis.
Iedereen is welkom1
Binnenkort wordt het precieze programma bekendgemaakt
Tenslotte nog dit vanaf 1 december komt het
huidige telefoonnummer van de gemeente te
vervallen Vanaf 1 december is de gemeente te
bereiken onder nummer (023) 574 01 00

PUBLIEK DEBAT OVER HERZIENING STRUCTUURSCHETS
De gemeente wil met de inwoners van Zandvoort een discussie aangaan over de uitgangspunten voor de Structuurschets
De Structuurschets geeft de gemeentelijke visie
op de ruimtelijke ontwikkelingen in Zandvoort
voor de langere termijn
Deze visie op hoofdlijnen zal het beleidskader
voor de toekomst vormen bij het vaststellen van
bestemmingsplannen, het beoordelen van
bouwplannen, de inrichting en het beheer van
wijken, de toeristische ontwikkelingen etc

De verhuizing zelf is gepland op donderdag
30 november en vrijdag 1 december. Op 30
november zullen de afdelingen die nu gehuisvest

Zandvoort,
17 november 1995

J. C. Slagveld- van Randeraat

Het is van groot belang dat een dergelijke visie
breed wordt gedragen Daarom heeft de gemeente besloten om - voordat de Structuurschets
daadwerkelijk wordt samengesteld - met de
bevolking over deconcept-beleidsuitgangspunten
m discussie te gaan
In enkele discussiebijeenkomsten wil de gemeente meningen peilen en praten overzienswijze en oplossingen

GEMEENTE

Stationsplein 9, flat 10
2041 AA Zandvoort
De bijzetting in het familiegraf heeft op woensdag 22 november op de Algemene begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort plaatsgevon-

den.

Cactussoep

Hierbij geven wij U kennis dat van ons is heengegaan onze vader, schoonvader, grootvader en
overgrootvader

Mexicaanse Combo*
met Vlees Taco en Kip
Enchilada, bonen, rijst
en guacamole

Rib Eye** met frites of
gepofte aardappel,
salade

Dirk Halderman

Wortelcake

SINGER
naaimachines

Chocoladecake

weduwnaar van Gerritje Paap

,

.

in de leeftijd van 95 jaar.
Cothen:
D. Halderman
A. Halderman-van Ede

Koffie

Koffie

Fl. 28,50

F!. 34,50

* Vegetarisch mogelijk

** Amerikaans rundvlees

Het oud archief van Zandvoort (1455-1930) zal
op 11 december a s overgedragen woi den aan
de archiefbewaarplaats van Haarlem Ook de
meeste registers van de Burgerlijke Stand en het
Bevolkingsregisterzullen overgedragen worden
aan deze instantie Archiefbezoekers kunnen
zich vanaf deze datum voortaan wenden tot het
gemeentearchief, Jansstraat 40 te Haarlem,
telefoon (023) 531 9337

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Zandvoortselaan 317, Bentveld - 1 boom
- Bentveldsweg 100, Aerdenhout - 1 boom
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlingh Onnesstraat 20, te Zandvoort De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
09 00 tot 1200 uur

AANSTAANdE, 50

overlockmachines
kledingreparatie *~£
reparatie van
~ fournituren
alle merken
naaimachines
handwerk en
hobby artikelen

NOVEIVlbER, OpENEN

EN CARRÏE DAÜVIAN huN NJEUU/E
GROENTEZAAK

TER

.ElEqEN^Eid dAARVAN tabbEN wij

Op WOENSdAq 29

Aanbieding alleen geldig bij Rose's Cantina Zandvoort

Zandvoort, 20 november 1995
„Huis in de Duinen"

THE MEXICAN RESTAURANT & STEAKHOUSE

Correspondentieadres:
J. Venmans
De Roos van Dekama26
1183 KT Amstelveen

Uw gasbedrijf adviseert!

Na afloop van de plechtigheid zal er gelegenheid
zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers
van het crematorium.
Vertrek vanaf Uitvaartcentrum Haarlem om 9.45

uur.

Lieve

Opa Klaas
De helderste ster in de hemel, dat ben jij.
We missen je.

Deze week tot 2 december a.s.
Spaanse week
met naast deze
Spaanse Primeur
originele Spaanse Tapa's
in

Jorcly, Kelly en Torn

In memoriam

Loek Kalk
21 nov. 1995

En toch telkens...
zal ik je tegenkomen.
Zeg niet... het is voorbij
Ik zal je nooit vergeten,
wie je was en watje zei.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Tineke

DOKTERSBERICHTEN

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

J. G. Anderson
huisarts

afwezig
van l tot 7 december
Waarneming de huisartsen:

C. Jagtenberg, tel. 5713355
F. Weenink, tel. 5712499
's Avonds en in weekend
tel. 5730500

STOOKAKTIE '95/'96

Zie ginds komt uit Spanje ..
de Emporda Novell 1995

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

U bENT VAN h ARTE WElkOM Op ONS NJEUWE

HALTESTRAAT 48

Een kompleet verzorgdei)egrafenis
of crematie voor sleehts f 3.145,-Sluit een natoa-mtTOartverzekding
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

De overledene is opgebaard in Uitvaartcentrum
Haarlem, Parklaan 36 te Haarlem, alwaar geen
bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 23 november om 10.15 uur in crematorium Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te
Driehuis-Westerveld.

NOVEIVlbER VAN l 6.00 UUR TOT

19.00 UUR.

Drogisterij," BOUWMAN"
G. Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Zandvoortselaan 187 - Zandvoort
tel. 023-571 2401

Kleinkinderen
en achterkleinkinderen

L

OVERDRACHT OUD ARCHIEF
AAN HAARLEM

OPEN HUIS

Amstelveen:
J. Venmans-Halderman
J. Venmans

U'

Naast deze algemene aankondiging worden
diverse instanties en organisaties rechtstreeks
uitgenodigd
Men kan tevens schriftelijk op de plannen reageren Dit kan t/m 19 december 1995 Reacties
kan men sturen aan Burgemeester & Wethouders van Zandvoort, t a v GG/RO, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Vanaf 14 november kan iedereen die wil meediscussieren bij het bureau Voorlichting een mformatiepakket ophalen U kunt daar ook terecht
voor nadere informatie, tel (023) 576 14 92
(vanaf 1 december (023) 574 01 62)

GEOpENd! DoNdERdAq 70

Zeestraat 48
Zandvoort
tel. (023) 5720072

Basel:
T. Rüdiger-Halderman
D. Riidiger

21 nov. 1994

Ter afsluiting van deze gespreksronde komt een
avond voor de gehele gemeente Zoveel mogelijk zullen dan ook de bevindingen uit de eerdere
bijeenkomsten worden besproken Deze avond
heeft plaats op.
- woensdag 20 december 1995, 20.00 uur in
Hotel Gran Dorado, Trompstraat, Zandvoort

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

speciaal menu t/m 30 november
Limoensoep

Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd op
verschillende locaties Naast algemene punten
over geheel Zandvoort zal per bijeenkomst de
discussie zich toespitsen op de voor een bepaald gebied relevante onderwerpen
De aldus verkregen reacties worden verwerkt en
komen voorjaar 1996 uiteindelijk ter besluitvorming in de gemeenteraad
De bijeenkomsten zijn als volgt verdeeld
- donderdag 23 november 1995, 20.00 uur
bijeenkomst over het centrumgebied
lokatie: Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17, Zandvoort;
- woensdag 29 november 1995,20.00 uur bijeenkomst over Zandvoort-Zuid en Bentveld
lokatie: Bodaan stichting. Bramenlaan 2,
Bentveld;
- vrijdag 15 december 1995, 20.00 uur bijeenkomst over Zandvoort-Noord
lokatie (onder voorbehoud); 't Stekkie,
Celsiusstraat 190, Zandvoort

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon
C"
Een nnturu-uitvaartverzekering

in.

•*Sttfltl'

uitgerekend voor U!

rf aar heb Je tvat

Voor de week vn 7 3 - 7 7 t/m 7 9 - 7 7 '95
Normaal

Week

Totaal vanaf

Kosten

jaarverbruik

sfreefverbruik*

l november **

deze week

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

21
26
31
37
42
47
52
57
63
68
73
78
86
94
102
110
117
130
144
157
170

60
74
89
105
119
133
149
163
179
193
208
223
245
268
290
313
334
372
409
447
484

ƒ 10,92
ƒ 13,52
ƒ16,12
ƒ19,24
ƒ21,84
ƒ 24,44
ƒ 27,04
ƒ 29,64
ƒ 32,76
ƒ 35,36
ƒ 37,96
ƒ 40,56
ƒ 44,72
ƒ 48,88
ƒ 53,04
ƒ 57,20
ƒ 60,84
ƒ 67,60
ƒ 74,88
ƒ81,64
ƒ 88,40

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
»ƒ«, deze uitvaartverzekering is mijn
vertrouwen meer dan tvaard."
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

'/Ui

Dag en nacht bereikbaar voor :
het verzorgen van een begrafenis
of crematie. ••
Direkt hulp bij een sterfgeval.::

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

Z
O
Êü

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaaitver/.ckering
ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

man/vrouw

straat:
postcode/woonplaats:

Indien u noq geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.

telefoon:
leeftijd(en):

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

aan.

• M

Bon in envelop /onder post/egel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.

Handtekeningen
voor nieuwbouw
ZANDVOOET - De Nederlandse Spoorwegen en de gemeente 2andvoort ondertekenen vanmiddag een samenwerkingsovereenkomst voor de
bouw van vijfhonderd woningen in de vallei bij het station.
De grond van de stationsvallei
is deels van de gemeente en
deels van de NS. In de overeenkomst staan afspraken over de
stedebouwkundige invulling,
de verkaveling en de financiën.
De plannen voor nieuwbouw
bestaan al sinds 1993. Onlangs
heeft de gemeenteraad echter
pas ingestemd met de bouw van
goedkope buurhuizen en koopwoningen. Om de huizen goedkoop te houden, vraagt de gemeente subsidie aan bij het
rijk. De bedoeling is dat eind
1996 de bouwwerkzaamheden
beginnen.

Duitse Dialoog
ZANDVOORT - De Stichting
Nederlands Duitse Dialoog
houdt op vrijdag 24 november
vanaf vijf uur een themabijeenkomst in Hotel Hoogland. Hoe
staat Duitsland er vijf jaar na
de eenwording bij en in hoeverre hebben de politieke plus
maatschappelijke verschuivingen de band tussen Nederland
en Duitsland beïnvloed? Een
socioloog, een cultuurweterschapper en een psychologe uit
Nederland en Duitsland praten
hierover onder leiding van Danny Verbaan van de Haagsche
Courant. In het hotel aan de
Westerparkstraat opent Gerhard Almer, persattaché van de
Duitse ambassade, bovendien
vrijdagmiddag de posterreeks
'5/50 ansichten über Deutschland'. Deze expositie is tot en
met 17 december te zien.

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 23 november 1995
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FIOM klaagt overnieuw woonruimte-verdeelsysteem

6

Jonge moeders maken weinig kans op huis'

„Sinds het nieuwe woonruimte-verdeelsysteem is ingegaan, hebben er al zo'n 25 hulpverleningsinstanties aan de
bel getrokken bij de gemeente Zandvoort. De instanties
vestigden allen de aandacht op de problemen, die zij door
het nieuwe systeem ondervinden." Dat zegt gemeentevoorlichter Egon Snelders. Aan geen van de vragen is echter
tegemoet gekomen door de gemeente Zandvoort. In het
nieuwe systeem kunnen nu eenmaal geen uitzonderingen
worden gemaakt.

door Martha Burger

den teruggebracht tot twee of
driejaar. Hiermee kreeg de jonge moeder in ieder geval een
vooruitzicht op een woning tainnen een termijn die te overzien
was. Maar nu wordt een sociale
en medische indicatie zo strikt
geïnterpreteerd, dat er eerst
sprake moet zijn van een levenstaedreigende situatie, voordat een urgentieverklaring
wordt afgegeven," aldus De
Roode.

Perspectief

H

ET FIOM IN HAARLEM
vindt ook, dat het nieuwe
systeem een verslechtering betekent voor haar cliënten. Deze instantie begeleidt
jonge alleenstaande moeders m
Haarlem en Zandvoort en biedt
ze psychp-sociale hulp en ondersteuning. De meesten hebben dringend huisvesting nodig, maar volgens preventiemedewerkster Yvonne de Roode
maken de jonge moeders vanwege hun leeftijd geen enkele
kans op een woning binnen het

nieuwe woonruimteverdeelsysteem.
„Er wordt in het nieuwe
woonruimteverdeelsysteem absoluut niet meer gekeken naar
sociale omstandigheden. Vergelijken we dit systeem met het
oude dan constateren we een
verslechtering. Binnen het
oude systeem moest deze groep
ook wel op een woning wachten, maar er bestond de mogelijkheid voor het verkrijgen van
een sociale indicatie."
„De wachttijd kon dan wor-

Na ruim een jaar ervaring
met het systeem kan het FIOM
stellen dat er binnen het woonruimteverdeelsysteem geen enkel perspectief is voor deze
groep woningzoekenden. De
kansen worden pas reëel als ze
tegen de 28 en 29 jaar lopen. De
Roode: „Als we naar de tabellen
in de woningkrant kijken,
waarin verantwoording wordt
gegeven over de toewijzing, dan
kunnen we daaruit afleiden, dat
jonge starters op zijn vroegst
vanaf hun 25-e een kansje ma-

ken op een woning, maar eerder pas als ze tegen de dertig
lopen. De rapportage van de
woningwinkel van het tweede
halfjaar van 1994 bevestigt dit
beeld."
Daarom verzocht de mstantie de gemeente Zandvoort (en
ook andere gemeentes) om de
positie van jonge alleenstaande
moeders via extra maatregelen
te verbeteren. „De positie van
een jongere met kind op de woningmarkt is heel erg gecompliceerd. Een jonge alleenstaande
moeder is veelal van een uitkering afhankelijk. Is ze onder de
18 jaar, dan heett ze in de toekomst vaak niet meer dan zeshonderd gulden uitkering.
Eventueel kan de gemeente zelf
bepalen, of ze er nog aan bijdraagt. Ook inwoning is meestal onmogelijk: vaak is de relatie
met familie verstoord. De jonge
moeders zijn aangewezen op
een betaalbaar onderkomen,
dat groot genoeg is om henzelf
en het kind te huisvesten. Maar
dat is er voor hen gewoon niet.

Boom straks stevig verankerd

ZANDVOORT - De Hervormde Kerk heeft zaterdag tienduizend gulden voor de restauratie
binnengehaald. De verkoopmiddag, die in het Jeugdgebouw gehouden werd, trok namelijk veel bezoekers nadat
kerkvoogd H. Visser vorige
week de noodklok luidde in het
Zandvoorts Nieuwsblad. De
Hervormde Kerk heeft op redelijk korte termijn drie ton nodig
om onder andere het orgel te
restaureren.
i

Indien u ons een machtiging heeft
verstrekt voor automatische overschnjving van het abonnementsgeld, dan nemen wij graag aan
dat met de eerstvolgende overschrijving de nieuwe abonnementsprijs kan worden toegepast.
Voor ppstabonnees gelden andere tarieven.
Hoofd commercie
Weekmedia
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Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

„Er is door verschillende bewoners uit de omgeving een verzoek ingediend om de bouwvergunning te schorsen, totdat
hun bezwaarschriften zijn behandeld. Zo lang de rechter nog
geen uitspraak heeft gedaan,
zal de aannemer nog met taegmnen met de bouw. Dat risico
neemt geen enkele aannemer."
Sandbergen verwacht echter
binnen korte termijn een definitieve goedkeuring. „De taestemmingsplan-procedure
loopt, de bouwvergunning is
verleend en alle overheden hebben reeds hun fiat aan het plan
gegeven. Naar mijn idee is alles
weloverwogen gedaan. Ervaring heeft ons geleerd dat, als er
eenmaal zekerheid is, de kopers zich alsnog aanmelden."
Volgens Sandbergen blijkt
„uiteindelijk ook uit volkshuisvestingsonderzoek dat er behoefte bestaat aan duurdere
koopwoningen. Dat is onder andere gebleken uit het project
Max Euwe-wijk. Daar begon de
verkoop ook pas te lopen, toen
er meer zekerheid was over het
bestemmingsplan. Uiteindelijk
zijn het allemaal Zandvoorters
die daar hebben gebouwd."

Woonwagen
vervolg van voorpagina
Volgens een woordvoerder
van het ministerie van VROM,
die de gemeente Zandvoort een
lening heeft verstrekt voor de
caravan, ligt de werkelijke
waarde van de vernielde caravan overigens waarschijnlijk lager. Hij verbaast zich erover
dat de gemeente de wagen tot
nog toe ongebruikt op de remise laat staan. „Dat levert Zandvoort niets op, terwijl er wel
afgelost moet worden aan ons."

Autodieven gepakt

ZANDVOORT - De politie
ZANDVOORT - Desnoods derheid van de leden van heeft
vrijdagnacht tot tweeD66-Zandvoort dit voorstel van maal toe
autodieven aangehoumissie. Zover wil het afde- het hoofdbestuur weg. Ruud den.
Sandbergen,
die
Koper
steunt,
lingsbestuur van D66 gaan
Rond half drie 's nachts sta-

om opnieuw te proberen om

Lou Koper te laten aftreden
als fractielid van de partij.
Gisteravond heeft een meerderheid van de leden van
D66 het bestuur daarvoor

gemachtigd. De leden hebben daarmee Koper opnieuw de wacht aangezegd.

ZANDVOORT - Liefhebbers
van postzegels zijn welkom op
de clubavond van -de Zandvoortse Postzegelvereniging.
Deze vindt op vrijdag 24 november plaats vanaf kwart over zeven in het Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat.
De toegang is gratis.

Wilt u bij het overmaken van uw
abonnementsgeld via giro of bank
gebruik maken van het acceptgiroformulier, dat u wordt toegestuurd? De nieuwe abonnementsprijs is daarop ingevuld.

vervolg van voorpagina

tot aan de geschillencom-

Postzegels

De stijgende kosten maken voor
de Nederlandse nieuwsbladen
een aanpassing van de abonnementstarieven noodzakelijk. In
verband hiermee zijn onze abonnementspnjzen per 1 januari
1996 als volgt vastgesteld:
ƒ 6,40 per maand
(alleen bij automatisch incasso)
ƒ 18,75 per kwartaal
ƒ 33,90 per halfjaar
ƒ59,20 per jaar
Een los nummer kost vanaf 1 januari 1996 ƒ 1,95.

Daarom dringen wij aan op bij- Zij hebben het beleid inmiddels
sturing van het beleid."
bijgesteld.
De Roode: „Het FIOM ervaart dat men daar de urgentieHiaat
verklaring minder nauw interGemeentevoorlichter Egon preteert dan m deze regio. Er
Snelders: „Er is in gewestelijk wordt ruimer gekeken naar de
verband zeker gesproken over sociale omstandigheden van
de problemen onder jongeren. jonge moeders. Ze hebben hierHet gewest zag zelf ook wel, dat door tenminste een kans om
daar een groot hiaat zat. Daar- binnen afzienbare tijd geholpen
om is men er uiteindelijk toe te worden. De visie m het geover gegaan, om de grote groep west Zuid-Kennemerland is,
starters te splitsen. Er zijn nu dat men zoveel mogelijk alles
twee categorieën woningzoe- willen overlaten aan het marktkenden: tot dertig jaar en vanaf mechanisme. Men wil zo min
mogelijk uitzonderingen madertig jaar."
Volgens De Roode is deze ken in het systeem. De gemeensplitsing voor jonge alleen- ten willen eerst afwachten, zien
staande moeders absoluut geen hoe het werkt. Dat is spijtig
verbetering: „De praktijk is, dat voor de jonge alleenstaande
de woningen verdeeld worden moeders en natuurlijk ook voor
onder de 28- en 29-jarigen. Daar een hoop andere mensen, die
ligt de piek." Zij pleit alsnog door dit systeem uiteindelijk
voor een uitzonderingspositie geen recht wordt aangedaan. Ik
voor haar cliënten. „In Delft hoop dan ook, dat de discussie
wordt die wel gemaakt." Delft over de problemen die het
was de gemeente, waar het woonruimteverdeelsysteem
woonruimteverdeelsysteem
geeft, zo snel mogelijk in de gevoor het eerst werd ingevoerd. meenten op gang komt."

D66-leden stemmen
Koper weer weg

Kerk krijgt geld

MEDEDELING AAN
DE ABONNEES

Huurhuizen worden tegenwoordig anders aangeboden dan
vroeger. Zandvoorters moeten nu reageren op een bon in de
Woningkrant. Aan dat nieuwe systeem kleven in de praktijk
echter nogal wat nadelen, zo blijkt na ruim een jaar. Deze
week in aflevering vier de reactie van het FIOM, dat constateert dat jonge, alleenstaande moeders weinig kans op een
woning maken.

Julianapark

Kweker P. van Kleef was vrijdag al volop bezig met de voorbereidingen voor de kerstboom die na 5 december op de rotonde bij het
Raadhuisplein moet komen. De Stichting Strandkorrels, een
groep anonieme Zandvoorters die geld beschikbaar stelt voor
bijzondere initiatieven, heeft de boom geadopteerd. Het is geen
eenmalige actie. Elk jaar moet de boom er opnieuw neergezet
worden. Daarvoor waren echter heel wat voorzieningen nodig.
Wie nu langs de rotonde rijdt, ziet slechts dat de aarde omge-

woeld is. Maar vrijdag was goed te zien wat er allemaal onder de
grond zit. Zo is er onder andere een buis van 1.50 meter hoog in het
gat verdwenen waar Van Kleef in stond.
Hij moest daarbij ontzettend oppassen dat hij de leidingen in de
grond niet beschadigde. De buis houdt samen met zes kabels de 17
meter hoge boom ook bij een fikse storm op zijn plek. Althans, dat
is de bedoeling
Foto Andre Lieberom

Of Koper uit eigen beweging
weggaat, is sterk de vraag. Hij
heeft een eerder verzoek om af
te treden m april van dit jaar
naast zich neergelegd. De Zandvoortse afdeling van D66 besloot toen om de hulp m te roepen van het hoofdbestuur.
Maar dat heeft onlangs laten
weten dat Koper niet geroyeerd
zal worden.
Het hoofdbestuur stelde bovendien voor dat de drie fractieleden Koper, Van Leeuwen en
Termes hun plaats in de raad
ter beschikking zouden stellen.
Gisteravond stemde een meer-

probeerde het drietal nog aan
elkaar te lijmen, maar die poging strandde. Met vijf voor en
zes tegen besloten de leden dat
ze daarover zelfs niet eens verder wilden praten.
De beslissingen die de ledenraad woensdagavond in het Gemeenschapshuis heeft genomen lossen op korte termijn
echter niets op. Want nergens
staat zwart op wit dat Koper de
naam D66 niet mag voeren. Zo
blijven er dus nog even twee
fracties D66 in Zandvoort.

len een 24-jarige en een 31-jarige
Amsterdammer een Duitse
Mercedes in de Van Alphenstraat. Ze liepen tegen de lamp
doordat het alarm afging. De
politie pakte ze op de Zeeweg.

Volgens bestuurslid Hans
van Brero is er wel een taalkundig foefje. Van Dale vermeldt
achter het woord 'fractie' namelijk: dit zijn de aanhangers
van een politieke partij in een
vertegenwoordigend lichaam.
Daaruit blijkt volgens Van Brero dat er nooit meerdere fracties kunnen zijn, omdat 'partij'
enkelvoud is.

ZANDVOORT - Nog voordat
de werkzaamheden op de Zeeweg zijn afgerond, is er zondagavond opnieuw een ongeluk op
deze gevaarlijke weg gebeurd.
Daarbij raakten twee mensen
gewond. De auto sloeg over de
kop in de middenberm na een
slip in een scherpe bocht. De
twee inzittinden moesten in het
ziekenhuis behandeld worden.

Twee uur later hield de pohtie op de Zeeweg een 24-jarige
Amsterdammer aan, die in een
Duitse Opel Senator reed. Deze
had hij uit de Karel Doormanstraat gestolen.

Ongeluk op Zeeweg

Addertjes kruipen onder structuurschets De Jong zegt Gemeenschapshuis
ZANDVOOBT - De nieu-

hotel en nieuwe winkels. En op bouwen ligt dus gevoelig.

voor een educatief centrum

eindelijk toe aan SWOZ en CvVH

Zij duidt het verschil met de
vorige structuurschets subtieler aan. „Toen was het toerisme
het uitgangspunt, nu meer het
evenwicht tussen het wonen en
het toerisme. In het centrum
moeten bijvoorbeeld geen grote
toeristische voorzieningen, zoals het Circus meer komen. Die
horen thuis bij de boulevard.
Horeca die overlast veroorzaakt moet uit het centrum geweerd worden." Wat het centrum betreft bevat het plan een
dubbelzinnigheid. Enerzijds
staat er „het dorpskarakter
moet behouden blijven". En anderzijds wordt „nieuwbouw
niet uitgesloten." Dit spreekt
elkaar volgens gemeentevoorlichter Egon Snelders niet tegen.

ZANDVOORT - Mini de het Kostverloren, maar dat wilWolff van het Centrum voor de noch de gemeenteraad noch
Vrijwillige Hulpverlening de CvVH en de SWOZ.
Alhoewel De Jong bij de bekan het woensdag nog maar

De bewoners rondom Dolfi- over de zee en de duinen. „Het
we concept-structuurschets den duur zouden de flats aan de
kenmerkt zich vooral door noordzijde van de Strandweg, rama ontstaken eveneens des- plein ligt immers zo dicht bij
wat er niet in staat. Na de langs de boulevard tussen de tijds in grote woede, omdat zij beide," aldus Storm.

storm van protesten die

lostgebarsten is in 1991 doet
de gemeente het nu wat
voorzichtiger aan. Zo zijn er
geen grote ingrepen voor de
afwikkeling van het verkeer
in de studie opgenomen.
Maar er zitten wel wat addertjes onder het gras. Want
wie goed leest komt toch
wel wat bouw- en sloopplannen tegen.
Op korte termijn moeten bijvoorbeeld het Dolfirama, het
zwembad, de passagewinkels
en de supermarkt verdwijnen
om plaats te maken voor een

Strandweg en het Schuitengat
en de snackbar voor het Palacehotel vervangen moeten worden. De flats bij het Burgemeester Van Fenemaplein en de hogere flats op de hoek van de
Strandweg en de boulevard mogen blijven staan.
Al diverse keren ontstond er
grote onrust als de gemeente of
anderen met sloop- en bouwplannen voor dit gebied kwamen. Zo kwam er massaal protest toen in 1991 de structuurschets de flats bij de Midden-Boulevard wegvaagde om er
hele nieuwe bebouwing voor in
de plaats te zetten. Slopen of

(ADVERTENTIE)

Meerjaren Perspectief
NIPO Appreciatie Onderzoek
1993 t/m 1995
Dagelijks worden we overstroomd met nieuws uit alle
~
uithoeken van de wereld. Toch blijft er een groeiende V >
belangstelling voor het nieuws uit buurt, dorp en stad. Voor
Amsterdam en omstreken wordt hierin voorzien door de 17
nieuwsbladen van Weekmedia. Goed gelezen kranten met
nieuws uit de directe omgeving, waarbij de lezer zfch direct
betrokken voelt.

vreesden hun uitzicht te verliezen als er rondom hun flat andere bebouwing zou komen.
Nog niet zo lang geleden werden de bewoners opgeschrikt
door de plannen van de ABN/AMRO die het Dolfirama gekocht heeft. Op deze plannen
borduurt nu ook de structuurschets voort.
Andere oude plannen fietsen
er eveneens doorheen. Werd al
in de structuurschets van 1980
gesproken over bebouwen van
het watertorenplein en het
Friedhoffplein, in 1991 kwamen
die twee pleinen opnieuw in
beeld en ook in de huidige concept-structuurschets zitten ze
erbij. Volgens M. Storm, ambtelijk projectleidster, is het nu de
bedoeling om woningen op de
parkeerplaats bij de watertoren
neer te zetten. Eronder zou een
parkeergarage moeten komen.
Op het Friedhoffplein is ruimte

ZANDVOORT/BENT-

VELD - Steeds meer Bentvelders doen mee aan de
protestactie tegen de busbaan over de Zandvoortselaan en Zandvoorterweg.
Die baan moet van station
Heemstede/Aerdenhout

naar het busstation in Zandvoort gaan lopen. Maar veel
bewoners en winkeliers uit

Bel voor meer informatie over succesvol adverteren in
Amsterdam en omgeving met Willem Duivis (020-562.2446)
of met de afdeling Marketing Services (020-562.2285). Vraag
meteen het rapport aan en ontdek het bereik van kwaliteit.

busbaan voor levensgevaarlijke situaties en meer files

Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad
Gaasperdam, Buitenveldertseklourant, Amstelveens Weekblad, Amstelveen
Post, Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, de
Nieuwe Weespe-, Zandvoorts Nieuwsblad
Weekmedia b v is eer»'onderdeel van Perscombinatie b v,
uitgeefster van Hef Parool, Trouw en de Volkskrant

der De Jong heeft eindelijk
besloten om het steunpunt
voor ouderen en andere
hulpbehoevenden in het Gemeenschapshuis te huisves-

ten. „Eerst zien en dan geloven," zegt De Wolff.
De Jong heeft onder grote
druk van de CvVH en de Stichting Welzijn Ouderen (SWOZ),
die samen als 'Stichting Welzijnscentrum' na l januari het
steunpunt gaan runnen, gekozen voor het Gemeenschapshuis.
De wethouder wilde eigenlijk
een algemeen loket voor alle
hulporganisaties in het Huis in

grotingsbehandelmg al toezegde dat zij voor het Gemeenschapshuis zou kiezen, dreigde
het vorige week toch nog mis te
gaan. De wethouder stelde de
beide organisaties voor om de
administratie en de activiteiten
van de gefuseerde instellingen
los te koppelen. Het eerste zou
dan m het Huis in het Kostverloren moeten, het tweede in het
Gemeenschapshuis. Dat wezen
de CvVH en de SWOZ echter
furieus van de hand.
„Het loskoppelen van de activiteiten en het bestuurlijk apparaat is niet efficiënt," zegt
Piet Keur, voorzitter van het
CvVH en raadslid voor Ge-,
meentebelangen
Zandvoort.
Hij heeft al die tijd een rotsvast

Aan het Gemeenschapshuis
moet nog wel wat opgeknapt
worden voordat het Weizijnscentrum, zoals het officieel
heet, erin gehuisvest kan worden. Volgens Keur is er een verbouwing van 75.000 tot 80.000
gulden nodig. Zo moeten er diverse kamers, een traplift en
een keukentje komen. Een eigen zaal is volgens hem niet nodig. „Die huren we dan wel, bij
voorbeeld van de ANBO. Dat
noem ik nou een mooie vorm
van samenwerking tussen ouderenorganisaties."

Bentveld bang voor busbaan

De resultaten van het NIPO Appreciatie Onderzoek van 1993,
1994 en 1995 zijn op een rijtje gezet en daaruit blijkt
het grote bereik en de waardering voor deze
plaatselijke kranten.

Elke week liet dagelijks nieuws!

Bewoners kunnen over de concept•structuurschets, ook hun zegje doen.
Vanavond is er een bijeenkomst o\er
het centrum in het Gemeensch.ips,huis
aan de Louis Davidsstraat. Aanvang
20.00 uur.

nauwelijks geloven: wethou-

vertrouwen gehad dat het nieuwe gezamenlijke hulpsteunpunt in het Gemeenschapshuis
zou komen. „Sinds '91 hebben
we dat al volgehouden. Bovendien staat de raad er 'kamerbreed' achter. Het was dus de
enige uitkomst."

Bentveld, Aerdenhout en
Heemstede vrezen dat de

zal zorgen.
Betonnen randen schermen
de baan namelijk af, zodat oversteken bijna overal voor automobilisten en fietsers onmogelijk is. Zij moeten in sommige
gevallen zevenhonderd meter
omrijden.
Bij de Chinees vlak voor het
station ontstaat volgens de ongeruste bewoners bovendien
een 'verkeersinfarct', een gevaarlijke situatie, doordat, automobilisten veel te laat kunnen
voorsorteren. „Zij zullen precies daar waar de buspassagiers uitstappen extra gas ge-

ven om het stoplicht nog te halen," vrezen de bewoners.
De gemeenten Bloemendaal
en Heemstede proberen in allerijl de plannen voor de eerste
fase van de baan (tot het kruispunt met de Van Vollenhovenlaan) erdoor te krijgen, zodat
de subsidie van het rijk nog net
voor 31 december binnengehaald kan worden. Gealarmeerde bewoners zijn inmiddels een
handtekeningenactie
begonnen. Volgens bewoner Dinkelaar hebben in drie weken tijd
zeshonderd mensen hun steun
betuigd. Daaronder is ook een
groot aantal Bentvelders.
In Zandvoort is de reactie
veel kalmer. Tijdens het Politiek Café in Yanks bleek dinsdagavond dat de Zandvoortse
gemeenteraad de busbaan al in
1991 ter zijde heeft geschoven.
Zelfs D66 en PvdA, grote voorstanders van busbanen, keerden zich tegen de plannen van
Bloemendaal en Heemstede.
Volgens Han van Leeuwen
(D66) en Huub van Gelder
(PvdA) is het een onzalig plan.
Zij pleitten ervoor dat de busbaan bijvoorbeeld over één van Zouden alle hondedrollen straks echt verdwenen zijn als de kinderen van de Max Euvvebuurt
hun speeltuintje krijgen?
Illustratie Maic de Boei
de fietspaden gaat lopen.
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ECHT HEMA

EN DE PRIJS ... ECHT HEMA

Snel leverbaar in uw
persoonlijke uitvoering.
Aan de lange wachttijden is gelukkig even een eind gekomen. Ze

•

waren gewoon niet aan te slepen, de nieuwe Volkswagen

verstelbare stuurkolom • dak-antenne • toerenteller • waar-

van binnenuit verstelbare buitenspiegels •

Polo's. Maar ja, hij is dan ook de slimste

schuwingszoemer

van de klas in z'n klasse. De compleetste

• startonderbreker.

voor

in hoogte

niet-uitgeschakelde

lichten

en de veiligste. Standaard voorzien van

Uniek aan de Polo is het bouwstenenprincipe, waarmee u uw

vele extra's. Voor ƒ 23.995,- rijdt u al in

eigen uitvoering samenstelt. Een veilige optie is bijvoorbeeld de

OP uw nieuwe Polo nu een een Polo, die is uitgerust met:

enkele of dubbele airbag. Waarom komt u niet eens langs voor

dubbele airbag voor slechts
ƒ 995,-. U hebt al een
enkele bestuurdersairbag
voor maar f 395,-.

samenstellen van de Polo, die het beste bij u past.

•

bumpers en buitenspiegels in de

carrosseriekleur • warmtewerend glas

HEMA

een opbouwend gesprek. We helpen u graag een handje bij het

Prijzen zijn inclusief BTW en BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.

Zandvoort

AUTO STRIJDER BV
off., dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565
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Op 5 december is Zwarte Piet de gehele dag aanwezig om de laatste kadotips in ontvangst te nemen.

Met de SINTERKLAAS in het vooruitzicht is het feest.
Maar NIET ALLEEN bij Sinterklaas is
het feest doch ook bij

Wat u doen moet: zoek in advertenties de sint nicolaasjes en plaats de letter op
de aangegeven plaats. Breng of stuur uw oplossing naar Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort, uw inzending dient vóór 2 december in ons
bezit te zijn.

6 7 8 9

4 5

1 2 3

19 20 21 22 23

24 25 26

27 28

10 11 12 13 14 15 16 17 18

29 30 31 32

CONFETTI
De KADOTIPS hangen in de rekken
en zijn onweerstaanbaar geprijsd.
Als je van Sinterklaas een MODEFEEST wilt maken, kom dan eens
langs bij CONFETTI.

33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53
E = 47

Deze oplossing is ingezonden door:
Naam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Deze prijzen worden onder de goede oplossingen verloot en bestaan uit:

Diverse truien
50%
katoen

HOOFDPRIJS
4 KADOBONNEN t.w.v. ƒ 50,-

nu... ƒ 29.95

Beschikbaar gesteld door
JUPITER, Raadhuisplein

De eerste maandag van de maand
december is weer de bekendmaking
van de „KLANT VAN DE MAAND".
Kom dus kijken of u wellicht de klant
van de maand bent.

Twintig
modellen
TRUIEN en VESTEN,
diverse kleuren
ƒ 25.00 p.st.
2 stuks voor ƒ 40.00
Confet'ti is geopend:
Ma. - do. van
Vrijdag:
Zaterdag: van
Zondag: van

10.00-18.30 uur
10.00-21.00 uur
10.00-17.00 uur
12.00-17.00 uur

TROOSTPRIJZEN
4 SINTERKLAAS kado's t.w.v. ƒ 25,door
Trompwinkel, Grote Krocht
Foto's
Foto Boongaard

Bovendien: extra koopavonden op donderdag 30 nov.,
vrijdag 1 en maandag 4 december.
Geopend tot 21.00 uur
Haltestraat 11 - Zandvoort

Onze promotiepieten delen zaterdag 25 november
snoepgoed uit van de HEMfi Zandvoort
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'Na bevalling is het net of we
weer in kleine kinderen zitten'

'Meeste toneelstukken
kinderen zijn oubollig'

de badplaats door

met

ZANDVOORT - 'Meneer Salabim.' Zo heet het toneelstuk dat de Zandvoortse leerkrachten vandaag en

morgen opvoeren voor de kinderen van de basisscholen vanwege de 45-e editie van de Sint Nicolaasvoorstel-

lingen. Gerard van de Laar, directeur van De Duinroos,

heeft het stuk al in 1989 geschreven. „Omdat de meeste
toneelstukken voor kinderen nogal oubollig zijn. Ze
gaan vaak over heksen en tovenaars, terwijl mijn meneer Salabim een goochelaar is die echt zou kunnen
bestaan. Dat lijkt me voor kinderen veel leuker."
Het toneelstuk vertelt het
verhaal van een goochelaar die
eens erg beroemd was, maar nu
weinig meer te doen heeft. Hij
kan zelfs zijn huur niet meer
betalen en zijn buurman, slager Beenhouwer, wil hem uit
zijn huis zetten. Als hij dan ook
nog eens ten onrechte verdacht
wordt van diefstal, is de ramp
compleet. Maar uiteindelijk
komt het allemaal goed dankzij
het doortastende optreden van
Victor, de zoon van de slager,
die verliefd is op de dochter
van goochelaar Salabim.

Black Challenger (links) en Epouze l'Amour de la Vie geven 's nachts nog wel eens een
pianoconcert

Foto André Lieberom

Met een elegante sprong
landt Esprit l'Amour de la
Vie achter de glimmende bekers. Zou zij zelf ook weten
dat keurmeesters likkebaarden bij haar lange witte haren, haar platte nuffige
neusje en haar heldere
ogen? Esprit (zo mag ik haar
noemen) laat als heuse Perzische kat niets blijken. Ze
laat zich aaien, maar niet te
lang. En je denkt toch niet
dat ze voor de foto stil poseert op de piano? De koningin van de familie Strik uit
de Frans Zwaanstraat stelt
haar eigen regels.
door
Monique van Hoogstraten

B

IJ HANS EN MARGREET
STRIK wonen inmiddels
tien katten: acht Perzen
en twee zogeheten Exotics
(kortharige Perzen). Overal
waar je kijkt, ligt een dot grijs,
wit of zwart haar te spinnen.
Soms tilt er een lodderig zijn
oogleden op. „'s Middags van
twee tot vijf doen ze een middagdutje," vertelt Margreet. „'s
Avonds hebben ze vaak een renbui. En een enkel keertje horen
we midden in de nacht een reci-

tal. Dan loopt er een over de
toetsen van de piano."
Al jaren fokt het echtpaar
Perzische katten en gaat ermee
naar wedstrijden. Hans en Margreet Strik zijn niet de enigen,
in Zandvoort zijn nog een paar
fokkers. „We groeten elkaar
wel eens op shows of in het
dorp, maar we komen niet bij
elkaar op de koffie," zegt Hans.
Sommige poezen van de familie Strik gooien hoge ogen op
shows. Zo sleepte Esprit onlangs in Zandvoort in de Pellikaanhal tijdens een internationale
kattententoonstelling
twee prijzen in de wacht. Twee
andere poezen werden eveneens gelauwerd.
„Ik weet onderhand niet
meer waar ik de bekers en de
linten moet laten," klaagt Margreet. De mooiste staan in de
kamer op een laag tafeltje te
glimmen. Van Zandvoort tot
Boedapest, de familie Strik
sleept haar katten mee naar een
show. „Wat er zo leuk aan
shows is? Ik had nooit gedacht
dat ik daar aan mee zou doen,"
bekent ze.
„We hebben de katten voor
het plezier," zegt haar echtgenoot. „Als ze iets winnen, dan is
dat leuk. Maar het mag niet ten
koste gaan van alles. Ik zal bijvoorbeeld nooit boos zijn op
mijn dieren als ze een keer verliezen."

Het is volgens hem een hobby
die geld kost en steeds meer
hun leven is gaan beheersen.
„Onze eerste Pers hebben we
twintig jaar geleden gekregen,"
vertelt Hans. „In een antiekwinkel op het Gasthuisplein
draaide 'Prinses' langs mijn benen. Ik werd spontaan verliefd.
De eigenaresse van de zaak beide ons later op, omdat ze naar
Indonesië terugging."
Zijn echtgenote vult aan:
„Het gekke was dat ze voor de
gasten in ons hotel Cocarde op
de Hogeweg altijd heel lief was,
maar als wij eraan kwamen, reageerde ze heel anders. Dan
dacht ze blijkbaar 'wegwezen,
want ik moet naar binnen'."
Pas in de loop der jaren zijn
Hans en Margreet ook gaan
fokken. „Omdat het zo ontzettend leuk is. Na een bevalling is
het net of we weer in de kleine
kinderen zitten," lacht Margreet. Ze verkoopt de katten
voornamelijk aan particulieren, zodat ze weet waar haar
kroost terechtkomt. Wie valt
voor zo'n lief frummeltje is echter wel minimaal vijfhonderd
gulden kwijt en bij de familie
Strik ligt er zelfs een dotje
zwart van drieduizend gulden
op de witte bank. Niet goedkoop dus. Maar dan heeft men
wel een kat met stamboom.

konijn' en is in oktober uitgekomen. Op het boek staat niet
zijn echte naam. „Gerard van
Delft, dat is mijn pseudoniem.
Mijn naam wordt namelijk
heel vaak verkeerd geschreven.
Vroeger werd ik bovendien met
een ander jongetje op school
verward en toen er voor het
eerst iets van mij werd uitgegeven had je ook een Jan van
Laar, dus het gevaar lag alweer
op de loer. Ik wilde zeker weten
dat ik niet voor iemand anders
gehouden werd. Daarom heb ik
voor een makkelijke naam gekozen. Daar komt bij dat je in
Grotendeels
realistisch, feite in iemand anders zijn
spannend en humoristisch. Die huid kruipt als je schrijft."
woorden passen volgens de
schrijver van het stuk het
meest bij de voorstelling. „Dus Uitlaatklep
past het wat meer bij de beleIs dat de reden waarom hij
vingswereld van kinderen van schrijft? „Ik ben geboeid door
nu. Ik heb zelf drie keer meege- de wereld van jonge kinderen,
speeld met het Sint Nicolaasco- waarin alles nog kan. Schrijven
mité en merkte dat het leuker is voor mij een uitlaatklep. Af
zou zijn als de toneelstukken en toe moet ik mijn fantasie
wat realistischer zouden zijn," uitlaten, zeg ik wel eens. Voor
zegt Van de Laar. „Bovendien een deel kan ik dat ook wel op
wilde ik wat meer ruimte voor school kwijt met het voorlezen
improvisatie inbouwen."
en toneelspelen. Dat voorlezen
is trouwens één van de redenen
Zes jaar geleden speelden de geweest waarom ik onderwijleerkrachten 'Meneer Salabim' zer wilde worden. Mijn meester
voor het eerst. „Nu is er een las zo mooi voor dat ik dacht
nieuwe lichting kinderen, dus 'dat wil ik ook'. " Inmiddels is
nu kunnen ze het weer op het hem na 27 jaar gebleken dat
repertoire zetten," legt de een onderwijzer meer doet dan
schrijvende onderwijzer uit.
alleen voorlezen.
Hij heeft inmiddels vier theaterstukken en een dichtbundel
Met zijn groep gaat hij morop zijn naam staan. Sinds 1992 genmiddag bovendien naar de
legt hij zich echter toe op het opvoering van het toneelstuk.
schrijven van kinderboeken. „Ik vind het boeiend om te zien
„Met boeken sta ik dichter bij hoe de leerkrachten het vermijn publiek en ik vond het haal opgevat hebben en ben
leuk om weer eens wat anders zelfs een beetje blij als ze van
te doen. Het is ontzettend aar- de tekst afwijken. Want dan
dig om tijdens de kinderboe- zijn ze er creatief mee omgekenweek met drie andere gaan."
schrijvers je boek te mogen
voorlezen voor duizend kinde- Voor de leerlingen van de Zandbasisscholen wordt 'Meren in een schouwburg vol kin- voortse
neer Salabim' vier keer opgevoerd.
deren. Dat overkwam me dit Vr^dagavond
Is er bovendien een
jaar in Spijkenisse," vertelt hij. voorstelling voor genodigden. 13
Van de Laars laatste pennevrucht heet 'l april haas, zei

leerkrachten zorgen ervoor dat het
stuk goed op de planken komt. De
leerlingen van de Gertenbach
Mavo hebben de decors gemaakt.

j Kerkdiensten
25/26 november 1995

Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Kaandorp.
Zondag 10.00 uur: ds van Leeu- Zondag 10.30 uur: pastor Kaanwen met fluitensemble.
dorp.
Gereformeerde Kerk, JulianaVrijzinnige
Geloofsgerneenweg 15:
Zondag 10.00 uur: ds vd Vate. schap NPB, Brugstraat 15:
Roomskatholieke Kerk, Grote Zondag 10.30 uur: dr Verheus.

j Weekenddiensten

Speelweek van 23 t/m 29 November
:

WHINWHIS WORLD ,

HASPREPAREDYOUFORTHIS/

MORTAL. KOMBAT
Het Meest
Betoverende
Liefdesverhaal
Ooit Verteld.
NEDERLANDSE
VERSIE

25/26 november 1995
bewoners van 55 jaar en ouder)
POLITIE: Alarmnummer 06-11. gebruik te kunnen maken,
In andere gevallen: tel. (023-) dient men zich 24 uur van te
5713043.
voren op te geven bij Huis in de
BRANDWEER: Alarmnummer Duinen, tel. (023-) 5713141, tus06-11. In andere gevallen sen 11.00 en 17.00 uur.
023-5159500 of - voor info over- Alg. Maatschappelijk Werk
dag - (023-) 5761584.
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
AMBULANCE: Alarmnummer 13459 bgg 023-5320464. Spreek06-11. Anders: tel. 023-5319191. uur
op werkdagen van
HUISARTSEN: Gezamenlijke 9.00-10.00 uur. Verder volgens
waarnemingsregeling: J. Ander- afspraak.
Telef. Meldpunt
son, B. van Bergen, C. Jagten- Sexueel
Geweld:
tel.
berg, G. Mol, P. Paardekooper, 023-5340350 op werkdagen
H. Scipio-Blüme, F. Weenink. 12.00-14.00 uur en maandag- +
Elk weekend, avond/nacht van- donderdagavond
19.00-21.00
af 16.30 uur, én tijdens feestda- uur.
gen via telefoonnummer (023-) Telef. meldpunt Ouderen Mis5730500. De spreekuren van de handeling: 023-5159700, van
dienstdoende arts zijn zowel op 08.30 tot 17.00 uur.
zaterdag als zondag van 11.30 Zandvoortse Vereniging van
tot 12.00 uur en van 17.00 tot Huurders: Gratis advies voor
17.30 uur. Een afspraak is niet leden. Telefonisch spreekuur
nodig. Tandarts: Hiervoor de ei- elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5719562 (Secretarigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo- aat ZVH). Schriftelijk: Postbus
theek, H.B.A. Mulder, tel. (023-) 287, 2040 AG Zandvoort.
5713185. Openingstijden (alleen Woningbouwvereniging EMM:
voor
recepten):
zaterdag Klachtentelefoonnummer
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, technische
dienst:
(023-)
zondag
11.30-12.30
en 5717577.
17.00-18.00 uur. Buiten de ope- Storingsnummer gas buiten
ningstijden informatie over de kantooruren: tel. 023 - 5235100
regeling via tel.nr. (023-) (nv Energiebedrijf Zuid-Kenne5713185.
merland. Tijdens kant.uren:
Wijkverpleging: Voor spoedge- 5235123.
vallen na kantooruren tel. Taxi: tel. (023-) 5712600.
06-8460.
Openbare bibliotheek: PrinsesVerloskundigen: Mevrouw E.A. seweg 34, tel. (023-) 5714131.
de Boer-Burgh en/of mevr. Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
A.C.M. Gombert en/of P.J. van uur, di.14-17.30, woe.10-17.30.
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand•
voort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Periode: 14 november tot en
der dieren (023-) 5714561, Ver- met 20 november.
missingsdienst
023-5383361, Gehuwd: Henricus Jacobus
Asiel Zandvoort (023-) 5713888. Cornelis Maria van der Ark en
Dierenambulance: 023-5363476 Adriana Brouwer.
of alarm 023-5334323.
Geboren: Michelle, dochter van
SOS Telefonische Hulpdienst Eonald Tamerus en Barbera
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 5471471. Boom. Graciëlla Maria Teresa,
Centrum Voor Vrijwillige Hulp- dochter van Edward Paul ter
verlening: Voor informatie, ad- Bruggen en Mariene Georgetivies en hulp tel. (023-) 5717373, ne Slagveer. Michael Joseph
op alle werkdagen
van Stanley, zoon van Alen Matko10.30-12.30 uur. Schriftelijk: vic en Agnieszka Matkovic.
Postbus 100, 2040 AC Zand- Chayenne, dochter van John Jacob Marinus Groënhuijzen en
voort.
Stichting Welzijn Ouderen Cyrille Esther Edith Manon
Zandvoort: Koninginneweg l, van Duijn.
tel. (023-) 5719393. Open op Overleden: Jansje Piersmamaandag 09.15 - 12.15 uur, en -Poppes op honderdjarige leefdinsdag t/m vrijdag van 09.00 tijd. Nicolaas Verschoor op
tot 17.00 uur. Afspraken: tel. 67-jarige leeftijd en Eduard
Landman op 75-jarige leeftijd.
023- 5719393.
Belbus: Om van de belbus (voor

g Burgerlijke stand

A. L

Dagelijks
13,30 en 15.30

12 jaar
Do t/m Di
19.00

16 jaar
Dagelijks

21.30

Woensdag 29 november om 19.3O uur

EAT A BOWL OF TEA
Regie: Wayne Wang
met: Victor Wong en Cora Miao

WORDT LID VAM DE FILMCLUB
Qasthuiaplein 5,2042 JH, Zandvoort, tel: 02507-18686

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Vluchteling De Armeense vluchtelinge Silvana
vecht voor haar zoon. Zij wil dat hij nog een tijdje
op de Plesmanschool mag blijven. Als het aan
het ministerie van WVC ligt, moet de Armeense
familie echter naar een asielzoekerscentrum
buiten Zandvoort. Dan zal Azad naar een andere
school moeten.
Sinterklaas Per paard is Sinterklaas in Zandvoort gearriveerd. Het was zulk guur weer dat hij
niet per boot durfde te komen.
Nieuw Unicum Het jarige Nieuw Unicum wacht
met smart op subsidie van het rijk. Pas dan kan
Nieuw Unicum gaan bouwen. „Het schiet maar
niet op," concludeert directeur Burggraaf.
Olie Honderden vogels zijn met olie besmeurd
op het strand gevonden. De vogels zijn afgevoerd
naar het vogelhospitaal in Haarlem. De olie is
voor een deel al met bulldozers verwijderd. De
gemeente weet niet waar de olie vandaan komt.
Conflict Het Circustheater in Zandvoort is in
conflict geraakt met het Circustheater in Scheveningen. Dat laatste dreigt met een kort geding
als het Zandvoortse Circustheater zijn naam
niet wijzigt.
Bord Er staat een merkwaardig bord in de Poststraat. Het bord draagt de tekst 'Hie ker'. Volgens een politie-agent hebben vandalen een paar
letters weggehaald. Er had moeten staan 'hier
keren'.
Joods monument Diverse Zandvoorters reageren op de roep om een Joods monument. Volgens hen is het beschamend dat Zandvoort zo'n
monument nog niet heeft.
Geld De verkoopdag van de Hervormde Kerk
heeft achtduizend gulden opgebracht. De kerk
gaat het geld gebruiken voor de renovatie van
het kerkgebouw.
Kerst-In De Kerst-In zoekt dringend hulp. Volgens een briefschrijver heeft de organisatie van
de Kerst-In echter onvoldoende gezocht naar
vrijwilligers.

Huis van Flieringa Nieuwtaouwplannen voor het
gekraakte pand aan de Brederodestraat (het
'Huis van Flieringa') vallen bij drie omwonenden niet in goede aarde. Zij hebben er bezwaar
tegen dat de gemeente de projectontwikkelaar
acht meter buiten de rooilijnen laat bouwen.
Nieuw raadhuis Het nieuwe deel van het raadhuis is in gebruik genomen. Er is licht, ruimte en
verwarming, kortom alles is er, concluderen de
ambtenaren opgelucht.

N

OU SCHIJNEN EEN paar
grote horecajongens van
het Leidseplein wel interesse te hebben in Paviljoen
Zuid. U weet wel, die bouwval
op het uiterste puntje van Boulevard Zuid. Als het aan hen
ligt, komt daar grootschalige
horeca, het liefst een toren van
zes lagen hoog, zo'n 18 meter de
lucht in.
Ik dacht bij mezelf, laat ik dat
verhaal nu eerst eens even
checken. Dus stapte ik bij de
heren Sandbergen en Kapenga
naar binnen. Ze werken voor de
gemeente Zandvoort. De een
weet alles van juridische regeltjes, de ander is onze stedebouwkundige. En ze kunnen
het bijzonder goed met elkaar
vinden en blijken er inderdaad
ook wel wat van gehoord hebben.
Maar volgens hen is er hélemaal niks aan de hand, tenzij
de bewoners uit de. omgeving
(die inmiddels opnieuw bezwaar hebben gemaakt tegen
de plannen) hun gelijk krijgen
van de rechter. In dat geval zou

Politieman weg Korpschef Van Maris gaat na 19
jaar weg bij de politie van Zandvoort. Hij gaat
met vervroegd pensioen, want hij is zestig geworden. Van Maris constateert aan het einde van
zijn loopbaan: „Hoe hoger je bent, hoe eenzamer
je staat."
Werk Het werklozencomité wil een adviescentrum beginnen. Daarvoor heeft het comité echter geld nodig van de gemeente. Al eerder heeft
de gemeente zo'n aanvraag afgewezen. Volgens
het comité is echter de noodzaak voor een adviescentrum toegenomen nu het aantal werklozen in Zandvoort steeds meer stijgt.
Teleurgesteld Woningbouwvereniging EMM is
teleurgesteld dat de gemeente Zandvoort haar
over het hoofd gezien heeft bij het bespreken van
drie nieuwbouwplannen voor het terrein van de
voormalige Julianaschool. EMM had ook een
plan, maar dat heeft de gemeente niet bekeken.
Markt De Handelsvereniging Hanze is 'niet onverdeeld gelukkig' met de nieuwe weekmarkt.
Volgens de vereniging is de locatie van de markt
niet goed gekozen. De winkeliers kunnen er geen
graantje van meepikken, omdat de markt te veel
uit de route ligt voor de toeristen.
Dief Mevrouw Bakkenhoven is woest. Iemand
heeft haar tas gestolen terwijl ze in gesprek was
met een ander lid van de Wurf. Haar portemonnee bevatte maar liefst driehonderd gulden.

Zuid
het oude bestemmingsplan wel
weer eens van kracht kunnen
worden. En dat oude bestemmingsplan laat wel degelijk
grootschalige horeca toe.
Onderhand gaan de plannen
voor appartementencomplex
Suyderduyne gewoon door, al
zijn ze inmiddels weer volledig
omgegooid. Achteraf blijkt er
geen markt te zijn voor hele
dure appartementen op die
plek. Nou moe! Nu is er een
voorstel gekomen om de appartementen te verkleinen en het
bouwplan weer aan te passen:
het worden er nu 27 in plaats
van 15. En als ze met die 27 ook
nog eens in hun mik blijven zitten, kunnen het er ook nog wel
eens 36 worden. Want dat
wordt de maximumnorm die de
gemeente in de toekomst wil
gaan vastleggen in het bestem-

mingsplan. De architect van
het plan schijnt inmiddels al
weer als een Razende Roelant
aan het tekenen te zijn. Lijkt
me geen pretje, als je die 15
prachtige appartementen, waar
je zo op gezwoegd hebt, tjakka,
opeens in 27 mootjes moet hakken.
Toch zit ik stiekem alvast een
beetje te fantaseren over die zogenaamde 'grootschalige horeca'. Een horecagelegenheid met
zes bouwlagen, zeiden ze toch?
Ik weet eerlijk gezegd niet zo
goed, wat ik me daar bij moet
voorstellen. Misschien bovenin
op zes een schitterend visrestaurant, op vijf een lel van een
casino of een luxe congrescentrum, vier lijkt me wel wat voor
een dure nachtclub. Op drie
een rollerskatebaan met een gezellig café, waar je in en uit
kunt rollen en op twee een dijk
van een theater en op één een
overdekte speeltuin. En vooruit op de begane grond: uitsmijters en pannekoeken eten.
Wauw!
MARTHA BURGER

Voegen in pleister moesten
Wapen wat meer allure geven

Bijna iedereen loopt er voorbij, maar de steen die als een op
barsten staande rozeknop tussen de Gasthuisstraat en de zijmuur van Het Wapen van Zandvoort opschiet, zit er al ruim
een eeuw. Om te voorkomen dat
de banden van de wielen van
een paard en wagen een stuk uit
de gevel stootten, werden in de
vorige eeuw op straatniveau
hardstenen schampstenen aangebracht. De steen zit vlak achter het windscherm.
Wat nog meer aan de zijgevel
opvalt, is het ontbreken van
voegen, die wel aan de voorkant
te zien zijn. Door het trekken
van voegen krijgt de voorgevel
een geblokte structuur, waardoor het lijkt of de pui is opgetrokken uit natuursteen. Het
pand kreeg daardoor wat meer
allure. In de zijgevel zitten die
voegen niet, een typisch voorbeeld van Hollandse zuinigheid.
Onder het dak aan de zij muur
zijn ankers zichtbaar. Zij geven
aan de balken, die de muren
overeind houden, extra stabilitelt. Zichtankers wijzen altijd
op historische panden en geven
aan dat een gebouw op leeftijd

Met medewerking van
C.J. Wagenaar

is, want tegenwoordig wordt
niet meer op deze manier gebouwd.
Onder de kroonlijst aan de
voorkant zitten consoles ter ondersteuning van de dakgoot. De
drie ramen op de eerste verdieping zijn waarschijnlijk niet
meer origineel. De kozijnen zijn
geschilderd in Bentheimer
kleur, een chique woord voor
crème. De rest van het houtwerk heeft een 'grachtengroene' kleur. De drie stolpdeuren

die naar buiten opengaan, zijn
wel oorspronkelijk. De micldelste is de entree. In het bovenlicht hiervan staat de naam 'Het
wapen van Zandvoort' en het
wapen zelf, de drie haringen.
Deze heraldieke tekens staan
binnen weer op de nionumentale tapkast, die bestaat uit een
bekroning, middenpartij en
kroonlijst. De wanden hebben
een lambrizering, plint voor de
glazen en daarboven het zogenaumd kraalschot. Op de houten vloer ligt, zoals dat in een
bruin café hoort, zand.
Het Wapen, waarvan de architect onbekend is, werd gebouwd
in de tweede helft van de 19-e
eeuw en is een van de oudste
cafés van Zandvoort. Vermoedelijk werd het gebouw meteen
als café in gebruik genomen. De
eerste verdieping diende vroeger als bovenwoning, maar
wordt nu gebuikt ais opslagruinte. Het gepleisterde en wil
geschilderde pand heeft een
kleine zwart geteerde plint. De
kapverdieping met grijze opnieuw verbeterde dakpannen
torent hoog boven de vissershuisjes uit.
Foto Anclré Lieberom

DE SCHATKAMER VAN SINT NICOLAAS
DE MOOISTE KADO'S VOORDE LAAGSTE PRIJZEN
OP BIJNA ALLE GEURPRODUKTEN FIKSE KORTINGEN
KADOTIPS VOOR HEREN

KADOTIPS VOOR DAMES
ANAÏS Anaïs eau de toilette spray 30 ml 39,95

NU

ANAÏS Anaïs zeep met miniatuur 19,95

NU

LAURA Biagiotti 25 ml eau de toilette spray 59,-

NU

LAURA Biagiotti douchegel 30,-

NU

ROMA 25 ml eau de toilette spray 65,-

NU

TRÉSOR eau de parfum 30 ml spray 64,-

NU

TRÉSOR eau de parfum 50 ml spray 99,-

NU

TRÉSOR zeep 33,-

NU

FIRST eau de toilette 30 ml spray 49,50

NU

VAN CLEEF eau de toilette 50 ml spray
met gratis bodymilk 89,-

NU

* Nieuw TOCADE van Rochas
40 ml eau de toilette spray 52,-

NU

VENEZIA 25 ml eau de toilette spray 75,-

NU

VENEZIA PASTELLO 25 ml eau de toilette spray 65,-

NU

NINA RICCI eau de toilette spray 30 ml 35,-

NU

NINA RICCI zeep 27,-

NU

SUN MOON STARS 30 ml eau de toilette spray
met gratis miniatuur 55,-

NU

CHLOÉ eau de toilette spray 30 ml 45,-

NU

DECI DELA eau de toilette spray 30 ml 73,-

NU

28,=

15,95
47,20
24,=
45,=
51,20
79,20
26,50
36,95
71,20
39,50
45,=
52,=
23,80
19,95
44,=
36,=
58,40

VENEZIA Uomo 75 ml eau de toilette spray 79,-

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

UNGARRO eau de toilette 30 ml
no. l, no. 2 of no. 3 van 39,-

NU 31,20

CACHAREL pour homme aftershave spray
30 ml van 32,50

NU 26,=

CACHAREL pour homme aftershave spray
50 ml van 49,50

NU 39,50

HUGO BOSS no. l douche gel 29,HUGO BOSS no. l aftershave 50 ml 45,HUGO BOSS no. l eau de toilettte spray 50 ml 71,HUGO BOSS Elements eau de toilette spray 50 ml 71,HUGO BOSS Elements eau de toilette spray 30 ml
VAN GILS aftershave spray 30 ml 24,50
VAN GILS aftershave spray 50 ml 39,50
VAN GILS zeep 21,50
VAN GILS douche gel 200 ml 27,50
ROMA Uomo 75 ml eau de toilette spray 79,-

CACHAREL pour homme eau de toilette spray
30 ml van 39,50
CACHAREL pour homme douche gel 39,50

23,20
29,=
55,20
58,40
25,=
19,60
31,50
17,20
15,95
53,=
65,=

NU 31,60
NU 31,50

KADO-TIP
Wij hebben een prachtige kollektie opgemaakte kadomanden meto.a. kaarsen, servetten, kaarsenringen en decoraties, eventueel aangevuld meteen eau de toilette of
een stukje LUXE ZEEP. Ook kunt u naar eigen inzicht een pakket of een mand laten samenstellen.

EEN OVERWELDIGEND ASSORTIMENT KADODOZEN
Trésor LANCOME
met 50 ml eau de toilette spray,
l fles bodymelk en
i T i /> n
l fles douchegel van 139,- NU 111,2U
SUN MOON STARS eau de toilette spray
50 ml met grote tube bodymilk
_
van 85,NU 68,=
NINA RICCI eau de toilette 25 ml
+ parfum 35 ml + zeepje
__ _ _
van 38,NU 31,81)

OSCAR DE LA RENTE
60 ml eau de toilette spray
+ parfum 4 ml van 125,NU
Initiative van VAN GILS
50 ml eau de toilette spray
+ 150 ml bodymilk
van 59,50
NU

79,=
47,60

EDEN KADODOOS
50 ml eau de toilette + douchegel ^ r\
en bodymilk 75,NU 60,=
VAN GILS aftershave 100 ml spray
59,50
NU 47,6U
met gratis Initiative eau de toilette spray voor dames
ANAÏS ANAÏS kadodoos
.
^^
van 69,50
NU 49,5U
met eau de toilette 50 ml vapo + tube bodymilk

Tot ziens dus bij

DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 023-5712513 Spaar onze kassabonnen
P. OLIESLAGERS
Koopavond: vrijdagavond l december en maandagavond 4 december. De koffie staat klaar!
P.S. Denkt u aan onze unieke Sint Nicolaas-aktie. Bij uw kado-aankopen ontvangt u een lot waarmee u één van de 100gezins-entreekaarten voor het Ponypark Slagharen kunt winnen.

VVeekmedia 17

Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 23 november 1995

Opnieuw verlies Zandvoort'75
ZANDVOORT - Ook het
tiende competitieduel heeft
Zandvoort"75 geen winst opgeleverd. En die winst was
meer dan verdiend geweest
in de wedstrijd tegen DZS,
dat nipt won met 1-2.
Trainer Harry Talsma had
door de vele afschrijvingen net
oen fit elftal op de been kunnen
brengen. Desondanks heeft het
hoog op de ranglijst vertoevende DZS bijzonder veel tegenstand ondervinden van een
strijdbaar Zandvoort'75. Tot

Zaalvoetbal horeca
ZANDVOORT - Voor de
tweede maal vindt op zondag 26
november de aftrap plaats van
het Zandvoortse horeca-zaalvoetbaltoernooi. Er wordt gevoetbald in de Pellikaanhal aan
de A.J. van der Moolenstraat.
De aanvang is 12 uur.
Het toernooi was zo'n succes
vorig jaar door de combinatie
van sport, ontspanning en ge/elligheid. Vorig jaar nam La
Bastille het initiatief tot het
toernooi. De opzet van het horeca-zaalvoetbaltoernooi is gebaseerd op het feit dat de deelnemers met hun familie, vrienden, personeel, klanten lekker
kunnen ballen. Iedereen die
\erbonden is met de horeca
ontmoet elkaar op een andere
plaats. Wie er wint is voor de
organisatie niet belangrijk, het
gaat om de gezellige dag.
De teams zijn dan ook verplicht om met minimaal één
dame in het veld te verschijnen.
Scoort een speelster dan telt
het doelpunt dubbel. Titelverdediger is La Bastille. Het toernooi begint om twaalf uur en
om ongeveer half zeven zal de
prijsuitreiking plaatsvinden.

Willem Buchel
nieuwe voorzitter
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOOET - Tijdens de
algemene
ledenvergadering
van Zandvoortmeeuwen is Willem Buchel gekozen tot voorzitter van de plaatselijke voetbalclub. Interim-voorzitter Piet
Koper nam daardoor weer zittmg in het bestuur als bestuurslid. Secretaris Henk Kinneging
werd herkozen. Aftredende bestuurleden Jaap Kerkman en
Liesbeth Willemse stelden zich
\ niet herkiesbaar.
Tijdens deze geanimeerde
vergadering werd J. Kraaijenoord benoemd tot erelid en H.
Alblas werd benoemd tot lid
van verdienste. De leden J. van
Soolingen, A. Stobbelaar en E.
Paap kregen de speld uitgereikt
m verband met hun veertigjarig
lidmaatschap. De speld voor de
leden die maar liefst vijftig jaar
de club trouw zijn gebleven
ging naar de heren C. Schuiten
en M. Paap.

ver in de tweede helft leek de
overwinning in Zandvoort te
blijven doch in de slotfase ging
het mis. Voordat het zover was,
legde Zandvoort'75 een aardig
potje voetbal op de goed bespeelbare grasmat.
Een fanatiek voetballend
Zandvoort'75 was het meest in
de aanval te vinden. Het overwicht resulteerde in een paar
goede mogelijkheden. Uit één
daarvan liet Paul Longayroux
zien het scoren nog niet verleerd te zijn. De voorsprong
was verdiend, 1-0. DZSprotaeerde via snelle uitvallen onrust in
de Zandvoortse defensie te
stichten, doch deze hield het
hoofd koel.
Net als in vele eerdere wedstrijden dus een voorsprong
voor de badgasten bij de rust.
In de tweede helft wel een wat
meer aanvallend DZS, maar
Zandvoort'75 deed niet onder
en hield goed stand. Nadat DZS
op een 1-1 score was gekomen,
leek er toch minimaal een gelijkspel voor de Zandvoorters
in te zitten. Zandvoort'75 bleef
met een voorbeeldige inzet

knokken voor een positief resultaat.
Jammer genoeg raakte tien
minuten voor het einde Youri
van de Oord geblesseerd en
moest naar de kant. Er ontstond toen wat onrust in de
Zandvoortse verdediging. Vijf
minuten voor het einde maakte
DZS gebruik van deze situatie
en scoorde de niet verdiende
winnende treffer, 1-2. In de laatste minuten probeerde Zandvoort'75 alsnog de gelijkmaker
op het scorebord te krijgen
maar het zat niet mee.
Blijft Zandvoort'75 spelen
met een inzet en overtuiging zoals in dit duel en met wat meer
geluk, dan moeten de resultaten in de komende wedstrijden
komen. Misschien zaterdag al
als de belangrijke uitwedstrijd
tegen Odin in Heemskerk
wordt afgewerkt.

ZANDVOORT'- In Amstcrdam-Zuid worden op zaterdag !)
december de jaarlijkse open
Nederlandse
roeiergometerkampioenschappen m de Apol
lohal m Amsterdam-Zuid gehouden. Aan deze kampioenschappen doen twee teams mee
van Fitness Paradise.

Stand derde klasse KNVB zaterdag: ZCPC 10-24, Kennemerland 10-22, DZS 10-22, Amstelveen 9-18, Hollandia 10-16, Zwaluwen 10-15, CSW 10-14, EVC 911, ZOB 9-9, Odin 10-7, PSZ 9-3,
Zandvoort'75 10-3.

ZVM niet fel genoeg
ZANDVOORT - Een futloos spelend Zandvoortmeeuwen
heeft tegen Beverwijk geen kans gezien de goede reeks
wedstrijden voort te zetten. Een feller Beverwijk won verdiend met 1-3.
De omstandigheden voor een
partijtje voetbal waren niet
best. Een harde wind en soms
een fikse regenbui. De Zandvoorters kwamen al snel door
een treffer van Micha Tibboel
op een 1-0 voorsprong, doch dat
werkte zeker niet bevrijdend.
Beverwijk trok zich niets aan
van de stevige wind tegen en
speelde vol op de aanval. De
Zandvoorters voetbalden onder
hun niveau en kwamen in grote
problemen.
De Zandvoortse defensie had
de grootste moeite de snelle
voorwaartsen van Beverwijk
aan banden te leggen. De Beverwijkse spits Earl Oostburg liet
de defensie menigmaal zijn hielen zien. Met handen en voeten
bleef Zandvoortmeeuwen het
eerste half uur overeind. Echter toen Dirk Termaat zijn voet
nadrukkelijk tegen een Beverwijker plaatste, restte de
scheidsrechter niets anders
dan de bal op de stip te leggen,
van Lent was kansloos, 1-1.
Nog voor de pauze had Beverwijk al op voorsporng kunnen
staan, maar de voorwaartsen
sprongen slordig met de kansen om. De beginfase van de
tweede helft kende een Zandvoortse opleving. Faisel Soekhai werd met een fraaie dieptepass vrij voor de Beverwijkse
doelman gezet. Die doelman
keerde echter de lob waarna de
rebound door Eobin Castien
net over werd geschoten.

Zandvoorters naar
NK 'droogroeien'

De dames van ZHC (in lichte shirts) behaalden een verdiende overwinning in het degradatieduel tegen Hermes
Foto Persbuicau ZnncKooit

Eindelijk zege voor

-dames

Vervolgens was het Beverwijk dat de lakens uitdeelde. De
onzekere Zandvoortse achterhoede werd constant op het verZANDVOORT - Eindelijk viel er wat te vieren voor de gowaard kwam zelfs op 0-2 door
keerde been gezet.
ZHC-hockeysters. De nog puntloze Zandvoortsen wonnen een scheidsrechterlijke dwahet degradatieduel tegen Hermes met 2-1. De zege was dik ling. De Zandvoorters rekenverdiend.
De ZHC-mannenploeg was net als in de voor- den op een fluitsignaal toen de
Wissels
gaande weken schotloos en verloor met 0-2 van Heerhugo- bal tegen de schoen van een
speler van Heerhugowaard
Veel kansen werden echter waard.
kwam. De ZHC-ers bleven
door de Beverwijkse voorhoede
om zeep gebracht. Serge van
De wedstrijd tussen ZHC en er 2-1 van. Verder liet ZHC het staan maar er kwam geen fluitLent greep een paar maal goed Hermes was van groot belang. echter niet komen. De span- signaal en Heerhugowaard proin, maar na een klein half uur Beide teams hadden nog geen ning bleef tot het laatste fluit- fiteerde en scoorde.
was ook hij kansloos. Trainer punt verzameld en er moest signaal maar de 2-1 overwinWat de Zandvoorters ook m
Pieter Keur had net daarvoor dus gewonnen worden. ZHC ning kwam niet meer m gevaar.
twee wissels toegepast. Spits ging met een enorme inzet van Na negen nederlagen eindelijk de slotfase probeerden het lukOostburg kreeg even daarna de start. Het tempo werd hoog ge- de eerste punten en gezien het te niet om de hatelijke nul weg
gelegenheid om vrij op Van houden en de druk op het doel vertoonde spel van ZHC zal het te spelen. ZHC blijft door dit
resultaat op een totaal van twee
Lent af te stuiven. Tegen zijn van Hermes werd groot. Veel daar niet bij blijven.
punten staan. Volgens coach
beheerste lob was Van Lent spannende momenten in de cirkansloos, 1-2.
kel met uiteindelijk een verOok deze achterstand kon de diende voorsprong bij de rust. Mannen
In de competitie van de ZHC
Meeuwen niet tot een offensief Miranda Schilpzand zorgde
brengen. De Zandvoorters had- voor de eerste voorsprong in dit mannen loopt het ook nog niet
erg. Na een overwinning op Abden een off-day en tien minuten seizoen, 1-0.
voor het einde werd de schade
Ook in de tweede helft was coude, dat stevig onderaan
nog groter. Serge van Lent het beste spel van ZHC. Het staat, wil het maar niet lukken
bracht een speler ten val en op Zandvoortse hockeyteam be- bij ZHC. Ook tegen Heerhugode toegekende
strafschop heerste de strijd en forceerde waard bleek het scorend vermoest de Zandvoortse doelman de beste kansen. Een tweede mogen van de Zandvoorters onhet antwoord schuldig blijven, doelpunt kon dan ook niet uit- voldoende te zijn. Reeds in de
ZANDVOORT - Johan
1-3. Vlak voor het einde liep Ro- blijven. Met goede combinaties openingsminuut scoorde Heerbin Castien tegen zijn tweede werd het doel van Hermes be- hugowaard de 0-1 waarna ZHC van Marie heeft de maragele kaart op en moest het veld stookt. Nina Tump zorgde met het initiatief naar zich toe trok. thon van New York tot een
verlaten.
een fraaie treffer voor verdubgoed einde gebracht. BovenDe Zandvoorters forceerden dien slaagde de Zandvoorter
Stand derde klasse KNVB: beling van de stand, 2-0.
een paar strafcorners en ook erin met een aantal collega's
Zilvermeeuwen 10-23, HBC 9De overwinning leek binnen, enige kansen, maar een afma- een kamer bijeen te lopen
20, De Brug 9-19, Zandvoortmeeuwen 10-17, Velsen 9-15, maar ZHC begon nerveus te ker bezit de ploeg niet. In de voor het Ronald McDonald
Zaandijk 9-13, Beverwijk 10-13, hockeyen. Ondanks het nerveu- tweede helft deed ZHC even- Kinderhuis.
Geel Wit 10-11, Velsenoord 9-10, ze spel was op de inzet niets aan min onder voor HeerhugoJohan van Marie finishte in
DSS 9-7, Schoten 9-6, KHPC 9-5. te merken. In de slotfase profi- waard. Het veldspel was best
teerde Hermes van de Zand- redelijk en er werd een aardig een tijd van 3.31.35 en was daarvoortse nervositeit en maakte overwicht opgebouwd. Heerhu- mee op de ranglijst nummer
3.474 van de 28.000 deelnemers.
De omstandigheden waren erbarmelijk. Om half acht moesten de atleten zich verzamelen
m de omgeving van de start.
Normaal kan daar in tenten wat
ZANDVOORT - Na zeven tijen gehaald. Caroline Stam de gegeten en koffie worden gevan de in totaal 22 te verspe- Jonge is op dit moment de dronken, 's Nachts waren de
len ronden gaat Mare Kok sterkste vrouwelijke schaak- tenten echter omgewaaid door
aan de leiding in de interne ster van Chess. Mede door ze- een harde storm. Het grasveld
schaakcompetitie
van ges op Hugo Eggerding en Het- stond bovendien onder water.
temperatuur lag rond het
Chess Society Zandvoort. ty Sandbergen en een enigszins De
winst op Peter van vriespunt.
Hij bereikte deze positie gelukkige
Desondanks had Johan van
bezet zij de vierde
door een honderd procent der Beek
Peter Kuhn heeft bezit Marie een goede start en was bij
score van vijf punten uit vijf plaats.
genomen van de vijfde plaats, de eerste duizend lopers, die
partijen.
vlak voor Boudewijn Eijsvogel over de drie kilometer lange
Verezano-bridge heen snelden.
Hoewel de leden van de en Ton van Kempen.
Komende week ligt de inter- De weg vervolgde zich door
Chess Society de laatste tijd
veel externe wedstrijden heb- ne competitie even stil. Dan Brooklyn, The Queens, The
ben moeten spelen, hebben zij staat de eerste van de in totaal Bronx en Manhattan, waar de
ook nog tijd gevonden om in de drie Rapidschaak-avonden op finish m het heuvelachtige Ceninterne competitie strijd te le- het gevarieerde schaakpro- tral Park lag.
„Ik moest al na 28 kilometer
veren. Via gedegen overwinnin- gramma van Chess. Op elke Ragen op onder andere Boude- pid-avond worden drie partijen tempo terugnemen, omdat
wijn Eijsvogel, Peter van der met een bedenktijd van 25 mi- mijn brandstoftank daar op reBeek en Peter Kuhn, scoorde nuten per persoon verspeeld. serve ging," stelde Van Marie.
Mare Kok tot nu toe 33 CVS- Maandagavond speelt het eer- „Onderweg kon je genoeg drmpunten. De tweede plaats is ste team de topper tegen De Uil ken maar het water was zo
voorlopig m handen van Kees 2. De wedstrijd voor de externe koud, dat je pijn in je buik
competitie wordt gespeeld in kreeg. Eten onderweg was er
Koper.
Koper, de titelverdediger van Hillegom en teamleider Hans vrijwel met en daarom heb ik
Foto Peisbureau Zandvoort
het afgelopen seizoen, is samen Drost heeft de beschikking het de laatste kilometers
enorm zwaar gehad. Ik ben echverdediging hervond zich weer met Kok de enige Chess-speler over zijn volledige team.
en de aanval scoorde voldoende die nog een perfecte score
treffers om de overwinning vei- heeft. Wegens een verhuizing
heeft hij slechts drie partijen
lig te stellen, 13-8.
Coach Wendy van Straten gespeeld. Simon Bosma, Peter
was tevreden. „Het was in het Kuhn en Caroline Stam de Jonbegin even wennen, maar daar- ge hebben echter allen in het
na ging het heel erg goed. De stof moeten bijten tegen de reoverwinning is niet in gevaar gerend kampioen. Kees Koper
ZANDVOORT - De derde winnen. Zij leiden nu met roya
geweest. Het team draait lekker verzamelde daarmee 23 CVSin deze competitie. We spelen punten.
bridgewedstrijd bij de Zand- Ie voorsprong op de dames
De derde plaats is in handen voortse Bridge Club gaf wei- Paap en Verburg en de tannlie
dan ook voor de bovenste
van Jaap Bouma. Bouma, die nig verrassende uitslagen te Hoogendijk.
plaats."
De dames Hoogendiik en
jaren in Amsterdam aan club- zien. Daardoor weinig verDoelpunten mannen: Nik schaak heeft gedaan, laat zien schuivingen in de klasse- Veldhuizen doen het uitstekend in de C-lijn door niet een
Grijakovic 4, Peter Pennings 3, dat hij uit het goede schaak- menten.
score van 59 procent de overige
Goran Bogojevic 3, Patrick hout is gesneden. Hoewel hij de
De dames Groenewoud en paren achter zich te laten.
Terpstra 3, Martijn Hendrikse laatste ronde het onderspit
2. Vrouwen: Mireille Martma 7, heeft moeten delven tegen Smit hadden een goede avond Tweede werden de dames Van
Daniélle Blom 4, Mariëlle Peet Mare Kok, heeft hij met gede- en werden eerste in de A-lijn Os en Saueressig Het eerstgegen spel 3,5 punten uit zes par- met zestig procent. De heren noemde paar heeft na drie
l, Claudia Paap 1.
Groenewoud en Smit wilden speelavonden de leiding in hanniet onderdoen voor hun echt- den, gevolgd door de dames
(ADVERTENTIE)
genotes, maar kwamen toch Van Leeuwen en Slegers.
De D-hjn was matig bezet met
twee procent te kort. De derde
plaats ging naar de heren Over- zeven paren Hiervan werden
de dames De Jong en Voolstra
zier en Van der Staak.
Na drie avonden hebben de eerste met 1)5 procent. De tweeheren Bakker en Brandse de de plaats was voor de dames
leiding nog stevig in handen, ge- Keur en Van der Meer. De heer
volgd door mevrouw Klinkhou- Van der Horst blijft na drie
Vooi meer informatie
wers met de heer Heidoorn en wedstrijden de lijst aanvoeren,
Impoiteui A
Nedo
de dames Groenewoud en Smit. niet de heren Van Leeuwen en
Kmenbetgwog 48
Een score van 62 procent was Holtrop op de tweede plaats.
Amsterdam Z O
in de B-lijn voldoende voor het
tel (020) 09105 l 8
De bekerwedstrijd tussen de
echtpaar Hoogendijk om als
eerste te eindigen. Tweede wer- Zandvoortse Bridge Club en de
den de dames Heldoorn en De Beverwijkse Bridge Club, die
Leeuw en derde de dames Paap door omstandigheden een aanen Verburg. In deze lijn lijken tal malen niet had plaatsgevonde dames Heldoorn en De den, leverde vorige week een
Leeuw hard op weg om de ver- ruime overwinning op voor de
loren plaats in de A-lijn te her- bridgers uit Zandvoort.

ZANDVOORT - Na drie
wedstrijden nipt te hebben
J verloren, pakten de ZVM' handballers zondag het eerste punt. Tegen CSV werd
J een knap 15-15 gelijkspel bei haald. De Zandvoortse vrouj wen doen het voortreffelijk.
Door een 13-8 overwinning
„op Zaanstreek wordt de
koppositie ingenomen.

Een tiental seconden voor
het einde, bij de stand 15-15,
scoorde Patrick Terpstra, doch
de scheidsrechter floot op dat
zelfde moment voor een overtreding van CSV. In plaats van
het doelpunt toe te kennen
mocht ZVM een strafworp nemen. De druk was voor Peter
Pennings te groot, waardoor de
stand 15-15 bleef.
„Vandaag hebben we de kans
gehad om te winnen," stelde
Joost Berkhout, „Maar toch
ben ik wel blij met het gelijkspel. Het krachtsverschil in
deze competitie is klein. We
spelen echt geen verkeerd
handbal en de resultaten komen nog wel. Verdedigend zit
het wel goed, maar we scoren
nog te weinig."

Het team van coach Joost
Berkhout
is door blessures en
v
akanties nog steeds niet comPleet, maar desondanks wordt
', bei redelijk tot goed handbal ge" Peeld. Met een volledige ploeg
moeten de overwinningen ko>nen. Vooral verdedigend speel] bde ZVM een goede partij handal. In de eerste helft gaf de
Zandvoortse defensie vrijwel
geen kans weg. Aanvallend wil Vrouwen
j het echter niet lukken bij de
De Zandvoortse handbalsters
Zandvoorters
waardoor bij de doen het voortreffelijk. Ook tel
' 'st een 5-6 achterstand het gen Zaanstreek werd er prima
gehandbald. Het snelle Zandscorebord sierde.
voortse spel leverde in de eerste
helft al een 9-4 voorsprong op.
'Strafwurp
Mireille Martina was voor de
De tweede helft kende een defensie van Zaanstreek een te
•>tioeve
start van ZVM. CSV grote plaag en scoorde zeven
!
'ep gemakkelijk uit naar 6-9 en doelpunten.
In de tweede helft zakte het
öe strijd leek beslist. De Zand^Gorters verhoogden echter het tempo van ZVM doch de wed'empo en kropen naderbij en strijd bleef onder controle.
namen zelfs een 10-9 voor- Zaanstreek drong wel wat aan
sprong. Beide teams gaven el- en kwam terug tot 9-6 maar kon
Kaar geen duimbreed toe, maar de kloof, die de Zandvoortsen
toch leek de zege naar ZVM te in de eerste helft hadden geslagaan.
gen, niet verder verkleinen. De

Klaverj asavond
ZANDVOORT - Zandvoort
meeuwen organiseert vrijdagavond de derde klaverjasavond
van dit seizoen De opbrengst is
bestemd voor de voetballende
jeugd van de Meeuwen. Er
wordt een koppelwedstrijd gehouden, die gaat over drie ronden van zestien spelen. Meedoen kan voor 7,50 gulden per
koppel.
Voor de winnaars zijn er
fraaie prijzen en tevens wordt
een verloting gehouden met
eveneens leuke prijzen. De
avond begint om acht uur in de
kantine van Zandvoortmeeuwen aan de Dumtjesveldweg.

Van Marie loopt 120 mille
bijeen voor kinderziekenhuis

Heren ZVM pakken eerste punt Mare Kok leidt bij Chess

Vooral verdedigend speelde ZVM-heren goed

Peter Castien is er echter geen
gevaar op degradatie. „Abcoude
is heel slecht en zal dit seizoen
niet winnen," aldus Castien.
„Bovendien ben ik er van overtuigd dat we in de tweede helft
van de competitie punten gaan
pakken. Het probleem ligt m de
voorhoede, we scoren veel te
weinig. Uit zes strafcorners
moet je toch wel een keer scoren. Ik vind het wel knap van de
jongens dat de stemming goed
blijft. Ze zijn wel teleurgesteld
na een nederlaag maar pakken
het toch weer goed op. We blijven hoopvol."

De individuele afstand is veranderd van 2500 m 2000 meter,
omdat de meeste roeibonden
bij de nationale testen op het
water ook deze afstand hanteren. De afstand voor teams is
1000 meter, een team bestaat
uit vier personen, de eindtijden
worden opgeteld en door vier
gedeeld en de snelste teamtijd
is de winnaar.
Het Zandvoortse damesteam
bestaat uit Vera Soederhuizen,
Gusta Zonneveld, Ingrid van
der Peet en Marjon Gijselaar
Het herenteam wordt gevormd
door Jeroen van den Berg,
meervoudig nationaal kampioen Willem Pijper, Pepijn
Paap en Niels Meijer. Zowel de
dames als de heren doen mee
aan de individuele strijd over
2000 meter

Geen verrassende uitslagen
bij Zandvoortse Bridge Club

RIJDEN ZONDER
RIJBEWIJS

Johan
van
Marie komt
bij van de bijzonder zware
marathon in
New York en
leunt op een
klein
Vrijheidsbeeld
ter geen moment gestopt. Achteraf ben ik zeer tevreden over
mijn eerste marathon. Het was
een enorme belevenis. Ondanks de kou waren er heel veel
toeschouwers die je enthousiast bleven toeschreeuwen."

duizend gulden uit Zandvoort."
Op het Nederlandse Consulaat
werd fictief de cheque overhandigd van 120.000 gulden aan de
directeur, van het Ronald McDonald Kinderfonds in Nederland, de heer Rijnders

Cheque

„Na de marathon heb ik nog
drie dagen vakantie gevierd in
New York en ik heb van alles
gezien Onder ander het Vrijheidsbeeld, Wall Street en ook
een NBA-basketbalwedstrijd.
Kortom een fantastische week
om op terug te kijken. Verder
wil ik iedereen bedanken, die
mij en mijn actie gesteund heb
ben."

Van Marie wilde met alleen
voor zichzelf de finish halen,
maar had zich bovendien het
doel gesteld met veertien, collega's. een kamer bijeen te lopen
voor het Ronald McDonald
Kinderhuis. „We hebben meer
dan 120.000 gulden bij elkaar
gekregen, waarvan zo'n twee-,

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 frn
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op cli en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnellmg
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B.P M. (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café NeuO
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9 30 t/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Even Brunchen m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

donderdag 23 november 1995

Weekmedia 17
ONZE Koffieclub, -Café en Lunchroom
is gezellig voor iederéén

Haltestraat 57 - Zandvoort
Tel. nr.: 023-5712690
FAMOUS
GROUSE
Buiten onze uitgebreide lunchkaart met specialiteiten.
Bereiden wij soepen - salades - snacks en gebak, alles
vers uit eigen keuken

Koffie met
appelgebak
en slagroom 5,25

FEIST
PORT

SCHOTSE
WHISKY

GIJSBRECHTVANAEMSTEL

RESERVE MELNIK
DE DAMIANITZA

JONGE
ENEVER

WIJ selecteerden voor u de Reserve
Melnlk, afkomstig uit het zuiden van
Bulgarije; een schitterende wijn, gerijpt
op Amerikaanse eikehouten vaten.
Overtuig u zeil van de voortreffelijke
kwaliteit. Zelfs de Fransen zijn er
Jaloers op! ••
, • •,

HELE LITER- 35% ALC.

P.S. en wilt u uw partner verwennen, wij serveren ook
een uitgebreid ontbijt.

NAPOLEON
BRANDY

SPONTIN

1804V.S.O.P.
0.7 LITER

IN DIVERSE
SMAKEN

VERGELIJK6ARE PRIJS

SIROPEN
In Targovlshte, gelegen In het
noord-oosten van Bulgarije,
kwamen wij deze frultlge, niet al
te droge, naar lentebloesem geu-

ELDERS

SaiivignonBlaitÉ
BULGAXE

begeleider van vlsgerechten Is
dit echt een pertejje

Gedurende wintermaanden geopend van woensdag t/m
zondag 9.30 tot 18.00 uur

EDELPILS

ratis foto

KRAT
20 FLESSEN

heeft alle dranken!

van uw hond of kat

HAARLEM: Caiiforniëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
in samenwerking met
de betere Deense maaltijden

Super
NOORD
Vrijdagavond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPflVOND

voor uw huisdier

"Putn
C.at&rïng servic

a.s. zaterdag tussen

BCRCH-HIM
Kerkstraat 13-20
Tel. 5712841 Zandvoort

Kerstmenu's 1995

12.00-17.00 uur

menu l

bij de betere Dierenspeciaalzaak

.DIER-PLEZIER"
Grote Krocht 28 Zandvoort tel. 19345

Zeevishandel Treffers
Standplaats Dirk v.d. Broek
Vrijdag en zaterdag
24/25 november 1995
Probeer nu!
WILDE OESTERS
5 voor

PEL GARNALEN
1 kilo

10,-

1 O,"

mandje 25 st.

38,50

Lekker!
ZEEBANKET
saucijzenbroodje
4 voor
of
8 voor

GEBAKKEN
SCHOL
4 voor
1 U,"

10,18,50

4 HARINGEN

10,-

n.s. zaterdag
in soc. "De Manege"
t.g.v. november jubileum maand
een super programma
met optreden van

Ben en Tamora
Vj = 36

21.00 -22.00 uur cocktailparty
met dansen en onbeperkt
cocktails drinken
22.00-02.00 uur uitgebreid satébuffet

L.
• c*W

l

± Middernacht de verloting
van 13 weekends Londen

Super
NOORD
let op onze
W

menu II
- Rijsttafel putri ann ƒ 52,50 p.p.
- Nasi goreng / bami goreng /
mihoen /witte rijst
- Ajam smoor (zoet kipgerecht)
- Daging rendang (rundvlees, mild
gekruid)
- Daging bali (pittig gekruid rundvlees)
- Ajam pedis (pittig kipgerecht)
- Tjap-Tjoy
- Udang tumis pedas (garnalen)
- Gado-gado
- Saté ajam/babi
- Atjar ketimoen
- Krupuk/emping
- Servendeng

O

M

E

knoloonbiedingen

N

Tel. 5714764 - 5714090

.J

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

Ik creëer volgens afspraak.
Dinsdag t/m zaterdag

DE

Glazenwasserij
0 specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
e schoonmaak van
luxaflex
• verhuur
tapijtreinigers

geeft u meer!
Avondcruise
in kerstsfeer
Vier eerste of tweede Kerstdag in stijl met een feestelijk kerstbuffet aan boord van het luxe salonschip
"Stad Enkhuizen".

OOG VOOR
HES ATV/E S T E R D A M

Óp 25 en 26 december vaart het salonschip "Stad
Enkhuizen" om 17.00 uur uit voor een vaartocht
door de sfeervol verlichte haven van Amsterdam. U
wordt vanaf 16.00 uur aan boord ontvangen met een
Captains-cocktail. Het buffet bestaat onder meer uit
heldere soep, een uitgebreid assortiment warme en
koude vlees- en visgerechten. diverse desserts en
koffie met bonbons.

U kunt het eventueel aanvullen met
bijv. saté of andere snacks
Wij zijn beide kerstdagen geopend van
15.00-19.00 uur. Reserveer tijdig uw bestelling, wij bezorgen beide dagen aan
huis en berekenen deze dagen bezorgkosten.
Haltestraat 34 Zandvoort

Dames-Herenkapsalon uw adres voor
de meest perfecte verzorging.
Styling, kleuring, folie coup soleils in
,de mooiste kleurschakeringen aangepast in de natuurkleur van uw haar. U
bent altijd welkom voor gratis advies.
Ik werk met produkten
van „Sebastian"
Tot ziens biiHAIRWAVE

Zeestraat 56, tel. 023-5730838

- Pangsit goreng
- Loempiaatjes
- Ajam goreng (gemarineerde kippeboutjes daarna krokant afgebakken)
- Fricadel (aardappelballetjes met
rundvleesgehakt)
- Lemper (mini rijstrolletjes met kip
gevuld)
- Minipasteitjes
- Gehaktballetjes in boemboe bali
saus of ketjapsaus)
- Krupuk + sausjes

Tel. 023-5712800 fax 23-5730-553

Dus ... van 21.00 tot 03.00 uur in de nacht • dansen
• feest » sfeer en gezelligheid in 4 zalen
€ntree ƒ 25,- all-in
uitsl.ongeb. mensen v.a. 30 jr.
corr.gehleed
Reserv. 023-5716023
** Nieuuue leden s.v.p. voor 22.00 uur

- Nasi kuning speciaal ƒ 42,50 p.p.
- Udang tumis pedis (grote garnalen, pittig gekruid)
- Tumis ajam berempah (kipgerecht)
- Krensengang Surabaya (lamsvlees,
niet pittig)
- Acan kuning (groentegerecht
zoet-zuur)
- Sambal goreng kentang (pittige
aardappel schijfjes)
- Sambal goreng boontjes
- Emping/seroendeng
- Rendang (rundvleesgerecht)

Indonesische borrelhapjes voor Kerst of
Oud en Nieuw ƒ 17.50 p.p. v.a. 2 pers.
bestaande uit!

Leverancier N. Waasdorp

aanvang 21.00 uur

HAIRWVE

OPEN DAG
25 november 1995
1O.OO- 13.OO
Wibautstraat 84
INFO: O2O-52363Ï1

HEAO opleidingen/afstudeerrichtingen
accountancy (AC).
bedrijfseconomie (BE),
bedrijfskundige informatica (BQ ,
management, economie en recht (MER).
bank- en verzekeringswezen (BV) .
fiscale economie (FE) .
commerciële economie (CE) .
internationaal management (IM) .

, international managementenglish stream (IM-ES)
, economisch-linguïstisch (EL)
, plus communicatie en public relations (CPR)
. management, en informatie (MI)
, logistiek management (LM)
als afstudeervarianten.

U heeft tevens de gelegenheid om een dansje te
maken op de sfeervolle kerstklanken van een muzikant. Om ca. 20.30 uur zal de kapitein het schip
afmeren aan de Ruyterkade Steiger 7 te Amsterdam.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon bij vertrek aan de kassa van Rederij Naco en
na telefonische reservering, tel. 020-6262466 betaalt
u slechts ƒ 99.- p.p. (excl. drankjes) in plaats van
ƒ 125.-.

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze avondcruise in kerstsfeer is
alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 0206262466. Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de kassa van Rederij Naco, De
Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam. De kosten
bedragen ƒ 99.- p.p.
Naam:
Adres:
Postcode:
Datum:

AAN nis IIIÏK

iï PKAicruK luiwuK-r mrr c.m.UK

HOGESCHOOL VOOR ECONOMISCHE STUDIES - POSTBUS 295 • 1OOO AG AMSTERDAM
TELEFOON 020-5236311 • TELEFAX 020-5236(177

Woonplaats:
(25 of 26 december 1995)

Aantal personen:

geeft u meer!

donderdag 23 november 1995
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B ach Remedies: Negatieve
gevoelens worden positieve stemmingen
gebeurtenissen of leleurstellingen. Ook als u belangrijk
nieuws verwacht, examen
moet doen of moet spreken in
het openbaar, verschaft de
Bach Rescue Remedie u kalmte en tegenwoordigheid van
geest.
Er is ook Rescue Crème, die
zeer heilzaam is bij huidbeschadiging, kneuzingen, uitslag, wondjes, blauwe plekken, verbrandingen, e.d. Overigens is het aardige, dat ook
dieren baat kunnen hebben
bij de Bach Bloesem Remedies.

Ruim zestig jaar geleden ontdekte de
Engelse arts Dr. Bach dat tal van psychische en lichamelijke klachten
worden veroorzaakt door geestelijke
onevenwichtigheid. Ziekten ontstaan
vaak, aldus Dr. Bach, omdat mensen
niet zichzelf kunnen zijn. Hoe verder
de twintigste eeuw vordert, hoe meer
blijkt dat Bach daarin gelijk krijgt.
Immers, veel mensen staan tegenChien Pu Wan de eerste, de echte (verpakt in het bekende woordig onder grote druk. De wachtblauwe doosje).
kamers van dokters en psychiaters
zitten overvol.

Chinese kruidenpil.,
het directe antwoord
op spier- en
gewrichtsproblemen
De Chinese kruidenpil tegen spier- en gewrichtspijnen was enige tijd geleden in het nieuws naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door de reumatoloog Dr. J.R. Tisscher.
Dr. Tisscher publiceerde in Het werkt ook ontstekingshet toonaangevende blad remmend en pijnstillend en
"Arts & Alternatief" zijn posi- heeft bij normaal gebruik
tieve ervaringen met de Chien geen bijwerkingen.
Pu Wan-pillen. Ondersteund
door publikaties van ondermeer Japanse universiteiten Positieve reakties
] concludeert de specialist uit De Nederlander M. Thomas,
Den Bosch dat bij 75% van de die de Chinese kruidenpil ontonderzochte personen na een dekte en naar Europa impormaand een duidelijke verbete- teert zegt: "De resultaten van
ring optrad. Het meest opval- de Chien Pu Wan-pil zijn vaak
lende was de directe verbete- frappant. Dagelijks krijgen
ring bij pijn en zwelling van wij brieven van mensen, die
de gewrichten, waardoor de jarenlang gezocht hebben
naar een probaat middel en
functie hiervan verbeterde.
dat nu in dit produkt gevonden hebben. Vooral mensen
Chinese geneeskunde
met klachten van reumatiAnders dan in westerse lan- sche aard, zoals stramme en
den werkt de Chinese genees- pijnlijke gewrichten (artrose)
kunde met verschillende na- ondervinden er veel baat bij.
tuurlijke kruiden. Als enige Vaak merken gebruikers al
in Europa heeft Bae Shian de na twee weken een flinke veroriginele Chien Pu Wan pillen betering."
| ontwikkeld die een kombinatie van 20 ingrediënten bevat- Voor meer informatie kunt u
ten. Daarin schuilt ook de tijdens kantooruren bellen
kracht van het produkt. Ieder met de Chien Pu Wan infolijn:
kruid heeft een specifieke 013-5284976. U krijgt dan
werking en activiteit. Het to- persoonlijk antwoord op uw
tale produkt draagt dus zorg vragen.
voor de versterking van been- De Chien Pu Wan-pillen, een
deren, spieren en gewrichten. geregistreerd merk van Bae
Bovendien bevordert de Chien Shian Nederland zijn uitsluij Pu Wan-pil de bloedcirculatie tend verpakt in het bekende
j en zorgt voor een versnelde blauwe doosje, dat verkrijgafvoer van afvalstoffen zoals baar is bij drogist, apotheker
j bijv. urinezuur.
' ' en reformhuis.

Dr. Bach zocht en vond een
nieuwe methode om negatieve gemoedsstemmingen te
veranderen in positieve gevoelens. Die methode heet: de
Bach Flower Remedies. Het
zijn natuurlijke middelen in
de vorm van allerhande bloesems. Daarvan maakte Bach
extracten en hiervan weer
tincturen, waarmee hij zijn
patiënten behandelde. Het
gaat om 38 tincturen waarmee de gebruiker zelf allerlei
gemoedsstemmingen kan behandelen. Al deze bekende gemoedsstemmingen zijn ondergebracht in zeven hoofd-

Het boekje is bestemd voor iedereen die een snel geïrriteerde of een zeer gevoelige huid
heeft. Mensen met zo'n huid
hebben een grotere kans op
het ontwikkelen van huidklachten dan mensen met een
normale huid. Een juiste verzorging en goede voorzorgsmaatregelen kunnen een
hoop problemen voorkomen.
In het boekje wordt uitgebreid aandacht besteed aan de
funktie van de huid, oorzaken van huidproblemen en
hoe er mee om te gaan. Het
boekje bevat dan ook vele nut-

Bach ontwikkelde een heel belangrijke remedie voor de be-

Als u overweegt om zwanger te worden denkt u natuurlijk in eerste instantie aan alle blijde zaken die
met een zwangerschap te maken hebben. Maar tegelijkertijd beseft u ook de verantwoordelijkheid die
met een zwangerschap samen gaat. Zo let u nog beter
op wat u eet en drinkt, en u kent het gevaar van roken. Allemaal vanzelfsprekende zaken waar u rekening mee houdt. Maar wist u ook al dat het gebruik
van foliumzuur in dat rijtje thuishoort?
Onderzoek heeft aangetoond eerste 4 weken van de zwandat het gebruik van folium- gerschap, dus voor u goed en
zuur het risico op het krijgen wel zelf weet dat u zwanger
van een kindje met een afwij- bent!
king aan het centrale zenuwstelsel aanzienlijk vermin- Wanneer gebruiken?
dert. De ernst van dit soort
aangeboren afwijkingen, en Omdat deze aangeboren afhet bewezen nut van extra fo- wij kingen zo vroeg in dé
liumzuur is voor de Overheid zwangerschap ontstaan, zult
voldoende reden geweest om u dus ook heel vroeg met het
dagelijks gebruik te advise- gebruik moeten beginnen.
ren aan alle vrouwen met een Om optimaal profijt te hebben
kinderwens. Deze af wij kin- van extra foliumzuur kunt u
gen ontstaan echter al in de het beste beginnen met dage-

Meer informatie

handeling van acute en
stress-situaties: de Bach Rescue Remedy. Dit is een tinctuur die vrijwel direct helpt
in situaties die grote emoties
oproepen. Zoals bij enorme
schrik, grote paniek, verwardheid, ongelukken, zware
stress en andere schokkende

De meeste bibliotheken hebben één of meer van de 15 Nederlandstalige boeken die
handelen over de Bach Bloesem Remedies. Wie snel meer
wil weten over deze effectieve
methode, kan de folder halen
bij de betere drogist en/of reformzaak. Bach is ook te bestellen bij de apotheek. U
kunt ook de Bach-informatielijn bellen (0341-427626) voor
het dichtstbijzijnde verkooppunt of de gratis folder.

Hartversterkende
capsule met de ziel
van de wijn
Rode wijn kan heel gezond zijn, mits met mate genuttigd. Twee glazen rode wijn per dag is heel goed voor
hart en bloedvaten, zo luidt modern doktersadvies gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen. Maar
niet iedereen wil of kan dit "recept" accepteren. Voor
de niet-drinkers is er nu een alternatief: de UltraPure
Rode Wijncapsule.

Sinds kort brengt UltraVit dit
nieuwe produkt op de Nederlandse markt. De capsules bevatten natuurlijke bestanddelen die een hoeveelheid "flavonoïden" bevatten, zoals die
voorkomen in twee glazen
rode wijn. De natuurlijke
flavonoïden, zo is recentelijk
gebleken, hebben een verzorgende werking op hart en
bloedvaten. Ze houden de
lijks gebruik als u stopt met zit. Dit zijn kleine capsules bloedvaten schoon en hebben
voorbehoedmiddelen en dit die makkelijk zijn in te ne- een gunstige invloed op de
volhouden tot en met 10 we- men. De capsules zitten in bloedcirculatie.
ken na de eerste dag van de blisters die aan de achterzijde
laatste menstruatie. Natuur- zijn voorzien van een slik- Franse paradox
lijk kunt u foliumzuur rustig dagaanduiding. Zo kunt u
blijven gebruiken .ook als het precies zien wanneer u de vo- De Fransen, Grieken en Rowat langer duurt voordat u rige capsules hebt ingeno- meinen wisten al duizenden
zwanger wordt.
men. Evasin is verkrijgbaar jaren dat rode wijn goed is
bij drogist en apotheek.
voor hart en bloedvaten. De
Als u meer informatie wenst wetenschap heeft zich tientalEvasin Foliumzuur
over Evasin Foliumzuur kunt len jaren verwonderd over de
Er wordt een dagelijkse extra u schrijven naar: Vemedia "Franse paradox". Fransen
hoeveelheid Foliumzuur van B.V., Postbus 5O2, 1380 AN drinken meer rode wijn dan
0,4 mg geadviseerd. Precies Weesp. Bellen kan natuurlijk anderen en roepen er "santé"
de hoeveelheid die in Evasin ook: 0294-465905.

Snel herstel van maagklachten

tige adviezen
en praktische
tips.

Geïrriteerde
huid
Het Nationaal
Huidfonds
steunt mensen niet een huidaandoening, geeft voorlichting en bevordert wetenschappelijk onderzoek. Omdat het fonds geheel afhankelijk is van giften en donaties,
is de "hulp voor uw huid" uitgave gesponsord door Sporex. Sporex produkten zijn
bedoeld voor de dagelijkse reiniging en verzorging van de
snel geïrriteerde huid. De
produkten bevatten geen bestanddelen die allergische of
overgevoelige reakties kunnen veroorzaken. Ze zijn
vooral geschikt voor mensen
met huidklachten, een droge
of oudere huid, maar ook
voor de babyhuid. Sporex produkten bestaan uit dagelijkse

Rescue Reinedy

Wilt u moeder
worden? Denk dan
ook aan Foliumzuur!

Hulp voor
uw huid
Het Nationaal Huidfonds
heeft een boekje ontwikkeld om mensen die wel
eens last hebben van hun
huid (jeuk, buitjes, branderigheid,
schilferende
huid) van nuttige adviezen te kunnen voorzien.
Dit boekje kunt u gratis
krijgen bij uw drogist.

groepen,
t.w. angst,
onzekerheid, onvoldoende
interesse
in het hier
en nu, eenzaamheid,
overgevoeligheid, mpedeloosheid/wanhoop en overbezorgdheid voor het welzijn
van anderen.

BUITEN VBWnWOimJUKHBD VAH REDAKT1E WEEKMEDIA

reinigings- en verzorgingsprodukten, zoals zeep, deodorarit, shampoo en crèmes.

Huid Info lijn
Heeft u wel eens last van
huidproblemen? Vraag dan
naar het boekje bij uw drogist. Voor vragen over chronische huidaandoeningen, de.
behandeling hiervan of adressen van patiëntenverenigingen, kunt u tijdens kantooruren bellen met de Huid Info
lijn: 026-3514160. U kunt
hier ook informatie opvragen
over de uitgave "Hulp voor
uw huid".
Voor informatie over Sporex,
bel: 0318-545222.

Een druk leven. Net even te weinig tijd nemen om
goed te eten. Dan kan je maag wel eens problemen geven. Brandend maagzuur en zure oprispingen wijzen
erop dat de zuurgraad in de maag niet is zoals hij zijn
moet. Voor dit soort problemen is er Rennie. Een betrouwbaar middel dat snel en effectief helpt.
In Nederland hebben onge- maagzuur snel wordt geneuveer 25% van alle inwoners traliseerd.
last van maagklachten. Een
gevoelige maag, te veel of ver- Veel gebruikt
keerd eten kan een oorzaak
zijn. Maar ook een gejaagd lé- In Nederland is Rennie het
ven en spanning kunnen de meest gebruikte maagmiddel.
maag doen opspelen. Vaak is
de zuurgraad
in de maag dan
verstoord door
een teveel aan
maagzuur. Dergelijke klachten zijn meestal
zo
hinderlijk
dat je er snel
vanaf wilt kqmen. Door het
maagzuur
te
neutraliseren,
verminderen de
klachten. En
Rennie zorgt
ervoor
dat

Niet zo verwonderlijk, want
het doet snel en effectief zijn
werk bij mensen met maagproblemen als brandend
maagzuur en zure oprispingen. Binnen enkele minuten
is er al verlichting van de
klachten te merken. Een resultaat waar jnen tevreden
mee is.

tijd bij de hand om maagklachten te lijf te gaan. Dat is
ook het grote voordeel ervan.
Want Rennie kun je overal en
altijd gebruiken.
Lees voor gebruik de bijsluiter. Rennie is verkrijgbaar bij
drogist en apotheker. Voor
meer informatie: Roche Nicholas B.V., tel. 0497-381833.

bij, "gezondheid". Ze eten bovendien meer dierlijke vetten
dan de meeste andere volkeren. De grote alcoholconsumptie vertaalt zich in
Frankrijk in relatief veel leveraandoeningen. Maar harten vaatziekten komen er veel
minder voor dan bij bierdrinkende naties als Belgen en
Duitsers en bij alle andere Europese volkeren.
UltraPure
Rode Wijncapsule
In de negentiger jaren is vastgesteld dat de goede wijnfee
zich schuil houdt in stoffen
uit de druiveschil en -pit. Bij
de bereiding van rode wijn
worden de schil en pit meegeperst. Ook tannine en andere
fenolverbindingen in rode
wijn hebben een beschermend
effect. De hoeveelheid van
deze stoffen in twee glazen
rode wijn is voldoende stimulans voor gezonde doorstroming van het bloed.
De UltraPure Rode Wijncapsule kan zonder bijwerkingen
dagelijks bij de hoofdmaaltijd
gebruikt worden door zowel
niet-drinkers als gelegenheidsdrinkers. Het is veilig in
combinatie met het gebruik
van medicijnen en past uitstekend in een cholesterolverlagend dieet. UltraPure Rode
Wijncapsules zijn verkrijgbaar bij drogist en reformzaak. Voor meer informatie:
tel. O6-0997773 (gratis).

Vertrouwd
en gemakkelijk
';'•'

,
••\
i.,

Omdat Rennie al zo
lang door zo veel
mensen wordt gebruikt, is het een
vertrouwd middel
geworden, dat in
vele huishoudens
een plaats in de
huis-apotheek heeft
gekregen. Het mag
ook worden gebruikt door vrouwen in de zwangerschap en tijdens de
borstvoeding.
Door de handige
meeneemverpakking heb je het al-

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Bij hoest in elke fase: neem je Balsoclase

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166

Iedereen kent wel het gevoel dat hoesten maar niet wil ophouden. Vaak is dat dan
ook nog op momenten waarop je het niet kunt gebruiken zoals tijdens vergaderingen, in de bioscoop of, en dat is het vervelendste, tijdens de slaap. Voor deze hoest
is er nu een speciale hoestdrank: Balsoclase.
Hoesten is nuttig
Aan de binnenzijde van de
luchtwegen bevinden zich
slijmvliezen die ervoor zorgen dat ongewenste indringers worden opgevangen.
Vanuit de slijmvliezen gaat
er een prikkel via onze hersenen naar de buik- en borstspieren die zich dan samentrekken. Deze zorgen voor
een krachtige luchtstoot in
de luchtwegen waardoor alle
onnodige stoffen worden verwijderd.
Normaal gesproken is hoesten heel nuttig want het helpt
ons afweersysteem tegen ongewenste indringers zoals
bacteriën, virussen, stof en
ander vuil.
Overbodige hoest
Als hoesten weinig of geen

slijm oplevert, dan heet dat
een overbodige hoest. Dit levert vooral een geïrriteerde
keel of luchtwegen op, wat
weer meer slijm kan betekenen.
Bij e»n overbodige hoest is

het zaak om eerst te trachten
de oorzaak weg te nemen.
Probeer om rokerige ruimten
te vermijden, ventileer goed
en zorg dat de lucht om u
heen vochtiger wordt.

Compositum drank
Indien er dan nog steeds irritatie van de luchtwegen optreedt, kan men Balsoclase
compositum drank nemen.
Deze speciale hoestdrank bevat
de werkzame stof
pentoxyveriiie die ervoor
zorgt dat de overbodige hoest
op adequate wijze wordt verminderd.
Daarnaast bevat het ook andere stoffen die een verzachtende invloed op de keel en
luchtwegen hebben. Toonaangevende instanties zoals de
Consumentenbond en KNMP
(overkoepelend orgaan van
apothekers) bevelen Balsoclase aan bij overbodige hoest.
Het mag zelfs gebruikt worden door kinderen vanaf 3
maanden. De drank kan indien noodzakelijk worden ingenomen met wat eten of water. Balsoclase is verkrijgbaar bij de betere drogist en
apotheker. Voor meer informatie: Darci Pharma, tel.:
076-5879222.

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

P a r f u m e r i e - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER DRUGSTORE
r^o-i
\|?5/

DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513
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Konsumentenprijs
inkl. B.T.W.
CONTINENTAL
JCT21

89,00
33,00
99,50
119,50
157,00
157,00
168,00

Hogeweg 6 2 / 8
2-kamerflat in centrum dorp.
Indeling:
EntreeTgang, toilet, woonkamer met open
keuken, slaapkamer, badkamer met
douche en wasmachineaansluiting, balkon op het zuiden.
* berging op de begane grond
* eigen parkeerplaats
* incl. apparatuur i.d. keuken
* eigen c.v. gas (combiketel)
* servicekosten ƒ 119,- per maand
ƒ 162.500,-

off., dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphcnstraat 102. Tel. 023-5714565

m

n
Buureweg 1-3-telefoon 023-5715736

Indeling:
Entree, trap, hal met garderobekast, L
vormige woonkamer, keuken met appara
tuur, grote slaapkamer met balkon
douche/toilet.
* zonnige woning, centraal gelegen
* op loopafstand van het strand
* voorzijde is voorzien van dubbele be
glazing
* c.v. met moederhaard
ƒ 179.000

Haltestraat 60
Halfvrijstaand woonhuis gelegen in centrum dorp.
Indeling:
Beg.gr.: entree, gang, toilet, kameren-suite met schuifdeuren, zijkamer, keider.
1e verd: overloop, bergkamer met gasboiler en douche, 3 slaapkamers, ieder
met vaste kasten en wastafels.
* voortuin en plaats achter
* moderne keuken met 2 spoelbakken, 4pits kooktoestel en afzuigkap, oven en
ruime koelkast
* stenen schuur met achterom
* c.v. gas
* grondopp.: ca. 160 m2
ƒ 365.000,-

Jac. v. Heemskerckstr. 27
Totaal verbouwde 3-kamerflat op de 2e
verdieping, met lift, binnendoor bereikbaar.
Indeling:
entree/hal, toilet, L-vormige woonkamer
(v/h 2 kamers), 1 slaapkamer, gemoderniseerde keuken, moderne badkamer, balkon o.h. zuidwesten. Berging o.d. begane
grond.
* open haard (gas)
* gestoffeerd en ged. gemeubileerd
* gebouw y.v. lift
* gelegen in centrum dorp
* schitterend uitzicht op zee
ƒ 229.000,-

CENSE&VANLINGEN
ADVISEERT NIET
LANGER TE WACHTEN...

ZANDVOORT

03
O

Hogeweg 67 RD
Goed onderhouden bovenwoning in een
trum dorp.

ZANDVOORT

IJJWJIIIIM
Brederodestraat 81
Charmant woonhuis met tuin op het oosten.

Burg. v. Alphenstr. 61/44
Maisonette op 8e en 9e verd. met schitterend uitzicht over duinen en zee.

Indeling:
Beg. grond:
entree/portaal, L-vormige
woonkamer, keuken, bijkeuken/serre, stenen schuur.
1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met
ligbad en wastafel.
* woonkamer met plavuizen vloer en
open trap naar 1e verd.
* eigen parkeergelegenheid
* vlak bij zee en duinen gelegen
* c.v. gas combiketel
* grondopp. 178 m2
ƒ 295.000,-

Indeling:
9e verd.: entree/hal, toilet, woonkamer,
keuken, balkon (ZO).
8e verd.: 2 grote slaapkamers (v/h 3 kamers), badkamer met bad, balkon.
* berging op de begane grond
* perfekt landzicht en zeezicht
* servicekosten ƒ 526,- p/m
(incl. 100,-stookkosten)
ƒ 229.000,-

ZANDVOORT

ZANDVOORT

Een belletje voor een vrijblijvend gesprek
is een waardevolle investering!
^i,»«atMaï:«;ïto:kiia.««&^^tói,Ma.ss»;ij,ïïiié3iswiïii!i

De goedheiligmon is bij ons
kind (Sint) cion huis

Kostverlorenstraat 98
Vrijstaande royale villa met rondom tuin.
Indeling:
Sout.: garage, hobbykamer, binnenzwembad, sauna, waskamer, stocjfruimte.
Beg.gr.: entree/hal, ro^Sta^ L-vormige
woonkamer m. open haAgfctravertinvloer,
woonkeuken,
1e verd.: overloop^JsJKon, studeerkamer
op de vide, slaajj4s»lr met modern sanitair.
* garage
* gelegeafoSbene deel Zandvoort
* bou\agffla?T973
* gas ov~en ged. vloerverwarming
* inhoud van de woning 1200 m3
* grondopp.: 860 m2
ƒ 975.000,-

Boulevard Paulus Loot 41
Aan de zuidboulevard gelegen perfekt
verbouwde vrijstaande villa met garage en
zonnige tuin.
Indeling:
beg.gr.: entree/hal, toilet, L-vormige kamer met open haard, moderne keuken.
1e verd.: 3 slaapkamers, douche/toil., luxe
badkamer met bad en douche, vliering.
* rondom tuin met zonneterrassen
-*• luxe verbouwd in 1992
* keuken v.v. alle apparatuur
* kunststof kozijnen m. dubbel glas
* gestoffeerd
* alarmsysteem
* c.v. gas combiketel
* grondopp.: 614 m2
ƒ995.000,-

CENSE&
NÜNGEN
M
A

NVM
MAKELAAR

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

B U N G A L O W P A R K E N

flf
*\. 'l
Ook met de feestdagen bent u
van harte welkom bij Gran Dorado Zandvoort.

CS
URA£TIE
S <f5J?OTF
*>yr*'*>S *c **
*> *JDfb**
1 IS

Hoofdprijzen:

Trolslsinncliizf'Q^
llVZl\Klliybllj;»L,7*S

Extra prijzen:

j

j

Prijs gewonnen? - J

Ie kerstdag, 25 december 1995
In Le Gran Buffet, een restaurant met een prachtig uitzicht
over zee, serveren wij tussen 12.00 en 14.00 uur een overheerlijke brunch a ƒ 42,50 per persoon. Vanaf 17.00 uur kunt u deelnemen aan het Gran Buffet Noël Dansant a ƒ 85,- per persoon.

Ie prijs: fl. 100.000,- belastingvrij: 4028841
2e prijs:

fl.

25.000,- belastingvrij: 1783454

In La Brasserie serveren wij een exclusief 6-gangen diner af 85,per persoon.

3e prijs:

ft.

7.500,- belastingvrij: 3945169

4e prijs:

Vlieg-retourticket voor twee personen,
bestemming naar keuze in
de Verenigde Staten:
1789174

Op de Gran Place zijn dit jaar in de diverse restaurants buffetten opgesteld, waar u voor slechts ƒ 49,50 per persoon van kunt
genieten.

2e kerstdag, 26 december 1995
Le Gran Buffet heeft op deze dag een overheerlijke buffet a
55,- per persoon.
La Brasserie is op 2e kerstdag de lokatie voor een 4-gangen diner a la chef voor ƒ 49,50 per persoon.
In het Pannekoekenhuis kunt u voor ƒ 39,50 per persoon gezellig steengrillen.
U bent om 17.00 uur of 20.00 uur van harte welkom.

Alle diners zijn onder muzikale begeleiding!
Nieuwjaarsdag, 1 januari 1996
U kunt nog lekker uitslapen, want pas om 12.00 uur serveren wij
een 'Happy New Year'-brunch a ƒ 42,50 per persoon in Le
Gran Buffet.
Kinderen t/m 11 jaar eten mee voor de halve prijs.
Natuurlijk kunnen wij ook een kindermenu a ƒ 17,50 serveren

U kunt op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
reserveren bij Tanja Hempenius op
telefoonnummer 5720 000 toestel 1024.

Graag tot ziens!

5e t/m
10e prijs: Twee persoons vliegreis naar Tenerife,
weekverblijf halfpension in Ten Bel
Maravilla (mei of juni 1996):
0612307
0627848
3401680
3456125
4001233
4001675

Extra prijs: De Grote Clubactie Jaarprijs
fl. 18.000,- EXTRA:
3006174

27 Tweepersoons vliegreizen naar Londen, inclusief treinretour van Gatwick naar Londen centrum
en een hotelovernachting + ontbijt:
0123169
0678918
1728847
2789459
3394053
3950180
4061237

0278492
1249503
1883946
2839058
3457740
4000518
4067952

0516280
1283453
2384958
2890141
3461179
4028396
4067848

Overige prijzen:

0612347
1627386
2440518
2940164
3905669
4051675

j

3940518

,:\
" ^ *^J

4012058

van
0133851
1739946
2845029
^nc;i97^
4012308

Geldprijzen vanr
fl
fl.

25 - op alle Loten met eindcijfers:
100,- op alle loten met eindcijfers:

Nationale Stichting Grote Clubactie
Postbus 90100 5000 LA Tilburg
U ontvangt na 4 weken de door u gewonnen prijs.

f

11 t/m
26e prijs: Weekend- of midweekverblijf
in een 6-persoons bungalow
Gran Dorado:
0675069
1128903
1783907
2839403
9flQR73^
?QAnn^3

Als u de gelukkige winnaar van een HOOFDPRIJS of
een EXTRA PRIJS bent, neemt u dan telefonisch
contact op met uw regiocommissie of met het kantoor
van de Stichting Grote Clubactie in Tilburg,
telefoon: (013) 463 53 70.
i
Vul het lot in, wanneer u een van de Geldprijzen op
de Eindcijfers hebt gewonnen.
Stuur uw winnend lot in een gesloten en voldoende
gefrankeerde (al of niet aangetekende) enveloppe naar:

V A K fl H T 1 E W 1 N K E L S

05
894

• Dttlpost
fl. 5000,- op alle loten met eindcijfers: .051673

Ee Grote Clubactie helpt verenigingen
Voor de Grote Clubsctic 1395 is ingevolge de wat op du Kansspelen vergunning verleend door de Staatssecretaris van Justitie d.d. 1 februari 1

.

^^^^^^^^^^^^^^H
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feekmedia 17

donderdag 23 november 1995

11

GRATIS DEKBED
BIJ AANKOOP VAN
ONTWIKKELEN
EN
AFDRUKKEN
KLEUR

LATEX-MATRASSEN
390.415.425.440.545.605.645.665.765.875.985.-

80 x 190x16
80 x 200x16
90 x 190x16
90 x 200x16
120 x 190x16
130 x 190x16

140 x 190x16
140 x 200x16
160 x 200x16
180 x 200x16
200 x 200x16

2-zijdig beslaapbaar • anti-allergie
• horizontaal doorgestikt • damasttijk
• met schapenwol
Onze LATEX MATRASSEN zijn van
extra hoge kwaliteit en geven een optimaal slaapcomfort. Latex is een natuurprodukt met extra lange levensduur. Vergelijk onze prijzen met die
van anderen.

SOLIGOR
SC 14

EXAKTA
760

KONICA
BM510

draait zelf door
flitst vanzelf
incl. tas en film

volautomatisch
draait zelf door
flitst vanzelf
incl. tas en film

volautomatisch
flitst vanzelf, draait
zelf door, stelt zelf
scherp met 35-70
zoomlens
incl. tas en film

114,-

179,-

:

abriekswinkel
Provincialeweg 166
Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511

Zaandam (schuin t.o. station)
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost

Tel. 075-6172535
Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355

VIDEOBANDEN

ACCULADER

VHS - 8 mm - VHS C

incl. 4 penlight

***

T

Sharp telmachien

999
OG geen. 5 december maar »»»

9,95

UKON TWEEWIELERS

>peelt nu al voor sinterklaas

accu's

1 9,"

299,-

SIGMA SA
300
automatische
reflex camera
met 28-105 zoomlens
autofocus
ingebouwde flitser
professionele
mogelijkheden

va 69 cent
3 uur service

998,-

t/m 30 november

kerstkaarten

KINDEREN ONDER 5 JAAR

incl. envelop

69 et.

GRATIS PORTRETFOTO

Scart kabel

(min. 20 stuks)

FOTOBOOMGAARD
Voor een passend
Decemberkado?
Wij adviseren
u graag

12" kleuterfietsen 3-5 jaar
16' meegroeifietsen 4-6 jaar
2O" kinderfietsen 6-8 jaar
22" scbooffietsen 8-12 jaar
LUKON
TWEEWIELERS
KOCHSTRAAT 8
NIEUW-NOORD

Tel. 023-57135291

Spectaculaire Kerstshvw!
De sfeervolle kerstdagen staan bijna voor uw deur en wij hebben
daarvoor de mooiste kerstdecoraties. Gouden engeltjes en manen, kerstbomen en guirlandes, kerstlampjes en kerstballen in
diverse uitvoeringen of een originele slede of
ouderwetse ski's. Volop keuze om een prachtige uitstraling in uw etalage of bedrijf te
creëren. Maar ook om het bij u thuis heel
gezellig te maken. Wij zijn iedere werkdag
geopend van 8.30-17.00 uur, elke dinsdagavond in november tot 21.00 uur.
Tevens zijn wij zondag 26 november open
van 10.00-16.00 uur. Graag tot ziens bij B&W.

\

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandvoort
Tel. 5714828

Wenckebachweg 83,1096 AL Amsterdam
Tel. 020-6934848

De Postcode Loterij voor mens en natuur: u speelt en helpt!

(advertentie)

honderdduizenden
mensen aan werk!
Dit K iets voor u: vier keer per jaar kans maken op
drie miljoen gulden. Dat kan in de NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING, met de beste winstkans ter wereld. Het aantal deelnemers is beperkt.
Op = op! Lees snel verder!
NATUURLIJK DOET U MEE:
Deze NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING
is opgezet om werkgelegenheid te scheppen. Er ligt een
uitgekiend plan dat voorziet in 240.000 nieuwe banen in
de derde wereld.
Die banen komen er dankzij export, projecten en
opdrachten vanuit Nederland. Dat schept nog eens
40.000 nieuwe banen in ons eigen land.
Daar wordt iedereen beter van!

Anita Kooi,
directeur van EUROJOBFUND
Onze NATIONALE
SUPERKANS

GOUDEN

UITLOTING

heeft ie beste winstkans ter
wereld. Vier keer per jatr de kans
op drie miljoen gulden!
En de wetenschap dat u op een
effectieve manier
miljoenen mensen helpt met
structurele hulp. Helpt u mee?

ZO WERKT HET:
De Ministeries van Financiën en Justitie hebben de vergunning onder nr. L.O. 930/039/114.93 gegeven voor
het openstellen van een premie-obligatielening van een
half miljard gulden. De looptijd is 10 jaar.
Nu kunnen 500.000 mensen in Nederland een obligatie
leasen. Dat kost iedere deelnemer f. 15,90 per maand.
U kunt tien jaar lang meedoen, maar ook per jaar kosteloos opzeggen. Vier keer per jaar wordt één nummer
uitgeloot en drie miljoen gulden uitgekeerd.
De opbrengst is 2.5 miljard gulden voor werkgelegenheid in eigen land, maar vooral ook in die landen die het
zo hard nodig hebben. Plus vier nieuwfe miljonairs per
jaar! U kunt er één van zijn!
DE FISCUS BETAALT MEE
Het bedrag van f. 15,90 per maand (=f. 3,68 p. week)
mag geheel van de belasting worden afgetrokken.
In het 50%-tarief is de deelname dan nog maar f. 1,84
per week.

DE ACHTERGRONDEN
De wereld verandert snel. Overal ontvluchten mensen
armoede en komen op de westerse welvaart af. Wij kunnenze NIET tegenhouden. Wij kunnen er WEL voor zorgen dat de ellende in hun eigen land afneemt. Het probleem ter plekke oplossen.
Bijvoorbeeld door 240.000 ambachtelijke arbeidsplaatsen te scheppen in de landen op weg naar ontwikkeling.
Zo helpen we daadwerkelijk honderdduizenden mensen
aan een zinvol bestaan.
Na de Tweede Wereldoorlog is ook óns land weer op de
been geholpen. Laten wij nu anderen helpen om zelf
armoede en honger te bestrijden.

DOE MEE EN PAK DIE KANS OP
DRIE MILJOEN GULDEN!
Dit doet de NATIONALE GOUDEN
SUPERKANS UITLOTING:
H

Uitloting op basis van de vergunning, verleend
door de Ministeries van Justitie en Financiën,
nr. LO. 930/039/114.93;

•

Maakt de komende jaren 40 mensen miljonair;

• ' Zorgt voor 40.000 nieuwe banen in eigen land en
240.000 nieuwe arbeidsplaatsen in landen op weg
naar ontwikkeling;
•

Biedt een winstkans groter dan bij bestaande
loterijen en bijzonder lage deelnamekosten op jaarbasis.

Ja, Ik doe mee de NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING! Elk kwartaal
Met de beste winstkans ter wereld, voor slechts f. 15,90 per maand, fiscaal aftrekbaar.

ƒ 3.

nog in.

Naam/voorletters
Adres
Postcode/Plaats
Telefoonnummer

ft nuchtfg u htarWJ tol w»df ropMgglng m
1. 15.90 •/ 1» Khri/v»n. Ik do« mlnimjal 12 m
m**. D«»h»mlns Mn d* Nttfwul* Goudtn Suptrton
UKfotfng JmpUcMrt «wivMrdfng vwi d* A

q
S Postbanknummer
Sf Banknummer

Vtrgunnlny vtriMnd door d* MWit»ri« van Ffnincfin
•* JuiHI» ondtr ramm.r LO. «0/U9/1 14.91.

*~• Handtekening

S.v.p. bon invufa, uitknippen en in een envelop
(Kinderpostzegel) Jenden naan EUROJOBFUND bv,
/Mwordiuner 4)202, 25M WB DEN HAAG.

§ Datum

Al vanaf een tientje per maand
helpt u ook mee. Vul vandaag
nog de bon in en stuur hem op.
Want hoe eerder u meespeelt,
hoe eerder u wint. Q
Al ruim vijfjaar helpt de
Postcode Loterij mens en
natuur in binnen- en buitenland. Help ook mee. Zo wint
u altijd.'
De hele netto opbrengst van code Loterij maakt u kans op
de Nationale Postcode Lote- reusachtige geldprijzen, zoals
ry gaat naar goede doelen de Mega Jackpot die kan oplodie werken aan een schonere pen tot 7 miljoen gulden en de
natuur en een betere wereld SuperPostcodePrijs van 5 milvoor mens en dier.
joen. Maar ook het geld voor
de goede doelen is winst voor
Sinds de eerste trekking, nu u!
ruim vijfjaar geleden, is er al
665 miljoen gulden opge- Voor mens en natuur
bracht voor de goede doelen. Artsen zonder Grenzen, UniDat is winst voor ons alle- cef, het Wereld Natuur Fonds,
maal! De Postcode Loterij Novib, Vluchtelingenwerk en
Natuurmonumenten; u kent die
kent geen verliezers.
Als u meespeelt in de Post- organisaties ongetwijfeld door

i, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

G ƒ 40,- (vier lotnummers)
O / 30,- (drie lotnummers)

DE UITSLAGEN VAN 20 NOVEMBER
Stand Mega Jackpot:

4 miljoen
De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 21

|| De overige Bingoprijzen:
Getal 22 t/m 36
ƒ20,04 ƒ 10.000,- 33
ƒ 1.000,- 36 ƒ10,37

25 07 22 31 27 43 01
14 02 16 09 45 08 29
35 18 42 38 30 11 23
Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
f 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

28
03
13
44
06
15

ƒ 500,-

ƒ100,ƒ50,ƒ40,-

ƒ30,ƒ25,-

12
05
40
20
19

/9.ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

j
'
|
•
R
»
l

l
l

Naam:

n dhr. [J mevr. |

Adres:

Stuur hem
vandaag

En dan is er natuurlijk nog
Stichting DOEN die honderden kleinere projecten in binnen- en buitenland ondersteunt.

WIE ORGANISEERT HET?
De NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING is
een initiatief van de Stichting ETP, the European Council
for Trade Promotion. ETP heeft de uitvoering in handen
gelegd van EUROJOBFUND te Rotterdam, die daartoe
samenwerkt met CBS Commercial Business Support
Group bv te Amsterdam. EUROJOBFUND least de obligaties aan de deelnemers.

BON VOOR MULTI-MIÜOENEN
PAK DIE
KANS,
DOE MIE!

hun uitstekende werk in en
buiten Nederland. De afgelopen jaren hebben al die organisaties hun activiteiten kunnen uitbreiden dankzij de hulp
van de Postcode Loterij.

Postcode:

B
g
•

.

Plaats:.
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel..
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.95.11

Straatprijs:
ƒ 3.OOO,1081 CC

Keuze Prijs
1081 CC 026

De BMW: 5811 BM 051 te Castenray

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

,2

NATIONALE

L O T E R l J HJ
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DEZE AKTIE GELDT
VOOR ALLE ARTIKELEN
BOVEN DE f800.INFORMEER IN ONZE FILIALEN
NAAR DE VOORWAARDEN

Aristona stereo kleurentelevisie

•
•
•
•
•
•

van

Sony E-195 CD videotape

stereo 2x20 Watt muziekvermogen
60 voorkeuzezenders
63 cm donkere FSO beeldbuis
teletekst met 3 pagina's geheugen
scart aansluiting
incl. afstandsbediening

Oplaadbaar
scheerapparaat

• speelduur 195 minuten per tape

• 8 uur oplaadtijd •
• pmschakelaar 110-240 Volt
• incl. hardplastic reisetui en extra
scheerblad

2 stuks f A 95
van 19*

1399:

.^asaSBSSH^liKlSg

Maxell UR-90 audiotape

üm; ™™-

• speelduur 90 minuten per tape
ni"jTv7T*ri'1?TTriA?-SÏ:-""' '^^^'"*/"*"'-"v?

Philips kleurentelevisie

3 stuks AA 95
van • £•

• 21PT166

• 55 cm Black Hibri-FSQ beeldbuis
• 60 voorkeuzezenders
o teletekst met 4 pagina's geheugen
• menubesturing
• incl. afstandsbediening

iistötófcl
ïS^fc^Qafitli
AT&T draadloze telefoon

• clarity plus systeem; onderdrukt vrijwel alle ruis
• automatische kanaalkiezer • geheugen voor 9
nummers • buigzame antenne • hoge capaciteit
batterij (17 uur stand by) • flash funktie • verlicht toetsenbord • puls/toon schakelaar

van
<

Condensdroger

^•^llV^'l^i1;'' ü7^

',

•
•
•
•
•
•
•

| .i jBÜJllamaiflftamb]

l ttuTËLuLu

tijdgestuurd
8 droogprogramma's
roestvrijstalen trommel
afkoelfase aan eind van programma
geluidssignaal einde programma
grote deuropening 30 cm
reverserende trommel

O;

van

Amstrad portable
kleurentelevisie

• 36 cm beeldbuis
• 32 voorkeuzezenders
• f uil on screen display
• sleeptimer
• incl. afstandsbediening
en draaivoet

Frlgidaire wasautomaat

Miele stofzuiger

• mechanische zuigkrachtregeling
• viervoudige luchtfiltering
• 2-delige metalen zuigbuis
• automatisch oprolsnoer
o opbergruimte voor accessoires

van

Akai miniset

van

• TX 200+SS • 2x25 Watt versterker • dubbel cassettedeck
met dolby B • synthesizer tuner
met 30 presets • programmeerbare CD-speler • incl.
boxen en afstandsbediening

van

•
•
•
•
•

max. vulgewicht 4,5 kg
800 toeren centrifuge
traploos instelbare temperatuur
roestvrijstalen trommel
kinderveilige bediening

van

499:
Duits topmerk vaatwasser

gitale magnetron

vermogen 700 Watt
inhoud 17 liter
6 programmeerbare geheugens
elektronische bediening
pntdooiprogramma's op gewicht
incl. draaiplateau

699:

•
•
•
•
•

10 standaard-couverts
2 automatische programma's
programmaverloop-indicatie
4 kontinu werkende sproeiniveau's
interieur geheel edelstaal RVS

van

1099:

JVC mini HïFi systeem

• 2x55 Watt muziekvermogen
• tuner met 40 FM/MW/LW presets
• soundcontroller
• programmeerbare CD-speler
• dubbel autoreverse cassettedeck
• incl. boxen en afstandsbediening
m«aj^
aMfe^ii
l -^.^

3-zone koelkast

Moulinex f riteuse

IMliriniiHin'l -"T
«inhoud
inhoud 2,5
2,5liter
|f:^f /^.^'/p.V/AV^f
• kunststof koele buitenwand
micro-filtersysteem
dat
al al
hethckruim in het
rafeëïf r^t y'v [I ® ili •
micro-filtersysteem
dat

• netto inhoud koelgedeelte 142 liter vriesruimte 48 liter en kelderruimte 58 liter
• regelbare thermostaat
• automatische ontdooiing
• invriescapaciteit 4 kg/24 uur

™899r|S|Sfe^|i «'-«topva^
Casio portable CD-speler

b^iÊÈ^iife^y^ÈSyi

AA A.

van &£9?

van

• 20 nummers programmeerbaar • 4x oversampling
digital filter • random play/intro scan/repeat • Bass
boost systeem • incl. stereo oortelefoon en adapter

van

199:

SPAAR BIJ
NVALKENBÏRG
AIR MILES

crundig VHS-HQ videorecorder

• timer voor 6 programma's/1 maand • One-Touch recording
High-Speed-Drive loopwerk
• incl. afstandsbediening
• 42 voorkeuzezenders

van

Aanbiedingen zijn geldig tot en met 2 december 1995. Prijs- en zetfouten voorbehouden.

V O O R FANTASTISCHl
VLIEGREIZEN EN HEERLIJKE
UITSTAPJES IN BINNEN
EN BUITENLAND

Ministerie van J u s t i t i e

Justitie
Grenshospitium
Taken U bedient de telefooncentrale en
verwerkt boodschappen en afspraken; u
bedient elektronische apparatuur die zich in de

Portier/Bezoekleider

v/m 38 uur

ruimtes; draagt zorg voor de algemene beveiliging van de inrichting; treedt op bij calamiteiten en onregelmatigheden; verleent assistentie aan andere diensten;
houdt toezicht op het bezoek aan vreemdelingen. FunCtie-GlSen Minimaal MAVO-diploma op D-niveau; rijbewijs B/E; kennis op het gebied van
beveiliging en talen, in ieder geval beheersing van het Engels; sociale vaardigheden; representatief voorkomen; in teamverband kunnen werken; affiniteit met
vreemde culturen en automatisering; bereidheid tot het volgen van interne opleidingen; leeftijd minimaal 22 jaar. SalaflS Een aanvangssalaris van

portiersloge bevindt met liet oog op de

minimaal f 2434,- en maximaal f 3054.- bruto per maand; een doorgroeimogelijkheid in deze functie tot een maximum van f 3334.- bruto per maand; een uitloop

veiligheid; bewaakt de naleving van de

op grond van diensttijd tot een maximum van f3514.- bruto per maand; 8% vakantie-toeslag. Standplaats Amsterdam.

identificatieplicht van bezoekers: verricht
bodediensten en treedt op als
transportbegeleider van vreemdelingen;

VoorkeUrSgfOepen Justitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden.
Indien u tot één van deze groepen behoort wordt u uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Bijzonderheden Het Grenshospitium is tijdelijk

aangewezen als Huis van Bewaring niet de bestemming van vreemdelingenbewaring. Een medische keuring, een antecedentenonderzoek, een sporttest en een

verricht eenvoudige administratieve

psychologisch onderzoek maken deel uit van de selectieprocedure. Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de lieer

werkzaamheden, waaronder het plannen en

A.R. Foree, Hoofd Beveiliging, te bereiken onder nummer [020] 651 3306. SolHcitatiewijze Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum

verwerken van bezoekaanvragen; houdt
toezicht binnen de bezoekers- en aangegeven

vitae en onder vermelding van vacaturenummer 5 145, richten aan het Grenshospitium, ter attentie van d e afdeling Personeelszaken, Postbus 23480,
1100 DZ Amsterdam. Justitie: hetjUÏSte gewicht ÏH

VERKOCHT
Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.
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WOONHUIZEN
Oosterstraat 11
Gezellige hoekwoning in centrum dorp.
Vraagprijs ƒ 265.000,- k.k.
Kostverlorenstraat 54A
Woonhuis met tuin nabij centrum en station.
Vraagprijs ƒ 285.000,- k.k.
Oosterparkstraat 6
Ruime vrijstaande woning met zomerhuis.
Vraagprijs ƒ 330.000,- k.k.
Tjerk Hiddestraat 3
Splitlevelwoning nabij strand.
Vraagprijs ƒ 379.000,- k.k.
Van Speykstraat 23
Volledig gerenoveerde woning met zomerhuis.
Vraagprijs ƒ 398.000,- k.k.
Dr. C. A. Gerkestraat 143
Halfvrijstaand herenhuis met garage.
Vraagprijs ƒ 410.000,- k.k.
Kostverlorenstraat 67
Halfvrijstaande villa met fraaie tuin.
Vraagprijs ƒ 449.000,- k.k.
Fazantenstraat 2
Halfvrijstaande villa met garage en diepe tuin.
Vraagprijs ƒ 465.000,- k.k.
Celsiusstraat 183
Semi-bungalow met inpandige garage.
Vraagprijs ƒ 475.000,- k.k.
Wilhelminaweg 15
Goed onderhouden woonhuis in het groene
hart.
Vraagprijs ƒ 498.000,- k.k.
Hogeweg 74
Karakteristiek woonhuis met zomerhuis.
Vraagprijs ƒ 725.000,- k.k.
Haarlem Leidsevaart 544
Halfvrijstaand woonhuis met zwembad.
Vraagprijs ƒ 469.000,- k.k.

Seinpostweg 4/5
Hoekappartement op 4e etage in centrum
dorp.
Huur ƒ 1.750,- per maand.
Tjerk Hiddesstraat 31
Drie-kamer appartement op 2e etage.
Huur ƒ 1.900,- per maand.
Patrijzenstraat 28
Gemoderniseerde maisonnette, nabij duinen
gelegen.
Huur ƒ 2.000,- per maand.
Wilhelminaweg 13
Zeer ruime gestoffeerde hoekwoning met
garage.
Huur ƒ 4.500,- per maand.

199,249,-

275,310,-

Hoogte tot maximaal 400

350,399,(Alle maten in cm.)

APPARTEMENTEN

VIA DE FOTO- EN COMPUTERPRESENTATIE IN ONZE ETALAGE
INFORMEREN WIJ U 24 UUR PER DAG
OVER HET KOMPLETE AKTUELE AANBOD
VAN ONS KANTOOR.

VAN DER

EIJDE

WIJ ADVISEREN U GRAAG
GEHEEL VRIJBLIJVEND

MAKELAARDIJ
AANKOOP
PASSAGE 36-40

VERKOOP

Lamellen voor ƒ 199,
Stof
Kunststof

Huur ƒ 3.600,- per maand, excl. goodwill.
Boulevard Barnaart 16
Vrijstaand voormalig horeca-etablissement.
Vraagprijs ƒ 320.000,- k.k.
Heemstede Binnenweg 129
Hoekpand, thans in gebruik als semi-bakkerij.
Huur ƒ 5.200,- per maand.

Burg. van Alphenstraat 63
Diverse studio's en suites in Elysee Beach
Hotel.
Vraagprijs vanaf ƒ 109.000,- k.k.
Tjerk Hiddesstraat 28
Tweekamerappartement met zeezicht.
Vraagprijs ƒ 135.000,- k.k.
DIVERSEN
Van Galenstraat 112
Tweekamerhoekappartement met zeezicht.
Kosterstraat 13
Vraagprijs ƒ 155.000,- k.k.
Winkel met bovenwoning in centrum.
Burg. van Fenemaplein 2-104
Vraagprijs ƒ 375.000,- k.k.
Gemeubileerd
tweekamerappartement.
Westerparkstraat 9
Koopsom
ƒ
159.000,k.k.
Perfekt onderhouden hoekwoning,
zeer
Trompstraat 5/3
geschikt voor verhuur.
Vraagprijs ƒ 790.000,- k.k. incl. volledige 3-kamerappartement met zeezicht.
inventaris.
Vraagprijs ƒ 175.000,- k.k.
Stationsplein 17/14
BEDRIJFSOBJECTEN
Centraal gelegen 3-kamerappartement.
Vraagprijs ƒ 175.000,- k.k.
Kerkstraat 22
Tjerk Hiddesstraat 127
Diverse winkelunits.
3-kamerappartement op 8e etage. VRIJE
Huur vanaf ƒ 1.750,- per maand.
VESTIGING!
Vraagprijs ƒ 195.000,- k.k.
Kerkstraat 33
Winkel met bovenwoning.
Burg. van Fenemaplein 2-1601
Huur ƒ 2.200,- per maand, excl. goodwill.
Gestoffeerd tweekamerhoekappartement.
Koopsom ƒ 210.000,- k.k.
Kerkstraat 6
Winkel met onderverdieping.
Burg. van Alphenstraat 61/4
Driekamerparterre-appartement.

WOONHUIZEN EN APPARTEMENTEN TE HUUR
Burg. Engelbertsstraat 84 RD
Gemeubileerde bovenwoning.
Huur ƒ 1.400,- per maand.
De Favaugeplein 21/14
Luxe appartement op 7e etage tot april 1996.
Huur ƒ 1.750,- per maand.
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TAXATIES
ZANDVOORT

NVM

MAKELAAR

TELEFOON: 023-5715531
FAX:
023-5719127

TE HUUR

volledige garantie
l Nooit voorrijkosten

Burg. van Fenemaplein 2-1703

Luxe verbouwd appartement op 17e etage.
Koopsom ƒ 295.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 10-3
Vierkamerappartement op 2e etage.
Vraagprijs ƒ 298.000,- k.k.
Garage ƒ 20.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 2-1502
Perfect gemoderniseerd appartement 15e
etage.
Koopsom ƒ 299.500,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 13/1
Naar drie kamers verbouwd vierkamerappartement.
Vraagprijs ƒ 315.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 7/8
Gemoderniseerd appartement op 4e etage.
Vraagprijs ƒ 329.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 7/6
Ruim appartement op 3e etage.
Vraagprijs ƒ 335.000,- k.k.
Dr. J. G. Mezgerstraat 135
Schitterend penthouse met 2 badkamers.
Vraagprijs ƒ 555.000,- k.k.
Dubbele garage ƒ 40.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 2-19
Penthouse op 19e etage met panoramisch
uitzicht.
Vraagprijs ƒ 875.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 2-1801
Uniek 4 meter hoog loft, oppervlakte ca. 300
m2.

VERHUIZEN?

KANTOORHUIS

Verhuizen is vakwerk l
Neem daarom geen risico, maar laat het

AMSTELVEEN

over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

jWindéko-prijzen zijn echt all-in!

l Gratis en vrijblijvend thuis winkelen
l Gratis meten
""
l 12 maanden

Vraagprijs ƒ 235.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 2-1506
Driekamerhoekappartement 15e etage.
Koopsom ƒ 255.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 2-1201
Driekamerhoekappartement. Ook als tweede
woning.
Koopsom ƒ 259.000,- k.k.
De Favaugeplein 17-3
Vierkamerappartement in centrum dorp.
Vraagprijs ƒ 259.000,- k.k.
Thorbeckestraat 68
Maisonnette op 3e en 4e etage met uitzicht
overzee.
Vraagprijs ƒ 259.000,- k.k.
Passage 3-13
Gestoffeerd driekamerappartement 3e etage.
Vraagprijs ƒ 259.000,- k.k.

Geheel zelfstandig kantoor van 150 m2 aan de

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

PARLEVINKER
te AMSTELVEEN
Huurprijs per maand ƒ 2.600,- exkl. BTW en
ƒ 150,- voorschot servicekosten

Rolqordijnen
[unststoflamellenl Jaloezieën
tot 25% korting tot 25% korting tot 20% korting

Aanvaardig per 1 januari 1996

BEL NIS ma. t/m za. 9.00 tot 21.00

023 53 57222

WÏt Verhuizingen

Informatie: Planbureau Projecta Amstelveen
BV, Eiger 1, Amstelveen, 020-641.47.38

topkwaliteit voor uu> raam

b. g. g. bel gratis 06-0226222. Hoofdkantoor: Nautilusstraat 167, Tilburg
A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00

Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
VERHUIZERS

een plafond of wand
helemaal in uw eigen stijl
Juist in die kleur, die sfeer, die u
altijd al voor ogen had!
Als grootste en bekendste specialist van
Nederland levert De Graaf:
• hoogwaardig gefineerde panelen in'vele
warme houtsoorten en dekorpanelen in
o.a. wit, jasmijn en legio fraaie dessins.
• aluminium plafonds in meer dan 125
kleuren en in diverse modellen.
• kastwandsystemen (schuifdeuren,
vouwdeuren en interieurs) voor stijlvolle
oplossingen op maat.
In onze showrooms treft u een ongekende
en zeer royale keus aan.
U bent van harte welkom!

Voor oen goed bed waarin u
optimaal uitrust, is meer nodig dan
alleen een goede matras. Ook de
ondergrond moet kunnen meebewegen. Zo ontstaat een flexibele
combinatie die wijkt bij heupen en
schouders, maar steun geeft bij bcnen, middel en hals.
Met het advies van uw Slaapvoorlichter slaapt u goed en gezond.
Dat zal uw rug beamen.

Heeft u plannen, om samen met uw buren
een dakkapel of opbouw te laten plaatsen?
Wij geven dan een aantrekkelijke
project prijs!
«:-!
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de Graaf plafonds

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAALZAAJrC
Vlaardingen: Energieweg 2, tel: 010 434 71 11, open ma t/m vrij 8.30 - 17 u zat 9 - 12.30 u.
Amsterdam: Jarmuiden 47, tel: 020 613 47 75, open ma t/m vrij 9 - 17 u zat 10 - 16 u.
Zeist: WoudenbergseWeg 4, (t.o. HEMA/slotlaan) tel: 030 693 92 02, open di t/m vrij 9 - 17 u,
vrij avond 19 - 21 u en zat 10 - 17 u.

van M EEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
• Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

U wilt ook ruwitetvinst op zolder?
Bel nu: 072-5022700, fax: 072-5022730
of post de bon voor een vrijblijvende
offerte.
5

Stuur mij uw documentatie
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:.
Post de bon zonder postzegel naar:
RUITER DAKKAPELLEN
Antwoordnummer 1751
1620 WK URSEM

~^—-,5*"?v

Nijverheidsterrein 14
l645VXUrsem

Ruitërl
DAKKAPELLEN

:-~'J-

./

Carpef-land bestaat 12T/2 jaar. Dat moet dus gevierd
worden. En omdat wij jarig zijn, krijgt ü dit keer de
kado's. Zoals bijzonder feestelijke kortingen op heel
veel tapijt, vinyl en gordijnstof. In alle soorten,
kleuren en dessins, voor absolute weggeefprijzen.
Kom daarom vandaag nog delen in onze
feestvreugde en pluk volop van
de feestprijzen.
Want zo'n jubileum vier je als
Europa's grootste natuurlijk
niet iedere dag.

BOUCLE TAPIJT!
Diverse kleuren.
Foamrug. Breedte
\ 400 cm. Per str. mtr.

GEBLOEMDE STOF!
100% katoen. Meerdere
dessins 140 cm breed.
Per meter.
VAN

GELEGD VAN

GERIBD NAALDVILT!
Mooi geribd naaldvilt loper. Verkrijgbaar in verschillende
kleuren. Foamrug. Br. 100 cm. Per str. mtr.
VAN

59

25

VELOURS TAPIJT!
Heerlijk zacht velours slaapkamertapijt. Verkrijgbaar
in drie droomkleuren. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
VAN

SHAG TAPIJT!
Modern shag tapijt. Geschikt voor in de woonkamer.
Ook in 5 m. oreed verkrijgbaar. Jute-rug. Breedte
400 cm. Per strekkende meter
GELEGD VAN

99

FRISÉ TAPIJT!
Goede kwaliteit frisé tapijt Verkrijgbaar in o.a. mint,
lever, rood, groen en beige. Jute-rug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

755

*73
BERENTAPIJT!
Leuk print boude voor in de kinderkamer. Verkrijgbaar
in drie verschillende kleuren. Foamrug. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

69

ZUIVER WOL!
Prachtig natuurprodukt van 100% wol. Verkrijgbaar in
maïskleur. Woonkamergeschikt Jute-rug.
Breedte 400 cm.
GELEGD VAN

169

VOORDELIG VINYL!
Zeer voordelig vinyl. In div. kleuren. Gemakkelijk in het
onderhoud. Br. 200 cm. Per str. mtr.
VAN
25?*

15
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KAMERBREED VINYL!
Smaakvol vinyl van een uitstekende kwaliteit.
In diverse kleuren verkrijgbaar. Breedte 400 cm.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

CHIQUE VITRAGE!

119

MODERN VINYL!
Praktisch vinyl, verkrijgbaar in verschillende dessins
en vrolijke kleuren. Breedte 200 cm.
Per strekkende meter
GELEGD VAN

VOORDELIG KARPET!
Profiteer van dit superaanbod. Zo'n voordelig prachtig karpet vindt u nergens! Maat 170 x 230 cm.
VAN

SLAAPKAMER VINYL!
Fraai slaapkamer vinyl van een zeer goede kwaliteit.
In diverse kleuren verkrijgbaar. Breedte 300 cm.
Per strekkende meter

KLASSIEK KARPET!
Prachtig klassiek karpet. Verkrijgbaar in verschillende
smaakvolle kleurstellingen.
Maat 160x230 cm.

55

GELEGD VAN

JÖ9

79

215

599

VAN

i,

i

Mooie vitrage, verkrijgbaar in wit en ini l een
tti l natuurtint.
iiui.uuiviiii*
Gemaakt van viscose. 300 cm hoog.
VAN

a»

1S&S

VROLIJKE GORDIJNSTOF!
Leuke gedessineerde gordijnstof verkrijgbaar in rood
en blauw. Gemaakt van 100% katoen. 140 cm breed.
Per meter

19?*

VAN

FRAAIE VELOURS!
Prachtig velours stof. In vele smaakvolle tinten. Katoen/
synthetisch. 120 cm breed.
Per meter

VAN

Aanbiedingen geldig t/m 3 december 1995.
Op maat
gemaakt
en snel
opgehangen

Vakkundig
gelegd

Snelle ,
levering

Makkelijk
betalen

EUROPA'S GROOTSTE, EUROPA'S VOORDELIGSTE
LEIDEN

HOOFDDORP

HAARLEM

BEVERWIJK

Zoetenvoudseweg 9
(naast Bouwvaria en Praxis).
Tel. 071 - 532 23 00
Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur.
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.30 uur.
(donderdag koopavond).
Zaterdag 9.00-17.00 uur.

Kruisweg 785o
(naast Brugman Keukens).
Tel. 020 - 653 34 41
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00- J 7.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Spaarndamseweg 74-76
Tel. 023-5272747
Geopend: Maandag t/m vrijdag
10.00-18.00 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

Parallelweg 99
(meubelb oulevard).
Tel.0251-21 1589
Geopend: Maandag 13.00-17.30 uur
Di/vr. 9.30-17.30 uur.
Zaterdag 9.00-17.00 uur.
Koopavond tot 21.00 uur.

ZATERDAG
GRATIS
BEWAAKT
PARKEREN

® OOK IN: Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort,
Amsterdam (S), Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Beek,
Capelle a/d IJssel, Den Bosch, Den Haag (2), Den Helder,
Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Coes, Groningen,
gouden gids Heerlen (2), Hengelo, Hilversum, Hoogeveen, Hoorn, Leeuwarden,
Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Purmerend, Rotterdam (2), Sliedrecht,
Spijkenisse, Tilburg, Utrecht (2), Veenendaal, Weert, Zaandam, Zutphen.

?\
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'Zandvoortse kinderen zijn lief en leuk'
Tekst: Monique van Hoogstraten
Foto's: (onder andere) Andrc Lieberom

H

ET IS NET ALS MET DE Elfstedentocht: meestal

gooit het weer toch nog op het laatste moment
alles in de war, Zo ook zaterdagmorgen. Om
negen uur ligt de zee erbij als een spiegel. Sinterklaas hoeft zich geen zorgen te maken: hij kan straks met
de nieuwe boot van de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij in Zandvoort zo het strand op varen.

Maar een half uur later is
het mis. Teleurgesteld moeten de stoere mannen van de
KNRM samen met de Hoofdpiet constateren dat er ineens
een flinke bries staat. Rond
11 uur hagelt het zelfs flink.
„Dat konden we die kinderen
niet aandoen," legt de Hoofdpiet later uit. „Stel dat ze een
half uur in dat weer moesten
wachten op Sinterklaas. Nee,
anders zouden alle kinderen
direct verkouden zijn geworden. Bovendien wordt de Sint
misschien wel zeeziek."
Dus heeft Sinterklaas met
zijn twintig Pieten gekozen
voor een waardige tocht per

paard door de Haarlemmerstraat, waarbij het gezelschap
zich eerst verzamelt in het gebouw De Tol aan de Tolweg.
Rond één uur is het dan ook
een drukte van belang in het
kleine verenigingsgebouw. Het
zoemt er als een bijenkorf. Dartele Pieten strikken hun kraag,
Sinterklaas controleert kalm of
zijn mijter recht staat, de
Hoofdpiet vult de zakken van
alle Pieten met snoepgoed.

Velsen-Noord stemt de instrumenten. Een agent op een moStoet
tor legt uit dat er zes politieBeneden staat de schimmel mensen ingezet zijn om het vervan Sinterklaas geduldig te keer tegen te houden. „Dit zijn
wachten. Het muziekkorps uit voor ons de leuke evenementen. Hier doen we graag aan
mee."
Net als de lucht opklaart is
het eindelijk zover: Pieten in
kleurige pakken rennen holderdebolder de trap af naar buiten.
Eén springt op een mini-fietsje
en twee Pieten rollen weg op
rollerskates. Sinterklaas doet
het wat rustiger aan in zijn
rode gewaad,
maar
wuift
vriendelijk
-naar
het
groepje Zandvoorters dat op de
stoep op hem wacht.
De grote menigte bevindt
zich echter op het Raadhuisplein, waar Theo Hilbers ervoor zorgt dat de kinderen zich
alvast warm zingen in afwachting van de stoet. Voor alle toeschouwers die kunnen lezen, is
er een geel velletje met de teksten van de liedjes.
In hoog tempo marcheert de
stoet ondertussen richting de
Grote Krocht. Een kleintje, dat
het niet kan bijhouden, wordt
opgetild door een vader, die
met zijn lange benen wat meer
vaart kan maken. Uiterst verlegen bieden twee kleuters een
tekening aan een Piet aan. Eigenlijk wilden ze hem zelf aan
Sinterklaas geven, maar ja, dat
paard is toch wel erg hoog.

Bij de kaaswinkel van Tromp
loopt de optocht vast in het publiek. Sinterklaas stijgt af,
drukt hier een hand en zwaait
daar naar een kleintje. Pieten
delen hun snoep uit, maken een
grapje tegen een dreumes en
troosten een kleintje dat yan
hun zwarte gezicht schrikt.
Zelfs pubers proberen bij de
Goedheiligman in een goed
blaadje te komen. Een krijgt
een giecheltic als ze Sinterklaas een hand gegeven heeft.
Vindt ze vanavond wel een ca-

toezingen door de toeschouwers, de spreekstalmeester en
de burgemeester. „Want ik hou
van zingen. Het maakt niet uit
welk lied, ik vind ze allemaal
mooi," heeft Sint zich enkele
uren daarvoor laten ontvallen.
Natuurlijk laat hij niet merken dat er af en toe een valse
noot op het bordes klinkt. In
elk geval • hebben Hilbers en
Van der Heijden dit jaar hun
tekst geleerd. Maar dat gaat
langs het jongetje in zijn buggy
heen.
Die
•
slaapt dwars

Sint wil niet zeeziek worden
deautje in haar schoen?

Lief
„Alle kinderen zijn lief geweest," zegt burgemeester Van
der Heijden op het bordes tegen zijn gast. De burgervader
zwijgt maar over de yolwassenen. De enigen die hij terloops
roemt, zijn de winkeliers. „Die
hebben speciaal voor u de etalages versierd," zegt Van der
Heijden met een knipoog naar
de wedstrijd die de gemeente
dit jaar heeft uitgeschreven.
De vrouw van de burgemeester krrjg_t een groot cadeau, Van
der Heijden moet het doen met
een bescheiden pakje. „Maar,"
troost Hilbers hem, „wie weet
is het een klomp goud."
Glimlachend laat Sint zich

'

£&£?

poentjes'
heen.
Ook in buurthuis 't Stekkie,
waar de Sint rond een uur of
drie langskomt, is het een heksenketel. Dit jaar zitten er namelijk vooral kinderen in de
zaal. „Dat was vorig jaar wel
anders, toen bestond de helft
van het publiek uit ouders,"
zegt één van de Pieten. Toch is
in al die jaren het feest eigenlijk
nauwelijks veranderd. Het
principe is hetzelfde 'gebleven.
Ook nu weer roept Sinterklaas
een paar kinderen naar voren,
die een liedje zingen of een balletoefening voordoen.
De pepernoten vliegen in het
rond, een huilend kind mag
met een plasgeitebreier naar de
wc, een meisje kijkt met open
mond naar Sinterklaas en een
Zwarte Piet zit met een kleuter
op schoot die vooral aandacht

niet groot te zijn', dat onlangs
in Zandvoorts Nieuwsblad verscheen.
Het zou wenselijk zijn dat het
college van Burgemeester en
Wethouders eens meer naar
deskundigen zoals de heer Wagenaar luisterde en zich misschien eens minder bezighield
met allerlei politiek en persoonlijk gekissebis.
Zorg voor monumenten en
W.A.H. Keur, die inmiddels in met het initiatief om een serie een lange-termijnvisie - met
Den Bosch woont maar nog al- over architectonisch waarde- respect voor de historische
tijd een warm kloppend hart volle gebouwen in Zandvoort te achtergrond van Zandvoort zijn begrippen die het gemeenvoor Zandvoort heeft, is blij met publiceren.
De redactie en de lezers mo- tebestuur zich nog eigen moet
de aandacht in deze krant voor
monumenten. Hij hoopt dat het gen zich verheugen op de mede- maken. Hoe slecht het gemeengemeentebestuur nu eens oog werking van C.J. Wagenaar. tebestuur de Zandvoortse mokrijgt voor de slechte toestand Het is algemeen bekend dat hij numenten en culturele instelvan het monumentale Cultu- zeer deskundig is op het gebied lingen verzorgt, werd mij onreel Centrum.
van de architectuur in Zand- langs duidelijk bij een bezoek
voort. Tevens heeft hij een gro- aan het Cultureel Centrum
Dat ook een relatief kleine te belangstelling voor de histo- Zandvoort. Schandelijk hoe
krant als het Zandvoorts rie en cultuur van de badplaats. verveloos en met welk een achNieuwsblad in kwaliteit groot Een en ander blijkt ook uit het terstallig onderhoud dit gekan zijn, bewijst de redactie artikel 'Monumenten hoeven bouw aan het Gasthuisplein
staat.
Het Cultureel Centrum is on(ADVERTENTIE)
der andere een getuigenis van
de rijke historie van Zandvoort
UW BESTE TWEEDE KEUS
en zijn inwoners en het vormt
een visitekaartje voor de hele
huidige gemeenschap. Je geeft
als verantwoordelijke wethouder blijk geen enkel respect te
hebben voor vele generaties
Zandvoorters wanneer je het
historische gebouwtje waarin
onder andere het (onofficiële)
museum van Zandvoort gevestigd is, zo laat verpauperen.
Ik heb het angstige voorgevoel dat men het huidige Cultureel Centrum tot een zodanige
bouwval laat verkommeren dat
sloop het gevolg zal zijn. Weer
zal Zandvoort een 'monumenGROOT ASSORTIMENT SPELLEN EN ANDER
tje' armer zijn. De verantwoordelijke wethouder zou zich hier
SPEELGOED O.A. AUTO'S, POPPEN, FIETSJES,
KNIKKERS, PLUCHE, SPELLEN, AUTOSTOELEN,
(kleur)BOEKEN.PUZZLES en nog veel meer...

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer
zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven
plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw brief af op de redactie
aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.

Verveloos en beschamend

SPEELGOED DUUR?
NIET BIJ ONS !

Sraag tot ziens bij BAMBO Zandvoortselaan 361 g

023-5247809
1

VOO/ ? SFEER EN SPEELGOED

kie een aardigheidje uit een grote doos. De Sint is dan al weg.
Op naar de kinderen van Gran
Dorado.

in touw. „Het is wel zwaar,"
vindt een Piet die al 23 jaar
Sinterklaas helpt en de laatste tijd wat vroeger afhaakt.
„Maar elk jaar laat ik me toch
Hij heeft het druk, die oude weer overhalen door Sinterman. Maar vergeet zijn Pieten klaas. Want de Zandvoortse
niet. Tot vier uur de volgende kinderen zijn zo leuk."
morgen zijn sommigen van hen

(ADVERTENTIE)

MENINGEN

Ook onze prachtige eigengemaakte en
voordelig geprijsde wand en tafeldecoraties zijn een begrip in de regio.

heeft voor zijn zak met snoep.
„Dit is de snoeppiet," roept hij
naar iedereen die het maar horen wil. „Wel goed je tanden
poetsen, Piet," zegt een wijsneus van vier.
Als de laatste tonen van 'Dag
Sinterklaasje' klinken, krijgen
de jonge bezoekers van 't Stek-

Ruit vernield

ZANDVOORT - Op de Zandvoortselaan is vrijdag een 28-jarige Amsterdammer aangehouden, omdat hij met zijn paraplu
een ruit van een bushokje vernield heeft. De man had ruzie
met een vriend gekregen en was
zo kwaad geworden dat hij met
zijn paraplu de ruit aan diggelen sloeg.

diep voor moeten schamen.
In schril contrast met de
slechte staat van onderhoud
van het Cultureel Centrum is
evenwel de inzet en gedrevenheid van de beheerder en zijn
medewerkers. Met groot enthousiasme, inzet en visie doen
zij hun werk. Opmerkelijk is
het dat zij geen spoor van demotivatie tonen ondanks de
zeer slechte huisvesting. De beheerder is een ambtenaar,
mijns inziens met een kwaliteit
en inzet waarop je als college
van Burgemeester en Wethouders zuinig moet zijn.
Wanneer de leden van het
college en de gemeenteraad bij
de opening van het nieuwe gedeelte van het stadhuis naar
buiten kijkend geconfronteerd
worden met de erbarmelijke
onderhoudstoestand van het visitekaartje, het Cultureel Centrum, dan hoop ik dat de vreugde over de opening van het
nieuwe stadhuisgedeelte gepaard gaat met schaamte over
de staat van onderhoud van het
Cultureel Centrum.

schap doen op de passage aan
de Thorbeckestraat. Om mijn
auto te parkeren hoef ik niet
lang te zoeken, aan het eind van
de Hogeweg is slechts één plek
bezet. Ik stap uit, help mijn
dochtertje uit de auto en pak
een gulden uit mijn portemonnee.

In een flits zie ik mijn dochter op de behoefte van een uit
de kluiten gewassen hond aflopen. Schreeuwend ren ik naar
haar toe en kan nog net voorkomen dat meer dan de neus van
haar schoen vol zit. Mopperend
veeg ik haar schoen schoon,
een voorbijganger geeft blijk
van zijn medeleven door hardop te klagen over die vieze hondepoep in Zandvoort. Ik kijk
hem aan en knik instemmend.
Nog geen vijf minuten later
stappen we de winkel uit en
slaat mij de schrik om het hart
als ik een parkeerwachter zie
lopen. Ik voel in mijn kontzak
en vind een gulden los naast
mijn portemonnee. Ik kijk naar
mijn auto en zie dat een blauwe
VV.A.H. Keur brief mijn voorruit siert.
's-Hertogenbosch
Ik schiet de agent aan en zeg
waarom ik de parkeermeter
vergeten ben, maar dat hij dat,
gezien de korte tijdsduur, ook
wel gezien zal hebben. Met een
Hoiidepoep en parkeerwach- resoluut 'hij zit er nou toch al
ters, Rik Poppen kan er maar onder' ben ik 67 gulden armer.
niet aan wennen. Onlangs viel
Hardop mok ik nog na, dat
hem opnieuw op dat hij zich
daar enorm over op kan win- het zo nobel van ons is dat we
meer parkeergeld mogen betaden.
Bijna tien jaar woon ik tot len zodat de Duitse toeristen
mijn tevredenheid in Zand- geen wielklem meer krijgen. Ik
voort. Twee dingen irriteren baal vreselijk maar troost mij
mij echter mateloos: honde- met de gedachte dat ik niet de
enige ben die zo over poep en
poep en parkeerwachters.
denkt.
Vrijdag 10 november om even parkeren in Zandvoort
Rik Pappen
voor 11 uur moet ik een boodZandvoort

Van poep tot bon

Dief aangehouden
ZANDVOORT - Dankzij een
tip van een voorbijganger heeft
de politie zondag in de Kerkstraat een winkeldief aangehouden. Hij werd op heterdaad
betrapt. De dief heeft vermoedelijk nog meer winkeldiefstallen gepleegd. Zijn compagnon
kon de politie niet oppakken.

JUBILEUMAANBIEDING! GRATIS TWEEDE BIOSCOOPKAARTJE VOOR 15 AIR MILES!
AIR MILES bestaat alweer 1 jaar! En dat vieren PATHÉ CINEMAS, MINERVA THEATERS
en AIR MILES met 'n extra voordelige aanbieding: tijdelijk heeft u maar 15 Air Miles
nodig voor uw tweede bioscoopkaartje van de Pathé Cinemas en Minerva Theaters.
Er zijn wei 'n paar voorwaarden: • U bestelt uw voucher bij de speciale Pathé/Minerva
lijn van Air Miles klantenservice, tel. 023 - 56 99 233. • U kunt éénmalig maximaal 5
vouchers bestellen. • U kunt uw voucher(s) bestellen van 1 5 november '95 t/m 1 5 januari
'96. Uw vouchers worden echter pas vanaf 6 december a.s. verstuurd. • Deze vouchers
zijn geldig i/m 1 maart '96
Vanaf 1 6 januari '96 kuntu gebruik maken van de vaste aanbieding;
"
- - , 1' yauc^er\ypor.36"Air
Mïl8svDex8 youdNers zijn geldig tot 1 jaar na uitgifte.

-; •: :c' .v :' :

®s*^?v ^ T^n^T^ e<T »T-^»vi>iP^rt,?li-7<Tï^l8 < T 7 * * 'J®,* ?nHY?^^fï?T7^frror^& v^^BiS!*^»^^ «'iï^ftVgï'-lTsi^!-^^^'

Aanrijding
ZANDVOORT - Een 35-jarige
Zandvoorter, die met te veel op
achter het stuur zat, is vrijdagavond tegen een taxi gebotst.
Op de Burgemeester van Alphenstraat reed hij tegen de
taxi voor hem. Die werd zwaar
beschadigd. De Zandvoorter
bleek 1,2 promille alcohol in
zijn bloed te hebben.

HAARLEM; Minerva Palace Cinema thealar.Giv Houtstraat 11 V-MftAff^KT;^:^
MippTTERPAM:':PiJK^Galpö:;^Bate^MaÜnts^
WKruiskadé^;:P;attó:13ümiëreaf>ëatëf|LijnlMTO;45;^^
SJsthëaêrViHeüvélrihq'ass^tJTOI^HTi'P
HStèëiistraaWr Mlne^^
v/;ftS-;vïr^^v:^w;^;7^^2jj(Q^
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Voor het gezellig avondje
heerlijke eigen gemaakte

ERWTENSOEP

ÉÉNBEbRIJF
VOOR AL UW GRAFISCHE WENSEN
FULL-COLOR KOPIEËN
ZWART/WIT KOPIEËN
INBINDEN / PLASTIFICEREN
T-SHIHT BEDRUKKING

*RUIME GRATIS
PARKEERGELEGENHEID

DRUKWERK/ZETWERK
REKLAMEBELETTERING
REKLAMEBORDEN
AUTOREKLAME

OOK KERSTKAARTEN & RELATIEGESCHENKEN

To the point

bij

Winkelcentrum
Noord

NlliZANDVOORI

*VRIJDAGAVOND

bv

VAN IDEE TOT'UITVOERING l
Kleine Krocht l
l Telefoon 023-5720212
l Fax. 023-5716460
2042JNZcndvoort

Pasteurstraat 2A
Tel. 5717177
ma ges/.
dit/m zat van 9.00 tot 17.00

zonder onderbreking
KOOPAVOND TOT 20.00 UUR

Monet gaat veranderen!
tweedehands kleding gaat eruit

** Nieuw!! **

Ook voor Sinterklaaskadoos
bent u bij ons aan het goede adres.

Chocolade "Letter"lijk

betaalbare mode kleding

en figuurlijk de lekkerste

Onze strijk- en verstelservice blijft
bestaan.

Groente en Fruit
Grote Krocht 25,
tel. 5714404

DROGISTERIJ
TON GOOSSENS

Natuurlijk naar:

La Boribonniere
prachtig marsepein.

.v
<&

/^k

%
nffY
•f&'^yjf^j

borstplaat, slagroomtruffel,

V

speculaas, soorten strooigoed
en heerlijk gebak:

Ck *Ieome
Bij koud weer,
gezellig rondom
het open haardvuur
R S. Heeft u al aan de
Kerstdagen gedacht?

o.a. moorkoppen

\o = 50

•
•
•
•
•
•
•

zelfzorg geneesmiddelen
homeopathie - voedingssupplementen
plm. 40 soorten drop
parfumerieën
tabaksartikelen
staatsloterij - lotto - krasloten spaar meen
herenkapsalon - stomerij

Ook voor Sinterklaas kadoos zijn wij het juiste adres.
Tel. 5712305

dubbeldekkers (tompouce)

Het wordt pas echt een

"HEERLIJK
AVONDJE"
met snacks van
de Topslager!
TOPSLAGER SNACKS

-Borrelhapjes
-heerlijke slaatjes
-saucijzenbroodjes
-grillworst
-zeeuwsspek
- filet americain
- gevulde stokbroodjes
- fijne pate's en salades
enz.

•

CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

-C A F &-

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF

16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

vruchtenvlaaitjes
Haltestraat 33 - tel. 5715584

/,

ROB TAN

Ruime parkeergelegenheid,
lekker kopje koffie,
vriendelijke behandeling

en

Zi

haarscherpe prijzen.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 5712932
ledere dinsdag en woensdag gesloten.

BASIA
-B A R

kom eens langs
of bel
023-5714866

Super Aerobic

Salsa i Funk

Pasteurstraat 12
2041 VAZandvoort

Neem van mij aan dat het voordelig is!

Let op!
Onze knalaanbiedingen

door

R l va r o Jorge
zaterdag 25 November

van

_

15:00 tot 17:00 uur

leden gratis
niet-leden 10,Info: tel. 023-5717814

TOPSLAGER GEZELLIG TAFELEN SPECIALIST

FONDUE - GOURMET - STEENGRILL
Voor een extra gezellige sinterklaasavond.

Viskraam
„De Zeereep"
Mare Buchel
5 dagen per week geopend in winkelcentrum Nieuw-Noord
maandag-dinsdag- donderdag-vrijdag-zaterdag

U

Rosarito

TOPSLAGER VREEBURG

iaf deze
week

HALTESTRAAT 54, tel. 5712451

Weekend aanbieding 23-24-25 november
2 kabeljauwfilet

7,50

4 sliptong

10,"

vismix + saus en salade

7,50

Hollandse nieuwe

2,50

Pers. van 65.
nu

1

»er
div.

voor 40

Hollands

JEANS
by Frank Rijkaard

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Kerkplein 1O
023-5730719
ZANDVOORT

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Deze maand
aanbieding:

De specialist in
al uw bloemwerken

/VW3IE.
Meerjaren Perspectief
NIPO Appreciatie Onderzoek
1993 t/m 1995
^,
Dagelijks worden wc overstroomd met nieuws uit alle uithoeken'van "de wereld.
Toch blijft er een groeiende belangstelling voor het nieuws uit buurt, dorp en
stad. Voor Amsterdam en omstreken wordt hierin voorzien door de 17 nieuwsblacten van Weekmedia. Goed gelezen kranten met nieuws uit de directe omseving, waarbij de lezer zich direct betrokken voelt
j

De resultaten van het NIPO Appreciatie Onderzoek van 1993,1994 en 1995 zijn
op een rijtje gezet en daaruit blijkt het grote bereik en de waardering voor •
deze plaatselijke kranten.
Bel voor meer informatie over succesvol adverteren in Amsterdam en omgeving
met Willem Duivis (020-562.2446) of met de afdeling Marketing
Services (020-562.2285). Vraag meteen het rapport aan en ontdek
het bereik van kwaliteit.

BtOBMSIERKUNSr
d Haltestraat 65
O Zandvoort, tel. 5712060

J M COIFFEURS
vraagt per 1 januari 1996

serie Oriente

ALL ROUND
1E KAPSTER

van 99,-

Bekend met de
modernste technieken.
Voor vrijdag tot
21.00 uur en zaterdag.

van 109,- NU 59,-

serie Cocktail

H O T E L

slips vanaf 39,-

Elke week het dagelijks nieuws!
Amsterdams Stadsblad, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Buitenveldertse Courant, Amstelveehs Weekblad, Amstelveen Post, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener, de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad.
Weekmedia b v. is een pnderdeel van Perscombinatie b.v,,
uitgeefster van Het.Rö'óol, Tiouw en de Volkskrant.

van Pètègem

fife

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

HOE VERKOOP JE

EEN GLOEDNIEUWE
KerkpadG
TeL/Ëax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

R E S T A U R A N T

* Wildspecialiteiten
^ Menu's a la carte

* Culinaire goud card
* Aan de vleugel
zaterdag en zondag

de énige échte drukkerij in Zandvoort

"*

QUEENIE

met bijpassende

PASSAGE 18, ZANDVOORT.

W

Jölu|j

NU 49,-

Info tel. 5714040

•Hi

Een plant
of bloem
past in
ieders schoen.

Michael de Vries
* Kerstmenu's zenden wij u
op aanvraag

OF OUDE RADIO

* 25 november a.s.
Back to the Sixties met
Annemiek en Stephan Jasper

adverteer in de krant

Kerkplein 8 - Telefoon 5713599
Zandvoort

1-15

22/23 november 1995

Tips van

collega's
De Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNi') viert het
vijftigjarig bestaan. Bij de
NNP zijn iitl van plaatsclijke kranten aangesloten, zo
ook Weekrnedla BV, uitgeefster van deze knint.

eco

Hcercnveen draagt sinds jaar
en dag de eretitel Het Friese
Haagje. Een naam die de plaats
dankt aan de vele voorname
families die door de eeuwen
heen woonden in het
Oranjewoud. Wie dit bosrijke
gebied per fiets wil ontdekken,
kan gebruik maken va» een
door de VW uitgezette cultuurhistorischc fietsroute (33
kilometer). Daarnaast heeft
Staatsbosbeheer een aantal
wandelroutes uitgezet.

trekt. Tussen de fraaie architectonische vormen bloeien in
de zomerperiode teunistaloemen, klaprozen; ridderspoor,
dagkoeksbloemen,
vingerhoedskruid, brandnetels en bereklauw, stromen beekjes en
groeit, als we de schepper van
dit paradijs mogen geloven, het
dichtste hulstbos van Nederland.

Le Roy ziet de eco-kathedraal
als het produkt van een levenslange samenwerking tussen
IE IETS VERRAS- mensen, planten en dieren. VolSENDS wil zien gende generaties kunnen de komoet naar Mildam mende duizend jaar verder wergaan. Daar bouwt de teken- ken aan het project.
De basis van de eco-katheleraar/ontwerper/kunstenaar/filosoof Louis Ie Roy draal wordt gevormd door oude
uit Oranjewoud aan een eco- betonbanden, klinkers en rioolEigenhandig geeft hij ze
kathedraal die zijn gelijke putjes.
de natuur een plaats. Binnen
niet kent. De eco-kathedraal in
een paar jaar worden steenmaswerd door het Franse televi- sa's
als vanzelf door de natuur
sieprogramma Le Jardin du opgenomen.
Óver een vrachtParoxy uitgeroepen tot een wagen vol sloopmateriaal
doet
van de 17 grootste projecten hij ongeveer zes uur. „Ik voel
van de wereld op het gebied nie er gezond bij," aldus Le
van de tuincultuur.
Roy, die vrijwel, dagelijks aan
Niet minder dan 16 miljoen zijn imponerende bouwwerken
kilogram stenen heeft de 71-ja- werkt, „De een gaat joggen door
rige kunstenaar uit Oranje- de bossen maar ik stapel liever
woud verwerkt op een vier hec- beton op elkaar."
tare groot terrein aan de YntzeEco-kathedralen kunnen vollaan in Mildam. Ruim 12 jaar gens Le Roy in principe overal
werkt hij daar aan de ontwikke- gebouwd worden. Zowel beling van de eerste Europese staande gebouwen als parken
eco-kathedraal, die jaarlijks en tuinen kunnen als basiselevele mensen uit de hele wereld menten dienen. Vanaf het begin

W

ïn het kader van liet jiibileIHTI heeft d'.: reductie van
deze vrSje-tijdspagina collog;i'.s van enkele andere
NNt'-bliulen uitgenodigd
een interessante bezienswaardigheid uit liun werkgebied te beschrijven.
Het tfiuii niet zozeer om de
iip die de plaatselijke VVV
ook verstrekt, als wel om
iets c!ut hoewel misschien
mintiyr spectaculair toch
een Ix'/oekje waard is.
De/.e veek de vierde en
ImUsto aflevering, verzorgd
door collega's van de Hccrenvfense Courant.

van de zeventiger jaren zijn er
van zijn werk verschillende exposities gehouden en kreeg hij
opdrachten uit het gehele land.
De 'wilde tuinman uit Oranjewoud' kreeg begin jaren zeventig landelijke bekendheid met
zijn theorie over het gestructureerd laten verwilderen van tuinen. Regelmatig geeft hij gastcolleges, niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen.
Toen hij in 1964 startte met
zijn wilde tuinen op een weiland in Mildam, zagen de mensen hem als een dorpsgek. Ze
staan nu versteld van hetgeen
is gerealiseerd. Het gras op het
landgoed van de kunstenaar is
al in dertig jaar niet gemaaid.
Bomen en struiken staan er florissant bij.

'De een gaat joggen door de bossen,
ik stapel liever beton op elkaar'
„Er is een gigantisch vegetatief systeem ontstaan," vertelt
Le Roy, „Ik gebruik geen machines of negatieve energie.
Door de wisselwerking tussen
mijn vrije energie, de stenen en
de planten ontstaat een complexiteit. Mijn ideaal is een wereld waarin mensen de ruimte

suggesties voor niet-

Louis Ie Roy werktdagelijks aan zijn eco-kathedraal. Eigenhandig heeft hij meer clan 16 miljoen
stenen verwerkt
en tijd krijgen om hun eigen
vrije energie in te schakelen en
zo in gezamenlijke inspanning
met de natuur en de omgeving
tot complexe niveaus geraken.
Niet alleen op natuurgebied

biedt dit oplossingen maar ook
op het gebied van stadsontwikkeling."
Opmerkelijk is dat de temperatuur in de tuin gemiddeld
vier graden hoger is dan in de
omgeving. Dat komt doordat de
ruim 16 miljoen stenen die in
het project zijn verwerkt zich

overdag laden met zonlicht en
zich 's avonds weer ontladen.
Het museum Willem van Haren in Heerenveen heeft sinds
oktober vorig jaar een permanente informatiewand over het
eco-kathedraalproject. Sinds
vorige week is op deze wand
een foto-impressie van de kathedraal gezien, gemaakt door
de Oostenrijkse hoogleraar in
de architectuur prof. Janos
Koppandy. Deze legt al meer
dan 12 jaar de ontwikkeling van
Le Roy's bijzondere project op
de foto vast. De foto's zijn aangevuld met citaten van wetenschappers.

wenoude beuken en eiken wor- Oranjewoud, Prinsenhof en
den afgewisseld door kronke- Veenwijk. Van de tuinen is allende paden. Het Oranjewoud loon do Ovurtuin vrij te bezichkreeg zijn naam van Albertine tigen.
Agnes, dochter van Willem FreDe/o tuin werrl in 1701 aangeclerik en getrouwd met de Frie- legd als hoftuiri bij het stadhouse stadhouder Willem Frederik derlijk buiten Oranjewoud.
van Nassau. Zij kocht in 1676 Dom' de eeuwen heen werd de
een state en vier boerderijen tuin verschillende malen vermet weilanden en bossen bij anclerd. De laatste ingrijpende
Heerenveen. Haar schoondoch- verandering dateert -van 1829,
ter Henriëtte Amalia en klein- toen de tuin in opdracht van
zoon Johan Willem Friso lieten grietman H, W. de Blocq van
er in de 18-e eeuw een lusthof Schelting'a een landschappelijk
"bouwen.
karakter kreeg.
Na de Franse overheersing
Wie de omgeving nog eens in
kwamen delen van Oranjewoud alle rust van bovenaf wil bekijin het bezit van voorname Frie- ken kan dat vanaf de Belvédère
se families. Zij lieten op het doen. Deze in 1924 gebouwde
De tuin van Le Roy grenst stadhouderlijk landgoed nieu- uitkijktoren op de 'Berg van
aan de bossen van Oranjewoud we buitenplaatsen bouwen, zo- Brongerga' biedt een fraai uitwaar de tijd.lijkt te hebben stil-' als Oranjestein, nog bewoond zicht over het bosrijke landgestaan. Lange lanen met eeu- door
particulieren,
Huize schap.

Gestolen goud van Goblin

Sesamstraat is een elektrospel, speciaal ontworpen voor
jonge kinderen vanaf drie
jaar, die nog niet (goed) kunnen lezen. Met vijf dubbelzijdig bedrukte Sesamstraat
kijkplaten en variabele vraagen antwoordposities.
Waar zijn Bert en Ernie is
een spel met 48 vrolijke illustraties van Bert, Ernie, Grover en Koekiemonster. In dit
geheugenspel is het de bedoelingte onthouden waar dezelfde kaartjes liggen. Winnaar is
degene die de meeste paren
gevonden heeft. Een spel voor
kinderen vanaf drie jaar en
het kan met twee tot vier deelnemers gespeeld worden.
Bij Electro Albert leren kinderen vanaf vier jaar spelend
lezen en rekenen. Albert helpt
kinderen
stapje-voor-stapje
op weg met lezen en rekenen.
De 120 oefeningen beginnen
heel eenvoudig en worden
langzaam-moeilijker. In licht
en geluid geeft deze Electro
aan of het gegeven antwoord
juist is.

Nostalgisch
winkelen
Annemarie Heiligers-Jansen is
de trotse eigenaresse van het
museum De Blikvanger in Renesse. Een museum vol allerhande blikken die elk hun eigen verhaal vertellen. Op de
vrije-tijdspagina van vorige
week is bij het artikel over dit
museum in een aantal edities
van Weekmedia een verkeerde
foto geplaatst. Dit is de goede
afdruk. Tot en met 6 januari is
in het museum een expositie
van kerststallen te zien. Het
museum aan de Capelweg 18 in
Renesse is geopend pp dinsdag
en vrijdag van tien tot 12 uur.
Op zondag 10 en zondag 24 deoember is het museum ge-

alledaagse recepten en legl
uit wat er bij het bereiden
van de maaltijd zoal komt
kijken. Vandaag:
geroosterde aardappelen.
I AT

M'N VADER een getalenteerd amatexir-kok is
die de kunst van het aardappelen roosteren verstaat, hoef ik
niemand te vertellen die wel
eens bij hem aan tafel heeft
aangeschoven. Van simpele zaken iets lekkers maken zoals
m'n vader dat kan, is een gave
die er maar zeer weinigen bezitten.
Het is handig om wat simpele
technieken, zoals het op srnakelijke wijze roosteren van
aardappelen, te beheersen. Het
is zo verrassend makkelijk en
toch, zoals met veel van dit
soort zaken, je eet je vingers er
bij op, en alle gasten willen weten hoe je dat nou eigenlijk
doet, zo'n lekker aardappeltje
op tafel zetten.
Benodigdheden: vastkokende
aardappelen, vetstof, boter of
olijfolie, reuzel, kippe- of ganzevet, zout, peterselie.

K

LASSIEKE
GEZELSCHAPSSPELLEN
zijn helemaal in. Vandaar dat voor de feestdagen
een groot aantal nieuwe spellen op de markt worden gebracht. Ook de traditionele
spellen zoals Halma, Pim
Pam Pet en Stratego zijn in
een nieuw jasje gestoken en
sommige zijn nu ook als zogenaamd 'travelspel' (voor bijvoorbeeld in de auto) uitgebracht. Een kleine greep uit
het assortiment:

Peter van Klaveren is kok
in een restaurant. Hij doet
in een serie artikelen

Bereiding: Schil de piepers en
snijd ze in kwarten. Kook ze
tien minuten in water met zout.
Laat de vetstof op een diepbakblik in de oven heet worden.
Giet de aardappels af en leg ze
in het hete vet (pas op spetters). In een hete oven, regelmatig omdraaien en taedruipen.
Hoelang ze in de oven moeten? Als iemand zo'n vraag aan
mijn oude kookleraar meneer
Klein stelde, antwoordde hij altijd 'Tot het klaar is!', want als
iemand in het restaurant zegt
dat iets nog niet gaar is, dan
kun je toch moeilijk antwoorden, „ja, maar het heeft wel een
uur gekookt." Aan zo'n antwoord heeft niemand toch een
boodschap.
Koken is aanvoelen, goed kijken, in dingen knijpen en proeven en bakken tot de aardapels
van buiten prachtig goudbruin
en knapperig zijn en van binnen gaar en heerlijk zachtkruimig.
Aardappelen in een porseleinen schaal, nog wat na zouten,
wat peterselie zeer fijn hakken
en er overstrooien.

OB HERWIG BEWOONT een grote,
verbouwde boerderij
tussen Lunteren en Barneveld, temidden van zijn modeltuinen. De Herwig Modeltuinen, die ontworpen
zijn door bekende Nederlandse
tuinarchltecten,
gaan volledig op in het omliggende Veluwse landschap
van akkers, kleine bosschages en groene weilanden.
Rob leerde met planten omgaan in de Bussumse bloemenzaak annex kwekerij van zijn
vader, A.J. Herwig. Die verzorgde voor de oorlog ook een radiocolumn over bloemen en planten, én was schrijver van tuinboeken. Rob werkte in de eigen
kwekerij en kassen en vergaarde zo de praktische kennis die
de basis vormt voor zijn boeken
over tuinieren en de verzorging
van kamerplanten.

Modeste Herwig: Let ook op.de
omgevingsfactoren

Rob Herwig: Denk vanuit de
plant als je de tuin inricht

land van kwekers. Vandaar ook
de bijna onuitroeibare gewoonHet schrijverstalent heeft hij te om planten rijtjesgewijs neer
van zijn vader, groene vingers te zetten. Keurig in -het gelid.
kreeg hij door zelfstudie. Sinds De aarde' moet zichtbaar zijn, de hele plant.' Modeste houdt
1965 zijn van zijn hand negen netje gewied." Het zit dus ge- erg veel van de vaste planten
miljoen boeken in 25 talen ver- woon in onze genen. Modeste van de salvia-familie. Rob
schenen. Daarmee is Rob Her- vult daarbij aan dat er in het heeft, zoals veel tuiniers, rozen
wig is de meest gelezen 'groen- buitenland een grote belang- bovenaan staan in zijn plantenschrijver' ter wereld.
stelling bestaat voor wat de top-tien.
Zoals vader A.J. de pen over- 'Dutch Movement' wordt geVoor het najaar 'adviseert
droeg aan zoon Rob, zo heeft noemd: de huidige trend van op Rob: Laat de tuin met rust, verRob een opvolger gevonden in een natuurlijke, ecologisch ver- wijder niet alle uitgebloeide
dochter Modeste. Zij werkt op antwoorde manier tuinieren, bloemen en dode bladeren van
het ogenblik aan een Tuinplan- met. lekker veel wilde planten. de vaste planten. Ze beschertenencyclopedie op kleur,
Een tuinier mag in zijn tuin men het in de wortels teruggewaarin 15 honderd vaste plan- alles doen, vindt Rob. Er 'moet' trokken leven van de plant. Boten met even zoveel foto's op immers al zo veel, in zijn tuin is vendien hebben ze zo ook hun
kleur zijn gerangschikt.
de tuinier 'een vrij man'. Wel eigen schoonheid. Haal vaste
Rob was eigenlijk met pleit Rob ervoor, dat een tuin planten die slecht tegen een erg
'schrijversnatte
onigepensioen' geving kunnen,
gaan om zich
zoals sommige Scabiosavoor 100 prosoorten, uit rie
cent op het
tuinieren
te
grond. Pot ze
storten. Maar ------------ op en laat ze
op een droge
het
bloed
kruipt waar het niet gaan kan met zorg wordt ingericht met plaats in schuur of garage overen ook hij heeft net zijn uitge- respect voor de planten en de winteren.
ver verblijd met een manu- natuur. 'Denk vanuit de plant'
Het is nu de tijd een tuin te
script - met bijbehorende dia's - is zijn devies, want daarmee is ontwerpen, schuttingen te timover seizoenswerkzaamheden de kans op succes het grootst. meren en planten te kopen. Tein de tuin: Negen seizoenen in
Modeste voegt daaraan toe gen het voorjaar, als cte natuur
de tuin. Tuintechnisch, zo heeft dat je bij de tuinaanleg ook de weer tot leven komt. is het hierRob Herwig vastgesteld, is het omgevingsfactoren als bijvoor- voor eigenlijk te laat. Ook wanjaar in negen seizoenen te ver- beeld de grondsoort moet let- neer de tuin een nieuwe lay-oui
delen, in plaats van de vier die ten. Het inrichten van een hei- krijgt, is het handig' om dat nu
gewoonlijk worden gehanteerd. detuin op zware zeeklei heeft vast te bedenken, want de tuin
De boeken van vader en doeh- immers niet echt een grote is in de winter redelijk kaal en
leeg, en daarom goed te overter verschijnen in het voorjaar: kans van slagen.
ze moeten klaar zijn als l mei
Zelf zullen vader en dochter zien.
Wolthoorn & De Groot
de Modeltuinen weer geopend kunstmatig aandoende planten, zoals Indisch bloemriet
opend van 11 tot drie uur. Na 6 ningstijden. Voor informatie: worden.
Hol)
Herwis
Van L mei
Rob Herwig: „Holland is een (Canna), gladiolen en afrikaan- tot ile laatsti'Moilellulnen:
januari gelden andere ope- 0111-461794.
zaterdag in september
tjes, niet gauw in tuinontwerp geopend van tien
tot zes uur. Op /onopnemen. Aan deze planten is duff gesloten. Knlree 12 gulden per perte veel geknutseld, vinden ze; soófi: minimum leeftijd 12 jaar. Ilonden mogen niet mee.
en de nadruk ligt te sterk op de Te
zien zijn onder andere een schabloemen: 'Het gaat immers om duw-, romantische -/omer-, boeit- en

Peter van Klaveren

\M11EM1IM geeft u meer!
In het ks'd'jr van een samenwerkingsproject van het
Kindoroncologisch Centrum van het Academisch Ziekenhuis van de
Vrije Universiteit met Pathé Cinemas, Buena Vista en Weekmedia
draait op zondag 26 november een benefietvoorstelling van de
familiefilm

Het schrijverstalent heeft hij van zijn
vader, groene vingers door zelfstudie

(ADVERTENTIE)

boodschappen
raiit
^

voor nieuwe produkten
en acties

^faa»ai»i»«Mui^u««BiMiiiii«^<

een stadstiiin. een tuin rond een pergola en een Het adres is Zeggelaarsweg 5.
in Lunteren (Gelderland). Houlebesrlirljving: Op de A l vanaf Amsterdam
na Amersfoort de afslag Voortlmizen
nemen, richting Barneveld. Via die
stoplichten (plus een voetgangerslicht) naar een vncirrangsrotonde,
daarna de eerste weg rechts, dan links.
He blauwe borden met 'Rob Herwig
Modclttiincn' wijzen verder de weg.

Deze vrije-tijdspagina
verschijnt wekelijks in alle
edities van Weelsmedia.
Coördinatie: Trml.v Steenkamp,
postbus 2104.1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 5G2.28-IO (niet op vrijdag).

in hot Tuschinski-theater
in Amsterdam.
De gehele opbrengst van
deze film wordt geschonkon aan 'VU Onderzoek
Naar Kindorkanker'. hel
zogenaamde: VONK-project. Met hel geld, van onder andere deze voorstelling, wordt specialistischc onderzoeksapparatuur aangeschaft die van vitaal belang is
voor kwalitatief goed onderzoek ter verbetering van de therapie bij
kinderen niet kanker.
Tussen tien en 11 uur komt Santa Claus hoogstpersoonlijk langs
om de kinderen te vermaken. De benefietvoorstelling zelf begint
om 11 uur 's morgens en kost tien gulden
De film Santa Claus vertelt het verhaal van vader Scott en zoon
Charlie. Nadat de ochte kerstman op kerstavond van het dak gevallen
is, trekt Scott diens pak aan en vertrekt samen met Charlie naar de
Noordpool. Daar hebben de twee een ontmoeting met Bernard. het
hoofd van de elfen, de kleine helpers van de kerstman. Bernard vertelt dat degene die het pak van de kerstman aantrekt, alle taken en
verantwoordelijkheden moet overnemen. In de 12 maanden die volgen dijt Scotl verschrikkelijk uit en krijgt een grote witte baard. Als het
weer kei stavend is, zorgen Scott en zijn zoon met acht rendieren en
de speciale Elfen-oenheid voor een schitterende kerst en er is niemand moer die nog twijfelt aan het bestaan van de kerstman.

Vanaf donderdag 9 november kunt u via het zogenaamde 'voice-mailsystecm' van het Tuschinki-theater kaartjes reserveren voor deze
beneliotvoorstelling. Het telefoonnummer is (020) 626.2633.

geeft u meer!

SONY MINI HI-FI SYSTEEM

INDESIT ELEKTRONISCHE
CONDENSDROGER

MHC450; Versterker, 2x25 Watt; Digitale tuner,
30 pre-sets; Dubbel cassettedeck; 1-Bit
CD-speler, shuffle play; 2-weg bassreflex luidsprekers. Inkl. afstandbediening. Adviesprijs*890.PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25PT450; Flatsquare beeldbuis,
menusturing, easy-logic,
afstandbediening. Adv. "l 795.-

995.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28PT450; Adviesprijs-1995.-

SONY HI-8 TRAVELLER
Superieure beeldkwaliteit,
Hi-Fi stereo. Adv. "2999.-

1499

1695,

HI-8 CAMCORDER
Topklasse! Hi-Fi stereo geluid.

1975.-

1349.-

SONY T R A V E L L E R
TR350; Lichtgewicht camcorder, Hi-R, 10xzoom, 2 lux. '1980.-

999.-

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350; Adv. '1445.-

795.-

579.-

1549.-

PHILIPS TOPKLASSE
| 70 CM 100 HERTZ
| 28PT800B; Adv. '2795.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviesprijs*999.-

Picture search, stilstaand beeld,
autom. herhaalfunktie,
afstandbediening

1899.-

1095.-

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

VIDEO STUNT!
VHS VIDEO
SPELER

SONY HI-8STEADY SHOT
TR750; Met beeldstabilisator,
Hi-Fistereogeluid.Adv.*3110.-

SONY STEADY SHOT
TR550; Lichtgewicht camcorder met beeldstabilisator,
Hi-Fi. Adviesprijs. '2530.-

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST
28SL5800; 70cm. Adv. '2695.-

Capaciteit 4,5kg, reverserende RVS trommel,
veel handige elektronische programma's,
uitneembaar pluizenfilter. Adviesprijs*999.-

DIGITALE SAMSUNG MAGNETRON

^••vH "

BAUKNECHT TRA961

pTgij C"7Q
Effiy ü/*J.

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger. Adv.*1 549.-

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER
Elektronisch. Adv. '1699.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime24 IJterinhoud, snelle 1000 Watt magnetron, vele kookfunkties. Adv.*699.-

899.-

PHILIPS TELETEKST
14PT155A; Adviesprijs*725.-

475.-

979.-

BOSCH 280 LITER
LUXEKOEL/VRIESKOMBI
Type KE3100; Gescheiden
jelbaar, 3 vriesladen. *1849.-

SONYHiFiVIDEO+PDC
SLVE70; Tri-Logic! Stereo,
4 DA-PRO koppen, longplay
enPDC. Adviesprijs. *1780.-

WHIRLPOOL AVM610
20 liter inhoud. Adv. '649.-

SHARP KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
ff 99." 1000 Watt quartz-grill.
AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv.*1 449.-

299.-

MIELE K1321S LUXE

695.-

MOULINEX STUNT
FM1515; 17 Liter, 5 standen, draaiplateau. Adv.*399.-

649.699.-

SIEMENS 310 LITER
KOEUVRIESKOMBINATIE
Type KG31; Flexibele indeling,
Svriesladen, automatische ontdooiing en zeer zuinig. '1498.-

345.-

IJ ,11 KV

229.249.-

799.-

55 CM STEREO KTV
NA2304; Flat square beeldbuis, teletekst. Adv.'1345.-

37CM KTV KV1212
"BESTE KOOP" Officiële
Philips garantie. Adv.*695.-

EH& o yin

KONDENSDROGER
N5000; Geen afvoer nodig

BAUKNECHT KGC
KA/kombinatiemet3laden. *1149.-

VIDEO-8CAMCORDER
E807; 8mm, 8x zoom, autofoois.

179.199.-

SHARP R2V14STUNT

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi. Adv."1235.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

Type M6149; 750 Watt nuttig vermogen, 5 standen regelbaar vermogen, eenvoudige digitaje bediening, 17 liter
inhoud en uitneembaar
draaiplateau.

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD52; Reverserend. *649.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel -verwarmen en
ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau. Adviesprijs*279.-

479.-

MIELE DROGER T349
l*7*ïfT^r

l IH&TB "

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.*999.-

649.-

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. *249.-

159.-

1399.-

WHIRLPOOL AVM
Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv.*1499.-

699.-

869.-

PHILIPSHiFi STEREO
VR632;TURBO-DRIVE video,
4 koppen, longplay. *1295.-

799,

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hi-Black, Trinitron beeldbuis,
flat square, Double-Duty
afstandbediening. *1660.-

999.-

GRUNDIGHiFi VIDEO
GV240; "Beste koop", VHS,
TELETEKST/PDC.*1709.-

699.-

949.

749.-

BiSjuiSBTMrcBi

PHILIPSVIDEO + PDC
VR333; "Beste koop!" 3 koppen,TELETEKST/PDC. *1095-

649.-

449.-

499.-

INDESIT KOELKA'ST

PANASONIC VIDEO
NVSD30; 3 koppen, VHSHQ, LCD-afstandbed. *1 1 99.-

245.325.-

2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

SHOWVIEW VIDEO
VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv.*699.-

145 LITER KOELER
Topmerk. Adviesprijs*749.-

375.-

BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

BOSCH KOELKAST

449.-

37 CM KLEUREN-TV

298.-

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-etektro fornuis metgrill. *999.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536;Adviesprijs*1499.-

448.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.*! 575.-

ATAG GAS-ELÉKTRO
FK055; Elektrische oven, inkl.
grill en kooriwekker. .*1.510.-

948.-

945.-

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekkeren gratis
kookboek. Adviesprijs*1735.-

1045.-

1198.-

1195.;HT WAS^

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel. *1499.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machine, 1200toeren.Adv.*1799.-

BAUKNECHTKRC3032
300 LITER KOELER

PHILIPSVIDEO + PDC
Turbo-Drive! LCD-afst.bed.*895.-

178.-

945.

SIEMENS WASAUTOM.
WASAUTOI
Adviesprijs*1348.'1348.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

845.-

ETNA WASEMKAP
AVANCE;3-standen.Adv.*135.-

JVC VHS-HQ VIDEO
H R J 200; Afstandbediening.
OPZETVRIESKA!
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205; LCD-afstandbediend.

BLAUPUNKT 55 CM
IS55-28; Stereoteleteksl. '1 299.-

GRUNDIG 51 CM KTV
T5-540; Teletekst. Adv.'1099.-

479.-

BAUKNECHT
1000 toereni wasautomaat
wasautoma

63TA4411; Adv. *1795.-

99O.-

599,-

INDESIT
FORNUIS
Type
KN5402WO;
Adv. *849.-

MIELE 1100TOEREN
Type W697LW;Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.'2299.-

SIEMENS 180 LITER
KJ18R01 ; Adviesprijs*948.-

1048.- IA?A? 499."

1098.-

SIEMENS
S 2-DEURS
235 liter. Adviesprijs*985.Jviesprijs*985.-

1-DEURS KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaieuitvoeringmetformicabovenblad. Officiële garantie.

349.-

ARISTONA63CM
STEREO TELETEKST

645.-

INOESIT STUNT
3TUNT
Type 2596;
i; Adv.'799.-

699.-

528.-

SONY VHS-HQ VIDEO
E10; Tri-Logic voor optimaal
beeld.afstandbediening. *799.-

4 KOPPEN VIDEO
Perfekte beeldkwaliteit
longplay (max. 8 uur)
afstandbed. Adv. *799.

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33; Stereo en teletekst.

LUXE 800 TOEREN

478.-

449.-

GRUNDIG70CM
STEREO TELETEKST
ST70-650; Adviesprijs*1949.-

545.-

749.-

ETNA FORNUIS 14.20

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21 ; Afstandbediend. *768.mderdeelvanuwtoe.
V vraag erom! ,

475.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
Type AWG719;Adv. *1235.-

599.-

PANASONIC 63 CM
TX25G;Stereoteletekst..*1599.-

SHARP 55 CM STEREO
DV5407; Teletekst, + AB.

375.-

Z A N U S SilI 2-DEURS
STUNT! Adviesprijs*749.Jviesprijs*749.-

B^H ^BÏHÜïlEM^^^B^B^^^^HC l

649.-

499.999.-

779.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
Type^E400E; Adv. *949.-

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling.
deling. Adv. *799.-

SONYSHOWVEW + PDC
SLVE50; Tri-Logic, 4 koppen, longplay. Adv.*1330.-

[SONY55CMKVM2100
?MKVM21(
Hi-BlackTrinitron.Adv.*1000.tron.Adv.*100l

SONY TELETEKST
M1401; Afstandbediend.*890.ndbediend.*890.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*849.-

749.-

[MËr ZZ49."

SONY55 ;MKVX21<:
| Stereoenteletekst.Adv.*1650.[ekst.Adv.*165i

"^ -te^ardl

879.

BLAUPUNKTHiFi
STEREO+ SHOWVIEW

1349.-

f*.

JVC HiFi STEREO VIDEO
HRJ600;4koppen.Adv.*1299.-

SONY72CMKVS2921
De platste beeldbuis, voorzien
van bijna alle denkbare
mogelijkheden. Adv. *4000.-

[SONY72CMKVC2921
| Stereoenteletekst.Adv.*2250.-

b

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvs trommel,
zeer zuinig. Adv. *1199.-

298.-

479

120 LITER VRIESKAST

338.398.-

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV401; "Beste koop!" TELETEKST/PDC prog. *1099.-

WHIRLPOOL AFB594

549.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl. afstandbediening. '699.-

~~

BOSCH VRIESKAST
Type GSD1341; Adv. *848.-

329.-

548.-

WHIRLPOOL 243 LITER
1.40 meter hoog met 6 vriesvakken cq laden. Adv. *1165.-

£
AEG LAVAMAT 6955
LUXE 15OO TOEREN
WASAUTOMAAT

•SflBn

KKiJg^^aj*"

ifiFSt

Adviesprijs*2599.BCC
\P&IJS.

1999.-

WHIRLPOOL

850

LUXE VAATWASSER
INDESIT D3000WI; 6 programma's, 12 couverts. Adv.*999.-

TOEREN
BOVENLADER
BAUKNECHT VW3PR
TyeAWG089; Adv. *1 435.BOSCH VW SPS2102
1000 TOEREN BOVENL

1 99.-

AEGTURNAMAT

SIEMENS AQUASTOP
Superzuinig. Adv. '1348.-

STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alle (opmerken leverbaar in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist vanaf:

AEG B O V E N L A D E R
LAV275; 1000 toeren. *1699.-

G570; TOPKLASSE. *2099.-

298.-

1199.-

1379.-

~~ 748.-

MIELE VAATWASSER

DE^GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND' v-, dinsdag
sasaa
t/m vrijdag
i Meer budget door de gratis'l't'p-T'TNl
)BCC-card!
L \-F_T. Aanvraag-folder in de winkel!

Elactronisch betalen
met uw PIIM-code,
..'
zonder extra kosten .

Rivièradreef 37

Breestraat 65

•ar»-T-

IIM Df RANDSTAD overige ' filialen 'do.^

,„,„„„„ '

. 9 tot 5.30 uur
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VOOR 'N
SUPERVOOROELIGE SINTERKLAAS

19

Pepersteak
Minute steak
Steak Wellington
Muiderslotje
Spinnewiel

500 gram

biefstuk
TEFAL STEENGRILL
.* GOURMET 8 PERS.

4UVATL.-buizen.Adv.*135.-

MOULINËXCHEF

Ieren. Adviesprijs. *235.-

12,50

tige 500 Watt keuken-J

115.-

en 2 snelheden, inkl. sap- -JU
centrifuge en diverse .
accessoires. Ady.*26.8.- "*"

RONDE G O U R M E T
Gourmetten, racletten,
inkl. 6 pannetjes.

keur. Grote keuze.
: Kontaktgrill, uitneembare
grillplaten,thermóstaat*159.-

BRAUNPLAK
CONTROL
METTIMER ;

LUXE <
200 WATT
S
STAAFMIXER \

Oplaadbare
tandenborstel,
inkt. 2 minuten'
timer.Adv.*219.-

Regelbare
snelheid,
moment

NOVA FRIET-FONDUE
Inkl. fondue vorken.*.147;-

MOULINEX FRITEUSE

Tolweg 6
Zandvoort tel 023-5715711

sïagroom
'
«5
•klopper, afneembare!-^RVS voet én menqbeker.l .

49.-*

LUXE HANDMIXER *
175Watt,3snelheden,gar- -fr
den, deeghaken en af- ,.
neembare staafmixer.

129.-

9JJO uur tol 18.00 uur. V'
ZatenIag»nftMuurtoJ ;
'
'
°
'

stalFoon

;

129.'

Grote Krocht 5-7

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

Met Philips CLEO-lamperi,

GRILL

100 gram lever
100 gram pekel vlees

BOUCHERIE

BRAUN
ZONNE-^ KEUKENMACHINE
HEMELS
Kompakte alleskunner.

PHILIPS TRITEUSE
Rechthoekig model met

100 gram

officieel dealer
ptt telecom

Verkoop div. telefoontoestellen
o.a. draadloze en mobiele telefoons + accessoires

"erica"

Óók voor alle elektrische/brandmeld/P.T.T./T.V.
installaties

Bloemenmagazijn sinds 1908

Diverse Sinterklaas-aanbiedingen zie winkel

Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 023-5712301

PHILIPSBEAUTY-SET
Luxe LADYSHAVE met
diverse hulpstukken voor
pedicure, manicure en
huidmassage in luxe op-

Zoekt u leuke geschenken
en weet u weinig te bedenken,
dan niet langer gezocht,
mooie kado's bij Erica op de Krocht

Kroon Mode
Haltestraat 55

Dames
pantalons
Elastische band
Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

Wij verzorgen uw bloemwerk door geheel Nederland

79.95
TEFAL FRITEUSE
Ariti-reuk-filter * therrnostaat. Adviesprijs. *119.-

KRUPSI
KOFFIE-ESPRESSOLJL,

wensen u.

Type 971OJ; Espresso en | *.
koff iezetter in één. *297.- ("K"

Sint weet het wel dit jaar,
wat we zullen geven aan elkaar.
Een „kappersbon" voor
Hem en Haar.

189.-1

BRAUN SILK-EPIL DUO
ËE1 Ontharings/epileer,
apparaat. Bekend van TV. '• PHILIPS 10-KOPS

HD5176; Koffiezetter. *65.-1

Zelfreinigende griU-oakoven + regelbare thermostaat. Adviesprijs. *259.-

PHILIPS LADYSHAVE
Maximaal 2 per klant.'38.- -1.2-KORS STUNT
Maximaal 2 per klant.
^f\ t\f

9.95

IQ 95
Iv.vv

139.OPLAADBAR
3 KOPS PHILISHAVE
HS800; DUBBELE scheertechniek vóór perfekt
scheerresultaat.Adv.*215.-

MIELE STOFZUIGER

109.-

S227; Absolute topklasse. |_ y ^ g p j^ 11_ | S H A V E

ƒ45,-

l
l
'
THERMOS STUNT
.Adviesprifs.*109.-

44.95

garantie mogelijk.*449.- j tondeüseênafnëênibare l ROWENTA THERMOS

1600 WATT TURBO
Elektronisch regelbaar.*499.-

329.-

Model B

IPRUS^MI
iBflflun

I Nieuwsblad

Scheerapparaatmetsnellaadsysteem, 110/240 Volt,
inkl. tondeuse. Adv. '170.-

gemak. Met droogkook-l-^beveiliging.
l»

reinigend. Adviesprijs. *69.-

PROFFESIONËLE

39.95
IJcWgewicht2jaargarantJa*56.-1

34.95

435;Elektronisch. Adv.*299-,-

[PHILIPS 1300 WAH

•HR6540; Super draaitóp
en automatisch oprolsnoer.
Adviesprijs *440.-

CARIMEM 1500 WATT l ELEKTRISCHEKACHELS|
Haardroger met diffusor.

14.95
OPLAADBARE
vKRUIMELZUIGER
Maximaal 2 per klant

ƒ70,-

35.-*,
PHILIPS STOOMBOUT *l

AEG 1300 WATT

239.-

Naam:

Alle soorten en maten, l

..49«"

CARMEN VOETENBAD ELEKTRISCHE DEKENS 3„
+bruisbadsysteem, ideaal De ruimste keuze Philips, oz
voor vermoeide voeten, Dreamland, Inventum %°
Adviesprijs. '145.eni Martex.

SINTERKLAAS KOOPAVONDEN 19.00 - 21,00 uur
Donderdag 30 november, Vrijdag 1 december
en Maandag 4 december Allé filialen;

Adres:
Postcode:

DE CONTACTLIJN

129.-

Ik kies model:

SNOER LOZE ,••
WATERKOKER

•PHILIPS 1000 WATT
'STOFZUIGER HR6300
Mechanische zuigkrachtregeling en extra hulpstukken. Adviesprijs*240.-

van 28 december J 995

M. Coiffcurs
Kerkstraat 22
te. 023-5714040
Zandvoort

4010; Met het LI
unieke zwenkend?
scheerhoöfd. Adv.*238

149.

ELECTROLUX 410ÖW

&Qeuwjoarsgr0et in het

*

NILFISK STOFZUIGER
**/MII IMC v o i i o c D
MOULINEX SUPER
: 900S 1000 Watt. Ady.*229.-

Model A

Plaats:

Mode! C

Er" is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nleuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Vul hiervoor de bon op de pagina met Micro's in.
Probeer liet direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (l.OOgpm)

Handtekening:

Mijn tekst luidt:

ƒ 100,-

Inzenden tot uiterlijk 14 december 1995 naar:
. Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
of aanleveren Gasthuisplein 12, Zandvoort,
tel. 023-5717166, fax: 023-5730497
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kit kat kitikat kit kat
melrundvlees

met rundvlees

KATTEB^
VULLINC
MALSE BROKJES

MALSE BROKJES

hygiënisch e
reukloos

MALSE BROKJES

' beschermt
de kleuren

KITEKAT KATTEVOEDSEL
diverse smaken, blik 410 gram

PAK
2,5 KILO

BUKKEN

(/ ;
r/'

X.1'S?-1

r ;

ELDERS

ELDERS
, _„ , nr

•"?.

HAK
APPEL-

"U

DAGVERSE
HALFVOLLE

HOLLANDSE
MELK
HELE LITER

EXTRA
KWALITEIT
*APPELMOES
6>T R A K W A L I T '

GROTE POT
720 ML.

f V'1 ,s 'T'

IN ONZE GROENTE & FRUIT AFD.

PANKLARE BOEREN

IN SUPERSTERKE ZAK

NIET IN

PR/JS

ZAK 300 GRAM

ELDERS

ELDERS
f
.

Ei

Kodacolor
KERSTVERL/CHTING
5

+ ^ KILO
GRATIS!

In de vorm van beer,
sneeuwnan of kerstman

PEDIGREE PAL
HONDENVOEDSEL

WASMIDDEL
wel schoon niet duur.'

KODACOLOR
GOLD tOO -135

PAK 6 KILO

goed voor 24 foto's

PLACE MATS
met kerst dessin

PAPIEREN
KERSTKLOKKEN
29 cm. In de kleuren rood of wit

diverse soorten

SET 2 STUKS

POPULAIRE TOP C.D's
diverse titels o.a. Joe Cocker, Anita
Meijer, René Froger, Torn Jones etc.

JOHNSON BRISE

aanbevolen doorfopfokkers

DOBBELMAN

DISNEY KERSTGESCHENKPAPIER
GROTE ROL 6 METER

KOMPLETE MAALTIJD

pak 2,7 kilo of
BROKKEN pak 3 kilo

POT'POURRI
interieurverfrisser

Ji_,f.i-;»

,,, -

ook voor het kleinste kamertje,
diverse geuren

BUS 300 ML
ELDERS^SS"

KERSTOPMAAK
ARTIKELEN
o.a. paddestoelen
en denneappels
ELDERSJWS'

HANDIGE
STEEKMOSRONOJES
SET 2 STUKS

MOOIE
KERSTTAFEL
DECORATIE

SFEERVOL
PLASTIC
KERSTKLEED
formaat
ca 137x183 cm
ELDERS WT

UNO
TOMATE
SOEP
extra gevuld

LITERBLIK
CHOCOLADE KERSTMAN
2STUKS-ELDERS42T
BARONIE GEVULDE CHOCOLADE-, rtrt
KRANSEN met lint - ELDERSJ2£T2.29

MON CHERI
ITALIAANSE
KERSENBONBONS
met pure chocolade

DOOS 25 STUKS
ELDERS&9T

DEVOS LEMMEN
WHISKY
HAK SPERZIEBONEN
COCKTAILSAUS
fijn gebroken
GROTE POT
EXTRA GROTE POT
ELDERS JUT
ELDERS2<4r

BARONIE CHOC.KERSTMELANGE^ ftrt
ZAK 300 GRAM • ELDERS &9T 4. 9ö
SUIKER KRANSJES
PAK 175 GRAM- ELDERS Wr

CAUFORN1
WESTRN
CELLARS
ROOD
In Central Val/ey Californië
kochten wij deze heerlijke
fluweel rode wijn.
Zijn karakteristieke zachte
smaak laat zich uitstekend
smaken bij vleesgerechten
of zomaar als gezelligheidswijn

PREMIUM
CRACKERS
NATUREL
5 pakjes knapperlge
eénhapscrackers

PAK 80 STUKS

APPELBEIGNETS
MET KANEEL EN SUIKER

ONZE GROENTE & FRUIT AFD.

J.MKE
HEERDE

LANK HOLLANDS

WITLOF

ITZEL HEEL POND

BLUE BAND
HALVARINE

PONDSKUIP
ELDERS^OT

3 in 1 roomijs, vanille,
aardbeien en chocolade

LUTECE gesneden
CHAMPIGNONS
BLIK 200 GRAM
ELDERS JrôT

* Help de Polen Stuur n
voedselpakket' Wij hebben
evt n adres 02907 5235

Succesvolle kleine advertenties
\oor de yakenman en particulier
Mum uiu rlentiLs \om /ikt-nmut LH pirtitulnr kumiui
wuidtn g < / c t O\M l of 2 kolnmint.il !>n.uiu in HIVMSC
N llt lyuollui
I' ulu ulu rt n viiuij/tji u ij n ui <lt *>|KCII|< bon op do
pif,mi MICKOS
l'illlslllf. Is moeilijk

til (1(

Voly Illll

lllllU

/ \M)\ GORIS MI U\\SBI \ D j 0 5 0 p u nullinu ttr
Sluitingstijd riiiMJit, l S 00 uiii
l kunt uu t< kst ulefomsdt op^( w n 02 J 5717166 of
lf^< U M//1 Wit II
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* /uuKooits Niiuwsblul t»isihuispli in \2
20I2JM /indvoort
1*11 ilsiiik is ook mogelijk ui ilt vul^uidf tmnbitntiL
/ /uuKoortb ISituushl ui \nisiclviuis VN K kb) ui UitIIHMMM Cour uil dt Koude \uiti \ ilsniti idtr Gou
i int »lk i ditRs \ ui hel \nisli.rdirns Slulsbhd de
"\RU\U \\ctspcr J S 80 pc r rmlIiniLHi
sluitingstijd vnjdig 1500 uur
* InlurnutiL o\cr oti/t ov<ni.,t untrckkthjke id\crlcn
t K ( onibunlK s in dr \lirro s /ijn op mui i ig op on/t
kinion n \trknjkb i u
* \ i or bnr u n ondu ninnriRr uordt l i (,{.,< l txlii in
iLkinmg f^cbi icht lUmeck J 8
idrn koslcn
**r Rtj p] i ilHMf, in dt. Micro s \\ordcii gi-Lii bpvMjsniunnitix
\ < iMuurd Op \eryoik wordt nu id\uu,trdtrs hu ik n
IR t u ispiudiiiksgi-bitd ccn kruil verstuurd Hi(r\oor
wordt f 6 50 in rckimng gcbi icht
\lk pi IJ/L n o\cl 17 5% ni\\
l kunt dt tokst vnn uu Micro idvertLtitiirombm itit 7
t< k Ionisch op^cu n

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71
(dit mitnntu is incl \oor l>L/orkUichttn) of /uiden •\•\\\
Mitro's WcLkmtiIm
I'oMlM..- 156 1000 AD AmMcnlnm
DL sluitingstijden gelden voor pi ntsni^, ui clt/t,lfde wtck
\ooi tic belilnik oimnngt u ctn uccplgirok nrt

Sint en Piet aan huis als van * Alfred en fam alvast van
ouds/35 Tel 0235713310 harte en en prettige dag dins
1
Sint en Piet op bezoek? dag " Gr Jimmy en Cil
Bel 023 5716059
Bernard alvast succes met je
optreden in de Holland Bar
Fuengirola Spanje pa en ma
Bernard fantastisch dat je
gevraagd bent een lied te
schrijven
voor het Nat Song
festival1 Succes' Pa + Ma

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 5713529
Uitgaan
GROTE

ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Op zondagochtend 26 november a s zal in het City Theater
Huurprijs ƒ 100 1e week
Amsterdam als speciale premiere de Nederlandstalige
Verlenging ƒ 75 p w
versie van deze nieuwe familiefilm worden vertoond
De film vertelt het verhaal van een heldhaftig slim varkentje 023 5730183/06 52812146
met een hart van goud

Op ZONDAGOCHTEND 26 NOVEMBER om elf uur zal in het
Tuschinski Theater Amsterdam de familiefilm Santa Claus
draaien De film vertelt het verhaal van een vader die samen
met zijn zoon de Kerstman gaat vervangen

Verloren en
gevonden

GROTE TREINENBEURS
te Amstelveen Zuid op zat 25 november in Keizer Karel
College Elegast 5 van 10 15 uur Inl 0299 640354
* Bedankt aan iedereen die
* Hoera tante Buuf opa Wi
aan me gedacht heeft het
nus morgen 1 jr oma en opa
afgelopen jaar Debby
xxx Francis Jobin de Groot
EEN GEZELLIGE AVOND
KERST
ook dit jaar"'
Salade s en buffetten
Bel dan weer
en zelf geen zin?
het Sint en Pietpaar
Bel voor info 0235712932
023 5713780

De werktijden zijn maandag t/m vrijdag
in de OCHTENDUREN Ervaring vereist

full-time KAMERMEISJES
De werktijden zijn van 08 00 tot 16 00 uur
Vereisten flexibel aantoonbare ervaring
Per direct beschikbaar"? Bel dan voor meer
informatie met Intergom Uitzendbureau
Gen Vetterstraat 66 telefoon 020 6697575
:

ontijnenwinkel zoekt huis
fontijnenmakers 020 6207660

Verloren vrijdag 17 november Promotie en reclamebureau
op de route van Weesp naar zoekt per direkt 15 full time
Amsterdam (evt m tram of
medewerkers voor o a
trein) GOUDEN GEDRAAID eclame promotie distributie
KETTINKJE met gouden han
marketing sales en
ger m de vorm van een VIS
administratie
(met blauw en rood steentje)
Ervaring niet belangrijk
Ik hecht er veel waarde aan
enthousiasme en
Heeft u het gevonden? Bel doorzettingsvermogen wel
dan aub 0294 416589
Bel voor een afspraak
020 6920191

Schoonheid en
verzorging
HAIR WEAVING
100% echt lang vol haar
v a ƒ125 tot max ƒ475
Tel 023 5714606

Dieren en dierenbenodigdheden
Komt Uw hond wel als U roept
of moet U hem lijmen met snoep?
In december gehoorzaamheidslessen in Hierkomen
Dat is toch waar alle bazen van dromen?
(Voor honden vanaf 6 maanden)
Inlichtingen en opgave ELLEN CATS 023 5713368

Commercieel en administratief
personeel gevraagd
OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BAAN VOOR A DAM E O

Het theater gaat om tien uur open Een speciale SANTA
CLAUS komt de kinderen vermaken De film begint om elf uur
en kost tien gulden per persoon Reserveren 020 626 2633
De opbrengst van deze speciale voorstelling komt volledig
ten goede aan het VU Onderzoek Naar Kmderkanker het
zogenaamde VONK project

part-time SCHOONMAKERS m/v

VLOOIENMARKT

25/26 nov Emergohal Langs
de Akker 3 Amstelveen 2/3
dec Sporthal Groenendaal
Heemstede 10 dec Sporthal
De Bloemhof Aalsmeer 10
dec Sporthal De Boei Vinke
veen Org Mensen 023
5402334
VLOOIENMARKT
Zon 26 nov Wervershoof
tennishal de Dars zat 9 dec
Haarlem Schalkwijk t Schal
kererf 100 kramen van 9 00
1600 uur alleen 2e hands
Tel 020 6156856

BABE, Een Buitengewone Big

Familiefilm SANTA CLAUS

Intergom Uitzendbureau
zoekt met spoed voor Amsterdam

Ja pap het is echt waar' 1
Hoofddorp zo 26 nov 10 17 28 november wordt je 50 jaar
uur Evenementenhal Hotel Olivia Marvin & Maruschka
Schiphol v d Valk Rijksweg * Kijk zie daar Abraham
A4 Schipholweg afslag v a eens naar de Achterweg lo
Den Haag de Ruygenhoek pen"1 Gefeliciteerd Trees
v a A dam afslag Nieuw Ven
nep Midland BV 033 4751167 * Mr Alfred nog 50 nachtjes
Oeps" 5 nachtjes sorry tante
Treesi Pakkerdje J

Zonnebanken

De opbrengst van deze speciale voorstelling komt volledig
ten goede aan de Stichting Witte Bedjes Het Parool en is
bestemd voor de CLINIC CLOWNS

Hiep Hiep Hoera' Mijn opa
wordt 28 november 50 jaari
Latifha
* Hoera Francis wordt mor
gen 1 jaar Gefeliciteerd en
kusjes tante Tmus

AMERIKAANSE VERKOOPORGANISATIE
(GEEN MULTI LEVEL MARKETING!)
gevestigd in 58 landen wereldwijd zoekt enkele
VERTEGENWOORDIGERS M/V
b v eigen auto max 45 jr en woonachtig in de Randstad
Aan ambitieuze kandidaten bieden wij o a een interne oplei
ding begeleiding en aantrekkelijke carrièremogelijkheden
GEEN FINANCIËLE INVESTERING!
ERVARING NIET VEREIST!
Ben je geïnteresseerd en ben je op zoek naar een nieuwe
serieuze uitdaging? Bel voor een sollicitatiegesprek afdeling
personeelszaken 071 5234458 (tijdens kantooruren)

Vlooienmarkt

Oproepen - Mededelingen

Het theater gaat om 1000 uur open de film begint
om 1030 uur De kaarten zijn zolang de voorraad strekt
verkrijgbaar aan de kassa van het City Theater en kosten
slechts ƒ 10 pp

Divers personeel gevraagd

Felicitaties

Aanneming en
vernieuwbouwing
Aannemersbedrijf B & U
voor al uw bouwkundige
werkzaamheden 23 jr erv
kan ook uw bouwvergunning
verzorgen Tel 0206342373

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus bellen dus
Tel 023 5713780
Gepens schilder heeft nog
tijd voor binnen of buiten
werk Tel 023 5718248
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vnjbl
prijsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL
Nederlands Indie
antieke
meubelen en antiek look 700
stoelen div modellen tafels
* KAS BALIE medewerkers bij een BANK Ben je service ook met marmer kasten
bewust representatief klantvriendelijk m het bezit van een banken vitrines bureaus
HAVO/VWO/MEAO diploma en niet ouder dan 30 jaar? decoratie enz JAN BEST
Keizersgr 357 0206232736
Showr Mr J Takkade 30
REAGEER DAN NU" 020 6273094 / 6237475
Of kom langs op de N Z Voorburgwal 158 te Amsterdam Aalsmeer 0206412137
vlakbij de Bijenkorf en Magna Plaza
t BINNENHUIS in verkoop
antiek kunst oude inboedels
ARTO HET UITZENDBUREAU VOOR
Gasthuisplein 3 023 5715760
DE BETERE KANTOORBANEN EN
WIE WEET MORGEN OOK VOOR JOU"
300 m voorraad
antiek klein
groot dik dun
UITZENDBUREAU
ZOEKT ENTHOUSIASTE FLEXIBELE VLOTTE

REAGEREN OP EEN
CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel,
snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 06-350 15 15 6 en toets m het
hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.000 brievenbussen.
Wat moet je doen?
1 Bel 06-350 15.15 6 en toets een 2 in het hoofdmenu
2 Spreek een leuke spontane advertentietekst in
3 De computei geeft u nu een boxnummer en een PIN-codc (schrijf
de?c op u heeft /e later nodig om de reacties op uw advertentie
te beluisteren)
4 Knip de^e bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque
van ƒ 25,- (incl btw) naar Weekmedia b v
5 Na verschijning in de mcuus en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia belt u 06-350 15 15.6 en kunt u de ingesproken
reacties op uw advertentie afluisteren
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-350.15.15 6. (1,00 gpm)

TAFELS

Horecapersoneel
gevraagd

gevraagd

balletlessen

Mensen gevraagd die ande
ren vrijwillig willen helpen
Bel 023 5717373/5719393

Dansles alleenstaanden
CHEZ ANDRE
Info 0251050092

Computerapparatuur
en software

Vul hierondci het unieke 6 cijlengc boxnummcr m dat u na het inspreken
\an uw advertentie van de bclcomputcr hebt gekregen
I Iet boMiummcr is
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Naam
Adres
Postcode/plaats
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15 6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.

Stuur de ingevulde coupon voor vrijdag 15 00 uur naar
Weekmedia Afdeling Micro s Postbus 156 1000 AD Amsterdam
Cn \crgcet niet ccn cheque van ƒ 25 bij te sluiten

Woninginrichting

Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur
Tel 0235718812/5715619

Videotheek

Te koop
gevraagd
diversen

JUPIDO brengt u bij elkaarl
Indien gewenst reeds binnen * David de Kabouter t k
1 week uw eerste contact gevr Video s speelg enz v
Vraag gratis en vrijblijvend
dochter (2) Na 18 u 5717532
de folder aan 0345611486
Traphekjes gevraagd
(automatisch) of 0345 631364
023 5719880
[telefoniste) 24 uur per
dag 7 dagen per week
Cupido erkend voordelig en
Onroerend goed
een van Nederlands grootste
en woonruimte
relatie organisaties
EEN PASSENDE PARTNER in
uw omgeving? N H /Z H /Utr

te huur
aangeboden

Stg. Samen Uit
Samen Thuis

GARAGE

0229 247445/071 5898135

Te koop
aangeboden
diversen
* Kastje eiken 50x40x50
rek v 6 flessen 1 la tijdschnf
tenvak ƒ75 023 5719728
* Scanner antenne + mast
zijmast en beugels ƒ 50
Tel 023 5718829 na 17 30 u

Een telefoontje is genoeg
om in contact te komen met *Tekoop uitsch eettafel ei
de persoon van jouw keuze ken 125x80 ƒ40 meisjes
fiets 5 9 j r , ƒ40 5715399
Probeer het eens en bel
06 35022221 (100cpm)
T k antiek gotisch dressoir
Dit is een oproep voor een van ± 1825 damesrijwiel
Blind date met een slanke merk Gazelle met versnel
vrouw om lekker te gaan ling in nieuwstaat ƒ550
merk
Mercier
eten" (man) 06 350 15 15 6 racefiets
boxnummer 938453 (1 gpm) i z g s ƒ500 0235715495
Dorian wil kennismaken met
een leuke lange serieuze
man die ook nog geluk wil' 06
35015156 boxnr 9390341gpm

Rijles auto's
en motoren

Gescheiden man wil langs
deze weg graag m contact
<omen met een leuke vrouw"
06 350 15 15 6 boxnummer
921355 (1 gpm)
Gezocht' Stevige mollige
knuffelberin voor vriendschap
en relatie' Kinderen prima'
(Man) 0635015156 box
nummer 951954 (1 gpm )

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 017248361

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

bOMBO
Corn. Slegërsstraat 2B, Zandvoort
Tel. 023-5712070
PREMIÈRE FILMS P. DAG
FILMS P. DAG

te huur aangeboden
Tel 023 5714534
Te huur Zandvoort per 1/12
1995 zolderetage voor 1
pers woon/slaapkamer ei
gen k / d / t hr ƒ700 all m
Borg 1 mnd huur Tel 023
5718527 na 1600 uur

MOVIEBOXEN:
10,-p.d.
40,- p.w.

7,50

100,- p. mnd.

De NIEUWSTE dagfilms
FLIGHT OF THE DOVE

Gem flat/app gevr vr 4 a 5
maanden Tel 023 5263460

DEATH AND THE MAIDEN

Woningruil

LITTLE WOMAN

750 RUILADRESSEN
in A dam Inform bijWBVHet
Oosten Tel 0204873315
2 voort gevr voor 1 pers
3 kmr flat of etage centraal
gelegen Aangeb 3 kmr flat
met 2 slaapkamers balkon en
berging Tel 5718096

BOYS ON THE SIDE
THE MADDENING

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 5714534

Diversen

• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon in deze krant

BEVEILIGING
voor partikulier en bedrijf supervoordehg
Nu ƒ 1299 inclusief BTW incl montage
evt aansl meldkamer voll garantie
Beperkte voorraad bel snel
v/d Nieuwendijk Beveiligingen
010 4795150
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 0635022204 (1gpm)

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

06-98.50

EEN EN AL OORi

06-9758

MiCRO's

voor departiculier
GRATIS MICRO'S worden
3 regels geplaatst
onder de
navolgende voorwaarden
Gratis! • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o nr bur. v d blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch wor-

via de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
den opgegeven.
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • albrief) met vermelding van uw postcode naar.
leen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Of afgeven bij
vakje Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterGasthuisplein 12,
grepen
2041JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij zijn met aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of met op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Man met sprekende pretoog
jes is een vrolijke levensge
nieter en zoekt een spontane
vriendin' 06 350 15 15 6 box
nummer 951894 (1 gpm)

Zoekt u ruimte voor vergade
ring feest club of partij' Pascal zoekt leuk meisje om
Komt u dan eens praten me' mee uit te gaan Misschien
wordt het wel meer' 06
GRATIS gemaakt al uw kap mij A J v d Moolen
350 15 15 6
boxnummer
pen draperieën overgordij Gemeenschapshuis tel
300132 (1 gpm)
nen on vitrages v a ƒ 995 p 0235714085 of 5719652
mtr Uw bankstel v a ƒ400
Rob 32 jaar zoekt meisje
gestoffeerd Boot caravan
voor avontuurlijke afspraak
of bankstelkussens gratis ge
Auto's en
06 350 15156 boxnummer
maakt de Vries gordijnen
943529 1gpm
auto-accessoires
en stoffering Haarlemmerdijk
168 Amsterdam C Tel 020
Verlang jij ook naar vriend
6220981 Dond koopavond
schap of wil je graag weer
Citroen BX Cannes b j 6 91 verliefd worden? Bel dan
* T k 12 zits bankje blauw/ 5
drs wit v part/1eeig Keu
Ram (vr)' 0635015156
groene stof ƒ 40 0235712141 ng onderh Vrpr ƒ11 500 Inl deze
boxnummer 945254 (1 gpm )
* T k dekenkist eiken kan 020 6135025 va donderd
je wat mijn (vr) grootste
prima dienen als tv kast prijs Te koop Opel Vectra 1 6 90 Weet
wens is? Een man die gebor
ƒ150 Tel 023 5715168
z/m 1e eig in zeer goede genheid en tederheid geeft
T k massief eiken eethoekta staat met APK keuring vr pr 06 350 15156 boxnummei
fel rond 0110 cm 4 stoelen ƒ11000 Tel 023 5719213 995153 (1 gpm )
prijs n o t k 023 5719728
WIKA BV
Zoek jij iemand (vr) van 22
Uw leren bankstel weer als Autoruiten en kentekenpla jaar en heb je geen bezwaa
1
nieuw Laat uw bankstel repa ten ƒ 150 voor een nieuwe tegen een kind? Neem dan
reren of verven door vakmen voorruit? Belt u even voor m contact op' 0635015156
sen BREPA 075 6312090 formatie Tel 023 5731613 boxnummer 924509 1 gpm

ƒ 5 en ƒ

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Bel Dames Thuis

Ik (vr) zk een leuke spontane
jongen om een gezellig
avondje uit te gaani Wil je
meer van me weten? Bel me
dan op mijn box 0635015156
boxnummer 920930 (1 gpm )
Ik (vr) z k m een gezellige
spontane eerlijke jongen die
er leuk uitziet' Ik zie er ook
leuk uit' 0635015156 box
nummer 938164 (1 gpm)

> 7,50

5 FILMS 25,-EEN HELE WEEK

T k a herenfiets Sparta Mia
Goedendag' Ik (vr) ben ei mi Ijroud Tel 0235714982
genlijk op zoek naar die ene
kerel die eerlijk en spontaan
06-Nummers
is' 0635015156 boxnum
mer 944938 (1 gpm)
Groen ogige Jasper zoekt
NIEUW de SUPERBOX
een leuk meisje tussen de 18
Skip van vrouw naar vrouw kies de leukste uit en
en23 jaar om iets leuks mee
ga direct met haar aparti
te doen' 0635015156 box
Bel direct 0635022204 (1gpm)
nummer 950846 (1 gpm )
Nieuw' Gluren bij de buren'
Hallo allemaal' Ik (vr) zoek
Esther en Peter verwennen
mensen met een verhaal of
de oppas 1 gpm 06 35011193
in heel Nederland
die iets bijzonders te vertellen
GEHEEL PRIVÉ
SnelSexClub" Hier liggen de
hebben' 06350 15156 box
Thuis doorgeschakeld
vrouwen naakt klaar om Je
nummer 923241 (1 gpm )
krijgt 3 mm " 1 gpm 06 98 38
Hallo dames' Ik heb een
zoontje en ik zk een gezellige
meid om leuke dingen mee te
Diverse clubs
24 u/p d 1 gpm
doen' Groetjes van Max en
Timmie' 0635015156 box
Een telefoontje is genoeg
nummer 951837 (1 gpm )
Aandachtige Dames Thuis om in contact te komen met
Hallo ik ben Yvonne en heb
de persoon van jouw keuze
Bel geheel privé via
als hobby rolstoeldanseni
Probeer het eens en bel
snelle doorschakeling
Spreek je snel een reactie m?
06 35022221 (100cpm)
06 350 15 15. 6 boxnummer
BETTY S ESCORT
987134 (1 gpm)
24 u/p d 1 g p m
020 6340507 dag v a 19 u
Het leuke van deze box is dat
ik (vr) al veel vrienden heb
gekregen behalve die enei Jij
soms? 0635015156 box
nummer 992126 (1 gpm )
Hoi aan de andere kant' Wie
wil deze mysterieman leren
kennen? Bel me dan' 06
35015156
boxnummer
973520 (1 gpm)

Hoi' Waar is die donkerharige
man die met mij (vr) de don
kere avonden door wil bren
Veilinggebouw Amstelveen gen? 0635015156 box
heden inbreng voor veiling nummer 324526 (1 gpm )
11 en 12 december
Ik ben een Antilliaanse die
Spinnerij 33 020 6473004
een maatje meer draagt'
06 350 15 15 6 boxnummer
378720 (1 gpm)
Verhuizingen
Huishoudelijk
Ik ben een leuke vent die er
personeel
goed uitziet en ik zoek een
X V Z BV verhuizingen en fijne relatie' Jij ook? 06
gevraagd
kamerverhuizingen Voll verz 35015156 boxnr 9508761gpm
Dag nachtserv 020 6424800
Ik (man) ben breed en bruin
Gevr nette huish hulp tijd
en wil met jou gaan stappen'
en dag m overleg Tel 023
Lessen
en
clubs
06 350 15 15 6 boxnummer
5715270 na 20 00 uur
951630 (1 gpm )
ENGLISH?
Ik (man) ben lekker gespierd
Personeel
Ontevreden over uw Engels' en bruin' Ik heb blonde haren
aangeboden
Blijft het zo schools? l can en zoek een langharige meid!
help Phone 020 6002519
06 350 15 15 6 boxnummer
950838 (1 gpm)
PIANOLESSEN
TUINMAN ƒ 15 p u
Alles leverbaar straattegels
Klassiek en modern
Ik (man) heb licht blond krul
en hekwerken met garantie
door gedipl lerares
lend haar en ik zoek een
Tel 023 5352412
Tel 0235718486
vrouw die kreeft of vis is' Ik
ben romantisch' 06 35015156
boxnummer 950332 (1 gpm )
Dans- en
Vrijwilligers

Koffieclub PRET PRAAT
zoekt een entousiaste mede
werker m/v als keukenhulp
voor de zondagmiddag liefst
met horecapapieren Leeftijd
vanaf 16 20 jaar Telefonische
info 023 5712690

•*T k CBM 64+ discdnve
joyst veel spelletjes vrpr
ƒ225 Tel 023 5730355
(in Mo/deUers invullen l letter is een vakje Een spaüe geldt ook alt, een vakje)

Jan Best
Keizersgracht 357
020 6232736
Showroom
Mr J Takkade 30
Aa'smeer 0206412137

Huwelijk en
kennismaking

Relatie/
bemiddelingbureaus

1 regel ƒ 5,29
2 regels ƒ 5,29
3 regels ƒ 5,29
4 regels ƒ 7,05
5 regels ƒ 8,81
6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

10,58
12,34
14,10
15,86
17,63

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van een advertentie per week Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren Alle prijzen incl 17 5% BTW
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

S v p in rubriek

Abonnee Ja/Nee

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'

1-25

Cteze
week
Bedekte
Pirelh
Audi
Roadster

Senioren krijgen ruimte in camper
De kampeerauto is een kleine
wereld apart binnen de caravanbranche. Dit jaar zijn er 250
nieuwe exemplaren verkocht
tegen 23 duizend toer- en vouwwagens. Senioren vormen een
steeds belangrijkere doelgroep
voor de fabrikanten

N

|Hans Berle: „Een hedendaagse auto van 30 mille is levensgevaarlijk vergeleken bij een Amazon."

Amazon: 'Het is wat de gek er voor
geeft en er zijn veel gekken'
gestegen en soms zelfs de pan enkele is verkocht De ongeres elk geval al twee weken voor
uitgerezen In het jaarboek 'De taureerde exemplaren tot een 13 500 gulden
Bij 'Hallo, met Jos' en met
Onschatbare Klassieker', zeg bedrag van ongeveer vijfduimaar de bijbel voor oldtimer- zend gulden vinden hun weg het bekende verhaal Mooi
freaks, geven een drietal bee wel naar de liefhebber Dege strak plaatwerk, eerlijke auto,
digd taxateurs richtprijzen en nen die een kostbaar exem loopt goed, nieuwe pakkingen
die van Volvo's van voor 1970 plaar aanbieden krijgen veel re en 'waarschijnlijk gerestau
heeft handelaren wakker ge- acties maar raken hun auto reerd door iemand die er ver
schud en doet particulieren nauwelijks aan de straatstenen stand van heeft, maar wie dat is
met een Amazon of Katterug kwijt, zo blijkt uit een telefo geweest weet ik met' Als je wilt
nisch onderzoekje als pseudo kijken kun je het beste vlak
geld ruiken
voor je komt even de mobiele
De prijzen zijn natuurlijk aan koper
Een Amazon Combi B20 uit telefoon van Jos bellen Bij een
verandering onderhevig maar
dat ze zo sterk stijgen had een 1968 ter waarde van 14 500 gul garagebedrijf in Wognum staan
diverse klas
jaar geleden
sieke Volvo's
AK EENS een wüle- niemand vervane
keurige zaterdag-edi- wacht Voor
Het aanbod overtreft de vraag aanzienlijk terendkoop
van 8 500
tie van de Telegraaf een gaaf exem
tot 17 500 gul
en turf in de rubriek plaar van een
den De eigeKlassiekers alle Volvo's Amazon 121
naar zegt niets
Amazon en Katteruggen bouwjaar
1966-1968 gold vorig jaar een den bijvoorbeeld Een week na verkocht te hebben vanwege
Het gemiddelde aanbod be- richtprijs
van elfduizend gul plaatsing van de advertentie het veel te grote aanbod want
draagt zo'n 60 per zaterdag den, dit jaar
hij 22 dui- zegt het antwoordapparaat van aan de kwaliteit ligt het niet
Eenjaar geleden was dit nog zend gulden noteert
De
P220
Combi Plons en Nicole Als u belt voor Een collega van hem uit
beduidend minder, weten mocht vorig jaar 13 duizend
de Amazon Combi, spreek dan Schoorl heeft ze ook nog in
de kenners Het heeft alles gulden kosten, nu 21 duizend uw naam enz- enz in Een 69'er meerdere uitvoeringen Door
te maken met de jongste be- gulden
voorzien van LPG, vraagprijs de bomen is het bos onvindbaar
lastingmaatregel dat auto's
Het aanbod is overweldigend 16 500 gulden, is na een week maar volgens hem moet je juist
van 25 jaar en ouder zijn en overtreft de vraag aanzien nog met verkocht De echtgeno- blij zijn met een groot aanbod
vrijgesteld van wegenbelas- lijk Die conclusie kun je trek te van de aanbieder vindt dat als je zo'n auto zoekt
ting
Volgens Hans Berle van Ber
ken als van de 60 via een adver manhef de auto mooi heeft ge
Met het aanbod en de veron- tentie aangeboden klassieke restaureerd In Eindhoven Ie Volvo Parts uit Amsterdam
derstelde vraag zijn de prijzen Volvo's na een week slechts een staat nog een Combi te koop In zijn het niet meer alleen de lief
hebbers die Amazon willen rijden Hij verkoopt al vele jaren
klassieke Volvo's en prijzen
van dik 20 mille zijn geen uit
zondering Hij krijgt r egelmatig
opgelapte en veel te dure Volvo's aangeboden maar slechte
exemplaren komen bij hem de
deur met in Gave exemplaren
zijn steeds moeilijker te vinden
en komen uit Califorme en
Zweden Lees de advertenties
er maar op na Als je geluk hebt
1
4
^
***i * si $< * , j*, *y****
j
N <•
vind je er een die al is voorzien
van een Nederlands kenteken
A*^*^^^ ,4-*^ AS? v ^iï ^^ \.r.^ „*"*x ^ v*"-s.
Zoniet, dan moet je hem eerst
zelf invoeren
Veel klassiekers uit Cahfornie zijn weliswaar roestvnj
maar vertonen de vernietigen
de uitwerking van de zon en
zijn rijp voor restauratie De be
lastmgmaatregel trekt veel
mensen die voor weinig geld
een tweede autootje voor de
deur willen hebben En mensen
die voor dagelijks gebruik een
Amazon met LPG preferen
Berle „Verschrikkelijk, LPG
Dat doe je toch met' Zo'n auto
moet origineel blijven Er is
geen run maar de vraag is wel
toegenomen, dat merk ik aan
de bezoekers die ik krijg 'Me
neer, ik zoe\ een Amazon op
gas van een duizendje of zeven,
voor mijn
vrouw, heeft u dat
staan'1 Een Amazon is prima
als klassieker voor dagelijks ge
bruik Je kunt er goed m mee
komen met het andere verkeer,
de techniek is met te ingewik
Öe nieuwe Audi TTS Roadster
keld, alle onderdelen zijn ver
Na het studiemodel TT Coupé misverstand rechtzetten dat zich door de open constructie knjgbaar en hij staat bekend
heeft Audi een tweede studie- het alleen maar twee auto's zijn mei, gentegreerde rolbeugels als veilig en betrouwbaar Een
model gepresenteerd dat menig om mee te pronken tijdens een waarover een kap zonder ach Amazon kan tegen een stootje
hart sneller doet kloppen: de tentoonstelling, als een soort terruit kan worden gespannen Gooi het portier maar eens
proefballonnetje Over de TT die doet denken aan een zuid dicht, dat klinkt als een kluis
TTS Roadster.
zei Audi na de presentatie zelfs wester De gehele auto staat m deur Voor 30 mille kun ie een
dat het mogelijk is hem op de het teken van functionaliteit en splinternieuwe hedendaagse
markt te brengen voor een be voor overbodige toeters en bel auto kopen maar die zijn Ie
drag van ongeveer 50 mille De len was daarom geen plaats vensgevaarhjk vergeleken met
TTS Roadster ontstond op de Een roadster eigen heeft hij een Amazon "
zelfde wijze als de TT waarbij grote 18 inch wielen, markante
Scandcar in Moergestel is
de ontwerpers alleen maar de wielkasten en opvallende ronopdracht kregen om eens te la dmgen aan voor en achterzij eveneens gespecialiseerd in
Volvo klassiekers Een geres
ten zien wat werkelijk m hun de
Hij beschikt over permanen taureerd model kost al snel tusleefde 'Trek je mets aan van
.APPER,
HARTS- wat gangbaar is, maar stel je de te vierwielaandrijving en een sen de 15 en twintig mille,
mensen voor die je in de auto l 8 liter vijfkleps turbomotor maar, aldus de woordvoerder
TOCHTELIJK,
wendbaar, zuinig en wilt zien Denk eraan ze zijn met een vermogen van 210 pk van Scandcar, „daar kun je het
klein, zegt Audi over jong, mooi en succesvol En en een koppel van 250 Nm dat zelf met voor doen Ga maar
kijken naar Amazon's van
TTS Roadster die m To- vergeet m hemelsnaam de in een breed toerentalgebied eens
gulden, dat zijn
kyo debuteerde Samen met vrouwen met' Gebruik alsje- zijn diensten bewijst De motor vijfduizend
geen stoelbekleding uit is nog een studie object maar stuk voor stuk barrels Ik ge
öe TT vormt hij een kleine blieft
computer en vermijd combi- het is duidelijk dat zo'n gigant loof zelf dat het niet verstandig
modellenlijn voorzien van de
van roze en mmtgroen' onder de kap voor atletische is om een Amazon aan te schaf
quattro-onderstel Ook de naties
briefings leveren leuke prestaties zorgt Hij accelereert fen voor dagelijks gebruik Ze
TTS is meer dan een vmge- Zulke
auto's op waarvan we slechts m zes seconden naar 100 km/h zijn toch dertig jaar oud en de
roefenmg want evenals de mogen hopen dat Audi ze mder in haalt een top van 240 km/h onderdelen zijn duur Mensen
TT zou hy zo de produktie- daad m serieproduktie neemt Het brandstofverbruik be- verkijken zich er vaak op En
oand op kunnen
Van de TT Coupé is dat m elk draagt volgens Audi gemiddeld het valt met mee een goede
Door de samenhang tussen geval meer dan waarschijnlijk negen liter per honderd kilome- Amazon te vinden als je er wei
mg verstand van hebt Je moet
TT en TTS wil Audi graag het De TTS Roadster onderscheidt ter
U ie slim denkt te zijn koopt
tegenwoordig een betrouwbare
auto van 25 jaar of ouder, liefst
met LPG. Voor dergelijke klassiekers is namelijk geen wegenbelasting meer verschuldigd.
Volvo's van voor 1970 zijn het
meest gevraagd. Hoewel, het
woord aangeboden lijkt beter
op zijn plaats.

TTS Roadster doet
hart sneller kloppen

kijken, kijken en kijken Als je
lid bent van de Volvo V 44 Vere
nigmg gaat er tegen vergoeding
een taxateur met je mee "
„Ik vind overigens dat het ge
drag van de Amazon rijder wat
agressiever is geworden Ik ben
een paar jaar betrokken geweest bij het onderdelenmaga
zijn van de V 44 Vereniging en
dat was vroeger veel gezelliger
Iedereen nam zelf uitgebreid de
tijd om m de boeken een onder
deel te zoeken Nu laten ze het
opzoeken en het moet snel en
gehaast Ik vraag me af of het
allemaal nog liefhebbers zijn
die voor de hobby Amazon rij
den Ik denk dat er veel zijn die
gewoon goedkoop willen auto
rijden "
De Volvo V 44 Vereniging is
blij met de belangstelling voor
de diverse Volvo's van 25 jaar
en ouder Het heeft namelijk
een fiks aantal nieuwe leden op
geleverd In totaal telt de club
nu ruim 34 honderd leden en
dit aantal groeit nog gestaag
„Veel mensen weten vooraf niet
waar ze aan beginnen en wor
den lid omdat ze via ons een
voudiger aan onderdelen ko
men komen", zegt een be
stuurslid „Ze denken dat een
Volvo Amazon je-van-het is
maar komen er na verloop van
tijd achter dat het ook een dure
hobby kan zijn, zeker bij dage
lijks gebruik De prijzen die nu
gevraagd worden en ook de
richtprijzen uit het jaarboek
zijn volgens mij overtrokken
Maar het is net wat de gek er
voor geeft en, ja, er zijn heel
veel gekken "

EDERLAND TELT 41
duizend kampeerau
to's en dit aantal
groeit mondjesmaat
met enkele honderden per
jaar Toch gebeurt er vol
doende, zo bleek tijdens een
voorbeschouwing van de
Kampeer en Caravan RAI
die eind november wordt ge
houden
De trend houdt voor een deel

gelijke pas met die van cara
vans Denk aan inrichting
kleurstellmg en luxueuze toi
let en wasruimtes Maar ze
hebben ook hun eigen karak
tertrekken Verschillende kam
peerautobouwers laten zich in
toenemende mate leiden door
een doelgroep die bestaat uit
senioren De inrichting van hun
campers is zichtbaar afge
stemd op het gebruik door twee
personen Er komen complete
en betaalbare alkoofmodellen
op de markt
De bergruimte m het achter
onder, de zogenaamde Heckga
rage, voor scooter of fiets rukt
steeds meer op De veranderm
gen in campers blijven beperkt
tot details omdat in de beschik
bare chassis weinig verande
ring is gekomen De voornaam
ste nieuwkomer als basisauto
is de Mercedes Sprinter Ver
der gaat het uiterlijk een voor
namere rol spelen Bumpers en
spoilers zijn steeds vaker in de
kleur van de carrosserie gespo
ten
Enkele fabrikanten hebben

Veilige airbag TNO

hun chassis verlaagd en een
dubbele bodem aangebracht
voor extra bergruimte of bervi
celuiken (ski's) Autogordels
voor de passagiers zijn nog lang
niet in alle campers standaard
gemonteerd en dit geldt even
eens voor de kachel die warmte
onttrekt aan het koelwater van
de motor Een noviteit is de
halfronde tafel met een dito zit
hoek waartoe ook de cabines
toelen behoren
Het noviteitenlijstje van cam
pers tijdens de Kampeer en Ca
ravan RAI is verrassend lang
met enkele opvallende deelne
mers Twee daarvan richten
zich speciaal op Nederland Hy
undai heeft een wereldprimeur
met drie voor de Nederlandse
markt bestemde campers en
Shadow Cruiser Europe brengt
voor de Nederlandse markt een
VW T4 piek up kampeeropleg
ger
Het absolute hoogtepunt
komt uit Canada, de Triple E
Commander van meer dan 10
meter lang en een prijs van
ruim 241 duizend gulden

Vectra start voortvarend

Onderzoekers van TNO hebben een nieuwe
airbag ontwikkeld die veiliger is voor de auto
mobüist Het systeem werkt met met giftige
grondstoffen en brengt geen milieuschadehjke verbrandmgsprodukten voort Indien een
airbag zich niet alleen opblaast maar ook explodeert brengt het hete explosiegas zeer ern
stige brandwonden toe In de airbag van TNO
zijn een stof- en koelfüter aangebracht die dit
nsico wegnemen

Airbag in Xantia
Citroen levert alle Xantia's voortaan standaard af met een airbag voor de bestuurder en
een anti-startcode Versies zonder deze voor De nieuwe Opel Vectra is net zo voortvarend
ziemngen zijn overigens voorlopig nog lever van start gegaan als de Tigra Al voor de offi
baar
ciele verkoopstart op 7 november werden in
heel Europa 70 duizend orders genoteerd,
waarvan 4 duizend m Nederland Hrj is lever
baar als sedan en hatchback Prijzen vanaf
626 goedkoper
38 450 gulden voor de l 61GL De turbodiesel is
Mazda heeft de prijzen van de 626 Sedan met verkrijgbaar vanaf 41 950 gulden
duizend gulden en die van de Hatchback met
16 honderd gulden verlaagd De 626 gooit hoge
ogen als zakenauto en met de prijsverlaging
hoopt Mazda in dit marktsegment nog meer
granen mee te pikken

4x4 band met comfort
Opel Phoneway
Opel gaat bij de produktie van de Tigra, Vectra
en Omega rekening houden met de eventuele
inbouw van een autotelefoon In de fabriek
worden bedrading en antenne reeds gemon
teerd zodat het straks niet langer nodig is de
auto gedeeltelijk te ontmantelen De Opel-dea
Ier zorgt later voor montage van de bybeho
rende telefoonkit De inbouwtijd is tot een
minimum beperkt Voor dit nieuwe Opel Pho
neway Telefoon Programma werkt de fabri
kant samen met Europese service provider
Cellway

De Amerikaanse bandenfabrikant BF Good
nch speelt met de nieuwe 4x4 Long Trail T/A
m op de trend van terreinwagens voor dage
lijks gebruik De meeste van die wagens rijden,
zeker in Nederland, alleen maar op de operibare weg over het asfalt en juist voor die groep
heeft BF Goodrich deze band ontwikkeld Hij
biedt vooral meer comfort dan de meeste van
zijn soortgenoten De fabrikant typeert hem
als een wegband m de klasse 90 procent weg en
10 procent terrein Het a symmetrische profiel
zorgt voor een goede waterafvoer waardoor
het slipgevaar afneemt Bovendien is het rol
geruis aanmerkelijk teruggedrongen

Everhard Hebly

Pirelli wil
minder naakt
Pirelli staat bekend om zijn
banden maar vooral ook om een
van de meest begeerde relatiegeschenken van deze planeet.
Voor goedbetaalde topmodellen
en topfotografen is het een eer
om aan mee te werken. En voor
een select gezelschap van 250
zogenaamde vip's een eer om m
ontvangst te nemen. De Pirellikalender

B

ANDENFABRIKANT
TREKT jaarlijks enkele miljoenen guldens uit voor de produktie van een relatiegeschenk dat is uitgegroeid tot
een kostbaar verzamelaarsobject Vorige week werd
de kalender officieel aan de
Nederlandse uitverkorenen
gepresenteerd en uitgereikt
m het Ommversum m Den
Haag
Aan Pirelh-relaties, want om
hen gaat het allemaal Vip's
heet het Dat valt wel mee,
meent een aanwezige uitbater
van een bandenhal De presen
tatie kan hem gestolen worden,
hij komt voor die kalender en is
daarmee met de enige Onder
de aanwezigen ook opvallend
veel journalisten die hun pre
sent m ontvangst komen ne
men Pirelli startte in 1964 met
de uitgifte van de inmiddels we
reldberoemde kalender

De Italiaanse bandengigant
presenteert haar produkten als
exclusief en absolute topklasse
Pirelh's onder je auto getuigt
van een gelijke lifestyle En
daarom kan Pirelli riet zich niet
veroorloven om vlak voor kerst
haar relaties af te schepen met
geschenk dat met beantwoordt
aan deze exclusiviteit en top
klasse
De kalender is meer dan zo
maar een presentje Hij is een
belangrijk onderdeel van het
image van Pirelli Logisch dus
dat de fabrikant er steeds meer
tijd en vooral geld aan besteed
De 23e editie, in 1967 en van
1975 tot 1983 moesten de rela
ties het met een eigen kalender
doen, wijkt volledig af van het
gangbare dat bestond uit top
modellen die zich voor veel
geld fullcolour en naakt lieten
fotograferen om geduiende een
maand ergens aan de muur te
hangen Voor de editie 1996
contracteerde Pirelli de foto
graaf Peter Lmdbergh, de man
van de zwai twit fotografie Hij
koos ervoor het karakter van
de hem toebedeelde modellen
vast te leggen Dan kom je al
snel op minder naakt en dit ont
lokte m eerste instantie bij de
genodigden, merendeels heren,
enige teleurstelling Zwartwit
en nauwelijks naakt, daar wa
ren ze eigenlijk met voor geko
men
Lmdbergh toog voor zijn fo
toserie naar zijn favoriete loca
tie El Mirage, een drooggeval
len zoutmeer m de Mojave De
sert te Califorme Voor zijn the
ma Timeless Views mocht hij
twee weken werken met model
len als Tatjana Patitz, Eva Her

Natassja Kinski en Tatjana Patitz (september). Meer gezicht,
minder naakt
zigova, Natassja Kinski en
Kristen McMenamy
Hij prefereert het gezicht als
mooiste onderdeel van een
vrouw De ideale naaktfoto is
volgens hem de plaat die je
dwingt naar het gezicht te kij
ken Dat kun je van voorgaande
edities van de kalender met al
tijd zeggen
Pirelli gooit het roer dus doel
bewust om Begrijpelijk, art di
rector Derek Forsyth consta
teerde fijntjes dat er veel vrou

wen in het Ommversum aanwe
zig waren Dat was vi oegei wel
anders, maar those dai/i ai e
over Forsyth , Ik ziin hier
vrouwen die een mvloednjke
positie bekleden en dat ziet Pi
relh giaag Heren wij willen
met meer dat uw vrouw of
vriendin straks als u thuis
komt met uw kalender vraagt
wat vooi pin up s u nu weei in
uw kantoor aan de mum
hangt"
EH
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SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S is do wekelijkse auto
rubriek dio op vri|dacj verschijn! m Het Parool, op zaler
daq in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities ^an Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam de Nieuwe Weesper Amstel
veons Weekblad, Uithoornse Courant de Ronde Vener,
Aalsmeerder Couranten Zandvoorts Nieuwsblad

Lada

Land/Rangerover

WESTDORP
LADA en KIA dealer
1x Lada 2105 1 2
91
2x lada 2105 1 5
93
ix Samara 3 drs 90 t/m 94
5x Samara 5 drs
92 t/m 95
1x sarnara Diva 4 drs
92
1x Kia Sephia 1 6 4 drs
94
1x Kia Sportage 2 0 16 V 95
1x Kia Besta 22 D
95
Adm de Ruijterweg 396 398
Adam 020 6825983

DE METEOR Verkoop nieuw
en gebruikt Diverse landrovers
90 110 130 Onderhoud & repa
ratie Bloemendalerweg 54,
WEESP Tel 0294415240

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
lelefomsch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020 óo5 8 6 8 6 Fax 020 065 63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 156, 1000
AD Arns'ordam
Afgevei kan ook bi| Hel Parool Wibautslraot 131 Am
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelstijn Laan van de Helende
Meesters 42 l B Weesp Nieuwstraat 33, Zandvoort Gasl
huisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
/oor donderdag 18 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws en
huis aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l l miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 42,00

voor elke extra regel

ƒ 14,20

mm prijs

ƒ

mm orijs met vignet

8,80

ƒ

AUTO/MAXI S per mm

8,80

ƒ10,40

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommenj
Alle prijzen zijn excl 17 5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen}, ta

rief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

Mazda
MAZDA 323 1 7D STATION
WAGEN b j 90 APK tot
1/2/96 goed onderhouden
/ 11 950 0206762180
na 1800 uur 6319601

Mitsubishi

-S*
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">/ -./'.> .- ~~'"*..%£.

Wat kan
toch

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amstelveen en omgeving
Oranj'ebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Mitsubishi Lancer m
87
Nissan
i z g s t , 4 drs, / 1950
Tel 020

6105478

Opel
Opel Ascona 4 drs m 85
nwe APK, i 2 g st ƒ 1450
Tel 020 6105478
Opel Ascona 83 perfekte st
nwe APK ƒ1000 0206105478
Opel Ascona b| 87 5 drs
i 2 g st nwe APK / 2950
Tel 0204363543
Opel Kadett LPG 86 punt
gaaf, nwe APK / 2950
Tel 0204363543
Opel Record 2 2 i Autem b|
86 i z g s t , nwe APK, ƒ 1950
Tel 020 4363543

Nissan Primera 20 SLX
Airco donkergrijs, 4 deurs,
electrische ramen, centrale
deurvergrendeling stuurbe
krachtiging, startonderbreker,
23 000 km , bouwjaar 6 94
Prijs ƒ 28 500
Telefoon 020 6400980

Peugeot
Peugeot 205 m 89, i z g s t ,
kl rood ƒ 5950 Inruil garantie
Tel 020 6105478
Peugeot 205 m '85, punt gaaf
nwe APK ƒ2450 0206105478
Peugeot 205 XS, rood 1987
Vraagprijs
ƒ 5500,
Tel
0297265287 na 1800 uur

T k Omega 1 81 stat autom
LPG 88 133000 km i p st
ƒ9500 Tel 073 5216924

Peugeot 505 Automaat familial
'87, nette auto, ƒ 11 000
Dijkstra s Automobielbedrijf
058 2153636
T k OPEL CORSA, b] 1986,
APK 162, prijs ƒ2500
Peugeot 505 GLD diesel m
020 6125724
87, i z g st, nwe APK, ƒ 2450
Tel 020 6105478

Dejoiéuwe

MïfSUBISHÏ

Renault

Peugeot 505 SR m
86
NEVADA21 GTD, b j 91, 150 i z g st nwe APK ƒ 2450
dkm airco, st bekr, el r , c v , Tel 0204363543
alarm tr h , d groen met, van Peugot 205 accent 1 1, zwart
part, ƒ 13 750 0206402230
mrt 93 32000 km, getint glas
Renault 11 GTL, m 85, punt vrpr ƒ17250,- 0206427219
gaaf nwe APK, ƒ 1450
Tel 020 - 6105478

CRRISMR

Maak een uitgebreide proefrit en ontdek het zelf

Rover

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 561 96 11

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Nissan Sunny 1 5 GL eind 84
LPG 200000 km rijdt goed
Vrpr ƒ2000 020 6750042
TOYOTA CARINA 1 6 DX,
Blauw Keurige auto 1985
APK'VVN gekeurd ƒ4600
Garage Heere 0206719154

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Tegen handelspnj2en van 1e
eig R 21 TL Nevada, 5 drs,
Station, Ipg, 1 '92, ƒ14500
T k Alfa Romeo 33, Imola L R 19 RL 1 4, blauw, nw mod ,
rood + alarm wegens vertrek 3 93 ƒ 14 500 CLio 1 2 RN,
5-drs, rood, 8'92 ƒ12950
buiteland 0297 262907
R 25 Monoca, bruin met, led
int „10'87 ƒ4950 R R 19 TR,
4-drs, groen, 8 '90 ƒ 8250 Pnjz
mcl BTW BEREBEIT, Amstel
dijk 25, A'dam 020 6627777
Austm Metro m 86, punt gaaf,
nwe APK, heel zuinig, ƒ 1450
Tel 020 4363543

Alfa Romeo

Austin

Seat

Austin Mini 84, puntgaaf, nwe
APK ƒ 1450 Tel 020 6105478

BMW
AUTO van de WEEK
Lada Samara 1 5 3 drs 91
35 000 km Bovag gar ƒ 9 950 BMW 520i m 86 i z g s t
ƒ4950 Inruil garantie
Westdorp 020 6825983
Tel 0204824640

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Chevrolet

Seat Ibi2a m 90, i z g st
ƒ5950 Inruil garantie
Tel 0204824640

MINOR MOTORCARS
' Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel 020 6177975/6158022
Rover dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e o

Saab
SAAB DEPOT
Verkoop van nieuwe en gebr.
onderdelen Tevens revisie, onderhoud, rep 0412036737

Volkswagen
VW GOLF MADISON 1 6i, LPG
APK 04/96, b j 1990, donker
blauw metallic t e a b
Tel 020 6624795

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Toyota

Volvo

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297561212
(Op afspraak gratis haten en brengen )

Citroen
CITROEN CX TOD Turbo Break , XM Turbo D dec 93 ƒ37500
9 0 / 1 9 500 Dijkstra s Automo XM Turbo XM D 92 ƒ24500
XM Comfort 93
ƒ 24 500
biel Bedri|f 058 2153636
XM Comfort 92
ƒ 19900
CITROENSPECIALIST
XM 20i Ipg 90
ƒ10900
TIMO DE BRUYN
XM V6 Amb m 90 ƒ 15000
Occasions reparaties APK
Xantia 18 SX Ipg 94/28500
schade en laswerk
Xantia 20i SX LPG 93/ 24 500
Verkoop onderd nwe gebr
ZX 1 8 i Funo 93
ƒ19900
Tel 0206320190 tax 6343433 ZX 14i fuore 93
ƒ18500
ƒ17500
Ruime keuze in 2 CV occasions BX TGD Br 92
/ 9950
alle leeftijden De Fendenspe BX TGD Break 89
ƒ 5950
cialist Leende Tel 04906 1528 BX RD Break 87
BX RD Break 86
/ 3500
Te koop prima DSuper 74 BX Deauville D 93 ƒ15500
carr en motor 100% «ste prijs BX Diesel 92
/ 12500
ƒ 11 000 Tet 040 2453873
BX 16 TZI 92
/ 14 500
BX Progress 92
ƒ12500
V a ƒ85 5 vcerbollen
/ 8950
op druk brengen bij de Citroen BX 16 TGi 90
ƒ 6950
Spec m Zaanstad Garage BX 16 Beantz f
RENE SPAAN 075281193 BX 14 Deauville 92 ƒ12500
ƒ 5950
Vraaa tovens naar on?e mrui BX 14 TE 89
BX 14 RE 88
ƒ 3950
Iers en aantr rep prijzen
BX 14 TE Lpg 87
ƒ 2950
C 15 D 91 69000 km/ 8950

Daihatsu

Daihaisu
t AMSTERDAMMERTJE
Amstol 340 342
logonover Carro
A da n C Tol 0206236491

VISA GARAGE BV
Houtmankade 37 A dam
Tel 0206278410

Ford

ITR07A EL mint grijs 4 93
rjnjs kenici\nn 17500 km
/ 20 000 0297 285797

Ford Escord 86 i z g st nwe
APK ƒ 1950 Tel 020 6105478

Fiat

Ford Escort m
87 LPG
i 7 g st / 3950 Inruil garantie
Tel 020 4824640

RAT TIPO 1 4 i p DGT metal
groen h j 6 90 oloctr rmn on
autom dpurv'oiyr 1 5 drs APK
10 96 i ? g st ƒ 11 000 Work
0200-146767 p-i\e 6633236
hat Uno 85 puntgaaf
nwe APK zuinig ƒ 1650
Tol 020 436354 j

Ford Escort m 85 ountgaaf
nwe APK ƒ 1450 0204363543
Ford Fiesta rn 89 i 7 g st
ƒ5950 nwe APK Inruil garan
tie Tel 020 6105478
Ford Sierra 1 8 GL Antem m
87 i 7 g st nwe APK LPG
ƒ2950 Tel 020 4824640

12 VOLVO STATIONS,
1988 t/m 1994 ANWB
Tel 0492 464495

Lease
CITROEN
aanwezig,
Blasiusstr

Auto's te koop
gevraagd

Bedrijfsauto's

De hoogste prijs voor elk merk
auto a kontant Kanaalweg 30C
Landsmeer 0204363543

70 BESTELAUTOS en pers
busjes va ƒ3500 Garage DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vnjwar
Rijsenhout lid Bovag
bewijs Tel 0206105478
Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17 Ri|sen Te koop gevraagd AUTO S a
hout bij Aalsmeer 02977contant met vnjwar bewijs
24229 Ook t k gevraagd
Tel 02908 24640

Leen VOORDELIG ABNR int
Spaar krediet ƒ 30 000 bij ƒ 60,
sparen doorl krediet 8 7% eff
Bel nu 020 6479900 mf BKR

Automaten
Wij hebben keus uit
meer dan 10 Automaten

v a ƒ3500
GOLDCAR BV Amstelveen,
Tel 020 6433733

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Amsterdam Almere Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1 000
of
10 motomjlessen + examen ƒ 775
Motornjlessen ƒ 50 per 60 mm
Autonjlessen ƒ 37 50 per les ook automaat lessen
Theorie op CD l GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag van 9 00 20 00 uur a 10 per keer
R de Beerenbrouckstr 157159 tel 0206138473
Kempenlaan 90 tel 0206140005
Autorijschool ZECHNER
Vakkundig en betaalbaar
ƒ37 50 per heel uur
Gratis theoneboek
Aanbieding voordelig starters
pakket Info 0652875125
Verkeersschool Trendy
Amsterdam een sensatie
in rijles 020 4205386

arsenaal aan actieve en passieve

Die kans is er nu. Kom naar

De nieuwe Mitsubishi Carisma zal

om trots op te zijn. De nieuwe

veiligheidsvoorzieningen die meer

onze showroom en u maakt niet

u verrassen. Stijl, perfectie en

Mitsubishi Cansma, een produkt

dan voldoen aan de aller-

alleen kennis met deze stijlvolle,

karakter. Made in Holland. Wat

van eigen bodem, gebouwd bij

strengste cntena. En

NedCar in Born (Limburg). Made

voorzien

een

u kunt ook een afspraak

in Holland dus.

comfort op ongekend

maken voor een uit-

De Cansma is een van de

Wij

helpen

u

Kortom, in de woor-

Europese wegen op dit moment

den van Autokampioen:

bovendien verder

sieren. Boordevol

"De Mitsubiün Cansma

op weg met een exclusieve

geavanceerde

Mitsubishi. Je eigen karakter.

gebreide proefrit.

hoog niveau.

meest moderne auto's die de

techniek voor optimale prestaties

is weer eens z.o'n auto waar je

recreatiekaart van Nederland die

en rijgedrag. Uitgerust met een

gewoon mee moe! gaan rijden.".

u na de proefrit mag houden.

MITSUBISHI
MOTORS

De Mitsiibutii Cansma l 61j34 495,- Afgibcdd de 1.8 GLS/43 995,- Prijzen ind.BPM/BTW, excl vcnmjderingsbijtlmgc, kosten njklaarmaken, af Sasscnhcim Leaseprijs v.a. f 899,-(etd BTW)
fier maand Gebaseerd op de l 6 G L, 48 mnd, 20 000 km/jaar Wijzigingen voorbehouden Mei 3 jaar Multigaranlie/lnler-Euro Service Informeer ook naar de Mitsubishi Autoverzekering,
mei 3 jaar nieuwwaardevergoeding bij total loss bnp. • Hart Nibbrig & Creeve B. V, Sassenhetm, (0252) 26 61 11

HEEMSTEDE AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF

VELSERBROEK AUTOMOBIELBEDRIJF TINHOLT VOF,

(filiaal), Koediefslaan 1, tel. (023) 529 40 02.

Zeilmakerstraat 2, tel. (023) 538 55 50.

Auto/motornjles m A dam7
De RIJLESCADEAUBON op
naam en m elk gewenst bedrag
is een bijzonder geschenk
Verkrijgbaar
bij Verkeers
school Nelen Wibautstraat
133 Adam Tel 6633773
Autorijschool DIESEL
Alle rijlessen ƒ 32,50 per les
Ook buitenlands rijbewijs
Tevens instructnce aanwezig
Info 020 6332274

APK KEURINGEN ƒ70
Adverteren in deze rubriek
Het HOOGSTE BOD?7 Bel
klaar terwijl u wacht
Tel 020- 6658686
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Garage West Center
FAX 020 - 665 63 21
.oop , sloop- en schadeauto's
± 50 auto s APK gek Den 020 6122476 (zonder afspraak) m vrijwaring Tel 0206754193 Postbus 156, 1000 AD A'dam
Brielstr 18, A dam, zijstraat 2e Helmersstraat 15, A'dam
Haarlemmerweg bij molen
Autobedrijf CRYNSSEN
Donderdag 23 nov en vrijdag 24 nov van 9 00 tot 21 00 uu
020 6844079 Tevens Inkoop
Crynssenstraat 10 14
Zaterdag 25 november van 900 tot 1700 uur
Tel 0206184402
Inruilauto s BMW 316, 4 drs,
AUTO ELEKTRA HECHRI BV Grote sortering ONDERDELEN
APK keurstation, reparaties
bruin met 5 versn , schuifd
Klaar terwijl u wacht
Lichtmetalen wielen, sportsturen, verlagingssets,
van schade auto's, alle
alle merken en schaderegeling
lm win 6 85, ƒ6950 R25
Ruilstarters en dynamo's
kuipstoelen, low profile banden, inteneursets, sportuitlaten
merken, alle bouwjaren
Monaco bruin metall, led in
Valkenburgerstraat 152
GEBR OPDAM B V
ter 10 87 ƒ4950 R25 GTX Zelf sleutelen of auto spuiten
Tel 020-6240748
OVERTOOM 230 AMSTERDAM
Tel 0250245435
doe
je
bij
HEINING
HOBBY
A u t , def 11 84, ƒ 1450
eigen parkeerplaats, eigen montagehal
HAL 020-4976999 A'dam,
Missot
specialist
REM
en
Adverteren
m
BX 1 6TGi LPG, 3 89, ƒ6450
FRICTIE-MATERIAAL
• Deze autorubriek staat elke week m Het Parool
deze rubriek
BX 1 9 TRS Break, stuurbekr Sloterdijk 3
Bosboom
Toussaintstr
43
Trouw de Volkskrant en Weekmedia
FAX 020 6656321
10 88 ƒ6950 Peugeot 309 GL
A'dam Tel 0206180443
Oplage 1,1 miljoen ex Tel 0206658686
Profil 5 drs, LPG 5 86, ƒ 4250
Golf 13 Memphis 7 85
ƒ5500 Golf Avance 6'87,
ƒ 6950 Ford Sierra 1 6 L, 5 drs
11 83 ƒ1450 Kadett 13 S
Aut 6 83 ƒ 1250 Escort 1 3
Aut 1 '80 ƒ 950 BEREBEIT,
10 dagen wintersport
Amsteldijk
25
A dam, 9 Personenbus (Peugeot J 5)
020 6627777, open tot 20 30 u All in met vrije km
ƒ 1690
Sneeuwkett + skiboxen met
Nieuw Nieuw
dragers voor ieder type auto
Automarkt Barneveld
020 6719108 of 020 6794842
Zie ATS telet pag 888
Professioneel en betrouwbaar
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
Grote keus en veel service
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
DE
LUGT luxe en bestel vanaf
ledere vrijdag en zaterdag
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
ƒ 50, per dag excl BTW
Kom naar Barneveld voor
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Tel 0206161388 of 6890374
uw verantwoorde aankoop
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINTS is daarmee
Peugeot 106/306, Renault La
Industrieterr Hasselaar West
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
guna, Vracht + bestelwagens
Welkom
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
RENT A BRIK
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
Tel 03420 23432
Personenbus ƒ 89, p dag
Opel Kadett v a ƒ39- p dag
All in KM vriji
Tel 0206922930

CARSPORT AMSTERDAM

Algemeen

speciale aktiedagen in november

Accessoires en Onderdelen

Autoverhuur

OUKEBAAS

HAUTO l-IN-3

Met een advertentie in

is de verkoop van uw ipito een fluitje van een cent. .

Service en
Reparatie

24 UURS SERVICE '
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling / Remrevisie
Schadeherstel en taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuring
Tel 6233220

Voorkom onzekerheid in uw rij
opleiding en vraag de gratis
RIJLES INFO GIDS
RIJSCHOOL ROLF
Te koop Ford Escort 1 4 GL voor Amsterdam en omgeving
Bravo b] 5 87 1e eigenaar aan 020 6633773 of 6922612 Rijden b'j Rolf is een begrip tn
Honda Accord m 85 i ? g st origineel 700000 km gelopen Tevens informatie over theorie Amsterdam Met een goed
nwe APK / 1450 020 4824640 metallic grijs getinte ramen in lessen en examentrainingen
team instructeurs geven wij op
Ook op zaterdag open i
HONDA Shuttle Civic 1 5 rood nw staat nw APK Vraagprijs Wilt u een goede en niet te een psychologische manier m1
APK
+ grote beur» v a ƒ 299
tensief
les
en
nog
leuk
ook
/5650
Tel
020
6137204
mrt 91 78 000 km APK V r p r
dure rijopleiding7 Bel dan
DIESELSERVICE
Hoog slagingspercentage en
ƒ23000 Tol 0/6 5613609 To koop Ford Probo 2 2 LXI Forry 06 52821994 b g g 020
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p u brandstofpompen verstuivers
autom
03
90
133000
km
Full
6127187
Eerste
4
lessen
voor
cil koppen vlakken Garage/
s Auto te Koop? Pijat' in d>
Tel 020 6868063/6332405 P S
options uninkc auto
Vi pr ƒ100 daarna alle lessen/35 Wij verzorgen ook 8 weekse
rubrii k U u ' ^orb) is l ^ia
motorenrevisie FEENSTRA
/
16500
Tol
0235731483
20
lossen
+
examen
ƒ950
< i r t l f u'l \ it
cursussen en examenroutes rij Industneweg 27 Duivendrecht
Ook m Zaanstad on omgeving don is vaivelfsprekond
Tel 0206980639

Honda

van

kan ons landje toch mooi zijn.

dynamische verschijning,

of koop nu een
DS, diverse types
DIDIER CITROEN
105, 020 6942797

Pracht 740 GLE Stationcar
model 89 LPG, centr vergr,
alarm, afstandsbed
radio
ƒ 18 000 mcl btw 020 6142447

Autofinanciering
en verzekering

Nederland heeft weer iets

Klassiekers
en Oldtimers

205 GTI Gentry 92 ABS leer T k Chev Blazer 77 pas ge
bruin/grijs,
Hycki
schuif electr ramen centr spoten
vergr
getint glas Nvv pr bump , Rancho 4 inch, 3 T k Toyota Starlet 1 3 X Li, bj
schokbr p w centerlme velg 90, 62000 km, i z g st Lancia Bèta coupe, 1300,1977,
ƒ47500 nu ƒ 25 900
ƒ10995 Tel 0320 232615
VISA Garage Tel 0206278410 Holly inj Tel 020 6862709
redelijke st, APK 7-'96,
ƒ3500,- Tel 020 6165123

Chrysler

r

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,

Autosloperijen
Autosloperij De Liede
INKOOP
Loop 4 Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R D W vrijwaring
Geen voornjkosten
0206198691
023 353685
AUTOVERNIETIGING A'DAM
koopt schade , sloop , defecte
auto s, autowrakken (compl)
gratis afgehaald Officiële vrij
waring RDW Inl 020 6847525
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0250245435
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Het Nederlandse Rode Kruis

1 UUR SERVICE
* UW FOTO'S IN 1 UUR KLAAR
Ook uw vergrotingen

13x18
15x21
20x30

in 1 uur

MET EEN KODAKFILM GRATIS

Rode

* UW MOOISTE FOTO ALS POSTER
(20 x 30) ƒ 2,95 (30 x 40)
(40x60) ƒ 15,95(50x75)

ƒ 5,95
ƒ 19,95

* KERSTKAARTEN VANAF

0,69

Kies uit verschillende modellen (incl. enveloppen)
* NU OOK UW FOTO VANAF

039

(48 uur service)

Het Rode Kruis, dat bent ü.
Net als onze 33.000 Rode Kruisvrijwilligers in Nederland die
dagelijks in actie zijn om hulp te

en

ra.

bieden, overal waar dat nodig is.
Zij geven hun tijd, u geeft als lid of
donateur uw financiële steun om
hun werk mogelijk te
maken. En dat is precies even

*J&$

belangrijk. Uw afdeling van het

fl||n

Nederlandse Rode Kruis vraagt nu
opnieuw uw financiële
bijdrage, want zij kunnen niet
zonder u, geen minuut.

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE

Haltestraat 37, tel. 5715810

Als Rode Kruis lid ontvangt u weer de aan u persoonlijk gerichte girokaart
Stuur 'm snel op!

geeft u meer!

Kerstmis in
Maastricht

THE

Geen lid'' Toch geven: giro 6868, Den Haag.

tiw CD Speciaalzaak

In samenwerking niet het luxe 4 \
sterren hotel Golden Tulip Bar- °
bizon Maastricht biedt Weekmedia
liaar lezers een feestelijk arrangemcnt aan tijdens de Kerstdagen.
Heerlijk genieten van de luxe hotelkamer, culinaire diners en uiteraard van de mooiste stad langs
de Maas: Maastricht met een
winterse wandeling langs de
mooiste plekjes van het oude
centrum en langs de schitteicnd versierde winkels Of
Kunt een tochtje door het Limburgse landschap langs de diverse
kerststallen maken. U kunt voor dit 3-daagse arrangement 24 of 25 december arriveren.
Dit 3 daagse-arrangement is inclusief
* 2\ overnachting met uitgebreid kerstontbyt
* bij aankomst treft u een kerstsurpise aan in uw
kamer
* na de nachtmis op 24 december worden er warme
drankjes en lekkernijen geserveerd m de
bar/lobby van het hotel
* op kerstavond wordt een 4-gangen diner of een
dinerbuffet-dansant op 2c Kerstdag (afhankelijk
van wanneer u aankomt)
' op Ie Kerstdag ontvangt u een feestelijk aperatief,
waarna een 5-gangen diner-dansant wordt geservcerd
* informatiemap over Maastricht en omgeving

Kerkstraat 8
Zandvoort

Restaurant De Stadhouder
25 december
Kerstlunch
High Tea Cruise
Diner dansant
26 december
Brunch buffet
Buffet dansant
Voor informatie/
reserveringen
kunt u bellen naar
020-6711222
Stadhouderskade 25
1071 ZD Amsterdam

Grote sortering
muziekcadeaus
voor de
feestdagen.

31 december
Oud/nieuw
Buffet dansant
Levende muziek
aanwezig
(m u v High Tea Cruise)

The
Park Hotel

ERKEND

öc prijs van dit kerstarrangement bedraagt l 470.P p. op basis van logies en ontbijt. De toeslag voor
ten eenpersoonskamer bedraagt f 75.- p.p. per
"acht. Wanneer u uw arrangement een nachtjc wilt
verlengen, dan kan dat voor f 112.50 p.p. per nacht
"p basis van logies en ontbijt.
\'oor meer informatie Golden Tulip Barbizon
Maastricht. Forum 110. Maastricht, tel. 0433838281. Reserveren is alleen mogelijk door middel
*an
het insturen van onderstaande volledig ingevul(
le bon naar:
Secretariaat Weekmedia
p
os,tbus 2201
'000 EK AMSTERDAM
^ ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van uw
reservering.

m voor onze lezers
aan het Kerstarrangement 1995 in
Maastricht is alleen mogelijk door het insturen van
c volledig ingevulde bon naar het in bovenstaantekst vermelde adres.

Grote Krocht 22, Zandvoort

SCHOEN
HERSTELLER
Stichting Erkenningsregeling Schoenherstellers

SES

Moet u een belangrijke relatie rondrijden? Kies dan bij ons
een tiptop gecontroleerde klassewagen voor een messcherpe
prijs. Euromobil is de naam, het verhuurnet van de VW en
Audi dealers. Wij zitten in de buurt. En zijn altijd bereid om
u méér service te verlenen dan een onder. Per slot huurt u
bij een kwaliteitsdealer. Goede zaken!

il/RO
MOBIL

Adres:

Euromobil. A la minute te huur, niet duur.
* informeer naar de voorwaarden

'Wcodc:
'clcfooiinr.:

Woonplaats:
Aantal pers.: .

aankomst

geeft u meer!

J. v. CAMPEN&Zn
schoen- en sleutelservice
Corn. Slegersstraat 2
tel. 5715449

UW V O L K S W A G E N EN A U D I D E A L E R

AUTO STRIJDER BV
off., dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565

Damesschoenen
mt. 34 t/m 42

%

al vanaf 39,95

Herenschoenen
mt. 39 t/m 46
al vanaf 39,95
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stijlvolle, bekroonde vormgeving.
Een bed dat als geen ander harmonieert met
het interieur van uw slaapkamer door:
de ruime kleurkeuze:
- leverbaar in 17 verschillende kleuren
(de 5 houtkleuren hebben een toeslag)
de ruime maatvoering: -zowel in éénpersoons (80/90/100/120 cm breed)
als in tweepersoons (140/160/180/200 cm breed)

auping auronde

de auronde 1000 met 2 handverstelbare spiralen
compleet met 2 kwaliteits stretch latex matrassen
<^^d
160x200
nu compleet voor
^ ^%

rf%

180x200

rf%

l

rf^

nu compleet voor
5?.Eï BÏE2

jïï?»

het auronde bed is ook leverbaar
in een verhoogde uitvoering

1 80x21 0

de AURONDE 2000:
MEERPRIJS:150,-

achterwand HOOG 1970,- aanhaaktafeltje 175,- auping bedlamp 450,-

rf^

nu compleet voor ^

(met automaat spiralen meerprijs 260,-)

najaars-uitverkoop, honderden guldens voordeel!
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BEDBAK MET LADEN

BOXSPRINGCOMBINATIE
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DUBBELDIVANBED

SENIORENLEDIKANT

MASSIEF
HOUT

"

J

LEDIKANT IN DE MAAT:

80x190+ 2 LADEN
80x200 + 2 LADEN
90x200 + 2 LADEN
wit M.O.F. acfiterwand|
+ 2 kastjes rtü 798,- i

leverbaar in de kleuren:
-BLANK EIKEN -DONKER EIKEN
-ALPINE WIT

-zeer bekend merk!

490,de oplossing
SENIORENLEDIKANT 90x200 compleet met een 80x190 nu voor
90x200
nu
voor
515,voor
uw logo's?
hoofd- en voeteneinde verstelbare lattenbodem +
LEDIKANT IN DE MAAT:
een kwaliteits polyether
een complete setprijs:
80x190+ 2 LADEN matras sg. 40 1180,
2 ledikanten inclusief 2 spiralen +
80x200 + 2 LADEN
nu voor
2 polyether matrassen sg. 40 +
90x200 + 2 LADEN
2 matrasdekken + 2 synthetische kussens
dit seniorenledikant is ook te leveren met:
een electrisch verstelbare lattenbodem +
80x190 nu voor
een SCHUIMRUBBER matras nu voor 1598,- 90x200 nu voor

2 kwaliteits MERKBOXSPRINGS("HOTELBED")
+ 2 kwaliteits BINNENVERING MATRASSEN

WIT M.D.F.
LEDIKANT

leverbaar in de maten:
2 van: 70x200,80x200,90x200
l

deze combinatie is normaal
nu compleet voor

_

. ,

van 410, nu voor

kwaliteits donzen dekbedden
65% eendedons
licht, warm en comfortabel
1 persoons 259r nu voor 139,135x220 249r nu voor 159,200x200 299r nu voor 198,240x200 399r nu voor 239,240x220 443r nu voor 259,-

achterwanden

0310,
nachtkastje

a 375,-

de electrisch verstelbare lattenbodem

SLAPEN OP COMFORTHOOGTE:

2 ledikanten 90x200 +2 handverstelbare+
auping SPIRALEN+
2 kwaliteifs latex matrassen
van 3750, nu voor

rug- en voetendeel zijn onafhankelijk van elkaar
electrisch verstelbaar met comfortabele knieknik.

2998,-

2 wit metalen ledikanten inclusief 2 spiralen,
het onderschuifbed is voorzien van wieltjes.

80x200 nu voor 775,90x200 nu voor 775,-

"

~

AVgigu

,'?

< '»

Slaapkamer 22 heeft voor u de kast die u zoekt®
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VOUWDEURKAST PENTA SCHUIFDEURKAST UTREGHT
-ALPINE WIT
2-deurs 125 cm
hoogte:218 cm
diepte: 68 cm

-ALPINE WIT
het bekende topmerk
leverbaar in 9 breedtematen:
148 cm, 170 cm, 205 cm,
219 cm, 253 cm, 270 cm,
288 cm, 305 cm en 336 cm

hoogte:217cm
diepte: 63 cm

1375,-nu "i
2-deurs 152 cm
1650,-nu •••"
3-deurs 185 cm

uit voorraad leverbaar:

1785,-nu 1-3-deurs 223 cm

3-deurs 253cm 1840,-nu

JyïïXl

«spiegel op schuifdeur 175,-

:

spiegel per deur 125,-::

1910,-nu :

l^avondv^ 9;op tot 21 ;ÖO/üür

öi&

2-deurs 205 cm 1535,- nu

-ALPINE WIT
-l OOrt
4-deurs149cm 1535,-nu S oOU," 2-deurs 170 cm 1425,-nu
6-deurs 222 cm 1835,- nu 1 650,- met SPIEGEL op schuifdeur 159,-

^jEg|g||^lp|GM:i:^.>:;^.^iK
IISBEZORGD en GEMONTEERD
kwaliteits
POL YETHER MATRAS,
s.g. 40, ±14 cm dik
beide zijden doorgestikt
80x190 SSör nu 169,"
80x200 €69r "U 179,E 90x190,089r- nu 198,i 90x200
~ nu »w j
90x210
nu 229,nu 279,120x190
130x190
nu 289,140x190
nu 298,140x200
nu 298.,*
160x200
nu 398,180x200
nu 449,-

kwalitetts
B1NNENVER1NG MATRAS,
±17 cm dik

';, - s, ~,^- kwalitetis, -';-;'-, ;- ;
r

speciale maten ook leverbaar,kK.
LEVERTIJD: 2 DAGEN.
"

80x190 aS9r rot 219,80x200 9fër nu 239t-

j kwalifélts v-\; t - ' -i

v;- -:

kwaliteits matrassen nu zeer speciaal depriisd!!

beide zijden doorgestikt

;• > -b'e|de zijden clóorge$tlkt •: --'
:8Qx190 - *
''

90x190 30Öi- nu 259.! 90x200 S§87 nu 259,"
90x210 4*9r
120x190 49«r
130x190 400r
140x190 S89r
140x200 «98^
160x200 649r
180x200 TS&r

hoogte:220 cm
diepte: 65 cm

-, . ^ f - ,;^^^fWisvwywj^:, , v.f;x •''
[ * " i / ' ^^Ti^^ifëJElri^C'i^Isfec^H^J'^ /!•'
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nu 298,nu 339,nu 369,nu 419»nu 419,nu 459,nu 519,"-

<\ i 11 Stretoh;-±t4;cm dife;-; •, !
'«; '-afritsbare wa'sbarè-hoss- - \
' '80x20,0" 'i
'-90x190» '
^90X200;
= ,90x2)0'
120x1 '^0 '>

:i'3oxi9o:-

,140xÏ9p^
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voor zetfouten zijn wij niet aansprakelijk en prijswijzigingen opder voorbehoud.!
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HOUtPLEING
tel:023-5313039

'.

lw/

Nieuwsblad
Donderdag 30 november 1995

55-e

Los nummer f 1.85

jaargang nummer 48

Weekmedia

Het gaat over veel, maar niet over de structuurschets
ZANDVOORT - „Het woord vlsie kan ik niet meer horen," reageert Elly de Vries van de Stichting Zuid, na afloop van de eerste
inspraakavond over de nieuwe
concept-structuurschets. Ze is
niet de enige die een kater aan de
bijeenkomst
donderdagavond
overgehouden heeft. Meneer Van
Wijk neemt zich voor om bij de
volgende inspraakavond wat
meer duidelijkheid af te dwingen.
In elk geval duidelijke kaartjes.
door Monique van Hoogstraten
Opmerkelijk genoeg wordt er donderdagavond over van alles gepraat, maar
nauwelijks over de inhoud van het
'blauwe boekje', de 39 pagina's tellende
concept-structuurschets. Zou de oorzaak liggen bij termen als 'parkachtige
structuren', 'groengedachte' of 'woonbeleving'? Vermoedelijk komt het ook
doordat een heleboel mensen de schets

»
niet hebben kunnen lezen van te voren. „Ik ben niet eens uitgenodigd,
terwijl mijn zaak volgens dit plan
moet verdwijnen," zegt Mia Paap verontwaardigd aan het begin van de
avond. De vereniging van eigenaren
van het Penemaplein en het De Favaugeplein hebben evenmin een uitnodiging gekregen. „Het Is dat ik het
vanmiddag in de krant heb gelezen,"
zegt een mevrouw voor de microfoon.
Toch zit de zaal van het Gemeenschapshuis vol met ruim honderd
mensen, waaronder niet alleen bewoners maar ook projectontwikkelaars.
Schale, die de Euroteltoren wil neerzetten aan de boulevard, is er. Bart
Schuitenmaker van hotel Triton en
een vertegenwoordiger van de ABN/AMRO laten eveneens hun neus
zien, omdat zij plannen hebben voor
het Dolfiramaterrein. Het is onduidelljk of zij wel een uitnodiging hebben
gekregen.
Wethouder Versteege en de extern
ingehuurde voorzitter B. Hogendoorn
proberen de onrust onder de nlet-uitgenodlgde bewoners wat te sussen.

'ij
„We zullen bekijken waarom sommige mensen niet uitgenodigd zijn. Bij
alle 16 duizend Zandvoorters een
briefje in de bus doen, zou wat te
kostbaar zijn," overdrijft Hogendoorn. Morrend neemt de zaal er genoegen mee.
Maar als de eerste storm van verontwaardlging Is gaan liggen, staat
mevrouw Chalik op. Zij wil weten
waarom de gemeente niemand de gelegenheid geeft om opnieuw zijn meningte geven over de structuurschets
als straks het concept aangepast is.
„Hoeveel handtekeningen heeft de
wethouder nodig om na maart '96 inspraak over de definitieve structuurschets toe te staan," vraagt ze scherp.
Versteege vindt het echter voldoende dat er vier avonden belegd zijn
over de voorlopige versie van de structuurschets. „Komt u vanavond met
interessante suggesties, dan worden
die meegewogen bij het bepalen van
de uiteindelijke schets," vult Hogendoorn aan.
Bij de meeste sprekers leven vooral
vragen en nauwelijks meningen, of

het moet gaan om al bestaande zaken
zoals het raadhuis. Een ondernemer
krijgt dan ook de lachers op zijn hand
als hij vertelt dat hij tegenwoordig
een verticale greveltennisbaan voor
zijn doe-het-zelf-winkel heeft.
Maar verder viert de vertwijfeling
hoogtij. „Wie zegt dat al die voorgestelde winkelpassages en tearooms
bij de Midden-Boulevard straks ook
klanten trekken? Waarom is er aan
de structuurschets geen haalbaarheidsonderzoek vooraf gegaan,"
vraagt mevrouw Poelman namens de
bewoners van het Fenemaplein en
het Favaugeplein.
„Wat zijn eigenlijk precies de grenzen van de actiegebieden," wil meneer Van Wijk weten. Uit het los uitgedeelde kaartje blijkt dat slechts
een deel van de Prlnsessèweg misschien in de toekomst bebouwd
wordt, maar in de concept-structuurschets is de cirkel veel groter. Uit de
tekst, die bijzonder vaag is, valt zelfs
helemaal niet op te maken wat er
tussen de Prinsesseweg en de Koninginneweg moet komen. Kunnen de

bewoners straks nog wel parkeren op
het Zwarte Veld? Een vertegenwoordiger van de Mariaschool vraagt bovendien of zijn school mag blijven
staan aan de Prinsesseweg. „Scholen
horen in het dorp. Waarom staat onze
school dan niet in de schets?"

Vaag
Allemaal vragen waarop slechts
vage antwoorden komen. Zo is een
haalbaarheidsonderzoek volgens projectleidster Storm van de gemeente
bijvoorbeeld nu nog niet relevant. „In
een structuurschets gaat het om een
samenhangend geheel. Het is pas een
eerste fase." Toch baart het Poelman
grote zorgen. „Aan nieuwe eigenaren
ben je namelijk verplicht om te vertellen dat de gemeente plannen heeft
om het huis in de toekomst te onteigenen. Ik vrees dus voor de economische gevolgen van deze schets, ook al
zijn de plannen nog zo vaag." Haar
reactie ontlokt de zaal een stevig applaus.
Dat ze niet helemaal ongelijk heeft,

blijkt na de bijeenkomst. Een ambtcnaar laat zich namelijk ontvallen dat
de vorige structuurschets, die in '92
werd weggestemd, toch nog steeds
door allerlei instanties en overheden
serieus wordt genomen. „Zolang er
niets anders is, gebruiken we die
maar," zegt de ambtenaar.
Voor de bewoners rondom de Prinsesseweg is er mogelijk beter nieuws.
Volgens verkeersambtenaar Mullers
kan een parkeergarage in het voormalige bedrijf van Versteege de parkeerclruk elders oplossen. „Dat hebben we in onderzoek," vertelt Mullers.

Mariaschool
De leerkracht van de Mariaschool
moet het met een minder positief antwoord doen: „Het gebied bij de Prinsesseweg is dringend aan vernieuwing toe en er zijn signalen dat het
ministerie de opheffingsnorm gaat
opschuiven, zodat de toekomst van de
Mariaschool niet meer zo zeker is.
Vervolg op pagina 3

'Meneer Salabim9 krijgt kinderen stil

Waterbak maakt kunstwerk
meer dan twee keer zo duur
volking uitleggen," zei J. van

akkoord. Volgens de meer-

dan de kunstenaar zelf vragen zeilen van een sterke soort

dat de 72 duizend gulden extra kosten van onderge-

helemaal duidelijk. Mogelijk
vallen de kosten van het raadhuis lager uit.
Op dit moment onderzoekt de
gemeente ook of een landelijk
cultuurfonds wil bijdragen.
De waterpartij heeft behalve
een esthetische waarde volgens
wethouder De Jong ook een
praktisch voordeel. Door dat

dat vandalen het kunstwerk on-

het aangebouwde deel van Westerloo (PvdA). „Eerst af- der handen nemen. „Wie het
het raadhuis. De gemeente- spreken dat je l procent uit- wil beschadigen, krijgt eerst
raad ging hier dinsdag mee trekt voor een kunstwerk en natte voeten. Daarnaast zijn de
er een waterpartij bij ver- kunststof, zodat ze tegen wind
derheid van de raad geeft de of hij Dat
kan niet."
en vandalisme bestand zijn."
waterpartij zóveel meer- zint.
Waar de waterbak van beVan Leeuwen vroeg bovenwaarde aan het kunstwerk, taald
moet worden, is nog niet dien aan wethouder De Jong of

schikt belang zijn.

Het kunstwerk gaat nu in
plaats van 55 duizend gulden
maar liefst 127 duizend gulden
kosten. Volgens de voltallige
PvdA-fractie, D66-er Han van
Leeuwen en WD-er Prits van
Caspel is het niet eerlijk om zo-

Woonwagens in
nieuwe wijk
ZANDVOORT - In de stationsvallei, waar in de toekomst 540 woningen komen,
gaat de gemeente Zandvoort
ook vier woonwagens plaatsen.
Volgens Peter van Delft, hoofd
Ruimtelijke Ontwikkeling is
dit een opdracht vanjaren geleden, die de gemeente destijds
van de provincie kreeg. „Er
moest ruimte worden gecreeerd voor vier standplaatsen. Die opdracht moeten we
nog steeds vervullen, "aldus
van Delft.
Het is nog niet bekend welke
woonwagenbewoners er mogen
wonen. In Zandvoort zijn al
twee woonwagenkampen, een
op het Keesomplein en een in
de Jac. P. Thijsseweg. Van de
provincie mag het eerste kamp
blijven, het tweede kamp moet
verhuizen naar de Heimanstraat.

Vechtersbaas
meldt zich

ze ook rekening houdt met de
onderhoudskosten.
Vorige
week heeft Paola van der Drift
van Leefbaar Zandvoort dat
ook al aangekaart tijdens het
Politiek Café. De Jong beloofde
dat de onderhoudskosten
„meegenomen worden in de
kosten van het totale onderhoud van het raadhuis."

Onbekenden spannen
draad over glijbaan
ZANDVOORT - Onbekenden hebben dinsdagmiddag

dwars over de glijbaan van het speeltuintje op de hoek
van de Prinsesseweg en de Oosterstraat ijzerdraad
gespannen. Aan de glijbaan hing ook een lus van ijzerdraad. Behalve een kind met een tand door de lip, heeft
het draad geen slachtoffers veroorzaakt. De politie
heeft op verzoek van een moeder het scherpe draad
weggehaald. Vermoedelijk hebben kinderen de binnenste draden van een telefoonkabel aan de glijbaan beves-

tigd.

„Levensgevaarlijk," zegt Elly Scheffer, de moeder die het
draad dinsdagmiddag ontdekte. „Je moet er niet aan denken
wat er had kunnen gebeuren als een kind even niet zou
opletten. Bovendien doen kinderen hele rare dingen. Stel dat
ze elkaar vastbinden met het draad. Dat krijg je zomaar niet
los. Mij lukte het ook niet. De politie moest eraan te pas
komen om het los te snijden."
Het duurde overigens geruime tijd voordat de politie
kwam. Al om kwart over drie belde Scheffer voor de eerste
keer. Niemand op het bureau van Zandvoort nam op. Daarna
draaide ze het 06-11 alarmnummer. Pas toen ze om kwart
voor vier voor de derde keer het bureau belde, ondernam de
politie actie. Waarom het zo lang moest duren, is onduidelijk.
Volgens de agenten die het draad verwijderden, hadden ze de
melding pas net doorgekregen. Politievoorlichter Jaap Hage
was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

ZANDVOORT - De man die
een paar weken geleden een
Duitse toerist aanviel, heeft
zich gemeld, omdat hij spijt
heeft gekregen van zijn daad.
De 41-jarige vechtersbaas uit
Zandvoort vond dat de Duitser
onvoldoende respect had voor
een Nederlander die met zijn
honden door de Zeestraat wanZANDVOORT - De Ne- paal de grond in gaat. Dat is een
delde. Hij bezorgde de Duitser
krap tijdschema. Er mag dan
een gekneusde rib en een pijn- derlandse Spoorwegen, wolijke kaak.
ningbouwvereniging EMM, ook niks verkeerd gaan. Ik vereen nog onbekende project- wacht eerlijk gezegd niet veel
weerstand van de inwoners van
ontwikkelaar en de gemeenHonden sterk
te Zandvoort gaan 120 tot Zandvoort. Er is een krappe
woningmarkt. Dat hopen we
150 miljoen gulden investeverwaarloosd
met dit plan voor een groot deel
ren
voor
de
540
huuren
ZANDVOORT - De politie koopwoningen bij het sta- te kunnen opheffen."
heeft vorige week in de Hulsmanstraat twee sterk verma- tion. Vrijdag heeft de geVoorbereiden
gerde honden weggehaald, om- meente Zandvoort alvast
samenwerkingsoverdat hun baas ze niet goed ver- een
De volgende fase kan nu van
zorgde. De dieren hadden geen eenkomst gesloten met
start gaan, het voorbereiden
hok voor de nacht of om in te NS-Vastgoed om de nieuw- van het plan. Dit gebeurt in een
schuilen bij slecht weer. Ze lie- bouwplannen verder uit te soort workshop-verband tuswerken. Het gebied Stationpen los op zijn erf.
sen NS-Vastgoed, de gemeente
De politie heeft ze tijdelijk er- somgeving is de laatste gro- Zandvoort, de projectontwikgens anders ondergebracht. Ze te bouwlocatie binnen de ge- keiaars en stedebouwkundige
mogen na overleg met de offi- meentegrenzen van Zand- architecten. Uit die smeltkroes
cier van justitie en de dierenbe- voort. De planning is, dat
komt het uiteindelijke plan.
scherming weer terug naar de eind 1996 daadwerkelijkAlle gebieden in de buurt van
eigenaar, zodra deze een hok met de bouw van de eerste het station, die nu geen functie
heeft gebouwd.
serie woningen wordt be- meer hebben, wil men zo snel
mogelijk bebouwen, te begingonnen.
nen met het noordelijk deel van
De onderhandelingen tussen het rangeerterrein, de PlesmanNS-Vastgoed en de gemeente school en het noordelijk deel
Zandvoort zijn al vanaf 1993 waar de voetbalvelden liggen.
aan de gang en verliepen niet Ook op de plaats van de PelliDatum HW LW
HW LW
altijd even gladjes. Maar nu ein- kaan-sporthal zullen in de toe30 nov 09.35 05.05 22.16 17.36
01 dec 10.46 06.24 23.15 18.40 delijk overeenstemming is be- komst veertig woningen ko02 dec 11.56 07.34 -.- 19.56 reikt, is Gerard Versteege, wét- men.
03 dec 00.24 08.45 12.56 20.54 houder Ruimtelijke Ordening
optimistisch.
Het nieuwbouwproject wordt
04 dec 01.25 09.46 13.45 21.55
een mix van sociale woning05 dec 02.16 10.20 14.46 23.06
„We hebben er de laatste ja- bouw en koopwoningen. Zo zal
06 dec 02.54 11.00 15.11 23.34
ren keihard aan gewerkt om dit 30 procent van het totale wo07 dec 03.39 11.35 15.45 -.samen met ningbestand bestemd zijn voor
08 dec 04.15 00.10 16.26 12.10 grote project
NS-Vastgoed te ontwikkelen. de sociale sector. Een deel
Maanstand/getij:
Het is nu de tijd om de snelheid daarvan is bedoeld voor senioVM do 7 dec 2.17 uur
erin te houden en te realiseren, ren. 30 procent wordt eengeSpringtij vrij 8 dec.
dat eind december de eerste zinskoopwoningen van 175 tot
16.26 uur NAP + 120 cm

DEZËWEEKi
Eenzaam
Vlakbij het station staat
Q
een eenzaam huis, het
«3
huis van mevrouw Van der
Ham. Ze moet er weg, omdat
daar een nieuwe wijk komt.
Maar dat is volgens haar nog
niet eens het ergste, want ze
is een nuchtere vrouw en ziet
wel in dat de woningen hard
nodig zijn.
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Appenzeller

>:

Hans Appenzeller en
c
zijn vijf honden gaan
O
Zandvoort verlaten. De sieradenmaker en tevens ontwerper van de Coca Cola tentoonstelling in Amsterdam heeft
een huis in Haarlem gevonden. Hij vindt het wel jammer
om weg te gaan.
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Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.. tel. 5717166
Advertenties: ... tel. 5717166
Redactie:
tel. 5718648

Extra regels
voor verkoop
Helmerstraat 10
ZANDVOORT - De gemeente
gaat bekijken of ze bij de verkoop van Helmerstraat 10
strengere regels kan opstellen.
De huidige huurder, tevens toekomstige nieuwe eigenaar, mag
hoogstwaarschijnlijk als het
aan de meerderheid van de
raad ligt hun huis niet binnen
tien jaar verkopen. Doet de
nieuwe eigenaar dat wel, dan
kost dat geld.
Op voorstel van de VVD
neemt de gemeente waarschijnlijk een zogeheten 'boete-kettingbeding' in het koopcontract
op, waarmee de gemeente kan
voorkomen dat huizen achter
elkaar doorverkocht worden
aan een volgende koper. Dat is
iets anders dan een anti-speculatiebeding, want dat vervalt na
de tweede koper. Een boete-kettingbeding geldt voor een
bepaalde tijd en gaat over van
de ene op de andere koper.
Tijdens de raadsvergadering
van 19 december neemt de gemeenteraad definitief een beslissing. Dinsdagavond durfde
het college van Burgemeester
en Wethouders de knoop nog
niet door te hakken. „We willen
eerst ruggespraak voeren met
onze notaris," aldus burgemeester Van der Heijden. Bovendien moet ook de exacte
hoogte van de boete nog vastgesteld worden.

ZANDVOORT - Er komt veel extra geld uit te geven. water hoeft niemand zich voltoch een waterbak onder „Dat kunnen we niet aan de be- gens De Jong zorgen te maken
het nieuwe kunstwerk bij

Oplage: 5.300
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Ademloos bekeken de kinderen van de basisscholen donderdag en vrijdag de theatervoorstelling 'Meneer Salabim'. Daarin lieten
hun meesters en juffen zich van een andere kant zien, want zij waren de acteurs van het toneelstuk
Foto Bram de Hollander

ZANDVOORT - De Annie

KNRM voor niets uitvaren, één
keer kon de drenkeling niet
meer gered worden. In totaal is
de KNRM 43 gealarmeerd. De
meeste problemen ontstonden
opmerkelijk genoeg niet bij
harde wind, maar bij rustig
weer. Slechts één keer stond er
door de KNRM gevraagd om windkracht zeven toen de
mee te helpen met zoeken, om- KNRM een catamaran moest
dat de redders aan boord van de helpen.
Annie Poulisse in eerste instanVolgens de vrijwilligers van
tie al niemand konden vinden.
Na een uur tevergeefs zoeken de KNRM was de redding van
keerden alle boten om half één de schipper van het zeiljacht
Angie het meest spectaculair.
's nachts terug.
De KNRM redde dit jaar 12 „De man was in slaap gesukmensen. Vijf keer moest de keld en liep daardoor met zijn
schip vlak voor de kust vast,"
kijkt Chris Kemp terug. Hij signaleert dat door de nieuwe haven in IJmuiden er relatief
meer zeilboten in de knel komen dan surfers.

Nieuwe boot KNRM
vaart 2 2 keer uit

Poulisse, de nieuwe boot
van de Koninklijke Reddingmaatschappij, is 22
keer uitgevaren dit jaar.
Zondagnacht rukte de
KNRM met haar nieuwe
aanwinst en met drie boten gezien. Volgens een woordvoervan de Reddingsbrigade
van de KNRM gebeurt dat
eveneens uit, maar dat der
de laatste tijd vaker. Voor de
bleek overbodig. De redders Reddingsbrigade was de zoekkonden geen boot in nood actie een mooie gelegenheid om
vinden.

de nieuwe zoeklampen uit te
proberen. Die zijn speciaal voor
Vermoedelijk heeft iemand dit soort gelegenheden aangein plaats van twee rode vuurpij- schaft.
De Reddingsbrigade werd
len de lichten van een vliegtuig

Eind volgend jaar start bouw huizen bij station
275.000 gulden. De overige 40
procent wordt koopwoningen,
die variëren in prijzen van
350.000 gulden tot 550.000 gulden.

Typerend
Volgens Peter van Delft,
hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling, is het de doelstelling van
de gemeente om een wijk neer

Waterstanden

bouwkundig bureau 'Kraaijvanger Urbis'. De uitvoering
van dit nieuwbouwproject
•wordt een antwoord op de echte Zandvoortse stijl. Zo zullen
er in de nieuwbouwwoningen
'art-deco' en 'Jugendstil'-invloeden terug te vinden zijn, gerelateerd aan de huizen, die men
nog in de Kostverlorenstraat en
de Zeestraat ziet.
Maar er is ook 'typisch Zandvoorts' nagedacht over de stedebouwkundige indeling van
het gebied. De gemeente wil laten bouwen volgens het zogenaamde 'Kostverloren-principe': brede lange straten, allen
gelegen loodrecht op zee. De
huizen zullen zoveel mogelijk
verschillend worden uitgevoerd: twee-onder-één-kapwoningen zullen worden afgewisseld met vrijstaande huizen.
Ook de hoogteverschillen wil
men in het gebied laten bestaan. Dat geeft een afwisselende bebouwing."

Appartementencomplex
De straten in de nieuwe wijk
bij het station hebben een typisch Zandvoorts patroon:
loodrecht op de zee
Illustratie Kraaijvanger-Urbis

te zetten, die typerend is voor
Zandvoort: „Er is voortdurend
overleg met stedebouwkundige
Donald Lambert van het stede-

Hoge flats zijn volgens
Kraaijvanger Urbis 'niet wenselijk.' Maar op een tekening in de
studie van dit bureau staat wel
een voorbeeld van een appartementencomplex van 12 verdiepingen hoog, dat mogelijk op
zes plaatsen langs de Van
Speykstraat kan komen. Volgens Van Delft moeten de tekeningen in de studie niet te letterlijk genomen worden. „Het

Agenda
Donderdag 30 november
* Excursie van Vrouwen van
Nu naar de kerstmarkt in
Scharwoude. Vertrek om 8.56
vanaf het NS-station.
* 'Uhh...vergeet je kammetje
niet'-avond in La Bastille, Haltestraat 58.
Zaterdag 2 december
* Rommelmarkt in buurthuis 't
Stekkie in de Celciusstraat van
10 tot 13 uur.
Zondag 3 december
* Brick House in Yanks aan
het Dorpsplein. Aanvang 21.00
uur.
Woensdag 6 december
* Filmclub Simon van Collern
draait 'II grande cocomero' in
de filmzaal van Het Circus aan
het Gasthuisplein. Aanvang
19.30 uur.
Donderdag 7 december
* Sinterklaasviering Vrouwen
van Nu in hotel Triton. Aanvang 14.00 uur.

zou ook best een complex van Zie ook pagina 3
zes hoog kunnen worden."
De bewoners in de van Speykstraat zullen volgens Van Delft
door middel van een aantal
doorzichtpunten het vrije uitzicht voor een deel blijven behouden. De gemeente streeft ernaar, om de huur van de eengezinswoningen in de sociale sector niet duurder te maken dan
die krant moet ik hebben.
achthonderd gulden. WethouOmdat ik graag wil weten wat zich in
der Versteege: „We zullen met
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
woningbouwvereniging 'EenZandvoorts Nieuwsblad
dracht Maakt Macht' gaan sa13 weken voor maar ƒ 13,50
menwerken om de zaken zo
goed mogelijk te realiseren.
Het is nu nog de bedoeling, dat
XV"
we zoveel mogelijk subsidies
gaan binnenhalen. Zonder die
\
bijdrage, kun je sociale woningbouw wel vergeten."
l l l l
Naam: (m/v) L
Adres: l l l
Overeenkomst
In de raadszaal werd de overl l l
l l l
j l
Postcode/Plaats:! l l l l
eenkomst deze week gevierd
Telefoon:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
lr,v,n,,.„„„i,.i.„.n,i,,,.>
|
KI
met een hapje en een drankje.
Burgemeester Van der Heijden
Giro/Banknr.: l l l l l l l l l l
en de heer Portheine van
Daarna word ik abonnee en betaal per
NS-Vastgoed tekenden officieel
D kwartaal ƒ 18,87 D halfjaar ƒ 33,90 D jaar ƒ 59,20
de
samenwerkingsovereenkomst van dit grote woningbouwproject, onder toeziend
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
oog van het bestuur van EMM.
Portheine
heeft
namens
NS-Vastgoed aan de gemeente
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
toegezegd, bij realisatie van het
opgeven: 020-562.62.11.
project 'een bijdrage te zullen
Stuur deze bon in een open envelop naar
leveren', hetgeen volgens insiWeekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
ders meestal neerkomt op het
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71037 ï "017003"
schenken van een kunstwerk.
Zie ook pagina 3
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OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
De volgende commissies vergaderen
volgende week in het Raadhuis

Gerard Zwemmer
(Hekie)

woensdag 6 december 1995,18.30 uur, commissie Bestuurlijke Zaken
woensdag 6 december 1995,20.30 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn
donderdag 7 december 1995,20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ordening

van harte gefeliciteerd
met je 75-ste
verjaardag

Enige en algemene kennisgeving
Op dinsdag 21 november 1995 is op 70-jarige leeftijd overleden

ovz

£7^

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Znndvoort

De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de receptie m de hal van het Raadhuis BIJ het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren

*l

14 december a.s.

KERSTPUZZEL

Jacques Fahrenfort
J. M. Fahrenfort
Overeenkomstig zijn wens heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.
Geen bezoek aan huis.

VERBOUWING RAADHUIS
VOLTOOID

met weer prachtige prijzen
beschikbaar gesteld door:
Hoofdprijs

Afdelingen verhuizen 30 november en
1 december
De verbouwing van het Raadhuis is nagenoeg
voltooid
Zoals het er nu naar uitziet zullen alle afdelingen
op maandag 4 december op hun nieuwe plek
zitten
Dan zal ook de Centrale Balie operationeel zijn
Vanaf die datum kan men dus voor (nagenoeg)
alle gemeentelijke zaken bij de Centrale Balie
terecht en hoeft men niet meer verschillende
loketten langs

CAFÉ NEUF

ADVERTENTIES

Haltestraat
1880-1995

Prachtige Troostprijzen

GROENTEZAAK
J. DALMAN EN ZOON

HANNEKE VOIT

De verhuizing heeft plaats op donderdag
30 november en vrijdag 1 december.
Op 30 november zullen de afdelingen die nu
gehuisvestzijmnRaadhuisplein4(o a Financien,
Bouwtoezicht en Ruimtelijke Ontwikkeling) naar
het Raadhuis verhuizen
Op 1 december verhuizen de afdelingen uit de
vm Plesmanschool (Bewonerszaken) en de afdeImgen binnen het Raadhuis
Op 30 november zijn dus de afdelingen van
Raadhuisplein 4 gesloten en op 1 december zijn
alle gemeentelijke afdelingen gesjoten
Op 1 december is wel de balie in de Plesmanschool geopend van 09.00 - 10.00 uur,
maar alleen voor aangifte van geboorte en
overlijden!
Wij verzoeken u met een en ander rekening
te nouden.
Bouw- en milieudossiers zijn m de periode van
22 november tot 8 december niet m te zien Men
dient hiermee bij de aanvraag van vergunningen

Buureweg 1-3

IN VERbAINd MET OphEffilNq VAN ONZE
qROENTEZAAk WlllEN U/Ij ledEREEN

Onze KERSTMANNEN
delen zaterdag 16 december
MANDARIJNEN
uit van
groente- en fruitzaak

rlARTEÜjk bEdANkEIN VOOR huN JAREN-

UNqE klANdiziE
JAN - JANTJE EN BARbARA

AART VEER

***
Hopelijk TOT Z!ENS bij:

Grote Krocht

„JANTJE"

OVZ

NdpAViljoEN ?A

en

Ondernemers Vereniging Zandvoort

rekening mee te houden11
Vanzelfsprekend wordt getracht om de verhuizing zo vlot mogelijk te laten verlopen

De eerste bijeenkomst, over het centrum, heeft
reeds plaatsgevonden
De volgende bijeenkomsten zijn als volgt verdeeld
- woensdag 29 november 1995,' 20.00 uur
bijeenkomst over Zandvoort-Zuid en
Bentveld
locatie: Bodaan stichting. Bramenlaan 2,
Bentveld;
- vrijdag 15 december 1995, 20.00 uur bijeenkomst over Zandvoort-Noord
locatie: kantine voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen, Duintjesveldweg
(Let pp: de lokatie van dit gesprek is dus
gewijzigd!!!!)

De in gebruikneming van het vernieuwde
Raadhuis is een gelegenheid die de gehele
Zandvoortse gemeenschap aangaat De gemeente wil dit heuglijke feit dan ook samen met
de Zandvoortse bevolking vieren
Op donderdag 14 december om 15.00 uur
wordt het Raadhuis officieel geopend
De gemeente houdt die middag en avond open
huis ledereen is welkom i
Binnenkort wordt het precieze programma bekendgemaakt
Nieuwe telefoonnummers voor alle gemeentelijke diensten

Ter afsluiting van deze gespreksronde komt een
avond voor de gehele gemeente Zoveel mogelijk zullen dan ook de bevindingen uit de eerdere
bijeenkomsten worden besproken Deze avond
heeft plaats op
- woensdag 20 december 1995,20.00 uur in
Hotel Gran Dorado,Trompstraat, Zandvoort

Vanaf 1 december a s krijgen alle gemeentelijke diensten nieuwe telefoonnummers, vanwege
aansluiting op het ISDN-net Het nieuwe centrale telefoonnummer is
(023) 574 01 00

Naast deze algemene aankondiging worden
diverse instanties en organisaties rechtstreeks
uitgenodigd
Men kan tevens schriftelijk op de plannen
reageren. Dit kan t/m 19 december 1995
Reacties kan men sturen aan Burgemeester &
Wethouders van Zandvoort, t a v GG/RO,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
ledereen die mee wil discussieren kan bij het
bureau Voorlichting een informatiepakket ophalen U kunt daar ook terecht voor nadere
informatie, tel (023) 576 14 92 (vanaf 1 december (023) 574 01 62)

Vanaf 1 december kunt u met alle vragen over
alle gemeentelijke diensten terecht onder dit
telefoonnummer

PUBLIEK DEBAT OVER HERZIENING STRUCTUURSCHETS
De gemeente wil met de inwoners van Zandvoort een discussie aangaan over de uitgangspunten voor de Structuurschets
De Structuurschets geeft de gemeentelijke visie
op de ruimtelijke ontwikkelingen in Zandvoort
voor de langere termijn
Deze visie op hoofdlijnen zal het beleidskader
voor de toekomst vormen bij het vaststellen van
bestemmingsplannen, het beoordelen van
bouwplannen, de inrichting en het beheer van
wijken, de toeristische ontwikkelingen etc

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend

Het is van groot belang dat een dergelijke visie
breed wordt gedragen Daarom heeft de gemeente besloten om - voordat de Structuurschets
daadwerkelijk wordt samengesteld - met de
bevolking over de concept-beleidsuitgangspunten in discussie te gaan
In enkele discussiebijeenkomsten wil de gemeente meningen peilen en praten over zienswijze en oplossingen

95098B Boulevard P Loot 35 plaatsen garage
95099B Frans Zwaanstraat 86 plaatsen dakkapel
De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 0900 tot 1230 uur ter
inzage bij de afd Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 Belanghebbenden kunnen binnen een
redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders, t a v BWT, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort De ontvangen zienswijze worden bij
de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij
wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er
wettelijke regels bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten

Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd
op verschillende locaties Naast algemene punten over geheel Zandvoort zal per bijeenkomst
de discussie zich toespitsen op de voor een
bepaald gebied relevante onderwerpen
De aldus verkregen reacties worden verwerkt
en komen voorjaar 1996 uiteindelijk ter besluitvorming m de gemeenteraad

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wonmgwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
Raadhuisplein 4
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Een ijzersterke combinatie!

Edio MAART

JAN EN BARbARA DALMAN

Uw administratie
in goede handen

h ETEN U <JAN VAN llARTE

Uw gasbedrijf adviseert!

(JIJ uitvaartverzorging
kennemerland bv

Soc. De Manege

STOOKAKTIE '95/'96

Zandvoort
Za.avond

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

MEMPHIS TRAIN

Normaal
jaarverbruik

Leden i.b.v. pasje.
Corr. gekleed v.a. 30 jr.
Welkom za.avond v.a. 21 dec.
Tel. 5716023

Assem Assem Ajam

ƒ 14,50
Bestel tijdig uw Kerstmenu.
Wij bezoigen beide dagen GRATIS.
THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21 00 uur
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553
De natuur kent de mens.'N

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude geneeskracht van planten en kruiden uit de
hele wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfmedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

. Drogisterij-Parfumerie Bouwman ,
\Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327. J

Zand voorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk

C

BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in,
.
Een

nattira-uitvaariverxelcerinfjf
daar heb je tvat aan

Vondellaan 1A, Zandvoort

ƒ10,92
ƒ13,52
ƒ16,64
ƒ 19,24
ƒ 21,84
ƒ24,44
ƒ 27,56
ƒ30,16
ƒ 32,76
ƒ 35,36
ƒ 38,48
ƒ41,08
ƒ 45,24
ƒ 49,40
ƒ 53,56
ƒ57,72
ƒ61,36
ƒ 68,64
ƒ 75,40
ƒ82,16
ƒ 88,92

81
100
121
142
161
180
202
221
242
261
282
302
332
363
393
424
452
504
554
605
655

21
26
32
37
42
47
53
58

63
68
74

79
87
95
103
111
118
132
145
158
171

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).

Viskraam

* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.

* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensxerzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

ii

.Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen;
van een begrafenis
:
óf crematie. ." > ' . )•' • :•' •
UITVAARTCENTRUM HAARLEM :.-,.•.•:•
Direkt hulp bij een sterfgeval;
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50
-y£

Weekend aanbieding

30 nov. - 1 en 2 december
KIBBELING MENU
met SAUS en SALADE

• Z Ja, ik \\il vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaaitver/.ekering
O ontvangen. Ik heb de garantie dat ik nou; nergens aan gebonden ben.
W
"
"
/
£q naam:
man/vrouw

I
IS

^B,^
L_|

I OTT'~£'i

HOLLANDSE NIEUWE
2 SCHOLFILET

• K-i

7,50
2,50
5,-

SINT NICOLAAS-AANBIEDING
5 DECEMBER

straat:

postcode/woonplaats:
lecftijci(en):
Bon in envelop /.onder post/egel zenden aan:
Uit\'aaitccntaim Haarlem, Ant\vooranummer 318, 2000 WC Haarlem.

DE Mare
ZEEREEP
Buchel

MM

5 dagen per week geopend in winkelcentrum NIEUW NOORD
maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag - zaterdag

• 3 telefoon:
Hogeweg 2, Zandvoort

Kosten
deze week 't

Totaal vanaf
l november **

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
en-x'
Natuurlijk, de verzekering dekte alle^f ( t
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp\\" %
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.\
Alles werd met de uiterste zorg aeregeUl,\Jf
precies zoals mijn man zicli dat had voorgesteld.
riti, deze uitvaartverzekering is mijn
vertrouwen meer dan iranrd,

Haltestr. 9, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling

Een J<römpleet ^zörg^ bé
of crematie oor ^ i s j f e c f c
eiinatmi
U
-

Week
streefverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

WEEKMENU

Groente naar keuze

fi tot Z Administratiekantoor
'Oranjestraat 9 zw
Telefoon 023-5716368

Voor de week van 13-11 t/m 19-11 '95

niet live soul formatie

Tok

''

uitgerekend voor U!

SOUL NIOHT
for singles

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

kipfilet met rode pepers, champignons,
tomaten, pittig gerecht) met
nasi/bami/mihoen of witte rijst.

Wij verzorgen en begeleiden, administraties, bedrijfsoverzichten, jaarrekeningen,
diverse aangiften enz.

I

visschotel bestaande uit salade en
div. vissoorten ± 4 pers. van 65,nu voor 40,—
4 Hollandse Nieuwe 7,50

geeft u meen

Culinair ontspannen
aan de Zeeuwse kust

Het Zeeuwse eiland Walcheren met het altijd rustige
landschap, de prachtige duinenrij, het strand en de
zee is een geliefd vakantiegebied. Aan de zuidzijde
van dit eiland ligt het pittoreske dorpje Zoutelande.
Hotel Willebrord ligt op slechts 75 meter van zee en
strand.
In samenwerking met Weekmedia organiseert Hotel
Willebrord een bijzonder gastronomisch arrangement, dat geldig is m de periode van 27 oktober t/m
31 december (behalve het kerstweekend) van vrijdag
voor het diner t/m zondag na het ontbytbuffet. Op
vrijdag kunt u genieten van het culinaire 4 gangen
menu met o.a. diverse Zeeuwse visspecialiteiten. Op
zaterdagavond is er 's avonds een uitgebreid warm
en koud buffet
Het arrangement begint op vrijdag en u bent weikom vanaf ca. 14.00 uur. Het arrangement is inclusief:
- kamer met douche en toilet
- 2 x ontbijt
- l x gratis champagne aperitief
- l x 4 gangen diner op vrijdagavond
- l x warm en koud gastronomisch buffet op zaterdagavond
De kosten voor dit arrangement bedragen voor de
lezers van de kranten van Weekmedia ƒ 199,- p.p.
Toeslagen: l pers. kamer f20,- per dag.
Voor nadere informatie: Hotel Willebrord,
Smidsstraat 17, 4374 AT Zoutelande, tel. (0118) 56
12 15. Boeken is alleen mogelijk door middel van
het insturen van onderstaande volledig ingevulde
bon naar: Secretariaat Weekmedia. Postbus 2104,
1000 CC AMSTERDAM.

Bon voor onze lezers
Deelname aan dit gastronomisch weekend m de
periode van 27 oktober t/m 31 december 1995
(behalve het kerstweekend) is alleen mogelijk door
het insturen van deze volledig ingevulde bon naar
het in de bovenstaande tekst vermelde adres:

p. stuk

Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
Aantal personen:
Ie keuze datum:

2e keuze datum:.

geeft u mee

Weekmedia 17

donderdag 30 npvember 1995

'Vrijwilligersdag meer
een taak voor gemeente'

Omwonenden
Julianapark
krabbelen terug
ZANDVOORT - De twee

ZANDVOORT - „Eigenlijk zou de gemeente de vrijwilligersdag moeten oppakken en breder maken, ook de brand-

bewoners die bezwaar had-

den tegen de huizen in het

weervrijwilligers en de reddingsdiensten erbij betrekken.
Dat verdienen ze. Want wat zou een gemeente zijn zonder
vrijwilligers?" Dat zegt Mini de Wolf van het Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening op persoonlijke titel aan de

Julianapark, het zogeheten
'Alexanderpark villawijkje',
krabbelen terug. Ze hebben

het verzoek tot schorsing

van de bouwvergunning in-

vooravond van de vijfde Vrijwilligersdag op 7 december.

Ze zijn inmiddels tot overeenstemming gekomen met de projectontwikkelaar over een stuk
extra grond, zodat hun privacy
meer gewaarborgd wordt. Door
de bouw van 21 villa's in het
park achter hun huis vreesden
zij dat de nieuwe bewoners in
hun achtertuin en huis konden
kijken.
De huizen zijn nog niet allemaal verkocht. Volgens makelaar Van der Reijden hebben er
van de 21 inmiddels 11 een eigenaar. En daarnaast zijn er nog
diverse serieuze opties.

Volgens De Wolf is het waarschijnlijk de laatste keer geweest dat de vrijwilligers op een
echt feest getrakteerd worden.
„Het is steeds lastiger om aan
geld van de gemeente en sponsors te komen. Daarom pakken
we het volgend jaar vermoedelijk minder groots aan. Misschien sturen we dan een leuke
kerstkaart of organiseren we
een thema-bijeenkomst over
een interessant onderwerp."

getrokken.

Dronken bestuurder
botst vier keer
ZANDVOORT - Een stomdronken Overveense automobilist heeft vrijdag vier keer een
aanrijding
veroorzaakt
in
Zandvoort. Daarbij raakte niemand gewond. De man had 1,95
promille alcohol in zijn bloed.
Eerst botste hij in de Pakvelderstraat tegen een gevel, daarna tegen een verkeersbord en
vervolgens in de Burgemeester
Engeltaertstraat tegen een
muur. In deze straat beschadigde hij de auto van een Zandvoortse tegenligger. Een stuk
verderop stapte hij uit en liep
weg met zijn hond. Bij een bushalte pakte de politie hem op.

Weinig interesse
voor viswedstrijd
ZANDVOORT - Voor de Pierwedstrijd bij de Zeevis Vereniging Zandvoort bestond weinig
belangstelling. Ondanks de goede vangsten van de voorgaande
wedstrijden
kwamen
nu
slechts vier man opdagen.
De wegblijvers hadden dit
keer het gelijk aan hun zijde
aangezien de vangsten erg
slecht waren. Drie van de vieï
man vingen slechts één vis. Gerard Bluijs won de wedstrijd
met een vislengte van 90 centimeter. Klaas Langereis werd
tweede met een botje en Frans
Castien eindigde op de derde
plaats met de vangst van een
wijting van 26 centimeter. Voor
Peer van Warmerdam werd het
helemaal een trieste dag want
hij ving niets. De laatste Pierwedstrijd van dit jaar wordt gehouden op 16 december aanstaande.
(ADVERTENTIE)
MEDEDELING AAN
DE ABONNEES
De stijgende kosten maken voor
de Nederlandse nieuwsbladen
een aanpassing van de abonnementstarieyen noodzakelijk. In
verband hiermee zijn onze abonnementsprijzen per 1 januari
1996 als volgt vastgesteld:
ƒ 6,40 per maand
(alleen bij automatisch incasso)
ƒ 18,75 per kwartaal
ƒ 33,90 per halfjaar
ƒ 59,20 per jaar
Een los nummer kost vanaf 1 januari1996/1,95.
Wilt u bij het overmaken van uw
abonnementsgeld via giro of bank
gebruik maken van het acceptgiroformulier, dat u wordt toegestuurd? De nieuwe abonnementsprijs is daarop ingevuld.
Indien u ons een machtiging heeft
verstrekt voor automatische overschrijving van het abonnementsgeld, dan nemen wij graag aan
dat met de eerstvolgende overschrijving de nieuwe abonnementsprijs kan worden toegepast.
Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Hoofd commercie
Weekmedia

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
op donderdag m Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout. Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred : J.M. Pekeihanng.
Hoofd commercie: J F. Sas.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 023 - 5718648. Postadrespostbus 26, 2040 AA Zandvoort. Bij
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren
Dick Piet (red. chef), Ton van Doorn
(adj.chef/emdred.), Monique van
Hoogstraten.
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12, Zandvoort, tel. 023 - 5717166.
Postadres: postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 023 5730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend. maandag 13-16 u..dinsdag 1013, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12en 13-17 u., vrijdag 9-12
u.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres: Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449. Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager: R. Post.
Abonnementsprijzen- ƒ 18,75 per
kwartaal; ƒ 33,90 per halfjaar, ƒ 59,20
per jaar. voor postabonnees gelden
andere tarieven. Losse nummers ƒ
1,85.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211.
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
(023)-5717166
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Aangesloten bij de Nederlandse
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Het huis van mevrouw Van der Ham staat nu nog alleen in de grote vlakte, maar moet verdwijnen als daar een nieuwe wijk komt
Foto Bram de Hollander

Vrouw hoort veel te laat over sloop van haar huis

'Ze zijn me gewoon vergeten'
„Ze zijn me gewoon verge- bus. Vier dagen na het feestje.
ten en dat weegt voor mij Dat stelt de weduwe diep teheel zwaar." Dat zegt de leur.
64-jarige mevrouw Van der
Ham. Ze woont al zo'n 25 Pakweg 25 jaar woont ze al in
jaar in het huis op het voor- het huis 'De Windkuil' op het
malige rangeerterrein van voormalige rangeerterrein van
de NS. Maar eind 1996 wordt de spoorwegen. „Het is een
huis met een grote
daar gestart met een groots heerlijk
tuin.
Ik
heb fruitbomen, een
nieuwbouwproject. De we- moestuintje,
een garage en een
duwe, die onlangs na een heerlijk speeltuintje voor mijn
hersenbloeding aan een oog drie kleinkinderen. Ze vinden
blind raakte en gehandicapt het altijd fijn om bij oma op
is, zal binnenkort haar ge- bezoek te komen. Ik voel me
liefde huis en tuin moeten hier dan ook echt thuis."
verlaten.
Vorig jaar kreeg ze een hersenbloeding en raakte blind
aan een oog. Ook het lopen gaat
door Martha Burger
haar niet zo goed meer af. Ze
weet, dat ze in de nabije toekomst in een rolstoel zal moeIA DE KRANT moest me- ten en beseft nu meer dan ooit,
vrouw Van der Ham tot dat haar vrijheid en zelfstandighaar grote schrik verne- heid heel belangrijk zijn. Maar
men, dat de gemeente Zandvoort en de NS een overeenkomst hebben getekend voor
de bouw van 540 woningen in
het gebied Stationsomgeving.
De feestelijke plechtigheid
heeft inmiddels op het raadhuis plaatsgevonden. De heer
Portheine van NS Vastgoed en
burgemeester Van der Heijden
wisselden de beste wensen en
cadeaus uit. Een drankje en een
hapje werden geserveerd om de
samenwerkings-overeenkomst
een extra feestelijk tintje te geven.

V

als zij moet verhuizen, komt
dat zeker in het gevaar.
Toch heeft mevrouw Van der
Ham een reële en nuchtere kijk
op het leven: „Ik heb er begrip
voor dat hier nieuwe huizen
moeten komen en wens dan
ook beslist geen medelijden.
Zoveel mensen hebben in Zandvoort een huis nodig. Dat gun ik
ze best. Als er woningen komen, is dat positief voor de toekomst van onze gemeente.
Zelfs als mijn huisje daarvoor
tegen de vlakte moet, heb ik
daar begrip voor. Maar ze hadden wel eerst met me moeten
komen praten. Het was netjes
geweest, als ze me hadden verteld, wat er gaat gebeuren en
welke consequenties dat voor
mij heeft."
Eind september vroeg ze nog
hoe het ermee stond: „Eerst
belde ik naar NS-Vastgoed. Ze
zouden me terugbellen. Dat is

ZAKELIJK BEKEKEN

Feestje
Maar de 64-jarige mevrouw
Van der Ham was niet uitgenodigd op het feestje. Sterker nog,
officieel was zij nog niet eens op
de hoogte gesteld van de massaIe woningbouwplannen toen
dat feestje plaatsvond. Niet
door haar huisbaas, de NS, en
niet door de gemeente Zandvoort.
Pas nadat het Zandvoorts
Nieuwsblad achter de plannen
aanging, zijn NS en gemeente
wakker geworden. Op maandag
27 november kreeg mevrouw
Van der Ham een telefoontje en
dinsdag lag er een brief in de

Met een brede glimlach hebben de promotiepieten zaterdag
snoep uitgedeeld van de HEMA. Zij staan tussen HEMA-eigenaar Van der Laan en de medewerksters van Jupiter en de
Trompwinkel. Jupiter zorgt voor de hoofdprijs van de Sinterklaasrebus van het Zandvoorts Nieuwsblad. Troostprijswinnaars krijgen een kaasverrassing van de Trompwinkel
Foto André Lieberom

nooit meer gebeurd. Toen belde
ik naar de gemeente. Daar zeiden ze me: 'We weten van niks,
er ligt niks ter inzage.' We kregen gewoon overal nul op het
rekest. Ze dachten natuurlijk
'als we eerst alles maar rond
hebben, mevrouw redt zich
wel'. Maar zo ga je toch niet
mensen om? Ze mogen geen
nummers van de mensen maken. En daar is de gemeente
Zandvoort heel sterk in. Zonder me ook maar één keer van
te voren bericht te hebben gestuurd, pakken ze mij m'n vrijheid af. En dat weegt voor mij
heel erg zwaar."

Getekend
Wethouder Versteege verwijst de kwestie door naar de
Nederlandse Spoorwegen. „De
samenwerkingsovereenkomst
met NS-Vastgoed is nu getekend. Dit betekent, dat voor het
nieuwbouwproject
Stationsomgeving het licht van rood
op groen is gesprongen. Het is
nu voor de NS zaak om met de
bewoners te praten. Ik begrijp
dat ze dat niet eerder hebben
gedaan. Dat doen ze met voordat ze iets zeker weten. Het is
een zaak van de NS. Pas als er
problemen ontstaan, dan is de
gemeente de aangewezene om
ze op te lossen."
Volgens Tjakko Smit, projectleider NS-Vastgoed krijgt
mevrouw Van der Ham binnenkort bericht. „De mensen krijgen volgende week een briefje,
toevallig ligt dat net klaar. We
vonden het belangrijk, dat de
gemeente eerst een besluit zou
nemen. Dat heeft nogal wat tijd
gekost."
Was het niet netter geweest,
als mevrouw van te voren op de
hoogte was gesteld van de
nieuwbouwplannen en de samenwerkingsovereenkomst?
Smit: „Dat had gekund. Maar
we gaan ervan uit, dat we er met
de bewoonster uit komen. Zij
heeft huurbescherming, dat
zullen we respecteren. We zullen proberen, om samen met
haar tot een goede oplossing te
komen."

'We helpen vaker, maar krijgen niet meer geld'

Recordjaar voor Reddingsbrigade
ZANDVOORT - „Er
wordt steeds vaker een beroep op ons gedaan," zegt R.
Kuiper van de Zandvoortse
Reddingsbrigade. „En we
moeten ook steeds vaker
onze eigen auto inzetten.
Maar geld voor een tweede
auto of extra opleidingen is
er niet." De Reddingsbriga-

de heeft dit jaar alle records

gebroken. Dat blijkt uit het
zomeroverzicht.
In Zandvoort hielp de Reddingsbrigade 131 keer en verleende 289 keer eerste hulp op
het strand. Bovendien kwam de
brigade begin van dit jaar in
actie in Limburg en Gelderland
vanwege de watersnood. Uit de
cijfers komt naar voren dat de
Reddingsbrigade het dit jaar
drukker heeft gekregen dan
ooit.
Eén van de oorzaken daarvan
is mogelijk het beachwatch-project. Volgens Kuiper en L. Sol
gaven de beachwatchers regelmatig kinderen die de zee ingegaan waren als vermist op. Vervolgens moesten alle registers
opengetrokken worden, omdat
de beachwatchers dachten dat
het kind misschien verdronken
was. Sol: „Terwijl een kind dat
de zee inloopt, bijna nooit verdrinkt. Hij kan hooguit zijn
papa en mama niet meer terugvinden."

De Zandvoortse

Reddingsbrigade
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Het takenpakket van de Zandvoortse Reddingsbrigade is zeer
uitgebreid. Variërend van het assisteren van verschillende
soorten watersporters, het vinden en retourneren van
vondelingen tot het verlenen van eerste hulp. Mede door deze
uitbreiding van het aantal hulpverleningen enorm toegenomen.
[de cijfers van het jaar 'S9 zijp nog niet door de Reddingsbrigade verwerkt)

De Reddingsbrigade heeft het steeds drukker gekregen

„Het ontbreekt de beachwatchers aan voldoende opleiding
en ervaring," vinden de twee ervaren vrijwilligers van de Reddingsbrigade. Zij pleiten er dan
ook voor om in elk geval voor
het volgende seizoen te praten
over de problemen. „Want het
is misschien niet goed om dat
via de krant te doen," zegt Sol
voorzichtig.
Volgens R. Cappel, projectleiOpleiding
der van de beachwatchers vindt
In een enkel geval werd zelfs het gesprek half december
nodeloos de traumahelikopter plaats op het gemeentehuis.
uit Amsterdam erbij geroepen. Daarbij zullen niet alleen de

Reddingsbrigade en de KNRM
aanwezig zijn, maar ook de
strandpachters. „Het is namelijk goed om te kijken wat er
goed en wat er fout gegaan is
deze zomer, zodat we eventueel
volgend jaar wat kunnen bijstellen." Op de kritiek van de
Reddingsbrigade wil hij niet ingaan. „In Bloemendaal waren
er immers geen problemen. Ik
weet wel waar de kritiek van de
Reddingsbrigade mee te maken
heeft, maar dat zeg ik niet."
Cappel belooft dat de beachwatchers volgend jaar meer

scholing krijgen. Ze krijgen les
over de zee, reanimatie (ook
van baby's), EHBO in de praktijk en de Algemene Plaatselijke Verordening. Het aantal posten wordt waarschijnlijk uitgebreid van vijf naar zeven. „Zodat ze beter aansluiten bij de
posten van de Reddingsbrigade," aldus Cappel.

„Maar," zegt ze, „liever zou ik
willen dat de gemeente de vrijwilligersdag overneemt en een
forum organiseert of een attentie aan de vrijwilligers geeft.
Vrijwilligers zijn er immers
voor het algemeen belang. Alleen al m de zorgsector zijn er
350 vrijwilligers. Stel dat wij
onze werkzaamheden niet
meer zouden verrichten, dan
worden heel wat ouderen niet
meer begeleid in het ziekenhuis. Wie een keer in het zie-

kenhuis is geweest, kan zich
voorstellen hoe belangrijk die
begeleiding voor ouderen is. De
gemeente zou zich ook eens
moeten afvragen wat het kost
als er geen vrijwilligerswerk
meer verricht wordt."
Om te laten merken dat de
diverse zorgorganisaties hun
medewerkers wel waarderen is
de vijfde editie van de Vrijwilligersdag in elk geval extra feestelijk. De vrijwilligers worden
getrakteerd op een feest in Sociëteit De Manege met een
koud buffet en diverse artiesten zoals Ria Valk, Pieter Joustra en De Wurf.
Volgens De Wolf zijn de vnjwilligers erg enthousiast, want
inmiddels hebben zich 215
mensen voor de dag aangemeld. De dag is bestemd voor
de vrijwilligers van het CvVH,
het Rode Kruis, de Zonnebloem, de verzorgingstehuizen,
de Stichting Welzijn Ouderen
en de kerken.

(ADVERTENTIE)

Gevraagd

MEDEWERKER M/V
voor 4 of 5 ochtenden ± 30 uur per week
in onze keuken voor het bereiden van
salades en maaltijden.
Inl. groente- en fruitspeciaalzaak

AART %f^ft

Grote Krocht 25
tel. 5714404

Nieuwe dirigent leidt
concert Toonkunstkoor
ZANDVOORT - Normaalgesproken is het halfjaarlijkse concert voor het
Toonkunstkoor al een spannende
aangelegenheid,
maar deze keer zullen op 10
december de koorleden vast
wat extra bibbers hebben.
Want de nieuwe dirigent
Tetsuro Hanai leidt het
koor tijdens de opvoering
van het 'Weihnachts-Oratorium'.
„Onze nieuwe dirigent heeft
er flink aan getrokken. Hij wilde onze stemmen op een hoger
peil brengen," vertelt voorzitter
R. de Hoop. „We doen tijdens
de repetities veel stemoefeningen. En dat leidt tot goede resultaten. De mensen die niet
meer zo zuiver zongen, klinken
nu weer als een klok."
Thuis moeten de leden van
het koor ook meer oefenen
sinds Hanai deze zomer aantrad. „Hij wil dat we minder op
onze muziektaladen letten en
meer op hem. Dat is goed voor
de dynamiek." De Hoop is zeer
tevreden. „Het is heerlijk om zo
intensief bezig te zijn, dat geeft
echt heel veel voldoening."

Akoestiek
Hij kijkt erg uit naar het concert. „De Hervormde Kerk
heeft een prachtige akoestiek,
alhoewel ik altijd wel moet
wennen tijdens de generale repetitie. In een lege kerk klinken
onze gezangen namelijk heel
anders dan in een volle."
De Hoop vindt het bovendien
jammer dat er slechts driehondefd mensen in de kerk kunnen
zitten, zodat het Toonkunstkoor nauwelijks uit de kosten
kan komen. „Het verschil met
een gewoon koor en een Toonkunstkoor is dac je er een echt
orkest en geschoolde solisten
voor nodig hebt. Die zijn duur.

Maar ja, wij kunnen die prachtige aria's niet zingen."
Aan het concert in de Hervormde Kerk werken dan ook
het barokorkest Plorilegium
Musicum, sopraan Jenny Haisma, counter-tenor Memderd
Zwart, tenor Eitan Sorek en
bas Torn Sol mee. Het 'Weihnachts-Oratorium' vertelt het
kerstverhaal. Omdat gezongen
Duitse teksten soms moeilijk
verstaanbaar zijn, wordt m de
kerk de tekst met de vertaling
uitgedeeld.
Dat het concert 's avonds
plaatsvindt, is volgens De Hoop
achteraf een geluk bij een ongeluk. „Liever zouden we 's middags zingen, zodat ouderen beter in de gelegenheid waren om
te komen. Maar helaas konden
sommige leden niet. Achteraf
ben ik er wel blij om, want je
moet er niet aan denken dat wij
staan te zingen als buiten de
kerstmarkt wordt gehouden en
de kerstman met zijn bel rinkelt."
Wie 's avonds na de kerstmarkt in de
sfeer wil blijven, is welkom bij de opvoering van het 'Weihruchtsoratorium' in de Hervormde Kerk. Het concert begint om kwart o\er acht. Kaarten zijn verkrijgbaar bij onder andere
R. de Hoop, Regentesseweg 1. De toegangsprljs bedraagt twintig gulden

Zandvoorts
Nieuwsblad

Structuurschets

Vervolg van voorpagina
Daarom staat de Manaschool
niet m de structuurschets."
Eén antwoord levert echter
het meeste tumult in de zaal op
„Het kaartje dat u vanavond gekregen heeft, moet slechts een
globale indruk van de ontwikkelmg geven," probeert projectleidster Storm. Dat pikt de zaal
echter niet. „Waar hebben we
het dan over," roept een meneer. Een ander besluit het
kaartje dan maar te verscheuren.
Als voorzitter Hogendoorn
de avond afsluit, trekken twee
oudere Zandvoorters van het
Fenemaplein hun jas al aan. Ze
hebben er genoeg van. „Het is
precies Van Agt: je hoort ze hier
praten, maar als je een kwartier
later terugkomt zijn ze nog bi]
hetzelfde detail. Aan de hoofdpunten gaan ze gewoon voorbij."

Cursussen in
't Stekkie
ZANDVOORT

- Buurt-

huis 't Stekkie in Noord
start vanaf januari cursussen voor kinderen en volwassenen. Wie zich voor
een van de cursussen wil opgeven, kan van maandag tot

en met woensdag van tien
tot vier uur terecht bij Mare
Hillebrink (telefoonnummer 023-5717113).
Voor kinderen zijn er de volgende cursussen: fimokleien
(elke dinsdag van kwart voor
vier tot kwart voor zes), vliegers bouwen (elke donderdagmiddag van vijf tot half zeven),
koken (elke dinsdagmiddag
van half vier tot kwart voor vijf
en van vijf uur tot kwart voor
zeven), schmincken
(elke
maandagmiddag van kwart
over vier tot kwart voor zes),
tekenen en schilderen (elke
donderdag van vier tot vijf
uur), aerobics (elke vrijdagmiddag van vijf tot zes uur).
De cursussen voor volwassenen variëren van internationaal
koken tot bridgen en van aquarelleren tot boetseren. Ze worden op diverse tijdstippen gehouden. Het koken is op dinsdagavond van zeven tot tien,
het aquarelleren op woensdagmorgen van negen tot half 12,
het bridgen voor beginners van
twee tot half vijf op donderdagmiddag en portretten boetseren leert men op donderdagavond van acht tot tien uur.
Het inschrijfcursus is per
cursus verschillend. Over het
algemeen zijn de cursussen
voor kinderen wat goedkoper
(tot tachtig gulden) van voor
volwassenen (van 110 tot 160
gulden). Wie meer wil weten
over de aanvangsdatum van de
cursus, wordt verzocht eveneens contact op te nemen met
M. Hillebrink.

Jaap Hage
op de radio
ZANDVOORT/HEEMSTEDE - Politie-voorlichter Jaap
Hage is op donderdagavond
van acht tot negen uur op Radio De Branding te horen. In
het wekelijkse programma
Backstage van de Heemsteedse
lokale radio vertelt Hage over
zijn rol als tussenpersoon tussen de media en de politie. Bovendien mag hij zijn lievelingsplaten draaien. Radio De Branding zit op 106.2 FM (in de
ether).

Bestuur GBZ wil anders dan fractie
ZANDVOORT - Er gaapt een hebben bij de inspraakbij eenkloof tussen het bestuur van komst over de concept-strucGemeente Belangen Zandvoort tuurschets.
en de fractie. Zo wil het bestuur
De raadsleden en de wethougeen hoogbouw meer die boven der van GBZ, die nadrukkelijk
de stedelijke bebouwing uit- afstand hebben genomen van
steekt, de huidige rijrichting in het pamflet, willen gedeeltelijk
de Haltestraat en de Oranje- iets anders dan het bestuur van
straat handhaven, de open de partij. Zo verdedigt wethouruimten in het centrum bewa- der Flieringa van GBZ bijvoorren, het Raadhuisplein niet vol- beeld de hoge toren van Eurobouwen en parkeergelegenheid tel en de herinrichting van het
in de Louis Davidsstraat creé- Raadhuisplein. Dat staat m de
ren. Dat blijkt uit het pamflet concept-structuurschets die hij
dat de bestuursleden van de met de andere collegeleden gepartij donderdag uitgedeeld presenteerd heeft.

Die kijkt overigens liever
naar andere dingen. Kuiper
haalt bijvoorbeeld aan dat er
dit jaar bijna een record aantal
vondelingen werden teruggebracht. Maar helst 301 kinderen, terwijl het er normaal ongeveer 250 zijn. „Een paar jaar
geleden braken we het record.
Toen hadden we 445 vondelingen."

Kwallebeten
Daarnaast springen vier 'gevallen' uit het overzicht: een
77-jarige drenkeling uit Amsterdam raakte op 3 augustus onderkoeld. Een 65-jarige man uit
Amsterdam kreeg een hartinfarct op 16 juli. Ook een 77-jarige Duitse vrouw had last van
haar hart op 23 augustus. En
een 41-jarige vrouw uit Zutphen
liep een gekneusde neus bij een
vechtpartij op het strand op.
Enthousiast vertelt Sol dat ze
dit jaar opvallend weinig kwallebeten hoefde te behandelen.
„Ik heb nauwelijks een kwal gezien. Vermoedelijk komt dat
doordat de Oostenwind, waarbij normaal gesproken veel
kwallen op het strand gewor- Veel termen uit de structuurschets gaat de meeste mensen boven hun pet
Illustratie
pen worden, te kort aanhield."

Maic do Buoi

donderdag 30 november 1995
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SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vraag vrijblijvend

Super
NOORD

NOVILON MARMOLEUM

Vrijblijvend

offerte.

let op onze

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

knaloanbiedingen

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

landbouw, natuurbeheer
envisserij
Het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente is een onderzoekinstelling voor de sectoren glasgroente en bloemisterij.
Binnen het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (vestigingen in Aalsmeer en Naaldwijk) verzorgt de Stafafdeling Financiële
en Materiele Zaken de financiële beheersaangelegenheden. Het hoofd van de afdeling zetelt in Naaldwijk; in Aalsmeer zijn een medewerker
en assistent-medewerker gevestigd.
Vereist:

Het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente
vraagt een:

MEAO of gelijkwaardig niveau.

assistent/medewerker
financiële en
materiële zaken (v/m)

SLIPS IN ALLE
MODELLEN
EN KLEUREN

Standplaats: Aalsmeer.
Salaris:
Maximaal ƒ 3.497,- bruto per maand, bij volledige
werkweek, exclusief 8% vakantietoeslag.
Telefonische inlichtingen:
kunnen worden ingewonnen bij mevrouw
C. Zoutendijk-Rering, medewerker FMZ, onder
nummer 0297-352220 en de heer
A. van der Linden, hoofd Stafafdeling FMZ,
onder nummer 0174-636709.

voor 38 uur per week

3+

*De, Qutte,

TIJDELIJK

GELDIG VAN 1 T/M

Bij koud weer,
gezellig rondom
het open haardvuur
P. S. Heeft u al aan de
Kerstdagen gedacht?

i

Taak:
-verzorgen van de crediteurenadministratie,
controleren en verwerken van declaraties en
tijdsbestedingsformulieren met behulp van
geautomatiseerd systeem;
-voeren van kasbeheer en het verrichten van
algemene administratieve werkzaamheden
binnen de stafafdeling FMZ;
- vervangt de medewerker FMZ bij diens
afwezigheid.
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1995

BIJ A A N K O O P VAN
DRIE 5LOGGI SLIPS
VAN EEN MODEL
IS DE V I E R D E G RAUS

Boul. Barnaart 14

Gevraagd

VERKRIJGBAAR BIJ

Kroon Mode

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 5712932
ledere dinsdag en woensdag gesloten.

Haltestraat 55

275,310,-

Hoogte tot maximaal 400

voor 4 of 5 ochtenden ± 30 uur per week
in onze keuken voor het bereiden van
salades en maaltijden.

Grote Krocht 25
tel. 57 14404

jbl tOtbUU

199,249,-

MEDEWERKER M/V
Inl. groente- en fruitspeciaalzaak

Lamdlen voor ƒ 199,
Breedte
Stof
Kunststof

[Windéko-prijzen zijn echt all-in!
350,~l Gratis en vrijblijvend thuis winkelen^
399,l Gratis meten
"""
lAiie maten .n cm i j f ] 2 maanden
volledige garantie
Nooit voorrykosten l

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

(unststof lamellen l Jaloezieën
Rolgordijnen
tot 25% korting tot 25% korting l tot 20% korting BELNU» ma. t/m za. 9.00 tot 21.00 waA

ing stijgt!
Maar ook de extra prijzen van
de Postcode Loterij zijn niet
mis. Dit maal is het de
SuperPostcodePrijs van 5 miljoen waar heel Nederland al
maanden naartoe leeft. Op

Is het uw geld datHenny
hier In zijn handen heeft?
Het zou goed kunnen.' Kijk
7 december naar de Surprise
Show. Misschien is het voor
u "surprise"!

7.

45

voor

HALTESTRAAT 54, tel. 5712451

wensen u

De grootste prijzen wint u in de Postcode Loterij

5 miljoen!

met gratis pakje roggebrood

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

topkwaliteit voor uw raam
b.g.g. bel gratis 06-0226222. Hoofdkantoor: Nautilusstraat l 67, Tilburg.

De Postcode Loterij heeft de
grootste én de leukste prijzen.
Zo maakt u in de Postcode
Loterij Record Show elke
week kans op prijzen
tot
25.000,- met uw winnende
bingo-cijfers. En in de maandelijkse trekking trekt u mee
voor een bedrag van 2 tot 7
miljoen, de Mega Jackpot.

Bestaande uit:
- 1 beker erwtensoep
- 150 gram katenspek

TOPSLAGER VRÉEBURG

Deskundig advies.

023 53 57222

De Postcode Loterij is nu spannender dan ooit. Op
donderdagavond 7 december valt de SuperPostcodePrijs van 5 miljoen gulden en maandag 4 december heeft u in de Postcode Loterij Record Show tienmaal kans op een prachtige BMW! Kijk dus maandagen donderdagavond RTL 4.

Schriftelijke sollicitaties vóór 16 december a.s.
richten aan het Proefstation voor Bloemisterij en
Glasgroente, afdeling Personeelszaken,
Linnaeuslaan 2a, 1431JV Aalsmeer.

Model A

donderdag 7 december kunt u
tijdens de Surprise Show live
op TV meemaken welke
buren in Nederland miljonair
worden! U wellicht? Surprise!

ƒ45,-

Eén tientje
U maakt al kans op al die
spannende prijzen van de
Postcode Loterij voor één
tientje per maand. Bovendien
gaat de hele netto opbrengst
van de Postcode Loterij naar
organisaties die werken aan
een schonere en betere wereld, zoals Artsen zonder
Grenzen en het Wereld Natuur
Fonds. En ook dat is winst
voor u!

Model B

in het
l Nieuwsblad
van 28 december 199S
Ik kies model:

Speelt u nog niet mee? Vul
dan beslist nu de bon in en
stuur hem op. En u weet het:
met hoe meer loten u speelt,
hoe meer u wint! B

Naam:
ƒ70,-

Adres:
Postcode:

ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bmgoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
/ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

Plaats:

Model C

Handtekening:

D ƒ 20.- (twee lotnummers)
D ƒ10,- (een lotnummer)

Naam:

Q dhr. ö mevr.

Mijn tekst luidt:

Adres

DE UITSI^GÉNA/AÏStë? NOVEMBER
Stand Mega Jackpot:

De overige Bmgoprijzen:

4miljoen

Getal 22 t/m 36

41
12
De Bingocijfers:
32
Getal 1 t/m 21
27
05
44 17 37 04 21 02 36 14
35 33 29 11 39 34 28 31
03 20 40 23 25 l 38 43 19
Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.0OO,Zef/outen voorbehouden

/10.000,ƒ1.000,-

/ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

18
10
16
08
09
24
42

20,10,-

f i::

Postcode
Plaats
Bel mi] bij een prijs
boven ƒ 10 000,- Tel
Postbanknummer.

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

150.9S.11

Straatpriis:
/3.00O,6285 AG
Keuze Prijs
6285 AG 023

De BMW: 3471 DE 011 te Kamerik

Bon uitknippen en m een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
• 2501 ZV Den Haag.

NATIONALE
• LOTERIJ

ƒ 100,-

Inzenden tot uiterlijk 14 december 1995 naar:
Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
of aanleveren Gasthuisplein 12, Zandvoort,
tel. 023-5717166, fax: 023-5730497

/eekmedia 17
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vertrekkende sieradenontwerperAppenzeller blijft van Zandvoort houden
met

Ik hou van het weidse dat je hier ziet'

Vijf jaar geleden

ZANDVOORT - Met z$jn vijf honden en zijn
regelmatig wisselende brillencollectie is hij een
opvallende Zandvoorter. Echter niet meer voor lang,
vvant hij verruilt huize Rembrandt in de
Kostverlorenstraat voor een riant huis in Haarlem.
Hans Appenzeller, sieradenmaker en ontwerper van de
Coca Cola-tentoonstelling, zal echter nog wel
regelmatig te zien zijn in Zandvoort. „Want ik hou van
liet weidse dat je ziet als je met de trein Overveen
voorbij bent gereden. Dan gaat er een panorama voor je
open."

Belichting
De panelen zijn donker, zodat
Ie etalages meer opvallen. Aptenzeller speelt veel met de bechting. „Dat heb ik afgekeken
an het Amerikaanse theater,
ielichting en vormgeving zijn
eel belangrijk. Als je diverse
ieraden op een hoop gooit, ziet
et er niet aantrekkelijk uit.
laar als je er een ring uitlicht
n daar een spot op zet, wil ieereen haar hebben."
Appenzeller woont in een
uis met een gouden open
aard, wat hem in februari 1993

nog een artikel in het woontijdschrift 'Eigen Huis' opleverde.
„Ik heb altijd iets van goud in
mijn huis. Dat is niet zo gek,
want ik werk daar immers ook
mee." Toch staat zijn huiskamer, waar de vijf honden elk
een eigen plekje op de rode banken hebben en de papegaai in
de hoek grotesk protesteert,
niet vol met goud of zilver. „Je
moet het ook weer niet overdrijven," vindt Appenzeller, die
zijn vak al 25 jaar uitoefent.

W

Zandvoorters herkennen zijn
huis, dat inmiddels te koop
staat, aan de buste van Rembrandt die voor op de gevel zit.
De letters 'Huize Rembrandt'
zijn volgens Appenzeller een
voor een naar beneden gekomen. „Ik heb ze nog wel bewaard, hoor."

Duinen
Hij woont nog maar kort in
Zandvoort. Negen jaar leefde
hij in een eenzaam huis op een
heuvel in Amerika. „Toen ik in
1991 terug in Nederland kwam,
zat ik dus met een probleem.
Moest ik een grachtenpandje in
Amsterdam kopen? Zandvoort,
dat ik al redelijk kende doordat
ik er vroeger met mijn moeder
kwam, leek me een aardig alternatief. De duinen hebben ook
wel iets weg van kleine heuvels."

Rembrandt blikt statig vanaf het huis van Hans Appenzeller de Kostverlorenstraat in
's Morgens loopt hij dan ook
vaak door de duinen of op het
strand met zijn honden.
„Het is heerlijk om als eerste
om zeven uur 's morgens langs
de zee te lopen. Dat zal ik in
Haarlem wel missen. Maar ja,
daar heb je in elk geval nog het
Haarlemmerhout."

(ADVERTENTIE)

j Kerkdiensten
Weekend
2/3 december 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds van Leeuwen met doopplechtigheid en
jongerenkoor 'The new choir
singers'.
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: prof dr Manenschijn.
Roomskatholieke Kerk, Grote

Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor v
Polvliet en mevr Boddaert.
Zondag 10.30 uur: pastor Duijves, met kinderkoor.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
t Zaterdag 10.45 uur: dienst in
Nieuw-Unicum met ds vd Meer,
met de Van Braghtzangers.
Zondag 10.30 uur: mevr Broström.

j Weekenddiensten

Speelweek van 30 Nov t/m 6 Dec
BII.L PULLMAN

Het Meest
Betoverende
Liefdes verhaal
Ooit Verteld.
NEDERLANDSE
VERSIE

A. L

A. L

Do t/m Di
19.00

13,30 en 15.30

16 jaar
Dagelijks

21.30

Woensdag 6 December om 19.30 uur

IL GRANDE COCOMERO
ij

Weekend:
2/3 december 1995
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE:
Dierenbescherming
023-5246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-5334323.

SANDRA BUULOCK

Dagelijks

Tien jaar geleden

Verkeer Leidt auto's zoveel mogelijk om het Vakanticdorp De gemeente wil misschien op het
centrum heen. Dat is de boodschap van de nota's circuit een vakantiedorp laten bouwen Als dat
'Hoofdwegenstructuur' en 'Verkeersstructuur plan doorgaat moeten wel het rijk of de provin
Zandvoort'. Het verkeer moet via de Cornelis cie flink bijdragen, want de gemeente heeft ruim
van der Werffstraat en de Frans Zwaanstraat een miljoen gulden nodig om het contract met de
rijden. In een derde nota, over het parkeren, exploitant van het circuit af te kopen
wordt voorgesteld om speciale regelingen voor Sinterklaas De kinderen van Zandvoort zijn dit
Zandvoorters te treffen, zoals bijvoorbeeld een jaar toegezwaaid vanuit de lucht door Sinter
abonnement of een ontheffing.
klaas. De Goedheihgman stond hoos; en droog op
het dak van de taxicentrale Met behulp van een
Bruin water Het bruine water dat m Zandvoort hoogwerker en de brandweer kwam Sinterklaab
uit de kraan komt, is te wijten aan een slecht weer naar beneden.
werkende pomp in Bentveld. De zuiveringsmstallatie is kapot. Het bestuur van het Waterlei- Dapper Een mevrouw uit de Mezgei straat heelt
dmgbednjf Zuid-Kennemerland houdt vanmid- een inbreker op de vlucht gejaagd Ze ontdekte
de geveltoerist toen hij haar slaapkamer inklom
dag spoedberaad.
De vrouw die de inbreker eerst protaeeide vast te
Bennohelm Het monumentale pand Bennoheim grijpen, gooide vervolgens twee bloempotten
aan de Kostverlorenstraat wordt waarschijnlijk naar de man Een daarvan vloog door het raam,
al in 1991 gesloopt om er nieuwbouw voor in de waardoor de buren gealarmeerd werden. De inplaats te zetten. Aanvankelijk lag het m de be- breker nam de benen.
doeling om het gebouw enige jaren later pas weg Flieringa Inspraak Nu, de partij van huisarts
te halen.
Pheringa, vindt dat het rijk en de provincie wanbeleid voeren Ze hadden nooit mogen zeggen
Remise Een nieuwe remise moet de efficiëntie dat het circuit wegmoet en dat Zandvoort niet
bevorderen. Volgens het hoofd van de reinigings- meer mag uitbreiden, meent Pheringa
dienst is iedereen er dan ook blij mee.
Sociale Dienst VVD-er Attema vindt dat de SociStructuurschets De EMM blijft buiten de com- ale Dienst extra personeel moet krijgen om de
missie die de structuurschets gaat begeleiden. drukte op te vangen

door Monique van Hoogstraten

„Bovendien," voegt hij er lasr vrolijk aan toe, „heb ik een
lekker Indonesisch restauranJe m de Haltestraat ontdekt
d-aar ze voor vegetariërs ook
Smakelijke gerechten hebben."
j De sieradenontwerper heeft
ijen winkel in Amsterdam,
jpaar heeft het de laatste maan3en ook erg druk gehad met de
Coca Cola-tentoonstelling in de
Beurs van Berlage die vrijdag
[eopend is en nog tot eind janu|n loopt. De tentoonstelling
leeft hij ontworpen volgens het
juitprincipe: De spullen en posers staan in etalages, wie van
ovenaf kijkt ziet dat de pane£n in een ruit geplaatst zijn en
e vensters hebben zo nu en
an ook de vorm van een ruit.
jCoca Cola had vroeger een
go m de vorm van een ruit."

de badplaatsdoor

Regie: Francesca Archibugi
met: Sergio Castellitto en Anne Qaeliena

WORDT LID VAN DE FILMCLUB
Qasthulsplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel: 02507-18686

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is met nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren
(023-) 5714561, Vermissingsdienst 023-5383361, Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-)
5713888,
Asiel
Haarlem
023-5244443. Stichting Regionale
Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag),
ook voor melding van zoekgeraakte of gevonden dieren.
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 471471,
dag en nacht bereikbaar voor
een gesprek van mens tot mens.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. (023-) 5717373,

op alle werkdagen
van
10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (023-) 5719393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. (023-) 5719393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per persoon bedragen vanaf
l juli 1991: ƒ 1,50 voor een enkele
rit, ƒ2,- voor een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-5320464. Spreekuur
op werkdagen
van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere mwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5719562 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

AT MOET ZANDVOORT
met een busbaan? Dat
vragen sommige mensen zich misschien af naar aanleiding van alle ophef over deze
baan. Natuurlijk is het goed
dat mensen sneller per bus
naar en van Zandvoort kunnen
komen. Het is goed voor de
middenstand die meer klanten
krijgt en het is goed voor Zandvoorters die met de bus naar
het station moeten of hun oude
moeder in de Bodaan willen
bezoeken.
Ik stap dagelijks op lijn 80 bij
station Heemstede/Aerdenhout en ben dus een zogeheten
'ervaringsdeskundige.' Als ik
geluk heb, zakt er een bejaarde
's morgens naast me op het ijzeren bankje van de bushalte.
Die zeg ik vrolijk goedemorgen
en meestal krijg ik wel een
groet terug. Ben ik vroeg dan
kijk ik naar de rode achterlampjes van de auto's die in de
file richting Haarlem staan,
ben ik laat dan staart het grijze
asfalt me aan.
Soms stapt er een verdwaalde scholier in, die met zijn
slungelarmen een abonnement
tevoorschijn trekt, maar alweer bij het verwaarloosde
bord van Stichting De Toekomst uitstapt. Tot nog toe
heb ik in een maand tijd nog
niemand zien instappen na de
halte bij het station.
Ik hoor nog Huub van Gelder zeggen tijdens het Politiek

Stoelen stonden vaak voorover
met achterpoten op het puntje
v
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In het pand Swaluëstraat 3
viel de bezoeker net niet met de
deur het huis binnen. Dit oude
vissershuisje was geen eenkamerwoning zoals Kruisweg 10
dat momenteel dienst doet als
atelier. Achter de voordeur bevond zich waarschijnlijk het
keukentje. Hier zat de schouw,
die een ijzeren kookplaat had,
omgeven door tegels met een
schildpadmotief.
Wat kookte de vissersvrouw
in haar keukentje? Geen vis,
want die werd verkocht. Boven
het open vuur hing een verstelbare ijzeren kookpot, waarin zij
met water en klis (meelpap) rijst
vermengd met vet bereidde.
Aan tafel werden de aardappels
in een kop uiendoop gesopt.
Vlees was er meestal niet. Hooguit een stukje van het eigen varken, waarvan de zijspek werd
gerookt in de schoorsteen, die
een rookluik op zolder bevatte.
Swaluëstraat 3 had uitwendig
een oppervlakte van circa 42
vierkante meter en was iets groter dan het vissershuisie aan de

[ Burgerlijke stand H
Periode: 21 november tot en
met 27 november.
Overleden: Jacob Slagveld op
75-jarige leeftijd. Pieter Jphannes van der Marel op 74-jarige
leeftijd. Anjo Hendrik Schipper
op 64-jarige leeftijd. Dirk Halderman op 95-jarige leeftijd.
Jacques Fahrenfort op zeventigjarige leeftijd.

soon: de buschauffeur die met
zijn nuchtere kijk iedereen
weer even met twee benen op
de grond wilde zetten.
„Kijk," begon hij terwijl ik
mijn buskaart het zien, „zo'n
Café van vorige week: „In Aerbusbaan kost al gauw vijf mildenhout neemt ook weieens ie- joen. Daarvan kun je in Zandmand de bus." Ik hoop het
voort vijf huizen aan de ZuidHuub, ik hoop het.
-Boulevard of in de duinen koWant als de bus niet meer
pen. Je kunt er ook een paar
rijdt omdat de NZH alle onren- ambtelijke werkgroepen voor
dabele bussen afschaft, moet
aan het werk zetten. Of een exik op de fiets. Vrijdag staakt
tern bureau voor inschakelen,
het openbaar vervoer, wat voor daar zijn ze in Zandvoort immij alvast een voorproefje bete- mers sterk in. Maar ik kan het
kent van wat me mogelijk te
probleem ook oplossen Laat
wachten staat. Tien kilometer
de gemeentebestuurders van
heen op de fiets en tien kilome- Zandvoort, Bloemendaal en
ter terug. Goed voor mijn fiets- Haarlem een dagje met lijn 80
kuiten, dat zeker. En ik zal ook meerijden. Dan komen ze vanzeker niet morren. Nou ja,
zelf tot de conclusie dat ze savooruit, een klein beetje als het men moeten afspreken dat alle
vrijdag regent.
stoplichten beter op elkaar afEigenlijk zou ik dus voor de
gestemd moeten zijn Want
busbaan moeten zijn. En toch
daar zit de bottleneck Daarben ik tegen. Niet omdat ik
door staan de auto's veel te
zo'n medelijden met de Aervaak stil. Laat ze nu maar naar
denhouters en Bentvelders heb mij luisteren, dan komt het wel
die moeten omrijden met hun
goed. En dan vallen de files op
auto. Als je toch al de auto
die twintig mooie dagen in het
pakt, maakt die zevenhonderd jaar ook wel mee."
meter ook niet veel meer uit.
Burgemeester Van der HeijHet levert wel gevaarlijke situ- den, als u een dezer dagen uw
aties op bij de haltes, omdat de collega's spreekt, vraag ze dan
passagiers de drukke weg moe- eens mee voor een uitstapje
ten oversteken. Dat is waar.
met de bus. Het kan op alle daMaar mijn rigide standpunt
gen, behalve morgen, want dan
tegen de busbaan heeft met
gaat mijn buschauffeur op de
iets anders te maken. Ik hou
fiets.
me liever vast aan de mening
MONIQUE
van een nog deskundiger perVAN HOOGSTRATEN

Swaluëstraat 24. Hierin woonden dikwijls zes of meer mensen. Vader, moeder en het jongste kind sliepen in de ene bestee
en nog drie andere kinderen in
de tweede slaapplaats.
Behalve de twee bedsteden
bestond het meubilair uit enige
stoelen, tafel, commode en een
koppieskast. De stoelen hadden
een rietmatten zitting. Als de
stoelen niet gebruikt werden,
zette men ze vaak schuin voorover met de achterpoten op het
plint van witte tegels, een kwestie van ruimte. Op de vloer lagen plavuizen van twintig bij
twintig centimeter.
Een vrij steile trap leidde naar
boven. In sommige gevallen kon
de trap weggekanteld worden.
Het zolderluik ging 's winters
dicht, waardoor de warmte in de
kamer bleef. De visser gebruikte de kapverdieping voor zijn
gerei. Het licht kwam binnen
door een enkele glazen pan in
het dak, dat bovendien onbeschoten was. In de wintermaan-

den was de zolder ijskoud. Er is
nog een glazen dakpan te zien,
de rest van het dak is gedekt met
rode, Hollandse pannen. Aan de
linkerzijde de kleine schoorsteen, waar eens de potkachel
stond.
De gevels zijn gemetseld van
drielingen, bakstenen van een
klein formaat (190x40x90). De
vrij dunne muren werden buiten en binnen gepleisterd en
vervolgens aan de buitenkant
wit geschilderd tegen vocht. De
lichtopeningen zijn voordien
van schuiframen. In de gevels
zitten ramen met steeds drie
ruitjes, een drieruiter. Ook \vijzen de muurankers in de voorgevel erop dat het huisje omstreeks 1880 is gebouwd.
Achter het vissershuisjc lag
vroeger meestal een takkenboshoop, een mestvaalt en en een
varkenskot. Na de oorlog vcstigde Koper hier zijn inelkhandcl.
die al weer enige tijd geleden is
verdwenen.
Foto Anctie l.iobeiom
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GRUNDIG 100 HERTZ 70CM
STEREOTELETEKST
KLEUREN-TV
SONY HI-8 TRAVELLER
PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST

Superieure beeldkwaliteit,
Hi-Fi stereo. Adv. '2999.-

25PT450;Flatsquarebeeldbuis,
menusturing, easy-logic,
afstandbediening. Adv." 1795.-

1499.-

995.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28PT450; Adviesprijs'1995.-

1095.-

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST
28SL5800; 70cm. Adv. '2695.-

1695.-

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ
28PT800B; Adv. '2795.-

1975.-

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350; Adv. '1445.-

795.-

SONY HI-8 STEADY SHOT
TR750; Met beeldstabilisator,
Hi-Fi stereogeluid. Adv.*3110.-

1899.-

SONY STEADY SHOT
TR550; Lichtgewicht camcorder met beeldstabilisator,
Hi-Fi. Adviesprijs. '2530.-

1548.-

Type ST70-155; 70cm met digitale
100 Hertz techniek, perfekt beeld
door Black / Blue beeldbuis. CTTschakeling, stilstaand beeld,
16:9-schakeling, 99 voorkeuzezenders, stereo 50 Watt, teletekst
met geheugens, vele extra aansluiting, infrarood afstandbediening. Adviesprijs*3399.-

ARISTONA
TURBO-DRIVE
HIFI-STEREO
VIDEORECORDER

teletekst

Topklasse! Supersnelle
Ultra Fast Deck Mechanisme, sublieme beeldkwaliteit en HiFi-stereo
geluid. 4 koppen, De
nieuwste en eenvoudigste programmeer
systeem: SHOWVIEW +
PDC, 60 voorkeuzezenders, diverse beeldsnelheden. LCD-afstandbediening. Adviesprijs*1445.-

WHIRLPOOL
KOMBI MAGNETRON
AVM; Luxe digitale magnetron
oven, 1000 Watt vermogen,
eenvoudige bediening, Quartzgrill en handige CRISP-funktie,
enorme inhoud dus ook voor
grote gerechten. Adviesprijs*949.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

TypeTD52;Reverserend.*649.- SHARP R2V14STUNT

Géén 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden. Adviesprijs*999.-

BAUKNECHTTRA961 M O U L I N E X

WHIRLPOOL ARG647

KONDENSDROGER

Koel/vries kombi. Adv.*1235.-

Topklasse! Hi-Fi stereo geluid.

1349.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

TR350; Lichtgewicht camcorder,Hi-Fi, 10xzoom,2lux.*1980.-

K/Vtofribinafernet3laden. *1149.-

899.-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

695.

Type KG31; Flexibele indeling,
3vriesladen,automatischeontdooiing en zeer zuinig. '1498.-

PHILIPS TELETEKST
14PT155A; Adviesprijs'725.-

979.-

475.-

BOSCH 280 LITER
LUXEKOEUVRIESKOMBI

37CM KTV K V 1 2 1 2

869.-

Hi-Black, Trinitron beeldbuis,
flat square, Double-Duty
afstandbediening. "1660.-

879.-

999.-

SONY72CMKVS2921
De platste beeldbuis, voorzien
van bijna alle denkbare
mogelijkheden. Adv. '4000.-

2249.-

JVC HiFi STEREO VIDEO

SLVE50; Tri-Logic, 4 koppen, longplay. Adv.*1330.-

SONY55CMKVX2141

PHILIPS VIDEO + PDC

949.-

VF|333; "Beste koop!" 3 koppen;TELETEKST/PDC. *1095.-

Hi-BlackTrinitron.Adv.*1000.-

649.-

SONY T E L E T E K S T
M1401; Afstandbediend.*890.-

499.-

PANASONIC 63 CM
TX25G; Stereoteletekst.*! 599.-

999.-

SHARP 55 CM STEREO
DV5407; Teletekst, + AB.

649.-

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv.*1499.-

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min., rvstrommel,
zeer zuinig. Adv. *1199.-

779.-

Type ZE400E; Adv. *949.Variabele indeling. Adv.*799.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
ZANUSSI 2-DEURS

Type AWG71 9; Adv. '1 235.-

STUNT! Adviesprijs*749.-

SIEMENS 2-DEURS
235 liter. Adviesprijs*985.-

645.-

LUXE 800 TOEREN
pTgifr RQQ

h;jfey

479.-

E10; Tri-Logic voor optimaal
beeld , afstandbediening. *799.-

PANASONIC

VIDEO

245.-

NVSD30; 3 koppen, VHSHQ, LCD-afstandbed. '1 1 99.-

"
INDESIT KOELKAST

499.-

2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv."699.-

Turbo-Drive! LCD-afst.bed.*895.-

898

GAS-ELEKTRC
AEG LAVAMAT RVS ATAG
FK055; Elektrische oven, ink

Topmerk. Adviesprijs*749.-

BAUKNECHT KAST

945.-

145 LITER KOELER

3-sterren vriesvak. Adv. *749.-

465.-

BOSCH KOELKAST

475.-

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel. *1499.-

1195.-

BAUKNECHT
HT WA541
1000 toeren wasautomaat
wasautomaat

BAUKNECHTKRC3032
300 LITER KOELER

45.-

945.-

SUPER KOOKPLAA
4-pits gaskookplaat. *298

178.

SIEMENS WASAUTOM.
ASAUTOM.
Adviesprijs*1348.1348.-

845,-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

ETNA WASEMKAP
AVANCE;3-standen.Adv.*13E

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200; Afstandbediening.

399.-

OPZETVRIESKA!
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

mmm

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205; LCD-afstandbediend.

479.-

120 LITER VRIESKAST

GRUNDIGVIDEO + PDC

LUXE VAATWASSE

GV401; "Beste koop!" TELETEKST/PDC prog. *1099.-

WHIRLPOOL AFB594

549.-

398.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

298.-

KFF452; Luxe gas-elektr
fornuis met heteluchtover
grill, kookwekker en grati
kookboek. Adviesprijs*1735

Wassen en drogen in 1 machine, 1200toeren. Adv. *1799.-

KT18R01; Adviesprijs*948.-

rrg^
/[QQ
.
IjJfWT
"Tvv.

948.

ATAG TURBO-FORNUli

1045.-

SIEMENS 180 LITER

~~ 645.-

grill en kookwekker. *1510.

WAS/DRCOGKOMBINATIE

IS70-33; Stereo en teletekst.

37 CM KLEUREN-TV

Gas-etektrofomuis metgrill. '999.-

Gas-elektro fornui:
MIELE 1100TOEREN 410;
inkl. grill, draaispit en mixet
Type W697LW; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2299.- grill-set. Adviesprijs.*1575.

De grote AEG kbllektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536;Adviesprijs*1499.

325.-

S H O W V I E W VIDEO

ST70-650; Adviesprijs*1949.-

T51-540; Teletekst. Adv. * 1 099.-

448.-

STUNT! GAS-ELEKTRC

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

1-DEURS KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering metformicabovenblad. Officiële garantie.

449.-

PHILIPS VIDEO + PDC

GRUNDIG 51 CM KTV

\X
\\

528,

SONY VHS-HQ VIDEO

GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST

IS55-28: Stereoteletekst. '1 299.-

-

Type
k
KN5402WO;
Adv. *849.-

478

449.-

BLAUPUNKT 55 CM

INDESIT
FORNUIS

ETNA FORNUIS 14.2C

4 KOPPEN VIDEO
Perfekte beeldkwaliteit
longplay (max. 8 uur)
afstandbed. Adv. *799.

998

«K99L-

INDESIT STUNT
Type 2596; Adv.*799.-

599.-

349.-

63TA4411; Adv. *1795.-

WHIRLPOOL AVM

INDESIT 2-DEURS

VSG21 ; Afstandbediend. *768.-

1098.-

649.-

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. *249.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT

449.-

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST

NN8550

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv.'999.-

AKAIVHS-IHQ VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM

479

m 1099.-

MIELE DROGER T349 PANASONIC

Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen. Adv.*849.-

749.-

Stereoenteletekst.Adv.*165ö:"-

SONY55CMKVM2100

S VJ! JJL

2-DEURS KOELKAST

BLAUPUNKTHiFi
STEREO + SHOWVIEW

iletekst.Adv.*225'
Stereoen teletekst.
Adv.*2250.-

1349.-

Ü^P sptf» Y*« £ v. A

749.699.-

SONY SHOWVIEW + PDC

Elektronisch. Adv. *1699.-

Ruime 24 literinhoud, snelle 1000 Watt magnetron, vele kookfunkties. Adv.'699.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

HRJ600;4koppen.Adv.*1299.-

SONY72CMKVC2921
>CMKVC29J

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

VOOR

PHILIPS HiFi STEREO

GV240; "Beste koop", VHS,
TELETEKST/PDC.*1709.-

SHARP KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

1399.-

SLVE70; Tri-Logic! Stereo,
4 DA-PRO koppen, longplay
en FDC. Adviesprijs. *1780.-

GRUNDIG HiFi VIDEO

BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER

Type KE3100; Gescheiden
regelbaar, 3 vriesladen. *1849.-

SONYHiFiVIDEO+PDC

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

20 liter inhoud. Adv. '649.-

AEG TYPE 520

MIELE K1321S LUXE

E807; 8mm, 8x zoom, autofocus.

799.-

229
249.-

WHIRLPOOL AVM610

Kondensdroger. Adv.*1449.-

VIDEO-8 CAMCORDER

STUNT

FM1515; 17 Liter, 5 standen, draaiplateau. Adv.*399.-

WHIRLPOOLAWG912

BAUKNECHTKGC

999.-

VR632;TURBO-DRIVEvideo,
4 koppen, longplay. *1295.-

M5000; Geen afvoer nodig

Kondensdroger. Adv.*1549.-

SONY T R A V E L L E R

N A2304; Flat square beeldbuis, teletekst. Adv.*1345.-

345.-

m 349.-

579. m 579.649.- m 599.699.- ~m 799.799 2Er 999."

HI-8 CAMCORDER

179,
199.-

ZANUSSI WASDROGER

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

55 CM STEREO KTV

"BESTE KOOP" Officiële
Philips garantie. Adv.*695.-

m 249.-

Supersnel verwarmen en
ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau. Adviesprijs"279.-

BOSCH VRIESKAST

Inkl. afstandbediening. '699.-

Hffl""ili5HSS
IIIIIIIIMH' iffll rn'rFln

329.-

TypeGSPI 341 ; Adv. *848.-

548.-

IEE_EjIïD.ool» •MistifrTSS

WHIRLPOOL 243 LITER

WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

Bpa*BBB5-üüüï"™^^T

85x60x60 cm. Adviesprijs*2299.

1699.-

748.-

QQQ
O«9«l.
1000 TOEREN BOVENL

AEGTURNAMAT

zonder extf'a kosten

l Rivièradreef 37

Bijna alle topmerken leverbaar in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist vanaf:

AEG BOVENLADER

298.-

1199.-

HILVERSUM)

BOSCH VW SPS21C

prg^ 7QQ

iJrJft? f 99.
SIEMENS AQUASTO
Superzuinig. Adv. "134£

M$ QdQ

STUNT!! VRIESKIST!!

Uoi££f
^fw*
MIELE VAATWASSE

LAV275; 1 000 toeren. *1 699.- G570; TOPKLASSE. *209!

DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
^BCC-cartl!
;
Aanvraag-folder in de wihltel!.

BAUKNECHT V W 3 P

Type AWG089; Adv. *1435.-

1 .40 meter hoog met 6 vriesvakkencq laden. Adv. *1 1 65.-

MIELE T420CLW
Luxe elektronische wasdroger.

INDESIT D3000WI; 6 prograr
ma's, 12 couverts. Adv.*99S

1379.
..1 tot 5.30 uur
. 9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
7 tot 9 uur
..i... 7 tot 9 uur

eekmedia 17
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Restaurant De Stadhouder
25 december
High Tea Cruise
Diner dansant
26 december
Brunch buffet
Buffet dansant
Voor informatie/
reserveringen
kunt u bellen naar:
020- 6711222
Stadhouderskade 25
1071 ZD Amsterdam

Clothing Company

VOOR'N /jKfav.Vp1
IUPERVOORDELIGE SINTERKLAAS

Op 5 december is Zwarte Piet de
gehele dag aanwezig om de laatste
fcadotips in ontvangst te nemen.

31 december
Oud/nieuw
Buffet dansant
Levende muziek
aanwezig
(m.u.v. High Tea Cruise)

gelegenheid

The
Park Hotel

Met de SINTERKLAAS in het vooruitzicht is het f eest.
Maar NIET ALLEEN bijSinterklaas is
het feest doch ook bij
CONFETTI

PHILIPS i
GEZICHTS
SOLARIUM
PAL STEENGRILL
GOURMET 8 PERS.
Ï20; Gourmetten, grilifisn; Adviesprijs: *235.-

MOULINEX CHEF
tige 500 Watt keuken-I

115.-

en 2 snelheden, inkl. sap-I-Xcentrifuge en diverse! i
accessoires. Adv.*268:-l

139.-

•'R/JSJHB'

BRAUN
•
KEUKENMACHINE

HEMELS

jlplaten,thermostaat"159.-

BRAUN PLAK
CONTRÖL
MET TIMER

LUXE <
200 WATT
STAAFMIXER

Oplaadbare
tandenborstel,
inkl. 2 minuten
timer.Adv.*219.-

Regelbare
snelheid,
moment

BC
\PRIJSi

slagroom . '
;>$
klopper, afneembare!-^RVS voet en menqbeker.l^

ebhthoekig model met
melige 4 in 1 handgreep en
tviiasbaar filter. Adv.*200.-

WA FRIET-FONDUE
iiku fondue vorken.*147.-

IPULINEXFRITEUSË
irajl ,5 L. koele wand.*119.-

• •ii f r* M .

,

' ,

49 -*
^^fl^f

•

LUXE H A N D M I X E R *
175 Watt, 3 snelheden, gar- +
den, deeghaken en af- »
neembare, staaf mixer.

PHILIPSBEAUTY-SET
Luxe LADYSHAVE met
diverse hulpstukken voor
pedicure, 'manicure en
huidmassage in luxe opbergcassette. Adv. *150.-

Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor
verhuur:
Garage Sophiaweg L huur ƒ 87,31 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage hebben de
huurders van de woningen aan de Sophiaweg.

Confet'ti is
Ma.-do.
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

geopend:
van 10.00-18.30
10.00-21.00
van 10.00-17.00
van 12.00-17.00

uur
uur
uur
uur

Parkeerplaats Troelstrastraat L, huur ƒ 26,38
Voorkeur bij de toewijzing van de parkeerplaats hebben de huurders van de woningen aan de Troelstrastraat.
Toewijzing van de garage en parkeerplaats vindt
plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.

Foto
Foto Boomgaard

Bovendien: extra koopavonden op
donderdag 30 november, vrijdag 1 en
maandag 4 december.
Geopend tot 21.00 uur
Haltestraat 11 -Zandvoort

?AL FRITEUSE
•reuk-filter + thermot:: Adviesprijs. *119.-

KRUPSL
KOFFIE-ESPRESSOl
Type971OJ; Espressoen|

Super
NOORD

BRAUN SILK-EPIL DUO

zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPfWOND

apparaat. Bekend van TV. i PHILIPS 10-KOPS
^'f\ flC HD5176i Koffiezetter. '65.-

/y.uofjj&**G QR
19.95
«.ge

PHILIPS LADYSHAVE ^^.Uü.%1%1

Uw reactie dient uiterlijk woensdag 6 december 1995
om 12.00 uur, in ons bezit te zijn.

Maximaal 2 per klant. *38.^A ftC

12-KOPS STUNT

OPLAADBARE3 KOPS PHILISHAVE
HS8ÓÓ; DUBBELEscheertechniek voor perfekt
scheerresultaat,Adv.'215,I-I*C*4
"IOO
iJN/Ar
IU«!BM

Haltestraat 55

v. Stolbergweg 1, Zandvoort
Tel. 023-5717093

«FISK STOFZUIGER

Vanaf 1 december weer de hele week geopend!

Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

59.95

DE
CONTACTLIJN

44.95

The Glory of Gospel
a spiritual experience

mvi^^ïil'

Cultureel Centrum Amstelveen
vrijdag 15 en zaterdag 16 december - 20.15 uur

FLEX
CONTROL
SHAVER

unieke zwenkende
B8ï i 000 Watt. Ad v/229.-.-scheerhoofd, Adv.*238.-

SNOERLOZE
WATERKOKER
BRAUN OPLAADBAAR
laadsy steem, 110/240 Volt,
ihkl. tondeuse. Adv. '170.-

beveiliging.

iii
|OFZUIGERHR6300
gchanischezuigkrachtü5?5Adviesprijs - 240.-

PHILIPS STOOMBOUT *

129.-

reinigend. Adviesprijs. *69..-

reco

iECTROLUX 1100W
TONDEUSE

f

Komplete kappers-set
vóór thuis.
"••...'.

3vl300WATT
IBCC1
_ Ëlektronisch.Adv.*299.- \PRIJSi

TEFAL STRIJKBOUT -^
Lich^evyicrit2jaargarantJe.*56._

QR

LAMSBOUT

• «f O

199.-

25,-

:i?utomatisch oprolsnoer.
!Üibsprïjs.*440.-

239.-

CARd/IEN 1500 WATT ELEKTRISCHE KACHELS l SI
Haardroger met diffuser. .Alle soorten en maten.15=1

B(

\PRUSi

geeft u meer!

II

.

129-

dot het
voordelig is!

Elastische band

l|iP;q WATT TURBO
^^^f^^^^

hleemvcin

Dames
pantalons

M
A
THERMOS STUNT
10-kops metihermosk
Adviesprijs.*109.-

LUXE PHILISHAVE l

;§ktronisch regelbaar.*499.-

Super
NOORI)

Kroon Mode

KWEKERIJ
P.VANKLEEFF

139.-

'.IELE STOFZUIGER

U kunt inschrijven op de parkeerplaats of de garage
door een briefje met uw naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen
aan de E M M , Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort.

l BC»
\ PRIJS i

§

-'ellreinigende grill-bako|er)+ regejbare thermoitaat: Adviesprijs. *259".-

GARAGE EN PARKEERPLAATS IN DE VERHUUR

De eerste maandag van de maand december is
weer de bekendmaking van de „KLANT VAN DE
MAAND".
Kom dus kijken of u wellicht de klant van de
maand bent.,

Twintig modellen
TRUIEN en VESTEN,
diverse kleuren, ook
met col
ƒ 25,00 p.st.
2 stuks voor ƒ 40,00

Kom pakte alleskunner.

Met Philips CLEO-lampen,
verstelbaar statief, KEMAkeur. Grote keuze.

wjs^amt

.

4 UVATL-buizen. Adv.*13S.-

jf$NDE G O U R M E T
(ffiurrnetten, racletten,
ipïïe pannetjes.

3CO

M

De KADOTIPS hangen in de rekken
en zijn onweerstaanbaar geprijsd.
Als je van Sinterklaas een MODEFEEST wilt maken, kom dan eens
langs bij CONFETTI.

I

14.95

CARMENVOETENBAD
+bruisbadsysteem, ideaal
voor vermoeide voeten.
Adviesprijs. *145.-:

69.95

v.a. 49."

ELEKTRISCHE DEKENS
De ruimste keuze Philips,
Dreamland, Inventum
en Martex.

45 . •

l^TERKLAAS KOOPAVONDEN 19.00-21.00 uur
f Donderdag 30 november, Vrijdag 1 december
Ie en Maandag 4 december Alle filialen.

i||
gzl
§°l
Sl

per kg

Gevulde LAMSBORST
1 9,95 per kg

LAMSSHOARMA
14,95 per kg

LAMSLAPPEN

LAMSGEHAKT
14,95 per kg

BOEREN ACHTERHAM
200 gram 14,95

LAMSCARRÉ
35,—

BOUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

per kg

14,95 per kg

Wij zoeken een Verkoopster
voor de woensdag.
Wie durft het aan? Inl. tel. 5719067
Gróte Krocht 5-7

,
•9.^^..»^
43nuVOOn

'•'•

•" •

••

: .

OPENINGSTIJDEN:

Maandag t/m vrijdagvan
9.00 uur tol 18.00 uur
Zalert)agv«n9.00uurtot

' '•••'•'•. " 17.00uur.

.' •

\

Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn. Op
de Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u
anoniem luisteren naar
talloze serieus ingesproken advertenties
van lezers die een serietize partner ol' gewoon
een vriend of vriendin
zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie
in te spreken.
Uiteraard kunt via 06350.15.15.6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automatisch een boxnummer
en P[N-code van de beicomputer. Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant. Vul hiervoor de bon op de pagina met Micro's in.
Probeer het direct. Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen.
fl.OOgpm)

Na 'A Night at the Cotton Club'. 'Josephine' en The
Sound of Motown' wacht u dit seizoen een nieuwe
happening. The Glory of Gospel' is een ode aan de
gospel. Een gezongen epos over meer dan 100 jaar
Gospel dat in talrijke songs, die vaak klassieke evergreens geworden zijn. de geschiedenis vertelt van de
zwarte Amerikanen. De gospel is voortgekomen uit
de Negro-spirituals in de tijden van de slavernij
waarin de slaven van Afrikaanse origine door het zingen van zelfgemaakte liederen hun gevoelens van
vreugde, wanhoop, verdriet en hoop kwijt konden.
Tien solisten uit Amerika, waaronder Rhetta Hughes
uit 'Josephine' leveren een bijdrage aan deze meeslepende happening. Een 7-mans orkest zorgt voor de
begeleiding.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon ontvangen lezers van Weekmedia een korting
van f 7.50 op de normale prijzen: Ie rang f 42.50
(normaal f50,00). 2e rang f 40.00 (normaal f47.50)
en 3e rang f36,50 (normaal f44.00). Het is mogelijk
telefonisch te reserveren met vermelding dat u
gebruik maakt van deze bon. De kassa van het
Cultureel Centrum. Plein 1960. n r. 2 in Amstelveen
is geopend van ma. t/m vrij. van 10.00 - 15.00 uur
(tel. vanaf 10.30 uur), zo. en zo. van 12.00 - 15.00
uur (tel. vanaf 13.00 uur). Tel.: (020)547.5175

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon aan
de kassa van het Cultureel Centrum Amstelveen ontvangt u een korting van f 7.50 voor The Glory ol"
Gospel'.
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
wenst voor vrijdag 15 december/zaterdag 16 december 1995*
Aantal kaarten:

Ie rang a f 42.50

Aantal kaarten:

2e rang a. f 40.00

Aantal kaarten:

3e rang a l'36.50

* doorhalen wat niet gewenst ts

geeft u meer!

donderdag 30 november 1995
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Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Ministerie van Juslitie

STUDENTES geven tel.nrs.
voor langdurige sexrelatie.
06-9706 (75 cpm).
't Bed in met getrouwde
vrouwen Sex-kontakt
06-95.66 (75cpm)

Diverse clubs

Justitie

020 - 6328686. Amber Escort
charmante dames, dagelijks
na 19 uur. (Geen chauffeur
a.d deur • geen extra kosten.)

v/m 38 uur
Huis van Bewaring "Havenstraat"

Vele mannen gezocht voor
SEX met dames 35+. 06-9620
(75cpm) Vrouwen bel ECHT
gratis 06-4.999

Taken U bent belast met de

Eén telefoontje is genoeg
om m contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
Vrouwen (40+) willen snel 06-35022221. (100cpm).
SEXKONTAKT Direkt aan de o Zie de colofon voor opgalijn' Bel 06-9663 (75 cpm).
ve van uw rubieksadvertentie.

NEGERINNEN geven tel.nrs.
voor .. plezier bij hen thuis
06-9780 (75 cpm)
Nieuw1 Gluren bij de buren!
Esther en Peter verwennen
de oppas 1 gpm 06-35011193

onderhoud van technische

grond van diensttijd tot een maximum van f3514,- bruto per maand; 8% vakantietoeslag.
Standplaats Amsterdam. VoorkeUtSgrOCpen Justitie draagt bij aan het vergroten

mstallaties, gebouwen en lerremen;

van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten en leden van etnische minderheden. Indien u tol

verzorgt het beheer van de werk- en

één van deze groepen behoort wordt u uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

opslagplaats van de technische

Bijzonderheden Een medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van

dienst alsmede van de daarin

BEVEILIGING

de selectieprocedure, een psychologisch onderzoek kan hier deel van uitmaken.

aanwezige gereedschappen

voor partikulier en bedrijf, supervoordelig.
Nu ƒ 1299,- inclusief BTW incl montage
evt aansl meldkamer voll garantie.
Beperkte voorraad bel snel
v/d Nieuwendijk Beveiligingen
010 - 4795150

Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer F. van der Zouw

en materialen.

Hoofd Bedrijfsvoering/Technische Dienst, te bereiken onder telefoonnummer [020] 5738581.

Functie-eisen LTs-dipioma.

Sollicitatiewijze Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen onder vermelding van

dan wel een gelijkwaardig

vacaturenummers 157, richten aan Huis van Bewaring "Havenstraat", ter attentie van de afdeling

werk- en denkniveau;

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct 06-350.22204 (1gpm).

Personeelszaken, Havenstraat 6, 1075 PR Amsterdam.

organisatorische kwaliteiten.

Justitie: het juiste gewicht in de schaal

Nieuw hete meisjes (v.a 18)
uit de Groot Amsterdam!!
06-350 23 020 (1 gpm)

50+ SEXKONTAKT Voor heren die op zoek zijn naar 'n Oudere ERVAREN vrouwen
rijpe vrouw 06-9702 (75 cpm) van 40+ zoeken SEXkontakt.
06-350 290 53 (75 cpm)
ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam Oudere ERVAREN vrouwen
06-320 330 79 (75 cpm)
van 35+ zoeken sexkontakt!
ANONIEME sextel nrs van 06-35026646 (1gpm).

l

doorgroei mogelijkheid m deze functie tot een maximum van f3334,- bruto per maand; een uitloop op

installaties, warmte- en lucht-

06-Nummers

069720 'PASSIE "i Apart
Nieuw' Direct Live met 'n hete
meid1 Je hoort direct welke
vrouwen op de lijn zijn, mannen hoeven geen visitekaartje
in te spreken Bel, er is altijd
wel 'n lekkertje op de lijn' Ter
introductie slechts SOcpm
Vrouwen gratis op 064699

Een aanvangssalaris van minimaal f 2434,- en maximaal f 3054,- bruto per maand; een

controle en het klem en preventief

Diversen

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 06-35022204 (1gpm)

Technisch Onderhoudsman

LSÊVE

STUOWCOUECTWN

Voor

_

. HANDIGE
KUNSTSTOF
KLAPSTOEL
mei zachte zitting

'HEERLIJK

WITTE HUISHOUDKAARSEN

DOOS 50 STUKS

samc

,
WARME
SLOBSOKKEN

brandduur ± 6 uur, ca. 18 cm

one size, In diverse kleuren, 83% kaloen,
10% polyester en 7% elastomeer

LABELLO BLAUW

KUNSTSTOF FOTOLIJST
in zwart of wit, met staan ol hang
bevestiging formaat 10 x 15 cm

de verzorgende en beschermende
lippenpommade

**~\,
ELDERS

.

ELDERS'

FRAAI GLAZEN
BONBONS OF
SNACKSCHAALTJE

pats
KW
'Vw *"pi r?7]

DE ORIGINELE CANDLE LIGHTS of
LOVE SWEPT
POCKET ROMANS
heuie uit vele titels

L. lï£f C7

*** ëdfô

ELDERS $MT

^ÏS^3P

06-96.88

24 u/p d. 1 gpm
24 u/p.d. 1 g.p.m.
DIKKE hete vrouwen zoeken
SEX-DOORSCHAKELLIJN
mannen voor echte sex1
Hete negerinnen echt opbelBel nu 06-9776 (75 cpm)
len 06-9704 (75 cpm).
DOMINANT of onderdanig?
Bel SM-kontakt voor strenge SM-VOOR-2: direkt apart
afspr. 06-32032999 (75 cpm). voor dominant sexkontakt.
06-320.329.99 (75 cpm).
Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam. SM-voor-2. Direkt apart voor
'n streng sexkontakt! Bel!!'
06-320 322 11 (75 cpm).
06-95.37 (75cpm).
Hete vrouwen geven echt
tel nrs voor TEL-sex' Bel NU SnelSexClubi Hier liggen de
vrouwen naakt klaar om . Je
06-9580 (75 cpm).
krijgt 3 minJ 1 gpm 06-9838.
HOMO-KONTAKT'!! Zoek jij
STUDENTES geven echte
ook snel een hete knul?'
sex op hun kamertje. Bel ook
06-9518 (75cpm)
06-9603 (75 cpm).
**HOMO-KONTAKTEN"
sex-relatie'
Direkt apart met een hele LANGDURIGE
Vrouwen (35+) geven echt
hete knul -uit Amsterdam!
Bel nu 06-9613 (Nu 50 cpm). hun nr. 06-9880 (75 cpm)

Lu*

CLASSIC

hete vrouwen, ze geven echt Oudere HEREN gezocht voor
hun telnr Bel 06-9737 75cpm sex met lieve dames1 (40+)
Anonieme telefoonnrs van bel 06-9705 (75 cpm).
STUDENTES, ze geven echt Oudere vrouwen (40+) geven
hun nr 06-9501 (75 cpm)
hun telefoonnr voor sex:
06-95 17 (75cpm) Vrouwen
Bel Dames Thuis bel ECHT gratis 06-4633.
in heel Nederland
Passie & Hartstocht
GEHEEL PRIVÉ
Thuis doorgeschakeld
Vindt u bij de Dame
van uw keuze
Bel geheel privé

06-98.50

Lobello

in de kleuren
i zwart of rood

*V*

SHAMPOO 250 ML
OF CRÈMESPOELING 200 MLJ

.JÏ^tL
iSS*^}*»
^i*^£~2^-^\-&c££^~ï^

diverse soorten
(ff

ELDERS

PACLAN
TRANSPARANTE
HUISHOUDFOLIE
rol30meter/
ELDERSJ^

H F A U: (V-Hr
^H * "3 &7V*v- '
, ^ ^) ^5f:^
$7*wj/
£$&,$?&
fe5-^
Cii;^

7

'S-

EDET
- ^
VOCHTIG TOILETPAPIER
navulpak 50 vel

FRISKIES
GOURMET compleet
KATTEVOEDSEL
kuip 100 gram
ELDERS ^T

JONGE mannen gezocht die Lekker naar bed met
dames, 35+, lekker verwen- VROUWEN 30+ Bel nu direkt! 06-9.567 (75cpm).
nen 06-9709 (75 cpm).
Vrouwen bel gratis 06-4901.
Negermnen (35+) willen
DIREKT-SEX Bel ze op
• Zie de colofon voor opgavia 06-9757 (75 cpm).
ve van uw rubieksadvertentie.

geeft u meer!
WEEI
Kerstmis in
Maastricht
In samenwerking met het luxe 4 \
sterren hotel Golden Tulip Barbizon Maastricht biedt Weekmedia
haar lezers een feestelijk arrangement aan tijdens de Kerstdagen.
Heerlijk genieten van de luxe hotelkamer, culinaire diners en uiteraard van de mooiste stad langs
de Maas: Maastricht met een
winterse wandeling langs de
mooiste plekjes van het oude
centrum en langs de schitterend versierde winkels. Of u
kunt een tochtje door het Limburgse landschap langs de diverse
kerststallen maken. U kunt voor dit 3-daagse arrangement 24 of 25 december arriveren.
Dit 3 daag&e-arrangement is inclusief
* 2x overnachting met uitgebreid kerstontbijt
* bij aankomst treft u een kerstsurpise aan in uw
kamer
* na de nachtmis op 24 december worden er warme
drankjes en lekkernijen geserveerd m de
bar/lobby van het hotel
* op kerstavond wordt een 4-gangen diner of een
clmerbulfet-dansant op 2e Kerstdag (afhankelijk
van wanneer u aankomt)
* op Ie Kerstdag ontvangt u een feestelijk aperatief.
waarna een 5-gangen diner-dansant wordt geserveerd
* informatiemap over Maastricht en omgeving
De prijs van dit kerstarrangcment bedraagt f 470.p.p. op basis van een tweepersoonskamer. De toeslag
voor een eenpersoonskamer bedraagt f 75,- p.p. per
i nacht. Wanneer u uw arrangement een nachtje wilt
verlengen, dan kan dat voor f l 12,50 p.p. per nacht
op basis van logies en ontbijt.
Voor meer informatie: Golden Tulip Barbizon
Maastricht. Forum l 10. Maastricht, tel 0433838281. Reserveren is alleen mogelijk door middel
van het insturen van onderstaande volledig ingevulcle bon naar:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM
U ontvangt dan een schnltehjke bevestiging van uw
reservering.

RIJK GEVULDE. ^.

Deelname aan het Kerstarrangement 1995 in
Maastricht is alleen mogelijk door het insturen van
deze volledig Ingevulde bon naar het in bovenstaandc tekst vermelde adres.
Naam:

Postcode:

Woonplaats:
Aantal pers.: ,

Datum aankomst:

WEE!

geeft u meer!
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CROISSANTS
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NATUREL
KUIP 100 GRAM
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FIJNE RUNOERTARTAAR

IN ONZE GROENTE & FRUIT AFD.

NIEUWE OOGST!

NAVELINA'S
4 POND
HEEL KILO

Adres,

Tclcloonnr.:

CHOCOMEL

ELDER,

MET BANKET/SPIJS - 750 GRAM-

DIAMANT
FRITUUR-

VOLLE r*

m

^

IN ONZE SUPER SLAGERIJ

Eon voor onze lezers

^

NUTRICIA

ELDERS

SAPPIG EN ZOET

YOFRESH YOGONAISE
met yoghurt bereid

extra grote pot 500 ML.

RUBYPORTMORGADO
originele import - 0,75 Itr.

ELDERS h£.

^9

OLIEBOLLENMIX
PAK 500 GRAM
ELDERS

PRIJS

w^i

KEMPENAAR KNOFLOOK
STOKBROOD 250 GRAM

ANTHONY
MELBA TOAST
PAK 100 GRAM

ELDERS

^7T
;"^<?

SLECHTS \
• s rs»

DIRK VAN DEN DROEK

2

98 ^«89
ELDERS

LIEFST 17 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Schattplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlo
• AMSTERDAM: Belglêpleln 106 (Nieuw Sloten), Molukkenstiaat 131 (oost) EN NU OOK: Helnekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte'.
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Horecavoetbal groot succes
ZANDVOORT - Het tweecle Horeca-zaalvoettaaltoernooi is opnieuw gewonnen
door La Bastille. In de druk
bezochte Pellikaan Sporthal werd het toernooi een
groot succes en volgendjaar
zal het zaalvoettaalfestijn
wederom op het programma worden gezet.
In het begin waren de doelpunten erg duur. Later op de
dag kwamen de teams in het
ritme en tot beter zaalvoetbal.
Tot groot enthousiasme van
het publiek vielen toen vele
doelpunten. Omdat de doelpunten, gescoord door vrouwen, dubbel telden, ontstonden
er soms verrassende uitslagen.
Titelverdediger La Bastille liet
zien dat het niet zonder slag of
stoot de wisselbeker wilde afgeven.
In poule A was het duel tussen Mollie & Co en Café Bluijs
van groot belang voor een

plaats in de halve finale. Het
favoriet geachte Bluijs stond
binnen een minuut, door een
doelpunt gescoord door een
dame, met 2-0 achter. Die klap
kwam Bluijs niet meer te boven
en Mollie & Co won met 4-1. In
poule B was de strijd tot op het
laatst heel erg spannend. Vier
teams waren kanshebber voor
de halve finale. Het goed gestarte Basta verloor in een rechtstreeks duel met Wild Child, 02.
In de halve finale stonden
Bastille en Hollandia tegenover
elkaar. Het moegestreden Hollandia had geen verweer tegen
een soepel spelend Bastille, 7-0.
De halve finale tussen Wild
Child en Mollie & Co werd een
enerverende partij. Beide
teams hadden kansen om de finale te halen. Uiteindelijk bleek
Wild Child beter met de kansen
om te gaan en won met 4-2.
Ook in de strijd om de derde
en vierde plaats gaven de teams
alles. Hollandia pepte zich nog
eenmaal op maar kon het toch

niet bolwerken tegen het uitgekookte Mollie & Co. De Mollies
pakten de derde plaats door
met 2-1 te winnen.
De finale tussen Bastille en
Wild Child leek een ééntonige
wedstrijd te worden. Bastille
nam met vlot voetbal een 3-0
voorsprong. Na de rust kwam
de spanning snel terug toen
Wild Child door een score van
een vrouw tot 3-2 terug kwam.
Bastille liet het echter niet verder komen en voetbalde bekwaam naar de overwinning, 63.

Trainer Harry Talsma had
weer de grootste moeite om elf
man bijeen te krijgen. Dat gelukte uiteindelijk exact. In de
tweede helft namen een paar

Zandvoortse jeugd
tegen Telstar
ZANDVOORT - Tijdens
een jeugdvoetbalwedstrijd
tussen de B l van Haarlem
en Telstar kwamen drie
Zandvoortse talenten in actie. Voor Haarlem waren
dat Martijn Lagendijk en
Jaymie Heesemans en voor
het IJmuidense Telstar
kwam Timo Greeven in het
veld.
- Samen begonnen zij met
de voetbalsport bij Zandvoortmeeuwen in de F-junioren en nu spelen zij in de
landelijke Ie divisie van de
B-juniqren competitie. De
wedstrijd eindigde in een 1-1
gelijkspel.

spelers uit de jeugd en het tweede elftal, toen hun wedstrijden
gespeeld waren, de wisselbank
alsnog ruim in bezit.
De elf van Talsma waren echter tot het uiterste gemotiveerd. "Vooraf gaf ik er niets
voor", vertelde Talsma. Doch
de Zandvoort'75 coach zag een
fel en keihard vechtend team
dat zich terdege bewust was
van de belangrijkheid van deze
partij. Een nieuwe nederlaag
zou het gat met de concurrentie
in de strijd om degradatie te
groot maken.
Het fysiek sterke ODIN poogde meteen een bres te slaan in
de door Edwin Ariesen geleidde
defensie. De Zandvoorters gaven echter geen krimp en kwamen naar mate de strijd vorderde onder de druk vandaan. Het
vertoonde veldspel was van een
minder niveau dan de voorgaande wedstrijd, maar de inzet
vergoedde veel, zoniet alles. In
de twintigste minuut onderschepte Paul Longayroux een
terugspeelbal en verschalkte
een weifelende ODIN-doelman,
0-1.
Het Heemskerkse team
drong aan en Zandyoprt'75 was
gevaarlijker met snelle counters. Met zo'n snelle counter, na
een half uur voetballen, kwam
Zandvoort'75 op een ongekende
0-2 voorsprong. Edwin Ariesen
lanceerde Ronald Halderman,
die keurig de doelman op het
verkeerde been zette en scoorde.

Trainer Talsma hamerde in
de rust op de uitvoering van een
ieders taak. De jeugdige David
Koning en Arend Toonen speelden een prima partij en werden
eveneens prima ondersteund
door Longayroux en Ariesen.
Vooral Longayroux was als
vierde middenvelder een openbaring. Met een geweldige inzet
hield de Zandvoorter de Heemkerkse verdediging constant
bezig.
Na een klein half uur voetballen moest Zandvoort'75 een
doelpunt toestaan. Na een rommelige situatie voor het Zandvoortse doel verdween de bal
achter LUC Krom, 1-2. In de
slotfase ontwikkelde ODIN nog
een geweldig offensief en moest
Zandvoort'75 ver terug. De
Zandvoorters waren toen niet
bij machte onder de druk vandaan te komen maar hielden
toch knap de in het verschiet
liggende overwinning vast.
„Het was vandaag overleven," meende Talsma. „De instelling en mentaliteit waren
daarvoor aanwezig. We speelden wel minder dan vorige weken maar we legden een enorme_ strijdlust aan de dag. We
moéten de'handen in één slaan
en proberen ons op te richten.
We moeten echter niet te hard
van stapel lopen, we zijn er nog
niet. Dit is echter een goede opsteker zo vlak voor het begin
van de tweede helft van de competitie".

Sterk schaak Cliteur en Kok
ZANDVOORT - De leden
van Chess Society Zandvoort hebben een aanvang
gemaakt met de derde discipline in de schaaksport, namelijk het Rapidschaken.
In deze competitie maken
vooralsnog Olaf Cliteur en
Mare Kok de meeste aanspraak op de hoofdprijs.
Bij het Rapidschaken hebben
de spelers en speelsters elk 25
minuten bedenktijd. De totale
competitie zal over drie avonden verspreid over het gehele
seizoen, gehouden worden. De
bestuursleden Cliteur en Kok
behaalden als enige de volle
mep. Olaf Cliteur, die de grote
favoriet is voor het behalen van
de titel, wist met de witte stukken zowel Simon Bosma als
Boudewijn Eijsvogel te bedwingen. Aangezien Cliteur ook van
Ton Marquenie won staat de
schaker uit de hoofdmacht van

Chess met een honderd procent
score bovenaan.
De koppositie moet hij echter
delen met Mare Kok. Kok won
achtereenvolgens van Nico
Handgraaf, Caroline Stam de
Jonge en Hugo Eggerding. Ook
hij scoorde dus drie punten uit
drie partijen. Er zijn echter nog
veel kapers op de kust voor het
leidende duo. Boudewijn Eijsvogel, die zijn fel bevochten Rapid-titel van het afgelopen jaar
probeert te verdedigen, scoorde
twee uit drie. Eijsvogel heeft op
de derde plaats gezelschap van
drie concurrenten. Hans Drost,
Hugo Eggerding en Alex Enthoven maken het kwartet achtervolgers compleet.

15 maart van het volgende jaar
zijn gepland.

Remise

Dennis van der Meijden is er
niet in geslaagd Chess Society
op voorsprong te brengen tegen
de sterke reserves van De Uil
uit Hillegom. De HEAO-student speelde een moeilijk partij
tegen de Hillegomse routinier
Ippel. Van der Meijden won in
deze vooruit gespeelde partij
weliswaar een pion, doch de
Hillegommer kreeg dusdanig
veel compensatie voor dit kleinood dat hij alsnog eieren voor
zijn geld moest kiezen en remise accepteerde. De overige zeven partijen worden deze week
De rest van het deelnemers- gespeeld.
veld moet het nu nog met een
punt of minder doen. Zij kunnen alles echter nog recht zetten op de resterende Rapidavonden, die voor 2 februari en

Aerobic-les slaat aan
ZANDVOORT - De demonstratie aerobic-les bij Afafa in de
Brugstraat is bijzonder geslaagd. Onder leiding van instructeur
Alvaro Jorge maakten zo'n twintig deelnemers kennis met een
andere vorm van aerobic. De salsa en funk aerobic zijn meer
gericht op het dansen dan de gewone aerobic waar conditionele
training de hoofdschotel vormt.
Het optreden van Alvaro Jorge sloeg bijzonder aan en was een
ware promotie voor het aerobic. De leden van Afafa hadden de
smaak snel te pakken en maakten er een geweldige show van, die
voor herhaling zeker vatbaar is.

Een verbeten duel in de wedstrijd van Café Neuf tijdens het horecatoernooi, dat weer gewonnen werd door La Bastille
Foto Persbureau ZancKooit

ZANDVOORT - Door de
vierde ronde bij de Zandvoortse Bridge Club winnend af te sluiten zijn de dames Van der Meulen en
Spiers, na een matige start,
opgerukt naar de derde po- steeds eerste, de dames Groe- en Koning. In deze lijn blijven
sitie.
newoud en Smit volgen goed op de dames Heidoorn en De

Dames Van der Meulen
en Spiers zitten in lift

In de A-lijn waren de dames
Van der Meulen en Spiers op
dreef met een score van zestig
procent. Het zwakke geslacht
deed het trouwens toch goed,
want de dames Groenewoud en
Smit werden tweede, terwijl de
heren Overzier en Van der
Staak op de derde plaats eindigden. Na vier ronden staan de
heren Bakker en Brandse nog

een tweede plaats en de dames Leeuw de ranglijst aanvoeren
Van der Meulen en Spiers ne- voor de dames Paap en Verburg
men nu de derde plaats in.
en de familie Hoogendijk.
De dames Rudenko en RuDe topplaatsen in de B-lijn dolphus deden in de C-lijn goewaren eveneens weggelegd de zaken en eindigden met 59
voor de damesparen. De dames procent als eerste. De dames
Paap en Verburg legden weer Meijer en Sikkens zijn van plan
een aardig kaartje en eindigden om te promoveren naar de Bals eerste met 56 procent, ge- lijn en met een score van 58
volgd door de dames Heidoorn procent komen zij een aardig
en De Leeuw en de dames Götte eind in de richting. De dames

Zandvoortmeeuwen herstelt
zich knap tegen lastig DSS
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft zich
knap hersteld van de vorige
week geleden nederlaag tegen Beverwijk. In Haarlem
bleef Zandvoortmeeuwen
het laaggeplaatste maar lastige DSS met 1-2 de baas.
Reeds in het eerste kwartier
had Zandvoortmeeuwen op rozen kunnen zitten. Met goed
voetbal werd DSS met de rug
tegen de muur gezet en doelpunten hadden toen moeten
vallen. Robin Castien kreeg een
paar goede kansen maar de anders zo trefzekere spits was nog
niet warm gedraaid.
Daarna liet Zandvoortmeeuwen de teugels vieren waardoor
een gelijkopgaande strijd ontstond. Voor het Zandvoortse
doel ontstond echter geen gevaar. De Zandvoorters namen
opnieuw het initiatief en kwamen toch op voorsprong. Micha Tibboel ging in het strafschopgebied een duel aan waarna de bal voor de voeten rolde
van Robin Castien, die nu wel
raak schoot, 0-1.
"We hadden toen al de strijd
moeten beslissen", vond trainer Pieter Keur. "We lieten veel
te veel kansen liggen". Keur
werd in het begin van de tweede
helft op zijn wenken bediend
want de eerste kans was meteen raak. Voorstopper Chris
Kuin trok mee ten aanval en

Zaterdag kwamen 35 senioren aan de beurt om de proeven
af te leggen in de BI tot en met
L2. Volgens jurylid Annemarijn
Looysens werd er zeer goed gepresteerd en kregen vele van de
ruiters meer dan één winstpunt. Halverwege de avond gaf
de "carrousselgroep" van
twaalf ruiters en amozones een
zeer professionele demonstratie. Op deze demonstratie waren zeer veel toeschouwers afgekomen en het publiek is zeker niet teleurgesteld naar huis
gegaan.
Bij de privé-paarden L2 en BI
was Elsa Ruling veruit de beste. Rosa van der Staay legde beslag op een goede tweede plaats
net voor Marianne Kloosterman. Patrica Eland en Miranda
Heesemans deelden bij de manege-paarden LI en B2 de eerste plaats. Hier ging de derde
plaats naar Hilde Kol. In de BI
groep l was de strijd bijzonder
spannend. Mieke Noordergraaf
op Surprice pakte met minimaal verschil de eerste plaats
voor Yvonne Alblas op Anoeska. De derde prijs was voor El-

len Koper met Stranger. De BI
groep 2 werd eveneens goed
werk afgeleverd. Sonja van der
Werf won fraai met Katinka. De
tweede plaats van Nicole Arnoldi op Belinka mocht er eveneens zijn, terwijl de derde
plaats naar Elize Wilkes met
Tico ging.
Voor de zondagwedstrijd bij
de jeugd, waren maar liefst zestig kinderen verschenen. Het
aantal jeugdigen groeit per jaar
enorm. Het was dan ook geweldig druk in het ruitersportcentrum. De grote belangstelling
drukte de prestaties niet want
die waren bijzonder goed. In de
BI groep l was de spanning te
snijden. Nathalie Botschuiver
behaalde de eerste prijs met
Banjer. Op korte afstand werd
de tweede prijs voor Judith
Dekker eveneens met Banjer.
Eline Sweenen met Rakker
deed niet veel onder maar
moest genoegen nemen met de
derde plaats.
In de BI groep 2 waren de
onderlinge verschillen iets groter. De eerste plaats ging naar
Susanne Langelaar op Anoeska
op afstand gevolgd door Rosmarije Noordergraaf op Strike,
terwijl Denise Aerderwerk met
Belle goed genoeg reed voor
een derde plaats.
Van de twaalf gestarte ruiters
voor het B-diploma slaagden er
tien. De beste prestatie leverde
Lisa Wisker met Surprice. Goede tweede werd Natascha Goed-

Hoogendijk en Veldhuizen hebben na vier ronden een ruime
voorsprong opgebouwd op de
dames Van Os en Saueressig,
die tweede staan.
De eerste plaats in de D-lijn
was weggelegd voor de familie
Wiedijk met zestig procent. Ver
hier achter pakten de heren
Van Leeuwen en Holtrop de
tweede plaats. De heer Van der
Horst heeft de leiding nog
steeds in handen op minimale
achterstand gevolgd door de
heren Van Leeuwen en Holtrop.

tegen zijn bijzonder fraaie
schot was geen verweer mogelijk, 0-2.
Opnieuw volgde een sterk
kwartier voetbal van Zandvoortmeeuwen. Bas Heino en
Geoffrey van der Broek kregen
de kans de strijd te beslissen.
De scherpte bij de afwerking
ontbrak waardoor het maar 0-2
bleef. DSS putte weer moed uit
het uitblijven van een derde
Zandvoortse treffer en probeerde met opportunistisch voetbal
de strijd naar zich toe te trekken.
Vijftien minuten voor het einde volgde een hoge bal in het
strafschopgebied van Zandvoortmeeuwen. Er werd onvoldoende ingegrepen en een
Haarlemmer verschalkte doelman Serge van Lent. De slotfase werd nog spannend maar
DSS kwam niet verder dan een
paar afstandsschoten die geen
doel troffen.
"We maken het ons zelf erg
moeilijk door de kansen niet te
benutten",
meende Pieter
Keur. "Dat kan ons nog weieens
opbreken. Maar toch vond ik de
overwinning verdiend. We
staan er grandioos voor. Dit debuut in de derde klasse had ik
niet verwacht. Het gat met de
onderste teams is geslagen,
maar we krijgen voor de winterstop nog drie zware wedstrijden. We moeten proberen daaruit nog wat punten te pakken".

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en \.-ij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Even Brunchen m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

Robin Casteln
(ZVM-zon)
John Schilder
(TZB)

t

Ayress blijft
aan de leiding
ZANDVOORT - Na de negende ronde van de interne
schaakcompetitie bij de
Zandvoortse Schaak Club
behoudt John Ayress de
koppositie. Hij wordt op de
voet gevolgd door Geerts en
Gude.
In de negende ronde werden
alle partijen, met uitzondering
van twee remises, door de witspeler gewonnen. George ter
Bruggen en Edward Geerts
kwamen al vrij snel, na 24 zetten, remise overeen. Zo ook G.
Paris en Garry Manshande. Na
een lang en nogal gelijkopgaand middenspel vergiste
Hielke Gorter zich, wat hem
een toren kostte alsmede de
partij tegen Theo van Elk.
John Atkinson moest het
hoofd buigen voor Wim Gude
omdat hij te vroeg in de aanval
ging en zodoende open stond
voor een beslissende tegenaanval. Wim de Oude hield zich in
het middenspel goed staande
tegen klassementsleider John
Ayress, maar werd in het eindspel door zijn opponent van het
bord geveegd.

Ayress, Geerts en Gude blijven de eerste drie plaatsen in
het klassement bezetten terwijl
Van Elk naar de vierde en Ter
Bruggen naar de vijfde plaats
opschoven. Gorter zakte naar
de zesde positie. Vanavond om
acht uur wordt in het Gemeenschapshuis de tiende ronde van
de interne competitie gespeeld.
met de rug tegen de muur, Schaakliefhebbers zijn altijd
maar het offensief van Zand- welkom.
voortmeeuwen leverde niets
meer op. Het team van trainer
(ADVERTENTIE)
John van der Zeijs werd vervolgens op eigen helft vastgezet.
Toen Leva Lock wegens natrappen het veld moest verlaten
werd het nog moeilijker voor de
badgasten. Overigens was de reactie van Lock te begrijpen,
maar niet goed te praten, aangezien even daarvoor de tegenstander met een gevaarlijke actie het jukbeen van de Zandvoorter brak.
Na de rust profiteerde Aalsmeer van de man meer situatie W
door de gelijkmaker te forceren. De Zandvoorters hersteliiu'utnJLn ui k
den zich echter en probeerden
de bal richting Aalsmeer doel te
Meubelboulevard Oiemen
werken. Aalsmeer dat het voorSmcp 5 Diemen
Telefoon 020-6956-109
namelijk van lange halen naar
voren moest hebben, was wel
meer in balbezit maar was niet
meer gevaarlijk. De slotfase
was voor de Meeuwen. Veel
kansen ontstonden er echter
ZANDVOORT - Het Genootniet. Pieter Brune was degene schap Oud Zandvoort wil het
die eenmaal vrij voor het doel schilderij De Visloper van
kwam en meteen raak schoot, D.A.C. Artz (1837-1890) als ver2-1. Voor Aalsmeer was er toen laardagscadeau hebben. Het
te weinig tijd om alsnog op ge- Genootschap bestaat 11 decemlijke hoogte te komen.
ber 25 jaar. Voor de aankoop
\ran het schilderij kan men geld
„Ik ben heel erg blij met de storten op bankrekeningnumdrie punten," stelde John van mer 420.67.23) Een gesloten ender Zeijs. „We speelden geen velop met geld kan men ook
groots voetbal, maar als team deponeren bij het Cultureel
hebben we er voor geknokt. Ik Centrum aan het Gasthuiskrijg de indruk dat we beseffen plein.
waar we mee bezig zijn. Met
veel inzet moeten we kunnen
Daar is tevens vanaf zaterdag
winnen. Het mooie voetbal 9 december een jubileumexpokomt wel als we veilig staan. Nu sitie te zien van het Genootgaat het om de punten en ik ben schap. De tentoonstelling geeft
er van overtuigd dat we de ko- een beeld van de ontwikkeling
mende weken nog meer punten van het vissersdorp Zandvoort
pakken".
tot de badplaats Zandvoort.

Pieter Brune schiet ZVM in
laatste minuut naar winst

ZANDVOORT - In de strijd
tegen degradatie behaalde het
zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen een belangrijke overwinning op Aalsmeer. Pas in de
allerlaatste minuut forceerde
Pieter Brune de beslissende
treffer, waardoor zijn team met
volk eveneens met Surprice. 2-1 won.
Dit paard reed met Niki de
De Zandvoorters moesten
Wolff naar een derde positie.
Voor het A-diploma gingen ne- het tegen Aalsmeer van een
gen ruiters van start die allen voorbeeldige inzet hebben. Van
het diploma behaalden. Ook meet af aan ging Zandvoorthier een enerverende strijd met meeuwen er dan ook tegenaan
fraaie ruitersport. Jaimy Dijke- om de belangrijke drie punten
ma bleef met Belle nipt voor de te bemachtigen. Het werd geen
als tweede eindigende Emilie groots duel maar wel een spanvan Werkhoven, die Rakker be- nend gevecht om de punten. Al
reed. Bettina Kersten greep de snel lieten de Zandvoorters de
goede bedoelingen zien. Ferry
derde plaats.
De oefenprpef werd in het van Rhee knalde de bal tegen de
voordeel beslist van Nadine lat, waarna de attent reagerenBos met Rakker. Charlotte van de Rob van der Bergh het leder
der Raadt leverde knap werk af in het doel werkte, 1-0.
door met Quincy de tweede
De Zandvoorters probeerden
plaats op te eisen. Bas Smits
met Idonja eindigde op een de wedstrijd te beslissen en gingen goed door. Aalsmeer moest
knappe derde plaats.

COWc-ckmcdla

ZHC zette de lijn van het goede hockey gewoon door. De
achterhoede en het middenveld
waren al m orde en nu leverde
ook de voorhoede knap werk af.
Vooral de als rechtsbuiten opgestelde Niki Gatsonides was
een plaag voor de FIT-achterhoede. Doordat van Gatsonides
veel dreiging uitging kreeg het
Zandvoortse team meer ruimte.
In de eerste helft leverde het
overwicht van ZHC niets op en
toen FIT na een kwartier spelen in de tweede helft een 1-0
voorsprong nam zag het er
somber voor ZHC uit. De Zandvoorters behielden echter het
beste van het spel en forceerden strafcorners. Uit één daarvan werd de bal ingeslagen
maar gestopt door de FIT doelman. De rebound werd echter
door Niki Gatsonides fraai afgerond, 0-1.

Met een prima inzet ging
ZHC op zoek naar de beslissende treffer. Vijf minuten voor
het einde kwam dan ook de verdiende tweede treffer tot stand.
Niels Castien zette met een goede voorzet Niki Gatsonides vrij
voor de doelman en de Zandvoorter faalde niet, 1-2. FIT probeerde met een slotoffensief
nog langszij te komen, maar het
Inlichtingen over de bridge- spel was te gehaast. ZHC bleef
club zijn te verkrijgen bij de eenvoudig overeind en won volheer
H.Emmen,
telefoon komen verdiend met 1-2.
5718570, alleen 's avonds.

(ADVERTENTIE)

Fraaie dressuurwedstrijd

ZANDVOORT - Het afgelopen weekend werden dressuurwedstrijden op een
hoog niveau gehouden bij
Ruitersportcentrum Rückert. Voor een paar honderd
toeschouwers werden in diverse klassen prachtige
proeven afgeleverd.

De aerobic-les van Alvaro Jorge slaat aan Foto: Persbureau Zandvoort

ZANDVOORT - De hockeyers van ZHC hebben
fraai gewonnen van het sterke en hooggeplaatste FIT.
Na een spannend gevecht,
bleven de Zandvoorters PIT
met 1-2 de baas.

De bekers werden nadien uitgereikt door Sinterklaas. De organisatie verliep soepel en het
toernooi stond op een sportief
hoog niveau. Daardoor werd
meteen besloten het toernooi
volgend jaar voor de derde keer
te houden, 's Avonds trad de
Zandvoortse band "Girl in the
Picture" op en dat leverde nog
vele gezellige uurtjes op in de
bomvolle kantine van de sporthal.

Zandvoort'75 pakt drie
zeer belangrijke punten
ZANDVOORT - Na negen
nederlagen op rij heeft
Zandvoort'75 de bakens verzet. De eerste helft van de
competitie werd afgesloten
met een keurige overwinning op ODIN, (1-2) waarmee drie zeer belangrijke
punten aan het totaal werden toegevoegd.

ZHC-hockeyers
winnen van FIT

To"

Op de topscorerslijst heeft Robin Castien iets afstand genomen van
de achtervolgers. Castien zorgt vrijwel elke week voor een treffer
en aangezien zijn concurrenten het op dit moment laten afweten is
er een gaatje ontstaan van twee doelpunten. De Zandvoortmeeuwen-spits zorgde zondag voor de openingstreffer in het met 2-1
gewonnen duel tegen DSS.
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Kerstbomen in volle glorie. Kerstliedjes op volle sterkte.
En Kerstshows in vol ornaat. Kom naar Meubelboulevard Diemen
voor nieuwe meubels vol sfeer!
VAN ALLE STIJLEN THUIS
Dagrhjks open van 9 30 tot 17 30 uu
Z a t e r d a g tot 17 00 uur;

maandag van 13 00 tot 17.30 uur

Lijn 9 vertrekt van Amsterdam C5
un stopt pal voor de deur

IONTEL

-H-^

vanReeuwijk
START

Uitgaan
3

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
• l o f 2 k»
loiimuMi brri-dU' in di\tM>c IfUrrgrootliMi.
1'arliriilicrcn verwijzen u ij naar ilc .«.ju-ruil** bon op ilc

Plaatsing i.-, inogf lijk in di- volgende editie:

/AVWOORTS IMKl^'SBLAJ) ƒ0.50 per miliimotcr.
SlnitinjiMijd: ilin.Htla^ 16,00 uur.

l' kunt uw lekbt lelrfoniM-li opgeven: 023-5717166 of

Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
2-3 dec. 9-17 uur
1400 stands. Org. v. Aerle 0492-525483.
15000 m2 Bomvol!

*

ZiiiulvDorl* Nieimshlad. Ga^lliuisplein 12. 20 12 J M
Zanilvnorl:

l'laatMM^ is ook mogelijk in de volgende combinatie;
%'2./»nil voorts Nieii\\--blaii. Amstelveen* \Veekbl;uL
l'ilhooriiiiL* Courant, de Honde Vener. Aalsmeerder
Courant. alle edities van bel Am.slerdams Stadsblad. de Nieuwe Weesper, ƒ5.80 per millimeter.
Sluiling.>tijd: maandag 15.00 uur.
ir Informatie over onze overige aantrekkelijke adverlentieeombinaties in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
"fc Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8.- adrn. kosten.
~k Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnnmmei> verstuurd. Op verzoek \\ordl aan adverteerders buiten hel verspreidingsgebied één krant verstiiurd. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17.f><7r HT\V
li kunt de tekhl van uw Micro-advertentiecornbinalie 'L
lelefoniseli opgeven:

er direct div. functies, grootnandel o.a.: comb. chauff.,
afl. goed., vertegenw., klan- * T.k. 100 ansichtkaarten van
tenservice, telefoniste, receplie. Full-time, geen vooropl. Zandvoort, prijs ƒ 25.
vereist. Int. opl. aanwezig. Tel. 023 - 5717193.
Bel: 020 - 6920191.

VLOOIENMARKT
Oppas gevraagd/
Verloren en
zat. 9 dec. Haarlem Schalkaangeboden
wijk, 't Schalkererf, 100 kragevonden
men, toegang ƒ 2,50, van 9.00
- 16.00 uur, alleen 2e hands.
* Gevonden DAMESFIETS Gevr. hulp in de huish. 3 u
Tel. 020 - 6156856.
Inl. Oonk, tel. 023 - 5713203 p.w. Tel.: 023 - 5713041.

nfj;r\tMi//endeii aan:

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Musici en artiesten

All-round musicus Willem Horjus treedt voor u op en geeft
OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BAAN VOOR A'DAM E.O. muziekles. Piano, zang, toetsen, drums. 0346 - 250574.

Woninginrichting
** U I T Z E N D B U R E A U
ZOEKT ENTHOUSIASTE, FLEXIBELE, VLOTTE

Hobby's en
verzamelingen

* Kastje, eiken, 50x40x50,
voor 6 flessen, kranten en 1
lade, ƒ75. 023 - 5715168.

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU bij:

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020-6413187

Op de Sniep, Diemen

-k
.VAJ.HitL

Hallo! Ik (man) ben 1.75 lang
en ik zoek iemand om iets
leuks mee te gaan doen! Wie
wil? 06-350.15.15.6 boxnurnmer 965069 (1 gpm).

Sportieve jongeman wil een
gpedverzorgde, leuke vriendin die betrouwbaar en eerlijk
is! 06-350.15.15.6 boxnummer
367610 (1 gpm).

Te koop
aangeboden
diversen

Hallo! Ik (vrouw) hoop je op Weduwe, 55 jaar, is romandeze manier te ontmoeten! Ik tisch en tennist en winkelt * Philips ktv, 53 cm, ƒ 75; rneheb een zoontje! Bel je me graag! Waar is die serieuze talen stapelbed, ƒ 50; zonnesnel? 06-350.15.15.6 boxnum- heer? 06-350.15.15.6 box- bank, 8 tl, ƒ 150: 5714043.
mer 946382 (1 gpm).
nummer 352757 (1 gpm).
*T.k.: koelkast, inbouw,
Heb jij slechte tijden achter Ik (vrouw) zoek een jongen Neff, ƒ200: 023 - 5718571.
de rug? Laat mij (man) jou met blond haar en blauwe
dan goede tijden bezorgen! ogen! 06-350.15.15.6 box- * Zanker wasdrpger ca. 2 jr
oud incl. gebruiksaanwijzing
Bel me snel! 06-350.15.15.6 nummer 965655 (1 gpm).
boxnummer 948778 (1 gpm). Je spreekt nu met een spqn- ƒ250. Tel. 023 - 5717277.
Het leuke van deze box is, tane, hardwerkende meid.
Onroerend goed
dat ik (vrouw) al veel vrienden Zullen we samen naar een
heb gekregen! Behalve jou! concert gaan? 06-350.15.15.6
en woonruimte
06-350.15.15.6
boxnummer boxnummer 396008 (1 gpm).
te huur
991226 (1 gpm).
Laura zkt 'n vlotte, frisse, geaangeboden
Hoi dames! Ik (man) heb en zell. vent die vol zit met huwil geen kids! Zoek jij een mor! Jij soms? 06-350.15.15.6
echt maatje, bel me dan. Jij boxnummer 923870 (1 gpm). Zandvoort:
gemeubileerd
soms? 06-350.15.15.6 box- René zoekt een leuke, spon- app., uitzicht op zee, ƒ 1250
nummer 920590 (1 gpm).
tane, slanke vrouw met een p.m. Tel.: 033 - 4621289.
Ik ben Daniël en ik ben 18 goede uitstraling. Weet jij wat Zomerhuis van steen aangejaar! Ben jij geïnteresseerd in liefde ontvangen en geven is? boden. Alles aanw. voor 1-p.,
mij, laat dan een boodschap Bel me dan! 06-350.15.15.6 tot eind maart '96. 5713341.
achter! 06-350.15.15.6 box- boxnummer 965840 (1 gpm).
nummer 965417 (1 gpm).

Onroerend goed

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Sportartikelen
*Skibox, Hapro, ƒ95; 2 pr
langl.ski's + schoenen ƒ 75; 1
mono-ski ƒ 110: 023-5717503.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
Te koop: meisjescitybike, Gazelle, 8-11 jr,/375. Tel.: 023 5717625, na 18.00 uur.
T.k. damesbrommer Vespa
Grillo wit BS 1990. Vr.pr.
ƒ650. Tel:: 06 - 52817816. i

Auto's en

* Te koop grenen wandkast
VERHUUR van PIANO'S
Relatie/
Ik (man) ben 1.94 lang, eerlijk,
auto-accessoires
* KAS-BALIE medewerkers bij een BANK. Ben je service- ƒ290. Tel. 023 - 5719600.
en woonruimte
al v.a. ƒ50 per mnd
rustig en spontaan! Ik loop
bemiddelingbureaus
bewust, representatief, klantvriendelijk, in het bezit van een
te
huur
gevraagd
Bel voor onze voorwaarden: het liefst in een spijkerbroek.
T.k.: 2-zits bank, crème met
HAVO/VWO/MEAO-diploma en niet ouder dan 23 jaar?
02946-4292, Fa. Holla & Zoon. 06-350.15.15.6
WIKA BV
boxnummer
blauwe stof, z.g.a.n., van
Autoruiten en kentekenplaCUPIDO brengt u bij elkaar!
969663 (1 gpm).
ƒ2500 voor ƒ500. Tel.: 020REAGEER DAN NU! 020 - 6273094 / 6237475.
Te
huur
gevraagd:
GARAGE.
ten. ƒ 150,- voor een nieuwe
Indien gewenst reeds binnen
Dieren en
Of kom langs op de N.Z. Voorburgwal 158 te Amsterdam 6838883 of 023 - 5719154.
Ik, man, ben nog steeds op 1 week uw eerste contact. Tel.: 023 - 5718571.
voorruit? Belt u even voor invlakbij de Bijenkorf en Magna Plaza.
dierenzoek naar jou! Ben jij die goed Vraag gratis en vrijblijvend
*T.k.: salontafel, eiken, rond
formatie. Tel. 023 - 5731613.
uitziende,
aardige,
lieve
0 95 cm, zeer zwaar, blad is 7
benodigdheden
de folder aan: 0345-611486
Woningruil
ARTO, HET UITZENDBUREAU VOOR
vrouw?
06-350.15.15.6
boxcm dik, ƒ 100. 023 - 5719728.
(automatisch) of 0345-631364
DE BETERE KANTOORBANEN EN
(dit nummer is, niel voor bexorgklachten) of zenden aan:
Rijles auto's
nummer 912343 (1 gpm).
(telefoniste). 24 uur per
*
Z.g.a.n.
1-pers.
matras,
WIE
WEET
MORGEN
OOK
VOOR
JOU!
T.k.:
Dobbermann
puppy's,
.Micro'ï* Wevkmfilia
750
RUILADRESSEN
en motoren
dag,
7
dagen
per
week.
110x200, 20 cm hoog, ƒ150. ontw. &; ing., paspoort en Ik (man) heb je nog steeds
Pofttliu». 156- 1000 AD Amsterdam
niet ontmoet! Ik zoek een eer- Cupido: erkend, voordelig en in A'dam. Inform. bij WBV Het
Tel.:
023
5717019.
schrift,
gar.
(ouders
hebben
De .sluitingstijden geiden voor plaatsing in dezelfde
Oosten. Tel.: 020-4873315.
Divers personeel gevraagd
stamboom). Tel. 0294-281951 lijke, slanke, Nederlandse één van Nederlands grootste
week.
Alblas Verkeersscholen
relatie-organisaties.
vrouw.
06-350.15.15.6
box• Wij behouden ons het
Vpor de betaling ontvangt u een aeeeptgirokaart.
Wij zoeken een rood katertje, nummer 386768- (1, gprn).-...
Kunst en antiek
recht voor zonder opgave van
EEN-PASSENDE
PARTNER
in
± 7 weken oud. 023-5712934.
ZELFSTANDIG WERKEN ZONDER FINAN. INVESTERING?
UW RIJBEWIJS
omgeving? N.H./Z.H./Utr. redenen teksten te wijzigen
Ik (vr.) ben, na een tijdje al- uw
Amerikaanse verkooporganisatie, geen multi levell, zoekt pei
Nieuwkoop, 01724-8361.
Oproepen - Mededelingen
of niet op te nemen.
. :pglatjebemiddeling voor,
leente
zijn.
geweest,.-tochFonteinenwinkel
zoekt
huisdirect buitendienst medewerkers m/v i i.b.v. eigen auto, max
alleengaanden.
Lessen en clubs
weer op zoek naar gezelligfonteinen(makers) voor expo45 jr en woonachtig in de Randstad.
heid!
06-350.15.15.6
boxnumsities.
Tel.:
020
6207660
Wij vragen:
mer 964992 (1 gpm).
• ambitieus, de wil om door te groeien binnen een bedrijf:
MASSAGE & SHIATSU
• doorzettingsvermogen.
beginnerscursus 8 ma.av. jan. Ik, vrouw, ben licht gehandiNederlands-lndië,
antieke + maart '96 A'dam-C. Touch: capt! Wil jij mijn vriend zijn?
Wij bieden:
meubelen en antiek-look: 700 036-5362216 (antwoordap.). 06-350.15.15.6
• zeer snelle en aantrekkelijke carrièremogelijkheden;
boxnummer
bij
0229 - 247445 / 071 - 5898135.
stoelen, div. modellen tafels,
• interne prof. verkooptraining;
964957(1 gpm).
mat/m za, 9.30-17.00, dinsd. gesloten. Sinterklaaskoopavond o constante begeleiding.
Massagecursus,
10
vrijdagook met marmer, kasten,
do 30 nov.- vrij 1 dec.- za 2 dec., ma 4 dec.- 9.30-21.00 Ervaring niet vereist! Geïnteresseerd? Bel met afd. pers.za banken, vitrines, bureaus,
avonden, Amstelveen. Tel.:
Westerstraat 260, 1015MT Amsterdam. Tel. 020 - 4207542 ken tijdens kantooruren 071-5234458 en maak een afspraak decoratie enz. JAN BEST, 020-6431261.
Keizersgr. 357, 020-6232736.
voor een sollicitatiegesprek.
PIANOLESSEN
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Een leesgroep. Ja gezellig.
Klassiek en modern
Aalsmeer, 020-6412137.
Bel Welzijn Ouderen.
door gedipl. lerares.
Tel.: 023 - 5719393.
Tel.: 023-5718486.
STOFFEERDERIJ/restauratieatelier gespecialiseerd in
* Erna, Jons, goede vlucht
ouderwets vakwerk, ook voor
3-12. Tot ziens in Puerto Rico.
Zalenverhuur
capitonneren in stof en leder.
gr.-liefs Nico, Wim.
M. Lammertse 020 - 6181883.
* Help de Polen. Stuur 'n
't BINNENHUIS, in- verkoop
voedselpakket! Wij hebben
antiek, kunst, oude inboedels.
evt. 'n adres: 02907-5235.
Dat kan nu heel simpel,
GRATIS MICRO'S worden
Gasthuisplein 3, 023-5715760.
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
snel en discreet,
INFORMATIE-AVOND
uw adres voor koud buffet
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opPsychosynthese. Ma. 4 dec. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
en bittergarnituur.
navolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
19.00
uur, Emmastraat 26.
Wat moet u doen?
Tel.:
023-5718812/5715619.
300 in voorraad
Toegang vrij. Inst. voor
• geabonneerd zijn op het
bij uw tekst meegerekend wordt).
antiek, klein,
Zoekt u ruimte voor vergadePsychosynthese Amsterdam.
Zandvoorts
Nieuwsblad
•
inzenden
uitsluitend
groot,
dik,
dun.
ring,
feest,
club
of
partij?
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worTel.: 020 - 6765171.
1. Kies een leuke advertentie.
via de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
Komt u dan eens praten met
2.
Bel
met
06-350.15.15.6
en
toets
in
het
den opgegeven.
KERST
mij, A.J. v.d. Moolen,
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
hoofdmenu een 4.
Keizersgracht 357,
Salade's en buffetten
Gemeenschapshuis,
tel.:
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alS.Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
020-6232736.
en zelf geen zin?
023-5714085 of 5719652.
brief) met vermelding van uw postcode naar:
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Showroom:
leen voor particulier gebruik • het aangebodene
Bel voor info: 023-5712932.
Mr. J. Takkade 30,
mag
niet
boven
ƒ
300
uitkomen.
Micro's Weekmedia,
* Marjon, Kathy, Poortje,
Huwelijk en
Aalsmeer, 020-6412137.
het borreluurtje en de Chinese
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Gebruik
bij
het
invullen
van
uw
tekst
de
coupon
kennismaking
Veilinggebouw Amstelveen
hapjes waren heerlijk. Beso.
en
voor
iedere
letter,
punt,
komma
of
cijfer
één
heden inbreng voor veiling
Of afgeven bij:
* Martha, Klaas, Klaasje
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
11 en 12 december.
Eén telefoontje is genoeg
vakje: Laat na ieder woord, punt of komma een
Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Wendy, wat was 't weer gein ruim 500.000 brievenbussen.
Spinnerij 33: 020-6473004.
om in contact te komen met
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterzellig zaterd. Liefs Nico, Wim
Gasthuisplein 12,
de persoon van jouw keuze.
grepen.
2041JM Zandvoort
Probeer het eens en bel
Sint en Piet op bezoek?
Wat moet je doen?
Verhuizingen
06- 350.222.21. (100cpm).
Bel: 023 - 5716059.
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt

020-562 62 71

in 5 dagen

O, kom eris kijken
Verrassende kado's
ij Pas-destoel Kinderinterieurs

Stg. Samen Uit
Samen Thuis

KOLONIAALSTIJL

REAGEREN OP EEN
CONTACTADVERTENTIE?

Party-service
PEUKAAN

TAFELS

Zie voor meer micro's
pagina 8

voor de particulier

3 regels
Gratis!

Jan Best

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529
-* Wim bedankt voor de hapjes, drankjes, surprises, lief.
Het donderdagochtendclubje

2. Spreek een leuke, spontane advertcntietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummcr en een PIN-codc (schrijf
deze op: u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie
te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque
van ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5. Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken
reacties op uw advertentie afluisteren.

Ben jij slank, dan zoek ik
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en (man) jou om de liefde mee te
kamerverhuizingen. Voll. verz. delen! 06-350.15.15.6 boxDag-nachtserv. 020-6424800. nummer 963106 (1 gpm).

Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-35O.15.15.6. (1,00 gpm)

Blauwogige Miriam heeft als
DE KLUSSENBUS
hobby's zwemmen, uitgaan
Voor iedere klus, bellen dus.
en bioscoop. Zullen we saTel.: 023 - 5713780
men iets leuks gaan onderneGepens. schilder heeft nog men? Bel je? 06-350.15.15.6
tijd voor binnen- of buiten boxnummer 961794 (1 gpm).
werk. Tel.: 023 - 5718248.
Deze advertentie is geplaatst
SCHILDER heeft nog tijd v. door Jenne! Ik wil dolgraag
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. een nieuwe start maken met
een leuke man! Ben jij degeprijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800. ne die ik zoek? 06-350.15.15.6
boxnummer 965690 (1 gpm).

Felicitaties
*• Echt waar, m'n lieve Opi
wordt vandaag 75 jaar.
Kusjes Rachel.
* Lieve Opa, gefeliciteerd
met uw 75e verjaardag.
Kusjes Nathalie
* Lieve Opa, hartelijk gefehciteerd met uw 80-ste verjaardag Jolanda.
Pa, van harte gefeliciteerd
niet je 75e verjaardag.
Richard
* Pap gefeliciteerd met je
75o verjaardag.
Bart en Elisa

Personeel
aangeboden

(in blokletlem invullen, l letter is één vakje. Een spatte geldt ook als één vakje}
Vul hieronder het unieke 6-cijfcrige boxnummcr in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
Het boxnummcr is:
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:

TUINMAN ƒ15,- p.u.
Alles leverbaar: straattegels
en hekwerken, met garantie.
Tel.: 023 - 5352412.

Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.

Tuinman ƒ 15 p.u. heeft nog
tijd voor het winterklaarmakfin van uw tuin tev. alle hekstraat- en tegelwerken. Alles
i-vorb vrijbl. 023 • 5283739.

Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia. Afdeling Micro's. Postbus 156. 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25.- bij te sluiten.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Zonnebanken

Bianca zoekt een hele leuke
jongen om samen leuke dingen te gaan doen! Pak die
telefoon! 06-350.15.15.6
boxnummer 959703 (1 gpm).

u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

Diana is slank en zoekt een
maatje om samen te gaan
trainen en zwemmen! Jij
soms? 06-350.15.15.6 boxnummer 996774 (1 gpm).

6 regels ƒ 10,58
7 regels ƒ 12,34
8 regels ƒ 14,10
9 regels ƒ 15,86
10 regels ƒ 17,63

ZONNEHEMELVERHUUR
SUN RENT
Huurprijs ƒ 100,- 1e week
GESCHEIDEN en toe aan 'n
Verlenging ƒ 75,- p.w.
023 - 5730183/06 - 52812146. nieuwe start? Veel vrouwen
zijn ook op zoek: Bel 06350.290.15 (1 gpm).

Schoonheid en
verzorging

HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Tel.: 023 • 5714606.

Baby-artikelen

Half Indische jongen houdt
van houseparty's en zoekt
een lief, klein Indisch meisje!
06-350.15.15.6 boxnummer
931282 (1 gpm).
Slanke Dick met blauwe ogen
zoekt een lieve vrouw! Hou jij
van bioscoop, strand en uit
eten? 06-350.15.15.6 boxnummer 381802 (1 gpm).

Spontane jongeman, 38 jr,
* T.k. witte, rieten wieg op zoekt lieve vrouw voor ja wie
wieltjes, bekleed met pastei kan het zeggen 06-35015156,
hartjes ƒ150. Tel. 5714113 hnvni.rnmpi- QFK3RR M rpm).

5,29
5,29
5,29
7,05
8,81

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode: ..

Plaats:

Telefoon: .

S.v.p. in rubriek:

Abonnee Ja/Nee

Actief • Tips • Vrije tijd

Weekmedia
1-23
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'Je sjouwt je een ongeluk aan cadeaus'
Het gaat weer wat beter met Sinterklaas, maar de boodschap van het Sint Nicolaas Genootschap blijft: Geef die
man een eerlijke kans en laat hem niet het onderspit delven. Nederland is van Sinterklaas en niet van de Kerstman.

S

INTERKLAAS EN ZIJN Het is een oergezellig Hollands
Pieterbazen hebben het feest. In andere landen heb je
de laatste jaren zwaar Kerstman, wij hebben sinds

te verduren in de concurrentie met de Kerstman.

Veel winkeliers zien meer
brood in de Kerstman met
als gevolg dat Sint, Piet en
Schimmel in het gedrang

komen. Toch heeft het Sint
Nicolaas

Genootschap

de

indruk dat het tij weer aan
het keren is, want dit jaar
geeft de Goedheiligman in
Nederland zo'n achthonderd miljoen gulden uit.
Volgens voorzitter Bert Jansen van het genootschap doet
de commercie de essentie van
het Sinterklaasfeest vergeten
en dat terwijl Nederland een typisch Sintland is. Jansen: „Laten we die man een kans geven.

mensenheugenis Sinterklaas.
Het geven van geschenken is
natuurlijk volledig uit de hand
gelopen. Het ging vanouds om
knusheid en gezelligheid en de
cadeaus beperkten zich tot suikergoed en marsepein. Maar
soms vraag je je weieens af
waar mensen tegenwoordig
mee bezig zijn."
„Een Zwarte Piet die op huisbezoek gaat, sjouwt zich een
ongeluk aan de cadeaus voor de
kinderen en als je een paar dagen later die mensen weer zou
bezoeken liggen de meeste cadeaus, vrees ik, ergens ongebruikt in een hoek."
Het Sint Nicolaas Genootschap werd in 1989 in het Belgische Sint Niklaas opgericht.
Sinds 1993 heeft Nederland een

(ADVERTENTIE)

DeBoodschappeiiKisnt

eigen bestuur dat hier de kar
moet trekken. Het Nederlandse
genootschap telt 110 Sintofielen van wie sommigen vol overgave jaarlijks Sinterklaas of
Zwarte Piet spelen.
Jansen: „Er zijn twee groepen. De eerste doet het voor de
lol en gein en voor het geld. Als
je pech hebt, komen ze blauw
binnen. De andere groep Klazen en Pieten, waar onze leden
toe behoren, spelen hun rol in
hart en nieren. Bij het genootschap krijgen wij elk jaar aanvragen of wij nog een goede
Sint en Piet weten die zich gedragen zoals het hoort. Wij willen normaal bezig zijn met en
voor de kinderen en als we uit
de onkosten springen is het
meegenomen."
„Niet iedereen kan zomaar
Sint of Piet spelen. Je moet ook
echt de indruk wekken dat je
het bent zodat kinderen zich
niet besodemieterd voelen. En
natuurlijk drink je niet en zie je
er waardig uit. Tot op bepaalde
hoogte moet je een lolbroek
zijn want geen enkel kind zit op
Wat vijfjaar geleden begon
als een kleine, provisorische
show van mode-ontwerpen van
de hand van jonge talenten, is
uitgegroeid tot een waar evenernent. Jonna Slappendel en Annemarie van der Heijden, oudstudenten van de Gerrit Rietveld Academie, presenteren
zondagavond 10 december de
16-e MODA MAS-modeshow. In
de Zuiveringshal van de Amsterdamse Westergasfabriek.
'De draagbaarheid is niet belangrijk, als het maar een idee
weergeeft.'

een brompot of chagrijn te
wachten."
Om de Klazen en Pieten te
laten wennen aan hun rol geeft
het genootschap de cursus 'De
Goede Sint en Piet'. Jansen:
„We zonderen ons hiervoor een
weekeinde af in een beboste
streek, dit omdat ik liever niet
heb dat iedereen ons ziet. Er
lopen dan namelijk 15 Sinten
en 17 Pieten in vol ornaat rond
en dat is lachen, gieren, brullen.
Op zondag maken we er hélemaal een grote show van waarbij we de 'echte' Sint in het
grootste geheim uit Spanje laten overkomen."
Verdere activiteiten van het
genootschap zijn het organiseren en begeleiden van tentoonstellingen, het doen van onderzoek en het uitstippelen van de
jaarlijkse Sint-Nicolaasroute.
Het genootschap werkt landelijk, maar van intense en hartelijke samenwerking tussen de
diverse comités blijkt weinig
sprake. „Eigenlijk zou er een
nationaal overkoepelend orgaan moeten zijn met onderaf-

delingen. Het is zeker geen water en vuur onderling, maar we
zijn ook niet altijd vrienden van
elkaar en dat is natuurlijk jammer," aldus Jansen.
Dit is de periode waarin Sinten en Pieten volgens de voorzitter van het genootschap
moeten oppassen omdat ze anders gek worden van de drukte.
Hij is zelf zoals hij zegt zwartwerker, ofwel Zwarte Piet.

Killer wasp

Jansen: „Het is een uit hand
gelopen' hobby. Ik ben bevangen door de Sintziekte en die
kan gevaarlijke vormen aannemen. Ik werk al 21 jaar met de
dezelfde Sinterklaas. We doen
nu twintig jaar de intocht in
Castricum en tegenwoordig
ook die van Limmen. Vooral
die laatste is heel bijzonder omdat het zich in een bomvolle
kerk afspeelt. Als je daar geen
koude rillingen van krijgt, ben
je een slechte Zwarte Piet."

Kemco Daalder is hoofd Beleid en Beheer, Amsterdamse
Bos. Iedere IJ dagen doet hij op
deze pagina in een column verslag van liet leven in het bos.

EN PROFESSOR VINDT
E
een straal uit waarmee hij
tomaten kan veranderen in ge-

Everhard Hebly
Het lidmaatschap van Het Sint Nicolaas Genootschap bedraagrt 25 gulden
per jaar. Voor informatie kan men terecht bij het secretariaat: De Voorde
13, 5504 TG Veldhoven.

Deze tekening is onder andere te zien op de expositie 'Een eeuw
Goedheiligman' in het Museum van de Twintigste Eeuw in
Hoorn. De expositie duurt tot en met 10 december

Modeshow biedt jonge talenten podium
J

TONNA SLAPPENDEL
Toen waren de shows nog ook voor mensen die zich thuis taruikt klassieke hoedenmateriEN Annemarie van der klein en provisorisch, het aan- mooi willen aankleden als ze alen omdat ze daar bijna alle

tal deelnemende ontwerpers bijvoorbeeld experimenteren
was gemiddeld zes. Tijdens de met seksualiteit," aldus De
komende show wordt er behal- Boer.
Enkele 'functionele' kledingve aan het werk van 12 'nieuwe'
ontwerpers aandacht besteed stukken die De Boer gemaakt
KIJK SNEL IN DEZE
aan dat van maar liefst tachtig heeft, zijn: broeken waardoor
zondagmiddagen begonnen
KRANT!
billen te zien zijn, stropmet het organiseren van de ontwerpers die eerder aan een blote
die ook als oogmasker
experimentele MODA MAS- MODA MAS-show hebben mee- dassen
gebruikt
kunnen worden, overgedaan.
shows in de Mazzo in AmExperimentele shows zoals hemden met borstzakjes waarsterdam.
deze zijn er weinig, maar ze achter een gaatje zit op de plek
trekken wel een steeds groter van de tepel, strings met een
publiek. Zo groot, dat de show knoop aan de achterkant en
in 1994 moest uitwijken naar rokken met openingen op de
het Amsterdamse jongerencen- plaats waar gewoonlijk de zaktrum Arena. Toen ook dat te ken zitten.
klein werd, is MODA MAS ver- „De tepelzakjes kun je in de
huisd naar de
praktijk heel
goed gebruiWestergasfaken en de
briek, waar ze
string
heeft
het jubileum
ook viert.
een knoop aan
de achterkant,
Tijdens
zodat je hem
hun
studie
hebben Jonsnel los kunt
maken.
Het
na en Anneblijkt dat menmarie
hun
grote interessen dat heel
se in experimentele mode- spannend vinden, omdat je het
vormgeving omgezet in het or- alleen hoeft te laten zien wanganiseren van een podium voor neer je dat zelf wil. Tijdens Erojonge, getalenteerde mode- life'95 (Erotische beurs in de
vormgevers. Wat betreft de ge- Utrechtse Jaarbeurs, red.)
toonde collecties staan de taleek dat vrouwen de rokken
draagbaarheid en verkoopbaar- zonder zakken geweldig von(advertentie)
den omdat je 'er dan meteen bij
heid niet op de eerste plaats.
De materialen die gebruikt kunt.' Dus ik ga ook maar een
worden zijn bijvoorbeeld touw, paar damesmaatjes maken van
papier, gaas, tafelzeil, was, ko- dit ontwerp."
De filosofie van zijn kleding
perdraad en hout. Een baljurk
van theezakjes, aluminium komt vooral bij de jasjes tot uischoenen gemaakt van dou- ting. Die zijn uitgerust met een
cheslangen en metalen horloge- rouwband om de mouw waar
bandjes, rugzakken in de vorm 'feest' op geborduurd is en in de
van verminkte plastic poppen, voering staat het gedicht
hoeden waarin een fles wijn 'Wordt dronken!' van Charles
kan worden meegenomen en Baudelaire. De Boer: „We staan
mannen in jurken baarden tij- er niet altijd bij stil dat het ledens eerdere shows dan ook ven eindig is. Alleen als je je dat
realiseert, kun je het leven vieveel opzien.
„De draagbaarheid is niet be- ren en wil je alles uit het leven
langrijk, als het maar een idee halen wat er in zit. Deze kleding
weergeeft," zegt Jonna Slap- is confronterend, maar als je
pendel. „De bedoeling is dat het niet leuk vindt, kun je de
DE ACHTERGRONDEN
ontwerpen niet
rouwband er
De wereld verandert snel. Overal ontvluchten mensen
honderdduizenden
meer in de kast
af halen en
armoede en komen op de westerse welvaart af. Wij kundan is het een
verdwijnen, en
nen ze NIET tegenhouden. Wij kunnen er WEL voor zormensen aan werk!
'gewoon' jasdat
gezien
gen dat de ellende in hun eigen land afneemt. Het prowordt
waar
je."
bleem ter plekke oplossen.
De Boer is
mensen mee
Dit is iets voor u: vier keer per jaar kans maken op
Bijvoorbeeld door 240.000 ambachtelijke arbeidsplaateigenlijk binbezig zijn. De
drie miljoen gulden. Dat kan in de NATIONALE GOUsen te scheppen in de landen op weg naar ontwikkeling.
nenhuisarmensen
die
DEN SUPERKANS UITLOTING, met de beste winstZo helpen we daadwerkelijk honderdduizenden mensen
hun
collectie
chitect
en
kans ter wereld. Het aantal deelnemers is beperkt.
aan een zinvol bestaan.
meubelvormwillen tonen,
Op = op! Lees snel verder!
Na de Tweede Wereldoorlog is ook óns land weer op de
gever. Hij is
melden
zich
been geholpen. Laten wij nu anderen helpen om zelf
dit jaar pas
spontaan aan,
NATUURLIJK DOET U MEE:
armoede en honger te bestrijden.
ze hoeven dan
begonnen
Deze NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING
met het ontook niet per se
is opgezet om werkgelegenheid te scheppen. Er ligt een
WIE ORGAN/SEERT HET?
werpen van
een mode-opuitgekiend plan dat voorziet in 240.000 nieuwe banen in
De NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING is
kleding. Hij
leiding gevolgd
de derde wereld.
een initiatief van de Stichting ETP, the European Council
te hebben. We Een hoed uit de serie 'schei- heeft hierin
Die banen komen er dankzij export, projecten en
for Trade Promotion. ETP heeft de uitvoering in handen
kijken niet of pen', ontworpen door Miriam geen opleiopdrachten vanuit Nederland. Dat schept nog eens
gelegd van EUROJOBFUND te Rotterdam, die daartoe
het bruikbaar Nuver Foto: Ton Berkhoven
ding gevolgd,
40.000 nieuwe banen in ons eigen land.
samenwerkt met CBS Commercial Business Support
dus werkt hij
is voor de inDaar wordt iedereen beter van!
Group bv te Amsterdam. EUROJOBFUND least de oblidustrie, een show bij ons is samen met naaisters en pagaties aan de deelnemers.
meer dan alleen een presenta- troontekenaars. „Ik kijk wel
ZO WERKT HET:
tie."
hoe het verder gaat, maar als
De Ministeries van Financiën en Justitie hebben de verDOE MEE EN PAK DIE KANS OP
Met hun commerciële bedrijf het even kan, ga ik er mee door.
gunning onder nr. LO. 930/039/114.93 gegeven voor
DRIE MILJOEN GULDEN!
KEYX doen ze vaak de styling Ik heb mezelf er in ieder geval
Anita Kooi,
het openstellen van een premie-obligatielening van een
voor drama-series, commerci- al een plezier mee gedaan, want
half miljard gulden. De looptijd is 10 jaar.
Dit doet de NATIONALE GOUDEN
als en fotografie. Daarnaast or- ik heb nu een fijne garderobe."
directeur van EUROJOBFUND
Nu kunnen 500.000 mensen in Nederland een obligatie
SUPERKANS UITLOTINC:
ganiseren ze tweemaal per jaar ' Hoedenontwerpster Mirjam
Onze NATIONALE GOUDEN
leasen. Dat kost iedere deelnemer f. 15,90 per maand.
een MODA MAS-show. Wat dat Nuver (33) draait al wat langer
U kunt tien jaar lang meedoen, maar ook per jaar kosteHl Uitloting op basis van de vergunning, verleend
laatste betreft willen ze zich mee in het vak. Ze is opgeleid
SUPERKANS
UITLOTINC
loos opzeggen. Vier keer per jaar wordt één nummer
door de Ministeries van Justitie en Financiën,
heroriënteren: „In vijfjaar heb- tot grafisch ontwerper maar
heeft de beste winstkans ter
ben we iets in gang gezet, jonge sinds 1985 maakt ze hoeden en
uitgeloot en drie miljoen gulden uitgekeerd.
nr. L.O. 930/039/114.93;
ontwerpers in Nederland heb- in 1991 heeft ze daar haar beDe opbrengst is 2.5 miljard gulden voor werkgelegenwereld. Vier keer per jaar de kans
ben een kans gekregen. We heb- roep van gemaakt. Ze heeft al
heid in eigen land, maar vooral ook in die landen die het
•
Maakt de komende jaren 40 mensen miljonair;
op drie miljoen gulden!
ben nog geen exacte plannen, twee keer meegedaan aan een
zo hard nodig hebben. Plus vier nisuwe miljonairs per
maar kanalen in het buitenland MODA MAS-show, waar vooral
jaar! U kunt er één van zijn!
H
Zorgt voor 40.000 nieuwe banen in eigen land en
En de wetenschap dat u op een
opzetten, is misschien een van haar picknickhoeden de show
240.000 nieuwe arbeidsplaatsen in landen op weg
stalen.
de mogelijkheden."
effectieve manier
DE FISCUS BETAALT MEE
naar ontwikkeling;
In deze hoeden kunnen flesSimon de Boer (35) is een van
Het bedrag van f. 15,90 per maand (=f. 3,68 p. week)
miljoenen mensen helpt met
sen, glazen
de nieuwe ontmag geheel van de belasting worden afgetrokken.
BI Biedt een winstkans groter dan bij bestaande
en zelfs bewerpers
die
structurele hulp. Helpt u mee!1
In het 50%-tarief is de deelname dan nog maar f. 1,84
loterijen en bijzonder lage deelnamekosten op jaarstek meegemeedoet aan de
per week.
basis.
nomen worjubileumshow.
den. „Op dat
Hij heeft zijn
idee ben ik
kleding in de
gekomen in
eerste instantie
BON VOOR MULTI-MILJOENEN
het buitenvoor zichzelf
land, waar
ontworpen en
mensen
van daaruit proJa, ik doe mee de NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING l Elk kwartaal
PAK DIE
vaak dingen
beert hij 'vrienMet de beste winstkans ter wereld, voor slechts f. 15,90 per maand, fiscaal aftrekbaar.
op
hun
den te maken'.
KANS,
hoofd draHij is een soort
gen.
Eierotische
heDOE MEE!
wordt vaak
renkleding gaan
gezegd dat
maken
die
Stuur hem
moeilijk te vin- Een erotische herenbroek van hoeden geen
Naam/voorletters
den is; een com- Simon de BoerFoto:,Iacqie Gilbert functie hebvandaag
!lf nuchtfg u hterbfy lot wadvrcpztgglng m»Jnrt«U/l<i
Adres
ben, behalve
binatie tussen
1.15,90 «f t. icM/vtn. Ik rjra minta.-J 12 mi.ndin
Postcode/Plaats
kleding uit de 'leerscene' en tra- mooi zijn. Dat op zich vind ik al
nog in.
mt«. DMlntmlng «in d« Njrtfooalt Goudtn 5up«H(an>
,_ Telefoonnummer
Uftfoting rmplkfirt MnvMrdfng van d» Algtmtr»
een functie, maar door van de
ditionele herenpakken.
q
Voowaardtfl.
rsi
„Ik maak subtiele kleding die hoed een draagconstructie te
Vergunning vartontj door d» MlnbUriai van Ffnjndtn
P Postbanknummer
er nooit is geweest voor heren. maken heb ik het een extra
«l Juiitlfl ondar nunvrwr LO. 930/039/114.93.
*a-, Banknummer
Het is bedoeld voor twee doel- functionaliteit gegeven," aldus
1/1
•*
S.v.p. bon innfa, uftMppen en in een envelop
einden: als uitgaanskleding en Nuver.
5 Handtekening
(mist postzegel) zenden naar EUROJOBFUND bv,
In tegenstelling tot de meeste
als thuiskleding. Het zou bijAntwoordnummer «202,25M WB DEN HAAG.
o Datum
voorbeeld leuke kleding zijn hoedenmakers die vaak een
voor seksparty's die tegenwoor- houten vorm gebruiken, doet
dig veel gegeven worden, maar Nuver alles met de hand. Ze ge-

Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

Heijden kennen elkaar

van de Rietveld Academie,
waar ze beiden de avondopleiding modevormgeving
deden. In 1990 zijn ze op

BOES

'Draagbaarheid
is niet
belangrijk'

-*>ƒ

3.OOO.OOO,-

extreme vormen mee kan maken, maar ook voor de draagbaarheid: „De vraag is alleen of
mensen ze durven op te zetten.
Ik ben geen kunstenaar, ik
maak hoeden om te kunnen
dragen. Als dat niet kan, schiet
ik aan mijn doel voorbij. Ik
draag zelf altijd hoeden, alleen
mijn extreemste ontwerpen
draag ik niet. Maar er is wel
eens iemand binnengekomen
die met een heksenhoed op
haar hoofd de deur uitging."
Op MODA MAS 16 laat Nuver
een selectie zien van eerder getoond werk. De 'chapeau claque' (een opvouwbare hoed
waarvoor Nuver in 1993 een nominatie kreeg voor de Rotterdamse designprijs) is echter
niet aanwezig. Wel zijn de series 'draagconstructies' (picknickhoeden),
'hoofddeksels'
(vilten hoeden met handvaten)
en 'koraal' (hoeden waarvan
een deel tot een grof netwerk is
bewerkt) te zien.
Nuver: „Bij MODA MAS kan
ik de hele serie laten zien, bovendien straalt het meer kracht
uit als ze gedragen worden. Het
contact met de andere ontwerpers is leuk en er komt steeds
meer publiek op af. Ik heb wel
eens een expositie gekregen
door zo'n show. Mijn tip aan
jonge ontwerpers is dan ook
om aan zoveel mogelijk dingen
mee te doen. Als je denkt dat je
echt goed bent en iets kunt toevoegen aan hetgeen er al is,
moet je ondanks alle tegenslagen blijven doorgaan."
Nicole van Borkulo

De Stichting MODA MAS viert op zondagavond 10 december vanaf half acht
haar vijfjarig bestaan in de Zuiveringshal van de Amsterdamse Westergasfabriek. Naast 12 collecties van een 'nlcuwe' groep kleding-ontwerpers, wordt
er in deze show ook uitgebreid aandacht besteed aan het werk van ruim
tachtig ontwerpers (hoeden, schoenen,
kleding en tassen) die eerder aan een
MODA MAS-show hebben meegewerkt. Na afloop van de show is er
gelegenheid een tentoonstelling te bekijken van deze ontwerpers. Kaarten
zijn voor 22,50 gulden verkrijgbaar via
het Amsterdams Uitbureau en VVVkantoren. Informatie: (020) 682.7222.

spierde bodybuilders. Hij
bouwt met de inhoud van enkele groentewinkels een leger op
waarmee hij de wereld wil veroveren. Gelukkig worden zijn
plannen gedwarsboomd door
een tomaat, die vanwege zijn
harige uiterlijk door zijn soortgenoten wordt gedicrimineerd.
Deze tomaat kiest de kant van
de mensheid en de wereld
wordt gered.
Een vergezocht verhaal? Weinee, het kan nog veel vergezochter. Een jong stel huurt
een appartement, zonder te weten dat de ijskast van de duivel
bezeten is. Deze ijskast werkt
de ene na de andere bezoeker
naar binnen, tot de heer des
huizes aan toe. Zijn vrouw
wordt gered door een flamencodansende loodgieter, net op het
moment dat de ijskast samen
met een pedaalemmer en wat
ventilatoren het slotoffensief
inzet.
En dan deze. Een stel stoere
boswerkers gaat een boom te
lijf. De kettingzaag doet zijn
werk. De boom valt krakend
precies bovenop een oude
stronk. Daarin zit toevallig een
wespennest. Een wesp overleeft de slachting, zint naar
wraak en prikt op de Ringweg
een motorrijder in zijn nek.
Een ongeluk volgt. In het ziekenhuis komt de motorrijder
bij. Wat blijkt? De wesp had last
van een kwaadaardige mutatie,
de motorrijder loopt een akelige ziekte op en verandert in een
bloeddorstig monster.
Hoe dit laatste verhaal afloopt weet ik nog niet. De eerste
opnames voor de film naar dit
script zijn pas vorige week afgerond. De hoofdrollen werden
gespeeld door de boswerkers
van het Amsterdamse Bos en
door een beuk die vanwege een
noodzakelijke dunning toch
moest sneuvelen. De natuur
neemt wraak op de mens, is het
thema van deze Nederlands/Engelse speelfilm in wording.
Met zo'n super vergezocht verhaal moet dat wel een leuke
film worden. Die past volgend
jaar keurig tussen The return
of the Killer Tomatoes en The
Refrigator op de plank in de
videotheek.
Remco Daalder

Deze vrije-tijdspagina
verschijnt wekelijks in alle
edities van Weekmedia.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 •
562.28"10 (niet op vrijdag).

geeft u meer!
In het Land van Nimmermeer, het magische land achter de sterren,
woont een jongen die nooit volwassen wil worden. Samen met het
meisje Wendy raakt hij verzeild in talloze avonturen met het weerspannige elfje Tinkelbel, mysterieuze zeemeerminnen, truffelindianen
en vooral met de piraten van Kapitein Haak.

Peter Pan
is de nieuwste familiedansvoorstelling van Opus One.
Het verhaal wordt verteld in de
mix van dans- en musicalstijlen waarmee Opus One de
afgelopen jaren naam heeft
gemaakt:
variërend
van
romantisch-klassiek ballet tot
swingende jazzdans en spectaculaire tapnummers.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
bon krijgen de lezers van deze
krant een korting van vijf gulden* op een van de onderstaande voorstellingen van
Opus One.

Foto: Wim Roels

- Woensdag 29 november Stadsschouwburg Amsterdam. Aanvang
20.15 uur. Reserveren bij de kassa, telefoon 020-624.2311. De normale toegangsprijzen zijn 29, 24 en 19 gulden (op de laagste rang van
14 gulden wordt geen korting gegeven).
- Zaterdag 2 en zondag 3 december Cultureel Centrum Amstelveen.
Aanvang zaterdag: 19.30 uur en zondag: 14 uur. Reserveren bij de
kassa, telefoon 020-547.5175. De normale toegangsprijzen zijn 30,
27,50 en 24 gulden. (Op het speciale kindertarief van 15 gulden wordt
geen korting gegeven.)

Bon voor onze lezers
Naam
Woonplaats
Aantal personen:
Foto: Wim Roels

*De korting geldt niet in combinatie met CJP, JTK of Pas65

geeft u meer!
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Citroen

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekelijkse auto
rubr ck d e op vri|dag verschijnt m Hel Parool op zaler
dag i Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edites van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad Bui
tuiveldeitse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bi[lmer
N ouwsblad Gaasperdam de Nieuwe Weesper Amstel
eens Weekblad Uithoornse Courant de Ronde Vener
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206658686 Fax 020665 63 21
Si.hr rteli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN3 MINI S Postbus 156 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool Wibautstraat 131 Am
bterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n Laan van de Helende
Meesters 42 l B Weejp Nieuwstraat 33 Zandvoort Gast
hu spie n l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
/oor donderdag 18 00 uur m ons bezit zijn worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst zaterdag in Trouw
LH de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws en
huis aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l l miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 42,00

voor elke extra regel

ƒ 14,20

mm prijs

ƒ

mm prijs met vignet

8,80

ƒ

AUTO/MAXI S per mm

8,80

ƒ l0,40

(AUTO/MAXI S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen)
Alle prijzen zijn excl l 7 5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen) ta
nef op aanvraag
Voor meer informatie of advies bel

BX Cannes 6 91 5 drs zeer
mooi wit onderh prima parti
culier 1e eig Vrpr ƒ11 500
Tel 020 6135025
CHYPARSE Soesterberg vult
uw Citroen veerbollen voor
ƒ 20 p st Testen is GRATIS
Tel 0346351150
Citroen AX Furore b| 94
20000 km ƒ15950 Inruil Ga
rantie Fin Tel 020 6105478
CITROENSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions reparaties APK
schade en laswerk
Verkoop onderd nwe/gebr
Tel 020 6320190 fax 6343433
GTi CX TURBO zwart 1985
bijzonder exemplaar ƒ5700
Tel 02152 60133
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden De Eendenspe
cialist Leende Tel 04906 1528
V a ƒ 85 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec in Zaanstad Garage
RENE SPAAN 075281193
Vraag tevens naar onze mrui
Iers en aantr rep prijzen

Daihatsu
Charade 1 3 ts (nw mod) km
35 000 93 Charade 1 3 SG
sedan km 32000 92 Curore
TS/TX 87 t/m 93 Applause Xi
km 85000 91 Valera Sr div
extra s km let op 200 5
NIEROP DAIHATSU
Vancouverstr 2 12
A dam West Tel 020 6183951
Daihatsu
t AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340 342
tegenover Carré
A dam C Tel 0206236491

Maatwerk in data-entry,
detachering, sales promotion, responsverwerking en direct mail

Petra Broeder
Postbus 13128
2501 EC DEN HAAG

Tot 'i996 bij Spring in 't Veld
MONDO SPORTIVO OCCASION ALFA ROMEO SHOW
SPRING IN t VELD PAKT UIT
en geeft u 10 GRANDIOZE ZEKERHEDEN op
z n GEGARANDEERDE OCCASIONS
1
2
3
4
D
6
7
8
9
10

1 jaar / 6 of 3 maanden Alfa Romeo Garantie
Air Miles 499 stuks per verkoop
Nationale autopas
Verkoopprijs 1996
Omruilgarantie
Nu rijden en na 6 maanden betalen
Levenslang garantie A P K
Gegarandeerde inruilprijs
Vast maandbedrag is mogelijk
Spring m t Veld kwaliteit

Een greep uit onze voorraad
SPORTIEVE ALFA ROMEO S
Aifa3314ieL
rood
Alfa 33 1 4ie
zwart
Alfa 3314ie
rood
Alfa 33 1 4ie L
zwart
Alfa 33 1 4ie Imola
blauw
Alfa 33 1 7 16V
zwart
Alfa 33 1 7ie
rood
Al'a 75 1 8 Indy
rood
Alfa 75 1 8 Ipoca
zwart
Alfa 155 1 8 Formula
rood
Alfa GTV 2 5 V6
rood
Alfa 164 3 O V6
grijs

TII1 D0011S

HONDA
Honda 1 6 ESI C R X
Honda Civic 1 4i 5 drs
Honda Ovic 1 5 Coupe
Honda Civic 1 5 DXI/PS
Honda Civic 1 5 LSI
Hoida Civic 1 5i GL
Hoida Civic 1 3 Luxe
Honda Prelude 20i
Honda Prelude 20 EX
Honda Accord 20i

zwart
blauw
rood
grijs
rood
blauw
rood
wit
rood
blauw

^NDERE MERKEN
Mazda 121 Cabno Top grosn
Me?da 323 1 6
wit
\ l i b b a n S u n n y 1 6 5 d r s groen
L.Ü icia 2 O HPE Volumex rood
Subaru 1 2 Justy
groen
•"u Uno 1 5 SX
rood
/W. Golf Diesel
rood

KASTEN MET EXTRA RUIMTE

Autobedrijf Spring m 't Veld
OOSTEINDERWEG 335 340
'432 BE AALSMEER TELEFOON 0297 344146 / 324696
ELKE VRIJDAG KOOPAVONDi

Audi

Mazda

Audi 80 1 8 S 90 grijs groen
LET OP'
nif t open dak stuurbekr
40
rokh
startonderbr
centr
OCCASIONS
cuurvergr 66 000 km ƒ 18950
v a ƒ12500
VAN VLOTEN CAR BV
Nu afgeleverd met allesdrager
020 6365052
set skibox sneeuwkettingen
7ie ook onze andere
en stoelverwarmmg
advertentie rubriek Mazda
MAZDA DEALER
VAN VuOTEN CAR BV
TEL 020 6365052
BMW
Mazda 626 Diesel nw model
BMW 316 bj 85 APK tot
93 90000 km ƒ21 950 Inruil
fibr 96 i ? g s t ƒ3750
Garantie Fin Tel 020 6105478
Ttl 020 6472628

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Niouw en gebruikt uit voorraad Tel 0297561212
(Op afspraak gratis halen en brengen )

Iedere hond of kat is uniek en heeft
daarom z'n eigen specifieke voedmgs
behoeften

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Antwoord op deze en andere vragen
wordt u gegeven op zaterdag 2 december
door een speciaal opgeleide
voedingsvoorlichter van Hill's Pet Nutntion
m de volgende dierenspeciaalzaak

Dier-Plezier,
Grote Krocht 28, 2042 LX Zandvoort

KENNISMAKINGSBON
Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?
Een voorbeeld Een 2-deurs front 160 cm breed
l spiegel- en 1 paneeldeur karnerhoog
f. 1145;
Een hang en leg- indeling
f. 520J

f. 1665.-

Bij het inleveren van deze bon aan de kassa van dierenspeciaalzaak
Dier-Plezier, Grote Krocht 28 te Zandvoort ontvangt u een GRATIS
HILL'S SCIENCE DIET KENNISMAKINGSPAKKET VOOR DE HOND OF KAT

Naam
Plaats

Uw kashndeling of wand bepaalt het aantal deuren 2, 3,
4 of meer Als u langs komt met de maten van uw wand,
vertellen wi| precies hoe weinig dat kost
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats

Adres
Tel nr
P S Deze bon is enkel geldig op zaterdag 2 december
bij dierenspeciaalzaak Dier Pleaer, Grote Krocht 28, 2042 LX Zandvoort

Hill'sL

~

pend ma vr 9 00 17 00 uur, zo l O 00-13 00 uur

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Renault
Eigenaresse b a Renault 11 DL
88 z g s t APK gek radio
cass alt m gar gest elke keur
toegest ƒ3950 035 6855777
Renault 21 GTL 91,92 000 km
APK juni 96 ƒ12000 in
nieuwstaat Tel 020 6624684
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 laar
garantie
Wibautstraat 224
020 561 96 11
Renault Fravic mod 85 be
stelbus 1e eigen 90000 km
ƒ3950 tel 020 6105478

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel 020 6177975/6158022
Rover dealer voor
Amsterdam Amsteveen e o
ROVER 3500 VdPlas 1985
APK 09 96 8 cil autom
LPG en benz Vrpr ƒ2500
Tel 020 6261373

Saab

SAAB DEPOT
COBUSSEN AMSTERDAM
Verkoop van nieuwe en gebr.
onderdelen Tevens revisie on
sinds 1930
106 Accent 1 1 7/94 ƒ 19450 derhoud rep 0412036737
205 Accent 1 1 3/88 ƒ 8500 T k SAAB 900 GLS groenme
205 Accent 1 1 5/89 ƒ 9750 tallic bj 82 zeer goede st
205 Trophy 1 1 i 2/93/18750 prijs n o t k 020 6793444
306 XR 14i etoile! 94/27500
306 XT 1 6 inj 6 93 ƒ 25 500
Seat
405GRautom 19590/14500
405 Br GRi 1 6 6 91 / 19 750
405 Br GRi 1812/92/28750 MALAGA 1 5 ln,ection okt 89
405 GLX 1 6 12/93 / 23 450 topmod 100 pk i z g s t APK
9 96 ƒ 5950 Tel 020 6977023
Inkoop/Inruil mogelijk
Baarsjesweg 249 253
Amsterdam 020 6121824
Subaru
Direct bereikb v a Postjesweg
Subaru bestelbusje mod 87
LORIST PEUGEOT
i z g s t ƒ1950
205 GR 1 3 beige 8 4 / 4 250 Telefoon 020 6105478
205 XE 1 1 rood 8 9 / 8 750
205 Accent rood 90 ƒ 11 500
306 Selecte blauw 94 ƒ 24 950 Autofinanciering
505 SX beige 85
ƒ 2 750
en verzekering
APK + 3 mnd Bovag Gar
Tel 020 6237669
Leen VOORDELIG ABNR int
PEUG 405 GR perfecte staat Spaar krediet ƒ 30 000 bij ƒ 60
88 bmnengestald ƒ7750 sparen doorl krediet 8 7% eff
Bel nu 020 6479900 inf BKR
Amstelveen 020 6921652

Geniet wereldwijd vertrouwen
van de dierenarts ™
"Handelsmerken van Colgate-Palmolive Company en pebruikt onder lit-tnüe \ in H I I b Pet Nulnüon Inc © 1995 Hill s Pet Nutntion Inc

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen Uithoorn Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 02975 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Suzuki Alto mod 86 perfecte Suzuki Swift GLS bj 94
staat nieuwe APK ƒ2450
10 000 km ƒ15950 Inruil Ga
Telefoon 020 6105478
rantie Rn Tel 020 6105478

Algemeen

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Amsterdam Almere Zaanstreek
20 autorylessen + examen ƒ 1 000
of
10 motorrijlessen + examen ƒ 775
Motorrijlessen ƒ 50 per 60 mm
Autorylessen ƒ 37 50 per les ook automaat lessen
Theorie op CD l GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag van 9 00 20 00 uur a 10 per keer
R de Beerenbrouckstr 157 159 tel 020 6138473
Kempenlaan 90 tel 020 6140005

ledereen komt naar de
St. NICOCCASION SURPRISESHOW Auto/motorrijles in A dam''
dinsdag 28 nov. t/m zondag 3 dec. De RIJLESCADEAUBON op
naam en m elk gewenst bedrag
is een bijzonder geschenk
WELKOM!
Verkrijgbaar bij Verkeers

Dit is weer zo n GEZELLIG en AANTREKKELIJK FESTIJN van
de Drie Goede Bekenden m Weesp
v d Pouw Peugeot Casparus Fiat en Lancia Oto lei Citroen
Tot en met zondag 3 december bent u van harte welkom m
de showroom van Casparus Casparuslaan 1 in Weesp
Geopend dagelijks van 900 tot 1800 uur
Vrijdag (koopavond) tot 21 00 uur en
zaterdag en zondag van 1000 tot 17 00 uur
± 50 auto s APK gek Den
Automaten
Bnelstr 18 Adam zijstraat
Haarlemmerweg bij molen
Nieuwe Volvo 340 automaat
020 6844079 Tevens Inkoop
1991 9000 km"
Nierop de Vrienden van Uw
Volkswagen
Volvo tel 0206183951
VW Jetta bj 84 APK juni 96
Wij hebben keus uit
kmst
120000
vraagprijs
meer dan 10 Automaten
ƒ3500 Tel 070 3462528
v a ƒ3500
GOLDCAR BV Amstelveen
VW POLO COUPE
Tel 020 6433733
rood 87 ƒ3500 APK
020 6237669
VW Santana GL 5 beige
Klassiekers
bjr 82 4 deurs trekhaak
en
Oldtimers
165 000 km Prijs ƒ 2 000
Tel 079 3314161
Citroen DS 21 IE Pallas jubileum
VW Santana GL 5 4drs 82 uitv mooi org mter get glas
izgs beige 165000 km ƒ2000 Taxw ƒ17500 Pr ƒ12500
+ VOLV0440b16f gasmst 03 Tel 020 6172549
94 t e a b 0793314161
Lease of koop nu een
CITROEN DS diverse types
Volvo
aanwezig DIDIER CITROEN
Blasiusstr 105 0206942797
12 VOLVO STATIONS 3x 240
T k SAAB 96 uit 1973
Sedan 1988 t/m 1994 ANWB
Bordeaux Vier takt
gek Tel 0492 464495
Voor restauratie of onderdelen
240 DL sedan km 110000 91 Motor en versnellmgsbak zijn
240 DL sedan aut LPG km
nog prima Prijs ƒ875
180000 88 440 GL LPG o b
Fel 020 6223576
km 67 000 93 440 DL/GL 90
t m 92 340/360 87 t/m 91 (div VOLVO AMAZONE 1969 rood
met aut) NIEROP de Vrienden B20 i z g st Rek ter inz APK
van Uw VOLVO Vancouverstr 11 96 stereo belast vrij ƒ 6900
212 A dam W 0206183951 tel 070 5110778

school Nelen Wibautstraat
133 Adam Tel 6633773
Auto/motorrijles m A dam?
De RIJLESCADEAUBON op
naam en m elk gewenst bedrag
is een bijzonder geschenk
Verkrijgbaar bij Verkeers
school Nelen Wibautstraat
133 Adam Tel 6633773
Autorijschool DIESEL
Alle rijlessen ƒ 32 50 per les
Ook buitenlands rijbewijs
Tevens mstructnce aanwezig
Info 020 6332274
BOVAG VERKEERSSCHOOL
VERONICA
1e 5 lessen ƒ 35 p u
vervolglessen ƒ 47 50 p u
Telefoon 0206656955
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m
Amsterdam Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier in
tensief les en nog leuk ooki
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ3750 p u
Tel 020 6868063/6332405 P S
Wij verzorgen ook 8 weekse
cursussen en examenroutes rij
den is vanzelfsprekend

UHOEFTUWRETAILERS
NIET TE VERTELLEN
HOEZIJUWPRODUKT
MOETEN VERKOPEN,
U KUNT ZE WEL VERTELLEN
HOE ZE ER MEE
KUNNEN ADVERTEREN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co adverteren 020-6242316

SCIEMBE DIETS

Voor documentatie en prijzen bek 020-6101046
THE DOORS Jon Rebelstraat 5 Amsterdam
(tussen Osdorperbon en Ookneefweg)

Mitsubishi

Peugeot

MAKELAAR O.G.

Past het voer dat u nu geeft bij uw
hond of kat?

Mercedes 190 mod 85 Ipg
i z g st 5 versn Rekaro uitv
ƒ6950 Tel 020 6105478
Mercedes 200 Diesel mod 87
5versn i z g s t ƒ12950 Inruil
mogelijk Tel 020 6105478

1992 37 000 km ƒ15950 Opel Kadett GSi mod 86
1992 52000 km ƒ16950 i z g st nw APK ƒ 6950 Inruil
1992 51000 km ƒ16950 mogelijk Tel 020 6105478
1986 71 000 km ƒ14 950 Opel Omega 26i bj 92
1995 10000 km ƒ16950 45000km i z g s t ƒ17950 In
1990 133 000 km ƒ 8950ruil Garantie Fin 0206105478
1987 201000 km ƒ 5 950
Opel Vectra 20i GL bj 91
Ipg i z g s t ƒ 13950 Inruil
* ALFA PRIMA BOVAG/GARANTIE VOORWAARDEN
Garantie Fin Tel 0206105478
* VEEL EXTRA VOORDELIGE
FINANCIERINGS MOGELIJKHEDEN

SCHAIK

U toch wel?

QP MA AT GEMAAKT

Land/Rangerover

1994 17 000 km ƒ26950
1994 18 000 km ƒ22950
1994 11000 km ƒ23950
Nissan
1994 26 000 km ƒ23950
1994 22 000 km ƒ23950
1992 97 000 km ƒ17950 T k Sunny Coupe 1 6 SLX
1991 101 000 km ƒ 15 950rood 6 90 sportvlg i z g st
1991 133000 km ƒ14950ƒ9000 Tel 075 6179839
1992 130000krr / 1 9950
1994 28000 km ƒ39950
Opel
1983 91 000 km ƒ 17 950
1988 101 000 km ƒ14950 Kadett 1 61 station bj 7 91
72000 km alarm radio/cass
1994 8 000 km ƒ41950 APK ƒ 15 000 03554 14447
1995 6 500 km ƒ29950 Opel Ascona b j 87 i z g st
1995 11 000 km ƒ32950 nieuwe APK 5 drs ƒ 2950
1994 8400 km ƒ28950 Telefoon 020 6105478
1992 28 000 km ƒ19950
1991 79 000 km ƒ14950 Opel Cora mod 85 i z g st
1990 51 000 km ƒ12950 nw APK kl rood 3 drs ƒ 1950
1994 41 000 km ƒ44950 Tel 020 6105478
1990 40000 km ƒ19950 OPEL KADETT GSI 86 wit
1993 48 000 km ƒ32950
met APK ƒ 7 250
020 6237669

Thorbeckestraat 3/2, op steenworp afstand v h. strand gelegen uiterst luxe en
moderne maisonnette. Ind. 1e woonl.
woonk met marmeren vloer en vloerverwarrning; open haard; balkon; luxe open
keuken met mb app.; toilet; 2e woonl. 2
si k.; luxe badk. met toilet, wastafel en
ligbad; 3e woonl. zolderruimte bereikbaar
via vlizotrap
Vr.pr. ƒ 315.000,-k.k.

VAN

Een hond of kat let niet op
zijn gezondheid.

Wegens omst HONDA CIVIC
1 3 DX bj okt 94 9000 km
ƒ22000 Tel 0592 612579

230E autom b j 90 150000
<m grijs electr schuif/kantel
dak APK gek 0294 415405

Haltestraat 55

Hill's

85

Mercedes-Benz

IS DE VIERDE QfiAUS

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Honda Prelude 84 rijdt goed
vr pr ƒ 2700 APK tot 8 96 4
nieuwe banden 020 6915617

lONDO SPORTIVO.

Van Galenstraat 104, tweekam.app. op
beg.gr., gelegen op steenworp afstand
v.h strand. Ind. hal; woonk.; zonneterras; si.k., keuken; badk. met wastafel en
douche cabine, toilet.
Vr.pr./ 159.000,- k.k.

CCN Datacom B.V.

AUJWNUMSCHWDeURSYSTEEMVAN 16 MM SPKB. DEUREN

Hele nette Ford Escort 13 BMW318i mod 87 i z g s t
95 000 km 86 ƒ 3250 Nierop 4 deurs nw APK ƒ 6950 Inruil DE METEOR Verkoop nieuw
en gebruikt Diverse landrovers
Dahihatsu 0206183951
mogelijk Tel 020 6105478 90 110 130 Onderhoud & repa
ratie Bloemendalerweg 54
Alfa Romeo
WEESP Tel 0294415240
Adverteren in
deze rubriek
FAX 020 6656321

GELDIG VAN 1 T/M
31 DECEMBER 1995
BIJ AANKOOP VAN
DRIE SLOGGI SLIPS
VAN EÉN MODEL

Bent u in bovenstaande functie geïnteresseerd en voldoet u aan de gestelde eisen,
dan verzoeken wij u op maandagochtend 4
december tussen 09.00 en 11.00 uur telefonisch contact op te nemen met Petra
Broeder, 070-3215808.

Honda Civic mod 85 Ipg
i z g st nw APK ƒ 2950
Telefoon 020 6105478

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

3+

Wij verwachten van u dat u:
- ruimschoots beschikt over ervaring met
het verwerken van gegevens;
- vi|f dagen per week beschikbaar bent;
- per direct op zoek bent naar een nieuwe
uitdaging.

Honda

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Stationsplein 17/22, goed gestit, nabij
strand, station en centrum, 3 kam.app.
op 5e et met schitterend uitzicht. Ind.
ruime hal, woonk. met open keuken en
lammaatvl; 2 si.k.; toilet; balkon oost;
badk. met wastafel en douchecabine.
Vr.pr./ 189.000,- k.k.

TIJDELIJK

DATATYPISTES M/V

CINQUECENTO zwart bj 3
93 1e eig 42 000 km radio
Vr prijs ƒ 9 950 0206852530

Honda Accord mod
i pr st nwe APK ƒ 1450
Telefoon 020 6105478

MODELLEN
EN KLEUREN

Voor diverse pro|ecten in Amsterdam en
omgeving zijn wij met spoed op zoek naar:

Fiat

665 86 86

De Schelp 93, leuk gesit 3 kam app. op
1 e et. Het app. wordt gestoffeerd en gemeubileerd aangeboden. Ind. gang;
woonk.; keuken; toilet/douche; 2 W si.k.
Vr.pr. ƒ 119.000,- k.k.

SLIPS IN ALLE

Accessoires
en Onderdelen
AUTOLAK

SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

Service en
Reparatie

Auto's te koop
gevraagd

24 UURS SERVICE i

Gevraagd jonge auto s vanaf
1992 a contant Belt u voor ml
0341 419354 of 0652977028

GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling / Remrevisie
Schadeherstel en taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuring
Tel 6233220

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vrijwar
bewijs Tel 0206105478
T k gevr loop/sloop en scha
de auto s spec merken Volvo
Toyota Peugeot en busjes
Tel 020 6370711
Te koop gevraagd AUTO S a
Ook op zaterdag open
contant met vrijwar bewijs
D
A K + grote beurt v a ƒ 299
Tel 02908 24640
DIESELSERVICE
brandstofpompen verstuivers
Autoverhuur
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27 Duivendrecht
Tel 0206980639

OUKEBAAS

alle kleuren

APK KEURINGEN ƒ 70
10 dagen wintersport
klaar terwijl u wacht
9 Personenbus (Peugeot J 5)
ook m spuitbussen
Garage West Center
All m met vrije km
ƒ 1610
020 6122476 (zonder afspraak) Sneeuwkett + skiboxen met
2e Helmersstraat 15 A dam
dragers voor ieder type auto
Otto Nieuwenhuizen bv
020 6719108 of 020 6794842
Autobedrijf CRYNSSEN
Zie ATS telet pag 888
Overtoom 515 Amsterdam
Crynssenstraat 10 14
Tel 0206184402
DE LUGT luxe en bestel vanaf
(020) 6129804
APK keuretation reparaties ƒ 50 per dag excl BTW
alle merken en schaderegeling Tel 020 6161388 of 6890374
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Zelf sleutelen of auto spuiten Peugeot 106/306 Renault La
Ruilstarters en dynamo s
doe je bij HEINING HOBBY guna Vracht + bestelwagens
Valkenburgerstraat 152
HAL 020 4976999 A dam
RENT A BRIK
Sloterdnk 3
Tel 0206240748
Personenbus ƒ 89 p dag
Grote sortering ONDERDELEN • Auto te koop' Plaats m deze Opel Kadett v a ƒ 39 p dag
All m KM vrij'
rubriek U zult verbaasd staan
van schade auto s alle
Tel 0206922930
over het resultaat
merken alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0250245435
Missot specialist REM en
FRICTIE MATERIAAL
Bosboom Toussaintstr 43
Adam Tel 0206180443

LIEVER

Autosloperijen

Autosloperij De Liede
INKOOP
Loop + Sloop auto s
Verkoop onderdelen
Verkeersschool Trendy
R D W vrijwaring
Amsterdam een sensatie
Geen voornjkosten
m rijles 020 4205386
0206198691
Voorkom onzekerheid m uw rij
023 353685
opleiding en vraag de gratis
Grote sortering ONDERDELEN
RIJLES INFO GIDS
voor Amsterdam en omgeving van alle schade auto s alle
aan 020 6633773 of 6922612 merken alle bouwjaren
Tevens informatie over theorie GEBR OPDAM B V
lessen en examentrainingen
Tel 0250245435
1
Wilt u een goede en niet te Het HOOGSTE BOD " Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
dure rijopleiding'' Bel dan
Bedrijfsauto's
Ferry 06 52821994 b g g 020 Loop sloop en schadeat to s
Campers
6127187 Eerste 4 lessen voor m vrijwaring Tel 0206754193
70 BESTELAUTOS en pers
ƒ100 daarna alle lessen ƒ 35 • De advertentie afdeling be
busjes va ƒ3500 Garage Niet op de RAI wel op voor 20 lessen + examen ƒ 950
raad nwe en occasion VW Ook in Zaanstad en omgeving houdt zich het recht voor ad
Rijsenhout lid Bovag
vertenties eventueel zonder
Meer dan 50 jaar gevestigd campers bij VW/Audi dealer
opgaaf van redenen te weige
Adverteren m
Bennebroekerweg 17 Rijsen A POINT Kollenbergweg Am
ren (Art 16 regelen voor het
deze rubriek
hout bij Aalsmeer 02977 sterdam ZO (langs A2) Ook
advertentiewezen)
Tel 020 6658686
verhuur Tel 0204301647
24229 Ook t k gevraagd

SAMEN DAN
ALLEEN
JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.

SHOWROOM
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad Buitenveldertse Courant Diemer
Courant de Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam de
Nieuwe Weesper Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant
de Ronde Vener Aalsmeerder Courant Zandvoorts Nieuwsblad

Het Parool Trouw de Volkskrant
Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

Weekmedia
25

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
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Italiaanse auto's
hebben karakter en smoel

A oor de leukste auto's moet je
t ijenwoordig in Italië zijn. Volije week prolongeerde Fiat de
l begeerde titel Auto van het
ar. Dit keer nog wel met een
viceling: de Bravo en Brava.

V

ORIG JAAR hing de
showroom van de
Fiat-importeur

in

Amsterdam vol met
oelukstelegrammen en axen vanwege de verkie
zing van de Punto tot Auto
\an het Jaar 1995 De Italaanse ontwerpers zijn er
op ondubbelzinnige wijze in
geslaagd het kunststukje te

lerhalen.

De kortgeleden verschenen
tweeling Bravo en Brava sleepen gebroederlijk de titel voor
1996 naar Italië waarmee maar
v. eer eens is aangetoond dat we
net ons allen helemaal niet zo
wdig zitten te wachten op de
zoveelste grijze muis m autoand Wel op auto's met karaker en smoel zoals ze dit jaar uit
taliaanse fabrieken rollen
Sorry Korea, Amerika, Japan,
Xutsland of Frankrijk, maar
Italië blijft nog even het design
:entrum van de wereld
Dit gaat verder dan het af ron
ien van hoeken omdat m Italië
wg steeds kwajongens rondlo

pen die de auto liever zien als
een vervulling van een jongensdroom dan als een gebruiksvoorwerp Want daar zijn er
niet alleen genoeg van, we heb
ben er zo langzamerhand ook
genoeg van
Twee jongensdromen dus, de
5 deurs Brava en 3 deurs Bravo We beperken ons dit keer
tot de vlot gelijnde Bravo l 6
SX Hij oogt compact, gespierd
en gewaagd Als je alleen al de
vormgeving eens vergelijkt met
bijvoorbeeld de Nissan Almera
heeft de Bravo zoveel meer in
huis om verliefd op te worden
De meeste auto's in deze klasse
bieden vooral meer van het zelf
de, de Bravo vaart zijn eigen
koers en dat is misschien juist
wel de charme Als nadeel kun
je aanvoeren dat het einde van
de schuin aflopende motorkap
vanachter het stuur lastig
zichtbaar is maar de opvolger
van de Renault 19 heeft dat pro
bleempje ook Wie zich een
beetje
wil
onderscheiden
neemt dit soort manco's voor
hef
Dit geldt in mindere mate
voor de zitting van de stoelen in
de SX-versie Je zit nog net niet
knel, maar het mag wel iets bre
der We zijn ook niet zo weg van
de bediening van de radio waarvan de knoppen zich buiten
handbereik en bijna bovenop
het dashboard bevinden
Het audiosysteem is stan
daard en volledig geïntegreerd
in het dominant geplaatste

Autoshow
m Essen

Bij Renault een auto
voor ieder gezinslid
De Renault 19 kii|irt vijl opvolgers. De peis mocht vongc
week even snuffelen aan de ecistc 2 die vanaf liali december in
de showrooms staan

E

EN CONVENTIONE
LE opvolger van de 19
was te eenvoudig en

De voorkant van de Bravo
middenconsole Het is hier
door ongeschikt voor andere
auto's zodat je niet bij elke klei
ne stop het afneembaar frontje
in je binnenzak hoeft te steken
Het afgeronde dashboard is
goed overzichtelijk en loopt
fraai over m de portieren Op

De achterkant van de Bravo

het dashboard is rechts enige
aflegruimte waar Fiat tegen een
meerprijs van 750 gulden een
airbag monteert Verder biedt
hij bergruimte in portieren en
handschoenenkastje De asbak
en aansteker zijn speels en af
zonderlijk weggewerkt Als je
de aansteker nodig hebt komt
de asbak automatisch mee, an
dersom niet
Afgezien van de krappe zit
ting bieden de stoelen voldoen
de steun en aankzij de hoogte
verstelling van bestuurders
stoel en stuur is het geen punt
de juiste positie te vinden Een
airbag voor de bestuurder is zo
langzamerhand een gemeengoed in deze klasse en Fiat
monteert dit dan ook terecht
standaard bij de nieuwe tweeling Ditzelfde geldt vanaf de
SX voor het ontgrendelen van
de portieren en bedienen van de
ramen
Met een bagageruimte van
280 liter behoort de Bravo niet
tot de grootste m zij n klasse De
Brava kan honderd liter meer
vervoeren Met uitzondering
van de S versie is de achter
bank m ongelijke delen neerklapbaar Achterin biedt de
Bravo onverwacht veel zitruimte De instap wordt vereenvoudigd dankzij het walk in sys
teem waarbij de stoel naar vo
ren schuift bij het naar voren
klappen van de leuning En ge
lukkig zijn de stoelen voorzien
van een geheugensteuntje zo
dat ze bij het terugklappen au
tomatisch in de oude stand val

Blikvangers bij autoshow Essen
Liefhebbers van allerhande
blikvangers kunnen dit weektuide hun lol op. In Leeuwar(ien is een oppervlakte van 20
duizend vierkante meter ingeiinmd. Het Duitse Essen pakt
liet met 90 duizend vierkante
meter veel groter aan.

vermoeden, draait het m Essen
om alles wat met wielen te maken heeft Dus vierhonderd ju
weeltjes uit het verre verleden
naast auto's die nog met op de
markt zijn, auto's om van te
dromen zoals de Niki Lauda
Gap car en auto's die je tot nu
toe alleen in films als The Fhnt
stones en Batman hebt gezien,
alles op het gebied van tuning
en customizing, motoren in tal
van uitmonstermgen, Grand
Prix-racewagens en vele honderden meters met onderdelen
kraampjes, accessoires en au
tomobüia
In de 18 hallen zijn 29 autofa
OME TO the Best is dit brikanten vertegenwoordigd en
l
jaar het thema van de onder meer BMW kondigt met
\J Motor Show Essen drie uitroeptekens een Europe
De organisatie pakt se primeur aan Bijna alle ten
ihnk uit met in totaal 550 toongestelde auto's zijn te zien
in de meest veredelde uitvoe
exposanten uit 16 verschillende landen Het is dan ook ring Voor gewone instapmo
<-en beurs die niet alleen be- dellen kun je Essen beter over
slaan Het is de beurs voor wie
s-temd is voor Duitsers
zich wil onderscheiden of gein
Van de 370 duizend bezoe teresseerd is in oude glorie De
^ers vorig jaar waren er 140 dui meeste van die vierhonderd
<:end afkomstig uit Nederland klassiekers zijn bovendien te
i-n België Ondanks dat de koop en de prijzen zijn volgens
naam Motor Show anders doet de organisatie realistisch Dat

Een van de blikvangers in Essen, de Bentley Azure
zullen we zelf weieens even
gaan beoordelen
De Motor Show Essen wordt
van l tot en met 10 december
gehouden m de Messe Esse
langs de snelweg A52 Opemngstijden van tien tot zes uur
De toegangsprijs voor volwas
senen bedraagt 25 DM
Wie liever dichter bij huis
blijft en een veel goedkoper toe
gangskaartje prefereert kan
van l tot en met 3 december

terecht in de Frieslandhal te
Leeuwarden waar de achtste
Auto en Motorensalon wordt
gehouden Je krijgt minder
waar voor je gela maar het is
niet slecht Ongeveer tweehonderd exposanten tonen hun
droomauto's, oldtimers, moto
ren en accessoires Openmgstij
den op vrijdag van twee tot tien
uur, zaterdag van tien tot tien
uur en zondag van tien tot zes
uur

Aankoppelen maar

stapjes
De monospace, sedan en ca
briolet komen pas eind 1996 en
begin 1997 op de markt De
hatchback en coupe beleefden
vorige week m Nedeiland hun
voormtroductie bij de pers De
Megane krijgt te maken met
ruim twintig concurrenten
maar de verkoopverwachtm
gen voor 1996 zijn hooggespan
nen 11600 exemplaren waar
van tweeduizend Coupe's, dit
betekent bijna een verdubbe
ling van het marktaandeel ver
geleken met 1995
Zowel de 5 deurs hatchback,
gewoon Megane als de 3 deurs
Megane Coupe moeten het
merkbeeld 'Renault, een ma
nier van van leven' bevestigen
De ontwerpers maakten twee
auto's die we mogen betitelen
als 'af' Ze staan er en alle on
derdelen zijn goed op elkaar af
gestemd De buitenzijde van de
5 deurs is met bijster opvallend
maar de Coupe scoort op dit
punt aanmerkelijk beter Hij is
bedoeld voor jonge mensen en
Renault heeft hierbij vooral
vrouwen op het oog Het inte
rieur van beide auto's moet bij
de inzittenden het gevoel geven
zich in een huiskamer te bevin
den Joie de vivre, zoals de Fran
sen zeggen, en geborgenheid
En inderdaad, de auto zit
vanaf het eerste moment gego
ten als een jas Op het gebied
van veiligheid zet de Megane
een paar nieuwe standaards zo
als drie driepuntsgordels voor
de achterpassagiers, ABS als
optie leverbaar op elk type en
gordelspanmngsbegrenzers
Vreemd genoeg is de airbag
echter niet standaard bij de
eenvoudige uitvoeringen Een
pluspunt daarentegen is de
stuurbekrachtiging op elke Me
Everhard Hebly gane

weg Volgens de reclamecode
commissie mogen fabrikanten
geen reclame meer maken met
zaken als topsnelheid maar de
l 6 motor van de Bravo heeft dit
ook met nodig En zo mdrukwekkend is die top van 184
km/h ook helemaal niet Hij
kenmerkt zich namelijk voor
eerst met een gunstig koppelverloop Tussen 25 honderd en
55 honderd toeren levert hij 90
procent van zijn maximale
trekkracht die in totaal 144 Nm
bij vierduizend toeren be
draagt Maar zoals een rechtge
aard Italiaanse volbloed presteert hij er als het nodig is lustig op los Zonder te blikken of
te blozen trekt hij m 11 secon
den naar 100 km/h en bij de
tussensprintjes voor de snelle
inhaalbeurten laat hij je ook
niet m de steek, zolang je maar
geen wonderen verwacht m de
vijfde versnelling Hij combi
neert dit volgens fabrieksopga
ve aan een gemiddeld verbruik
van 113,5 Zoals gebruikelijk is
van die cijfers tijdens de ken
nismaking weer eens mets te
recht gekomen
De versnellingspook laat zich
enigszins stug maar probleemloos bedienen Alle versies zijn
voorzien van stuurbekrachti
ging die soms enigszins licht
overkomt Maar met zo licht
dat je in bochten het gevoel
krijgt eruit te vliegen als je met
alle zeilen bijzet
Fiat overhandigt de sleutels
van de 3 deurs Bravo l 6 SX na
betaling van 32 350 gulden
Voor dit bedrag krijg je een
goed aangeklede auto die zich
in meerdere opzichten onder
scheidt van de massa Een een
tje met de titel Auto van het
Jaar Wat wil je nog meer9
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De 3-deurs Megane Coupe
Renault biedt keuze uit drie uit
rustingsniveaus, drie benzine
motoren van 75 tot 150 pk een
dieselmotor van 65 pk en drie
aandrijfsystemen waaronder
een Easy In de loop van vol
gend jaar volgen nog een 70 pk
l 4 ben^ineitiotoi en 95 pk l 9
turbodieselmotor Bij alle mo
toren ligt de nadruk op het kop
pelverloop en met zozeer op de
topsnelheid
We reden al even met de 75
pk versie van de l 4 motor Veel
power heeft hij niet, maar de
trekkracht m de onderste toe
rentallen was heel plezierig En
de l 4 RL is kaler dan we ge
wend zijn Airbag, hoogtevei

stelling van stoel of stuur elek
tnsche bedienbare raampjes en
centrale
deurvergrendelmg
zoek je tevergeefs in de RL ver
sie Maar de auto is lekker
ruim, vooial voorin De prijs is
redelijk bemoedigend Het in
stapmodel Megane l 4 RL bli)ft
vijf gulden onder 30 mille De
eenvoudigste Coupe met l 6
motor kost 32 895 gulden Dat is
goedkoper dan een 3 deurs
Mazda 323 Om van de achtdui
zend gulden duurdere Opel Ti
gra l 6 maar te zwijgen Fiat
biedt zijn mstapmodellen van
de nieuwe Brava en Bravo ech
ter aan paar gulden goedkoper

(ADVERTENTIE)

Service, voor u persoonlijk!
Automobielbedrijf
van Vloten B.V.
Meeuwenlaan 128
1021JN AMSTERDAM
Telefoon 0206369222

Telefax

020 6369225

Sport
Uitgevoerd met o.a:
14 inch L.M. velgen
Brede 185/60-14 banden
Achterspoiler in kleur
gespoten met 3e remlicht
Pittige 1.3 12V mj. motor
Speciale striping
In kleur gespoten bumpers
Dubbele verstelbare spiegels
Dwarsbalk in portieren
5 versnellingsbak
Achterwisser
Neerklapbare achterbank

of

of een

/4.00O,-

2 Gratis

deuren extra
MITSUBISHI
MOTORS

Autobeheer Zuid-Oost.

De nieuwe Mitsubishi dealer voor Amsterdam.
Kuiperbeigueg 17 Amstudam Itl (020)6970977

ook

Nu bij Hyundai Amstelland: de nieuwe Hyundai :Extel

Bonusvoordccl

Dc Grote Mitsubishi Bonus-actie is een gundioos
succes Met de komst van Autobchcei Zuid-Oost kunt u nu
ook dichtbij piol iteren van al dit autovoordeel Kom dc/e
week nog langs U bent van haitc welkom

waarschijnlijk

niet meer van deze tijd Re
nault koos ervoor de 19 te
Ien Dat kunnen veel concur laten opvolgen door een De 5-deurs Megane Hatchback
renten niet navertellen
familie, een voor
In de Bravo en Brava maken complete
elk gezinslid De sedan voor
vier nieuwe motoren met mul pa,
de hatchback voor ma,
ti kleppentechniek hun de
buut De 103 pk sterke l 6 16V is de coupe voor dochterlief,
bestemd voor veelzijdig ge de cabrio voor de zoon en de
bruik in de stad en op de snel monospace voor gezinsuit

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

De Grote Mitsubishi
Bonus-actie breidt zich
uit richting Zuid-Oost.

Sterke
Volvo

Shadow Cruiser Europe trok afgelopen weekeinde trjdens de Kampeer en Caravan RAI flink wat bekrjks met een speciaal voor
Nederland geproduceerde Volkswagen T4 Pick-Up voorzien van
fiftb wheeler. Het is een compacte kampeeroplegger met een
breedte van 2,2 meter en lengte van 6,5 meter. Aangekoppeld
achter de T4 bedraagt de totale lengte van de combinatie tien
meter. Het woongedeelte biedt evenals de T4 ruimte aan vier
volwassenen en is van alle gemaken voorzien. Het summum is
echter de Shadow Cruiser F265, die aan maximaal 7 personen
onderdak biedt. Hij is 2,5 meter breed en 8 meter lang. Om het
zaakje voort te bewegen is een Dodge Pick-Up nodig.

HYüriDHi
HET NIEUWE WERELDMERK

5 deuren voor de prijs van 3 deuren

op een Hyundai Excel 1.5 i LS
Al L Hyi i dl i od<J 11 l cbb
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SUGGESTIE
zestien miljoen
chocoladeletters

BOODSCHAPPEN

De

u;

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig, boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksvsteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar recept- en huishoud-suggesties,

9

SUGGESTIE

alleen een blokje kaas of een
bitterbal versieren. Bijvoorbeeld een "Peren-mosterdsaus" waarmee u uw
kerstkonijn omtovert in
een feestkonijn?
Kook 4 stoofperen in
een laagje water tot ze
zacht zijn. Afgieten en
even laten afkoelen.
Voeg hier 1 eetlepel
honing aan toe, 2 eetelepels witte azijn en 2 eetlepels Grey Pouponmosterd en pureer alles
tot een gelijkmatige saus
ontstaat. U kunt de saus
zowel warm als koud opdienen.

Sint zag het idee wel zitten en
ook de ontvangers stelden deze surprise wel op prijs. Zo zelfs,
dat na verloop van tijd de hulp
van de grote chocoladefabrieken moest worden ingeroepen
om aan de letterwens op alle
verlanglijstjes te kunnen voldoen. Want wellicht heeft u er
nog nooit bij stil gestaan, maar
de Goedheiligman geeft eikjaar
op en voorafgaand aan zijn verjaardag ruim 16 miljoen chocoladeletters kado!

Grey PouponDijon-mosterd is
een mosterd voor fijnproevers.
Waarmee u meer kunt doen, dan

Het Boodschappenspel

Wilt u nog meer "mosterd
voor de maaltijd"-recepten. Stuur dan een envelop
voorzien van uw naam en
adres naar: De BoodschappenKrant, 'Grey Poupon', Antwoordnummer 1980, 3000 VB
Rotterdam.

En de
winnaar is.
'f

Zeil H3: voel je fit, veerkrachtig en vitaal

Hoofdprijswinnares
Mevrouw Verhoeven

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft mevrouw verhoeven inmiddels
ontdekt! Dankzij de deelname
aan het Boodschappenspel
heeft zij de eerste prijs gewonnen en mag nu uit vier kwaliteitsprodukten van Electrolux
zelf de hoofdprijs kiezen.
De winnaars van de handige
Electrolux kruimelzuiger krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.
Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!

Gratis voldrop
puzzelboek

Hoe goed u ook probeert uw
lichaam na uw veertigste in conditie te houden, het heeft altijd
extra natuurlijke bouwstoffen
nodig. Zeil H3 geeft u deze extra's in de vorm van alle minimaal
benodigde vitamines, mineralen,
enzymen, Bio-Stimulinen en bovenal PROCAIN H3. PROCAIN H3 is
de ontdekking van de wereldberoemde Prof. Aslan. Bio-Stimulinen werken celvernieuwend.

MetZELL H3 houdt u uw lichaam
jong, actief enfit. 60 dragees kosten Fl. 20,95,120 dragees R. 39,50.
U bent de veertig gepasseerd en
u wilt meer informatie over Zeil
H3?
Stuur dan een envelop, voorzien van uw naam, adres en geboortedatum naar: De BoodschappenKrant, 'Zeil H3', Antwoordnummer 1980, 3000 VB,
Rotterdam.
Presteren na je veertigste: 80% wilskracht, 20% Zeil H3 ..
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Tio Pepe fino is de parel in het
sherry assortiment van Gonza'les Byass. Zes jaar lang rijpt Tio
Pepe in een koele kelder, temidden van zongeblakerde
wijngaarden. Al die tijd beschermtde 'flor'-laag hetkostbare, bleekgouden vocht, dat
kenners over de hele wereld
beschouwen als de mooiste en
droogste fino.
Tio Pepe is een perfect aperitief bij talloze heerlijke hapjes
die in Spanje 'tapas' heten. Gedronken uit een traditioneel
copita glas, goed gekoeld,
komt Tio Pepe het best tot haar
recht.
Zo'n origineel Tio Pepe copita
glas krijgt u deze maand gratis
bij aankoop van een fles Tio
Pepe (zolang de voorraad
strekt). U vindt Tio Pepe bij de
slijter in de speciale aktie-display.
Tio Pepe, fino van eenzame
droogte

TIO

P E PE

Fino van eenzame droogte

C
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Wie zoet is krijgt lekkers.
Sinterklaasvla van
Menken van Grieken
Vorig jaar introduceerde Menken van Grieken Sinterklaasvla.
Een heerlijke vla, die bij kinderen
uitstekend in de smaak viel. Zo
goed zelfs, dat Menken van Grieken, op uitdrukkelijk verzoek van
de Goedheiligman, heeft besloten deze Sinterklaasvla ook dit
jaar weer in de schappen te zetten.
Sinterklaasvla heeft de smaak
van marsepein. Met sinterklaasvla zet u een toetje of tussendoortje op tafel dat helemaal
is afgestemd op de smaak van
kinderen én het komend sinter• klaasfeest.

"

Menken van Grieken

zelf
strooigoed
bakken

Menken van Grieken

Sint strooit graag met kruidnootjes. Hij heefterechter bergen van nodig. U helpt de
goedheiligman door ze zelf te
bakken. Het recept is simpel.
Dit heeft u nodig (ca.
100 nootjes): 100 gr.
zelfrijzend bakmeel, 50
gr. bruine basterdsuiker,
40. gr. margarine, mespuntje zout, 1 theelepel
speculaaskruiden en 2
eetlepels melk.
zo maakt u ze klaar: roer de
boter zacht en meng er de
suiker, het zout en de speculaaskruiden doorheen. Roer er
daarna de helft van het bakmeel en 1 eetlepel melk door.
Vervolgens de rest van het
meel en zonodig nog een eetlepel melk er doorheen kneden. Maak van het deeg kleine
balletjes. Leg deze op een bakplaat en druk ze plat. Geplaatst
in een warme (170 graden)
oven, zijn de kruidnootjes in 20
minuten klaar.

O
O
O
O
O
O

1. Koffie, thee, cacao
2. Koffiemelk
3. Chocoladedranken
4. Conserven
5. Kip en gevogelte
6, Fruit '

O 7. Vlees

copita glas
bij Tio Pepe

Exclusieve Sisi BavDan «x
voor een
,««
•prikje'

Deelinformatie over deze
actie, die loopt tot 31 aecember 1995. vindt je op
het aktie-etiket op de Sisi
1,5 liter f lessen.

©= Nieuw

[-' ,

ce

Ruim 40.000 jongeren
genoten afgelopen zomer
tijdens de Sisi Bay Dance
•95vandanceactsals2Un
limited.RednexenDJPaul
Sk. Sisi heeft 14 tracks
van onder meer deze acts
op een CD gezet.
Wie drie rode Sisi dopringen spaart kan deze Sisi
Bav Dance CD voor maar
f l. 6,95 bij The MUSIC Store

O = Suggestie

Friesche
Toefjes nu iiï
drie verrassende
variëteiten

Mosterd voor de maaltijd
Het geven van chocoladeletters is nog niet zo'n oude gewoonte. Het waren Nederlandse ba nketbakkers die de
Sint begin deze eeuw op het
idee brachten chocolade in de
vorm van letters kado te geven.

= Actie

O 8. Vis ,,
O 9. Mosterd
010. Pasta
©11. Drop
'O 12. Brood, beschuit, toast
013. Ontbijtprodukten
O 14. Broodbeleg
O 15. Boter, margarine en olie
O 16. Kaas
® 17. Topping en room
© 18. Melkproducten
O 19. Diepvriesprodukten
® 20. Frisdranken
® 21.Sauzen
O 22. Koek en gebak
O 23. Chocolade
O 24. Toiletpapier & Tissues
® 25. Dranken
O 26. Vruchtendranken
O 27, Mondverzorging
O 28. Haarverzorging
® 29. Gezondheid
O 30. Huishoudelijke apparaten
© 31. Persoonlijke verzorging
O 32. Dierenvoeding

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs
E

U

R

O

T
donderdag op Euro 7
om 11.00,13.50
en 15.00 uur

De lekkertste zuivel van't land

Zo'n begin is
het einde!

ROTTER

Nieuw van Grand'ltalia: Soffritto, een zuivere tomaten-basissaus gemaakt volgens authentieke mediterrane receptuur.

Soffritto

donderdag en vrijdag
op Stads-TV Rotterdam
om 17.45,19.45,uur

(ickruide tomaten taissaus

. U hoeft niets meer aan deze
tomatea-basissaustoe te voegen.
Grand'ltalia Soffritto heeft
namelijk nét even iets extra's,
doordat er tijdens de bereiding
plantaardige olie en een rijke
melange van kruiden aan is toegevoegd.

STADSOMROEP
donderdag op
Stadsomroep utrecht
vanaf 18.30 uur elk uur
t/m 0.30 uur

Grand'ltalia Soffritto is de
ideale basis voor uw eigengemaakte (pasta-)saus of soep.

Italiaans eten op z'n Italiaans
O M R O E P

AMERSFOORT

Nieuws voor vrouwen die het liefst een
tampon met inbrenghuls gebruiken!
Voldrop heeft in samenwerking met Denksport een uniek
puzzelboek ontwikkeld. 64 pagina's dik Puzzelplezier met een
grote variatie aan legpuzzels,
themapuzzels, kruiswoordraadsels, cryptogrammen etc. Een
ideaal tijdverdrijf voor het hele
gezin.
speciale aanbieding voor
BoodschappenKrant lezers:
Knip de onderstaande Bon uit en
stuur deze samen met een
streepjescode van een Voldrop
actieverpakking naar: De Boodschappenkrant, Voldrop actie
Puzzelplezier, Antwoordnummer 1980, 3000 VB Rotterdam.
Binnen drie weken na ontvangst
wordt uw Voldrop Puzzelplezier
thuisgestuurd. De actie loopt tot
31 december1995engeldtvoor
de vertrouwde Voldropvarianten
Zacht zoet, Licht zout en Zoete
munten en de nieuwe variant
Zachte Jubes, een overheerlijk
zacht zout dropje.

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00,19.00 en 21 uur
Doe mee en maak kans op een mooie luxe Electrolux wasautomaat, droogautomaat, afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderdste beller of inzender, met
het goede antwoord,
een Electrolux kruimelzuiger klaar!
-GRATIS

-^

KRUIMEL:

^ ZUIGER

woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00
uur donderdag 17.45 en
0.30 uur vrijdag 17.45 uur

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
16 NORM t

1. Wie laat u genieten van de Bay Dance
'95 CD ?

2. Welke smaak heeft sinterklaasvla?
en bel uw antwoorden door naar

De Boodschappenlijn

Voldrop,
lekker zwart van Venco.
:

r

' Voldrop Puzzelplezier
j voordeelcoupon
Naam
Adres
Woonplaats
(Vergeet niet een streepjescode van
de verpakking mee te sturen)

i

Voor vrouwen die het liefst een
tampon met inbrenghuls gebruiken, is er nu de o.b. Applicator.
De door vrouwen ontworpen inbrenghuls, heeft een ronde, als
een bloem gesloten top en is
gemaakt van karton met satijnglans. Daardoor is de o.b. Applicator niet alleen hygiënischer
maar ook zachter in te brengen.
Borgrandjes voorkomen boven-

dien dat de huls uiteenvalt.
En in de inbrenghuls zit de
vertrouwde o.b. tampon. Bij
veel vrouwen favoriet vanwege
de snelle absorptie en goede bescherming tegen doorlekken.
De o.b. Applicator is verkrijgbaar bij uw drogist in Normal en
Super in 16 stuks verpakkingen.
o.b. Onzichtbaar schoner

(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.
Met vragen en/of opmerkingen over het
Boodschappenspel kunt u terecht bij Teleworld, Postbus 59154,3008 PD Rotterdam.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Donderdag 7 december 1995

Los nummer ƒ1.85

55-e jaargang nummer 49

Oplage: 5.300
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Weekmedia

Rijk onderzoekt monumentenstatus villa

Geen vergunning voor
sloop Heyermanshuis

ZANDVOORT - Het huis van toneelschrijver Herman
Heyermans mag voorlopig niet gesloopt worden. Zolang de
rijksdienst voor monumentenzorg de komende vijf maanden onderzoekt of de villa in de Kostverlorenstraat op de
rijksmonumentenlijst kan komen, mag de gemeente geen
sloopvergunning afgeven. Dat is deze week geregeld dankzij de bemoeienis van het Genootschap Oud Zandvoort.
De huidige eigenaar Van der
Mij e heeft op 20 november een
sloopaanvraag ingediend bij de
gemeente ingediend. Aangezien
de gemeente maximaal 13 weken kan wachten met het verlenen van een sloopvergunning
en de vergunning nu nog niet
afgegeven heeft, overlapt dat
precies de plannen van de rijksdienst voor monumentenzorg.
Wettelijk gezien kan het beroemde huis dus op dit moment niet zomaar afgebroken
worden.
Volgens E. van Boetzelaer,
consulent van de rijksdienst
voor monumentenzorg, moet
vanaf nu tot en met de afronding van het onderzoek elke
verandering aan het huis ge-

Deze krant
verschijnt
volgend jaar
op woensdag

toetst worden aan de Monumentenwet. En die staat niet
toe dat men een mogelijk monument afbreekt.
De rijksdienst vraagt eerst
advies van de gemeente, de provincie en de raad voor cultuur
voordat zij beslist of het Herman Heyermanshuis op de
rijksmonumentenlijst komt.
Dat onderzoek duurt vijf
maanden. Als rijksmonument
geniet een gebouw, dat van nationaal belang moet zijn om een
dergelijke status te krijgen, optimale bescherming.
Mocht de rijksdienst vinden
dat het huis niet van nationaal
belang is, dan is er nog een andere mogelijkheid. Kostverlorenstraat 105 staat al op de con-

cept-monumentenlijst. Zodra
de gemeenteraad die vastgesteld heeft, kan het huis evenmin gesloopt worden.
Volgens het Genootschap
Oud Zandvoort zou het heel erg
jammer zijn als de villa zou verdwijnen. „Het bestuur van het
genootschap is ten zeerste verontrust," schrijft voorzitter G.
Cense in een brief aan de gemeente. Het huis, dat in 1910
ontworpen is door D. van Zetten, is van grote historische
waarde, omdat de beroemde toneelschrijver Herman Heyermans er de laatste jaren van
zijn leven heeft gewoond. Daarnaast heeft het pand architectonische waarde. Architect-historicus E. van der Kley noemt de
bouwstijl een „heroriëntatie op
de traditionele bouwwijzen."
Eigenaar Van der Mij e was
niet voor commentaar bereikbaar. Uit eerdere publikaties is
gebleken dat hij het huis wil
afbreken om er twee nieuwe villa's neer te zetten.

(ADVERTENTIE)

Alstublieft...
onze kerstverrassing voor ü

ZANDVOORT - Het nieuws
rolt volgend jaar een dag eerder
in de bus. Het Zandvoorts
Nieuwsblad verschijnt namelijk
met ingang van 1996 niet meer
op donderdag maar op woensdag. De uitgever heeft hiertoe
besloten op verzoek van de advertentieverkoop en de redactie.
De donderdagverschijning is
niet bijzonder aantrekkelijk
voor een "aantal adverteerders
in plaatsen waar de koopavond
op donderdag valt. In toenemende mate wordt de vrijdag
benut voor het opnemen van
ATV-dagen en dergelijke, zodat
voor velen het weekend al op
donderdagavond begint. Het is
raadzaam op dat veranderend
vrije-tijdspatroon in te spelen
en de kranten voor donderdag
uit te brengen. Bovendien is het
een oude wens van de redactie
om alle kranten van Weekmedia op dezelfde dag te laten verschijnen. Dat maakt het hele
journalistieke proces van krantenmaken compacter en overzichtelijker, met name wat
vormgeving en opmaak betreft.
De eerste krant in het nieuwe
jaar verschijnt dus op woensdag 3 januari. Om u vast aan die
overgang te laten wennen,
komt in de week tussen kerst
en nieuwjaar de krant ook al op
woensdag uit. Op woensdag 27
december brengen we een heel
speciaal Eindejaarsnummer.

Prijswinnaars
ZANDVOORT - „Geef
mij maar een hoofdprijs,"
zei menigeen die de Sinterklaasrebus inleverde bij
het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad. Ongeveer driehonderd inzen.ders hoopten op de hoofdprijs. Mevrouw A. v.d. Berge, L. Zwenne-Dammers,
M. Zijp-Geusebroek en J.
Kerkman zijn de gelukkigen geworden. Zij krijgen
een waardebon van vijftig
gulden van Jupiter.
De troostprijzen gaan
naar: P. Kerkman-Draijer,
Y. Bol, Jeroen Koper en
mevrouw Brands. Dit viertal ontvangt een waardebon van 25 gulden van de
Trompwinkel.
Drie Zandvoorters deden
wel erg hun best en zij verdienen dan ook een eervolle vermelding. T. Drost van
Putten, Tineke Hartman
en A. Smits knutselden een
mooie Sinterklaas.

Wie tijdens clex.e
donkere dagen zijn
licht opsteekt bij
Juwelier Nusselein,
merkt al snel dat
de kerst er dit jaar
stralend uit zal zien

Bij een besteding
vanaf ƒ50,- krijgt u
van ons namelijk een
schitterend kerstkado, waardoor uw
kerst nóg meer aan
glans zal winnen.

VliiKllll.H)-! (021)-hl.S 23 ~l)
Kinkcrsir. 2Mï (020 - (>1K .i(l 70)
Ma.stsl.-P», koopavond

DE JUWELIER DIE BLIJ MAAKT

Agenten gaan bureau niet
uit voor kleine botsingen
ZANDVOORT - De Zandvoortse politie rukt vandaag
niet uit voor wissewasjes.
Een aanrijding zonder gewonden, een foutgeparkeerde auto of een vernielde abri
moeten maar een dag wachten, want de agenten staken
en blijven klaverjassen op
het bureau. De politie wil
met de acties een beter salaris afdwingen.
Volgens politiewoordvoerder
J. Hage komen de agenten wel
in actie bij calamiteiten, ernstige ordeverstoringen of overvallen. Het bureau is wel open,
maar de politie werkt in principe niet van negen tot drie uur.
Tussen drie en vijf kunnen
Zandvoorters terecht voor aangiften van kleine vergrijpen of
vergunningen. De acties vinden
plaats in de gehele regio Kennemerland.

Maandag namen de Zandvoortse agenten al een voorschot op de actie. Zij deelden op
de Zandvoortselaan aan snelheidsovertreders alleen waarschuwingen uit. „Tegen u
wordt geen bekeuring uitgeschreven, maar de veiligheid op
de weg mag ook niet in het geding komen," stond er op het
blaadje dat de automobilisten
uitgereikt kregen.
Hage, die in het actiecomité
van de politiestakingen zit, is
niet blij met de spontane acties
van het Zandvoortse team.
„Het comité moet de boel coördineren," vindt hij.
Om minister Dijkstal van
Binnenlandse Zaken onder
druk te zetten, richten de agenten in Kennemerland zich ook
tot de burgemeester van Haarlem. Die is namelijk korpsbeheerder. De agenten sturen
hem kaarten met het verzoek of
hij zich achter hen wil scharen.

Bijstand
Wie moet leven van de
«5
bijstand, heeft het niet
O
eenvoudig. Na 1 januari veranderen de regels, maar blijft het
voor Zandvoortse uitkeringsgerechtigden 'sappelen'.

Honden
Chantal Dekkers projbeert haar brood te verO
dienen met het uitlaten van
honden.
Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.. tel. 5717166
Advertenties: ... tel. 5717166
Redactie:
tel. 5718648

'Plaats hekje tegen
bromfietsers in
Haarlemmerstraat'
ZAND VOORT - Als het aan E.
Scheffer uit de Haarlemmerstraat ligt, komen er snel maatregelen om bromfietsers te weren uit haar straat. Zaterdag
schepte een 16-jarige Zandvoorter op een scooter een 11-jarige
jongen die plotseling van de
stoep afschoot. De jongen
kwam met zijn hoofd tegen een
boom terecht.
„In dit geval kon de bromfietser er niets aan doen. Maar het
gebeurt heel vaak dat er ongelukken gebeuren met brom'•v
mers. Samen met nog een paar
WBP»^ _,^A bewoners roepen we al heel
lang dat er een hekje vooraan in
De kinderen van Pippeloentje zitten er binnen al prima bij. Maar aan de buitenkant moet nog veel gebeuren. Op de achtergrond de straat moet komen. De
zijn nog net de hekken te zien die om het kinderdagverblijf staan
Foto André Lieberom bromfietsers moeten dan via de
busbaan rijden," aldus Scheffer.

Pippeloentje probeert rotzooi Huis in het Kostverloren niet te zien

„Ik zal er naar laten kijken,"
belooft wethouder Versteege.
Hij laat doorschemeren weinig
vertrouwen in hekjes te hebben. „Het is ook een mentaliteitskwestie, want wie zegt dat
hek blijven, omdat het anders geen leuk gezicht, maar aan het de brommers dan keurig de
veel te gevaarlijk is. „Maar dat lawaai kun je ook wennen. Het Prinsesseweg nemen."
is gelukkig tijdelijk. Het is dan is wel een rotzooi."
ook niet zielig, zoals sommige
mensen hier in de buurt misEen van zijn buurvrouwen, Agenda
schieri denk-n."
M. Burger, trekt wel een zorge- Donderdag " december
lijke plooi in haar voorhoofd. * Sinterklaasviering Vrouwen
Voor de ouderen in de aan- „Om kwart over zeven 's mor- van Nu in hotel Triton. Aanleunwoningen tegenover het gens beginnen ze al. Maar ja, vang 14.00 uur.
Huis in het Kostverloren is de dat moet wel, want het werk * Houseparty met dj's Erick E,
herrie geen pretje, alhoewel de moet af. Voordat iets mooi kan Hendrixx en Sweet in Yanks
meningen daarover verschil- worden, zullen ze eerst flink (ingang Kosterstraat). Zwartlen. Volgens A. Busso, die enig- moeten verbouwen. Ik vind het -witte kleding gewenst. Vanaf
zins doof is, heeft het geen zin nog het ergste voor de mensen 21.00 uur.
om te klagen. „Het valt alle- die uit het Huis in het Kostver- Vrijdag 8 december
maal wel mee. Natuurlijk is het loren moesten verhuizen."
* Koppelklaverjassen in de
TZB-kantine aan de Kennemerweg. Aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 9 december
4
* Klaverjassen ZVM-Handbal.
Aanvang 20.00 uur.

'Kinderen slapen bij grootste herrie door'
ZANDVOORT - „We zijn heel tevreden want van binnen
is het mooi," zegt R. Adegeest, hoofd van Pippeloentje. Het
kinderdagverblijf zit in een nieuwe ruimte van het voormalige Huis in het Kostverloren, dat op dit moment verbouwd wordt. In het voormalige bejaardenhuis komen
speciale woningen voor ouderen. Voor de ouderen in de
aanleunwoningen er tegenover en voor het kinderdagverblijf betekent de verbouwing veel geluidsoverlast.
Pippeloentje moest bovendien wijken en leverde wat vierkante meters in. Adegeest: „We
hebben echter een veel betere
plek terug gekregen, want een
architect heeft ons nieuwe onderkomen ontworpen. Het is
veel handiger dan onze oude
stek. De vertrekken zitten dichter bij elkaar en we hebben een
prachtige middenruimte met
een glazen dak."
Binnen zien de nieuwe
groeps- en slaapruimten van
Pippeloentje er inmiddels in-

derdaad al fris en kleurig uit.
Maar vlak daarnaast wordt nog
druk geboord en gesloopt. „Nu
valt het nog mee," vindt Adegeest. Slechts af en toe verscheurt een drilboor de stilte.
Vrijdagmiddag rond half één
liggen de meeste kinderen te
slapen. „Zelfs bij de grootste
herrie slapen ze gewoon door.
Dat is ons heel erg mee gevallen."
Buiten spelen is voor de kinderen wel heel vervelend. Ze
moeten achter een ongezellig

(ADVERTENTIE)

Sociëteit
Presenteert a.s. zaterdag

Internationaal Dance Gala
met o.a. medewerking uit Rusland, het
succesvolle orkest Z-TRAC E.
In de pianobar Jeroen.
In de sial een hors cl'oeuvre
™
van gerookte zalm, kreell en garnalen.
Uitsluitend ongeb. mensen. Correct gekleed. Zandvoort
023-5716023
Entree ƒ 25,- all-in.

Aanleg fietspad verstoort
rast begraafplaats ernstig'
ZANDVOORT - „Het is
een afschuwelijk plan. De
gemeente houdt geen rekening met de gevoelens van
nabestaanden." Dat zegt
mevrouw Braun over het
fietspad dat de gemeente
mogelijk gaat aanleggen
door de begraafplaats in
Zandvoort-Noord. In de
concept-structuurnota die
de gemeente onlangs heeft
gepresenteerd, staat het
fietspad vermeld.
„Ik begrijp niet waarom dat
moet," vraagt de Zandvoortse
zich af. „En ik heb het idee dat
er veel meer mensen zijn die
het fietspad daar ook niet wil-

Oud-politicus eerste klant

Maanstand:
IK vrij 15 dec 6.21 uur
Hoogwater: za 9 dec.
16.5R uur NAP + 123 cm

Woensdag 13 december

* Excursie door het Kraansvlak. Kaarten van te voren kopen bij PWN, Essenlaan 10,
Bloemendaal.

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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12.10
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13.15
13.56
14.26
15.06
15.56
16.46

len." Haar man ligt begraven op
de begraafplaats.
Zij vreest dat een fietspad de
rust ernstig zal verstoren.
„Zelfs als de gemeente het zou
afschermen met een muur of
iets anders, zorgt het nog voor
herrie als er een brommer over
het pad scheurt. Bovendien is
het onnodig, want er loopt al
een fietspad achterlangs bij het
spoor."
Volgens wethouder Versteege is het nog helemaal niet zeker dat het fietspad er komt.
„Ik zet er zelf ook vraagtekens
bij of zo'n pad wel aangelegd
moet worden op die plek." Het
staat volgens hem in de concept-structuurnota alleen als
mogelijkheid genoemd. „We
willen eerst de mening van de
bevolking peilen." Die mening
kunnen Zandvoorters vrijdag
15 december laten horen in
buurthuis 't Stekkie.

* Kerstmarkt in het centrum
van Zandvoort. Met kraampjes,
activiteiten voor kinderen en
optreden van het Zandvoorts
Mannenkoor en het Zandvoorts Vrouwenkoor. Van 10.00
tot 16.30 uur.
* Verzamelbeurs in het Gemeenschapshuis (Louis Davidsstraat). Van 11.00 tot 17.00
uur.
* Toonkunstkoor treedt op in
de Nederlands Hervormde
Kerk. Aanvang 20.15 uur.
* Groovy- en soulband Boneapart treedt op in Yanks (ingang
Kosterstraat). Vanaf 21.00 uur.
Dinsdag 12 december
* Vrouwen van Nu gaat op excursie naar de koksschool in
Haarlem. Om 11.45 uur verzamelen voor de school in de Verspronckweg.

r

Waterstanden B
LW
HW
Datum HW
07 dec 03.39 11.35 15.45
OSdec 04.15 00.10 16.26
09 dec 04.56 00.30 16.58
10 dec 05.25 00.47 17.28
11 dec 05.58 01.24 18.01
12 dec 06.35 02.00 18.35
13 dec 07.06 02.46 19.09
14 dec 07.39 03.25 19.56
15 dec 08.35 04.04 21.00

Zondag 10 december
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D kwartaal ƒ 18,87 D half jaar ƒ 33,90 D jaar ƒ 59,20
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

H. Landman was maandagrnorgen de eerste klant
in het nieuwe raadhuis (foto boven). Hij moest
zijn rijbewijs verlengen. De vier nieuwe baliemedewerkers Hilly Jansen, Ben Beentjes, Bianca
van Heems en Marjolein van Wamden hielpen

hem daarbij. Donderdag en vrijdag; (foto links)
verhuisden de ambtenaren uit het gebouw op de
hoek van het Raadhuisplein en de Oranjestraat.
Op donderdag 14 december wordt het nieuwe
raadhuis officieel geopend Kntn's AnHiv Lu-hcmm

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003

|
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Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV
PUBLIEK DEBAT OVER
HERZIENING
STRUCTUURSCHETS,
WIJKGESPREK NOORD IN
KANTINE ZANDVOORTMEEUWEN
De gemeente wil met de inwoners van Zandvoort
een discussie aangaan over de uitgangspunten
voor de Structuurschets
De Structuurschets geeft de gemeentelijke visie
op de ruimtelijke ontwikkelingen m Zandvoort
voor de langere termijn
Deze visie op hoofdlijnen zal het beleidskader
voor de toekomst vormen bij het vaststellen van
bestemmingsplannen, het beoordelen van bouwplannen, de inrichting en het beheer van wijken,
de toeristische ontwikkelingen etc.

Drinkwatertarieven per 1 januari 1996
Na een leven vol toewijding, liefde, vriendschap
en 7.orK voor ons allen is overleden mijn lieve
man, on/e lieve vaderen fijne opa

Het drmkwatertarief en het vastrecht van Waterleidingbedrijf ZuidKennemerland NV (WLZK) zijn voor 1996 als volgt vastgesteld.

Nicolaas Bos

Drinkwatertarief
Met ingang van 1 januari 1996 bedraagt het drmkwatertarief:

Kre-lid van de Watersport VerenitfinK Zandvoort
15 maart 1925
4 december 1995
Leuny Bos-Slagveld
Alma en Willem
René
Elsbeth en Vincent
lasmijn

1

- drmkwatertarief per m :
- grondwaterbelastmg per m1'

excl. 6% BTW

incl. 6% BTW

f2,72
f 0,29

f2,88
f 0,31

Vastrecht
Het vastrecht blijft voor alle kleinverbruikers ongewijzigd.
Het vastrecht voor kleinverbruik bedraagt m 1996 per jaar per perceel:

Philip

Iskandar
Charlotte

Standaardaansluiting
Een nieuwe, definitieve standaardaansluiting kost m 1996 f 850,(excl. 6% BTW).

Het is van groot belang dat een dergelijke visie
breed wordt gedragen
Daarom heeft de gemeente besloten om voordat
de Structuurschets daadwerkelijk wordt samengesteld - met de bevolking over de conceptbeleidsuitgangspunten m discussie te gaan.
In enkele discussiebijeenkomsten wil de gemeente
meningen peilen en praten over zienswijze en
oplossingen

Algemene Voorwaarden
De tarieven zijn vermeld in de Tanefbepalingen 1996 van WLZK, die
samen met de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1995 en Aansluitvoorwaarden 1995 van toepassing zijn voor alle verbruikers.
De tariefbepalmgen en de genoemde voorwaarden zijn op aanvraag
gratis verkrijgbaar bij de afdeling Verbruiksadministratie van WLZK
(telefoonnummers (023) 520 13 27 t/m 520 13 31).

Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd op
verschillende lokaties Naast algemene punten
over geheel Zandvoort zal per bijeenkomst de
discussie zich toespitsen op de voor een bepaald
gebied relevante onderwerpen
De aldus verkregen reacties worden verwerkt en
komen voorjaar 1996 uiteindelijk ter besluitvormmg m de gemeenteraad

excl. 6% BTW
- vastrecht individuele bemetermg f 96,- vastrecht collectieve bemetering f 75,-

Victoria
Marcin

J u stu s
Wilhelminaweg 37
2012 NN Zandvoort
Kr is gelegenheid tot afscheid nemen donderdag
7 december van 20.00 uur lot 20.30 uur in het
Uitvaartcentrum aan de Poststraat te Zandvoort.
De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 8 december om 12.00 uur op de Algemene begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren in de aula van de begraafplaats.
Geen bezoek aan huis.

incl. 6% BTW
(101,76
f 79,50

De volgende bijeenkomsten zijn als volgt verdeeld
- vrijdag 15 december 1995, 20.00 uur bijeenkomst over Zandvoort-Noord
lokatie: kantine voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen, Duintjesveldweg.
(Let op: de lokatie van dit gesprek is dus
gewijzigd!!!).

Klaas Verschoor
C. Verschoor-Weber
Boerlagestraat 10

Ter afsluiting van deze gespreksronde komt een
avond voor de gehele gemeente Zoveel mogelijk
zullen dan ook de bevindingen uit de eerdere
bijeenkomsten worden besproken Deze avond
heeft plaats op

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '95/'96

Yonks multifunctioneel:
Café Saloon én Dance club
Dorpsplein 2 Zandvoort
tel. 023-5719299

- woensdag 20 december 1995, 20.00 uur
in Hotel Gran Dorado, Trompstraat,
Zandvoort.

uitgerekend voor U!

Naast deze algemene aankondiging worden diverse instanties en organisaties rechtstreeks uitgenodigd
Men kan tevens schriftelijk op de plannen
reageren. Dit kan t/m 19 december 1995 Reacties kan men sturen aan Burgemeester & Wéthouders van Zandvoort, t a.v GG/RO,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
ledereen die wil meediscussieren kan bij het
bureau Voorlichting een informatiepakket ophalen U kunt daar ook terecht voor nadere informatie, tel (023) 574 01 62

Voor c/e week van 27-11 t/m 3-12 '95

TRIVIANT COMPETITIE

Normaal
jaarverbruik

Teams van 2 personen kunnen zich
inschrijven v.a. heden in Yanks Café of
Saloon, telefonisch bereikbaar ond. nr.

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
0500

023-5719299.

De triviantcompetitie wordt gehouden
iedere woensdagavond v.a. 13
december a.s.
Er zijn natuurlijk vele leuke prijzen te
winnen, waaronder een diner voor 4
personen aangeboden door
Rest. Ccrquelon

Ridderstraat 24 te Haarlem,
telefoon 023-5328114

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975
WO JAAJ? TRADITIEEN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Zandvoorts Nieuwsblad
J J CV

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Week
streefverbruik*

27
34
41
47
54
61

68
74

81
88
95
101
111
122
132
142
152
169
186
203
220

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

Totaal vanaf
l november **

108
134
162
189
215
241
270
295
323
349
377
403
443
485
525
566
604
673
740
808
875

Kosten
deze week

14,04
17,68
21,32
24,44
28,08
31,72
35,36
38,48
42,12
45,76
49,40
52,52
57,72
63,44
68,64
73,84
79,04
87,88
. 96,72
ƒ 105,56
ƒ 114,40

)GEMEENTE

Vanaf heden hebben alle gemeentelijke diensten nieuwe telefoonnummers, vanwege aansluitmg op het ISDN-net Het nieuwe centrale
telefoonnummer is

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 28 november 1995
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmmgsplannen worden voorbereid voor
- het perceel Mr. Troelstrastraat 32
- het perceel Dr. C A. Gerkestraat 80 (Shell)
De besluiten liggen melde bijbehorende tekenmgen, waarop met een rode omlijning de betreffende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij
de centrale balie op net raadhuis (ingang
Swaluestraat) te Zandvoort
Het raadhuis is geopend van ma t/m do van
08 30 tot 16 00 uur en op vrij van 08 30 tot
12.30 uur.

ART. 19 WRO-ART. 50 LID 5
WONINGWET

(023) 574 01 00.
Voor alle vragen over gemeentelijke diensten
kunt u terecht onder dit telefoonnummer

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING
De volgende commissie vergadert volgende
week m het Raadhuis:
maandag 11 december 1995, 20.00 uur,
commissie Financiën.
De stukken voor de commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
DIJ de receptie m de hal van het Raadhuis BIJ het
bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere
informatie over de punten die op de agenda
staan
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar Het publiek heeft tijdens
de commissievergadering het recht om over
een onderwerp dat op de agenda staat het
woord te voeren.

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten m het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag
12 december 1995.
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 15 - 09 00 uur
Schuitengat
09.15 - 10 00 uur
Brederodestraat/
10 15 - 11 00 uur
Friedhoffplem

14.45- 15.30 uur
15.45- 16 30 uur

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor
. het uitbreiden van het bijgebouw met een
opslagruimte op het perceel Mr. Troelstrastraat 32.
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 50 lid 5 van de Woningwet vrijstelling
en bouwvergunning te verlenen voor
- het uitbreiden van de woning op het perceel
Oosterstraat 18
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 8 december 1995 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de centrale balie op het raadhuis
(ingang Swaluestraat) te Zandvoort.
Het raadhuis is geopend van ma t/m do. van
08 30 tot 16 00 uur en op vrij van 08 30 tot
12 30 uur.
Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen
- Zandvoortselaan 355 te Bentveld - 2 bomen
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector •
Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlingh Onnesstraat 20 te Zandvoort. De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
09 00 tot 12.00 uur
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Deze reacties zullen bij de
beoordeling van de aanvraag worden betrokken

wensen u
Model A

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.

ƒ45,-

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Model B

&£i6uwjiïars$r06t in het

p£ creatie v^
Shiit één natóa-ü^^
bi^

i Nieuwsblad
van 28 december 199S

06 - 022 45 35 of vul de bon in
(MlKenGRATIS
H a 4 u rti-tiit van ri verzekering,

Ik kies model:
Naam:

tltifir heb Je ivui tuin.
"Dat heb Ik toen wel ondervonden,
Natuurlijk, de verzekering dekte (tlle
kosten, maar net y.o belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Ila
Alles werd niet de uiterste y.org geregeld.
precies zoals mijn man zich dal had voorgesteld.
•I ti. dfexe nitt'tniftvei-xctfCi'intj
is mijn
vertrnu iren meer iltin

ƒ70,-

Adres:
Postcode:
Plaats:

Model C

* Hen kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f 3.145,- (X'.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f 5.000,--).
* Cïeen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
IcvcnsvciYckcring aanbieden (tot maximaal f 1.000,--).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

Handtekening:

Mijn tekst luidt:

; Dag en .nacht .bereikbaar voor •••
het verzorgen van een'begrafenis
J ; ' o f crematie. ; • ;
Direkt hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

Z Ja, ik v\ i! vrijblijv end meer inlbi matie ov er de iiatura-uitvaaitveiYckeiïng
O < mivannen. Ik heb de narnnrie dat ik nou, nergens aan gebonden ben.
CQ
pq naam.
man/\ rou\\

I
IS

t-H
É-l

i p^
O

iedereen leest de krant altijd en overal

NIEUWE TELEFOONNUMMERS
VOOR ALLE GEMEENTELIJKE
DIENSTEN

11 15- 12 00 uur
1 2 4 5 - 13 30 uur
1 3 4 5 - 14 30 uur

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Info:bureauVoorlichtmg&PR,tel (023)57401 62

De eerste bijeenkomsten hebben reeds plaatsge-

Ixings deze weg wil ik iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van mijn lieve man

organiseert

De m gebruiknemmg van het vernieuwde
Raadhuis is een gelegenheid die de gehele
Zandvoortse gemeenschap aangaat De gemeente wil dit "heuglijke feit dan ook samen met
de Zandvoortse bevolking vieren
Op donderdag 14 december om 15 00 uur
wordt het Raadhuis officieel geopend
Vanaf 15.45 uur houdt de gemeente open
huis. Zowel 's middags als 's avonds is iedereen
van harte welkom Op het programma
staan
o.a rondleidingen langs de verschillende afdeImgen, demonstraties van de nieuwe Centrale
Balie, exposities en een Zandvoorts Monopolytoernooi
Meer informatie over het precieze programma
volgt spoedig

vonden
Rijksweg 501, Postbus 2113,1990 AC Velserbroek, telefoon (023) 52013 00

ADVERTENTIES

FEESTELIJKE OPENING
VERNIEUWD RAADHUIS

Tolweg
Sophiaweg
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
Prof v d Waalstraat
Bramenlaan (Bentveld)

IPHJgj
• t-1

stiaat:

postcode/vu)onplaats:
telefoon:
leeltijd(en):

Bon in envelop /onder post/egel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

ƒ 100,•

Inzenden tot uiterlijk 14 december 1995 naar:
Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
of aanleveren Gasthuisplein 12, Zandvoort,
tel. 023-5717166, fax: 023-5730497
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Genootschap Oud
Zandvoort telt
duizend leden
ZANDVOORT - Ze hadden erom gevraagd en ze
hebben het gekregen. Het
Genootschap Oud Zandvoort heeft duizend leden.
Sinds het genootschap een
ledenwerfactie startte vanwege het 25-jarig bestaan,
liep het storm. In korte tijd
meldden zich 150 nieuwe leden aan en de aanmeldingen
druppelen nog elke dag tainnen.
Volgens voorzitter Cense is
dat een goede zaak. Hij hoopt
dat het genootschap zo meer
invloed kan uitoefenen op het
behouden van de Zandvoortse
dorpskenmerken. „De eerste
notitie over de concept-structuurschets komt er dan ook
aan," aldus Cense.
Behalve een nieuwe ledenaanwas heeft het genootschap
nog iets op het verlanglijstje
staan. Het is de bedoeling dat
iedereen die de jubilaris wat wil
schenken, geld geeft voor de
aankoop van het schilderij 'De
visloper' van David Adolphe
Constant Artz (1837-1890). Het
schilderij is in handen geweest
van de Engelse koninklijke familie. Het kwam via de Verenigde Staten naar Nederland.
Artz, die tot de Haagse
School behoorde, woonde enige
jaren in Zandvoort. Hij deed
hier dan ook zijn inspiratie op
voor het schilderij 'De visloper'. Al staat er een vrouw afgebeeld, toch werden de visvrouwen en -mannen vroeger allemaal 'visloper' genoemd. Zij
droegen hun visben op de rug.

Van Ammelrooij
licht film toe
ZANDVOORT - Willeke van
Ammelrooij komt woensdagavond haar film 'De vlinder tilt
de kat op' zelf toelichten bij
filmclub Simon van Collem.
Om half acht begint de voorstelling in het Circus aan het
Gasthuisplein. Na afloop is er
gelegenheid om met Van Ammelrooij, die de regie voor de
film op zich nam, te discussieren.
'De vlinder tilt de kat op' gaat
over multiple sclerose. David
Storm (Arjan Kindermans)
moet steeds meer lichaamsfuncties inleveren. Zijn broer
Anton (Rik Launspach), de enige die op hem past, heeft het
echter druk met zijn gezin. Dat
geeft David voldoende gelegenheid om zich in zelfbeklag te
wentelen totdat zijn vroegere
vriendin Linda (Marjolein Beumer) hem met een ingrijpende
mededeling verrast. Het scenario is van Carel Donck, Willeke
van Ammelrooij en Sander Vos.
Van Ammelrooij's dochter
heeft de film gemonteerd.
Niet-leden van de filmclub
zijn eveneens welkom, maar zij
krijgen geen korting.

donderdag 7 december 1995

Ook na l januari blijft het met nieuwe bijstandsregels 'sappeleri

'Ouderen moeten op plakje kaas kijken'

Zandvoorter
van het jaar

Per l januari veranderen de regels voor de bijstand.
Behalve voor jongeren en alleenstaande ouders met een
kind op de basisschool, betekent dat voor de meeste 420
Zandvoortse bijstandsgerechtigden voorlopig nog even
niets. Tot l januari 1997 krijgen ze minimaal hetzelfde
bedrag als nu. Maar om van dat bedrag te leven, valt in de
praktijk nog niet mee. Dus ook na l januari blijft het
'sappelen'.

ZANDVOORT - Samen
met de lokale omroep ZPM
organiseert het Zandvoart'i
Nieuwsblad de verkiezing
van de Zandvoorter van het
jaar. Wie heelt m lüflü heel
veel voor Zandvoort geclaan en verdient een prijs?
Dat mag u bepalen.
Zondag deelt ZFM formulieren uit met een aantal kandidaten die in aanmerking komen. Volgende
week donderdag staat er m
deze krant een bon met
eveneens een lijst met kandidaten. U kunt uw bon tot
28 december inleveren bij
het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad (Gasthuisplem 12) of opsturen
naar ZFM (postbus 436,
2040 AK in Zandvoort). Onder de inzenders worden
drie cadeaubonnen verloot. De uitslag maken we
bekend tijdens de uitzending van 'Goedemorgen
Zandvoort' op zaterdag 30
december en in het Zandvoorts Nieuwsblad van
woensdag 3 januari.

door Monique van Hoogstraten
Ze is 57 jaar. Ze weigert haar
handje op te houden bij haar
kinderen. ,,Zo lang ik af en toe
kan werken en de eindjes nog
aan elkaar kan knopen, wil ik
dat niet," zegt ze. „Bestempel
me niet als zielig. Want dat ben
ik niet. Ik kan tenminste creatieve oplossingen bedenken."
Toch wil Carmen Emanuels
erg graag dat er aandacht besteed wordt aan het schamele
inkomen van mensen met een
bijstandsuitkering en daarom
schreef ze een open brief naar
het Zandvoorts Nieuwsblad.
„Vooral voor ouderen die Nederland opgebouwd hebben, vind ik
het erg dat ze nu op een plakje
kaas op hun brood moeten kijken." Ze vindt haar eigen naam
eigenlijk van ondergeschikt belang. „Want het gaat niet om
mij. Mijn verhaal dient alleen
als voorbeeld."

K

UNT U ETEN, drinken
en kleding kopen van
75 per week? Beseft u
eigenlijk wat u zojuist gelezen
heeft? Met 75 gulden een hele
week leven, een stukje nieuwe
kleding, het cadeautje voor je
kleinkind kopen dat jarig is en
daarnaast pok nog geld wegleggen voor die wasmachine die al
tien jaar oud is.'
'Hoe vaak heeft u niet 's morgens 75 gulden in de portemonnaie en denkt u aan het eind
van de dag: waar is dat geld
gebleven? Kunt u zich die luxe
nog permitteren? Heeft u weieens de laatste dag van de
maand bij de bank voor het lo-

ket gestaan om die laatste 12
gulden op te vragen? Als ik dat
niet durf, betekent dat dat ik
die dag niet te eten heb.'
'U vindt dit overdreven? Dit
komt volgens u in Nederland
niet voor? Maar voor veel uitkeringsgerechtigden en AOW-ers
is dit de harde werkelijkheid!
De dagelijkse strijd om het bestaan.'
'Elke maand krijg ik 1262,21
gulden op mijn bankrekening
gestort. 'Algemene bestaanskosten' staat er dan op het pverzicht vermeld. Als ik alle vaste
lasten heb betaald, resten mij
nog ongeveer driehonderd gulden per maand om te eten, te
drinken, kleding te kopen en te
sparen voor al de dingen die
misschien in de toekomst vervangen moeten worden. Want
als ik niet spaar, betekent dat,
dat ik bij het uitvallen van een
apparaat dus geld moet lenen
of het apparaat niet meer kan
vervangen. Ook aan lenen komt
een einde op den duur, dus kan
het ook betekenen dat ik bijvoorbeeld voortaan op de hand
moet wassen. En dan heb ik
nog geen telefoon, ga ik niet
met de bus naar het dorp maar
lopend en heb ik geen abonnement op kranten of tijdschriften.'
'Helaas is zelfs het extraatje
met de kerst, toch al gauw zo'n
vierhonderd gulden, alweer een
hele tijd geleden afgeschaft.'
'Ik weet maar al te goed dat er
mensen zijn, zoals een alleenstaande AOW-er, die nog minder te verteren hebben. Zij ontvangen per maand ongeveer
1190 gulden. Ik moet er niet aan

denken dat ik het als AOW-er
zonder telefoon moet stellen of
niet van het openbaar vervoer
gebruik zou kunnen maken.
Want ik loop nu in noodgevallen naar een telefooncel, maar
iemand die dat om welke reden
dan ook niet meer kan, is dus
afgesloten van alle hulp.'
'Het is zeker niet mijn bedoeling om zielig te doen, te klagen
of medelijden op te wekken.
Maar de laatste tijd wordt de
post vaste lasten wel elke
maand groter. Even 26,75 gulden huurverhoging, een tientje
meer voor het water, 19,44 voor
de riooltaelasting, vier gulden
voor het licht, straks vijf gulden per bezoek aan de huisarts
en dan gaat ook nog het ziekenfonds met 12 gulden omhoog.
Zo gaat het maar door.'
'En de algemene bestaansnorm is gestegen met... nul gulden.'
'Ach, zult u zeggen, zo groot
zijn die bedragen toch niet?
Voor mij betekent het wel dat
ik die laatste week van de
maand de kans loop dat ik zelfs
die 12 gulden niet meer van
mijn rekening kan opnemen.'
'Als je dan leest dat de wéthouder van Welzijn honderdduizend gulden overhoudt van
de bijzondere bijstandsverlening en dat de gemeente voor
zeventigduizend gulden extra
een plasje water onder een
kunstwerk voor het raadhuis
laat aanleggen, kan ik wel huilen.'
'Is het nu nog niet in het raadhuis doorgedrongen dat het zo
voor velen niet kan. Wij hebben
ons plafond bereikt, wij kunnen niet verder achteruit. Of
vinden de bestuurders het
soms nog redelijk dat ik van
vier warme maaltijden per
week terug kan naar drie of
misschien wel twee? Troost u
met een ding... ik leef gewoon
door.' Was getekend Carmen
Emanuels.
Volgens een woordvoerder
van de sector Bewonerszaken,
afdeling Dienstverlening, is de

gemeente Zandvoort gebonden
aan allerlei regels, waardoor
het tamelijk moeilijk is om de
bijstand te verhogen.
Wel zijn er andere mogelijkheden. Sinds 1991 is de Bijzondere Bijstand overgeheveld
naar de gemeente en sinds 1993
is er een regeling voor gehandicapten (Wet Voorzieningen Gehandicapten). „Voor een nieuwe bril, een kunstgebit, een gehoorapparaat, dieetkosten of
een lening voor een nieuwe
koelkast kunnen Zandvoorters
een beroep doen op de Bijzondere Bijstand of de WVG. Ze
moeten dan voordat ze iets aanschaffen een aanvraag indienen
bij de gemeente," vertelt de
ambtenaar. Dat kost overigens
wel 183 gulden per jaar. Afschaffen zou de gemeente 34
duizend gulden kosten. In de
commissie
Maatschappelijk
Welzijn is dit gisteravond besproken.
Emanuels heeft inmiddels
besloten om daar ook gebruik
van te maken. „Eerst wilde ik
het niet, maar ik heb heel hard
een bril nodig. Daarom heb ik
me laten overtuigen."
Erg populair is de bijzondere
bijstand nog niet, alhoewel de
belangstelling ervoor wel toegenomen is. In 1993 maakten 67
mensen er gebruik van, in 1994
waren dat er 78 en nu zijn het er
volgens de meest recente cijfers 111. Die stijging werd veroorzaakt doordat Zandvoort
meer vluchtelingen moest huisvesten die geld kregen voor hun
verhuis- en inrichtingskosten.
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Daarnaast probeert de gemeente volgens voorlichter Egon
Snelders mensen vaker te wijzen op de mogelijkheden van de
Bijzondere Bijstand.
Niettemin hield wethouder
De Jong een ton over vorig jaar.
„Maar dat zal volgend jaar
waarschijnlijk niet meer het geval zijn," zei de wethouder bij
de begrotingsbehandelingen.

Veranderingen
Vanaf l januari gaan er namelijk een paar dingen veranderen, die niet alleen consequenties hebben voor de gemeente
maar beslist ook voor sommige
uitkeringsgerechtigden. Vooral
de jongeren onder de 21 worden
getroffen.
Zo krijgen zij in 1996 geen gewone bijstand meer. Ze vallen
volgens de landelijke regels
voortaan onder de bijzondere
bijstand als ze op zichzelf wonen. Voor de gemeente Zandvoort heeft dat tot gevolg dat de
pot voor de bijzondere bijstand
fors geplunderd zal worden. In
een voorstel dat De Jong deze
week aan de commissie Maatschappelijk Welzijn heeft voorgelegd, stelt ze echter voor om
de gevolgen voor de gemeente
te beperken.
De ambtenaren zouden strenger moeten worden als jongeren op kamers willen wonen.
Gaan jongeren alleen maar het
huis uit omdat ze dat leuker
vinden, dan krijgen ze geen geld
meer van de overheid. De ouders moeten dan hun kind on-

derhouden. Alleen als er dwingende omstandigheden zijn
(bijvoorbeeld een zeer ernstig
conflict tussen ouders en hun
kind), wil De Jong de pot voor
de bijzondere bijstand aanspreken.
Voor alleenstaande ouders
met kinderen van vijf tot 12 jaar
verslechtert de situatie eveneens. Zij worden volgens de landehjke regels voortaan verplicht om te solliciteren. Omdat dat voor hen niet zo eenvoudig is - velen zijn immers vaak
al jaren geleden gestopt met
werken - krijgen ze driejaar de
tijd om samen met het arbeidsbureau een plan op té stellen en
te onderzoeken welke banen
voor hen het meest geschikt
zijn.
Daarnaast veranderen de
normen voor de korting op de
toeslag die alleenstaanden en
alleenstaande ouders krijgen.
Voorheen waren er 36 normen,
nu kan de gemeente alleen nog
maar kiezen of de korting wel
of niet 10 procent bedraagt. „In
schrijnende gevallen kunnen
we afzien van die 10 procent.
Voor Zandvoort geldt dat zeker, want hier wonen veel uitkeringsgerechtigden in dure
woningen," zegt de ambtenaar
die de bijstand onder zijn hoede
heeft.
Een kerstcadeautje zit er
voor deze 'schrijnende gevallen' echter niet in. „Zelfs al zouden we willen, dan kan dat nog
niet. Wij mogen het landelijke
beleid niet doorkruisen," aldus
de ambtenaar.

Concert afgelast
ZANDVOORT - Vanwege het
plotseling overlijden van Harry
Uilenbroek gaal de muziekavond op 12 december bij de
NPB niet door. Uilenbroek zou
de Magnificat van Bach ten gehore brengen.

'Kunst en dialoog goed voor begrip Duitsers'

„Een frappante gelijkenis met
de kerstkaart van vorig jaar die
Marianne Rebel maakte over de
burgemeester en zijn vrouw."
Dat vond de heer Lasthuis van
het Schoolplein, toen hij deze
afbeelding zag in een buitenlands tijdschrift. Op vakantie in
Zwitserland kwam hij het Amerikaanse paar in een tijdschrift
tegen. „Het was echt stom toevallig, dat ik dat blad opensloeg.
Ik dacht meteen: Wie zou er nu
plagiaat gepleegd hebben van
wie?" Marianne Rebel moet
erom lachen. Ze ziet er het achterwerk van Bill Clinton en zijn
vrouw in. „Ik ben benieuwd of Onlangs is de posterexpositie geopend, die een zeer kunstzinnige visie op
Clinton er net zo veel moeite Duitsland vijftig jaar na de oorlog en vijfjaar na de eenwording geeft
mee heeft als onze burgemeesFoto Bram de Hollander
ter."

ZANDVOORT - Creatieve posters over
Duitsland kunnen het wederzijds begrip
tussen de Nederlanders en de Duitsers taevorderen. Daarvan is Floris Faber, van Hotel Hoogland en Zandvoort Promotie, overtuigd. Daarom hangen er nog tot 15 december tien kunstwerken in zijn hotel aan de
muur. Bovendien heeft er onlangs een bijeenkomst van de Stichting Nederlands-Duitse dialoog plaatsgevonden.
De posters vormden een aanvulling op de onlangs gehouden discussie over Duitsland vijftig
jaar na de oorlog en vijf jaar na de eenwording.
„Het is heel goed om te laten zien dat er in
Duitsland ook interne problemen zijn," zegt Dorothée Gassen, die m Zandvoort woont en voor
de Stichting Nederlands-Duitse Dialoog om de
drie maanden in Duitsland of Nederland bij eenkomsten organiseert.
„Vaak ligt de nadruk op de negatieve taeeldvorming over Duitsers in Nederland. Maar ik vind
dat je ook dieper moet gaan. De tweede stap is
om te bekijken hoe die beeldvorming verbeterd
kan worden. Een van de middelen is om te laten
zien hoe je allebei bent. Dat mensen dan nog
steeds constateren dat ze elkaar niet mogen of
dat ze anders zijn, is verder geen probleem. Tegenovergestelde meningen horen bij een dialoog."

MENINGEN
De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer
geen intensief autoverkeer.
zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven
* Voor de openbare ruimte ligt plaatsen we niet. Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad,
het accent op wandelen, flane- Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw brief af op de redactie
ren en winkelen in een gebied aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
waar bewoners en bezoekers
graag vertoeven.
* Versterken van de aanwezige ter vermeld dat volgens ver- Pakveldstraat.
historische kwaliteiten in het keersambtenaar Mullers een * De aanzuigende werking van
centrum.
parkeergarage in het voormali- een parkeergarage verkeerso* Versterken van de kwaliteit ge bedrijf van Versteege de par- verlast in de woonbuurt overvan het wonen.
keerdruk elders kan oplossen. dag, 's avonds en 's nachts
* Zoveel mogelijk autoverkeer Een uitspraak gedaan op de geeft.
v/eren uit het centrum en de eerste
discussiebijeenkomst * Lawaai van mensen, slaande
belasting door het verkeer ver- met de bevolking in het Ge- portieren, startende auto's de
omwonenden meer overlast
minderen.
meenschapshuis.
Hier zakt mij de broek van af, geeft dan zij nu (al) hebben.
* Woonbuurten beschermen tegen parkeeroverlast.
om het eens onparlementair uit * Rijen wachtende auto's scha* Verkeersaantrekkende func- te drukken. Was de ambtenaar delijke uitlaatgassen de buurt
ties niet in het centrum van het met vakantie toen het rapport inpompen.
dorp.
werd opgesteld of is er iets mis- * Weinigen een eigentijdse
* Autoluw maken van het cen- gegaan op het werkoverleg?
vormgegeven
parkeergarage
Ik neem dan ook aan dat er zullen ambiëren in het centrumgebied.
Ik denk dat de meeste bewo- een misverstand in het spel is. trum.
Graag wil ik een positieve bijners deze plannen met instem- U bent als college toch bekend
drage aan de discussie leveren.
ming zullen begroeten.
met de feiten dat:
In het Zandvoorts Nieuws- * Het om een woonbuurt gaat Ik adviseer u het volgende:
blad van 30 november staat ech- met historische panden in de * Versterk de woonfunctie van

Geen parkeergarage maar seniorenwoningen

Willeke van Ammelrooij over
multiple sclerose

Zandvoorts
Nieuwsblad

G. van der Laar, bewoner van
het Snijerplein, vindt dat de
concept-structuurschets zichzelf tegenspreekt. Enerzijds
staat wil de gemeente het woongenot in het centrum beschermen, anderzijds moet er een
parkeergarage in de Pakveldstraat komen. Dat is volgens
Van der Laar met elkaar in tegenspraak. Daarom een open
brief aan B en W.
Geachte leden van het college
van Burgemeester en Wethouders. In uw concept-structuurschets 'Woonplaats en moderne badplaats bij eenhistorische
kern' vallen mij de volgende
passages op:
* Bescherming van het wonen
en woongenot ook in het centrumgebied is een belangrijk
beleidsuitgangspunt in Zandvoort.
* De kleinschalige structuur
van het centrum verdraagt

de woonbuurt.
* Bouw op de bewuste plek
(Swaluëstraat,
Pakveldstraat
en Prinsenhofstraat) appartementen voor senioren die betaalbaar zijn voor de oudere
Zandvoorter.
* Zorg voor een kleine (eventueel ondergrondse) parkeermogelijkheid voor bewoners en
omwonenden op deze plek.
Nu de vergrijzing van de bevolking toeneemt zullen ouderen het waarderen als zij in hun
eigen sociale omgeving kunnen
blijven wonen. Een omgeving
die u verkeersluw gemaakt
heeft, zoals in uw planning
staat. Het voorzieningenniveau
is van oudsher hoog en naast de
deur. Uw intentie als bestuur
heeft ongetwijfeld het welzijn
van de bewoners op het oog. Ik
hoop dat u deze intentie ook bij
het nemen van uw beslissingen
waar wilt maken.
G.J. van der Laar
Zamivoort

Nieuw gebouw
voor Mariaschool
M.A. Snijders Blok, directeur
van de Maria basisschool, reageert op een artikel over de eerste inspraakavond over de
structuurschets in het Zandvoorts Nieuwsblad van vorige
week. Zij vindt dat ambtenaar
Van Delft tijdens deze avond
ten onrechte de suggestie probeerde te wekken dat de Mariaschool op den duur zal verdwijn en vanwege te weinig leerlingen.
Ambtenaar Van Delft wil
graag op de Pnnsesseweg bouwen. Zo graag dat hij de realiteit daarbij het oog verliest. De
realiteit is dat de huidige opheffingsnorm in Zandvoort 77 leerlingen is. Het leerlingenaantal
van de Maria-basisschool ligt

op 150 leerlingen. Als de heer
Van Delft verwacht dat de opheffmgsnorm over een aantal
jaren verdubbeld zal worden,
heeft hij zelfs vier locaties waar
hij kan bouwen. Want er zijn
dan nog vier scholen die dan
niet aan de norm voldoen.
De realiteit is bovendien dat
de Maria-basisschool
een
school is met enthousiaste leerlingen en ouders. Tevens ligt
het in de verwachting dat de
opheffingsnorm onveranderd
zal blijven.
Maar als deze meneer zo
graag wil bouwen, dan wijzen
de betrokkenen van de Mariabasisschool een nieuw gebouw
niet af. Dat is dan ook de garantie die wij gevraagd hebben aan
de leden van de commissie:
goed onderwijs moet op deze
plek gegarandeerd blijven.
M.A. Snijders Blok
Directeur 'Maria basisschool

ZAKELIJK BEKEKEN

Cactussoep
zonder
stekels
ZANDVOORT - Na een
half jaar kan Gerard Sollaard van Zandvoort zeggen
dat hij geen spijt heeft dat
hij een Mexicaans restaurant aan de Zandvoortselaan heeft geopend. „Het is
een heerlijke plek, een verademing als je de grote stad
gewend bent."
Sollaard komt uit Amsterdam, waar hij in 1980 met een
paar vrienden een heel klein
restaurantje in de Reguliersdwarsstraat begon. „We hadden zeven tafeltjes, een kapotte
piano en een keuken met tweedehandsspullen. 's Avonds liep
er geen hond en soms hadden
we maar twee gasten die dan
ook nog eens om leverworst
vroegen," aldus Sollaard. Door
mond-tot-mond-reclame groeide het restaurant uit tot een

Deze ploeg zorgt er bij Rose's Cantina voor dat de cactussoep op
tafel komt

zaak met drie filialen, waarvan
één in Zandvoort.
Wie een blik op de kaart
werpt, ziet de vreemdste gerechten. Welke Zandvoorter
weet bijvoorbeeld dat soep van
cactussen net zo lekker is als
het destillaat van deze woestijnvrucht? Het eerste heet gewoon cactussoep, het tweede

Bram ^e Hollander

gaat door het leven als 'tequilla'. Deze drank wordt gemaakt
van de Algave cactus, waaruit
men het sap perst. Stekels drijyen er dus noch in de soep noch
in tequilla.
Tequilla heeft ook een zusje,
het minder bekende 'Mezcal'
dat niets te maken heeft met
mescaline. Rond Mezcal zweeft

een oud volksgebruik, dat Rose's Cantina in ere houdt als
mensen daarom vragen. In elke
fles Mezcal zit de worm die uit
de cactus komt. Wie deze worm
opeet, omdat hij als laatste uit
de fles krijgt, heeft een geweldige toekomst voor zich. „Maar
meestal halen we de worm er
wel op tijd uit."
Volgens Sollaard siert de tortilla bijna elk bord, want dat is
voor de Mexicanen net zoiets
als onze aardappel. Deze 'pannekoek' staat los van zijn
Spaanse collega. De Mexicaans
tortilla wordt gemaakt van
maismeel of tarwebloem. De
platte deegkoek wordt daarna
gekooki, op een hete plaat.
Daarna kan de tortilla gefrituurd of gegrild worden.
Om na de zomer ook voor de
Zandvoorters en Haarlemmers
wat interessants te bieden, is
hij sinds kort begonnen met
wekelijks wisselende menu's
van Mexicaanse en Amerikaanse gerechten. Amerikaans gerechten? „Ja," zegt hij, „we hebben ooit naast onze Mexicaanse
spijzen ook hamburgers en
T-bones op de kaart gezet. Dat
is een eigen leventje gaan leiden. We zijn nu twee in één."

Mocht de geest van toneelschrijver Herman Heijermans nog rondwaren in de villa aan de
Kostverlorenstraat, dan zweeft hij vast met woeste plannen rond
iiiusti.iim M.ur du Uoet
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Restaurant De Stadhouder
25 december
High Tea Cruise
Diner dansant
26 december
Brunch buffet
Buffet dansant
Voor informatie/
reserveringen
kunt u bellen naar:
020-6711222
Stadhouderskade 25
1071 ZD Amsterdam

wegens

31 december
Oud/nieuw
Buffet dansant
Levende muziek
aanwezig
(m.u.v. High Tea Cruise)
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Van Stblbergweg l -Tel. 17093

The
Park Hotel
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Van Speijkstraat 25, Goed onderh. halfvrijst.
sfeervol woonhuis met zomerhuis en tuin.
Parkeermogelijkheid op eigen terrein. Ind.
ruime vestibule met granieten vloer en betegelde lambrizering; woonkam. met erker;
keuken; toilet met fontein; 1e et. overloop; 3
sl.k.; badk. met ligbad en wastafel; balkon
oost. Het pand is geheel v.v. dubbele beglazing. Ind. zomerhuis: woonk.; slaapk. met
wastafel; keuken; douche/toilet.
Vr.pr. ƒ 345.000,- k.k.

Voorjaar 1996 komt

weer terug !!

OPEN HUIS
Hogeweg 78, zaterdag 9/12 van 12-14 uur.
Luxe parterre-appartement in het prestigieuze gebouw „Sterre der Zee". Opp. 160
m2. Royale tuin en zonneterras zuid, opp. 140
nf 2 garagepl. in onderbouw. Ind. hal; garderobekast; royale woonk. (85 m2); keuken met
inb.app.; badk. met ligbad, douche, toilet en
wastafelmeubel; 2 slaapk.; toilet.
Vr.pr. ƒ 695.000,- k.k.

Op veler verzoek hebben wij dan weer de collectie
voor onze trouwe VIVA KLANTEN.
Daarom ruimen wij vanaf heden
de MARELLE Collectie op met ZÉÉR

HOGE KORTINGEN
tot

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Grote Krocht 19, Zandvoort
Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

UITSLAG SINT N ICO L A AS

LOTERIJ DE GAPER
De familie entreekaarten
voor ponypark Slagharen
zijn gevallen op de nummers:
502
503
509
511
513
514
518
524
526
527
528
529
549
551
566
578
581
583
594

Bel Interlanden Spreigroep

06-8998200
(20 cpm)

704
705
706
708
709
721
722
724
726
729
736
738
742
744
755
763
770
774

807
810

Neemvft

905
907

811
812
813
822
824
827
839
842
843
848
851
853
863
864
865
868
869
874
875
877
882
883
884
885
887
889
893
899

666
670
671
672
673
675
677
678
680
681

Vragen over de bezorging?
maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur

601
607
612
614
622
632
635
636
640
641
642
645
647
648
651
653
656
660
661

De prijsuitreiking vindt plaats a.s. zaterdag 9 dec. om 1;0.00 uur bij

(ADVERTOFHAU

voordelig is!

DE GAPER KERKSTRAAT 31

Suj}er
NOORD

KORTING

Let op onze

(De Qutte, *Toine.

Vele kunstenaars laten zich inspireren door de natuur
om een mooi kunstwerk te kunnen maken. Dat gebeurt
ook in de natuur van Marlboro Country, het Zuidwesten
van Amerika. Menig kunstschilder, architect of filmer
vertoeft lange tijd in de staten New Mexico, Arizona,
Utah en Colorado om daar de mystieke kracht van de
overweldigende natuur op zich te laten inwerken.
Project '96 biedt nu ook jou de mogelijkheid je door
deze fascinerende natuur te laten inspireren tot
creatieve uitingen die je nog niet eerder bij jezelf hebt
Brochure Inspircd by Nature
ontdekt.
\V;it kun je doen? Als je onder
boni chili IS j;i;ir. dan kun je v;indiiay nog een brochure aanvragen,
waarmee je een eerste indruk krijg!
van dit imposante natuurgebied
waar vroeger indianen, cowboys,
yond/oekers en andere foi'tuiiv.oekers woonden. Daarna kun je je
door middel van een inschrijtïornuilier tot en mei januari I996
opgeven voor deelname aan missclüen wel tic meest creatieve reis
\ a n je leven. Maar voordat het
/over is. word je misschien eerst
uitgenodigd vooreen selectieronde
om je creatieve talenten te laten
bloeien als een waar kunstenaar.
U i t e i n d e l i j k worden twaalf enlhousiastelingen uilgenodigd om in
j u n i 19% twee weken mee ie gaan
naar de Verenigde Staten. Hn wat
je daar allemaal gaat doen...

Je eigen
kumtenaarsteam
Tijdens de creatieve ontdekkingsreis door de Amerikaanse natuur
word je bijgestaan door allerlei
beroemde Amerikaanse kunslenaars die je tijdens diverse \vorksliops helpen k w a l i t e i t e n in je/elf te
ontdekken die je niet voor mogel i j k had gehouden. Dit team van
creatievelingen wordt aangevoerd
door Jonathan Wa\. beroemd filmer en hoofd van de Moviny Image
Arts Depamncnt aan hel College

van Santa Fe. Verder ontmoet je
Dan Naniingba die van de Navajoindianen afstamt. Hij is beroemd
geworden met /ijn kunstwerken
waarbij hij stukken rots. cactus en
cederbout gebruikt. David Baca is
een jonge schilder die /ich heeft
laten inspireren door hel landschap
in bet Xiiidweslcn van Amerika en
door het werk van Cieorgia
O'Kcefe. Verder /.al, naast de
schilderes Linda Lomahaflewa.
ook de wereldberoemde architect
Hart Prinee deel uitmaken van het
kunstcnaarsteatn en ontmoet je
diverse mode-ontwerpers
die
gebruik maken van natuurlijke
materialen en kleuren.
Naast een kennismtikin» mei de/e

kunstenaars ga je ook samen met
hen diverse kunsiprojecten uitwerken.

Je inspiratiebron
Je reis begint in de slaal Utah.
Amerika in de meest ongerepte
vorm waar de natuur nog steeds de
baas is. Naast woestijn en canyons.
waarin je alle kleuren uit de regenboog kunt bewonderen, is er de
levende natuur /oals de beboet
( l y n x ) , de coyote (prairiewolf) en
heel veel raltlesnakes. Maaryelukkig ben je er niet alleen...
Hn dan door naar Colorado. waar
de imposante Colorado River omspringt in de foestrode Rocky
Monntains. Meer dan 2.000 kilo-

Bij koud weer,
gezellig rondom
het open haardvuur

Van 7 t/m 31 december
geven wij
Bjj

P.S. Heeft u al aan de
Kerstdagen gedacht?

op onze gehele collectie
om de feestdagen nog
feestelijker voor
u te maken!
H
l^j
Haltestraat 40,
Zandvoort
tel. 5713253
De gehele week geopend.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 5712932
ledere dinsdag en woensdag gesloten.

WEE!

Bellen
Heb je na het Ie/en van dit alles
de 'crea-kriehels' én ben je
ouder dan IS jaar? Bel dun vundaau HOR mol 06-8892 (40 et per
minuut) om de brochure mei het
inschrijfformulier te bestellen.
En wie weet tot ziens in het creatieve landschap in het Xuidwestcn van Amerika!

ti
O

Haltestraat 55

Dames
pantalons
Elastische band

O

\ KORTING

•

Kroon Mode

^^r

geeft u meer!

Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

'/o

m

59.95

Meerjaren Perspectief
NIPO Appreciatie Onderzoek

1995 - \^ \
.
* • ~ i'->
Dagelijks worden we overstroomd met nieuws uit alle uithoeken van de wereld.
'

'

; 1993 t/m

Toch blijft er een groeiende belangstelling voor het nieuws uit buurt, dorp. en
stad. Voor Amsterdam en omstreken wordt hierin voorzien door de 17 nicuws-

bladen van Weekmedia. Goed gelezen kranten met nieuws uit de directe omgeving, waarbij de lezer zich direct betrokken voelt -'
De resultaten van het%NIPOxj\ppreciatle Onderzoek van" 1993, T994 en 1995 zijn,
op een rijtje gezet en daaruit blijkt het grote bereik en de waardering vóór ' deze plaatselijke kranten.
". ,

Jouw creativiteit
Creatiever /ijn dan je ooit gedacht
had is de uitdaging waarvoor we je
van harte uitnodigen. Die ervaring
/.et je uiteindelijk om in je eigen
creaties: schilderijen, collages,
beeldhouwwerk of andere eonslrtielies. Het eindwerk van jou en
je reisgenoten is de produktie van
een spectaculaire video én een
maga/ine.

20% korting

Waterrijk
Amsterdam

meter verder mondt de/.e rivier uit
in de Californisehe Golf. De volgende staat die je be/.oekt is Aiï/ona. bekend van de wereldberoemde kloof: de Grand Canyon. De
laatste inspiratiestop is New Mexico. waar het landschap beslaat uit
een semi-woeslijn mei de oudste
hoofdstad van Amerika. Santa Fe.
Indiaanse. Spaanse en Amerikaanse invloeden /-ijn er met elkaar
vermengd en kunst is in de/e stad
tot de dagelijkse levensbehoeften
gaan behoren.

knplobnbiedingen

FASHION

Bel voor meer informatie over succesvol adverteren in Amsterdam en omgeving
met Willem Duivis (020-562.2446) of met de afdeling Marketing
Services (020-562.2285). Vraag meteen het rapport aan en ontdek
het bereik van kwaliteit.
Weekmedia biedt haar lezers de kalender Waterrijk
Amsterdam aan tegen de speciale prijs van ƒ 15.-per
stuk. normaal ƒ 24.50. Deze kalender is een must
voor iedere Amsterdamnier en andere liefhebbers van
onze hoofdstad, maar ook een gewaardeerd geschenk
voor vrienden en relaties. De kalender geeft een beeld
van de relatie van Amsterdam met het water in de
loop der eeuwen. Op twaalf verschillende manieren
zijn de hoofdpersonen, de Amsterdammer zelf. afgebeeld. Uit hoofde van hun functie of als bewoner zijn
ze nauw betrokken geweest bij de voortgang van de
geschiedenis. De kalender toont op fascinerende
wijze eigentijdse fotografie aangevuld met historisch
beeldmateriaal. Uitsluitend verkrijgbaar tegen inlevering van deze advertentie bij de Stadsbockwlnkel.
Waterlooplein in Amsterdam.

\WEEl

geeft u meer!

Elke week het dagelijks nieuws!
Amsterdams Stadsblad, Diemer CÖyrant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Buitenveldertse Courant, Amstelveerb Weekblad, Amstelveen Post, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Verier, de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad.
Weekmedia b.v. is eeh onderdeel van Perscombinatie b.«,
uitgeelster.van Hejp.aróol, Trouw en de Volkskrant.
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Chantal Dekkers wil brood verdienen met honden uitlaten

Zandvoort vroeger
ZANDVOORT - „Toen was
Zandvoort..." Zo heet de expositie die op detaovenetagevan het
Cultureel Centrum aan het
Gasthuisplein ingericht is. Vanwege het 25-jarig toestaan van
het Genootschap Oud Zandvoort zijn er vanaf 9 december
oude prenten, etsen en schilderijen uit particuliere collecties
te zien. De tentoonstelling
loopt tot en met 15 januari.
Het Cultureel Centrum gaat
bovendien van opzet veranderen. Voortaan zijn er in principe alleen beneden Zandvoortse
aangelegenheden te zien. De exposities vinden plaats op de
eerste verdieping. Volgens
Bram Krol van het Cultureel
Centrum stond dit al jaren op
de planning. „Het voordeel is
namelijk dat we dan een expositie kunnen verwisselen, terwijl
de bezoekers beneden gewoon
rond kunnen kijken. We hoeven dus niet meer een paar daoen dicht."
Door de expositie van het genootschap staat overigens deze
keer toevallig het hele Cultureel Centrum in het teken van
Zandvoort.

'Ik kijk eerst of het klikt'

met

Kerst in 't Stekkie
ZANDVOORT - In buurthuis
't Stekkie beginnen de kerstactiviteiten op woensdag 13 december. Er is dan van twee tot
vier uur een knutselmiddag
voor kinderen van vier tot en
met 11 jaar. Op woensdag 20
december komt poppenspeelster Yvonne Bais langs. Na afloop is er tijd om kerstkaarten
en een kijkdoos te maken. De
kerstmiddag duurt van twee tot
vijf uur.
Voor beide middagen is het
verstandig om van te voren
kaarten te reserveren bij Mare
Hillebrink: 5717113.

Blijspel

Vijf jaar geleden

Tien jaar geleden

Verkeersdrempels In de Kruisstraat en de Noorderstraat komen verkeersdrempels zodat automobilisten gedwongen worden om niet meer dan
dertig kilometer per uur te rijden. De gemeente
trekt hiervoor bijna vijftigduizend gulden uit.

Buurthuis Komt er wel of niet een centrum voc >r
gehandicapten bij de nieuwbouw van buurthuis
't Stekkie? Die vraag blijft na de commissie Financiën nog steeds staan. De politiek is er nit-l
uitgekomen. Het CDA en de PvdA durfden uil
eindelijk geen beslissing te nemen.

Voorlichting De gemeente wil zoveel mogelijk
naar buiten treden met de dingen die zij doet. Uit
een beleidsplan blijkt dat de gemeente opentaaarheid hoog in het vaandel draagt. Het probleem is
alleen dat de afdeling voorlichting eigenlijk te
weinig mensen heeft. Jeanine van Ooijen is de
enige voorlichtster.

Corpschcl' onderscheiden Corpschef Van Maris
heeft bij zijn afscheid een koninklijke onderscheiding gekregen van burgemeester Maehielsen. Van Maris werd Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. E. Jagerman wordt waarschijnlijk de nieuwe corpschef van de politie.

Monden Zandvoorters met een hond krijgen een
controleur aan de deur. Een hond kost 8G"gulden
aan hondetaelasting. Wie zijn hond niet opgeeft,
moet het dubbele bedrag betalen.

Henk van Ulsen De laatste theatervoorstelling in
het Cultureel Centrum mag Henk van Ulsen
doen. Hij was namelijk in 1977 ook de eerste die
er optrad.

Wonen Doordat er twee instanties zijn die de
buurhuizen verhuren, is het extra lastig om van
het ene huis in het andere over te gaan. Dat stelt
de Zandvoortse Huurdersvereniging. De doorstroming in de sociale sector wordt bemoeilijkt
omdat zowel de gemeente als woningbouwvereniging EMM de toewijzing doet.

Gil' De politie en de dierenbescherming' waarschuwen Zandvoort tegen een gifmenger. De
man zou gif aan duiven voeren, om de duivenpopulatie te verminderen. Het gevaar bestaat dat.
katten de vergiftigde vogellijkjes opeten en zelf
ziek worden.

Betrouwbaar De gemeente Zandvoort wil bctrouwbaarheid, dienstbaar en flexibiliteit uitstralen. Als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt, moet de gemeente haar
nieuwe identiteit volop uitdragen.
Chantal Dekkers is niet alleen gek op haar eigen hond, maar wil ook met andere honden wandelen
Koto Bram de Hollander

ZANDVOORT - De 19-jarige Chantal Dekkers uit de
Celciusstraat is dol op dieren. Ze is er zelfs zo gek van
dat ze het liefste een dagtaak zou hebben aan het uitlaten van honden en het verzorgen van katten. Daarom
startte ze deze zomer een
soort bedrijfje. „Ooit hoop
ik er mijn brood mee te kunnen verdienen. Nu werk ik
nog een paar dagen elders."

ZANDVOORT - Toneelvereniging Wim Hildering zet op 15,
16 en 17 december het blijspel
'Je weet wat je hebt' op de planken in gebouw De Krocht aan
de Grote Krocht. De voorstellingen beginnen vrijdag en za„Als mensen ziek zijn, overterdag om kwart over acht.
Zondag begint het om één uur. dag werken of op vakantie
gaan, zitten ze vaak met hun
in hun maag. Ik wil
New Wave treedt op huisdier
hun hond of kat graag opvanZANDVOORT - Op zaterdag- gen," vertelt Chantal. Ze heeft
avond 16 december is er een inmiddels twee klanten. „Van
leerlingenuitvoering van de de zomer waren het er vijf."
Meestal wandelt ze met de
stichting New Wave Muziekschool Zandvoort in het Ge- honden in de duinen of in het
meenschapshuis aan de Louis Kostverlorenpark, waar ze vrij
Davidsstraat. De toegang is gra- kunnen spelen. „Bij het bankje
op het Visserspad ga ik altijd
tis.

even zitten, maar daar nemen
de honden geen genoegen mee.
Ze willen spelen en springen
bovenop me." „Soms zit ze onder de modder," vertelt haar
moeder.
„De honden die ik nu verzorg
zijn dol op me," zegt de jonge
Zandvoortse. „Ze kijken er
naar uit als ik kom, want dan
weten ze dat ze naar buiten mogen." Chantal gaat over het algemeen eerst kennismaken
met nieuwe klanten. „Zodat ik
weet of het klikt met de hond of
kat. Dat is heel belangrijk, want
mensen vertrouwen hun huisdier aan me toe."
Ze wilde eigenlijk hondentrimster worden, maar zag
daarvan af omdat er in Zand• voort al diverse hondentrimsters zijn. Bij het asiel had ze
evenmin geluk, want daar waren al voldoende verzorgsters.
Chantal gaf niet op. „Ik wilde
iets met dieren doen en het

(ADVERTENTIE)

moest ook iets zijn wat nog niet
door zoveel mensen gedaan
wordt."
Haar eigen hond steekt inmiddels nieuwsgierig zijn neus
in een onbekende tas. Chantal
moet er om lachen. „Vroeger
hadden we thuis nog meer huis-

dieren: behalve deze hond ook
nog twee konijnen en een kanarie." Haar moeder vult aan: „Ze
is zo gek op dieren, dat ze zelfs
's nachts haar bed uitgaat als de
hond ziek is." Chantal knikt.
„Want ik begrijp dieren zonder
dat ze kunnen praten."

Koren geven sfeer aan kerstmarkt
ZANDVOORT - De kerstmarkt op zaterdag 10 december
krijgt een veel bredere opzet dan alleen een enkele kraam
met warme chocolademelk of kerstballen. Rondom het
Raadhuisplein, waar inmiddels een grote kerstboom verrezen is, vinden allerlei activiteiten plaats.
In totaal zijn er 150 kramen, die verspreid staan over de Haltestraat, Louis Davidsstraat, Kleine Krocht en het Gasthuisplein.
De markt duurt van tien tot half vijf.
Tijdens de kerstmarkt zingen het Zandvoorts Mannenkoor en
het Zandvoorts Vrouwenkoor op het podium voor het raadhuis.
Daarnaast is er voor kinderen straat- en poppentheater en maakt
Wim van Egdom verkleed als kerstman figuren van ballonnen.
Organist André Daemen speelt kerstliedjes.
Er is een karaokeshow op de hoek van de Haltestraat en de
Zeestraat. De plaatselijke horeca verwarmt haar terrassen en
serveert hapjes. In Circus Zandvoort is er een mini-markt van
diverse Zandvoortse ondernemers.

Kerkdiensten
Weekend
2/3 december 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag lü.OO uur: ds van Selms,
SOW in Gereformeerde Kerk.
Gereformeerde Kerk, Julianavveg 15:
Zondag 10.00 uur: ds van Selms,
SOW.
Roomskatholieke Kerk, Grote

Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: pastor Meijer.
Zondag 10.30 uur: pastor Polvliet en mevr. Boddaert.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB, Brugstraat 15:
Zondag 10.30 uur: ds vd Meer.
Concert van H. Uilenbroek op
dinsdag gaat niet door.

j Weekenddiensten

Speelweek van 7 t/m 13 December
SANDRA BUU.OCK
Btu. PULLMAN

Het Meest
Betoverende
Liefdes verhaal
Ooit Verteld.

aböutlóvé
seend

NEDERLANDSE
VERSIE

A.L

Dagelijks
13,30 en 15.30

A.L
Do t/m Di
19.00

16 jaar
Dagelijks
21.30

Woensdag 13 December om 19.30 uur

DE VLINDER TILT DE KAT OP
Regie: Willeke van Ammelrooy
met: Arjan Kindermans en Jules Croiset

WORDT LID VAN DE FILMCLUB
Qasthidsplein 5,2042 JM, Zandvoort. tel: 02507-18686

L.

lx de badplaats door

Weekend:
9/10 1995
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191.
HUISARTSEN: Gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Paardekooper,
H. Scipio-Blüme, F. Weenink.
Elk weekend, avond/nacht vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-)
5730500. De spreekuren van de
dienstdoende arts zijn zowel op
zaterdag als zondag van 11.30
tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet
nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel. (023-)
5713185. Openingstijden (alleen
voor
recepten):
zaterdag
11.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag
11.30-12.30
en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713185.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen na kantooruren tel.
06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (023-) 5713888.
Dierenambulance: 023-5363476
of alarm 023-5334323.
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel. 023 - 5471471.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. (023-) 5717373,
op alle werkdagen van
10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,

tel. (023-) 5719393. Open op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag.t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Afspraken: tel.
023- 5719393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-5320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Telef. Meldpunt
Sexueel
Geweld:
tel.
023-5340350 op werkdagen
12.00-14.00 uur en maandag- +
donderdagavond
19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5719562 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - 5235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode: 28 november tot en
met 4 december.
Geboren: Thijs, zoon van Evert
Koper en Marjon Molenaar. Céline Nadine, dochter van Jean
Robert Marcel van der Boom
en Anna Caroline Terol. Bram,
zoon van Hendrik Wierth en
Klaske Drost.
Overleden: Johanna Wilhelmina van den Hooven-Faro op
67-jarige leeftijd.

Krakers Een groep krakers heeft hotel Sandra
gekraakt. Volgens de krakers staan er veel Ie
veel panden in Zandvoort leeg. Ze hebben imniddels een open dag gehouden om de Zandvoorters
in te lichten over hun wrevel.

Ouderbrigade De eerste ouderbrigade is gestart.
Kantine De kantine van Zandvoortmeeuwen Op de Linnaeusstraat helpen ouders als klaaroheeft het hoogste punt bereikt. De bouw heeft vers om de kleuters veilig naar de overkant te
enige vertraging opgelopen, zodat de verhuizing loodsen.
voorlopig verschoven is naar augustus 1991.
Emancipatie Wethouder Aukema heeft voortVuurwerk De politie heeft vier jongens opge- aan 'emancipatiezaken' in zijn portefeuille. Hij
pakt, omdat zij met vuurwerk speelden.
vindt overigens dat de andere wethouders ook
hun steentje moeten bijdragen.
Minder leerkrachten Het aantal leerkrachten
wordt volgend jaar verminderd, doordat er minder kleuters zijn.

H

OE TOEGANKELIJK is
het nieuwe gemeentehuis
voor burgers en de pers?
Die vraag zou ik normaal gesproken niet stellen, want voor
mij is het erg logisch dat iedereen terecht kan in het gemeentehuis. Het is er immers voor
de mensen en niet omgekeerd.
In Zandvoort lijkt het echter
de omgekeerde wereld.
Daarom vraag ik me af of de
'verticale tennisbaan' zoals iemand de oranje puist aan de
Swaluëstraat onlangs noemde,
ook praktisch gezien wel zo'n
verbetering is voor bijvoorbeeld een verslaggeefster die
haar werk probeert te doen.
Alles gaat voortaan via de
centrale hal. Daar moet je je
aanmelden voor een gesprek
met een ambtenaar. Leuk, geweldig, maar wel lastig. Hoe
vaak komt het niet voor datje
iemand ziet lopen en denkt,
„die moet ik ook nog wat vragen." Dat wordt nu een stuk
lastiger, want de ambtenaren
zitten achter een glazen deur
waarvoor ik geen pasje heb.
Maar goed, hier valt nog wel
overheen te komen. Er zijn
dingen die frustrerender zijn.

zelkabel een huis-tuin-en-keukentouwtje in de grond gestopt
heeft.
Wie wethouder Versteege
probeert te bereiken, blijkt
eveneens voor een bijna onmogelijke opgave te staan. OffiMaandag wilde ik bijvoorcieel moet ik eerst via de cenbeeld om tien over vijf wat aftrale de afdeling voorlichting
geven bij de balie, maar dat
bellen, die neemt contact op
feest ging bijna niet door. De
met het bestuurssecretariaat
automatische glazen voordeur dat vervolgens de wethouder
bleef potdicht. Eerst dacht ik
aan zijn jasje trekt. De kans dat
nog even 'dit is een grap van
er ergens wat misgaat is dus leRalph Inbar', maar het bleek
vensgroot. Het is eenvoudiger
allemaal erg serieus te zijn.
om met de Commissaris van
Door wat gekke bekken te trek- de Koningin te bellen, dat kan
ken naar de twee ambtenaren
ik u wel vertellen. Na zeven podie op hun stoel zaten uit te
gingen heb ik het dinsdagmidpuffen van het dozen inpak dag dan ook maar opgegeven.
ken, wist ik het toch voor elWoensdag had ik beet: het lukkaar te krijgen. Innig dankbaar te al na twee keer bellen.
mocht ik mijn pakketje aan de
Ik snap nu waarom er al iereceptioniste overhandigen.
mand een steen door de ramen
Maar er is meer dat mijn hu- van het nieuwe raadhuis heeft
meur bederft. De nieuwe telegegooid. Ik denk dat een wanfooncentrale bezorgt volgens
hopige ambtenaar probeerde te
mij niet alleen burgers en pers ontsnappen aan deze nieuwmaar ook ambtenaren hoofdlichterij. Want eruit komen zal
pijn. Een van de ambtenaren
vast net zo lastig zijn als erin
klonk maandag alsof zij op
komen.
Mars zat. Haar lijn was zo
slecht dat ik me afvroeg of de
MONIQUE
PTT in plaats van een glasveVAN HOOGSTRATEN

^Erixi; en eruit

Voor bouw voermanderij werd
ook aangespoeld hout gebruikt
éï-&*£^

*<r?&£?ï

Achterom 7 is misschien wel
een van de meest bijzondere
monumenten va» Zandvoort en
is onderdeel van een complex
dat bestaat uit een smederij op
IA en een woonhuis op Achterom 1. 'De schuur' op Achterom 7
was de zogenaamde vocrmanderij met hooihuis. De voerman
verzorgde de tractie tussen
Zandvoort en Haarlem. Als een
Zandvoorter in de negentiende
eeuw naar de notaris in Haarlem moest, huurde hij een
paard en wagen. Trein en bus
waren er nog niet. en te voet
ging hij ook niet.
Achterom 7 is nog de enige
voermanderij die Zandvoort
rijk is. De 'schuur' bestond op
de begane grond uit wagen- en
paurdenstalling. Op de eerste
verdieping werd het hooi en
stro geborgen. Mogelijk diende
de eerste verdieping tevens als
opslagplaats voor reserve-onderdelen.
Het pand is gebouwd van
hout, waarschijnlijk overeind
gezet met een houtskelet en
voorzien van horizontale gepotdekselde delen: over elkaar

C'.J. Wajinuiar

heen gelegde planken, zodat liet
regenwater niet via de naden
naar binnen kon komen. Het
onderstuk van de linker zijgevel
is gemaakt van zeer brede onregeitnatig gevormde delen, mogelijk jutiioul. aangespoeld op
het strand dus. Het hout is bewerkt met teer, bet oudste eonserveermiddel.
De eers'e verdieping wordt
bekroond door een houten dakgoot. Het dak is een tentdak.

gedekt met originele oudlioliundse, rode dakpannen met
hier en daar een grijze pan ertussen. Dat zorgde voor wat
meer nuancering. Het dak
wordt ook wel sehilddak geluiemd, vanwege de vier scliuine vlakken of schilden.
Voermanderij en smederij lagen vaak dichtbij elkaar. De
smid besloeg de paarden en onderbield de karren, die assen
nodig hadden voor de wielen.
Hij legde ook de ij/eren banden
om de wielen. De stalhouder en
de wagenvoerder hoefde niet
per se een en dezelfde persoon
te zijn.
De Noorderbuur! bad behalve
drie smederijen vier voermanderijen: l'akveldstraat 13, op de
boek Swaluestraat-Kruisweg.
tegenover bet voormalige \vinkeltje van Bertus Kemp en in
de Gastbuisstraat. Naast l'akveldstraat 13 bevindt /ich
nog
liet Voermanderijpad. r/.o genoemd omdat zich daar ook een
voermanderij bevond.

donderdag 7 december 1995
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Santé

1995

specialiteiten
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KERST BIJ EETCAFE SANTÉ

LlCHTROMIGE KREEFTENSOEP

ROOUEFORT-OUICHE MET WALNOTEN

SYMPOSION " m
pj

ƒ/'

Zeestraat 38, tel. 13758

Kreeftsoep

Tomatensoep

Keuze uit

Garnalen cocktail

Griekse salade

keuze uit 6 grote Gamba's

Biefstuk van de haas

Kroket of
Hamburger
of Saté

Tweede Kerstdag
geopend

of
3 verschillende

ijs

ijs

KINDERMENU

soorten vis

m
U

i
m

Menu a la carte
U bent van harte welkom.

SINAASAPPEL SORBET

£&£§*§

UalSJIEI EïlMiTLTEI EJlJJLEEi

GEBAKKEN ZALM MET APPEL- KERRIESAUS,
"KOMKOMMER SPAGHETTI" EN
OESTERZWAMMEN
OF

KALFSMIGNONS MET EEN PREIKORSTJE
EN MADEIRASAUS

Al onze gerechten worden geserveerd met garnituur,
patat, gebakken of gepofte aardappelen

"Tok o

EETCAFE SANTÉ
Passage 46-48
„ ,P _ , A0o c-7-mi 11
Zandvoort tel. 023-5719213

DESSERT SURPRISE
EEN VONKENDE AFSLUITING

<Sate i*ir\g service

_v

wenst alle klanten prettige kerstdagen en een gelukkig J.SSÖ
,T
•
Voor
reserveringen:
0

*eerste kerstdag zijn ujy gesloten

restaurant

Wij zijn eerste
Kerstdag gesloten.

VLEESMENU

VISMENU

WILD SALADE. MET PADDESTOELTJES
EN BLEEKSEL-DERIJ

VAN UW KERSTDINER

i

Wij hebben een speciaal Kerstmenu

f atistdijki onlvongsL nie,L «un
bruisende- cocktail.

*i

OSe'^-;

Kerstmenu's

1995

menu l
F 85.-

ARGENTINIAN STEAKHOUSE

ESWABLO
CHRISTMAS IN ESTABLO
* Salade van verse zeevruchten
ƒ 16,50
* Noorse zalm met dille op toast
ƒ 17,50

- Nasi kuning speciaal ƒ 42,50 p.p.
- Udang tumis pedis (grote garnalen, pittig gekruid)
- Tumis ajam berempah (kipgerecht)
- Krensengang Surabaya (lamsvlees,
niet pittig)
- Acan kuning (groentegerecht
zoet-zuur)
- Sambal goreng kentang (pittige
aardappel schijfjes)
- Sambal goreng boontjes
- Emping/seroendeng
- Rendang (rundvleesgerecht)

menu II
BUNGALOWPARKEN

T*T Kreeftesoep
* Champignonsoep

§
Kerstfeest
l bij Gran Dorado Zandvoort
Ook met de feestdagen bent u
van harte welkom bij Gran Dorado Zandvoort.
1e kerstdag, 25 december

1995

In Le Gran Buffet, een restaurant met een prachtig uitzicht
over zee, serveren wij tussen 12.00 en 14.00 uur een overheerlijke brunch a ƒ 42,50 per persoon. Vanaf 17.00 uur kunt u deelnemen aan het Gran Buffet Noël Dansant a ƒ 85,- per persoon.
In La Brasserie serveren wij een exclusief 6-gangen diner af 85,per persoon.
Op de Gran Place zijn dit jaar in de diverse restaurants buffetten opgesteld, waar u voor slechts ƒ 49,50 per persoon van kunt
genieten.

2e kerstdag, 26 december

1995

Le Gran Buffet heeft op deze dag een overheerlijke buffet a
55,- per persoon.
La Brasserie is op 2e kerstdag de lokatie voor een 4-gangen diner a la chef voor ƒ 49,50 per persoon.
In het Pannekoekenhuis kunt u voor ƒ 39,50 per persoon gezellig steengrillen.
U bent om 17.00 uur of 20.00 uur van harte welkom.

Alle diners zijn onder muzikale begeleiding!
Nieuwjaarsdag, 1 januari

1996

U kunt nog lekker uitslapen, want pas om 12.00 uur serveren wij
een 'Happy New Year'-brunch a ƒ 42,50 per persoon in Le
Gran Buffet.
jffe
Kinderen t/m 1 1 jaar eten mee voor de halve prijs.
Natuurlijk kunnen wij ook een kindermenu a ƒ 17,50 serveren

U kunt op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
reserveren bij Tanja Hempenius op
telefoonnummer 5720 000 toestel 1024.

Graag tot ziens!

* Chateaubriand Stroganoff
* Zeeduivel met oesterzwammen
(Hoofdgerechten worden geserveerd
met pommes parisiennes en zijn
inclusief salade-bar).

ƒ!!,ƒ 8,50

ƒ 37,50
ƒ 34,50

- Rijsttafel putri ann ƒ 52,50 p.p.
- Nasi goreng / bami goreng /
mihoen / witte rijst
- Ajam smoor (zoet kipgerecht)
- Daging rendang (rundvlees, mild
gekruid)
- Daging bali (pittig gekruid rundvlees)
- Ajam pedis (pittig kipgerecht)
- Tjap-Tjoy
- Udang tumis pedas (garnalen)
- Gado-gado
- Saté ajam/babi
- Atjar ketimoen
- Krupuk/emping
- Seroendeng
Indonesische borrelhapjes voor Kerst of
Oud en Nieuw ƒ 17.50 p.p. v.a. 2 pers.
bestaande uit!

* Flensjes met roomijs
J JL A^
* Verse fruitsalade met muscaatwijn J JL A^
- Tevens menu a la carte
- Beide kerstdagen geopend
S.v.p. tijdig reserveren.
Haltestraat 18, Zandvoort
Tel. 023-5719571

- Pangsit goreng
- Loempiaatjes
- Ajam goreng (gemarineerde kippeboutjes daarna krokant afgebakken)
- Fricadel (aardappelballetjes met
rundvleesgehakt)
- Lemper (mini rijstrolletjes met kip
gevuld)
- Minipasteitjes
- Gehaktballetjes in boemboe bali
saus of ketjapsaus)
- Krupuk + sausjes
U kunt het eventueel aanvullen met
bijv. saté of andere snacks
Wij zijn beide kerstdagen geopend van
15.00-19.00 uur. Reserveer tijdig uw bestelling, wij bezorgen beide dagen aan
huis en berekenen deze dagen geen
bezorgkosten.
Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 23-5730-553

U HOEFTUW RETAILERS NIET TE VERTELLEN HOE ZIJ UW PRODUKT MOETEN VERKOPEN.
U KUNT ZE WEL VERTELLEN HOE ZE ER MEE KUNNENADVERTEREN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-62423 76.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS. DAT MAG WEL IN DE KRANT.
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Knap gelijkspel van
ZVM tegen koploper
ZANDVOORT - De tweede helft van de voetbalcompetitie heeft een aanvang genomen.
Zandvportmeeu\ven heeft daarbij een zeer
verdienstelijk resultaat behaald in de strijd tegen de
op revanche beluste koploper Zilvermeeuwen. Woniien de Zandvoorters de eerbte wedstrijd met 1-0 nu
bleef de strijd in evenwicht
1-1.
In Zaandam werd het een
aantrekkelijke wedstrijd met
wisselende kansen. Er waren
lases waarin Zandvoortmeeuwen het beste van het spel had
doch ook waren er fases waarin
Zilvermeeuwen overheerste.
Daardoor voor het publiek een
bijzonder aardig kijkspel.
Zo startte Zandvoortmeeuwen goed. Met vlotte combinaties werd de Zilvermeeuwenachterhoede diverse keren op
het verkeerde been gezet. De
kansen werden echter door de
Meeuwen niet benut. Zilvermeeuwen nam na een kwartier
het heft in handen en zette
Zandvoortmeeuwen de duimschroeven aan. Halverwege de
eerste helft had doelman Serge
van Lent dan ook het nakijken,
1-0. Deze Zandvoortse doelman
voorkwam daarna met een paar

prachtige reddingen een grótere achterstand voor de Zandvoorters.
In de rust poogde trainer Pieter Keur zijn mannen weer op
de rails te krijgen. Zijn aanwijzmgen leken in het begin van de
tweede helft niet veel uit te
richten. Zilvermeeuwen bleef
de betere ploeg maar vergat de
strijd af te maken. Keur greep
in door een paar wissels toe te
passen en het begon toen goed
te lopen bij Zandvoortmeeuwen.
Een kwartier voor het einde
zette de zeer actieve en steeds
beter presterende Raymond
Hölzken een een-twee-combinatie op met Chris Kuin, waarna de gelijkmaker een feit was.
Hölzken scoorde beheerst 1-1.

Het gelijkspel had best een
overwinning kunnen zijn. Tot
een paar minuten voor het einde leidde Zandvoort'75 nog met
1-2. In deze aantrekkelijke wedstrijd kregen beide partijen wisselende kansen. EVC had bij
vlagen een overwicht maar de
betere kansen waren voor
Zandvoort'75. Nadat het team
van trainer Harry Talsma zo'n
kwartier onder druk stond,
werkte het zich daaronder uit.
Vanuit een sterk bezet rmddenveld zette Zandvoort'75 aardig gevaarlijke aanvallen op. In
Edwin Ariesen had Zandvoort'75 een ijzersterke pion.
Ariesen sleurde het team mee
naar een behoorlijk niveau. Na
een klein half uur deed Ariesen
het geheel op eigen houtje. Drie
man zette de Zandvoorter op
het verkeerde been om vervolgens de EVC-doelman met een
schitterende lob te verrassen, 0-

ZANDVOORT Na twee ne
derlagen leverde TZB algelo
pen zondag een knappe prest a-1
tie door het hooggcklasseorck
derde team van Wijk aan Zee
niet 0-1 te kloppen
Vooral in de eeiste helft
speelde TZB heel i>oed voetbal
„Dit voetbal heb ik dit seizoen
nog niet gezien van TZB," stelde trainer Willem Koning De
Zandvoorlers kwamen, na tien
minuten, door een afgedwaalde
voorzet van Stem Metzelaar op
een 0-1 voorsprong Dat was een
meevaller en Wijk aan Zee
moest vervolgens ulle zeilen bii
zetten om met weggespoeld te
worden
Met vlotte combinaties bleel
TZB op zoek naar een ruimere
vooi sprong Schoten van John
Schilder en Ene Werle vlogen
net naast het doel of werden
gestopt TZB voetbalde, behou
dens een enkele uitval van Wijk
aan Zee, constant op de helft
van de tegenstander. Het offensief leverde echter geen tweede
treffer op

Zilvermeeuwen moest het van
counters hebben, doch de
Zandvoortse defensie, met aan
het hoofd doelman Serge van
Lent, bleef overeind.
„Het gelijke spel gaf de verhouding goed weer," vond Pieter Keur. „Ik ben tevreden met
het spel en het resultaat. Handhaven blijft ons uitgangspunt
en het lukt tot nu toe aardig.
Het is jammer dat we wat langdurige blessures hebben, maar
het blijkt dat we goede jeugdige
invallers achter de hand hebben."

Edwin Ariesen sleurt
Z'75 naar gelijkspel
ZANDVOORT - Routinier Edwin Ariesen is nog
steeds onvervangbaar bij
Zandvoort'75. In de strijd tegen EVC zorgde Ariesen er
door het scoren van twee
zeer fraaie doelpunten voor
dat de Zandyoorters met
een 2-2 gelijkspel huiswaarts keerden.

TZB met goed
voetbal naar
overwinning

1. Deze voorsprong was bij de
rust bijna verdubbeld. Een
knappe kopbal van Dennis
Keuning ging echter rakelings
over het doel.
De strijd werd fel in de tweede helft. EVC drong aan en
Zandvoort'75 loerde op een
counter. Halverwege de tweede
helft slaagde de Zandvoortse
verdediging er niet in de bal afdoende weg te werken, waarna
deze snoeihard achter LUC
Krom in het doel verdween, 1-1.
De Zandvoorters waren meteen
weer bij de les en namen het
heft in handen. De in puike
vorm verkerende Edwin Ariesen zorgde tien minuten voor
het einde voor veel vreugde in
de Zandvoortse gelederen door
wederom bijzonder fraai te scoren, 1-2.
De strijd leek beslist, alhoewel EVC nog fel ten aanval
trok. De druk werd groot en
toen Zandvoort'75 een aanval
van EVC verkeerd inschatte
was het raak, 2-2. „We hadden
de drie punten binnen bereik,"
aldus Harry Talsma. ,,Toch
denk ik dat er een kentering is
ontstaan. Er komt weer wat leven in de club en ik ben dan ook
door de laatste wedstrijden optimistisch gestemd."

De van vakantie teruggekeerde Cor van de Koekelt laat zich meteen weer gelden met het scoren van zeven doelpunten

ZVM-handbalteams zijn ongr
ZANDVOORT - Met de
ZVM-handbalteams
gaat
het goed. De handbalsters
behaalden wederom een
fraaie overwinning en voeren de ranglijst aan. TOB
werd met 11-5 geklopt na
een bijzondere ruststand
van 3-0. De mannen van
ZVM wonnen voor het eerst.
Op volle oorlogssterkte
werd HCV met 27-22 verslagen.

met een goede defensie, die weinig ruimte weggaf. Aanvallend
kwamen de Zandvoorters memgmaal vrij voor het doel en
lukte dat niet dan was er altijd
nog Cor van de Koekelt met
zijn sprongschot.

In de tweede helft hielden de
teams elkaar aardig in evenwicht. ZVM controleerde de
strijd waardoor HCV, ondanks
verwoede pogingen niet dichterbij kwam. De marge van vier
a vijf doelpunten bleef constant
te zien op het scorebord. In de
slotfase hield ZVM het overzicht en speelde koelbloedig de
strijd uit naar de eerste overZANDVOORT - Het zawinning van dit seizoen, 27-22. terdagteam van Zandvoort-

Hoofddorp benut kansen
beter dan ZVM-zaterdag

Cor van de Koekelt en Jaap
Loos maakten hun rentree in
het ZVM-team en dat kwam de
schotkracht enorm ten goede.
„Dat scheelt een slok op een
borrel als die twee er bij zin,"
vindt coach Joost Berkhout.
Vanaf de eerste minuut trok
ZVM in een hoog tempo ten
aanval. Fraai uitgespeelde aanvallen en mooie doelpunten
had dat tot gevolg Halverwege
de eerste helft had ZVM al een
10-4 voorsprong genomen.

„Blijft dit team in deze samenstelling zo spelen dan is het
geen enkel punt om mee te
draaien," aldus
Berkhout.
„Verdedigend kregen we wel
wat veel doelpunten tegen,
maar dat komt omdat we zo
aanvallend zijn ingesteld. Ik
ben blij dat we gewonnen hebben en ik ben er van overtuigd
dat er meer overwinningen komen."

De ruime voorsprong was wel
nadelig voor de concentratie.
Die ebde weg bij de Zandvoorters waardoor HCV het gat bij
de rust verkleind had tot 15-11.
Toch bleef ZVM de betere ploeg

De beginfase van de wedstrijd
tussen ZVM en TOB was weimg opwindend. De Zandvoortsen wisten nog wel voor wat
vuurwerk te zorgen, maar TOB
slaagde er met eenmaal in tot
een treffer te komen. Daardoor
bij de rust een unieke stand op
het scorebord, 3-0. De TOBspeelsters kregen wel wat mogelijkheden maar wederom
was het doelvrouwe Anita Reumann die een perfecte partij
speelde.

John Ayress verstevigt koppositie

Wim Gude handhaafde zich

(ADVERTENTIE)

op de derde plaats door een goede winst op George ter Bruggen
en nadert nu de tweede plaats
van Geerts. Hans Lindeman
deed goede zaken door Theo
van Elk te verslaan. Lindeman
klom van de zevende naar de
vierde plaats.
Vanavond om zeven uur geeft
John Ayress zijn derde instructie aan de senioren in het Gemeenschapshuis.
Daarna
wordt de tweede ronde van het
Rapid-toornooi gespeeld. Volgende week maandagavond
speelt het chïbteam een uitwedstrijd m de bondscompetitie tegen De Uil in Hillegom.

In de tweede helft leefde de
strijd op. Beide teams speelden
in een hoger tempo en er vielen
meerdere doelpunten. Het betere handbal was ook nu van
ZVM dat werd beloond met
fraaie doelpunten. TOB pro-

ZHC-hockeyteams schietente kort
voorsprong had genomen,
toonde ZHC veerkracht. Olaf
van Eekeren zorgde voor de
verdiende gelijkmaker, 2-2. In
het laatste kwartier werd de
druk op het Zandvoortse doel
groot. ZHC probeerde het wel
maar moest twee doelpunten
toestaan. Hoorn won zodoende
met 2-4.
De ZHC-vrouwen hielden in
de eerste helft nog wel aardig
stand, maar werden vervolgens
in het tweede gedeelte weggespeeld. In die eerste helft was
Haarlem al sterker maar verder dan een doelpunt kwamen
de bezoeksters niet, 0-1. ZHC
speelde in de tweede helft veel
te langzaam om het Haarlem
moeilijk te maken. Haarlem
verhoogde het tempo en liep uit
naar een 0-4 overwinning.

ZANDVOORT - Na de fraaie
overwinning van vorige week
waren de ZHC-hockeyers wederom dicht bij een goed resultaat. In het laatste kwartier
sloeg Hoorn echter toe en won
met 2-4. De Zandvoortse hockeysters verloren kansloos met
0-4 van Haarlem.
Het bezoekende Hoorn heeft
bijzonder veel moeite gehad
ZHC onder de duim te krijgen.
De Zandvoorters speelden een
goede partij en namen in de eerste helft door Niki Gatsonides
een 1-0 voorsprong. Deze voorsprong ging helaas vlak voor de
pauze verloren, 1-1. In de tweede helft bleef ZHC goed partij
bieden. Hoorn ging er wat feller
tegenaan, maar de Zandvporters vochten voor een positief
resultaat. Nadat Hoorn een 1-2
Een bezoekje aan een
Slaapvoorlichter zou u de ogen
openen. Wij vertellen u graag
alles over bedbodems en matrassen en laten u de verschillen
ook aan den lijve voelen. Alleen
zo kiest u het ideale, 'strikt persoonlijke' bed.
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Barry Paap
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Riek de Haan
(ZVM-zon)
John Schilder
(TZB)
Jeroen Swart
(TZB)

hef Westen
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam /V

te

Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

Pennmgs 4, Goran Bogojevic 4,
Nik Grijakovic 2, Ronald Vos 2,
Gerard Damholf l, Martijn
Hendnkse l, Patnck Terpstra
l Vrouwen: Damelle Blom 5,
Mireille Martina 2, Janna ter
Wolbeek 2, Manelle Peet l,
Claudia Paap 1.

Controle

Vrouwen

John Ayress verhoogde zijn
ZANDVOORT - De tiende
ronde van de interne com- voorsprong als competitieleipetitie van de Zandvoortse der met een overwinning op
Schaak Club stond in grote John Atkinson. Atkinson had
belangstelling van de leden. de betere opening, waarbij hij
Hans Jansen, die lange tijd een kwaliteit won, maar later
hij een paard en kwam
afwezig was wegens ver-verloor
terecht in een verloren eindplichtingen elders, vierde hij
Edward Geerts maakte rezijn rentree met een zege spel.
mise tegen Walter Franck,
over Bert Stuurman.
maar blijft op de tweede plaats.

beerde vast te klampen maar we bepaalde dingen goed af, zowerd naar een kansloze 11-5 ne- als het spelen van uit de verdederlaag gespeeld.
diging en het werkt goed We
„Vooral in de tweede helft doen het met z'n allen en dus
kregen we het te pakken," stel- gaat het heel lekker."
de coach Wendy van Straten.
„Daarom werd het een verdienDoelpunten mannen: Cor van
de zege. Van te voren spreken de Koekelt 7, Jaap Loos 5, Peter

25
10
Veel doelpunten worden er dit seizoen niet gescoord. De vier
voetbalteams maakten er dit weekend slechts vijf, maar daardoor
blijft de spanning wel gehandhaafd op de ranglijst. Weinig verschil
tot nu toe. Barry Paap kroop dichterbij leider Rpbin Castien door
eenmaal te scoren. De overige toppers wisten niet het doel op de
juiste plek te vinden. Edwin Ariesen scoorde tweemaal voor Zandvoort'75 en komt er dus aan. Zijn totaal van vier is echter te kort om
een plaats in de top vijf in te nemen.

meeuwen heeft geen goed
gevolg kunnen geven aan de
eerste overwinning van een
week geleden. De thuiswedstrijd tegen Hoofddorp leverde na een spannend gevecht een 1-3 nederlaag op.
De gasten benutten de kansen beter dan de Zandvoorters.
Hoofddorp begon sterk. In
hoog tempo werd de Zandvoortse verdediging een paar
maal uit elkaar gespeeld. Na
tien minuten was het dan ook al
raak, 0-1. Allengs bood Zandvoortmeeuwen meer tegenstand en kwamen er een paar
gevaarlijke aanvallen. Barry
Paap kopte van dichtbij op de
vuisten van de doelman van
Hoofddorp en een schot van dezelfde speler werd eveneens
goed gestopt.
De Zandvoorters verkregen
door fel spel meer balbezit
maar slaagden er niet in een
bres te slaan m de Hoofddorpse
defensie. Aanvallend werd
Hoofddorp goed in bedwang gehouden door de Zandvoortse
verdediging. In de tweede helft

begon
Zandvoortmeeuwen
meteen met een sterk offensief.
De jeugdige Dennis Vastenhouw was bijna bij de gehjkmaker en ook Barry Paap zag een
schot net naast gaan.
Uit een van de spaarzame uitvallen forceerde Hoofddorp na
een kwartier voetballen een
strafschop Frans Valks haalde
een doorgebroken Hoofddorper onderuit en de toegekende
strafschop werd verzilverd, 0-2.
Met nog een half uur voor de
boeg gooide een fel strijdend
Zandvoortmeeuwen alles op de
aanval. Het aandringen van
Zandvoortmeeuwen werd beloond met een treffer na een
half uur voetballen. Barry Paap
omspeelde enige tegenstanders
om vervolgens uit een onmogelijke hoek toch raak te schieten, 1-2.
Met de moed der wanhoop
trokken de Zandvoorters ten
aanval om een toch wel verdiend gelijkspel af te dwingen.
De spanning steeg en een tweede doelpunt van Zandvoortmeeuwen leek onafwendbaar.
Rob van de Bergh zag een inzet
net gestopt worden en ook doelpogingen van Bob en Pieter
Brune bleven zonder positief

gevolg. Een scherpe counter
van Hoofddorp, zo'n vijf minuten voor het einde, betekende
voor Zandvoortmeeuwen de genadeklap. Hoofddorp speelde
de aanval goed uit en doelman
Winter was kansloos, 1-3.
Over de inzet van de Zandvoorters viel weinig aan te merken want ook na deze treffer
bleef die inzet voortreffelijk. In
de laatste minuut draaide Ferry van Rhee het strafschopgebied in en werd gevloerd. De
toegekende strafschop werd
door Pieter Brune tegen de
doelpaal geschoten, waardoor
het bij een 1-3 nederlaag bleef.
„Na het mindere begin waren
we de situatie aardig meester,"
meende trainer John van der
Zeijs. „We hebben een aantal
kansen laten liggen en het gaat
nou éénmaal om het doelpunten maken. We waren zeker
niet minder dan Hoofddorp
maar we staan wel met lege
handen. In deze klasse steken
alleen KHFC en RCH er bovenuit De rest doet met veel voor
elkaar onder. Het geluk onttareekt ons een beetje. Toch ben
ik niet in paniek, want over de
inzet en het vertoonde spel ben
ik best tevreden."

In de tweede helft moest TZB
wat gas terugnemen. Wijk aan
Zee drong toen aan maar in het
Zandvoortse doel was Marcel
Drayer niet te passeren De
Zandvoortse doelman pakte
vele gevaarlijke inzetten en had
een belangrijk aandeel in de 0-1
overwinning van TZB
„In de tweede helft ontstonden wat hachelijke situaties
voor ons doel, maar Marcel
Drayer keepte een puike wedstrijd. Wij verdienden deze
overwinning. Het is jammer dat
we zo wisselvallig spelen. Elke
zondag hebben we dan ook een
ander team, dat is niet taevorderhjK voor het spel Maar ik
had nu een prettige zondag "

Klaverjassen
ZANDVOORT - De klaverjasliefhebbers kunnen komend
weekend hun hart op halen. Zo
organiseert TZB morgenavond
een klaverjaswedstryd voor
koppels. Er wordt gespeeld in
de kantine van TZB aan de
Kennemerweg. De opbrengsten
van de klaverjasavonden komen ten goed van de kas van
TZB. Ook op deze avond wordt
er een loterij gehouden met
fraaie prijzen. Het inschrijfgeld
bedraagt 7,50 gulden per koppel
en de aanvang is om acht uur.
Nadere inlichtingen: Hans
Paap, Celsiusstraat 189, telefoon 5717397.
De ZVM handbalveremgmg
houdt zaterdagavond de vierde
klaverjas wedstrijd van dit seizoen. Er wordt een koppelwedstnjd gehouden die over drie
ronden gaat van zestien spelen.
De kosten bedragen tien gulden
per koppel en dan is het kopje
koffie gratis en wordt er tevens
een hartig hapje verzorgd onder het kaarten
Voor de winnaars zijn mooie
prijzen beschikbaar en tevens
wordt een verloting gehouden
met fraaie prijzen. De inschnjving staat open tot kwart voor
acht en de aanvang van het
kaartspel begint om acht uur in
de kantine van ZVM-handtaal
aan de Dinntjesveld weg. Vervoer is ook aanwezig voor de
oudere deelnemers.
Telefonische
aanmelding
hiervoor kan geschieden tot
vrijdagavond tien uur via nummer 5716219. De kosten van vervoer per belbus is twee gulden.

Chess Society verslaat verrassend concurrent
ZANDVOORT - Het eerste team van Chess Society
heeft op magistrale wijze de
leiding in de tweede klasse
D overgenomen van cpncurrent De Uil 2. De vorig jaar
uit de eerste klasse gedegradeerde Hillegommers kwamen in eigen huis met een
3,5-4,5 nederlaag nog zeer

goed weg. Met zes matchpunten uit drie wedstrijden
mag Chess zich winterkampioen noemen.
De sterkste schakers van
Chess zagen eigenlijk een beetje op tegen het duel met de voor
de titel favoriete Hillegommers. Zonder Walter Gerhards,

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fin
Maandag tot en niet vrijdag
0.00 t/m 11.00
11.00 t/m 14.00
0.00 t/m 14.00
14.00 t/m 16.00
16.00 t/m 18.00
18.00 t/m 20 00
20.00 t/m 22 00
22.00 t/m 24 00
20 00 t/m 24 00
Zaterdag
O 00 l/m 10 00
10.00 t/m 12 00
12 00 t/m 14 00
14.00 t/m 1(5.00
16.00 i/m 18 00
18 00 l/m 20.00
20.00 t/m 24 00
/ondag
0.00 t/m
9.30 t/m
10.00 t/m
12.00 t/m
14.00 t/m
16.00 t/m
18.00 t/m
20.00 t/m

9 30
10 00
12 00
14 00
16 00
18.00
20.00
24.00

ZPM Nonstop service (op ma. \\o on vrij)
Watertoren (alleen op ma, v. o en vrij)
ZFM Nonstop service (op dl on do)
4 decades
HitveisnelliiiR
Mu/ieUboulevard
Powoi Play (van ma t/m do)
Tussen Eb & Moed (van ma t/m do)
B.PM (alleen op vrijdag)
ZFM Nonstop service
Goedemorgen Zandvooit (Live vanuit Cafr Ni uil
Hand in liand
Badmuts
EuropbieaKdown
Mu/iekboulevard
de Kustwacht
(lussen 22 en 24 uur live vanuit Daneeelub Yanks)
ZFM Nonstop service
Uuth. Hen levensbeschouwelijk pi OKI anima
ZFM lazz
Even Bnmclien met.
Badmuts
de Zandbak
Muziekboulevard
de Kustwacht

die alleen op vrijdag speelt en
de door griep gevelde Jako
Otte, maar met pinch-hitter
Kees Koper en teamleider
Hans Drost in de gelederen, begon het duel met een 0,5 0,5
stand door een remise van Dennis van der Meijden m een vooruitgespeelde parti).
Ondanks de sterke tegenstand bleek al snel dat Chess
niet echt onderdeed voor de
nummer l uil de groep Dankzij
wederom een schitterende
winstpartij van Kees Koper namen de gasten zells brutaal een
voorsprong Nico Huijboom
maakte de sensatie compleet.
De vet ei aan versloeg met zeer
gedegen spel jeugdkampioen
Jongsnw Ook invaller Hans
Drost speelde een goede partij.
De Hillegomse opponent moest
alle zeilen bijzetten, doch strafte het enige foutje van Drost af
waai door de stand op 1,5-2,5
kwam
Jacob de Boer speelde weei
als vanouds Hij leek al enige
partijen met meer te kunnen
winnen, doch tegen Thorn Leeson, een topper m het nationale
correspondentie-schaak speelde De Boer fantastisch. Met een
overweldigende aanval maakte
hi] zi]ii opponent dusdanig
murw dat hij m het resterende
eindspel het punt eenvoudig
kon incasseren. De wedstrijd
leek beslist, temeer omdat de
ovenge drie borden van Cliteur,
De Vries en Van Kempen alle
beter, /o niet gewonnen stonden

ruïne. Daarmee was het Zandvoortse leed nog niet eens geleden want Ben de Vries overkwam eigenlijk hetzelfde als tegen Aalsmeer. In een volledig
gewonnen stelling met meer bedenktijd dan zijn tegenstander
gaf De Vries plotsklaps een toren cadeau, waarna hij direct
kon opgeven
Rij een 3,5-3,5 stand hield
Olal Cliteur echter het hoofd
koel tegen de stugge Warmerdam. Tot tweemaal toe sloeg de
in goede vorm verkerende
Zandvoorter een dubieuze pion
om vervolgens ondanks de
vreemde grimassen van de toeschouwers aan te tonen dat dit
wel degelijk correct was Met
een fraaie aanval, beëindigd
met mat, besliste Cliteur de
wedstrijd. Chess kan nu van
deze eerste plaats gemeten tot
12 januari 199(i. Dan staat namelijk pas de thuiswedstrijd op
het programma tegen Bloe
mendaal 3

Succes

Behalve de goede resultaten
in de competitie viel er ook
weer een Zandvoorts toernooisucces te melden. In Anna Paulowna bereikte Olal Cliteur een
gedeelde vijfde plaats op een
veertig deelnemers, tellend
toernooi
De Zandvooiter
maakte het onder andere Karel
van de Weide zeer lastig. Deze
landelijke hooldklasser behoort tot de sterkste tachtig
schakers van Nederland. Jammer was het dat de enige remise
Toren
van Van de Weide m de slotronHelaas sloeg het noodlot de, Cliteur een plaats op het
eerst bi] Ton van Kempen toe, erepodium kostte Aan de piesdie in tijdnood een gewonnen tatie van Cliteur deed dit echter
stelhna zaa veranderen m een weinig af.

donderdag 7 december
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Live met 'n Negerin! Pikzwart
en glimmend van de olie,
masseer haar bollen en ga
verder langs haar benen, zalig. Kom maar! 06-96.86 1gpm

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Meisjesvingertjes (v.a. 18 jr).
Ze knielt. Harder en harder.
Zalig. 06-320.320.66 (1 gpm).

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bol direct: 06-350.222.04 (1gpm).
Rijpe dame! Onder haar plooiLekker naar bed met
VROUWEN 30- Bol nu di- rok draagt ze gn slipje. Haar
zwarte BH met '/? cups
rekti 06-9.567 (75cpm).
priemt door d'r blouse. Pak ze
Linda, 30 jr, 7kt mannen voor maar. Om 11-14-22 uur nwe
telef.sex. Ik wil 'n hoogtepunt. stones. 06-320.320.38 1 gpm.
Thuis privé 06-98.40 (1 gpm).
SECRETARESSE! Onder het
Linda de verkoopster! In het buro spreid ik m'n dijen. Je
maga7i|ii cirukt ze je op de ziet 'n klein wit doorzichtig
grond. Ik wil je voelen schatje! slipje. Kom maar met je vin06-96.25 1 gpm.
ger. Vlugger. 1 gpm 06-96.93.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG l

Verhuizingen

NEGERINNEN geven tel.nrs.
v o o r . . . plezier bij hen thuis.
06-9780 (75 cpm).
Nieuw! 06-95.26 LESBI!
Kom maar bij ons liggen. Eentje boven en onder! 1 gpm.
Nieuw! Gluren bij de buren!
Eather en Peter verwennen
de oppas 1 gpm 06-35011193
Nieuw! Gluur door de ramen
van Esther en Peter en beleef
mee wat ze met oppas Anja
doen! 06-320.323.13 1gpm

Nieuw: hete meisjes (v.a. 18)
uit de Groot Amsterdam!!
Sex in het OPENBAAR! Grijp 06-350.23.020 (1 gpm).
• De advertentie-afdeling
me in de lift. 06-320.320.43.
behoudt zich het recht voor Kom in mijn slipje. 1 gpm.
Nieuw! Livesex met vrouwen
advertenties, eventueel zonv.a. 18 jr die Grieks achterder opgave van redenen, te
SEX-DOORSCHAKELLIJN
langs willen. 06-95.05 1 gpm.
weigeren (art. 16 Regelen Hete negerinnen echt opbelNieuw! Zij doet haar rok omvoor het Advertentiewezen). len. 06-9704 (75 cpm).
hoog en je bukt! Je mond
SM-VOOR-2: direkt apart zoekt haar slipje. Ze houdt
voor dominant sexkontakt. het niet meer! Ga door. 0606-320.329.99 (75 cpm).
320.323.56 (1 gpm).

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

SM-voor-2. Direkt apart voor NU 50 cpm. De snelste en
'n streng sexkontakt! Bel!!! goedkoopste manier om Live
06-95.37 (75cpm).
apart te gaan met de lekkerSnelsexclub! Hier liggen de ste meiden! 06-9733 xSOcpmx
vrouwen klaar om te komen. Op hun kamer doen Petra en
Jij krijgt 3 min.! 06-98.38 1gpm vriendin (18 jr) sexspelletjes.
STUDENTES geven echte Petra heeft een condoom.
sex op hun kamertje. Bel ook 06-96.08 1gpm.

voor de particulier
3 regels
Gratis!

GRATIS MICRO'S worden
Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
geplaatst onder de
dient er rekening mee te houden dat bij uw opnavolgende voorwaarden:
gave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
• geabonneerd zijn op het
bij uw tekst meegerekend wordt).
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worvia de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
den opgegeven.
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • albrief) met vermelding van uw postcode naar:
leen voor particulier gebruik • het aangebodene'
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
Of afgeven bij:
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letterGasthuisplein 12,
grepen.
2041 JM Zandvoort
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

06-9603 (75 cpm).

Oudere ERVAREN vrouwen
STUDENTES geven tel.nrs. van 40+ zoeken SEXkontakt.
voor langdurige sexrelatie. 06-350.290.53 (75 cpm).
06-9706 (75 cpm).
Oudere ERVAREN vrouwen
SuperNieuw! Snel Live. Ze van 35+ zoeken sexkontakt!
leggen niks uit! Ze gaan gelijk 06-350.266.46 (1gpm).

Zandvoorts Nieuwsblad

tekeer, brengen jou in 3 min. Oudere HEREN gezocht voor
tot 'n hoogtepunt. Gn door- sex met lieve dames! (40+)
schakellijn. Ze liggen naakt bel 06-9705 (75 cpm).
klaar. 06-320.320.65 1gpm.
Oudere vrouwen (40+) geven
't Bed in met getrouwde
hun telefoonnr voor sex:
vrouwen. Sex-kontakt.
06-95.17 (75cpm). Vrouwen
06-95.66 (75cpm).
bel ECHT gratis 06-4633.
Vele mannen gezocht voor
SEX met dames 35+. 06-9620
(75cprn). Vrouwen bel ECHT
gratis 06-4.999.
VERPLEEGSTERS! Je kijkt
dwars door m'n witte uniform
heen. Ik buk, ga met je hand
achterlangs. 06-97.44 1 gpm.

kilo

kilo

Rijp en ervaren! Emma zkt
jonge jongens (v/a 18) die het
bij zichzelf doen. Je mag m'n
BH losmaken. 06-96.94 Igpm.

ij zoeken een \/

Diverse clubs

Eén telefoontje is genoeg
Vrouwen (40+) willen snel om in contact te komen met
SEXKONTAKT. Direkt aan de de persoon van jouw keuze.
lijn! Bel 06-9663 (75 cpm).
Probeer het eens en bel
Vrouwen (40+) willen snel 06- 350.222.21. (100cpm).
SEXKONTAKT. Direkt aan de
BETTY'S ESCORT
lijn! Bel 06-9757 (75cpm).
020 - 6340507 dag. v.a. 19. u.

voor de woensdag.
Wie durft het aan? Inl. tel. 5719067.

6 reqels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

10,58
12,34
14,10
15,86
17,63

Naam:
Adres:

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).

.aterdagvuilMuurtot

5,29
5,29
5,29
7,05
8,81

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.

Diversen

^^^Éii^

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

..Abonnee Ja/Nee

UITSLAG TREKKING NOVEMBER 1995
Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van november verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde
postcode wint -tot 3.000 gulden-dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

Ken Klop op de deur en het
cadeau op de deurmat. In SinU-rkiaasstijl bezorgde Reinout
Oerlemans deze maand de
hoofdprijs v a n een ton namens
de J'oslcode Loterij hij de
•4fUikkige winnaar uitTer Aar.

l'ostcdtlfLoti'rij Ambassadeur Henny
Huisman rt-tkt dezt' weck persoonlijk <le
Superl'u'itctHlt'f'rij \ r«/l 5 rniljtien uit.

i . - v c n daarvoor huil R c i m n i t al iie
t r o o s t p r i j s van duizend gulden
rvvorgd op het/elfde adres. Ja,
v, ie met meer loten meespeelt
\ v i n l meerprijzen!

Op de/e pagina vindt u alle prij/en die de Postcode Loterij aan
het begin van deze feestmaand
u i t k e e r t , l leeft u gewonnen? Dan
staat uw prijs binnenkort op uw
r e k e n i n g . Van harte gefeliciteerd!

Postcode van 5 miljoen!
Oe/e u i t r e i k ing was ruit; m a a r e e n
v o o r p r o e f j e van wat u meemaakt
ils i l e n n y Huisman op pad gaat
nel de SuperPostcodePrijs van 5
m i l j o e n gulden. Misschien helt
' > i j wel hij u aan! U k u n t hel alle-

' .'^':'MSafitfflTjrtïS

maal zien in de Surpriseshow van
Henny Huisman,
donderdagavond 7 decemher om 20.30 uur
opRTL4.

Speelt u nog niet mee? Vul dan
vandaag nog de bon in en stuur
hem op. U maakt dan de/e
maand al kans op de Mega
Jackpot van 5 miljoen gulden!

Mfe
Getal 22 t/m36

GetaMt/m21
":3

33

38 ' 32
35 26

36
01
34

18
21
14

15
41
02

43
37
40

29
22
17

Heeft u met deze 219 etal!(2H
i;on vol e ka art, d anw int u de

rhu isfoi ngo
ƒ2!5.00 0.Zof/oufen voorbehouden

27
03
39
45
19
16
05
11
20

ƒ10.000,ƒ1.000,ƒ500,ƒ100,ƒ50,ƒ40,ƒ 30,ƒ25,ƒ 20,-

07
08
44
12
04
31

ƒ10,ƒ 9,ƒ 8,ƒ7,ƒ 6,ƒ5,-

De BMW: 6921 CX 061 te Duiven

1011
1011
1013
1018
1018
1025
1025
1025
1035
1053
1053
1058
1062
1062
1062
1064
1068
1068
1071
1072
1073
1074
1077
1078
1078
1081
1091
1091
1094
1094
1095
1097
1097
1098
1107
1121
1161
1187
1191
1213
1217
1222
1223
1314
1317
1333
1338
1338
1354
1382
1391
1399
1401
1423
1427
1441
1442
1472
1483
1502
1502
1504
1508
1531
1531
1541
1541
1562
1566
1601
1601
1611
1613
1625
1628
1655
1671
1689
1704
1705

LS 700,SW
50,PN
50,AH
25,VH
50,PX
25,RT
50,25,ZC
XZ 700,KS 700,RL 500,JR
25,BJ 500,DH
25,EW
25,JH
25,WD 50,50,XP
HW 25,NK
25,RV
25,VN
50,25,CG
EC 700,ND 700,EZ
50,KC 500,XX
50,GB
25,HA
50,JK
700,VD
50,XH
25,LR 7000,WC 25,VC 500,RB 500,HC
25,BB 700,AE
25,JL
50,SM
25,JV
50,MG 50,BN
25,CK
50,BH
50,JB
50,AE 7000,LT
25,ZA
25,50,HE
BZ
25,PV
25,AZ 700,AK
50,VB
50,50,GP
VH
50,WG 50,WJ 700,EP 500,CS
50,DD
50,MX
25,SL
25,XK
50,WR
50,BH 700,NL
50,PL 500,HT
25,VS
25,RK 500,HP
25,KS
50,KR
25,EE
25,CE
25,AE
50,-

1722
1735
1741
1759
1764
1771
1778
1781
1791
1851
1851
1852
1852
1861
1931
1944
1962

EM
ED
GT
LH
ND
BN
KP
KZ
GT
SG
ZT
GW
RB
PD
BZ
PC
SG

700,50,25,25,25,25,700,25,25,50,50,25,500,700,25,25,25,-

2532
2533
2544
2544
2546

AM
AV
KW
LN
TZ

2551
2551

VD
WX

2553 SN
2555 WE
2561

2562
2564
2566
2573
2582
2583
2596

TR

HX
EM
WC
ZG
BW
XT
BB

50,25,25,50,50,-

3190 AD

3192
3203
3204
3209
500,- 3255
50,3258
25,- 3262
25,- 3299
500,- 3299
25,- 3313
25,- 3314
25,- 3319
700,- 3328
50,- 3332
50,- 3342
25,- 3343

TC
VM
XD
BD
TC
AD
XL
BR
XH
AT
LG
TB

2H
KD
TC
EK

700,-

7000,50,25,700,25,25,7000,25,500,25,50,25,-

3852 MB
3853 AD
3853 CH

50,- 4614 KA
25,- 4645 EL
25,- 4661 ER

GS 700,AM 25,391 1 XP 700,3931 JD
50,3941 LH
50,3891
3901

3956 GM
SL

3971

25,-

JB
NT
BA

4102
4112
4124

25,25,50,-

4813
50,50,- 4124 KE 7000,- 4814
25,- 4233 EC 50,- 4817
50,- 4283 HS 25,- 4826
4826
4834
4835
4854

SuperPostcodePrijs
ƒ 5.000.000

4901
4901
4921

4926
4941
5011
5018
5021
5021

Kijk op 7 december
20.30 uur bij RTL 4.
1964

BM

2003 EH
2013 HC
2014 XX
2021 J N
2021 RK

2035 VJ
2061
2071
2101
2161
2162
2182
2201

JB
RA
ZB
KH
CB
XH
HP

2622
700,- 2622
25,2622
25,2623

AB
AW
CW
JA

700,-

NM
AN
HN
NW

50,-

25,-

500,50,25,50,50,50,-

2641
2661
2661
2671

2678 AM
2712

700,25,-

2771 WX

2203 GA

2343
2353

50,- 2803
2806
25,2806
BJ
25,- 2861
PM 500,- 2903
TP 25,- 2912
BX 25,- 2957
KG 25,- 2964
AW 50,- 3021
TR 25,- 3026
VG 25,- 3036
BD 25,- 3042
CB 25,- 3053
HB 700,- 3062
BZ 50,- 3063
AL 25,- 3067
BA 7000,- 3068
KE 700,- 3077
BN 7000,- 3078
SN 25,3085
XN 25,- 3114
BT 25,- 3117

2391
2411
2461
2461
2511
2514
2515
2515

NK
HT
ES
RS
AT
CH
KT
LM

2211 NE
2221 XE

2224
2231

2242
2243
2252
2263
2263
2264
2266
2275
2282
2284
2285
2314
2315

2317
2331

2522 EN
2526 RN

VX

2723 TP
2726 TG
2742 TZ

500,-

700,50,25,25,-

700,700,25,-

700,-

25,50,-

3132
3134
3134
3136
3137
3137
3145
3151
3161
3171

RN
HE
KJ

50,- 3362
25,- 3431
50,- 3432
50,- 3437
25,3437
25,50,50,-

3451

25,-

3514

VK

EA
CM
TR

CZ

GP

25,-

3531

XG

25,- 3532 VJ
50,- 3533 KM
50,- 3553 BA
3561

RT

50,- 3564 RN
25,-

50,25,700,-

3571
3581
3621
3641

4351

700,-

25,-

25,50,25,-

4416 EG
4421 AS

3751

EP

25,25,50,25,-

2011
2671
3076
3117
3194
3705
4902
6163
6466
9725

50,-

25,-

XN 25,WS 25,GE 25,MG 500,-

3755 GC

50,25,-

5131
5142
5144
5144
5151
5152

lOBMW's

RE 25,- 3645 TA 25,'EH 700,- 3645 VJ
25,CH 25,- 3721 MN 50,JL
25,- 3722 JK
25,TV
50,- 3723 BP 25,DH 25,- 3723 HP 50,CJ 25,- 3734 GV 50,SN 25,- 3738 TD 25,CM 25,- 3738 TJ
25,LC 50,- 3738 VE 25,KP 25,- 3742 CB 25,WE 50,3742 CR 700,CV 700,- 3742 WH 25,AP
25,BK 500,BN 25,PB 700,AD 50,GR 50,SN 25,EC 25,CE 25,EJ 500,-

AE

25,- 4371 AH
25,- 4384 MH
25,- 4389 VG

25,- 3522 SH 50,50,- 3526 BK 500,25,- 3531 BV 25,-

WE 700,-

BG

5037
5038
5038
5056
VK 7000,- 4286 BH 700,- 5056
5066
BG 50,4301 DC
25,ZR 700,- 4301 VX 500,- 5102
DS 700,- 4332 TN 50,- 5109
RA 25,- 4333 KG 50,- 5109

3454 BN
3474 KZ
25,- 3509 AA

25,-

4731
4751
4791
4812

EM
LL
JP
ZZ
VS
AA
NK
CW
LN
LD

50,-

25,-

3781
3814
3815

GP 25,RR 700,PT 700,-

3828
3828
3832
3833
3844

GE
PN
BG
CE
KZ

4461
4481

DR
PA

4484 CH
4501
4501
4513

JT
KE
AW

700,700,-

25,50,50,50,-

5171
5212
5213
5215
5231

50,50,5232
25,- 4532 KC 25,- 5235
50,- 4551 VC 25,- 5253
25,- 4561 TK 7000,- 5271

5291
5301
5301

NB
JK

25,SR
50,5324 BH
HP 25,- 5344 GX
HS 25,- 5397 LG
AT 700,- 5402 GC
LH 50,- 5403 KG
AH 25,- 5411 RM
JC
25,5421 JD
AL
25,5421 LE
HS 700,- 5425 VD
VL
25,5441 BA
AA 7000,- 5462 GP
BL
50,5473 SP
ES 25,5501 AB
JD 700,- 5503 DC
JM 700,- 5506 CG
BM 50,- 5509 NE
AC 50,- 5511 KV
MA 25,- 5527 JE
KH 50,5531 HX
LN
50,5563 CE
AK 700,- 5571 HJ
SC 25,- 5591 BJ
ZN 25,5591 MZ
JJ
700,- 5611 HC
EV
25,5615 BE
JD
50,5616 CE
XC 500,- 5628 PC
DS 25,- 5643 HM
EM 50,- 5645 TL
KH 50,- 5646 AJ
NL 500,- 5654 BH
SL 700,- 5662 HT
EG 25,- 5671 GZ
EC 25,5688 DX
AC
50,5691 WG
TZ 700,- 5694 AX
BV 25,5702 KH
5704 AN
ET
50,XK
25,5709 BT
XL
25,5709 GB
MH 700,- 5724 AN
RB 50,5741 RA
5741 TD
5751 WN
5753 SM
5754 DN
5761 EE
5801 GN
5802 BT
021
5802 HM
5803 BW
055
5803 KP
051
5809 AR
5827 BA
007
5835 CB
5836 AS
174
5861 AJ
5913 AW
175
5913 CJ
5913 XV
030
5915 XT
5922 BD
098
5922 XR
5931 GA
068
6039 CN
6039 DC
003
6075 AX
6085 EG
KK 700,- 6095 CC
EH 50,6096 CD
GT 700,- 6151 DP
HH 50,6151 GV
RG 25,6163 AC
JP
25,- 6163 TK
HE 700,- 6171 BB
AD 25,- 6181 HX
XB 25,6191 NP

4661 TA

4695
4695
4703
4707
25,- 4724

4031 JS 7000,-

50,-

700,-

50,- 6216
50,- 6218
50,50,25,50,25,25,700,700,700,700,25,25,500,25,25,50,500,50,700,7000,25,700,50,25,25,700,25,700,25,700,25,25,25,500,25,50,25,25,50,50,50,50,50,7000,25,25,7000,50,25,25,700,50,-

50,25,50,50,25,25,25,25,25,25,50,700,25,50,700,50,500,25,25,50,500,25,700,50,-

25,25,-

6218
6218
6226
6245
6271
6301
6301
6325
6343
6363
6363
6367
6369
6373
6373
6411
6411
6412
6415
6417
6441
6441
6441
6444
6445
6445
6511
6521
6523
6534
6538
6561
6562
6576
6641
6662
6681
6686
6691
6691
6711
6714
6715
6716
6811
6824
6825
6843
6861
6871
6904
6931
6932
6942
6999
7002
7004
7006
7006
7038
7071
7076
7132
7141
7156
7161
7161
7241
7242
7255
7311
7315
7327
7331
7371
7391
7411
7421

RA
RN
SM
TR
CH
PL
AJ
BH
WB
HD
PH
CA
CN
DL
EN
CP
GW
MG
XC
DB
HT
AL
EV
GK
JK
GB
BJ
XL
AG
CD
LB
XL
GB
EH
ER
BR
NC
RE
MG
BS
DN
EV
GP
EB
BL
SE
BM

50,25,25,500,25,700,25,25,500,50,25,500,25,700,25,700,700,50,700,50,50,700,700,50,25,700,50,50,25,50,700,500,25,-

50,- 8584 VN
50,- 9171 MJ 50,- 9713 KA
25,- 8303 VN
25,50,- 8313 AE 7000,- 8624 TA 700,- 9201 XD 50,- 9715 CW 25,GP
8315
PN
50,8723
AS
7000,9203
50,9715
JS
25,25,9203 NS 50,- 9715 NW 50,9204 WS 25,- 9723 AE 700,9244 HB 50,- 9724 LL 700,9247 BL 25,- 9726 EH 25,9254 CV 50,- 9728 VC 25,9255 LC 50,- 9737 SL 25,9269 TD 700,- 9742 GD 25,9285 VR 500,- 9743 HN 50,9291 GH 25,- 9752 CN 50,9463 PE 50,- 9752 GN 50,9469 PM 50,- 9761 AC
25,9474 PD 700,- 9765 GT 50,9530 AA
50,- 9909 AX 25,50,- 9934 JG 50,9551 AK
en voor iedere deelnemer in de postcode
9571 AE 25,- 9951 CA
50,2461 BH een troostprijs van ƒ 1.000,9581 BV
50,- 9951 JV
25,9581 CR 25,- 9951 TE
25,9962 TB
9581
50,7443 AA 25,9584 AM
9971 CC
25,7448 RN 7000,9973 PJ
9602 ML
50,7451 TG 7000,9644
9988 NT 700,7475 BM 25,9644
7482 HD 7000,• •B
9645
7495 SE 700,7514 AB
700,9648
9679
7514 GC
50,9712
7523 DD 25,7532 XZ
25,7534 BM 25,-

7422 RH
7434 RJ
7442 JW

2461 BH 061

HOOFDPRIJS

f100.000

7541

AH

7545 XL

50,- 7561 RZ
25,- 7577 AT
50,25,50,50,25,25,25,25,25,25,25,25,-

7581
7591

DN
DB

7602 ES
7606 VS
7609 JX
7641
7641
7671
7671

SJ
XR
GN
VA

7676 SE
7678 RE
7681

PB

EB 7000,- 7683 PX
KB
CA
ZS
TT
LB
TH

50,50,-

LV roo,-

HL
25,EG
50,KN
25,AV
25,JM 500,AS
25,CC
25,ZH
50,MV
50,KB
25,PK
25,CJ
25,ED
25,NA
25,25,25,25,25,-

<00,50,-

jc roo,EM

VH

7722 AG

25,- 7731 VN
25,- 7741 CD
50,- 7741 JS
25,, 7751 AG

GW 50,JK
25,AP 500,-

DZ
ET
BG
PC
BV
NA

7701

25,-

7811
7823
7844
7844
7902
7903
7904
7946
7971
7991
7991
801 1
8071
8101
8141
8152
8172
8212
8224
8224
8225
8232
8242
8251
8265
8302

AL
HH
LG
ND
HL
BK
KC

50,25,50,50,50,50,25,50,700,25,25,25,25,25,25,25,700,700,700,500,50,500,25,500,25,25,50,25,25,50,25,700,25,25,25,25,50,25,25,25,25,50,700,25,25,50,50,-

AN
BC
BC
PZ
KR
TH
NS
EG
BV
GE
AN
DK
HN
TB
AS
XM
MR
ML 700,25,JX

j, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen, de Mega Jackpot en de SuperPostcodePrijs.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
D / 10.- (vier lotnummers)
D / 30,- (drie lotnummers)

ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

I
l

Naam:

ö dhr. Q mevr. |

Adres:

l

Postcode: .

8
l

Plaats:

Bel mij bij een
boven ƒ 10.000,-Tel.
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Actief • Tips • Vrije tij
6/7 december 1995

Kaarsenfabriek
In de kaarsenfabriek Vebeka in Breda worden op
zaterdag 16 en zondag 17
december open dagen gehouden. Toegang is gratis
en men kan op beide dagen
van half 11 tot half vijf in de
fabriek terecht. Voor meer
informatie: telefoon 076541.0109. Het adres is Franse Akker 19, Breda.

Filmopbrengst
De benefietvoorstelling
Santa Claus heeft een bedrag van 25 honderd gulden opgeleverd voor het
VU Onderzoek naar Kinderkanker (Vonk-project).
Met het geld van onder andere deze voorstelling zal
een zogenaamde 'Elisa reader' worden aangeschaft.
Dit apparaat is van vitaal
belang voor het onderzoek
waarbij de gevoeligheid
van kankercellen voor cytostatica (anti-kanker medicijnen) wordt onderzocht. De resultaten van
dit onderzoek zou er toe
kunnen leiden dat in de
toekomst kinderen met
kanker nog effectiever behandeld worden. Verder
wil men ,de nadelige effecten vaststellen van de behandelmethodes die toegepast worden bij jeugdkanker. Via fondsenwerving
proberen de projectleiders
nog ruim 370 duizend gulden bij elkaar te halen.
De benefietvoorstelling
die eind november plaats
vond in het Amsterdamse
Tuschinski-theater
was
een samenwerkingsproject
van het Kinderoneologisch
Centrum VIT Ziekenhuis
met Pathé Cinemas, Buena
Vista en Weekmedia (deze
krant). De gehele optarengst van deze voorstelling is geschonken aan het
Vonk-project.
Aleer Informatie over de fondsenwervlng Is te krijgen bij het
VTJ-ziekennuis, Gea Broekema,
afdeling
kindergeneeskunde,
Antwoordnummer 7700, 1000 SN
Amsterdam,
telefoon
020444.2472.

Modas Mas
De jubileumshow van
Modas' Mas, modeshow
van jonge talenten, op zondagavond 10 december om
half acht is uitverkocht. De
organisatie heeft nu besloten pok een middagvoorstelling te houden. Deze
show begint om half vier in
de Zuiveringshal van de
Amsterdamse '•- Westergasfabriek. Kaarten zijn verkijgbaar bij Amsterdams
Uitburo en WV-kahtoren.

Kookboek voor ME
De Amsterdamse voedingsdeskundige Anne Marie Reuzenaar schreef twee
kookboeken voor mensen
met ME (Myaligische Encephalomyelitis), candidiasis, hypoglykemie en voedselovergevoeligheden.
„Veel mensen .vinden het
moeilijk om een dieet te
volgen. Vaak wordt er gedacht dat je niet meer lekker kunt eten." Om het tegendeel
te
bewijzen,
schreef Reuzenaar de boeken 'Het heden ik kookboek' en 'Het nieuwe ik
kookboek' met recepten
zonder geraffineerde suikers, geur-, kleur- en
smaakstoffen en zonder
conserveringsstoffen.
Voor meer informatie: Anne
Marie Reuzenaar, telefoon 020422.1186/620.5679.

Just Art
Kunstenaars met een
handicap tonen op zondag
10 december hun talenten
in het Amsterdamse Grand
Hotel Krasnapolsky op de
Dam. Het evenement
wordt onder de naam 'Just
Art' gehouden en vindt
plaats ter gelegenheid van
de Internationale Dag van
de Mensenrechten. Vanaf
één uur 's middags tot acht
uur 's avonds kan men genieten van diverse podiumkunsten en een expositie
van werk van professionele
kunstenaars met een handicap/ziekte bezichtigen.
De entreeprijs Is vijftig gulden
per persoon (inclusief koffie en
soep). Kinderen tot en met 12
jaar betalen een rijksdaalder. Er
is een crèche aanwezig.

BOES

Beroemde films op video
-SALES, HET ONAFHANC
KELIJKE
videolabel
voor Arthouse films, brengt in

Feestelijke
mode in museum

filmgeschiedenis, zoals de
'Nouvelle Vague' en de 'Neue
Deutsche Film' zijn in het
aanbod terug te vinden.
Nieuwe titels zijn: Les cent
et une nuits en Jacquot de
Nantes (Agnès Varda) en Der
Amerikanische freund (Wim
Wenders).

het kader van 100 jaar cinema
een aanvulling op het reguliere aanbod van beste films. Wat
deze titels met elkaar gemeen
hebben, is de drang naar vernieuwing het zoeken naar een
nieuwe taal en het leggen van
verbanden met theater, beelDe verkoopprijs per titel Is vastffe- Hiroshima Mon Amour
dende kunst, literatuur en anop 59 gulden. De video's zijn
dere kunstvormen. De belang- steld
Foto British Film Institute
verkrijgbaar bij C-Sales, telefoon 020rijke gebeurtenissen in de 620.258K en de betere videotheken.

ET SCHIELANDHUIS in Rotterdam
H
toont tot en met vrijdag 6 april een selectie van de collectie van mode-ontwerpster Do-

rien David. De selectie laat zien hoe zij met
verschillende materialen een uiteenlopende
collectie uitzinnige feestelijke kleding voor
vrouwen ontwerpt.

liet adres van Het Schielanühuls Is Korte Iloogstraul
11 In Rotterdam. Openingstijden: dinsdag lot en met
zaterdag van tien tot vijf uur, zon- en feestdagen van een
tot vijf uur. Na 2 januari is het museum op zaterdag, zonen feestdagen open van 11 tot vijf uur. De totale collectie
vun Dorien Uavid Is te zien in haar modestmllo aan de
Keizersgracht <H>7-<l(i(l (bij de Leidsestraat) in Amsterdiini.

Artisjokken

'Voor lange tochten moet j
*
pioniersmentaliteit hebben

Bij wereldfietsers denk je aan
bestemmingen in
Verweggistan. Zou een
wereldfietser immers
gecharmeerd zijn van een
weekje Nederlandse
fietspaden? Toch richt de
gelijknamige vereniging zich
ook op die groep fietsers. Bij De
Wereldfietser gaat het om de
manier van reizen en niet om
de afstand.

groepje fietsers dat het zich kan
veroorloven langer weg te talijven dan de gemiddelde vakantieganger. Dit heeft niet zozeer
met financiën te maken, want
fietsen is een goedkope manier
van reizen, als wel met het feit
dat hij in het dagelijks leven
freelance vertaler en tuinaanlegger is en dus geen vaste verplichtingen heeft. Sinds hij vader is, zijn de lange reizen vooriopig teruggeschroefd. Dit jaar
fietste hij met vrouw en kind op
een tandem met aanhanger gewoon door Nederland en het beviel goed.
De Wereldfietser is ook de
vereniging voor degenen die er

H

ET AANTAL NEDERLANDERS dat er fietsend langer dan een
half jaar op uittrekt, is niet
veel groter dan ongeveer
driehonderd. Ze vormen
een select groepje onder de
vele duizenden fietsreizigers. Uitgerekend die langeafstandsfietsers namen vo
rig jaar het initiatief voor
het oprichten van een vereniging voor fietsreizigers:
De Wereldfietser.
Het logo met daarop een over
het stuur gebogen fietser bepakt en bezakt op weg naar vijf
continenten, spreekt duidelijke
taal en in de informatie over de
onlangs gehouden naj aarsbeurs komen we landen tegen
als Thailand, India, China, Costa Eica, Iran, Birma en ZuidAfrika. En we lezen ook dat de
fietsroute van Amsterdam naar
Jakarta bijzonder populair is,
maar dat die steeds meer concurrentie ondervindt van de
route van Amsterdam naar
Kaapstad.
Wat zijn dat voor mensen die
zich aan dergelijke pijnigingen
blootstellen? Diemenaar Theo
Jorna, een van de initiatiefnemers en woordvoerder van de
Wereldfietser: „Je krijgt er veel
voor terug. Voor mij is dat het
gevoel van vrijheid in een tijdloze wereld, dat ik tevreden ben
met een stil plekje en een kopje
koffie. Als ik 's nachts in de

H

ERFSTKLEUREN
IN
HET landschap, kleurige etalages in de steden.
Natuurzoekers én stadsminnaars kunnen nu aan hun trekken komen. Een handvol reistips voor iedere beurs en
smaak.
Tussendoortjes noemt NBBS
zijn nieuwe stedengids waarin
een groot aantal aantrekkelijke
arrangementen. Sommige zijn
in prijs verlaagd, zoals Wenen,
Boedapest en Lissabon. Nieuw
zijn Chicago en Kopenhagen.
Informatie bij de reisbureaus.
Langlaufen over oude smokkelaarspaden, dat kan in de regio Hermagor in Oostenrijk.
Tweehonderd kilometer loipen
en wie zijn eigen snelheid wil
testen, kan dit doen op Oostenrijks eerste permanente langlaufparcours met tijdwaarneming. Van december tot eind
april sneeuwzeker. Telefoon
00 43 4282 2043.
Luther wordt volgend jaar
herdacht. Het is dan 450 jaar
geleden dat hij stierf en 10 november startte officieel het Lutherjaar waarin 12 steden, die
een belangrijke rol speelden in
zijn leven, centraal staan. Veel
'Lutherplaatsen' liggen in de
nieuwe Duitse deelstaten met
een voor velen onbekend landschap en historie. Informatie:
020-697.8066.
Brussel en Antwerpen. Vlak
over de grens en elke keer weer
boeiend, interessant en gastronomisch onvergetelijk. Beide
steden lenen zich goed om in
een weekend te worden gecombineerd. Tot 30 december is er
in het Stadhuis van Brussel nog
de schitterende Chagall-tentoonstelling te zien. In Antwer-

Peter van Klaveren is kok in
een restaurant. Hij doet ii: een
serie artikelen suggesties voor
niet-alledaas.se recepten en leirl
uit wat er bij het bereiden van
de maaltijd zoal komt kijken.
Vandaag: artisjokken met
vviilnoten-kruidentlressing.

kampeerweekeinde.
Onder
fietsreizigers bleek behoefte te
bestaan aan contact en informatie-uitwisseling. Want aan
reisgidsen is geen gebrek, maar
waar zijn de fietsgidsen? Waar
haal je de informatie vandaan
om je reis voor te bereiden? Het
probleem voor fietsers is dat de
meeste reisgidsen geschreven
zijn voor de rugzaktoerist.
Jorna: „We zijn bezig een
info-bestand op te zetten met
per land specifieke fietsinformatie. Bijvoorbeeld: hoeveel kilometer is het tot de volgende
waterput en hoe ziet de weg eruit. Je krijgt onderweg weL in-

'Als ik 's nachts in de Sahara
de sterrenhemel zie, besef ik
weer waar het in dit leven om gaat'

Omdat de verharde weg ophield, moest Theo Jorna moest maar
liefst tweehonderd kilometer door het zand van de Sahara
lopen

Sahara de sterrenhemel zie, besef ik weer waar het in dit leven
om gaat. Je moet wel een beetje
een pioniersmentaliteit hebben
om zulke lange tochten te maken. Veel mensen willen er
graag verhalen over horen
maar het niet zelf meemaken
en anderen willen wel het avon-

tuur maar dan zonder risico's.
Dat kan natuurlijk niet, volgens mij."
Jorna maakt al twintig jaar
lange tochten en doorkruiste
zo'n beetje de halve aardbol per
fiets. Een keer bleef hij anderhalf jaar weg, een andere keer
twee jaar, soms een paar maan-

den, dan weer enkele weken.
Fietsen en nog eens fietsen. En
niet eens op kostbaar materiaal. De Sahara deed hij op een
fiets van 150 dollar. Een dure
fiets wordt eerder gestolen en
bij schade moet je maar aan
onderdelen zien te komen.
Hij behoort tot het kleine

Sportvissen op Friese meren
en overnachten inIglo-hotel

Oostenrijk kent 83 kindvriendelijke hotels met uitgebreide voorzieningen en activiteiten

pen kan sinds kort een diamantwandeling worden gemaakt langs onder meer het
Rubenshuis, het diamantkwartier en de slijperijen. En beide
steden zijn al in feestelijke

Informatie: 020- lefoon: 071-514.0844.
North Sea Ferries kreeg voor
de tweede keer de The Obserliefhebbers van vissen: de Vis- ver Travel Award en werd uitgereizen '96 is uit van de Vereni- roepen als beste ferrymaatging De Vluchtende Visser, te- schappij. De moeite waard dus
om nu een voordelig 3- of 4daagse trip te maken naar York
dat volop in kerstsfeer is. Informatie: 01819-55216.
kerstsfeer.

624.5953.
. Visreizen. Leuk nieuws voor

Eeuiofeest. Oostenrijk bestaat
volgend jaar honderd jaar en de
lijst met evenementen die in dit
Alpenland zullen worden gehouden, is nu al lang. We noemen er twee: een tentoonstelling in de gewelven van het
Schottenklooster in Wenen

in eigen land op uittrekken.
Jorna: „Wij mikken op de groep
mensen die per fiets op vakantie gaan en dat is een gemengd
gezelschap van jong en oud met
twee uitersten: degene die zijn
reis vooraf tot in detail uitstippelt en degene die zijn spullen
in de kast heeft liggen en zijn
zaakjes onderweg regelt."
„Het gaat er bij ons niet om
hoever je fietst of hoelang je
wegblijft, het gaat om de manier van reizen en dat kan overal. Ook in Nederland, maar de
Alpenlanden, Zuid-Frankrijk,
de Ardennen en Denemarken
zijn de meest populaire bestemmingen. Van de ongeveer driehonderd leden die de vereniging telt, nemen er maar weinig
deel
aan
georganiseerde
groepsreizen. Ik reis zelf ook
het liefste alleen of met een goede vriend. Hoe groter het gezelschap, hoe meer meningen."
De vereniging is vorig jaar
spontaan opgericht na een
over de Donau en in het Künstlerhaus een expositie van muziekinstrumenten, partituren
en portretten van de vele beroemde componisten die in Wenen woonden, zoals Mozart,
Beethoven en Haydn Informatie: 020-612.9682.
Oslo. Een weekend Oslo, je
komt er niet zo gauw op. In dit
seizoen is echter tegen een zeer
aantrekkelijk tarief deze Noorse hoofdstad met erg veel cultuur in huis, zeker de moeite
waard. Alleen al voor het Kon
Tiki Museum Thor Heyerdahl) en het schip van Fridtjof
Nansen zou je afreizen. Informatie: 020-671.0061.
IJs. Nog een ijselijke tip voor
wie eens iets bijzonders wil. In
Jukkasjarvi in Zweeds Lapland
is 's werelds grootste iglohotel,
Artic Hall, weer open. Gebouwd van duizend ton ijs blijft
het staan tot in het voorjaar de
sneeuw weer smelt. De nacht
kan er comfortabel worden
doorgebracht en per ski,
sneeuwscooter en hondenslee
kan overdag de omgeving worden verkend. Informatie: bij
Skandic, 050-314.3200.
Kind. In het groen, weg van
het verkeer en helemaal toegesneden op het kind: dat zijn de
83 Oostenrijkse kinderhotels.
Ze variëren van eenvoudig tot
sterrenniveau, maar ze hebben
gemeen dat er uitgebreide voorzieningen en activiteiten zijn,
zowel voor baby als kleuter en
dat gekwalificeerde kinderoppas aanwezig is, zodat ook de
ouders kunnen genieten, zegt
Gerhard Stroitz uit Villach. De
bedenker van het concept was
vorige maand in Amsterdam
om zijn kinderhotels ook in Nederland bekendheid te geven.
Informatie: 020-671.0061.
Lcni Paul
(ADVERTENTIE)

formatie, maar veelal van automobilisten en daar heb je niet
altijd iets aan. Ik ben zelf zeshonderd kilometer door de Sahara getrokken met mijn fiets
maar na vierhonderd kilometer
hield de verharde weg op en
moesten we verder lopen omdat de fietsen wegzakten. Daarom is een databank met informatie voor fietsers heel nuttig
bij de reisvoorbereiding."
Behalve voor de informatieuitwisseling fungeert De Wereldfietser als contactorgaan
voor fietsreizigers en organiseert ze kampeerweekeinden
en themadagen met onderwerpen als: voorbereiding van de
fiets en gezondheid tijdens de
tocht. Leden betalen 25 gulden
contributie en krijgen vier keer
per jaar het zeer leesbare magazine met informatie en reisverhalen.
Jorna: „Als we ons beperken
tot verenigingsactiviteiten komen we nooit boven de vijfhonderd leden. Daarom hebben we
gekozen voor een magazine
met een professionele aanpak
waarmee het mogelijk moet
zijn te groeien tot 15 honderd
leden."

U IS HET NIET zo dat we
N
elke dag distels eten, maar
zo af en toe is het toch wel eens

lekker om met artisjokken aan
te komen. De nog niet tot de
hoge keuken ingewijde eter
heeft waarschijnlijk enige aanwijzingen nodig om de groente
op de juiste wijze te consumeren. Inderdaad, eet zeker niet
de hele artisjok op, misschien
dat het verteringsstelsel van
een kameel dit aankan, maar
bij een mens zal dit zeker tot
spierpijn in de kaken en velerlei andere ongewenste gevolgen
leiden.
Nee, je trekt er voorzichtig
een blaadje af en doopt dit in de
dressing, sabbelt er het kleine
zachte stukje af waaraan het
blad aan de bloem verankerd
zat. Eet systematisch in het
rond totdat alle blaadjes
schoongesabbeld zijn. Nu zult
u uzelf geconfronteerd zien met
een bos stekelig hooi. Verwijder dit voorzichtig. Hieronder
vindt men het beste van de artisjok verborgen, het delicate
hart.
Benodigheden voor twee personen: twee grote artisjokken,
citroen, 0.5 dl witte wijnazijn, 2
dl zonnebloem olie, scheutje
walnootolie, half bosje peterselie, eetlepel mosterd, zout, peper, eetlepel honing.
Bereidingswijze: breek de stelen van de artisjok zodat de
taaie draden uit de onderzijde
verwijderd zijn. Snij de citroen
in vieren en doe hem samen
met wat zout en de artisjokken
in een ruime pan. Vul deze met
water totdat de artisjokken onderstaan. Leg een omgekeerd
bord over de artisjokken om ze
onderwater te houden kook ze
in 45 minuten gaar.
Dressing: doe de peterselie,
mosterd, wijnazijn samen met
wat zout, peper en honing in de
keukenmachine, snel laten
draaien en in een dun straaltje
de olie toevoegen zodat de dressing mooi gebonden wordt. Nu
de walnootolie toevoegen zodat
er een aangename notensmaak
aan de dressing zit.
De artisjok op een bord neerzetten met een kommetje dressing.

Everhard Hebly
Peter van Klaveren

Voor informatie: 020-6902125/6186389.

geeft u meer!
Muziek rond de jaarwisseling, een traditioneel operette-feest. Deze traditie is
een eeuw geleden ontstaan
in Wenen, toentertijd het
politieke en culturele centrum van Europa. Zo werd
op 31 december de naamdag gevierd van Silvester.
de beschermheilige van de
stad. Een klein decennium
geleden is deze traditie
overgewaaid naar
Nederland waar zij zicli
snel heeft geworteld. Voor
de negende maal brengt
Laszló Maklary. orkestleider met Wccnse charme en
Hongaars temperament,
met zijn Stnuiss Orkest
Boedapest op zaterdag 30
december om 14.15 en
20.15 uur onder de naam Wien bleibt Wicn het

SiSvester Nieuwjaarsconcert
Internationale solisten onder wie Marco Bakker zingen de mooiste!
melodieën van Strauss, Stolz, Schrammcl en Kalman en
Oflenbach. Een ballet en een groot koor maken het romantische
feest compleet.
Tegen inlevering van onderstaande, volledig ingevulde, bon bij de
kassa van het Concertgebouw (dagelijks open van 10 tot 19 uur) of
na telefonische reservering bij het Concertgebouw, telefoon 0206718345 (dagelijks van 10 tot 17 uur) krijgen Weekmcdia-le/ers vijf
gulden korting op de toegangsprijzen van 52.50 en 45 gulden.

Bon voor onze lezers
Silvester Nieuwjaarsconcert zaterdag 30 december middag/avond*

Deze vrije-tljelspaglna
verschijnt wekelijks In alle
edities van Weekmedia.
Coördinatie: Trudy Steenkamp,
postbus 2104,1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 582.2840 (niet op vrijdag).

n Pi

JDoodschappen
Krant
voor nieuwe produkten
^
en acties
^

Naam:
Woonplaats
Aantal kaarten a f 47,50/f 40* -(max. vier per bon)
* doorhalen wal niet gewenst is
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WEDDEN DAT JE HET NIET KUNT,
HET NIET WIL, EN HET NIET REDT....
OM SUCCESVOL EN RIJK TE ZIJN!!!!!
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus. interklaas Kapoentje, gooi
wat in m'n schoentje, gooi
Tel.: 023 - 5713780
wat in m'n laarsje, dank U
Ga voor Histor verf „mono- Sinterklaasje!!! Ik wil graag
dek", glas, behang, klompen, reacties! Ik, vr., ben 24, dnk.
Wij bieden u: een goede opleiding on begeleiding, een petroleum naar Keesman, Dlond lang haar, 1.77 lang!
boxnummer
uitzonderlijk goed inkomen en oen prettige werksfeer, geen Jan Steenstraat 1. Tel. 12425. 06-350.15.15.6
991301 (1 gpm).
eigen investering.
SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. Welke leuke, aardige meid wil
Bel tijdens kantooruren en maak een afspraak 071 - 5234458, prijsopgave.
samen met mij (man) het weafd. personeelszaken.
Bellen na 18.00 uur: 5719800. 'eldkampioenschap van Ajax
vieren? 06-350.15.15.6 boxStrak'glad behang., schilder./ nummer 371948 (1 gpm).
Hobby's en verzamelingen
witten! Bel: 020-6915223.

Het enige dat wij van u vragen is representatief uiterlijk,
goede beheersing Nederlandse taal, voldoende doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en prestatiegericht, geen
hekel hebben aan veel geld verdienen.

Grote miniatuurtrein- en modelautobeurs
te Almere-Stad-West op zondag 10 DECEMBER aanstaande
van 10-15 uur in Sporthal Siedenwijk. Kampenweg 1.
Met grote werkende modelbaan! Komt u kijken'

Kunst en antiek

*VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN*
DECEMBER VEILING
O.a.: antieke meubelen, Hollandse kabinetten, klokken,
schilderijen, Perzen, veel kleingoed en?., enz.
Op maandag 11 en dinsdag 12 december aanvang 19.30 uur.
Kijkdagen: vrijdag 8 december 14-21 uur, zaterdag 9 en
zondag 10 december 10-16 uur. Spinnerij 33, Industrieterrein
Legmeer Amstelveen: 020-6473004.
Fonteinenwinkel zoekt huisfonteinen(makers) voor exposities. Tel: 020 - 6207660

Oproepen
Mededelingen

KOLONIAALSTIJL

Schoonheid en
verzorging

Relatie/
bemiddelingbureaus

HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v a ƒ 125,- tot max. ƒ475,Tel.' 023 - 5714606.

:UPIDO brengt u bij elkaar!
ndien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 0345-611486
automatisch) of 0345-631364
telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
"upido: erkend, voordelig en
één van Nederlands grootste
relatie-organisaties.

Zalenverhuur

Hotel Hoogland
voor uw feest,
party of receptie.
Tel.: 023 - 5715541.

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619.

Zoekt u ruimte voor vergade
* A.s. zaterdag klaverjasNederlands-lndie,
antieke avond in handbalkantinc. U ring, feest, club of partij?
meubelen en antiek-look: 700 bent van harte welkom.
Komt u dan eens praten met
stoelen, div. modellen tafels,
mij, A.J. v.d. Moolen,
ook met marmer, kasten, •A-Help de Polen. Stuur 'n Gemeenschapshuis, tel.:
voedselpakket! Wij hebben 023-5714085 of 5719652.
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST, evt. 'n adres: 02907-5235.
Technisch personeel gevraagd
Keizersgr. 357, 020-6232736.
KERST
Huwelijk en
>
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Salade's en buffetten
kennismaking
Aalsmeer,
020-6412137.
OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BAAN IN AMSTERDAM E.O.
en zelf geen zin?
Bel voor info: 023-5712932.
STOFFEERDERIJ/restauratieatelier gespecialiseerd in
* Nico, Wim, een fijne vakan- Eén telefoontje is genoeg
ouderwets vakwerk, ook voor tie. Tot ziens. Bert en Maaike. om in contact te komen met
capitonneren in stof en leder. De bloemen staan nog hoor! de persoon van jouw keuze.
M. Lammertse 020 - 6181883.
Probeer het eens en bel
06- 350.222.21. (100cpm).
't BINNENHUIS, in- verkoop
antiek, kunst, oude inboedels.
Annemiek is 22 jaar en zoekt
UITZENDBUREAU
Gasthuisplein 3. 023-5715760.
een leuke jongen tussen de
ZOEKT ENTHOUSIAST EN GEMOTIVEERD
12-26 jaar voor een gezellig
TECHNISCH PERSONEEL
avondje uit! Spreek je boodschap in. 06-350.15.15.6 box300 in voorraad
MAGAZIJNMEDEWERKERS
nummer 972061 (1 gpm).
antiek, klein,
Ben je i.b.v. LTS diploma, flexibel, type aanpakker en niet
groot, dik, dun.
bang voor de wekker? Dan hebben wij dé baan voor jou!
*Wim, Nico bedankt voor Ben jij rond de 35 jaar, langer
het diner. Fijne vakantie, veel dan 1.80 en heb jij een gigantische gevoel voor humor?
HTS'ers en MTS'ers ELECTRONICA
liefs Marjon, Floor, Cathy.
Keizersgracht 357,
06-350.15.15.6
boxnummer
Voor het Debuggen van computeronderdelen.
020-6232736.
395452 (1 gpm).
Ben je voor lange tijd beschikbaar, flexibel en
Showroom:
Verloren en
beschik je over een standvastige hand, bel dan snel!
Mr. J. Takkade 30,
Bent u net als ik (vr.) 'n ongevonden
Aalsmeer, 020-6412137.
voorw. dominante persoon020-6273094 / 020-6237475
lijkh. met gevoel v. stijl, klasse
Of kom langs met paspoort en uitgebreide C.V.:
Verloren lange gouden ket- en subtiliteit? Dan bent u dePersoneel
N.Z. Voorburgwal 158, Amsterdam (vlakbij Magna Plaza).
ting met hangertje, aanden- gene waar ik de tijd mee door
aangeboden
ken. Graag terug bezorgen. wil brengen. 06-350.15.15.6
ARTO, HET UITZENDBUREAU VOOR
boxnummer 972204 (1 gpm).
Tel.: 5712870.
DE BETERE TECHNISCHE BANEN
TUINMAN ƒ 15,- p.u.
GESCHEIDEN en toe aan 'n
EN WIE WEET MORGEN OOK VOOR JOU!
Alles leverbaar: straattegels
nieuwe start? Veel vrouwen
Felicitaties
en hekwerken, met garantie.
zijn ook op zoek: Bel 06Tel.: 023 - 5352412.
350.290.15 (1 gpm).
Divers personeel gevraagd
Tuinman / 15 p.u. heeft nog * Henk en Ineke gefeliciteerd Hallo! Ik ben Henny, 1.73,
tijd voor het winterklaarma- met jullie 25-jarig huwelijk. rood haar, slank, 53, blwe
ken van uw tuin tev. alle hek- Arie, Marijke en kinderen.
ogen. Ik kom graag in contact
straat- en tegelwerken. Alles * Henk en Ineke gefeliciteerd met iemand die van dansen
leverb. vrijbl. 023 - 5283739. met jullie zilveren huwelijk.
en uit eten gaan houdt. Ji
Groothandel gaat uitbreiden en zoekt ± 25 mensen voor o.a.:
Ma Terol soms? 06-350.15.15.6 boxVerhuizingen
nummer 963513 (1 gpm).
promotiewerk, verkoop, marketing, telefoniste, administratie
Uitgaan
en afleveren van goederen.
Hallo jongens! Deze Hollandse meid van 22 zkt een leuke
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Full-tirno geen vooropl. geëist. Int. opl. aanw. Bel voor een kamerverhuizingen. Voll. verz.
relatie voor leuke dingen! Wie
afspraak 020 - 6920191.
wil met mij 'n fijne tijd in een
Dag-nachtserv. 020-6424800.
relatie? 06-350.15.15.6 box
Blues - R & B
nummer 959703 (1 gpm).
Boogie Woogie - Jazz.
TG^'E^TW
Zaterdag 9 december, 10.00 Hallo! Leuke, spontane, 4616.30 uur. Toegang ƒ5,00.
De Meervaart, Osdorppln 205 jrg. man met snor zkt een
Amsterdam. Tel. 020-6107393 warme, gevoelige, romant.
vrouw. Is je interesse geVLOOIENMARKT
wekt? Bel dan 06-350.15.15.6
zat. 9 dec. Haarlem Schalk- boxnummer 979524 (1 gpm).
wijk, 't Schaikererf, 100 kramen, toegang ƒ 2,50, van 9.00 Hallo spontane mannen van
Dat kan nu heel simpel,
16.00 uur, alleen 2e hands. Nederland! Ik (vr.) zoek een
snel en discreet,
gezellig maatje om met mij de
Tel.
020 - 6156856.
24 uur per dag, 7 dagen per week.
bloemetjes buiten te zetten.
Geen moeilijk gedoe, alleen
Wat moet u doen?
Woninginrichting
maar gezelligheid. Wie belt?
06-350.15.15.6
boxnummer
921092 (1 gpm).
1. Kies een leuke advertentie.
De enige echte vuilvreetmat!
'2. Hel i nel 06-350.15.15.G en toets in het
Bekend van Huishoudbeur- Het leven zit vol verrassingen
lioofclmcnu een 4.
zen. Leverbaar in alle maten Leuke en minder leuke! Wie
:?.Toets nu hel boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
en div. kleuren. Gratis be-steekt mij (v.) een hart onder
•1. Spreek een boodschap in en \vacht op een reactie.
zorgd. Ook voor uw kantoor, de riem en spreekt wat in op
bedrijf, boot, caravan etc mijn box? 06-350.15.15.6 boxTel.: 02507 - 12353.
nummer 347926 (1 gpm).

TAFELS

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Jan Best

Een nieuw jaar een nieuwe start.

PLATENBEURS

Ü/ÜJV

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!

Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 500.OOO brievenbussen.
Wat moet je doen?
l l . 15cl 06-350.15.15.6 m toets een "2" in het hoofdmenu.
j '.i. Spreek een leuke, sponiane aclvcrtcmletfkst in.
'A. He eoniputer geeft u nu een boxnummer en ccn PIN-eoclc (schrijf
de/e up: u heeft '/.(.' later nodig om de reacties op uw advcncniic
te b e l u i s t e r e n )
•1. K n i p deze bun uil en s t u u r hem ingevuld samen met een cheque
van ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
~•>. Na vrrscliijiiint; in de nieuws- en huis-aan-huisbladcn van
\Veel\iuedia beli u 06-350.15.15.6 en k u n t u de ingesproken
reacties op mv advertentie afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

T.k. eethoek ?w.. 3 mnd. oud
ƒ450,-. Tel.: 023 - 5714634,

Ik ben Herman, 50 en 1.70.
zoek een vrouw om gezellige
*T.k,: salontafel, vierkant, dingen mee te doen, zoals
strandwandelingen en uit'
zw. met groen/grijs blad,
gaan. Bestaan er vrouwen die
ƒ 150 Tel.: 023 • 5719546.
dit ook leuk vinden? 06
350.15.15.6
boxnummei
Computerapparatuur
980180 (1 gpm).

fin MoWrifiTs innil/cii. / lener i'.s cr;i pa/c/t'. Een spatte' rje/dl oo/c als ren rn/cje)
Vul hieronder het u n i e k e (.i-cijlVrigi. 1 boxnummer in dat u na liet inspreken
j van u\v a d v e r t e n t i e van de belcomputer hebt gekregen.
j l lel bnxmmimcr is:

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

j Postcode ' plaats:

'

Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
WVrknicdia. Al'dciing Micro's, l'oslbus 156. 1000 AD Amsterdam.
Hu verdeel niet een cheque van ƒ 25.- bij Ie sluiten.

Ik ben Marcel, 22, met dnk
T.k.a.. Commodore Amiga blond haar en groene ogen. Ik
500. computer -r- gen. uitbr. ben gek op uitslapen, stap'
-^ action replay + Ned pen, film, muz. en sport. Rea
hanab. + software, complee' geer je? 06-350.15.15.6 box
ƒ450 023 - 5713038.
nummer 980060 (1 gpm).

06-320.323.66. Dikke negerin
Tietsia ligt met haar benen
omhoog thuis te wachten tot
"j belt. 1 gpm.
06-95.06, SUPERLIVESEX
1 gpm. Laat je doorverbinden
naar een hete meid!
06-95.09. De lerares geeft
huis Sexlessen. Ze zit op de
bank en onder haar rok zie je
geen slipje. Langzaam streelt
ze haar dijen. Jeetje wat een
grote. Kom maar, hier heb je
n condoom. 06-95.09 1 gpm.
06-96.36 Meisjes (18) Live Sex
1 gpm. Ze kronkelen met hun
naakte lichamen. Jij mag live.
06.9720 "PASSIE*! Apart
Mieuw! Direct Live met 'n hete
meid! Je hoort direct welke
vrouwen op de lijn zijn, mannen hoeven geen visitekaartje
n te spreken. Bel, er is altijd
wel 'n lekkertje op de lijn! Ter
ntroductie slechts 50cpm.
Vrouwen gratis op 06.4699.

06-97.20 PASSIE. Direct apart
*-Jieuw! Direct Live met 'n hete
EEN PASSENDE PARTNER in meid. Je hoort direct welke
uw omgeving? N.H./Z.H./Utr. vrouwen op de lijn zijn, manRelatiebemiddeling voor
nen hoeven geen visitekaartje
alleengaanden.
n te spreken. Bel, er is altijd
wel een lekkertje op de lijn.
Ter introductie slechts 50
cpm. Vrouwen gratis 06-46.99

Stg. Samen Uit
Samen Thuis

50+ SEXKONTAKT. Voor heren die op zoek zijn naar 'n
0229 - 247445 / 071 - 5898135. rijpe vrouw 06-9702 (75 cpm).

Te koop
aangeboden
diversen

ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06-320.330.79 (75 cpm).

ANONIEME sextel.nrs. van
hete vrouwen, ze geven echt
* 2 wastafels, wit + kraan, hun telnr. Bel 06-9737 75cpm
met spatpiaat + planchet + Anonieme telefoonnrs. van
sifon ƒ 50 per st. Tel. 5715775. STUDENTES, ze geven echt
* Aangeboden: Koelstra kin- hun nr. 06-9501 (75 cpm).
derwagen (combi), blauw,
prijs ƒ 100. Tel.: 023-5717991.
in heel Nederland
Meisjesfiets 7 jaar ƒ 25;
GEHEEL PRIVÉ
doos boeken ƒ 10. 5716017.
Thuis doorgeschakeld
* Philips KTV 53 cm, 12 kan.
ƒ75; metalen stapelbed ƒ50;
zonnebank 8 II ƒ 150. 14043.
24 u/p.d. 1 gpm.
* Te koop
diepvrieskist
DIKKE
hete vrouwen zoeken
ƒ 100,-. Tel.: 023 - 5714634.
mannen voor echte sex!
Te koop: koelkast met groot Bel nu 06-9776 (75 cpm).
vriesvak, z.g.a.n. ƒ350,-.
DOMINANT of onderdanig?
Tel.: 023 - 5714634.
Bel SM-kontakt voor strenge
*T.k.: 2 olie gevulde radiato- afspr. 06-32032999 (75 cpm).
ren, ƒ25 p.sl. 023 - 5715710.
DOORSCHAKELSEX!
* T.k. Atag gasf. incl. oven + 53 dames live voor 'n heet
grill ƒ 150. Tel.: 023-5719225. gesprek. 06-97.79 (1 gpm).
* T.k. Strass ketting byp. oor- Doorschakel-sm!
Hard/soft
clips, kort en lang ƒ 50; l. re- SM. Beluister hun boodshap.
genj. mt42 ƒ 25. Tel. 5716848. Kies 'n meesteres voor live
gesprek. 06-320.321.66 1gpm

Bel Dames Thuis

06-98.50

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Effe Snel Live! Geen doorschakellijn maar meiden die
klaarzitten om jou in 3 min. te
laten klaarkomen. Bepaal zelf
hoe. 06-320.320.63 1 gpm.

Effe vlug! De comp. draait 't
T.h. 2-pers. gemeub. zomerh. privénr. van 'n leuke meid. Gn
t/m juni ƒ 700,- excl. gas/licht. wachttijden of visitek. op elk
Tel.: 023 - 5717669.
type telf. 1 gpm 06-97.93.
Zandvoort te huur tot 15-5-'96 Geen wachttijden. Direct 'n
ruim gem. zomerhuis. Alles vrouw live aan de lijn. 1 gpm
aanwezig. Tel. 023 - 5714058. 06-95.60, Doorschakelsex!

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Grieks! 06-95.91 Pak meisjes
(18 jr) achterlangs. Onder hun
rok naakt. Glij maar. 1gpm
GROEPSEXBOX Live. 1 gpm.
Rijp, jong (18) & negerinnen
wachten! 06-95.93 Live Grieks

2 werk., jonge vr zkn 3-kanv
won. in Zandvoort tot max Heerlijk DISCREET apart met
hete vrouwen uit Amsterdam.
ƒ 1000 incl. Tel.: 5716351.
06-320.322.11 (75 cpm).

Woningruil

Hete vrouwen geven echt
tel.nrs. voor TEL-sex! Bel NU
06-9580 (75 cpm).

750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inforrn. bij WBV Het HOMO-KONTAKTÜ! Zoek
ook snel een hete knul?!
Oosten. Tel.: 020-4873315.
06-9518 (75cpm),

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

*Gratis af te halen: 1 keu- Hoi! Ik (rnan) heb weinig tijd
kenmeubel (kastjes + laden) om 's avonds uit te gaan! Nu
Rijwielen,
b r x h 140x180. Tel.: 5715884. zoek ik dus iemand voor een
leuke zat.avond. Ik ben een
motoren,
GRATIS gemaakt al uw kap- beetje verlegen, 19 en 1.95
pen. draperieën, overgordijbromfietsen
Wie durft? 06-350.15.15.6
nen en vitrages v.a. ƒ9,95 p. boxnummer 980143 (1 gpm).
mtr. Uw bankstel v.a. ƒ400,gestoffeerd. Boot-, caravan- Hoi, ik, Ronald, zoek een leu *T.k.: damesfiets ƒ80. Tel.
of bankstelkussens gratis ge ke, gezell., spont. meid om 023 - 5712566, na 19.00 uur
maakt ,,de Vries" gordijnen iets leuks mee te doen! Doe
en stoffering. Haarlemmerdijk het nu maar, want het is altijc
Auto's en
168 Amsterdam-C. Tel. 020 - leuk met mij. 06-350.15.15.6
auto-accessoires
6220981. Dond. koopavond
boxnummer 979498 (1 gpm)

en software

i Adres:
l
l

interklaas bestaat niet, maar
j misschien wel! Knap, lang,
06-Nummers
ntell. en onafh.! Zelf ben ik
geen zwarte Piet maar een
aantrekkelijke
knuffelbeer!
00 56 91 79 99 LIVE
06-350.15.15.6
boxnummer
Sex party, alleen direct
privé of kinky trio (245cphm)
979415 (1 gpm),

JE PAST

"*HOMO-KONTAKTEN**
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
Bel nu 06-9613 (Nu 50 cpm).
HOOGTEPUNTEN! Hoor 30
vrouwen in 1 min. klaarkomen! Ze gebruiken
de
vreemdste middelen. Je kunl
ook live! 06-98.58 (1 gpm).

grootste specialist in kurkvioeren.

HUISVROUWEN geven
tel.nrs. voor gratis sex bij hen
thuis. Bel 06-9664 (75cpm).

parket. Deskundig

Santana. Tot voor kort de

Alblas Verkeersscholen

Want koopt u vóór 23 december
cheque uit onze kerstboom trekken.

advies

JIJ!
. Bent de man waar onze
dames thuis met smart
op wachten!

ervaren verkoopstaf
die alle tijd voor u

in, verdeeld over

BEL OOK! 06-96.88

neemt. Een onvooi

cheques tussen de

stelbare keus: via

50 en 1000 piek!

24 u/p.d. 1 gpm.

Er hangt ƒ 15.000,-

Jij zet de lift stil. Jannie Rijp
een uniek presentatie(30) heeft een MINI en '
WIKA BV
string aan. Ze bukt en dan
Autoruiten en kentekenpla Grieks achterlangs. Harder
systeem kunt u meer
ten. ƒ150,- voor een nieuwe 06-95.92 SEX 1 gpm 06-95.92
dan 500 vloeren in kurk,
voorruit? Belt u even voor informatie. Tel. 023 - 5731613. JONGE mannen gezocht die
laminaat en parket beoordelen
dames, 35+, lekker verwen
nen 06-9709 (75 cpm).
Rijles auto's
op dessin, kleur en alle denkbare
Vrouwen bel gratis 06-4901.

en motoren

langs.

een vloer, dan mag u een

Nu óók in laminaat en
persoonlijk

combinaties. Kom snel

LANGDURIGE
sex-relatie?
Vrouwen (35+) geven ech
hun nr. 06-9880 (75 cpm).

in 5 dagen

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
Ik, man, 48 jr, d.blond haar
Sportartikelen
1.77 m, blauwe ogen, zoek
• ANNULERINGEN van uw
ser. relatie met vrouw.
boxnumme advertentieopdrachten kunt u
* Te koop kunstschaatsen 06-350.15.15.6
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
maat 34, weinig gedragen 973248 1gpm.
richten aan Centrale Orderafƒ35. Tel.: 023 • 5716720.
Jij, beslist slank, nt-rok.,
deling Weekmedia, Postbus
gn 1-dagsvlinder! Ik, man 156, 1000 AD Amsterdam.
slank, 50, zoek jou voor aan
Lessen en clubs
dacht, genegenheid, liefde
en warmte. 06-350.15.15.6
boxnummer 963106 (1 gpm)
CURSUS PAPIAMENTU
Verschillende niveau's, start Jongeman, 31, houdt van uit
nieuwe cursussen 6 en 27 gaan, bioscoop, etentje, bos
febr. 1996. Inl. bij Stichting en strandwandelingen! Of ge
Kosecha. van ma. t/m vr. van woon iets spontaans doen
10-16 u. 020 - 6169017.
Waar is die leuke meid die di
ziet zitten. 06-350.15.15.6
PIANOLESSEN
boxnummer 978079 (1 gpm)
Klassiek en modern
door gedipl. lerares.
Misschien ben ik op zoek
Tel.:'023-5718486.
naar jou! Ben jij die eerlijke
PRIVE-LES Engels, Latijn spontane man? Ik ben Geer
Grieks, Dutch lessons, J. Bak- tje, 45, 1.75. sportief en ro
ker, Botticellistr. 38". A'dam mantisch. 06-350.15.15.6 box
(bij Olympiapl.) 020 - 6751664 nummer 379195 (1 gpm).

U vindt Santana op
de Anthony Fokkerweg
(afslag A 10, Sloten/Schinkel),
tussen Carpet-land en Praxis.

ROYALE KERSTGRATIF2CATIE BIJ AANKOOP VAN EEN VLOER.
TREK 'N CHEQUE EN MAAK KANS OP EEN KORTING TOT F10OO,-

Zie voor meer
micro's
pagina 10
Ipokdl-lifc Inmirmnt.
j «ttookv
Beuken, eiken, m.iplf1.

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

A

Ciislcllo plnvuis
30x30 cm, 4 mm. Mot
fticclktinton. Raom-wit.

Wee kmedia

X

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
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Deze
week

Carpoolen:
gewoon
m veilig

Nederland telt naar schatting
550 duizend carpoolers die
tussen huis en werk pendelen
maar dat is te weinig. Tijdens
de spitsuren blijven ongeveer 6
miljoen autozitplaatsen
onbezet en, nog erger, de flles
worden langer. WN start
daarom een offensief om meer
mensen hun auto te laten delen
met buren, familie,
sportvrienden en stappers.

Nieuwe
Mazda
Veilig
Carpoolen

Ook ruimtewagen voor

clusief bushalte, fietsstalling
en telefooncel.

Opel Nederland heeft de eerste
officiële foto vrijgegeven van
een ruimtewagen. Daar moest
het natuurlijk wel een keer van
komen want Opel is zo langzamerhand een van de weinige
grote merken die niet in dat segment vertegenwoordigd is.

Van de dagelijkse 550 duizend carpoolers maakt slechts
een marginaal aantal gebruik
van die pleinen maar ze zijn
vaak zichtbaar gelegen zodat er
enige stimulerende werking
van uit gaat. Het aantal mensen
dat bij elkaar in de kruipt
neemt toe maar niet hard genoeg.
Nederland tijdens de
spitsuren; lange files,
veel vertraging
en grote
irritatie

De afgelopen twee jaar is het
aantal samenrijders rnet 10 procent toegenomen. Een druppel
op de gloeiende plaat. Tijdens
de ochtend- en avondspits blijven ongeveer zes miljoen zitplaatsen in auto's leeg.
Veilig Verkeer Nederland
(VVN) is van mening dat het
probleem echter veel groter is
en dat carpoolen niet slechts
beperkt mag blijven tot het
veelbesproken woonwerkverRUSSEN 1987 en 1994 is keer. Met haar jongste campaghet autogebruik zo'n ne 'Wij carpoolen' wil WN het
beetje verdubbeld en samenrijden de normaalste
de resultaten zien we zaak van de wereld maken.

als het gaat om veiligheid. In
1994 waren er 13 honderd dodelijke slachtoffers te betreuren
in het verkeer waarvan slechts
honderd op autosnelwegen. De
80 km-wegen zijn veel gevaarlijdagelijks. Langere files,
Projectleider Verkeerszaken ker want daar verongelukten
meer vertraging, problemen
met de bereikbaarheid en Ing. Hans Faber: „Carpoolen 615 mensen en in de bebouwde
voor de meesten vooral heel heeft natuurlijk slechts indi- kom 457."
rect te maken met de verkeers„In
deze
veel ergernis. Zo op het eer- veiligheid
en voor Veilig Ver- campagne
ste gezicht is er weinig keer Nederland
het een zeggen we: sahoop. Het troosteloze uit- nieuw onderwerp.is Maar
wij menrijden is
zicht is dat het wegverkeer streven niet alleen naar veiliggewoon
alleen maar toeneemt en dat heid op de weg, ook naar leef- heel
en al min of
het openbaar vervoer nog al- baarheid en daar heeft carpool- meer verwetijd niet het gewenste alter- en alles mee te maken."
ven in het danatief biedt.
gelijks leven.
Van alle oplossingen lijkt car„En het is voor ons duidelijk De aandacht,
poolen een van de beste instru- dat als de verkeersintensiteit is tot nu toe
menten om het fileprobleem te afneemt, ook het aantal onge- meestal
gebestrijden. Nederland telt in- lukken afneemt. Ik heb het dan richt op het
middels ongeveer 320 carpool- niet alleen over de snelwegen woonwerkpleinen waarvan sommige in- die soms te veel nadruk krijgen verkeer omdat er altijd
gesproken
werd over de
bereikbaarheid en het
milieu. Maar
Niet da.t het nu zo nodig was, maar Toyota gaat de Celica toch op carpoolen is
enkele punten up-to-date maken. Dit houdt in enkele uiterlijke
veel meer dan
aanpassingen, ABS en 2 airbags op alle versies en meer elektrisch woonwerkaccessoires.
verkeer."

weieens samenrijdt. Niet alleen
om heen en weer te pendelen
tussen huis en werk. Carpoolen
in de vrije tijd komt veel voor.
Denk alleen maar even aan het
bezoeken van sporthal, concertzaal, familie of kroeg. Faber: „De campagne is een aanzet maar het is belangrijker dat
Carpoolen mag
niet
slechts
beperkt
blijven
tot het
woonwerkverkeer

Het openbaar vervoer heeft
nog altijd niet het
gewenste alternatief

Prijzige facelift

Eind volgend jaar kunnen we
de Sintra gaan begroeten. Opel
besteedt de produktie uit aan
General Motors in Amerika
waarmee de Sintra de eerste
Opel is die in Amerika wordt
geproduceerd. Hij biedt de bekende Opel-techniek, 8 zitplaatsen en schuifdeuren aan beide
zijden.

bij elkaar trachten te brengen."
„In Brabant werken we wat
dit aangaat samen met een vervoerscordinatiecentrum en in
diverse plaatsen van het land
zijn we verkeersouder-projecten gestart. Hierin bekijken we
samen met ouders en schoolleiding naar de problematiek
rond een basisschool waar
soms gevaarlijke en onoverzichtelijke
verkeerssituaties
ontstaan tijdens het halen en
brengen van de kinderen. Hoe
minder auto's bij een school,
hoe beter."
Er is veel enthousiasme voor
dit soort projecten. Op lokaal
niveau biedt carpoolen volgens
ons genoeg kansen om de leefbaarheid, het milieu en de verkeersveiligheid te verbeteren
en waar mogelijk moeten we
die met elkaar benutten."

gerepareerd kan worden. Maar niet iedereen
beseft dit want in slechts 28 procent van de
schadegevallen wordt de voorruit daadwerkelijk gerepareerd. De overige ruiten waren rijp
voor vervanging omdat automobilisten te lang
doorreden met een kleine barst of pit. Reparatie is meestal mogelijk wanneer de doorsnede
van de beschadiging niet groter is dan 4 centimeter. In deze tijd van het jaar is er extra
reden alert te zijn. Bij het krabben van de
ruiten kan het scheurtje 'doorschieten' maar
ook de blower kan van een kleine scheur een
grote barst maken. De kosten van tijdige reparatie komen veelal voor rekening van de verzeFiets- en skidrager
keraar. Bij vervanging geldt een eigen risico
De producent van de allesdrager Master Load van 150 gulden. Genoeg reden om de voorruit
en fietsdrager Twinny Load heeft een nieuw voor de winter te inspecteren en desnoods een
accessoire aan het programma toegevoegd specialist te bezoeken.
waarmee de wintersporter voortaan zijn eigen
skies achterop de auto kan vervoeren. Het
skirek is geschikt voor beide systemen en
biedt plaats aan vier paar skies. Hij is met
behulp van sloten beveiligd tegen diefstal. De
prijs bedraagt 230 gulden. Het skirek is verkrijgbaar bij caravan-, auto- en rijwielzaken.

Controleer de voorruit
Uit recent TNO-onderzoek blijkt dat 50 procent van alle schade aan voorruiten blijvend

Everhard Hebly
(ADVERTENTIE)

er ook daadwerkelijk iets geVeilig Verkeer Nederland beurt. In Noord-Nederland gericht zich met name op een be- ven we al een Forenzenkrant
wuster autogebruik en tracht uit waarin we vraag en aanbod
duidelijk te maken dat iedereen met betrekking tot carpoolen

ITERLIJK ONDERSCHEIDT de vernieuwde Celica
zich door een licht gewijzigde voorbumper en spoiler, groen getint glas, een ander type velg en dorpelverbreders.
Bovendien heeft het 4-wielaangedreven topmodel 2.0 GT Turbo
een nieuw ontworpen achterpoiler. Het interieur heeft voortaan
een wat kleuriger design en dit komt met name tot uiting in de
stoffen .bekleding. Bij het instapmodel 1.8i is de uitrusting uitgebreid met elektrisch bedienbare zijruiten, centrale portiervergrendeling en waarschuwingslampjes in de geopende portieren.
De 2.0i GT krijgt een 'immobüiser' om het plezier van joy-riders te
vergallen en in de kiem te smoren.
Om de veiligheid van alle 3 modellen te verhogen monteert
Toyota nu standaard 2 airbags, gordelspanners, rolgordels achterin, ABS en een derde remlicht. De hoogteverstelling van de koplampen is tegenwoordig ook standaard.
Al met al veranderingen die thuishoren in de categorie facelift.
Maar aan zaken als ABS en airbags hangen wel een prijskaart.
Voor de 1.8i moet ruim vijfduizend gulden meer worden neergelegd: 58.390 gulden. De prijs van 2.0i GT klimt ruim met zesduizend gulden naar 80.990 gulden. Voor de GT Turbo corrigeert
Toyota de prijs marginaal met een gulden of duizend: 114.650
gulden. De nieuwe Celica 1996 is nu al leverbaar.

(advertentie)

Langste proefrit Hyundai
Hyundai is gek op proefritten. Zo gek dat iedereen die in
november een proefrit maakte in de nieuwe Lantra zomaar even
een mobiele telefoon cadeau kreeg.

honderdduizenden
mensen aan werk!

"\7~OOR
VOLGEND jaar staat er een ander soort rit op het
Y
programma, de langste proefrit uit de geschiedenis met klanten als coureurs: de Hyundai Challlenge. In 14 dagen doorkruisen
de teams dwars door het binnenland van Australië met de nieuwe
Scoupé die volgend jaar op de markt komt. De inschrijving opent
in maart en iedereen vanaf 23 jaar die in het bezit is van een
rijbewijs kan meedingen voor een plaats in een van de 10 Nederlandse teams.

Dit is iets voor u: vier keer per jaar kans maken op
drie miljoen gulden. Dat kan in de NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING, met de beste winstkans ter wereld. Het aantal deelnemers is beperkt.
Op = op! Lees snel verder!

Nieuwe Mazda heeft veel gezichten

NATUURLIJK DOET U MEE:
Deze NATIONALE GOUDEN SUPERKANS ül'-OTING
is opgezet om werkgelegenheid te schepps- Er lig: een
uitgekiend plan dat voorziet in 240.000 n^v.e banen in
de derde wereld.
Die banen komen er dankzij export, pro;ec:en en
opdrachten vanuit Nederland. Dat scnep: rog eens
40.000 nieuwe banen in ons eigen land.
Daar wordt iedereen beter van!

Mazda toonde onlangs tijdens
de autoshow in Tokyo met een
aantal conceptcars hoe het
merk de toekomst ziet. Het
belangrijkste nieuws voor
Nederland is de introductie van
een vernieuwde ruimtewagen,
de Aflni.

W/E ORGANISEERT HET?
De NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING is
een initiatief van ae Sxhtng ETP, the European Council
for Trade Prornot'On. ETP heett de uitvoering in handen
gelegd van EURCJ03FUND te Rotterdam, die daartoe
samenwe'kt net CBS Commercial Business Support
Group bv :c- Amsterdam. EUROJOBFUND least de obligaties aan de deelnemers.

ZO WERKT HET:
Anila Kooi,

directeur van EUROJOBFUND
Onze NATIONALE GOUDEN
SUPERKANS

UITLOTLNC

heeft de beste winstkans ter

wereld. Vier keer per jaar de kans
op drie miljoen gulden!

M

AZDA HOOPT de Afini in de loop van volgend jaar in één of
meerdere varianten
op de Nederlandse markt te
brengen en verwacht er
hoge mee te gooien omdat
hij meer zou bieden dan de
gemiddelde ruimtewagen.
Dat is een ambitieus streven
omdat er op dit gebied heel
wat te koop is de laatste tijd
s en zeker niet de minste merken.

DE ACHTERGRONDEN
De wereld verandert snel. Overal ontvluchten mensen
armoede en komen op de westerse welvaart af. Wij kunnen ze NIET tegenhouden. Wij kunnen er WEL voor zorgen dat de ellende in hun eigen land afneemt. Het probleem ter plekke oplossen.
Bijvoorbeeld door 240.000 ambachtelijke arbeidsplaatsen te scheppen in de landen op weg naar ontwikkeling.
Zo helpen we daadwerkelijk honderdduizenden mensen
aan een zinvol bestaan.
Na de Tweede Wereldoorlog is ook óns land weer op de
been geholpen. Laten wij r,u anderen helpen om zelf
armoede en honger te bestniden.

En de wetenschap dat u op een
effectieve manier
miljoenen mensen helpt met

structurele hulp. Helpt u mee?

De Ministeries van Financiën en Justitie hebben de vergunning onder nr. L.O. 930/039/114.93 geoeven voor
het openstellen van een premie-obligatielening van een
half miljard gulden. De looptijd is 10 jaar.
Nu kunnen 500.000 mensen in Nederland een obligatie
leasen. Dat kost iedere dee'nemer f. 15,90 per maand.
U kunt tien jaar lang meedoen, maar ook per jaar kosteloos opzeggen. Vier keer per jaar wordt één nummer
uitgeloot en drie miljoen gulden uitgekeerd.
De opbrengst is 2.5 miljard gulden voor werlcgelegenheid in eigen land, maar vooral ook in die landen die het
zo hard nodig hebben. Plus vier nieuwe miljonairs per
jaar! U kunt er égn van zijn!
DE FISCUS BETAALT MEE
Het bedrag van f. 15,90 per maand (=f. 3,68 p. week)
mag geheel van de belasting worden afgetrokken.
In het 50%-tarief is de deelname dan nog maar f. 1,84
per week.

DOE MEE EN PAK DIE KANS OP
QRIE MILJOEN GULDEN!
D/t doet de NATIONALE GOUDEN
SUPERKANS UITLOTING:
K

Uttloting op basis van de vergunning, verleend
door de Ministeries van Justitie en Financiën,
nr. L.O. 930/039/114.93;

SJ

Maakt de komende jaren 40 mensen miljonair;

19

Zorgt voor 40.000 nieuwe banen in eigen land en
240.000 nieuwe arbeidsplaatsen in landen op weg
naar ontwikkeling;

&9

Biedt een winstkans groter dan bij bestaande
loterijen en bijzonder lage deelnamekosten op jaarbasis.

Mazda: een kruising tussen een forse terreinwagen en een ruimtewagen

2.5 liter turbodieselmotor is hij zijn er diverse zitopstellingen
leverbaar met twee benzinemo- mogelijk.
tpren: de bekende 2.5 liter 4Naast de Afini liet Mazda het
Mazda zegt met de Afini twee pitter en een krachtige 3.0 liter publiek smullen van wat convliegen in één klap te slaan.
Enerzijds biedt hij namelijk
het comfort van een krachtige
limousine en anderszijds de geneugten van een outdoor-familiewagen. Maar hij kan ook het
'widden houden tussen een fors
e terreinwagen en een ruimtewagen.
Een auto met meerdere kai'akters dus. Hij krijgt stan- V6.
ceptcars. De 5-deurs en hoog pp
In het interieur hebben com- zijn poten staande SU-V bijöaard ABS en twee airbags en
tegen meerprijs monteert Maz- fort en functionaliteit de over- voorbeeld in de stijl van Toyoda een 4-wielaandrijving die hand.
ta's FunCruiser en Kia's Sportjttet een simpele druk op de
Evenals veel andere ruimte- age. Voor de aansporing zorgt
knop
geactiveerd wordt. Behal- wagen biedt de Afini eventueel een forse 2.5 liter benzinemotor
v
e met een nieuw ontwikkelde plaats aan acht personen en met een vermogen van 120 pk

In het interieur hebben
comfort ert
functionaliteit de overhand

en een koppel van 197 Nm. De
aandrijving is naar keuze instelbaar op twee of vir wielen.
De CU-X is een maatje kleiner,
alleen al door de 1.5 liter motor.
Hij heeft een korte maar hoge
carrosserie. Evenals de SU-V is
de CU-X voorzien van een
spraakgestuurd navigatiesysteem.
Een derde loot aan de stam
is, als u het nog kunt volgen, de
BU-X, dit is kleine 5-deurs
ruimtewagen met een lengte
van 3,8 meter en hoogte van 1,6
nieter.
Als de achterbank is neergeklapt kan de mountainbike
rechtop mee. Die achterbank is
net als bij de Twingo in lengterichting verstelbaar.

PAK DIE

3, ik doe mes de NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTIHG! Elk kwartaal
Met de beste winstkans ter wereld, voor slechts f. 15,90 per maand, fiscaal aftrekbaar.

KANS,

DOE MEE!

ƒ 3.OOO.OOO^

Stuur hem
vandaag

nog in.

Naam/voorletters
Adres
Postcode/Plaats
. Telefoonnummer
j
j
ï Postbanknummer
f
. Banknummer
j
•' Handtekening
> Datum

Ik mathUg u hierbij tol \vtdtrcpiegging maandelfjlrt
f. 15,90 aft«f<hri/ven. Ik doe minimaal 12 maanden
mt». Dtffffnemlng aan dé Nztional» Gouden 5up0rfcani
Uftfoting impliceert Janviardtng van d» Algemene
Voorwaarden.
Vergunning vettt«nd door d« MMittrltt van Financien
tn Jutltie ond»r nummer L.O. 930/039/114.93.

S.v.p. bon invullen, uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) zenden naar. EUROJOBFUND bv,
Antwoordnummer 61202,2506 WB DEN HAAG.

PIONEER MINI HI-FI SYSTEEM

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25PT450,Flatsquarebeeldbuis,
menusturmg, easy-logic,
afstandbediening Adv '1795 -

995,

1095.-

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST

*2795 -

1975.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

1899.-

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombmatie met
3 laden. Adviespnjs*999 -

TR550, Lichtgewicht camcorder met beeldstabilisator,
Hi-Fi Adviesprijs '2530 -

5/9."

1479.-

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi Adv.*1235-

HI-8 CAMCORDER

SONY

Wou HEWLETT
&3£fl PACKAPD

1349.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

TR350, Lichtgewicht camcorder,Hi-Fi,10xzoom,2lux *1980-

399.-

VIDEO-8 CAMCORDER

OQQ

B B ?•••

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE

695.

14PT155A Adviespnjs*725 -

37CM KTV KV1212

345.

SONY HiFi VIDEO+PDC
SLVE70, Tn-Logic' Stereo,
4 DA-PROkoppen longplay
enPDC Adviesprijs "1780-

PHILIPS HiFi STEREO
VR632JURBO-DRIVE video,
4 koppen, longplay *1295-

f ÏJJI
SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hi-Black, Trinitron beeldbuis,
fISt square, Double-Duty
afstanabedienmg "1660-

999.

9DX805154, Processor
486DX2 / 80MHZ;
intern geheugen 4MB;
cache 128 KB,
harde schijf 540MB;
diskette-station
3.5 inch 1.44MB,
14 inch S-VGA
kleurenmonitor,
toetsenbord, muis,
mkl MS DOS 6.2 en
WINDOWS 3.11
Adviesprijs*1938.-

GRUNDIGHiFi VIDEO
GV240, "Beste koop", VHS,
TELETEKST/PPG *1709 -

JVC HiFi STEREO VIDEO
HRJ600,4koppen Adv *1 299 -

97 9>~

AMSTRAD MINI-TOWER

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI

2249.

SONY72CMKVC2921
Stereoenteletekst Adv *2250-

1349.-

SONY55CMKVX2141

l Stereoenteletekst Adv *1650-

949.-

SONY55CMKVM21*00
Hi-BlackTnnitron Adv *1000 -

649.-

WHIRLPOOLAWG912

499.-

PANASONIC 63 CM
| TX25G,Stereoteletekst *1599-

999.-

SHARP 55 CM STEREO
DV5407, Teletekst, + AB

649.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER
Elektronisch Adv. "1699.-

v tTT S T

?"%fe°A^
nwmKe».,. iet
IV. "Ll^. Waarom een^rinz
b-,edl

2-DEURS

699.-

KOELKAST

Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm., rvstrommel,
zeer zuinig. Adv. *1199.-

375.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
TypeZE400E; Adv. *949.-

INDESIT 2-DEURS

465.-

BLAUPUNKTHIFi
STEREO + SHOWVIEW

699.-

Z A N U S S I 2-DEURS

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
TypeAWG719, Adv. *1 235.-

STUNT! Adviespnjs*749.-

525.-

SONYSHOWVIEW + PDC
SLVE50,Tn-Logic, 4 koppen, longplay Adv "1330 -

SIEMENS 2-DEURS

749.-

235 liter. Adviespnjs*985.-

645.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR333, "Beste koopi' 3 koppen,TELETEKST/PDC *1095 -

LUXE 800 TOEREN
pTgifr CQO _

LiMf

OJIïf-

INDESIT STUNT

*

479.^

E10, Tn-Logic voor optimaal
beeld,atstandbedienmg "799

~"""

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

1-DEURS KOELKAST
Oerdegelijke tabletop Zeer
fraaieuitvoenngmetformicabovenblad Officiële garantie.

MIELE 1100TOEREN 410; Gas-elektro fornuis
Type W697LW, Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv *2299.-

mkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs.*1575 -

AEG LAVAMAT RVS

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055, Elektrische oven, mkl
gnll en kookwekker. *1510-

Topmerk. Adviesprijs*749.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; AdviespnjsM 499.-

VSG21, Afstandbediend *768-

BAUKNECHT KAST

945.-

ATAG TURBO-FORNUIS

349.-

3-sterren vriesvak Adv.*749.-

KFF452, Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek Adviespnjs*1735-

Perfekte beeldkwaliteit,
longplay (max 8 uur),
afstandbed Adv "799 -

BOSCH KOELKAST

PANASONIC

VIDEO

NVSD30, 3 koppen, VHSHQ, LCD afstandbed "1 199 -

499.-

INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak. Adv.*699 -

S H O W V I E W VIDEO
VXK326, VHS-HQ, shuttle
afstandbediening Adv *699 -

145 LITER KOELER

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel. *1499.-

465."

465

T51-540 Teletekst Adv "1099 -

568.-

37 CM KLEUREN-TV

298.-

1045.-

Wassen en drogen in 1 machme,1200toeren Adv. *1799.-

1195.:HT WA541

KT18R01 ; Adviespnjs*948.-

BAU KNECHT KRC3032
300 LITER KOELER

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat.*298 -

178.-

945.-

SIEMENS WASAUTOM.
WASAUTOM.
Adviespnjs*1348.'1348.-

845.-

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

ETNAWASEMKAP
AVANCE;3-standen Adv.*135 -

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200, Afstandbediening

~~ 399.-

OPZETVRIESKA
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205 LCD-afstandbediend

459.-

120 LITER VRIESKAST

GRUNDIG VIDEO + PDC

LUXE VAATWASSER

GV401 'Beste koop 1 " TELETEKST/PDC prog "1099-

WHIRLPOOL AFB594

549.-

OQQ

O-ZlO."

STUNT! VHS-HQ VIDEO

BOSCH

Inkl alslandbedienmg "699 -

329.-

TypeGSDI 341 ; Adv. '848.-

TypeAWG089; Adv. *1 435.-

WHIRLPOOL 243 LITER

lOOTOERENBOVËNL

AEGTURNAMAT
STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alle (opmerken leverbaar m alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf.

999.-

298.>\N-CQPE | DE GRQOTSTEONAFHAMKELIJKE VAN

II Meer budget door de gratis
ï)BCC-card!
Aanvraag-folder in 'de winkel!

VRIESKAST

WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

1 .40 meter hoog met 6 vriesvakkencq laden. Adv. '1 1 65.-

4 koppen, longplay, TELETEKST. *1795.PRIJS

948.-

WAS/DROOGKOMBINATIE

SIEMENS 180 LITER

PHILIPS MATCHLBNE
VHS VIDEORECORDER
HiFï STEREO GELUID
flCC

898.

1000 toereni wasautomaat
wasautomaat

499.379.-

798.-

Gas-etektro fornuis metgnll. *999.-

478.528.-

449.-

1048.-

GRUNDIG 51 CM KTV

STUNT! GAS-ELEKTRO

SONY VHS-HQ VIDEO WgcC.

Turbo-Dnvei LCD-afst bed "895 -

BLAUPUNKT 55 CM

Type
KN5402WO,
Adv. *849.-

ETNA FORNUIS 14.20

ST70-650 Adviespnjs*1949 -

IS55-28 Stereo teletekst '1299-

INDESIT
FORNUIS

Type 2596, -Adv.*799.-

599.-

PHILIPS VIDEO + PDC

948.

WHIRLPOOL AVM

Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
magnetron Adv *1499.-

BAUKNECHT WA541

63TA4411 Adv " 1 7 9 5 -

649.-

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. *249.-

NN8550

Digitale super 3 m 1 kombi magnetron. Adv '999.-

Variabele indeling. Adv "799 -

GRUNDIG70CM
STEREO TELETEKST

ARISTONA63CM
STEREO TELETEKST

479.-

PANASONIC

Ondanksgrote inhoud kompakte afmetingen Adv *849 -

o«v"-'*vservice. ierw

449.-

IS70-33, Stereo en teletekst

Ruime24litermhoud, snelle 1000 Watt magnetron, velekookfunkties Adv *699 -

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

4 KOPPEN VIDEO

BLAUPUNKT 70 CM

299

AEG TYPE 520

AKAIVHS-IHQ VIDEO

GARANTIE,

SHARP KOMBI

Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

ISONY TELETEKST
M1401, Afstandbediend '890 -

229.249.

WHIRLPOOL AVM610

1399.-

BCC »s "'„-ei-,n één adve"-pc ^ant Q<1a. .-

STUNT

FM1515; 17 Liter, 5 standen, draaiplateau Adv *399 -

20htermhoud Adv.'649.-

Type KE3100; Gescheiden
ielbaar,3vnesladen "1849-

SONY72CMKVS2921
De platste beeldbuis, voorzien
l van bijna alle denkbare
mogelijkheden Adv "4000 -

599.

Type KG31 ; Flexibele indeling,
Svnesladen, automatischeont- MIELE DROGER T349
doonng en zeer zuinig. *1498.-

PHILIPS TELETEKST
\

199.

KONDENSDROGER
N5000, Geen afvoer nodig

MIELE K1321S LUXE

E807,8mm, 8x zoom, autofocus

NA2304, Flatsquarebeeldbuis, teletekst Adv *1345 -

'BESTE KOOP Officiële
Philips garantie Adv *695 -

BAUKNECHTTRA961

MOULINEX

Kondensdroger Adv.*1449.-

55 CM STEREO KTV

475.

179,

SHARP R2V14STUNT

BAUKNECHTKGC
KA/kornbinatiemet3laden *1149-

Supersnel verwarmen en
ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau Adviespnjs*279 -

TypeTD52,Reverserend '649-

Kondensdroger. Adv.'l 549.-

INKJET PRINTER,

TRAVELLER

*1445 -

795.-

249.-

ZANUSSI WASDROGER

Topklasse1 Hi-Fi stereo geluid

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350, Adv

Wasdroger. Adviespnjs"495.-

SONY STEADY SHOT

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ
28PT800B, Adv

TOPMERKWASDROGER

TR750, Met beeldstabilisator,
Hi-Fistereogeluid Adv '3110 -

28SL5800,70cm Adv '2695 -

1695.

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN

1499.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28PT450 Adviespnjs'1995-

N50; Versterker 2x25 Watt, elektronische
equalizer; digitale tuner, 24 pre-sets; dubbel
autoreverse cassettedeck; CD-speler; 2-weg
luidsprekers; afstandbediening.
Adviespnjs'1199.-

AWG747, Luxe volwasautomaat, zeer
zuinig met water en
SONY HI-8 TRAVELLER energie dankzij DCCSuperieure beeldkwaliteit, techniek, hoog toerenHi-Fi stereo Adv '2999 - tal centrifuge, roestvrijstalen trommel en
18 programma's
Adviespnjs'1199 SONY HI-8STEADY SHOT

Electronisch betalen l HAARLEM
l BEVERWIJK
met uw PIN-code.
l Winkelcentrum "Schalkwijk" ISUPËRSTORE 1100 m2
zonder extra kosten l Rivièradteef 37
'
l Breestraat 65

BADHOEVEDORP
ALKMAAR l
AMSTELVEEN
ZOETCRWOUDE
DEN MAAG
HILVERSUM

AEG

BOVENLADER

INDESIT D3000WI; 6 programma's, 12 couverts Adv *999-

BAUKNECHT VW3PR
pT«fii C"7Q
Um? UI ÏJ."
BOSCH VW SPS2102

ij.ijijr»

t Jjjjl •

SIEMENSAQUASTOP
Superzuimg. Adv. *1348 -

iü 949.-

MIELE VAATWASSER

LAV275; 1000 toeren '1699-

G570, TOPKLASSE '2099.-

1199.-

1379.-

OPENINGSTIJDEN:
.1 tot 5.30 uur
9 tot 5.30 uur
KOOPAVOND:
...... 7. tot 9 uur
7 tot 9 uur
ov»ri0« fili.len donderdag
7 tot a uur

zaterdag .9 tot S uur.

Weekmedia 17

15

donderdag 7 december 1995

Uittellen voor ƒ199;

__^^.l__^_____l__.______l^^___- •.

Breedte
Stof
Kunststof

199,249,-

350,399,-

Hoogte to[ maximaal 400

VOOR
EN BETAALBARE KERS

ITEFAL STEENGRiLL

MOULINEX CHEF
tige 500 Watt keuken-I

115.-

en Zsnelhèden, inkl.sap-l-^centrifuge en diverse! t

[RONDE G O U R M E T
^Gourmetten, racletten,
finkl; 6 pannetjes. ','/••'•

BRAUN
KEUKENMACHINE
Kompakte alleskunner.

HEMELS

IGRILL
. ^,
fxbntaktgrill, üitneembare
fgrillplaten,thermostaat.*159.LUXE • " . " «
200 WATT
•••\
STAAFMIXER
Regelbare ,y
snelheid, , 1
moment
L_
schakelaar, \EV//
slagroom
•- , |ï
klopper, afneembare!-^R VS voet én mengbeker. l ' j

BRAUNPLAK
CONTROL
METTIMER ;
Oplaadbare
^
tandenborstel,
inkl. 2 minuten
timer. Adv.*219.-

pOULINEX FRITEUSE
|873; 1,5 L. koele wand.*119.-

•.

•

i

• • ^R.'

Windéko-prijzen zijn echt all-in!
• Gratis en vrijblijvend thuis winkelen^
• Gratis meten
• 12 maanden
volledige garantie
• Nooit voomjkosten'

Rolgordijnen
tot 201 korting BEL NU* ma. t/m ia. 9.00 tot 21.00 uur.,

023 53 57222

U Ondernemers Vcrcnijtinji Zundvoort

t voor uu' raam
b. g. g. bel gratis 06-0226222. Hoofdkantoor: Nautilusstraat 167, Tilburg.

14 december a.s
met weer prachtige prijzen
beschikbaar gesteld door:

Super
NOORD
Gratis

Haltestraat

gelegenheid

2 personen inkl lies wijn
Prachtige Troostprijzen

kerstbomen en guirlandes, kerstlampjes en kerstballen in diverse uitvoeringen of een originele slede of ouderwetse ski's. Volop keuze om
een prachtige uitstraling in uw etalage of bedrijf te creëren. Maar ook om het bij u thuis
heel gezellig te maken. Wij zijn iedere werkdag

geopend van 8.30-17.00 uur.
Zaterdag 9 december zijn wij geopend van
10.00-16.00 uur.
Graag tot ziens bij B&W.
Wenckebachweg 83,1096 AL Amsterdam
Tel. 020-6934848

verstelbaar statief, KEMAkeur. Grote keuze. - : ? : .

|PVA FRIET-FONDUE
Êlrikl. fondue vorken.*147.-

.• ^f

De sfeervolle kerstdagen staan bijna voor uw deur en wij hebben
daarvoor de mooiste kerstdecoraties. Gouden engeltjes en manen,

fj. GOURMET 8 PERS,.
J39420; Gourmetten, griljjieren.Adviesprijs. *235.-

129.-

Kunststof lamellen Jaloezieën
tot 25% korting tot 25% korting

.

Spectaculaire Kerstshoua!

PHILIPS
GEZICHTS
SOLARIUM
4UVATL-buizerl.Adv.*135

129^

'PHILIPS FRITEUSE
[Rechthoekig model met

(Alle maten in cm |

.

l Isl Isl IsS !s§ iyi SSf IsS is5 iyf Isf islIsS Is^ los lof i

l . ;
175 Watt; 3 snelheden, gar; : : den, deeghaken en af^•^^s=^--r ,
•/- , neembare staafmixer.
PHILIPS BEAUTY-SET
Luxe LADYSHAVE met |
diverse hulpstukken vóór
pedicure, manicure en
;
huidmassage in luxe op,jg
bérgcassette.Adv.'i.SO.- ' • " i

M
ITEFAL FRITEUSE

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen

Buureweg 1-3
4 waardebonnen a 25,Onze KERSTMANNEN
delen zaterdag 16 december

GRANDIOZE
KERSTSHO

Natuurlijk kies je voor het volgen van een opleiding
een vertrouwd adres, dat voor zover de cursus
onder de WEO valt, erkend Is door het Ministerie
van Onderwijs.

|B|

uit van
groente- en fruitzaak

'NTRUM

Tevens erkend door
ANBOS en CIDESCO

donderdag
14 DEC.
VAN 19.00
TOT 21.30
UUR

U ' ' - , LaJËr
. .79.95
, i ' •- , : - .

schoonheidsverzorging
manicure - nailstyling
visagie - make up artist
pedicure - voetverzorging
sportmassage
algemene ondernemersvaardigheden (AOV)
| Aanvang nieuwe cursussen
jan/feb.-aug/sept.
Vraag gratis studiegids

KRUPSL
KOFFIE-ESPRESSO
.;Type 971 OJ; Espresso en
•: koff iezetter in ééh'.'*297.-

Nortimcin Sparren, blauwspirren Nohllts kerstfjrucn
kerststerren, Azalea's, kerstballen. -J-intjers, vcHiJitlng

SjnjS OndernemersVercnuüni Zond\-oort

Amsterdam Zula-Oost
Provlncleleweg 46b aan da weg Dlemen-Drlemond
tel: 020 - 699 63 37 / 600 36 64

Een ijzersterke combinatie!

.. .•. -.-.-: . ••..•/.• iw«* \IA:-'.-- i:-vv^«:ïaAsss;Sffliafe*y-»-,';iv,-;: ... : :•-.•,. ••-'. '•-..

1e kwaliteit

I G S T B O M ï . : v a n a i F ƒ ; 7,50

189i

BRAUN SILK-EPILDUQ
EE1 Ontharings/epileer J

79.95

PHILIPS LADYSHAVE
Maximaal 2 per klant. *38.iZelfreinigende grill^pak,oven + regelbarethermoIstaat. Adviesprijs. *259.-

*( • & ••• MM. ^^ ^^m Mt^ ^*^ ^^ M • « ff

'>é aoa to* au* «os -ïLfe; 30*

^^ ^r^- IBM K « K ^ j^ ^_. .^ _ _ f

KERSTBOOMKORTINGSBON
l
,t.w.v./5,00l

Instituut de Korte

-

Nic. Witsenstraat 3 1017 ZE Amsterdam
*.
- - -Telefoon 020 6233994

max. 1 bon per klant

*"N * "*

^""""^>^.l*ï

HD51 76; Koff iezetter. '65.-

Thomsonstra.it l, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort

OOG VOOR
12-KOPS STUNT { j
Maximaal' 2 per klant.

DE

HES

M

A1VI S T E R D A M

Fax 023 571 4924
Telefoon 023571 7741

139.OPLAADBARE^
3 KOPS PHILISHAVE
II
HS800; DUBBELE scheerl'
techniek voor'perfekt
••.*_
scheerresultaat.Adv.*215.- THERMOS STUNT
ïMIELE STOFZUIGER
{||S'227; Absolute topklasse

E M M zoekt leden voor de ledenraad
Momenteel zijn er 27 leden m f u n c t i e De ledenraad i iag
maximaal uit 40 leden bestaan E M M zoekt

[,95

LUXE P H l LIS H AVE

mmm

dertien leden voor de ledenraad m/v

houdkan. Modern desiq
jl-600 WATT TURBO
(Elektronisch regelbaar.*499.-

329.-

NIWSK STOFZUIGER

Structuur
FLEX
CONTROL
SHAVER
4010; Met het

129.-

149;-

SNOERLOZE
WATERKOKER

Schrijf je nu in voor één van onze HEAO-studies
(uiterlijk vóór 15 januari 1996), dan kun je op 5 februari 1996
met je opleiding aan de HES Amsterdam beginnen

Scheerapparaat met snel- beveiliaina
a a
laadsysteém, 110/240Volt, ,
'
inkl.tondeuse. Adv. *170.-

PHILIPS STOOMBOUThr

> 129.^ *
„n

j reinigend. Advie'sprijs.*69.-

39.95

ppnW/rrC.wlWllt-1-E.
ROFFESIONELE

1/Q . Komplete kappers-set
• •Wil: ^ voor thuis.
J5AEG 1300 WATT
:
;435; Elektronisch. Adv.*299.-

199.-

TEFAL STRIJKBOUT.^
üditgewictit2jaargarantie.'S6- .

:^|li9^'.S34^95ï

^PHILIPS 1300 WATT
|HR6S40; Super draaitop
jen automatisch oprolsnoer.
ïAdviesprijs'440.-

239.^

ELEKTRISCHE DEKENS
De ruimste keuze Philips,'
Dreamland, Inventum
en Martex.

QC
-ïfU

KERST KOOPAVONDEN 19.00 -21.00 uur
'Dinsdag 19 december: Alleen filiaal Amsterdam-Noord
i*»* _

** •

X««.

• _

accountancy (AC)
bedrijfseconomie (BE)
bedrijfskundige informatica (BI)
management, economie en recht (MER)
bank- en verzekeringswezen (BV)
fiscale economie (FE)
commerciële economie (CE)
internationaal management OM)

STUDEER AAN DE HES
CARMEN 1500 WATT ELEKTRISCHE KACHELS l
Haardroger met diffuser. Alle soorten en maten.)

CARMEN VOETENBAD
-t-brüisbadsysteem, ideaal
voor vermoeide voeten.
Adviesprijs. *145.- v

ÏOPLAADBARE
KRUIMELZUIGER
Maximaal 2 per klant

Inhoud
De ledenraad heeft onder meer als taik
ie het vaststellen van het algemeen beleid v a n de \eremgmg
voor zo\ er dit is vastgelegd in een strategisch beleidsplan,
vaststelling, c q wijziging van dit beleidsplan,
•*• het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag,
*• het gevraagd en/of ongevraagd aduseien van het bestuur,
*• het benoemen en ontslaan van bestuursleden van de vereniging
en het benoemen en ontslaan van leden van
de raad van commissarissen

HEAO opleidingen/afstudeerrichtingen

^PHILIPS 1000 WATT
^STOFZUIGER HR6300
;Mechanische2Uigkrachtregeling en extra hulpstukVken. Adviesprijs'240. :

|ELECTROLUX1100W
b ->>iooM j..:
._::_ +n n rt

De vereniging heeft ca 5 500 leden en wordt bestuurd door
een bestuur De womngcoiporatie heeft 19 medewerkers
m dienst De directie is behst met de dagelijkse leiding
van de organisatie, de beleuls\ ooi bereiding en uitvoeung
De vereniging heeft een ledenr.i.id als algemene vergadering
en een raad van commissarissen als toezichthoudend orgaan

IN FEBRUARI '96 STARTEN
MET EEN HEAO-STUDIE?

iMOUÜNE* SUPER unieke zwenkende -... ;
Ï900S; 1000 Watt. Adv.'229.- • scheerhoofd. Adv.*238

_• L . -' t •_ _'.

**'-•

_ • _ „ • • ^i _ _

Alle filialen.

*+r*

_i

•

•

L..

international management english stream (IM-ES)
economisch-linguïstisch (EL)
plus communicatie en public relations (CPR)
management en informatie (MI)
logistiek management (LM)
als afstudeervarianten.

AMSTERDAM.

Profiel
Er is geen directe gespeciahseeide kennis vereist Wel venvachten
wij van u de bereidheid tot het volgen van cursussen,
een grote persoonlijke inzet en het k u n n e n werken in een team
Naast het lidm.iitsch.ip van E M M vinden wij het belangrijk dat u
tijd vrij kunt maken voor bet optimaal functioneren binnen
de k'denraad

DE PRAKTIJK BEWIJST HET GELIJK.

HOGESCHOOL VOOR ECONOMISCHE STUDIES AMSTERDAM
POSTBUS 295 • 1000 AG AMSTERDAM • TELEFOON 020 - 52 36 311 • FAX 020 - 52 36 077
Ik ontvang graag de informatiebrochure HEAO opleidingen van de HES Amsterdam
naam
adres
postcode/woonplaats
telefoon
HOC.USCHOOI VOOR ECONOMISCHE Siuun.s, ANFWOORDMIMMIIR 10751,1000 RA AMSTERDAM
Postzegel niet nodig.

is^

K

Grote Krocht
en
Zand voorts
l Nieuwsblad

.J3~fXI>-<KXtX.tö^

^Anti-reuk-filter + thermofstaat. Adviesprijs; *119.-

W

iss

Inzet en vergoeding
Het lid zijn van de ledemaad kost u inclusief cursussen en
vooibereidmg van vergaderingen ongeveei 40 u u r p e r j a a i
Voor bet bijwonen van een veigadenng ontvangt u een' vergoeding

.m/v
Gemteresserden in de f u n c t i e vvoiden verzocht een leactie te sturen
vooi 22 december a s ter attentie van de selectiecommissie ledenraad,
woningbouwvereniging E M M , postbus 505, 2040 EA Zandvoort
Een informatiepakket k u n t u aanviagen bij meviotivv Y Koster,
telefoon 023-5717741
Uw reactie zal vertrouwelijk worden behandeld

I
Isf
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Daihatsu

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autolubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveeni Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.80.86. Fax 020-665 63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautslraat 1 3 1 , Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-1N-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 42,00
ƒ l 4,20
ƒ
8,80
ƒ
8,80
ƒ10,40

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan rwee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

Het Randstedelijk Opleidingen
landitoddijk

Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Arnstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

O

WE WANT

opleidingen
f

Centrum verzorgt voor ca. 9000
leerlingen deettljdberocpS'

centrum

opleidingen en oriëntatieschakclprogramma 's

Fiat

\<

Aan alle vrouwen
die de techniek
aanspreekt!

Fiat Uno 1.4 70 SIE, b.j. '93,
38000 km, met garantie
/12.500. Tel, 0229 - 241729.

Ford
;-%u-. ^«v^Aw;

FORD ESCORT 1.4 CL, 2 drs.,
bruin, 1/90, Jan Wals.
Tel.: 020 - 4361697.

Wtf--.— "—--

-

Tel uit je mogelijkheden.

Tegen handelsprijs: 1e eig.
Ford Scorpio 2.4i CL, 4-drs,
autom., stuurbekr., schuifd.,
Ipg,
l.m.
wielen,
10-'91,
/14.500. Fiesta 1.1i Cheers,
18.000 km, 5-'92, ƒ 13.500.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020 - 6627777.
Do.avond open tot 20.30 uur.

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum

Zo compact als de Twingo oogt, zo ruirn
2
°s hè" interieur. Als u nu kiest voor de
'Sslimme Twingo, krijgt u accessoires
naar keuze ter waarde van f 800.
cadeau. Voor de Twingo Ambiance
tunt u dit voordeel ook gebruiken als

Honda
T.k. Honda Shuttle 1984 met
enig iaswerk, mot. 100%, prijs
ƒ2.500. Tel. 020-6736279.

korting op de aanschafprijs. U heeft
azendslimme Twingo Ambiance
dan al voor f 19.995,-Aan u de keuze, Komt u eens met ons praten. We
rekenen u ook graag voor hoe u vanaf
!7 0 -*per maand al een Twmgo heeft.

Lada

de

LADA 1200, '89, 52.000 km,
trekh., APK tot dec. '96.,
ƒ3250. Tel.: 0348 • 422093.
WESTDORP
LADA en KIA dealer
IxLada 2105 1.2
'91
2x lada 2105 1.5
'93
5x Samara 3 drs . '90 t/m '93
5x Samara 5 drs .. '91 t/m'95
1x Kia Pride 1.3, 5 drs
'95
1x Kia Sportage 2.0 16 V '95
1x Kia Besta 2.2 D
'95
Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam: 020 - 6825983.

Dé éindejaarsasuabieding:

organiseert specifiek voor vrouwen en
meisjes oriëntatiemogelijkheden voor
technische beroepen.
Vooropleiding: geen specifieke eisen
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Tijd: twee dagen in de week van 9.00 uur tot 16.00 uur
Voorwaarden: werkzoekend, ingeschreven staan bij het
arbeidsbureau, gemotiveerd zijn voor de techniek
Plaats: Startbaan 26,1187 XR Amstelveen (bereikbaar met tram 51)
Start vanaf eind januari 1996
Meer informatie:

de Twingo Ambiance voor
f 20.795;. pfas f 800,• voordeell
UheeftaleenTwiBgdvanaff 170, permaand.

R.O.C. Westerstraat 187,
1015 MA Amsterdam,
telefoon: 020 - 53 56868
vraag naar Els Dekker (di, woe, do)

Land/Rangerover

020-665 86 86

DE METEOR: Verkoop nieuw
en gebruikt. Diverse landrovers
90-110-130. Onderhoud & reparatie. Bloemendalerweg 54,
WEESP. Tel.: 0294-415240.

Nissan
Nissan Primera 2.0 SLX
6/90, 92.000 km.
ALBERS, OUDERKERK.
Ford Service Dealer.
Tel. 02963-1767

Citroen

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Autocenter Konst Zandvoort B.V.

Nissan Sunny 1.6 LX, b.j. 3-'93,
27.000 km, rood, st.bekr,
Vr.prijs ƒ 23.000, 0299-647616.

Primera 1.6LX, grijs met., bj,
BX14RE, 1986, 129.000 km '92, Van 1e eig., i.z.g.st. Vr.pr.
rood, i.z.g.st., kopp. nieuw ƒ 18.500. Tel. 020 -4975863.
FIAT RITMO 60L, rood, '86, Vr.pr. ƒ 1950. 020-4904526.
techn. prima, APK 4-'96, uit.pr.
Sunny 1.4 LX, 5-drs HB, wit,
Citroen BX 14 RE '86 i.z.g.st bezine, nw mod. '91, puntgaaf,
ƒ950,-. Tel: 020 - 6462683.
APK sept. '96, ƒ 4500, 85.000
ƒ9.950, 020-6909908/6457389.
Ford Sierra 1.6i, Sedan Ipg, '88. km. Tel.: 075 - 6845742.
als nieuw, ƒ 3.950.
VISA Garage. Tel. 020-6278410 Citroen BX 19 TZD grijs met
125.000 km, 1/92, Jan Wals.
MAZDA 323 1985, als nieuw. Tel.: 020 - 4361697.
Astra 1.6i GL tegen handelspr.:
ƒ 1.500. VISA Garage. Tel. 020v. 1e eig., 5-drs, wit, Ipg, 8-'92,
CITROÉNSPECIALIST
6278410.
ƒ15.650. BEREBEIT, Amstel
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK, dijk 25, A'dam. 020 - 6627777.
Do.avond open tot 20.30 uur.
schade en Iaswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr. Corsa van 1.5 D, 6/90, i.z.g.st.,
Tel. 020-6320190 fax 6343433. rood, nwe banden, APK 5/96,
Ruime keuze in 2 CV occasions vaste pr. ƒ 7500: 020-4823611.
alle leeftijden. De Eendenspe- • De advertentie-afdeling beAUTO van de WEEK
Lada 2105, 1.5 '93, 10.000 km, ;ialist Leende. Tel. 04906-1528. houdt zich het recht voor adBovag gar. ƒ 8.750. Westdorp:
vertenties eventueel zonder
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
020 - 6825983.
Dp druk brengen bij de Citroen opgaaf van redenen te weige
Spec. in Zaanstad Garage. ren. (Art. 16 regelen voor het
RENE SPAAN, 075-281193. advertentiewezen).

XM
CX
Voor een goede SAAB 99, BX
90 of 900, ook Royal Class BX
SAAB SERVICE MOLENAAR BX
Hoofddorp 023-5614097
ZX
AX
SUBARU MINI-JUBO SDX
wit,
1992, 5-drs, 40.000, AX
APK/VVN-gekeurd, ƒ11.950.- AX
Garage Heere, 020-6719154 AX
AX
AX

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Poulussloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
tel. 023-5718178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

Peugeot

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venei
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Chrysler Voyager 2.5 TDS 7 Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
pers. 54.000 km. div. opties,
FAX 020 - 665.63.21
blauw met. 1/94 Jan Wals
l Postbus 156. 1000 AD A'dam
Tel.: 020 • 4361697.

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Mitsubishi L 300 2.5 D. Lang, • Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
groen 2 93. Jan Wals.
T
nw hot rnsultaat
<" o'>0 4361697

Fa. Gansner & Co.

onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPfWOND

enz.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Saab
Voor een goede
SAAB 99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS
naar
205
205
309
309
405
405

GT 1.4i 5 drs.,
01/90
Accent 1.1i, 5 versn.,10/89
GL Profil 1.4i 5 drs, 02/90
GR 1.4i 5 drs,
04/95
GL 1.61
01/90
GR 1.6i
11/89

rood
55.000km
rood
103.000km
grijsmet.
86.000km
blauwmet., 98.000km
wit,
115.000km
bord.rood, 100.000km

ƒ 14.750
ƒ 8.750
ƒ 10.750
ƒ 13.750
ƒ 13.750
ƒ12.500

ANDER MERK
AutoBianchi A 112
10/85
Citroen AX 1.1 i
06/93
Fiat Panda 1000 L.i.e.
05/90
Honda Civic 1 3
01/90
Lancia Thema 2.0
09/90
Nissan Bluebird 2.0 (LPG)10/90
Opel Kadett 1.3 LS
01/89
Suzuki Alto GA
09/90

SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie
APK, met eigen
revisiewerkplaats voor Saabmotoren en versnellingsbakken
tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen

blauw
58.000 km ƒ 4.750
023 • 5614097
grijsmet. 27.000 km ƒ 14.750
wit
36.000 km ƒ 8.250
SAAB DEPOT
rood
128.000 km ƒ 12.750
grijsmet. 155.000 km ƒ 9.750 Verkoop van nieuwe en gebr.
wit
98.000 km ƒ 9.250 onderdelen. Tevens revisie, onzwart
102.000 km ƒ 9.500 derhoud, rep. 04120-36737.
wit
56.000 km ƒ 8.750

Toyota

NEFKENS AMSTERDAM BV

COROLLA GTSI 1.6. LPG, 5'91, kl. zwart, 172.000 km,
Anth. Fokkerweg 15, Amsterdam West. Tel: 020 - 6178805
i.z.g.st. ƒ8.750,-. 020-6470285.
Joh. v. Hasseltweg 65, Amsterdam Noord. Tel: 020 - 6372727
106 1.4 diesel, 55.000 km, 5 d.,
b.). 7-'94. z.g.a.n., met. lak. Na
19 u. 078 - 6165344 ƒ21.500.

PEUGOT 405 Break GLD 1989,
wegens auto van de zaak, kl.
wit, / 9.000,-, 020 - 6830029.

405 GLi 1.6 Sedan, '90, trekh.,
schuif/kantd./met./125000 km,
schade'.rij, ƒ 9500 020-6450280

T.k. Peugeot 205 junior.
B.j '87, 1e eig., blauw, APK
nov.'96,/4000: 020-4961343.

COBUSSEN AMSTERDAM
sinds 1930
205 Accent 1.1
3/88 ƒ 8500
205 Accent 1.1
5/89/9750
205 Trophy 1.1.i 2/93 ƒ 18.750
306 XR 1.4i etoile1/94 ƒ 27.500
306 XT 1.6 inj. 6/93/25.500
309GR 1.4,5drs10/91 ƒ 14.750
405 GR autom. 1.95/90/14.500
405 Br. GRi 1.6 6/91 ƒ19.750
405 Br. GRi 1.812/92/28.750
405 GLX 1.6 12/93 ƒ23.450.
Inkoop/Inruil mogelijk
Baarsjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereikb. v.a. Postjesweg
Peugeot 405 GLX 1.6 l, LPG/
benzine i.v.m. ontvangst auto
werkg. 13-9-'91, centr. vergr.,
schuifd., schade vrij, apk mrt
'96. (9.900.-' 0252 • 517018

Renault
Renault 21 Nevada GTS '90 i.p.
st. APK 8-'96 incl. radio-trekh.alarm ƒ 8750: 0297 - 568678.
RENAULT AMSTERDAM .
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 • 561 96 11
Tegen handelsprijzen: v. 1e
eig. R 19 RLChamade 1.4, bl„
nw m., 3-'93, ƒ 13.950. R 19 TR
Chamade Europa, zw., 1-'92,
/ 10.950. R 19 TR Chamade,
groen, 8-'90, ƒ7950. Clio 1.2
RN, 5-d„ rood, 8-'92, ƒ11.950.
R 25 Monaco, bruin met., led.
int., 10-'87, ƒ4950, Prijz. incl.
BTW. BEREBEIT, Amsteldijk
25, Amsterdam, 020 - 6627777.
Do avond open tot 2030 uur.

Family Cars

Family Cars
biedt aan:
10 x Voyager Div. . 88 t/m 93
6 x TransSport . . . . 90 t/m 94
2 x Lumina APV
91/94
1 x Villager V6 autom
94
1 x Prairie SLX
91
2 x Espace RN TD . . . . 92/94
1 x Espace RT
92
2 x Space Wagon 2.0 . 89/92
Meidoornweg Badhoevedorp
Tel.: 020 - 6599221

Volkswagen

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Rijscholen

Amstelstein - Suzuki

AUTOBEDRIJF DORLAND
Broek in Waterland
Telefoon: 020 • 4031908.

BMW

Super
ilOQRD
Vrijdagavond

Suzuki

2.0i Break, '92 ... ƒ 32.900
2.5 GTi, '87
ƒ 7.300
1.4 Palais, '90 . . . ƒ 9.800
1.4 TE, '89
ƒ 8.600
1.4 RE, ' 88
ƒ 6.400
1.4i Reflex, '92 . .ƒ 17.900
1.1 First Impr., '94 ƒ 16.900
1.1 First, 5-d., '92 ƒ 13.800
1.1 TGE, 3-d., '92 ƒ 13.900
1.1 TGE, 3-d.,^'92 ƒ 12.900
1.1 TE, 3-d., '90 ./ 9.800
1.1 TGE, 3-d., '90 ƒ 9.600

XM Turbo D dec.'93 ƒ 34.500
Spacewagon GLXi b.'9, zilver XM Turbo XM D '92 / 24.500
met. 132.000 km. 7 pers. XM D airco '93
/ 26.500
ƒ16250.
Family
Cars. XM Comfort '93
ƒ 24.500
020-6599221.
XM Comfort '92
ƒ 19.900
XM 2.0i Ipg amb. '90 / 10.900
» Bewijsnummers van een
XM V6 Amb. m. '90 / 15.000
geplaatste advertentie in deze Xantia 1.8i '94 voor ƒ28.500
rubriok krijgt u alleen
Xantia 18 SX, Ipg, '94/ 28.500
toegezonden als u dat bij de Xantia 20i SX LPG '93/ 24.500
opgave van de advertentie ZX 1.8 i Furio '93
/ 21.500
kenbaar maakt. De kosten ZX 14i Fuore '93
ƒ 18.500
daarvoor bedragen ƒ 4,50
BX TGD Break '89
ƒ 9.950
BX RD Break '87
/ 5.950
BX RD Break '86
/ 3.500
BX Deauville D '93
ƒ 15.500
BX Diesel '92
ƒ 12.500
1e eig. BMW 3161. 2-drs. wit, BX TRD Turbo '89
/ 7.500
schuifd., ± 60.000 km, V'90, BX 16 TZI '92
/ 14.500
/15.500. 316, 4-drs, 6-'85, BX Progress '92
/ 12.500
ƒ6950. BEREBEIT, Amsteldijk BX 16 TGi '90
ƒ 8.950
2, Amsterdam. 020 - 6627777. BX 16 Bearitz '89
/ 7.950
Do.avond open tot 20.30 uur.
BX 14 Deauville '92 ƒ 12.500
ƒ 5.950
BMW 3161 compact, wit. 22.500 BX 14 TE '89
ƒ 3.950
km. ABS, sport stuur j- airbag, BX 14 RE '88
/ 2.950
rode bekl., eloctr. ramen, BX 14 TE, Lpg '87
trekh., alarm, alum. velgen., C 15 D '91 69000 k m / 8.950
ƒ35.000,-. Tel. 0321-315407.
VISA GARAGE BV
BMW 730I executive, 1992: Alle
Houtmankade 37, A'dam.
opties, o.a. airco, alarm, autom.
Tel.: 020-6278410.
lm. velgen, silber met, 48000
Adverteren in
km, 1e eig. ƒ51900,-. Tel.:
deze rubriek
0174-416798.
FAX: 020 - 665.63.21

EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

Op woensdag 13 december a. s.
nodigen wij U uit voor
een drankje en een hapje
tussen 19.00-21.00 uur.
Carla en Willy

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep. prijzen.

RENAULT

RENAULT Drive-in Service,'

Opel

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

v

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712424.

Volvo

, 5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen + examen ƒ 775.Motorrijlessen ƒ 50.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen

De u welbekende kok
MARIO blijft voor u koken.
Tot ziens
Haltestraat 46 - Tel. 5716810
Wij zijn op dinsdag en woensdag gesloten

Service en
Reparatie
24 UURS-SERVICE !
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling / Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuring
Tel.: 6233220

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685

Theorie op CD-I GRATIS
Grote sortering ONDERDELEN
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
van alle schade-auto's, alle
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
940 GL, Ipg, '90 . . . .ƒ 19.950
Tel.: 02502-45435.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159, tel. 020-6138473.
850 Estate 2.5 GLE '93/ 53.500
Ook op zaterdag open !'
Kempenlaan 90. tel. 020-6140005.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
850GLT2.5, Ipg ....ƒ33.750
APK -t- grote beurt v.a. ƒ 299.- voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Auto/motorrijles in A'dam?
740 Estate Diesel '90 ƒ 24.950
Loop-, sloop- en schadeauto's
DIESELSERVIGE
740 Estate 23 LPG '90/ 24.750 De RIJLESCADEAUBON op
brandstofpompen; verstuivers m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
740 GL autom., Ipg, '91 ƒ 18.750 naam en in elk gewenst bedrag
± 50 auto's APK gek. Den cil.koppen vlakken. Garage/
740 GL s.dak, '88 ...ƒ11.950 is een bijzonder geschenk.
motorenrevisie FEENSTRA
bij: Verkeers- Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
460 DL 1.8, '93
ƒ27.500 Verkrijgbaar
Haarlemmerweg
bij molen. Industrieweg 27, Duivendrecht
460 DL, '92
ƒ23.950 school Nelen, Wibautstraat
020-6844079.
Tevens
Inkoop.
Tel. 020-6980639
440 DL, '93
ƒ25.750 133, A'dam. Tel. 6633773.
440 GL, '93
ƒ24.750
Inruilauto's: Opel Kadett 1.3 APK KEURINGEN ƒ 70,
Gevraagd: jonge auto's vanaf
Auto/motorrijles in A'dam?
440 DL, '92
ƒ 19.950
1992, a contant. Belt u voor inl.
De RIJLESCADEAUBON op LS, 5-drs, 4-'86, ƒ4950. BMW klaar terwijl u wacht.
340 autom., sedan, '89/ 9.950 naam en in elk gewenst bedrag 316, 4-drs, bruin met., 5 versn.,
0341-419354 of 0652-977028.
Garage West-Center:
360 2.0, 5-drs, '87 . , .ƒ 5.950 is een bijzonder geschenk.
schuifd., l.m. win, 6-'85, ƒ 6950. 020-6122476 (zonder afspraak)
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
uw Volvo-dealer
Verkrijgbaar bij: Verkeers- R 25 Monaco, bruin metall., led. 2e Helmersstraat 15, A'dam. merk auto a cont. met vrijwar.
met persoonlijke service
school Nelen,
Wibautstraat inter., 10-'87, ƒ 4950. R 25 GTX
bewijs. Tel.: 020-6105478.
Autobedrijf CRYNSSEN
aut.,def., 11-'84,/1450. BX1.6
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- 133, A'dam. Tel. 6633773.
Crynssenstraat 10-14
TGi, Ipg, 3-'89, ƒ6450. BX 19
laan 128, Amsterdam-Noord.
Te koop gevraagd AUTO'S a
Autorijschool DIESEL
Tel.: 020-6184402.
TRS Break, stuurbekr., 10-'8S,
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
contant met vrijwar.bewijs
Alle rijlessen ƒ32,50 per les. ƒ 6950. Peugeot 309 GL Profil,
APK-keurstation, reparaties
Tel.: 02908 - 24640
T.k. Volvo 244, 11/82, APK,
Ook buitenlands rijbewijs.
alle
merken
en
schaderegeling.
5-drs, Ipg, 5-'86, ƒ4250. Golf
LPG, 188.000 km, veel nw., Tevens instructrice aanwezig. 1.3 Memphis, 7-'85, ƒ5500.
Gedipl. Focwa monteur voor
i.z.g.st. ƒ 2.450: 06-52983242.
Info 020 - 6332274.
Golf Avance, 6-'87, ƒ6950.
alle voorkomende laswerkFord Sierra 1.6 L, 5-drs, 11-'83,
T.k.: Volvo 245 GL diesel, b.j.
RIJSCHOOL ROLF
zaamheden, rep., APK en
1984, kleur wit, nieuwe motor, Rijden bij Rolf is een begrip in ƒ 1450. Kadett 1.3 S aut., 6-'83, schades enz. ƒ 37,50 ex. BTW
o.d., prijs n.o.t.k. 071-5895912. Amsterdam. Met een goed ƒ1250. Escort 1.3 aut, 1-'80, p.u. Tel: 075 - 6125585.
ƒ950. BEREBEIT, Amsteldijk
team instructeurs geven wij op
12 VOLVO STATIONS, 3x 240 een psychologische manier in- 25, Amsterdam, 020 - 6627777. Zelf sleutelen of auto spuiten
10-dagen wintersport
Sedan 1988 t/m 1994, ANWBDo.avond open tot 20.30 uur. doe je bij HEINING HOBBY- 9 Personenbus (Peugeot J-5)
tensief les en nog leuk ook!
gek. Tel.: 0492 - 464495.
HAL.
020-4976999
A'dam,
All in met vrije km . . . ƒ 1610.Hoog slagingspercentage en
Sloterdijk 3.
Sneeuwkett. + skiboxen met
240 Stationcar teg. handelspr., toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
dragers voor ieder type auto
v. 1e eig., kl. zw., ± 120.000 Tel. 020-6868063/6332405. P.S.
020-6719108 of 020-6794842
km, cruise control, alarm, c.v., Wij verzorgen ook 8-weekse
Zie ATS telet. pag, 888
el. ramen, roofrack, st.bekr., cursussen en examenroutes rij- Fiat 500 L, 2-71, zien is kopen.
den is vanzelfsprekend.
12-'92, ƒ29.950 incl. BTW.
Voll. gerest. RDW gek., i.z.g.st.,
DE LUGT luxe en bestel vanaf
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
ƒ7600. Tel.: 020-6855112.
Leen VOORDELIG ABNR int. ƒ50,- per dag excl. BTW.
Verkeersschool Trendy
Amsterdam, 020 • 6627777.
Spaar-krediet ƒ 30.000 bij ƒ 60,- Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Amsterdam, een sensatie
Lease
of
koop
nu
een
Do.avond open tot 20.30 uur. in rijles: 020-4205386.
sparen, doorl. krediet 8,7% eff. Peugeot 106/306, Renault LaCITROEN DS, diverse types
guna, Vracht + bestelwagens.
2x 940 GL, v/a
'92 Voorkom onzekerheid in uw rij- aanwezig, DIDIER CITROEN, Bel nu 020-6479900 inf. BKR
854 GLE 2.5
7/94 opleiding en vraag de gratis
Blasiusstr. 105, 020-6942797.
745 GLD-TD Estate . . . . 1/88
RIJLES-INFO-GIDS
Adverteren in
2x 945 Estate, v/a
'91 voor Amsterdam en omgeving
deze rubriek
460 1.8
1/94 aan: 020 • 6633773 of 6922612.
Tel. 020 - 665.86.86
360 GLT
1/85
Tevens informatie over theorie340 DL Spec
5/86 lessen en examentrainingen.
440 DL 1.8i
10/93
440 DL 1.8
6/93 Wilt u een goede en niet te
3x 340 DL, aut., v/a . . . ƒ'89 dure rijopleiding? Bel dan
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 - AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
6127187. Eerste 4 lessen voor
OFF. VOLVO DEALER
Klaar terwijl u wacht.
ƒ 100,-, daarna alle lessen / 35,Ruilstarters en dynamo's.
Nijverheidslaan 1, WEESP
20 lessen + examen ƒ950,-.
Valkenburgerstraat 152.
Tel. 0294 418200/418008
Ook in Zaanstad en omgeving.
Tel,: 020-6240748.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren

Van Vloten
Amsterdam

Algemeen

Auto's te koop
gevraagd

Autoverhuur

QUKEBAAS

Klassiekers
en Oldtimers

Accessoires
en Onderdelen

Tegen handelspr.: 1e eig. Golf
III 1.8 GL, kl, blauw, 3-drs,
3-'93, ƒ 23.500. Golf Avance, 6- 70 BESTELAUTO'S en pers.
'87, / 6950. BEREBEIT, Amstel- busjes v.a. ƒ3500. Garage
dijk 25, A'dam, 020-6627777. Rijsenhout, lid Bovag,
Wij hebben keus uit
Do.avond open toe 20.30 uur.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
meer dan 10 Automaten
Bennebroekerweg
17,
RijsenVWPassat 1.8 CL, bl. met., jan.
v.a. / 3.500.'90. Jan Wals. Tel.: 020 • hout bij Aalsmeer, 02977 GOLDCAR B.V. Amstelveen,
24229.
Ook
t.k.
gevraagd.
4361697.
Tel. 020 - 6433733.

Bedrijfsauto's

Automaten

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR, OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATERIAAL,
Bosboom Toussaintstr. 43
A'dam. Tol 020-6180443

Autofinanciering
en verzekering

JE EIGEN AUTO VERKOOP JE
VIA JE EIGEN KRANT.
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Zie elders is deze krant

Donderdag 14 december 1995
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Los nummer f 1.85

Bomen toch
neergehaald

Kerstpracht
Vrijwilligers
Je ziet ze niet en je
hoort ze niet. Maar ze
zijn wel onontbeerlijk voor
Zandvoort: de vele Zandvoorters die zich het vuur uit de
sloffen lopen voor anderen.
Cor Schilpzand is één van
hen.

5

ZANDVOORT - Tot grote
woede van een aantal bewoners zijn maandag en dinsdag veertig bomen op het
terrein Julianapark, gelegen
tussen de Kostverlorenstraat en de Emmaweg, gekapt. Ze zijn verdwenen
voor de bouw van de toekomstige villawijk 'Alexan| derpark'.
Volgens de bewoners zou er
echter nog een bezwaarschriftprocedure tegen de afgegeven
icapvergunning lopen. Zij hebben bij de rechtbank een verzoek ingediend om de afgegeven bouwvergunning alsnog te
schorsen. Volgens Marianne
Cense uit de Kostverlorenstraat heeft de rechtbank dinsjdag meteen ingegrepen en
moesten de kapwerkzaamheden onmiddellijk gestopt worden.
Het kwaad is echter al geschied en de bewoners voelen
zich flink in de maling genomen. Cense: „Dennen, essen, iepen, zo'n veertig prachtige bomen zijn omgehakt. Wij hebben
notabene een bezwaarschriftprocedure lopen. Op 19 decemjtaer zouden wij hierover een
hoorzitting krijgen. Maar nu is
er sprake van een situatie die
nooit meer te herstellen is. Dat
is toch geen inspraak meer."
De familie Cense (niet te verwarren met makelaar Cense) is
vooral boos op Gerard Versteege. Zij voelt zich misleid door
de wethouder Ruimtelijke Ordening. Marianne Cense: „Tijdens de commissievergadering
vorige week donderdag uitten
wij onze zorgen, aangezien we
hoorden dat er maandag gekapt
zou worden. Versteege gaf ons
de indruk dat het niet zo'n
vaart zou lopen. Alleen de boraen die de iepziekte hadden,
zouden gekapt worden. Maar
dit heeft niets met iepziekte te
maken. Die indruk kregen de
commissieleden volgens ons
ook. We hebben ze allemaal gebeld en gevraagd of dit nou de
bedoeling is. Dit is toch niet
zorgvuldig omgaan met de burger? Versteege had duidelijk
moeten zijn, maar zijn antwoorden waren die avond vreselijk vaag en naar nu blijkt
klopten ze ook niet."

Legaal
Versteege is er kort over: „Ik
heb tijdens de commissie
Ruimtelijke Ordening gezegd,
dat uitsluitend de zieke bomen
worden gekapt. De overige bomen zouden gekapt worden
wanneer de definitieve bouwjlannen doorgaan. Inmiddels
s maandag de bouwvergunning en de kapvergunning afgegeven. Ook weten we nu dat de
lannemer uiteindelijk gaat
bouwen. Dat was mij afgelopen
donderdag nog niet bekend. Ik
ion er dus ook geen antwoord
op geven. Juridisch klopt het
allemaal. De aannemer mag
hier nu op legale wijze beginnen."
Ook tegen de bouwvergunning heeft de familie Cense nog
een bezwaarschriftprocedure
open. Hun bezwaarschrift te;en het
bestemmingsplan
wam te laat bij de gemeente
Jinnen en werd ongegrond verklaard. Frits van Caspel (WD)
en Han van Leeuwen (D66) bexeuren het dat er voor de burgers zoveel onduidelijkheid is
olijven bestaan. Zij hebben de
zaak in onderzoek.

Kerstmarkt
ZANDVOORT - Als het economisch en bouwkundig
haalbaar is, komt er in het Strandhotel een horecagelegenheid. Het aantal bedden wordt dan gereduceerd tot dertig
en de huidige kamers worden verbouwd tot appartementen. De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen
(RIBW) Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden
gaat dit onderzoeken.
Volgens algemeen-directeur
F. Haak moet het onderzoek in
de eerste helft van dit jaar op
tafel liggen. „We willen wat
meer aansluiten bij de wensen
van onze bewoners. Daarom
zijn we in de drie regio's bezig
met meer spreiding. Dat betekent dus minder grote instellingen, want die zijn uit de tijd,"
meent de directeur van de jubilerende RIBW, die onlangs in
Zandvoort een groot symposium hield.

Vuurpijlen stellen KNRM
en marine voor raadsels
ZANDVOORT - Twee boten van de Koninklijke Reddingmaatschappij, de wippertruck en de marine zijn dinsdagavond uitgerukt omdat er twee vuurpijlen waren afgeschoten. Er is echter geen boot in nood aangetroffen. Volgens
Christien Kemp, woordvoerster van de Zandvoortse
KNRM, staat iedereen voor een raadsel.
„We zijn er zeker van dat het later nam de Hare Majesteit
geen vliegtuig is geweest. Mar- Amsterdam van de marine, die
cel Sol van de KNRM zag rond op dat moment met een nieuwe
kwart over acht 's avonds zelf bemanningsploeg op zee oefende vuurpijlen terwijl hij stond de, het bevel over.
te vissen. Ook twee anderen
hebben de pijlen gezien," vertelt Kemp.

Zoekactie

In overleg met de kustwacht
De schepen en de truck hebIJmuiden is de Annie Poulisse ben tussen IJmuiden en Noorduitgevaren en werd de wippert- wijk de kust afgezocht. Rond
ruck naar het strand gereden. kwart over 11 keerden ze zonder resultaat terug.
Rond kwart over negen voer Bij de zoekactie hielpen 15 leeveneens de Christien van de den van de KNRM mee. Guus
KNRM uit IJmuiden uit. Even van der Mije was de schipper.

Waterstanden
Datum
1
4dec
!5
dec
1
6dec
17
dec
1
8dec
19 dec
20 dec

HW LW HW LW
07.39 03.25 19.5615.56
08.35 04.04 21.0016.46
09.4604.5522.2617.34
10.5606.0523.2618.56
12.01 07.15 -.-19.44
00.30 08.37 12.5621.00
01.26 09.56 13.5022.10

21 dec 02.17 10.24 14.3723.16
22 dec 03.07 11.04 15.2623.55
Vaanstand:
NM vrij 22 dec 3.12 uur
Hoogwater: vrij 22 dec.
.15.26 uur NAP + 134 cm
^aagwater: za 16 dec.
,9.46 uur NAP + 77 cm

De papieren, in totaal vijftig
meter lengte, is verhuisd omdat
de gemeenteraad het te duur
vond om dat in Zandvoort te
houden. In totaal scheelt het de
gemeente bijna 150 duizend
gulden. Aan de gemeente Haarlem moet Zandvoort voortaan
16 duizend gulden per jaar betalen en 35 duizend gulden eenmalig om de stukken te inventariseren en de schimmel te
verwijderen.
Als het archief in Zandvoort
gebleven was, had er veel meer
geïnvesteerd moeten worden.

Zo moest er veertigduizend gulden uitgetrokken worden om
de temperatuur en de vochtigheidsgraad van de kelder te reguleren. Om de schimmel te
verwijderen en sommige stukken te conserveren was 86 duizend gulden nodig. Inventariseren zou 33.800 gulden kosten.
Een parttimekracht, die hard
nodig was omdat de afdeling
onderbezet was, kwam op dertigduizend gulden per jaar. Aan
een leeskamer, zodat de bezoekers niet langer achter een bureau van een ambtenaar hoefden te kruipen, zou 65 duizend
gulden besteed moeten worden.
„Het voordeel van een archief in Haarlem is dat daar wel
de benodigde voorzieningen
zrjn," zegt S. Veen, hoofd Interne Zaken van de gemeente
Zandvoort. „In Haarlem hebben ze een aparte archiefmedewerker, een leeskamer en een
goede
klimaatbeheersing.
Daarnaast is het voordeel dat er
materiaal van meerdere gemeenten te vinden is, want behalve Haarlem hebben ook
Bennebroek, Haarlemmerliede
en Spaarnwoude hun archief in

zijn. Het mag niet alleen op
subsidies drijven."
Al langer is bekend dat het
andere gebouw voor begeleid
wonen, de Meent aan de Hogeweg ('Hotel Friesland' in de
volksmond), helemaal moet
verdwijnen. Een deel van de bewoners is inmiddels al verhuisd.

Wanneer de veranderingen in
De Meent en het Strandhotel
plaatsvinden, is nog niet duideIn het Strandhotel is nu lijk. Dat hangt volgens Haak af
plaats voor 78 mensen die on- van de nieuwe huisvesting elder begeleiding wonen op de ders en de uitkomst van het
eerste vier verdiepingen. In de haalbaarheidsonderzoek. „Ik
toekomst moet het allemaal hoop dat we in 1997-1998 alle
kleinschaliger worden. Haak nieuwe huizen en gebouwen
streeft in eerste instantie naar rond hebben. De reductie van
zestig bedden en na de verbou- de bedden in het Strandhotel
wing tot appartementen zou tot zestig en het opheffen van
daar nog de helft van moeten De Meent gaan in elk geval
overblijven. Beneden zouden door. Maar de verdere plannen
bewoners kunnen werken in de voor het Strandhotel zijn nog
horeca. „Want wij proberen niet vastomlijnd," benadrukt
Van kerststukjes tot luiers en van Glühwein tot aardappelschil- mensen weer in de samenleving hij. „Mensen hoeven mij dus
mesjes. Op de kerstmarkt was zondag van alles te krijgen. Deze te brengen. Als daar werk bij nog niet te schrijven omdat ze
kinderen vergaapten zich in elk geval aan de groene kerst- hoort, dan moeten we dat ook een bestemming voor de overpracht. Zie ook pagina 15
goed regelen. Zo'n horecabe- gebleven ruimte in het StrandFoto André Lieberom drijf moet daarnaast gezond hotel weten. "

Student bekijkt toerisme

ZANDVOORT - Hoe
kan Zandvoort in de winter aantrekkelijker worden? Dat is de vraag die de
Zwitserse student Stefan
Murer wil beantwoorden.
Voor zijn studie schrijft
hij een scriptie over dit
onderwerp.

Murer studeert aan de
Schweizerische Tourismus
Fachschule, een post-doctorale opleiding voor het toerisme. Zijn eindscriptie, die in
april klaar moet zijn, gaat
over Zandvoort, omdat hij
hier driekwart jaar bij een hotel stage heeft gelopen.

„Toen ik in december '94
hier kwam, viel het me op dat
er de eerste paar maanden zo
weinig te doen was. Ik vraag
me af hoe dat verbeterd kan
worden," zegt hij. Volgens de
student zouden de hotels bijvoorbeeld contact kunnen
leggen met de maneges in de
omgeving. „Want tegenwoordig willen volgens de vakliteratuur toeristen wat meer
avontuur en afwisseling."
Hij hoopt dat zijn onderzoek straks ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden
door het VW-kantoor, de gemeente en de horeca-ondernemers. Bij hen heeft hij informatie ingewonnen.

Vijftig meter Zandvoorts
papier naar archief Haarlem

ZANDVOORT - Wie meer
wil weten over zijn voorouders of over de gemeente
Zandvoort voor 1930, moet
voortaan naar het Haarlemse gemeente-archief in de
Jansstraat. Maandag zijn de
laatste papieren verhuisd.
Alle oude archiefbescheiden van 1455 tot en met
1930, inclusief de registers
van de burgelijke stand en
het kadaster tot en met de
jaren zestig, bevinden zich
Bedreiging
ZANDVOORT - De politie niet langer in de kelder van
leeft vorige week woensdag het Zandvoortse raadhuis.
rond half 11 een 23-jarige Zandvoorter opgepakt die zijn exvriendin uit Heemskerk bedreigd zou hebben met een
vuurwapen. In zijn woning
vond de politie een gas-alarmpistool dat sterk op een vuur•vapen leek. De Zandvporter
ontkent dat hij zijn ex-vriendin
met het wapen bedreigd heeft.
De ruzie tussen de man en de
vrouw was ontstaan doordat ze
t niet eens konden worden
over de spullen die ze na het
verbreken van hun relatie mee
mochten
nemen. De man moest
e
en nacht in een cel doorbren;en.

Oplage: 5.300
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de Jansstraat. Het nadeel is dat
de bezoekers naar Haarlem
moeten reizen en meer afhankelijk zijn van vaste openingstijden."
In Zandvoort maken jaarlijks
enkele honderden mensen gebruik van het archief. Zo'n 150
oudere Zandvoorters en studenten onderzoeken het oude
archiefmateriaal.
Ongeveer
twee- tot driehonderd mensen
lopen het archief na om familiebanden te achterhalen.

Kastanjeboom in
winter ook groen
ZANDVOORT - Na de watertoren, de Eiffeltoren en
Amsterdam Arena heeft
lichtkunstenaar Marco de
Boer nu ook de kastanjeboom op het Gasthuisplein
aangepakt. Sinds zondagavond zes uur is de boom, die
op de monumentenlijst
staat, groen verlicht.
Voorlopig is de verlichting
een proef. Tot 10 januari blijft
de boom van drie kanten verlicht. Volgens Leo Heino van
het Circus van de Stichting

(ADVERTENTIE)
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Strandkorrels zou onder de
boom mogelijk een nieuwe
bank met gekleurde spots kunnen komen. „We willen het
pleintje op een beschaafde manier meer kwaliteit geven." De
Stichting bekijkt of zij de bank
gaat adopteren.
Of de boom uiteindelijk een
groen jasje houdt, is nog niet
zeker.
Binnenkort gaat De Boer experimenteren met paarsblauw
licht. „Dan lijkt het net of er
rijp op de takken ligt," legt hij
uit.

Schuiver auto
ZANDVOORT - Op het kruispunt van de Jac. Heemskerckstraat en de Boulevard Barnaart is vrijdagmorgen vanwege de gladheid een 19-jarige automobiliste uit Lopik gewond
geraakt bij een ongeluk. Zij
moest met verwondingen aan
haar been en borst naar het
Kennemergasthuis in Haarlem
gebracht worden. De vrouw
kon op het kruispunt de auto
van een 29-jarige Amsterdammer niet meer ontwijken.

Heel wat Zandvoorters
trotseerden zondag de
mist en de kou om een rondje
over de kerstmarkt te lopen.
Ze zagen er van alles en nog
wat en konden zich op het
Gasthuispleintje warmen aan
glühwein, warme chocolademelk en een paar vuurbakken.
Vanuit de ondernemers is er
echter wel wat kritiek op de
organisatie van de kerstmarkt.
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Vragen over bezorging?
vrijdag 9-12 uur.. tel. 5717166
Advertenties: ... te). 5717166
Redactie:
tel. 5718648

Agenda
Donderdag 14 december
* Opening nieuw raadhuis. Om
15.00 uur officiële opening, van
15.45 uur tot en met 21.00 open
huis. Met monopolytoernooi
en tentoonstellingen.
Vrijdag 15 december
* 'Je weet watje hebt', blijspel
opgevoerd door de Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering. In gebouw De Krocht.
Aanvang 20.15 uur.
* Inspraakavond concept-structuurschets. Kantine
Zandvoortmeeuwen. Aanvang
20.00 uur.
Zaterdag 16 december
* Uitvoering New Wave Muziekschool in het Gemeenschapshuis in de Louis Davidsstraat. Om 19.00 uur en om
20.30 uur. Toegang gratis.
* 'Je weet wat je hebt', blijspel
opgevoerd door de Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering. In gebouw De Krocht.
Aanvang 20.15 uur.
Zondag 17 december
* 'Je weet watje hebt', blijspel
opgevoerd door de Zandvoortse toneelvereniging Wim Hildering. In gebouw De Krocht.
Aanvang 13.00 uur.
* Kerstconcert van het Vrouwenkoor, het Mannenkoor en
het Volendamskoor. In de
Agathakerk. Aanvang 15.00
uur.
Dinsdag 19 december
* Kegélmiddag van Vrouwen
van Nu in Gran Dorado. Aanvang 14.00 uur.
Woensdag 20 december
* Poppenspeelster Yvonne Bais
treedt op in buurthuis 't Stekkie in de Celciusstraat. Na afloop kerstkaarten en kijkdoos
maken. Van 14.00 tot 17.00 uur.
* Jaren vijftig filmavond. Filmclub Simon van Collem draait
'West Side Story' in het Circus
aan het Gasthuisplein. Aanvang 19.30 uur.
* Laatste inspraakavond concept-structuurschets. In hotel
Gran Dorado. Aanvang 20.00
uur.
Donderdag 21 december
* Kerstviering Vrouwen van
Nu met kinderkoor en pianiste
in gebouw De Krocht aan de
Grote Krocht. Aanvang 14.00
uur.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
.
VOLGEND JAAR
ƒ\ IEDERE WOENSDAG
(ADVERTENTIE)

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 13,50

(ADVERTENTIE)

Een gouden tip
voor de kerst
Het mooiste kado
voor kerst is nu
wel héél goedkoop
bij Juwelier Nusselein: deze prachtige
14-krt. gouden ring met 3 briljantjes
en saffier, robijn en smaragd.
Van 325,- voor
Butg.de Vlugtln.194 (613 23 71)
Kinkerstr. 284 (618 30 70)
A'clain. Ma. gfsl.-Do.koopavonil

Kerstinkopen in de stad? Pak de trein. Die

van de stations. Bovendien is uw treinkaartje misschien

brengt u zonder parkeer- en fileproblemen
naar alle stadscentra van de Randstad.

wel een super-de-luxe reis per Oriënt Express waard!
Of oen van de vele andere hoofdprijzen in de grandioze

Cadeau-artikelen, kerstversiering, feestkleding en heel

NS-Kerstwedstrijd! Dus koop een kaartje, pak de gratis

veel gezelligheid: u vindt het allemaal op wandelafstand

NS-Kerstkocrier op het station en doe mee!

_L_J

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
"opgeven: 020-562.62.11.

Wc gaan ervoor.
DE JUWELIER DIE BLIJ MAAKT

Naam: (m/v) l l l
Adres: l l l l l l
J \ l l l l
l i i
Postcode/Plaats: L_L_1
Telefoon: L_L_i
Giro/Ban knr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,75 D halfjaar ƒ 33,90 D jaar ƒ 59,20

Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7' 110371 "017003"

donderdag 14 december 1995
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FAMILIEBERICHTEN
65 gelukkige jaren waren we samen,
samen waren we één.
En toch telkens weer zullen
wij je tegenkomen.
Zeg nooit: het is voorbij
Slechts je lichaam werd ons ontnomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Na een leven van zorg en aandacht voor allen die
hem dierbaar waren, is geheel onverwacht van
ons heengegaan mijn innig geliefde man, onze
lieve vader, schoonvader en opa

Herman Strijder
in de leeftijd van 79 jaar.
C. Strijder-Mantingh
Herman en Marianne
Tineke
Ed en Mieke
Anne-Marie en Kees
en kleinkinderen
12 december 1995
Van Lennepweg 104
2041 LL Zandvoort
De overledene is thuis opgebaard, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op
vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot
21.00 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op zaterdag 16 december om 11.30 uur op de Algemene
Begraafplaats Zandvoort, Tollensstraat 67 te
Zandvoort.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in de ontvangkamer
van de begraafplaats.

lieve papa
ik zal je heel erg missen. Ik hou van je
Rust zacht
Tineke

Zandvoort 12 december
Lieve papa en opa

Herman Strijder
Je was altijd over ons heel bezorgd
daarom heb je ons altijd goed verzorgd.
Maar wat moeten we nou,
zo in ene zonder jou?
O, God wat zullen we jou missen
maar wij weten datje altijd op
ons zal blijven passen.
Papa, opa rust zacht
Kusjes
Anne-Marie, Kees en Dave

Veel fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar altijd in ons hart
Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in
ons midden mochten hebben, geven wij U kennis
dat op bijna 89-jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn lieve wouw, moeder, schoonmoeder
en oma

NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE
Het gemeentebestuur van Zandvoort nodigt de inwoners van Zandvoort uit voor de gebruikelijke

Nieuwjaarsreceptie
dinsdag 2 januari 1996
19.00-20.30 uur

Johanna Berendina
Palstra-de Ruijter
Juda
Hellen en Jan
Hans en Joke
Fiona, Charissa
Dinja en Henk
Ruud en Ellen
11 december 1995
Correspondentieadres:
J. van Heemskerckstraat 31
2041 HA Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur in Uitvaartcentrum Haarlem, Parklaan 36 te Haarlem.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 15 december om 13.15 uur in crematorium
Velsen, Duin en Kruidbergweg 2-4 te DriehuisWesterveld.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.

o.a.

gerie |^T\

LOUen
AUBADE

De receptie wordt gehouden in de raadzaal van het Raadhuis, ingang via bordes
(Raadhuisplein).

OPENBARE RAADSVERGADERING

Voor de feestdagen
ook leuke
aanbiedingen
al vanaf ƒ 29,95

De gemeenteraad vergadert dinsdag 19 december 1995 in het openbaar. De
vergadering wordt gehouden in de raadzaal in het Raadhuis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud):
- wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling
- wijziging Marktverordening
- reparatiewetgeving huurconstructies i.v.m. Raadhuis
- rampenplan
- wijziging tarieventabel verordening begraafplaatsrechten
- machtiging Burgemeester en Wethouders voor aantrekken geldleningen 1996
- vaststelling uitgaven, inkomsten, overschrijdingsbedrag & -percentage en
bedrag van de doorvergoeding 1985-1990 ex art. 102 WBO (oud)
- idem periode 1991-1995 (deels)
- idem Testperiode 1991-1995 ex art. 105a t/m g WBO
- beleidsnota 'Gevolgen voor de bijzondere bijstand' i.v.m. nABW
- diverse besluiten éénmalige subsidies
- verordening Premiebeleid
- huisvesting stichting Welzijnscentrum Zandvoort in Gemeenschapshuis; realisering één loketfunctie in wijksteunpunt Huis in 't Kostverloren
- verkoop gemeentewoning Helmersstraat 10
- verkoop perceel grond Zandvoortselaan 113
- yoorbereidingsbesluit Marisstraat 7
- idem perceel grond Quarles van Uffordlaan
- idem Burg. van Alphenstraat 63
- idem Haarlemmerstraat 9a
- huurovereenkomst Schoolstraat 6
- krediet t.b.v. vervolgprocedure bestemmingsplan Centrum, incl. voortgangsrapportage

NIEUW
Hugo Boss voor
mannen
met gratis
proefmonstertje

PASSAGE 18, ZANDVOORT

Na een kortstondig ziekbed is vandaag rustig ingeslapen

Frits Hooijberg
geb. 12 april 1916
18 december 1995
Bergneustadt, Duitsland
Haarlem
Namens onze familie:
Lilo Hooijberg-Mönnig
Kölnerstrasse 87
D-51702 Bergneustadt
Duitsland
Op verzoek van de overledene vindt de crematie
in alle stilte plaats.
Enige en algemene dankbetuiging
Wij willen U langs deze weg onze dank uitspreken voor
zoveel nabijheid, warmte en medeleven rond het verlies
van onze allerliefste mamma, dochter, schoondochter,
zuster, schoonzuster en tante

Radio ZFM 107
Zaterdagmorgen 10.15 uur a.s.
Rechtstreekse uitzending vanuit
Café-Restaurant Neuf, Haltestr. 25
Stichting een Hart voor Polen wil
voor het Kerstfeest voor de 200 armste kinderen van Chorzów, ZuidPolen een Kerstpakket a ƒ 10,- aanbieden. Zij krijgen anders niets.
Elk bedrag is welkom! Komt U even
langs?

Kroon Mode
Haltestraat 55
SCHIESSER
AKTIE

N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda
optreden. Bij het bureau Voorlichting tel. (023) 576 14 92, kunt u terecht voor
nadere informatie over de agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar.

2 SLIPS 22,2SINGLETS 24,-

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 21 december 1995 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluéstraat 2, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 50.

BLUEENWIT

)CEMÊENTE

Gironr. 60185

Marjan Laarman-Coule
Het heeft ons bijzonder gesterkt, dat u zich allen zo
betrokken voelde bij dit grote verlies.
Zandvoort, december 1995
Deborah en Michael Laarman
Fam. Rijbroek
Fam. Coule
Fam. Zuurbier
Fam. Laarman

GRANDIOZE
KERSTSHO
'.NTRUM

ADVERTENTIES
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Opa Strijder
Een grote kerel, met een hart van goud is zeer
onverwacht van ons heengegaan.
Jimmy en Ingrid
Mark en Maureen
Ramon en Michelle
Robbert en Eyeline
Yyonne en Michael
Liane en Willem
Michael
Lisette
Christian
Dave
en de hond Arie (Donny)
Lieve Opa rust zacht

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Stress, lusteloos, geen energie?
Nieuw:

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

! Totaal fitness !
Geeft u weer energie!

GESCHIKT VOOR JONG EN OUD (70+)
VOEDINGSADVIEZEN
DIVERSE TESTEN (konditie, kracht, lenigheid, omvangmeting, vet%, streefgewicht)
CARDIO-FITNESS (konditie, ververbranding)
SPIERKRACHT (stabiliteit, coördinatie)
STRETCHING (lenigheid, houding)
ONTSPANNINGSOEF, (meer uit jezelf halen)
.~. , _ __ ,
PROGRAMMA OP U AFGESTEMD
/
f 255,-\
OOK VOOR MENSEN MET WEINIG TIJD (aangepaste progr.)
'^~~7
S
U KUNT TRAINEN OP EEN VOOR U GESCHIKT TIJDSTIP
/-"^\
/
PER 3 MAANDEN 3X PER WEEK INCL. SAUNA TURKSBAD, TEST EN BEGELEIDING
\/
START: DOORLOPEND
BEL VOOR EEN AFSPRAAK OF KOM EVEN LANGS

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

ERKEND

Wij zijn geschokt en diep ontroerd door het plotseling overlijden van

FitneSS Paradise Paradijsweg 1 (t.o. Politie bureau)
Zandvoort
Tel 023-5717742

Opa Strijder
René - Patricia
Jack - Irene
Edwin - Esther

Herman Strijder sr (Opa)

Op 4 december jl. overleed tot ons verdriet ons
erelid van de Watersport Vereniging Zandvoort

Dhr. Nicolaas Bos
Gedurende een groot aantal jaren was hij secretaris van onze vereniging. Ook daarna nam hij een
belangrijke positie in binnen onze vereniging.
Nico Bos was voor ons een waardevolle bestuurder en een goede schipper.
Vrijdag 8 december jl. hebben vertegenwoordigers van het bestuur en leden van onze vereniging hem vergezeld naar zijn laatste rustplaats.
Wij wensen allen die van hem houden, in het bijzonder zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, de
komende tijd veel steun toe.
Namens het bestuur van de W.V.Z.:
C. Oderkerk - voorzitter
A. Eshuis - secretaris

SCHO EN
HERSTE LER
SES
Wij wensen u
Gezellige Feestdagen
en een Voorspoedig
1996

J. v. CAMPEN & Zn
schoen- en sleutelservice
Corn. Slegersstraat 2
tel. 5715449

Zandvoorts Nieuwsblad
Verdrietig geven wij U kennis dat is overleden
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Gerritdina Margaretha
Visser-Kok
weduwe van W. Visser
31 januari 1934
6 december 1995
Eric en Marion Zaadnoordijk
Frank, Mare, Sanne
Ronald en Karin Zaadnoordijk
Robert, Esther, Bas
Passage 3 flat 3
Zandvoort
Correspondentieadres:
Max Euwestraat 45
2042 RA Zandvoort
Overeenkomstig haar wens heeft de crematie in
besloten kring plaatsgevonden.

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '95/'96
uitgerekend voor U!

Stichting Erkenningsregeling Schoenherstellers

Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Week
streefverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800

39
49
59

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

98
107
117
127
137
147
161
176
190
205
220
244
269
293
317

68
78
88

147
183
221
257
293
329
368
402
440
476
514
550
604
661
715
771
824
917
1009
1101
1192

Kosten
deze week
20,28
25,48
30,68
35,36
40,56
45,76
50,96
55,64
60,84
66,04
71,24
76,44
83,72
91,52
98,80
106,60
ƒ114,40
ƒ126,88
ƒ139,88
ƒ152,36
ƒ164,84

i

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

Totaal vanaf
l november **

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

1* kwitlttlt

KERSTBOMEN vanaf ƒ 7,50 *)
..

ËKÊCCCCCKMIMV

KERSTBOOMKORTINGSBON
ƒ 5,0

GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in.
C:BEL
„„-/
Een natuva-uitvaartverzekering,
daar heb je tvat aan.

Voor de week van 04-12 t/m 10-12 '95
Normaal
jaarverbruik

Amittnlim ZukJ-oôst
Pnvlnclaliwtg 4Bb nn d« mg Dtomtn-Drt«mond
taL: 020 - 6M 83 37 / 800 3« M

Eén kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f S.MS,-• Sluit een naüira-iütvaarh^rzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

Tot onze grote droefheid is overleden
Wij wensen de familie, in het bijzonder Oma, veel
sterkte toe.
Cor en René

NordmM Sfnrrcn. UauwttArren. NtHUi kcrstarxn,. ku
Jboisffvntrn.
crstacrrai. AxaUtCs, kerstballen, xUnycrs. YcHlclttlnij.
' _ , cnx-. mr.

"Dat heb ik toen wel ondervonden.
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
•Ia, deze uitvaartverzekering is mijn
vertroniven meer tlan waard.
* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
.
of crematie..
. V.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

-^_J|

Z Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
O ontvangen. IK heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

I PP

man/vrouw

i

postcode/woonplaats:
telefoon:
• O lecftijd(en):
J2J
• M
M

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 3 1 8, 2000 WC
WC Haarlem, g

|
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Politie kaart
en kijkt video
ZANDVOORT - „Nee,
leuk is actievoeren niet,"
zegt politiewoordvoerder J.
Hage. „Maar als het nodig
is, dan moeten we het
doen." Donderdag staakten
de agenten in de regio Kennemerland in de hoop hun
inkomen veilig te stellen.
Slechts enkele agenten in
Zandvoort werkten, omdat de
avond daarvoor een man opgepakt was. Hij moest donderdagochtend verhoord worden over
een ruzie met zijn vriendin,
waarbij hij een alarmpistool tevoorschijn haalde. De overige
politiemensen hingen rond op
het politiebureau in Bloemendaal, waar ze volgens Hage de
tijd doodden met kaarten, praten over de actie en video-kijken. „Of we ons op een gegeven
moment begonnen te vervelen?
Ja, dat klopt. We hebben ook
wat gemengde gevoelens over
de actie. Misschien komt dat
doordat we nog niet zoveel ervaring hebben met actievoeren."
De parkeerwachters in Zandvoort deden niet mee. Zij krijgen hun salaris immers rechtstreeks van de gemeente en liepen daarom donderdag gewoon
rond met hun bonnenboek.

Inbraken opgelost
ZANDVOORT - De politie
heeft met de aanhouding van
een 21-jarige man 49 inbraken
m de regio opgelost. De man
haalde onder andere in Zandvoort gereedschap, computers,
sigaretten, huishoudelijke apparatuur, fototoestellen en videocamera's weg. Daarnaast
reed hij 35 keer weg zonder zijn
benzine te betalen. De man, die
onlangs opgepakt werd met een
paar gestolen kettingzagen in
zijn auto, bekende dat hij de
diefstallen pleegde omdat hij
geld voor zijn gokverslaving nodig had.

Kledinginzameling
ZANDVOORT - Op vrijdag 15
november vindt er een kledinginzameling voor de vereniging
'Samen strijden tegen reuma'
plaats. Deze vereniging verzoekt iedereen de plastic zak
die in de brievenbus gevallen is,
te vullen met kleding of schoenen. Rond negen uur worden de
zakken opgehaald.

Kunst
ZANDVOORT - Gerda Link
exposeert tot 31 december haar
wandkleden, panelen en. beelden in Galerie Arckestijn aan
de Grote Krocht. De galerie-is
van woensdag tot en. met zondag van twee tot vijf bpehTHaar
expositie is zondag geopend
door de architect Marcel van de
Schalk.

Kerstviering
ZANDVOORT - Voor oudere
leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde
Gemeente is er vrijdagmiddag
om half twee een kerstviering.
Het Hervormd Kerkkoor onder
leiding van organist van Zwieten de Blom en mevrouw van
Leeuwen begeleiden de dienst.

Biebwedstrijden
ZANDVOORT - A. Joustra
heeft de titelraadwedstrijd van
de jubilerende bibliotheek gewonnen. Zij wist 15 titels te raden. L. de Boer heeft de eerste
prijs van de schrijfwedstrijd behaald. Tineke Hartman is tweede geworden.
De Boer stuurde een limmerick in. Die vond de jury, bestaande uit Martha Burger,
Rita de Jong en Bram Stijnen,
het leukste. De schrijfwedstrijd
werd in november georganiseerd vanwege het 75-jarig bes>taan van de bibliotheek.

donderdag 14 december 1995

Versteege playbackt Nana Mouskouri
Wie zegt, dat de Zandvoortse ambtenaren maar saai
zijn, heeft het mooi mis. Dat bleek zaterdagavond, toen
zij een knallend personeelsfeest gaven in gebouw de
Krocht. Met een ruim twee uur durende revue werd de
avond tot een daverend hoogtepunt gebracht. Peter den
Boer (hoof d afdeling Reiniging) en Ronald Mauer
(hoofd Financiën) wisten dit bijzondere feest tot in de
puntjes te organiseren. Thema van de show: de bouw
van het nieuwe raadhuis.

door Martha Burger

G

EBOUW DE KROCHT
werd voor het bezoek van
250 mensen (de ambtenaren en hun partners) professioneel omgebouwd tot een theater met twee etages. Een speciaal bedrijf werkte twaalf uur
lang met vier man aan een speciaal 'zwevend' podium, dat extra plaats bood aan 75 personen. „Ik weet niet wat ik zie, het
is fantastisch," aldus beheerder Theo Smit over de metamorfose.
Voordat de show in de
Krocht begon, kregen de ambtenaren en hun partners eerst
nog een borrel aangeboden in
het nieuwe Raadhuis. Vanwege
de ongemakkelijke werkomstandigheden van de afgelopen
maanden, werden ze extra verwend.
Door scoutinggroep De Buffalo's werd speciaal voor de
gasten een 'bouw-pad' aangelegd van het Raadhuis naar de
gebouw de Krocht: een deel van

de straat was afgezet met hekken, borden, toeters, auto's
zwaailichten en de daarbij behorende 'bouwvakkers'.

Bouwput
In gebouw De Krocht zat de
sfeer er meteen al helemaal in.
De zaal was door Victor Bol en
Hilly Jansen met allerlei bouw-attributen omgetoverd tot een
echte bouwput. De aanbouw
van het raadhuis heeft heel wat
stof, ergernis en geluidsoverlast opgeleverd. Dat bleek al
snel uit de teksten van de nummers. Ambtenaren, zongen,
goochelden en deden cabaret,
alsof het hun dagelijks werk
was. Sommigen van hen bleken
ook nog prachtig te kunnen zingen. Ook wethouder Versteege
oogstte veel lof met zijn playback-act van Nana Moskouri,
een nummer dat ongetwijfeld
hoge ogen zou gooien op bruiloften en partijen.

met Ron Rio, de sprekende pop
(Ronald Mauer) bij Peter den
Boer op schoot. De scène begint met een verhandeling over
het nut van de groenbak. Den
Boer gooit, tot grote hilariteit
van de zaal, in de bak, waar
Mauer reeds in zit, ter demonstratie een rauw ei en flink wat
andere kleffe etenswaren. Aangezien de Zandvoortse bevolking ook regelmatig klaagt dat
de groenbakken tijdens warm
weer 'beginnen te leven', wordt
bij wijze van proef het zonnetje
erop gezet. En ja hoor, men had
gelijk, de groenbak gaat inderdaad leven.

G.C. Ravenhorst feliciteert de
ambtenaren met het nieuwe
raadhuis. Maar, vindt hij, het is
wel belangrijk dat ze in dat
nieuwe raadhuis ook brieven
van burgers beantwoorden.
et is nu zo'n vijfjaar geleden dat
een flinke groep bewoners van
de Fahrenheitstraat een (voor
hen) belangrijke brief schreef
aan de gemeente Zandvoort. De
brief raakte 'zoek' en daarom
werd tot drie keer toe een kopie
afgegeven aan de ambtenaar
van wie een antwoord werd verwacht. Maar helaas: het antwoörd bleef uit.
Misschien was het daarom
dat ik met extra belangstelling
het vouwblad ('magazine' zegt
de gemeente) las, dat verscheen
ter gelegenheid van de opening
van het vergrootte raadhuis.
En ja hoor, de moderne lege
kreten vlogen mij om de oren:
'betere integratie van werkvel-

De agent van de Vreemdelmgendienst wilde maandag samen met zijn collega bij een
controle een illegale man aanhouden m een appartement boven de Pebo aan het Kerkplein.
Daarbij ontstond een worsteling, waarbij de vreemdeling
eerst met een glazen astaak in
het gezicht van de agent sloeg
en vervolgens zijn dienstpistool
afpakte. Toen de agent de loop
van het pistool greep, haalde de
vreemdeling de trekker over.
De agent werd niet geraakt,
maar liep wel brandwonden op
aan zijn hand.

Een andere vreemdeling, die
de agenten ook wilden aanhouden, vluchtte weg en is nog
steeds spoorloos.

Raadhuis gaat
vandaag open

Ook het optreden van bode
Theo van Koningsbruggen, die
gekleed in ME-pak en met een
pot koffie in de hand uit de
raadszaal moest vluchten, was Sprekende pop Ron Rio (Ronald Mauer, hoofd Financien) stort zijn hart uit bij Peter den Boer
Foto DKÜ Koppe
schitterend. Maar eerlijk ge- (hoofd afdeling Reiniging)
zegd, waren alle nummers dat
wel. Van plankenkoorts was die
avond absoluut niets te merken. Het is duidelijk, dat het
Zandvoortse raadhuis heel wat
Uitschieter was het nummer verborgen talent in huis heeft.

'En nu aan het werk'

Deel gemeenteraad vindt prijs
voor tuingrond te goedkoop

De rubriek Meningen staat
open voor reacties op
artikelen die recentelijk in de
krant hebben gestaan. De
redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren
en te redigeren. Brieven die
langer zijn dan 300 woorden
kunnen worden ingekort.
Anonieme brieven plaatsen ,
we niet. Stuur uw brief naar
het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26,2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af
op de redactie aan het
Gastfiuisplein 1,2 in,
'Zandvoort.

den' (...) 'gemeentelijke organisatie zou klantgerichter moeten worden' (...) 'alle voorwaarden ingevuld om burgergericht
te kunnen werken' (..) 'het is
een groeimodel en we zitten in
de startfase' (...) 'voordat de baliefunctie optimaal is ingevuld'
(...) 'bepaalde houding van de
medewerkers naar de klant
toe.' Enzovoorts
Zelf heb ik allang de hoop op
beantwoording van de in het begin genoemde brief opgegeven,
maar wie weet is voor nieuwe
briefschrijvers de- volgende
openbare, oproep,aan bestuur-.
ders, raadsleden en ambtena- aliseren naar de briefschrijvers
ren (m/v) toch van enig nut, toe, zodat deze een burger-invooral omdat ik deze probeer te wonersgevoel krijgen met beverwoorden in de stijl van het trokkenheidsaspecten?
'magazine': 'Beste gemeente
Zandvoort. Kunt u, nu u zo'n
Overigens, oprecht gelukgegroot raadhuis hebt en wel hon- wenst met uw nieuwe nieuwe
derd ambtenaren, niet eens een werkplek, werkers in het raadstuk beantwoordingsinspan- huis. Maar dan nu ook écht aan
ningsverplichtingsgebeuren re- het werk!'

ZANDVOORT - Het is onduidelijk of de bewoner van
Zandvoortselaan 113 een
stuk tuingrond van 825 vierkante meter voor 74.250 gulden kan kopen van de gemeente. Ongeveer de helft
van de gemeenteraad vindt
negentig gulden per vierkante meter te weinig.

In de commissievergaderingen Ruimtelijke Ordening en
Financiën hebben de fracties
van de VVD, de PvdA en D66
deze week aangegeven dat zij
niet akkoord gaan met de prijs.
Waarschijnlijk hangt het dinsdag tijdens de raadsvergadering af van Lou Koper (het 'buitenbeentje' van D66) en van
WD:wethouder Rita de Jong of
de gemeente de grond voor
74.250 gulden verkoopt. Hun
stem is vermoedelijk doorslaggevend bij de stemming.
GBZ en het CDA hebben in de
commissievergaderingen aangegeven dat ze wel zullen instemmen met het voorstel van
wethouder Versteege, die na
vier taxaties op deze prijs uitgeG.C. Ravenhorst komen is. De gemeenteraad
Zandvoort

Lou Koper wil gratis tuinen
ZANDVOORT - Als het aan
Lou Koper van D66 ligt, hoeven
de bewoners van Nieuw-Noord
geen huur meer te betalen voor
de stukken plantsoen die zij als
tuin gebruiken. Dat stelt hij
voor in een initiatiefvoorstel
aan het college van burgemeester en wethouders.
Koper wil dat de gemeente de
grond samen met de huizen aan
woningbouwvereniging EMM
overdraagt. Die zou dan verplicht moeten worden om de
stukjes voormalig plantsoen
gratis ter beschikking te stellen
aan de bewoners van de huizen.
Hiermee bespaart de gemeente
administratiekosten en zijn de
bewoners geholpen.

De politicus hoopt dat zijn
voorstel dinsdag al in de raad
besproken wordt, omdat dan
ook de overdracht van de woningen aan de orde komt. Pikant detail is echter dat zijn
fractiegenoten niet allemaal op
de hoogte zijn van zijn voorstel.
Zo weet bijvoorbeeld Han van
Leeuwen nog van niets, terwijl
Koper wel het briefpapier van
D66 heeft gebruikt. „Ik ken de
brief die Koper aan het college
geschreven heeft niet en kan
dus alleen heel voorzichtig er
wat over zeggen. Er zitten wel
wat haken en ogen aan zijn
voorstel, want je moet bijvoorbeeld ook weten om hoeveel
grond het gaat."

(ADVERTENTIE)

„Ronald, wil je met me trouwen?" Die tekst stond vanaf
donderdagmiddag op een spandoek op bijna vijftig meter hoogte. De 22-jarige Irene Koops
vroeg haar eigen Ronald
Braamzeel (27 jaar) op deze ludieke manier ten huwelijk. In
juli gaat het tweetal trouwen,
maar echt officieel hadden ze
elkaar nog niet gevraagd. „Als
hij het niet doet, doe ik het maar
en dan meteen goed zodat heel
Zandvoort het kan zien," dacht
Koops blijkbaar

Foto André Licberom

Abonnementsprijzen: ƒ 18,75 per
kwartaal, ƒ 33,90 per half jaar, ƒ 59,20
Per jaar. Voor pn-ïtahnnnpps gelHen
andere tarieven Losse nummers ƒ
l 85.
Opgave abonnementen, verhuizin9en,etc: ma t/m vr 08.30-17 uur, tel
(020)-562.6211
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel.
(023)-5717166
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit
1941.

Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP).

Verbouwing
Wethouder Versteege is het
daar niet mee eens. Hij legt de
regel anders uit. „De raad beslist of de eigenaar mag taijbouwen en kan die verbouwing dus
altijd nog tegenhouden. Bovendien verplichten we de bewoner
om achteraf bij te betalen als
hij inderdaad wil bouwen."
Volgens Versteege ziet de eigenaar van Zandvoortselaan
113, die de grond nu nog huurt
voor slechts 2500 gulden per
jaar, van de koop af als de prijs

al bij voorbaat hoger dan 74.250
gulden wordt. De bewoner zou
evenmin nog langer iets voelen
voor het huren van de grond.
„En dan betekent het dat we
uiteindelijk alleen maar een
stuk natuur overhouden. We
staan nu dus voor de keus tussen 75 duizend gulden vangen
of een stuk grond overhouden
waar we niets mee kunnen
doen."
Dat laatste stuit op grote kritiek van de PvdA en de VVD.
Van Westerloo (PvdA) vindt
natuur geen verkeerde bestemming voor de grond. VVD-er
Van Marie zou het liefste zien
dat er nog een villa of twee-onder-een-kapwoningen gebouwd
worden als de grond overblijft.
De drie partijen hebben overigens niet alleen problemen
met de prijs van de grond. Ze
vinden dat de wethouder eerder
met de raad had moeten overleggen of de grond wel verkocht
moet worden. Vooral de PvdA
heeft er ernstige bezwaren tegen dat de wethouder suggereert dat de koop nu onomkeerbaar is, omdat er bij de bewoner
verwachtingen leven.

Kerstpakket voor
Poolse kinderen

Zakelijk bekeken

Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 023 - 5718648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. BIJ
geen gehoor' 020-6451515 tijdens
Kantooruren
Dick Piet (red chef), Ton van Doorn
(adj.chef/eindred.), Monique van
Hoogstraten
Vormgeving/Opmaakredactie: Hero
Blok (chef), Paul Busse, Pieter Hendal.
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.
Advertentieverkoop: Gasthuisplein
12. Zandvoort, tel 023 - 5717166.
Postadres postbus 26, 2040 AA
Zandvoort. Faxnummer: 023 5730497. M. Oosterveld. Kantoor geopend' maandag 13-16 u , dinsdag 1013, 14-16 u., woensdag 9-11 u., donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12
u
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn,
Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen, tel 020-6475393, Postadres' Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. Faxnummer: 020-6475449 Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271.
Faxnummer: 020 - 665.6321.
Verkoopmanager' R. Post.

struikelde al eerder over de
prijs van de grond.
Volgens de WD, PvdA en
D66 moet de grondprijs hoger
zijn dan negentig gulden per
vierkante meter, omdat de bewoner volgens deze partijen
dankzij zijn grotere tuin meer
aan zijn huis kan bouwen. Er
geldt namelijk volgens hen een
regel dat Zandvoorters een derde van hun kavel mogen bebouwen. Hoe groter de tuin, hoe
meer bouwmogelijkheden en
hoe waardevoller de grond, redeneren de drie partijen.

ZANDVOORT - Al diverse
mensen die hun nieuwsgierigheid niet konden bedwingen
hebben een kijkje genomen in
het raadhuis. Maar vanmiddag
om drie uur is het eigenlijk pas
echt zover. Dan opent burgemeester Van der Heijden het
nieuwe onderkomen van de
ambtenaren. Tussen kwart
voor vier en negen uur 's
avonds staan de deuren wijd
open.
Jongeren en volwassenen
kunnen meedoen aan het monopolytoernooi ('s middags tot
zes uur is het voor de jeugd, na
zeven uur voor de volwassenen). Verder zijn er rondleidingen, is er een tentoonstelling
van de kerstkaarten, de kunstwerken voor het raadhuis en de
geschiedenis van het raadhuis.
Want dat raadhuis staat er
inmiddels alweer sinds begin
deze eeuw. Er is telkens een
stukje aangebouwd. De voorlaatste uitbreiding was in november 1980 klaar. Destijds
schreef Margreet Ates in het
Zandvoorts Nieuwsblad: „Het
raadhuis van Zandvoort heeft
een bewogen geschiedenis achter de rug, terwijl het toch nog
relatief zo'n jong gebouw is."
Eerst bood de Zandvoortsche
Terrein en Hotelmaatschappij
de gemeente een stuk grond
aan op de hoek van de Burgemeester Engelbertstraat en de
Piet Heinstraat. Pas na veel gedoe werd het de hoek van de
Grote Krocht en de Haltestraat. Inmiddels weten we dat
in de jaren tachtig en negentig
opnieuw de raad moeite had
met het vinden van een locatie.

ZANDVOORT - Geef de Poolse kinderen een kerstpakket.
Dat stelt de Stichting Een Hart
voor Polen voor. De Zandvoorter Rien Couvreur houdt deze
week een actie voor tweehonderd kinderen in de Poolse stad
Chorzöw.
„Als iedereen een tientje
geeft, kunnen we ze allemaal
blij maken met iets eetbaars en
iets leuks," zegt Couvreur.
„Maar we zijn ook al blij als
mensen vijf gulden schenken.
Veel kleintjes maken één grote."
Iedereen kan zijn bijdrage zaterdag tussen kwart over tien
en één uur kwijt in Café Neuf,
want daar zit de Zandvoortse
vertegenwoordiger van de
Stichting Hart voor Polen
klaar.
Vorig jaar hebben de kinderen ook een pakket gekregen.
,,Ze waren er toen ontzettend
blij mee. Je moet maar zo denken: anders krijgen ze niets,"
aldus Couvreur.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt
op donderdag m Zandvoort, Bentveld
en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV. Hoofdred J.M. Pekelharmg.
Hoofd commercie: J.F. Sas.

Gewonde agent
zit nog thuis
ZANDVOORT - De politieman die maandagmorgen
gewond raakte bij de arrestatie van een vreemdeling
zit ziek thuis. Hij heeft veel
hechtingen in zijn gezicht,
brandwonden aan zijn hand
en is nog steeds aangeslagen
door de gebeurtenis.

Plotseling komt Ron Rio, de
sprekende pop eruit. Door Peter den Boer wordt hij op
schoot gezet. De pop laat zich
vervolgens helemaal gaan en
knalt er zoveel negatieve teksten over het college van B en W
uit, dat het hoofd Reiniging
hem absoluut niet meer in de
hand heeft. Den Boer maant
hem tot stilte, maar de pop
draait dol. Uiteindelijk springt
hij bij het publiek op schoot en
is nu helemaal niet meer tot
bedaren te brengen. Hij gaat zo
op in zijn rol dat de bril van Den
Boer met een salto door de
lucht slingert. Een schitterende act op hoog niveau.

Meningen

Zandvoorts
Nieuwsblad

Makelaars zijn huiselijk
maar soms wel chaotisch
Royale bank met brede, dikgevidde mg- en zitkussens.
Uitgevoerd m geschuurd leer. 3+2-zits v.a. 3895,-

,VOG^

2-zits v.a.

1810.-

/MOMEL

De Bank
van Nederland
Mantel bij van Reeuwijk - Sniep 7 -

Meubelboulevard Amsterdam /Diemen - Tel. 020-6 994111 Ringweg AIO - afrit S113
Monttlundl u m AlkmMr, Apeldoorn, Anihtm,A\el, Rcuru.i}k, Brcil* Diemeti, Groningen, Heenmtcn, Htcrloi,
Lndtdicndam, OUcniiul, Roermond, Rotlerjjm, SWrrc/jl, Son/Eutdmin, SficNti/fomoir/GiiMm/in, Utnclit,
Zotter*oWt, '/.tttphcii en 7."u.olie

ZANDVOOBT - Klantvriendelijk en huiselijk,
maar ook soms wat chaotisch en niet commercieel
genoeg. Dat zijn volgens een
doctoraalscriptie van K.
Veenhof de belangrijkste
kenmerken van het Zandvoortse makelaarskantoor
Cense en Van Lingen. Zo
blijkt uit het vakblad Vastgoed van december.

zich de kritiekpunten aangetrokken. Er is een nieuwe hypotheek- en verzekeringsadviseur
aangetrokken. Bovendien vergadert het zevenkoppige team
inmiddels regelmatig en zit er
binnenkort tussen de middag
altijd iemand aan de telefoon.
„En zelf loop ik met een draagbare telefoon rond, al heb ik
eigenlijk een hekel aan zo'n dingetje," aldus J. van Lingen.

Uit het onderzoek van Veenhof komt het makelaarskantoor redelijk positief naar voren, alhoewel er pok wat minpuntjes zijn. Zo vinden sommige klanten dat zaken chaotisch
worden afgehandeld, dat een
paar personeelsleden in het
verleden te onervaren waren en
dat de bereikbaarheid te wensen overlaat. Tussen de middag
is het kantoor bijvoorbeeld gesloten en staat het antwoordapparaat aan.

Om beter op te vallen gaan de
makelaars de pui van het kantoor achter het huis van Ger
Cense verbouwen. Ze willen
daarnaast de vitrine m het centrum beter bijhouden. Van Lmgen: „Dat betekent wel extra
werk, maar het is wel belangrijk."
Hij pleit bovendien voor samenwerking met de andere
twee makelaarskantoren in
Zandvoort. „Nu lopen de Zandvoorters de drie makelaars zelf
af. Maar het zou nog beter zijn
als we meer onderling gaan sa- Hebben de vissen misschien dinsdagavond met vuurwerk gespeeld? De KNRM ging achter twee
rode vuurpijlen aan, maar kon niets vinden
illustratie Mm t- de HOOI
men werken."

Cense en Van Lingen hebben

i
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möhringer liften b.v.

SLIPS IN ALLE

H

dochteronderneming van het Duitse concern C. Haushahn GmbH & Co. te Stuttgart, produceert en installeert horizontale en verticale transportsystemen (w.o.
Liften).
Mohnnger Liften B.V. bouwt naast gewone liften een
grote diversiteit aan andersoortige liften waaronder
glasliften en kolomliften in elektrische en hydraulische
uitvoering.
Gezien de toename van onze orderportefeuille vragen
wi| een:

SERVICEMONTEUR M/V
onderhouds-, reparatie- en storingsdienst,
die na een inwerkpenode zelfstandig een eigen klantenkring kan bedienen.
Opleiding:
MTS-WTB, MTS-E, VEV-monteur of gelijkwaardig.
Kandidaten met ervaring als liftmonteur genieten de
voorkeur
Rijbewijs BE. Leeftijd 25-35 jaar.
Wonende m de regio Amsterdam/Almere.
Naast de gebruikelijke sociale voorzieningen bieden
wij een prettige en interesante werkkring.
Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitatie
binnen 8 dagen richten aan:
HAUSHAHN MÖHRINGER LIFTEN B.V.
Postbus 545,2003 RM Haarlem

MODELLEN
EN KLEUREN

SINGER
naaimachines
Zandvoort
Kerstfeest
,, bij Gran Dorado Zandvoort

overlockmachines
kledingreparatie *-£
reparatie van
fournituren
alle merken
naaimachines
handwerk en
artikelen

GELDIG VAN 1 T/M
31 DECEMBER 1995
DIJ A A N K O O P VAN
DRIE SLOGGI SLIPS
VAN EÉN MODEL
IS DE VIERDE GRATIS

1e kerstdag, 25 december 1995
In Le Gran Buffet, een restaurant met een prachtig uitzicht
over zee, serveren wij tussen 12.00 en 14.00 uur een overheerlijke brunch a ƒ 42,50 per persoon. Vanaf 17.00 uur kunt u deelnemen aan het Gran Buffet Noël Dansant a ƒ 85,- per persoon.

&

VERKRIJGBAAR BIJ

»

Op de Gran Place zijn dit jaar in de diverse restaurants buffetten opgesteld, waar u voor slechts ƒ 49,50 per persoon van kunt
genieten.

2e kerstdag, 26 december 1995
Le Gran Buffet heeft op deze dag een overheerlijke buffet è
55,- per persoon.

In het Pannekoekenhuis kunt u voor ƒ 39,50 per persoon gezellig steengrillen.
U bent om 17.00 uur of 20.00 uur van harte welkom.

Alle diners zijn onder muzikale begeleiding!

Kinderen t/m 11 jaar eten mee voor de halve prijs.
Natuurlijk kunnen wij ook een kindermenu a ƒ 17,50 serveren

U kunt op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
reserveren bij Tanja Hempenius op
telefoonnummer 5720 000 toestel 1024.

Haltestraat 55

Daging Belado
drooggebakken pittig rundvlees gerecht
met Sajoer Lodeh
(groente, ui, cocosmelk)
met
witte rijst / nasi / bami of mihoen

ƒ 14,50
Bestel tijdig uw Kerstmenu.
Wij bezorgen beide dagen GRATIS.

Nieuwjaarsdag, 1 januari 1996
U kunt nog lekker uitslapen, want pas om 12.00 uur serveren wij
een 'Happy New Year'-brunch a ƒ 42,50 per persoon in Le
Gran Buffet.

Kroon Mode

WEEKMENU

In La Brasserie serveren wij een exclusief 6-gangen diner af 85,per persoon.

!

4 GANGEN-KEUZE-MENU
Prijs per persoon ƒ 82,50

EN HEREN

TIJDELIJK

%
Ook met de feestdagen bent u
2j> van harte welkom bij Gran Dorado Zandvoort.

La Brasserie is op 2e kerstdag de lokatie voor een 4-gangen diner a la chef voor ƒ 49,50 per persoon.

Genieten én verwend worden!
Op veler verzoek geopend op 2de
Kerstdag
en wel vanaf 14.00 uur.
Dit jaar bieden wij een verrassend

DAMES

Zeestraat 48
Zandvoort
tel. (023) 5720072

THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Graag tot ziens!
en

O|VZ

U wilt meer informatie?
Bel ons even: 023-5712121
Ook Nieuwjaarsdag geopend vanaf
14.00 uur.

Visspecialiteitenrestaurant
Schut,
Kerkstraat 21, Zandvoort.
Tel. 5714764 - 5714090

Glazenwassen]
9 specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
0 schoonmaak van
luxaflex
• verhuur
tapijtreinigers

MVB

*MTW

Nieuwsblad
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wensen u

M^B« W ^KV*«^M

STPÜ;

Model A

Wat u doen moet: zoek in advertenties de kerstboompjes en plaats de letter op
de aangegeven plaats. Breng of stuur uw oplossing naar Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort, uw inzending dient vóór 22 december in
ons bezit te zijn.

ƒ45,-

4

1 2 3

5

6
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Model B

&{ïeuwjaarsgrôet in het
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•

•

*
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l Nieuwsblad
van 28 december 199 S

39 40 41 42 43 44 45 46
*

ƒ70,-

•

*

*

•

•

•

•

Ik kies model:

Deze oplossing is ingezonden door:

Naam:

Naam:

Adres:
Postcode:
Plaats:

Model C

•

47 48 49
•

8

•

Adres:
Postcode + woonplaats:
Deze-prijzen worden onder de goede oplossingen verloot en bestaan uit:

Hoofdprijs
CAFÉ NEUF

Handtekening:

Haltestraat
diner voor
2 personen inkl. fles wijn
Prachtige Troostprijzen

Mijn tekst luidt:

MANNEKE VOIT
Buureweg 1-3
4 waardebonnen a 25,-

15

Onze
kerstmannen delen
zaterdag
16 december
mandarijnen
-. ^ ; i - * *\ ; ~ * « ' ' » - ~>•
i "- „' t "* "* ' ***-V *" <
" * * '
-,~- ,*1 *<\,. •;%\ i^
S

s

ƒ100,-

Inzenden tot uiterlijk 14 december 1995 naar:
Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
of aanleveren Gasthuisplein 12, Zandvoort,
tel. 023-5717166, fax: 023-5730497
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'Mijn kennissenkring is enorm uitgebreid'
Zandvoort telt enkele
honderden vrijwilligers
die voor anderen het
vuur uit de sloffen
lopen. Meestal treden ze
niet voor het voetlicht,
ook niet op zo'n
Vrijwilligersdag die
vorige week werd
gehouden. Maar ze zijn
wel onontbeerlijk voor
het dorp. Cor
Schilpzand is zo
iemand. HJj is secretaris
van het Centrum voor
Vrijwillige
Hulpverlening, hij zit
achter de telefoon, hij
rijdt mensen naar het
ziekenhuis en hij zit in
de redactie van het
huisorgaan. „Ik begon
met een paar uurtjes
per week, maar het is
eigenlijk van kwaad tot
erger gegaan," zegt hij
met een glimlach.

door Monique
van Hoogstraten

rr WAS WEL DE TOP,"
zegt Cor Schilpzand.
„Het feest van de Vrijwilligersdag vond ik tot nog toe
altijd erg leuk, maar dit stak er
echt met kop en schouders bovenuit omdat de sfeer zo goed
was. Iedereen was erg enthousiast." De 61-jarige vrijwilliger
van het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening is er een dag
na het feest nog steeds vol van.
Hij is geen vrijwilliger omdat
hij zichzelf nu zo belangrijk
vindt, zegt hij. „Maar ik had zoveel tijd nadat ik met werken
gestopt was, dat ik vond dat ik
wel wat kon doen voor anderen.
Zeker toen ik een jaar of vijf
geleden in de krant las dat er
geen reacties waren gekomen
op een smeekbede van Mini de
Wolf voor vrijwilligers."
Schilpzand vervolgt: „Ik gaf
me op voor de telefoondienst.
Op een keer was er echter niemand om een mevrouw naar
het ziekenhuis te brengen. Zo
ben ik er verder ingerold. Nu

met

de badplaats door

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden

Boortoren Een boorinstallatie voor de kust van
Zandvoort is niet aanvaardbaar. Dat vindt de
gemeente. De burgemeester en de wethouders
hebben inmiddels een brief naar de provincie
gestuurd om te vragen of zij geen toestemming
aan Mobil wil geven, die proefbormgen voor de
kust gaat verrichten.
Zeehondjes De zeehondjes die zaterdagmorgen
in Zandvoort op het strand zijn aangespoeld,
maken het goed. Ze worden verzorgd in de zeehondencrêche van Leni 't Hart. Ze zijn vanaf de
Engelse kust naar Nederland gedreven.
KNRM Een reddingsboot moet er gewoon zijn.
Dat vindt burgemeester Van der Heijden. Bij de
viering van het 150-jarig bestaan van het wippertoestel van de KNRM stelde hij zich vierkant
achter de redders op. Al enige tijd staat de aanwezigheid van een reddingsboot in Zandvoort
ter discussie. Die zou met meer nodig zijn nu er
zoveel moderne apparatuur ingezet kan worden.
Brandweer De gemeenteraad en het college zijn
vorig jaar niet op de hoogte gesteld van een
overschrijding van het budget voor de brandweer. De kosten vielen een ton hoger uit dan was
beraamd. Het college betreurt de gang van zaken
en sommige raadsleden zijn erg boos.
Circus Play-In, uitbater van het Circus, is teleurgesteld. De naam 'Circustheater Zandvoort' mag
niet meer gebruikt worden, omdat het Circustheater in Scheveningen daar bezwaar tegen aangetekend heeft bij de rechter. Bovendien is de
exploitant van het Circus teleurgesteld, omdat
de Stichting Leefbaar Zandvoort een brief naar
Scheveningen heeft gestuurd met de mededeling
dat de naam 'Circustheater Zandvoort' de lading
niet zou dekken.
Zeeweg Een deel van de Zeeweg wordt visueel
versmald. Er komen strepen en stippen op het
wegdek om te voorkomen dat automobilisten te
Cor Schilpzand brengt regelmatig ouderen naar het ziekenhuis. „Dan realiseer ik me weer even dat ik enorm bof met mijn hard
door de bocht scheuren.
gezondheid"
probeer ik het rijden wel te beperken, want er zitten soms nadelen aan. Je weet namelijk niet
hoelang je met je cliënt in het
ziekenhuis bent." Inmiddels is
hij ook secretaris geworden.
„Maar na de fusie word ik tweede secretaris. Dat vind ik prettiger, want notuleren en vergaderen is niet het fijnste werk. Het
is prettig om dat straks af te
wisselen of samen te doen."

Gezond
Vrijwilligerswerk geeft soms
een hoop voldoening. „Als je iemand naar het ziekenhuis hebt
gebracht heb je het gevoel datje
iets goeds hebt gedaan. Bovendien realiseer ik me altijd weer
even als ik in het ziekenhuis
kom, dat ik enorm bof. Ik ben
telkens weer blij omdat ik nog
redelijk gezond ben."
„Het leuke van dit werk is
daarnaast dat mijn kennissenkring met vijftig uitgebreid is.
We vormen een vrij hechte

club. Doordat we met zijn allen
één doel voor ogen hebben, ontstaat er een band."
Hij vindt het ook een voordeel dat hij allerlei mensen tegenkomt. „Dat geldt voor de
collega's en voor de cliënten.
Niet elk oudje valt je dankbaar
om de hals als je iets voor hem
of haar gedaan hebt. Omgekeerd maak je ook grappige
dingen mee. Zo haalde ik een
paar jaar geleden een vrouw op
in het Huis in de Duinen die
eruit zag als 75, maar in werkelijkheid 100 was. En Pieter Joustra vertelde op het feest over
een vrouw die een bloemkool
wilde. Ze vond echter de bloemkool te groot. Uiteindelijk besloot de vrijwilliger die de
boodschappen had gedaan, zelf
die avond maar een halve
bloemkool op te eten."
Binnen de groep vrijwilligers
ontmoet hij eveneens veel verschillende karakters. „Het is
opmerkelijk dat sommige mensen altijd klaar staan voor an-

deren. Dat merk ik als ik bij de
telefoondienst een vrijwilliger
probeer te zoeken. Ik heb trouwens erg veel bewondering en
waardering voor Mini de Wolf,
onze beroepskracht, en voor
onze penningmeester Van Staveren die toch elk jaar weer de
financiën op orde weet te nouden, ondanks de sterk gestegen
kosten en het achterblijven van
de subsidie."
Hij vindt het weieens moeilijk om te bepalen waar de
grens ligt: wat kan een vrijwilliger nog doen en wat moet hij
doorverwijzen? „Ik hoorde
daar op een cursus in Lelystad
een mooi voorbeeld van. lemand vertelde dat ze gebeld
werd door een mevrouw die de
ramen gelapt wilde hebben.
Maar ja, daar zijn eigenlijk glazenwassers voor. Toch ging ze
er naar toe. En wat bleek? De
zieke vrouw lag al een tijdje
naar een vogelpoepje op het
enige raam in de kamer te kij-

ken. Ze was blij dat ze er toch
even langs gegaan was."

Voorbijlopen
Wie zich zoals Schilpzand tot
over zijn oren in het vrijwilligerswerk stort, komt zichzelf
ook weieens tegen. „Het loopt
vaak uit als ik achter de telefoon zit. Het kost toch allemaal
meer tijd dan je denkt. Tijdens
mijn werk heb ik vroeger echter gemerkt dat ik mezelf niet
voorbij moet lopen. Op een gegeven moment, ik weet het nog
precies, dreigde dat wel hier in
Zandvoort te gebeuren. Ik zat
in meerdere besturen en commissies en ging thuis weg met
drie dingen m mijn hoofd. Maar
toen ik eenmaal bij het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening arriveerde wist ik niet
meer wat ik moest doen. Op dat
moment dacht ik 'ho' en ben ik
uit één van de commissies gegaan. Je moet wel zorgen dat de
wal bij het schuurtje blijft."

j Kerkdiensten
Weekend
2/3 december 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds van Leeuwen.

Krocht 45:
Zaterdag 19.00 uur: mevr. Wassenaar en mevr. Bleijs.
Zondag 10.30 uur: mevr. Wassenaar en mevr. Bleijs.

GeloofsgemeenGereformeerde Kerk, Juliana- Vrijzinnige
schap NPB, Brugstraat 15:
weg 15:
Zondag 10.00 uur: ds vd Vate. Zondag 10.30 uur: luisterdienst
rondom het kerstoratorium
Rnnmskatholieke Kerk, Grote van Oosterhuis en Oomen.

j Weekenddiensten
Weekend:
16/17 december 1995

Speelweek van 14 t/m 20 December

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5761584.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE: Dierenbescherming
023-5246899
(gratis), Regionale Dierenambulance
alarmnummer
023-5334323.

NEDERLANDESE
VERSIE

A.L
Dagelijks
13.3O

A.L
Dagelijks
15.30

Do t/m Di
19.00 en 21.30
Woensdag 20 December om 20.OO uur

WEST SIDE STORY
Regie: Robert Wise
met: Natalie Wood, Russ Tamblyn en Richard Beymer

WORDT LID VAP1 DE FILMCLUB
Qasthulspleln 5,2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686

HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging:: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en hulp tel. (023-) 5717373,
op
alle
werkdagen van
10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,

tel. (023-) 5719393. Open voor
alle vragen van ouderen op
maandag 09.15 - 12.15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur. Wilt u zekerheid
dat de coördinator aanwezig is.
Of bent u zelf niet in staat om
langs te komen? Bel dan voor
een afspraak tel. (023-) 5719393.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
13459 bgg 023-5320464. Spreekuur
op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak. Telef. Meldpunt
Sexueel
Geweld:
tel.
023-5340350 op werkdagen
12.00-14.00 uur en maandag- +
donderdagavond
19.00-21.00
uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19.00 - 21.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVHX Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

j Burgerlijke stand
Periode 5 december tot en met
11 december.
Geboren: Vince, zoon van Karin van Zeeland.
Overleden: Johannes Adrianus
van Leuven op 75-jarige leeftijd.
Gerritdina Margaretha Visser-Kok op 61-jarige leeftijd. Nicolaas Bos op 70-jarige leeftijd en
Elizabeth Bossert-Vring op
90-jarige leeftijd.

Huizen Het waterwingebied bij de Zuidrand van
Zandvoort vormt een belemmering voor nieuwbouw. Het is dan ook de vraag of de gemeente
wel genoeg huizen kan bouwen voor haar mwoners. Dat zegt de Provinciale Planologische
Commissie. Zandvoort zou woningen in en rond
de dorpskern moeten bouwen. De Provinciale
Planologische Commissie vindt bovendien dat
het circuit moet verdwijnen.
Sneeuw En toen was er ... sneeuw. Zandvoort is
zaterdag bedekt door een witte laag. Er zijn al
kinderen op sleetjes gesignaleerd in de duinen.
Het feest duurde echter maar een dag. Daarna
smolt de sneeuw weg.
Middenstanders De winkeliers hebben grootse
plannen voor de Grote Krocht. Zij gaan actie
ondernemen om de drie lege winkelpanden weer
op te vullen. Bovendien hebben ze het gemeentebestuur gevraagd om de straat te versmallen
Zo'n brede straat is niet aantrekkelijk voor het
publiek, vinden ze. Met een verlichte fontein zou
de straat ook een oppepper krijgen.
Krakers De krakers in Hotel Sandra aan de Hogeweg heten niet langer zo, maar hebben een
officiële status gekregen. De gemeente en de
eigenaar van het pand ziet ze als woningzoekenden.
Duinen Het bestaande fietspadennet in de duinen verbeteren, heeft meer zin dan nieuwe fietspaden aanleggen. Zo spaar je de duinen. Dat
vindt de Stichting Duinbehoud uit Leiden. De
ENFB pleit echter voor een verbinding tussen
Parnassia en IJmuiden en een nieuw fietspad
door het Kraansvlak.
Zeiler Catamaranzeiler Gerard Loos kijkt terug
op een mooi avontuur in Amerika. In Flonda
deed hij mee aan de Prindle 18 Kampioenschappen. Hij werd achtste. Loos ging na Amerika
naar Sint Petersburg voor een wedstrijd, waar
hij op de 15-e plaats eindigde.

W

e gaan weer naar 'het ouwe-jaar toe'. Dat bemerkte ik, toen ik nog
net op tijd kon wegduiken voor
een rondvliegend rotje. Nu ben
ik ook jong geweest, maar ik
betrap mijzelf hier op een ernstige en niet meer te overbruggen generatiekloof. Klierige
pubertjes ruiken dat meteen.
Het liefst geef ik zulke jongetjes een flinke 'knal' terug.
Ook 's nachts overkomt het
me weer regelmatig, dat ik
door een 'mat' van zo'n duizend rottige rotjes, omgeving
Haltestraat, uit mijn slaap
wordt 'gelanceerd'. Dit weekend, toen mijn neefje van drie
bij mij logeerde, was het weer
raak. Ik weet niet of u weet hoe
lang een duizendklapper 's
nachts duurt? Gelukkig sliep
het ventje er met een gelukzalige glimlach op zijn wangetjes
doorheen en bedacht ik me
plotseling, dat ik het bidden
nog steeds niet verleerd was.
Nou is dat kereltje zo pienter
als wat. Hij genoot dit weekend
echt van alle mooie kerstversieringen in de etalages. Zelfs
achter het raampje van rnakelaar Cense & van Lingen (op de
Grote Krocht) zit een leuk

beest, wist u dat? Ik loop er
met mijn dromerige hoofd gewoon langs, maar mijn kleine
vriend had het poppetje meteen in de gaten. „Eland," sliste
hij, met de speen als een afgekloven sigaartje in zijn mondhoek.
Ook de 'sneeuwende kerstboom' die staat opgesteld in de
stationsrestauratie van NS,
kon het ventje lang boeien. De
kerstboom op het Raadhuisplein scoorde echter minder
hoog. 'Scheef', was zijn enige
slissende, doch eerlijke commentaar.
Nu moetje een gegeven
paard niet in de bek kijken,
vind ik. Die boom is ons geschonken door 'Stichting
Strandkorrels'. Zij hebben
toch maar weer mooi in de buidel getast, omdat niemand een
cent over heeft voor de kerstsfeer in ons dorp. Maar toen ik
van de week zag hoe ze dat gehavende groene gevaarte naar
boven hesen en hij zo uit het
lood en half afgevreten daar

stond, werd ik opeens bloednerveus. Ik keek naar die
boom en dacht: 'dat komt nooit
meer goed'. Het leek wel, of er
aan een kant een trekker overheen was gereden. De enige oplossing voor dit drama leek mij
om de andere kant ook maar
bij te snoeien. Net zoals een
slechte kapper doet, als hij het
haar van zijn klant aan de ene
kant te kort heeft weggeknipt.
Maar ja, dan krijg je weer zo'n
eng lang nekkie.
In een poging om de kale
plek wat te camoufleren zijn er
nu een aantal kerstbomen
naast de boom geplant. Het is
net alsof iemand een mooi pak
aangetrokken heeft, maar vergeten is om zijn schoenen te
poetsen. Als ik ernaar kijk, begint mijn hoofd alweer te malen: we hebben een raadhuis
van vijf miljoen met te nauwe
deuren, een ruim budget voor
kunstwerken, maar geen geld
voor een beetje knappe kerstverlichting in de straat. En nu
ook nog een scheve, afgeknabbelde kerstboom met een toupetje. Ik kan de kerstfeer maar
met te pakken krijgen.
MARTHA BURGER

Smid legde op de molensteen
ijzeren band om houten wielen

De boerderijen, vuurboeten
(vuurtorens),
timmerwerven,
visdrogerijen en voermanderrjen zijn in Zandvoort allang verleden tijd. Drie jaar geleden verdween pok de smederij aan de
Gasthuisstraat 2. Het pand met
tuitgevel, gefotografeerd vanuit
het Achterom, staat bekend als
de smederij van Dorsman. De
woning stamt uit de vorige
eeuw. Dit is te zien aan de ramen, de zogenaamde vierruiters, het formaat steen - drielingen - en aan het metselverband.
Zowel smederij als woonhuis
is gemetseld van steensmuren
en aan de buitenzijde gepleisterd en daarna wit gemaakt. De
woning (op de voorgrond), met
klein voorraadkeldertje, grenzend aan de smederij (links),
had een plavuizenvloer en een
plint met witte tegels tegen optrekkend vocht.
De woning bestond uit twee
delen: keuken en woonkamer.
In de woonkamer bevond zich

ZANDVOORT - Twee automobilisten zijn vrijdagmiddag
ernstig gewond geraakt bij een
frontale botsing op de Zandvoortselaan, ter hoogte van
Huis in de Duinen. Een 81-jarige Zandvoortse die richting
Aerdenhout reed kwam door

Met medewerking van
C J. Wagenaar

een dubbele bedstede met koppieskast en in een van de bedsteden stond de kribbe met het
jongste kind. De voordeur bevond zich aan het rechterdeel
van de smederij en de woning
kon alleen via de smederij betreden worden. De grote schoorsteen aan de Gasthuisstraat
herinnert aan het smidsvuur. In

Ernstig gewond

de smederij stond een aambeeld, waar de paarden werden
beslagen. Naast de smederij bevindt zich een later aangebouwd
woonhuisje: Achterom la.
Het gehele complex was voorzien van een onbeschoten kap
met een gietijzeren dakraam en
een glazen pan. Het dak is gedekt met genuanceerd oudhollandse rode en blauwe dakpannen.
Op het plaatsje voor de smederij bevindt zich een molensteen met een gat in het midden
waarop de smid de wielen met
een naaf in het gat kon voorzien
van ijzeren banden. Op het
plaatsje was tevens een pompje
en een bakje voor het nodige
koelwater.
Het pand is in 1992 gerestaureerd. De smid deed ambachtelijk smidswerk. Hij maakte karren, muurankers, gereedschappen en was tevens de sleutelspecialist. Het oudste deel van
de smederij dateert van 1780.
Foto Anclie LiL'bi'iom

moesten per ambulance naar
het Spaarneziekenhuis in
Haarlem gebracht worden. Het
een black-out op de andere wég- verkeer op de Zandvoortselaan
helft terecht. Zij botste frontaal stond door het ongeluk enige
op de auto van een 56-jarige tijd in de file.
man uit Zandvoort. Beiden

Wegens de begrafenis van onze oprichter en
oud-directeur

Herman Strijder Sr.
is ons bedrijf Auto StrijderB.V.
a.s. zaterdag 16-12-1995
de gehele dag gesloten.
Auto Strijder B.V.
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Met heel veel Toerkoop voordeel
Een leuke
verrassing
bij elke boeking.'

100.- korting
bij boeking uit
Hotelplanbrochures.'

250.- korting
bl) boeking voor
Gran Dorado.'

Kinderen tot 12
jaar gratis naar
Eurodlsneyl*

Nieuwe voordelige
vakantie Garantie
Reisverzekering

TOERKOOP Reisburo Zonvaart
Alkmaar Europaboulevard 181
tel. 072-5622424- fax 072-5625844

Heemskerk G. van Assendelftstr. 18a
td. 0251-231441-fax 0251-243144

UitgeestMiddelwegó
tel. 0251-315050-fax 0251-314293

Beverwijk Breestraaf 4
lel. 0251-212450-fax 0251-226757

Heerhugpwaard Middenwaard 20
tel. 072-5716744-fax 072-5717024

Velserbroek Winkelcentrum 6
tel. 023-5392223-fax 023-5392879

Heiloo Winkelhof 't Looi 9
Zandvoort Grote krocht 20
tel. 072-5332114-fax 072-5338534
tel. 023-5712560 fax 023-5720074
* Vraag naar de voorwaarden en meer informatie op één van onze reisburo's

CastricumBurg. Mooystraat 21 a
tel. 0251-655671-fax0251-653007
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Derde inspraakavond concept-structuurschets in kantine Zandvoortmeeuwen

Burgemeester aan het bier

Bankjes

'Kilometerzones maken Noord veiliger'
ZANDVOORT - Om de stankoverlast in Nieuw-Noord te
voorkomen zou de waterzuivering moeten verdwijnen. Bovendien moeten er meer ambachtelijke bedrijven en ateliers op het bedrijfsterrein komen. Dertig kilometerzones
kunnen in Oud-Noord de veiligheid op straat bevorderen
en een fietspad door de begraafplaats zou Noord dichter bij
het centrum brengen. Dat staat in de concept-structuurschets die vrijdag in de kantine van Zandvoortmeeuwen
aan de orde komt.
Tijdens de derde inspraakavond staat Noord op de agenda.
Het is de bedoeling dat bewpners van deze wijk hun zegje
doen over de ideeën die de gemeente in de concept-structuurschets oppert. Een van die
ideeën heeft al heel wat commotie opgeleverd. Zo reageerde
een Zandvoortse vorige week
erg boos in het Zandvoorts

Nieuwsblad omdat ze een fietspad door de begraafplaats niet
ziet zitten.
De dertig-kilometerzones vallen waarschijnlijk in betere aarde bij bewoners. Zo hebben de
kinderen van de Potgieterstraat al eens aangegeven dat ze
erg graag willen dat hun straat
woonerf wordt. Ze kunnen dan
meer op straat spelen.

Bril en gebit geheel vergoed
ZANDVOORT - Uitkeringsgerechtigden krijgen
vanaf l januari alle kosten
van bijvoorbeeld een nieuwe bril of kunstgebit terug
van de gemeente. Tenminste, als de gemeenteraad
dinsdagavond
akkoord
gaat met de afschaffing
van het drempelbedrag
voor de bijzondere bijstand.
Tot nog toe gold een eigen
bijdrage van 186 gulden per
jaar. Na l januari zou die drie
gulden minder worden, tenzij
de gemeenteraad dinsdag
deze eigen bijdrage helemaal
afschaft. Het ziet er wel naar
uit dat dat gebeurt, want de
commissie Maatschappelijk
Welzijn stond daar vorige
week unaniem achter.
Het afschaffen van het
drempelbedrag kost de gemeente naar schatting 34 tot
40 duizend gulden. „We hopen dat we dat geld kunnen
dekken met het oude budget
van de bijzondere bijstand."
Door een nieuwe regel van
de rijksoverheid doen waar-

schijnlijk veel meer mensen
dan tot nu toe een beroep op
de bijzondere bijstand. Behalve de mensen die bedragen lager dan 186 gulden de•clareren, komt er nog een
nieuwe groep bij. De bewoners van Nieuw Unicum, De
Meent en het Strandhotel
mogen vanaf l januari in de
gemeente waar ze wonen een
aanvraag indienen. Voorheen
moesten ze dat doen in de
gemeente waar ze vandaan
kwamen. Voor Zandvoort betekent dat dat er vermoedelijk driehonderd nieuwe aanvragers zullen zijn.
Om te voorkomen dat de
ambtenaren te veel tijd kwijt
zijn met allerlei kleine aanvragen, moet men de bonnen
van kleine bedragen opsparen tot het einde van het jaar.
De bijzondere bijstand is
bedoeld voor iedereen die net
boven of onder het minimuminkomen zit, zoals bijstandsgerechtigden en AOW-ers.
Zij kunnen hun nieuwe bril
of de lening voor een andere
koelkast vaak niet zelf betalen.

Wie door de wollige taal van
de
concept-structuurschets
heenprikt, ontdekt dat er volgens de gemeente her en der
nog wel wat ruimte is voor nieuwe woningen. Waar die zouden
moeten komen, is echter niet
duidelijk. Ook blijkt niet uit de
tekst welke straten de gemeente smaller wil maken en welke
niet.

ZANDVOORT - Waar zijn de
witte bankjes in de hal van het
raadhuis getaleven? Er gaat een
gerucht dat ze bij de verbouwing weggegooid zijn, maar dat
is slechts een roddel. Mogelijk
staan ze ergens opgeslagen. Tijdens de commissie Ruimtelijke
Ordening kwam er echter geen
duidelijkheid over. Wethouder
Versteege kon geen antwoord
geven op een vraag van Lou Koper (D66) over de bankjes.

aan- en afvoerroutes naar Gran
Dorado te verbeteren en maatregelen te nemen tegen luidruchtige gasten. Het vakantiepark zou ook aantrekkelijker
moeten worden voor Zandvoorters die een ommetje willen maken. Bovendien vindt de gemeente dat er een pendelbus
moet komen die de gasten van
Gran Dorado vervoert.

Cursussen

Het opknappen van het winGeluidswallen rondom het
kelcentrum, broodnodig vol- circuit kunnen volgens de congens de voorlopige structuur- cept-structuurschets de geschets, is wel een concreet luidsoverlast voor de buurten
voorstel. De gemeente stelt rondom het circuit vermindedaarnaast voor om meer wan- ren. De entree van het circuit is
delpaden en fietsroutes aan te nu onduidelijk. Daar moet volleggen.
gens de gemeente wat aan geVerder is het nodig om de beuren.

ZANDVOORT - Van kleien
tot vliegers bouwen en van
bridgen tot koken. In taiiurthuis 't Stekkie staan allerlei
nieuwe cursussen op het programma. Wie wat voor de cursussen voelt, kan zich opgeven
bij M. Hillebrink (telefoonnummer 5717113). Er zijn zowel cursussen voor kinderen
als voor volwassenen. De kosten variëren van 25 gulden tot
160 gulden.

Toneelvereniging brengt
voorstelling 'om te lachen'
ZANDVOORT - 'Je weet wat
je hebt'. Zo heet het blijspel dat
toneelvereniging Wim Hildring
vrijdag, zaterdag en zondag in
gebouw De Krocht opvoert.
„Het is een stuk om te lachen,"
zegt voorzitter Pieter Joustra
dan ook. De yoorstellingen taeginnen op vrijdag en zaterdag
om acht uur. Op zondag is de
aanvang om één uur.
Het stuk gaat over Martha en
Herman, die 25 jaar getrouwd
zijn. Martha wil graag hun huwelijksreis nog eens overdoen,
maar Herman blijft liever
thuis. Als Martha onverwachts
terugkeert, blijkt dat Herman
zich ook niet verveelt. Volgens
Pieter Joustra speelt Wim van
Duijn (Herman) een glansrol.
„Zonder de anderen tekort te
doen," haast hij zich te zeggen.
Ed Fransen doet de regie.
De kaartverkoop loopt erg
goed, maar er zijn nog wel wat
kaarten verkrijgbaar bij Foto
Boomgaard op de Grote Krocht
en bij De Gaper in de Kerkstraat. Ook aan de zaal kan
men kaarten kopen.
Toneelvereniging Wim Hildering heeft overigens over
twee jaar iets te vieren. Dan be-

staat de vereniging vijftig jaar.
Volgens Joustra is het de bedoeling om net als tien en twintig jaar geleden een openluchtstuk te brengen op het Gasthuisplein. Dat moet deze keer
gebeuren samen met De Wurf
en waarschijnlijk ook de Operettevereniging.
Wim Hildering telt inmiddels
dertig acteurs en ruim driehonderd donateurs. Behalve blijspelen brengt de vereniging
ook serieuze stukken. Zo werd
bij een eerder jubileum 'Op
hoop van zegen' van Herman
Heijermans opgevoerd.

Uitvoering
ZANDVOORT - Op zaterdagavond 16 december is er een
leerlinguitvoering van de stichting New Wave Muziekschool
Zandvoort in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. De toegang is gratis.
Er zijn twee uitvoeringen: om
zeven uur en half negen.

Hulp gezocht
Op het feest voor de vrijwilligers dat vorige week donderdag gehouden werd in Sociëteit De
Manege tapte burgemeester Van der Heijden zoveel bier dat hij een dag later bekende met
spierpijn rond te lopen. De vele vrijwilligers vonden het niettemin een prachtig feest, temeer
daar niet alleen de burgemeester maar ook Ria Valk en de Wurf aanwezig vvarenFoto Frans Soeverein

Gouden bruiloft

ZANDVOORT - Mengsje
Kerkman en Jan Kraayenoord
waren gisteren vijftig jaar geZANDVOORT - Op dinsdag
trouwd. Het Zandvoortse echt- 19 december vindt de uitreiking
paar kent elkaar echter al 55 van de etalagewedstrijd plaats.
jaar. Zij wonen inmiddels in de Om 12 uur maakt burgemeesBurgemeester
Beeckman- ter Van der Reijden in het raadstraat. Jan, erelid van Zand- huis bekend welke winkelier de
voortmeeuwen, is nog tamelijk mooiste Sinterklaasversierinactief voor het verenigingsle- gen in zijn venster had. De winven.
naars krijgen vijfhonderd, driehonderd of tweehonderd gulden.

Winkelwedstrijd

Te veel op

BENTVELD - Een 41-jarige
Zandvoorter is zaterdagavond
op de Zandvoortselaan aangehouden, omdat hij met te veel
drank op achter het stuur zat.
Hij had 1,65 promille alcohol
op en moest zijn rijbewijs inleveren.

West Side Story
geheel in stijl
Filmclub* Simon van Collem wil woensdagavond 20
december teruggaan naar
de jaren vijftig. Rondom
de klassieke musicalfilm
West Side Story probeert
de filmclub het oude sfeertje op te pakken. Van zes
tot acht uur verkoopt het
Circus aan het Gasthuisplein popcorn en hotdogs
en diverse mensen lopen
rond in kleren uit die tijd.
Leden en nlet-leden zijn
welkom.

(ADVERTENTIE)

ovz
Ondernemers Vereniging Zandvoort

Dankt de navolgende leden die hun éénmalige bijdrage hebben gedaan voor o.a. de feestverlichting en een tekort in kas.
Maar helaas was dit toch nog onvoldoende om ons plan te
realiseren. Wij gaan er vanuit dat de overige leden alsnog
hun bijdrage zullen storten.
STAND PER 12 DECEMBER 1995
Aart Veer
ABN AMRO Bank
Azië Chinees-lndisch Restaurant
Bad Zuid
Bakels & Jonker
Bakkerij Balk
Belli e Ribelli
Bloemenhuis J. Bluijs
Boucherie Culinaire
C'est Bon
N. ten Broeke
De Brossois
Change Express
Confetti
Cortina Modes
Dump Shop Second Time
P. F. Drommel
Erica Bloemenmagazijn
Hotel Esplanada
Restaurant Steakhouse Establo
Hotel Faber
't Familierestaurant
Gall & Gall
Drugstore de Gaper
Benzinestation Geerling
De Goede Schoenmakerij
Accountantskantoor J. L. v.d. Graaf
Gran Dorado
Restaurant Harocamo
HBR Advies Centrum
Kapsalon Head Signs
HEMA Zandvoort
Schoonmaakbedrijf Heierman
Accountantskantoor H. G. Huppelschoten

ING Bank
J.M. Coiffures
Jupiter
R. F. Kaales
De Kaashoek
Café Arie Koper
Kroon Vis
J. Lissenberg
Melkerij Melkenbosch
Parfumerie Drogisterij Moerenburg
Aug. van der Mije
Café Neuf
Niveau
Café Oomstee
Drukkerij van Petegem
RABO Bank
Makelaardij van Schaik
M. B. Spiers
Spolders
P. Stokman
Auto Strijder
Strandpaviljoen Take Five
Tromp Kaas
H. Veldwijk
Rijwielhandel Versteege
Ijzerhandel Versteege
Automatenservice de Vreng
VSB Bank
Strandbedrijf de Wurf
De Zandvoortsche Apotheek
Reisbureau Zonvaart
Hotel Zuiderbad
Circus Zandvoort

Wij houden u van de stand van zaken op de hoogte.

ZANDVOORT - Buurthuis 't
Stekkie zoekt vrijwilligers om
mee te helpen tijdens vakantie-activiteiten, de tienerdisco en
woensdagmiddaginstuif. Belangstellenden kunnen zich
richten tot jeugdwerker Mare
Hillebrink, telefoonnummer
5717113.

Zo'n 350 mensen bezochten vrijdag of zaterdag de tentoonstelling: van het Genootschap Oud
Zandvoort in het Cultureel Centrum. Het oud-raadslid Attema was één van hen

ZANDVOORT - Het Genootschap Oud Zandvoort
heeft al wat geld binnen,
maar het is nog niet genoeg
om het schilderij 'De Visloper' van Artz te kunnen kopen. Volgens voorzitter Ger
Cense worden er nu sponsors gezocht. Particulieren
kunnen hun bijdrage echter
ook nog kwijt bij het Genootschap.

Foto André Lieberom

den, burgemeester Van der
Heijden, leden van De Wurf en
dorpsomroeper Klaas Koper.
Zaterdag bezochten voornameen de receptie op zaterdag deed lijk leden het Cultureel CenCense al een oproep aan de vele trum.
gasten die een kijkje namen in
het Cultureel Centrum. Met
Een klein jongetje, dat in
veel enthousiasme wandelden oude visserskleding gestoken
de gasten rond langs de schilde- de opening bijwoonde, kon het
rijen van particulieren over het overigens allemaal wat minder
Zandvoort van vroeger.
boeien. Hij riep een paar keer
Onder de gasten waren vrij- 'daar is papa' tegen de burgeTijdens de opening van de ju- dag onder andere leden van het meester die zijn toespraak
bileumtentoonstelling vrijdag Genootschap,
(oud-)raadsle- hield.

voor 'Visloper'

Koor uit Volendam komt in
klederdracht bij kerstzang
ZANDVOORT - Van 'We wish you a merry Christmas' tot
en met "t Was een nacht in Bethlem's dreven'. Samen met
het gemengd koor 'Volendam' zingen het Zandvoorts Mannenkoor en het Vrouwenkoor zondagmiddag 17 december
kerstliederen in de Sint Agatha Kerk aan de Grote Krocht.
Het Volendamse koor treedt op in klederdracht.
De kerstsamenzang, waarbij
het publiek ook mag meezingen, begint om drie uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
AKO-boekhandel en op zondagmiddag bij de kerk. „Het loopt
storm," zegt H. Jongsma van
het Vrouwenkoor. „We hebben
al tweehonderd stoelen extra

werkzaam is. „Zaterdagavond
gaan we dan ook naar Volendam met het Mannenkoor en
het Vrouwenkoor uit Zandvoort," vertelt Jongsma. „Het is
een soort uitwisseling."

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - De Filmclub
Simon van Collem heeft sinds
maandag honderd leden. De
club is dit jaar gestart en groeit
hard. G. van der Horst is het
honderdste lid.

'Zandvoorter
het jaar'-verkiezini
ZANDVOORT - Aan het
einde van het jaar kijken we
meestal nog eens terug. Hoe
is het jaar verlopen? Wat gebeurde er in Zandvoort? En
vooral, wie heeft in 1995 veel
voor het dorp betekend?
Welke Zandvoorter verdient daarvoor een prijs en
de titel 'Zandvoorter van het
jaar'? Dat mag u bepalen...
U kunt samen met de lokale
omroep ZFM 107 en het Zandvoorts Nieuwsblad iemand in
het zonnetje zetten, die in 1995
volop voor de gemeenschap in
touw geweest is of iemand die
iets bijzonders tot stand gebracht heeft. We hebben er bewust voor gekozen om niet bij
voorbaat alvast iemand naar
voren te schuiven, want dan
zien we ongetwijfeld een ander
over het hoofd. De keus is aan
u. Het kan bijvoorbeeld een
persoon zijn die in de sport zijn
sporen heeft verdiend, een vrijwilliger die mensen geholpen
heeft of een Zandvoorter die dit
jaar veel evenementen georganiseerd heeft. Zelfs een politi-

cus, kunstenaar of geestelijke
sluiten wij niet uit. Het gaat
erom dat hij of zij volgens veel
Zandvoorters een schouderklopje verdient.
Wie wordt er uiteindelijk
Zandvoorter van het jaar? We
kronen degene die de meeste
stemmen krijgt. Tijdens de uitzending van het programma
'Goedemorgen Zandvoort' op
30 december van tien tot 12 uur,
live vanuit café Neuf, wordt de
uitslag bekendgemaakt. Bovendien verschijnt uiteraard de uitslag in het Zandvoorts Nieuu'sblad van 3 januari.
Onder de inzenders die de
'Zandvoorter van het jaar' aangedragen hebben, verloten we
drie cadeaubonnen van 25 gulden. Dus meedoen levert misschien ook nog iets op.
Alle bonnen moeten binnen
zijn op 27 december. U kunt ze
bij het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad (Gasthuisplein 12) in de bus doen of rmar
ZFM sturen (Postbus 436, 2040
AK in Zandvoort). Per gezin
mag u maar één bon insturen.

geeft u meer!

besteld." In totaal is er voor
vijfhonderd bezoekers plaats in
de kerk.

Op het programma staan Engelse, maar ook Nederlandse en
Duitse kerstliedjes. Klassiekers als 'O Tannenbaum' en 'De
De kerstsamenzang vindt elk herdertjes lagen bij nachte' wisjaar plaats. Deze keer is daar- selen de minder bekende numvoor het koor uit Volendam uit- mers af. De drie koren hebben
genodigd, omdat dirigent Frans bovendien één lied ingestuBleekemolen daar eveneens deerd dat voor hen nieuw is.

Honderd leden

Samen met ZFM 107 (lokale omroep) organiseert het Zandvoorts
Nieuwsblad de verkiezing van de

'Zandvoorter van het jaar' (m/v)
Wie heeft in 1995 veel voor Zandvoort gedaan en verdient deze titel
en een prijs? Dat mag u bepalen.
Ik kies
Omdat hij/zij

Inleveren vóór 27 december 1995 bij het Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12, Zandvoort of opsturen naar ZFM, Postbus 436,
2040 AK Zandvoort.

Zandvoorts
l Nieuwsblad
Onder de inzenders die de naam noemen van degene die uiteindelijk
de Zandvoorter van jaar wordt, verloten we drie cadeaubonnen van 25
gulden.Per gezin mag maar één bon ingeleverd worden.

Wie wil er niet naar Ponypark Slagharen?
Paul Olieslagers van de Gaper in de Kerkstraat
gaf zaterdagmorgen zo'n 25 prijswinnaars van
de Sinterklaasactie hun prijs: met vier personen naar het Ponypark. Volgens Olieslagers
(links op de foto) liep het storm rond tien uur.
Inmiddels hebben in totaal 50 mensen hun
prijs opgehaald.
foto André Lieberom

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:.
De uitslag maken we bekend in de uitzending 'Goedemorgen Zandvoort1 op
zaterdag 30 december van tien tot 12 uur en in het Zandvoorts Nieuwsblad van
woensdag 3 januari.

geeft u meer!
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BOURGOGNE ALIGOTE BLANC

TOPKWALITEIT
ZUID AFRIKAANSE
RODE EN WITTE
WIJN

Witte Bourgognewijnen genieten een grote reputatie over de gehele
wereld. Met veel moeite konden onze inkopers beslag leggen op de
Bourgogne Aligoté van het beroemde huis Jean Lalitto. Deze
uitmuntende wijn, voor 100% gemaakt uit de witte Allgotédruif is vrij
droog, (rultig en past voortreffelijk bij vlsgerechten of als aperitief.
PROEFNOTITIES
Kleur: licht geel
Smaak: zuiver en (ris
Serveertemp.: 12°C
Aanbevolen bij: schaaldieren
vis on als aperitief voor het

maken van "Kir"
nnp,

ELDERS $35

'

in vacuüm zelftap l
=s

*

VERPAKKING l1

/1994 39

x

" '«R»

?A^~~^c e.

ELDEF

]
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CHATEAU DES ROCHES BLANCHES
ST.EMILION GRAND CRU 1993

(•'umlly RcMrrve

FINEST SCOTCH WHISKY

COURYOISII

Ten Oosten van de stad Bordeaux ligt het wereldberoemde
wijnbouwgebled Saint Emllion. Vlakbij het gelijknamige plaatsje
ligt Chateau des Roches Blanches. Door een zeer zorgvuldige,
traditionele vlnificalic, gevolgd door een korte rijping op
eikehout !s deze Saint Emillon Grand Cru van grote klasse, die
nu al zeer goed drinkbaar Is. Wij raden aan de fles circa 30
minuten voor hel uitschenken te ontkurken opdat de wijn zich
met at haar charme optimaal kan presenteren. ,
PROEFNOTITIES
Geur: weelderig, iets kruidig
^
Kleur: velours rood
Smaak: lluweelzach! en elegant "<«?
Aanbevolen bij: rood vlees en kaasy

COURVOIS1EKS.A.
MUMCIU.IVE mmOT"!

*' ^Jf ^ ;/^l^

jwrst

CASTILLO DE
ALMANSA

BOURGOGNE
IW

RESERVA
ELDERSj^S'

mttiTït

ELDERSjL&Sïf
Moet u een belangrijke relatie rondrijden? Kies dan bij ons
een tiptop gecontroleerde klassewagen voor een messcherpe
prijs. Euromobil is de naam, het verhuurnet van de VW en
Audi dealers. Wij zitten in de buurt. En zijn altijd bereid om
u méér service te verlenen dan een ander. Per slot huurt u
bij een kwaliteitsdealer. Goede zaken!

COURV01SIER
GRANT'S
COGNAC
***
SCHOTSE WHISKY
0.7 LITER
ELDERS'

0.7 LITER

Euromobil. A la minute te huur, niet duur.
* informeer naar de voorwaarden
UW V O L K S W A G E N EN AUDI DEALER

j

l

lOLLANDSEGR/

AUTOoff.,STRIJDER
BV
dealer Zandvoort e.o.

EVER

HELEUTER-35%ALC.-,
MOETiCHANDON
niAMrAwr

VERGELIJK- -«l!|
BARE PRIJS ^

Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565

MoCCatiïlk
Wwnjeneve

ASTISPUMANTE
PERLINO
demi sec

SCHLOB KARLSBRUNNSEKT
demi sec

COINTREAU

CAVAOLIVELLA
semi seco,brut
reserva of rosé

MAXIM D'ANSELME
CHAMPAGNE
brut of demi sec

MOETETCHANDON CHAMPAGNE
brut of demi sec

ELDERS 243g"

0.7 LITER

98

ELDERS"

343S1

BAR«LE»DUC
,r CASSIS, ^ HELE LITER

rHELEUTER

/ft»

ELDERSt39"

HEUELITERj

>

BACARDJ

'ROBERTSOrfS

"~> =35

SBOJ

§1

i CLASSIC
i RUBYPOBT

DE KONINCK
BIER
SET 8 FLESSEN

BACARDI RUM

wrr

OSBORNESHERRY
medium dry, manzanllla, pale diy of cream

ROBERTSON'SPORT
ruby, tawny
of white

ROYALTY
VODKA

CAMPARI
BITTER
0.7 LITER

ELDERS J&98"

ELDERS^Sff'

ELDERS^&SS'

DIMPLE SCHOTSE
WHISKY
0.7 LITER

:

LEGNER
lichte borrel

BOOTZLIKEUR
AmarettoolTiramlsu
0.7 LITER
ELDERS )ZS$

Weekendreklame
Sucadelappen

Shoarmavlees

1 kilo

1 kilo

f4,95

heeft alle
dranken

12,95

NUINALLE

[JLJIe^aanbiedingenzijn geldig Urn 30 decembefjolang d

Het adres voor natuurlijk gemest Schots rund-en
lamsvlees, ambachtelijke vleeswaren, wild,easf
gevogelte, fondue, gourmet en steengrillschotejs
Lams-ribstllk, gevuld met olijven en
pijnboompit
^^ per kg
per kg
per kg

(gevuld) v.a. ^*^ per kg

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

26,95
29,95
39,95
24,95

Ï.Bone of Rib Roast
Entrecôte of Rib eye

per kg
per kg

36,95
39,95

varkensf Het rollades

per kg

19,95

KORTING
><WV> J9f^ ^B^- ^i^^-- ^f^ ,^^^ *^^^ ,',^J^.i'^W^ v",jBV. -^J*' J^^ ^^^ ' .-^^^^ '^j^ ; ^^^^^ ,*^^^S .'^fl^^-.'^S^1' ^^^^ .^^^" ^^^ ^^^S *

FASHION

K€RSTBOM€N

Gevuld varkensf Het met
Parma ham, Italiaanse kruiden
en Gorgonzola
per kg 29, 50

Wij wensen u prettige feestdagen

üerstkransen

voor ma^nj^i^

'AMBACHTELIJKE KWALITEÏÏSSLAGER!J

% 20% korting Q
|af op onze gehele collectie
Cjj om de feestdagen nog
•H
feestelijker voor
P^
u te maken!
Q
Haltestraat 40,

^

Zandvoort

Grote Krocht 5-7

OPENINGSTIJDEN:

tel. 5713253
De gehele week geopend.

i Zandvoort

E&'%K*:'.

^ KORTING

- >^k. ^j^w JRV ^f*" ^£* • "^E^ ^ï^ "Tt* ^B^ *^E^ >y^« ^5^ ^^ -"^&* '^^ ' •i^ï^•"••^^^ "^t * '^^^ ^^^ ^^ ^ t 1 "^Jv '

JJiCHERIE

Van 7 t/m 31 december
geven wij

_ . . .,

•._..•.

tel. 5719067

Maandag l/m vrljdJS van

ir.oouur

H

O
'/o
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Ctiess 2 boekt nuttige zege
ZANDVOORT - De reserves van Chess Society Zandvoort hebben zich enigszins
uit hun benarde positie bevn'jd. Op indrukwekkende
wijze werd het ongeslagen
HWP 4 met 4,5-3,5 verslagen. Het schaakteam van
teamleider Olaf Cliteur
heeft nu met twee punten
uit drie wedstrijden iets
nieer lucht.
Het Witte Paard (HWP) uit
I^aarlem is altijd een onberekpbare tegenstander. Sterke
t<|ams worden afgewisseld door
zjvakke teams. Enige jaren gel«ien verloren de Chess reserves nog met 1-7. Het duel begon
sjevig en reeds na een uur spelon tekende zich toch al voordbel of nadeel op de meeste borden af. Gestreden werd er in
lijder geval volop en Mare Kok
vjas de eerste die zijn partij beéjndigde. Hij kon helaas het
Kleine voordeeltje niet in winst
cmzetten en deelde het punt.
l Jean Paul Westerveld had het
cp het eerste bord niet gemakfelijk tegen de sterke Ruud
Dijkman, die notataene enige jarjn geleden nog in het eerste
team van HWP speelde. Wes-

Schaker Lindeman
{jaat ruim aan kop
| ZANDVOORT - In de Rapidqompetitie bij de Zandvoortse
Schaak Club bleef Hans Lindeman, door drie zeges, ruim aan
cje leiding. Hij wordt gevolgd
door John Ayress.
j In de Rapid-competitie worden per avond drie partijen getpeeld, waarin twintig minuten
rier persoon per partij bedenktijd is toegestaan. Niet alleen
Hans Lindeman won driemaal,
doch ook John Ayress zorgde
voor drie fraaie overwinningen.
4yress staat tweede, omdat hij
tpdens de eerste speelavond
een partij verloor. Willem van
Esveld was eveneens prima op
dreef met drie overwinningen.
Van Esveld steeg van de 19e
rjaar de vijfde plaats.
i Ruud Schiltmeijer kon op
een prima resultaat bogen door
Hans Jansen op remise te houden. Jansen won echter de overjge twee partijen van deze
arond en rukte zodoende op
naar de zevende plaats.
De Zandvoortse schaakjeugd
kwam voor zowel de interneels de laddercompetitie in act!e. Remco de Roode bleef in
beide rangschikkingen, door
tweemaal Maarten Scholder te
\erslaan, aan kop.
Vanavond spelen de senioien-schakers om acht uur in
Ijet Gemeenschapshuis de elfde
ronde van de interne compeitie.
Schaakliefhebbers zijn van hart3 welkom.

terveld speelde goed doch
maakte een positionele misser,
die de ervaren Dijkman direct
afstrafte, Chess keek zodoende
tegen een 0,5-1,5 achterstand
aan.
Op het derde bord speelde bij
HWP de Zandvoorter Hans
Jansen. Jansen nam het op tegen Hans Drost. In een eerder
duel won Jansen en ook nu gunde hij Drost geen revanche. Het
moeizaam spelende Chess-bestuurslid is dan ook ver verwijderd van zijn goede vorm van
vorig j aar. De achterstand van
Chess was daardoor opgelopen
naar 0,5-2,5. Dit leek erger dan
het was, want op de andere borden stonden de Zandvoorters
er goed voor.
Boudewijn Eijsvogel vroeg
aan zijn teamleider Olaf Cliteur
of hij een remiseaanbod mocht
accepteren. Cliteur antwoordde zeer kort met het woord
doorspelen. Eijsvogel deed dit
en incasseerde twee zetten later
het volle punt. Op het zesde
bord speelde Simon Bosma een
zeer goede partij. Gedurende de
hele avond zette Bosma zijn
zinnen op de enige zwakke pion
van zijn opponent. Het kostte
de tegenstander zoveel bedenktijd om het onheil af te wenden
dat deze in tijdnood kwam. In
deze fase veroverde Simon B osma een paard, waarna zijn tegenstander opgaf en de stand
met 2,5-2,5 in evenwicht was.
Ook Kees Koper speelde wederom een fantastische partij.
Hij won kwaliteit en ontwikkeide bovendien een verschrikkelijke aanval. Met de ene mooie
zet na de andere bracht hij zijn
tegenstander Graaff tot pure
wanhoop, hetgeen resulteerde
in een 3,5-2,5 voorsprong. Op
bord acht speelde Peter van de
Beek iets te veel op de fouten
van zijn tegenstander. Toen
deze tot tweemaal toe niet in
een valletje van Van de Beek
trapte, kwam de Chess-speler
een pion achter. In het eindspel
leek hij alsnog de rijen te kunnen sluiten, doch een fout kostte hem de partij. De tussenstand was toen 3,5-3,5.
Peter Kühn bleef als laatste
over. Hij had een zeer goede
partij gespeeld en gewonnen
eindspel bereikt. Even leek
Kühn door de spanning het
juiste plan niet te kunnen vinden. Gelukkig forceerde hij vijf
minuten voor tijd de beslissende doorbraak en sleepte het belangrijkste punt van de avond
binnen.
Olaf Cliteur was zichtbaar
opgelucht. „Ze hebben me weer
een spannend avondje bezorgd," grapte hij na afloop.
„Met slechts- één overwinning
in drie wedstrijden zijn we er
natuurlijk nog lang niet, maar
de middenmoot is weer binnen
bereik."

Driemaal goud voor roeiers
ZANDVOORT - Het ergometer-roeiteam van Fitness
Paradise zorgde tijdens de
Nederlandse
kampioenschappen, die gehouden
werden in de Apollohal te
Amsterdam voor grote successen. Tien medailles werden gewonnen, waaronder
gouden medailles voor Willem Pijper en Vera Soederhuizen in de individuele
wedstrijd en een gouden ;,
plak voor het team bestaan- '
de uit Willem Pijper, Jeroen
van den Berg, Niels Meijer
en Pepijn Paap.
In een afgeladen Apollohal
werden de ergometer-roeiwedstrijden (droogroeien) een
spectaculaire happening. Twee
rijen van elk twintig roeiergometers stonden opgesteld. De
meters waren gekoppeld aan diverse beeldschermen, waarop
door middel van bootjes aan de
roeiers en het publiek duidelijk
werd gemaakt wie wie was. Tevens kan daarop worden afgelezen welke tijd en hoeveel meters afgelegd werden.
De individuele wedstrijd is
dit jaar verkort naar 2000 meter, omdat de meeste roeïbonden bij de nationale testen op
het water ook deze afstand hanteren. Er werd geroeid in diverse categorieën. Willem Pijper,
die vorig jaar nationaal kampioen werd op de 2500 meter en
tevens wereldkampioen tijdens
de Police en Firegames, pakte
de titel nu op de 2000 meter in
een grandioze tijd van 6 minuten 11,4 seconden hetgeen maar
liefst 13,9 seconden sneller was
dan de nummer twee.
Jeroen van den Berg werd in
zijn klasse knap derde in een
tijd van 6.17.6 minuten, terwijl
in dezelfde categorie Pepijn
Paap zevende werd in 6.25.8 en
Niels Meijer legde beslag op de
negende plaats in 6.37.2.
Bij de vrouwen leverde Vera
Soederhuizen een prima prestatie door in haar categorie eerste te worden in 8.11.2 minuten.
De overige Zandvoortsen kwamen eveneens heel goed voor
de dag. Ingrid van der Peet
werd in 8.15.4 tweede en Wanda
Poots eindigde als derde -in
9.01.3. Marjan Gijselaar werd in
haar categorie tweede en Gusta
Zonneveld werd hier vijfde.
Het mannenteam van Fitness
Paradise bestaande uit Willem
.Pijper, Jeroen van den Berg,
Niels Meijer en Pepijn Paap
was een klasse apart. Op de
1000 nieter werd de eerste
plaats behaald in de fantasti-

Kenamju houdt
ploegenmeerkamp
ZANDVOORT - Na drie
maanden geopend te zijn
heeft Kenamju haar draai
gevonden. Behalve de vaste
sporten, zoals aerobics,
steps, zelfverdedigingssporten en fitness, organiseert
het sportcentrum op 23 december een ploegenmeerkamp.
De meerkamp bestaat uit volleybal, voetbal en badminton.
Deelnemende teams moeten
minimaal zes personen tellen.
Het toernooi zal een recreatief
karakter dragen.

Het is een goede gelegenheid
om met vrienden, kennissen,
buurtbewoners of met collega's
in te schrijven voor deze sportavond. De ploegenmeerkamp
zal in de Sporthal Pellikaan aan
de A.J. van der Moolenstraat
worden gehouden. Een inschrijfformulier of inlichtingen
TBr i^ffffTOJMMBiliiw^ilHMHBHBMBBBBI^BBHiB^HPiMMHlMBHiBiiilrnfm
i f-i ifi irltlMnri in iiir^*^m^'WV'i-'iffivr
zij n te verkrij gen bij Marcel van
Twee leden van het Fitness Paradise ergo-roeiteam, dat Nederlands kampioen werd. Van links naar rechts: Jeroen van den Berg Rhee van Kenamju in de A.J.
en Niels Mejjer
van der Moolenstraat 47 te
Zandvoort, 023-5715829.
sche tijd van 3.00.8 minuten, door Vera Soederhuizen, Gusta van de enthousiaste deelnehetgeen maar liefst 5,4 secon- Zonneveld, Ingrid van der Peet mers van Fitness Paradise, die
(ADVERTENTIE)
den sneller was dan de nummer en Marjon Gijselaar pakte een onder leiding staan van Remy
twee en 11 seconden sneller dan fraaie vijfde plaats.
Draaijer, wordt volgend jaar zevorig jaar. Het Paradise-vrouker opnieuw aan deze titelstrijd
wenteam, vertegenwoordigd
Gezien de fraaie resultaten meegedaan.
B

Spanning stijgt bij Bridgeclub
ZANDVOpRT - Met nog
één wedstrijd te gaan in de
tweede competitie bij de
Zandvoortse
Bridgeclub
wordt de strijd hevig om
promotie te bereiken of degradatie te voorkomen.
De heren Polak en Vergeest
waren goed op dreef in de A-lijn
en eindigden met 61 procent als
eerste, op vijf procent gevolgd
door het gelegenheidspaar mevrouw Molenaar en de heer
Emmen.
De derde plaats ging naar de
dames .Van der-'Meulen en
Spiers. De heren Bakker'en,
Brandse verdedigen ; na ' zes
wedstrijden slechts 0,4 procent
voorsprong op de heren Em-

eams The Lions halen flink uit
i ZANDVOORT - De overyinningen die de basketbalteams van The Lipns boekten, mochten er zijn. Zowel
ie mannen als de vrouwen
iwamen uit tegen de reser^es van OG en waren te
sterk. De basketballers wonien eenvoudig met 82-63 en
de basketbalsters hadden
ijveneens weinig moeite-met
de tegenpartij, 71-35.

men en Van der Meulen. Goede procent. Op tien procent achderde staan mevrouw Klink- terstand eindigden de dames
houwers en de heer Heidoorn. Hoogendijk en Veldhuizen als
tweede, terwijl mevrouw VerDe dames Klinkhouwers en haaf en de heer Van der Meer
De Leeuw, als gelegenheid- derde werden. De dames Hoospaar opererend in de B-lijn, gendijk en Veldhuizen kunnen
legden beslag op de eerste vrij rustig aan de laatste wedplaats met 61 procent, met ge- strijd beginnen, gezien hun royringe voorsprong op de dames ale voorsprong op de concurPaap en Verburg. De familie rentie. De dames Van Os en
Hogendijk behaalde een score Saueressig en de dames Van
van 56 procent, hetgeen vol- Leeuwen en Slegers volgen als
doende was voor een derde tweede en derde.
plaats. Bij het begin van de laatste wedstrijd zijn de plaatsen
De D-lijn werd beheerst door
één en twee stevig in handen de dames De Jong en Voolstra
van de7 dames Heidoorn en De en de familie Wiedijk. Beide paLeeuw, en'de dames Paap en ren scoorden zestig procent. De
Verburg. De familie Hoogen- grootste kans op promotie naar
dijk maakt ook uitstekende de C-lijn is voor de dames Keur
kansen op promotie naar de A- en Van der Meer, de heren Van
lijn.
Leeuwen en Holtorp en de dames de Jong en Voolstra.
In de C-lijn viel de hoogste
Inlichtingen over de bridgescore van de avond te noteren. club zijn te verkrijgen bij de H.
De dames Van Leeuwen en Sle- Emmen, 5718570, alleen 's
gers behaalden maar liefst 68 avonds.

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14.00 t/m 16.00
4 decades
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
Zaterdag
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
0.00 t/m 9.30 ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFMJaüz
12.00 t/m 14.00
Even Brunchen m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

Opnieuw overwinning voor ZVM-handballers
ZANDVOORT - De ZVMhandballers hebben duidelijk de opgaande lijn voortgezet met een klinkende
overwinning op Excelsior.
Na uitstekend handbal wonnen de Zandvoorters met 3021. De nederlaag van de
handbalsters was niet verwacht en dus verrassend.
Het reserve team van DSS
bleef ZVM met 15-11 de
baas.

Tegen OG sloegen de mannen
jan The Lions vooral in de eerste helft keihard toe. In een
leel hoog tempo werd OG weg«espeeld. De breaks, meestal
jia de snelle Robert Drayer, liepen als een trein en ook had
Lions een groot rebound-overpcht. De break leverde in de
serste periode van de wedstrijd
ie helft van de punten op voor
de Zandvoorters, die bij de rust
il op een 52-25 voorsprong stonien.

Het Zandvoortse mannenteam was na vijf minuten al zeker van de overwinning. Met geweldig fraaie aanvallen werd
Excelsior op achterstand gezet.
De vier punten voorsprong, die
al snel op het scorebord stond,
bleef constant gehandhaafd.
Bij de rust stond ZVM op een
14-10 voorsprong. •
In de tweede helft verhoogde
ZVM zo af en toe het tempo,
hetgeen de voorsprong groter
deed worden. Onder aanvoering van Cor van de Koekelt,
goed voor maar liefst veertien
doelpunten, ging er zo veel dreiging uit van ZVM, dat de overwinning totaal niet in gevaar is
geweest. De Zandvoorters
speelden met de tegenstander
en wonnen ruim met 30-21.
„Het niveau stijgt met de
week. Het was een dik verdiende overwinning," vond interimcoach Gudo Weidema. „Houden we dit niveau vast, en het
niveau is erg hoog, dan zitten
we zo in de eerste divisie."

j Een voorsprong van 27 puntpn staat niet altijd garant voor
>ien sterk vervolg in de tweede
lelft. Zo ook nu niet. De Zandjoorters hadden de winst al op
Jak en door verlies van concen(ratie en motivatie werd het
beduidend minder. Daarkreeg OG de mogelijkheid
vat terug te doen. De vooriprong van Lions was echter
lermate groot dat de zege niet
n gevaar kwam. Ondanks die
natige tweede helft won Lions
erdiend met 82-63.
„In thuiswedstrijden zijn we
neestal compleet en dan gaat
iet altijd heel erg goed," was de
nening van speler-coach Peter
ios. „Dat lieten we vooral in de
perste helft wel zien, de tweede
ielft was wel minder maar over
iet algemeen ging het goed. We
{rijgen nog veel thuiswedstrtj«en, waardoor we compleet
:unnen aantreden. Dan gaan
re nog veel punten pakken. Ik
lenk dat we boven de middeninoot moeten kunnen uitkonen."

11 overwinning. ZVM verloor ben verdiend verloren, maar eidoor dit resultaat de kopposi- genlijk onnodig. DSS maakte
tie.
goed gebruik van onze fouten."
„Het lukte niet, we waren
niet fel genoeg," stelde coach
Doelpunten mannen: Cor van
Wendy van Straten. „We heb- de Koekelt 14, Goran Bogojevic

4, Nik Grijakovic 3, Martijn
Hendrikse 3, Peter Pennings 3,
Jaap Loos 2, Patrick Terpstra 1.
Vrouwen: Mireille Martina 7,
Daniëlle Blom 2, Janna ter Wolbeek l, Mireille Peet 1.

Zelf racen op circuit
ZANDVOORT - De Dutch
Racing School organiseert
op 27, 28, 29 en 30 december
van dit jaar op het Circuit
Park Zandvoort speciale
race-introductiedagen.
Deelnemers kunnen onder
andere in een Formule-racewagen rijden.
Bovendien kan worden deelgenomen in een go-kart racecompetitie, raceronden in een
sportscar, slip-slaom- competitie, zelf rijden op een quad en,
nieuw in het programma, super
karts rijden. Het geheel staat
onder begeleiding van ervaren
instructeurs.
Het programma duurt van 's
morgens negen uur tot 's middags vijf uur en begint met een
ontvangst in circuitrestaurant
La Course. De prijs van een racefeestdag bedraagt 295 gulden

inclusief lunch en BTW en kan
als bijvoorbeeld Kerstcadeau
worden aangeboden middels
een feestelijke cadeaubon.

Programma
De
slip-slalom-competitie
wordt met een auto van de
school gehouden en er wordt
een parcours tegen de klok afgelegd. ledere groepswinnaar
krijgt een fraaie beker. In de
Formulerace-wagen rijden de
deelnemers een aantal ronden
over het circuit. De go-kartcompetitie wordt gehouden in
eigenlijk kleine Formule-racewagens, ook wel skelters genoemd. Ook hier worden de
snelste tijden gehonoreerd met
een fraaie beker.
Bij het sportscar-racen wordt
plaatsgenomen naast een bekend coureur, die laat zien wat

race-, rem-, schakel en bochtensnelheid is. Een heel spectaculair onderdeel is quadrijden.
Een quad is een soort crossmotor met vier wielen. Dit wordt
beoefend op een speciaal uitgezet parcours. Het onderdeel
Porsche Cupauto bestaat uit
het rijden van een aantal roiiden over het circuit in een speciaal geprepareerde Porsche
944. In de Super-karts, met dutabele motoren, wordt een spectaculaire achtervolging gehouden.
Voor meer informatie, boekingen en het aanvragen van
een cadeaubon betreffende
deze speciale race-introductiedagen kan contact opgenomen
worden met de Dutch Racint
School, Postbus 13, 2040 AA
Zandvoort,
telefoon
0235715034,
faxnummer
0235713034.

Vrouwen

rouwen
Was de eerste helft van de
inannen heel erg sterk, dat kon
liet gezegd worden van de
Trouwen. The Lions kwam
iioeizaam op gang, maar wist
toch een kleine voorsprong te
lemen. In de eerste helft zocht
Wons naar het goede concept
Vaardoor OG aardig bij kon
Wijven. Ruststand 20-26 in
f andvoorts voordeel.
i De tweede helft was van een
jeel hoger niveau. De aanvaltopzet klikte en alras was OG
*en geslagen ploeg. Met uitste-

Zandvoorts
Nieuwsblad

Ondanks felle duels onder de basket bleek Lions veel te sterk voor OG
Foto Persbureau Zandvoort.

kend basketbal liep Lions weg
naar een ruime voorsprong.
Het schot van Lions werd
scherp en de punten stroomden
binnen. Verdedigend had Lions
eveneens de wedstrijd onder
controle. In een periode van
vier minuten, waarin OG geen

kans kreeg om te scoren, liep
Lions uit. De fraaie overwinning van 71-35 was een juiste
afspiegeling van de krachtsverhouding.
„We leren heel veel van Zoran," liet speelster José Beerepoot weten. „Zijn werkwijze

werpt vruchten af. Vooral in de
tweede helft liep het erg goed.
Door deze overwinning blijven
we in de race."
Topscorers Sabine Dijkstra
28, José Beerepoot 11, Thea
Drayer 10, Elles van de Ende 8.

Het aan kop van de ranglijst
vertoevende ZVM heeft het lelijk laten liggen in de strijd tegen DSS 2. De Zandvoortsen
speelden handbal van veel minder kwaliteit, dan dat van de
laatste weken. De aanvallen
werden niet voldoende uitgespeeld en de daarop volgende
break-outs van DSS deed ZVM
de das om. Bij de rust keek
ZVM al tegen een 8-5 achterstand aan.
Ook in de tweede helft kwam
ZVM niet in het ritme. Verdedigend werd niet fel genoeg gespeeld waardoor DSS vaak kon
uitbreken en scoren. De Zandvoortse handbalsters maakten
nog een tussensprint en kwamen terug tot 12-10, maar kónden niet echt doordrukken. De
toch wel aardige kansen werden niet verzilverd en in de slot- Een van de spectaculaire evenementen op een race-introductiedag
fase liep DSS weg naar een 15-

SONY 63CM MONITOR DESIGN
STEREO KLEUREN-TV MET TELETEKST
Type KVX2541; Hi-Black Flat square Trinitron
beeldbuis voor super beeldkwaliteit! Full Spectrum
Stereo Sound 2x30 Watt, Intelligent teletekst, 60
voorkeuzezenders, handige en eenvoudige menubediening, frontaansluiting voor camcorder, DoubleDuty afstandbediening. Adviesprijs*1999.-

SONY HI-8 TRAVELLER
PHILIPS 63 CM KTV Superieure beeldkwaliteit,
STEREO TELETEKST Hi-Fi stereo Adv '2999 25PT450, Flat square beeldbuis,
menusturing, easy-logic,
afstandbediening Adv '1795 SONY HI-8STEADY SHOT
TR750, Met beeldstabilisator,
Hi-Fi stereogeluid Adv '3110 PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28PT450, Adviesprijs'1995 SONY STEADY SHOT
TR550, Lichtgewicht camcorder met beeldstabilisator,
PHILIPS MATCHLINE Hi-Fi Adviesprijs '2530 STEREO TELETEKST
28SL5800,70cm Adv '2695-

1449.-

995.

•RÉNG^EDKOPER!

1849.-

ER IS^ÜEN TRINITRON
SONY 37CM PORTABLE
KLEUREN-TVVOOR

1095.
1695

PHILIPS TOPKLASSE
70 CM 100 HERTZ
28PT800B, Adv

'2795-

1975.

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350, Adv

*1445 -

795.

55 CM STEREO KTV
NA2304, Flat square beeldbuis, teletekst Adv "1345-

VR333; "BESTE KOOP!" Supersnel;
TURBO-DRIVE met ABS! Ultra moderne techniek en 3 koppen voor perfekte
beeldkwaliteit, zeer gebruiksvriendelijk, "easy-logic" afstandbediening met
LCD-scherm, programmeren met
teletekst en PDC. Inkl. scartkabel.
Adviespnjs"*1095.-

ZANUSSI WASDROGER
TypeTD52, Reverserend. '649.-

BAUKNECHTTRA961

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi Adv.*1235.-

N5000, Geen afvoer nodig

1299.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger. Adv.*1 549.-

HI-8 CAMCORDER
Topklasse' Hi-Fi stereo geluid

SONY T R A V E L L E R
TR350, Lichtgewicht camcorder,Hi-Fi, 10xzoom,2Iux '1980-

BAUKNECHT KGC
KA/kombnaHemet3laden *1149pTgii
"700

999.799.-

• 3'JI VV

VIDEO-8 CAMCORDER
AMCORDER
E807,8mm, 8x(zoom.autofocus
zoom, autofocus

475.

• ?1?1

MIELE K1321S LUXE

SIEMENS 310 LITER
KOEUVRIESKOMBINATIE
Type KG31 ; Flexibele indeling,
3vnesladen,automatischeontdoonng en zeer zuinig. *1498.-

PHILIPS TELETEKST
14PT155A, Adviespnjs'725 -

345.-

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI
Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombmatie met
3 laden. Adviespnjs*999.-

1479.-

695,

37CM KTV K V 1 2 1 2
'BESTE KOOP" Officiële
Philips garantie. Adv '695 -

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviespnjs*495.-

PHILIPS VIDEORECORDER MET
TELETEKST EN PDC

979.-

WHIRLPOOL
KOMBI
MAGNETRON

SONY HiFi VIDEO+PDC
SLVE70, Tn-Logic' Stereo, AVM; Luxe magne4 DA-PRO koppen, longplay tron, 24 liter, 1000
en PDC Adviesprijs '1780.- Watt vermogen met
HETE-LUCHT-OVEN
en Quartz-gnll, roestvrijstalen ovenruimte,,
PHILIPS HiFi STEREO makkelijk schoon te
VR632,TURBO-DRIVEvideo,
4 koppen, longplay '1295.- maken. Een magnetron die aan elke culinaire behoefte vol
doet. Adv.
*999.aoet.
AOV. -999.GRUNDIG HiFi VIDEO
GV240, "Beste koop", VHS,
TELETEKST/PDC *1709-

BOSCH 280 LITER
LUXE KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Gescheiden
jelbaar, 3 vnesladen. *1849.-

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen en
ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adviesprijs*279 •

179.-

SHARP R2V14STUNT

199.-

MOULINEX STUNT
FM1515, 17 Liter, 5 standen, draaiplateau. Adv.*399.-

229.249.-

KONDENSDROGER

799.-

WHIRLPOOL AVM610
20 liter inhoud Adv. *649.-

SHARP KOMBI
Digitale 2 m 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv *1 449.-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime 24 liter inhoud, snelBOSCH WTL4572
le 1000 Watt magnetron, ve- {
KONDENSDROGER
Elektronisch. Adv. '1 699.- lekookfunkties Adv.*699.|j:Jfrf 1099."
MIELE DROGER T349

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. *249.-

159.-

1399.-

479.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 m 1 kombi magnetron. Adv.*999.-

649.-

WHIRLPOOL AVM
Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
magnetron Adv.'1499.-

849.-

799,

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hi-Black, Trinitron beeldbuis,
flat square, Double-Duty
afstandbediening *1660-

999.

SONY72CMKVS2921
De platste beeldbuis, voorzien
van bijna alle denkbare
mogelijkheden. Adv. '4000 -

2249
1349.

SONY72CMKVC2921
Stereoenteletekst Adv *2250 -

SONY55CMKVX2141
Stereoenteletekst Adv "1650.-

949.

•m

y

•»

^^

•

• W•

«—•

zo

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen Adv. *849.-

879.-

JVC HiR STEREO VIDEO
HRJ600;4koppen Adv *1299.-

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader, centrifugegang
1200trn/mm., rvs trommel,
zeer zuinig. Adv. *1199.-

779.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
TypeZE400E; Adv. *949.-

749.-

INDESIT 2-DEURS
Variabele indeling Adv.*799-

699,

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT' Adviespnjs*749 -

BLAUPUNKT HiFi
STEREO+ SHOWVIEW

SONY SHOWVIEW +PDC
SLVE50; Tn-Logic, 4 koppen, longplay. Adv *1330.-

FÉffi "7>|Q H
IfM? f 4«|H
WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
TypeAWG719;Adv '1235.-

699.599.-

INDESIT
FORNUIS
Type
KN5402WO;
Adv. *849 -

479.

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-etektrofomuismetgnll *999.-

LUXE 800 TOEREN
SIEMENS 2-DEURS
235 liter. Adviespnjs*985.-

749.-

645.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR333, "Beste koopi" 3 koppen,TELETEKST/PDC *1095.-

INDESIT STUNT
5TUNT
i; Adv.*79!
Type 2596;
Adv.*799.-

SONY55CMKVM2100
Hi-BlackTnnitron.Adv.*1000 -

478.-

649.

SONY T E L E T E K S T
M1401 .Afstandbediend '890 -

499.

PANASONIC 63 CM
TX25G,Stereoteletekst *1599.-

999.

SHARP 55 CM STEREO
DV5407, Teletekst, 4- AB

ETNA FORNUIS 14*20

528.-

SONY VHS-HQ VIDEO
E10, Tn-Logic voor optimaal
beeld, afstandbediening. *799.-

449.-

1-DEURS KOELKAST
Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaie uitvoering metformicabovenblad. Officiële garantie.

499.-

INDESIT KOELKAST
2-sterren vriesvak. Adv.*699.-

PANASONIC VIDEO
NVSD30, 3 koppen, VHSHQ, LCD-afstandbed *1199.-

245.-

325.-

SHOWVIEW VIDEO
VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening Adv.*699.-

145 LITER KOELER
Topmerk. Adviespnjs*749.-

449.349.-

~~ 375.-

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21, Afstandbediend *768.-

BAUKNECHT KAST
3-sterren vnesvak. Adv.*749.-

465.-

4 KOPPEN VIDEO
Perfekte beeldkwaliteit,
longplay (max 8 uur),
afstandbed Adv. '799.-

BOSCH KOELKAST

MIELE 1100TOEREN
TypeW697LW;Voor1ader,RVS
trommel EN kuip. Adv.*2299.-

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van dere AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviespnjs'1499.-

945

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel. *1499.-

465.-

~~ 645.-

BAUKNECHT WA541
1000 toeren wasautomaat

'45.-

SIEMENSWASAUTOM.
Adviesprijs*1348.-

1048.-

BLAUPUNKT 70 CM
IS70-33, Stereo en teletekst.

1098.-

ARISTONA 63 CM
STEREO TELETEKST
63TA4411, Adv

*1795 -

948.-

BLAUPUNKT 55 CM
IS55-28,Stereoteletekst *1299 -

798.-

GRUNDIG 51 CM KTV
T51-540, Teletekst Adv.*1099 -

568.-

37 CM KLEUREN-TV

1195.-

BAUKNECHTKRC3032
300 LITER KOELER

PHILIPS VIDEO + PDC
Turbo-Drive' LCD-afst bed *895 -

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

898.

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055; Elektrische oven, inkl.
grill en kookwekker *1510.-

948,

ATAG TURBO-FORNUIS
KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviespnjs*1735.-

1045.-

WASOROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machme, 1200toeren. Adv. *1799.-

SIEMENS 180 LITER
KT18R01; Adviesprijs*948.GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST
ST70-650, Adviespnjs*1949.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
410; Gas-elektro fornuis
inkl. grill, draaispiten mixed
gnll-set. Adviesprijs.*1575.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *298.-

178.-

945.-

845,-

ETNA WASEMKAP
AVANCE;3-standen Adv.*135-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200, Afstandbediening.

399

OPZETVRIESKA
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205 LCD-afstandbediend

409

120 LITER VRIESKAST

338.398.-

GRUNDIG VIDEO + PDC
GV401 , "Beste koop1" TELETEKST/PDCprog *1099

WHiRLPOOL AFB594

549."
STUNT! VHS-HQ VIDEO
Inkl afstandbediening "699 -

BOSCH VRIESKAST
TypeGSDl 341 ; Adv. '848.-

298. ~~ 329.-

WHIRLPOOL

850

TOEREN
BOVENLADER

548.-

748.-

AEG TURNAMAT

STUNTÜVRIESKIS"TÜ

MHC450; 2x25 Watt; digitale tuner; dubbeldeck;
CD-speler; luidsprekers en afstandbediening.*890.

Bijna alle (opmerken leverbaar m alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf:

459.-

298.Electronisch betalen i HAARLEM
IBEVERVUIJK
met uw PIN-code,
D Winkelcentrum "Schalkwijk" ISUPËRSTORE 1100 m2
zonder extra kosten • | Rivièradre'ef 37 .
•
JBreestraat 65
. '
'

I

BOSCH VW SPS2102

SIEMENS AQUASTOP
Superzuimg. Adv *1348.-

prgij QVIQ _
l i] 'J J L?W

AEG BOVENLADER
LAV275; 1000 toeren *1699.

g n HI mr-r%i-r»i n n l r*
DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN
NEDERLAND
•i Meer budget door de gratis j \"p l TNJ
|)BCC-card!
;,
.
l lx_^r--Aanvrang-folder in dé winkel!

BAUKNECHT V W 3 P R

Type AWG089; Adv. * 1435.

WHIRLPOOL 243 LITER 1000 TOEREN BOVENL
1 .40 meter hoog met 6 vnesvakkencq laden. Adv. *1 1 65.- IjTjjf'ry
f Jjjj "||

BWIIIMB

LUXE VAATWASSER
INDESIT D3000WI; 4 program- i
ma's, 12 couverts Adv *999- .

/AIM NEDERLAIMD
f/niV IMkiXL.nt.fni\IV^
i
i i'
"
'
BADHOEVEOORP
ALKMAAR
ALKMAAR IjgBM ei pif-rnsv Cl IDFRQ
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
ETERWOUDE J1 g !Ï7 rJV.' ÏÏTf BTÜJtïP5
DEN HAAG
HILVERSUM f l /IN PJE RANDSTAD
HILVERSUM

1199.

^•••P ^B

MIELE VAATWASS"ER

G570; TOPKLASSE. *2099-

1379.-

OPENINGSTIJDEN:
maandagmiddag............:
,1 tot 5.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
., 9 tot 5.30 uur
zaterdag .9 tot 5 uur.
KOOPAVOND:
Badhoevedorp vrijdag .........
7 tot 9. uur
Maarssenbroek vrijdag ...... ...: 7 tot 9 uur
ov.rig.fili.len donderdag.
7 tot a uur

Weekmedia 17

donderdag 14 december 1995

11

9
9
9
9
9
9
9

LINGERIE SPECIAALZAAK
Passage 22, tel. 5716232

VOOR
EEN BETAALBARE KERST]
PHILIPS
'
GEZICHTS
SOLARIUM
?TEFAL STEENGRILL
& GOURMET 8 PERS.
,'39420; Gourmetten, gril:<' leren. Adviesprijs. '235.-

139.-

HEMELS

~:'-:...

• Kontaktgrilj, uitneembare
• grillplaten, thermostaat. *159.LUXE .-,
200 WATT
\
STAAFMIXER \
Regelbare . ,
snelheid,
j
moment
schakelaar, J(
slagroom. ;
^
klopper, afneembarel-^RVS voet en menqbeker. l i

BRAUN PLAK
CONTROL
MET TIMER
Oplaadbare
tandenborstel, .
inkl. 2 minuten
. timer. Adv.'219.-

129.-

; PHILIPS1FRÏT£USE
'Rechthoekig model met
• handige 4 in 1 handgreep en

129.

JNOVA FRIET-FONDUE .;PHILIPSBEAUTY-SET
llnkl. fondue vorken:*147.- ;Luxe LADYSHAVE met

Nu 20-30% korting
op onze dames kollektie
(uitgezonderd de december kollektie)

i Heren! Elk 2e overhemd]
[_
1/2 prijs
'

Met Philips CLEO-lampen,
verstelbaar statief, KEMAkeür. Grote keuze.;

' MOULINEX FRITEUSE
;873; 1,5 L. koele warid.^119.-

19.95

tige 500 Watt keuken-I

BRAUN
KEUKENMACHINE
Kom pakte alleskunner.

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandvoort

175 Watt, 3 snelheden, gar-1
den, deeghaken-en af-l
neembare, staaf mixer, l

Restaurant en detailhandel

| BIJ DUBBELPRINT
9 de 2e foto voor 0,20 et. en een waardebon voor
& GRATIS vergroting van 15x21
* UW MOOISTE FOTO ALS POSTER
ƒ5,95
(20 x 30) ƒ 2,95
(30 x 40)
ƒ 19,95
(50 x 75)
9 (40x60) ƒ 15,95

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

* KERSTKAARTEN VANAF
0,69
Kies uit verschillende modellen (incl. enveloppen)
* NU OOK UW FOTO VANAF
(48 uur service)
Dubbelprint

0,39

0,89 et.

De KODAK CAMEO Motor Camera is een
nieuwe, superkleine KODAK Camera. Zijn
compacte afmetingen en afgeronde hoeken maken hem bijzonder makkelijk om
mee te nemen en bij u te dragen. Met de
vele mogelijkheden die deze camera u
biedt bent u altijd in staat op eenvoudige
wijze kwaliteitsfoto's te maken.
ƒ 199,95
incl. batterijen, film en tas

MOTOR
CAMERAS

9
9
9
9

DÜIVENVOORDEN

diverse hulpstukken voor
pedicuré, manicure en
huidmassage in luxe opbergcassette.Adv.*150.-.

13x18
15x21
20x30

M Ë N

MOULINEX CHEF

centrifuge en diverse!
accessoires. Adv.*268.-l

9

„Kerstaanbieding"
Luxe kanten strings:
Op vele setjes 10% tot 50%
Korting!

4 U VA TL-buizen. Adv.M 35:-

iRONDE G O U R M E T
^Gourmetten, ra,cletten,,
inkl. 6 pannetjes.

ÏX3RILL

9 * UW FOTO'S IN 1 UUR KLAAR
|| Ook uw vergrotingen

Beenmode: OROBLU
Herenondermode: HOM

2 voor

1 UUR SERVICE

Haltestraat 49 - 2042 LK Zandvoort - Telefoon 023-5712261
'JEFAL FRITEUSE
; Anti-reuk-filter + thermo-

KR UPS
KOFFIE-ESPRESSO
Type 971 Od; Espresso en
kóffiez'etterinéén. *297.BRAUN SILK-EPIL DUO
EE1 Ontharings/epileer
apparaat. Bekend van TV.

.

__
79.95
PHILIPS LADYSHAVE
'-Zelfreinigende grill-bak: oven + regelbare thérmd'-, staat. Adviesprijs. *259.-

189 PHILIPS 10-KOPS
;

lU^B"

.

HD5176; Koffiezetter.. *65.

QiC"
OU.

Maximaal 2 per klant.'38.- 12-KOPS STUNT
Maximaal 2 per klant.

19.95

139.
OPLAADBARE 3 KOPS PHILISH AVE
HS800; DUBBELE scheertechniek voor perfekt
scheerresultaat.Adv."215.T

"€ftft
1USI»"

;MIELE STOFZUIGER

II
I
THERMOS STUNT

AdviesPriis.-i09.-

44.95^

, ondeuseenafneembare ROWENTA THERMOS *
houdkan. Modern design.

Naast een keuze uit onze d la carte kaart hebben wij ook
een speciaal Kerst menu voor U samengesteld.

KERST MENU '95
Koude halve kreeft met gamba's en groene salade
***
Gegrülde tarbot filet
met saffraan saus
***
Spoon
***
In de roomboter gebakken tong filets met bospaddestoelen
***
Profiteroles gevuld met diverse mousses

9
9
9
9
9
9
9
9
9

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

FOTO
FOCUS
Haltestraat 37, tel. 571 581 0

97.50 pp

Clothing Company
Haltestraat 11

Incl. bijpassend wijnarrangement 125.- pp
Eerste Kerstdag gesloten
Tweede Kerstdag geopend v.a. 12.00 uur
Reserveren gewenst.

H1600.WATT TURBO [PRÜSJ
:
?;Elektr6nischregelbaar.*499.- ."

^329.-

mnRunl

SEMPERIT (S)

INILFISK STOFZUIGER ^*TROL |
;
mi-in i IM c v ei i n c o
^MOULINEX SUPER
^9003; 1000Watt. Adv.'229.-

129.-

4010; Met het L^
unieke zwenkend?
sc heerhoofd. Adv.'238.-

149.1

Scheerapparaat met snellaadsysteem, 110/240 Volt,
inkl. tondeuse. Adv.'170.-

-PHILIPS 1000 WATT
f STOFZUIGER HR6300
^Mechanische zuig krachtïregëiihg en extra hulpstuk|ken. Adviesprijs*24Q.-

SNOERLOZE
WATERKOKER
gemak. Met droogkook-I^Jtbeveiliging.
l 7
DeveMI |n
9 9l-i-

99.-

Bandenmaat

Konsumentenprijs
inkl. B.T.W.

SEMPERIT
35

TR 3M701

45

TR 3M701

55

69,00
87,50

TR 3M701

92,00

7VTO TR 3M701

113,00

75/70 TR 4M701

139,00

85/65 TR 4M701

147,00

65/60 TH 4M711

143,00

Daia bandwi zijn g«Khikt voor auto's Vm bouw]wr
1992. Prifzen zijn InWmtef btw «n mont*o« «n «xklufttof bnlancMW ventW on aTvooc oudo band

PHILIPS STOOMBOUThAreinigend. Adviesprijs.'69.-

ïELECTROLUX 1100W
17Q . l f VBiAEG 1300 WATT
4435; Elektronisch. Adv.'299.-

199.-

PROFFESIONELE
Kom'pletVk'appers-set TEFAL STRIJKBOUT1-Xvoor thuis.
Uchtgewicht2jaargarantie.<56.-1. •.

49.-

34.95

ÏPHILIPS 1300 WATT
HR6540; Super draaitop
;ien automatisch oprolsnoer.
(Adviesprijs *440.-

239.
^OPLAADBARE
IKRUIMELZU1GER
paximaal 2 per klant

CARMEN 1500 WATT ELEKTRISCHE KACHELS
Haardrogérmetdiffusor. Alle soorten .en maten.|

CARMEN VOETENBAD
+bruisbadsysteem, ideaal
voor vermoeide voeten.
Adviesprijs. *145.-

49.-

ELEKTRISCHE DEKENS ; „
DeruimstekeuzePhilips.lgg
Dreamland, lnventuml§
en Martex. . . '.' . ' . IS

CO
OK
Dïf.au
KERST KOÖPAVONDEN 19.00 -21.00 uur
ïVVoensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 december: l 1.11
; ;
Alle filialen.
p*

AUTOoff., STRIJDER
BV
dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565

Confet'ti is geopend:
Ma. - do. van

10.00-18.30 uur

Vrijdag

10.00-21.00 uur

Zaterdag van

10.00-18.00 uur

.Zondag

12.00-17.00 uur

van

Extra koopavonden

wo. 20 dec., do. 21 dec.
vr. 22 december tot 21 uur

9
9
9

donderdag 14 december 1995

Weekmedia 17
ENDEPRBJS

1!

ECHT HEMA 4444 4

4
4
4
4
4
4
4

KERSTBOOM
MET INHAAKTAKKEN,
SMAL MODEL,

4
4
4
4
4
4
*
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4444444444 Zandvoort 444444444
l 80 CM HOOG

ZANDVOORT

ZANDVOORT

ZANDVOORT

ZANDVOORT

Fahrenheitstraat 15
Halfvnjstaand woonhuis met tuin en zonneterras op het zuiden garage en aparte
schuur
Indeling
entree/gang, toilet Z-vormige living, bestaande uit 2 niveaus 1 met parketvloer
en 1 met plavuizenvloer en open haard,
schuifpui naar terras, moderne open keu
ken met mbouwapparatuur
1e verd 3 slaapkamers, douchekamer
met zitbad en wastafel
2e verd zolderkamer met dakkapel, zolderbergmg
* zeer sfeervolle living
* bmnendoor bereikbare garage
* c v gas combiketel
* gronidopp 242 m2
ƒ 398 000,-

Burg. v Alphenstr. 57/10
Zonnige 3-kamerflat op de 4e verd met
lift, nabij strand en station Fraai uitzicht
over zee en land
Indeling
entree/gang, woonkamer m balkon ZO,
moderne keuken met apparatuur, slaapkamer met balkon NW, slaapkamer met
kunststof kozijn, badkamer met douche,
toilet en wastafel
* keuken met apparatuur
* flat is geheel voorzien van dubbele beglazing
* parkeerplaats voor de deur
* voorschotbijdrage ƒ 340,- p mnd mcl.
stookkosten
ƒ 179.000,-

Zandvoortselaan 11
Vrijstaande villa met diepe achtertuin en
zomerhuis
Indeling
Woonhs entree, gang, toilet, doorzonkamer met open haard, voorserre, keuken,
kelder (met c v -ketel), zijkamer
1e verd 5 slaapkamers, 2e toilet, badkamer met hgbad, 2 balkons
Zomerhs
woonkamer met eethoek,
kleine
keuken,
kleine
slaapkamer,
toilet/douche met wastafel
* woonkamer met open haard
* serre met schuifpui
* woonhuis met c v -gas
•*• zomerhuis met gaskachelverwarming
*grondopp 1054 m2
ƒ 795.000,-

Stationsstraat 8A
Zeer royale bovenwonmg in centrum dorp
Indeling
entree, trap
1e verd hal, toilet, kast, woonkamer met
erker, tussenkamer, keuken met douche,
2 ruime slaapkamers
* gelegen in centrum dorp, vlakbij zee en
N S station
* gaskachelverwarming
ƒ 149.000,-

ZANDVOORT

ZANDVOORT

WAT IS ERMOOIER DAN
KERSTSFEER IN EEN EIGEN HUIS?

Tjerk Hiddesstraat 119
2-Kamerhoekappartement gelegen op de
7e verdieping met balkon op het zuidoosten
Indeling
tochtportaal, woonkamer met open keuken, 1 slaapkamer, badkamer met
douche, toilet en aansluiting voor wasmachine
+ inpandige berging
* lift aanwezig
* blokverwarmmg
* warmwater via C V
* servicekosten ƒ 312,- p. maand, mcl.
voorschot C.V., water, gas
* parkeerterrein voor het flatgebouw
ƒ 159.000,-

Jac v Heemskerckstr 27
Totaal verbouwde 3-kamerflat op de 2e
verdieping, met lift bmnendoor bereikbaar
Indeling
entree/hal, toilet L-vormige woonkamer
(vh 2 kamers), 1 slaapkamer gemoderniseerde keuken moderne badkamer balkon o h zuidwesten Berging o d begane
grond
* open haard (gas)
•*• gestoffeerd en ged gemeubileerd
* gebouw v v lift
* gelegen m centrum dorp
* schitterend uitzicht op zee

ƒ 229 000,-

ZANDVOORT

ZANDVOORT

Maak snel een vrijblijvende afspraak met Cense & Van Lingen
om uw mogelijkheden te bespreken!
Pasteurstraat 2
In winkelcentrum van Zandvoort-Noord
gelegen woon-wmkelpand, tevens als beleggmgspand geschikt
Het pand bestaat uit 2 winkels en 2 appartementen op de 1e verdieping en is gebouwd2 m 1974 De grootste winkel ca
130 m is thans m EIGEN GEBRUIK de
winkel van ca 60 rrf is verhuurd
De 1e verdieping bestaat uit een ruime 4kamerflat en een 2-kamerflat de ketel en
geyser worden gedeeld De appartementen zijn verhuurd
* Indien gewenst leeg te aanvaarden
* Gedeeltelijke huur ƒ 38 100,- p jr mclusief
ƒ 475 000,-

n

CENSE&

NVM

\LlNGEN

MAKELAAR

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

KERSTMENU 1995

SCHILDERWERK

SAUSDE MET GEMARINEERDE
ZALM EN HONING-YOGHURTDRESSING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

HELDERE BOUILLON MET BOSPADDESTOELEN
EN VERSE TUINKRUIDEN

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle luxaflex producten
U kri|gt de stalen bi| u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergeleken

.0- -O- -0-

Vraag vrijblijvend offerte.

-O- -O- -0-

VERFRISSENDIJSDRANKJE
OP BASIS VAN CITROENEN

Vrijblijvend prijsopgaaf.

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

GEPOCHEERDE ZALMFILET
'A LA GULLE TOINE'
OF
BOTERZACHTE OSSEHAASFILETMET
.0- -O- -0-

TRUFFELJUS

VANILLE PEERTJES
f 67,50 p/c
BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND

Lamef ten voor ƒ 199,
tOt LLï

Stof
Kunststof

Lik> tOt JDl)

199,249-

Hoogte tol maximaal 400

tOt bUU

350399,(Alle maten in cm)

(NAAST DIT HEERLIJKE KERSTMENU
KUNT U OOK A LA CARTE ETEN)

Boul. Barnaart 14
(t.o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 5712932

ö

topKuatttttt \oor uu raam

Windéko-prijzen zijn echt all-in!

Gegarandeerd l
de berte prili.' f

• Gratis en vrijblijvend thuis winkelen_
• Gratis meten
• 12 maanden
volledige garantie
• Nooit voorrykosten'

<sc3S~

Kunststof lamellen Jaloezieën l Rolqordijnen
tot 25% korting tot 25% korting l tot 20% korting

Henny

WONINGSTOFFERING

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

-O- -O- -0-

Burg. v Alphenstr. 61/13
Maisonnette op 2e en 3e verdieping vlakbij zee gelegen
Indeling
3e verd entree/hal, toilet, woonkamer,
keuken, balkon (NW)
2e verd 3 slaapkamers badkamer met
bad, balkon ZO
* berging op de begane grond
*servicekosten ƒ 526,-p/m mcl ƒ100,stookkosten
* eventueel apart een garage te koop
ƒ 198.000,-

BEL NI? ma. t/m za. 9.00 tot 21.00

023 53 57222

b g g bel gratis 06-0226222 Hoofdkantoor Nautilusstraat 1 67. Tilburg

s

van

Henny's Hairline
wensen u
Prettige Kerstdagen

en een

Gelukkig 1996
- Zoals elk jaar: Onze beste wensen!
- Zoals elk jaar zijn wij gesloten vanaf de Kerst tot en
met Nieuwjaarsdag!
- NIET zoals elk jaar is: dat u vanaf 1 januari 1996 ook
een afspraak kunt maken voor een behandeling in
onze salon.
Dit om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Natuurlijk
kunt u nog steeds zo bij ons binnenlopen om te zien of
u meteen geholpen kunt worden.
Wij staan voor u klaar van
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur,
zaterdag vanaf 8.30 tot 15.00 uur.
Voor afspraken of eventuele inlichtingen kunt u bellen
023-5712231
Henny's Hairline
Tolweg 20
2042 EL Zandvoort

donderdag 14 december 1995

Weekmedia 17
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m tit i voordelig

DRUGSTORE

DE MOOISTE KADO'S VOORDE LAAGSTE PRIJZEN
op bijna alle geurprodukten fikse kortingen
KADOTIPS VOOR DAMES
ANAIS ANAJS eau de toilette spray 30 ml 39,95
ANAIS ANAIS zeep met miniatuur 19,95
LAURA BIAGIOTTI25 ml eau de toilette spray 59,LAURA BIAGIOTTI douchegel 30,ROMA 25 ml eau de toilette spray 65,TRÉSOR eau de parfum 30 ml spray 64,TRÉSOR eau de parfum 50 ml spray 99,TRÉSOR zeep 33,FIRST eau de toilette 30 ml spray 49,50
VAN CLEEF eau de toilette 50 ml spray met gratis bodymilk 89,* Nieuw TOCADE van Rochas 40 ml eau de toilette spray 52,VENEZIA 25 ml eau de toüette spray 75,VENEZIA PASTELLO 25 ml eau de toilette spray 65,NINA RICCI eau de toüette spray 30 ml 35,NINA RICCI eau de toilette spray 50 ml. navulbaar 77,SUN MOON STARS 30 ml eau de toilette spray met gratis miniatuur 55,CHLOÉ eau de toüette spray 30 ml 45,DECIDELA eau de toüette spray 30 ml 73,-

i

KADOTIPS VOOR HEREN
HUGO BOSS no l douche gel 29,HUGO BOSS no l aftershave 50 ml 45,HUGO BOSS no l eau de toiletttc spray 50 ml 71,HUGO BOSS Elements eau de toilette spray 50 ml 71,HUGO BOSS Elements eau de toüette spray 30 ml
VAN GILS aftershave spray 30 ml 24,50
VAN GILS aftershave spray 50 ml 39,50
VAN GILS zeep 21,50
ROMA Uomo 75 ml eau de toilette spray 79,VENEZIA Uomo 75 ml eau de toilette spray 79,UNGARRO eau de toilette 30 ml no l, no 2 of no. 3 van 39,CACHAREL pour homme aftershave spray 30 ml van 32,50
CACHAREL pour homme aftershave spray 50 ml van 49,50
CACFIAREL pour homme eau de toüette spray 30 ml van 39,50
CACFIAREL pour homme douche gel 39,50
Bij aankoop van 2 BOSTON herenprodukten grote sporttas

28,=
1595
47,20
24,=
45 =
51,20
79,20
26,50
36,95
71,20
39,50
45 =
52 =
23,80
37,95
44 =
36,=
58,40

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

23,20
29,=
55,20
58,40
25,=
19,60
31,50
17,20
53,=
65 =
31,20
26,=
39,50
31,60
31,50
KADO

KADO-TIP
Wij hebhen een prachtige kollektie opgemaakte kadomanden meto.a. kaarsen, servetten, kaarsenringen en decoraties, eventueel aangevuld meteen eau de toilette of
een stukje LUXE ZEEP. Ook kunt u naar eigen inzicht een pakket of een mand laten samenstellen.

EEN OVERWELDIGEND ASSORTIMENT KADODOZEN
OSCAR DE LA RENTE
60 ml eau de toüette spray
NU
+ parfum 4 ml van 125,INITIATIVE eau de toüette spray,
50 ml en bodymilk 150 ml
NU
van 39,50
EDEN kadodoos
50 ml eau de toilette + douchegel
NU
en bodymük 75,VAN GILS aftershave 100 ml spray
NU
59,50
met gratis Imtiative eau de toüette spray voor dames

TRÉSOR LANCOME
met 50 ml eau de parfum spray,
l fles bodymelk en
l fles douchegel van 139,NU 111,20
TRÉSORkadoset
met 30 ml eau de parfum spray,
tube douchegel en tube bodymük
NU 55,20
van 69,00
SUN MOON STARS eau de toilette spray
50 ml met grote tube bodymük
NU 68,=
van 85,Zoals u van ons gewend bent pakken wij al uw kadootjes
feestelijk voor u in.

79,=
31,60

60,=

47,60

ANAIS ANAIS kadodoos
van 69,50
NU 49,50
met eau de toilette 50 ml vapo + tube bodymilk

Kerstkoopavonden met een heerlijk kopje koffie.
Donderdag 21 en vrijdag 22 december tot 21.00 uur.
Zondag 24 december zijn wij van 10.00-17.00 uur
geopend.

Tot ziens dus bij

jjr^wmw
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 023-5712513 Spaar onze kassabonnen
P. OLIESLAGERS
De natuur kent de mens/\

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude geneeskracht van planten en kruiden uit de
hele wereld m moderne, Nederlandse recepturen
Voor natuurlijke zelfmedicatie
Nu verkrijgbaar bij:

, Drogisterij-Parfumerie Bouwman
\C5ranjestraat 7 zwart, Zandvoort Tel 023-5712327

EEN GOED
| FEESTMAAL
f BEGINT BIJ DE
f TOPSLAGER

,
./

' KERSTMIS *

•*
•~r"" -j
,W-^
:^3=-'

een feest
4 vanlicht

> dl l \ M t'MNVM KM \ !()( l K,l /l l l K, l \l l l l N

&

DA r SM AAK I'
ZO N HEERLIJK1OPSI AC.ER

KERSTSALADE
EcniAtr.i ri|k m.uild<s.il.iek IIKIuriin
>

mooj. opgemaakte
KERSTSTUKJES

„erica"
h*

grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301

2,98

^
^
^ '

LUVtONTBIJrrNMEI TEESIPI IIKC
VLEESWAREN ZOALS
SAPPIC.ECFBRVDI'NROSIJIFKcihlt

' \j5 ACIITERHAM.SCHWARl/WAIDI-R-r-*C. ' SCHINKF.N.C.t BR VI>EN LAMSROLI Al»
S=-"
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KERSTSPECIALITEITEN

r_ OVENVERSnilARIlGEHAPJES-rRISSnSA! ADES-SAUZEN
j^3 K E R S I P A I C S riLEI AMERK AIN-OUK l IE LORRAINE.1

wegens

REORGANISATIE
Voorjaar 1996 komt
weer terug !!
Op veler verzoek hebben wij dan weer de collectie
voor onze trouwe VIVA KLANTEN.
Daarom ruimen wij vanaf heden
de MARELLE Collectie op met ZÉÉR

FONDUE- GOURMETofSTEENGRILLVLEESSCHOTELS

«

zie onze
etalage,
een prachtig gezicht.

Vleesde hoofdsüioicl vooreen feestelijk kcrstdmci.o a keus
uiti\\cco\oihcorli|k ROLLADES, varkensfilet ol runderiende
Verder nog FRIKANDO, ROSB1EF, BïEFSTUK,
VARKENSH A AS. CORDON BLEU, KALFSOhSTERS enz.

LEEGVERKOOP

L U X E L A M S - K A i r S - K I P E N K A L K O t N V I EES

HOGE KORTINGEN
tot

60%
1

M R\\l M /l l l l M \\ (, \ S I ! N\ll l Dl SIM U \l 1 1 1 1 1 1 N \ AN

TOPSLAGER
„jfc. HALTESTRAAT 54, tel. 5712451

Grote Krocht 19, Zandvoort

_r,A M ' r ' '-i' *--''s4
) // fj
"_ ,
•ft'

f

'j i

stijlvolle, bekroonde vormgeving.
Een bed dat als geen ander harmonieert met
het interieur van uw slaapkamer door:
de ruime kleurkeuze:
- leverbaar in 17 verschillende kleuren
(de 5 houtkleuren hebben een toeslag)
de ruime maatvoering: -zowel in éénpersoons (80/90/100/120 cm breed)
als in tweepersoons (140/160/180/200 cm breed)

auping auronde

~

de auronde 1000 met 2 handverstelbare spiralen
compleet met 2 kwaliteits stretch latex matrassen

auronde bed is ook leverbaar
in een verhoogde uitvoering
de AURONDE 2000:
MEERPRIJS:150,-

' lachterwand HOOG 1970,- aanhaaktafeitje 175,- auping bedlamp 450,r

nu compleet voor
nu compleet voor

180x210

nu compleet voor

/
(

2*

(met automaat spiralen meerprijs 260,-)

r iL

uitverkoop,
voordeel!
„» • ^ honderden
i /
i- guldens
**i^ .
»' •*

BEDBAK MET LADEN

BOXSPRINGCOMBINATIE

160x200
1 80x200

DUBBELDIVANBED

SENIORENLEDIKANT

MASSIEF
HOUT
LEDIKANT IN DE MAAT:

80x190 + 2 LADEN
80x200 + 2 LADEN
90x200 + 2 LADEN

wit M. D F. achterwand
-t- 2 kastjes nu 798,-

leverbaar in de kleuren:

van 400, nu voor l/1 .*'^f;

-BLANK EIKEN -DONKER EIKEN
-ALPINE WIT

-zeer bekend merk!

2 kwaliteits MERKBOXSPRINGS("HOTELBED")
+ 2 kwaliteits BINNENVERING MATRASSEN

WIT M.D.F.
LEDIKANT
LEDIKANT IN DE MAAT:

leverbaar in de maten:
2 van: 70x200,80x200,90x200
deze combinatie is normaal
1998,- nu compleet voor

C.v-i*..;,J

i'.™f\

80x190+ 2 LADEN
80x200 + 2 LADEN
90x200 + 2 LADEN

van 410, nu voor

,~

ËÊiiïskJiïiSiÊÊ:

SENIORENLEDIKANT 90x200 compleet met een
hoofd- en voeteneinde verstelbare lattenbodem +
een kwaliteits polyether
["^rr'" , / ~ ~ - - matras sg. 40 1180,
t. 'r~'
|
nu voor s -~,-.- r- -«' ' ,,
LJ— i .w„ ~..._ _
dit seniorenledikant is ook te leveren met:
een electrisch verstelbare lattenbodem +
een SCHUIMRUBBER matras nu voor 1598,"

2 wit metalen ledikanten inclusief 2 spiralen,
het onderschuifbed is voorzien van wieltjes.
80x190 nu voor
90x200 nu voor

490,515,-

de oplossing
voor uw toge's?

een complete setprijs:
2 ledikanten inclusief 2 spiralen +
2 polyether matrassen sg. 40 +
2 matrasdekken + 2 synthetische kussens
80x190 nu voor
90x200 nu voor

kwaliteits donzen dekbedden
65% eendedons
licht, warm en comfortabel

achterwanden

a 310,-

nachtkgstje

a 375,-

1 persoons 259,- nu voor 139,-

de electrisch verstelbare lattenbodem

SLAPEN OP COMFORTHOOGTE:

2 ledikanten 90x200 +2 handverstelbare+
auping SPIRALEN+
2 kwaliteits latex matrassen
van 3750,- nu voor

rug- en voetendeel zijn onafhankelijk van elkaar
electrisch verstelbaar met comfortabele knieknik.

2998,-

80x200 nu voor 775,90x200 nu voor 775,-

135x220

249r nu voor 159,-

200x200

299r nu voor 198,-

240x200
240x220

399r nu voor 239,4*9r nu voor 259,-
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VQÜWDEURKAST PENT7V SCHUIFDEURKAST UTRECHT
-ALPINE WIT

hoogte:217 cm]
diepte: 63 cm

2-deurs 125 cm
hoogte:218 cm
diepte: 68 cm

1375,- nu l £,^kji,^
2-deurs 152 cm
1650,-nu 148553-deurs 185 cm

1910,-nu 1 "*

kwaliteits
POL YETHER MA TRAS,
s.g 40, ±14 cm dik
beide zijden doorgestikt
80x190 059r nu 169,80x200 fiS9r nu 179,90x190 88G,- nu 198,90x200
nu
90x210
nu 229,120x190 9?9r nu 279,130x190 999r nu 289,140x190 4S9r nu 298,140x200
nu
160x200 469r nu 398,180x200 &$r nu 449,<

spiegel per deur 125,-;"

2-deurs 205 cm 1535,-nu

-ALPINE WIT

2-deurs 170 cm 1425,- nu

beide zijden doorgestïkt
80x190 359r nu 219,80x200 Sff&r- nu 239,90x190 398r nu 259,90x200 S§87= nu 259,"
90x210 44&r nu 298,120x190 496r nu 339,130x190 498r nu 369,140x190 S89r nu 419,140x200 S9S7' nu 419}""
160x200 649r nu 459,180x200 ?39r nu 519,-

290,-

g;;9;0^

uur. •

6-deurs 222 cm 1835,-nu 1650,-

kwaliterts
BINNENVERING MATRAS,
±17 cm dik

•l \'">

.;

nid > 19.;p;;tt-.'21.00:uu

253 cm

3-deurs 253 cm 1840,- nu 1 640
:

4-deurs149cm 1535,-nu

-GRATIS THUISBEZORGD en GEMONTEERD

het bekende topmerk
leverbaar in 9 breedtematen:
148 cm, 170 cm, 205 cm,
219 cm, 253 cm, 270 cm,
288' cm, 305 cm en 336 cm

uit voorraad leverbaar:

1785,-nu 15
3-deurs 223 cm
^spiegel op schuifdeur 175,-

-ALPINE WIT

hoogte:220 cm
diepte: 65 cm

met SPIEGEL op schuifdeur 159,-

kwaliteitsmatrassen nu zeer speciaal qepriisd!!
speciale maten ook leverbaar,
LEVERTIJD: 2 DAGEN

kwaliteits
BINNENVERING MATRAS

UBlCA±i7cmdik
bekf$ zijden doorgetikt
80x190 48Sr «u 435,80x200 40«r nu 435,90x190 SSSr mi 479,90x200 SSS? nu 47Öj*

90x2tO fôôrnu ,555,-

120X100 *e&rrTti 645,130x190 9?Sr nu 608,-

140x190 eesr nu 745^

140x200 8S$? nu 746S*
160x200 960r nu 865,- s
180x200 44S5r nu 1015,"

UTRECHT, AMERSFOORT, HILVERSUM, AMSTERDAM, HAARLEM
voor zetfouten zijn wij niet aansprakelijk en prijswijziging,e_D onder voorbehoud.

kwaliteits
SCHUIMRUBBEft MATRAS

stretch» ±14 cm dik

-afrftsbars wasbare hoos
80x190 6ï%rnu 498,80x200 6?Sr nu 498,"
90x190 ?S5r nu 598,90x200 W97 W 59ö,
90x210 695rnu 698,120x190 4489r nu 829»130x190 4849r nu 849,140x190 4S69r nu 898,140x200 têöôf» nu 898,160X200 4S96r rtu 1198,"
180x200 4S98r nu 1298,-

HÖUTPLEINr

l:023^5ai 3039
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Gelukkig als troost een glas warme
De sfeer wilde er dit jaar, tijdens de kerstmarkt in
het centrum, niet helemaal inkomen. Een flink aantal Zandvoortse ondernemers vond de kraamhuur te
duur. Zij lieten het afweten, maar wilden beslist ook
niet andermans kraam voor de deur. Dat gaf heel
wat lege gaten te zien. Bezoekers vonden de markt
'wel gezellig', maar geen echte kerstmarkt. Ze misten de sfeer. Bovendien vond veel Zandvoorters dat
de kerstmarkt verdacht veel weg had van een hraderie. Van de ruim honderd kramen waren er veel, die
niets met kerstprodukten te maken hadden. De
standhouders vonden het 'wel gezellig', maar misten
ook iets: koopkrachtig publiek. Alleen het Gasthuisplein hevatte dat echte 'kerstsfeertje', waar de bezoeker naar zocht.

Onder leiding van dirigent Frans Bleekemolen zongen het
Zandvoorts Vrouwenkoor en het Zandvoorts Mannenkoor
zichzelf en de bezoekers warm. Volgens één van de
zangeressen viel het trouwens niet mee om de piano op de
hoek voor het raadhuis te krijgen. Op een karretje werd het
gevaarte over de Grote Krocht gereden

door Martha Burger

Foto André Lieberom
%t(/f>'&*

Z

ONDAGMORGEN KWART OVER
TIEN. De kerkklokken van Zandvoort lokken hun parochianen naar
de eerste dienst. Het is mistig en koud op
straat, waterkoud. Afgezien van de enkeling die npodgewongen zijn hond moet
uitlaten, zijn de meeste straten verlaten.
In het centrum heerst daarentegen
een bedrijvigheid van jewelste. Auto's
staan kris-kras op straat geparkeerd.
Achterkleppen worden opengeklapt.
Daarboven, luid protesterend, vliegen
tientallen meeuwen rond. Wanhopig,
proberen ze nog wat verloren patatjes en
afgekloven zaterdagavond-kroketjes te
scoren. Maar dat valt dit keer niet mee.
Te veel onbekend gewriemel daar beneden.

Moonboots
In de Haltestraat staan.tientallen 'Michelin-mannetjes en -vrouwtjes' hun
spullen voor de kerstmarkt uit te laden.
Gekleed in dikke jassen, met gekleurde
petten op het hoofd en struikelend over
de eigen moonboots ('toch ieder jaar
. weer even wennen') wordt in hoog tempo de kraam voor de kerstmarkt ingericht. „Over de kou zeuren we niet," aldus een handelaar vrolijk. Hij is uitgedost alsof hij naar zijn eerste skiles gaat.
Zijn kraam is inmiddels bedolven onder
een 'faillissementspartijtje'
gereedschap. Ergens in een hoekje liggen 'per

ongeluk' ook nog wat verdwaalde kerstkaarten.
Bakker Visser, de stand ernaast, is er
inmiddels ook helemaal klaar voor.
„Niet veel handel op de kraam, maar wel
over nagedacht," grapt iemand vrolijk.
Pakweg twintig verschillende soorten
kerstkransjes en de lekkerste kerststollen gapen de voorbijganger smachtend
aan. Bibberend van de kou lopen de
marktlui wat heen en weer te dribbelen.
Gelukkig komt clown ome Wim, dit keer
gestoken in kersttenue, al snel met zijn
mysterie-karretje voorbij. Met zijn gekleurde ballonnen en vrolijke humeur
weet hij nog altijd menig kind te vertederen. Maar er is nog niets 'kleins' in de
straten te bekennen.
Even verderop staat een collega-kerstman zijn eigen hoofddeksels te verkopen. 'Altijd van dienst, op tafel en in bed',
staat er cryptisch op zijn schort geschreven. Wat daarmee wordt bedoeld, durft
geen mens te vragen. Enkele vrouwen
lopen maar liever met een grote boog om
de opdringerige kerstman heen.
Bij de enige echte standwerker die de
kerstmarkt bezit, barsten de dames vervolgens in schaterlachen uit. 'Bril
schoon', heet het merk, dat de man aan
het volk probeert te slijten. „Mevrouw,
laat mij uw bril met dit spul schoonmaken," zegt hij vragend. En vervolgens
streng: „Maar ik moet je waarschuwen,

het kan de laatste dag zijn dat je thuis
bent. Of het gaat goed, of...." Nu hij de
lachers op zijn hand heeft, slaat de
standwerker door: „Ik kan zelfs talinden
weer laten zien," schreeuwt hij nu net
iets te overmoedig door de straat.

Kerstvlijt
Inmiddels is het middag en de mist
trekt langzaam op. Veel wandelend publiek. Maar de standhouders zijn toch
niet echt tevreden: 'Veel kijkers, weinig
kopers' laten ze weten. Maar gelukkig
vinden ze het toch nog wel gezellig. Tussen de goedkope kledingrekken door is
er gelukkig ook nog flink wat huiselijke
'kerstvlijt' te ontdekken: kerststukjes en
kerstbeeldjes, kerstschilderijtjes en
kerstbakjes, liggen keurig opgesteld in
rijtjes, op het publiek te wachten. Ook
kerstwashandjes, kerstpannenlappen en
kerstpoppetjes zijn er te koop. Deze
stands zien zich 's middags toch nog
even bedolven onder grote belangstelling.
De stands met babykleertjes, hondekluiven,-pannen, bestekcassettes * en koperwerk en de mosselen van Joep, die
geduldig in een enorme reuzenpan liggen te smoren, hebben beduidend minder aandacht. Een aantal van de ondernemers is dan ook absoluut niet tevreden. Op de Kleine Krocht wil het ook
niet vlotten met de schilderijen, waarop
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twee naakte mensen elkaar, in het water,
de liefde staan te verklaren.
De op de posters aangekondigde kinderattracties zijn er niet. Afgezien van
een touwtrekstandje en de ontzettend
leuke clown is er voor de jeugd niet veel
te beleven.
Gelukkig, op het Raadhuisplein een
leuke verrassing. Kaaswinkel Tromp
heeft er een mooie houten boot neergezet. Smaakvol, net als de kaas. Er tegenover geeft het Zandvoorts mannen- en
vrouwenkoor een samenzang. Vierstemmig en ondanks de - in de vrieskou vervlogen - akoestiek klinkt het echt prachtig van toon. Bij elk woord, een wolk van
condensatiedamp achterlatend, zingen
de koorleden mooie religieuze liederen.
Eindelijk, hier komt de kerstsfeer toch
nog even nadrukkelijk om de hoek kijken.

Rondedansje
Burgemeester van der Heijden, blijft
geboeid met zijn vrouw (en hondje)
staan kijken. Kunstenares Rebel, iets
verderop, maakt volslagen uit de maat
weer eens een van haar gekke rondedansjes. Maar helaas, ondanks de Swiebertjes-handschoenen
van
dirigent
Bleekemolen, zitten zijn vingers haast
vastgevroren aan de toetsen van zijn piano en verdwijnt de meute jammergenoeg
al snel naar het gemeenschapshuis. Daar

wacht hen als troost voor de koude klus,
een lekker warm glas Glühwein.
In de Louis Davidsstraat wil het dit
jaar niet lukken met de kerstsfeer. Ook
op het Kerkplein niet, vanwege de vele
lege gaten tussen de stands. Ja, toch
even, als je langs het decor van houten
huisjes loopt, dat restaurant Queenie sa-.
men met kledingwinkel Rosarito smaak vol heeft neergezet. Hier een gastvrij onthaal, zoals het uiteindelijk ook op een
echte kerstmarkt hoort: voor slechts
1.50 gulden de keus tussen een glas
Glühwein, een kop snert, of een heerlijk
broodje zuurkool met worst.
Aangekomen in de Kerkstraat is het
pas echt flink schrikken: één groot gapend saai gat. Gelukkig staat Dennis van
kledingzaak 'Sack-time' er tenminste
nog mooie kleren tegen halve prijzen te
verkopen. De.rest van de ondernemers
uit de Kerkstraat laat het echter afweten. „Ze doen zelf niet mee aan de kerstmarkt, maar willen ook geen vreemd
standje voor hun deur," legt hij een beetje verontschuldigend uit. Maar Dennis
ziet het gelukkig breder. „Al verdien ik
niet veel met deze prijzen, ik sta hier
toch ook voor de promotie van mijn
dorp," zegt hij sportief.
Op het Gasthuisplein is opeens alles
weer goed. Hier is nu dat echte kerstsfeertje, waar de bezoeker onbewust
naar heeft lopen zoeken: brandend en
heerlijk geurend eikehout in open ton-

nen, Glühwein en romantische kerstmuziek, soms afgewisseld met wat brutale
nummertjes blues. Verder sfeervolle
verlichting, kerstversiering en standjes
met echte kerstkunstprodukten: Hanneke Voit met haar aparte en smaakvolle
bloemsierkunst en Adele van Kemenade, met mooie winterse schilderijtjes en
het ontwerp van de Zandvoortse kerstkaart 1996. Daar tegenover een stand
met leuke kersttafelsuggesties van bakker Balk. En gelukkig, daarnaast toch
ook nog een verdwaalde ondernemer uit
de Kerkstraat, Paul Olieslagers.
Simon Waterdrinker, oud-ondernemer en ere-lid van de Ondernemers Vereniging Zandvoort houdt het na één
rondje kerstmarkt al voor gezien. De initiatiefnemer en schepper van de eerste
weekmarkt van Zandvoort, mist dit jaar
de kerstsfeer en de kerstmuziek. „Er is
te weinig amusement. Ik zag wel ergens
een kerstman met een orgel en hoorde
een koor zingen, maar geen luidspreker
die werkte. Geen muziek, dat kan niet.
Het valt in de pauzes - en dat waren er
nogal wat - gewoon helemaal dood."
Waterdrinker mist*de samenwerking
tussen de Zandvoortse ondernemers onderling. „Dat was vroeger wel even anders." Wat hij nog meer mist? „De pannen met snert. Dat hoort bij een kerstmarkt nu eenmaal op de hoek van de
straat."

'Wie geen kerstspullen
verkoopt, moet inpakken'
6\ TOLGEND
JAAR
V KOMT de kerstmarkt weer in eigen organisatie," belooft
ondernemer Leo Heino
van Circus Zandvoort.
„Ik zal mij er persoonlijk
sterk voor maken, dat het
ondernemersplatform
Zandvoort deze taak weer
op zich gaat nemen."
Heino wil in de toekomst
een kerstmarkt in Zandvoort
met een beduidend hoger
kwaliteitsgehalte dan de
markt van afgelopen zondag.
Afgezien van het Gasthuisplein, klaagden veel bezoekers erover, dat zij de sfeer
en gezelligheid dit jaar behoorlijk misten.
De kerstmarkt werd dit
jaar voor de tweede keer georganiseerd door een particulier bedrijf. Voorheen
deed de 'Stichting Zandvoort
Promotie' de organisatie, totdat deze failliet ging.
Floris Faber van de Stichting Zandvoort Promotie en
eigenaar van Hotel Hoogland, kon zondag helaas niet
weg vanwege drukte in het
hotel. „Enkele gasten uit
mijn hotel zijn wel geweest.
Ze vonden de markt wel gezellig, maar spraken inderdaad ook over kramen met
gereedschap. Dat vind ik
jammer: De markt is uitbesteed aan een particulier,
maar draait nog wel onder de
vlag van het ondernemersplatform."

Ondanks de kritiek liepen er toch nog redelijk wat mensen door de Haltestraat
Foto André Lieberom

„Je ziet dat er nu weer van
alles wordt verkocht terwijl
we duidelijk hebben aangegeven aan de organisatie dat
het kerstspullen moesten
zijn. Eigenlijk moeten mensen uit de organisatie ook op
zo'n dag politieagent spelen.
Wie geen kerstspullen verkoopt moet dan gewoon 'inpakken en wegwezen'. Dan

heb je een kwaliteitscontro- We weten nu hoe we het volle, je hebt er meer grip op." gend jaar beter kunnen doen.
De leuke dingen moeten
Volgens Faber moet er niet overeind blijven en de orgaechter niet worden overdre- nisatie moet weer komen onven. „De kerstmarkt in Zand- der de paraplu van het Onvoort staat uiteindelijk aan dernemersp latfor m."
„Het is inderdaad de behet begin," zegt hij een beetje
verontschuldigend. „Vroe- doeling, dat de ondernemers
ger gebeurde er in het dorp de kerstmarkt het volgend
helemaal niets met de kerst. jaar weer helemaal zelf gaan

doen. Dat heeft OVZ al duidelijk aangegeven. Maar ik
verwacht dan ook wel enthousiaste medewerking van
alle leden. Niet alleen maar
dat gezeur van 'Wat kost dat
dan' of 'Het is te duur'. Dat is
een beetje tekenend voor
Zandvoort. Voor een kraam
op de kerstmarkt betaal je
140 gulden. Dat is inclusief
de begeleiding van de organisatie. Dat valt toch wel mee.
Zo'n Kerkstraat moet gewoon meedoen met zo'n
markt. En dat er zondag
geen kerstmuziek via de
boxen gespeeld werd, daar
snap ik helemaal niks van.
Ze hingen notabene overal in
de straten, nog vanwege de
OVZ-actie."
Volgens Faber worden er
van de week knopen doorgehakt op de vergadering van
de Stichting Zandvoort Promotie. „Wat de kerstmarkt
betreft, zullen we ook vanuit
de ondernemers eisen moeten stellen ten aanzien van
de kwaliteit. We moeten
eensluidend zijn over het
aanbod: wat er voor produkten verkocht gaan worden en
wat er aan gezelligheid wordt
geboden. Als we met Zandvoort echt iets willen bereiken, verwacht ik ook meer
steun van ons gemeentebestuur. De ondernemers van
Zandvoort moeten allemaal
meewerken, maar het gemeentebestuur heeft ook wel
degelijk zijn verantwoording. Per slot van rekening
zijn zij de grootste ondernemer van Zandvoort.
De kerstboom, die de kerstmarkt moest opluisteren, werd vorige week woensdag neergezet.
Maar inmiddels moest de brandweer er al een paar keer aan te pas komen. Zo hebben de
brandweerlieden de boom wat rechter op gezet en heeft de verlichting extra aandacht
gekregen

-

Foto André Lieberom
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Grote Krocht 22, Zandvoort

Damesschoenen

Een bezoekje aan een
Siaapvoorlichter zou u de ogen
openen. Wij vertellen u graag
alles over bedbodems en matrassen en laten u de verschillen
ook aan den lijve voelen. Alleen
zo kiest u het ideale, 'strikt persoonlijke' bed.

mt. 34 t/m 42
al vanaf 39,95

Herenschoenen
mt. 39 t/m 46
al vanaf 39,95

Feestelijke panty's
o.a. Lovable, Kunert,
Yves Saint Laurent

Wanneer komt u langs voor
een opbouwend gesprek?
Sk'i-p k DrL-am liittunhotlem
die iedereen lijjt.

Gelukkig is de Volkswagen Polo nu vlot leverbaar. Hoelang die

•

luxe gaat duren, durven wij u echter niet te zeggen. Want ja, hij

verstelbare stuurkolom • dak-antenne • toerenteller • waar-

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAL

van MEEUWEN

2 paar halen
Va prijs betalen.

schuwingszoemer

klasse. De compleetste en de veiligste.

• startonderbreker.

Het blijft een klein wonder, dat u voor

Natuurlijk kunt u nog een stuk verder gaan. Het unieke bouw-

ƒ 23.995,-- al in een Polo rijdt, die

stenenprincipe van de Polo maakt het mogelijk om uw eigen

dubbele airbag voor slechts

/ 995,--. u hebt ai een •
enkele

bestuurdersairbag

voor maar / 395,-.

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

voor

in hoogte

is dan ook de slimste van de klas in z'n

niet-uitgeschakelde

lichten

ideale auto samen te stellen. Een veilige optie is bijvoorbeeld de

OP uw nieuwe Polo nu een standaard is uitgerust met:

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

van binnenuit verstelbare buitenspiegels •

enkele of dubbele airbag. We helpen u graag een handje bij het

bumpers en buitenspiegels in de

samenstellen van de Polo, die het beste bij u past.

:carrosseriekleur • warmtewerend glas

Prijzen zi|n inclusief BTW en BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwiideringsbijdrage. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.

AUTOoff.,STRIJDER
BV
dealer Zandvoort e.o.

Winkelcentrum
Noord

* RUIME GRATIS
PARKEERGELEGENHEID
*VRIJDAGAVOND
zonder onderbreking
KOOPAVOND TOT 20.00 UUR
Wij wensen u gezellige feestdagen en
een héél goed 1996

Pasteurstraat 2 A
Tel. 5717177
ma gesl.
di t/m zat van 9.00 tot 17.00

Monet gaat veranderen!
tweedehands kleding gaat eruit

** Nieuw!! **
betaalbare mode kleding
Onze strijk- en verstelservice blijft
bestaan.

DROGISTERIJ
TON GOOSSENS
•
•
•
•
•
•
•

zelfzorg geneesmiddelen
homeopathie - voedingssupplementen
plm. 40 soorten drop
parfumerieën
tabaksartikelen
staatsloterij - lotto - krasloten spaarmeen
herenkapsalon - stomerij

Voor Kerstkadootjes zijn wij het juiste adres.
Tel. 5712305

Ruime parkeergelegenheid,
lekker kopje koffie,
vriendelijke behandeling
en
haarscherpe prijzen.

1

m

CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

- C A F É—•

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF

16.00 UUR .
ZATERDAG GESLOTEN

ROB TAN

ofbe
023-5714866
'

-i

Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565
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Een kopie vanuwgptuigschrift |
getuigt net zogoed!
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert.
Raakt dat weg, dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

(advertentie)

.». en u helpt
honderdduizenden
mensen aan werk!
Dit is iets voor u: vier keer per jaar kans maken op
drie miljoen gulden. Dat kan in de NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING, met de beste winstkans ter wereld. Het aantal deelnemers is beperkt.
Op=op! Lees snel verder!
NATUURLIJK DOET U MEE:
Deze NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING
is opgezet om werkgelegenheid te scheppen. Er ligt een
uitgekiend plan dat voomet in 240.000 nieuwe banen in
de derde wereld.
Die banen komen er dankzij export, projecten en
opdrachten vanuit Nederland. Dat schept nog eens
40.000 nieuwe banen in ons eigen land.
Daar wordt iedereen beter van!

Anita Kooi,
directeur van EUROJOBFUND
Onze NATIONALE
SUPERKANS

\ Pasteurstraat 12
2041 VA Zandvoort

Neem van mij aan dat het voordelig is!
Let op!
Onze knalaanbiedingen

Viskraam
„De Zeereep"
Mare Buchel
5 dagen per week geopend in winkelcentrum Nieuw-Noord
maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag-zaterdag
Kerst- en Oudejaars-schotels
Haringschotel 10 stuks

***
Visschotel 4 a 6 pers.
salade en div. soorten vis

ƒ30,

ƒ60,-

***
Visschotel 8 è 10 pers.
salade en div. soorten vis
Salade naar keuze o.a.
aardappel-, crab-, zalm-, eier- of huzarensalade

ƒ100,

Warme visschotel
incl. 4 sauzen en rauwkost
incl. 3 salades
s.v.p. tijdig bestellen
1ste en 2e Kerstdag thuisbezorgd.
Oudejaarsavond ook thuisbezorgd.

4
4
4
4
4
4

GOUDEN

UITLOTING

heeft de beste winstkans ter
wereld. Vier keer per jaar de kans
op drie miljoen gulden!

En de wetenschap dat u op een
effectieve manier
miljoenen mensen helpt met
structurele kuip. Helpt u mee?

4

4
4
4
j75,- 4

4
4
4
^ Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. 4
44444444444444444444444444444444444444444444^ 4

Super
NOORD
Gratis
rliime
parkeer
gelegenheid

ZO WERKT HET:
De Ministeries van Financiën en Justitie hebben de vergunning onder nr. LO. 930/039/114.93 gegeven voor
het openstellen van een premie-obligatielening van een
half miljard gulden. De looptijd is 10 jaar.
Nu kunnen 500.000 mensen in Nederland een obligatie
leasen. Dat kost iedere deelnemer f. 15,90 per maand.
U kunt tien jaar lang meedoen, maar ook per jaar kosteloos opzeggen. Vier keer per jaar wordt één nummer
uitgeloot en drie miljoen gulden uitgekeerd.
De opbrengst is 2.5 miljard gulden voor werkgelegenheid in eigen land, maar vooral ook in die landen die het
zo hard nodig hebben. Plus vier nieuwe miljonairs per
jaar! U kunt er één van zijn!
DE FISCUS BETAALT MEE
Het bedrag van f. 15,90 per maand (=f. 3,68 p. week)
mag geheel van de belasting worden afgetrokken.
In het 50%-tarief is de deelname dan nog maar f. 1,84
per week.

DE ACHTERGRONDEN
De wereld verandert snel. Overal ontvluchten mensen
armoede en komen op de westerse welvaart af. Wij kunnen ze NIET tegenhouden. Wij kunnen er WEL voor zorgen dat de ellende in hun eigen land afneemt. Het probleem ter plekke oplossen.
Bijvoorbeeld door 240.000 ambachtelijke arbeidsplaatsen te scheppen in de landen op weg naar ontwikkeling.
Zo helpen we daadwerkelijk honderdduizenden mensen
aan een zinvol bestaan.
Na de Tweede Wereldoorlog is ook óns land weer op de
been geholpen. Laten wij nu anderen helpen om zelf
armoede en honger te bestrijden.
WIE ORGANISEERT HET?
De NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTING is
een initiatief van de Stichting ETP, the European Council
for Trade Promotion. ETP heeft de uitvoering in handen
gelegd van EUROJOBFUND te Rotterdam, die daartoe
samenwerkt met CBS Commercial Business Support
Group bv te Amsterdam. EUROJOBFUND least de obligaties aan de deelnemers.

DOE MEE EN PAK DIE KANS OP
DRIE MILJOEN GULDEN»
Dit doet de NATIONALE GOUDEN
SUPERKANS UITLOTINC:
H

Uitloting op basis van de vergunning, verleend
door de Ministeries van Justitie en Financiën,
nr. LO. 930/039/114.93;

•

Maakt de komende jaren 40 mensen miljonair;

•

Zorgt voor 40.000 nieuwe banen in eigen land en
240.000 nieuwe arbeidsplaatsen in landen op weg
naar ontwikkeling;

•

Biedt een winstkans groter dan bij bestaande
loterijen en bijzonder lage deelnamekosten op jaarbasis.

BON VOOR MULTI-MILJOENEN
PAK DIE
KANS,
DOE MEE! \

Ja, ik doe mee de NATIONALE GOUDEN SUPERKANS UITLOTINGl Elk kwartaal
Met de beste winstkans ter wereld, voor slechts f. 15,90 per maand, fiscaal aftrekbaar.

ƒ 3.OOO.OOO,-

Stuur hem
vandaag

nog in.

N oa m/voorletters
Adres
Postcode/Plaats
. Telefoonnummer
>

i

ï Postbanknummer
: Banknummer
i
- Handtekening
) Datum

Ik machtig u fiferfaty tot MrtdVropnggtng n
f. 15,90 tl t» KhrfMn. Ik do* minimaal 12 ma*nd*n
m**. Otvbwmlng aan dm Nrtfonaf* Goudtn Suptrkani
UWottojj JmpfkHrt MnvMnting van d* Algwmm»
Voorwaarden.
VtrywfinJng vtrtond door d* MJnbtrHti van RnandJn
-LO. WO/039/114,93.

S.v.p, bon invulkn, uitknippen en in een envelop
[zonder postzegel] renden naan EUROJOBFUND bv,

Actief • Tips • Vrije tijd
13/14 december 1995

Met Kerstmis moet
het glitteren

jaar naartoe werken. In januari staat in Duitsland alweer de eerste kersttaeurs
voor de vakhandel op het
programma.

Lucienne de Kruyff en Michiel
Harff: 'Dit jaar moet het glitteren, als het maar niet rood is'

Kerstmenu: vispaté, ossehaas
met béarnaisesaus en appeltaart B

Peter van Klaveren, kok in een
restaurant, schreef voor deze
pagina de allerlekkerste recepten op. Vlak voor de feestdagen
geeft hij een suggestie voor een
kerstmenu voor vier personen.
Schuif aan en geniet van de vispaté met dillesaus, de ossenhaas met béarnaisesaus en ter
afronding een appeltaartje met
caramelsaus.

door de crème fraïche, op
smaak maken met wat peper en
zout.

Ossehaas

met béarnaisesaus
Ingrediënten voor vier personen: 8 schijven ossehaas van 90
gram per stuk, boter, peper en
zout.
Voor de saus: pakje roomboter, 6 eierdooiers, 2 eetlepels
Vispaté
dragonazijn, flinke bos verse
met dillesaus
dragon, peper en zout, wat ciIngrediënten: 300 gram zalm- troensap.
filet, 300 gram
heilbot of andere- witvis,
100
gram
zalmsnippers,
2 kleine uien,
2 glazen witte
wijn,
1/4 liter ________
slagroom,
paar takjes peterselie, 2 teentjes knoflook, 2
Smelt de boter langzaam op
eetlepels olie, 8 blaadjes gelati- een zeer laag pitje, hij mag niet
ne, bekertje crème fraïche, paar te warm worden. De béarnaise
takjes dille, teentje knoflook, zelf kan het best getikt worden
peper en zout.
in een ruim r.v.s.-bekken met
Bereidingswijze: Vul twee ronde bodem. Maar bij gebrek
bakjes met water en zet in ieder aan beter gaat het ook wel in
vier blaadjes gelatine in de een beslagkom. Doe in deze
week. Snipper een uitje en sau- kom een scheutje dragonazijn,
teer dit rustig met een uitge- een snufje zout en een klein
perst teentje
knoflook in [ELI
een eetlepel
olie. Voeg de
in stukjes gesneden zalmfilet toe en
laat dit op
zacht
vuur
langzaam een
minuut of tien
garen. Voeg
peper en zout
naar smaak
toe en giet er
een glas witte
wijn
over.
Laat de wijn
flink • inkoken
en roer er van
het vuur af de
vier blaadjes
gelatine door.
Alles nu in
een keukenmachine snel
fijn mengen,
voeg er al
draaiende nog
wat slagroom aan toe zodat je ziertje fijngemalen witte peper,
een mooie smeuiïge niet al te plus zes eierdooiers.
dunne compositie krijgt. Stort
Het kloppen doen we boven
deze nu in een licht-ingevette een pan kokend water oftewel patévorm, een terrine of een au bain-marie. Zet de kom in de
klein cakeblik.
stoom en begin dadelijk met de
Snij de zalmsnippers in dun- garde te kloppen, dit om te
ne reepjes en verdeel deze over voorkomen dat het misgaat en
de laag zalmpuree.
men vreugdeloos neerziet op
een zompig roerei. Nee, we
Herhaal de eerste behande- kloppen tot er een mooi gladde
ling maar gebruik nu de heilbot emulsie is ontstaan. Als dit vakinplaats van de zalmfilet. Roer kundig gebeurt, gaat dat gehier op het laatst nog wat ge- paard met een vrolijk getik.
hakte peterselie door en stort
Nu, van de stoom af en we
hem boven op de voorafgaande kloppen er langzaam de ge'agen in de terrine. Dek het ge- smolten boter door, als het
heel nu met plasticfolie af en goed gaat, ontstaat er een
laat het in de koelkast opstij- mooie luchtige gele saus welke
ven.
men aandachtig op smaak
Voor het dillesausje roer je brengt met nog wat peper, zout
wat zeer fijn gehakte dille en en citroensap. Hak vervolgens
een uitgeperst teentje knoflook de dragon (pas op je vingers)

Schuif aan en
geniet van
de gerechten

BOES

fijn en roer die er fluitend door.
Eventueel
reddingsacties:
Mocht de saus tijdens het bijvoegen van de boter gaan schiften, dan in een andere kom een
eierdooier doen, deze goed losroeren en heel langzaam de geschifte saus toevoegen die zich
dan weer zal herstellen tot een
goed geëmulgeerd geheel.
Over het bakken van de ossehaas hoef ik u niets meer te
vertellen. Gewoon lekker bakken in de hete boter, peper en
zout erop en serveren met de
béarnaise. Lekker boontjes erbij en wat leuke toefjes aardappelpuree of gebakken piepertjes, gameren
met een mooie
tak bladpeterselie en u hebt
een smakelijk,
eerlijk en feestelijk bordje
eten.

Appeltaart
met caramelsaits
Ingrediënten: 4 velletjes bladerdeeg, 150 gram boter, 150
gram amandelspijs, 4 goudreinetten, mespuntje kaneel, kop-,
je suiker, kopje water, eventueel wat vanille-ijs, geklopte
slagroom en wat verse mint.
Bereidingswijze: Bedek
de
taartvormpjes (diameter ongeveer 10 cm)
met een plakje bladerdeeg.
Rasp de appel
en meng deze
met de boter
en het amandelspijs en het
kaneel.
Vul hier de
vormpjes mee
en bak ze in 10
a 15 minuten
goudbruin in
een oven van
180° C.
Caramelsaus: Smelt de
suiker in een
pan met dikke
bodem en laat
hem
lichtbruin carameliseren. Pas
echter op dat hij niet verbrandt,
want dan krijgt de saus een vieze bittere smaak. Giet nu voorzichtig het water erbij en laat
de caramel hier in oplossen, inkoken tot de gewenste dikte en
klaar is de caramelsaus. Wel
oppassen geblazen want niets
is zo heet als gesmolten suiker.
Menigeen heeft een blaar op
z'n tong opgelopen door er
even, toen het nog warm was,
met een theelepeltje een beetje
van te proeven.
Serveertip: de appeltaartjes
voor het serveren even opwarmen en met de afgekoelde caramelsaus en een bolletje ijs met
wat slagroom en eventueel nog
een takje mint erbij serveren.
Peter van Klaveren

Bram de Hoilander Fotografie

IJ HET CREËREN van
kerstsfeer komt meer
kijken dan half december even de ballen van zolder halen, een boom optuigen, een ster voor het raam
hangen en hier een daar een
kaars laten branden. Kerst
is een economische markt
waar sommigen een heel

Het Amsterdamse familiebedrijf B & W De Versierders was
in 1936 het eerste dat zich toelegde op kerstversieringen.
Vandaag de dag runnen broer
en zus Michiel Harff en Lucienne de Kruyff de zaak van hun
grootvader. B & W De Versierders staat al enkele maanden
vol met allerhande versieringen als kunstbomen, fonteinhangers, verlichting, ballen,
sneeuw, kerstmannen, sledes,
rendieren, kerststallen en verpakkingsmateriaal.
Het bedrijf houdt zich hoofdzakelijk bezig met winkelinrichtingen, maar juist in de decembermaand zijn ook particulieren welkom die willen ontdekken hoe en met welke middelen je een woonkamer up-todate in kerstsfeer
kunt
brengen.
Het hele jaar door tussen de
kerstspullen, daar moet een
mens haast wel gek van worden. Lucienne de Kruyff:
„Soms wel. Maar ik weet eigenlijk niet beter omdat ik min of
meer in de zaak geboren ben.
Thuis hadden wij trouwens
nooit een kerstboom, dus ik
weet ook helemaal niet hoe het
is om samen met de familie een
boom op te tuigen. Dit jaar ga ik
dat voor het eerst doen omdat
ik nu een 'kleine' heb en ik vind
dat dk het mijn kind niet mag
onthouden."
Tijdens de beurzen eerder dit
jaar waren zilveren kerstversieringen nog slechts in beschei-

den mate vertegenwoordigd. Er
werd volgens De Kruyff meer
over gepraat dan dat je er wat
van zag. Sinds september echter begint het zilvergevoel bij
het publiek door te dringen.
Voor het eerst sinds jaren. De
Kruyff: „We keren ons af van
het eco dat jarenlang de kerstdagen beheerste. Mensen hebben de buik vol van de natuurtrend met zijn rietpluimen en
boomschorsen."
„We hebben vier jaar eco gehad, vooral de laatste twee jaar,

'Natuurtrend met
boomschors is
op z'n retour'
maar dat is nu voorbij. Ik geef
eerlijk toe dat wij nog steeds
boomschors in de winkel hebben maar dat is meer omdat je
toch hoopt datje het verkoopt.
Verder is boomschors exit. Dit
jaar moet het glitteren, als het
maar niet rood is."
„Ik ben ervan overtuigd dat
we volgend jaar weer zilveren
kunstbomen gaan terugzien zoals we nu al de zilveren fonteinhangers hebben. Je kunt je met
zilver wat meer permitteren
omdat het zich gemakkelijk
laat combineren met andere
kleuren. De opkomst van zilver
gaat niet ten koste van iets anders. Dat de natuurtrend op
zijn retour is, staat daar los
van."
„Naast de glitter blijft de nostalgische trend met bijvoorbeeld de Schotse ruit en de

B & W De Versierders is gevestigd aan
de Wenckebachweg 83 te Amsterdam,
telefoon 020-693.4848.

Natuur gaat in winterslaap
De polders die Amsterdam
omringen zijn leeg: het vee
is eind november uit de
weide gehaald en op stal
gezet, de schaarse bomen
die de graslanden omzomen
zijn kaal. Een waterig
zonnetje staat laag boven de
horizon. Het is koud. Het
water staat hoog in de
poldersloten. Het leven
heeft zich teruggetrokken.

OMMIGE DIEREN, zoals de kikvors, de vleermuis en de egel, kunnen al die winterse kaalheid
niet goed aanzien en gaan
tegen de tijd dat het kouder
wordt onder zeil. Ze overwinteren slapend.

S

Tijdens deze rustperiode
daalt de lichaamstemperatuur,
wordt de stofwisseling afgeremd en neemt de voedselbehoefte belangrijk af, waardoor
het dier zeer veel energie
spaart. Zo hoeft hij in de winter
dan maar een paar keer (half)wakker te worden om zijn voorraad op te snorren, iets te eten,
om dan weer verder slapen. En
sommige dieren worden hélemaal niet wakker. Die slapen in
één ruk door tot het lente is.
Vóór de winterslaap, die op
gang wordt gebracht door veranderingen in daglengte en
temperatuur, worden vetreserves aangelegd, er wordt voedsel
gehamsterd en een vorstvrije
slaapplaats opgezocht. In de
lente worden winterslapers
snel weer wakker; binnen enkele uren is hun lichaamstemperatuur weer op het normale,
voorwinterse niveau.
Zo saai als het in de polder is,
zo kleurig is het in de Gooise
bossen. Het bladertapijt heeft
een scala aan prachtig diepbruine tinten. Vanaf het begin
van de herfst is het bladerdek
gestaag gegroeid. In september
dwarrelde er af en toe een blad
op de grond, in de loop van oktober vielen er steeds meer bladeren en in november kwam na
de eerste vorst het restant massaal naar beneden.
Nu is het ook de tijd van het
ruige geritsel uit de verse bladlaag, waar merels driftig naar
insekten zoeken. Die hebben temidden van het opgehoopte
blad onderdak voor de winter
gevonden en hoopten daar rustig de warmere tijden af te

Schijn bedriegt
Hemco Daalder is hoofd Beleid
en Beheer, Amsterdamse Bos.
Iedere 14 daffen doet hij op deze
pagina in een column verslas
van het leven in het bos.
E BRUG BIJ de Grote VijD
ver in het Amsterdamse
Bos heeft de bijnaam 'Karper -

brug'. En terecht. De karpers
hebben geleerd dat hier vaak
mensen langskomen om de
eendjes te voeren. Als dat gebeurt, komen zij ook aanzwemmen. Dan zie je van bovenaf
tien, twintig van die kolossen
van soms een halve meter rondzwemmen en brood van de eendjes afpikken. Je bent verbaasd
dat de eenden zelf niet opgegeten worden en je denkt onwillekeurig: dat zit wel goed daar
onder water, als dat soort knapen zich er thuis voelt.
Maar schijn bedriegt. Het zit
niet goed onder water. Dat weten we dankzij een onderzoek
naar de visstand in het Bos dat
de Amsterdamse Hengelsporl,vereniging in maart uit liet voeren. Het verslag kwam onlangs
op ons bureau terecht, onderzoekers zijn blijkbaar niet zulke vlotte schrijvers.
De onderzoekers vingen 1069
vissen, verdeeld over 11 soorten. De brasem was nummer
één met 686 exemplaren. De
karper volgde met 159 stuks.
Maar die karpers waren wel
veel zwaarder, eentje woog
ruim zes kilo. Daarmee had
deze karper de gewichtsklasse
nog niet gewonnen, een snoek
van ruim een meter en een dikke negen kilo was de onbetwiste kampioen.
Er waren overigens erg weinig snoeken. Dat is een slecht
teken, want de snoek is een
roofvis die de visstand gezond
houdt. Hij is afhankelijk van
helder water om zijn prooi te
vinden. En het boswater is niet
helder. Daar dragen die karpers
en brasems weer hun steentje
aan bij: zij woelen de bodem op
zoek naar voedsel. Zo krijg je
natuurlijk nooit het heldere water met waterplanten dat de
snoek nodig heeft. De hengelsportvereniging concludeert
dat er teveel karpers in het Boswater rondzwemmen. Het lijkt
nuttig om een aantal karpers te.
verwijderen. Tegelijkertijd zouden paai- en opgroeigebieden
voor de snoek moeten worden
gemaakt door het aanleggen
van
geleidelijk aflopende
oevers met oever- en waterplanten. Daartussen kunnen de
snoeken dan hun eitjes leggen.
Door dit soort maatregelen kan
het water minder troebel worden. Voorlopig nog toekomstmuziek, maar misschien kunnen we straks in plaats van karpers de snoeken gaan voeren.
Die lusten overigens wél eendjes, zo af en toe.
Remco Daalder

Zwarte wolken vol winterse buien pakken zich samen boven de
kale en lege polder bij Waverveen
Foto: De Groot
wachten. Helaas. Voor sommige althans, er blijven er nog genoeg over om in het voorjaar in
groten getale uit te vliegen dan
wel weg te scharrelen.
Ook in de tuin vallen de bladeren. Ze zomaar laten liggen,
dat past niet altijd in het door
de tuinier georganiseerde stukje natuur. Blad op het gazon,
dat kan niet. Het eronder liggende gras wordt er trouwens
door verstikt. Blad in de border
daarentegen kan heel decoratief zijn en vormt bovendien
een natuurlijke bescherming
tegen vorst.
Behalve op de grond komen
er ook veel bladeren in de dakgoot terecht. Het tijdig verwijderen hiervan voorkomt verstopping van de regenpijp.
Sommige heesters zijn 's winters bijzonder decoratief, zoals
de haagbeuk (Carpinus Betulus), waarvan de roodbruin verkleurde dode bladeren tijdens
de winter aan de tak blijven
hangen. Knip als u 'm heeft
staan een aantal takjes-metblad af, laat ze indien nodig drogen op een tochtige plaats, in de
schuur of onder een afdak, en
de basis voor een stemmig
kerststukje is gelegd.
Wie aan de stadsrand of daar
buiten woont, krijgt in de winter loges. Want wat maar een
beetje lopen kan aan twee-, vier, zes- en nog meerpotigen zoekt
tegen de winter de warmte op.
En die wordt meestal in de di-

recte omgeving van de mens gevonden: in huis. Spinnen, vlinders, muizen en muggen kruipen door kieren en gaten de woningen binnen om daar de winter door te brengen. Meestal
zijn het rustige gasten. Pas als
het er echt veel zijn, is hun aanwezigheid te merken. En goed
ook, soms. Maar als het buiten
dan weer warmer wordt, vertrekken de gasten - hopelijknet zo stil als ze gekomen zijn.
Hoewel het tot nu toe nog
niet bar koud is geweest, zijn er
toch al meer vogels te zien in de
tuin en in het stadsgroen dan in
de zomer. De meeste van deze
vogels - op de wintergasten na zijn standvogels, die gedurende
het hele jaar ons land bevolken:
mussen, merels en zo. In de
winter zoeken de vogels plekken waar ondanks winterverschijnselen genoeg voedsel is.
Vaak zijn dat de met tuinen bezaaide dorpen, stadjes en buitenwijken van de grote steden.
Bij ons dus.
Wolthoorn & De Groot

Deze vrljc-tjjdspagina
verschijnt wekelijks in alle
edities van VVeekmedla.
Coördinatie: Tnidy Steenkamp,
postbus 2104,'1000 CC
Amsterdam, telefoon 020 562.2840 (niet op vrijdag).
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beertjes in de boom bestaan.
Engelenhaar wordt nauwelijks
nog verkocht, wij hebben het
niet eens in de winkel en ik
moet er ook niet aan denken.
Voor de kerstballen kiest 99
procent van de mensen voor de
ontareekbare. Als je puur naar
de kleur kijkt zijn de breekbare
ballen overigens mooier. Volgend jaar gaan paarse en lila
ballen het goed doen, verwacht
ik."
De trend voor wat betreft de
kerstverlichting is het lichtgordijn. Dit is een groot net met
360 lampjes ter decoratie van
boom, plafond of muur en dat
-een sneeuwbui simuleert. De
Kruyff: „Ook voorverlichte
kunstbomen zijn momenteel
trendy. Dit houdt in dat het
snoer met lampjes al in de fabriek te China wordt aangebracht, want veel mensen hebben er problemen mee om zo'n
snoer goed aan te brengen."
Hoewel ze enkele freaks kent
die zonder blikken of blozen
drieduizend gulden voor hun
kerstversiering uitgeven, kun
je volgens haar ook met eenvoudige middelen goed uit de
voeten voor de juiste sfeer met
Kerst. „Wij zijn niet zuiver gericht op de particuliere markt
en misschien dat onze winkel
daarom een wat hoge drempel
heeft voor veel mensen," meent
De Kruyff. „Maar ik merk wel
dat ze het vaak een verademing
vinden om hier eens even rond
te snuffelen, het is hier heel iets
anders dan een kerstmarkt bij
een tuincentrum."
Everhard Hebly

Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
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geeft u meer!

Op maandag 25 december (Eerste Kerstdag) om twee uur 's middags is er in de Meervaart een 'familie doe-spektakel' met de

Swingmaafjes
De vijf muzikanten
van deze groep
brengen een zeer
afwisselend programma rond jazzloto: Camüla van Zuylen
muziek. Verschillende kinderliedje passeren, in
een speciale bewerking, de revue. Herkenbare 'all-time favourites' en
jazz-standaras, waaronder de Flintstone-melodie en een Disneyklassieker, vormen de muzikale rode draad door het programma.
Verder wordt er aandacht besteed aan de individuele instrumenten
en hun mogelijkheden, telkens door middel van een speciaal voor
kinderen bedacht verhaaltje. De jeugd krijgt een aantal keren in het
programma de mogelijkheid om zelf actief aan het muziekmaken
deel te nemen. De grens tussen musici en (kinder-)publiek wordt zo
heel klein.
Het eigenaardige en boeiende van jazzmuziek, namelijk de improvisatie, wordt zo op een ontspannen en voor iedereen begrijpelijke
manier uit de doeken gedaan.
De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden
Tegen inlevering van onderstaande, volledig, ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de kassa van de Meervaart, Osdorpplein
205 in Amsterdam, telefoon (020) 610.7393 betalen volwassenen
12,50 gulden (normale prijs 17,50 gulden) en kinderen tien gulden
(normale prijs 12,50 gulden).

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen:.

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!
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SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse aulorubriek die op vrijdag verschijnt in Hel Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.80.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Weesp: Nieuwslraat 33; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 42,00

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

14,20
8,80
8,80
10,40

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

AKTIE

;narade 1.0 turbo-diesel krr
50.000
(van uitv.) 11/93
/ 12.750 Curore TS/TX v.a. '88
t/m '93 Applause Xi km 80.000
'89. NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12
A'dam-West. Tel. 020-6183951.

de énige échte drukkerij In Zandvoort

van Petegem

VVE WANT

Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

!

Tegen handelsprijs: Daihatu
Applaus 1.6 Xi, 5-d. Aut., t.b.,
c.v., el. ram., groen met., 4/93,
ƒ15.750.- BEREBEIT, Amsteldijk 25. Tel.: 020 - 6627777.

Uw drukker voor:
nuwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

KerkpadS
•
Tel./Fax (023} 5712793
Postbus 54
i;
2040 AB Zandvoort

Ford
15 stuks Ford Escort 11001300-1400-1600, benz.-diesel
of LPG, inr. mog. 023 - 5423906
Ford Escort 1400, 3-drs, blauw,
'89, i.z.g.st., 83.000 km, 1e eig.,
ƒ7000. Tel. 0297-288680.

W>?y;
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Hoogtepunten
uit de Cüocollectie.

FORD ESCORT 1.4 CL, 2-drs,
bruin, 1/90, Jan Wals.
Tel.: 020 - 4361697.
Ford Escort, bj. '85, i.z.g.st.,
nwe APK, ƒ 1450. 020-4824640.
Ford Escort, model '85, puntgaaf, nieuwe APK, ƒ 1450.
Telefoon: 020 - 6105478.
Ford Scorpio 2:0 CL bj. '90 prima auto, stuurbekr. ƒ 9950, inruil mog. 023 - 5423906.

Hyundai
T.k.: Hyundai Scoupe Turbo,
15" velgen, elektr. ramen,
bordeaux, 125 pk, 55.000 km,
mei '93, 1e eig., ƒ23.995,-.
0297 - 532132, na 18.00 uur.

W* *

;*

ƒ930,

bijvoorbeeld de Clio Mexx.
Nu bij elke Clio
Uitgerust met onder andere eenvoordeèlcheciiie Voor welke Clio u ook kiest, u Mgt
altijd f 800,- aan accessoires naar
centrale deurvergrendeling met
van
f
800,-cadeau.
keuze cadeau.
afstandsbediening, elektrische z.jWe vertellen u er graag meer oven
IJhéeftlaleeii
ruiten vóór, stuurbekrachtiging en
Ook over hoe u al vanaf f 185.- per
gordelspanners. Leverbaar vanaf
maand een Clio heeft. Er is al een Clio
f 26 895,-. De Clio Chip.e biedt
per maand.
vanaf f 22.995,-.
onder andere speciale bekledmg,
luxe wieldoppen, gordelspanners,

Ford Sierra 1.8 autom., Ipg,
mod. '87, nwe APK, i.z.g.st.,
f2950. Telefoon: 020-4824640.

»ï

in januari gedurende l week oude stadjes en prachtige natuur
ontdekken aan boord van een comfortabel zeilschip.
Nu voor de speciale actieprijs van ƒ 930,- inclusief
speciale
vlucht en transfers (normaal ƒ l 199.-).
actieprijs
Info: De Zeilvaart, 0228-312424 (24 uur p/d)

zonwerend
. _l glas
~*\*-tf\ en
ar"» lmetallic lak Leverba arvanaff23.595,,Maarensmeer.

Neem

IIIMIIU lairs , WK »- W-

rond de mooiste Canar&cde Eilanden:

geeft u meer!
Waterrijk
Amsterdam

Lancia
SLA UW SLAG OP ONS
OCCASION-SPEKTAKEL
65 top occasions in
alle prijsklassen
Casparus B.V. Weesp
Amstellandlaan 1
Tel.: 0294 - 415108.

Land/Rangerover

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Bedford kampeerbusje, klein
rijbewijs, kent. 1985, APK gekeurd 1996, ƒ 3950, inruil mogelijk. 023 - 5423906.
Charade TS aut. (deur schade)
nette auto, '84 ƒ 1250,- Nierop
Daihatsu 020-6183951.

Voor een goede SAAB 99,
90 of 900, ook Royal Class
SAAB SERVICE MOLENAAR
Hoofddorp 023-5614097

Austin

DE METEOR: Verkoop nieuw
en gebruikt. Diverse landrovers
90-110-130. Onderhoud & reparatie. Bloemendalerweg 54,
WEESP. Tel.: 0294-415240.

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712424.

Mazda

Mazda 626 diesel, nw model
'94,
i.z.g.st., 90.000 km,
ƒ21.950. Inruil, gar., fine.
Telefoon: 020 - 6105478.

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor adAlfa 33 GL, model '88, i.z.g.st., vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigenieuwe APK, rijdt prima, 1e eiren. (Art. 16 regelen voor het
genaar, ƒ 2950. 020-4363543.
advertentiewezen).

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Adverteren in deze rubriek
Chrysler Voyager 2.5 TDS 7
pers. 54.000 km, div. opties,
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
blauw met. 1/94 Jan Wals.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel.: 020 - 4361697.

Citroen
DHYPARSE, Soesterberg vult 25 stuks BX 1:4-1:6-1:9, benzijw Citroën-veerbollen voor le-diesel of LPG, inruil mogef 20,- p. st. Testen is GRATIS. ijk. 023 - 5423906.
Fel.: 03463-51150.
XM Turbo D '94 airco ƒ 34.500
Citroen AX 10E okt'88 pas gek XM Turbo D'92
ƒ24.500
30.000 km, benz. verbr. 1:22 XM D airco'93
ƒ26.500
f4950. inr. mog. 023-5423906. XM Comfort'93
ƒ24.500
XM Comfort '92
ƒ 19.900
Citroen BX 19 TZD grijs met.
XM 2.0i Ipg amb. '90 ƒ 10.900
125.000 km, 1/92, Jan Wals.
XM V6 Amb. m. '90 ƒ 15.000
fel.: 020 - 4361697.
Xantia 18 SX, Ipg, W 28.500
ƒ24.500
Citroen BX, '88, i.z.g.st., kl.Xantia 20i SX'93
ZX 1.8 i Furio'93
ƒ21.500
rood, APK 7-'96, ƒ 3.000,-,
ZX 14i Fuore '93
ƒ 18.500
320 - 6198956 na 18.00 uur.
BX TGD Break '93
ƒ 18.500
CITROËNSPECIALIST
BX TGS Break '91
ƒ 14.500
TIMO DE BRUYN
BX TGD Break '89
ƒ 9,950
Occasions, reparaties, APK, BX RD Break '87
ƒ 5.950
schade en laswerk.
BX RD Break '86
ƒ 3.500
Verkoop onderd. nwe/gebr.
BX 16 TZI Br m'94 st.b./ 22.500
Tel. 020-6320190 fax 63434a3. BX Deauville D '93
ƒ 15.500
ƒ 12.500
Diesel CX 2500 Break Service, BX Diesel '92
ƒ 7.500
86, perfecte auto, weg. omst. BX TRD Turbo '89
ƒ 13.500
t.k., ƒ4700. Tel.: 02152-60133. BX 16 TZI '92
BX 16 TGi '90
ƒ 8.950
Ruime keuze in 2 CV occasions BX 16 Bearitz '89
ƒ 7.950
alle leeftijden. De Eendenspe- BX 14 Deauville '92 ƒ 12.500
cialist Leende. Tel. 04906-1528. BX 14 TE '89
ƒ 5.950
BX 14 RE '88 LPG
ƒ 3.950
V.a. /85: 5 veerbollen
ƒ 2.950
op druk brengen bij de Citroen BX 14 TE, Lpg '87
ƒ 2.500
Spec. in Zaanstad Garage. BX 14 RE '86
RENE SPAAN, 075-281193.
VISA GARAGE BV
Vraag tevens naar onze inruiHoutmankade 37, A'dam
Iers en aantr. rep. prijzen.
Tel.: 020-6278410.

Mercedes-Benz
MB 250 '84, zilver, autom.,
145.000 km, boekjes, st.bekr.,
el. sch.dak, cv, trekhaak, inr.
oldtimer ok. 020 - 6331442.
•Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraaf 60
Werkplaats Schelpenplein

Mitsubishi

Renault

GOLDCAR MITSUBISHI

Nieuwe Twingo Spring-vouwdak (teleloterij) 1-'96, kleur
n.o.t.k. ƒ20.000: 023-5615415.

voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Mitsubishi L 300 2.5 D. Lang,
groen 2/93. Jan Wals.
Tel.: 020 - 4361697.

Nissan

Peugeot
OCCASIONSPEKTAKEL

Nissan 100 NX, T-bar, 2 l, abs,
zwart, 9-'94, i.z.g.st., vele
Panda 1000CL
ƒ 7.950,extra's. Vr.pr. ƒ 35.000 (nw.pr.
Kans op midweek
± ƒ 60.000). Tel. 055-3670149. Uno Skyline 1.4
ƒ15.950,Kans op ƒ 500,- contant
Nissan Bluebird diesel, stationTipo 1.4 Skyline
ƒ18.750,car, mod. '90, i.z.g.st., ƒ5950.
Kans op videocamera
Telefoon: 020 - 6105478.
Dedra 1.8 IE
ƒ18.950,Kans op ƒ 500,- sportart.
Nissan Micra 5 deurs bj. '88
ƒ 15.950,leuke auto, zuinig 1:20, ƒ 4950. Ypsilon automaat
Kans op gratis boodschap
inruil mog. 023 - 5423906.
Panda automaat
ƒ 12.950,Nissan Micra, model '88, puntKans op kleuren TV
gaaf, nieuwe APK, ƒ 2950.
Cinquecento 900S ƒ 13.650,Telefoon: 020 - 6105478.
Kans op magnetronoven
ƒ16.950,Nissan Sunny 1:7 dies.hatchb. Renault Clio 1.2
Kans op drankenpakket
sept.'90 brons-met. mooie auto
ƒ 8950 inr. mog. 023-5423906. Toyota Camry 2.0 ƒ11.950,Kans op ƒ500,- kleding
Sunny 1.4 LX, 5-drs HB, wit, Citroen BX 1.4
ƒ18.750,benzine, nw mod. '91, puntKans op radio/CD speler
gaaf, ƒ9.950, 020-6409908.
Peugot 405 BR/D ƒ 10.950,Kans op Miele stofzuiger

Opel

Casparus Weesp Fiat / Lancia
Opei Ascona, bj. '88, i.z.g.st., Amstellandlaan 1,0294-415108
nwe APK, ƒ 2950. 020-4824640.
COBUSSEN AMSTERDAM
Opel Corsa, Ipg, mod. '84,
sinds 1930
i.pr.st., ƒ950. 020-4363543.
Opel Kadett 1.2s b.j. 10-'83, 205 Accent 1.1 3/88 ƒ 8.500
APK tot 04-'96, i.z.g.st. ƒ 1000,-. 205 Accent 1.1 5/89 ƒ 9.750
205Trophy 1.1.i 2/93 ƒ 18.750
Tel.: 0297 • 241469.
306 XR 1.4i etoile1/94 ƒ 27.500
Opel Kadett, bj. '84, perfecte 306 XT 1.6 inj. 6/93 ƒ 25.500
staat, nieuwe APK, ƒ 1450.
309GR1.4,5drs10/91/14.750
Telefoon: 020-4363543.
405 GR autom. 1.95/90 ƒ 14.500
405 Br. GRi 1.6 6/91 ƒ19.750
Opel Kadett, i.z.g.st, '83,
405 Br. GRi 1.8 12/92 ƒ 28.750
nieuwe APK, rijdt prima, ƒ950.
405 GLX 1.6 12/93 ƒ23.450.
Onze showroom staat boordevol
Telefoon: 020 - 6105478.
met prachtige occasions in alle prijsklassen
Inkoop/Inruil mogelijk
Opel Omega 2.6i GL, 45.000
Baarsjesweg 249-253
km, bj. '92, ƒ 18.950. Inruil, gar.,
ledere koper van een occasion mag draaien aan het rad
Amsterdam 020-6121824
fine. Telefoon: 020 - 6105478. Direct bereikb. v.a. Postjesweg
van fortuin voor een schitterende prijs of hoge korting.
Tegen handelsprijs: Astra 1.6i Peugeot 205 diesel, bj. '92,
Altijd prijs voor iedere koper en bovendien veel voordeel
GL, van 1e eig., 5-drs, wit, LPG, i.z.g.st.. ƒ9.950. Inruil, gar.,
en een goede inruilprijs voor uw huidige auto.
8/92, ƒ15.750.- Astra 1.4i GL, fin. Telefoon: 020 - 6105478.
van 1e eig., 3-drs, rood, 3/93,
Alle occasions met min. 3 mnd. gar. verlengbaar naar 1 jr., 2 jr.,
Te koop Peugeot 306 XT 1.8
en zelfs naar 3 jaar. Uitgestelde betaling of financiering mogelijk. ƒ 16.750.-Kadett 1.3 LS, 5-drs, airco, stuurbekrachtiging, elec5/86, ƒ 4950.trische ramen, open dak, 5BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Kom gauw kijken, elke dag van 9.00-18.00 u. en vrijdags tot 21.00
Amsterdam, 020 - 6627777. deurs. 020 - 6425348 / 6201573.

Fiat

Einde jaars
occasionfestival

Casparus B.V. Fiat/Lancia
Amstellandlaan 1 Weesp.
Tel.: 0294 - 415108.
Fiat Uno, mod. '90, i.z.g.st.,
nwe APK, ƒ 4950. 020-6105478.

Motoren/Scooters

T.k. Motoguzzi V65 bj '83 te
Te koop Fiat Panda 1000 CLI.e, vens motorpak merk Bestboy
kleur wit, 1991 in privé-garage, maat L. Vr.pr. ƒ 3500,-.
/7500. Tei. 020 -6134216.
Tel. 036 - 5374866.

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Tegen handelsprijs: van 1e eig.
Peugeot 605, Sli, groen metall.
LPG, 5/93 ƒ23.950.- 309 GL
Proil, 5-drs, LPG, 5/86. ƒ 4.000.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020 - 6627777.
Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 • 665.86.86

Su^er
NOORD
Vrijdagavond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPnVOND
Klassiekers
en Oldtimers

Lease of koop nu een
CITROEN DS, diverse types
Renault 21 GTS okt. '87 prima aanwezig, DIDIER CITROEN,
APK gekeurde auto ƒ 3950, in- Blasiusstr. 105, 020-6942797.
ruil mogelijk. 023 - 5423906.
OLDTIMER BEURS Den HeiRenault 21 GTX, mod. '88, ver- der. Vrij 29, za. 30 dec. Quellaagd enz., i.z.g.st., ƒ4950.
derduyn. Info: Promobiel ToTelefoon: 020 - 6105478.
taal. Tel./fax.: 070 - 3977210.
RENAULT AMSTERDAM
VOLVO AMAZONE 820, '69,
Top occasions met 1 jaar
techn. i.z.g.st., veel nwe ondergarantie
delen, ƒ 9500: 020 - 6634336.
Wibautstraat 224
020-561 96 11

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

RENAULT Drive-in Service t

Mazda 121 Cabrio Top mei '89
leuke gezellige auto ƒ6950, inruil mogelijk 023 - 5423906.

Mazda 626HB 2.0 GLX 12V,
MITSUBISHI
GOLD 1500
Austin Mini Mayfair, okt. 1988, 11/88, APK 11/96, 80.000 km,
sportw., bj. '88, ƒ4.700,kleine zuinige goed auto ƒ 4950 ƒ8.000. 020-6251755 na 18 u.
Tel: 020-6432352.
inruil mogelijk 023 - 5423906.

Alfa Romeo

Autocenter Konst Zandvoort B.V.
Restaurant De Stadhouder
25 december
High Tea Cruise
Diner dansant .
26 december
Brunch buffet
Buffet dansant
Voor informatie/
reserveringen
kunt u bellen naar:
020-6711222
Stadhouderskade 25
1071 ZD Amsterdam

Volvo
12 VOLVO STATIONS, 3x 240
Sedan 1988 t/m 1994, ANWBgek. Tel.: 0492 - 464495.

31 december
Oud/nieuw
Buffet dansant
Levende muziek
aanwezig
(m.u.v. High Tea Cruise)

The

Weekmedia biedt haar lezers de kalender Waterrijk
Amsterdam aan tegen de speciale prijs van ƒ 15,- per
stuk, normaal ƒ 24.50. Deze kalender is een must
voor iedere Amsterdammer en andere liefhebbers van
onze hoofdstad, maar ook een gewaardeerd geschenk
voor vrienden en relaties. De kalender geeft een beeld
van de relatie van Amsterdam met het water in de
loop der eeuwen. Op twaalf verschillende manieren
zijn de hoofdpersonen, de Amsterdammer zelf. afgebeeld. Uit hoofde van hun functie of als bewoner zijn
ze nauw betrokken geweest bij de voortgang van de
geschiedenis. De kalender toont op fascinerende
wijze eigentijdse fotografie aangevuld met historisch
beeldmateriaal. Uitsluitend verkrijgbaar tegen inlevering van deze advertentie bij de Stadsboekwinkel,
Waterlooplein in Amsterdam.

Park Hotel

geeft u meer!
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Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN

Amsterdam - Almere - Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.3x 940 GL, v/a
'92
of
745 GLD-TD Estate . . . . 1/88
10 motorrijlessen + examen ƒ 775.2x 945 Estate, v/a
'91
Motorrijlessen ƒ 50.- per 60 rnin.
460 1.8
1/94
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
360 GLT
1/85
Theorie op CD-I GRATIS
340 DL Spec
5/86
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
2x440 DL 1.8
6/93
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
23x 340 DL, aut., v/a .. '89
Proef examen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
R.de Beerenbrouckstr. 157-159, tel. 020-6138473.
OFF. VOLVO DEALER
Kempenlaan 90. tel. 020-6140005.
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 0294 418200/418008
Autorijschool DIESEL
T.k. RENAULT 18 aut. 2.0, bj.
Alle rijlessen ƒ32,50 per les.
'85, APK tot 4-'96, i.z.g.st.
440 GL 1.8 inj., st.bekr., LPG,
Ook buitenlands rijbewijs.
± 50 auto's APK gek. Den
ƒ 2000. Tel. 0297 - 289392.
Nu met de enige echte
km 68.000, '93; 440 DL 1.8 inj.,
Tevens instructrice aanwezig. Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
LIGIER
BROMAUTO
zilver
met.,
km
46.000,
'91;
240
T.k. Renault 21 GTL, '91,
Info 020 - 6332274.
Haarlemmerweg bij molen.
Rijden zonder rijbewijs
DL sedan, rood met., km
92.000 km, APK juni '96, 5 drs.,
Bij: Fa. van Laar
105.000, '91;340DL/GLv.a.'87 Motorrijbewijs in 3 dagen, auto- 020-6844079. Tevens Inkoop.
ƒ11.000,-. Tel.: 020-6624684.
Pieter Calandlaan 128
t/m '91, div. met aut.
rijbewijs in 10 dagen of in elk
OUDE-JAARS
T.k.a. 2-zits Renault 5 (dec. '86)
(Hoek Meer en Vaart)
NIEROP de Vrienden van Uw gewenst
tempo. VerkeersRAD VAN FORTUIN
VOLVO, Vancouverstr. 2-12, school Nelen Amsterdam.
100.000 km ger., APK tot dec.
Telefoon: 020 - 61299896
occasion-spektakel
Ook Vespa-car/Sfera/Puch
'96, vr.pr. ƒ4000. 020-6209418.
A'dam-W., 020-6183951.
Tel.: 020-6633773.
altijd prijs!!!
bij Casparus Weesp
RIJSCHOOL ROLF
Amstellandlaan 1
Rijden bij Rolf is een begrip in
Tel.: 0294 - 415108.
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op BX 1.6 TZi 79.600 km 1/90
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
940 GL, Ipg, nov. '90 ƒ 19.950 een psychologische manier in- BX 1.9 TZi 98.100 km 4/90
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen 850 Estate 2.5 GLE '93/ 53.500 tensief les en nog leuk ook! BX 1.9TZD 110.000 km 11/91
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
850 GLT 2.5, Ipg '92.ƒ33.750 Hoog slagingspercentage en ZX 1.8 Furio 35.000 km 7/93
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. ZX 1.4 Break -10.000 km 2/95
(Op afspraak gratis halen en brengen)
740 Estate Diesel '90 ƒ 23.950
740 Estate 23 LPG '90/23.750 Tel. 020-6868063/6332405. P.S. ZX 1.6 Aura 51.000 km 9/92
Wij verzorgen ook 8-weekse
740 GL autom., Ipg, '91 ƒ 17.950
cursussen en exarnenroutes rijCitroen Wim van AALST
740 GL s.dak, '88 .. .ƒ 10.950
den is vanzelfsprekend.
Commünicatieweg 6, Mijdrecht
460 DL 1.8, '93
ƒ26.950
T.k. VW Golf type Rabbit
Tel.: 02979 - 84866
460 DL, '92
ƒ23.950
CABRIOLET '82, met.groen,
Verkeersschool Trendy
440 DL, '93
ƒ25.750 Amsterdam, een sensatie
apk tot juli '96, ingeb. alarm +
Inruilauto's: Opel Kadett 1.3
AUTOLAK
440 GL, '93
ƒ24.750 in rijles: 020-4205386.
wegsleepbeveil. Tax.rap. sept.
LS, 5-drs, 4/86, ƒ4950. BMW
440 DL, '92
ƒ 18.950
'95, ƒ14.000,- Tel.: 0297 •
316, 4-drs, bruin met., 5 versn.,
340 autom., sedan, '89/ 9.950 Voorkom onzekerheid in uw rij- schuifd, l.m. win, 6/85, ƒ 6950.
540642 of 06-52607364.
alle kleuren
360 2.0, 5-drs, '87 .. .ƒ 5.950 opleiding en vraag de gratis
R 25 Monaco, bruin metall., led.
VW Golf Boston, 02/94, zwart
RIJLES-INFO-GIDS
COMPANY CARS
inter., 10/87, ƒ 4950. R 25 GTX
ook in spuitbussen
met., 12.000 km, prijs ƒ 27.500,960 2.5 Autm. prest
'95 voor Amsterdam en omgeving aut., dei, 11/84, ƒ 1450. BX 1.6
Tel. 076 - 5034928.
440 sports-line airco
'95 aan: 020 - 6633773 of 6922612.
TGi, Ipg, 3/89, ƒ6450. BX 19
460 1.6 Groen M
'94 Tevens informatie over theorie- TRS Break, stuurbekr., 10/88,
VW Golf GTi, mod. '81, puntOtto Nieuwenhuizen bv
lessen en examentrainingen.
gaaf, nieuwe APK, ƒ 1750.
ƒ6950. Peugeot 309 GL Profil,
Overtoom 515, Amsterdam
uw Volvo-dealer
Telefoon: 020 - 4824640.
Wilt u een goede en niet te 5-drs, Ipg, 5/86, ƒ 4250. Golf 1.3
met persoonlijke service
dure rijopleiding? Bel dan
Memphis, 7/85, ƒ5500. Golf
(020) 6129804
VW Passat 1.8 CL, bl. met., jan.
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 - Avance, 6/87, ƒ 6950. Ford Sier'90. Jan Wals. Tel.: 020 laan 128, Amsterdam-Noord. 6127187. Eerste 4 lessen voor
ra 1.6 L, 5-drs, 11/83, ƒ1450.
4361697.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,- Kadett 1.3 S aut., 6/83, ƒ 1250.
Klaar terwijl u wacht.
Volvo 360 GL '88 antr.metallic 20 lessen + examen ƒ950,-. Escort 1.3 aut., 1/80, ƒ950.
Ruilstarters en dynamo's.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
keurige APK gek. auto ƒ 4950, Ook in Zaanstad en omgeving.
Valkenburgerstraat 152.
Voor een goede
Amsterdam, 020 - 6627777.
inruil mog. 023 - 5423906.
Tel.: 020-6240748.
SAAB 99, 90 of 900
ook ROYAL CLASS
Grote sortering ONDERDELEN Volvo 440 GL, bj. '91, Ipg,
i.z.g.st., ƒ11.950. Inruil, gar.,
naar
van schade-auto's, alle
Wij hebben keus uit
fine. Telefoon: 020 - 6105478.
merken, alle bouwjaren.
SAAB SERVICE
meer dan 10 Automaten
GEBR.
OPDAM
B.V.
MOLENAAR
v.a. ƒ3.500.Tel.: 02502-45435.
HOOFDDORP
GOLDCAR B.V. Amstelveen,
10-dagen wintersport
Missot. specialist REM- en
Onderhoud, reparatie
Tel. 020 • 6433733.
9 Personenbus (Peugeot J-5)
FRICTIE-MATERIAAL.
APK, met eigen
Gevraagd:
jonge
auto's
vanaf
All in met vrije km ... ƒ 1610.revisiewerkplaats voor Saab- Bosboom Toussaintstr. 43
1992, a contant. Belt u voor inl.
Sneeuwkett. + skiboxen met
A'dam. Tel.: 020-6180443.
motoren en versnellingsbakken
0341-419354
of
0652-977028.
dragers voor ieder type auto
tevens verkoop van nieuwe
Het
HOOGSTE
BOD??
Bel
en gebruikte onderdelen
DE HOOGSTE PRIJS voor elk 70 BESTELAUTO'S en pers. 020-6719108 of 020-6794842
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Zie ATS telet. pag. 888
merk auto a cont. met vrijwar. busjes v.a. ƒ3500. Garage
Loop-, sloop- en schadeauto's
023 - 5614097
Rijsenhout, lid Bovag.
bewijs. Tel.: 020-6105478.
RENT A BRIK
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
SAAB DEPOT
Personenbus ƒ 89,- p. dag
Te
koop
gevraagd
AUTO'S
a
Bennebrpekerweg
17,
HijsenAdverteren
in
Verkoop van nieuwe en gebr.
Opel Kadett v.a. ƒ 39,- p. dag
contant met vrijwar.bewijs
hout bij Aalsmeer, 02977deze rubriek
onderdelen. Tevens revisie, onAll-in. KM vrij!
Tel.:
02908
24640
24229.
Ook
t.k.
gevraagd.
FAX: 020 - 665.63.21
derhoud, rep. 04120-36737.
Tel.: 020-6922930

Invaliden
45km wagens

Suzuki
Amstelstein - Suzuki

Volkswagen

Algemeen

Van Vloten
Amsterdam

Accessoires
en Onderdelen

Saab

Automaten

Autoverhuur

QUKE BAAS

Auto's te koop
gevraagd

Bedrijfsauto's

DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ 50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

Service en
Reparatie
24 UURS-SERVICE !
GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling / Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuring
Tel.: 6233220
Ook op zaterdag open !
APK -f grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
Gedipl. Focwa monteur voor
alle voorkomende laswerkzaamheden, rep., APK en
schades enz. ƒ 37,50 ex. BTW
p.u. Tel: 075 - 6125585.
Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYHAL. 020-4976999 A'dam,
Sloterdijk 3.

Autofinanciering
en verzekering
Leen VOORDELIG ABNR int.
Spaar-krediet ƒ 30.000 bij ƒ 60,sparen, doorl. krediet 8,7% eff.
Bel nu 020-6479900 inf. BKR

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'

Peugeot 406: zuinig en agressief

Peugeot heeft een fraaie 406 op
de markt gebracht die alles in
zich draagt om het succes van
zijn voorganger te overtreffen.
We boekten een zuinigheidsrecord.

Citroen Saxo
is opvolger
AX

Zuinige
Peugot 406

motoren.

LE

406 IS NU al populair en niet alleen onder 405-rijders. De
sticker 'Mijn volgende auto is een Peugeot 406'
bevindt zich op de achterruit van heel wat vijandige
merken. We zagen hem al
bij een Ford Fiesta, Mercedes 250 TD en, jawel, een
Opel Vectra. Ook een eigenaar van een 404 liet via zijn
achterruit weten waar hij
zijn zinnen op heeft gezet.
Met de oude 405 schoot Peugeot in 1987 in de roos. Evenals
de 403 en 404 kwam het ontwerp van de tekentafels van
meastro Pininfarina. De 405
werd in 1988 ruimschoots Auto
van het Jaar en was zeer geliefd
in het zakelijk segment. In totaal produceerde Peugeot ruim
twee miljoen exemplaren.
Voor zijn opvolger 406 schakelde Peugeot wederom Pininfarina in. Het designbureau tekende een karaktervolle auto.
Elegant maar tegelijk agressief
en dynamisch. En hij geheel in
lijn met de 605 en een achterlichtpartij diet verwantschap
heeft met de 306 Sedan. Bijna
behaalde Peugeot de beloning
voor de vruchtbare samenwerking want de 406 eindigde recent op de tweede plaats in de
strijd om de titel Auto van het
Jaar 1996. En niemand had verbaasd hoeven zijn als hij eerste
was geworden. Had Peugeot
weer nieuwe stickers kunnen
laten maken.
Voor deze impressie stond de
basisversie 1.8 SL 16V (40.900
gulden) >niodel. Om maar met
de deur in huis te vallen, de
wonderen zijn de wereld nog
niet uit. Volgens de fabrieksopgave noteert deze motor een gemiddeld verbruik van 1:12,8.
Dat is lang niet slecht want hij •
moet een gewicht van 1250 kg
meetorsen. In het algemeen
zijn die waarden aan de vrolijke
kant en tijdens zo'n test komt
er vaak al helemaal niets van
terecht. Maar dan de 1.8 van de
406.
Hoe kom je er achter wat

Een auto waarin je je snel thuisvoelt'
De Peugeot 406, goed en comfortabel rijgedrag:
reëel is? Die auto wordt veelal
bereden door de zakelijke kilometerstamper. Dus meer snelweg dan stadswerk. Plankgas
de bocht door en met doorslippende wielen wegblazen bij
stoplichten doet geen enkel verstandig mens. Bij het aftanken
na 689 km stopte de pomp al na
45,5 liter, oftewel: 1:15,14. Een
klein wonder als gevolg van
normaal gasgeven, op tijd schakelen en meerijden met het verkeer. Het kan dus wel.

bedieningsorganen zichtbaar
binnen handbereik.

De 1.8 motor heeft meer prettigebijkomstigheden. Hij is stil
en soepel. Zijn trekkracht bij
lage toerentallen maakt zelfs
het stadswerk plezierig. Tussen
tweeduizend en 55 honderd toeren is 140 Nm van de maximale
155 Nm beschikbaar. Bij de accelleratie in de vijfde versnelling speelt het gewicht hem parten. Voor de snelle inhaalbeurt
dus even terugschakelen met
de pook die zich probleemloos
laat beroeren.

De SL-versie beschikt niet
over allerlei toeters en bellen.
Zo ontbreken bijvoorbeeld de
elektrisch bedienbare portierramen en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel. De airbag voor de bestuurder en de
centrale vergrendeling met afstandsbediening zijn wel standaard.
Alle uitvoeringen worden afgeleverd met een startcode. ledere keer voordat je start moet
je de vier-cijferige code intoetsen en dat is iets waar niet iedereen blij mee zal zijn. We
hebben het te danken aan autocriminelen. Ook al stelen ze de
sleutel, dan nog komen ze niet
weg met de auto. Peugeot Nederland heeft uit welingelichte
bron vernomen dat 60 procent
van alle autodiefstallen plaatsvindt na inbraak in de woning
waarbij de autosleutels zijn
ontvreemd.

Over het rijgedrag kunnen we
kort zijn: comfortabel en goed.
De bekrachtigde besturing is
juist afgesteld, dus niet te licht.
Van achter het stuur heb je alle

Hoeveel? 60 procent? Dat is
wel heel erg hoog, oordeelt een
woordvoerder van'Centraal Beheer. Bij verzekeraar Aegon is
men nog stelliger. „Een onzin-

Bram de Hollander Fotografie

nig hoge schatting. Haal die zes
maar weg, dan zit je er dichterbij. Misschien gaat het om 10
procent, meer niet." Hij onderschrijft wel dat verzekeraars
gelukkig zijn met een startblokkering zoals Peugeot monteert.
De stoelen boezemden bij
eerste aanblik enig wantrouwen in maar dat moet achteraf
bijgesteld. Ze bieden goed zitcomfort, ook op de lange afstand. Maar de zittingen van
die Franse auto's mogen weieens wat langer gemaakt. De
zitting van de Mondeo is ruim
twee centimeter langer. De leefruimte in de 406 is vergeleken
met zijn voorganger riant en dit
is te danken aan de langere en
bredere carrosserie. Hij scoort
in zijn klasse zo'n beetje de
hoogste cijfers.
Achterin heeft hij als noviteit
drie rolgordels en de achterbankleuning is in ongelijke delen neerklapbaar. Als je het brede deel neerklapt zit de middelste gordel helaas in de weg omdat hij aan de hoedenplank
vastzit en niet aan de leuning.
Voor het vervoer van bijvoorbeeld ski's brengt het skiluik in
de armsteun uitkomst. De bagageruimte heeft een inhoud

van 430 liter en dat is 70 liter
minder dan de Vectra en 40 liter minder dan de Mondeo. Op
het dashboard is geen aflegruimte en de vier portierbakken zijn aan de kleine kant.
Binnenkort zijn de 2 dieselversies (90 en 110 pk) taeschikbaar zodat de zakelijke markt
geheel aan zijn trekken kan komen. In de loop van volgend
jaar maakt de nu nog leverbare
405 Break plaats voor een 406
Break en Peugeot is ook bezig
met de ontwikkeling van een
coupé waar we nog zeker tot
1997 op moeten wachten. Dat
moet een heel mooie auto worden want de 406 heeft daar duidelijk de lijn voor.
De Peugeot 406 is een auto
waar je je snel in thuisvoelt en
die ook bij de particuliere
markt hoger zal scoren dan de
405. Op de binnenkant van de
achterruit plakt Peugeot graag
een sticker. Niet alleen voor de
achterliggers, maar ook om je
er via de binnenspiegel aan te
herinneren waarom je zo'n 406
kocht: 'Je voelt je lekkerder in
een Peugeot'. Daar zit wat in.
Everhard Hebly

Japanners betrouwbaar

Nieuwe HiAce

De verkoopcijfers van de Japanse merken in
Nederland staan de laatste jaren fors onder
druk. Dit heeft evenwel niets met de kwaliteit
te maken want volgens een onderzoek van de
Consumentenbond zijn Japanse auto's het
meest betrouwbaar. Produkten van Japanse
makelij blijken automobilisten de minste
mankementen op te leveren.
Voor het onderzoek putte de Consumentenbond uit het eigen autopanel. Hierin worden
van duizenden auto's nauwgezet de gegevens
genoteerd over onder meer garagebezoek en
pech onderweg.
De conclusies zijn gebaseerd op informatie
die is verzameld over de jaren 1990 tot en met
1994. In de Top 25 van auto's met de minste
mankementen staan 22 Japanse merken. Pas
op de 19-e plaats zien we de eerste niet-Japanner, een Hyundai Excel 1.5. De eerste Europeaan vinden we op de 22-e plaats, een Citroen
BX l .41. De eerste plaats wordt ingenomen
door de Mazda 323 1.6/1.8, gevolgd door de
Daihatsu Charade 1.0/1.3 en Toyota Corolla
1.6. In een gelijksoortig Duits onderzoek naar
de betrouwbaarheid van automerken werd de
Top 10 bevolkt door vijf Japanse merken. Mitsubishi eindigde bij onze oosterburen op de
eerste plaats.
Opvallend detail is dat als een Japanse auto
in Duitsland met pech strandde dit veelal was
terug te voeren op de kwaliteit. Of liever, op
achterstallig onderhoud. De berijders hadden
zo weinig problemen dat ze hun onderhoudsbeurten begonnen over te slaan.

Toyota heeft een nieuwe voor Europa bestemde HiAce op de markt gebracht. Hij heeft
een carrosserie met een schuiner aflopende
voorzijde, bredere laadruimte met plaats voor
een Europallet en veel meer comfort. Vooral
de schuine neus die meer veiligheid voor de
inzittende garandeert is een radicale verandering in de 28-jarige geschiedenis van de HiAce.
De motor bevindt zich boven de vooras. Toyota houdt vast aan de achterwielaandrijving.
De achterdeur scharniert aan de bovenzijde.
Aan beide zijkanten heeft hij een schuifdeur.
Hij is ook leverbaar in negen-persoonsuitvoering.
Voor de HiAce is er keuze uit drie motoren,
waarvan één turbodiesel. De prijslijst van de
personenuitvoering begint bij een ruim 58 mille.

Jaguar veilig
Het Britse Ministerie voor Verkeer heeft
voor de vierde achtereenvolgende keer de Jaguar XJ Saloon uitgeroepen tot veiligste auto
in Groot-Brittannië. Het veiligheidsniveau van
de XJ-serie ligt tussen de 47 en 60 procent
boven het gemiddelde van alle onderzochte
auto's.
De cijfers zijn gebaseerd op politierapporten
die werden opgemaakt na verkeersongevallen
waarbij tenminste twee auto's waren betrokken. Over de hele linie kwamen de inzittenden
van een Jaguar er steeds het beste af.

Motorshow Essen: kijk en huiver

De Citroen Saxo: ronde en klassieke vormen

Citroen Saxo
tweelingbroertje van Peugeot 106
't
IS DAT je het weet,

anders zou je vermoeden dat Peugeot een

Citroen heeft de eerste foto's
vrijgegeven van de opvolger van
de AX, de Saxo die in mei naar
Nederland komt. Een leuke
auto die, dat doet de naam al
vermoeden, Citroen een toontje
hoger moet laten zingen. Maar
wat lijkt hij op een Peugeot 106.

interieur van de Saxo

opvolger van de 106 of
zelfs 205 de straat op stuurt.
Tuurlijk, Citroen of Peugeot, het is een en hetzelfde

concern maar je verwacht
toch een eigen gezicht. Afgezien van de grille kunnen we
dat van de Saxo niet zeggen.
Maar voor hetzelfde geld kun
je dan stellen dat de kleine Peugeot's met, een Citroen-gezicht
door het leven gaan. Toongevend zal hij niet zijn, maar hij
speelt wel een toontje mee. De
Saxo ziet er aan alle kanten veel
beter uit dan de 'bejaarde' AX.

Citroen wil zich meer doen
laten gelden in het B-segment
en dat is ook hard nodig want
zo goed zijn de verkoopcijfers
van Citroen dit jaar niet. De
Saxo krijgt voorlopig een plaats
boven de AX die nog leverbaar
blijft en dus pas op termijn het
veld ruimt.
Hij is met een lengte van 3,7
meter zc'n twintig centimeter
langer dan de AX waardoor hij
kan concurreren met auto's als
de Clio, Corsa en Punto. Het
drie-deurs ontwerp met zijn
ronde en klassieke vormen
draagt een flink steentje bij.
Kort na de introductie volgend
jaar komt er bovendien een vijfdeurs versie. De standaarduitrusting voorziet in de noodzakelijke accessoires en tegen
meerprijs is de Saxo nog wat
aantrekkelijker te maken met
zaken als stuurbekrachtiging,
ABS, airconditioning, airbags,
anti-startcode, elektrische bedienbare ramen, centrale vergrendeling en mistlampen.
Citroen biedt in eerste instantie de keuze uit een viertal benzinemotoren: een l.01 (50 pk),
Ui (60 pk), 1.4i (75 pk) en een
1.6i (90 pk). Later in 1996 volgt
dan nog een stevige 1.6i 16V
met 120 pk. Deze wordt vanaf
mei ook ingezet bij de Saxo
Cup, het logische vervolg op de
AX Cup, voor talentvolle coureurs. Verder wordt de Saxo in
de loop van 1996 ook leverbaar
met de bekende 1.5 dieselversie
met 58 pk.

Naar grote primeurs hoef je er niet te zoeken maar
voor de grootste idioterie op het gebied van auto's en
motoren ben je bij de jaarlijkse Motorshow Essen aan
het juiste adres. Vorige week passeerden weer bijna 400
duizend freaks, waarvan 30 procent uit Nederland en
België, de poorten van de Messe Essen.
De importeurs waren weer plichtsgetrouw aanwezig
maar hadden weinig te_ melden na het primeurgeweid
van Frankfurt. Het enige leuke was dat vrijwel geen
enkel produktie-exemplaar in zijn originele staat te

bewonderen viel. De meeste droegen andere dan de ning, oldtimers en droomvoertuigen. Bezoekers komen
fabrieks kledij.
er voor dat ene onderdeeltje waar ze al zolang naar
zoeken, om de transportmiddelen van de Flintstones,
Een bezienswaardigheid voor de Nederlandse bezoe- Batman en Judge Dredd te bewonderen of om zich te
kers was wel het Maleisische merk Proton dat met zijn orinteren op een dikkere uitlaatpijp, een extra spoilerbetaalbare Mitsubishi-klonen graag in Nederland van tje, een ander interieur, brede velgen, opvoersets of
start gaat maar geen importeur kan vinden.
verlagingssets.
En hier en daar was te zien wat er gebeurt als mensen
Essen heeft een andere bedoeling dan een normale hun fantasie niet meer in bedwang hebben. Kijk en
tentoonstelling. Het is een show vol chroom voor tu- huiver.
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CRACKERTJES
DIVERSE SCHITTERENDE

BROCHES of OOR
BELLEN

TOPKWALITEIT
ROZE GARNALEN
DOOS 150 GRAM

NOORSE
ZALMFILET

CHIVERS

WAFELROLLETJES

OLDE ENGLISH

MARMALADE

2 flinke moten
luchtig en krokant
250 GRAM
GROOT PAK 250 GRAM
VASTE LAGE PRIJS ELDERS j*r9ïf BIJ ONS ELDERS j&Tïf BIJ ONS

puur fruit, 450 gram

heerlijk op ijs,
diverse smaken, per pak

FERRERO
ROCHER EXTRA GROTE DOOS <
24 STUKS1

per set
ELDERS

ÉCHTE KURKEN

CESSIBON

ONDERZETTERS

LUCHTIG
GEKLOPTE

rond of vierkant
model

SPUITROOM

ELDERS

handige bus
250 ml

STEVIGE KUNSTSTOF

OPBERGDOOS

STRUIK RAGOUT

STUART
ARTISJOKHARTEN
blik 390 gram

extra kwaliteit,
diverse smaken

MAGGI
KERST-SAUZEN
zoek uit: kreeft-, rode wijnof wildsaus

ELDERS Jtétf BIJ ONS ELDERS

per
stuk
ELDERS

^li^^^^&vj
.^J^Sffi^SP/^ •\; "• '

s

„SILVERPLATE,,

SERVEERrond model
SCHAALlnovaalof
voor uw
salades

ELDERS

VALPOLICELLA
f luweelzachte rode wijn, die zich
uitstekend laat smaken
bijvleesgerechten

STERRETJES

SOAVE CLASSICO

leuk voor kerst of oud en nieuw.
1e kwaliteit. Doosje 10 stuks

de beroemdste witte wijn uit Italië!
De wijn is heerlijk,
s
droog en fruitig
*

DOOSJES
VOOR

FLES 3/4 LITER
ORIGINELE SPAANSE

ELDERS

NIVEA
DOUCHE &MILK 250 mi
OF CRÈME
**N

pot 200 ml

ELDERS

CAVA GRAN BARON
mousserende
semi seco of brut

CRIANZA VALENCIA
Het bouquet van deze rode wjn is
bijzonder aangenaam met een lichte
vanillegeur. Aanbevolen bij ELDERS
vleesgerechten en kaas

FLES 3/4 LITER

FRAAIE
VltfV

PANTY'S 15 DENIER
nu met mooi enkeldessin, in
verschillende
uitvoeringen
ELDERS

-—

SUi'JkJVi^»-'*~

ADVOCAAT
FLES 0.5 LITER

ELDERS
OP WOENSDAG 20, DONDERDAG 21
EN VRIJDAG 22 DECEMBER

TOT 21.00 UUR
OP ZATERDAG 23 DECEMBER ZIJN WIJ
GEOPEND VAN 8.00 UUR TOT 17.00 UUR

TAI-YO EXTRA
FANCY CRAB
naturel, blik 170 gram :i

BIJONS ELDERS 4*75"BIJ.ON

GESCHILDE

ASPERGES
POT
370 ML
ORIGINELE
ITALIAANSE

CROKY
RIBBELCHIPS
fzoek uit: naturel of paprika
BAAL 175 GRAM

SOEPSTENGELS
PAK 125 GRAM

ELDERS J<6^ BIJ ONS ELDERS ;MfïT BIJ ONS

KAHREL KOFFIE
GOUDMERK
heerlijke geurige melange
van de fijnste
geselecteerde koffiebonen
PAK 250 GRAM

TAI-YO FANCY
GARNALEN

FANCY ALASKA
RODE ZALM

voor het maken van een
heerlijke garnalencocktail.
Blik 200 gram

extra kwaliteit
GROOT BLIK 418 GRAM

ELDERS J&&T BIJ ONS ELDERS 2£& BIJ ONS ELDERS

BIJ ONS

\~,~~•'< ~'i.

ELDERS

|xtratkwaliteit. Pot 700 gram

BIJ ONS

SALADE 1198
KIIOBAK
CRÈME FRAICHE

AARSON
GEMENGDE
VRUCHTENi
op lichte
siroop

op lichte
siroop.
Pot 560 gram

VAN ALMHOF
maakt warme en koude sauzen
heerlijk romig

j
i

KUIP

FRIES MEISJE
KOFFIEROOM

ELDERS

fles 0.2 liter

^69^

VASTE LAGE PRIJS

BIJ ONS

^ -^i/.-

| KERSTTAART

AAS/UIEN- ELDERS
STOKBROOD 2.59

i VRIESVERS,
i dus verser bestaat niet!

DAG VERSE MONA

REDDY
ZONNE-

J speciaal [

Js A U l l il
J speciaal

s » U Z E
l speciaal

Js » U Z [

BLOEMOLIE
ook ideaal
voor de
fondue

,,

Cocktail
S?

Khashlik

, Knoflook.
S A U S

SAUS

:fALVE
VLEES- EN VISSAUZEN
liverse
laken
.ES 250 ML
*

ELDERS

OSSEWIT
FRITUURVET
voor bijzonder lekker
frituren en fonduen

KILOPAK

KALKOENROLLADE
heerlijk mals vlees

LIEFST 700 GRAM

98

ELDERS

200 GRAM 2.15

RIJK
j OPGEMAAKTE
i met echte slagroom en
i royaal gevuld met
i bananenbavaroise

S A U S

ELDERS

RUNDVLEES- A. *m

RODE
STOOFPEERTJES

BETUWS ROEM
APPELMOES

ELROY HEERLIJKE

Jm(

CHIPOLATA PUDDING I
ELDERS
KUIP 290 GRAM
'W
BRESSOT 150 GRAM
ROMIGE KAAS MET

98

FIJNE TUINKRUIDEN ELDERS

F'JN GEKRUIDE

RUNDER-

MAGERE

99
KlWl'S
VOL VITAMINE C

MALSE

99
STAFDELING
SCfl©
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BSanté

KORTING

Ik zou zo'n kans niet
voorbij laten gaan!
Jij toch ook niet?

„Vluq
Haltestraat 61 a

KEUZE UÏT RLJIVI
l 10 ExelusiEVE dEsiqi\s
shiRis 6X = XL
O.A.
BAZAR »
EXTREEM
CASA ModA '
AMÏR'ICAN Ciqolo *
ANTONIO

«uut.

KERST BIJ EETCAFÉ SANTÉ

FASHION

Wij hebben een speciaal Kerstmenu
VISMENU
'Xrecftsoep

VLEESMENU

Qrieksz salade

uze uit 6grote Qmnba's
°f

3 Versdiifferufe
soorten vis

'Krofy.tof
9{am6urger

'Biefstul^van tfe Haas

o/Saté

ijs

ijs

opleiding tot
ziekenverzorgende

Van 7 t/m 31 december
H
geven wij

KINDERMENU

Tomatensoep

Cjamakn cocktail

Sint Jacob, een modern verpleeghuis in het centrum van Amsterdam, bied
je een

g 20% korting Q
ft

ti
O

Al onze gerechten worden geserveerd met garnituur,
patat, gebakken of gepofte aardappelen
Wij zijn beide kerstdagen geopend, a la carte is ook mogelijk!

op onze gehele collectie U
om de feestdagen nog
feestelijker voor
u te maken!
H
Haltestraat 40,
Zandvoort
tel. 5713253
De gehele week geopend.

Zorgcentrum Sint Jacob is een gekombineerd verzorgings- en verpleeghuis
in het centrum van Amsterdam. Werken, leren en verdienen tegelijkertijd.
De part-time opleiding start in februari en de full-time opleiding in april
1996.
De opleiding duurt ruim 2,5 jaar. Je begint met een beroepsvoorbereidende periode waarbij je behalve theorie ook praktijkervaring
opdoet op de diverse afdelingen van het verpleeghuis. Dan volgt een
school- en werkperiode, waarin je ook salaris ontvangt.

2
O

Wat zijn onze eisen?
m Mavo diploma of een LBO-diploma met 2 vakken op C-niveau en
4 vakken op B-niveau.
• bij aanvang van de opleiding ben je ouder dan 16 jaar en 8 maanden.

KORTING

EETCAFÉ SANTÉ
j wenst alle klanten prettige kerstdagen en een gelukkig L "x O
i
.
Passage 46-48
j
Voor reserveringen:
Zandvoort tel. 023-5719213

IENDAKKAPËL \t
IS RUIMTEWÏNST
Heeft u plannen, om samen met uw buren
een dakkapel of opbouw te laten plaatsen?
Wij geven dan een aantrekkelijke
project prijs!

U wilt ook ruimtewinst opzolder?

**>
*»
*»
•>
**»
**
**
*»
*»

Stuur mij uw documentatie
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

*>

Post de bon zonder' postzegel naar:
RUITER DAKKAPELLEN
Antwoordnummer 1751
I620WKURSEM

*»

Nijverheidsterrein 14
!64SVXUrsem

**
*•

*-

Rul

BUXMStERKUNST

Jölufl•*

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

HAIR^VE
OPEN ZONDAG

Kroon Mode

24 december
van 11.00 tot 17.00 uur

Haltestraat 55

Dames
pantalons

**•

*"

Bel nu: 072-5022700, fax: 072-5022730
of post de bon voor een vrijblijvende
offerte.

Geslaagde
Kerstdagen?
Dan naar...

Wil je meer informatie? Neem dan kontakt op met de afdeling opleiding,
tussen 08.00 en 10.00 uur, telefoon 020 - 6254962.
Indien je wilt solliciteren schrijf ons een
fint /
sollicitatiebrief en stuur deze naar de afdeling
f O O
personeelszaken, RK Zorgcentrum Sint Jacob,
Plantage Middenlaan 52, 1018 DH Amsterdam.

Ik verwelkom u met een
heerlijk glas champagne.
Maak tijdig een afspraak!
Ik werk met produkten van

Elastische band
Alle maten
in nieuwe
najaarskleuren

„Sebastian"
Voor iedereen fijne feestdagen

*•

en een gelukkig 1996.

J

Zeestraat 56, tel. 023-5730838

£

Yvonne v.d. Broek

444444444M4444444444444

DAKKAPELLEN

f

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier
om snel in contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
via de Contactlijn. Op de Contactlijn
06-350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.

nadat u de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in onze krant. Vul hiervoor de bon op de pagina met
Micro's in.

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.
(l.OOgpm)

*•
J
£

De Postcode Loterij bezorgt 5 miljoen in Lisse

Sinterklaas Hennyl
de winnende postcode met zes
loten meespeelde. Hij won
dus 3.750.000 gulden! Zo
maakte de Postcode Loterij
weer een Nederlander miljonair.
In december heeft u in de
Postcode Loterij weer kans op
de Mega Jackpot van 5 miljoen en op vele tienduizenden
andere prijzen. En in het nieuwe jaar komt ook de SuperPostcodePrijs weer terug.
Zorg dus dat u meespeelt
met genoeg loten! Nieuwe of
extra loten bestellen is simpel. U hoeft alleen de bon in
te vullen en op te sturen.
Speel ook mee en win! •
Sint Huisman en zijn Pieten
gingen met de 5 miljoen van
de Postcode Loterij van deur
tot deur. Wat een warme verrassing op een koude pakjesavond!
De SuperPostcodePrüs van
de Nationale Postcode Loterü is eruit. De 5 miljoen viel
in Lisse op acht loten. Deze
loten waren verdeeld over
drie winnaars. Het vetste
aandeel in de prijs - ruim
3,5 miljoen gulden - ging
naar de winnaar die zes
loten had. Want zo gaat dat
met postcodepryzen: met
meer loten meer prys!
Het was een drukte van belang
in de flat in Lisse waar Sinterklaas en een stoet Zwarte

KRANT?

U bent jarig, of u bent zoveel jaar getrouwd... Hou dan de
krant in de gaten. Want als u die leuke felicitatieadvertentie
van uw geliefde, uw echtgenote of-noot, uw kinderen of
kleinkinderen mist, dan bent u nog niet eh... jarig. U vindt
ze onder mededelingen.

tel: 020-5626271
fax:020-6656321

ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)

Plaats:

08 32
28 40
30 37

45 13 12 38 41
21 01 19 31 15
16 26 05 22 25

02
27
33
44
17
23
18
03

ƒ 10.000,/ 1.000,ƒ 500,ƒ100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

34
04
09
42
07
14
35

Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de
Thuisbingo
/25.00O,-

Straatpriis:
/3.00O,3043 XG
Keuze Prijs

Zetfouten voorbehouden

3043 XG 099

ƒ20,ƒ10,79.-

D dhr. O mevr.

Adres:

.Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen;
Getal 22 t/m 36

/ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10.- (één lotnummer)

Naam:

Postcode:.

De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 21

in deze krant

"Dag Sinterklaas. Bent u
Henny Huisman?" vroeg de
eerste winnares die de deur
opendeed. En gelukkig maar,
want van de echte Sinterklaas
zou zij nooit een cheque van
625.000 gulden in haar schoen
krijgen.
De absolute winnaar van de
straat was de Lissenaar die in

WIN-TOT7-MIUOEN-BON

DE UITSLAGEN VAN 11 DECEMBER

5 miljoen

MICRO'S

Pieten op pakjesavond de
mooiste surprise van het jaar
bezorgden. Maar de vermomming van de Sint hield niet
lang stand.

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tel..
Postbanknummer:

Banknummer:

n'f

De BMW: 4651 XH 123 te Steenbergen

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

150.95.12
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Bel en win een van de
meer dan 500 prijzen
De Gezondheidspagina is bestemd voor iedereen die
zijn of haar gezondheid serieus neemt. In de artikelen
die hier staan maakt u kennis met de nieuwste ontwikkelingen en produkten die bijdragen aan het bevorderen van een goede gezondheid. Vanaf vandaag
biedt de Gezondheidspagina haar lezers meer dan alleen tips en raadgevingen. Door mee te doen aan het
Gezondheidsspel maakt u kans op één van de vele fantastische 'gezondheidsprijzen'.
Wat u moet doen is heel een- gehaald. Elke beller wordt gevoudig. Hieronder treft u drie vraagd om zijn of haar volledimeerkeuze vragen aan. De juis- ge telefoonnummer in te toetle antwoorden vindt u door de sen of te draaien; de computer
artikelen op deze pagina zorg- doet de rest.
vuldig te lezen. Denkt u dat u
de juiste antwoorden heeft, bel Doe mee en win!
dan naar de Gezondheidslijn:
06-32023098 (l g/pm). U hoort De prachtige prijzen die u kunt
dan de stem van radio-presen- winnen in het Gezondheidsspel
tatrice Meta de Vries die op- staan geheel in het teken van
nieuw de drie vragen stelt, en een gezond lichaam. De hoofder volgen aanwijzingen om uw prijs is een arrangement met
antwoorden door te geven. twee overnachtingen in het
Heeft u de aanwijzingen ge- kuurcentrum Fontana in Nieuvolgd en zijn de antwoorden weschans. Er worden vijf
juist, dan hoort u direct of u in hoofdprijzen
weggegeven.
de prijzen valt en welke prijs u Daarnaast zijn er 50 Philips
krijgt. U hoeft dus niet weken electrische tandenborstels te
op de uitslag te wachten!
winnen en 25 Philips luchtreinigers. Bovendien krijgt elke
tiende beller de Gezondheids
Geheel automatisch
Almanak toegestuurd. NatuurHeeft u een prijs gewonnen, lijk kunt u zo vaak meedoen als
dan wordt die automatisch u wilt.
naar u toegestuurd. Met behulp
van uw telefoonnummer wordt U vergroot hiermee uw kans op
uw adres uit het PTT-bestand een (hoofd)prijs!

Zoek het juiste antwoord
Lees nauwkeurig de artikelen op de Gezondheidspagina en beantwoord dan
de volgende vragen:

Hoeveel Nederlanders
hebben regelmatig last
van een verstoorde
nachtrust?

1. één op de twee
2. één op de drie
3. één op de vijf
Brandend maagzuur
wordt veroorzaakt door

1. zuur eten
2. maagzuur dat in de
slokdarm komt
3. hard werken

Hoofdbestanddeel van
Medima warmtekleding is?

1. katoen
2. zijde

3. angorawol

Zo doet u mee
Bel de Gezondheidslijn, beantwoordt de vragen en u
hoort direct of en welke
prijs u heeft gewonnen. U
kunt zo vaak meedoen als u
wilt. Deze prijs/~) vraag loopt tot en
met 31-12-1995.

De Gezondheidslijn:
06-32023O98
(l g/pm)

Hoofdprijzen:
5x kuurarrangement in
Fontana Nieuweschans

Er zijn vijf
uitgebreide
kuurarrangementen
voor
twee
personen in
kuurcentrum
Fontana
Nieuweschans
(waarde
n. 78O,-) te
winnen. Het
kuurcentrum
staat in het
rustieke Oost-Groningen. U
logeert in het luxe Golden
Tulip Fontana Hotel dat,
evenals het thermaal bad,
omgeven is door een prachtig park. Een bad in het 36
graden warme bronwater
dat rijk is aan mineralen,
heeft een ongekend ontspannend effect. Daarbij krijgt u
een waterstraalmassage op
het Hydro-Jet waterbed. Bij
de afdeling Thalasso geniet
de hoofdprijswinnaar van
een anti-stress pakking op
basis van algen-gel met lavendel en een korte voetreflexmassage. De pakking
zorgt voor ontspanning en
zuivert het lichaam. Verder
maakt u kennis met de
nieuwste ontwikkeling op
sauna-gebied: de infra-rood
sauna. De warmte van infrarode elementen werkt diep
en intensief. Eén saunagang
werkt even goed als 3 rondes
in een hete lucht sauna. Bijzonder is dat u de saunaruimte privé gebruikt. Het
uiterlijk schoon krijgt aandacht in de huidverzorgingsstudio. Zowel dames
als heren fleuren op van een
goede gezichtsreiniging en
een voedend masker. Bij dit

Warmte-therapie wordt door zoek. Opvallend was het aanveel mensen gewaardeerd. tal gewrichts- en rugklachOok artsen hebben de welda- ten. Kuren en speciale behandige werking positief beoor- delingen verminderden de
deeld. Met name mensen die klachten, maar bij hervatting
veel buiten werken en hun li- van de werkzaamheden trachaam aan grote tempera- den ze opnieuw op. In samentuurverschillen blootstellen werking met Medima te
en mensen met reumatische Maulburg, fabrikant van
aandoeningen hebben baat bij warmte-segmenten vervaardigd uit onder andere angowarmtekleding .
De zogenaamde therapeuti- ra-schaapsscheerwol, werd
sche warmte-segmenten zoals een langdurige draagtest uitschouder warmer s, bodywar- gevoerd. Na de proefperiode
mers en kniewarmers zijn bleek bij meer dan de helft
van groot belang bij het be- van de deelnemers een opmerkelijke verlichting van de pijstrijden van lokale pijn.

Draagtest
Aan het begin van de
vijftig ondergingen de leden
van het Berlijnse brandweerkorps een gezondheidsonder-

Bijzonder
Een belangrijk onderdeel van
de tricotage van Medima
warmte-kleding is hoogwaar-

SOx Philips elektrische tandenborstels
U kunt ook een van
de 50 Philips elektrische oplaadbare
tandenborstels Dental Logic (winkelwaarde f 169,—)
winnen. De elektrische tandenborstel
waarschuwt u tegen te hard poetsen. Bij een te hoge
~
poetsdruk klikt de
borstel namelijk automatisch terug; hierdoor blijven
de haartjes rechtop staan om
zo tandplak grondig te verwijderen. Het resultaat: een

schoon gebit.
De tandenborstel is
bovendien uitgerust met een timer:
na 2 minuten poetsen
(aanbevolen
minimale
poetsduur) begint het
rode lampje te
knipperen: het signaal dat u voldoende heeft gepoetst.
De tandenborstel is waterdicht en uitgerust met 4 borsteltjes, die in een handige
cassette kunnen worden opgeborgen.

arrangement is tevens inbegrepen een gratis entree in
het Holland Casino Groningen en een origineel afscheidspresentje. Het arrangement is gebaseerd op twee
overnachtingen met ontbijtbuffet en twee keer een driegangen diner.
Voor informatie en reserveringen kunt u ook zelf bellen
naar
Fontana
Niéuweschans, tel. 0597-527777.

moet behandeElke tiende beller
len, is de Gekrijgt de Gezondzondheids Alheids
Almanak
manak de juistoegestuurd. Dit
te vraagbaak.
is een compact
Achtergrondinboekwerkje (224
formatie over
pagina's) waarin
veelbeproken
uiteenlopende geonderwerpen,
zondheidszaken
diverse vormen
worden behanvan alternatiedeld.
i
!
ve genees wijAls u even snel ~
zen,
tips en
wilt opzoeken
hoe het ook al weer zat met praktische adviezen maken
bewaartermijnen van medi- de Gezondheids Almanak oncijnen of hoe u wintertenen misbaar in uw huisapotheek.

25x Philips luchtreinigers
vergeten. Gelukkig is de
lucht te zuiveren. In samenwerking met diverse specialisten heeft Philips een
CARA/allergie-luchtreiniger
ontwikkeld, die de lucht voor
maar liefst 99% zuivert van
stof, pollen en allergenen en
zo allergische reacties helpt
te voorkomen. Zo kunt u
weer opgelucht ademhalen.

Wie meedoet aan het Gezondheidsspel maakt kans op de
nieuwste
CARA/allergieluchtreiniger van Philips
(HR 4320).
Wie zonlicht de kamer ziet
binnenvallen, is wel eens verrast door de hoeveelheid
dansende stofdeeltjes die ineens zichtbaar wordt.
Ontelbare, kleine stofdeeltjes
zweven erin rond, zoals huisstof, pollen en dierlijke
schilfers. Maar dat dit de
lucht is die we constant inademen, zijn we snel weer

Voor meer informatie
of inlichtingen over
beide produkten: bel de
Philips Consumentenlijn,
tel.: 06-8406 (30 ct/pm)

Schaapj es tellen
verleden tijd
Draaien en woelen, en de wekker op het nachtkastje
dig angorawol. Deze
geeft aan dat de ochtend met rasse schreden nadert.
zachte en lichte wol
Schaapjes tellen helpt niet en de volgende dag voelt u
beschermt
het lichaam op plaatsen
zich alles behalve fris of uitgerust. Het is wellicht
waar het nodig is en
een schrale troost, maar op zo'n moment bent u bebiedt heilzame warmpaald de enige niet. Want maar liefst één op de drie
te. Het fijne dons
Nederlanders heeft regelmatig last van een verstoorvormt een luchtkusde nachtrust.
sen dat de temperatuur in evenwicht
Verschillende oorzaken kun- naar de slaapkamer te nehoudt. Hierdoor ganen daaraan ten grondslag men.
randeren schouderliggen. Problemen thuis, in
warmers en andere
de familie of dpThet werk kan Valdispert Nacht
warmte-segmenten
er daar één van zijn. Vaak
warmte die pijn in
zijn eenvoudige maatregelen Uiteraard kan ook een narugspieren en gewrichten helpt voorkomen én wrichtspijn zullen het bijzon- al voldoende om van een ge- tuurlijk middel helpen. Een
verlichten. Bovendien heeft der op prijs stellen. De seg- zonde nachtrust te genieten. middel zoals bijvoorbeeld Valde unieke samenstelling uit menten hebben een uitsteken- Gebruik vlak voor het naar dispert Nacht, het natuurlijangora, scheerwol en speci- de pasvorm, hinderen de li- bed gaan geen koffie, thee of ke alternatief voor schaapjes
fieke synthetische vezels niet chaamsbeweging niet en zijn cola en probeer 's avonds laat tellen. Valdispert Nacht is
speciaal bedoeld voor mensen
alleen uitstekende warmteiso- onder normale kleding on- niet meer te roken.
Zorg ervoor dat ruim van te die lang wakker liggen of gelerende maar ook vochtregu- zichtbaar.
Er is een uitgebreid assorti- voren de avondmaaltijd is ge- durende de nacht vaak waklerende eigenschappen.
De warmtekleding van Medi- ment Medima warmtekleding nuttigd. Ook is het raadzaam ker worden. Valdispert Nacht
ma is niet alleen ideaal voor te koop bij drogist, apotheek aan het einde van de dag ont- dragees bestaan uit de namensen met reumatische aan- en medische speciaalzaak. spannende dingen te doen, tuurlijke bestanddelen valeridoeningen of ambachtslieden, Voor meer informatie en ver- veel mensen maken bijvoor- aan-extract en hop-extract.
Imgroma, beeld een avondwandeling, en Valeriaan-extract staat beook motorrijders, sporters en koopadressen:
in ieder geval geen werk mee kend om zijn rustgevende eimensen met veel spier- en ge- tel.:(043) 3687581.

Bij hoest: alleen opluchting met de juiste aanpak
Wil je een hoest effectief bestrijden dan is het van belang dat je weet om welke soort hoest het gaat. Een
bepaalde hoest met een verkeerd middel bestrijden,
heeft vaak geen of zelfs een averechts effect. Welke
hoest je hebt, merk je veelal zelf en Dampo heeft voor
iedere hoest het juist middel.
Vastzittende hoest voel je als hoest wordt veroorzaakt door
slijm op de borst vast zit. Die taai slijm dat moet worden

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166

opgehoest. Dit kan knap lastig zijn en vooral lang duren.
Dampo Bij Vastzittende Hoest
stroop maakt dit vastzittend
slijm dunner en vermindert
de hevigheid van het hoesten.
Droge hoest
Een droge hoest voelt als een
irritante prikkel in de keel.
Het is een hoest die je overvalt
en die zich moeilijk laat onderdrukken. Zo'n hoest kan
midden in de nacht de kop opsteken en tot aan de volgende
ochtend duren. Hoesten is
dus lastig en vervelend. Dat
blijkt ook uit een recent onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen. In dit onderzoek is vastgesteld dat bijna eenderde van de bevolking
zichzelf (en vaak anderen) 's
nachts wel eens wakker
hoest.
Dampo Bij Droge Hoest

Kmwtii vimmoosK PSISS mmm msieus t s? \w K 'S cmumi
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500x Gezondheids Almanak

Warmtekleding:
gericht pijn bestrijden
Vochtig en koud weer kunnen pijn in de gewrichten
veroorzaken. Het is een pijn waarbij geneesmiddelen
niet altijd het beoogde effect sorteren. Door speciale
warmtekleding te dragen •wordt de pijn effectief en op
een comfortabele manier bestreden.

23

stroop dempt deze hoestprik- Daarom werden er twee
kel snel en langdurig en hoestmiddelen ontwikkeld in
neemt de irritatie weg. Beide een vaste vorm, die beide in
stropen hebben een aangena- handige meeneemstrips verkrijgbaar zijn. Dampo Bij
me smaak.
Droge Hoest capsules bestrijden op een effectieve manier
Ook capsules en
een droge hoest. Terwijl Damtabletten
po Mucopect Bij Vastzittende
Nu zijn stropen niet altijd Hoest tabletten zeer effectief
overal makkelijk in te nemen, zijn tegen vastzittende hoest.
zoals op het werk of onder- Zowel de capsules als de taweg (bijvoorbeeld in de auto). bletten bevatten geen suiker

of natrium en zijn dus ook geschikt voor diabetici en mensen met een zoutloos dieet.
Meer algemene klachten
Naast specifieke hoestklachten zijn er ook algemene
klachten. Dit zijn dan vaak
onschuldige maar wel hinderlijke klachten zoals zere
kelen en geïrriteerde luchtwegen waarvoor men snel opluchting wil. Voor kinderen
is er Dampo Kindersiroop
met tijm en althea, voor volwassenen een Kruidensiroop
met tijm, althea en sleutelbloem. Deze siropen hebben
een natuurlijke basis en zijn
een weldaad voor de keel.
De Dampo hoestprodukten
zijn verkrijgbaar bij drogist
en apotheker. Voor meer informatie: Roche Nicholas
B.V., tel.: (0497) 381833.

Nieuw natuurprodukt tegen migraine: Micrefin
Migraine, zwarte vlekken voor de ogen en het gevoel
dat het hoofd elk moment kan barsten: zo beschrijven
de meeste migraine-patiënten hun klachten. Migraine komt meestal op ongelegen momenten en altijd onverwachts.
Sinds eeuwen wordt Moeder- derbouwen werden in Engekruid (Tanacetum partheni- land twee klinische onderzoeum) beschouwd als een be- ken naar dit kruid gedaan.
langrijk middel tegen ge- Hieruit is gebleken dat het de
wrichïsontstekingen, depres- frequentie en de ernst van misie, misselijkheid, maar voor- graine aanvallen duidelijk
al tegen migraine. Om de ge- vermindert. Een groot perneeskrachtige werking te on- centage van de behandelde

patiënten vertoonde verbete- bruikt (l capsule per dag).
Mocht het toch tot een aanval
ring.
komen, dan zijn twee of drie
tabletten genoeg om de pijn
Natuurprodukt
tot het minimum te beperken.
De actieve stof van Moeder- Micrefin is verkrijgbaar bij
kruid, Parthenolide, ontspant drogisterij, reform winkel en
de gladde hoofdspieren en apotheek.
kleine bloedvaten. Micrefin,
het nieuwe natuurprodukt te- Voor meer informatie:
gen migraine, bevat in tegen- Desert Natuurproducten,
stelling tot andere produkten tel. (020) 6682022 of
maar liefst 5 0/00 Parthenoli- schrijven naar: Postbus 58305.
de. Het wordt preventief ge- 1040 HH Amsterdam.

Gaviscon,
beschermengel bij
brandend maagzuur
't Is alsof de duvel er mee speelt: als je net lekker
hebt gegeten, veroorzaakt brandend maagzuur een
bijtende pijn; als je probeert te slapen, zeuren zure
oprispingen door je slokdarm....
Brandend maagzuur is verve- been en wordt u geplaagd
lend en onaangenaam, maar door zure oprispingen. Dat
meestal niet iets waarover u komt omdat de slokdarm, die
zich zorgen hoeft te maken. loopt van de mond naar de
Trouwens, u bent niet de eni- maag, is bekleed met een gege: meer dan 3.0OO.OOO men- voelige slijmvlieslaag die gesen in Nederland hebben re- makkelijk geïrriteerd raakt.
gelmatig last van brandend Brandend maagzuur is dus
maagzuur!
meestal niet een kwestie van
te veel zuur, maar van zuur
op een verkeerde plaats!
Waarom 'brandt'
maagzuur?
Klachten
De maag is het enige orgaan
van het spijsverteringskanaal Bij één of meer van de volgendat zuur bevat. Dat zuur is de klachten heeft u naar alle
nodig om het voedsel te hel- waarschijnlijkheid last van
pen verteren. Dat zuur gaat brandend maagzuur:
"branden" wanneer het uit de * een bijtende pijn of een
maag in de slokdarm komt. branderig gevoel achter het
Dan ontstaat die kenmerken- borstbeen
de bijtende pijn of dat brande- * pijn die uitstraalt van de
rige gevoel achter het borst- maag tot de keel
* oprispingen waarbij kleine
beetjes "zuur" in de mond komen.
Iets innemen

Valdispert Nacht: het natuurlijke alternatief voor schaapjes tellen.
genschappen, terwijl hop-extract een gezonde nachtrust
helpt bevorderen. Valdispert
Nacht helpt alleen op het moment dat het nodig is:
's nachts. De volgende dag
staat men fris en uitgerust
weer op. Valdispert Nacht is
verkrijgbaar bij drogist en
apotheek. Voor meer informatie:
Vemedia
B. V.,
tel. (0294) 465905.

Wanneer u last heeft van
brandend maagzuur, weet de
drogist of apotheker raad: hij
kan u een middel adviseren
dat snel werkt en langdurig
helpt. Zo'n middel is Gaviscon, dit blust brandend maagzuur onmiddellijk en beschermt langdurig tegen oprispingen. Gaviscon vormt
een verzachtende en beschermende laag op de zure maaginhoud en voorkomt daardoor
dat het zuur in de slokdarm
stroomt. Het houdt het zuur
dus in de maag. Gaviscon is
verkrijgbaar in flesjes met
een suspensie en in kauwtabletten in de smaak pepermunt en nu ook in de fruitige
citroensmaak. Voor meer informatie: Boots Healthcare
B.V., tel.: (035) 6853851.

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime parkeergelegenheid
Tel. 12305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 16123

DE GAPER DRUGSTORE
DROGISTERIJ &
PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513

- VERKOOP - TAXATIES - HUUR - VERHUUR
PROJEKTEN - ADVIEZEN - HYPOTHEKEN
WOONHUIZEN TE KOOP
IN ZANDVOORT

Westerparkstraat 21, goed onderhouden woonhuis in Zandvoort Zuid, nabij
strand, duinen en centrum. Ind.: vestibuie; hal; woonk. rnet parketvl. en allesbrander; keuken; 1e et.: 2 si.k. met wastafel; balkon; badk. met wastafel,
douche en toilet; 2e et.: si.k. met wastafel; woon/sl.k. met keukenblok. Vr.pr.
ƒ 295.000,- k.k.
Van Speykstraat 25, halfvrijst. woonhuis met zomerhuis. Mogelijkh. voor
parkeren op eigen terrein. Ind.: ruime
vestibule; hal; woonkamer met erker;
keuken; toilet; 1e et.: overloop; 3 si.k.;
badk. met ligbad en wastafel; balkon
oost. Ind. zomerhuis: si.k. met wastafel;
woonk.; keuken; douche/toilet. Het
woonh. is grotendeels v.v. dubbele beglazing. Vr.pr. ƒ 345.000,- k.k.
Burg. Engelbertsstraat 12, royaal
woonhuis met garage. Ind. souterrain:
hal; badk. met toilet en douche; 2 si.k.;
beg.gr.: vestibule; hal; doorzonwoonk.;
toilet; keuken met balkon; 1e et.: 3 si.k.
met wastafel; balkon; douche met wastafel; 2e et.: 2 si.k. Het woonhuis is grotendeels v.v. dubbele beglazing. Vr.pr.
ƒ 389.000,- k.k.
Tjerk Hiddesstraat 1, fraaie uitstekend
onderhouden split leve! woning op 50
meter van het strand. Drie slaapk. (vh
4), twee badk., woonk. met uitzicht op
zee, luxe eetkeuken met inb.app. en
open haard, zonneterrassen, tuin, 2 garages met el. deur en parkeerpl. op eigen terrein. C.v.'94. Geheel dubbel glas.
Alarm. Vr.pr. ƒ 465.000,- k.k.
Oosterparkstraat 83, uitst. gesitueerd
ruim woonhuis, thans in gebruik als pension. Ind. beg.gr.: 2 ruime si.k. met wastafel; toilet; keuken; bijkeuken; toilet,
douche en sauna; 1e et.: 4 si.k. merendeels met douche, toilet en wastafel; 2e
et.: 3 si.k. met douche en wastafel, merendeels met toilet. Vr.pr. ƒ 495.000,k.k.
Dr. C. A. Gerkestraat 72, goed onderh.
vrijst. woonh. met zomerhuis. Grondopp. ± 500 m2. Ind.: L-vorm. woonk.
met serre; half-open keuken; 1e et.: 3
si.k.; balkon zuid; badk. met wastafel,
douche, toilet en ligbad; 2e et.: zolderruimte bereikbaar via vlizotrap. Ind. zomerhuis; 2 kamers, keuken; douche/ toilet. Vr.pr. ƒ 565.000,- k.k.
Van Galenstraat 1 a, uitstekend onderh.
woonhuis op 50 m van strand. Grondopp. 531 m2. Ind. beg. gr.: (100 m2)
ruime hal; woonk.; luxe keuken met
inb.app.; 2 si.k.; verdieping: luxe badk.
met 2-persoonshoekbad, douchecabine,
toilet, wastafelmeubel; 3 si.k.; kantoorkamer. Vr.pr. ƒ 610.000,- k.k.
Brederodestraat 93, karakteristiek
vrijst. woonhuis met ruime tuin op het
zuiden. Ind.: hal; toilet; moderne keuken
met inb.app.; L-vorm. woonk. met open
haard; 1e et.: 3 si.k.; luxe badk. met ligbad, dub. wastafel en toilet. 2e et.: si.k.
Vr.pr. ƒ 635.000,- k.k.
Ir. Friedhoffplein 10, Vrijst. villa met
garage op steenworp afstand vh strand
en duinen. Ind. beg.gr.: vestibule; hal; Lvorm. woon/eetk. (50 m2) met open
haard; toilet, keuken; bijkeuken; 1e et.:
4 si.k.; badk. met wastafel en ligbad; toilet; vliering. De villa is grotendeels v.v.
dubbele begl. Vr.pr. ƒ 595.000,- k.k.
Ir. Friedhoffplein 11, uitst. gesit. vrijst.
villa, gel. in de directie omg. vh strand
en schitterend duingebied. Ind. vestibule; ruime hal; woonk. met open haard en
parketvl.; opensl. deuren naar riant terras; badk. met ligbad, wastafel en toilet;
si.k.; ruime eetkeuken met inb.app.; toilet; zolderberging. Parkeergel. voor 3
auto's. Vr.pr. ƒ 695.000,- k.k.
Boul. Paulus Loot 39, vrijst. villa met
garage en vrij uitz. over zee. Grondopp.
± 600 m2. Ind. entree; tochtportaal; hal;
ruime eetkeuken met inb.app.; woonk.
met open haard; badk. met douche, toilet en wastafel; si.k.; 1e et.: 2 si.k.; balkon west; badk. met toilet, wastafel en
ligbad. 2e et.: zolder bereikb. via vlizotrap. Vr.pr. ƒ 935.000,- k.k.

Kennemerweg 5, schitterende vrijst.
villa op duintop met rondom zonneterrassen. Panoramisch uitz. Ind. beg.gr.:
vestibule; hal; toilet; douche; royale
woonk.; eetkeuken; zwembad en sauna;
2 si.k.; badk. met ligbad, dub. wastafel,
douche en toilet. Souterrain: hal;
douche; toilet; 3 kamers; keuken. Vr.pr.
ƒ 1.250.000,-k.k.
APPARTEMENTEN
ZANDVOORT

TE

KOOP IN

De Schelp 93, leuk gesitueerd
driekamerrecreatie-app. op 1e et. Ind.:
gang; woonk.; keuken; toilet/douche; 2
kl. si.k. Het app. wordt gestof. en gemeub. aangeboden. Vr.pr. ƒ119.000,k.k.
De Schelp 82, geheel gerenoveerd recreatieapp. op 1e et. Ind.: hal; open
keuken met inb.app.; woonk.; open si.k.;
badk. met douche, toilet en wastafel.
Het app. wordt gestof. en gemeub. aangeboden. C.v. Vr.pr. ƒ 125.000,- k.k.
Van Galenstraat 104, tweekam.app. op
de beg.gr. met ruim zonneterras. Ind.
hal; woonk.; si.k.; keuken; badk. met
wastafel en douchecabine; toilet. Vr.pr.
ƒ 159.000,-k.k.
Tjerk Hiddesstraat 25, luxe tweekam.
hoekapp. met balkon ZO op de 2e et.
Ind.: hal; woonk.; moderne open keuken
met inb.app.; ruime si.k.; badk. met ligbad, wastafel en toilet. Het app. wordt
gestof. en gemeub. aangeboden. Vr.pr.
ƒ 165.000,-k.k.

Ind.: hal; woonk. met balkon (ZO); open
keuken; 2 sl.k.; toilet; badk. met wastafel en douche. Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.
Vr.pr. garage ƒ 25.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 2/1OA1, luxe
verbouwde tweekam. hoekapp. op 10e
et. met prachtig uitz. over zee en dorp.
Ind. hal; woonk. met balkon (W); halfopen keuken met inb.app.; luxe badk.
met toilet, douche en badkamerameublement; sl.k.; balkon (O).
Vr.pr. ƒ 255.000,- k.k.
Dr J. G. Mezgerstraat 37, driekam.app.
op 1e et. met riant zonneterras (20 m2).
Garage. Ind. hal; toilet; woonk. met parketvl.; moderne open keuken; 2 sl.k.;
badk. met ligbad en wastafel. Vr.pr.
ƒ 259.000,- k.k.
Seinpostweg
4/18,
ruime
21/2
kam.hoekapp. op 6e et. Opp. ± 90 m2.
Uitz. over zee en dorp. Ind. hal; wooneetk. met 2 balkons; keuken; toilet; sl.k.;
badk. met douche en wastafel. Vr.pr.
ƒ 265.000,- k.k.
Leeuwerikenstraat 12/2, in Zandvoort
Zuid gelegen luxe verbouwde hoekmaisonnette. Ind.: 2e woonl.: entree; hal;
ruime L-vorm. woonk. met balkon; sl.k.;
toilet; luxe keuken met inb.app.; balkon;
1e woonl. (beg.gr.): ruime sl.k.: luxe
badk. met hoekbubbelbad, douchecabine, toilet en wastafelameublement.
Voortuin Zuid. Vr.pr. ƒ279.000,- k.k.
Vr.pr. ruime garage ƒ 30.000,- k.k.

Burg. van Fenemaplein 2/604, ruim
driekam.app. op 6e et. met schitterend
uitz. over zee. Ind.: hal; keuken; woonk.
met balkon (W); 2 sl.k.; balkon (O); toilet; badk. met douche en wastafel.
Vr.pr. ƒ298.000,- k.k. Vr.pr. garage
ƒ 22.000,- k.k.
Passage 3/11, royaal driekam.app. op
3e et. met zeezicht. Opp. ± 120 m2.
Ind. ruime hal; woonk. (± 50 m2) met
balkon west; keuken met balkon oost; 2
royale sl.k.; toilet; badk. met ligbad en
wastafel. Het app. wordt volledig gestof.
opgeleverd. Vr.pr. ƒ 315.000,- k.k.
Thorbeckestraat 3/2, zeer luxe verbouwde maisonnette op steenworp afstand van strand en centrum. Ind. 1e
woonl. woonk. met marmeren vloer en
vloerverw.; open haard, luxe keuken
met inb.app.; toilet; balkon (W); 2e et. 2
sl.k.; luxe badk. met toilet, wastafel en
ligbad. 3e et. zolder bereik, via vlizotrap. Vr.pr. ƒ 315.000,-k.k.
Hogeweg 76/4, ruim driekam.app. op
1e et. in centrum. Bouwj. 1993. Ind. hal;
L-vorm. woonk. (45 m2) met balkon
zuid; moderne open keuken met
inb.app.; 2 sl.k.; toilet; badk. met
douche, wastafel en ligbad. Inpandige
garage. Vr.pr. ƒ 369.000,- k.k.
Stationsplein 11/7, driekam.app. op 4e
et. met zeezicht en balkon oost en
west. Ind. hal; garderobekast; L-vorm.
woon.; open keuken met inb.app.; bijkeuken; badk. met dub. wast., douche
en ligbad; toilet; 2 sl.k. Het app. wordt
gestof. opgeleverd. Inpandige garage.
Videofooninstal. Vr.pr. ƒ 395.000,- k.k.

Wilt u een woning
kopen
Wilt u een woning
verkopen

De Favaugeplein 21/17, tweekam.app.
op 3e et. met schitterend uitz. over zee
en strand. Ind. hal; douche/toilet;
woonk. met balkon (ZW); half open keuken; sl.k. Vr.pr. ƒ 169.000,- k.k.

inb.app.; luxe badk. met douche, wastafel, toilet en bidet; 2 sl.k.; toilet. Balkon
west en oost. Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.

Stationsplein 13/16, luxe penthouse
op toplokatie met uitzicht over zee.
Ruim dakterras op het zuiden met open
haard, optimale privacy. Tot. opp. 170
m2, Ind.: hal; toilet; woonk. met open
haard en schuifpui naar terras; luxe
open keuken met inb.app.; bijkeuken; 2
sl.k.; badk. met douche en toilet; sl.k.
met aangrenzende badk. met ligbad.
Het app. is voorzien van tegelvl. met
vloerverwarming. Vr.pr. ƒ 875.000,- k.k.
Oranjestraat 10, penthouse van onverwachte allure, gelegen in hartje Zandvoort. Bouwj. 1993. Opp. 390 m2 incl.
125 m2 terras/balkons. Ind.: woonkamer (115 m2) met Slavonisch eiken
vloerdelen; woonkeuken (30 m2) met
inb.app.; 2 luxe badk. met electr. koepels; 3 sl.k.; plafonds 2,90 m hoog;
dubbele garage in souterrain (30 m2).
Riant uitzicht. Optimale privacy. Vr.pr.
ƒ 995.000,- k.k.
WOONHUIS TE KOOP
IN SPAARNWOUDE

Kerkweg 17, landelijk gelegen vrijst.
woonhuis met garage. Vrij uitzicht. Óptimale privacy. Ind. beg.gr. ruime hal;
toilet; woonk. met opensl. deuren naar
terras; keuken; badk. met douche en
wastafel; 2 sl.k.; 1e et. 2 sl.k.; zolderberging. Het woonhuis is grotendeels
v.v.
dubbele
beglazing.
Vr.pr.
ƒ 825.000,- k.k.
BEDRIJFSRUIMTEN TE
ZANDVOORT

HUUR

IN

Max Planckstraat 31, kantoorruimte
op eerste etage van een representatief
bedrijfsgebouw. Oppervlakte 60 m2.
Voor 'diverse doeleinden geschikt.
.Huurprijs ƒ 850,- p.m ..

Hogeweg 56/9; uitst. gesit. luxe
tweekam.app. op 3e et. Ind. hal;
woonk.; luxe open keuken met inb.app.;.
balkon; sl.k. rnet kastenwand; badk. met
ligbad, wastafel meubel en toilet. Het
app. wordt volledig gestof. opgeleverd.
Vr.pr. ƒ 175.000,-k.k.

Burg. van Fenemaplein 22/9, schitterend verbouwd driekam.app. (vh 4) op
5e etage met uitz. over zee. Ind.: ruime
marmeren hal; riante woonk. met open
haard; 2 sl.k.; toilet; luxe keuken met
inb.app.; luxe badk. met ligbad. Balkon
oost en west. Vr.pr. ƒ 395.000,- k.k.

Tjerk Hiddesstraat 33, tweekam.app.
op 2e et. (vh 3) met balkon ZO. Ind. hal;
roy. L-vorm. woonk.; half open keuken
met inb.app.; sl.k.; toilet; badk. met wastafel en ligbad. Marmeren vloer in
woonk., keuken, toilet en badk. Vr.pr.
ƒ 177.500,- k.k.

Burg. van Fenemaplein 19/14, onder
architectuur verbouwd driekam.app. (vh
4) op 7e et. Uitzicht over zee. Ind.: hal;
ruime woon-/eetkam. met open haard; 2
sl.k.; luxe keuken met inb.app.; badk.
met dub. wastafel, douche en toilet.
Balkon oost en west. Vr.pr. ƒ 395.000,k.k.

Hogeweg 56 C en E, multifunctionele
bedrijfsruimte in centrum, bestaande uit
1 grote ruimte van ±150 m2, eventueel
naar behoefte nieuw in te delen. Ook
mogelijk daarbij ± 80 m2 afgescheiden
kantoorruimte te huren. Huurprijs
ƒ 150,- per m2 per jaar.

Stationsplein 9/2, nabij strand, station
en centrum gesitueerd driekam.app. op
1e et. Inpandige garage. Ind.: hal; toilet;
woonk.; halfopen keuken met inb.app.;
bijkeuken; badk. met ligbad, douche en
dub. wastafel; 2 sl.k. Videofooninstal.
Vr.pr. ƒ 425.000,- k.k.

KANTOORPAND TE KOOP
IN ZANDVOORT

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Tjerk
Hiddesstraat
15,
leuk
driekam.app. op 1e et. Ind.: hal; badk.
met wastafel en douche; toilet; woonk.
met open keuken met inb.app.; balkon
zuidoost; 2 sl.k. Vr.pr. ƒ 180.000,- k.k.

3

Stationsplein 17/22, goed onderh., leuk
driekam.app. met schitterend uitz. Ind.:
ruime hal; woonk.; open keuken met
inb.app.; 2 sl.k.; balkon oost; badk. met
wastafel en douchecabine; toilet. Laminaatvl. in woonk. en keuken. Vr.pr.
ƒ 189.000,- k.k.
Seinpostweg 4/20, goed onderh. 2 1/2
kam.app. op 7e et. met schitterend uitz.
over zee en dorp. Ind.: hal; gang; toilet;
woon-/eetk.; ruim balkon; sl.k.; badk.
met douche en wastafel; keuken. Vr.pr.
ƒ 198.000,-k.k.
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Trompstraat 19/4, vierkam.app. op 2e
et. met uitzicht over zee en strand. Ind.:
hal; woonVeetk.; balkon zw; keuken; toilet; badk. met wastafel en ligbad; 2 sl.k.;
balkon. Het app. is v.v. kunststof kozijnen met dubb. begl. Vr.pr. ƒ 225.000,k.k.
tf
Tjerk Hiddesstraat 63, zeer luxe verbouwd driekam.app. op 4e et. met ruim
balkon ZO. Ind.: gang; woonk. met
schuifpui; luxe keuken met natuurstenen
aanrechtblad en inb.app.; 2 sl.k.; luxe Dr J. G. Mezgerstraat 115, driekam.badk. met ligbad, wastafel en toilet. hoekapp. (vh 4) op 1 e etage met vrij uitzicht. Opp. ±105 m2. Ind.: gang; ruime
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.
woonk. met balkon; keuken; 2 sl.k. (vh
De Ruyterstraat 88, tweekam.app. (vh 3); badk. met wastafel en ligbad; toilet.
3) op 3e et. met uitz. over strand en Vr.pr. ƒ295.000,- k.k. Vr.pr. garage
zee. Ind.: vestibule; gang; L-vorm. ƒ 25.000,- k.k.
woonk. met schuifpui naar balkon (ZW);
sl.k.; keuken; badk. met douche en was- Burg. van Fenemaplein 19/2, recent
smaakvol gerenoveerd driekam.app. (vh
tafel; toilet. Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.
4) op 1e et., gel. nabij strand, station en
Dr J. G. Mezgerstraat 69, driekam. centrum. Ind.: hal; ruime L-vorm. woonk.
hoekapp. (vh4) op 2e et. Opp. 100 m2. met open haard; luxe eetkeuken met

Dr J. G. Mezgerstraat 133, penthouse
op 4e etage op steenworp afstand vh
strand. Ind.: hal; woonk. (± 80 m2) met
open haard en parketvl.; luxe open keuken met inb.app.; 3 sl.k.; badk. met ligbad, douchecabine, dub. wast. en toilet;
zonneterras. Vr.pr. ƒ 550.000,- k.k. 3
garages a ƒ 25.000,- k.k.
Hogeweg 78, parterre-appartement in
app.complex Sterre der Zee. Opp. 160
m2. Royale tuin en zonneterras zuid,
opp. 140 m2. Ind. hal; garderoberuimte;
royale woon. (85 m2); keuken met
inb.app.; badk. met ligbad, douche, toilet en wastafelameublement; 2 sl.k.; toilet. 2 garagepl. in onderbouw. Vr.pr.
ƒ 695.000,- k.k.
Nieuwbouw Brederode, penthouse
aan rand van Zandvoortse dorpskern.
Ind.: hal; living (± 50 m2); study; halfopen keuken met inb.app.; bijkeuken; 2
sl.k.; toilet; badk. met wastafel, douche
en ligbad. Oplevering medio september
1996. Prijs ƒ 695.000,- v.o.n.
Stationsplein 11/13, penthouse op toplokatie met uitz. over zee. Ruim dakterras met optimale privacy. Totale opp.
170 m2. Ind.: hal; toilet; woonk. met
open haard en 2 schuifpuien naar terras; luxe open keuken met inb.app.; bijkeuken; 3 sl.k.; 2 badk. waarvan 1 met
ligbad; dakterras met open haard. Garagepl. in onderbouw. Vr.pr. ƒ 825.000,k.k.

Zeestraat 25-27, winkel/kantoorruimte
op prima lokatie. Totale oppervlakte
400 m2. Eventueel te huur in units van
200 m2. Huurprijs ƒ 250,- per m2 per
jaar.

Brederodestraat 31, multifunctioneel
kantoorpand nabij centrum. Ind. beg.gr.
hal; 4 ruime kantoorruimtes; archiefruimte; toilet; 1e et. toilet; vergaderruimte; kantoorruimte. Uitbreidingsmogelijkheden
aanwezig.
Vr.pr.
ƒ 650.000,- k.k.
APPARTEMENTEN TE HUUR
IN ZANDVOORT
De Schelp 83, gestoffeerd en gemeubileerd
tweekam.app.
Huurprijs
ƒ 1.250,--p.m. incl. gas, water en electriciteit.
Van Galenstraat 222, gestoffeerd en
gemeubileerd tweekam.app. met zeezicht. Huurprijs ƒ 2.000,- p.m. incl. gas,
water en electriciteit.
Burg. van Fenemaplein 22/14, ruim
driekam.app. met zeezicht, gestoffeerd
en gemeubileerd. Huurprijs ƒ 2.000,p.m. excl. gas, water en electriciteit.
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MiCRO's
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-advertenties kunnen worden gezet over l of 2 koInmnicn breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij nunr <le speciale bon op cle
pnginu „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,50 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdiig 16.00 mi r.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 023-5717166 of
afgeven/zenden aan:
* Zundvoortb Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042JM
Zandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in tic volgende combinatie:
W2.Zandvoorts Nieuwsblad, Amstelvcens Weekblad,
Uitboornse Courant, de Ronde Vcner, Aalsmeerder
Courant, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, de Nieuwe Wcesper. ƒ5,80 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
*Ar Informatie over onze overige aantrekkelijke adverlentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
"A* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,- adm.kosten.
"A" Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcvvijsnummers verstuurd. Op verzoek wordt aan advcrtcerders buiten bel verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebracht.
Alle prij/.en cxcl. 17,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advertentiecombinatie Z
telefonisch opgeven:

HELP!!!
l.v.m. de aankonr lende feestdagen zoeken wij gemotiveerde mensen die zowel in
teamverband alsi individueel
kunnen werken. Distr./vertegenw., afleveren v. goederen,
gecombineerd m et licht adm.
werk, p.r., mark eting. Geen
vooropl. nodig, gi tieimogelijkheden aanwezicj. Bel voor
een afspraak: 020 - 6920191.

Huishoui i lelijk
personi eel
gevrasi gd

Felicitaties

Woninginrichting
LEOLUX Eetkamertafel, 4 j.
oud, t.e.a.b.: 020 - 6650244.

Personeel
aangeboden

a Verloren 8 dec. v. Lennep
TUINMAN ƒ 15,- p.u.
vveg, Nic. School: gr. knip Bar
bie. Heel verdrietig. 5717069. Alles leverbaar: straattegels
en hekwerken, met garantie.
Tel.: 023 - 5352412.
« ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u Tuinman ƒ 15 p.u. heeft nog
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK tijd voor het winterklaarmarichten aan Centrale Orderaf- ken van uw tuin tev. alle hekdeling Weekmedia, Postbus straat- en tegelwerken. Alles
156. 1000 AD Amsterdam.
leverb. vrijbl. 023 - 5283739.

REAGEREN OP EEN
CONTACTADVERTENTIE?

Verhuizingen

2 lieve cavia's gratis af te
halen. Tel.: 023-5718560.
Heeft u geen tijd om de hond
uit te laten of door andere
omstandigheden. Bel de Uitlaatservice: 023-5719841.

Kunst en antiek

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
Nederlands-lndie,
antieke de persoon van jouw keuze.
meubelen en antiek-look: 700 Probeer het eens en bel
stoelen, div. modellen tafels, 06- 350.222.21. (100cpm).
ook met marmer, kasten, GESCHEIDEN en toe aan 'n
banken, vitrines, bureaus,
nieuwe start? Veel vrouwen
decoratie enz. JAN BEST, zijn ook op zoek: Bel 06Keizersgr. 357, 020-6232736.' 350.290.15 (1 gpm).
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Goedendag! Ik ben een buiAalsmeer, 020-6412137.
tenlandse vrouw, HBO niveau
STOFFEERDERIJ/restauratie- en zoek een lieve, serieuze,
atelier gespecialiseerd in
betrouwbare, Hollandse man
ouderwets vakwerk, ook voor tussen de 40-50 met een
capitonneren in stof en leder. hoge positie! Ik hop dat je
M. Lammertse 020 - 6181883. reageert! 06-350.15.15.6 box't BINNENHUIS, in- verkoop nummer 985779 1gpm.
antiek, kunst, oude inboedels. Hallo dames! Ik ben Richard
Gasthuisplein 3,023-5715760. en mijn hobby's zijn watersport en uitgaan! Heb jij
vanavond nog geen plannen,
300 in voorraad
reageer dan effe op mijn boxantiek, klein,
nummer! Echt doen hoor!
groot, dik, dun.
06-350.15.15.6 boxnummer
993207 1gpm.

TAFELS

Jan Best

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Zalenverhüur

voor uw feest,
party of receptie.

Tel.:023-5715541.

BIEDT TE HUUR AAN

Hallo heren! Ik ben Manneke
en bijna 60 jaar! Mijn eerste
schande is dat ik geen kinderen heb, mijn tweede is dat ik
vaak ziek ben en mijn derde is
dat ik lollig kijk!
06-350.15.15.6 boxnummer
982978 1gpm.
Hallo! Ik ben René en ik ben
het alleenzijn moe! Voorlopig
moet ik het er mee doen tot ik
jou ontmoet heb! Ben jij geen
huisje-boompje-beestje type?
Dan zoek ik jou!
06-350.15.15.6 boxnummer
968946 1gpm.

KOLONIAALSTIJL

Hotel Hoogland
Party-service
PELIKAAN

Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
Cupido: erkend, voordelig en
één van Nederlands grootste
relatie-organisaties.
EEN PASSENDE PARTNER in
uw omgeving? N.H./Z.H./Utr.
Relatiebemiddeling voor
alleengaanden.

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
06.9720 'PASSIE*! Apart
Nieuw! Direct Live met 'n hete
meid! Je hoort direct welke
vrouwen op de lijn zijn, mannen hoeven geen visitekaartje
in te spreken. Bel, er is altijd
wel 'n lekkertje op de lijn! Ter
introductie slechts SOcpm.
Vrouwen gratis op 06.4699.
50+ SEXKONTAKT. Voor heren die op zoek zijn naar 'n
rijpe vrouw 06-9702 (75 cpm).
Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt!
06-350.266.46 (1gpm).
Oudere HEREN gezocht voor
sex met lieve dames! (40+)
bel 06-9705 (75 cpm).
Oudere vrouwen (40+) geven
hun telefoonnr voor sex:
06-95.17 (75cpm). Vrouwen
bel ECHT gratis 06-4633.

NEGERINNEN geven tel.nrs.
v o o r . . . plezier bij hen thuis.
06-9780 (75 cpm).
Nieuw: hete meisjes (v.a. 18)
uit de Groot Amsterdam!!
06-350.23.020 (1 gpm).
Oudere ERVAREN vrouwen
van 40+ zoeken SEXkontakt.
06-350.290.53 (75 cpm).
Anonieme telefoonnrs. van
STUDENTES, ze geven echt
hun nr. 06-9501 (75 cpm).
DE HEETSTE (175 cphm)
met de lekkerste sexspelletjes: 00 56 91 26 49.
DIKKE hete vrouwen zoeken
mannen voor echte sex!
Bel nu 06-9776 (75 cpm).

SEX-DOORSCHAKELLIJN
Hete negerinnen echt opbel- DOMINANT of onderdanig?
len. 06-9704 (75 cpm).
Bel SM-kontakt voor strenge
SM-VOOR-2: direkt apart afspr. 06-32032999 (75 cpm).
voor dominant sexkontakt. Heerlijk DISCREET apart met
06-320.329.99 (75 cpm).
hete vrouwen uit Amsterdam.
SM-voor-2. Direkt apart voor 06-320.322.11 (75 cpm).
'n streng sexkontakt! Bel!!! Hete vrouwen geven echt
06-95.37 (75cpm).
tel.nrs. voor TEL-sex! Bel NU
STUDENTES geven echte 06-9580 (75 cpm).
sex op hun kamertje. Bel ook HOMO-KONTAKTÜ! Zoek
06-9603 (75 cpm).
ook snel een hete knul?!
STUDENTES geven tel.nrs. 06-9518 (75cpm).
voor langdurige sexrelatie.
* * HOMO-KONTAKTEN * *
06-9706 (75 cpm).
Direkt apart met een hele
hete knul uit Amsterdam!
't Bed in met getrouwde
Bel nu 06-9613 (Nu 50 cpm).
vrouwen. Sex-kontakt.
06-95.66 (75cpm).
HUISVROUWEN geven
Vele mannen gezocht vooi tel.nrs. voor gratis sex bij hen
SEX met dames 35+. 06-962C thuis. Bel 06-9664 (75cpm).
(75cpm). Vrouwen bel ECHT
gratis 06-4.999.
Diverse clubs
Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt aan de
lijn! Bel 06-9663 (75 cpm).
Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt aan de
lijn! Bel 06-9757 (75cpm).

WARE EROTIEK!

Stg. Samen Uit
Samen Thuis

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

JONGE mannen gezocht die
dames, 35+, lekker verwennen 06-9709 (75 cpm).
Vrouwen bel gratis 06-4901.

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06- 350.222.21. (100cpm).
Amber Escort: 020 - 6328686
v.a. 19 u. GEZELLIG! Discreet
geen chauffeur a.d. deur.

Een opslagruimt e aan de Populierenweg 23 A in Amsterdarn- uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Oost. De ruimte is ong. 45 m2, voorzien van elektra en ligt in
Dames Thuis nodigen U uit!
een souterrain, l uitsluitend geschikt voor opslag; bedrijfsuit- Tel.: 023-5718812/5715619.
voering is niet te «gestaan. De huurprijs bedraagt ƒ 300,- per Zoekt u ruimte voor vergade• Zie de colofon voor opga
maand. Voor inlh entingen kunt u elke werkdag tussen 9.00 en ring, feest, club of partij?
ve van uw rubieksadvertentie
17.30 uur bellen met de afdeling BRK, tel.: 020-4873255.
24 u/p.d. 1 gpm.
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
LANGDURIGE
sex-relatie?
Gemeenschapshuis, tel.:
Vakantie Binnenland
0229 - 247445 / 071 - 5898135.Vrouwen (35+) geven echt
023-5714085 of 5719652.
hun nr. 06-9880 (75 cpm).
Te
koop
Lekker naar bed met
PONYPARK SLAGHAREN
Huwelijk en
aangeboden
VROUWEN 30+. Bel nu diVakantiehuisjes voor week/midweek of weekend.
kennismaking
rekt! 06-9.567 (75cpm).
Gratis gebruik van 50 fantastische attrakties, wild west
diversen
shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier en gezellige
avondprogramrr lia's. Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000. Hallo dames! Deze aantrekkelijke persoonlijkheid zoekt
in heel Nederland
VAI <ANTIEPARK COLLENDOORN
jou! Ik (man) ben een Vis, heb
GEHEEL PRIVÉ
Vakantiehuisjes met eigen rijpony voor de kinderen.
een warme uitstraling! Eerst
Thuis doorgeschakeld
Nabij het Ponyp ark Slagharen. Gratis gebruik van 50
zien en dan oordelen!
fantastische attr akties, wild west shows, kindervoorGROTE CAPACITEIT, ƒ 750,-,
boxnummer
stellingen, veel z wemplezieren gezellige avondprogramma's. 06-350.15.15.6
Tel.: 023 - 5719305.
990542
1gpm.
Bel Ponypark SI agharen: 0523 - 683000.
•
Te
koop electr.n. schrijf24 u/p.d. 1 gpm.
Hallo jongens! Ik ben Pnscilla,
19 jaar, 1.75 lang en een slank mach. ƒ 150. Adler SE 1010.
Lessen en clubs
postuur! Heb je zin om een Tel.: 023-5719659.
Diversen
keer met mij te gaan stap- • Te koop koelkast met gr.
pen? Doei! 06-350.15.15.6 vriesvak ƒ 295,-. Tel.:
Goede voornemens?
boxnummer 949865 1gpm.
023 - 5714634, na 17.00 uur.
NIEUW de SUPERBOX
IN 1996 EEN BE DRIJF BEGINNEN en uit de uitkering? Voor
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
VROUWEN start, er op 12 februari een intensief begeleidings- Hallo leuke jongens uit
ga direct met haar apart!
traject van 1 jaar met cursussen, trainingen, advies en stage. Midden Nederland! Ik ben
Te koop
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
Bel STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier: Marian, een leuke, spontane
gevraagd
meid van 21 jaar! Ik zoek een
020 - 62 39 369.
diversen
leuke jongen om een leuke
• Wij behouden ons het• Cursus Bahasa Indonesia afspraak mee te maken of
recht voor zonder opgave van voor reizigers en belangstel- eerst even lekker te babbe- • T.k. gevr.: magnetron; tafel
redenen teksten te wijzigen lenden. Info: 023 - 5715808. len! Voel jij je aangesproken, ijskastje; kinderfiets, 4 a 5 jr,
of niet op te nemen
GEZOCHT! Iemand die mij reageer dan op mijn box!
met zijwieltjes. 023 - 5716681.
Nederlandse les wil geven. 06-350.15.15.6 boxnummer
968829
1gpm.
Ik ben nu 10 jaar in Nederl. en
Onroerend goed
woon in Nieuw Unicum. Als u Het lijkt me leuk om een Blindinteresse heeft wilt u dan met Date te hebben met een leuen woonruimte
mij contact opnemen. Naim ke meid! Ben jij tussen de
te huur
Demirel: 023 - 5761212.
20-30 en lijkt het je wat om
aangeboden
mij
(man)
te
ontmoeten?
Massagecursus, 10 vrijdagboxnummer
avonden, Amstelveen. Tel.: 06-350.15.15.6
376487 1gpm.
GRATIS MICRO'S worden
020-6431261/071-896856.
Te huur Zandvoort-Centrum
geplaatst onder de
gemeubileerde 2 kamerflat.
Hier
met
Maria!
Ik
ben
66
jaar
PIANOLESSEN
en ik zoek een leuke, aardige Tel.: 023-5719837.
navolgende voorwaarden:
Klassiek en modern
man voor een leuke telefoni- T.h. 2-pers. gemeub. zomerh.
• geabonneerd zijn op het
door gedipl. lerares.
sche
babbel!
Pak
die
telefoon
Tel.: 023-5718486.
t/m juni ƒ 700,- excl. gas/licht.
Zandvoorts Nieuwsblad • inzenden uitsluitend
en bel! 06-350.15.15.6 box- Tel.:
023 - 5717669.
nummer 944870 1gpm.

06-98.57

Cbrn. Slegersstraat 2B;;ZandvQo
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A LOW DOWN DIRTY SHAME

Super
NOORD

GARAGE/LOODS
GAS-HEATER

Bel Dames Thuis

06-98.50

Neem von
mij don

dol hel

voordelig is!

3 regels
Gratis!

1. Kies een leuke advertentie.
'2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het
hoofdmenu een 4.
S.Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van w v keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSE] [V!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw adverteintie
in ruim 50O.OOO brievenbussen.
Wat moet je doen?

1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrij f
deze op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie
te beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een chequi;:
van ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5. Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken
reacties op uw advertentie afluisteren.
Vul bieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

"i blokletters invullen, l letter ts één vakje. Een spatte geldt ook als één vakje)
Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het in .spreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Hoi, lekker ding! Hou jij van
Rijwielen,
stappen, veel lol trappen en
motoren,
leuke dansmuziek? Ben jij
ook nog lief en spontaan?
bromfietsen
Reageer dan op mijn box!
(Man). 06-350.15.15.6 boxDE KLUSSENBUS
• Damesfiets, nog als nieuw,
Voor iedere klus, bellen dus. nummer 925726 1gpm.
i.v.m. verhuizing,, merk PoinTel.: 023 - 5713780
Hoi, met Sasja! Ik ben een ter, ƒ225. 023 - 5715808.
SCHILDER heeft nog tijd v. jonge, zelfstandige vrouw en Te koop: Citta, met verz., 4
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. ik zoek een man om gezellig maanden oud, kl. zwart/rood.
mee te babbelen! Ik heb best
prijsopgave.
Tel.: 023 - 5716907.
Bellen na 18.00 uur: 5719800. een leuk uiterlijk en een
vlotte moderne smaak!
06-350.15.15.6 boxnummer
Auto's en
Schoonheid en
924694 1gpm.
Hoi tijgers! Ik (man) ben 30
jaar, heb donker haar en
ogen. Ik ben sportief en geHAIR-WEAVING
niet van het leven! Geniet
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ 125,- tot max. ƒ 475,-. jij ook? Reageer dan nu!
Ook met clips en onder rem 06-350.15.15.6 boxnummer
bours. Tel.: 023 - 5714606. 310804 1gpm.
Ik ben een dame van 26 jaar,
met drie huisdieren en een
Kleding
dochtertje. De rest hoor je als
je belt! 06-350.15.15.6 box• Gevraagd voor pleeggezin nummer 985540 1gpm.
in Albanië jongenskleding 140 Ik ben Marjo, een vrouw van
tot 160. Tel.: 023 - 5716548. iets boven de 40 jaar en ontzettend veel alleen! Ik zou het
leuk vinden als iemand mij
Muziekeens belt! 06-350.15.15.6 boxinstrumenten
nummer 908312 1gpm.

PIANO
SPELEN

J

Adres: .............................................................................................................................................
VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
ostcode/plaats: ....................................................................................................................
AMSTELVEEN

Let op; Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op num: mer
"6-350.15.15.6
en waarbij ook het juiste boxnummer is vermt :ld wore
tt geplaatst.
lu
ur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia,
kmedia, Afdelin
Afdeling Micro's, Postbus 156, 10
1000 AD Amsterdam.
'-n vergeet niet een cheque van ƒ 25,- bij te sluiten.

auto-accessoires

verzorging

U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens wo rden
het eerste halfjaar
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
een goede piano
huren.
Informeer NU bij:
Naam: .............................................................................................................................................

p

Dieren en
dierenbenodigdheden

voor de particulier

Dat kan nu heel simpel,
snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?

l ' ! ! ',

Gastgezinnenhulp vraagt
GASTpUDERS
(max. 45 min. reistijd van
A'dam) die geregeld een
weekend hun huis en hart
openstellen voor een kind
met een lichamelijke of
verstandelijke handicap.
Wij bieden onkostenvergoeding en intensieve
begeleiding. Informatie en
aanmelding: (020) 5814520.

BE sdrijfs-onroerend goed
te koop - te huur

s Nico, Wim, hele fijne kerstGrote
dagen aan het strand.
VLOOIENMARKT
3eso Beso, Bert en Maaike. Amstelveen-Oost, 150 kramen, zo. 17 dec. 10-17 uur,
Escapadehal, (Escapade 1).
Midland BV 033 - 4751167.

Het boxnummer is:

Vrijwilligers
gevraagd

Ouder echtpaar zonder kin- X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
deren zoekt zelfs .'t. hulp, 2 x 3 kamerverhuizingen. Voll. verz.
uur p. week. Tel. 1323-5713573 Dag-nachtserv. 020-6424800.

Bernard, succes met je stus Alle moeders en baby's dio-opname 5 Januari a.s. We
iele prettige feestdagen. hopen op een hit. Je zusje.
Kraamverzorgster Henriette. • Het is echt waar dus! A.s.
(morgen) Sandra
*•Help de Polen. Stuur 'n vrijdag
.'oedselpakket! Wij hebben 40+ + + +
3vt. 'n adres: 02907-5235.
Hiep Hiep Hoera
JASON PAAP
KERST
wordt 1 jaar!
Salade's en buffetten
Gefeliciteerd schat.
en zelf geen zin?
Bel voor info: 023-5712932. Papa, Mama en Kimberley.
LA BROCANTEUSE, huis- en Jeetje San, het is echt niet te
tumdecoraties in landelijke zien door dat kleurtje in je
stijl, is geopend elke vr.- en haar, 41 jaar.
za.middag van 12-18 uur (tot.
aan Kerst). NieuwendammerUitgaan
dijk 327, A'dam. 6342726

Verloren en
gevonden

Sb HAP DAN RUSTIG VERDER
Ben je max. 45 j r, i.b.v. auto, woonachtig in de Randstad,
per direct beschil <baar en wil je werkzaam zijn als vertegenwoordiger buitem dienst? Dan bieden wij o.a. een postitieve
werksfeer, snc 3lle uitstekende carrière-mogelijkheden,
bonussen, VIP reizen en een interne opleiding.
UITGESLAPEN?
Bel dan tijder is kantooruren en maak een afspraak
voer een gesprek 071-5234458.

Begin januari start VNV Beveiliging i.s.m. het cursusinstituut
B.O.N, een intens iieve avondopleiding voor het Basisdiploma
Beveiliging in Amsterdam. Vraag tijdens kantooruren een
brochure aan op tel. 030-6962211.

020-562 62 71

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Kom jij ook niet uit je bed
voor f6000,- in de maand?

Opleiding Beveiliging

(dit nummer is niet voor bezorgklacbtcn) of zenden aan:
Micro's Wcekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen
Mededelingen

Divers personeel gevraagd
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WIKA BV
Autoruiten en kentekenpla^
ten. ƒ 150,- voor een nieuwe
voorruit? Belt u even voor informatie. Tel. 023 - 5731613.

Rijles auto's
en motoren

Zandvoorts Nieuwsblad

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Woningruil

Jonge vader van 44 jaar met 3
kinderen, donkerblond haar,
750 RUILADRESSEN
zoekt een meisjesachtige
vrouw met een slank figuur! in A'dam. Inform. bij WBV Het
Wie durft? 06-350.15.15.6 Oosten. Tel.: 020-4873315.
boxnummer 989274 1gpm.
Financiën en
Lijkt het jou gigantisch
handelszaken
spannend om door mij gemasseerd te worden! Ik ben
Martin, 25 jaar en heb blauwe
ogen en een leuke kop!
06-350.15.15.6
boxnummer
V.A. ƒ75 - DORSMAN
991814 1gpm.
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.
Marianne zoekt iemand om
lekker mee te gaan stappen!
06-350.15.15.6
boxnummer
OS-Nummers
981744 1gpm.

Wie wil met mij deze maand
de eenzaamheid verdrijven
en wil als het klikt nog langer
blijven? Ik (man) ben 28 jaar
en op zoek naar een leuke,
gezellige, spontane meid!
• Zie de colofon voor opga- 06-350.15.15.6 boxnummer
ve van uw rubieksadvertentie 984348 1gpm.

via de bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor
zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan
komen lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene
mag niet boven ƒ 300 uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één
vakje. Laat na ieder woord, punt of komma een
vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt
u bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Gratis Micro's en betaalde Micro's moeten worden ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk
maandag tot 16.00 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot
dinsdag 14.00 uur.

Alblas Verkeersscholen

1 regel ƒ
2 regels ƒ
3 regels ƒ
4 regels ƒ
5 regels ƒ

5,29
5,29
5,29
7,05
8,81

6 regels ƒ
7 regels ƒ
8 regels ƒ
9 regels ƒ
10 regels ƒ

10,58
12,34
14,10
15,86
17,63

Autoverzekering

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet
opnemen. Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum
van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300)
kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen incl. 17.5% BTW.
Naam:

020-6413187

VERHUUR van PIANO'S
al v.a. ƒ50 per mnd
Bel voor onze voorwaarden:
02946-4292, Fa. Holla & Zoon.

Brieven onder nummer kosten ƒ8,00 extra (u
dient er rekening mee te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr.... bur. v.d. blad als l regel
bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode naar:
Micro's Weekmedia,
Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12,
2041JMZandvoort

ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn Amsterdam
06-320.330.79 (75 cpm).
ANONIEME sextel.nrs. van
hete vrouwen, ze geven echt
hun telnr. Bel 06-9737 75cpm

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Abonnee Ja/Nee

De

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig:boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar recept- en huishoud-suggesties,

l = Actie

O = Suggestie

O= Nieuw

SUGGESTIE
Gevulde
ontbijtbroocUes

Remia introduceert
,talian Ketchup op basis
van Italiaanse tomaten

Zelfgebakken brood zet de
kroon op uw feestontbijt. Er
zijn oneindig veel variaties mogelijk. Wat dacht u van gevulde geknoopte ontbijtbroodjes?
Dit heeft u nodig (8 stuks):
TA dl melk, 1 eetl. boter, 250
gr. witbroodmix, 1 ei.
Zo maakt u ze klaar: Melk en
boter in steelpan handwarm
maken. Doe de broodmix in
een kom en voeg hier het melkboter mengsel aan toe. Kneed
het deeg en verdeel het in acht
porties. Kneed door elk portie
een vulling van naar keuze bijvoorbeeld een theelepel geraspte kaas, honing, gember of
amandelschaafsel. Dek de porties deeg nu af en laat ze 15
minuten op een warme plaats
rijzen. Daarna nogmaals doorkneden en opnieuw 15 minuten
laten rijzen. Rol van elk portie
deeg nu een dunne rol van ca.
25 cm lengte. Leg een losse
knoop in de deegrollen en laat
ze nogmaals een half uur rijzen.
Bestrijk de deegknopen daarna
met een losgeklopt ei en bak ze
in een voorverwarmde oven bij
200 graden in ca. 20 minuten
goudbruin.
Eet smakelijk!
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EN METEEN DE LEKKERSTE

•""7PÏ,

20

Zomers genieten van Dubbeldrank
Ananas-Banaan-Cacaovrucht

Balance halfvol:
verantwoord lekker

de heer
E. Scheepmaker

Wilt pok u een
prijswinnaar zijn?

Grey'pöupon Dijon-Mosterd is
een mosterd voor fijnproevers.
Waarmee u meer kunt doen, dan
alleen een blokje kaas of een bitterbal versieren.
Bijvoorbeeld een "Peren-mosterdsaus" waarmee u uw kerstkonijn omtovert in.een feestkonijn?

Schitterend glasservies
cadeau bij Marynen
afwasautomaat CMS 40
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SUGGESTIE
Met Nicotinell gaan uw goede
voornemens niet weer in rook op

29

Zo rond dejaarwisseling nemen
velen zich voor te stoppen met
roken. Vaak gaat dit voornemen
weer snel in rook op. Maar niet
met Nicotinell.

December is een feestmaand
bij uitstek. Met tal van gelegenheden om voor uw gezin of
gasten iets lekkers op tafel te
zetten. Kerstvla van Menken
van Grieken is een heerlijk
romige vla met een vleugje
advocaat. Lekker als tussendoortje, maar ook uitstekend
geschikt als afsluiting van uw
kerstdiner.

Nicotinell is een anti-rook pleister die de nicotine-spiegel in uw
lichaam aanvult
Daardoor heeft u geen of veel
minder last van 'afkick'-verschijnselen. Zo houdt u 't gemakkelijk
vol.
U kunt de Nicotinell-pleister
eenvoudig aanbrengen op het
(bijna) onbehaarde huidgedeelte
van bovenarm, heup of borst.
Nicotinell is verkrijgbaar in
twee sterktes. Daarmee wordt
de behandeling optimaal afgestemd op de hoeveelheid sigaretten die u per dag rookt.

Menken van Grieken
De lekkertste zuivel van't
Land
Je redt' t wel met Nicotinell

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs
E

U

R

O

T
donderdag op Euro 7
om 11.00.13.50
en 15.00 uur

SUGGESTIE
Bourg<pndjseh smullen

'

ROTTER

donderdag en vrijdag
op Stads-TV Rotterdam
om 17.45.19.45,uur

!

en gourmet en|laar3aïs
B

«voorbeeid;W2a.msa.ade op toast

STADSOMROEP

Imperial gelatine,
gelatine zonder gedoe

De BoodschappenKrant,
'Crey Poupon' Antwoordnummerl980, 3000 VB Rotterdam.

m iT-r^-r.^ r ~*"~",f 3

Kortom: Balance halfvol, verantwoord lekker.
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Wilt u nog meer "mosterd
voor de maaltijd"- recepten.
Stuur dan een envelop voorzien
van uw naam en adres naar:
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Zonder consessies te doen aan
de smaak.

mete()ektaii-sausvan
"evfos temmens

Kook 4 stoofperen en een laagje
water tot ze zacht zijn. Afgieten
en even laten afkoelen. Voeg hier
1 eetlepel honing aan toe, 2 eetlepels witte azijn en 2 eetlepels
Crey Poupon-mosterd en pureer alles tot een gelijikmatige
saus ontstaat. U kunt de saus zowel warm als koud opdienen.

Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!

s

Tijdens de feestdagen zet u
graag een bijzonder gerecht op
tafel. Bij veel van die gerechten
is gelatine onmisbaar. Imperial
gelatine biedt alle voordelen
van traditionele gelatine, maar
is eenvoudiger en praktischer
in gebruik. Imperial gelatine
lost gemakkelijk op, zelfs in
koud water. Het is bovendien
geschikt voor zowel koude als
warme bereidingen. Ook hoeft
u Imperial gelatine voor gebruik niet langdurig te weken
en op te warmen.

SUGGESTIE

Mosterd
voor
de maaltijd

i

\*i"

De lekkerste vruchten vinden
elkaar in Dubbeldrank

11

Balance voor in de koffie is half vol, op zuivelbasis gemaakt, bevat een laag cholesterolgehalte
en is daarmee gezond.

SUGGESTIE

v?

Want een koffiemelk in deze tijd
moet niet alleen romig zijn, maar
moet ook passen in een verantwoorde leefwijze.

Fysiek in balans blijven is soms
gemakkelijker dan u denkt.

Gelatine
zonder gedoe

Dubbeldrank introduceert een
nieuwe zonnige Dubbeldrank:
Ananas-Banaan-Cacaovrucht.
De basis van deze nieuwe Dubbeldrank is de tot nog toe vrijwel
onbekende smaak van de cacaovrucht
Niet de cacaoboon, maar de cacaovrucht zelf geeft deze nieuwe
Dubbeldrank, in combinatie met
frisse ananas en mild zoete bananen, een verrassend exotische
tintje.
Dubbeldrank Ananas-BanaanCacaovrucht: een heerlijke cornbinatie van vruchten om tijdens
de donkere wintermaanden lekker zomers van te genieten.
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Nu tijdelijk

En de
winnaar is

De winnaars van de handige
Electrolux kruimelzuiger krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

liÜAMt'

aanse tomaten, vol van smaak,
Ster gekruid, geschikt voor
...weel gebruiksmomenten.
Slijk kunt u heel vooruu„.
Remla |ta„an
deïg met de lekkerste kenÏÏc^worSordeco^
nismaken.
sument. spontaan de. IeleLeesvoor informatie het actiekerste genoemd.
ik t op de dop van de ties

Het Boodschappenspel

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel? Dat heeft de
heer E. Scheepmaker inmiddels ontdekt! Dankzij de deelname aan het Boodschappenspel heeft hij de eerste prijs
gewonnen en mag nu uit vier
kwaliteitsprodukten van Electroluxzelf de hoofdprijs kiezen.

smullen onder
de Kerstboom met
Kerstvla van
Menken van Grieken

I^S^j^^^&^S^^^^^^^^^

O 1 • Kolf ie, thee, cacao
O 2. Koffiemelk
O 3. Chocoladedranken
O 4. Conserven
O 5. Kip en gevogelte
O 6. Fruit
O 7. Vleeswaren
O 8. Vis
O 9. Snel klaar maaltijden
©10. Ketchup
O 11. Mosterd
O 12. Brood, beschuit, toast
013. Ontbijtprodukten
O 14. Broodbeleg
O 15. Boter, margarine en olie
016. Sauzen
O 17. Topping en room
© 18. Melkprodukten.
O 19. Diepvriesprodukten
O 20. Gelatine
O 21. Wijn
O 22. Koek en gebak
O 23. Chocolade
O 24. Toiletpapier & Tissues
O 25. Luiers
© 26. Vruchtensap
O 27. Mondverzorging
O 28. Haarverzorging •
O 29. Gezondheid
© 30. Huishoudelijke apparaten
© 31. Persoonlijke verzorging
O 32. Dierenvoeding

U'thet land van lekker eten

woensdag op
Stadsomroep utrecht
vanaf 18.30 uur elk uur
t/m 0.30 uur

jr"^^.^

Okrrif iJf^l^IrtQf^
Nieuws voor vrouwen die het liefst een
tampon met inbronghuls gebruiken!
Doe mee en maak kans opeen mooie luxe Electrolux wasautomaat, droogautomaat, afwasautomaat of magnetronoven. De
winnaar van het Boodschappenspel mag uit
deze kwaliteitsprodukten namelijk zélf de
gewenste hoofdprijs kiezen. Tevens ligt voor
iedere honderdste beller of inzender, met
liet goede antwoord,
een Electrolux kruimelJ
zuiger klaar!
GRATIS

Model CMS 40, winkelprijs fl. 799,Ook zo'n hekel aan afwassen?
Gelukkig zijn er tegenwoordig
afwasautomaten. De Marvnen
CMS 40 beschikt zelfs over vier
programma's, een roestvrijstalen interieur en een krasvast
kunststof werkblad. Daarnaast
is hij ook nog beveiligd tegen
droogkoken en overlopen.
Bovendien krijgt u bij aankoop van deze vaatwasser
nu tijdelijk een schitterend
18-delig glasservies cadeau.
Stuur hiervoor de onderstaande bon volledig ingevuld
en vergezeld van een kopie
van de aankoopnota naar: De
BoodschappenKrant, Marynen
Antwoordnummer 1980, 3000
VB Rotterdam. De actie loopt
'/m 31 dec. en geldt zolang de
voorraad strekt. Voor meer informatie over het Marynen-assortiment of het aanvragen
van een brochure, kunt u bellen met (0172) 421771.

KRUIMEL

Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
£-r

"Z Cl

:

Adres:

Telefoon:
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woensdag, donderdag
en vrijdag op AT 5
woensdag 17.45 en 24.00
uur donderdag 17.45 en
0.30 uur vrijdag 17.45 uur

1. Bij welk produkt krijgt u tijdelijk ƒ 2,49
retour?
2. Welke vruchten zitten er in de nieuwe
dubbeldrank?
en bel uw antwoorden door naar

(100 c/m)

ACTIE-BOIM

plaats:

• <f". ^

^ *

De Boodschappenlijn

zal je geen onzin verkopen

Postcode:

V*r,
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marynen
Naam:

woensdag op
Omroep Amersfoort
om 17.00.19.00 en 21 uur

Hl

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut
inspreken.) Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en
woonplaats) naar Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.
Met vragen en/of opmerkingen over het
Boodschappenspel kunt u terecht bij Teleworld, Postbus 59154,3008 PD Rotterdam.

Voor vrouwen die het liefst een
tampon metinbrenghulsgebruiken, is er nu de o.b. Applicator.
De door vrouwen ontworpen inbrenghuls, heeft een ronde, als
een bloem gesloten top en is gemaakt van karton met satijnglans. Daardoor is de o.b. Applicator niet alleen hygiënischer
maar ook zachter in te brengen.
Borgrandjes voorkomen boven-

dien dat de huls uiteenvalt.
En in de inbrenghuls zit de
vertrouwde o.b. tampon. Bij
veel vrouwen favoriet vanwege
de snelle absorptie en goede bescherming tegen doorlekken.
De o.b. Applicator is verkrijgbaar bli uw drogist in Normal en
Super in 16 stuks verpakkingen.
o.b. Onzichtbaar schoner

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Zandvoort
ƒ3.000.000,
Z(e e/oers ;s deze krant

Donderdag 21 december 1995

Los nummer ƒ1.85

55-e jaargang nummer 51

Oplage: 5.400

Editie 17

Weekmedia

Krakers moeten uit
huizen Koningstraat
ZANDVOORT - Vier van de vijf krakers in het centrum
moeten voor 15 januari hun huis verlaten, omdat woningbouwvereniging EMM de huizen leeg wil hebben als zij de
tweehonderd gemeentewoningen overneemt. Dat staat in
een brief aan de krakers, die ze onlangs gekregen hebben.
Blijven ze zitten, dan kost dat per woning honderd gulden

per dag.

De kerstkaartenactie van de door Weekmedia uitgegeven kranten
(onder meer het Zandvoorts Nieuwsblad) is een groot succes ge-

worden.
Zeer veel lezers namen de moeite een kerstkaart te ontwerpen. De

Kerstboomdiefstal

winnende kaarten staan in kleur elders in deze krant afgedrukt.
Helaas niet in de prijzen gevallen, maar daarom zeker niet minder
het aanzien waard, is de hierboven afgedrukte kerstkaart van Ans

Schweinsbergen uit Zandvoort

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - In de Spoorbuurtstraat zijn vorige week
woensdagnacht twee kerstbomen gestolen. De draden van de
verlichting werden doorgeknipt. De bomen stonden voor
de voordeur.

In verband met Kerstmis verzoeken wij u uw advertenties voor
onze Eindejaarskrant uiterlijk op
donderdag 21 decsmber te
reserveren. Ook uw zetteksten
dienen dan in ons bezit te zijn.
Compleet materiaal moet op
vrijdag 22 december voor 11.00
uur bij oris ingeleverd zijn.
Hoofd commercie Weekmedia

'We zitten hier voor joker,
want bomen zijn al gekapt'

Waterstanden j
Datum
21 dec
22 dec
23 dec
24 dec
25 dec
26 dec
27 dec
28 dec
29
. dec
--

HW
LW
02.17 10.24
03.07 11.04
03.55 23.55
04.40 02.22
05.27 03.13
06.17 05.56
07.07 02.34
08.05 03.25
08.54 04.34
Vaanstand:

HW LW
14.3723.16
15.2623.55
16.11 11.56
16.5612.46
17.4313.25
18.3614.16
19.2615.05
20.2416.05
21.3617.05'

EK do 28 dec 19.56 uur
öpringtij: zo 24 dec.
17.56 uur NAP + 139 cm
Laagwater: vr 29 dec.
«.54 uur NAP + 94 cm

de spullen van mijn schoonheidssalon."
Waar ze naar toe moet, weet
ze nog niet. „Als ik terug naar
mijn ouderlijk huis ga, taetekent dat dat ik bij mijn broer op
de kamer moet slapen. Dat wil
ik niet. Ik schrijf wel op elke
woning die vrijkomt, maar jongeren onder de dertig komen
door het nieuwe woonruimteverdeelsysteem haast niet aan
de bak."
EMM-directeur Peter Kramer verwijst de vier jonge
Zandvoorters door naar de gemeente. „Ik weet van niets. Het
is een zaak van de gemeente.
Als ze voorrang willen krijgen
bij de woningtoewijzing dan
moet het college van Burgemeester en Wethouders een

ontheffing afgeven. Wij zijn namelijk aan het nieuwe woonruimteverdeelsysteem gebonden."
Over het reserveren van een
woning heeft de gemeente echter nog geen standpunt, aldus
het hoofd van de sector BewoGymzaal
nerszaken, A. van de Velden.
Uit de brief die zij in november
De gymzaal aan de
o
kreeg, blijkt dat de gemeente in
Prinsesseweg brengt
O
eerste instantie in elk geval
ouders en leerkrachten tot
geen uitzondering wil maken
wanhoop. De gemeente heeft
voor het viertal. De krakers
zo lang niets aan de kleedkahebben geen woonvergunning
mers en de zaal gedaan dat er
en mogen dus niet blijven zitzelfs niet eens meer water in
ten. „Een evenwichtige en
de enige brandslang zit.
rechtvaardige verdeling van de
Vragen over bezorging?
woonruimte weegt zwaarder
vrijdag 9-12 uur.. tel. 5717166
dan uw belangen," schrijft de
Advertenties: ... tel. 5717166
gemeente.
Redactie:
tel. 5718648
De vijfde kraker die op de Kanaalweg woont, heeft inmiddels
wel een woonvergunning gekregen. Zij woont sinds november
1993 in een gekraakte woning.
Volgens Van de Velden heeft zij
een vergunning gekregen, omZANDVOORT - Door de
dat de gemeente haar te lang gladheid
zondagnacht en
gedoogd heeft en de situatie maandag zijn
overdag zes ongelukniet meer terug te draaien was. ken gebeurd
in Zandvoort. Er
zijn daarbij geen ernstige gewonden gevallen. De gladheid
overviel iedereen, zelfs de politie-agent die op de Haltestraat
de bocht niet meer haalde.
Het opmerkelijkste ongeluk
gebeurde rond kwart over drie
zondagnacht op de hoek van de
Karel Doormanstraat en de
J.G. Mezgerstraat toen een
31-jarige toerist met zijn auto
tegen een lantaarnpaal reed. De
paal brak af en viel door de ruit
van een slaapkamer.
Twee automobilisten gleden
tegen een boom, terwijl ze een
bocht wilden nemen. Een daarvan een 41-jarige Zandvoorter
overkwam dat met zijn taestelbus rond zeven uur op de hoek
van de Kostverlorenstraat en
de Wilhelminaweg. Een 32-jarige vrouw uit Leiden kon rond
half vijf 's morgens in de Celciusstraat de bocht van de Van
Leeuwenhoekstraat niet meer
halen.
Op de Boulevard Barnaart
waren drie auto's rond half negen bij een aanrijding foetrokken. De auto van een 31-jarige
vrouw uit Santpoort-Noord
klapte van achteren op de wagen van een 28-jarige vrouw uit
Uitgeest. Een Haarlemse automobiliste, die de twee auto's
voor haar probeerde te ontwijkwam via de berm op het
de beste straat van het spel, de ken,
fietspad terecht.
Boulevard Paulus Loot.
Zijn overbuurvrouw Lisette
probeert echter al een paar
beurten de Kostverlorenstraat
in bezit te krijgen. „Daar woon Donderdag 21 december
ik namelijk. Je kent alle straKerstviering Vrouwen van
ten, dat maakt dit spel zo leuk." *Nu
met kinderkoor en pianiste
Ze wordt overstemd door in gebouw
De Krocht aan de
Anouk van de Mariaschool die Grote Krocht.
Aanvang 14.00
aan een andere tafel wanhopig uur.
schreeuwt: „Waarom komen Vrijdag 22 december
jullie niet op het casino."
Postzegelavond in het GeDe kinderheksenketel laat *meenschapshuis
met loterij en
Thea Kras koud. Minutieus be- veiling.
Vanaf 19.15 uur.
studeert ze de ontwerpen voor Woensdag
december
de kunstwedstrijd en als ze een * Filmclub27
van Collem
maquette van het nieuwe raad- draait 'UntilSimon
the
end
the
huis ziet, priemt ze haar vinger world' in de filmzaal of
van
Het
naar de plek waar het kunst- Circus aan het Gasthuisplein.
werk moet komen. Waarom Aanvang 19.30 uur.
staan er geen fietsenrekken
l januari
voor de deur, vraagt zij zich af. Maandag
* Nieuwjaarsduik. Om twee
„We zijn toch zo milieubewust uur
op het strand.
tegenwoordig? Waarschijnlijk Woensdag
3 januari
zet iedereen zijn fiets tegen de * Contactochtend
Vrouwen van
gevel. Zet dat maar in de krant. Nu in het Gemeenschapshuis
Misschien win ik wel een prijs (Louis Davidsstraat). Aanvang
met mijn idee als de burge- 10.00 uur.
meester het leest."

Veel ongelukken
door gladheid

Honderden Zandvoorters nemen kijkje in nieuw gedeelte raadhuis

'Architect heeft het goed bedoeld'

Mededeling aan onze
adverteerders

ZANDVOORT - Tijdens
de hoorzitting afgelopen
dinsdag voelden tegenstanders van de bouw van de yillawijk Alexanderpark zich
behoorlijk 'voor joker zitten'. Dat maakten zij de onafhankelijke
Commissie
van Beroep- en Bezwaarschriften, voorgezeten door
de heer Hommes, die middag wel duidelijk.
„Het hele terrein ligt al plat,
wat doe ik hier nog," aldus dominee en bioloog Van de Vate
die woont bij wat in de volksmond Julianapark heet. Tegen
de afgegeven bouwvergunning
heeft Van de Vate indertijd een
bezwaarschrift ingediend in
een poging om natuurgebied te
beschermen. Maar de 96 bomen
en de zeldzame begroeiing van
het park zijn, tot grote teleurstelling van de bioloog, reeds
door bulldozers weggevaagd.
Projectontwikkelaar Hopman
BV .uit Zoeter-meer wil binnen
15 maanden 21 luxe villa's taouwen.
In een allerlaatste poging verzocht van de Vate de commissie te overwegen om in ieder
geval de nog niet afgegraven
duinrug met zijn bijzondere beplanting te sparen en alsnog
een bouwvergunning te weigeren. Maar de dominee geeft
zichzelf weinig hoop.
Er waren die middag overigens meer 'gefrustreerde' bezwaarmakers. Ook de heer Cense uit de Kostverlorenstraat,
broer van makelaar Cense, uitte op niet mis te verstane wijze
zijn ongenoegen: „Ik zit hier
om gehoord te worden over
mijn bezwaren tegen de kapvergunning voor dit gebied, maar
de kaalslag is reeds voltrokken.
De race is al gereden en we zijn

De jongeren die vorig jaar
juni vier huizen in de Koningstraat bezetten, zijn vorige
week nog wel door een onafhankelijke commissie gehoord op
het raadhuis. Maar alle geluiden wijzen erop dat ze toch
moeten vertrekken. Een dezer
dagen stuurt de gemeente hen
daarover een nieuwe brief. Volgens een woordvoerder van de
gemeente levert de kwestie
geen moeilijkheden met EMM
op, „want zowel wij als EMM
gaan ervan uit dat de krakers
op tijd weg zijn."
Claudia Vossen, die op de eerste verdieping van haar gekraakte huisje in de Koningstraat woont, ziet geen andere
oplossing dan verhuizen. „Ik
wil niet het risico lopen dat de
gemeente beslag laat leggen op

Structuurschets
Hoe moet Zandvoort er
n
over een jaar of tien uitO
zien? Waar rijden de auto's,
waar staan de huizen en waar
lopen de fietspaden? Gisteravond vond in hotel Gran Dorado de laatste bijeenkomst
plaats over de concept-structuurschels. Een succesje hebben de burgers in elk geval
geboekt: er komt geen nieuw
fietspad over de begraafplaats in Noord.

Vorige week zijn de bomen
van het Julianapark geveld
Foto André Lieberom

hier slechts voor een nabeschouwing. Welnu, die zal ik
dan maar geven. De bomen kun
je er niet meer terug planten,
dus we zitten hier toch eigenlijk met zijn allen voor joker."

Bescherming
Cense maakte daarnaast ernstig bezwaar tegen het 'onzorgvuldig' kappen van de bomen.
„Ze worden met wortel en al uit
de grond gerukt en de bomen
die bleven staan kregen onvoldoende bescherming."
Uiteindelijk blijkt dat de bezwaarmakers door gebrek aan
ervaring en door de verwarrende briefwisselingen fouten hebben gemaakt. Hierdoor konden

niet op tijd de zo belangrijke
vervolgstappen in de bezwaarschrift-procedure worden genomen. Bovendien kochten eerdere bezwaarmakers grond van
de projectontwikkelaar
en
trokken vervolgens hun bezwaren tegen het bestemmingsplan
in. De familie Cense bleef doorgaan, maar vergiste zich door
de ingewikkelde materie in de
verschillende tijdsbestekken.
Ook voor het aanvragen van
een voorlopige voorziening bij
de rechtbank om te voorkomen
dat de bomen reeds gekapt zouden worden, waren ze niet op
tijd. Later werd deze aanvraag
alsnog gedaan, maar werd niet
meer gehonoreerd door de
rechtbank: de belangen van de
familie Cense wogen niet op'tegen die van de projectontwikkelaar.
Cense kreeg bovendien sterk
het gevoel dat de gemeente
Zandvoort van tevoren veel te
veel een samenwerkingsverband met de projectontwikkelaar is aangegaan en dit in het
algemeen ook steeds vaker
doet. De gemeente zou echter
meer de belangen van de burger
moeten behartigen, is zijn mening. In plaats daarvan voelt hij
eerder minachting tijdens de
hele periode van inspraak. Vorige week kreeg Cense zelfs een
dreigbrief van de advocaat van
Hopman projectgroep BV uit
Zoetermeer. „De advocaat
vindt dat ik misbruik maak van
de rechtsgang en wil mij eventueel aansprakelijk stellen indien het project wordt opgehouden."

ZANDVOORT - Over de
binnenkant van het raadhuis zijn veel bezoekers het
eens: die ziet er mooi uit. De
hal oogst de meeste bewondering. En ach, over de
oranje buitenkant is al zoveel gezegd. „Ik geloof in elk
geval dat de architect het
goed bedoeld heeft," vergoeilijkt L. Boddé.
Donderdagmiddag- en avond
bezochten honderden mensen
het gemeentehuis om een kijkje te nemen in het nieuwe gedeelte. Voor het eerst en waarschijnlijk voor het laatst kregen de Zandvoorters de kans
om rond te dwalen in de catacomben van de gemeenten. Het
is de bedoeling dat zij voortaan
bij de balie in de hal geholpen
worden, zodat de deuren van de
ambtenarenvertrekken
dicht
blijven.
In die zogeheten 'centrale
hal' is het donderdagmiddag bij
de opening een drukte van belang. Genodigden verzamelen
zich voor een bruin katheder
om de toespraken van burgemeester Van der Heijden, C.
van der Moolen (voorzitter van
de ambtelijke medezeggenschapsraad) en H.J. Henket
(architect van het raadhuis) te
horen.
Zij benadrukken hoe trots de
gemeente en de burgers kunnen zijn op de nieuwe aanbouw.
Alleen Van der Moolen waagt
zich aan een pikante uitspraak.
Het gebouw is dan nu wel meegegroeid, maar het zou ook fijn
zijn als de financiële middelen
voor de ambtenaren in de toekomst eveneens meegroeien,
vindt hij.
Na het officiële gedeelte
blijkt dat de meeste burgers gewoon uit nieuwsgierigheid gekomen zijn. Als Sjoerd Veen,
hoofd Interne Zaken, door de
microfoon een rondleiding aankpndigt, weet hij zich dan ook
binnen de kortste keren omringd door een tiental inwoners

Kinderen bekommeren
zich niet over
het innerlijk
of
uiterlijk
van het raadhuis. Zij liepen
eerder
warm
voor
het monopolyspel

Foto André
Lieberom

van Zandvoort. Zelfs zijn vader,
die overigens niet in Zandvoort
woont, sluit zich bij de groep
aan. Hij is apetrots op zijn zoon
en op het gebouw.

Beetje duur
De rest van de groep stemt
daarmee in. „Het is zo licht en
zo open," zegt een oudere
vrouw beneden in de hal.
„Prachtig," meent ook een
man, die serieus luistert naar
alle uitleg van de gids. „Wel een
beetje duur om 3,5 miljoen uit
te geven voor zo'n gebouw,"
vindt een ander. „Maar het is
het toch ook wel waard."
Alle oude en nieuwe kamers
krijgen een inspectiebeurt. Van
het computerhok in de aanbouw uit de jaren tachtig tot en
met de kleine spreekkamertj es
in het nieuwste gedeelte. In de
kamer van de burgemeester
valt de groep van Sjoerd Veen
even stil als Van der Heijden
toevallig zelf binnenkomt. Betrapt in het heilige der heiligen.

Boven verbazen drie geboren
en getogen Zandvoorters zich
over het uitzicht. Arie Paap ziet
vanaf de tweede verdieping zijn
ouderlijk huis in één van de
smalle straatjes. „Daar is mijn
broer nog geboren."
Ondertussen is kunstenares
Marianne Rebel op zoek naar
het schilderij dat zij maakte
voor de kerstkaart van vorig
jaar, omdat er een tentoonstelling is van de inzendingen van
dit jaar. Daar kan ze het echter
niet vinden. Met een brede
grijns laat ze even later zien
waar het schilderij gebleven is:
ingepakt staat het tussen de dozen in de kamer van voorlichter
Egon Snelders.
De kinderen die in de nieuwe
commissiekamer het Zandvoortse monopolyspel spelen,
kan het allemaal wat minder
schelen. Alhoewel Thomas van
de Beatrixschool beslist onder
de indruk is van het gebouw.
Hij heeft overigens een -prima
humeur, want hij beschikt over

(ADVERTENTIE)

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Zandvoorts
ü BMieuwsbBad

Watertoren beschermd
ZANDVOORT - Als de scheuren in de watertoren niet te
erg zijn, kan de watertoren op de provinciale monumentenlijst komen. Volgens een woordvoerder van de provincie moet een onderzoek naar de bouwkundige staat van de
toren, begin volgend jaar afgerond zijn.
Met een plaats op de monumentenlijst kan de eigenaar, nu nog
het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland en binnenkort de
gemeente, maximaal 30 procent subsidie krijgen op het restaureren van monumentale onderdelen.
Bovendien moet de toren zijn oorspronkelijke karakter behouden, wat betekent dat de verstrekkende plannen van projectontwikkelaar Van der Graaf geen doorgang kunnen vinden. Van der
Graaf wilde voor de bouw van een aantal appartementen nieuwe
ramen in de toren maken.
Dat zal volgens de provincie waarschijnlijk niet toegestaan zijn
als de toren op de monumentenlijst terecht komt. Appartementen
mogen wel worden gebouwd zolang er niet te veel verandert aan
het middendeel.
Diverse bewoners uit de Westerparkstraat en omgeving zetten
zich al enige tijd in voor behoud vari de watertoren.

Agenda

Naam: (m/v) l

l

l

l

Adres: l

I

I

I

l

l

l

Postcode/Plaats:|_
Telefoon: l

Zo wordt kerstinkopen doen een feest!
Kerstinkopen in de stad? Pak de trein. Die
brengt u zonder parkeer- en fileproblemen
naar alle stadscentra van de Randstad.
Cadeau-artikelen, kerstversicring, feestklecling en heel
veel gezelligheid: u vindt het allemaal op wandelal'stand

van de stations. Bovendien is uw trcinkaartje misschien
wel een super-de-luxe reis per Oriënt Express waard!
01'een van de vele andere hoofdprijzen in de grandioze
NS-Kerstwedstrijd! Dus koop een kaartje, pak de gratis
NS-Kerstkoerier op hei station en doe mee!

We gaan ervoor.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Giro/tëanknr.: l

_l

L

I I

l

l
1.....-J (i.v.m. nminile bf/o

l

l

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 18,75 D half jaar ƒ 33,90 D jaar ƒ 59,20
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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l

l

l

l

l

l

l

l

l
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FAMILIEBERICHTEN

NIEUWJAARSRECEPTIE
GEMEENTE

Natasha Moana Michelle

nieuwjaarsreceptie
dinsdag 2 januari 1996
19.00-20.30 uur

doen t ei van
Angclique Cathcait v.d. Wateien
W.nnc Cathcart

OPENINGSTIJDEN

(ïeboren:

Juno Inia Thera
dochter van Harry Vink en Jannet Bonset
'Ymslerdam, 9 december 1995

50

I. M. Witkiewicz

Harry ziet Abraham
50

Komt herwaarts tot Mij,
allen, die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven
Mattheüs 11:28
Een lief mens is van ons heengegaan

huidarts en flebologe
wegens vakantie
afwezig
van 21 dec. t/m 5 januari 1996
Per 8 januari spreekuren in het gezondheidscentrum
Beatrixplantsoen l Zandvoort elke maandagmiddag en
elke vrijdagochtend vgls. afspraak.
Tel. 0205380959 en tijdens de spreekuren 023-5716892

WIJZIGING HUISVUILOPHAAL
I.V.M. FEESTDAGEN

De rijksoverheid heeft onlangs een folder uitgegeven waarin de belangrijkste wijzigingen worden weergegeven
Binnenkort verschijnt tevens een gemeentelijke
folder met informatie specifiek op de
Zandvoortse situatie gericht

Jan Ferment
op de leeftijd van 81 jaar.
Namens de familie:
B. Ferment-Snoek
11 december 1995
van Stolbergweg 5
2042 NW Zandvoort
Overeenkomstig zijn wens heeft de crematieplechtigheid op vrijdag 15 december in het crematorium Westgaarde te Amsterdam plaatsge'f> vonden.
Geen bezoek aan huis.

Tevens zijn alle gemeentelijke afdelingen gesloten op woensdag 27 december 1995. Wel is op
die dag van 09.00 -10.00 uur de centrale balie
geopend alleen voor aangifte van geboorte
of overlijden.

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE
Donderdag 14 december jl is het hernieuwde
Raadhuis officieel geopend Daarmee is ook het
officiële startsein gegeven voor de Centrale Balie
Veel mensen zijn nog niet voldoende op de
hoogte van de verruimde openingstijden van de
Centrale Balie Deze zijn
maandag t/m donderdag: 08.30 -16.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur

Zandvoort

BELEID EN VERORDENINGEN
I.K.V. NIEUWE BIJSTANDSWET
VASTGESTELD
Per 1 januari 1996 treedt de nieuwe Algemene
bijstandswet (nAbw) in werking
In het kader van de nieuwe wet dient de gemeente diverse nieuwe verordeningen vast te
stellen en het beleid aan te passen
Immers, de nieuwe wet geeft aan gemeentes
meer ruimte om specifiek lokaal beleid te formuleren De gemeente Zandvoort heeft het
beleid m nauw overleg met de regio geformuleerd
De gemeenteraad had reeds op 28 november
deBijstandsverordening en de beleidsnota over
het premiebeleid vastgesteld
Op 19 december jl heeft de gemeenteraad

te huur
2-kam.app. gem.

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
95100B Burgemeester Nawijnlaan 34
uitbreiden woonhuis
95101B Haltestraat/Schoolstraat
oprichten winkels/woningen
95102B Zandvoortselaan 185
plaatsen garage
95103B Kamerlingh Onnesstraat 15
plaatsen opslagruimte
De genoemde aanvragen liggen op dinsdag- en
vrijdagmorgen van 0900 tot 1230 uur ter
inzage bij deafd Bouwtoezicht, Milieu en Bouwkunde van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 Belanghebbenden kunnen binnen een
redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders, t a v BWT, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort De ontvangen zienswijze worden bij
de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij
wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er
wettelijke regels bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen
Het Register bevindt zich DIJ de sector Grondebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu,
.aadhuisplem 4

incl. k.d.t.
975,- p.m. all-in

Tel. 023-5713050

BEU.R rrnun
100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Uw gasbedrijf adviseert!

A. LAVERTU

STOOKAKTIE '95/'96

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

uitgerekend voor U!

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve, zorgzame man
en onze oom

De gemeente is de komende periode wegens de
feestdagen op meerdere dagen gesloten VanzelfspreKend geldt dit voor de beide kerstdagen
(maandag 25 en dinsdag 26 december) en voor
maandag 1 januari 1996

In verband met de feestdagen zijn enkele ophaaltijden voor het huisvuil veranderd
- het huisvuil van de maandagwijk dat normaal gesproken op 25 december zou
worden opgehaald, wordt op woensdag
27 december opgehaald;
- het huisvuil van de dinsdagwijk dat normaal gesproken op 26 december zou
worden opgehaald, wordt op donderdag
28 december opgehaald;
- het huisvuil van de maandagwijk dat normaal gesproken op 1 januari zou worden
opgehaald, wordt op dinsdag 2 januari
opgehaald.

ADVERTENTIES

Aaltje Engels-Rudolphus
Zij werd 60 jaar.
Alphen aan den Rijn:
Jacques Engels
J. H. Engels-Heemskerk
Zandvoort:
Familie Rudolphus
Schagen:
Familie Neudecker
18 december 1995
Saffierstraat 3
2403 XL Alphen aan den Rijn
Aan huis geen bezoek.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren donderdag 21 december van 19.00 tot 20.00
uur in uitvaartcentrum Eenvoud, Prins Hendrikstraat 73-L te Alphen aan den Rijn.
De afscheidsdienst wordt gehouden vrijdag 22
december om 12.00 uur in crematorium Noorderveld, Structuurbaan l te Nieuwegein.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid
tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

BEPERKTE OPENINGSTIJDEN
WEGENS FEESTDAGEN

voor de kerst:
vrijdag 22 december
van 9.00-21.00 uur
zaterdag 23 december
van 8.00-17.00 uur
zondag 24 december
van 10.00-15.00 uur
DOKTERSBERICHTEN

50

De receptie wordt gehouden in de raadzaal van
het Raadhuis, ingang via bordes (Raadhuisplem)

Onze gewijzigde

23 november 199!n
27 Tapu Road
Auekland
Nc\v /ealand

Gefeliciteerd
Cockey, Cees, Wally
Janny, Torn en Anke

tevens de Premieverordening en de nieuwe
beleidsnota Bijzondere Bijstand vastgesteld
Overigens zijn bestaande cliënten reeds via een
brief van de veranderingen op de hoogte gesteld

Het gemeentebestuur van Zandvoort
nodigt de inwoners van Zandvoort uit
voorde gebruikelijke

Geboren:

50

Wellicht ten overvloede vermelden wij nogmaals het nieuwe telefoonnummer van de gemeente (023) 574 01 00.

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

UJ| uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

ONZE Koffieclub, -Café en Lunchroom

5-L

Wenst U
prettige Kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar
m
Onze Kerst en
Oud/Nieuw aanbieding:

Voor de week van 11-12 t/m 77-72 '95
Normaal
jaarverbnjik

Week
streefverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

35
44
53
61
70
79
88
96
105
114
123
131
144
158
171
184
197
219
241
263
284

Totaal vanaf
l november **

Kosten
deze week
22,88
27,56

408

41,08

498
545
590

45,76
49,92
54,60
59,28
63,96

31,72

363

36,40

456

637

68,12

681
748
819

886

955
1021
1136
1250
1364
1476

Bij het nuttigen of
ophalen van 4 maaltijden
, een fles 0,7 l wijn
gratis meenemen.
Ook voor onze kleine gasten
hebben wij kinderpizza's met
verrassing.*
Wij zijn Ie Kerstdag
en Oudejaarsdag gesloten.
l
Haltestraat 46, tel. 5716810

m

18,20

182
227
274
318

74,88

82,16

«M

88,92
95,68
ƒ102,44
ƒ 113,88
ƒ125,32
ƒ 136,76
ƒ147,68

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123
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Één kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145,-;- f
Shüt een^
bij IJitTO^tcentrum Haarlem, f
BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vul de bon in

Voor ons onverwacht nam de Heer tot Zich mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Marrigjen Schuiten-Verspuij
f 19 december 1995
U * 13 juli 1912
Wij
zijn
dankbaar
voor
de
liefdevolle
q die zij gekregen heeft in „Het Huis inverzorging,
de Duinen"
te Zandvoort.
J. Schuiten
Kinderen
ii
en kleinkinderen
Zandvoort, „Het Huis in de Duinen"
Correspondentieadres:
L J. Schuiten
Fahrenheitstraat 34
20-11 Cj Zandvoort
Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen en
condoleren op vrijdag van 20.00 tot 20.30 uur in
het uitvaartcentrum aan de Foststraat 7 te Zandvoort.
De uitvaartdienst zal plaatsvinden zaterdag 23 clecember om 13.00 uur in de aula van de Algemene
Begraafplaats Zandvoort, Tollensstraat 67 te
Zandvoort, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden.
Tevens is er na de begrafenis gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer op de begraafpiaats.

l

Lieve mensen
Voor alle bloemen, bloemstukjes, armen om ons heen
schouderkloppen, brieven, kaarten en telefoontjes, die
*v-ij van u mochten ontvangen na het overlijden van onzt
dochter Annabel, willen wij u bedanken.
U heeft ons laten zien, dat wij er niet alleen voor staan.
I leel erg bedankt daarvoor.
Peter Heemskerk
Rielje Ileemskerk-l-ansdorp

Een naturu-iiitvaarlverzeke «"»
daar heb je tvai aan

Haltestraat 57 - Zandvoort
Tel. 023-5712690

Mieke en Jurken

"Dat heb ik toen wel ondervonden
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net xo belangrijk wan de hul
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem
Alles werd met de uiterste y.oiy geregeld,
precies xoals mijn man xich dat had voorgesteld
o/n. deze uHvutirtverzekerintf is mijn
vertrouwen meer dun ircirirrf.

UITNODIGING

wensen alle bekenden
prettige feestdagen en een
voorspoedig 1996

voor de grandioze

MODESHOW

2c Kerstdag geopend vanaf 11.00 uur

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,-).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,-).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten).

van
Gran Dorado Zandvoort
Paula's Cocktail Kledingverhuur
LÏEVE klANTEN,

wij WENSEN u HE[E RJNE

Date:
Time:
Place:

kERSTdAqEN EN EEN ZEER

qElukkiq NÏEUWJAAR.
Wij ziJN qEsloTEN VAN

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

vrijdag 22 december
20.00 uur
Gran Dorado (Gran Place)

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie o\erde natura-uit\ F aait\ r erzekering
onwangen. Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:
man/vroim

Tegen inlevering van deze advertentie
serveren wij u een gratis
kopje koffie.

27 dECEIVlbER
TOT 4 JANUARÏ l 996.
BuUREN\X/Eq l "5

TEL - 5 7 1 5 7 5 6

Dag en nacht bereikbaar voor ;,
het verzorgen van een begrafenis
• ; .; of crematie. '• . . '.'•"• :''•:;.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

verzorgt de spetterende laatste ronde

|

Q=H*£

straat:
postcode/\\ oonplaats:
telefoon:

|

leeftijd(en):
Bon in envelop /.onder postzegel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.
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Zandvoort
krijgt geld
van fiscus
ZANDVOORT - Dankzij

een

belastingconstructie

rondom het nieuwe raadhuis houdt de gemeente
Zandvoort 150.000 gulden
extra over. Dat komt boven-

op de 320.000 gulden die de
gemeente sowieso al kreeg.
Omdat het niet duidelijk is of
ditzelfde model voor de velden
van Zandvoortmeeuwen geld
kost of oplevert, reserveert de
gemeente op voorstel van Han
van Leeuwen (D66) het extraatje hoogstwaarschijnlijk voor
eventuele tegenvallers. In januari neemt de raad daar een definitief besluit over. De gemeenteraad heeft wel dinsdagavond
besloten het model niet meer te
hanteren, omdat het rijk er binnenkort eveneens een stokje
voor gaat steken.
Veel gemeenten hebben tot
nog toe gebruik gemaakt van
deze mazen in de wet. Het model gaat ervan uit dat Zandvoort in één klap de BTW op de
nieuwbouw- en verbpuwingskosten van het raadhuis kan terugvragen van de fiscus als de
gemeente het raadhuis huurt,
bijvoorbeeld van een aparte
stichting. Dat geld wordt op een
spaarrekening gezet. Via de
omzetbelasting betaalt de gemeente jaarlijks in porties weer
wat terug aan de fiscus. De rente levert echter 320.000 gulden
op.
Bij dat bedrag komt nog eens
150.000 gulden dankzij een
nieuwe reparatiewet van het
rijk, waarbij Zandvoort in een
gunstige regeling valt.

Raadsleden wijzen
verkoop grond af

Ouders en leerkrachten klagen over slecht onderhoud gymzaal Prinsesseweg
„De gymzaal op de Prinsesseweg is een grote bouwval.
Het is er gevaarlijk en onhygiënisch." Dat zegt Carla Ravestijn uit de Schoolstraat. Zij is moeder van drie zonen, die op
de Mariaschool zitten en regelmatig gebruik maken van de
gymzaal. Volgens Carla moet er onmiddellijk worden Ingegrepen. De wethouder Welzijn, Rita de Jong, vindt het een
trieste zaak, want er is geen geld voor groot onderhoud
gereserveerd. Wel heeft ze dinsdagmorgen samen met de
andere wethouders en de burgemeester besloten om uit te
zoeken of de belangrijkste gebreken in elk geval opgelost
kunnen worden.

Van het ARBO-rapport weet
de wethouder Welzijn inderdaad ook af. „Ik heb het wel een
keertje gezien, maar heb het
niet meer in mijn bezit Het ligt
ergens bij een ambtenaar of een
andere portefeuille-houder op
het bureau. Globaal staat erin,
dat het gebouw niet voldoet aan
de ARBO-eisen qua veiligheid
en hygiëne. In het ergste geval
kan het gebouw gesloten worden."

door Martha Burger

Hans Nijboer, directeur van
de Hannie Schaftscchool deelt
de mening van de bezorgde
moeder: „Het is inderdaad een
onverantwoordelijke toestand
in de gymzaal. Ook door de vakleerkrachten en het schooltaestuur is herhaaldelijk op de tekortkommgen van de gymzaal
gewezen. Ik vind dat het bestuur van de school - de gemeenteraad omdat het een
openbare school is - al veel eerder op de klachten had moeten
ingaan. Het probleem werd
echter steeds op de lange baan
geschoven. Er moet op korte
termijn gehandeld worden, anders kunnen de kinderen daar
geen gymles meer krijgen."

De gymzaal aan de Prinsesseweg is gebouwd in de jaren zestig en wordt gebruikt door twee
lagere scholen: de Hannie
Schaftschool en de Mariaschool. Ruim tweehonderd kinderen maken gebruik van de
hal. Zij krijgen hier hun wekelij kse gymlessen. Carla Ravestijn maakt zich ernstig zorgen
over het achterstallige onderhoud van de gymzaal: „Er is al
jaren niets aan gedaan."
Nadat ze zelf een nauwkeurig
onderzoek heeft verricht, is de
moeder zich rot geschrokken.
„Het is ongelooflijk wat er allemaal aan dit gebouw mankeert,
maar niemand die iets doet. Er
moet onmiddellijk worden ingegrepen want onze kinderen
lopen gevaar."
Carla geeft een opsomming
van haar bevindingen: „Er
komt geen water uit de enige
brandslang, die zich in het gebouw bevindt. Het is levensgevaarlijk als hier brand uitbreekt, want het plafond en de
deuren zijn niet van brandwerend materiaal. Bovendien is er
geen telefoon aanwezig."
„Ook de douches zijn ronduit
smerig. Ze worden niet gebruikt, want er is geen warm
water. Het is toch te gek dat
onze kinderen niet kunnen
douchen na de gymles? Dat
hoort toch ook bij lichamelijke
opvoeding? Bovendien is deze
gymzaal stinkend smerig. Er

wordt absoluut niet goed
schoongemaakt. De kinderen
staan voortdurend te springen
tussen grote rollen stof."

Ruit
Maar dat is volgens Carla Ravestijn nog lang niet alles. „Bij
het toilet van een kleedkamer
zit een grote ruit, die al heel
lang kapot is. Er wordt niets
aan gedaan en er is totaal geen
toezicht: grote losse stukken
glas, met scherpe kanten en leyensgevaarlijke punten kunnen
ieder moment naar beneden
komen zeilen. Niemand die er
iets aan doet, terwijl de geyolgen zelfs dodelijk kunnen zijn."
„Maar er is meer: de ijzeren
putjes in het gebouw zijn allemaal verroest, afgebroken en
liggen los. Eronder is het een
broeinest van stof en bacteriën.
De tegels, wasbakken en zeepbakjes zijn afgebroken en bevatten hele scherpe punten.
Het houtwerk is op de meeste
plaatsen verrot en afgebladderd en ga zo maar door. De
gymzaal zelf is helemaal een
grote armoede."
Dat is voor Carla nog het belangrijkste punt. „De vloer bevat vieze scheuren en ligt overal los. Op een flink aantal plekken is het zelfs met bruin plastic tape afgeplakt. Op andere
punten is er zelfs helemaal
geen vloer meer te bekennen,
staan de kinderen met hun blote voetjes op vochtig, schimme-
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Duinroos treedt
op voor ouderen

'Levensgevaarlijk als hier brand uitbreekt'

ZANDVOORT - De bewoner
van de Zandvoortselaan 113
kan de tuingrond achter zijn
huis niet voor 74.250 gulden kopen. De gemeenteraad heeft
dinsdagavond de verkoop afgewezen, omdat de prijs te laag
was. Het gaat om 825 vierkante
meter tuingrond, die de bewoner tot nog toe voor een zacht
prijsje van de gemeente heeft
gehuurd.
GBZ, het CDA en Lou Koper
D66 waren wel voor een prijs
van negentig gulden per vierkante meter. Maar doordat Rita
de Jong (WD) met haar fractie
meestemde, haalde het voorstel
het niet. Het werd verworpen
met zeven stemmen voor en
acht tegen.
De zaak sleept al enige tijd,
want in september vond een
krappe meerderheid van de gemeenteraad eveneens dat de
prijs niet goed was. Weliswaar
had Versteege nu ruim twintigduizend gulden boven op de totale prijs gedaan, maar dat was
volgens de oppositiepartijen
PvdA en D66 plus collegepartij
WD nog te weinig. Zij vinden
dat de bewoner erg veel voordeel van de grond heeft als hij
het in bezit krijgt. Hij zou namelijk zijn huis verder mogen
uitbouwen dan nu. Daarom ligt
de waarde van de grond volgens Bij kerst horen mandarijntjes, kerstmannen en kerstpuzzels. De
promotiekerstmannen hebben zaterdag in het Huis in de Duinen
de drie partijen hoger.
en in het centrum van Zandvoort mandarijnen van de Onderne-

UÏÏHET
LAND VAN
BOSSEN,
FJORDEN
EN DESIGN

3 Zandvoorts
Nieuwsblad

donderdag 21 december 1995

en fruitspeciaalzaak (derde van links) kregen er een paar. Zij
stellen de prijzen voor de kerstpuzzel van het Zandvoorts Nieuws-

blad en de OVZ beschikbaar samen met café Neuf. Oplossingen
voor de puzzel kunt u nog tot zaterdag inleveren bij het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, Zandvoort Foto André
Lieberom

„Kijk hoe verwaarloosd deze zaal is," zegt Carla Ravestijn
Foto Bram de Hollander

lig hardboard. Ook hier is het
overal vies en liggen er grote
rollen stof."
Volgens Carla Ravestijn is er
een tijd geleden een ARBO-rapport verschenen, waarin de zaal
wordt afgekeurd. Het rapport
heeft zij echter nooit onder
ogen gehad. Carla: „Hoe lang
moet deze situatie nog voortduren? Dit kan geen dag langer,
dat is mijn mening."

Triest
Wethouder de Jong voelt zich
in eerste instantie niet verantwoordelijk voor deze situatie.
„Ik vind het een trieste zaak,
maar kan er weinig aan doen.
De zaal is gemeente-eigendom.
Het onderhoud is hun verantwoordelijkheid. Maar de raad
heeft al zes jaar geleden besloten om geen budget meer beschikbaar te stellen voor de hal.
Men heeft het er indertijd al
over gehad, dat de hal in de toekomst gaat verdwijnen."
Deze zogeheten 'sterfhuisconstructie' heeft ertoe geleid
dat er ook bij de begroting voor
volgend jaar geen geld voor de
hal gereserveerd is. De Jong:
„Daarmee zegt de raad impliciet dat ze ermee akkoord gaat,

dat hij verdwijnt. Ik kan er niks
aan doen, tenzij de raad om
gaat. Maar dan moeten ze eventueel met een amendement komen, om het beleid te wijzigen.
De ambtenaren zijn echter een
plan aan het uitwerken om de
van Pagee-hal in Noord voor
meerdere doelen te gaan gebruiken, zodat de kinderen van
de Mariaschool en de Hannie-Schaftschool daarheen kunnen gaan voor de gymles. Ikzelf
vind dat uit onderwijskundig
oogpunt geen goed idee."
Over de erbarmelijke toestand van de hal en de levensgevaarlijke situatie blijft de Jong
echter naar de leden van de gemeenteraad verwijzen. „Er is
nooit een signaal uit de raad
gekomen, dat men deze situatie
niet wenselijk vond. Ik denk
dat ze het niet weten."

Verantwoordelijk
Op de vraag, of ze als wethouder Welzijn in deze kwestie ook
niet zelf haar verantwoordelijkheid heeft, antwoordt de Jong:
„Het is een lijn, die zes jaar geleden door het college is ingezet. Natuurlijk is het verschrikkelijk, maar ik kan me er niet
tegen verzetten."

Maar als een kind morgen
een stuk glas in de nek krijgt, of
een been breekt over het losliggend zeil, of er breekt brand uit,
dan kunnen de ergste dingen
gebeuren. Wie is er dan verantwoordelijk? De Jong: „De gemeente."
Dat zij zelf als wethouder ook
met een collegevoorstel zou
kunnen komen, of persoonlijk
zou kunnen ingrijpen, verwerpt
de wethouder meteen weer.
„Dit is de verantwoordelijkheid
van de gemeenteraad. Er wordt
momenteel een plan uitgestippeld door de ambtenaren van
de afdeling Welzijn-Onderwijs-Cultuur. Ze zijn er voorlopig
nog wel een flinke tijd mee bezig, want de afdeling is onderbemand. Bovendien zijn er nog
andere prioriteiten. Ik vind het
zelf ook geen goede ontwikkeling, maar kan nu nog niets
doen. Ik wacht eerst het onderzoek af. Een kapot ruitje kan
men natuurlijk wel vervangen.
Dat is werk voor de technische
dienst. En dat de kindertjes
niet kunnen douchen, ach, hele
jonge kinderen transpireren
nauwelijks en het kost alleen
maar extra tijd. Ze kunnen net
zo goed thuis douchen."

ZANDVOORT - Met een en
thousiast applaus hebben ruim
75 ouderen dinsdagmiddag de
kinderen uit groep een tot en
met acht van basisschool De
Duinroos laten merken dat /e
onder de indruk waren van hel
kerstspel 'Drie roveis en de
ster'.
Voor het eerst tijdens de ]aarlijkse kerstmiddag van het
Rode Kruis kregen de oudei en
een toneelvoorstelling voorge
schoteld. Voor de kinderen was
het zelfs een dubbele primeur.
Dinsdag speelden ze eersl voor
de oudere Zandvoorters en
woensdag deden ze het nog een
keer over voor hun ouders.
Het aandoenlijke spel en de
drie zangeressen Ilja, Raja en
Dommique die zich niet van de
wijs lieten brengen toen de muziek ontbrak, brachten zelfs ie
mand tot de uitroep 'wat een
prachtige kerstverrassing.'

Vingertop eraf

ZANDVOORT - Bij het versnipperen van de gekapte bo
men in het Julianapark is een
twintigjarige man donderdag
zijn vingertop verloren Zijn
vinger kwam tussen de hydraulische klep van een houtversOok Marja Snijders Blok, di- nipperaar.
Hij is m allerijl naar het zie
recteur van de Mariaschool
hoopt, dat de gemeenteraad zo kenhuis gebracht.
snel mogelijk besluit om de hal
op te knappen en deze veilig te
maken.
In tweede instantie blijkt
haar hoop misschien niet teverZANDVOORT - De politie
geefs. Wethouder De Jong heeft heeft vrijdagmiddag een 32-jaridinsdagmorgen samen met het ge man opgepakt, omdat hij bij
college van burgemeester en Albert Heijn aan de Grote
wethouders afgesproken dat Krocht een portemonnaie uit
het ambtelijk apparaat gaat on- een winkelwagentje gestolen
derzoeken hoe de belangrijkste had. De bedrijfsleider van de
gebreken opgelost kunnen wor- supermarkt hield de man eerst
den.
aan en belde daarna de politie.

Zakkenroller

'Je weet wat je hebt'

Fietspad gaat niet door
ZANDVOORT - Het fietspad
door de begraafplaats gaat in
elk geval niet door. Dat is één
van de belangrijkste beloftes
die wethouder Versteege gisteravond en vrijdagavond gedaan
heeft tijdens de laatste twee discussiebijeenkomsten over de
concept-structuurschets.
Verder gaat de gemeente begin volgend jaar overleggen met
de bewoners van Nieuw- en
Oud-Noord over hun wijk.
Daarbij komen onder andere
bestrating en het bebouwen
van lege plekken aan de orde.
En de gemeente is van plan om
in Noord van ongebruikte grasstroken kleine duingebiedjes te
maken. Met de bewoners van
het Van Fenemaplein en het De
Favaugeplein wil de gemeente

praten over de bebouwing van
het Dolfiramaterrein, want dat
is sterk aan het verpauperen.
Daarnaast staat er een onderzoek op de planning naar een
pendelbus tussen het strand en
het station.
De gemeente gaan nadenken
over parkeergarages rondom
het centrum. „Bijvoorbeeld onder het plein voor het station of
bij de watertoren," opperde
wethouder Versteege op persoonlijke titel. Elly de Vries
van de Stichting Zuid voegde
daar een garage onder parkeerterrein Zuid aan toe. „In de winter kan de watersportvereniging daar haar boten stallen en
de paviljoenhouders hun spullen," lichtte ze in de pauze gisteravond toe. Zij was overigens

blij met de toezegging dat Zandvoort nog tot eind januari
schriftelijk kan reageren.
Ina Vos (rechts) en Ria Driehuizen (links) van toneelvereniging
In het voormalige bedriif van Wim Hildering speelden dit weekend in gebouw De Krocht het
Versteege in de Pakveldstraat blijspel 'Je weet watje hebt'. Vooral vrijdag- en zaterdagavond trok
komt geen openbare parkeerga- de voorstelling een volle zaal
Foto Bram de Hollandei
rage, hooguit een kleine parkeergarage voor de bewoners
(ADVERTENTIE)
van nieuw te bouwen appartementen. Twintig omwonenden
stuurden daarover een zorgelijMEDEDELING AAN ONZE LEZERS
ke brief naar de gemeente.
Gisteravond kon de zorg niet
Hieronder vindt u het kaartje afgebeeld, waarmee de bezorg(st)ers
de zorg weggenomen worden
van onze krant u deze week een voorspoedig nieuwjaar willen
van een bewoner die mordicus
wensen Het blok|e in de bovenhoek en de versiering aan de / \ \
tegen huizen op het plein bij de
kant zi|n m kleur uitgevoerd
watertoren is. Daar worden mogelijk toch enkele woningen
Wilt u het aangeboden kaarl|e ook daadwerkelijk m ontvangst
2
aan de rand neergezet. „Maar,"
nemen Op deze manier willen wi| zorgdragen voor het goede
kreeg hij te horen, „over evenverloop van dit |aarli|ks gebruik
tuele plannen kunt u in elk geAlle medewerk(sl|ers wensen u fijne feestdagen
val inspreken."
Directie Weekmedia

MENINGEN
wijntje geweest zijn en het had
de zuurtjeskleur van een kermisdrankje. Het alcoholhoudende watertje leek rechtDe inrichting zegt veel over streeks getapt uit de grote wijnde dagelijkse bewoners van het zak van het hoge plafond in de
gebouw. Het kan niet anders of ontvangsthal.
het moeten allemaal gepassioneerde tennis- of mini-golfspeOm de gastvrijheid van de
lers zijn, want degene die de ontvangstbalies te onderstrekleur van de vloerbedekking pen hangt aan het plafond een
bedacht heeft, is hen tegemoet lichtarmatuur dat me sterk
gekomen. De kleur doet me deed denken aan het zwaard
denken aan het rood-oranje van van Damocles. De uitwerking
een gravelbaan.
ervan op burgers die op de paar
stationsachtige stoeltjes moeZelfs het drankje dat ge- ten wachten, kunnen door
schonken werd tijdens de ope- eventuele mini-golfspelers op
ningsviering paste helemaal in de omloop uitstekend worden
dit beeld: het moet ooit een on- gadegeslagen. Alleen de holes
definieerbaar,
mousserend op het gravelkleurige tapijt ontbreken nog.,

'Vloer is net mini-golfbaan'
Ton Timmermans heeft donderdag het nieuwe raadhuis bekeken. Erg enthousiast over de
Inrichting is hij niet. De vloerbedekking vindt hij lijken op
het gravel van een mini-golfbaan.
De knulligheid druipt van het
nieuwe raadhuis af. Niet alleen
aan de buitenkant is de verticale tennisbaan, zoals het nieuwe
aanleun-raadhuis ook wel genoemd mag worden, een dissonant in zijn omgeving, ook in
het interieur is die stijl consequent doorgevoerd.

(ADVERTENTIE)

LINGERIE SPECIAALZAAK
Passage 22, tel. 5716232
Beenmode: OROBLU
Ilerenondermode: HOM
„Kerstaanbieding"
Luxe kanten strings:
2 voor
19.95
Op vele setjes 1O% tot
5O% Korting!

Kunstmatig
Ik stel me zo voor dat het
plan is geweest om ambtenaren
de mogelijkheid te geven een zo
ruim mogelijke keus te laten
maken in goed ter been zijnde
burger-medespelers. Want de
ingangssluis is zo uitgekiend,
dat rolstoelgebruikers
het
moeilijk wordt gemaakt het gebouw te betreden. Een kunstmatige spelersselectie dus.
Ik vraag me trouwens af welke redenering schuilgaat achter het feit dat de ingang zo
smal is, terwijl de tussendeuren en de nooduitgangen
enorm breed zijn.
Om te benadrukken dat het
raadhuis uitgebreid werd met
een nieuw architectonisch
wonder, hebben de ontwerpers
gezorgd voor een schril contrast tussen de verschillende
bouwstijlen. Via een smalle
doorgang is de huidige nieuwbouw verbonden met de tweede
huisstijl van het ambtenarengebeuren. De middenbouw verhoudt zich tot de ruimten aan
weerszijden als zwart staat tot

••••••••••BBBMIMi

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn
dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26,2040
AA Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
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interLanden
spreigroep

De be7org(.st)er van

Nieuwsblad
wenst u een voorspoedig 1996

wit: meer contrast is er niet.
Het vormt een niet bepaald
rustgevende overgang naar het
schitterende bouwwerk dat in
het begin van deze eeuw voldoende was om het hele ambtenarenkorps, inclusief de politie, te huisvesten.
Tijdens mijn ronddwaling
door het gebouwencomplex
wees een stuk papier op verchroomde poten. me de weg
naar een vergader zaaltje waar
tussen de vele microfoons ontwerpen lagen voor het gemeentelijk kunstwerk. De uitstalling
ervan verdiende niet bepaald
een schoonheidsprijs: het leek
wel of ze achteloos tussen de
technische verworvenheden
van deze tijd uitgezaaid waren.
Kennelijk waren de ontwerpen
door het ambtenarenkorps niet
erg respectvol behandeld en
vrij liefdeloos tentoongesteld.
Puur toevallig vond ik een
prachtig ingerichte kamer met
op de antieke tafels verspreid
de inzendingen voor de gemeentelrjke kerstkaart. De 15
werken zouden door een suppoost van het eerste het beste
museum heel wat beter gepresenteerd kunnen worden. Maar
ja, wat wil je met een man aan
het roer die in zijn openingsrede beweerde dat de burgers er
voor de overheid zijn. „Ik hoop
dat de burgers nu gemakkelijker de weg zullen vinden naar
het gemeentebestuur." Of was
Tennissen, golfen. Sommige burgers zien heel wat sportieve mogelijkheden in en om hot nieuwe
het toch andersom?
Ton Timmermans
Zandvoort

raadhuis

Illustuitie Maic de Bori
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Rimpels zichtbaar verminderen....

MOTOFIOB-A

En dat binnen 10 dagen !

^/^'•™^

THE QUICK MAGIC SKIW FORMULA, EEN OMMEKEER IN DE STRIJD TEGEN RIMPELS
Dit is geen loze belofte want *QHS zal
indprdaad al na 10 dagen uw rimpels
zichtbaar ver minderen zonder camouf
leren1 Dr Enen Schulte heeft m zijn kliniek voor esthetische en cosmetische
micro chirurgie een uniek gezichtsver
zorgingssysteem ontwikkeld dat slechts
uit 3 elkaar aanvullende produkten
bpstaat De combinatie in het gebruik
daarvan garandeert dat het
veroudermgsproces
van de huid
sterk wordt
afgeremd
i QMS zal
daardoor uw
huid de natuurhjke veerkracht
teruggeven

Zoals beloofd reeds na 10 dagen
gecombineerd gebruik is de positieve
verandering van uw huid al zichtbaar1 U
zal enthousiast zijn over dit resultaat en
absoluut willen doorgaan met het
gebruik van 'QHS'
Daarom krijgt u bij aankoop van de 10
dagen set een waardebon van maar
liefst 20 gulden die u bij een vervol
gaankoop van een 30ml set IQM$" kunt
inwisselen

ƒ930,-

^

© Supertwist LCD display,
© 100 alfanumerieke
geheugens
O permanente signaal- en
batterij sterkte indicatie
O volledig menugestuurd
© automatische nummer
herhaling
© PIN-code invoer met aan/uit
en wijzigingsmogelijkheid
© 12 maanden
garantie!

l HAIRWVE

/ </ 1 /ff Jtff //f _/ / f (/r /( / 1 i
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E N K H U I Z E N

Atcerenburg
r

n/yp/sji'svi!

m |anuari gedurende l week oude stadjes en prachtige natuur
ontdekken aan boord van een comfortabel zeilschip
Nu voor de speciale actieprijs vin ƒ 930 - inclusief
speciale
vluchten transfers (normaal ƒ 1199-)
actieprijs
Info De Zeilvaart, 0228-312424 (24 uur p/d)

10 dagen set voor ƒ 79,-

ff /f ft

Haltestraat 1 Zandvoort
[023] 5716 123

Super
NÖOIÏD

J
j
t

ZONDAG
24 DECEMBER
OPEN

t
*-

van 11.00 tot 17.00 uur

*-

Ik verwelkom u met een

•**•

heerlijk glas champagne. f^]è

**

Maak tijdig een afspraak'

**

Ik werk met produkten van

**•

,,Sebastian".

!***•

•>

**
*^
*^

porkeérgelegenheid

gewijzigde

Voor iedereen fijne feestdagen
en een gelukkig 1996.

*N-

J Zeestraat 56, tel. 023-5730838
**
Yvonne v.d. Broek

/l

.iMterfetvfaJ . .r^

/-1

3 Al« ««•

vrijdag 22 december
van 9.00-21.00 uur
zaterdag 23 december

valkenberg

van 8.00-17.00 uur
zondag 24 december
van 10.00-15.00 uur

: ;i

SK0D

OOK BIJ U IN DE BUURT ZIT EEN VALKENBERG.
BEL:

Het adres voor natuurlijk gemest Schots rund- en
5n
lamsvlees, ambachtelijke vleeswaren, wild en
gevogelte, fondue, gourmet en steengrillschotels

DRUGSTORE

Blanke kalfsoester of schnïtzel
per 100 gram 4,25

Kalf s T-bone of kalf s karbonade
500 gram

P. Olieslagers
Kerkstraat 31 - tel. 5712513

Zeevishandel
"^r in& B°* B™* n™ B°" tn

i RtirlrciN

Standplaats Dirk v.d. Broek

l? Paling filet
100 gr. vac

9,95

Grote Tongen
1 kilo
25,00

«l? voor

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het

over aan de vakman
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips

per kg 19,95

UW VERHUIZING, ONZE ZORG !

Gevuld varkensfilet met
Parma ham, Italiaanse krulden
en Gorgonzo/a
per kg 29,50

ft
ft

Wit Verhuizingen

Wij wensen u prettige feestdagen

Onze heerlijke visschalen kunt u
bij ons bestellen 023-5715490

Grote Krocht 5-7

BOUCHERIE
•-

-...•,.;.•

•....-.

•..:..-•.•.-•.• . •

.

•••-. • • . . • •

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

OPENINGSTIJDEN:

ERKENDE
VERHUIZERS

Tel. 5719067

AMBACHTELIJKEWALÏÏÉIJSSIAGERIJ-

3p^;^ffi^s^^

VERHUIZEN?

SPECIALITEIT:

Noorse Garnalen
100 gram
6,50

8,75

l/„llQ«UQr„„,nr, 9 f A R K E T H AN D E L| l^^X)peningsti|den;
KOllenbergweg ./• '
wotnsdogvan10^0-l»J)0 uur
AmSterdam-Z O. i
donJerJag van 10.00-21.00 uur
^"k^vli^ rvrijdag van 10.00-11.00Wr
Tel.: 020-691 75 54
zaterdag van 10.00-lé.OO iiur

per kg 36,95
per kg 39,95

Handgeknoopte
varkensfiletrollades

*ft
ft

Gerookte Makrelen
2 voor
6,00

4 Sliptongen

per kg

T-Bone of Rib roast
Entrecôte of Rib eye

EURÖ-FLOOR f ILEGSERVICE

26,95
29,95
39,95
24,95

iw per kg
f5 per kg

Lamsrollades (gevuld) v.a.

Hollandse Garnalen
100 gr.
7,50

18,95

Lams-rïbstuk, gevuld met olijven en
pijnboompit
JÉÉL Per ^9

Lamsbout
Lamsracks

t^^ï
*[>

EIKEN EN lEUKEN-UMEL 4 mm tapliag
vanaf K&r per m* inkl. 1TW
-LAMINAAT
. l Op woensdag 27, donderdag 28, vrijdag 29 en
zaterdag 30 december zijn wij gewoon geopend

Dagelijks verse kalfsorganen

Bedankt voor het m ons gestelde vertrouwen.

22/23 december 1995

30,00
per kilo

Per 1 januari 1996 zullen wij geen fotoservice meer
beiden.
Het ontwikkelen, afdrukken etc. van uw fotorolletjes zult
u dus elders m Zandvoort moeten laten doen.
Wel zullen wij fotorolletjes blijven verkopen.

9

ftO0ii: vverïst ïédëïeèn
ferige feestdagen toe

^

vanaf

Geachte fotoklant,

y

l

s

Fondue- of Gourmet-schotels

MEDEDELING OMTRENT
FOTOAFDELING DE GAPER.

O73-641001O VOOR HET DICHTSTBIJZIJNDE FILIAAL.
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Zandvoorter wint kerstkaartenwedstrijd van Weekmedia
'We stappen
eruit, maar
blijven helpen'

'Van Gogh is mijn favoriete schilder'

Z

E ZULLEN voorlopig
zeker af en toe nog
wel bijspringen om
hun zoon te helpen Wim
en Elly Bluijs stoppen dan
wel met hun bloemenwmkel in
winkelcentrum
Noord, ze zijn zeker niet
van plan om zoon Marco
alleen te laten zwemmen
Marco neemt per l januari
de zaak over van zijn ouders, die het na 25 jaar
mooi geweest vinden
„Mijn man is inmiddels
66," vertelt de 56 jarige Elly
Bluijs „Dat is een goede
leeftijd om te stoppen Hij
is jarenlang heel vroeg 's
morgens naar de veiling gegaan Zeker toen de kmderen nog klein waren, want
dan moest hij zelf om half
negen de winkel openen In
het begin bracht hij ook
zelf de bestellingen rond
Als hij dan een kerstboom
op de fiets meenam, gleed
hij weieens achteruit het
holletje weer af Op een gegeven moment hebben we
daarom een Dafje ge
kocht"
De bloemenwinkel was
de eerste zaak m winkelcentrum Noord „Dat eerste jaar moesten de klanten
over een plank lopen om
binnen te komen De in
gang zat toen nog aan de
Pasteurstraat
Gelukkig
hebben we in al die jaren
veel vaste klanten gehouden Ze vragen wel mmiddels om andere dingen
Boeketten in pasteltinten
zijn nu populair " Het echtpaar blijft bij de winkel betrokken na l januari „Als
hij naar de veiling moet,
springen we bij Want zo'n
jongen kan nog geen extra
personeel aannemen En
voor ons is het ook leuk
We zijn zo gewend om naar
de winkel te hobbelen
Trouwens, de gesprekken
m de zaak met de klanten
zou ik anders ook ontzettend gaan missen "

ZANDVOORT - Uit tachtig inzendingen kwam zijn
kerstkaart naar voren als de
mooiste van 1995 De Zandvoorter Cees Kok heeft de
kerstkaartenwedstrijd van
Weekmedia (uitgever van
onder andere het Zandvoorts Nieuwsblad) gewonnen. Hij blijft er tamelijk
rustig onder. „Nu moet ik
zeker naast mijn schoenen
van verwaandheid gaan lopen," zegt de 62-jarige schilder.
Zijn kaart viel op door de
veelvoud aan papiersoorten en
de relatie met Zandvoort De
lucht, de zee, de ondergaande
zon en de duinen, die Kok op
zijn kaart toont, zijn ook daad
werkelijk te zien vanuit zijn ap
partement aan het Schuitengat
Vooral aan de duinen en haar
bewoners heeft hij zijn hart ver
pand
„Ik zou de koeien m de dui
nen zo graag willen schilderen
Die fascineren me Zandvoort
is in de zomer zo druk, maar
die koeien blijven rustig gra
zen Helaas krijg ik dat niet
voor elkaar, want ik zou dan
eerst anatomie moeten stude
ren " Kunstgeschiedenis heeft
hij wel gestudeerd „Na mijn
pensioen, op mijn 55 e ben ik
daar mee begonnen Voor die
studie kwam ik zoveel in musea
dat ik me vanzelf ging mteresseren voor het schilderen zelf "
Van Gogh is zijn favoriete schilder „Want hij heeft een prach
tige stijl Hij schilderde mensen
in hun eigen omgeving Ik vind
zijn kleuren tevens erg mooi"
Ook de persoon Van Gogh trekt
hem aan „De tragiek van zijn
leven kennen we door de brieven die hij aan zijn broer
schreef Die broer toont trou
wens een enorme liefde voor
hem "
„Zelf kan ik niet tippen aan
zo iemand als Van Gogh Ik ben
maar een amateur en ik doe ei
genlijk maar wat" Waarom hij
de kerstkaart gemaakt heeff
Zijn vriend bemoeit zich ermee

[erkdiensten
Weekend
24/25 december 1995
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10 00 uur ds v Leeuwen
Zondag 23 00 uur (kerstnachtdienst) ds v Leeuwen en jonge-

renkoor Eerste Kerstdag 10 00
uur ds v Leeuwen, Herv koor
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15:
Zondag 10 u en Eerste Kerstdag
10 u ds vd Vate

Vijf jaar geleden

Vijftien jaar geleden
Bommelding De bewoneis van Nieuw Unicum
zijn geëvacueerd vanwege een bommelding Bij
de politie kwam een melding binnen dat binnen
tien minuten een bom zou ontploffen Uiteinde
lijk taleek het vals alaim De bewoners, die mid
den m de nacht de vneskou m moesten bleven
er tamelijk rustig onder

H

j Weekenddiensten

Speelweek van 21 t/m 27 December

ENGELSE VERSIE
[NEDERLANDS ONDERTITELD

Weekend:
23/24/25 1995
POLITIE Alarmnummer 06 11
In andere gevallen tel (023 )
5713043
BRANDWEER Alarmnummer
06-11 In andere gevallen
023 5159500 of voor info over
dag (023 ) 5761584
AMBULANCE Alarmnummer
06 11 Anders tel 023-5319191
HUISARTSEN: Gezamenlijke
waarnemingsregeling J Ander
son, B van Bergen, C Jagten
berg, G Mol, P Paardekooper,
H Scipio Blume, P Weenink
Elk weekend, avond/nacht van
af 16 30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-)
5730500 De spreekuren van de
dienstdoende arts zijn zowel op
zaterdag als zondag van 1 1 30
tot 12 00 uur en van 17 00 tot
17 30 uur Een afspraak is niet
nodig
Tandarts Hiervoor de eigen
tandarts bellen
Apotheek: Zandvoortse Apo
theek, H B A Mulder, tel (023 )
5713185 Openingstijden (alleen
voor
recepten)
zaterdag
11 00 13 00 en 17 00 18 00 uur,
zondag
11 30 12 30
en
17 00-18 00 uur Buiten de ope
ningstijden informatie over de
regeling via tel nr
(023-)
5713185
Wijkverpleging Voor spoedge
vallen na kantooruren tel
06 8460
Verloskundigen: Mevrouw E A
de BoerBurgh en/of mevr
A C M Gombert en/o! P J van
der Deijl, Kochstraac 6A, Zand
voort, tel (023-) 5714437
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel
(023-) 5715847
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: Tel 023 5471471
Centrum Voor Vrijwillige Hulp-

Burgerlijke stand [
Periode 12 december tot en met
18 december

A.L
Do t/m Di
19.OO en 21.30

Ondertrouwd: Antonms Johan
nes Nijman en Astrid Yvonne
Nuboer Matthus Simon Anto
mus Roggekamp en Grietje Ot
tens Mark Johannes Rasch en
Maria Wilhelmma Versteege
Gehuwd: Michel Schaap en Ma
ria Sietske Botma

Woensdag 27 December om 19.30 uur

UNTIL the END of the WORLD
Regie Wim Wenders
met William Hurt, Sam Meill en Jeannc Moreau

WORDT LID VAN DE FILMCLUB
Qasthulsplein 5,2042 JM, Zandvoort, tel; 02507-18686

Geboren: Romée Elisabeth,
duchter van Adrianus Nicolaas
Ottevanger en Estelle Schluter
Eline Johanna, dochter van Jo
hannes Cornelis Ravensbergen
en Jacoba Cornelia de Jong Re
naldo, zoon van Willem Keur
en Patricia Cornelia Dijkstra
Overleden: Johanna Berendina
Palstra-de Ruijter op 88-jange
leeftijd Jan Forment op 81-jari
ge leeftijd Herman Strijder op
79 jarige leeftijd

verlening. Voor informatie, advies en hulp tel (023 ) 5717373,
op alle werkdagen
van
10 30 12 30 uur
Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort: Koninginneweg l,
tel. (023-) 5719393. Open op
maandag 09 15 - 12 15 uur, en
dinsdag t/m vrijdag van 09 00
tot 17 00 uur Afspraken tel
023 5719393

de badplaats door

Naam Het Circustheater Zandvoort mag per l
januari niet meer zo heten Op last van de rech
ter moet exploitant Play In de naam veranderen
van het meuwtaouwcomplex aan het Gasthuis
plein Doet Play In dat niet, dan kost deze over
treding tweeduizend gulden per dag of eenmalig
vijftigduizend gulden
Joods monument Een speciaal comité gaat taekij
ken of er een Joods monument kan komen op de
hoek van de Van Heemskerckstraat en de Johan
Mezgerstraat Kunstenaar Van Tetterode is een
van de initiatiefnemers
Misser De burgemeester geeft toe dat de over
schrijding van de brandweer geen onverwachte
overschrijding is, zoals eeider tijdens de raads
vergadering taleek In het gemeentelijk apparaat
is een brief blijven hangen waaruit blijkt dat de
brandweer door het verbouwen van de garage m
Noord meer geld nodig heeft
Geld De Stichting Zandvoort Promotie krijgt
toch subsidie van de gemeente Een deel van de
politici vindt dat de Stichting geen recht heeft op
de 12 duizend gulden subsidie, omdat alleen de
kas van de ondernemers gespekt wordt
ET GLIBBERFEEST is
weer begonnen Maan
dagmorgen zag ik een
vrouw van een jaar of
veertig vallen, terwijl ze uit de
bus stapte bij het Huis m de
Duinen Gelukkig hielp een ga
lante buschauffeur haar weer
overeind
Verderop in de Zandvoortse
laan gebruikte iemand anders
zijn vuilnisbak als houvast
Vlak voor de Manaschool zag
ik een meneer vervaarlijk shn
geren op een fiets en even
vreesde ik dat de bus hem zou
verpletteren Maar alweer
toonde de buschauffeur zich
van zijn goede kant Inde
Cees Kok hangt zijn schilderijen nooit te lang aan de muur. „Dan ga ik te veel foutjes zien" Kerkstraat had een mevrouw
Foto Bram de Hollander er de brui aangegeven Ze zat
op een tumstoel voor haar auto
„Cees maakt sinds drie jaar
De schilder is overigens al is niet m Zandvoort te bewon te wachten tot de dooi zou in
met kerst altijd een kaart voor weer bezig met een nieuwe deren Dat hangt in Amster vallen
familie en vrienden "
kaart over Lentehefdes „Ik dam, waar hij meestal schil
Bijna had hij dit jaar het ont denk aan een poes die zijn dert „Alhoewel ik de meeste
En bij het postkantoor was
werp gemaakt van schelpen en staart om een vaas met bloe schilderijen weggooi Want als ik zelf de klos zwaaiend met
knikkers op het strand Maar men legt Eventueel nog wat je ze te lang ziet, ga je je te veel een stapeltje kerstkaarten in
dat was praktisch wat lastig om jonge katjes erbij Maar het zit ergeren aan de kleine foutjes " mijn hand schuifelde ik de
De inzending van Cees Kok staat op Prinsesseweg over Ik kon nog
op te sturen „Ik zag het niet zo nu nog alleen in mijn hoofd,
speciale pagina elders in deze
zitten om er zelf een foto van te dus ik kan er nog niets van la- een
krant Op de voorpagina is de kerst net de mond van de brievenbus
maken en die in te zenden," legt ten zien "
kaart van een andere Zandvoortse in grijpen, anders had ik ook een
Kok bedachtzaam uit
Ook het meeste andere werk zender te zien die aan de wedstrijd onzachte landing op de stoep
meedeed
gemaakt Op zo'n moment voel
je je een kalfje dat net uit zijn
moeder komt
Maar ach, achter een kop
warme chocolademelk ziet de
Roomskatholieke Kerk, Grote Zondag 23 00 uur nachtmis Vrijzinnige
Geloofsgemeen- winter er in Zandvoort op een
Krocht 45:
met Cecüiakoor
schap NPB, Brugstraat 15.
vrije zondagmiddag alweer een
Zaterdag 19 00 uur kerstvigili Eerste Kerstdag 10 30 uur vie Zondag 10 30 uur geen dienst stuk aangenamer uit Want wat
viering met A A P -koren
ring met Cecihakoor
Zondag 19 00 uur kerstdienst Eerste Kerstdag 15 00 uur Eerste Kerstdag 10 30 uur mw
voor kinderen met kinderkoor Kindje wiegen
Brostrom Bruin

(ADVERTENTIE)

A.L
Dagelijks
13.30 en 15.30

met

T.intü J.ins de Kraai De kleren van Tante Jans de
Kraai zijn voortaan te bewonderen m het Cultu
leel Centrum De Zandvooitse overleed m 1950
Haar dochter bewaarde al die ti]d haai kleren
Tante Jans, die eigenlijk Van der Meij heette
kwam aan haar bijnaam doordat haar man op
een bomschmt met de naam 'de Kraai voer
Geen theater meer Henk van Ulsen, die ooit de
eerste voorstelling mocht doen, heeft ook de
laatste voorstelling m het Cultureel Centrum
verzorgd „Kijk los van alles en ik ken natuur
lijk de problematiek niet Maai de tijd dat dit
theater in gebruik is geweest, is natuurlijk te
kort Het lijkt alsof je een kind een opleiding laat
volgen en dan f bij het eerste het beste slechte
rapport zegt s op er maar mee "

fietsers Het hoeft voor mij dan
ook met meer te ijzelen zodra
de gemeente alle fietspaden on
derspuit wanneer het begint te
vriezen Dat heeft grote voorde
len Op de eerste plaats kun
nen de kinderen hun schaatsen
uit het vet halen en op de twee
zijn de Waterleidingdumen
mooi als de rijp de omgevallen de plaats is er geen volwassene
meer die nog een goede reden
bomen en het helmgras be
heeft om m de auto te stappen
dekt Wat kun je genieten van
Tijdens de derde inspraaka
een reiger die traag over een
vond over de gemeentelijke
kanaal vliegt En hoe rustge
concept structuurschets op
vend is de zee als de mist haar
perden twee ambtenaren im
bedekt
mers dat de Zandvoortse auto
Ik verlang bijna naar het
mobihst een comfortabel alter
natief geboden moet worden
schaatsspektakel dat taij deze
Daarvoor wilden ze zelfs een
koude temperaturen hoort Al
hoewel gewoon schaatsen al
fietspad door de begraafplaats
een feest kan zijn, herinner ik
aanleggen
me het liefste de winter van
Welnu, daarom zeg ik ge
eenjaar of vijftien geleden
bruik dat geld voor een ijspa
Destijds woonde ik m een dorp dennet Veel goedkoper, en
veel minder omstreden Al zal
vlakbij Rotterdam, was dol op
de spierpijn na de eerste dag
rolschaatsen en kreeg voor
Sinterklaas echte kunstschaat even tegenvallen (Maar daar is
sen De pret was compleet toen tijgerbalsem een beproefd mid
del tegen) Je rijdt zo van Oud
een dikke laag ijzel een week
Noord naar het Zandvoortse
lang alle straten bedekte Alle
station of van Zandvoort Cen
kinderen mochten op de
trum naar het station van
schaats naar school Natuur
Heemstede/Aerdenhout En
lijk was het voor de volwasse
nen minder leuk, maar ja, die
om de zoveel meter staan een
kregen de rest van het jaar hun paar middenstanders met koek
en zopie, zodat zij in de winter
zin
ook nog wat verdienen Ja, dan
Nu ik ook volwassen ben,
snap ik die angst voor ijzel wat mag het van mij best winter
zijn
beter, omdat het inderdaad Ie
MONIQUE
vensgevaarlijk kan zijn voor
automobilisten, voetgangers en
VAN HOOGSTRATEN

Glibberen

Kleinste huisje van Zandvoort
diende als garage voor Fiatje

Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel
13459 bgg 023 5320464 Spreek
uur
op werkdagen
van
9 00 10 00 uur Verder volgens
afspraak
Telef. Meldpunt
Sexueel
Geweld
tel
023 5340350 op werkdagen
12 00 14 00 uur en maandag +
donderdagavond
19 00 21 00
uur
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023 5159700, van
08 30 tot 17 00 uur
Zandvoortse Vereniging van
Huurders Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 19 00 - 21 00
uur (023 ) 5731618 (Secretari
aatZVH) Schriftelijk Postbus
287, 2040 AG Zandvoort
Woningbouwvereniging EMM.
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst
(023)
5717577
Storingsnummer gas buiten
kantooruren tel 023 5235100
(nv Energiebedrijf Zuid Kenne
merland Tijdens kant uren
5235123
Taxi: tel (023 ) 5712600
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel (023) 5714131
Open ma 14 17 30/18 30 20 30
uur, di 14 17 30, woe 10 17 30,
vrij
10-12/14 17 30/18 30 20 30
u , zat 10 14 uur

grote raam in de voorgevel uitneembaar gemaakt. Aan de hnkerkant zaten ook wat planken
die werden weggehaald, al\orens het autootje naar binnen
kon Maar ook moesten er \vat
planken op de onderdorpel woi den gelegd
De/e parkeertoestand \v as het
ter
Volgens huidige maatstaven gemeentebestuui uiteindelijk
is dit pand te klein voor be\\o- toch te goitig en de eigenaar
nmg Een tijd lang diende het werd gesommeerd de situatie in
onderkomen als garage voor de originele staat i erug te bren
Met mede\\(.rMnii van
een Fiat 500 Daarvoor was het gen De kunstenares Anen van
C J Waüenaar
Waterland verzocht het gemeentebestuur daarom het
(ADVERTENTIE)
pandje te mogen restaureren en
als. atelier te gebruiken Zo
kwam het huis met aanbouw tot
stand
Voor het pand dienst deed als
garage, was het een eenkamerwoning met een bestede en een
fornuis om te koken en de kanier te %erwarmen De muren
waren gemetseld van een uitzondcrhik formaat baksteen (22
bij tien bij 4,5 centimeter), het
zogenaamde Vecht-formaat, die
Motorola GSM 5200
werd gebakken aan de Vecht
+ gratis extra Varta High Cap accu t.vv.v. 169,-* Deze brede platte handvorm
steen is nu verwerkt in de
Mctbepeiktc dekking PAkupn]s
schoorsteen De muren 7ijn /olandelijke dckkmi; op a.imins;
als bij alle vissershuisje wit gepleisterd en van een ?\\art plint
OP=OP
voor/ien
Het onbeschoten zoldertje
was bedekt met Oudhollandse
*A Ik i n in i omhuii t u m t i ui nu
rode pannen met hier en daai
I ilxrti.1 t-\tn ilnmiununt
een gri]^e ol gla/en pan De /older was bereikbaar met een steile, houten steektrap. Het trapgat kon worden afgesloten met
imv
een luik, zodat de warmte uit do
Inil BTW 11fa30
\\ oonkamer niet naar boven kon
BRENGT LEVEN IN BEELD
ontsnappen
Hoofddorp Kruis\\cji 656 Heemstede BinmmM.u 151
l oto Andie I u.bunm
Als v\e het oxer monumenten
voor de kleine man hebben, zijn
we m de Ro7enobeli>traat 10,
voorheen Kruisweg 10, aan het
goede adres. Dit kleinste huisje
van Zandvoort had zonder de
huidrge aanbouw een oppervlakte \ an circa vier bij vier me-

Capi-Lux gaat
Mobiel telefoneren

Pakketprijs

donderdag 21 december 1995

Weekmedia 17

Kerstbomen in volle glorie. Kerstliedjes op volle sterkte.
En Kerstshows in vol ornaat Kom naar Meubelboulevard Diemen
voor nieuwe meubels vol sfeer!
VAN ALLE STIJLEN THUIS.
Dagelijks open v.m 9 30 lot 17 30 uur
Zaterdag tot 17 00 uur,
van 13 00 tot 17 30 uur

Altijd voldoende gratis
parkeerruimte bij alle zaken

van|<eeuwi|k
-«-^

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-iiilM-rlriitii', kunnen «onlrn (•«•/••t .n,-r l of 2 k«loimurn hm-ilh' iu divrrM' IrttrrjjrnolU'n.
l'urtirulirn'N MT^ij/rn wij naar dr spcriak- [jolt op dr
|>:ipmi ..MICHO'S".
IMiiaKiii^ J-« mogelijk ij) dr >o]^'rjidr ciJitjc:

/. \\HVOOHTS N I E U W S B L A D ƒ()..")! pi-r niilliniri.-r.
Sluitingstijd: <lin-da^ 12.00 uur.
l kunl n\v trk.st IrlrfoniM-h upgrtrli: 023-."iT17lf>6 of
af<ir\ril//cnilrn :ian:
* /un<l\i«>n.s \icmvsblad. Ciisiimispli-in 12. 2ütil\l
XaniKnorl:
Plaalsiiif; is ook mogelijk in dr vol»rmlr romhimitic:
\\2.Xand\dorts iN'iriiu.shlad. Arnstrlvrrn.s ^ rrkhlad.
llilliooni'-r Courant, dr Monde Vrllrr. Aidsnirrrdrr
Coliranl. allr <-<lilir.s van hrl Am.slrrdiini- Slad.slilad. dr iN'inmr Wci-spcr. ƒ5.82 prr nlillimrtrr.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
T^ Infornuitir ovrr on/e ovrri^r aanlrrkkrlijkr advertrnlifroinbinatir.i in dr Micro's zijn op aanvraag op
orur kantorrn verkrijgbaar.
:A- Voor brirvrn onder nnninirr wordt l re^rl extra in
rckcninj! flebraebt. alsmede ƒ!!.-- udni.konlrn.
^ Bij plaatsing in di- Micro's uordrn geen beuijsniunmer.s \crstmml. Op vrry.oek wordt aan lulverleerdcrs builen hel \er.sprri<linf;sf;rbird één kranl verMuurd. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rckrniii£ Jïeliriiclil.
Alle prij/.en e\cl. 17.5<7r BTW
l' kunt dr tekst van mv Micro-ad\erlnilieroinbinalir Z
lelefouj.scb opgeven:

020-562 62 71

DIAPRESENTATIE
Smaragd Reizen
Woninginrichting
roepsreizen 1996 Sumatra/
Java/Bali/Lombok op zat.
23/12 13.00 uur in de Meer- iRATIS gemaakt al uw kap/aart, Osdorperplein 205, Am- Den, draperieën, overgordijien en vitrages v.a. ƒ 9,95 p.
sterdam. Tel.: 0228-312231.
mtr. Uw bankstel v.a. ƒ 400,*Help de Polen. Stuur 'n gestoffeerd. Boot-, caravan/oedselpakket! Wij hebben of bankstelkussens gratis gejvt. 'n adres: 02907-5235.
naakt ,,de Vries" gordijnenen stoffering. Haarlemmerdijk
Het kou lijden zit erop.
168 Amsterdam-C. Tel. 020 ïindelrjk een warme helm
op je kop. Manon, Johan, 6220981. Dond. koopavond.
Rhonice, Herman.
Beeld en geluid
KERST
Salade's en buffetten
en zelf geen zin?
l Te koop: cd-speler ƒ 150;
Bel voor info: 023-5712932.
assettedeck, merk JVC
vlorgen is de dag dat ik bij f 100. Tel.: 023 - 5715923.
mijn grote zus achterop mag.
Jaimy
Verhuizingen
Vlorgen mag mijn 16-jarige
ïiendin zonder smoes
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
de disco m.
Dimitn. omerverhuizingen. Voll. verz.
ar Nico en Wim, de bloemen Dag-nachtserv. 020-6424800.
an 1 dec. staan nog bij ons.
Groetjes Bert en Maaike xx.
Onderhoud,

reparatie,
Sheila kijk uit voor
overstekende lantaarnpalen.
doe-het-zelf
Marcel
• Shiela, morgen 16 jaar,
DE KLUSSENBUS
mensen kijk uit voor het gele Voor iedere klus, bellen dus.
gevaar. Geert, Nelleke.
Tel.: 023 - 5713780
SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

{dit nummer is niet \oor bey.or^klaclllen) of zenden aan:
MirroV Wcekmedia

Tel. 5713529

Pitethii» 156 - 1000 AI) AmsU-rdam
Di- sluitingstijden pelden voor plaatsing in dezelfde
werk.
\"oor dr brtalin» ontvangt u een acceptgirokaart.

In verband met de
feestdagen zijn de
sluittijden afwijkend.
Uw micro advertentie moet
uiterlijk donderdag
21 december om 16.00 uur
in ons bezit zijn.

Welkom in Zandvootl oudis. Het is hier wel iets koeler,
iroetjes Chris, Monique.

Personeel
aangeboden

Schoonheid en
verzorging
HAIR-WEAVING
100% echt lang vol haar
v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
Ook met clips en onder rembours. Tel.: 023 - 5714606.

Woningruil
TUINMAN ƒ15,- p.u.
Alles leverbaar: straattegels
en hekwerken, met garantie.
Tel.: 023 - 5352412.

Huishoudelijk personeel gevraagd

DE GAPER DRUGSTORE
vraagt per direct een interieur-verzorgster
voor 2 ochtenden in de week.
Inl. P. Olieslagers of G. Olieslagers tel. 023-5712513,
De Gaper Drugstore, Kerkstraat 31.
Wie wil mij 1 ochtend m de • Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
week helpen. Mevr. Keur,
de colofon in deze krant.
Enqelbertsstraat 64.

Divers personeel gevraagd

Opleiding Beveiliging
Begin januari start VNV Beveiliging i.s.m. het cursusinstituut
B.O N. een intensieve avondopleidmg voor het Basisdiploma
Beveiliging in Amsterdam. Vraag tijdens kantooruren een
brochure aan op tel. 030-6962211.

WEDDEN DAT JE HET NIET KUNT,
HET NIET WIL, EN HET NIET REDT....
OM SUCCESVOL EN RIJK TE ZIJN
IN 1996!!!
Het enige dat wij van jo vragen is representatief uiterlijk,
goede beh. v.d. Nederlandse taal, voldoende doorzettmgsvermogen, zelfvertrouwen, prestatiegencht, i.b.v. eigen auto
en geen hekel hebben aan veel geld verdienen.

750 RUILADRESSEN
n A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.

REAGEREN OP EEN
CONTACTADVERTENTIE?

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL
Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

bezorger/ster
voor wijk Noord-Boulevard Minimum leeftijd 15 jaar.
Aanmelden- 023 - 5717166.
Werken in een leuke en discrete sfeer! Club Boys for
Men zoekt jongens van 18-25
jaar. Tijden in overleg, tussen
15.00-03.00 uur. Beschikbaarheid tijdens feestdagen gewenst. Informatie? Bel:
020 - 638 15 12 of kom langs;
Spuistraat 44B te A'dam.

Grand start
Per direct diverse functies.
Voor traming/evt. opleiding
wordt gezorgd.
Voor imp./exp.bednjf
wegens uitbreiding in Holland
Bel voor een afspraak tussen
900-17 00 uur: 020-6920191.
» Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

Oproepen
Mededelingen
• Al mijn tennisvrienden wens
ik een fijne Kerst en een
gezond 1996»! Kusje Aletta

Hotel Hoogland

Dat kan nu heel simpel,
snel en discreet,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het
hoofdmenu een 4.
S.Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!
Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie
in ruim 5OO.OOO brievenbussen.
Wat moet je doen?
1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. Spreek ccn leuke, spontane advertcntictckst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf
deze op: u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie
tc beluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem ingevuld samen met een cheque
van ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5. Na verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken
reacties op uw advertentie afluisteren.
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken via 06-350.15.15.6. (1,00 gpm)

(in bloklcuers invullen, l letter is één vakje. Een spatte geldt ook als één vakje]

Vul hieronder het unieke G-cijfcrigc boxnummcr in dat u na hel inspreken
van u\v advertentie van de bclcomputcr hebt gekregen.
Het boxnummcr is:
Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.

Stuur de ingevulde
coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
1
• Bewoners en personeel van Weekmedia. Afdeling Micro's. Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van ƒ 25.- bij tc sluiten.
Nieuw Unicum wens ik gezel
lige feestdagen' Aletta C.

Welke spont., vrolijke, energieke, sport, vrouw zou een
relatie willen opbouwen met
spont., serieuze, spraakzame
en betr.b. j.man van 45 jr. Hou
jij van huiselijke gezelligheid?
Bel eens. 06-350.15.15.6 boxnummer 984957 1gpm.

Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
Cupido: erkend, voordelig en
één yan Nederlands grootste
relatie-organisaties.
EEN PASSENDE PARTNER in
uw omgeving? N.H./Z.H./Utr.
Relatiebemiddeling voor
alleengaanden.

Stg. Samen Uit
Samen Thuis

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
0229 - 247445 / 071 - 5898135.

Vakantie Binnenland

Jan Best

Uitgaan
VLOOIENMARKT
zat. 13 jan Haarlem Schalk
wijk, 't Schalkererf, 100 kra
men, toegang ƒ 2,50, van 9.00
- 16.00 uur, alleen 2e hands
Tel 020 - 6156856.

Huwelijk en

TAFELS

Bel tijdens kantooruren en maak een afspraak
071 - 5234458, afdeling personeelszaken.
zoekt per 3 januari een

Ik ben Wendy en ben 30 jr.
Ik ben op deze manier op
zoek om mijn kennissenkring
uit te breiden. Spreekt dit je
uw adres voor koud buffet aan, spreek dan wat in en je
en bittergarnituur.
hoort snel iets van me.
Tel.: 023-5718812/5715619. 06-350.15.15.6
boxnummer
Zoekt u ruimte voor vergade- 930581 1gpm.
ring, feest, club of partij? Ik (man) wil graag een serieuKomt u dan eens praten met ze reactie op mijn box. Ik zou
mij, A.J. v.d. Moolen,
graag een serieuze date met
Gemeenschapshuis, tel.:
jou willen. 06-350.15.15.6
023-5714085 of 5719652.
boxnummer 945529 1gpm.

Party-service
PELIKAAN

STOFFEERDERIJ/restauratiekennismaking
atelier gespecialiseerd in
ouderwets vakwerk, ook voor
capitonneren in stof en leder. Eén telefoontje is genoeg
M. Lammertse 020 - 6181883. om in contact te komen met
't BINNENHUIS, in- verkoop de persoon van jouw keuze,
antiek, kunst, oude inboedels. 'robeer het eens en bel
Gasthuisplein 3,023-5715760. 06- 350.222.21. (100cpm).
Als alle beloftes goud zouden
zijn, dan was ik (vr.) nu steen300 in voorraad
•ijk. Wie bewijst mij dat er nog
antiek, klein,
3chte mannen met 'n hart begroot, dik, dun.
staan? Wie durft deze uitdaging aan? 06-350.15.15.6
Doxnummer 981100 1gpm.
Keizersgracht 357,
Amateurfotograaf zkt langs
020-6232736.
deze weg contact met een
Showroom:
zeer aantr. dame met mooie
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
billen. 06-350.15.15.6 boxnummer 969914 1gpm.
Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng, Spinnerij 33, André zoekt een leuk meisje
Amstelveen, tel. 020-6473004. om iets mee te beginnen! Ik
heb d.bl. krullend haar en hou
van uitg., paardrijden en fotoLessen en clubs
grafie. Wie durft te bellen op
mijn box. 06-350.15.15.6 boxEngels v. beginners + half- nummer 301695 1gpm.
gev., ƒ5 p/u, begin 8/1 +
3en jij die ruige, robuuste,
11/1. PROGRESS: 020
breed gebouwde Kerstboom
6738412.
waar ik, vrouw, op zoek naar
PIANOLESSEN
ben en Sta je stevig in je
Klassiek en modern
schoenen? Bel me dan. 06door gedipl. lerares.
350.15.15.6
boxnummer
Tel.: 023-5718486.
981503 1gpm.
Dag! Aarzel niet! Heb jij net
Zalenverhuur
als ik (man) zin in een blinddate. Ik zoek een aantr. vriendin om mee te gaan stappen
en uit eten. 06-350.15.15.6
voor uw feest,
boxnummer 301565 1gpm.
party of receptie.
Donkerblonde Jan met bruine
Tel.: 023 - 5715541.
ogen zoekt een leuke, symp.
vrouw die samen met hem
van het leven wil genieten!
Wie wil hem beter leren kennen en belt nu naar zijn box.
06-350.15.15.6 boxnummer
301654 1gpm.

Wij bieden jou: een goede opleiding en begeleiding, met
100 % inzet, een uitzonderlijk goed inkomen en een prettige
werksfeer, geen eigen investering!

Zandvoorts Nieuwsblad

Op de Sniep, Diemen

PONYPARK SLAGHAREN
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend.
Gratis gebruik van 50 fantastische attrakties, wild west
shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier en gezellige
avondprogramma's. Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000.
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
Vakantiehuisjes met eigen rijpony voor de kinderen.
Nabij het Ponypark Slagharen. Gratis gebruik van 50
fantastische attrakties, wild west shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's.
Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000.

Te koop
aangeboden
diversen
• Philips ktv, 53 cm, 12 kan.,
ƒ75; metalen stapelbed, ƒ 50;
zonnebank, ƒ 150: 5714043.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Weer zo'n hoge telefoonAuto's en
rekening ontvangen?
auto-accessoires
BESPAAR tot 77% op uw buitenlandse gesprekskosten.
Anonieme telefoonnrs. van
WIKA BV
Geen verdere kosten. Global
STUDENTES, ze geven echt
Autoruiten en kentekenpla- hun nr. 06-9501 (75 cpm).
Acces, als beste getest.
ten. ƒ 150,- voor een nieuwe
Voor info: 06-53486074.
voorruit? Belt u even voor informatie. Tel. 023 - 5731613.
in heel Nederland
Onroerend goed
GEHEEL PRIVÉ
en woonruimte
Thuis doorgeschakeld
Rijles auto's

te huur
aangeboden

en motoren

in 5 dagen

MiCRO's

Hoi boys! Je spreekt met
Karin. Ik zoek een gezellige,
vrolijke jongen, 20-25 jr, die
met mij de Kerstdagen gezellig wil maken. Wie reageert^
06-350.15.15.6 boxnummer
375381 1gpm.
Ik ben een jongeman van
en zoek een leuke meid, 2328. Mijn hobby's zijn model
bouw, schaatsen en mijn
auto. 06-350.15.15.6 boxnum
mer 301535 1gpm.
Ik ben Monica, 22 jr, en een
leuke, gezell., eerl. meid! Ik
ben makkelijk in omgang en
makkelijk
m onderhoud
Spreek wat in op mijn box en
we zien wel. 06-350.15.15.6
boxnummer 957262 1gpm.
Ik (vr.) zoek een leuke jongen
Wie reageert er? Ben jij nog
behoorlijk jong? Reagee
dan! Doei! 06-350.15.15.6
boxnummer 987877 1gpm.
Ik (vr.) zoek een leuke knu
voor gezell. avonden en een
leuke relatie. Ben jij tussen de
25-35, dan graag een reactie
op mijn box. 06-350.15.15.6
boxnummer 301449 1gpm
Ik, vrouw, zoek een nette man
van enig niveau tot 65 jr voo
een gezellige en echte
vriendschap. 06-350.15.15.6
boxnummer 950644 1gpm.
Janet, 38 jr (1 zn.), zoekt man.
34-42 jr, voor vriendschap, die
hopelijk uitgroeit tot voll. en
gelijkw. relatie. 06-35015156
Boxnr. 996765.

JIJ!
Bent de man waar onze
dames thuis met smart
op wachten!

Bel Dames Thuis BEL OOK! 06-96.88

GESCHEIDEN en toe aan 'n
Alblas Verkeersscholen
nieuwe start? Veel vrouwen
T.h.
per
1-V96
zomerhuisje
zijn ook op zoek: Bel 06ƒ650 p.m., eigen opgang,
UW RIJBEWIJS
350.290.15 (1 gpm).
douche, toilet. Tel. 5719534.
Nieuwkoop, 01724-8361.
Goedendag! Ik, man, zoek
een leuke vriendin. Ik ben monogaam en hou van alles wat
met humor te maken heeft,
en ook nog van muziek.
06-350.15.15.6 boxnummer
301288 1gpm.
Hallo dames! Ik ben Richard,
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolheb blond haar en blauwe
gende voorwaarden: • inzenden uitsluitend via de
ogen. Heb jij voor vanavond
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgenog geen plannen en wil je
geven • verloren/gevonden • weg/aan komen
Amsterdam onveilig maken
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor parmet mij. Bel dan gerust.
ticulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
06-350.15.15.6 boxnummer
f 300,- uitkomen.
993207 1gpm.
Hallo heren! Ik ben Marga,
een 62-j. vrouw. Ik ben jong
slank, vlot, jeugdig en ik zoek
een jonge, zachte man mei
stijl. Geen 100 kg en niet kleiner dan 1.78. 06-350.15.15.6
boxnummer 977038 1gpm.

DOMINANT of onderdanig?
Bel SM-kontakt voor strenge
afspr. 06-32032999 (75 cpm).
DOORSCHAKELSEX!
06-320.323.66. Dikke negerin
Tietsia ligt met haar benen 53 dames live voor 'n heet
omhoog thuis te wachten tot gesprek. 06-97.79 (1 gpm).
jij belt. 1 gpm.
Doorschakel-sm!
Hard/soft
SM. Beluister hun boodshap.
06-95.06. SUPERLIVESEX
1 gpm. Laat je doorverbinden Kies 'n meesteres voor live
gesprek. 06-320.321.66 1gpm
naar een hete meid!
06-95.09. De lerares geeft Effe Snel Live! Geen doorthuis Sexlessen. Ze zit op de schakellijn maar meiden die
bank en onder haar rok zie je klaarzitten om jou in 3. min. te
geen slipje. Langzaam streelt laten klaarkomen. Bepaal zelf
ze haar dijen. Jeetje wat een hoe. 06-320.320.63 1 gpm.
grote. Kom maar, hier heb je Effe vlug! De comp. draait 't
'n condoom. 06-95.09 1 gpm. privénr. van 'n leuke meid. Gn
06-96.36 Meisjes (18) Live Sex wachttijden of visitek. op elk
1 gpm. Ze kronkelen met hun type telf. 1 gpm 06-97.93.
naakte lichamen. Jij mag live. Geen wachttijden. Direct 'n
06.9720 * PASSIE *! Apart vrouw live aan de lijn. 1 gpm
Nieuw! Direct Live met 'n hete 06-95.60, Doorschakelsex!
meid! Je hoort direct welke Grieks! 06-95.91 Pak meisjes
vrouwen op de lijn zijn, man- (18 jr) achterlangs. Onder hun
nen hoeven geen visitekaartje rok naakt. Glij maar. 1gpm
in te spreken. Bel, er is altijd
wel 'n lekkertje op de lijn! Ter GROEPSEXBOXJJve. 1 gpm.
introductie slechts 50cpm. Rijp, jong (18) & negerinnen
Vrouwen gratis op 06.4699. wachten! 06-95.93 Live Grieks
06-97.20 PASSIE. Direct apart Heerlijk DISCREET apart met
Nieuw! Direct Live met 'n hete hete vrouwen uit Amsterdam.
meid. Je hoort direct welke 06-320.322.11 (75 cpm).
vrouwen op de lijn zijn, man- Hete vrouwen geven echt
nen hoeven geen visitekaartje tel.nrs. voor TEL-sex! Bel NU
in te spreken. Bel, er is altijd 06-9580 (75 cpm).
wel een lekkertje op de lijn.
Ter introductie slechts 50 HOMO-KONTAKTÜ! Zoek
cpm. Vrouwen gratis 06-46.99 ook snel een hete knul?!
06-9518 (75cpm).
06-98.70 De SNELWIPLIJN!
Zorg dat je hem gereed hebt **HOMO-KONTAKTEN**
want ze wil effe vlug in 3 min. Direkt apart met een hele
Geen doorschakelen! 1 gpm hete knul uit Amsterdam!
50+ SEXKONTAKT. Voor he- Bel nu 06-9613 (Nu 50 cpm).
ren die op zoek zijn naar 'n HOOGTEPUNTEN! Hoor 30
rijpe vrouw 06-9702 (75 cpm). vrouwen in 1 min. klaarkoZe gebruiken de
ANONIEME sexafspraakjes men!
middelen. Je kunt
Sexkontaktlijn
Amsterdam vreemdste
ook live! 06-98.58 (1 gpm).
06-320.330.79 (75 cpm).
HUISVROUWEN geven
ANONIEME sextel.nrs. van tel.nrs. voor gratis sex bij hen
hete vrouwen, ze geven echt thuis. Bel 06-9664 (75cpm).
hun telnr. Bel 06-9737 75cpm

06-Nummers

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)

• 24 u/p.d. 1 gpm.

06-98.50

Linda, 30 jr, zkt mannen voor
telef .sex. Ik wil 'n hoogtepunt.
Thuis privé. 06-98.40 (1 gpm).

24 u/p.d. 1 gpm.
DIKKE hete vrouwen zoeken
mannen voor echte sex!
Bel nu 06-9776 (75 cpm).

Linda de verkoopster! In het
magazijn drukt ze je op de
grond. Ik wil je voelen schatje!
06-96.25 1 gpm.

voor de particulier:
3 regels gratis
met vermelding van uw postcode naar ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
hr.o.nr.... bun v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
Gratis Micro's en betaalde
recht voor zonder
Micro's moeten worden ingele- "Pgave van redenen
tc ksten te w zi en of
verd bij een aanleveradres
.
. 'J S
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur. nlct °p tc nemenBetaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ëd 17

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:
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Hoogstandjes paardendressuur

Vissers vangen
ton kabeljauw

ZANDVOORT - De dres,uurwedstrijden in Ruiter,portcentrum Rückert zijn
'.[•n groot succes geworden.
ïowel de senioren als de
i'iigd reden voortreffelijke
,arcoursen in de bak. Bpinidien werden de wedstrijn'ii gevolgd door bijzonder
••>el toeschouwers, waarioor het geheel zeer sfeer•i)l overkwam.

met de eerste plaats strijken. stelijk naar de derde plaats op tweede en derde plaats.
ZANDVOORT - De leden van
De tweede plaats was voor Rosa Belinka.
In de Proef BI waren de
de Zeevisvereniging Zandvoort
van der Staay met Robedoes,
krachtsverschillen minimaal.
hadden de dag van hun leven
terwijl de derde plaats van AnJosca Giesbergen reed een De spanning was in groep l te
tijdens een Noordzeewedstrijd.
nemarijn Laan met La Reine er prachtige wedstrijd in de Proef snijden. Uiteindelijk bleek SuMeer dan één ton kabeljauw
ook mocht zijn.
BI (groep 1) op Tico. Josca zanne Le Pevre met Odi de besvingen de vissers.
Giesbergen bleef de concurren- te te zijn, op de voet gevolgd
De 31 leden van de ZeevisverIn de categorie Proef LI ging tie ruim voor. De tweede plaats door Irene Verstappen op
eniging
Zandvoort, die cleelnahet er eveneens spannend aan ging naar Ellen Koper op Stranger en Dagmar Mey op
men aan de laatste Noordzeetoe. Odi werd zeer bekwaam be- Stranger en derde werd Yvonne Katinka. De tweede groep
wedstrijd van dit jaar hadden
reden door Miranda Heese- Alblas op Anoeska. Tico was maakte er eveneens een fraaie
enorm veel succes. Iedereen
mans hetgeen goed was voor ook in de tweede groep prima strijd van. Shantly Drijver op
ving vis en het hield maar niet
een eerste plaats. Kort daarach- op dreef. Elize Wilkes reed met Odi zorgde er voor Nathalie
op. Zo haalde Ton Goossens
ter legden Naomi van der Tico naar een eerste plaats ge- Botschuiyer op Rakker net
twee kabeljauwen van 78 centiOp zaterdag moesten de se- Bundt op Anoeska en Anne- volgd door Marianne Klooster- voor te blijven. Op derde positie
meter uit het water. Dat was
iioren aan de bak. Het jurylid miek Schuiten op Tico beslag man op Jade, die niet veel on- Lisa Wisker met Rakker.
echter nog niet de grootste
:reeg het heel moeilijk om de op een tweede en derde plaats. derdeed. Natascha van Zijl pakwant Harry Luik ving een dikaie prestaties te beoordelen. In de Proef B2 leverde Anoeska te met Odi de derde plaats.
Ook de Proef B2 liet zien verbuik
van maar liefst tachtig
t niveau was erg hoog en van goede prestaties. Bereden door
gevorderd te zijn in de drescentimeter.
K rachtsverschil was nauwelijks Jolanda Koning werd het een
Tussen de wedstrijden door suurwedstrijden. Nauwelijks
De meeste vis werd gevangen
-orake. Bij de privépaarden eerste plaats en de tweede prijs zorgde instructrice Marieke waarneembaar
krachtsverdoor Henk Nieuwburg name•ng het er spannend aan toe. ging naar Patricia Eland. Shei- Looysen voor een schitterende schil, maar er moet een winlijk dertig stuks. Met 22 vissen
r]ine Sweenen op Joker ging la Meijer reed niet onverdien- kür op muziek. Met het paard naar zijn. Daphne van Damme
volgden Cas Al en Peer van
Grammas gaf Looysen een de- met Tico scoorde een puntje
Warmerdam. De totale lengte
meer
dan
Suzanne
Langelaar
monstratie
van
grote
klasse.
(ADVERTENTIE)
van de gevangen vis was 40,44
op Anoeska. De derde plaats
werd gedeeld door Rosemarije De dressuurwedstrijden in Ruitersportcentrum Rückert waren een groot succes met veel meter.
De eindstand van de competiJeugd
Noordgraaf op Strike en Denise publieke belangstelling
Foto Persbureau Zandvoort
tie was als volgt: 1. Cas Al, 2.
Vielen er bij de senioren 42 Aarderwerk op Stranger.
Langereis, 3. Rob Demstarts te noteren bij de jeugd,
goed. Ook de kinderen doen het end te organiseren. Maar geluk- runt, vindt dat de ruitersport Klaas 4.
Prits Stiekel, 5. Henk
kwamen maar liefst 53 deelneAnnemarie Blankenstein, die heel leuk," stelde de manege- kig heb ik veel hulp en loopt het groeiende is. „Het gaat hier pri- mers,
en Rota Driehuizen.
mers aan de start. En de vele de organisatie in handen had, houdster, die bij de organisatie heel goed." De Zandvoortse, die ma, de groei zit er nog steeds in Franken
laatste pierwedstrijd vantoeschouwers konden consta- vond dat er heel goed gereden veel hulp nodig had. „Het is bijna drie jaar het ruitersport- en vooral kinderen vinden het af De
de Noordpier trok weinig taeteren dat er behoorlijk voor werd. „Het niveau is heel erg heel veel werk om zo'n week- centrum aan de Linnaeusstraat leuk om te doen."
langstelling.
was getraind om paarden te beOndernemers Vereniging Zandvoort
rijden op een dergelijk hoog niveau. Bij de oefenproef leverde
(ADVERTENTIE)
Valerie Bakker op Belle het
In navolging op ons bericht van 14-12-'95 beste
werk af. De tweede plaats
van Terry Schaasberg mocht er
j.l. delen wij mede de bijdragen hebben
ook zijn.
ZANDVOORT - Het stroef," meende Joost Berk- Dijkstra stelde dat sponsorontvangen van de leden
Zandvoortse handbalteam, hout. „De tweede helft was ech- schap voor een vereniging heel
Voor het A-diploma was Bas
dat sinds zaterdag onder de ter heel goed. Er werd in een belangrijk is en dankte de jonge
Smits de beste met Idonda, terv. Dam Vis B.V.
naam van ZVM-Rabobank hoog tempo gespeeld en zowel bestuursleden Johan Molenaar
wijl Charlotte van der Raadt
aantreedt, gaf Lacom hand- aanvallend als verdedigend wa- en Guido Weidema voor hun
Foto Boomgaard
met Quiny de tweede plaats opProgrammering Z-FM
balles. Vooral in de tweede ren we bij de les. We staan nu inzet tijdens de besprekingen
in het midden, en daar met de Rabo.
eiste. Surprice kon met Kelly
helft kwamen de Zandvoor- keurig
Kabel 105.0 fin Ether 106.9 fin
v. Dam Magasin
horen we zeker thuis."
De directeur van de RaboHarder niet voor een verrasters
los
en
wonnen
zoals
het
Maandag tot en met vrijdag
bank, de heer Van der Voort,
sing zorgen, doch de derde
wilde
met
26-19.
Waarvoor onze dank
Doelpunten: Cor van der Koe- kreeg het gevoel voor Sinterplaats was best goed te noemen.
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
Voor ZVM-Rabobank moest kelt 14, Jaap Loos 3, Goran Bo- klaas te worden aangezien.
11.00 t/m 14.00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
0.00 t/m 14.00
ZFM Nonstop service (op di en do)
Ashley van Zijl reed met Rakde thuiswedstrijd tegen Lacom gojevic 3, Peter Pennings 2, Nik „Dat is echter niet zo," stelde
Wij houden u van de stand van
afgewerkt worden in de Bloe- Grijakovic 2, Martijn Hendrik- Van der Voort. „De sponsor
ker ijzersterk naar de eerste
14.00 t/m 16.00
4 decades
zaken op de hoogte
mendaalse sporthal. • Deson- se l, Patrick Terpstra 1.
steekt geld in de club en daar
plek voor het B-diploma. Joyce
16.00 t/m 18.00
Hitversnelling
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
danks namen de Zandvoorters
verwacht je wat voor terug te
Dorissen op Surprice en Mai
krijgen. Niet alleen topprestaeen 3-0 voorsprong. Het tempo
Buwalda met Katinka reden
20.00 t/m 22.00
Power Play (van ma t/m do)
Nieuwe
sponsor
daalde en Lacom profiteerde
ties van de topteams maar ook
een heel aardige wedstrijd, het22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
In een sfeervolle kantine van dat de jongeren bij ons gaan
van de Zandvoortse inzinking,
geen beloond werd met een
20.00 t/m 24.00
B.P.M, (alleen op vrijdag)
3-3. Toch hield het team van de handbalvereniging vond za- sparen voor de toekomst."
Zaterdag
coach Joost Berkhout een voor- terdag de ondertekening plaats Hierna werd overgegaan tot de
0.00 t/m 10.00
ZFM Nonstop service
van een nieuw sponsorcon- ondertekening van de contracsprong bij de rust: 11-10.
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
tract. De Zandvoorters zijn er ten. Behoudens een bepaald be12.00 t/m 14.00
Hand in hand
In de rust stelde Berkhout in geslaagd de Rabobank aan drag werden zowel de mannen14.00 t/m 16.00
Badmuts
orde op zaken en dat hielp. De zich te binden. Daardoor onder- als de vrouwentopteams in een
16.00 t/m 18.00
Europbreakdown
Zandvoorters speelden gecon- gaat de handbalclub een geheel nieuwe en zeer fraaie
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
centreerder en in een strakker naamsverandering. Minimaal outfit gestoken. De handtaalver20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
(tussen 22 en 24 uur live vanuit Danceclub Yanks)
tempo. Dat leverde meteen vele drie jaar, doch er is nog een eniging schonk de Rabobank
doelpunten op. De doelpunten- optie in het contract van twee een mooi reclamebord dat of in
ZANDVOORT - De zeven- lijn was er voor mevrouw Ko- mes Meijer en Sikkens en de
Zondag
machirie Cor van der Koekelt jaar, zal de handbalvereniging de sporthal of op het sportcomde en laatste wedstrijd in de ning en partner, de dames Göt- dames Van Os en Saueressig,
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
kwam los en binnen een kwar- de naam ZVM-Rabobank dra- plex wordt aangebracht.
tweede competitie bij de te en Koning, de heren Verburg die hun krachten mogen gaan
9.30 t/m 10.00
Ruth. Een levensbeschouwelijk programma
De pr-mannen van de club,
tier stond ZVM-Rabobank met gen.
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
Zandvoortse
Bridgeclub en Van Gellekom en de dames meten met de overige B-paren.
Johan Molenaar en Guido Wei20-12 voor. Daarna consolideerUit deze groep degradeerden de
12.00 t/m 14.00
Even Brunchen met...
v/as beslissend voor promo- Bosschert en La Grouw.
14.00 t/m 16.00
Badmuts
den de badgasten de wedstrijd
Voorzitter Geert Dijkstra dema waren apetrots met de
tie en degradatie. Deze laat- •De C-lijn gaf als beste vier pa- dames Dekker en Rooijmans,
16.00 t/m 18.00
de Zandbak
en wonnen gemakkelijk met 26- heette de aanwezigen, onder nieuwe sponsor. Volgens hen is
te zien de dames Van Leeu- mevrouw Verhaaff en de heren
ste wedstrijd leverde nog ren
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
wie de heren Van der Voort, met het afsluiten van een drie19.
en Slegers, de dames Hoo- Van der Meer, alsmede de famienige spannende momenten wen
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht
„De eerste helft verliep Scheefhals en Gieling van de jarig contract de continuïteit
gendijk en Veldhuizen, de da- lie Kerkman.
op.
Rabobank, van harte welkom. van de club gewaarborgd.
De heren Polak en Vergeest
werden in de A-lijn eerste met
ZANDstrijd was beH2 procent, gevolgd door de he- VOORT - Het
slist. Onder
ren Groenewoud en Smit op de zaalvoetballeiding van de
uitstekend
tweede plaats. De heren Em- team van Bumen en Van der Meulen eindig- chel Vis/ZN
verdedigende
Oscar
Vos
'ien op de derde plaats, hetgeen heeft
twee
soed genoeg was om de tweede nuttige overwerd
ZVM
ZANDVOORT
De is een half puntje meer dan Sicompetitie winnend af te slui- winningen geboekt. Voor de tien kwam de spanning weer te- permanent onder druk gehouten. Als goede tweede eindigden competitie werd gespeeld tegen rug. De Noorderlingen kregen den, maar ZVM verhinderde schaakclub Chess Society mon Bosma, die vorig jaar de
de heren Polak en Vergeest, ter- ZVM en met 5-3 gewonnen, ter- meer greep op de strijd en sloe- met kunst- en vliegwerk meer- heeft een aanvang gemaakt derde plaats in de eindrang"•ijl de heren Bakker en Brand- wijl de bekerwedstrijd tegen gen na een kwartier keihard toe dere treffers. Buchel Vis/ZN met de tweede editie van de schikking pakte. Bosma krijgt
nog zes kansen om de opgeloZANDVOORT - Wie zou u aan het einde van het jaar in
se van de eerste naar de derde Sand'84 in een 7-4 overwinning toen Alex Verhoeven dankzij won verdiend met 5-3.
snelschaakcompetitie.
formidabele acties van Dillon
In de bekerstrijd tegen het Hans Drost verdedigt zijn pen achterstand op zijn concur- het zonnetje willen zetten? Stuur onderstaande bon in
.)laats zakten.
eindigde.
Vier paren degradeerden uit
De zaalvoetballers van Bu- Koster en Edwin Ariesen twee- een klasse lager spelende vorig jaar gewonnen titel. rentie in te halen.
voor 27 december en maak kans op een cadeaubon van 25
De komende week staat de gulden.
'Ie
A-lijn. Dat werden mevrouw chel Vis/ZN hebben de laatste maal scoorde, 2-3. ZVM dat Sand'84 is Buchel Vis/ZN niet Voorlopig maakte Drost een
v
interne competitie weer in de
an Gellekom met de heer tijd moeite om geconcentreerd door uitstekend keeperswerk in de problemen gekomen. Onstart door de leiding spotlights.
De leden van Chess
Het Zandvoorts Nieuwsblad organiseert samen met de lokale
Veldhuizen, de dames Van Ge- aan een wedstrijd te beginnen. van Wim Veenendaal in de race danks een snel opgelopen ach- goede
Society zullen dan de strijd met omroep ZFM de verkiezing van de Zandvoorter van het Jaar. We
itel en Mens, de familie Smink Zo ook in de derby tegen het bleef gaf de moed niet op en terstand waren de bezoekers te nemen.
Na drie van de in totaal negen elkaar aanbinden en een aanval willen graag samen met u bepalen wie het meeste voor Zandvoort
. n de dames Van der Nulft en laaggeplaatste ZVM dat dank- profiteerde vlak voor rust van niet in staat om de Zandvoorbaar profiteerde en binnen vijf een verdedigingsfout en bracht ters bij te benen. Hadden de te verspelen snelschaakavon- doen op de koppositie van Mare in 1995 betekend heeft. Welke vrijwilliger, sporter, politicus, on•Scipio.
dernemer, leerkracht of wat dan ook heeft zich zo verdienstelijk
Zandvoorters zorgvuldiger met den gaat het goed met Hans Kok.
minuten door doelpunten van de ruststand op 3-3.
gemaakt dat hij of zij een schouderklopje verdient?
De Vier vrijgekomen plaatsen Simon Molenaar en Ben BeuseIn de rust. hamerde coach de kansen omgesprongen dan Drost. In de korte partijtjes,
Om te voorkomen dat we mensen over het hoofd zouden zien,
m de A-lijn worden ingenomen kamp een onverwachte 2-0 Ton Ariesen bij zijn spelers op was de wedstrijd ver voor de waar de bedenktijd slechts vijf Beker
hebben we bewust geen namen voorgedragen. We vinden het
rtoor de dames Heidoorn en De voorsprong nam.
'het collectief dat in de eerste rust al ruim beslist. Nu was de minuten per persoon per partij
Morgenavond staat de beker- eerlijker als u zelf via onderstaande bon kenbaar maakt wie
Leeuw, de dames Paap en VerWakker geschud door deze helft ver te zoeken was. De score slechts 3-2 in Zandvoorts bedraagt, bracht de penninguurg, de familie Hoogendijk en snelle achterstand verhoogde woorden van de coach bleken voordeel door treffers van twee- meester het beste schaakspel wedstrijd tegen Aalsmeer op volgens u de Zandvoorter van het jaar moet worden.
We hebben al wat bonnen binnen, maar kunnen er altijd nog
de dames Van Ackooij en Buchel Vis/ZN het tempo en niet aan dovemansoren gericht. maal Dennis Keuning en een- op de borden. Met de 26 ver- het programma, met als inzet
Drenth. Degradatie naar de C- via een treffer van Robin Cas- Een snelle treffer van Ted Sau- maal Oscar Vos. Na de rust gaarde punten heeft Drost een plaats bij de laatste zestien. meer gebruiken. Onder de inzenders verloten we drie cadeaubonnier gaf het team van Ariesen speelden de Noorderlingen wat reeds een flinke kloof met de Teamleider Hans Drost zal nen. Lever onderstaande bon voor 27 december in bij de redactie
over het sterkste viertal be- van het Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12 in Zandvoort of
het nodige zelfvertrouwen. Het minder nonchalant en veegden rest van het veld geslagen.
(ADVERTENTIE)
Dennis van der Meijden bezet schikken, te weten: Olaf Cli- ZPM, postbus 436, 2040 AK in Zandvoort.
tempo ging omhoog, de balcir- Sand'8,4 van de Pellikaan-sportculatie verliep nauwkeuriger halvloer. Door doelpunten van de tweede plaats. Via twee goe- teur, Nico Huijboom, Dennis
De uitslag van de verkiezing maken we bekend op zaterdag 30
en de spelers waren bereid een Michel de Roode, Edwin Arie- de resultaten heeft het jeugdige van der Meijden en Jacob de
stapje extra te doen. De sterk sen en tweemaal Robin Castien schaaktalent tot nog toe 19 pun- Boer. De Zandvoorters hebben december in het programma 'Goedemorgen Zandvoort' (van tien
spelende Robin Castien bracht won Buchel Vis/ZN alsnog ten gescoord. Van der Meijden behalve het thuisvoordeel ook tot twaalf op ZPM, kabel 105.0 en ether 106.9 FM) en natuurlijk in
moet de tweede plaats delen het psychologische voordeel het Zandvoorts Nieuwsblad van woensdag 3 januari.
3-5 op het scorebord, waarna de ruim met 7-4.
met Mare Kok. Ook Willem dat Aalsmeer reeds dit jaar in
Brugman doet het de laatste de competitie met 5-3 verslagen
tijd goed. Door een ovenvin- werd. De vier spelers van Chess
ning in de derde ronde staat de uit het team. dat morgenavond
strandtenthouder op de vierde aantreedt, scoorden toen 3,5
plaats met vijftien punten. Dat punt.
Samen met ZFM 107 (lokale omroep) organiseert het Zandvoorts
ZANDVOORT - De Lions- uitstekend spelende Philip
Nieuwsblad de verkiezing van de
basketballers hebben een Prins de smaak te pakken
fraaie overwinning behaald kreeg, was het snel gedaan met
in de uitwedstrijd tegen HOC. Na vier minuten prijkte
HOC. Na een achterstand er al een 34-42 voorsprong voor
de Zandvoorters op het scorebij de rust (34-31) ging de bord.
Wie heeft in 1995 veel voor Zandvoort gedaan en verdient deze titel
overwinning toch naar een
Het gat was geslagen en met
en een prijs? Dat mag u bepalen.
oed spelend Lions met 62- prima
aanvallend basketbal
0. De Zandvoortse basket- controleerde
Lions de strijd.
Ik kies
balsters verloren met vier HOC probeerde
het wel, doch
punten verschil van Exerci- het hechte Zandvoortse
team
ZANDVOORT - De derde twee uur spelen enig positioOmdat hij/zij
tia.
gaf geen kansen weg. Met fraai ronde in de bondscompeti- neel voordeel en slaagde erin
Door het meespelen van basketbal bepaalde Lions de tie van de Zandvoortse een loper van zijn tegenstander
jeugdspeler Philip Prins kon eindstand op 62-80 en voegde Schaak Club tegen het Hil- te veroveren waarmee hij het
Lions ook in de uitwedstrijd te- twee punten aan het totaal toe. legomse De Uil ging nipt eindspel won. Ayress kon in het
„Het was een verdiende en met 4,5-3,5 verloren. De lei- middenspel twee pionnen laten
gen HOC vrijwel volledig aantreden. In de eerste helft was mooie overwinning," aldus Pe- ders in de interne competi- oprukken, hetgeen in het eindvan het meespelen van Philip ter Bos. „Ik heb het vorige keer tie, waarvoor de elfde ronde spel beslissend bleek.
Voor de interne competitie
Prins nog niets te merken, doch ook al gezegd, maar als we com- werd gespeeld, hielden door
Inleveren vóór 27 december 1995 bij het Zandvoorts Nieuwsblad,
in de tweede helft drukte de pleet zijn, dan hoeven we in overwinningen eenvoudig werd de elfde ronde gespeeld.
Eindelijk is er een piano waarop u en uw famiGasthuisplein
12. Zandvoort of opsturen naar ZFM, Postbus 436,
De leiders in de stand, John AyZandvoortse jeugdspeler met principe voor niemand bang te stand.
lie naar hartelust kunnen spelen én studeren.
2040 AK Zandvoort.
ress, Edward Geerts en Hans
zestien punten een behoorlijk zijn. Vooral in de tweede helft
Zonder iemand te storen. En zonder gestoord te worden. Dankzij de combiOndanks de winst op de eer- Lindeman, wonnen hun partijstempel op de wedstrijd.
waren we goed op dreef tegen
Zandvoorts
natie van ambachtelijke akoestiek en digitale techniek, kiest u voortaan moeiIn die eerste helft liep het niet HOC. We scoren veel, ook met ste drie borden verloor de en zodat de ranglijst geen wijziK Nieuwsblad
ging
onderging.
De
jeugd
speelZandvoortse
Schaak
Club
van
drie
punters
lukt
het
aardig."
bij
The
Lions.
De
passes
waren
teloos tussen het klassieke geluid van een échte piano of... de perfecte stilte
De Uil. Hieruit blijkt dat de re- de in twee competities en ook
Onder de inzenders die de naam noemen van degene die uiteindelijk
slecht en door het vele balvervan digitale samples van Yamaha's beste concertvleugel. Bij ons ontdekt u
latieve sterkte in de diepte bij hier ontstond vrijwel geen wijlies kon HOC een voorsprong
de Zandvoorter van jaar wordt, verloten we drie cadeaubonnen van 25
een nieuwe vrijheid, want de befaamde piano's van Yamaha zijn nu ook
De Uil aanzienlijk groter is dan ziging in de rangschikking. Innemen. Defensief gaf Lions de Vrouwen
gulden.Per gezin mag maar één bon ingeleverd worden.
leverbaar met stilte.
tern
maakte
Florian
van
der
Het team van The Lions kon bij de Zandvoorters. Het eerste
tegenstander te veel ruimte
Moolen
remise
tegen
leider
met als gevolg een 34-31 achter- in tegenstelling tot de mannelij- resultaat was een fraaie zege
Naam:
stand bij rust. De zaken werden ke collega's niet volledig aan- van Hans Lindeman op het Remco de Roode. In de ladderin de pauze door de spelers treden. Door blessures vielen tweede bord. Deze werd echter competitie won Remco de
Adres:
goed op een rijtje gezet en dat belangrijke speelsters weg en gevolgd door verlies op de bor- Roode echter wel van Plorian
van der Moolen, waarmee hij
-?e£depxrrt
leverde in de eerste minuten dat kon niet opgevangen wor- den vier tot en met zeven.
Telefoonnummer:.
Op het achtste bord presteer- zijn leiderspositie verstevigde.
van de tweede helft meteen re- den. De combinaties liepen nu
Rebecca
Willemse
had
een
sucde
Hielke
Gorter
uitstekend
niet
waardoor
Exercitia
een
sultaat op.
De uitslag maken we bekend in de uitzending 'Goedemorgen Zandvoort' op
Verdedigend ging Lions over voorsprong kon nemen. On- door zijn tegenstander op remi- cesvolle avond door respectieis er ook de stille Yamaha Vleugel in onze showroom.
zaterdag 30 december van tien tot 12 uur en m het Zandvoorts Nieuwsblad van
velijk
haar
broer
Henk
en
se
te
houden,
hoewel
hij
al
in
op een andere zone, waardoor danks het matige basketbal
woensdag 3 januari.
Maarten
Scholder
te
verslaan.
de schutters van HOC niet hield Lions tot een minuut voor het begin van de partij een achVanavond
wordt
om
acht
uur
meer aan bod kwamen. Vier mi- het einde stand. In de slotmi- terstand in kwaliteit opliep. Als
nuten lang wist HOC niet tot nuut werd de gelijke stand door laatsten waren de partijen van in het Gemeenschapshuis de
scoren te komen. En aangezien Exercitia echter met twee rake Edward Geerts en John Ayress volgende ronde van de interne
Amsterdamseweg 202, Amstelveen - tel. 020-6413187
nog aan de gang. Geerts had na competitie gespeeld.
Lions onder aanvoering van de treffers in winst omgezet.

ovzm

ZVM-Rabobank geeft handballes

Emmen en Van der Meulen winnen
ook tweede competitie Bridgeclub

Buchel Vis/Zn boekt
nuttige overwinningen

Hans Drost leidt in
snelschaakcompetitie

Zet Zandvoorter
in het zonnetje

Stil genieten..

Sterke zege The Lions

f

geeft u meer!

Nipte nederlaag
voor Schaak Club

'Zandvoorter van het jaar' (m/v)

YAMAHA

<K van kerkwijk

geeft u meer!
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Viskraam
226 tot 350

351 tot 500

350,399,Hoogte tol mixirreul 400

(/Mlt? malen in cm

Windeko-prijzen zijn echt all-m!

4

H Gratis en vrijblijvend thuis winkelen
B Gratis meten
• 12 maanden
volledige garantie
H Nooit voorrykosten

éé>e& £s&ess£&&sies*

„De Zeereep"
Mare Buchel

±

5 dagen per week geopend in
winkelcentrum Nieuw-Noord
maandag-dinsdagdonderdag-vrijdag-zaterdag

***
vast,

Kunststof lamellen
tot 25% korting tot 25°/o korting

tot 20% korting BEL

MIR ma. t/n-, £3. 9.00 tot 21.00

023 53 57222

ar «ie racin\

b.g.g. bel gratis 06-0226222. Hoofdkantoor: Nautilusstraat 167, Tilburg.

06-Nummers
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met naar apart!
Be! direct: 06-350.222.04 (1gpm).
Vrouwen (40+) willen sne Live met 'n Negerin! Pikzwart
SEXKONTAKT. Direkt aan de en glimmend van de olie,
lijn! Bel 06-9663 (75 cpm).
masseer haar bollen en ga
Vrouwen (40+) willen sne verder langs haar benen, zaSEXKONTAKT. Direkt aan de lig. Kom maar! 06-96.86 1gpm
lijn! Bel 06-9757 (75cpm).
Meisjesvingertjes (v.a. 18 jr).
Jij zet de lift stil. Jannie Rijp Ze knielt. Harder en harder.
Zalig. 06-320.320.66 (1 gpm).
(30) heeft een MINI en
string aan. Ze bukt en dan NEGERINNEN geven tel.nrs.
Grieks achterlangs. Harder voor. . . plezier bij hen thuis.
06-95.92 SEX 1 gpm 06-95.92 06-9780 (75 cpm).
JONGE mannen gezocht die
Nieuw! 06-95.26 LESBI!
dames, 35+, lekker verwen Kom maar bij ons liggen. Eennen 06-9709 (75 cpm).
tje boven en onder! 1 gpm.
Vrouwen bel gratis 06-4901.
Nieuw! Gluur door de ramen
LANGDURIGE
sex-relatie? van Esther en Peter en beleel
Vrouwen (35+) geven ech: mee wat ze met oppas Anja
hun nr. 06-9880 (75 cpm).
doen! 06-320.323.13 1gpm
Lekker naar bed met
Nieuw: hete meisjes (v.a. 18)
VROUWEN 30+. Bel nu di- uit de Groot Amsterdam!!
rekt! 06-9.567 (75cpm).
06-350.23.020 (1 gpm).
SECRETARESSE! Onder het Nieuw! Livesex met vrouwen
buro spreid ik m'n dijen. Je v.a. 18 jr die Grieks achterziet 'n klein wit doorzichtig langs willen. 06-95.05 1 gpm.
slipje. Kom maar met je vinger. Vlugger. 1 gpm 06-96.93. Nieuw! Zij doet haar rok omhoog en je bukt! Je mond
Sex in het OPENBAAR! Grijp zoekt haar slipje. Ze houdt
me in de lift. 06-320.320.43. het niet meer! Ga door. 06Kom in mijn slipje. 1 gpm.
320.323.56 (1 gpm).
SEX-DOORSCHAKELLIJN
NU 50 cpm. De snelste en
Hete negerinnen echt opbel- goedkoopste manier om Live
len. 06-9704 (75 cpm).
apart te gaan met de lekkerSM-VOOR-2: direkt apart ste meiden! 06-9733 xSOcpmx
voor dominant sexkontakt. Op hun kamer doen. Petra en
06-320.329.99 (75 cpm).
vriendin (18 jr) sexspelletjes.
SM-voor-2. Direkt apart voor Petra heeft een condoom.
'n streng sexkontakt! Bel!!! 06-96.08 1gpm.
06-95.37 (75cpm).
Oudere ERVAREN vrouwen
Snelsexclub! Hier liggen de van 40+ zoeken SEXkontakt.
vrouwen klaar om te komen. 06-350.290.53 (75 cpm).
Jij krijgt 3 min.! 06-98.38 1gpm Oudere ERVAREN vrouwen
STUDENTES geven echte van 35+ zoeken sexkontakt!
sex op hun kamertje. Bel ook 06-350.266.46(1 gpm).
06-9603 (75 cpm).
Oudere HEREN gezocht voor
STUDENTES geven tel.nrs. sex met lieve dames! (40+)
voor langdurige sexrelatie. bel 06-9705 (75 cpm).
06-9706 (75 cpm).
Oudere vrouwen (40+) geven
SuperNieuw! Snel Live. Ze iun telefoonnr voor sex:
leggen niks uit! Ze gaan gelijk 06-95.17 (75cpm). Vrouwen
tekeer, brengen jou in 3 min. bel ECHT gratis 06-4633.
tot 'n hoogtepunt. Gn door- ^ijp en ervaren! Emma zkt
schakellijn. Ze liggen naakt onge jongens (v/a 18) die het
klaar. 06-320.320.65 1gpm.
Dij zichzelf doen. Je mag m'n
BH losmaken. 06-96.94 1gpm.
't Bed in met getrouwde
vrouwen. Sex-kontakt.
^ijpe dame! Onder haar plooi06-95.66 (75cpm).
'ok draagt ze gn slipje. Haar
Vele mannen gezocht voor zwarte BH met '/2 cups
SEX met dames 35+. 06-9620 priemt door d'r blouse. Pak ze
(75cpm). Vrouwen bel ECHT naar. Om 11-14-22 uur nwe
stories. 06-320.320.38 1 gpm.
gratis 06-4.999.
VERPLEEGSTERS! Je kijkt • Wij behouden ons het
dwars door m'n witte uniform •echt voor zonder opgave van
heen. Ik buk, ga met je hand •edenen teksten te wijzigen
achterlangs. 06-97.44 1 gpm. of niet op te nemen.

Diverse clubs
FIRST CLASS ESCORT SERVICE AMSTELVEEN
Nette dames voor heren ƒ 250 per uur, echtparen voor echtparen ƒ 500 per uur en nette heren voor dames ƒ 250 per uur.
Géén chauffeur aan de deur, discretie verzekerd.
Telefoon: 06 - 52835034.
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06-350.222.21. (100cpm).

BETTY'S ESCORT
020 • 6340507 dag. v.a. 19. u
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr
rte colofon in de?e krant.

Warme njt«J«k «n
tropUe|«f cocktail* '

livemyzie
^^^
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esi eest

Alle feestdagen geopend
Voor reserveringen:

't Familierestaurant
Kerkstraat 27
Tel. 023-5712537

4
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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qk. ^. ^.ip. 3f.ip. ^.yp. 2f.;ïf. ^*jf.^.^. ^.^.ap.;^. ^.^ ^fe.^. Jp.^. ^.^.
109

Bekend van het tropicono festival

r*

aanvang: 20:30

Kerst- en Oudejaars-schotels
Haringschotel 10 stuks

ƒ30,-

Visschotel 4 a 6 pers. ***
salade en div. soorten vis

ƒ 60,-

Visschotel 8 a 10 pers. ***
salade en div. soorten vis
ƒ 1 00,Salade naar keuze o.a.
aardappel-, crab-, zalm-, eier- of huzarensalade
Warme visschotel 8 pers.***
incl. 4 sauzen en rauwkost
incl. 3 salades

ƒ 75,-

U kunt uw schotels voor 2 pers. bestellen
1ste en 2e Kerstdag thuisbezorgd.
Oudejaarsavond ook thuisbezorgd,
s.v.p. tijdig bestellen.

Wij wensen iedereen prettige
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

^4444444444444444

kleding: Zomers

2e Kerstdag
geopend!
Van 10.00 tot
17.00 uur.

M A R O C
fe" Chaise Longue.
|>" In leer.

Nieii-w zitcomfon. Een van de Goede Voornemens die u nu al in praktijk kunt brengen.
Montèl fs er klaar voor. Via Montèl Vision krijgt u een helder beeld van uw zit voornemen.
Hak nu de knoop door en wens elkaar straks een 'Comfortabel 1996'.

v.a.

1395:

Diversen
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
KARAMOKO, occult medium,
helderziende, helpt bij liefdes- o Wij behouden ons het
problemen, werk, examens, recht voor zonder opgave van
bescherming, enz. Betaling redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
na resultaat! 020 - 6124241.

Drogisterij "BOUWMAN"
G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7, Zandvoort. Tel. 023-5712327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medisch Elastische kousen/panty's
ook naar maat

S I C I L I Ë

T O R I N O

higcntijds mtnlcl met markante gen-elfde rug.
Keklccd met frinu nindleer.
2 //2+2-Mï JfiW,-

Sierlijke moderne bank met een komfortabele zit.
Vakkundig bekleed met Hof.
2 1/2+2-zits 1995,-

.1700,-

_ _ _ _

2-zitS

E M I L Y

Romantisch model met bodemvrije komtmktk.
De armlcggers lopen door in de rug.
Uitgevoerd in leer.
2 //2+2-z«s v.a. 2995,2-zits v.a.
Exclusiefsicrkitssens.

Het GRATIS Bankboekje is uit!

V

Gonsner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

jBEH:-d6-0251ï27

Klassiek model met ruitstofen dekoratieve
sierkussens. Zoals afgebeeld 2 1/2 + 2-zits 2595,2-zits 1220,- 2 1/2 + 2-zits v.a. 2.395,2-zits v.a.
exclusief sierkussens.

De Bank van Nederland

l

S

l O

N De Bank in Beeld.

Montèl Vision. Een uniek
computerprogramma dat elke
gewenste bank en fauteuil voor
u in beeld brengt. Via een druk
op de knop 'stoffeert' u nw
bank in elke gewenste kleur
en bekleding. Montèl Vision.
De kleinste 'showroom ', met
de grootste collectie.

Montèl bij van Reeuwijk - Sniep 7 - Meubelboulevard Amsterdam Diemen - Tel. 020-6 99 4111
Ringweg AIO - afrit S113

pcrr
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Derde prijswïnnaar is
Trees Ernst
uit
Amsterdam.
Jury: 'Erg
mooie zogenaamde
lino(Ieum)
druk met
een heel
subtiel lijnenspel.
Amsterdam
met grachten en rondvaartboot
komt goed
tot uitdrukking. Goede
techniek,
sommige
stukken zijn
gedeeltelijk
over elkaar
gedrukt en
er zijn stukken toegevoegd.'

Eerste prijswinnaar is C. Kok
uit Zandvoort. Jury: 'Een schitterende collage, met een veelvoud aan techniek. Opvallend
is het aantal
verschillende soorten papier
dat gebruikt is zoals handgeschept-, schuur- en gemarmerd
papier.'

De este wens
Terwijl de zon in een strakblauw^
kunstzinnige vorming les in patchlucht brandde, leefden tientallen
work, tekenen, kalligrafie en creativilezers zich creatief uit in het ontwer- teit."
pen van een wenskaart. Bedoeld om
in de weken voor Kerstmis verzonden Op deze speciale pagina staat een
te worden. Een kaart voor u.
selectie van inzendingen die door
deze bij' uitstek deskundige jury met
Wij van Weekmedia gingen er aanvan- een speciale vermelding zijn
kelijk van uit dat een deskundige
bekroond. Prijswinnaars en eervolle
jury uit ongeveer tachtig inzendingen vermeldingen.
één kaart zou kiezen die we konden
Dit jaar dus niet één kaart van ons,
' laten drukken. Het pakte anders uit.
maar een hele pagina met creatieve
bijdragen van lezers.
De kwaliteit van de inzendingen op
Bij wijze van kerstkaart en nieuwonze^oproep om een wenskaart te
jaarswens.
;.on'tyyerp_en,(was zo .hoog dat,we ons
' voornemen hebben moeten bijstellen." vAdvertëntieverkopers, telefonisten,
Er zijn teveel prachtige exemplaren
redacteuren, grafici,' administratieve
die het verdienen om ze te laten
medewerkers, vormgevers, bezorgers,
zien.
fotografen en alle andere collega's
van Weekmedia wensen u bijzonder
De dames D. Husken, A. Hom en R.
feestelijke dagen toe en een gezond
Tolsma hebben zich urenlang over de en voorspoedig nieuwjaar. Dat er na
, creatieve prestaties van onze lezers
deze donkere dagen maar een zonnigebogen. Zij geven op diverse volksge tijd mag aanbreken. Niet alleen
universiteiten en een centrum voor
letterlijk.

Mevrouw
W.H. JensSpook uit
Amsterdam
kreeg voor
haar geborduurde
draaiorgel,
gemonteerd
in eigen
kerstbalvorm een
eervolle vermelding.
Jury: 'Goed
geborduurd,
heel zorgvuldig gedaan.
De kerstbalvorm is mooi
uitgesneden
en strak uïtgevoerd.
Vooral de kleuren
staan
prachtig bij elkaar.'

Tweede prijswinnaar is
Wijnand van der Woude
uit Aalsmeer. Jury: 'Het
leuke van deze kaart is
dat deze een dubbele
functie heeft. De
kleuren en de watertoren van Aalsmeer zijn
er in verwerkt. En de
letters zijn mooi grafisch uitgevoerd.'

V R O L I J K E K E R S T EN

^

Roei
Mostert
uit
Uithoorn
maakte
deze kaart
toen hij in
groep 8
van de
,
Hubertus- | ;
school
f
J •
«X**>^3fr*vjOTl
zat. De
eland is
het sym$&-6*.-.*r/:- 'V>*VJ
bool van
Ski
,:-Vi^
de school,
rls-j.;--.. - •• •»>'-:~•*.
ji
>•-•
-".LÏI
de
heilige St.
Hubertus,
en is
gemaakt
van uitgesnedcn
linoleum.
De jury
gaf hem
een eervolle vermelding
met als
rapport: 'Mooie eenvoudige vorm
waarin een kinderhand te herkennen
is. Goed hardgedrukte linodruk.'

Joke Slager-van den Beukei uit Ouderkerk
aan de Amstel krijgt voor haar pittoreske
kerstkaart van de jury een eervolle vermeldïng. Jury: "Zorgvuldig uitgevoerd, mooi
plaatje.'

'

P. Swart uit
Uithoorn kreeg van de jury
een eervolle vermelding
omdat zijn kaart zeer kundig,
tot het eind aan toe, is uitgevoerd wat de kaart echt tot
één geheel maakt.

U I T H O O R N TIIAMERKEHK

Ems Tobi uit Amsterdam kreeg voor haar kerstkaart een eervolle vermelding. De jury vond de
kaart origineel, lieflijk en denkend aan naïve
kunst.
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Automaten

BMW

N KJWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse auto"i'Mct, die op viijdag verschijnt in Het Parool, op zateriü'j m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
"liitios van Wcokmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Bui'^<', .'olcjertse Courant, Dierner Courant, de Nieuwe Bijlmer,
' lieuwsblad Gaasperdam, de Nieuwe Weesper, Amstel. eijMi Weekblad, Uilhoornsc Courant, do Ronde Vener,
Aalsmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
ioielonisch: van maandag t/rn vrijdag tussen 8.30 en
70 00 uur, [el. 020.665.86.86. Fax 020-665.63.21.
5..h;if:eli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
'\!) Amsterdam.
Aigcven kan ook bij Het Parool, Wibaulstraat 131, AmMOKiani of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Heiende
Meesters 4 2 1 B; Weesp: Nieuwstraat 33; Zandvoort: Gaslhu'splein l 2.
Allo opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
voor donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis aan-huisbladen van Weekmedia.
lotale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 42,00

voor elke extra regel

ƒ l 4/20

mm-prijs

ƒ

mm-prijs met vignet

ƒ

AUTO/MAXI'S per mm

8,80
8,80

ƒ10,40

[AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. l 7,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), farief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

i-665 86 86

Chrysler

Daihatsu

Citroen

Fiat

Ford

Citroen Visa 11 RE, APK 5-'96 bruin, 1/90, Jan Wals.
slechts 95.000 km, rood, bj. '85 Tel.: 020- 4361697.
ƒ 1900, mooi! 020-6815302
CITROËNSPECIALIST
TIMO DE BRUYN
Occasions, reparaties, APK,
schade en laswerk.
Verkoop onderd. nwe/gebr.
Tel. 020-6320190 fax 6343433.

11 TGE, 24.000 km 4-'94
AX 11 3 drs, 30.000 km 4-'94
BX 16 TZI aut. 49.000 km 4-'92
Xantia 1.8 SX 69.000 km 6-'93
Xantia 1.8 SX 3.000 km 6-'95
Xantia 2.0 SX 1.000 km 6-'95
| C15 diesel 98.000 km 5-'92
Volmerstraat 6-10
DIEMEN
Tel.: 020 - 6903847.

"ord Escort 1.3, i.z.g.st. blauw
met b.j.'86 tot ƒ3.000. Nierop
Daihatsu 020-6183951.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,AUTO van de WEEK
Lada Samara 5 drs '92, 47.000
km, Bovag gar. ƒ 8.950.
Westdorp: 020 - 6825983.

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende. Tel. 04906-1528.
V.a. ƒ 85: 5 veerbollen
op druk brengen bij de Citroen
Spec. in Zaanstad Garage.
RENE SPAAN, 075-281193.
Vraag tevens naar onze inruilers en aantr. rep. prijzen.

Mazda 626 aut., '88, nieuw moWonderschone Citroen CX,
del, met gas. alle opties, stuur- turbo diesel, APK, ƒ4.500.
bekr. enz., ƒ6950. Inruil mogeTel. 050-5411302.
lijk. 023 - 5423906. ook zondag.
Voor een goede SAAB 99,
XM Turbo D '94 airco ƒ 34.500
Peugeot 205 XE 1988, zwart
90 of 900, ook Royal Class
XM Turbo D '92
ƒ 24.500
ƒ5.000. VISA Garage.
SAAB SERVICE MOLENAAR
XM D airco '93
ƒ 26.500
Hoofddorp 023-5614097
Tel. 020-6278410
XM Comfort '93
ƒ24.500
XM Comfort '92
ƒ 19.900
SUBARU MINI-JUBO SDX
• Adverteren in
XM Amb. autom. '93 ƒ 24.500
wit.
1992. 5-drs, 40.000,
deze rubriek
XM 2.0i Ipg amb. '90 ƒ 12.500
APK VVN-gekeurd, ƒ 11.950.Tel. 020 • 665.86.86
XM V6 Amb. m. '90 ƒ 15.000
Garage Heere. 020-6719154
Xantia 18 SX, Ipg, '94 ƒ 28.500
Xantia 20i SX '93
ƒ 24.500
ZX 1.8 i Furio '93
ƒ19.900
ZX 14i Fuore '93
ƒ18.500
BX TGD Break '93
ƒ 18.500
BX TGS Break '91
ƒ 14.500
BX TGD Break '89
ƒ 9.950
BX RD Break '87
ƒ 5.950
BX RD Break '86
ƒ 3.500
BX 16 TZI Br m'94 st.b^ 22.500
BX Deauville D '93
ƒ 15.500
MONDO SPORTIVO OCCASION ALFA ROMEO SHOW
BX Diesel '92
ƒ 12.500
SPRING IN T VELD PAKT UIT
BX TRD Turbo 3 st. '89/ 7.500
en geeft u 10 GRANDIOZE ZEKERHEDEN op
BX 16 TZI '92
ƒ 13.500
z'n GEGARANDEERDE OCCASIONS '
BX 16 TGi '90
ƒ 8.950
BX 16 Bearitz '89
ƒ 7.950
l laar 6 of 3 maanden Alfa Prima Garantie "
;
BX 14 Deauville '92 ƒ 12.500
:
Air Miles. 499 stuks per verkoop
BX 14 TE '89
ƒ 5.950
j. Nationale autopas
BX 14 RE '88 LPG
ƒ 3.950
Verkoopprijs 1996
BX 14 TE. Lpg '87
ƒ 2.950
:; O'nruiigarantie
BX 14 RE '86
ƒ 2.500
•j Nu uiden en na 6 maanden betalen
'
Levenslang gratis A.P.K.
VISA GARAGE BV
s Gegarandeerde mruilpnjs
Houtmankade 37, A'dam.
" V as; maandbedrag is mogelijk
Tel.: 020-6278410.
i 3 Spring in 'i Veld kwaliteit

Alfa Romeo

IDO SPORTIVO.

Tot 1996 bij Spring in 't Veld

Een greep uit onze voorraad
SPORTIEVE ALFA ROMEO'S:
~.:...) 33 L4ie L.
rood.
A'M 33 1.4ie.
zwart,
•V:a 33 1.4ie
rcod,
•Vfü 33 1.4te L.
zwart,
.V:,--, 33 1.4ie Imola.
rood,
A''.-i 33 1 4ie Imoia.
blauw.
--.-'-. 33 1.7ic.
rood,
.--'M 33 1.5.
rood.
A M 33 13,
rood.
-Vr, 75 1.8 Indy.
rood.
.'-. v, 75 1.8 Ipoca.
zwart,
A • • ; , 164 2,0 Twm Sp..
blauw,
'- ''. 164 20 Twin Sp
blauw.
•'-.:•,-, 155 1.8 Formula.
rood.
- • ' . , 155 1 7
zwart.
-•• 'j '3TV 2,5 V6.
rood,

1994,
1994,
1994,
1994.
1994,
1994,
1991,
1991,
1990.
1991.
1992,
1990,
1995.
1994.
1995.
1983,

Mazda

km,
km,
km.
km,
km,
km.
km,
km.
km.
km,
km,
km,
km.
km,
km.
km.

ƒ26.950
ƒ22.950
ƒ23.950
ƒ23.950
ƒ23.950
ƒ23.950
ƒ15.950
ƒ14.950
ƒ12.950
ƒ14.950
ƒ19.950
ƒ14.950
ƒ55.950
ƒ39.950
ƒ36.950
ƒ 17.950

••.OORDELIGE ALFA'S MET APK '
•..:•;< 75 1 8
rood.
1936, 135.000 km.
•V,i 33 1.3
rood.
1987, 110,000 km.
•VM 33 1.3S.
arijs.
1988, 150.000 km,

ƒ 4.950
ƒ4.950
ƒ 4.950

1987,
blauw,
rood,
grijs,
grijs,
blauw,
rood,
wit,
rood.
zilver,
,blauw,
rood,
zilver,
blauw,

17.000
18.000
11.000
26.000
18.000
22.000
101.000
65.000
82.000
133.000
130.000
170.000
12.000
28.000
11.000
91.000

37.000
72.000
71.000
102.000
201.000

km,
km,
km,
k m,
km,

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

15.950
16.950
14.950
6.950
5.950

6.500 km, ƒ 29.950
1995.
11.000 km, ƒ 32.950
1995,
1994,
8.400 km. / 28.950
1992.
32.000 km, ƒ 22.950
79.000 km, ƒ 14.950
1991.
1990. 108.000 km. ƒ 13.950
1991. 81.000 km, ƒ 14.950
51.000 km, ƒ12.950
1990,
1989, 81.000 km, ƒ 10.950
1992, 133.000 km, ƒ 14.950
1990, 40.000 km, ƒ 19.950
79.000 km, ƒ 15.950
1989,
48.000 km, ƒ 32.950
1993,

*ALFA PRIMA-BOVAG/GARANTIE VOORWAARDEN
* VEEL EXTRA VOORDELIGE
FINANCIERINGS-MOGELIJKHEDEN

Autobedrijf Spring in 't Veld
OOSTEINDERWEG 335 - 340

I432 BE AALSMEER, TELEFOON 0297 - 344146 ' 324696
ELKE VRIJDAG KOOPAVOND'

Renault
Alfa Spider '91, rood ƒ28.500
Safrane R.T. 3.0 V6
aut. 1992, 80.000 km ƒ36.500
Twingo '95 8.000 km ƒ 19.500
5 GT Turbo '89
ƒ10.500
19 Chamade 1992 ...ƒ14.900
19 diesel 5 drs.'89, . . ƒ 9.500
11 GTL 1987
ƒ 4.000
9 GTX 1986
/ 3.000
5 TL v.a
.ƒ 2.000
Citroen Axel 1986 . . . ƒ 1.750
Citroen Bx 1986
ƒ 3.250
Seat Marbella 1991 . . ƒ 6.900
RONDAY BV
Plantage Middenlaan 19-21
Amsterdam 020 • 6237247

FORD VAN NES

Fiesta xr2 inj. 3 dr
06/90
Escort 1800 clx 3 dr 01/93
Escort 1600 clx 3 dr 01/93
Escort 1600 clx 3 dr 03/93
Escort 1800 clx 3 dr 08/92
Escort 1300 cl 3 dr 10/91
Escort 1600 clx 3 dr 01/91
Escort 1400 cl 5 dr 02/91
Escort 1400 cl 3 dr 09/91
Escort 1600 clx 3 dr 01/91
Escort sport uitv. 07/91
Escort 1600 s 3 dr 03/91
Escort 1600 clx 3 dr 01/91
Escort 1600 cl 5 dr
03/90
Escort 1800 diesel 01/89
Escort 1400 cl 3 dr
07/88
Sierra gt 2000 4 dr 10/92
Sierra gt 2000 3 dr
08/92
Sierra gt 2000 4 dr
07/92
Sierra clx 2000 4 dr 01/92
Sierra cl 2000 4 dr Ipg07/90
Sierra cl 2000 4 dr
07/89
Scorpio glx 2000
4 dr aut 01/95
• HOGEWEYSELAAN 97
WEESP
TEL. 0294-415443.

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaan 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Mitsubishi L 300 2.5 D. Lang.
groen 2 93. Jan Wals.
Tel.: 020 - 4361697.

Nissan
Nissan CHERRY '83. APK.
goede auto, /1500.
Tel. 020 - 6862347.

Peugeot
205 GTI, bj. 12-'87, APK 9-'96,
schuifd., alarm, i.z.g.st., vr.pr.
/ 6950. 020- 6695245.
COBUSSEN AMSTERDAM

MOETEN WEG TEGEN
SPOTPRIJZEN!!

Rijscholen

Klassiekers
en Oldtimers

Citroen DS, taxatiewaarde
ƒ 13.500,- In orig. en goede st.
Vr.pr. ƒ9750,-. 071 -5415357.
Lease
CITROEN
aanwezig,
Blasiusstr.

of koop nu een
DS, diverse types
-DIDIER CITROEN,
105, 020-6942797.

SUBARU
Legacy 1.8 DL 04-91
TOYOTA
Corolla1.8dstat04-91
VOLVO
240 Van
05-85
460 1.8 l GL 04-92
VOLKSWAGEN
Golf II 1.6DCL06-91
Pass. 1.8cl66kw03-92
Polo 1.3 FOX 01-83

Accessoires
en Onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

Missot. specialist REM- en
FRICTIE-MATE.RIAAL.
Bosboom
Toussaintstr. 43.
A'dam. Tel.: 020-6180443.

Autoverhuur

Service en
Reparatie

SNEEUWKETTINGEN!! '
Verkoop nieuw en gebruikt ;
Grote sortering ONDERDELEN
Verhuur v.a. ƒ 7.50 per dag
van schade-auto's, alle
Ridders Autobanden
merken, alle bouwjaren.
Jacob van Lennepkade 288
GEBR. OPDAM B.V.
(hoek J.P.Heije) 020 • 6833855.
Tel.: 02502-45435.

OUKEBAAS

Autofinanciering
en verzekering

440 GL 1.8 inj., st.bekr., LPG,
km 68.000, '93; 440 DL 1.8 inj.,
zilver met., km 46.000, '91; 240
DL sedan, rood met., km
105.000, '91;340DL/GLv.a. '87
t/m '91, div. met aut.
NIEROP de Vrienden van Uw
VOLVO, Vancouverstr. 2-12,
A'dam-W., 020-6183951.

Van Vloten
Amsterdam
940 GL, Ipg, nov. '90 ƒ 19.950
850 Estate 2.5 GLE '93/ 53.500
850 GLT 2.5, Ipg '92 .ƒ33.750
740 Estate Diesel '90 ƒ 23.950
740 Estate 23 LPG W 23.750
740 GL autom., Ipg, '91 ƒ 17.950
740 GL's.dak, '88 . ..ƒ10.950
460 DL 1.8, '93
ƒ26.950
460 DL, '92
ƒ23.950
440 DL, '93 M 94 ...ƒ25.750
440 GL, '93
ƒ24.750
440 DL, '92
ƒ18.950
340 GL 5d dec. 90 ..ƒ10.950
340 autom., sedan, '89/ 9.950
360 2.0, 5-drs, '87 .. .ƒ 5.950
COMPANY CARS
960 2.5 Autm. prest
'95
440 sports-line airco
'95
460 1.6 Groen M
'94

GARAGE ECONOOM
Alle onderhoudsbeurten
Koppeling / Remrevisie
Schadeherstel en -taxatie
Uitlaat en Schokbrekers
Banden en Uitlijnen
APK en VVN Keuring

10-dagen wintersport
9 Personenbus (Peugeot J-5)
All in met vrije km ... ƒ 16lO.Sneeuwkett. + skiboxen met
dragers voor ieder type auto
020-6719108 of 020-6794842
Zie ATS telet. pag. 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.
RENT A BRIK
Personenbus ƒ 89,- p. dag
Opel Kadett v.a. ƒ39,- p. dag
All-in. KM vrij!
Tel.: 020-6922930

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-6198691
023-353685
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

Tel.: 6233220
Ook op zaterdag open !
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie-FEENSTRA .,
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
Gedipl. Focwa monteur vóór
alle voorkomende
laswerkzaamheden, rep., APK en
schades enz. ƒ 37,50 ex. BTW
p.u. Tel: 075 - 6125585.

huisbladen van WEEKMEDIA.
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21

ƒ10.900
ƒ15.200
ƒ 1.300

OLDTIMER BEURS Den Helc' 5r. Vrij 29, za. 30 dec. QuelAUTOBEDRIJF
derduyn. Info: Promobiel ToEURO SNELWEG SERVICE BV
taal. Tel/fax.: 070 - 3977210.
INDUSTRIETERREIN
"DE SLENK"
SAAB 96 1972, gereviseerd/
CANNENBURGERWEG 26
gerest., geen roest, motor per'S-GRAVELAND
fect. Tax.rapp. ƒ 10.000,- Vr.pr.
TEL.: 035 - 6564444
hoogste bod. 020 - 6658562.
VOLVO AMAZONE 131, 2-drs,
B 20 rood, 1969, APK dec. '96,
i.g.st., ƒ4900. 070-5110778.

24 UURS-SERVICE

ƒ 6.500 Het HOOGSTE BOD?? Bel Zelf sleutelen of auto spuiten
doe je bij HEINING HOBBYvoor vrijblijvende prijsopgaaf.
ƒ 9.800 Loop-, sloop- en schadeauto's HAL. 020-4976999 A'dam
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. Sloterdijk 3.
ƒ
900 • Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke we.jk
ƒ 13.900 in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aan-

JE VAKANTIE-AUTO HAAL JE
UIT JE EIGEN KRANT.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Amsterdams Stadsblad • Buitenveldertse Courant • Diemer
Courant • de Nieuwe Bijlmer • Nieuwsblad Gaasperdam • de
Nieuwe Weesper • Amstelveens Weekblad • Uithoornse Courant •.
de Ronde Vener • Aalsmeerder Courant • Zandvoorts Nieuwsblad
Het Parool • Trouw • de Volkskrant

Tel. 020 - 665 86 86 • Fax 020 - 665 63 21

iiüTO MN-3

is de verkoop van uw autp een fluitje van een cent *
JL

'
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,
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Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINFS zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen vaaWeekraedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO l-IN-SMINTS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag en
donderdag in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Schrijf hier in bloklettiTs
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor t letter. Minstens 3
rebels beschrijven. Aan
de hand van de daartuuist
üeplaatslelarievenkiintu
zelf uitrekenen wal uw
advertentie kost.
Telefoonnummer:

Naam:
Adres:
Postcde + I'laals:._

,
'. '•

9 19

• Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.

Met een advertentie in

r
;:

Deze autorubriek staat elke week in Het Parool,
Trouw de Volkskrant en Weekmedia.
Oplage 1,1 miljoen ex. Tel. 020-6658686

Nieuw, Nieuw

Automarkt Barneveld
Professioneel en betrouwbaar
Grote keus en veel service.
ledere vrijdag en zaterdag
• Bewijsnummers van een
Kom naar Barneveld voor
geplaatste advertentie in deze
023-5423906, ook zondag.
uw verantwoorde aankoop.
rubriek krijgt u alleen
3x 940 GL, v/a
'92 Leen VOORDELIG ABNR int. toegezonden als u dat bij de Industrieterr. Hasselaar-West.
Welkom
745 GLD-TD Estate . . . . 1/88 Spaar-krediet ƒ 30.000 bij ƒ 60,- opgave van de advertentie
2x 945 Estate, v/a
'91 sparen, doorl. krediet 8,7% eff, kenbaar maakt. De kosten
Tel. 03420 - 23432.
460 1.8
1/94 Bel nu 020-6479900 inf. BKR daarvoor bedragen ƒ 4,50
360 GLT
1/85
340 DL Spec
5/86
2x 440 DL 1.8
6/93
2x 340 DL, aut., v/a . . . '89
AUTOBEDRIJF DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel, 0294 418200/418008

Bedrijfsauto's

Pontiac

Algemeen

Stopleck Kodotip: 129.-

sinds 1930
205 Accent 1.1 3/88 ƒ 8.500
Nissan Primera 2.0 LX, 1/92, 205 Accent 1.1 5/89 ƒ 9.750
l.gr., z.g. ond, 100.000 km,205 Trophy 1.1.i 2/93/18.750
ƒ 15.950. 0294.234964 na 20 u. 306 XR 1.4ietoile1/94 ƒ 27.500
306 XT 1.6 inj. 6/93/25.500
309GR1,4,5drs10/91/14.750
405 GR autom. 1.P5/90 ƒ 14.500
25 stuks Opel Kadett, 3/4/5-d., 405 Br. GRi 1.6 6/91 /19.750
'84 t/m '89, benz./diesel/lpg. 405 Br. GRi 1.8 12/92/28.750
405 GLX 1.6 12/93/23.450.
uw Volvo-dealer
023-5423906, ook zondag.
met persoonlijke service
Inkoop/Inruil mogelijk
T.k. ASTRA 1.6 i CD Station
Tel. 020 - 6369222, MeeuwenBaarsjesweg 249-253
zilvergr. met. B.j. 3/93,
laan 128, Amsterdam-Noord.
Amsterdam 020-6121824
57000 km, ABS, glas schuif- Direct bereikb. v.a. Postjeswec
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
dak, doorlock, servo, alle extra's, ƒ24.900. Call: 023- Peugeot 505GR Familiale bj
5717487.
1987 i.z.g.st. o.a. geh. nieuwe
uitlaat, ƒ 6950. 070 - 3873388.
70 BESTELAUTO'S en pers.
Tegen handelsprijs: van 1e eig busjes v.a. ƒ3500. Garage
Peugeot 605, Sli, groen metall Rijsenhout, lid Bovag.
Pontiac Fiero, bj. '84, motor ge- LPG, 5/93 / 21.950.- 309 GL Meer dan 50 jaar gevestigd:
reviseerd, alu, velgen, nwe. Proil, 5-drs, LPG, 5/86. / 3.750 Bennebroekerweg 17, Rijsenbanden, airco, i.z.g.st. Vr.pr.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
hout bij Aalsmeer, 02977/ 5000. Tel. 04454-64773.
Amsterdam. 020 • 6627777.
24229. Ook t.k. gevraagd.

Opel

Te koop gevraagd AUTO'S a
contant met vrijwar.bewijs
Tel.: 02908 - 24640

Amstelstein - Suzuki

Volvo

Mitsubishi

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.

Rio t.k. gevr. loop-, sloop- en
schadeauto's, contant geld +
vrijwaring. Tel.: 020 - 6370711.

Suzuki

Lada

7 stuks Mazda 323, benzine- Merc. 200 benz., autom., '78,
diesel, '83 t/m '89. Inr. mog. geen APK weg. te veel roest,
023-5423906. ook zondag.
mot. loopt prima, ƒ 1500.
T.k.: Mazda 323 Hatchback 1.3 Tel. 020 - 6862347.
Finish. Bwjr. '89, 69.500 km
Adverteren in deze rubriek
APK met '96. Vr.pr.: ƒ7900.
Tel. 020 • 665.86.86
Tel.: 078 - 6814681 (privé),
FAX 020 - 665.63.21
079-323 2704 (w).
Postbus 156, 1000 AD A'dam

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.

Amsterdam - Almere • Zaanstreek
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000.of
10 motorrijlessen -t- examen ƒ 775.- •
Motorrijlessen / 50.- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Nu ook examengarantie (herexamen gratis)
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10.- per keer.
R.de Beerenbrouckstr. 157-159, tel. 020-6138473.
Kempenlaan 90. tel. 020-6140005.

Rover

Honda

Mercedes-Benz

evraagd: jonge auto's vanaf
1992, a contant. Belt u voor inl.
0341-419354 of 0652-977028.

Family Cars

Volkswagen

DE METEOR: Verkoop nieuw
en gebruikt. Diverse landrovers
90-110-130. Onderhoud & reparatie. Bloemendalerweg 54,
WEESP. Tel.: 0294-415240.

Auto Inkoopcentrale vraagt
alle merken en typen Lada's
ongeacht het bouwjaar. Ook
alle merken busjes. RDW vrijwaringsbewijs, 035-6021922.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

SCORPIO 2.0 CLXI wgn 2/94,
d.blauw metall., autom., el.bed.
ramen-t-schuifd.+alarm, 45000 2 stuks VW Polo, diesel, '88- Motorrijbewijs in 3 dagen, autokm, vrpr. ƒ 35.000,071-5221481 '90, verbruik 1:20. Inr. mog. rijbewijs in 10 dagen of in elk
gewenst
tempo. Verkeers023-5423906, ook zondag.
school Nelen Amsterdam.
4 stuks VW Jetta, benzine of Tel.: 020-6633773.
10 st. Honda Accord-Prelude- benzine-gas, '87-'88. Inr. mog.
Verkeersschool Trendy
Integra, '85 t/m '91. Inr. mog. 023-5423906, ook zondag.
Amsterdam, een sensatie
023-5423906, ook zondag.
Golf Manhattan 1989, APK 8- in rijles: 020-4205386.
l.v.m. vertrek buitenl. Honda Ci- '96. Vraagpr. ƒ 10.000.
Voorkom onzekerheid in uw rijvic zilvermet. 1.5i GL, 3-drs, Tel. 020 - 4200155.
108.000 km, bj. '91, ƒ13.200. T.k. VW Polo 3 drs, trekhaak, opleiding en vraag de gratis
RIJLES-INFO-GIDS
Rijdt als nieuw. 020 - 6192927 sunroof, b.j. 90, 58.000 km, apk
voor Amsterdam en omgeving
of 0561. - 452550.
november
'96, vraagpr.
aan: 020 - 6633773 of 6922612.
ƒ12.000,-. Tel. 072- 5620567.
Tevens informatie over theorieVWPassat1.8CL, bl. met., jan. lessen en examentrainingen.
'90. Jan Wals. Tel.: 020 WESTDORP
Wilt u een góéde en niet te
4361697.
LADA en KIA dealer
dure rijopleiding? Bel dan
2x Lada 2105 1.5
'93
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 5x Samara 3 drs . '90 t/m '93
6127187. Eerste 4 lessen voor
5x Samara 5 drs .. '92 t/m'95
ƒ 100,-, daarna alle lessen ƒ 35,1x Kia Pride 1.3, 5 drs
'95 12 VOLVO STATIONS, 3x 240 20 lessen + examen ƒ 950,-.
1x Kia Sportage 2.0 16 V '95 Sedan 1988 t/m 1994, ANWB- Ook in Zaanstad en omgeving.
1x Kia Besta 2.2 D
'95 gek. Tel.: 0492 - 464495.
Adm. de Ruijterweg 396-398 15 stuks Volvo, 3-serie, '84 t/m
A'dam: 020 - 6825983.
'89, benzine of diesel. Inr. mog.

Land/Rangerover

ROVER
Montego
1/85 ƒ 1.850
MITSUBISHI
Galant 1.8 GL
4/89 ƒ7.250
FORD
Escort 1.3 Ipg
10/85 ƒ1.750
RENAULT
5 C Luxe
9/86 ƒ 2.600
OPEL
Kadett 1.3 S4drs10/85 ƒ1.950
HONDA
Ace. 1.8EXSedan2/85 ƒ2.000
VOLKSWAGEN
SantanaCLD4drs5/85 ƒ2.400
NISSAN
Silvia 1.6 Turbo 12/84 ƒ2.700
ALLE 1 JAAR APK
Tel: 035-654058 of 0652721762. Na 17.00 uur:
035-6914573.

5 ***** VERKEERSSCHOLEN

Auto's te koop
gevraagd

Inruilauto's: Opel Kadett 1.7 D,
ALFA ROMEO
4-drs, 6/89, ƒ7250. Kadett 1.3 1.5I.E.
10-92 ƒ 10.500
LS 5-drs 4/86, ƒ4250. BMW
316, 4-drs, bruin met., 5 versn., AUDI
05-91 ƒ15.900
schuifd., l.m. win, 6/85, ƒ6250. 80 1.6 IS
R 25 Monaco, bruin metall., led. BMW
02-91 ƒ 17.900
Renault Express 1.0 bestel, b.j. inter., 10/87, ƒ3950. R 25 GTX 518 l 4 drs
'87, 68.595 km, APK 7-'96, aut.def., 11/84, ƒ 1450. BX 1.6 CHRYSLER VOYAGER
TGi, Ipg, 3/89, ƒ6450. BX 1.9 3.3 SE aut.
ƒ5.500,-. Tel. 0297 - 569000.
07-92 ƒ 28.500
TRS Break, stuurbekr., 10/88,
T.k. Renault 5 GTL, '85, APK tot ƒ5750. Peugeot 309 GL Profil, CITROEN
02-'96, incl. radio, ƒ2500.
5-drs, Ipg, 5/86, ƒ 3750. Golf 1.3 BX1.4ICannes08-91 ƒ 6.400
Tel. 020 - 6392543.
Memphis, 7/85, ƒ5500. Golf Xantia 2.0 l SX 01-94 ƒ27.400
Avance, 6/87, ƒ6950. Kadett ZX 1.8 l Avant. 11-93 ƒ15.300
1.3 S aut., 6/83, ƒ1250. Escort DAIHATSU
1.3 aut., 1/80, ƒ950.
Charade 1.3TS 03-93 ƒ10.200
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
FIAT
Amsterdam, 020 - 6627777.
Tempra 1.6sx ie10-91 ƒ 8.400
MINOR MOTORCARS
Tegen handelsprijs: v. 1e eig. Tipo 1.7 D agt 02-89 ƒ 6.000
Sloterkade 43/44
Golf III 1.8GT, witst.bekr. c.v„ FORD
Amsterdam
3 drs., 9-'92 ƒ 20.950. Golf III 1.8 Esc. 1.4cl bravo03-89 ƒ 5.900
Tel. 020 - 6177975/6158022
GL, v. 1e eig., blauw, 3-drs, c.v. Scorp. 2.0cl4d. 11-91 ƒ10.900
SAAB DEPOT
Rover-dealer voor
zonw. gl„ st. bekr., 3-'93, HUYNDAI
Verkoop van nieuwe en gebr.
onderdelen. Tevens revisie, on- Amsterdam, Amsteveen e.o. ƒ21.500. Golf Memphis 7-'85, Sonata 2.0 i gls06-92 ƒ 11.800
derhoud, rep. 04120-36737.
Rover 620 SI, groen, 15.000 km, ƒ5750. Golf Avance, 6-'87, LANCIA
bouwjaar 1994. 0252 - 686866. ƒ6950. Opel Astra 1.6i GL, 1e
eig., 5 drs., wit; LPG 8-'92,Thema 2.0 I.E. 05-91 ƒ 9.800
Voor de echte ROVER-LIEF- ƒ 15.750. Astra 1.4IGL, 1e eig., MITSUBISHI
HEBBER: Rover Vitesse 827 3-drs., rood, 3-'93, ƒ 15.950.
Galant 1.6 GL 03-87 ƒ 3.500
Pontiac Transport, nieuwste met boordcomputer, airco,
Kadett 1.3 LS, 5-drs., 5-'86,
model korte neus '94, 50.000 schuifdak,
bouwjaar 1989 ƒ4.250. Ford Scorpio 2.4i CL, NISSAN
km, alle opties ƒ54.950.
ƒ 10.750, eerste eigenaar. Tel. 1e eig. 4-drs, autom., openSilvia 1.8 Turbo 12-84 ƒ 2.600
Family Cars: 020 - 6599221
0252-231345. SASSENHEIM
dak, l.m. wielen, LPG, stuur- OPEL
bekr., 10-'91, ƒ12.950. Prijzen Astra 1.7 D stat.04-92 ƒ 14.900
incl. BEREBEIT, Amsteldijk 25, Kad. 2.0 gsi cab09-88 ƒ 13.900
A'dam, 020-6627777. Do.avond Omega 1.8 CL 06-89 ƒ 8.900
Vee. 1.7dglsed11-91 ƒ11.900
open tot 20.30 uur.
PEUGEOT
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
•Auto te koop? Plaats in deze 205 1.1. junior 05-87 ƒ 4.200
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
09-93 ƒ 16.800
rubriek. U zult verbaasd staan 306 1.4 XN
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975 - 62055
309 1.3 XE Sc. 05-88 ƒ 4.200
over het resultaat.
(Op afspraak gratis halen en brengen)
405 1.6 GLI
04-90 ƒ 7.800
405 1.6 GLI br. 10-92 ƒ16.300
405 1.9 SRI
01-92 ƒ 13.500
605 2.0 srx aut.08-92.ƒ 16.400
6052.0SLI
05-91 ƒ11.900
RENAULT
Onderzoek van de Consumentenbond en de ANWB
19 1.7 RL sedan07-93 ƒ 12.500
wijst uit dat de Stoplock autodieven afschrikt.
19 TR Europa 06-92 ƒ 9.300
Stoplock is o.a. verkrijgbaar bij Halfords, Brezan, Autodealers,
19 GTR
05-91 ƒ 9.600
21 GTX
05-90 ƒ 8.400
en de betere autospeciaalzaak.
25 TS
01-88 ƒ 6.000
Meer informatie: Defa Europe, 020-6846226.
SEAT
Ronda 1.2 GL 01-86 ƒ
900

Saab

ORDAS CITROEN

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

± 50 auto's APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat
Haarlemmerweg bij molen.
MOTORISCHE PROBLEMEN? 020-6844079. Tevens Inkoop.
Laat uw auto testen d.m.v.
CITROEN
de modernste apparatuur
BX 1.4 Ipg
6/88 ƒ2.600
Garagebedrijf Out:
BX 1.9 D
5/88/4.000
Tel. 020-6441020. Geopend PEUGEOT
ma. t/m. vr van 8.00-17.00 uur. 205 XL
9/85 ƒ 2.950

Porsche

Wij hebben keus uit
15 stuks BMW 3/5-serie, ook
meer dan 10 Automaten
aut., bj. '83 t/m '87, benzine/
v.a. ƒ 3.500.diesel/lpg.
Inruil
mogelijk.
'anda 1000CL
/ 7.950,GOLDCAR B.V. Amstelveen,
023-5423906, ook zondag.
Kans op midweek
Tel. 020 - 6433733.
Uno Skyline 1.4
/ 15.950.Kans op ƒ500,- contant
ipo 1.4 Skyline
/ 18.750,Kans op videocamera
Dedra 1.8 IE
ƒ18.950,Chrysler - Amstelveen
Kans op ƒ500,- sportart.
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Ypsilon automaat
ƒ 15.950,Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Kans op gratis boodschap
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 02975-61212.
Panda automaat
ƒ 12.950,(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Kans op kleuren TV
:inquecento 900S ƒ 13.650,Chrysler Voyager 2.5 TDS 7
Kans op magnetronoven
pers. 54.000 km, div. opties,
Renault Clio 1.2
ƒ 16.950,blauw met. 1/94 Jan Wals.
Kans op drankenpakket
Charade 1.0 turbo-diesel km
Tel.: 020 • 4361697.
50.000
(van uitv.)
11/93'oyota Camry 2.0 ƒ11.950,Kans op ƒ500,- kleding
ƒ 12.750 Curore TS/TX v.a. '88
ƒ 18.750,t/m '93 Applause Xi km 80.000 Citroen BX 1.4
Kans op radio/CD speler
'89. NIEROP-DAIHATSU
2 stuks Citroen AX 10E, '88,
'eugot 405 BR/D ƒ 10.950,Vancouverstr. 2-12
rood 50.000 km, blauw 60.000
A'dam-West. Tel. 020-6183951. Kans op Miele stofzuiger
km, benz. 1:22. Inr. mog.
EN NOG VEEL MEER
023-5423906, ook zondag
Daihatsu
KANS OF KEUZE
't AMSTERDAMMERTJE
25 stuks Citroen BX, '85 t/m
Amstel 340-342
lasparus Weesp Fiat / Lancia
'91, benzine of benzine/lpg. Inr.
tegenover Carré
Amstellandlaan 1, 0294-415108
mog. 023-5423906, ook zondag
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Bijzondere Citroen AX:
Sharade 1.3TX 16-klep„5-bak,
TRS 1.4i, bj. nov. '90,
bj. 1-'91, rood, 1e eig., boekjes,
71.000 km, APK tot 9-'96,
58.000 km, APK 12-'96, i.z.g.st.,
ƒ11.500. Tel: 030 - 2735883.
Voor een goede
ƒ10.500,-. Tel.: 020-6981187.
SAAB 99, 90 of 900
Citroen AX, bj. '93. vraagprijs
ook ROYAL CLASS
ƒ 15.000. Tel.: 020 • 6999833.
naar
Citroen AX-GTEb.j. '94, kl.dbl,
SAAB SERVICE
Fiat
Panda
1000
CLX
Fire
'92,
3 deurs, 22.000 km, ƒ 14.000.
MOLENAAR
zwart, in. nieuw st., APK, stereo
Tel.: 020 - 6975108.
HOOFDDORP
ƒ7950. 020-6620860/6102577.
Citroen BX 19 TZD grijs met.
Onderhoud, reparatie
125.000 km, 1/92, Jan Wals.
APK, met eigen
Tel.: 020 - 4361697.
revisiewerkplaats voor SaabCitroen BX Toulouse 14 TE 15 stuks Ford Escort, '84 t/m motoren en versnellingsbakken
tevens verkoop van nieuwe
met.bl. '91, km 140.000, '88, 3/5-drs. Inruil mogelijk.
en gebruikte onderdelen
z.g.o.h., weg. omsth. Vr.pr. 023-5423906, ook zondag.
ƒ9250. Tel.: 0523- 267884.
023 - 5614097
FORD ESCORT 1.4 CL, 2-drs,
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Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,ï|
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
'-'
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B; Weesp: Nieuwstraat 33;
Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

Weekmedia

Actuele informatie over auto's en motoren. Redactie Weekmedia, postbus 2104,1000 CC Amsterdam onder vermelding van 'Auto's & motoren'
21 december 1995

In de wintersportlanden
klagen ze steen en been over
dalende bezoekersaantallen
maar dit neemt niet weg dat de
komende maanden weer 1,1 tot
1,2 miljoen Nederlanders naar
de sneeuw reizen. Ongeveer 70
procent pakt daarvoor de auto.

T

Wintersport lokt
1,2 miljoen
Nederlanders grens over

WEE JAAR geleden
bedroeg de prognose

van de ANWB nog
1,25

miljoen winter-

sporters, nu dus maximaal
1,2 miljoen. Het lijkt wat
minder te worden maar dit
is slechts schijn, want 350
duizend Nederlanders brengen hun 'wintersport' door
in zonnige landen als Span-

je, dat op eenzame hoogte

staat, Portugal, Tunesië en
de Antillen. De afgelopen
vier jaar is het aantal winterzon-vakanties verdubbelt. De wintersport is licht
op zijn retour.
Twee jaar geleden gingen
naar schatting 910 duizend
mensen alpineskiën en tweehonderdduizend mensen langlaufen, dit jaar bedragen die cijfers respectievelijk 900 duizend
en 140 duizend. Daar moeten
nog zo'n 160 duizend mensen
aan worden toegevoegd die andere redenen hebben om de
sneeuw op te zoeken.
Oostenrijk blijft het favoriete
land maar het wordt minder:
nu 55 procent tegen 58 procent
twee jaar geleden. Duitsland
keldert in twee jaar tijd van ongeveer 17 procent naar 12 procent van de Nederlandse wintersporters. Zwitserland zakt
van 12 naar 11 procent en
Frankrijk van 11 naar 9 procent.
In Duitsland hebben ze de
laatste jaren problemen met de

UDI HEEFT de afgelopen jaren zo'n beetje het gehele programma

herzien.

Aan het top staat nu de aluminium A8 met daaronder

de A6. De Avant-versie van
deze laatste doet nogal denken aan de 80 Avant.
Dit jaar bracht Audi de opvolger van de 80 sedan op de
markt, de A4. De Avant van die

Club voor
'oude
Japanners'

Stijlvol
ontwerp
Audi

asw

serie liet nog even op zich
wachten maar in maart is het
zover. Bij Audi houden ze er
een mooi staaltje van ontwerpen op na als het om stationwagons gaat. Iets wat we niet altijd
van de concurrenten kunnen
zeggen die zich soms beperken
tot het aanplakken van een
stuk carrosserie met achterdeur. Niet voor niets heette de
80 Avant een trendsetter te zijn
en dit wil Audi met de A4 weer
voor elkaar boksen.
En waarom ook niet. De A4
heeft een krachtig en dynamisch ogend front en een naar
achteren oplopende wigvorm.
Nu we het toch over de achterkant hebben valt de grote openingshoek van de klep op. Audi
benut de volledige wagenbreedte en de klep loopt door tot de
bumper en dit vereenvoudigt
natuurlijk het laden. Om de
klep te sluiten is aan de binnenzijde een handgreep aangebracht.

Het volume van de kofferruimte is in vergelijking met de
80 Avant met 20 liter toegenomen tot 390 liter maar dat blijft
gering als we de concurrentie
bekijken. De nieuwe Citroen
Xantia Break heeft achter de
achterbank plaats voor 512 liter. Met neergeklapte achterbank staat de A4 Avant een inhoud van 1250 liter toe, 50 liter
meer dan zijn voorganger,
maar ook dat steekt wat schril
af naast die van bijvoorbeeld de
Nissan Primera die er met een
gelijke wagenlengte toch echt
een paar honderd liter meer
uitperst. Maar de A4 is dan ook
niet bedoeld voor grote verhuizingen.
Hoewel, het laadvermogen
van de nieuwe Audi bedraagt
575 kilogram en dat is weer vrij
hoog vergeleken met de eerder
genoemde Xantia die niet verder komt dan 530 kilogram. De
rugleuning van de achterbank

Nieuwe Audi
in maart
op de markt
is in twee ongelijke delen neerklapbaar en om een vlakke
laadvloer te realiseren is het
niet meer nodig om eerst de zitting om te klappen. Ook de
standaard ingebouwde hoofdsteunen op de achterbank kunnen bij neergeklapte leuning op
hun plaats blijven.
Audi monteert verder vanaf
de fabriek enkele spanhaken en
een afdekking die gelijk een rolgordijn met een hand bediend
kan worden. Aan de beide zijkanten bevinden zich bergvakken voor gereedschap of cdwisselaar.

veel rijdt is de 1.9 TDI met 110
pk. De uitrustingen zijn vergelijkbaar met die van de A4 sedan. Prijzen zijn op dit moment
nog niet bekend.
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Goed nieuws voor degenen
die in de richting van het Franse Chamonix reizen. Volgens de
laatste informatie is de Chamoisetunnel in de A40 nu twee
keer zo breed. En voor wie via
Colmar in de Vogezen reist: de
Veel Nederlandse auto's komende winter weer in de wintersportgebieden
rondweg van die stad is eveneens voltooid en sluit aan op de
sneeuw maar Frankrijk, Zwit- en Italië, de goedkopere landen ravan op vakantie te gaan snelweg naar Basel en Straatsserland en Oostenrijk hebben dus. In de logiesvorm zijn wei- neemt toe. Naar schatting 15 burg. Zwitserland opent deze
die mindere belangstelling het nig wijzigingen waarneembaar. duizend mensen vertrekken dit week de rondweg van Neuchavoor een groot deel aan zichzelf De helft boekt een hotel of pen- jaar vanuit Nederland naar de tel. Uit Duitsland is weinig
te wijten doordat de prijzen de sion, 45 procent een apparte- sneeuw.
goeds te melden, daar blijft het
pan uitgerezen zijn. Ze raken ment of chalet en de overige 5
De auto blijft het meest ge- onveranderd druk op de bekenstuk voor stuk vakantiegangers procent zoekt zijn heil elders. liefde vervoermiddel: 70 pro- de knelpunten.
kwijt aan Tsjechië, Slowakije De belangstelling om met de ca- cent van de Nederlandse winEverhard Hebly

Audi Avant: een mooi
van ontwerpen
In maart ruimt de Audi 80
Avant het veld. Hij maakt dan
plaats voor de A4 Avant. Een
auto geheel in
overeenstemming met Audi's
nieuwe stijl.

tersporters verkiest de eigen
vierwieler. De bus heeft in de
laatste twee jaar niet aan populariteit gewonnen en blijft op 20
procent steken. De trein leverde een procent in en zit nu op 7
procent wintersporters.
Dit seizoen gaat men iets verspreider op vakantie. De kerstdagen stonden op 15 procent
maar dit jaar kan de Kerstman
slechts 12 procent Nederlanders in de sneeuw begroeten.
Januari begon de meest populaire maand te worden en stond
twee seizoenen geleden nog op
30 procent Nederlanders, dit
keer blijft het steken op 25 procent. De helft van alle wintersporters kiest voor februari en
maart en dit is weer een lichte
stijging. De sneeuwcondities
zullen nog wel hun invloed hebben omdat een groot deel ongeorganiseerd naar de pistes reist
en dit geldt met name voor de
korte vakanties.
De 900 duizend mensen die
per auto reizen weten wat ze te
wachten. staat, zeker als ze
noodgedwongen tijdens de
piekdagen in het weekeinde
moeten reizen. Maar we hebben ook positief nieuws voor
hen. Er zijn in diverse landen
nieuwe wegen geopend. In Oostenrijk is het eerste deel van de
nieuwe rondweg van Klagenfurt opengesteld. De Italianen
openden het sluitstuk van de
snelweg A26 tussen Gravellona
en Arona. Ook de aansluiting
van de A28 op de A27 in het
noordoosten is voltooid.
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Peugeot 306, in Nederland de meest verkochte Franse auto

Miljoenste 306

ring bij auto's voorzien van cruisecontrol en
econometer 10 procent, bij zakelijke rijders 5
procent. Op jaarbasis zou op deze wijze maximaal 600 miljoen brandstof kunnen worden
bespaard. De reacties van de deelnemers aan
de test waren positief. Ze verklaarden dat ze
na inbouw van de cruisecontrol alerter en geconcentreerder reden. Bovendien gebruikten
ze de snelheidsregelaar vaker dan ze hadden
verwacht en reden ze met name op 80 kmwegen minder hard dan voorheen.

Peugeot heeft 33 maanden na de introductie
van de 306 een mijlpaal voor dit model bereikt.
Kortgeleden verliet het miljoenste exemplaar
• de poort. In Nederland is de 306 de meest
verkochte Franse auto en binnen zijn eigen
segment neemt hij de vierde plaats in. Van de
totale produktie exporteerde Peugeot tot dusver 60 procent. Het leeuwedeel daarvan was
bestemd voor de Europese markt. Het jubileumnummer betrof een driedeurs 306 Diesel
Style, in Nederland Belfort genaamd. Het StyAuto-Advieslijn
le accessoire-pakket is leverbaar op vrijwel De Auto-Advieslijn van de ANWB geeft tegenelke 306. Eenbelangrijk element daarvan is de
woordig niet alleen technische en prijsinforstartcode. Prijzen vanaf 30 mille.
matie maar ook gegevens over het energieverbruik van gebruikte auto's. Mogelijk dat de
ANWB deze service in later stadium nog uitCruisecontrol bespaart
met een gelijksoortig advies over nieuMinister De Boer van VROM toont zich een breidt
auto's.
voorstander van cruisecontrol in personenau- weBehalve
de telefonische informatie verto's omdat het een probaat brandstofbespastrekt de ANWB ook aankoopadviespakketten
rend middel blijkt te zijn. Ze wordt hierin voor
gebruikte auto's waarin de energie-aspecgesteund door een onderzoek dat in opdracht ten aan
bod komen. Het telefoonnummer
van Koop Zuinig Rij Zuinig is uitgevoerd door luidt 070-3147733.
Traffic Test. Bij privérijders bedroeg debespa-

(ADVERTENTIE)

Winterprijs bij de Postcode Loterij

nu me
EK!

Audi start de levering in
maart met zeven versies waarvan drie met vierwielaandrijving. De basismotor is de 1.8
vijfkleps motor met 125 pk.
Daarna volgt dezelfde motor
maar dan met turbo die goed is
voor 150 pk. Eenzelfde vermogen levert de 2.6 V6-motor. Een
zuiniger alternatief voor wie

jes, een buffet, een supporterspakket en natuurlijk een plekje
opdesta-tribune.
In de week na het EK schaatsen
is alweer de eerste trekking van
de Postcode Loterij in het nieuwe jaar. Dan kunt u gewoon
weer een paar miljoen winnen!
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Doe ook mee

-mm

mm®

Om kans te maken op deze en
de vele andere verrassingen
die de Postcode Loterij ook
in 1996 voor u in petto heeft,
moet u natuurlijk wel meespelen. Dat kan als u de bijgaande
bon invult en opstuurt. Doe dat
nu. Dan bent u op tijd voor de
volgende verrassing! Prettige
feestdagen. B

'
<
De stijlvolle
Audi zal pas
in maart de
showroom
verlaten

Bent u erbij over een paar
weken in Heeren veen ?
Speel mee en win in de
Postcode Loterij.
Met de Postcode Loterij, volledig verzorgd, naar het Europees Kampioenschap schaatsen in Heerenveen. Dat is weer
zo'n verrassende extra prijs
die u kunt winnen met uw
bingoblokken in de Postcode
Lotery Record Show. Let goed
op, want maandag 25 decembcr is uw laatste kans om
één van de ruim 1600 prijzen
te winnen.

Limburger wil club voor 'oude Japanners'
Nederland barst uit zijn
voegen van de oldtimcrclubs.
Maar je zult maar in een
Nissan 2000 GT uit 1971 rijden
en lid willen worden van een
club. Die is er dus niet. En
daarom wil Marcel Bruis er
zelf een oprichten. Voor
Japanse oldtimers.

fronteerd worden met nieu-

te veel van. Ik ben opgegroeid

meldt met een bijzonder exem-

heeft een Panhard en mijn
broer een oude Alfa Spider. Die
Nissan van mij is geen pronkauto en dat hoeft ook niet. Het
is wel een strakke auto zonder
roest maar ik ga in het onderhoud echt niet tot het uiterste.
Er is altijd wel iets te sleutelen.
Ik heb net mijn handen gewassen want hij had vandaag startproblemen. Ik ben er constant
mee bezig."
Lid worden van een club
stuitte echter op problemen en
daarom plaatste Bruis een paar
oproepen in vakbladen en in de
plaatselijke zondagskrant. Hij
kreeg 37 reacties. In eerste instantie legt hij een register aan
maar het doel is de oprichting
van de Nederlandse Club voor
Japanse Automobielen (NCJA).
Het gaat om een vereniging
voor eigenaren van Japanse auto's van voor 1980. Dat is de
hoofdlijn maar als zich iemand

ook lid worden.
Bruis: „Japanse auto's van
voor 1980 worden zeldzaam. Ik
heb hele aardige reacties gekregen vanuit het gehele land, zelfs
vanuit Amerika. Het is moeilijk
en soms onmogelijk om onderdelen te vinden. Motorisch is
het geen punt maar plaatwerk
of interieuronderdelen zijn er
gewoon niet. Als ik mijn auto
total loss rijd is het over."
Ook handleidingen zijn nauwelijks nog te vinden. „Er is
geen markt voor en niemand
heeft zich erop toegelegd. Via
een club kun je informatie en
zonodig onderdelen uitwisselen. In februari of maart wil ik
een landelijke meeting organiseren in het midden van het
land. Dan kan ik de animo voor
een club eens goed toetsen."

we Nissan's, hoe mooi ook. met klassiekers. Mijn vader plaar dat iets jonger is, kan hij
Hij rijdt zelf in een Nissan
2000 GT uit 1971 en dat is voor
Nederland een zeer zeldzaam
exemplaar. Nissan's uit die tijd
heetten in Nederland Datsun,
een naam die rond 1980 wereldwijd vervangen werd door Nissan. Vanaf oktober 1996 hoeft
hij geen wegenbelasting meer
te betalen voor zijn klassieker
en waarschijnlijk is hij de eerste Nissanrijder is met de belastingvrije status.

Marcel: „Ik ben een liefhebber van mijn eigen auto en dus
van Japanse klassieke aui OED, ER is wel een niet
in het algemeen. Ik houd
club voor Nissan-rij- to's
van alle oude auto's en als ik
ders maar dat is niet een paar jaar geleden een Alfa
het soort vereniging had gekocht was ik daar gek
d
at Marcel Bruis (25) uit van geweest. Hoewel ik nu toch
Geleen zoekt. Hij wil een gewat uitgekeken ben op MG's en
vereniging voor klas- Alfa's, dat is geen klassiek rijauto's en niet gecon- den meer want daar zijn er veel

EH

Voor meer informatie: tulefoon 046474UB1B, na 18.00 uur.

Heeft u in de uitzending van 25
december op uw bingokaart 12

of meer getallen goed? Pak dan
direct de telefoon en bel de
Bingolijn, 06-300707 (75 ct/min).
Uit de bellers trekt de notaris de
winnaars voor deze extra wintersportprijs van de Postcode
Loterij.
Naar Heerenveen
Als u wint mag u met twee personen een hele dag naar
Heerenveen tijdens het EKweekeinde van 19, 20 en 21
januari. De Postcode Loterij
omlijst uw bezoek met drank-

lM
a, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief
de Bingoprijüen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het
aangekruiste bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
D / 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)

/ 20,- (twee lotnummers)
/ 10,- (één lotnummer)

Naam:

Q dhr. Q] mevr.

Adres:

DE ÜITSiACSËN VANl1« DECEMBER
Stand Meqa Jackpot:

5 miljoen
Getal 1 t/m 21
08
45
10

Plaats:

•1^HB^H^H^HH^BW^~«B^^B^P^^^^IKBB^VHIH>^^1«

Getal 22 t/m 36
23
12
36
06
27
05
40
35

ƒ 10.000,ƒ1.000,-

ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

11
25
41
02
15
16
17

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tel..

ƒ20,ƒ10,ƒ9.-

Postbanknummer:

Banknummer:

/8,f7,-

42 03 01 39 24
f6,44 38 33 22 09
f5.07 14 30 31 32
Heeft u met deze 21 getallen m - ^ : ^StraatprnS:: '••}. ^'^
een volle kaart, dan wint u de
f 3.OOO,Thuïsbingo
9402 CT
ƒ25.000,Keuze Prijs
9402 CT 098
Zetfouten voorbehouden

19
13
18

Postcode:

1 De overige Bingoprijzen:

De BMW: 4701 LW 001 te Roosendaal

Datum:
Handtekening:

l

|
|
i

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZVDen Haag.

150.95.12

NATIONALE
LOTERIJ

J

PIONEER MINI HI-FI SYSTEEM

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

N50; Versterker 2x25 Watt, elektronische
equalizer; digitale tuner, 24 pre-sets; dubbel
autoreverse cassettedeck; CD-speler; 2-weg
luidsprekers; afstandbediening.
Adviesprijs*1199.-

AWG747; Luxe volw a s a u t o m a a t , zeer
zuinig met water en
>nergie dankzij DCCSONY HI-8 TRAVELLER
techniek, hoog toerenSuperieure beeldkwaliteit,
Hi-Fi stereo. Adv. '2999.- tal centrifuge, roestvrijstalen trommel en
18 programma's.
Adviesprijs'1199.SONYHW STEADY SHOT

rni PHILIPS 63 CM KTV
[&% STEREO TELETEKST
(.'/jSj 25PT-I50; Flatsquarebeeldbuis,
'"•'.v-1 mcnusturing, easy-logic,
' " ~ af standbediening. Adv."" 1795.'<?"~'\

SAMSUNG M6135
MAGNETRON OVEN
TOPMERKWASDROGER
Wasdroger. Adviesprijs*495.-

TR750; Met beeldstabilisator,
Hi-Fi stereo geluid. Adv.'3110.-

•VI PHILIPS 70 CM KTV
;;v STEREO TELETEKST
28P F450; Adviesprijs' 1995.-

SONY STEADY SHOT
TR550; Lichtgewicht camcordermetbeeldstabilisalor,
Hi-Fi. Adviesprijs. '2530.-

'W PHILIPS MATCHLINE
""'STEREO TELETEKST

ZANUSSI WASDROGER

320 LITER SUPER
KOEL/VRIES KOMBI

TypeTD52; Reverserend. *649.-

Geen 2-deurs koelkast maar
een echte 320 Iiter2-deurs
koel/vries kombinatie met
gjaden. Adviesprijs"999.-

tjrtBf
349-"
BAUKNECHTTRA961
plgifr.

CTrA

rflffef Ö/ÏJ."

28SL5300; 70cm. Adv. '2695.-

HI-8 CAMCORDER
Topklasse! Hi-Fi stereo geluid.

WHIRLPOOL ARG647

KONDENSDROGER

Koel/vries kombi. Adv.'l 235.-

N5000; Geen afvoer nodig

IftiKf

HEWLETT

. PHILIPS TOPKLASSE
V) 70 CM 100 HERTZ

PAC KA R D

';'V 28PT800B; Adv. '2795.-

v

ZANUSSI KOEL/VRIES

TR350; Lichtgewicht camcorder, Hi-R, 10xzoom, 2 lux." 1980.-

BAUKNECHTKGC
KA/tonbinatiernet3laden. '1 149.-

PHILIPS 63 CM KTV

179,
199.-

SHARP R2V14STUNT

M O U L I N E X STUNT
FM1515; 17 Liter, 5 standen, draaiplateau. Adv.'399.-

229.
249.

WHIRLPOOL AVM610
20 liter inhoud. Adv. '649.-

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger. Adv.'l 549.r

INKJET PRINTER,

SONY T R A V E L L E R

593 •"

Supersnel verwarmen en
ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau. Adviesprijs'279.-

SHARP KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill.

299.-

AEG TYPE 520
Kondensdroger. Adv.'l 449.-

25MN1350; Adv. "1445.-

VIDEO-8CAMCORDER

QQQ .

MIELE K1321S LUXE

E807; 8mm, 8x zoom, autofocus.

BOSCH WTL4572 "
KONDENSDROGER

55 CM STEREO KTV
NA2304; Flat square beeldbuis, teletekst. Adv.'1345.-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATiE
Type KG31 ; Flexibele indeling,
Svriesladen, automatische ontdooiingen zeer zuinig. *1498.-

PHILIPS TELETEKST
14PT155A; Adviesprijs'725.-

979

AMSTRAD MÏNI-TOWER

BOSCH 280 LITER
LUXEKOEUVRIESKOMBI

9DX805154; Processor
486DX2/80MHZ;
SONYHiFiVIDEO+PDC intern geheugen 4MB;

37CM KTV KV1212
"BESTE KOOP" Officiële
'$$ Philips garantie. Adv.*695.-

879.-

479.-

PANASONIC NN8550

649.-

MERKCENTRIFUGE
2800 toeren. Adv. *249.-

159.

WHIRLPOOL AVM

Luxe 32 liter 3 in 1 kombi
magnetron. Adv."1499.-

699.-

\
INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

GRUNDIGHiFi VIDEO

Hi-Black, Trinitron beeldbuis,
flat square, Double-Duty
afstandbediening. '1660.-

Ruime24literinhoud, snelle 1000 Watt magnetron, velekookfunkties.Adv.*699.-

Digitale super 3 in 1 kombi magnetron. Adv."999.-

1399.-

harde schijf 540MB;
diskette-station
3.5 inch 1.44MB;
14inchS-VGA
PHILIPSHiFi STEREO kleurenmonitor;
VR632;TURBO-DRIVEvideo, toetsenbord, muis,
4 koppen, longplay. "1295.- inkl. MS DOS 6.2 en
WINDOWS 3.11.
Adviesprijs*1938.GV240; "Beste koop", VHS,
TELETEKST/PDC."1709.-

1099 •"

MIELE DROGER T349

Type KE31 00; Gescheiden
regelbaar, Svriesladen. '1 849.-

SLVE70; Tri-Logic! Stereo,
4 DA-PRO koppen, longplay
en PDC. Adviesprijs. "1780.-

SONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST

Elektronisch. Adv. *1 699.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

2-DEURS KOELKAST

Voorlader, centrifugegang
1200trn/min.,rvs trommel,
zeer zuinig. Adv. '1199.-

Ondanksgroteinhoud kompakte afmetingen. Adv.*849.-

JVC HiR STEREO VIDEO

375.-

HRJ600;4koppen.Adv."1299.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
Type ZE400E; Adv. *949.-

INDESIT 2-DEURS

SONY72CMKVS2921
De platste beeldbuis, voorzien
van bijna alle denkbare
mogelijkheden. Adv. '4000.-

6

Variabele indeling. Adv.*799.-

699.-

ZANUSSI 2-DEURS

"'-

465

BLAUPUNKTHiFi
STEREO + SHOWVIEW

SONY72CMKVC2921

SONY SHOWVIEW + PDC

Stereo enteletekst. Adv.*2250.-

SLVE50; Tri-Logic, 4 koppen, longplay. Adv. "1330.

Type AWG71 9; Adv. '1 235.-

STUNT! Adviesprijs'749.-

525

SIEMENS 2-DEURS
235 liter. Adviesprijs'985.-

SONY55CMKVX2141
Stereo enteletekst. Adv.'l 650.

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

LUXE 800 TOEREN

isfiiKy. 599»"°

INDESIT STUNT
Type 2596; Adv.'799.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR333; "Beste koop!" 3 koppen,TELETEKST/PDC. '1 095.-

479.-

piSONY55CMKVM2100

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-etektro fornuis metgrill.'999.-

Hi-Black Trinitron. Adv.'l 000.-

478

ETNA FORNUIS 14.20

SONY TELETEKST
M 1 401 ; Afstandbediend.'890.-

528.-

SONY VHS-HQ VIDEO
E10; Tri-Logic voor optimaal
beeld, afstandbediening. '799.-

1-DEURS KOELKAS

PANASONIC 63 CM

Oerdegelijke tabletop. Zeer
fraaieuttvoeringmetformicabovenblad. Officiële garantie.

TX25G;Stereoteletekst.."1599.-

PANASONIC VIDEO
SHARP 55 CM STEREO
G

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

NVSD30; 3 koppen, VHSHQ, LCD-afstandbed. '1 1 99.-

INDESIT KOELKAST

DV5407; Teletekst, + AB.

2-slerren vriesvak. Adv.*699.-

S H O W V I E W VIDEO
VXK326; VHS-HQ, shuttle
afstandbediening. Adv."699.-

145 LITER KOELER
Topmerk. Adviesprijs*749.-

MIELE 1100TOEREN 410; Gas-elektro fornuis
TypeW697LW; Voorlader, RVS
trommel EN kuip. Adv.*2299.-

BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak. Adv.*749.-

De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen! Wat
zegt u van deze AEG/BCC
stuntaanbieding? Type
LAV536; Adviesprijs*1499.-

945

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel. *1499.-

BOSCH KOELKAST

1195.-

BAUKNECHT WA541
X'; ST70-650; Adviesprijs'1 949.

Turbo-Drive! LCD-afst.bed. '895.-

KFF452; Luxe gas-elektro
fornuis met heteluchtoven,
grill, kookwekker en gratis
kookboek. Adviesprijs'1735.-

1198.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1200toeren. Adv. *1799.KT18R01 ; Adviesprijs*948.-

PHILIPS VIDEO + PDC

948

ATAG TURBO-FORNUIS

WAS/DROOGKOMBINATIE

SIEMENS 180 LITER

GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST

FK055; Elektrische oven, inkl.
grill en kookwekker. '1510.-

1045.-

4 KOPPEN VIDEO
P e r f e k t e beeldkwaliteit,
longplay (max. 8 uur),
afstandbed. Adv. '799.-

898.-

AEG LAVAMAT RVS ATAG GAS-ELEKTRO

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21 ;Afstandbediend."768.-

inkl. grill, draaispit en mixed
grill-set. Adviesprijs."1575.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "298.-

178.-

1000 toeren wasautomaat

945.-

BAUKNECHT KRC3032
300 LITER KOELER

SIEMENSWASAUTOM.
Adviesprijs*1348.-

BLAUPUNKT 70 CM

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

845^-

hS-ij IS70-33: Stereo en teletekst.

Mi

ETNAWASEMKAP
AVANCE;3-standen.Adv."135.-

K
A R I S T O N A 6 3 CM
m STEREO TELETEKST
«'ï 6 3 T A 4 4 1 1 : Adv. '1795.-

OPZETVRIESKA
Opzetvrieskastje. Adv.*595.-

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205; LCD-afstandbediend.

i B L A U P U N K T 55 CM
IS55-28; Slereoteletekst. "1299.-

20 LITER VRIESKAST
GRUNDIG VIDEO + PDC

LUXE VAATWASSER

BOSCH VRIESKAST

WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

TypeGSDI 341 ; Adv. "848.-

Type AWGOS9; Adv. *1435.-

OGRUNDiG 51 CM KTV

WHIRLPOOL AFB594

['A1.;;;; T51
T5 1-ivlO-TelRtnkst.Ariv."1099
-ivlO- TelRtnkst. Ariv."1 099-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
M 37 CM KLEUREN-TV

Inkl. alslandbediening. '699.-

WHIRLPOOL 243 LITER 1000 TOEREN BOVENL
1 .40 meter hoog met 6 vriesvakken cq laden. Adv. '1 1 65.AEGTURNAMAT
STUNT!! VRIESKIST!!

Snklusief braadslede, rooster, kookwekker
en GRATIS servies. Adviesprijs*1490.-

Bijna alle topmerken leverbaar in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist vanaf:

949..
.
,
Aanvraag-folder in de winUel!

I

BAOHOEVEDORP
ALKMAAR
AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
DEN HAAG
HILVERSUM

BAUKNECHT V W 3 P R

BOSCH VW SPS2102

SIEMENS AQUASTOP
Superzuinig. Adv. *1348.-

lj»jfrw
AEG BOVENLADER

?a»CBi?^J

IH

MIELE VAATWASSER

LAV275; 1 000 toeren. *1 699.- G570; TOPKLASSE. "2099.-

298.ElectroniscK betalen HHAARLEM ;:.(:•:> v
r
''BEVERWIJK
met uw PIN-code.
B Winkelcentrum "Schalkwijk" ISUPERSTORE 1100 m2
zbnderextrai kosten v:|RivièradrBef 37!: !'• S ,'•,'
iBreèstraat 65

INDESIT DSOOOWUprogramma's, 12 couverts. Adv.*999.-

ELEKTRO-SUPERS
IN DJE RANDSTAD

1199.

1279.-

OPENINGSTIJDEN:
1 tot 5.3OXIur
maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag .............. 9 tot 5.3O uur
KOOPAVOND:
zaterdag .9 tot S uur. '
7 tot 9 uur;
Badhoevedorp 'vrijdag
Maarssenbrbek vrijdag ...... .... 7 tot 9 uur
overige filialen donderdag ..... 7 tot 9 uur

Weekmedia 17

donderdag 21 december 1995

imi DOOUS

± Onze showroom wordt aangeveegd om, plaats te ntafcett voor de

OPMAATGIMAAKT

KASTEN MET EXTRA RUIMTE
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»t\ AWMNIUM SCHUFMIWSYSTEEM VAN 14 MM SPKEL DEUREN
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VOOR
EN BETAALBARE KERS

S

«x> *
Wat kost zo'n THE DOORS kast nu eigenlijk?

U
l

B

Een voorbeeld: Een 2-deurs front 160 cm breed.
l spiegel- en l paneeldeur kamerhoog
f. 1145;
Een hang- en leg- indeling
f. 520.-

PHILIPS

f. 1665.ETEFAL STEENGRILL
^GOURMET 8 PERS.
|39420; Gourmetten, griljeren. Adviesprijs. *235.-

Uw kastindeling of wand bepaalt hetoantal deoren: 2, 3,
4 of meer. Als u langs komt met de maten van uw waiïd,'
vertellen wij precies hoe weinig dat kost.
Op uw maat gemaakt in onze werkplaats.

4 UVATL-buizen. Adv.M35.-

MOULINEX CHEF
tige 500 Watt keukenmachine met pulse-stand K
en 2 snelheden, inkt. sap- -JLcentrifuge en diverse _ , '
accessoires. Adv/268.-

115.-

IRONDE GOURMET
Gourmetten, racletten,
inkl. 6 pannetjes.

13»..HEMELS

Voor documentatie en prijzen beb 020-6101046
THE DOORS Jon Rebelstraat S Amsterdam
(tussen Osdorperban en OoluMerweg)
Geopend: ma-vr 9.00-17.00 uur, za 10.00-13.00 uur

KEUKENMACHINË

Super
NOORD

Kompakte alleskunner.

Met Philips CLEO-lampen,
verstelbaar statief, KEMAkeur. Gróte keuze.

Neem van

jGRILL T

Kbntaktgrïll, urtneèmbare
gnllplaten,thermostaaL*)59.-

BRAUN PLAK
CONTROL
MET TIMER

LUXE <*
200 WATT
STAAFMIXER

Oplaadbare
tandenborstel,
inkl. 2 minuten
timer.Adv.*219.-

Regelbare ,
snelheid, • l
moment

129.-

RHILIPSTRITEUSE

mij aan
dol het
voordelig is!

slagroom •
^
klopper, afneembarel-^RVS voet en mengbeker.l_.

49.- *

^Rechthoekig model met
handige 4 in 1 handgreepen

^. -^. ^f. ^. Jf. .^. *£. *£* *f. ^.

.schilders- en afwerkingsbedrijf
Muurcoatings -

LUXE HANDMIXËR *

129.NOVAFRIET-FONDUE
Jnkl. fondue vorken:*147.-

MpULINEXFRiTEUSE
:873;'-1,5 L. koele wand.*119.-

PHILIPS BEAUTY-SET

175 Watt, 3 snelheden, gar- -^
den; deeghaken en af- ^
neembare staafmixer. "

Luxe LADYSHAVE met
diverse hulpstukken voor
pedicure, manicure en
huidmassage in luxe opbergcassette. Adv: *150.-

ifEFAL FRITEUSE

KRUPSL
KOFFIE-ESPRESSOI

Anti-reuk-filter + thermoStaat: Advïespriis. '119.-;

wenst iedereen
gezellige
Kerstdagen

Type 9710 J; Espresso en l

BRAUN SILK-EPIL DUO
ëpp^raarBe'kendvanTv! PHILIPS 10^KÖPS" H
PTya •»*» **"f" 1 HD5176;Koffiezetter.'65.-j

Zelfreinigende grill-bakpyén + regelbare therrho'staat. Adviesprijs. "259.-

MEUBELBOULEVARD: Sniep 5 - Diemen - Tel. 020 - 6 90 74 95
ZEEBURGERPAO 1-10 (Naast de molen) - Amsterdam Oost - Tel. 020 - 6 63 06 66

PHILIPS LADYSHAVE *•^„^"•r*'
Maximaal 2 per klant. •'SS- 12-KOPS STUNT
I:TV^ <4A AP Maximaal 2 per klant.

VIRGIN

139.

Hef Randstedelijk Opleidingen Centrum

OPLAADBARE 3 KOPS PHILISHAVE

30% - 50%
KORTING

||

HS800; DUBBELE scheerl
techniek. Voor perfekt
t
scheerresultaat.Adv,*215.- THERMOS STUNT

IMIELE STOFZUIGER B32^

IU5f«"

|S227;
Absolute topklasse Ll-U
U XAECP H
ILISHAVE
fcAnr hnriomnrÜQ inlaor
r fl l L. l O n M V C

69.-

iljeOO WATT TURBO

|Elektronischregelbaar.*499.-

329.

KEULEN
|^ KEUKENS^

NILFISK STOFZUIGER
*e l AAs»
^LUtffC/

FLEX; ,
CONTROL
SHAVER

fÜUftlll IMPY QIIDPP
LMOULINtX SUPER
900S; 1000 Watt. Adv.'229.,

4010; Met het ^
unieke zwenkende
scheerhoofd. Adv.*238.-

Advièsprijs.'109.-

AA UK

••*>• Jy

op de gehele
zomer- en winterkollektie

houdkan. Modern design.

Kerkstraat 10
ZANDVOORT

\

Super*
NOOfiD
Let op onze

knolodnbiedingen

laadsysteem, 110/240 Volt,
•inkl. tondeuse. Adv.'*170.-

PHILIPS 1000 WATT
STOFZUIGER HR6300
Mechanische zuigkracht-'
regeling en extra hulpstukken. Ad viespr ij s'24ul-

129.lELECTROLUX 1100W
EG 1300 WATT

beveiliging.

- .

deeltiidberoepsopleidingen en oriëntatieschakelprogramma's

AOV, De basis
voor $je eigen
zaak!
^/

• '

AOV betekent Algemene Ondernemers Vaardigheden. Het is de nieuwe

35.-*

manier om te voldoen aan de eisen die de vestigingswet stelt. Deze week

Druckerstraat 3 in Amsterdam. Wilt u zich vestigen als zelfstandig onderne-

PHILIPSSTOOMBOUTNr
reinigend. Adviesprijs. '69.-

mer en heeft u interesse in deze opleidingen?

;

PROFFESIONELE

itl^lijdlKi:
Komplete kappers-set TEFAL STRIJKBOUTl^
vóór thuis.
UcrrtgevykdTt2jaargarantie.*5&-|_1_

34.95

t>HILIPS

1300 WATT
HR6540; Super draaitop
an automatisch oprolsnoèr.
Adviesprijs *440.-

rPLAADBARE '
-RUIMELZUIGER
laximaal 2 per klant

centrum

verzorgt voor ca. 9000 leerlingen

start het ROC met de AOV-opleiding in haar gebouw aan de Wilhelmina

!5; Elektronisch. Adv.*299.-

239.-

opleidingen

de nieuwe opleiding voor het
ondernemersdiploma

SNOERLOZE
WATERKOKER

LtliBBBi

randstedelijk

CARMEN 1500 WATT ELEKTRISCHEKACHELS Si
Haardroger niet diffuspr. Allé soorten en maten, l NS

Tekort aan bergruimte?
Juist ook voor uw wensen heeft De Graaf
een passende en verrassende oplossing.
Met schuif- of vouwdeuren en met de
meest uiteenlopende soorten interieurs kunt u
naar hartelust kiezen. De deuren zijn verkrijgbaar in allerlei afwerkingen: spiegel, houtstructuur, louvre, gelakt, gekleurd, etc. Bovendien
worden de kast-systemen op maat geleverd.
Makkelijker en mooier kan het niet!

Zo krijgt elk interieur een nieuwe uitstraling.
Warm en gezellig of zelfs dromerig - koel en
strak zakelijk of zelfs hi-tec. U kunt alle kanten
uit! Maar ook als het gaat om panelen voor een
schitterend plafond of een bijzondere wand...
De Graaf biedt in haar grote showrooms
een voor Nederland ongekende keuze. En alles
wordt getoond in royale opstellingen. U bent
hartelijk welkom!

Neem dan contact op met de heer
A. Droogh, tel: 020-4878674
of stuur de antwoordbon in
ter attentie van de heer
A. Droogh, Wilhelmina Druckerstraat 3
1066 AA Amsterdam
U ontvangt dan na 8 januari zo snel mogelijk bericht

Stuurt u mij meer informatie over AOV, de basis voor je eigen zaak:

CARMEN VOETENBAD ELEKTRISCHE DEKENS n
+bruisbadsysteem, ideaal
voor vermoeide voeten.
Adviesprijs. '145.-

De ruimste keuze Philips, §5
Dreamland, Inventum §2
en Martex.
S

naam

aaf plafonds

adres

69.95
l KERST KOOPAVONDEN 19.00-21.00 uur
insdag 19 december: Alleen filiaal Amsterdam-Noord
^Woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 december:
É . v ' * ;„ :'.\ •: • Allefilialen. . •• '
. . - \ • .'. . ':

Postcode en plaats
Amsterdam: Jarmuiden 47, tel. 020 - 613 47 75, geopend ma t/m vrij 9 - 1 7 u en zat l O - 1 6 u.
Vlaardingen: Energieweg 2, tel. 010 - 434 71 11, geopend ma t/m vrij 8.30 - 17 u en zat 9 -12.30 u.
Zeist: Woudenbergseweg 4 (t/o de Hema), tel 030 - 693 92 02, geopend di t/m vr 9 - 1 7 u, vrij av 19 - 21 u en zat. 10 - 1 7 u.

EEN
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ZOMERKLEÜRTJE
BEHOUDEN?
ZONNEBfiNK!

4ïC

V
gflk

\J

Schoonheidssalon
Claudia

&

Gewoon goede moderne zonnebanken
om snel bruin te worden
(of te blijven)

Koningstraat 28, 2042 VJ Zandvoort
Tel: 023-5730428
Privé: 023-5715090

Nu SLECHTS
12.50

DECEMBER-AANBIEDING
* LAMPLIGHTNAGELS van ƒ 90,- voor ƒ 75,(kunstnagels, ongelakt niet van echt te onderscheiden)
* NAGELVERSTEVIGING IN l BEHANDELING
van ƒ 75,-voor ƒ 50,-

^^Si^iTlllPHi^i^ivflRrt

|^^QP|{|:^p;iyi^jiyip|J;

jjjjj^

* STANDAARD BEHANDELING
nu met gratis wimpers of wenkbrauwen verven

-;' •

ÉpIiliSïSïïS^^^^
«iililiia^P^^^^^

"•^•'•••^ :• >:•';;• ,

iiiiiiïiiii^^

M

H .

Fax 023-57149 24
Telefoon 023 571 77 41

a f Hr
ilms;

GARAGE IN DE VERHUUR

|^i|m^
g^^ieji^
Üvyjaarsdag geopend vart 13.00 tot 21.00: uur
Öüdéjaarsdag van 11 .00 tot •1'8.00-üür: :.-.- :-. '; :-::.:
' • - " . ' ' .

;•"•-

'•.•*••:".•

'

-

......

'

.'

'• *^'

. •

'.

'

•

•

.

•

.

'

-

'

.

.

.

•

,

•

•

'

'

'

•

.

.

,1

.

. .

:

•

•'

'

•

'' •

;

.

örn , Siëgersstraat 2b, tel . 023-571 2 7 0 • ;; ; .• .- ;
iT(d.^tlagen/për: week; van/13. 00-21 .00 uur

Met is %p ver .. .f
feestl&eding is Jbinnen
De feeststylen van

*•>

Clothing Company
Haltestraat 11

M
M
II
SËL

n

*./

M

M

l*

ƒ*! Ze zijn er,
ll
" de feestcollecties
nu bijzonder
scherp geprijsd.

M

Kom nu snuffelen en passen.
Zo kom je al in de kerstsfeer, een tijd waarin
iedereen graag „mooi" en „aantrekkelijk" is.
Jij toch ook?/
CONFETTI IS GEOPEND:
ma-do
van 10.00-18.30 uur
vrijdag
10.00-21.00 uur
zaterdag
10.00-18.00 uur
zondag
12.00-17.00 uur

ZONNESTÜDIQ
PfiSSfiGE42
Tel. 5712500

Thomsonstraat l, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505,2040 EA Zandvoort

ijiii^

~'

MAAK EEN AFSPRAAK OF KOM LANGS!

OPHEFFING

i^iiiii^

.

ma t/m vrij 09.30-21.00
zat. 09.30-17.00

:•• • ; i : ' - ,

Willl|ïS|il;|
^SiilliiBëi^MR

-•

Geopend:

(naast surfshop)

:-.••'. •

De
nieuwste bioscooptoppers. • > • •nu
al op video
%^&^ifiï^
• • ; •;.••:•:• -•••'••-• I T ': ; :.••••. ••' • , : •

Haal nu uw winterkuurkaart
(10x/ƒ 125,-) met flesje
Biodermal gratis

Bovendien: Extra koopavonden
op woensdag 20 december
donderdag 21 en vrijdag 22 december
Geopend tot 21.00 uur

Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor verhuur:
Garage Keesomstraat A, huur ƒ 87,31 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage hebben de huurders van de
woningen aan de Keesomstraat nrs. 273 t/m 395.
Toewijzing van de garage vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de parkeerplaats of de garage door een briefje
met uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan de E M M, Thomsonstraat l, 2041 TA Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 27 december 1995 om 12.00 uur
in ons bezit te zijn.

Super
NOORD
Vrijdagavond
zonder
onderbreking
tot 20.00 uur
KOOPRVOND

.30 Compl.. showroom
. : Badkamers o.a.
*Y&B
"
-* Sphinx
'.'••'."
* Duscholux
.* Douche/Badwanden
'*'.- Badmeubels
;
* Dhr. stellingen Lundia

TOT 50%
KORTING
Marnixkade 109 A
Tel: 020-4222395-(na 12.00 uur)
Amsterdam

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.

sblad

wensen
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GELUKKIG 1996
De uitverkoop is begonnen
• dames- en herenmode
Aalsmeer Dorpsstraat 4
tel. 0297-324502
Weekmedia 11 t/m 15,17
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Rust, ruis en vergezicht
'In de winter is er
geen jeu aan, een
dooie boel'

(ADVERTENTIES)

Bang & Olufsen
Bleman elektra
technisch installatieburo

Herenweg 73-Vinkeveen
Tel. 0297-261485
HET JUISTE ADRES
VOOR UW
MAZDA EN OCCASIONS

mazoa
OFF. DEALER VOOR AALSMEER E.O.
VISSERSTRAAT 361431GJ AALSMEER 0297-324247

WEEKAANBlSilNGË^VAN WUNHANDa

Dujardin vieux
Joseph Guy cogniac "*
Olifant jonge jenever
Tia Maria

20.95
29.95
19.95
29.95

OphefelaanUS, AalsnmTef. 325837-*

Vijf cilinders, één gedachte.
Volvo 850
v.a. ƒ 63.800,-

Meer presteren in minder tijd. Dat is de wereld

1

C\inMimciilcnpnj<. hiel. HTW. e.\ct. / ft >5.- kuilen fijklaar maken en f 250.- M.TW i.jilcrinjishijilraj!!. .
vi'iiiinyfii vonrheliiiiidcii. Vrimj; ook naar Vidvo's intieW iiuiovcr/ckcriini Aina/on. Alj:elvi.'klo aino i\
uilucmst mei een \an do Vnho-Lincs.

Hofland 154-162
3641 GJ Mijdrecht
Telefoon (0297) 281495

Van der HELM*
MIJDRECHT

y

\
~

Amsterdams
Stadsblad...
Diemer
£ Courant &=*de Nieuwe
Bijlmer
«ssNieuwsblad
Gaasperdam

Buitenveldertse
Courant
Amstelveens
S Weekblad

Amstelveen
8

POSt ™::..:.. :...-,

Aalsmeerder
Courant:
LJithoornse
§8 Courant:
cleRonde
5 Vener
,-~ de Nieuwe
ui; Weesper ____
Zandvoorte
*o Nieuwsblad

In kikkerlandje
zit iedereen aan
m'n Daimler

Kolossale
puzzel met
kans op prijs
Geen valse
Appel in
CoBrA museum

(ADVERTENTIES)

GEMEENTE
AALSMEER,
Openbare
Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer nodigen de inwoners van de
gemeente van harte uil voor de openbare nieuwjaarsreceptie die op dinsdag 2 januari 1996 wordt gehouden in de burgerzaal van het gemeentehuis.
De receptie die om ± 20.30 uur begint, wordt voorafgegaan door een
openbaar nieuwjaarsconcert. Deze keer wordt het concert verzorgd door
Vivace, het koor van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Aalsmeer. Dit onderleiding van mevrouw F. Kamphuis.
Het concert begint om 19.30 uur.
tijdens de nieuwjaarsredeptie, om ±21.00 ur, wordt de tentoonstelling van
foto's van Morad Bouchakour geopend.
De opening gebruikt door burgemeester Hoofscholte en de wijktamchef
van Aalsmeer, de heer W. A. Woons van de regiopolitie
Amsterdam/Amstelland.
Deze tentoonsteling is tevens de start van het tolerantiejaar in Aalsmeer.

'Als ik 's nachts in bed lig, hoor ik de zee ruisen, net meditatiemuziek'

samenleving nog even de
revue.
Zandvoort kampt met een
andere tweedeling. Paula
van der Drift van de
Stichting Leefbaar
Zandvoort, een soort cultuurcorrecte burgerwacht die er
voor zorgt dat de badplaats
gedurende de zomermaanden niet verandert in een
aanhoudende kroegjool,
vindt de winter een verademing. „Lekker joggen op het
strand, 's Zomers kan dat
niet vanwege de drukte. In
de winter zet iedereen alles
op een rijtje. De mensen
kunnen dan lekker met zichzelf bezig zijn." Haar voornemens voor het nieuwe jaar
staan vast. „Wij gaan in 1996
het gemeentebestuur nog
beter in de gaten houden. Ze
moeten niet opnieuw zomaar
vergunningen afgeven voor
allerlei feesten." Jantje
Dalman ziet dat anders. Hij
heeft onlangs zijn groentezaak aan de Schoolstraat van
de hand gedaan en een

Specialist
r nodig

luw Ijst hut.
l

Amsterdams
StadsbQad ,.,

Werken aan
dynamisch
dwergbosje

(ADVERTENTIE)

SIPSbag": Vijf'cilinders, één gedachte: gaan! Naar onze showroom.

Amsterdams
Stadsblad .......

Hoe druk wordt
het op
oudejaarsavond

om ons heen. En dat is ook de Volvo 850. Diverse

temperamentvolle motoren. Volvo-veilig, dus ook met de unieke

Amsterdams
StadsbBadc —
Amsterdams
StadsbOad ....

Deze laatste week van
het jaar heeft uw
krant een iets ander
gezicht. In het hele
verspreidingsgebied
van Weekmedia valt
vandaag deze speciale
eindejaarsuitgave op
de mat. Voor deze ene
keer maken de lokale
berichten, de
columns, de reportages plaats voor artikelen die speciaal
geschreven zijn voor
deze tijd van het jaar
- zo op de grens van
oud en nieuw. Met
uitgaanstips, een
grote puzzel en inter-'
views. Volgende week
woensdag krijgt u
weer de krant die u
van Weekmedia
gewend bent, boordevol nieuws uit de
buurt.

Aan de vloedlijn schijnen we
te beseffen dat we deel uitmaken van een groot geheel,
een klein stukje van de kosmos zijn. Het rollen van de .
branding Verzoent ons met
een eindig bestaan of i'.oals
Slauerhoff, die naar de zee
verlangde als naar een
vrouw, dichtte: 'En als ik ga
gehaast,/ Genaderd en
genaast/ Door den jagenden
dood,/ Hoor ik den troost/
Van 't eendere golfgeruisch...'
,
;..^,
Elke willekeurige voorbijganger antwoordt dan ook op
de vraag wat hij hier wandelt
steevast: rust, ruis en yergezicht. De 54-jarige
Amsterdammer Rob
Durkstra die al twintig jaar
in Zandvoort woont, heeft
daar een geheel eigen filosofie over: ;iln België zijn
baden met zout water, waarop een mens blijft drijven. Je
komt dan in een bepaalde
trance, zoals je die ook
bereikt met meditatie. Een
mens ontspant zich dan hélemaal. Als ik 's nachts in bed
lig, hoor ik het ruisen van de
zee, net meditati'emuziek. We
komen uit de zee voort en
zoeken er daarom rust."
Durkstra woont aan de
boulevard en maakt met zijn
twee bloedmooie Siberische
honden Wolfje en Beertje,
moeder en zoon, elke dag
een paar keer een strandwandeling. „Dieren gaan
veel leuker met elkaar om
dan mensen. Sla de bijbel er
maar op na, als er twee mensen bij elkaar komen, gaat
het rnis." Als wij een eindje
oplopen bij een temperatuur
net onder het vriespunt, passeren Hitler, Stalin, Mao,
Tsjetjenië, het Europese
superkapitalisme en de aanstaande scheuring van de

Amsterdams
Stadsblad.....

Speciale
Eindej aarskrant

Een badplaats in de winter heeft
vanaf de vloedlijn gezien wel iets van
een stapeltje lege kratjes bier. De
strandtënten zijn weg, de hotels
staan leeg, de party is over, het seizoen voorbij, de goudkoorts geweken.
Maar de 64-jarige Zandvoorter die
liever anoniem wil blijven, zit niet
met een kater. Tijdens zijn dagelijkse
ommetje
zegt hij: „De winter is de
1
fijnste, tijd. Geen frisbee in je nek en
geen vlieger op je kop. In de zomer
hoor je door die radio's de zee niet
eens." Hoe groot is het verlangen
naar- de kust bij een temperatuur
rond het vriespunt.
Als wij werkelijk van de
amfibieën en krokodillen
afstammen, is het vrij
logisch dat wij bij tijd en
wijle de kust opzoeken.
Voor sommigen is de roep
van de zee zelfs onweerstaanbaar: zij gaan varen.
Voor anderen is een dagje
naar het strand voldoende
om zich een moment thuis
te wanen, even terug naar
de moederschoot, naar die
onmetelijke plas oeroud
vruchtwater.

BÈZE
\VEEK

GASWACHT
MEERLANDEN
0297-32552O
0251-245454

strandtent gekocht. „Op de
groente was ik al een tijdje
uitgekeken. Een strandtent
is een gok, maar hopelijk
wordt het weer een mooie
zomer." De winter vindt hij
maar niets. „Nu is er geen
jeu aan, een dooie boel, veel
te stil. In de zomer is het
toch veel gezelliger. Maar de
gemeente moet eens meewerken. Als je terrasje een
tegel te ver staat, moeten ze
niet meteen beginnen te zeu-

Fotoburo Luuk Gosewehr

ren." Zo laveert het gerheentebestuur elk jaar weer als
een ware amfibie tussen
twee partijen.
„In Noordwijk is het heel
wat beter geregeld," zegt de
geboren Zandvoorter Piet
Keur, visverkoper in een
kraam op de Boulevard
Paulus Loot, boven de
gebakken schol. Maar weg
uit Zandvoort, dat nooit. „Na
een middagje Amsterdam
ben ik altijd blij als ik

(ADVERTENTIE)

LE MARCHE IN
AMSTELVEEN

De bakkerij-traiteur van Vroom & Dreesmann.

Deze week:
3.50
Franse baquettes. 3 stuks.
Roomboter appeltaart.
024 cm.
1^95 9.95
Quiche met room en Danish blue.
024 cm.
Verse lasagne met broccoli.
Ca. 400 gram.

1579512.95
^95 7.95

Zaterdags vanaf 8.00 uur geopend. Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 30 december 1995.

Zandvoort weer inrijd. Ik
moet de zee elke dag zien."
De zon gaat onder, het
wordt nu echt koud. Op het
Fauvageplein op de trappen
voor het standbeeld schaaft
een eenzame surfer op land,
een skateboarder dus, aan
zijn techniek. Sloom en slentermoe stap ik het nog echt
bruine Café Koper aan het
Kerkplein binnen. Aan de
wand de welbekende tegeltjes met kwinkslagen: 'Beter
een pens van het zuipen dan
een bult van het werken.'
Eigenaar en uitbater Fred
Paap zit in juni 25 jaar in het
vak. „In de zomer is het
drukker, maar in de winter
gezelliger. Maar Zandvoort is
het hele jaar door een fijn
dorp. Of ik wel eens naar het
strand ga? Gaan we vieze1
woorden zeggen? Ik kom er
misschien twee of drie keer
per jaar. Een keer om te zeilen, een andere keer om te
eten bij een vriend. Het
schijnt dat er ook nog mensen werken in Zandvoort."
Op 3 januari gaat hij op
vakantie: zeilen in
Indonesië. Het café blijft
open. „Dat is een sociale
plicht. Wij zijn slechts één
dag per jaar gesloten: op
Nieuwjaar." Ach, die ene
dag, geen Zandvoorter zal
daar een traan om laten, ook
geen krokodilletraan.

VROOM & DREESMANN

de
MOLENST
AALSMEER

DRUKKERJJ BUSKERMOLÈi
Marktplein 13/15 - Uithoorn - Tel. 0297 567401 - Fax 0297 560100

Voor al uw drukwerk

OPEL.

CATSMAN-OPEL
BV
A. FOKKERWEG 1-3
TEL. 0297-566666, UITHOORN

Ton van Doorn

off. dealer voor Uithoorn, de Kwakel, Vrouwenakker e.o.

woensdag 27 december 1995
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OPHEFFING

FAMILIEBERICHTEN

30 Compl. showroom
Badkamers o.a.
V&B
Sphinx
Duscholux
DoucKo/Bndwandcn
Badmeubels
Djv. stellingen Lundia

'30 december'
Getrouwd:
15-12-1995

Milous Wallig
en

Kees van Dijk

Dames, dames
Het is echt waar!!!

f Roland Mensink
t

50 jaar!

Nicolaas Adrianus Cornelis
Meulman
op de leeftijd van 73 jaar.
Zandvoort:
C. M. Meulman-van Dijk
Hillegom:
N. A. C. Meulman
J. M.Th. Meulman-Smit
Suzanne
Jeroen
Haarlem:
A. M. E, Stekelenburg-Meulman
P. Stekelenburg
Maarten
Robbert-Jan
Brenda
Burgemeester Nawijnlaan 7
2042 PN Zandvoort
Volgens de wens van de overledene heeft de crematie in familiekring plaatsgevonden.

De receptie wordt gehouden in de raadzaal van
het Raadhuis, ingang via bordes (Raadhuisplein).

OPENINGSTIJDEN CENTRALE
BALIE
Donderdag 14 december il. is het hernieuwde
Raadhuis officieel geopend.
Daarmee is ook het officiële startsein gegeven
voor de Centrale Balie.
Veel mensen zijn nog niet voldoende op de
hoogte van de verruimde openingstijden van de
Centrale Balie. Deze zijn:

WIJ ZORGEN
ERVOOR
DAT U W
MERK VEEL
VAKER
DE KRANT
HAALT.

Dus voor je het beseft
heeft hij je al lalalala!
Hoera Hoera
Ans Hans Lucky Ivan
Luuk en Rie

Op 18 december 1995 is overleden mijn lieve
zorgzame man, onze vader, schoonvader en opa

nieuwjaarsreceptie
dinsdag 2 januari 1996
19.00 - 20.30 uur

Mamixkade 109 A
Tel: 020-4222395
(na 12.00 uur)
:
Amsterdam

Enige en algemene kennisgeving
Kust int maar uit,
je lichtje strijd gestreden.
Je hebt liet met_ veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen watje hebt geleden
en wie kan voelen watje hebt doorstaan.

Het gemeentebestuur van Zandvoort
nodigt de inwoners van Zandvoort uit
voor de gebruikelijke

TOT 50%
KORTING

wordt zaterdag 'pas'

Kostverlorenstraat 63 2042 PC Zandvoort

NIEUWJAARSRECEPTIE
GEMEENTE

maandag t/m donderdag: 08.30 -16.00 uur
vrijdag: 08.30 -12.30 uur
Wellicht ten overvloede vermelden wij nogmaals
het nieuwe telefoonnummer van de gemeente:
(023) 574 01 00.

Bel het Cebuca voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-6242316.

BELEID EN VERORDENINGEN
I.K.V. NIEUWE BIJSTANDSWET
VASTGESTELD

SAMEN-ADVERTEREN MET
•

:": 'UWRÉTAILERS.

DAT MAC WEL IN DE KRANT.

Per 1 januari 1996 treedt de nieuwe Algemene
bijstandswet (nAbw) in werking. In het kader van
de nieuwe wet dient de gemeente diverse nieuwe
verordeningen vast te stellen en het beleid aan te
passen.

GEMEENTE

Normaal
jaarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

weduwe van Jacob Schaap
op de leeftijd van 91 jaar.
Annie
Flora
Hans en Toby
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Grote Krocht 34A
2042 LX Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
de Algemene begraafplaats te Zandvoort.

Simon Koper

25 jaar met hart en
v. Na
ziel de zaak te hebben
gerund, mogen jullie het
NU kalmer aan gaan
v.
doen.
Wij gunnen jullie dit van
harte.
\
r Jeannette, Bert en ~\
Marielle

c

C

Week
streefverbruik*

35
44
53
61
70
79
88
96
105
114
123
131
144
158
171
184
197
219
241
263
284

Kosten
deze week

Totaal vanaf
l november **

182
227
274
318

363
408
456

498
545
590
637
681
748
819

886

955
1021
1136
1250
1364
1476

18,20
22,88
27,56
31,72
36,40
41,08
45,76
49,92
54,60
59,28
63,96
68,12
74,88
82,16
88,92
., 95,68
ƒ102,44
ƒ113,88
ƒ 125,32
ƒ136,76
ƒ 147,68

GEMEENTELIJK BELEID INZAKE
VERRIJDBAARHEID VAN
VERKOOPGELEGENHEDEN
WAARMEE STANDPLAATS
WORDT INGENOMEN
Het college van B&W van Zandvoort voert als
beleid dat een verkoopgelegenheid, waarvoor
standplaatsvergunning wordt verleend verrijdbaar dient te zijn. In 1992 is bovendien de
beleidslijn ingezet, dat een verkoopgelegenheid
een.aanhangwagen dient te zijn en dient te
voldoen aan 3e eisen van hoofdstuk IV van het
Wegenverkeersreglement (WVR).
Dit Betekent ondermeer dat de aanhangwagen
maximaal 2,55 m breed (art. 65 sub d WVR) en
4 m hoog (art. 65 sub cd WVR) mag zijn. De
maximale lengte van de aanhangwagen is bepaald pp 12 meter.
In april 1994 heeft het college besloten deze
beleidslijn ook te hanteren ten aanzien van
nieuwe vergunninghouders.

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
- Zandvoortselaan 317 - Bentveld - 1 boom
- Zandvoortselaan 355 - Bentveld -3 bomen
- Bentveldseweg 100 - Aerdenhout - 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer,
afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat
20 te Zandvoort. Belanghebbenden 'kunnen
tegen dit besluit tot 6 weken na publikatie van
bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Ingeval'van onverwijlde
spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de rechtbank.in Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift
dient vergezeld te gaan van een kopie van het
bezwaarschrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

\

Speelweek van 28 December t/m 03 Januari

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123
wl dl Uiu» . *Uk '« I°MJ« • 01» ZlUnNotk. ta» juin-. Arluitlli

NEDERLANDS
ONDERTITELD

Eeiï kompleet verzorgde begrafeiiis
of crematie voorslechts f 3.MS,-Sluit een naüira-mtvaart^
tii UitAft^

't staat in
de krant
iedere week
weer

^BEL GRATIS 06 - 022 45 35 of vu\ de bon in,

Super
NOORD
Vrij dogavond

"Dat heb ik toen wel ondervonden
Natuurlijk, de verzekering dekte alle
kosten, maar net zo belangrijk was de hulp
en steun van Uitvaartcentrum Haarlem.
Alles werd met de uiterste zorg geregeld,
precies zoals mijn man zich dat had voorgesteld.
tja. deze uitvaartverzekering is mijn
vertrouwen meer dtm wi'tmrtï.

onderbreking
tot 20.00 uur
KôOPIWONb

Regie: Claude Berri
met: Gerard Depardieu, Miou Miou en Jean Carmet

WORDT LID VAM DE FILMCLUB
Qasthuispleln 5,2042 JM, Zandvoort, tel: O23-57181686

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzckering
ontvangen. IK heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:
man/vrouw
straat:

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.

Woensdag 03 Januari .om 19.3O uur

M I J uitvaartverzorging
" kennemer land bv

De natuur kent de mens.

2 postcode/woonplaats:
S telefoon:
O leeftijd(en):
J2J
n H-I

13.30 en 15.30

GERMINAL

* Een kompleet verzorgde begrafenis of crematie voor een éénmalige
afkoopsom van f3.145,-- (N.B. een vergelijkbare uitvaart kost
momenteel zo'n f5.000,--).
* Geen leeftijdsgrens; iedereen wordt geaccepteerd.
* Voor de betaling van de afkoopsom kunt u bestaande polissen van
levensverzekering aanbieden (tot maximaal f 1.000,--).
* De afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting (buitengewone lasten). "

f*
O
pp
rj}
fa

A.L
Do t/m Di
19.00 en 21.30

A.L
Dagelijks

Woensdag 21.3O

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem, Telefoon 023 - 532 87 50

met de voortzetting van de zaak.
Papa, Mama, Nicolette
Jeannette, Bert en Marielle
wensen jou veel succes

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij 'de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad ter inzage bij de
sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20 te Zandvoort.
De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend
van 09.00 tot 12.00 uur.

hnoloonbiedingen

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Dirckt.hulp bij een sterfgeval.

Marco

De rijksoverheid heeft onlangs een folder uitgegeven waarin de belangrijkste wijzigingen worden weergegeven.
Binnenkort verschijnt tevens een gemeentelijke
folder met informatie specifiek op de
Zandvoortse situatie gericht.

-1 boom
-1 boom

Let op onze

Een natura-uitvaartverzekering,
daar heb je wat aan.

Mam D

- Burg. Nawijnlaan 8
- Prinsesseweg 23

Super
NOORD

uitgerekend voor U!

Catharina Petronella
Schaap-Molenaar

weduwnaar van Marijtje Koper
op de leeftijd van 77 jaar.
Mary en Frits Plas
Cilla
Ans en Gerard Koning
Gerard jr. en Wilma
Mireille en Stefan
Pia en Fred Koehler
Brigitte
Nathalie
Mieke Koper
Simone
Léon
Correspondentieadres:
Boerlagestraat 13
2041VE Zandvoort
De crematie heft op woendag 27 december 1995
plaatsgehad.

De volgende aanvragen zijn ontvangen: .

De gemeenteraad had reeds op 28 november
de Bijstandsverordening en de beleidsnota over
het premiebeleid vastgesteld.
Op 19 december jl. heeft de gemeenteraad
tevens de premieverordening en de nieuwe
beleidsnota Bijzondere Bijstand vastgesteld.
Overigens zijn bestaande cliënten reeds via een
brief van de veranderingen op de hoogte gesteld.

STOOKAKTIE '95/'96

Bedroefd geven wij kennis dat, op woensdag 20
december 1995, toch nog onverwacht is ingeslapen onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden hem
bespaard is gebleven, delen wij U mede dat op
donderdag 21 december 1995 is overleden

AANGEVRA'AGDE
KAPVERGUNNINGEN

Uw gasbedrijf adviseert!

Voor de week van 11-12 f/m 77-72 '95
Je was er altijd
Je zorgde altijd
Liefde sierde jouw leven
Vreugde heb je aan velen gegeven
Dit zijn ivoorden die jou beschrijven
Zo zal je in ons hart bij ons blijven.

Immers, de nieuwe wet geeft aan gemeentes
meer ruimte om specifiek lokaal beleid te formuleren. De gemeente Zandvoort heeft het
beleid in nauw overleg met de regio geformuleerd.

Homeopatie en fytotherapie van Bloem: de oeroude geneeskracht van pianteun en kruiden uit de
hele wereld in moderne, Nederlandse recepturen.
Voor natuurlijke zelfrnedicatie.
Nu verkrijgbaar bij:

|

Drogisterij-Parfumerie Bouwman

\Oranjestraat 7 zwart, Zandvoort. Tel. 023-5712327.
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'Het valt niet in te schatten hoe
druk het oudejaarsavond wordt'
Frans van den
Nieuwenhuizen (38), Eerste
Hulp-verpleegkundige in
het VU=zlekenhuls heeft
uitdrukkelijk gevraagd om
in de nacht van 1096 óp
1996 te mogen werken, Hij
legt uit waarom: „In mijn
beroep Is het zo, dat je of
met Kerst óf met de jaarwig=
seling moet werken. Nou, ik
ga altijd met mijn vrienden
een weekje naar één van de
Stam dé Hollander Fotografie
waddeneilanden en we doen
dat meestal met
Kerst, Toen
Frans van den Nieuwenhulzen,
dacht ik! laat ik
Verpleegkundige Eerste Hulp VU:
maar de nachtdienst met Oud
en Nieuw aan*
vragen, dan ben
ik met Keret
tenminste vrij,"
Heeft Oud en
Nieuw dan geen
speciale betekenis voor Van den
Nieuwenhuizen? „Jawel, het heeft iets speciaals, Je denkt .
op zo'n avond toch terug aan wat er allemaal gebeurd Is het
voorbije jaar," Zelfs al is Van den Nieuwenhuissen aan het
werk c-p oudejaarsavond, toeh denkt hij dat het een bijzon*
dere avond wordt, „Al weet ik niet precies wat ik moet ver*
wachten, Ik werk pas sinds l januari op de Eerste Hulp,
dus wordt het mijn eerste Oud en Nieuw hier,"
Het ligt voor de hand, dat er rond de jaarwisseling weer
een behoorlijk aantal vuurwerkslaehtofferë binnenkomt op
de Eerste Hulp. Van den Nleuwenhuizen: „Hoeveel dat er
zijn is niet in te schatten, Het ene jaar is het heel erg druk,
het andere wat rustiger," Er is voor deze avond een normale bezetting op de Eerste Hulp van het VÜ-zieken^
huis,
Op l januari om half acht 's ochtends zit de dienst
van Van den Nieuwenhuizen erop. Hij weet nog niet
wat hij dan gaat doen, „We werken die nacht met een
heel leuk team, dus misschien gaan we 's ochtends
nog ergens champagne drinken. Maar als het een
heel drukke nacht is geweeet, dan kan het ook
zijn dat ik meteen in bed kruip,"

'Met hele team
champagne
drinken 's ochtends'

Agra Schipper (34)
is öperations Öuty
Manager op V-, "v ;i
Schiphol. Dat
betekent dat ze
zorgt voor orde en
.veiligheid op de
'alrside' van de
nationale luehtha«
ven. „Samen met
zeven collega's
draai ik met Oud
en Nieuw continu*
-Fblbbufö Luuk QoagWBhf
dien*
Agra Schipper,
sten.
Operatlons Duty Manager Schiphol:
Omdat
Schiphol
24 uur
per dag
open is,
moet er
altijd een
ploeg zijn
om het ver»
keer op de
start' en lan=
dlngsbanen in de gaten te houden, Als de banen glad
dreigen te worden, zorgen we er bijvoorbeeld voor dat
de strooiwagens uitgestuurd worden,"
Omdat dit een zeer verantwoordelijke taak is, zal
Schipper met haar collega's geen echte fles champagne
kunnen opentrekken, „Ik ben van plan om Iets te regelen,
üoais oliebollen en champagne zonder alcohol, een soort
clder denk Ik. Het is toch heel apart om op zo'n avond te
werken, Het weer kan best wel grimmig worden en dan
moeten we alles goed in de gaten houden,"
„Ik vind het niet erg om op oudejaarsavond te werken,
Hel is ook niet zo dat ledere keer dezelfde de pineut is met
de feestdagen, We zorgen ervoor dat iedereen ongeveer
even vaak werkt op die dagen."

Het grootste deel van oudejaarsavond
brengt chef-kok Peter Laüffer (30) van het
Vinkeveense restaurant Bultenlust werkend door. „Ik zou niet anders willen. Ik
ttioet wat om handen hebben, anders ga ik
alleen maar onzinnige dingen doen. Het is
ook leuk werken die dag. Er kometLallemaal vrolijke mensen langs, iedereen heeft
er zin In, Iedereen loopt grappen té
maken, Natuurlijk wordt er steeds gezegd
'tot volgend jaar.' Het is een bijzonder sociaal gebeuren. Ik ga
niet ontzettend veel
mensen om op oüdejaarsdag."
„Dé klanten kunnen
tot zes uur 's avonds
maaltijden bij ons
afhalen; een compleet
buffet met voor-,
hoofd^ en nagerecht en
verder borrelhapjes.
Met opruimen van de keuken
erbij zijn we meestal tot een
uur of 11 bezig. Dan ga
Ik even douchen en
heb net tijd om
een glas chanv
pagne te
pakken.'
Vanwege
de

Fotoburo Luuk GoseWehr
Peter Laüffer,
Kok:

nasleep van de drukke kerstperiode ga ik al om
één uur meer dood dan levend naar bed. Met de
feestdagen hebben we in totaal zo'n kleine tweeduizend man bij ons te eten. Dat is een klein
dorp."
„We proberen elk jaar op oudejaarsavond het
restaurant ie openen, Maar daar is toch niet Zo'n
grote vraag naar. Als ik het idee laat vallen in
mijn vriendenkring, wordt er al niet zo enthoUsiast op gereageerd. Dan moet je het restaurant
zeker niet openstellen voor gasten, Want als er
tien mensen zitten, is het
niet echt leuk, Ik denk
dat het komt omdat hiel'
in Vinkeveen geen echt
centrum is, Je bent de
hele avond gebakken aan
één plaats."
„Een maat van me
heeft een restaurant aan
het Thorbeckeplein in
Amsterdam. Daar is het
met Oud en Nieuw bomvol, De
gasten kunnen daar lekker
Shoppen in cafés en restaurants in de omgeving. Ik zie dat pro^
bleem niet zo; ik
kan me prima
vermaken
op één
plaats."

'Om één uur meer dood dan
levend naar bed'

'Als een
drukke
zaterdagavond'

'Afschuwelijk, door die
vuurwerk-regen
te moeten rijden'

Tijdens een bevalling heeft ze geen last van buiten ontploffende rotjes en kleurige vuurpijlen. „Je bent dan zo
geconcentreerd bezig dat je het lawaai niet eens hoort. Je
i*V hebt wel andere dingen aan je hoofd. Dat geldt natuurlijk ook voor de vrouw die aan het bevallen is."
De kans dat de verloskundige aan het werk moet als
de rest van Nederland met champagne proost op het
nieuwe jaar is overigens niet zo groot, Tekstra; „Het
is een rustige periode. Er zijn weinig vrouwen uitgerekend rond de feestdagen,"

'Heel apart
werken
op zo'n avond'

De politie in Amsterdam^Zuidoost verwacht op oudejaarsnacht geen problemen, Brigadier Jan van Zijl (80) van de
afdeling Jeugdzorg! „We isorgen met iets meer pölitie-menaen In de wijken Ie aijn, Voor de Ëljlmermeer en
Gaasperdartt samen komt dat
neer op een man of/es extra,"
„In Zuidoost Is het altijd
vrij rustig, öeen echte ultspat*
tingen, Bbals soms elderë In de
Blad, Ik kan oudejaarsavond
in Zuidoost het beste typeren
«Is een drukke zaterdagavond.
Wellicht üljtt er meer meldin«
yen van geluidsoverlast,
untdal mualeklnatallatlea
^veel volume geven, En mis»
whlen IB er een dronken type,
dol wat voor overlast
Volgens Van
Jan van 21)1,
&UI valt hel rond
Brigadier peilde Amsterdam:
°ud en Nieuw
Mijd erg mee In
zuidoost, „Zelfö
'tiet het vooraf'
ai'sleken van
vuurwerk,
Eigenlijk verfttchl Ik een
"eel normale
n idejaarsavond,
dal belreft kun je een heel positief stukje schrijven over

Aangezien baby's geen rekening houden met het feit of het
wel of geen Kerst of Oud en
Nieuw is, moeten de verloskundigen altijd paraat staan. Lilian
Ttekstra, Ton Deerenberg en
Monique Wilms Vloet zijn de
drie verloskundigen voor
Weesp en omgeving. Ton
Deerenberg werkt sinds l
februari in Weesp, Monique
Wilms Vloet sinds l augustus.
Lilian Tekstra (44) is al 22
Foto: L. BeHeke
jaar als verloskundige in Weesp
actief en ze zette dus al vele
kinderen op de
Llllan Tekstra,
Wereld, Al j aren
Verloskundige:
heeft ze ervaring
met het werken
tijdens de feestdagen. „Je houdt
er rekening mee,
Binnen het gezin
zijn ze niet
anders gewend.
Het werken in
diensten is de
schaduwzijde van
het beroep. Dat is niet leuk. Maar els er dan iemand moet
bevallen, dan is het ook niet erg."
Tekstra vindt het afschuwelijk om tijdens Oud en Nieuw
dienst te hebben. Dit jaar ontkomt ze daaraan, want de van
vakantie terugkerende Monique Wilms Vloet neemt de
dienst dan over. „Het is afschuwelijk, omdat je in je uppie
door die vuurwerk-regen moet rijden. En dat terwijl ik een
hekel heb aan vuurwerk. Bovendien ben je tijdens Oud en
-Nieuw telefonisch slecht bereikbaar, omdat heel Nederland
dan met familie belt."

Werken op oudjaarsavond en
nieuwjaarsochtend doet domlnee Steve van
Deventer (44) al
jaren, Dit jaar echter voor het eerst
in Aalsmeer, waar
hij sinds maart
predikant is van de
Dorpskerk,
„De oudjaarsFotoburo Luuk Gosewshr
dienst
is een
Steve van Deventer,
mooi
Predikant:
moment
voor
bezinning.
We blikken
even terug
en gedenken
de mensen
die gestorven
zijn. Tevens
vragen we om
de zegen voor het nieuwe jaar, De nieuwjaarsdlenst staat in
het teken van hoop en verwachting,"
„Verder ben ik benieuwd hoe de viering van Oud en
Nieuw in Aalsmeer gaat, In het dorp waar ik vandaan
kwam, Frieschepalen, kwamen de mensen tot diep in de
nacht bij me langs om gelukkig nieuwjaar te wensen en
een borrel te drinken, In Aalsmeer Is ook ledereen weikom."

'Oudjaarsdienst is
moment van
bezinning'

De
bolle;
markt
Ijes
aantreldeeg verfen: „Dan
dwijtten
gaan
bij mij
langzaam in de
lekker
de
beenkokend hete olie.
tjes
omhoog,
met
Een zoete walm
Kerst
en
nieuwjaar
is
mengt zich met de
*'
et'
geen
winkel
of
markt
koude en di'oge lucht bulopen, En zo hoort dat ook."
ten, Enige minuten later verdwljnen de verse en dampende oliebollen
In de gretige monden,
De grootste eonHet Is volctp olleboleurrent voor De
H. de Pooftef,
Poorter vormen de
Ollebolfenbakker:
lentljd,
supermarkten.
De Amsterdamse
'Op oudejaarsavond lekker
Voor, vindt hij,
oliebollenbakker M,
bodemprljüen slijde Poorter (47): „Ik
met de beentjes omhoog'
len zij hun
sta al meet' dan 21
fabrieksboUen. Die
jaat' met m'n kar op
smaken, zeggen de vasle klanten van
de Dappermarkt, De overige tijd van het
De Poorler, andera dan wat ze bij de
jaar, gemiddeld tussen Pasen en oktober,
eehte 'warme' ollebollenbakker proeben ik te vinden op kermissen. Mijn famtven, „Heerlijk, deze oliebollen. Veel
lle zit In totaal al al meer dan tachtig jaai'
minder klef dan die dingen uil de
In het ollebollenvak,"
fabriek," merkt een klant op, Hij kan
Tussen Kerst en oudjaar Is voor De
ook moeilijk anders, zo onder het oog
Poortei' en zijn collega's de drukste en
van
De Poorter,
meest hectische periode van het jaar, Mun
Behalve
de tradilionete oliebollen die
produklle di'aalt op volle toeren, Liters
De Poorter bakt, zijn er diverse varlanbakolle gaan er In deze korte dagen dooi1"
len op de ullleine oudejaars>snaek onlheen, De bollen rollen per tien of twintig
slaan, Aardbeletibollen, ehoeoladeboltegelijk over de toonbank, „Vooral de dag
len,
rum- en imljnbullen en hamkaasvoor oudjaar xorgt voor een flinke oliebolbollen, De Poorter kan ze allemaal aan
lenomzel, Dit jaar valt 80 december wells*
Bram ds Hollander Fotoyratla de hongerige Idanl voorscholelen,
waar op een zondag, maar Ik ben dan toch
gewoon open, Ik moet wel, Alle concurrenten op de markt
„Daarnaast blijft de appelflap Immer populair," eonstassljri er ook," „En," licht hij toe, „In totaal staan er drie olle- teert de ollebollenbakker terwijl nieuw beslag In de kokend
bollenkarren op deze markt," Het blijft druk tot het laatste hete olie glijdt, MIJ wendt zich tol de volgende klant In de
moment! „Ook op oudejaarsdag gaat de verkoop gewoon
snel langer wordende rij: „Zeg het eens."
door," Maaipp die avond /elf zul je hem nle.l niet op de

Bram de Hollandar Fotografie

Peter Thiele,
Taxichauffeur!

„Een kerstboompje in de
auto? Nee. Ik geloof dat ik
wel een collega heb die er
eentje had, maar Ik niet, Voor
mij hoeft dat niet hoor." Voor
Peter Thiele, 24 jaar en
tweeëneenhalf jaar In dienst
van Taxibedrijf Van
Dommelen was dit de tierde
achtereenvolgende Kerst
waarop hij een dag moest
werken. „Nee, vind Ik niel
erg," Sterker:
Peter, ongehuwd, vindt
werken met
Kerst wel bent,
„De mensen zijn
vrij vriendelijk,
Iedereen Is In
een feeslslenv
mlng, Heel
anders dan doordeweeks, als

'Ik ga liever op
oudejaarsavond
zelf de hort op'

Iedereen haast heeft of naar het ziekenhuis moet, Toch
merk Je ook wel Iets van een kerstsfeer hoor, tijdens dat
werken, De mensen uien er deftig uit en bij ons In de kanline stond een boom en een tafel met hapjes en fris, Normaal
staat dat er niet, Ik merk ook niet dat mijn collega's hel erg
vinden om met Kerst te werken,"
Veel erger vindt Peter het dat hij mei Oud en Nieuw moet
werken, „Ik heb dal tot op heden kunnen voorkomen, maar
dit Jaar kom Ik er niet onderuit, Nee, Ik vlntl dal nlel vervelend omdat je tlaii dronken mensen in Je auto krijg, maar llt
had dan veel liever zeil' de hort op gegaan,"
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u/een/
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schilders- en

RUUD JONKER
Tel. 023-5330944

De kidsvon Studio 118
wensen heel Zandvoort
een te ... gek 1996

LÖ BONBONNIÈRE
Bonbons , Chocolade , Taarten

wee smt** w mmstsm

wenst
u een gezond

Prhisesseweg 36
£aiidvöt>rt
Op kwalitatief hoog niveau
verborgen wij ook in het
nieuwe jaar professionele
opvang voor uw kind.
Team Öucky Duek

VOOR HET "BETERE" SCttlLÖËRWÈ&K

Wêftst ièAèf één
gezond zomi zakelijk als privé 1996 m

1996
met veel vriendschap
en vrede
33, 3041 Lk ËaHdveen

Centrale verwarming
GAS- en ollestooklnstallatlés
Luchtbehandeling

VANDENSËNetifci
CENTHALEMWAKMING

flc! voor info 5712598/5717789

Bllderdijkstraat 30
tel.l Ö23-6712972

Dierenarts

hem en haaf

DEKKER

EÉN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

volgens"
('s maandags gesloten)

Lijsterstraat 7
wénst a//e dieren

Wij wensen u
een smakelijk

1996

zonweringen

voorspoedig 1996

Wenst alk klanten en
bekenden een
Voorspoedig Nieuwjaar

Voltastraat 32
Zandvoort
Tel. 5714623

wenst iedereen een zonnig 1996

bak/ker
" BALK
Hoqeweq 28
Tel. 5712989

Schoolplëin 4, Zöndvoort Tel. 023-5715880

H. Franssert

Zandvoortse Verzekerings Service
en Karl Grannetia Vastgoed
wensen cliënten en
bekenden een
voorspoedig nieuwjaar

l

De Z,ft,B;
die ktwr
een, woim hort
toedraagt
EEN GËZONÖ EN
VEILIG

3M Côiffeurs
Wiji

Mottiflue, Ellen»
Astriö,Mandy,
Malika, Riek én Jos
wensen
al onze cliënten

Ih 1996

wéér ve§r u kl§@f

HeS mersstraat 11
Zandvoort. Tel. 023-5712150
jan koster
bouwen aannemingsbedrijf
ÈSfc

zeestraat 40, 2042 Ie Éandvoort
telefoon 023-5712013
wenst diënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

Loodgieter en cv-installateur
Firma:

én

wn voorspoedig
1996
HALTËSTRAAT11

Zandvoort

weh&t eliëfitèlê vriendëh êti bekenden

wenst al haat' klanten
een wamt en gelukkig
1996

SPOLDERS BV
GUrleëtrdöt 2/0, 2041 Cd ZahdVöort
Postbus 68, ÖÖ40 AB Zartdvböri

ovz

Telefax. 029-0730074

Ondernemers Vereniging Zandvoort

1996

Dinsdag 2 januari
sljn wij gesloten
Galery Kerkstraat
td, 5714040

LOODGIETERSBEDRIJF

Zandvooft 023-5717959

Wenst al haar
leden en
aankomende leden
een suksesvol
en gezond

een
goed uiteinde

VNI

Accountaiits kantoor
•drs-i HLG. Huppel schoten
Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur
accouhtantsconti-ole / jaarrekening • belasting advle/en
administratieve dienstverlening • managementondersteuning

TliörbeckeslrciaHtl, 2042 GM ZandvoorK Tel. & Fax: 023-5731191

Wenst vrienden en
bekenden een voorspoedig
1996

TTs

Woehsdöü 27 decembël- 1990

Grote eindej aarspuzzel
Weekmedia

raditiegetrouw zetten wij u
vlak voor
het nieuwe jaaï
nog even aan
het werk.
Schrijf de slagzin die het
denkwerk van

bekroont op een
briefkaart en
stuw deze naar
cretariaat van
Weekmedia, ter

attenilevan Steenkamp,
postbus
Amsterdam. Uw
oplossing moeten we uiterlijk
ari binnen hebben wilt u kans
maken é een
Als U de lettere uit de Vakjes met de oVerE»êflkefflstige djfers overbrengt naai* het
balkje heeft ü de oplossing van deze puzzel
l aarde; d klokkenspel;
12 gewas; 19 ijskristal; 25 neerslag; 31 sierplant; 33 nauwe doorgang; 86 knaagdier; 36
pi, 6,d. VelUWeS 30 stookplaatë; 40 rtiuziekdrama; 41 onderricht; 42 delfstof; 46
gertêente; 46 schreeuw; 47 gewricht; 49 vef=
nis; 6ö top; 52 december; 53 namelijk; 64
koraaleiland; 55 rund; 56 keurig; 58 gesloten; 59 Voot-z.j 00 landbouwer; 61 provincie;
62 VôegW.; 63 ongeiuksgodin; 65 koor; 67kUhetvorm; 69 vaöte regel; 70 godheid; 72
platina; 73 ôndet'Wie; 75 bijb. plaats; 76
vogel; 77 rUlid; 79 Koh. Mariïie; 80
Europeaan; 81 titel; 82 rijksgrond; 83 barium; 86 noot; 87 voorz.; 88 buidel; 90 uitroep;
91 bevestiging; 92 poste restante; 93 zaadkorrel; 95 kloosterlinge; 96 selenium; 97
titel; 98 dagelijks bestuur; 100 vaatwerk;
101 rechercheurs 104 vr. munt; 105 noot; 106
heden; 107 hemelgeest; 108 kosten koper;
110 gewicht; 111 vooi'z.; 112 trop. vogel; 115
in orde; 116 ontkenning; 118 larve; 119 aanboüW; 121 Z.-Amerikaanse stad; 122 barium;
124 insekt; 128 Europeaan; 127 deegwaar;
129 Ver. Staten; 130 pers. vnw.; 132 voorz,;
134 Frans lidw.j 135 bijb. vrouw; 137 boom;
139 hert; 140 noot; 142 rivier in Siberië; 144
müïsiekaanduidingi 145 pers. vnw,; 146
scheepstrap; 149 Teehn. Hogeschool; 161
vooriz.; 162 levensonderhoud; 154 vaartuig;
156 dras; 157 gevaarte; 1B8 hoofddeksel; 160
eivormig; ld l opmerkzaam; 163 pers. vnw.r
104 water in MesL; 105 zuster; 166 het
Romeinse Rijk; 168 rustend; 169
Werkloosheidswet; 171 huid; 172 landenorg&nisatie; 175 laatstleden; 176 naschrift; 178
keer; 181 slaapplaats;
183 voorbij; 186 maanstand; 1871 hect&re; 188 oosterlengtes 190 de
oudere; 192 lekkernij; 194 congresgebouw;
195 spraakkunst; 197 watervogel; 199 loopvögel; 200 profeet; 203 beroep; 204 waterdöorlatend; 206 delfstof; 208 tegenover; 200
Setlj; 210 een zekere; 211 afgelopen; 213
spie; 214 göditt; 216 waterstand; 217 vr,
ttiütit; 218 communicatiemiddel; 220 naaldböoms 222 modder; 223 meisjesnaam; 225 pi,
in Eng,j 227 toegeven; 229 aankomend; 230
namiddag; 231 gram; 232 eerwaarde heer;
233 bovenbeen; 236 onzes inziens; 237 kleihè plaats; 239 Nederduits; 241 rlv. m lt.; 242
Höaldbööm; 246 vleeagerecht: 247 plaats o,d,
veluwei 248 numero; 250 vervolgens; 251 pei'
Post; 283 oude maat; 254 bar; 250 gele verfj 268 vlaktemaat; 260 laf; 201 kledlngs-

tuk; 263 schop: 205 de onbekende; 266
paling, 267 achternagaan; 268 opschudding;
269 register; 270 klaar; 271 loot; 273 /ahgvogel; 275 groet; 270 fout; 277 rivier i M Spanje;
279 ZWeinVugel; 283 zlrkoniUin; 284 elekü'.
traktie; 285 kleintje; 286 klndergroet; 289
muziekaanduiding; 291 kruiderij; 293
graanopslagplaats; 296 Westerlengte; 296
motorrace; 298 beleid; 299 afgon; 302 stUurboord; 304 lldw.; 305 en volgende; 307 reeds;
309 Vrije Universiteit; 310 bordpapier; 312
mondwater; 314 torenbel; 316 wederkerig;
318 bijbelse vrouw; 319 eenjarig dier; 322
familielid; 324 noot; 325 bestek; 328 boüWland; 330 Kbn. Luchtvaart Mij; 332 beukeeikeschors; 333 riv. in Drente; 334 voegW.S
335 Soort; 336 interest; 33Ü pi. o.d. Veluwe;
340 neerslag; 342 gewas; 344 kledingstuk,
346 hemellichaam; 848 boom; 350 eter; 362
daar; 354 siècle; 355 vervoersttlij.; 366 bijbeldeel; 357 wreed heersen 358 mak; 369
gewricht; 361 communicatiemiddel; 363
hectogram; 304 zoogdier; 366 Tib, buffel; 307
laatstleden; 369 plaats; 370 vaartuig: 372
neergeslagen; 373 voorz,; 376 wei'pldkamploensdhap; 876 door waier omringd land;
379 adem, 803 wapen; 3B6 kleur; 389 pro
Deo; 392 muntaanduidittg! 393 wild varken;
394 Anno Düminl; 396 Watt-uur; 397 pi, in
Zeeland; 40Ü te goed; 401 Hoge Haad; 402
autoondertlep); 403 te koop; 406 handvat:
407 sneeuwsi'haats; 408 hert; 410 water in
Drente; 412 naschrift; 413 bergplaats; 414
stuiver; 41D plant; 410 hoen; 417 gard; 411)

22 schoeisel, 23 /waaidwalvls; 24 eh dergelijke; 20 bovendeel, 27 exprofesse; 20 gelofte; 29 stonden; 30 tegemoet /Jen; 32 kafdinaalshoed: 34 toespraak; 37 doöpvader; 39
veivoermiddel, 43 rondhoitt, 44 vat; 46
Schiobnet; 4!) kansbriefje; 50 speelgoed; 51
daar, 67 duivenhok, 58 kraan, 03 bij de StUkken; 04 en omstreken, 66 aandrift; 08
Vrucht. 09 vei koopplaats; 70 argentum; 71
getij; 74 tuename: 76 nachtvogel; 70 sierpompoen, 78 h&ast; 82 neerslag; 04 wei'elddeel: 1)0 wereldtaal. 87 bijw van tijd; 89
druoguvpn. 90 aluminium; 94 ten einde; 95
noorderlongle, 99 dieregeluid; 100 verliehting: 102 pers. vnw.; 103 inhalen; H)0 mist;
109 Gr eiland; 112 apparaat; 113 Kon.
Besluit. 114 bijbelse vruUW; 117 metaal; 120
jaargetijde, 123 sclnijfgerei, 120 winteivoertuig; 1211 voorz,; 130 bevel: 131 iedei; 132
boom; 183 neon; 130 als onder; 138 spraakorgaali, 141 nauwelijks, 143 achter; 146 soort
ontlerw, 14ö vers, 147 dwarshout; 148 liv. in
H.; 150 Uitroep; 158 bijbeldepl; 154 hoofddeksel; 155 insekt; 157 koud: 100 lablaal; 162
bez. vnw.: 103 muziekinstrument; 105 aldus;
107 in memoriam; 170 plant; 171 safe. 173
niets uitgezonderd; 174 van kantoor. 175
lichtdrager; 177 hoofddeksel: 179 spil; 180
VËHTIKAAL: l okkernoot; 2 Insekteneter; 3 roofvogel, 1112 arts; 184 familielid; 185 edelsoort: 4 en volgende; 5 Ked, rivier; 7 water in achtbaar, 11)7 uitroep; 189 bos; 101 onmeetb,
HViesl.; 8 titel; 9 vertegenwoordiger; 10 atmo- getal, 193 omroep; 195 te koop; 190 drank;
efeer; 11 noot; 13 loven: 14 musdekinstru- 198 deksel; 19!) elkesehui's: 201 watering;
ment; 15 heilige; 16 dieregeluid; 17 theater; 202 Uitroep, 205 landbouwwerktuig; 207 het; 210 nlüt: 212 plan; 213 bijt; 214 güd16 pi. in Ov,; 20 slechthorende; 21 speelgoed;

Uitroep ; 420 water in Utr.: 421 groots; 242
haiïngnet; 425 pi. o.d. VeltlWë; 426 famillelid; 427 beroep; 430 Publieke Werken; 431
partijtje; 432 Ëur. taal; 434 bijwoord; 485 riv.
in Siberië; 436 reeds; 437 mytti. Tig.; 441 rolsteeii; 442 Anno Christi; 448 dieregelttid; 444
nieuwe stijl; 445 entree; 446 afgemat; 447
sobrt onderwijs; 448 Anno; 449 voorz ; 450
sportterm; 452 spil; 453 bolgewas; 455 briefaanhef; 457 centraal station; 458 rutheniüin;
459 grafvaas; 461 ter zee; 468 mister; 465 Ver.
Naties; 466 kilometer; 467 Voorz.; 468 tnegabite; 470 familielid; 472 bloeiwijze; 473
bloem; 475 vruchtenat; 477 innl. dief; 479
Soort onderwijs; 480 vogel; 482 wefsel; 483
telw.; 484 vogel; 485 hoofd; 4U7 gevangenishokje; 488 kijken; 490 aankomend; 491
boom 493 bereide huid; 494 erg; 496 pi. in
Drente; 497 donkerte; 498 wi'aakgodin; 500
restprodukt; 502 voor; 503 keur; 505 verblLjven; 507 een zekere; 509 vroegere koningin:
510 spiermassa; 512 open ruimte; 614 de oitdste; 515 hert: 616 vervoer; 517 behendig; 51B
godin.

vruchtig; 216 Anno Domini; 218 van onrïeren; 219 eivormig; 221 nieuw; 222 houtsoort;
224 decigram; 226 tijdelijk; 228 onbep. vnw.;
230 niet parkeren; 234 lekkernij; 238 gereedschap; 237 spoedig; 288 twijg; 240 plant;
241
kruiderij;
243 vacht;
244
Rijksscholengemeenschap; 246 insekt; 249
walkant; 200 rust; 252 haardos; 263 telw.; 254
een zekere; 256 opening; 256 boom; 257
hoefdier; 258 Turks bevelhebber; 260 pi. in
Duitsl.; 201 boerenbezit; 282 open bosple .,
263 groente; 264 vaartuig; 272 ongaarne; 274
hoefdier; 278 schaapkatneel; 280 botterik;
281 houten loods; 282 pers. vnw.; 287
Europeaan; 288 reukstof; 290 kanteel; 292
lichaamsholte; 294 rund; 295 voorspoed; 297
schets; 298 soort verlichting; 300 vogel; 301
dierenverblijf; 303 beukeboom; 304 noot;
306 vliegenier; 307 emmer; 308 waarmerken,
309 beroep; 311 Verzoek; 313 titel; 315 oösterlengte; 317 ouderwets; 320 ontkenning;
321 kweken: 323 lökspijs; 324 elasticiteit,
326 deegwaar; 327 Europeaan; 329 ijskegel:
331 pers. vnw.; 336 titel; 337 geest; 339 familielld; 341 titel; 843 noot; 345 bodrrt; 347 uit;
349 daar; 351 huisraad; 863 het Romeinse
Rijk; 858 natrium; 357 neven; 350 toetsenbord; 360 eminentie; 302 gevuld; 868 kloek,
364 voermansroep; 365 zielepoot; 368 mihtait'; 309 plaats; 371 ijzel'; 372 Sdhil; 374 fopdraal; 375 waaronder; 377 neon; 378 dorpel,
880 bez. vnw; 381 warboel; 382 tijdelijk; 3ft3
soort onderw.; 384 eigen beweging; 385
goedzak; 386 gemeentegrond; 387 marterachtige; 388 eerstgenoemd; 889 Javaans
orkest; 390 godsdienst; 391 kot; 392 sierlijk,
395 dyne; 398 voorz.; 899 radium; 401 hectolitef; 404 bloemenrtng; 405 aarde; 409 uur
taal; 411 jongensnaam; 414 verslijtend; 415
klein deeltje; 419 klein kind; 422 pi. op
Ameland; 423 gebak; 426 milliampère; 427
vruchte; 428 vogel; 429 vr. munt; 482 fles.
433 sa majeste; 438 familielid; 439 ijlbode
betaald; 440 trek; 441 hoender; 461 herhaaldelljk; 454 bijenhouder; 458 schriftelijke
overhoring; 547 ongeveer; 458 losse draait,
459 Ver. Staten van Amerika; 460 hals; 402
teer; 464 regeringsreglement; 465 Vrtjp
Universiteit; 466 vervoermiddel; 469 kroeg.
471 tijdvak; 472 drank; 473 strijdperk; 474
muziekterm; 476 hoofddeksel; 478 schelk
verbin- ding; 479 bloem; 481 telw.; 482 dat is.
484 bloedvat; 486 stel; 489 nummer; 490
zangsolo; 492 muziekstuk; 493 Jongensnaam; 494 bekeuring; 495 dans; 488 op de
wijze van; 499 gelofte; bul familielid; 502
schil; 604 motorrace; 606 pers. vnw.; 500
neon; 508 voegw.; 509 waterstand; 610 familielid; 611 noot; 513 laatstleden,
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Alle
bekende en onbekende
vrienden/innen

Wij wensen u een
gezond en smakelijk
1996

Het bestuur van de
Zandvoortse Bridgeclub
wenst al haar leden,
donateurs en oudleden een
fantastisch jubileumjaar!

een zeer voorspoedig
en vooral gezond
1996

Het adres voor natuurlijk gemest Schots rund- en
lamsvlees, ambachtelijke vleeswaren, wild en
gevogelte, fondue-, gourmet- en steengrillschotels

Hans Bank

De Wurf

Fondue- of gourmet-schotels
vanaf

wenscht al heur
leden en donateurs
veul heil en sege
in et
ankommende jaar

T/lededeling aan onze adverteerders
Vanaf de eerste week van januari verschijnen
.3! onze kranten op woensdag.
In verband met Oud en Nieuw verzoeken wij u
informatie voor de redactie uiterlijk op donderdag 28 december om 12.00 uur bij ons af te
qeven.
Advertenties moeten uiterlijk op donderdag
.18 december voor 14.00 uur gereserveerd zijn.
Ook uw zettekst moet dan in ons bezit zijn.
Compleet materiaal dient uiterlijk vrijdag
29 december om 15.30 uur in ons bezit te zijn.
Redactie en commercie Weekmedia

30,00
per kilo

Blanke kalf soester of schnitzel
per 100 gram 4 f Z5

Kalfs T-bone of kalf skarbonade
500 gram

Dagelijks verse kalfsorganen
Lams-ribstllk, gevuld met
olijven en pijnboompittten per kg

Bakkerij

wenst
Paap
iedereen
een gezond en
tevreden 1996

Leerlingen werven?
De nieuwsbladen van Weekmedia hebben op 17 januari en op 14 lebiuan
aandacht voor scholen en schooltypen
ben goede gelegenheid om in januari en tebruau één ol meerdele adveitcntics te plaatsen om (potentiële) leeilmgen te werven

Lamsbout
Lamsracks

per kg
per kg

29,95
33,35

LamsrolladeS (gevuld) v.a.

per kg

24,95

T-Bone of Rib roast
Entrecôte of Rib eye
Handgeknoopte
varkensf iletrollades

Meer informatie?
Bel vooi Amsterdam/Weesp itiet Wilgo Lieveld ol Esther Nanlohy, tel
«20-562 2313 ot 562 2828
en vooi Amstelveen/Amstelland met Greet van den Bovenkamp of Marijke
Hom. tel 020-647 5393

* 95

per kg
per kg

36,95
39,95

per kg 19,95

SPECIALITEIT:
Gevuld varkensf Het met
Parma-ham, Italiaanse kruiden
en Gorgonzola
per kg 29,50

Manfredo
honden en poes

Amsterdams Stadsblad, Dlamar Courant, do Nlouwo Bl|lmer,
Nieuwsblad Gaatpordant, Bultonvoidort** Courant, Amctalvaan*
Weekblad/Amstelveen Post, Aalitnoerder Courant, Ulthooriue
Courant, do Rond» Vonor, de Nlouwo Waotper,
Zandvoorts Nlouw*blad.

Wij wensen u prettige feestdagen

BQUCHERIE
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU

VlÖEOTHf EK DQWIBO

Grote Krocht 5-7
,TTel.l :tr-m
tirtr-'-i
5719067

OPENINGSTIJDEN:
M«»mlagl/m«l|d»9»»n.
•*.OOuur.lollB.pOuur - : . .
Zai»riing vin §:<)0 uur lol

CORN, SLËGpRSSTR AAT 2B,
échter de Grote Krocht t.o.de Hahnie Sch^ftschppl.

•••• - ^-i; :• ; • :: ; Tel. 023-571 2070 " ; ;.': ;:'

MOPEL-SLAAPKAMERS

Voor nieuwe leden eenmalig dubbele legitimatie verplicht.

IH |rtinirti i gedui cntld l week butla stnd|ds en pinthtigc IWIUUF
öHtdeklteH nrtil bboi tl viW een tolnfoi Ubdl Ri|lithl|3
Nu vooi tlu s/icdiiltl iitlfe|)iijs vnh ƒ 930,- infcllisicf
vluclu OH 11 nnsfai j (nol Hindi ƒ 1199,-),
Httlrprljl
Illfd DcZcllVrttirt, 022d-3l241'((2'luili p/d)

MET 20-40% KORTING
RSBTANTBNi SLAAPKAMERS, LEDIKANTEN, BOXSPfllNQS, MATHA8MN,
DBKBN8, DBKBEDDBN, SPREIEN, KUSSENS, LAKENS, BTO,

ƒ930,:

^ ppeningstijden : -".'/'•;• '>.' '',v '
\

:

'•.:':.'•••'' '•'-••'•''•'••^ .

IP

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAL

ÖUdèjaairSClëg yan11.pOtotl8^00uur

va
n
M
EEUW
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De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

yc/;:/''-vNi^1^^
;
Verder iedere dag
^/.-: ;; / ;> •;• ',/ .
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Fa. Gansner & Co*

RIJKSSTRAATWEG B7-71, HAARLEM, TEL, 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond,

Alle merken
Gdshaarden en gasfornulzen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche,
TegelwerR, Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies,
Tel. 5713612-5715068. Brederodostraat 60
Werkplaats Sehelpenpleln

• ' , 'f ' • • ;

Ik heb kaartjes
voor vanavond»
dagfilms
üoörsleotits
'1"'

kinderfilm w

Qutfa loome
Bij koud weer,
gezellig rondom
het open haardvuur

Uil in AireMdam'i1 Kijk elke week voor uitvoerige
infonnalie In het speciale uitgaaiit)katem van de^e krant
Adverteren? Bel OBO SöB Bö 28 ot 062 B4 40

de eenzame adverteerder...

Boul. Barnaart 14
(Vo Ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 6712932
ledere dinsdag en woensdag gesloten.

weet niet half hoe de krant z'n leven kan veranderen.

SHAPE
O.L.V. ANJA V/D VOORT

Steengriïlrestaurant

„de Vuurboef'
wenst iedereen een
gelukkig en gezond 1996!

Ctrrificd
Fltnest Instructor

AEROBICS BALLET

Wenst u een héél
gelukkig 1996
Studioadres: Oranjestraat 12 tel. 5719701
X.

/

Wij wensen U
goed "lopend" 1996

DRUKKERIJ
VAN PETEGEM BV

DE GOEDE

De "Singel*" winkel

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

wenst u een
gezond en gelukkig 1996 -

Kerkpad 6, telefoon 12793
Van Stolberaweg l a, 2042 NW Zandvoort
IeleToon57l7093

erkstraat 32, Zandvoort

Aan alle mensen
in de wereld

Aan allen veel geluk en
\voorspoed toegewenst

Wij wensen u een heel gelukkig 1996

•

Een bloemrijk 1996:\
ERICA
Grote Krocht 24, Zandvoort

Slagerij
Vreeburg

Voor alle mensen
een heel gezond
en gelukkig 1996
Timmer- en
onderhoudsbedrijf
HANS v.d. DONK

Haltestraat 54
SMEDERIJ

GANSNER & CO.
Brederodestraat 60 - Tel. 5715068-5713612

\
„Mobil" station
Lehman BV

BLOEMSIERKUNST

J ölu#S
De specialist
in al uw bloemwerken.

wenst ol z'n clientèle
een gelukkig en
gezond 1996

1996
\Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 5712060^/

AüÖi

Het bestuur
van de WD
wenst u allen

^

Z, a n ei -v o o r tt

wenst alle cliënten en bekenden
a Happy New Year

HALTESTRAAT 69 ZANDVOORT
y
TEL. 023-5717897
/"
>

Hondenkapsalon
RENEE
wensf alle fweeen viervoeters
een gelukkig 1996

V-A-G

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRUF

Burg. van Alphenstraat 102
Van Lennepweg 104, Zandvoort,
telefoon 023-5714565

Het was laat op de avond dat ik het oudejaar
Wij wensen al onze cliënten een
\
goed rijdend 1996
j ontmoette op de boulevard.

AANNEMINGSBEDRIJF

LOUIS RUNDERS

i

a

Boomgaard
Foto's en lijsten
Grote Krocht 26
wenst iedereen een kleurrijk en positief
1996

ZANDVOORT
wenst alle inwoners

1996!

1996

J

wenst u
een

van
ZANDVOORT
een gezond
en eensgezind

Circmms

wens f iedereen
een héél smakelijk

AUTO STRIJDER BV

een zonnig
liberaal en
vooral gezond
1996

ANBO

KON6

bloemenmagazijn

J

Wij wensen u«
een heel gelukkig

Zeestraat 48

Chinees
Restaurant

wenst u

ik wens jullie een warm,
gelukkig, gezond
en vredig nieuwjaar

O
GSINGER:

KINDERMODE
SCHOENEN - LAARZEN
wensf iedereen een heel goed en
gezond 1996
HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

We kenden elkaar nog niet zo lang
driehonderdvijfenzestig dagen maar.
„U gaat naar huis?" stelde ik een loze vraag
om de ontmoeting te vertragen.
Glimlachend schudde hij zijn hoofd
en uit zijn haar stegen vergeten tonen
van het afgelopen jaar.
Geluiden van leed, klein en groot,
vlogen als vogels door het duister
maar ook van kindergeschreeuw, schril
klinkend over een zomers strand.
Al het tastbare scheen plots kwetsbaar,
zoveel zachter dan de wind uit zee.
„Luister, ik ben maar een idee,"
fluisterde hij mij toe.
„Tijd is een menselijk begrip, een drempel
in je eigen geest, geen ding, geen beest,
slechts de meting van verval. Nog nooit
is er 'oud en nieuw' gevierd in de rest
van dit Heelal."
Zijn woorden spoelden aan in mijn verstand
en leken net de branding, krullend op het
weerloos zand.
„Nou, ik ga," zei hij en drukte mij de hand.
„O en vier het nou, mijn middernachtelijk feest,
want het gebruik van wensen dat maakt het
interessant. Ze zijn het onderpand voor een
toekomst zonder vrees. Iets waar men elke
dag aan zou moeten werken zonder tussenkomst
van uurwerk, God of geest."
Toen steeg hij op en zweefde naar de
Watertoren, zette zich op het verweerde
koper en wachtte op het vuurwerk.
Marco Termes, '96

AUG. v.d. MHE
Mansstraat 13a, Zandvoort,
telefoon 5715186
wensf cliënten, vrienden en bekenden
een voorspoedig T 996

Direktie en medewerkers
van
• Boekhandel

DE KROCHT

wenst iedereen een
stikke goed 1996

JJe (jutte. lome

wenst
iedereen
een gezond
en smakelijk
1996
BouL Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel 5712932

l

woensdag 27 december 1995
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ZANUSSI WASDROGER
TD100 Lucht-afvoerdroger maximaal 4,5kg vulgewichl Zowel
links- als rechtsdraaiende trommel, tijdklok mstelbaar tot 120
minuten en kunststof bovenblad Adviespnjs'599 -

ZANUSSI

JSONY63CMKVM2531
SUPER TELETEKST
Hl Black Trimtron beeldbuis
(hl square Doublé Duty
alslandbediening Adv '1660

949.-

SONY72CMKVS2921
De platste beeldbuis voorzien
van bijna alle denkbare
mogeli|kheden Adv 4000

d

2249.

SONY72CMKVC2921
Stereoenteletekst Adv '2250

hffipf 1399•"

SONY55CMKVX2141
Stereo teletekst Adv'1650

SONY HI-8 TRAVELLER
Superieure beeldkwaliteit WASAUTOMAAT
FL922C Luxe was
Hl Fi stereo Adv "2999
volautomaat roestv r i j s t a l e n trommel,
regelbare thermostaat
SONYHI-8STEADYSHOT en centrifugesnelheid,
TR750 Met beeldstabilisator
Hi Fistereogeluid Adv '3110 overloop-beveiliging,
zeer zuinig en stil
Adviespnjs'1179 -

Ata IK

m^wmmmmmm

1449.1849.-

SONY STEADY SHOT
TR550 Lichtgewicht cam
corder met beeldstabilisator
Hl Fi Adviespnjs '2530

1479.-

9>

ZANUSSI WASDROGER
Type TD52, Reverserend
MXS20, Van de uitvinders' Adviespnjs "649Versterker 2x20 Watt, Surround
Sound, digitale tuner, 40 voorkeuzezenders, dubbel cassettedeck, CD-speler, boxen, 2-weg BAUKNECHTTRA961
systeem Afstandbediening
Adv.espnis-999.

KOMBI
MAGNETRON

AVM Luxe digitale mag
netron oven, 1000 Watt
HI-8 CAMCORDER
vermogen eenvoudige
Topklasse'Hi Fi stereo geluid bediening Quartz-gnll en
handige CRISP funktie
enorme inhoud dus ook
S O N Y T R A V E L L E R voor grote gerechten
TR350 Lichtgewicht camcor Adviespnjs*949 der Hi-R lOxzoom 2lux '1980

TOPMERKWASDROGER
Wasdroger Adviespnjs*495 -

JVC MINI HIFI SYSTEEM

«W

WHIRLPOOL

WK
349.-

KONDENSDROGER

(HO

CM50, Geen afvoer nodig

\$:»& 599 •""

1299.-

WHIRLPOOLAWG912
Kondensdroger Adv'1549

FTgJj 7QQ

VIDEO-8 CAMCORDER
E807 8mm Sxzoom autofocus

799.

't*

Iffifff Iu99«~
\?fô
ij,iFt-f 1149
i rTv>-

W>J^V/A^WJS

. Vraaj, «merkmj. probleem?
- . . -BeldeBCC - • • • .

020-6474939

KOOP

Geen prijsinto i.v.m. concurrentie
\ AM. consumentenbelanjeh
l \ma. t/m w. van 10.00 lot 1i.OO
l
TWstip van levering? .
l
UI de ICC .

849.-

PHILIPS MATCHLINE
VR733 VHS HQ HiFi stereo
4 koppen teletekst "1795

995.-

PHILIPS 70 CM KTV
STEREO TELETEKST
28PT450 Adviesprijs'1995

1095.-

PHILIPS MATCHLINE
PT701B STEREO TELE
TEKST afstandbedien ng
Adviespnjs"1795

1195.-

PHILIPS MATCHLINE
STEREO TELETEKST
! 28SL5800 70cm Adv '2695

1695.-

1'iFJlA»

55 CM STEREO KTV
NA2304 Flat square beeld
| buis teletekst Adv "1345

• &9ZI

BHV- Weure 'linde vvef kdagi

fe^^^^vooru

m

heett!

fSÉtËRE»*

^OËÖKOPiRÏ

^reSsuiRU

0

-

9

-' '%ï? n'eü*ste van de top

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Voorlader centrifugegang
1200trn/mm , rvs trommel
zeerzuinig Adviespnjs'1199-

rrg^
.
_.
_„ i3ïïff?

dan

770
119.1"

ZANUSSI WASAUTOM.
TypeZE400E Adv "949 -

l 749.-

BCC

SONY SHOWVIEW+PDC
SLVE50 Tri Logic 4 kop
pen longplay Adv "1330-

mag

579.-

599.-

INDESIT STUNT
Type 2596, Adv *799 -

479.-

$
K
&

BLAUPUNKT 55 CM
IS55-28 Stereoteletekst "1299

GRUNDIG 51 CM KTV
T51 540 Teletekst Adv '1099

598.298.-

37 CM KLEUREN-TV

MIELE 1100TOEREN
Type W697LW, Voorlader,
RVS trommel EN kuip
Adviespnjs "2299

AEG LAVAMAT RVS
De grote AEG kollektie bij
BCC te bewonderen' Wat
i zegtuvandezeAEG/BCC
stuntaanbiedmg' Type
AV536,Adviespnjs*1499 -

945.-

ICCPR»HHU*

375.-

BAUKNECHT KAST
3-sterren vriesvak Adv "749-

465.-

BOSCH KOELKAST

49.-

E3K7

1045.-

745.-

BAUKNECHTWA- "
Hoog centrifuge-toerental
Adviespnjs "1349 -

Processor 486DX2, 80 Mhz ,
4 MB intern, 540 MB harde schijf,
cache 128 KB, 14 inch S-VGA
kleurenmonitor, muis DOS 6 2
W1NDOWS311 AdvBsprljs'1938-

JVC VHS-HQ VIDEO
HRJ200 Afstandbediening

399.-

795,-

f.-mj.l/if-» 1699.-

JVC VIDEO SHOWVIEW
HRJ205 LCD-afstandbediend

PRINTER

DJ320,lnkjet printer, Inkl shoetfeeder en cartridgo Adv'569 -

GRUNDIG VIDEO+ PDC
GV401
Beste koop 1
TELETEKST/PDC prog
Adviespnjs "1099 •

549.-

G570 TOPKLASSE Adv "2099

1279.-

INDESIT
FORNUIS
TypeKN3400WO Adv '849

448.-

ETNA FORNUIS 14.00
OPZETVRIESKAST
Opzelvrieskaslje Adv "595 -

528.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
120 LITER VRIESKAST 410, Gas-elektro fornuis
mkl grill, draaispit en mixed
gnll-set Adviespnjs "1575 WHIRLPOOL AFB594

898.948.-

PHILIPS;

pTjgj.% OOO
\Smi O^iJi"

949.-

MIELE VAATWASS'ER

STUNT! GAS-ELEKTRO
Gas-elektro fornuis met KEMA-keur Adviespnjs "949

479.-

STUNT' VHS-HQ VIDEO
Inkl afstandbediening
Adyiespnjs '699

799.-

SIEMENSAQUASTOP
Superzumig Adv "1348

ATAG GAS-ELEKTRO
FK055 Elektrische oven
BOSCH VRIESKAST inkl grill en kookwekker
TypeGSD1341,Adv "848 - Adviespnjs "1510

HEWUETT
PACKARQ

459.-

BOSCH VW SPS2102

645."

BAUKNECHTKRC3032
300 LITER KOELER

845.-

F.-KHFJ.W» 2799.-

549.649.-

SIEMENS 180 LITER
KT18R01 , Adviesprijs"948 -

LUXE 1400 TOEREN
RVS kuip en trommel '1499-

SIEMENS WASAUTOM.
Adviespnjs "1348-

AMSTRADMINITOWER

WHIRLPOOL
850
TOEREN
BOVENLADER

viasbaar f »«••

VHS VIDEO PLAYER
Inkl afstandbediening

| Type AWG089, Adv "1435-

279.-

WHIRLPOOL 243 LITER ATAG TURBO-FORNUIS
1 40 meter hoog met 6 vnes- KFF452 Luxe gas elektro
vakkencq laden Adv "1165 - fornuis met heteluchtoven
grill kookwekker en gratis
kookboek Adviesprijs*1735 STUNT!! VRIESKIST!!
Bijna alle topmerke i leverbaar m alle maten en soorten
Er is al een vrieskist vanaf

1198.-

298.-

1000TOERENBOVENL

Pf?/JS BLOCKERS/

iS^ 799-"

1199._ T. • i i n C 't
l^ljat'."* •

AEG TURNAMAT

ETNAWASEMKAP
AVANCE,3-standen Adv'135

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat "298-

AEG BOVENLADER
AV275 1000 toeren "1699

ATAG WASEMKAP
WH155 Iuxe3standen "260

DOKPLAAT
ETNA KOOKPLAAT
Adv '430
'430-Luxe 4 pits3 Adv

1199.-

-,

Electronisch betalen
HAARLEM
met uw PIN-code,
l Winkelcentrum "Schalkwijk"
zonder extra kosten l Rivièradreef 37

l BEVERIJK
l SUPERSTORE 11OO m2
l Breestraat 65

BADHOEVEDORP
ALKMAAR
l AMSTELVEEN
ZOETERWOUDE
l DEN HAAG
HILVERSUM

298.-

178.-

248.-

_ _ _ _ _ ; -_^: ORENINGSTIJDEN:.
DER LAND mViandagmiddag
1 tot 5.30 uur
"*•• •••^••^•r
dinsdag t/m vrijdag
9 tot 5.30 uur
• ' .. '
zaterdag 9 tot 5 uur
KOOPAVOND
Cl ClfTD'rt CIIDCDC Badhoèvedorp vrijdag
7 tot 9 uur
F*7wi Jy.lfwi.- «U.
Maarssenbroek vrijdag ..........7 tot 9 uur
IN DE RANDSTAD
overige filialen donderdag .... 7 tot 9 uur

p\NCODE l DE GROOTSTE ONAFHANKELIJKE VAN NEDERLAND
l Meer budget door de gratis
jBCC-card!
.
Aanvraaa-folder in d* winkfl!

45.ELEKTRISCHE
KACHELS
Leverbaar in alle maten.

LUXE VAATWASSER
NDESIT D30«OWI 4 Dro
grarnma s, 12 couverts
1 -DEURS KOELKAST Adviespnjs'999 Oerdegelijketabletop Zeer
fraaie uitvoering met formica
bovenblad Officiële garantie
BAUKNECHT VW3PR

1195.-

COMPAQ PRESARIO
524, Processor486DX2,66 Mhz,
8MB intern,420MB harde schijf,
niim Qund Speed CD-rom, 14 Inch monttor, muis, WINDOWS 95 -2999 -

PHILIPS VHS-HQ VIDEO

349.-

ELEKTRISCHE
DEKENS
Ruime keus in Philips,
Martex en Inventum
onderdekens. . .
.

645.-

WAS/DRCOGKOMBINATE
Wassen en drogen in
1 machine, 1200 toeren
Adviespnjs "1799-

PHILIPS VIDEO + PDC
Turbo Drive' LCD Afstand
bediend Adviespnjs "895

Carrousel, muziekkalender. *500.-

525.-

SIEMENS 2-DEURS
235 liter Adviespnjs '985 -

145 LITER KOELER
Topmerk Adviespnjs'749 -

S H O W V I E W VIDEO
VXK326 VHS-HQ shuttle
afstandbediening Adv "699 -

SONY5-CD WISSELAAR

ZANUSSI 2-DEURS
STUNT' Adviesprijs'749 -

325.-

PANASONIC VIDEO
NVSD30 3 koppen VHSHQ LCD afstandbed *1199

Hi-Black Trinitron. Adv.*1660.-

465.-

245.

449.-

SONY 63CM KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST

INDESIT 2-DEURS
Vanabele indeling Adv '799

INDESIT KOELKAST
2-sterrenvnesvak Adv'699-

4 KOPPEN VIDEO
Perfekte beeldkwaliteit
longplay (max 8 uur)
afstandbed Adv "799

ARISTONA63CM
STEREO TELETEKST
63TA4411 Adviespnjs'1795

649.

LUXE 800 TOEREN

AKAIVHS-IHQ VIDEO
VSG21 Afstandbediend
Adviespnjs "768-

*6
M
M

479.-

PANASONIC NN8550
Digitale super 3 in 1 kombi magnetron Adv "999 -

a

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
TypeAWG719 Adv '1235

495.-

ft
J'S
to
?« GRUNDIG 63 CM
ST63 650 STEREO TELE
fc TEKST
Adviespnjs'1829
b
fa
BLAUPUNKT 70 CM
k IS70
33 Stereoenteletekst
*ft

299

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Ruime 24 liter inhoud, snelle 1000 Watt magnetron, velekookfunkties Adv "699 -

699.-

149.-

SONY VHS-HQ VIDEO
E10 Tri Logic voor optimaal
beeld afstandbediening
| PHILIPS TELETEKST Adviespnjs "79914PT155A Adviespnjs'725 -

GRUNDIG 70 CM
STEREO TELETEKST
ST70 650 Adviespnjs'1949

249.-

SHARP KOMBI
Digitale 2 in 1 kombi met
1000 Watt quartz-grill

MERKCENTRÏFUGE
2800toeren Adviespri]s"249 -

•

S^wrssSfrSSS

BLAUPUNKTHiFi
VIDEO + SHOWVIEW

229

WHIRLPOOL AVM611
20 liter inhoud Adv "599-

l

| Ned Philipsgarante Adv "899

345.-

979.-

199.-

MOULINEX STUNT
FM1515 17 Liter 5 standen,
draaiplateau Adviespnjs"399 -

BOSCH 280 LITER
.UXE KOEL/VRIES KOMBI
WHIRLPOOL AVM
Type KE3100, Gescheiden Luxe 32 liter 3 m 1 kombi
regelbaar Svnesladen '1849- magnetron Adv "1499 -

375.-

695.-

475.-

SIEMENS 310 LITER
KOEL/VRIESKOMBINATIE
Type KG31, Flexibele mdelmg Svnesladen automatische ontdooiing en zeer
zuinig Adviespnjs*1498 -

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud kompakte afmetingen '849 -

l 55 CM FSQ KTV

|37CM KTV KV1212
BESTE KOOP Officiële
l Philipsgarantie Adv "695 -

799.899.-

MIELE K1321S LUXE

-*?

699.-

749.-

699.

BAUKNECHT KGC
</V kombinatie met 3 laden
Adviespnjs'1149 -

^^mj t

JVC HiFi STEREO VIDEO
HRJ600 4koppen Adv "1299

PHILIPS VIDEO+ PDC
VR333 "Beste koop' 3 koppen TELETEKST/PDC "1095

649.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

SHARP R2V14 STUNT

%$

pTgjfr Q*7Q
EÖEr O«ÏJ."

699.-

BEZORGLIJN
o?o-fia7fi9i Q '

, • Een.dag voor levering
i -Tvvan 14.00 tot 11.00 uur

GRUNDIG HiFi VID"EO
GV240 Beste koop VHS
TELETEKST/PDC "1709

PHILIPS 63 CM KTV
25MN1350 Adviespnjs "1445

695.-

T
i\

999.

pWfr "7QQ

=5^

INFOLIJN

PHILIPS HiFi STEREO
VR632 TURBO DRIVEvideo
4 koppen longplay "1295

WHIRLPOOL ARG647
Koel/vries kombi Adv'1235-

M1ELE DROGER T349

O

PHILIPS 63 CM KTV
STEREO TELETEKST
25PT450 Flat square beeld
buis menusturing easy logic
afstandbediening Adv'1795

579.-

r&ife? f 93*
AEG TYPE 520
Kondensdroger Adv "1449 pTgifr
QQQ _
L:jfo?
3^KfB
BOSCH WTL4572
KONDENSDROGER
Elektronisch Adv '1699 -

SONYHiFiVIDEO+PDC
SLVE70 Tri Logic' Stereo
4 DA-PRO koppen longplay
enPDC Adviespnjs "1780

320 LITER SUPER
(OEL/VRIES KOMBI
Geen 2 deurs koelkast maar
een echte 320 liter 2-deurs
koel/vries kombinatie met
3 laden Adviespri)s"999 -

SAMSUNGM6135
MAGNETRON OVEN
Supersnel verwarmen enontdooien Uitneembaardraaiplateau Adviespri|S"279 -

Weekmedia 11-12-13-14-15-17

Nova Zembla
In 1596 moest een Nederlandse expeditie onder leiding
van Willem Barentsz op Nova
Zembla overwinteren Daar
mee mislukte de derde poging
om een nieuwe route naar Azië
te vinden In het kader van een
herdenking van deze overwin
tering, vertrok dit jaar een ar
cheologische expeditie naar
Nova Zembla René Gerritsen
maakte er foto's van, die tot en
met 7 januari in het Scheepvaartmuseum is te zien

Bethlehem
Voor de zevende achtereenvolgende keer schijnt deze win
ter de Ster van Bethlehem in
het Artis Planetarium Dit
sfeervolle
kerstprogramma
vertelt het verhaal van de kerst
ster, die de wijzen uit het oosten de weg wees naar de geboorteplaats van Jezus Al eeuwenlang vragen astronomen zich af
wat die ster geweest kan zijn
Het planetenum zal daar wat
licht op werpen Inlichtingen
telefoon 5233400

Miljeugdexpress
Zelf een krant maken, je me
nmg over het milieu geven of
kijken naar theater over een be
drijf dat failliet dreigt te gaan,
maar door zich op nieuwe materialen te storten weer een
glanzende toekomst tegemoet
gaat Kortom, milieu is het thema van de kerstvakantie activiteiten, die tot en met 7 januari
m Technologie Museum NINT
plaatsvinden Informatie tele
foon 5708 111

Film en muziek
Het Nederlands Pilmmu
seum presenteert van 28 december tot en met 3 januari een
compilatie van filmfragmenten
uit eigen muziek, waarbij filmen dansorkest Max Tak de mu
ziek uitvoert Het programma
bestaat uit natuuropnamen
met romantische liefdesscènes,
slapstick en dramatische beelden uit de Eerste Wereldoor
log Inlichtingen
telefoon
5891 400
(ADVERTENTIE)

elke dag
nieuws uit
uw buurt

Woensdag 27 december 1995
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Concertgebouw
biedt 'traditie in
keizerlijke sfeer'

UIT IN
AMSTERDAM

Dansspektakel
Het Muziektheater piesen
teert 4, 5 en 6 januari een avond
vullend ballet van de onginele
Franse choreogi afe Maguy Ma
rm In Waterzooi mengt ?i]
dans, theater en muziek tot een
smakelijk spektakel Reserve
len teleloon 0255 455

Natuurlijk kun je nieuwjaarsdag voor de buis doorbrengen en van het traditionele concert dat uit Wenen wordt
doorgestraald, maar wie dat liever in levende lijve wil aanschouwen, kan 30 december al in het Concertgebouw terecht. Het Strauss Orkest uit Boedapest, het Amsterdams
Opera- en Operettekoor en een Hongaarse balletgroep
(tweehonderd mensen bij elkaar) hopen er weer een heus
operettefeest van te maken. Aanleiding voor een babbeltje
met solist Marco Bakker.

De Trust
Toneelgroep De Trust speelt
een nieuwe vei sie van Di ie Zus
ters van Tsjechov Regisseur
Theu Boermans baseerde zich
hierbij op de onginele versie,
die de natuurlijke, veibrokkel
de spreektaal dicht benaderd
Drie Zusters woidt tot en met
10 februari in de Wenck Stu
dio's op het Westergasfabriek
terrein gespeeld Informatie te
lefoon 681 0660

Cartoon-ca baret

D

E TRADITIE om elk weer een feest van herken
jaar rond de jaarwis- nmg "
seling de

mooiste

operettemelodieen
uit te voeren, het Silvester
Nieuwjaars Concert, werd
een eeuw geleden in Wenen
geboren Maar ook al is Marco Bakker zeer bedreven in
dit romantische genre, toch
droomt hij er niet van des
tijds m de Oostenrijkse
hoofdstad te zijn geboren

„Wenen is een mooie stad Ik
heb er maanden gezongen in
het Theater an der Wien Je
kunt er heerlijk eten en het is er
gezellig, vooral 's zomers Maar
ik zou er niet willen wonen,
want dan zou ik de zee teveel
missen Ik heb gewoon ruimte
en water nodig "

Blijdschap
De serie nieuwjaarsconcerten vindt voor de negende keer
m Nederland plaats en wordt
geleid door de Hongaarse dirigent Laszló Maklary, die melodieen van Strauss en Stolz,
Schrammel en Kolman, Offen
bach en andere populaire operette-corhpomsten zal uitvoe
ren De concerten mogen zich
m een toenemende belangstel
ling verheugen Zo moest de
producent m enkele plaatsen al
naar een grotere zaal omzien
„Zo'n concert straalt toch vro
lijkheid en blijdschap uit," ver
telt Bakker „Zeker in de donkere dagen zorgen die romantische en mooie melodieën voor
een beetje licht En het is altijd

„Dit jaar hebben we bijvoorbeeld een coloratuursopraan
Dat is iemand met een flexibele
stem, die de melodie kan mooi
kan versieren Christme Deute
kom was daar heel goed in Het
is met zo eenvoudig als het
lijkt, je moet er hard op stude
ren Op het Süvester-concert
zal Ingrid Kertesi 'An die schone blaue Donau' zingen Dat is
op zich al vrij bijzonder, want
van oorsprong is het een stuk
voor orkest"

Riek Lorenzo Dros begon als
striptekenaar m de Volkskrant
maar maakt inmiddels ook cai
toon cabaret Soms slaat hij op
hol, het ene moment als teke
naar, het andere moment als
cartoonfiguur m zijn eigen te
keningen Theatei Bellevue,
van 2 tot en met 6 januari Re
serveren telefoon 624 7248

Solisten
Rein Kolpaen
Marco
Bakker
(rechts)
repeteren
voor het
Silvesterconcert

Boedapest
Naast een ballet uit Die Lustige Witwe, verheugt Bakker
zich ook op de samenwerking
met het vijftig man tellende
Strauss Orkest uit Boedapest
„Dat orkest, dat is samenge
steld uit leden van het'Symfonie-orkest van Boedapest, be
hoort tot de absolute top m
Hongarije Die Weense operet
temelodieen hebben ze met de
paplepel naar binnen gekregen
Vergeet niet dat Oostenrijk en
Hongarije vroeger tot hetzelfde
Habsburgse rijk behoorden En
dat Boedapest maar vierhonderd kilometer van Wenen ligt
Ze hebben dus veel affiniteit
met die Weense, keizerlijke
sfeer "
Op de vraag hoe hij zich op
zo'n concert voorbereidt, zegt
hij „Nee, met door al om zeven
uur langs de weilanden te hol
len Dit weer is voor een zanger
veel te koud Meestal warm ik
m'n stem op door m de auto
met een bandje mee te zingen

Riek Lorenzo Dros
PetM Appclhof

Moordmysterie
Orkater staat van 2 tot en
met 8 januari m de Stads
schouwburg met het originele
moordmystene 'Wie ver
moordde Mary Hogers', een van
de beste voorstellingen die 1995
heeft opgeleverd Het stuk, dat
zonder pauze wordt gespeeld,
bevat prachtige muziek, span
nmg en humor

Impresariaat
Jacques
Senf

Zo studeer ik ook nieuwe partij
en in, want op dit moment heb
ik het zo druk met kerst en
nieuwjaarsconcerten, dat ik
daar thuis niet aan toekom "
Maar wie de operazanger,

met het raampje open, nog eens ren zingen, komen ze maar
galmend langs 's heren wegen naar mijn concerten "
hoopt aan te treffen, komt be
drogen uit „Welnee, ik ben met 'Wien bleibt Wien, het Silvester
iemand die zich graag expo Nieuwjaars Concert wordt 30 decem
tweemaal in het Amsterdamse
seert Als mensen me willen ho ber
Concertgebouw uitgevoerd om kwart

'In het CoBrA-museum kom
je geen valse Appel tegen'

dageh|ks om l 8 15, 20 15
•
en 22 15 uur

Theo Deurloo restaureert
sinds jaar en dag de kunstwerken voor CoBrA-verzamelaar
Karel P. van Stuijvenberg. Hij
heeft de uit 450 kunstwerken
bestaande collectie Van Sturjvoor nieuwsgierig
venberg dit jaar opnieuw geinventarlseerd in verband met de
Amsterdam
bruikleen aan het nieuwe Coen omstreken
BrA Museurn voor Moderne
Kunst Amstelveen en de openingstentoonstelling De taal
van CoBrA. Deze expositie is
nog tot en met 18 februari te
zien. „De collectie is in heel
goede staat kan ik wel zeggen.
Het werk is natuurlijk ook nog
niet zo oud en is bovendien bij
kunstopslagbedrijf Gerlach in
depot geweest. Dan kun je ervan uitgaan dat het goed geconKerstcircus
serveerd is. Sommige doeken
Het Wereldkerstcircus, dat
echter wel beschadigintot en met 7 januari in Carré is hebben
tijdens vervoer
neergestreken, kan zich meten gen opgelaten
over de hele wereld."
met de grote circusfestivals in
Monte Carlo en Parijs Een van
de hoogtepunten belooft de
EURLOO IS zo'n
vliegende trapeze van de
twintig jaar restauNoordkoreanen te worden, een
rateur Voordat hij
nummer dat zelden buiten Koechter voor dit vak
rea is te zien Reserveren telekoos, hield hij zich in de exfoon 622 5225

perimentelejaren zestig ondermeer bezig met het maken van 'grensverleggende
decors en belichting' voor
het Documentair Actueel

Les Rossy Ann clowns
Wereldkerstcircus

Vertellen
In de Meervaart vindt 28, 29
30 december een vertelfestiv
al plaats Op 28 december vertelt de Verhalenman het ver
naai van een meisje dat van
Poezen droomt (twee uur), op
•j 9 december speelt Martin
Mens het sprookje Duizend'*hoon
(drie uur), terwijl de
c]
own Hakim om 12 en een uur
°Ptreedt Informatie telefoon
°107393

Nieuwjaar
Gustav Leonhardt en Bers nard Winsemms, die het 17 e
se hoofdorgel bespelen, en
asseurs op trompet, ge™,N maandag l januari m de
|' ieuwe Kerk een nieuwjaars
oneert by kaarslicht Het con
Cei
t gaat om half drie van start

Ta les
Sinds theatermaker Erwin
Kokkeltoren weet dat hij sero
positief is, staat in zijn werk de
waarde van het leven centraal
In Tales from a Traveller moet
hij in een uur tijd beslissen of
hij voor nog eens vijfhonderd
jaar bijtekent of wil sterven
Het stuk is van 2 tot en met 7
januari in de Stadsschouwburg
te zien

Smartrock
Onder de titel 'Van smartlap
tot hardrock' zet de Melkweg
donderdag 28 december, negen
uur, de deuren open voor Ne
derlandstalig vermaakt met de
volgende
artiesten 4tuoze Ma
Schendel „En nu is er een ten
Herman & Ik, Trio Bier,
toonstelling van Saenredam in troze,
Sjon, Rauwkost, Buzz Buzz &
het Rijksmuseum Prachtig De
Strippenkaarten
werk vind ik dat Daar tegen
over staat dat ik niet op een
vrije zondagmiddag in de rij
Nieuwjaar
voor de Nachtwacht ga staan,
Het
Nederlands
En
hoor Maar Vermeer, ja prach semble l januari Blazers
nieuw
tig Ik ga ook zeker naar de ten jaarsconcert m het een
Concertge
toonstelling kijken als die in bouw In dit famiheconcert,
Den Haag te zien is "
waarin kinderen ook een rol
wordt oude en nieuwe
Voor meestervervalser Han spelen,
muziek op een feestelijke ma
van Meegeren heeft Deurloo nier
Reserveren tele
ook een zwak „Die man ging foon gebracht
6122 211
echt heel ver Hij gebruikte al
het originele materiaal Het
mooiste was ook het enorme
verschil in de kritiek die hij
kreeg voordat bekend werd dat
hij vervalste en daarna Een
verschil van dag en nacht, alsof
wat hij maakte ineens niet
meer deugde "
Karel Appel is waarschijnlijk
het meest vervalst van alle
schilders „Maar in de collectie
Van Stuijvenberg zul je die niet
tegenkomen Karel van Stuij
venberg kent die kunstenaars
al vanaf het prille begin en
heelt al het werk direct van hen
gekocht "

Jeugdtheater
in 1996

D

Theater in de Melkweg
Voor die tijd was hij vier jaar
etaleur m de Bijenkorf „Dat
was nog in de tijd van Benno
Premsela die aan het hoofd van
die afdeling stond Het was vre
selijk leuk werk waarin je heel
wat creativiteit kwijt kon Door
dat werk in de Bijenkorf kwam
ik weer in de theaterwereld te
recht"
Daarna volgde, geheel in de
traditie van de jaren zestig, een
verblrjf op het Spaanse eiland
Ibiza, samen met mensen als
Aat Veldhoen en Simon Vinke
noog „Toen ik weer terug
kwam was er een vacature bij
lijstenmakerij Heijdenrijk op
het Rok: n m Amsterdam Ik
ging daar solliciteren en was
meteen gefascineerd door al
het prachtige materiaal in dat
bedrrjf en die mooie lijsten
Daar heb ik eigenlijk een keer
uit nood mijn eerste schilderij
gerestaureerd Dat doek was
door een chauffeur beschadigd
en hij vroeg of ik het kon ma
ken Dat lukte wonderwel en de
directie is er nooit achtergekomen dat het doek ooit ge
scheurd was geweest '
Bij Heijdenrijk kreeg Deur
loo de kans zich te bekwamen
m het restaurateursvak Via
een eigen bedrijf dat na twee

over twee en om kwart over atht
Solisten zijn Mlarco Bakker Uein
Kolpa, Ingrid Kertes>i ïHonik.i Vasari
en Tibor Racz Er doen verschillende
koren meer zoals het Amsterdams
Opera en Operettekoor terwijl de
Honved Showdansers de wals polka
en galop voor hun rekening nemen

Theo Deurloo restaureert het doek Secret de la Nuit van Anton Rooskens uit 1949
Fotoburo t nuk Gose\\ehi

jaar failliet ging en een baan bij
Monumentenzorg kwam Deur
loo uiteindelijk terecht bij hjstenmaker Paul Gehrmg Deze
begon 13 jaar geleden met zijn
zaak aan de Vijverlaan m Amstel veen en is de laatste jaren
aan de Molenweg gevestigd
Van Stuijvenberg is vaste
klant van deze lijstenmakerij
Aangezien Deurloo daar al
sinds de oprichting als restau
rateur werkt, kreeg hij als van
zelfsprekend de CoBrA collec
tie onder handen „En sinds januari ben ik binnen het bedrijf
zelfstandig gevestigd als rcs
taurateur "

Afspraak met museum
Deurloo is niet in dienst bij
het CoBrA-museum in Amstelveen „Ik heb met het museum
de afspraak dat ik per tentoon
stelling een klus bekijk en een
offerte maak Dat deed ik m
mei, voor de tentoonstelling De
taal van CoBrA, bijvoorbeeld

ook Wat er dan aan beschadi
gingen is wordt gerestaureerd
Waar de collectie van Van
Stuijvenberg bijvoorbeeld on
der geleden heeft, dat is het ver
voer over de hele wereld Soms
zijn lelijke beschadigingen ontstaan doordat bijvoorbeeld een

mijn grootste persoonlijk inte
resse ligt bij het werk dat tus
sen de wereldooi logen is ge
maakt De periode van al die
ismen, zoals het dadaïsme en
het constructivisme De ro
mantiek, zeg maar de schilder
kunst van na de uitvinding van
de fotogiafie, trekt me omdat
daar veel gevoel bij komt "
Van de CoBrA collectie
spreekt het werk van de Deen
Pedersen de restaurateur het
meest aan „Hij vertelt het bul
jantst m kleur en is ook het
meest romantisch van al de Co
BrA artiesten En van de Ne
derlanders is Constant mijn fa
ken Ook het doek Happy world voi iet omdat hij zo lyrisch is m
of ammals van Appel moest be zijn schilderijen "
handeld worden Daar zat een
dikke laag vernis op die werkte
Maanlandschapjes
als een spiegel"
De restaurateur bezoekt vaak
Deurloo is gespecialiseerd m
het restaureren van schilderij musea en galeries Hij kan zelf
en uit de periode van 1850 tot ook bijzonder lyrisch worden
heden „Zeg maar vanaf het be wanneer hij de maanland
gin van de Haagse School en de schapjes beschrijf t van Abels of
Barbizonperiode tot nu Maar de lichtvallen van Aithur van
werd op het gekste materiaal
geschilderd Zo is één van de
werken van Karel Appel dat in
het museum hangt in Amstel
veen, op een oude jutezak van
de PTT geschilderd Dat vergt
dus een speciale behandeling
wanneer je het schoon gaat ma

'Ik ga niet op een vrije
zondagmiddag in de rij voor
de Nachtwacht staan'
schroefoog door een doek is gegaan "
Het door de CoBrA kunste
naars gebruikte materiaal was
met altijd van even goede kwali
teit „De Deen Heerup heeft
vaak op goedkope materialen
gewerkt en voor sommige vroege schilderijen van Corneille
geldt hetzelfde Na de oorlog
was er ook niet veel, dus er

Het museum m Amstelveen
vindt Deurloo een hele giote
aanwinst „Natuurlijk voor Am
stelveen, maar ook voor de rest
van Nederland en zelfs voor de
hele wereld „De CoBrA verza
meling van Van Stuijvenberg is
echt uniek m de wereld Je
hoort wel een heleboel kinne
smne van andere musea, maar
die hebben alles in depots
staan Bovendien ontbieken in
die collecties vaak de Scandma
viers en de Belgen '
Deurloo schildert en tekent
zelf ook m zijn vrije tijd „Niet
zozeer om het aan anderen te
laten zien of zo, maai om los te
komen van het werk dat ik on
der handen heb Soms zitje zo
lang op een bepaalde afbeelding
te turen dat het helemaal m je
hoofd blijft zitten Als ik zelf
dan een beetje ga zitten schilde
ren of tekenen, dan raak ik dat
beeld makkelijker kwijt "
Het CoUrX Museum \oor Moderne
Kunst is lüexestiiïcl aan hot ban<lberg
plein in Amsteheen De openïm;stij
(li'n/i|n dinsdag tot en mcl zonclai; \ an
11 tot \ijf uur Het must 11111 is ook op
tweede kerstdag: geopend maar is wel
gesloten op eerste kerstdag en nieuw
jaarsdai;
V,m l i januari toten met 18 telmiarl
\lndt naast De Taal \an CoBi •\ ook de
expositie Hamel slagen plaats met to
tos \an Bram \\isn-an Hij portret
teerde in de jaren xijltli; en /estii; een
qroot aiiatal kunsten i.irs aan het
werk In liet museum is naast een cale
ook een restaurant dat dooi de week
open is lot K) en in liet wrekend tot 11
uur s axonds en een CoBiAualeile

De Heldringtheatergroep
Komende weken staan er
de volgende jeugdtheatervoorstellmgen op het programma in Amsterdam
Voor wie het no^ niet wist de
geluiden uit de radio \voiden
gemaakt door mannetjes die
daar een stapelbed, weiktafel
keuken en toilet hebben staan
De Paai denkathedi aal maakte
er een leuk stuk van, dat 5 janu
ai i nog eens in De Krakeling is
te zien Infoimatie telefoon
6245123
De
Heldnngtheatergroep
(verstandeh)k gehandicapte
kinderen) maakte een dans
voorstelling ovei een jongen
die avontuui lijke dansen mee
maakt op een schip Tevens
maakte de gioep een bonte col
lage van clownsnummers die 6
en 7 januari m De Krakeling
zijn te zien
Verhalen om met te veidwa
len, zo heet de tentoonstelling
over Aborigmalb in het noot den
van Australië die het Kindei
museum tot 7 januari elke das;
openstelt vooi kindei en van
zes tot en met 12 jaai Kindei en
kunnen ei actief aan meedoen
Reserveren telefoon 5G88 233
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energiebedrijf noord-holland

Programmering Z-FM
Kabel 105.0 ftn Ether 106.9 fin
Maandag tot en met vrijdag
O 00 t/m 1100
ZFM Nonstop service (op ma, wo en vrij)
11 00 t/m 14 00
Watertoren (alleen op ma, wo en vrij)
O 00 t/m 14 00
ZFM Nonstop service (op di en do)
14 00 t/m 16 00
4 decades
16 00 t/m 18 00
Hitversnellmg
18 00 t/m 20 00
Mimekboulevard
20 00 t/m 22 00
Power Play (van ma t/m do)
22 00 t/m 24 00
Tussen Eb & Vloed (van ma t/m do)
20 00 t/m 24 00
B PM (alleen op vrijdag)
Zaterdag
O 00 t/m 10 00
ZFM Nonstop service
10 00 t/m 12 00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12 00 t/m 14 00
Hand m hand
14 00 t/m 16 00
Badmuts
16 00 t/m 18 00
Europbreakdown
18 00 t/m 20 00
Muziekboulevard
20 00 t/m 24 00
de Kustwacht
(tussen 22 en 21 uur live vanuit Danceclub Yanks)
Zondag
O 00 t/m 9 30
ZFM Nonstop service
9 30 t/m 10 00
Ruth Een levensbeschouwelijk programma

elektriciteitstarieven kleinverbruik 1996

a ï ; i

voordelig is!

soort meter
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Schoevers
avondcursus

basisprijs
energieheffing (boven 800 kWh"
brandstofkosten (december '95)"

een telwerk
enkeltarief
11,80 cent
3,50 cent
5,54 cent

twee telwerken
hoogtarief
13,40 cent
3,50 cent
5,85 cent

laagtarief
4,40 cent
3,50 cent
5,10 cent

mcl 0,28 cent MAP-toeslag

20,84 cent

22,75 cent

13,00 cent

laagtarief.
• 's nachts van 23 00 tot 7 00 uur,
• van vrijdagavond 23 00 uur tot
maandagochtend 7 00 uur en op
1 januari, tweede paas- en
pinksterdag, hemelvaartsdag, 30 april
en eerste en tweede kerstdag

vermogensvergoeding
voor een aansluiting met hoofdzekeringen met een grotere
waarde dan 3 x 25 ampère (A), wordt
een vermogensvergoeding in rekening
gebracht
per maand

vastrecht
soort meter
een telwerk
twee telwerken

Of u nu promotie wilt maken of wilt
overstappen naar een ander beroep
bij Schoevers vindt u de cursus waarmee
u uw plannen snel en succesvol verwezenlijkt
Vanaf januari gaan m Amsterdam onderstaande
cursussen van start
Vul de bon m, dan ontvangt u de gratis studie
gids en het rooster Of bel voor meer informatie

Schoevers Opleidingen
Stadhouderskade 60 Amsterdam

ƒ4,75
ƒ7,50

Even Brunchen met
Badmuts
de Zandbak
Mu7iekboulevard
de Kustwacht

14 00
16 00
18 00
20 00
24 00

" per jaar is 800 kWh vrijgesteld
» brandstofkosten worden per kwartaal vastgesteld

BON VOOR DE BESTE PAPIEREN
S v p cursus van uw interesse aankruisen
D
G
D
D

ƒ33,ƒ46,ƒ60,ƒ83,-

3 x35 ampère
3 x 50 ampère
3 x 63 ampère
3 x 8 0 ampère

ZFM Ja/z

12 00 t/m
14 00 t/m
16 00 t/m
18 00 t/m
20 00 t/m

Op 1 januari 1996 treedt de Wet Regulerende Energiebelastmg in werking en wordt het
energiegebruik belast met de zogeheten "energieheffing" (of "ecotax")
De Rijksoverheid heeft de energiebedrijven opgedragen deze wettelijke heffing te innen
Voor meer informatie over de Wet Regulerende Energiebelastmg kunt u bellen met de
Informatielijn van Postbus 51, telefoon 06 - 8051 (40 cent per minuut). Het informatieblad
Energieheffing Huishoudens en Energieheffing Bedrijven is bij ons bedrijf te verkrijgen.
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

(020)6627156

Cursussen
D Time ma-agcncit
D Persoonlijke effectiviteit
D Notuleren
D Bednjfscorrespondentie Engels
Nederlands
D Spreekvaardigheid Engels
Frans

per maand

10 00 t/m 12 00

Ken wordt hierin
met* -"- L,*Ï---JÏ"^

Basiscursus Management
Basiscjrsjs Marketing
Basiscursus Public relations
Werken met Word voor Windows

U U?VIWI f A

60

D

-,
™^--. 1994en1995
: blijkt het grote bereik en de waardering vc
jleze plaatselijke kranten.

Europakunde

Beroepsopleiding in deeltijd
D Directiesecretaresse

Ja, stuur mij geheel vrijblijvend de
gratis studiegids "Avondopleidmgen
1995-1996'

Bel voor meer informatie over succesvol adverteren in Amsterdam en omgeving
met Willem Duivls (020-562.2446) of met de afdeling Marketing
Services (020-562.2285). Vraag meteen het rapport aan en ontdek
het bereik van kwaliteit.

WONINGSTOFFERING

Naam

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur}.

Levering van alle luxaflex producten
U krijgt de stalen bi| u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Adres
Postcode
Plaats

Telefoon
Vooropleiding
Deze bon m een ongefrankeerde
envelop sturen naar
Schoevers Opleidingen
Antwoordnummer 2150
3440 VB WOERDEN

Vraag vn/b//'/Vend offerte.

Elke w^eKJbegt dagelijks nieuws!

Vrijblijvend prijsopgaaf.

Amsterdams Stadsblad, Diemer CSjurant de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam,
Buitenveldertse Courant, Amstelveeps Weekblad, Amstelveen Post, Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Verjer, de Nieuwe Weesper, Zandvoorts Nieuwsblad

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Weekmedia b v is e8j onderdeel van Perscombinatie b v
uitgeefstecvari ^feJL&rool Trouw en de Volkskrant
~S*r

Marisstraat 13a. Tel. 5715186
'<»v# flyoaJjC^/:

NAAR
UITSLAG TREKKING DECEMBER 1995
Notaris Van Os te Amsterdam heeft de trekking van december verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer m dezelfde
postcode wint -tot 3.000 gulden -dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

De Mega Jackpot, de rijkste
prijs van Nederiand staat weer
op 6 miljoen gulden! Binnen
twee maanden moet hij er dus
uit. Bij de kersttrekking van de
Postcode Loterij viel de Mega
Jackpot bij een stand van 5
miljoen gulden op lotnummer
1182 JX 296, een niet verkocht

lot.
De Mega Jackpot van de Postcodc Loterij stijgt maximaal tot 7
miljoen gulden Hij kan dus nog
maar een keer blijven staan In
januari of tehruan is er dus gegarandeerd weer een multimiljonair
m Nederland hij'
Demaandhoofdpnjsvan 100 000
gulden kwam deze keer terecht in

De stand van de
ƒ •M.èga Jackpot:'!

R<.mouiisalopWLg voor de laatite hoofd
prij s van het jaar komt hij de \ olgende
kLLrbtj u -* Vul di. bonintn^petttnee'

Amsterdam op lotnummer 1069
SW 002 Alle andere deelnemers
in die postcode ontvangen de
troostprijs van l 000 gulden
Een overzicht van de tienduizenden andere prijzen van deze
maand vindt u op deze pagina
Heeft u een pnjb gewonnen 9 Van
harte gefeliciteerd dan
Won u dit keer niets? Zet u dan
schrap voor de volgende trekking, want de Mega Jackpot
komt eraan! En u weet het: Met
meer loten heeft u meer kans. U
kunt ze bestellen met de bon op
de/e pagina. H

6 miljoen

De Bingoci jf ers:

De overige Bingoprijzen:

Getal 1 t/m 21

Getal22t/m36

43 26 14 31 28 17 32
45 15 33 22 36 08 37
13 19 21 10 42 12 18
Heeft u met deze 21 getallen
een volle kaart, dan wint u de

Thuisbïngo
/25.OOO,Zetfouten voorbehouden

16 ƒ10000,24 ƒ1.000,ƒ 500,03
ƒ100,09
ƒ50,39
ƒ40,27
ƒ30,40
f25,06
ƒ20,44

07 ƒ10,05 ƒ9,34 ƒ8,30 ƒ7,29 ƒ6,38 ƒ5,-

De BMW: 5171 BM 014 te Kaatsheuvel

1012
1016
1017
1019
1025
1025
1031
1031
1034
1052
1054
1056
1063
1066
1067
1068
1069
1071
1071
1074
1076
1077
1077
1078
1079
1092
1095
1095
1097
1097
1097
1098
1104
1104
1104
1106
1112
1115
1132
1171
1181
1183
1185
1185
1185
1211
1211
1216
1218
1218
1221
1314
1333
1338
1349
1383
1394
1399
1401
1401
1403
1412
1422
1424
1431
1431
1432
1433
1441
1462
1475
1511
1521
1551

LT 500,- 1562 ZV
GA
50,- 1613 AN
ZE
50,- 1619 CG
GB 100,- 1619 J H
GH
25,- 1622'JV
GT
25,- 1623 KC
CE
50,- 1695 HV
25,- 1696 CH
CP
NH
25,- 1718 BL
RK
50,- 1741 BJ
DD
25,- 1755 NC
25,- 1761 EC
LA
25,- 1774 AX
KZ
JP
50,- 1782 RM
VT
100,- 1785 GE
50,- 1791 VP
MC
HX
25,- 1796 PA
EN 100,- 1814 VE
VD
50,- 1816 TK
XA
25,- 1825 CK
25,- 1827 BD
NZ
AC
50,- 1851 JD
JN
100,- 1861 HC
50,- 1871 EP
XW
50,- 1942 CJ
PD
XJ
25,- 1943 DA
25,- 1962 XG
AG
WE 100,MG
25,NP 100,TB
50,25,VH
EP
25,HH
25,PE
25,VK
50,LB
25,100,BA
XT
100,JV
50,DR 100,50,NX
50,BX
50,- 1964 RW
GS
SM
25,- 1972 RX
CR 500,- 2013 BB
50,- 2013 PV
RB
CA
25,- 2021 CC
50,- 2025 XN
CL
CN 1000,- 2036 LL
EL
50,- 2041 BL
SC
50,- 2041 JV
LA
25,- 2042 AD
PC
25,- 2042 NA
CG
25,- 2101 HH
KD
25,- 2116 TW
BL
50,- 2161 KR
GG
50,- 2171 TH
AN 100,- 2181 XA
VS 100,- 2225 TD
RN
25,- 2241 WR
ES
25,- 2251 KE
RS 100,- 2252 AD
BP
50,- 2271 AZ
HG 100,- 2272 ES
ZL 500,- 2274 LH
25,- 2274 NG
GR
AV 100,- 2275 BH
CM
25,- 2281 CJ
NH
50,- 2283 GJ
100,- 2284 CR
JA
KJ
25,- 2284 JJ
PL
100,- 2285 CG
BH 100,- 2291 RZ

2295 HZ 25,AM 50,2334 BJ
50,'500,- 2343 AD 25,500,- 2351 AA 500,"
50,2351 CV 7000,50,2352 RB 50,50,2353 HP 50,500,- 2361 GG 25,25,2361 TH
50,25,2381 AP 700,500,- 2391 EB 700,700,- 2401 HT 700,50,2406 ES 25,700,- 2407 BC 25,700,- 2411 CD 25,25,2506 EB 500,25,2512 HM 25,25,2515 SN 700,700,- 2523 EA 25,25,2542 EJ 700,50,2542 XE 50,2547 EM 25,25,25,2547 GA 25,25,2548 AH 50,500,- 2551 AM 50,25,2551 GX 50,50,25,25,-

2316

U
XA
2803 XS
2807 MT
2807 NE
2871 BP
2871 RT
2902 GP
2906 SB
2912 CL
2914 TJ
2957 RE
2991 MR
3035 HD
3035 SE
3042 SJ
3054 AV
3062 LA
3073 JB
3073 PS
3083 EX
3085 AP
3112 LJ
3112 ZG
3114 BE
3117 HA
3117 MN
2771
2771

50,25,-

500,7000,25,50,50,-

50,25,25,50,-

50,25,-

500,25,50,25,50,50,700,700,700,50,-

700,700,700,25,-

3402 JG
25,DD 700,3432 TD 25,3434 EM 50,3434 VD 25,3435 EG 700,3436 CD 25,3443 HH 50,3445 EW 700,3461 EG
50,3505 AA 50,3511 JB
25,3526 GN 25,3527 HN 25,3532 GJ
50,3555 HA 700,3562 TG 700,3564 CM 50,3571 LM 7000,3582 DC 25,3583 TB 25,3605 JG 700,3608 BH 25,3648 CB 25,3701 EG 25,3704 EN 25,3721 DS
50,3411

Postcode Loterij opglad ijs:
1 680 winnaars naar het EK
schaatsen in Heerenveen!
700,50,25,-

700,25,-

50,25,700,25,-

700,25,700,25,50,25,25,-

25,25,25,-

700,25,-

500,50,25,25,25,-

50,50,50,25,50,-

2553 GD 5002555 WC 500,2561 XC
25,2564 GT 50,2564 GV 25,2573 RC 50,2585 JB
25,2587 AH 25,2594 CM 50,2595 TT
50,2597 SC 50,2611 HN 50,2611 VS
25,2624 PZ 25,2625 GH 25,2628 HH 25,2628 RE 700,2636 BC 50,2641 AW 50,2651 GJ
25,2651 TK 500,2661 BH 25,2661 PC 500,2665 KD 25,2681 JM
25,2684 XP 25,2691 NZ
50,2712 XV
25,2741 MA 700,2761 DT
25,2771 JN
25,-

ZD
50,KA 25,VG 50,NE 700,AA
50,GN 50,DV 25,GG 50,WB 25,JJ
25,3203 AR 500,3203 XG 25,3204 XA
50,3207 SL 7000,3208 RH 25,3221 TB
25,3252 AJ
50,3261 BD
25,3262 CW 25,3271 CB
25,3281 CS
25,3281 TD
25,3291 GG7000,3297 TA
25,3312 XR
50,3333 BL
50,3333 CD 50,3341 XZ
25,3342 BR 500,3355 PB 25,3363 XK
25,3132
3134
3134
3137
3143
3171
3181
3181
3181
3191

3722 CJ 500,3732 CA 25,3761 EP
25,3765 EC 50,3780 BA 25,3811 PJ
25,3813 AZ
25,3815 NE 700,3815 XE
25,3816 NK
50,3828 EL
50,3831 TL
25,3833 BP 25,3842 ES 25,3844 KW 25,3851 DH 25,3863 AA JOOO,3864 GE 25,3871 BD 700,3882 LL 700,3900 AW 50,3905 CR 25,3956 VB 25,3972 EE 1000,3981 TP
25,3992 CH 50,3995 DK 500,4001 VG
50,4006 CN 50,4128 LM
50,4133 NC 700,-

ES 25,4209 AB
25,4261 KA
25,4301 XV
50,4311 GP
25,4336 KD 50,4339 NE 50,4361 CS
25,4381 WH 25,4384 MJ 7000,4411 NE
50,4411 RW 50,4416 AN
50,4416 DE 500,4416 EB
25,4416 NB
25,4424 EM 25,4463 TX
50,4524 KR 25,4564 DA 25,4634 TK
50,4655 SK 50,4664 RR 25,4700 BV 25,4707 RX 50,4751 EA
50,4791 RD 25,4797 CH 25,4826 AN
50,4851 PA
25,4871 BB
25,4891 PG
50,4902 TD 700,4902 VP
50,4907 CC 700,5014 RT
25,5021 LP
25,5025 VT 500,5042 KK
50,5051 CP
25,5102 DR
50,5143 CP 700,5151 LG
25,5165 KW 50,5165 N J
50,5175 WP 500,5224 XH 50,5236 AH 700,5244 HB 25,5244 HL
25,5256 EH 50,5261 CW 25,5282 ME 700,5282 TC 500,5283 EX 25,5283 RB 700,5345 HE 50,5351 AG
50,5404 LD 700,5411 AN
25,5423 VP
50,5431 BE
25,5431 XC T000,5461 AK
25,5463 AG 700,5464 WB 50,5473 SJ
50,5492 CT 25,5502 JS 700,5552 ES 700,5552 LE
50,5552 RC 50,5555 AB
50,5571 AB
25,4184

5595
5611
5611
5613
5621
5625
5627
5632
5642
5643
5643
5646
5654
5673
5684
5691
5701
5708
5761
5807
5809
5813
5825
5831
5836
5845
5921
5922
5931
5935
5951
5964
5975
5981
5991
6005
6006
6006
6026
6031
6042
6043
6061
6071
6071
6093
6123
6141
6163
6171
6191
6218
6225
6227
6229
6231
6241
6267
6267
6278
6291
6295
6311
6321
6363
6371
6371
6400
6411
6412
6413
6416
6441
6461

GH 25,CA 50,JD
25,KC 50,HK 25,VM 50,MZ 25,EM 700,LN 700,BP 500,MJ
50,HR 25,NT
50,MN 25,WS 50,CX 50,HX 25,GL 25,RB 700,BH 50,EL 700,CE 25,CH 50,WE 25,CC 25,HH 25,AR 500,TK
25,BJ
25,SV 500,EB 25,ND 25,XH 25,CM 700,NC 50,AD 25,AM 500,HZ
25,CR 25,BW 25,JR 700,KB 500,BB
25,CM 25,HS 25,DG 25,BN 25,BC 25,BH 25,JK
25,JR
50,CD 700,DK 25,TK
50,AP
50,BC 50,GS 25,AX
50,ES
50,NA 7000,GG 25,AA 500,AV
50,GS 7000,CA 700,BD 700,LE
50,AE
50,HK 25,AV 500,LS
50,SV
25,CB 700,HW 25,-

6466 JL
25,- 7512 GV 700,6521 DS 500,- 7512 XE
50,6533 VS
25,- 7521 EN 50,6535 XM 50,6573 BV
50,6584 ER
25,6598 MB 50,6605 EP
25,6629 KH 700,50,6661 DN
6676 LA
25,6691 ED
50,-

25,8243 KG 500,- 8412 SC 700,- 8801 EH
8243 KX
50,- 8427 RK
50,- 8861 DW 25,8244 BA 500,- 8448 GB 700,- 8913 GN
25,8936 AJ
25,25,9031 XN
9054 KD 25,9067 DS 25,9104 KA
25,9142 VR 7000,9145 TB
25,9202 GH 25,9203 CZ 700,-

1069SW002

HOOFDPRIJS

6703 DK

6704 AL
6706 CJ
6713 BZ
6811 AP
6811 EE
6828 PL
6833 EV
6834 DK
6834 EJ
6843 PN
6843 RS
6851 AD
6851 BK
6861 BH
6881 GB
6882 NC
6903 GE
6921 JL
6921 NB
6921 WL

6922
6922
6924
6942
6961
6971

GB
NN
BB
VX
VJ
XV

25,50,50,25,25,7000,-

25,700,25,25,25,700,25,25,700,700,25,25,25,50,50,25,25,700,50,50,50,25,25,700,50,25,700,25,-

6987 AV
6988 BN
6991 AL
6991 CA
6996 AW
7001 DM
7002 CS
7021 AE 7000,7021 XE
50,7025 EW 50,7045 BG 25,7047 CT
25,7101 SX
25,7121 VH
50,7131 DP
25,7132 DC
25,7211 AB
25,7241 CW
25,7244 AH
50,7314 KD 7000,7315 DN
50,7321 BW 700,7322 PD 700,
7328 DB 25,
7339 CR 700,7345 AG 7000,7371 EX
50,7384 AT 7000,
7391 GJ
50,7417 ZS
25,7423 BL
50,7462 DN 25,7482 BX 500,7491 BN
25,7500 DZ
25,-

ƒ100.000

en voor iedere deelnemer in de postcode
1069 SW een troostprijs van ƒ 1.000,DS 700,SH 25,25,KV
25,VJ
7561 AD
25,7576 XH 700,7582 AC 25,25,7587 AL
7591 DB
25,50,7595 BT
7602 BB
50,7604 SL 7000,7609 AV
50,7523
7532
7546
7557

7621 TG
7622 EC
7641 BA

8263
8265
8303
8325

BM 7000,XP 700,GM 25,AL
50,8331 GG
50,8343 XC
25,8375 GD 25,8381 AG
25,8398 ER 700,-

25,25,25,-

7642 AM 7000,7651 NR 25,7671 JR 500,7681 MJ 700,7701 AR
50,7707 BB
50,7751 SR
25,7754 NW 500,.
7772 AN 700,7772 BS
25,7772 JN 700,7811 HA
700,7823 TB
25,25,7827 HJ
7831 EG 700,50,7833 JV
7881 HC
25,7891 EK
25,7891 MA
25,700,7916 PA
25,7921 BA
7936 TM 50,25,7938 PZ
7943 JA 500,7958 PR
25,25,7963 EB
7971 BV
25,7975 AC 25,8011 CD
50,8011 SX
50,8012 DE
25,8014 DC
50,8081 ES
50,8102 AL
25,8121 BV
25,50,8152 OV
8166 HG70OO,8166 JR
50,8172 EZ
50,•
8231 EV
50,-

8471 LX

8477 AE
8531 AP
8556 AM
8642 WB
8702 AT
8731 AJ
8748 CH
8764 PV

25,50,25,50,50,50,25,500,50,-

9204
9263
9285
9295
9301

BM
PB
TT
KA
VD

AB
BZ
VC
BS
9403 JA
9404 HM
9406 GA
9406 VW
9411 AP
9422 KH
9321
9331
9331
9341

9479 TM 25,9497 PH 25,25,9501 PJ
9600 AC
25,9611 GR 700,9611 KH
50,9627 PG 50,-

9628 BR 25,9643 CD 25,9648 JH 25,9663 CA 700,9665 LS 25,25,- 9712 VM 25,700,- 9713 PE
25,50,- 9715 ER
25,50,- 9717 AX 700,50,- 9721 AL 7000,25,- 9726 CD 50,50,- 9727 EG 50,25,- 9727 ER 25,50,- 9743 RH 25,50,- 9756 BE 25,50,- 9919 AW 25,50,- 9976 VG 25,50,- 9982 GV 25,50,25,-

f
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Stadsbos zoekt evenwicht tussen
natuur en miljoenen bezoekers
Dc mllloi'ncn be/oekers zullen het volgend jaar misschien
nou; niet merken, maar achter de schermen verandert er
voel in het Amsterdamse Dos. Ilemco Daalder, hoofd Beleid
en Beheer, heeft het erover met z'n Tsjechische collega
IVUroslav, Die meent: 'Een bos verandert niet, bomen
groeien, je hakt ze om, verkoopt en plant nieuwe, klaar uit,'
tn het Amsterdamse Bos gaat dat niet zo, betoogt llemco.
De bezoekende Tsjechen over het In hun ogen dynamische
dwergbosje: 'U heeft het er maar druk mee.'

H

ET AMSTERDAMSE
BOS van 1996 aal grotendeels
hetzelfde,
maar toch neb weer even an«
ders a)Jn dan het Amsterdaniöe BOB van 1906. Als beheerder van een stadsboö
ben je namelijk nooit klaar,
Steeds moet je blijven kijken wat er in de maatschappij gebeurt, welke wensen er
aan je gebied worden gej
tteld, wat de beaoekers er
van vinden en steeds moet
je opletten dat de dieren en
de planten niet verpletterd
worden in het gekrakeel,
Een maandj e geleden, Ik alt
lu de kroeg 'De zwarte Stier' in
Piaag, Het café is een monu
inent, een kroeg die al honder'
den jaren bestaat en waaraan
nooit iets verandert, behalve
hier en daar een elektrisch
lampje, De Inrichting! lange
houten tafels waarop een hele'
boel glazen bier, lange banken
et' voor waarop een heleboel
dtanklustige Tsjechen, De bej-lgheldi praten met alles en ie*
tiereen dm je heen,
Een sjofeie man met baard en
heil schuift naast me en stelt

üich voor als Miroslav. Na twee
biertjes komen we er achter dat
we hetaelfde werk hebben, Ik,
In het Amsterdamse Bos, hij In
het Sumava-woud, een enorm
bos aan de Tsjechische grens,1
Ik vertel hem dat In het Amstei damse Bosbljna vijftig mensen
werken, Miroslav is Beer verbaaöd, „Vijftig? Net ssoveel als
In het Sumavawoud en dat ie
honderd keer %o groot!"
„Maar wij hebben meer beBöekers dan Jullie," antwoord
Ik, „Namelijk 4,8 miljoen per
Jaar, Daarom hebben we stevige
paden nodig, die goed ondei^
houden moeten worden. En
moeten wij veel tijd steken in
het opruimen van afval, het
schilderen van bruggen, het onderhouden van speelweiden en
sportveiden, vullen van klnder*
badjes, baggeren van sloten, het
touBbeheM, nOëffi radar op,
Daarom hebben wij een hele
ploeg boswachter nodig, want
onder die miljoen beaoekefs
aljn er altijd wel een paar die
rottigheid uit willen halen, ïïti
dan heb ik het nog niet eens
over het kantoorpersoneel voor
de administratie, ffin over de
tijd die we in nieuwe projecten

steken.,," „Hoezo nieuwe projeoten? Een bos verandert niet,
bomen groeien, Je hakt ze om,
verkoopt en plant nieuwe, klaar
uit," roept Miroslav,
„Maar niet bij ons. wij verko
pen geen bomen, Bij ons staan
recreatie en natuur voorop, Het
aantal bezoekers groeit, daar
moetje op Inspelen. De wensen
van de bezoekers veranderen,
De natuur aelf verandert ook,
het bos wordt ouder en steeds
waardevoller, In het Amster
damse Bos uitten roofvogels als
havik en buizerd, neven soortenvleermuizen, vijfhonderd soorten paddestoelen, die natuur
moet Je ook een kans geven,"
Dan komt de ober langs met
nieuw bier, ik geef nog een
rondje en Miroslav besluit dat
hij op zijn volgende bezoek aan
verre Nederlandse familie Amsterdam aan zal doen om dat
dynamische dwergbosje eens te
bekijken,
Twee weken later. Op hel
boskantoor aan de Kalfjeslaan
bespreek Ik het komende Tsje^
chische bezoek met Jeroen, me
dewerker Beheer, „Laten we in
elk geval h«t begrazingsprojeot
bekijken," In het zuiden van
het Bos liggen een paar ellanden met grote grasvelden erop.
Met lijken wel voetbalvelden
met wat randbeplanting. Dat is
geen wonder, want vroeger wef
den ze ook BO gebruikt, NU niet
meer, dat geeft ruimte voor ver
anderlng. Als we die gladde
grasvelden niet meer met ma
chines maaien, maar er koeien
opzetten, zal het beeld verande

Flensje gevuld
met vismoussc
Peter van Kltivcieii Is hok In
cru it'Htiuii'iiiit. I)c/i' veelt
hl) 7l|n, vooi lopiK liiiitsd'.
VOOI eell Illt't-

lercpl. Ili-t i'oi'i'pt Is
do iTNt|<*N \nn liet
recept
voor het kersiniemi duf
1
wi twt't' woltcn geleden In dr/r
knitit plaatsten.

ren, Koelen grazen niet overal
gelijkmatig, maar nemen hier
en daar een hap. Het resultaat
Is variatie! stukken kort gras,
hooggeschoten planten en
struikgewas aan de bosrand,"
Het landschap wordt afwisse
lender en je fian er veel meer
dieren zien. Het struikgewas is

goed voor zangvogels, de ruige
stukken voor muizen en vlin
ders,
Ken slagiair is nu aan hel uit
zoeken welke koelen het vrleii
delijkst zijn voor mensen, wel
ke er het leukst uitzien, hoeveel
koeien we nodig hebben en hoe
Je het benotllg
de hekwerk ao
goed mogelijk
aan het oog
kan ontrek
ken We mo
gen blij zijn
als de koeien
er In 1900 lo
pen Ze zullen
dan een behoorlijke attractie
zijn voor de vele wandelaars,
f letsel s en kanovaarders In en
om het gebied,
Dan is het zover, Een delega
tle schuchtere Tsjechen schul
Ml hel kantoor in, Met hoofd
van het Amsterdamse fios ont
vangt ge Ëoos van Oosten is
een dynamisch en daadkrach
lig persoon, m iemand heb Je
wel nodig in een bos dat aan
alle kanten omringd is door de
opiukkende bebouwing en
luchthavens
Met tios moet
met tle tijd
meegaan,
maar WP! zloh
zelf blijven, Is
haar
lijf
spreuk,
„Met gaat
n
i
steeds om het
zoeken naai' evenwicht," houdt
ze haar gehoor voor, „Even
wichl lussen natuur, recreatie,
sport en landschap, Neem nou
de Busbaan, Die zou verbreed
moeten worden om te voldoen
aan de internationale normen
voor een roeiwedstrijdbaan,
Maar een biedere öosbaan be
tekent onherroepelijk bomen
kappen, en dat willen de na
tuurbesehermers niet,"
„Kn probeer je de klap voor
de natuur te verzachten door
mooie rleluevers aan te leggen,
dan luljg Je tte vissers aan het
steigeren, want die willen goed

bij het water kunnen komen
om karpers te vissen We moe
ten oplossingen bedenken
waarmee de sporters, de bezoe
kers en de natuur tevietten ssljn
In 109d zal er aan die öosbttau
voor het oog nlete veranderen,
terwijl er achter de schei men

M

oUttT U JEVENrUKt'jl,
nog Wfll VispHlp ove»
hebben dan kun die In
bijna il» time wolden oingptn
vel d tot pen iinclpi leuk vniu ttlje
uf lichte lunch Ik hoef, donk Ik,
niemand nieei ui tp leggen hup
je flensjes bokt Een ding wil ik
el' wel bi| peggen Itei si licjilp
sulkei dat menigeen dnoi bfl
beMag t o p i l , dp/p kppi weyln
ten, wnnl dat Is bij dil
nlel ?n lekkei
Neeinpei peisnon een
als vourgeiechl, of twee nl«
llchl e lunch Vel wat m de vlspn
Ie In een pannetje of In de mug
neüuii lot hl) wtttni IR PU SIIIP
ulg vun süucUttu Koet de put p
„Wat een hoop vei'sohillende niet een spttlel los en vul de
bordjes staan er in dit bos," flenste"! hlpi mee t)e flenste*
merkt Miroslav.op, „Fietspad, kunnen opgefokt ol dubbel t?^
voetpad, paddestoel, f lel si out e, klnpl wolden Uven Mninpipn
wandehoute enzovoorts "
inei wul dillpsflus, PPII pam
„Dat gaat verandeten Een biiiadjei slu en een pml|p cl
ploeg van onze mensen is aan U UPH
het bekijken hoe we de bewpt»
Tintiwpns, ZPÜ iloof
P! i
wljzei'lttfj in wooi dlg vis vaak met een npj I
--- het BUS dtilde
t|e PU wtü pip! Simpel en' lek
lijkei kunnen kei Uien mooi vtsfllel|e t l m l i o t
maken, zodöl tong, gilel of ^oliol kan ouki
de bezuekeis kopen Appeltje "«'lilllen, l» e' l'i
beier hun weg de lengte dooi snijden mam nnn
kunnen vin de tup rtan elkaar laten / I t l e n
den Tegelijk Ondei koud watei goetl uil
•••i ..... ...... i.................•• gaan we k Ij spoelen en vet volgens iti )ppp

'Het gaat
om het
«toeken
naar een
even»
wicht
tussen
natuur,
recreatie,
bos
ett land*
schap'
fulobutu
Luuk

Een stagiair is nu aan het uitzoeken
welke koeien het
vriendelijkst zijn voormensen
veel tijd In gesloken wordl "

„Wat wel te zien zal zijn vol
gend jaar aljn de veranderingen
rond het tennlscenlrum," ver
volgt ttoos, „Niet ledereen
denkt vriendelijk over die grote
hallen aan de rand van hel boe
Maar hoe dan ook, in l Bod wor
den de werkzaamheden afge
rond, Dan zijn ook de bruggen
klaar en kan je er tenminste
weer netjes omheen fietsen
Dan kan je ook goed liet moe
rasland bekijken dat vorig jaar

ken nawj' hel
straatmeubllalr; de banken en
informatieborden, Dal kan noy
Ietsje beter," aldus Roos
Onze gasten zijn onder de in
druk „ÜheeftheterniHardiuk
mee," zeggen ze tegen ttoos
„Ach, wij plaiinenmttkers zit
ten in elk geval lekker binnen,
terwijl de mensen bullen in hel
Bos vaak mei regen en kou hun
wei'k moeien doen," aldus
Roos, „Jün je kan hel ook m
bekijken hoe druk je hel ook
hebt, dankzij
kers blijven de
bomen l och
wel slaan en
blijven de pa
den goed be
gaanbaftr,
Daarmee blijft

'Mensen maken zich
graag druk, maar
de natuur heeft de tijd'

APüLLöNiA'6

Condoleance-kaart maakt verlies
huisdier nog een beetje draaglijk

'Met snorren Is voorgoed
verstild, het kopjes geven
uitgehouden. Maar nog hoor je
/, u klaaglijk mauwen, plots
voel Je hoe je mondhoek trilt,'
Deze tekst geplaatst onder een
tekening van een dromerig
kijkende poes luidde vorig jaar
tle eerste kttarfwm een serie
vun negëu condoleance-kaarten
voor huisdieren In,
ET IDEfi VOOft de
condoleance voor dieren komt van Apollonia Theodora van Macht uit
ouderkerk aan de Amstel,
Paula van Macht, aoals alj
Henoemd wordt, heeft ietë
met kaarten. In maart vorig
laar begon alj haar eigen bettrljjje onder de naam Apol»
lonia'ë oardë en Apolloma'ë

H
Rlftö,

Haar kaartenttösortiment is
contrastrijk, weinig alledaags
PU daardoor interessant, Maar
(tteeüngs from Amsterdam*
kaart met het eerste vrouwen'herentoilet en haar kaart met
liet eerste vrouwen- en manuencoHdoombewUnen dat, Ook,

haar trollenkaarten hebben ietë
aparts. Kortgeleden bracht
Apollonia ook net werk van de
Amsterdamse , kunstschilder
Maarten van Duvn - Amsterdamse stadsgezichten op loutt'
tle, In de voetsporen van Breit'
ner • in ansichtkaartvürni naar
buiten, Haar meest opvallende
uitgave Is een serie oondoiêan'
öe-fcaarten voor huisdieren,
„Mijn kaarten hebben lnmld<
dele hun weg gevonden naar de
boekwinkels, giftshops, partltmlieren, dierenspeciaalzaken
en dierenartsen," vertelt ae enthüUëlast, „Ik heb er wel wat
voor moeten doen, maar ik ben
op de goede weg,"
Op zichzelf lijkt het hebben
van een eigen bedrijfje een weihig spectaculaire staak. Voor
Paula van Macht ligt dat an>
ders, Ken medioijnvergiftlging
zorgde ervoor dat ze haar baan
In de advocatuur moest opgeven. Als alternatief is ze de
kaartenbusslnes ingestapt, „ïk
had het tij mee," vertelt ze,
„Mijn zoon Oscar vroeg me te
ttësisteren in zijn grafisch bedrijfje Punotual Printing, In de
periode dat Ik parttime voor
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hem werkte, ging mijn belang
stelling logischerwijs uit naar
zaken die met drukwerk te ma
ken hadden, Ik was toen al een
echte kaarten/rea/c, Ik ontving
veel kaarten en verstuurde er
veel, Ik probeer altijd een kaart
te vinden, die bij de mensen
past,"
„Toen de twee honden van
mijn hulp moesten inslapen en
haar man daar nogal emotieheel op reageerde, wilde ik hem
een passende kaart sturen,
Condoléancekaarten voor het
verlies van een huisdier bestonden echter niet, Ik heb toen
maar een stijlvolle blauwe
kaart met een korenaar en een
subtiel gedichtje gestuurd, ik
realiseerde me toen ook, dat
mensen het moeilijk kunnen
hebben ais hun huisdier over
lijdt,"
„Ken eolleeaatje van het advocatenkantoor waar ik voorheen werkte, was ook totaal
van slag toen haar poes dood'
ging, Ik besloot vanwege het gebreit aan diereneondoiêanoekaarten zelf maar zo'n kaart te
ontwerpen en uit te geven," Met
een schetsje van een hond en
een poes en een passend gedicliQe ging ue naar een ont'
werpstudlo in haar dorp Ouderkerk aan de Amstel, „Daar werden mijn eerste twee oondolê'
ance-kaarten geboren, Ik geef
nu onder m'n eigen naam de
kaarten uit,"
„Met plan om andere uitge
vers te interesseren voor mijn
kaart lukte niet. Slrl, Art Llml
ted en Spanlersberg vonden
mijn idee ludiek, maar zij w»'
ren commercieel gezien niet gsïnteresseerd. Achteraf ben ik
blij, dat zij niet toehapten, want
nu heb ik een leuke, eigen bus>
siness," vertelt Paula,
Tijdene de Voorjaarsbeurs in
Utrecht braoht ae een eerste serle van tien ansichtkaarten uit,1
„Mijn twee üondolëanoe-kaai '
ten maakten deel uit van deze
serie." ïnmlddels aijn er op ver»
zoek van belangstellenden negen verschillende kaarten met
tekst uitgekomen, Op verzoek
van een dierenkliniek uil
Drachten ontwierp Paula ook
een rouwkaart voor de kleinere

huisdieren, zoals cavia en ko
nljn,
De dierenartsen, dlerenam
buiance, dierencrematuria, die
renasiels en het Koninklijk Ne
derlantts Gelelde Monden
Ponds vormen Paula's belang
rijkste doelgroep en klanten
kring, Serge daus, dlvisiedlree
teur van dierenerematoritt en
zoon van Martin ÖBUB, Is een
van de afnemers van Apollonl
a's kaarten, Diverse kaarton
dersohriften zijn in het Frans
vertaald, omdat daar ook een
markt ligt,
Paula verwacht, gezien de po
sltieve reacties op haar kaar
tenserle, nog meer respone uit
het buitenland, „Een blijk van
medeleven bij een overleden
huisdier blijkt gewaardeerd te
worden," aldus Paula,
Tlny Kuiper

(AÖVËHtËNTÈ)

Héél véél
sport
op zaterdag en
maandag
A15 volg! A|dx op de voet,
2owel nallonüdl dis
Inlerndllonaal

Aitulluitlii'K i'linls «IJn U' liL'sliMH'ii vin
iiiiBtlnis 711, Illlll AH OmleHu'ili HUM tli<
Aiiistt'l, telefoon/tot (ISIMHIUH4H,
(ADVËRTËNIIË)

rumoer in
de stad ...
Illke dinsdag om 19 00 en
23 00 uur Stadsrumoer
Een piograitirna waculn
gemeenlell|ke kweslles dan
de orde komen

voor nieuwsgierig
Amsterdam
en omstreken

vooi nieuwsgierig
Amsterdam
en omstreken

BOES

ten westen van het tennispark
Is aangelegd Ondertussen aijn
we bezig met het voorbereiden
van bosaanleg in tle Schinkel
polder, aan de attidkant van het
bos, Maar dat is weer iets waar
volgend jaar nog weinig van te
zien zal aljn."
Wij hijsen onze gasten enigs
zins moeizaam op fietsen en
koersen hel Amstet damse Bos
in, We fietsen langs het Spel
bos, het afgelopen jaar aange
legd op eilanden in de Grote
Vijver We leggen tut dat enmtê
tes uitwijzen dal kindei en van
eenjaar of tien de natuur maar
saai vonden De natuur, daar
mag niks, alleen maar netjes
langs lopen, vonden ze, In liet
Speelbos is dal tuide) s Daar
mogen de kinderen mvotlen,
hutten bouwen, in bomen klim
men, m gaan hun gang tnimr
Na de opening in augustus
was het Speelbos meteen een
groot succes Elk weekeinde
wemelde het van de klntteien
Volwassenen kwamen er wel
nig, die dtufden hel wlehellge
puntje niet op dat de vei binding
met het vasteland vol int Het
Speelbos wordt 's wtnleis afgp
slolen vanwege hel koude wtt
ter en deze wintei worden nog
wat simpele speeltoestellen
gaan plaatsen,
We fietsen verdei, innjjs de
speelweiden, Zelfs nu, midden
in de winter, sttmn ei nog een
paar fanatiekelingen te voetbal
leii, De drninnjjebulzen van die
speelweiden moeten elk Jaar
vervangen worden om ervoor Ie
zorgen diü de velden goed be
speelbaar blijven,
Dal gaf het
afgelopen jtttu1 veel werk en een
rommelig gezicht bij de Ingang,
dat zal in IWütl hetzelfde beeld
geven op een ander stuk speel
welde

ste ondel deel van hel Amster
damse Bos gewoon u vei eind
Kr lijkt hier veel te vei anderen,
maar de basis blijft gewoon hel
Bos Mensen maken zluh uintte
druk, maar de naluut heef) de
lijd,"
WIJ nemen afscheid van bos
beheerder Miroslav en »ljn
vrienden, Ik spi eek mei hem af
In de Zwarle Stier, lu Piatig
Dan zullen we hel eens over
zijn hos hebben, En dan mag hU
de l ekening betalen, Ik b) yf niet
aan de gang
tU'IIH'l! DtlltltllT
(ADVERTENTIE)

speciaal

voor u!
special report
llhclag Ih hel Al b
nipuwsuur emsllge, leut-e
uctuele, gekt-e maar vootul
spraakmakende ?u\en

JPS Sllljdfll

OVPIl V O Ü l V P t W H I

men en op het fotniih PPII
klontje botpt luien smellen in
een uvenselinallje De pipl PM
de appel een ptmi niinuleiiei !n
laten stoven, mooi vis ei boven
op, zout en pepei en een si'hpul
je wilte wijn eibtj Aan de knok
brengen en twintig mlimuljpi
de oven In Lekkei mei wal gp
kookle anidappels en tle te<4
van de wille wl|n
3 k tfuu fjifmg pen leslvetwpi
kfngsiecepl vooi de osnpnlinti<»
van hel kemlmenu willen gp
ven Mnai In dp pirtklljk blijk!
het vnrtk w t e zijn dut PI nieis
van de osspuhnas ovpiblilftVoot het aeval dat ei louh iele
ovei Is, geef ik de volgende l lp,
Ütik tle ossenhtttts wol op, vei
deel de plnkjee ovei een bebn
leid? bntpiham en «MIIPPJ "i
lekkei wal mustetit op
l'etet' tint Kltncicn

Met gids wandelen in
Sehôorlse Duinen
lülkp ilpide wmdttg vtui de
nuiHtul
01 p n heet t dp
Ui'oengioep van Buhooi l PPII
wandeling dooi de Ochouil 3
se Duinen, het meesl bied'
duingebled van ons land l >p
wandelingen staan ondei lel
dlne van een nötuiugids vun
de ÏVN HnsHUnil vooi No
ImiiPtUu'aHei IJp?e ulite
gant vout'al lu op de o n l w l k
Rpllng vimdp iintunt vun dut
monienl De petstvolgciidp
wandellim Is op ^ondiig i' l
laiiunilen dan is et spiulnlp
aandacht vooi dp winti') k
noppen it) de bomen Ue tuin
vang Is steeds om tien ut n
De wtindpllngpn vei Hekken
van hel üp/oekpi'.cenliiim
'Hel fandspooi' In Sthooil1
Elke wnndoliim duin l ong'
veel IWPP nut, wtmtblj nuk
nog even de t i j d ullgplmk
ken woittl voot een kopjf
kufÜP niulüiwpg Bebnhp
vooi I(P kolflp yljn ei mm
de/p wnndpllng geen knslen
Viiut

iiM'i'i Inriiiiiiiilli'
l, ll'h'lïMHl II1!' Ill'l l '.

\\

Zilvertentoonstelling
in Westfries Museum

vooi nleuwsgieng
Amsterdam
en omstieken

In hel WPS||I |p
Is lul en met ^(1 febium l tic
ai ooi si P /llvci tenlouii^H
llng Ie /IPII die ooit In liet
museum Is gehouden l u l u
ttial yljn vl|J fiilen m g p i i i l i l
met /UVPI, dut Is ontlpi Ie
vpidelen In g e b t u l k s , kei k
en model n 7llvei
Unicum Itimtlc Mt'i<n l
III tllMHIl (Helmin II "M 'HU II 'H
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Chryslcr - Amstelveen
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WM» Itusl een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?
.! IPURls

ƒ 42,00

VMMI olke Pxlni leyel

ƒ14,20

minpiih
mm |iii[<i inpl viynel

ƒ
ƒ

AlllO/MAXÏSpei mm

ƒ 10,40

8,80
8*00

|A' II' t/MAXI'.'j ?jjn gewon"? i.i(lvraf!fjnlir"ï
nip! bipcipi Hun !wpe knluttimpn)

,^ll" piij/RM ?ijn pxrl. 17, .5% BTW
' -ewMtip Mtlvpilputies (biP.rlRi clou IWPP kuInnuTtpn). lu'M rip Miinvirmy.
V""i IIIPPI inlniimilie of advies, bel

lol '

i:iinut;NsiT;CiAi isi
l IMU \X: IIHI IYN

()r:i;flsli.ins, lepaialies, APK,
suliaile en laswpik.
Veiknnp ondp.rd. nwR/yebi.
fax G3'I3'I33.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,"
tot ƒ 10.000,-

IPIIU°"| 205 XE. I90Ö, zwart
'•l ünn, VISA Gaiage
Suzuki Swift l 3 GL, Lij. I990
i
:-'H - 0270410. '
antr. grijs melall., Iniull moge
lijk, ƒ 9.950. i e l : 1123 .ri4239fJO

Chevrolet

Alfa Romeo

r.li ".'iiilF>t C'oislca, aul., 3: t llr,
4 drs, inli '90, alle opties, Inr. Alfa 75 1.0, maart 1900, Ferrari
rood, Iniull mogelijk, /H950
,' 12.950. 02.3-5423906
telefoon: 023 5423900.

Dallialsii
'l AMSrF.niJAMMFRrjF
Amstfil :>ll) 342
teyenuvei Caire
A'damC. Iel, IM) Ü23C'I91.

Flal Uno 60 5,5 vel RH , keuilge,
pas gekeurde Riilo, 3 '07, int.
rnog.; ƒ 3.950: Ü23 5423900,

Ford

V.a. 105: 5 veeibullpn
Honda Prelude, stuurbekr., Lij
up rlnik lirengp.n bij de Cllmën 1906, prima aiitu, Inruil muge
fipec In Zaanstail Garage. ll|k, ƒ 5.950. tel.:023-5423906.
RFNE SPAAN, U(Ti 201193.
Vtaag teveng naar uure lnn.ilIers en aanlt. re|x prijren.

Hyundai

XM Turbo D Bieak Ainb.
schnitil. '95
/rsn.üOO
XM Tuilio D '9'! aliro ƒ 34.500
XM fuibo 0 '92
/ 24.500
XM D all co '93
/?6.500
XM Coinlolt'93
ƒ24.500
XM Comfort '92
ƒ 19,900
XM Cumlorl '92 l|:ig / 10.500
XM Amli. autom '93 / 24.500
XM 2.01 Ipg Amb. '90 / 12.500
XM VG Amb. m '90 [ 15.000
f Q.950
LX Gil aul. '07
LX 20 RE 'ö'l
ƒ 750
Xantia 10 SX. Ipu '94 ƒ 28.500
/ 24.500
Xantifl 20i SX '93
ƒ 19.900
ZX 1.0 l FUlin '93
ZX 141 Fuore '93
ƒ 10.500
BX TOD Break '93
ƒ 10.500
ƒ 11.000
BX fOÜ Gieak '90
/ 9.950
BX Tt3D Break '09
ƒ 5.950
BX F1D Break '07
/ 3.500
BX RD Bieak '06
BX IG 171 Br m'9'lst.b./ 22.500
BX Deauville D '93 / 15.500
BX Diesel '92
/ 12.500
BX Turbo Diesel '92 / 18.500
BX TRD Turbo 3 st. '09/ 7.500

l'l
l'l
l'l
l'l
l'l

tE '90
IE '09
t E Ipg '89
RE 'GO
tE, Ipg '87

l'l n F 'ti6

2 CV O '05

3.950
13.500
0.950
12.500
6.950
5.950
4.950
3.950
2.950
2.500
2.450

VISA GARAGE BV
Inutinankade 37, A'dam.
Tel.: 020-G2704IO.
Adverteren In
deze rubriek
FAX: 020 • 665.63.21

Sloplock is'o.a. verkrijgbaar bi| Hallords, Brezcirij Aulodeiileis,
eli de betere qilto5|ieckici|;.ank:
Meei Inloinialie: Deld ÊUrnpe, Ü206Ü/1Ó2Ü6.
l J- vwqpus veilrek haar bul
Ipnlflüd: 0|.iel Aslra 1.7 Ü, G L,
<=lRlilli|i:pl b j 'H3. Ill llllRl

Hyuhdai Pony 1500 L, sept.
1909, bl. mei., keurige auto, Inr.
rnog., / 5.950. 023-5423900.

Land/Rangerover
DE METEOFi: Verkoop Hieuw
en gebruikt. Diverse landroveis
90-110-130. Onderhoud & reparatle. Bloernehdalerweg 54,
WEESP. tel.: 0294-415240. .

Mitsubishi

GOLDCAR MITSUBISHI
voor Amstelveen en omgeving
Oranjebaari 4, Amstelveen
Tel. 020 - 6433733.
Peugeot

Renault

Reiifliill 19 RH !./", 5 di.s,, lj.|. Peug. 100 1.4 diesel, b.j. 94-7,
'93, OU.OOÜ km, / IG.riOU. tel. 56000 km 5 d., ;.gan melal.lak
ƒ 21.000 070-13165344 na 19 U.
02U - 034HG27.
rtFNAUL t AMBIFRDAM
fup uccasidiis mei l |nai
gaianlie
WltjniilRltaal 224
U20 - 501 90 II

Porsche
Mul oniSCHE PROBLEMEN'?
Laai uw aulu lealen d.in.v.
de rimdeinslR appaialuur
Gmagebedrljl Out:
Tel. 02Ü-044I020. Geupehd
ma, t/m. vi van 0.00-17.00 uui.

Rover

Mazda 626 Halchback, aut.,
GLX, 5-drs, 1905, inruil mogelijk, / 1.950. Tel.: 023 - 5423900.

MINOR MOtORCAHS
SloleiksdH-43/44
Amsleidam
tfil: 020 OI77975''GI58ü22
Fiuver-iJealei vooi
Arnslprdam, AniRleveeii e.o.

250 TD station, b.|. '09, 200.000
km, nwe banden/remmeh, \.?.
cj.st., pr.o.t.k., 030 - 2368370.

Nissan
Nissan Blue Bird 2.0 Lx lnj„ wil
bj. 1990,1.H.g.sl. Vr.pr. ƒ5950,
Tel.: 036 • 5337001.

Saab
Saab 900 Tuibo, b.|. '82, APK
I2-9G, veel nndeid vernieuwd,
l.z.y.st. Fr. o.l.k. 030 - 2300370.

SAAB DEPOI
Veikoop van nieuwe en yebr.
t.k. Mlcra, b.J. '84, APK 4-'96, onderdelen, levens revisie, ondeilioud, iep. 04 1211.10737.
kl. Wit, hg.sl., vr.pr. / 2.500,-.
tel. 020 • 6756772 na 10.00 uur

Opel
Opel Corsa 1.3 GL, 5 drs, b.|
eind '87, kl. rood, 78.000 km
APK juni '96; 020-4204323.
Opel Kadetl 1.61 sedan, 4-drs
Ipg, bj. 1989, inruil mogelijk
/ 7.950. tel.: 023- 5423906.

Peugeot 405 GRi 1.6, b). 1990,
APK' gekeuid 1996, Inruil hiöyelljk,'/9.950, 023 5423906.
Tegen handelsptljs: van Ie elg.

Peugeot 605, Sll, groen metall.
LPG", 5/93 ƒ21.950.- 309 GL
Proll, 5-drs, LPG, 5/86. f 3,750.
BERËBEIT, Arnsteldijk 25,
Amsterdam, 020 • 6627777.

Mazda

Mercedes-Benz

Sl

uniKJO km, Innl aiilnlflcllu Ril
ilal-.inlls. Vi. pi. fXVOOd, Deil

Fiat

Honda

/
/
/
l'l Deauville '92 ƒ

Auto's te koop
lot ƒ 5.000,»

Daihatsu

.Riil'R wille Citroen Visa iy|'jR
05, APK aiiy. '90,'t dis, ?nlnig, Ford Escort 1.4, b). 1900, leuke
zuinige auto, Iniull moyell|k
/ ftn. Tel. 036 • 53?67(li'.
/ 0.950. tel.: 023 5423900.
lliliniR keilde In 2 CV n
R||R lp.efli|iJeii. DR rnndRtispei:ialisl Leende, tel. 0'I9UG-1520.

BX 19 TBS Ipg '87
BX 16 TZI '92
BX 16 TGi '90

c

Vl.VIt

l^lnlo -iplnqp ruim 1,1 miljoen eitpmplni-eii.
'l"" Irimt D uw lel<sl opgeven?
vtin imtnmlriy t/in viijtltiLj IIICSHM (l 10 >>n

Onderzoek van de Consumentenbond en de ANWD
wijst uit dat de Stoplock autodieven afschrikt.

Wiegeibiiilnlaan 73, Uithuom
Dealei vuui A'VRRII 'Ulllitioin - Aalsineer en de Runde Venen
Nieuw nu yebnilkl uit vooiraad. Tel.: 02975-61212.
('ip alspmak glatls halen en bielignn)

IIW
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Subaru

± 50 auto's APK gek. Den
Bilelsli. 10, A'dam," 2l|stlaal
Haailpinmeiweg bl| muien.
020-0044079. 'levens Inkunp

Automaten

Amstelstein - Suzuki

Accessoires
en Onderdelen

AUTOLAK
Iniullaulu's: OpelK.adelt
m. spatbordsohade, 3/07,
/325Ü. Kadelt 1.3 1.5 5 di s
alle kleuren
4/00, ƒ4250. BMW 310, dis,
btuln mal., 5 veian., se
ook in spuitbussen
l.m.wln, 6/05, ƒ0250. R 25 Monacu, bruin nielail., led. Inler.,
10/87, ƒ3950. R 25 GTX aUl.,
Olto Nleuwenhuizen bv
def,, 11/84, ƒ 1450. BX l.4 3/00,
/2450 BX 1.9 TRS Bieak,
Overtoom 515, Amsterdam
sluinbekl., 10/00, f5750. Pen
(020)6129804
geut 309 GL Piolil, 5-dts, Ipg,
5/00, ƒ 3750. Golf I.SMeniphis,
7/05, ƒ 5500. Golf Avance, 0/07, AUTO-ELÊKTRA HËCHRI BV.
/6950. Kadell 1.3 S aul., 0/03,
Klaar terwijl u wacht.
/ 1250, VWPassal 1.0 D, 5 dis.
Ruilstarlers en dynamo's.
station, 12/05, / 4250, R. 10 TL
Valkenburgerslfaat 152.
3/02, ƒ 650.
Tel.: 020-6240748.
BERËBEIT, Amsteldljk ?5,
Grote
sortering ONDERDELEN
Amsleidam, 020 • 6627777.
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Nieuw, Nieuw
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.
Automarkt Bameveld
Professioneel en beliuiiwbaar Missot. specialist REM- eh
FRICTIE-MATERIAAL
Glote keus en veel seivlce.
Bosboom toiissalntslr. 43
ledere vrijdag en zate! dag
Kom naar Bameveld voor
A'dam. tel.: 020-6100443.
uw verantwoorde aankoop.
Industriëlen. Hasselaar-West.
Welkom
Tel. 03420 - 23432.

Volvo

Suzuki

EINDËJAARSSI-IOW bij
A. v. ANDEL
MOTORRIJWIELEN
2e kerstdag
12-16 uur
27 dec.
'
10-IQ UUI
20, 29 dec.
10-20 uur
30 dec.
tO-IOuur
l eyelislelnslr. 15 A, Kerkdrlel.
Tel.: 0410 • 634513.

Algemeen

SUBARU VIVIO GLI, blauw,
1994, 3 drs, 13.000 km, nieuwe
auto, ƒ 13.750,-. Garage Heere, Teüen handelsprijs: v. Ie elg.
tel. 020 - 6719154.
Golf III LOGT, wit st.bekr. c.v.,
3 dis., 9-'92 ƒ 20 950. Golf III 1.0
GL, v. 1e elg.i blauw, 3 drs, c.v.
zonw. gl., st. bekr., 3-'93,
ƒ21.500. Golf Memphls 7-'85,
12 VOLVO STATIONS, 3x 240 ƒ5750. Golf Avance, O-'07,
Sedan 1900 l/m 1994, ANWB- ƒ0950. Opel Ast i a 1.61 GL, Ie
eig., 5 dis., wit, LPG Ö-'92,
gek. Tel.: 0492 - 464495.
/15.750. Kadell 1.3 LS, 5-drs.,
r.k. Volvo 240 GL station niet 5-'06, ƒ4.250. Ford Scorplo 2.41
sluuibekrachliging en trekh., CL, Ie ely. 4 drs, aulom., open
b.|. '05, kl. Biilr.grljs, i.z.q.sl., dak, l.rn." wielen, LPG, gluurprijs ƒ 9500. Tel. 075-617i049. 'bekr., 10-'91, ƒ 12.950. Prijzen
Incl. BERËBEIT, Amsteldljk 25,
A'dam, 020-0627777.

Wij hebben keus uit
i meer clan 10 Automaten
v.a. ƒ 3.500.GOLDCAR B.V. Amstelveen
Tel. 020 - 6<I33733.

Motoren/Scooters

Klassiekers
en Oldtimers
Lease
CITROEN
aanwezig,
Blaslusslr.

of koop nu een
DS, cllveise types
DIDIER CITROEN
105, 020-6942797.

OLDTIMER BEURS Deli Hel
der. Vrij 29, za. 30 dec. Gluef
delduyn. Info: Promobiel To
taal. Tel./fax.: 070 • 3977210.

Wiegel btulnlaan 73, Uithoorn
Adverteren In deze rubriek
Dealer voor A'veen • Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Tel. 020 - 665.86.86
Nieuw en gebiuikl Uit voorraad, tel.: 02975 • 62055
FAX 020 - 665.63.21
(Op"afspraak gratis halen en brengen)
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Autoverhuur

OUKEBAAS

I0-dagen wintersport
9 Personenbus (Peugeot J-5)
All In met vrije km . . . / 1610.Sneeuwkelt. -t- skiboxen met
draqdis voor leder type auto
020-671910Ö of 020-6794B42
Zie At5 telet. pay. 008

Rijscholen
VERKEERSSCHOLEN
Amsterdam. - Almeie • Zaanstreek
SU aillurljlessen •* examen/ I.OOÜ,
ol
10 molorHjIfissen -l examen ƒ 775
Motui rijlessen ƒ 50.- pel 00 min.
Auloiljlesseli ƒ 37.50 per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Nu nuk examengaianlle (lieifiwtmnh gialls)
Speciale spoedcuisussen Iheoile i piaktljk
Proelexameh theorie dag. van 9.00 20.00 uur a 10. pei keel
Flc|e ReeiHiiliruiicksIr. 157-159, lel.
Kenipelilaan 90. lel. 0200140005.
RIJSCHOOL ITOLF
Rijden bij Huif is een begtip In
Amsterdam. Met een goed
team Instructeurs geven WIJ op
een psychologische manier Intenslef les en riug leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
(och Ie 10 lessen ƒ 37,50 p.u.
Tel.: 020-6000003/6332405 of
00-54633670. P.S, Ook ö-weskse cuisussen en ex.amenruules
Hjdeh Is Vanzelfsprekend.
Voorkom oiizekeilielcl in uw H|opleiding en vraag de gialls
RIJLES-INFO GIDS
voot Amslerdatu eh omgeving
aan: 020 - 6033773 of 6922012.
Tevens InfpHnalle over theorie
lessen en examëiilialnlngen.
Wilt U eeli goede en nlel Ie
dure rijopleiding? Bel dan
Ferry 06-52821994 b.g.g. 020 6127107. Éérste 4 lessen vooi
/100,-, daarna alle lessen/ 35)20 lessen + examen ƒ950,-.
Ook in Zaanstad eh omgeving.

Autosloperijen
Autosloperij De Liede.
INKOOP
Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen vonrrijkosteh
020-6I9B69I

AUTORIJSCIIOOL La MHage.
nijlea v.a. ƒ27,50. Rludenfeli-'
pakket /975 lnr.:l. theorie. Wij
zi]n iljksgeillpl. Speclnlisl In hei
oitirulleii van bullerilandse
rijbewijzen. Spet:. beyel.Vi.iWel
bij de tliRiiiie als bij de piaMijk
lessen. Gespreide belal, niog.
Ilifoim. naai niize 3-weeksè
spoed npleldlnyen. Tel: 020 '
0197379/0652990147.
Mololiijbevvijs in 3 dagen, aUlulljbewljs In 10 rlageii of in elk
gewenst leinpu. Veikeers
school Melen Amsterdam.
Tel.: 020-6633773.
Vetkeersschool Tlendy
Arnsleidani, een sensatie
in rijles: 020-4205306.

Service en
Reparatie
24 UUnS-SERVICE !
GARAGE ECONOOM
Alle ondel hoUdsbeurleh
Koppeling en Remrevisie
Scliadeherslel en -tax-alle
Uitlaat en Scliokbrekels
Banden en Uitlijnen

APK en VVN .Keuring
Tel.: 020 6233220

Ook op zaterdag open

023-353605
Orote sortellng ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 02502-45435.

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar leiwijl u wacht.
Garage West Center
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmeisslraat 15, A'dain

Hel HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel, 020-6754193.

Autobedrijf CRYNSSEN
Clynssenstraal IO'I4
Tel.: 020-0184402.
APK-keurstatloM, leparatles
alle merken en schaderegeling.

RENT A BRIK
Personenbus / 89,- p. dag
Opel kadetl v.a. ƒ 30,- p. dag 70 BESTELAUTO'S en pers.
All-in. KM vrij!
busjes v.a. /3GOO. Garage
Tel.: 020-6922930
RljsenhoUl, lid Buvag.
Meer dan 50 jaar gevesligd:
Bennebroekerweg 17, Rijsen
hout bij Aalsmeer, 0297724229. Ook t.k. gevraagd.

Gedlpl. Focwa monteur voot
alle voorkomende lasWgrkzaamheden, iep., APK en
schades enz. / 37,50 ex. BTW
p.u. TP! 075 012G585.

DE LUOT luxe en bestel Vanaf
/ 50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6090374.
Peugeot 106/306, Rehault Laguha, Vracht + bestelwayens.

Bedrijfsauto's

Auto's te koop
gevraagd

Zelf MleulRlfiii of auto spullen
dne je bij HEINING HOBBYHAI . 0?n 4976999 A'dam,
Slaleiilljk 3.'

Autofinanciering
en verzekering

APK i giote beurt v.a. / 299.rJIESËL SERVICE
brandstofpompen; verstulvets
Leen VOORDELIG ABNR Int.
cll.koppen vlakken, Garage/
te koop gevraagd AUTO'S è Spaar-krediet ƒ 30.000 bij / 60,hiolorenrevisle FEËNsT^A
contant met vrljwar,bewijs
spateh, doorl. kiedlet 0,7% eff, Industtleweg 27, Dulveiidrechl
tel.: 02908 • 24640
Bel nu Ü20-6'I79900 Inf, BKR
Tel. 020-6980639
DE HOOGSTE PRIJS Voor elk
merk auto a cont. met vrljwar.
bewijs. Tel.: 020-6105478.

Dit jaar versturen wij geen wenskaarten. Ze vallen toch al nauwelijks
op en v^ij hebben een
bestemming voor het
geld: de Stichting Communicatie
Ontwikkelingssamenwerking
SCO steunt onaf hankeHjke en kleinschalige media In de Derde Wereld.
Door het bevorderen van een vrije
informatiestroom worden zowel
de naleving van de rechten van
de mens als de participatie van
de burgers In democratisering*»*
Op deze manier willen wij helpen
om Ker&twensen ook werkelijkheid
te laten worden,
W

PË3\S,CQMBJHATiË
Het Ptifool,
de Volkskrant,
. (ff «^ *
i
Wouw e« de Weekmedl^blfldcit, K,
wenst u een voorspoedig engefônd igg 6
'> \^ ^
*.
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Daimler gedenkt
oud en nieuw
Bij Jaguar Gtirs l»
COvenli'y blijven ze
champagneflessen
ontkili-liph. In IHIKi
bestond Jaguar HO
jaar en rezen de.
Verkoopcijfers rté uari
ulLInJiiiiuarl lililf!
vieren /o liet
eeuwfeest vait de
Koningin der
Jaguar's; Dal uil er.

J

AÖUAR EN in haaf kielizög Daimleï bloeit als
nooit tevoren, WereldWijd steeg de verkoop
in 1995 met ongeveer 50 pl'ocent en in Nederland zelfs
niet ruim *75 procent. Er is
nogal wat veranderd sinds
de SS Jaguar 2.5 Uit 1935 en
7,eker sinds de Daimler
örafton-Phaetdn uit 189t.
Dat was overigetts een
exemplaar met voor die tijd
bijizondere eigensdhappen
want de uitverkoren heren
Sturmley en Ashley pfesteerdeh het in 93,5 uur van
John O'Groats naar Lands
End te rijden. Nóg niemand
Had 20 shei een afstand van
929 mijl afgelegd; Ëri dat
met een vierpittef met één
paardekraeht per cilinder;
We kunnen ons voorstellen
dat de twee geradbraakt in
Lands
End
uitstapten;
Slechte wegen en;., massieve banden. Maar de kwaliteit van het op, 14 januari
1096 opgerichte Daimler
Motor Compaiiy was gevestigd.
Drie jaar ha de ttiollSterrit
volgde al de eerste opdracht
van het Britse Koninklijk Muis
en dat was het begin vaii eeli
inmiddels al bijna honderdjarige relatie. Sinds 1960 maakt
Daimler deel uit van Jaguar
Cars dat de naam Daimler gebruikt voor de meest luxueuze
Jaguar-modellen. Het oudste
nog bestaande Engelse autoniobielmei'k Is hiermee de overtreffende trap van de toell al
niet karig toebedeelde Jaguar,
Auto's voor de happy few,'
waaronder derat'tl Itruk, Werkzaatn in .een Peiigeot-garage.
Hij bezit een Daimler Serie III
met 4:2 liter sescllinder Ujnmotor uit 1902. Daarnaast heeft hij
nog een Jagimr 420 Ö Saloon uit

'o1?. Voorzien van alle denkbare
opties, maar ongerestaureerd
eil dus Voorlopig nog niet op de
Weg; En eeii paar jaar geleden
haalde hij een rechtsgestuurde
eil ook al ongerestaureerde
Sehtlej' naar Nederland. Oln de
hobby in bedrijf Ie houden reist
hij drie keer per jaar naar Engelattd voor onderdelen. Een liefhebber van Engelse .klassiekers
dus; Kruk: „Veel mensen vervloeken Engelse auto's, maar
ik beleef er veel plezier aan. Al
sinds de zestiger jaren. Ik herInner mij altijd liog dat mijn
vader toen bij een aannemer
werkte eh die man bezat ook
een Jaguar 420 d; Al die schakelaars en inetertjes, het leek wel
een Vliegtuiguoekplt. Mijn eerste baantje kreeg Ik een jaar of
25 geleden, in een oude dorpsgarage. Daar kwamen vaak Engelse wagens Voor onderhoudsbeurten binnen en ook al werdeil die aiito's toen al vaak bekrltiseerd, ze fascineerden mij
eliorm."
Voor dagelijks gebruik rijdt hij'
'onderhoudsvrij' In een Nissan
Stinfty op LPG en met drie ton
op de klok. De Engelse klasslekers zijn en blijven hobby. De
Jag staat voorlopig onderdak
en de Daimler is negen maanden per jaar heizelfde lot beschoi'en. Kruk: „Parkeren met
zo'n auto in dit kikkerlandje is
een ramp. En Je bent bang dat
er Wat mee gebeurt, want iedereen wil eraan zitten. Er zijn op
dit moment Veel mellseh die in
een 25 oude Jaguar of Daimler
willen rijden en die staren zich
blind op het niet hoeven bëtalen van wegenbelasting. Maar

Gei-ard
Kruk bij
Serie III
uit 1982
de-

•
de vervolgens motorolie per oiigeluk in de automatische verslielllngsbak. Dergelijk amateurisme wordt gelijk gestraftj
immers, een motor kan niet
zonder olie en eell versnellingstaak verdraagt geen motorolie.

'Parkeren met zo'n auto in dit
kikkerlandje is een ramp, want
iedereen wil eraan zitten'
dan vergeten ze echter Wel dat
het onderhoud heel erg duur is.
Je moet echt een liefhebber zijn
om in zulke auto's rond te rijden."
Zijn Daimler Serie Ui kreeg
Gerard Kruk door toeval in beziti De vorige eigenaar was erin
'geslaagd' de motor en versnellltigsbak binnen drie maanden
in de soep te draaien. De onfortuinlijke tecihneut Voor wie de
Daimler abacadabra was controleerde tijdens een rit in het
buitenland zijn oliepeil, zag dat
hij vrijwel droog stond en gooi-

Een nleuWe motor plus bak
kost voor dergelijke auto's, inclusief inbouw, een gulden of 25
duizend; Inruiieti dus. Kruk
ontfermde zich over de Dalmler en reviseerde de motor en
bak grotendeels zelf. „Ik heb
alles uit elkaar getrokken en gei'epareerd met eerste kwaliteit
materiaal; Het probleem van
die wagens is vooral de afdiehtlttg van de elllnderwanden.
Daar gebruikt de fabriek niet al
te best materiaal voor zodat ze
olie gaan verbruiken, l liter op
2!> honderd kilometer schijnt

normaal te zijn. Ik verbaas mij
daar nog steeds over. Ik heb nu
ander materiaal op de cilinder-.
wand zitten en mijn Daimler
Verbruikt nog maar l liter olie
op 7 duizend kilometer. Verder
is het een klassemotor met een
buitengewone rij-souplesse."
Om het eeuwfeest voor onbepaalde tijd vast te leggen brengt
Daimler een speciaal vlaggeschip op de markt: de Century
en we- zullen u niet kwellen met
de richtprijzen. Het is de meest
luxueuze, meest complete en
meest gevanceerde Daimler
uolt gebouwd. Hij is leverbaar
niet de 4.0 liter zescilinder lijnmotor uil. de Daimler Slx en
fflet de 0.0 liter V12 Uit de Dotible Slx.
Een van de leukste gimmick's van de Century Is de uitklapbare verlichte inake-Up
spiegel voor de achterihzitteiideti; Jaguar CJars' topman Nick
Scheele: „De Century onderstreept de unieke stijl en kWaliteit van Daimler. De eigenaren
van een Daimler Century rijden
straks in een auto die geschiedenls schrijft. Ze zijn te benljden." En zo is het maar net.

Eert
gloedniëuwe

ërt

een

fraaie
oude
Dahnler

Opel hoopt op nieuw leven voor oud parade-paardje

Klein, kleiner, kleinst

Test: Opel
Vectra GL
1.6I-16V
De 1 Jaar outte Veeti'a
Is dé meest
succesrijke
mlddeitltlassi'1' die
Opel ooit
produceerde maai' de
laatste jaren kostte
liet veel moeite om de
concurrentie het
opvolger schudt de
kaarten ett luidt de
klok voor een nieuw
leven,
"N DE AFGELOPEN 26
jaai' verkocht Opel ao'n
0,6 miljoen middenklaseers waarvan 2,6 miljoeti Veotra'ë einde 10BÜ. In
Nederland vei'kooht Opel
tot duevei' 1ÖÖ duidend veetra's. Dat is nogal wat en
niet voor niets nam Opel
van 1990 tut 1993 de toppositle in Zelfs in 1994, het z&
vende jam' «a aijn lanoering,
bekleedde hij nog een tweer1e plaats iii de Europese
verkoopetatlstieken,
lti Europa hielden de sedan
en hatchback elkaar altijd
i Dool in evenwicht, til Nederland scoorde de sedan iets be^
Ier, want die was immers iets
goedkoper en daar letten wij nu
eenmaal op, Het was geen su=
per blondere auto maai' blijkbuur had hl,) genoeg in huls om
een stevige positie te veroveren.
De laatste Jaren ging het wat
minder maai' dat had weinig te
maken met de Vectra, Het was
vooral de verdienste van de
'MinouiTeiitle die niet-stil &at,
tie onlötigs geïntroduceerde
nieuwe Opel Vectm is van een
Hogere orde dan aijn vooi'gan=

storrenabonnomont
alleen bij . V .

6ASWACHT
MEERLANDEN
029/-32SS20
0231-2454S4

Klein. Kleiner.
Kleinst. Daihatsu

ï)e
on»
langs
tlueeertle
meuwo
Opel Vëctra is van
eeiv hoge»
re orde
dan slju
voor»

gel' eil we kunnen er gerust op
rekenen dat hij de verkoopnijfei'ö van Opel overal in Europa
gattt opkrikken.
Opel üitroduceei'de aiju nieuwe m iddenklftssei''meteen in 2
caiTöSserlevarlanten en met O

Vectra aijn steeds duiaeiid gultien goedkoper. De LÖi-ÏÖV
Kuotee is het krachtige alterntttlef voor de 1,01 niet a kleppen
per cilinder die 16 honderd gulden goedkoper is, Met uiteondeiltig vttn de^e laatste motor

De Vectra-inotör is
zuinig maar levert
een goede prestatie
vei'scliillende iiiuioi'eti wanrondei' een nieuwe 1,7 turbodiesel
vour nog geen 4a itilile ssodttl
ook de ssakelljke rijder aljn deel
krijgt, In liet najaar komt er
bovendien een slaiioitvei'sle op
de markt en dat Is voor de Vecti'tt nieuw, om maai' even bij
het uiterlijk te blijven! wttt een
prachtig vumigegevea itioturktip ttle we tti de«e klasse nog
iiüült üo vloeiend hebben Bleu
duüi'lopen IIHBI' tle bulteiispleg'elëi Vborldpig het. ueus,je vtui
de «alm, 13e aühlei'pai'tl.1 onttei'=
scheidt üioli niet vuti de massa,
Voor deee Impressie Huchtei»
wij ons heil onderin! het piu
Ki'ömniHi de fi^ttetü s dL l.tll
ÏÏüuteu met 4 kleppen uer ullhi=
der ttle voui' een bedrog van
40,080 gulden In de boeken
stunt, ti'e sedanversies van ttë

en de turbodiesel behoren alle
Vectraanotoren vtiortaan tot de
Euotec-famllle die Btilnigheld
Btin acceptabele prestaties
tracht te koppelen,
De l.öMÖV ievei't 100 pk en
heeft een Irekkraoht vtm 16(1
Nm bij aa honderd tuereii, Dut
Bij n aeker geen onvei'dtenstelljke cijfers voor een htknotor,
Toch merk je bij het dagelijks
gebruik dat hij anti de lichte
ktuit Is voor een itiito met een
gewicht van 1313 kg, Met is een
stille en soepele motor met een
pede trekkracht in de lagere
luerentBllen maar um nu te «eggen üttt je er scliakellul mee
door de stad kunt Hoeven, nee,
dut niet, Met gewluht vraagt om
HWaMtter geschut onder cte kap,
Dit Is voor de Vectra overl^
gens in ruime mate

want de vei'iuogens variëren
van 70 pk tot 17(1 pk.
Even snel inhalen niet de LÖliÜV Is er niet echt bij, De tusseusprlnt vnn 00 nattr 1.30 km/u
kost in de vijfde versnelling 10
seconden en dat is niet ui te
vlot. In 4 gtittt liet al een stuk
beter, !2ijn top is met iUö km/H
wel weer retlelilk en ook de acceleraüe-naai' 100 km/h is lang
niet slecht met 13,6 seconden,
De l.tii lüeotec moet aljn nut
vooral Httii de pomp bewljgen
met een officieel gemiddeld
verbruik van 1:14,0 maar je
moei heel ernstig je best doen
um in die buurt te komen,
De wegllgging vitn de&e nieitwe Vectra niaakt elk voorpand
bezwaar meer dan goed. Hij is
stug geveerd en dat' voelt na al
die Franse' en itapanse auto's
tlte we de laatste tijd beproefden heerlijk ann, Met onderstel
is geheel vernieuwd, Aan de
voui'Bljde Is hij bekleed met een
McPhersoiis-oplianglng' en ach^
ter inet een verfijnde multl-lliilt
acliteras,
Alle Veutra's sljn standaard
vuuruieii VBII AÜS en ook tlaai'mee doet hij aljn conuiirrenten
de broek op, De reinweg van de
nieuwe Vectra heeft Opel met
l'? procent ten opzichte va» aljn
voorganger welen In te korten,
Vuur wal betreft veiligheid
heeft hij veranderde gordels
voorin, pyruleclmlsche gordel-

spanners, antl-dulkprotleleii in
tle fittingen, beschemibalkeli
In de portieren en een airbag
voor de bestuurder-. Voor de bijrijder is deue legen meerprijs
leverbaar, Verder Is hij voorüien van een speciale pedaal-

üüU wonderen doen, Alle portieren aljn voorzien van bergvukken, die overigens niet al te
diep Bljti,
In liet dashboard Is ruim vuldoende bergruimte voor kleine
spulletjes, De stoelen hebben

Even snel inhalen
metdel.öMöVis
er niet echt bij
constructie die bil een «ware
aanrijding razendsnel wordt
losgekoppeld om beenlelsel te
voorkomen,
Met Interieur is opvallend
ruim, dit ondanks dal de buiteiimateii nauwelijks versulilllen van tüUn voorganger, Voor
de aohterpassagiers noteert hij
bijna ü «m mee)1 beenruinite,
De bagageruimte van de halchback sloltt ö honderd liter VHkantlebagage «onder probleinen op en dal is veel vooi' een
auto van dit formaat, Vraag
maar aan de concurrenten,
Vuur wie nug meer wil vervoeren Is tle achterbank in ongelijke delen neerklapbnar.
Achter de armsteun In hel iiiidden Is een skilulk verborgen,
Met reservewiel is lastig berelkbaar, een lus aan de bekleding

een harde tsit en persoonlijk
aljn we daar gecharmeerd van,
De bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar, het stuurwiel
niet. Standaartlattrlbuten van
de ClL-versie aljn onder meer de
elektronische starlonderbre^
ker, centrale deurvergrentteilng met afstandsbediening en
belterhouders In het midden^
console, Voor tle ÖL aijn noti 3
ultrustlngëpa'kketten verkrijgbaar met onder meer elektrisch
bedlenbare ramen en spiegels
en breedslmlere.
De nieuwe Opel Vectra is een
auto die model staat voor de
Duitse üründlichkell, Op de
motorkap en spiegels na is Hij
weinig opvallend niaar uil de
verkoopcijfers blijkt dat velen
daarvoor lekenen,
llehly

oen specialist In
compacte autotjee
noemen niet als
hoogtepunt de Cuore.

letl ontstaat genoeg r n l m l o
voor de wekelijkse boodsclmppen: Het tnotortjeV Een lirtl) ir
drieplttél' niet 4 kleppen per H
lindér en een vermogen vun 44
pk bi) 01 honderd toefen.

Met prototype van de
IMltlgct 111 Is met een
totale lengte van 2,7K
nieter echter nog
eensizo'nlialve meter
korter. Is dat onae

D

toekomst?

E
VÖORSPATÖÖRDËN en koplampen li)ken regelrecht nf te
stammen van een Eend
itiRttr het Is een Midgel.
Daihatsu presenteerde de
Midget 111 tmlangs nis een stedeitjke woonwei'k-pendelHar,
Met de tuevoeging vooi' persoonlijk gebruik' en dat kunHen we ons voorstellen want
2,71) metei' is niet bepaald de
idenle lengte om mee te cttrpoolen,
En waai'um zou je ottltV Volaetis DHihnl.su aie je umar aeldeti vier volWEieseiien l u een
üompHcte uuto Bitten, In veel
gevttllen blijft hel, bij een beëtuurder plus boodschtippen,
Dfltii'oni ontwikkelde Öulhutsu
de Mldget .111 die bestemd Is
vooi' gebruik tlour hoofdwtkelijk een pei'Booii,
HU heeft weDswfttu' nog twee
extra Kltplrwtsen nuuti' echl geriefelUk aal het niet üljn, be
Mitlgel Is numpjijk slechts 1,30
meter breed, 'in centimeter
smaller dun de looh ui ulel tü te
brette Ouoi'e, de hoogte uvertreft die vun de meeste
iieniuilii's! 1,09 meter. Dut
ruimlewtigeiieyfet's, De tlmftiuirket ie lïiinUnaBl! f.a meter,
Met is een drieBitler met de
bestuüi'dei'sstoei bllnu uentmtil
geplaatst, öe Kljporlteren bevliuten üluh rechtsvoor en
llnksÈicliter, Ulterötutl heeft hij
uuk een Huhierklep en ttooi' het
wegkluppen VHM tie Hülilerslue-

ütt. Mlele Setvltie rtenlei

' KoVloman elaktro
0297-261485
Heienwey n - Vlnkeveen

ook voot seivltïe RM lepaiBlin alln
Itietken (UBen vooril|koRlBM)

VAN PGELGEEST
UW BMW

AulobedrJjJ

Ven

Buiy. A Goll|nwey o-Ö
11U2 At Amstelveen
Telefoon 020-d4ööO 11

BMW MAAKT RIJDEN ÖËWf.l.DIU,
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ÏTTJTi
APPELSIENTJE
en u help*
honderdduizenden
mensen dein werk!
Dit li Iets voor ui vl§f kw per Jaar ktni maktn op
drl« miljoen gulden, Dat kan In d* NATIONALE GOUDEN SUPËRKANS UITLOTINQ, mit d» b«iti w)nrtkar» t«r w«r«ld, Hst aantal dctlnemtn l> btptrfct,
Op«opl L«n in«l vcrtltrl
NATUURLIJK DQBr O MSSl
Oete NATIONALE dOUDËN SUPERKANS UITLOTINO
Is apge*et om werkgelegenheid te scheppen. Ëf llgl eeh
uitgekiend plan dut vuuttlet in Z4Ü.OöÜJileuw.e.ban&n in
de deide wewld.
Die banen kbmen et dankiij «pait, pio|ecteit en
opdrachten vanuit Nederland. Öat ichepl nog een»
40.000 nieuwe banen In t>ns eigeh Isnd.
Daar Wüldt ledewen beter van!

Anti* Koot,
Jtmttur w« KUROJÖUWND
Onu NAIlONAUtGOUDllN
SVt'1-RKAHSUtïLOÏ-tNC
liufl At litilt wtnslkitits ttr
wtultii Vitt ktf ptrjtiaf At tdH»
op Jrit mtljotH guUtnl
IM At wttmtiMp Jat u ep tut
tfftclitvt mtHltr
iHlIjotutH mnstH /W/tl wifl
tttuttuttle tulp. Htlpt u mtt?

PAKDLE
KAN$,\
Stuur Item
vandaago
nog in,

ZOWÈMKtHÈfi
'"•"."
De Ministeries van frnsHciëïi en Justitie hebben de vergunning bnderw. L.O. WÖ/Ö3W114.V3 gegeven vdof
het openstellen vsn een piernie-obllgatlelening van een .
half miljard 'gulden. öeluoptl|d Is 10 Jaar.
•
Nu kunnen 500.000 mensen In Nederland een obligatie •
leasen, Dat kbst ledere deelnemer l, 15,90 per maand,
U kunt tien |aar leng meedöeh, maatjök per jaar koste- _
louü opleggen. Vlir k»«r pêrlwr wurtlt *«n numm«f '
ullgeloal fit drlt mlljmfl gulden, ulli)ik«ttl, ;
De opbiettysl Is 2.5 miljard gulden voor weiküeleyeH- '
held In eigen land, (tiaéf vbbTal öök IH dié la'rUJéiï die liet
tb hard HbrJiy hebben. Plut vier iiicywn ittlljtthaltt par
|aaH Ufeuhlaf één yaH ti|nl
Het bedrag valt l- 15,W per maand («l: 3,60 p. week)
mag geheel van de belasting Worden afgetrokken, ...
In hel 50%-lariet i« de deelname dan nog masr t, 1,84
pel week,
' .-. '

100% PUUR SAP

EXTRA GROOT PAK

De wereld verandert snel. Overal ontvluchten mensen
armoede en komen op de westerse welvaait al. Wij kunnen ze NIET tegenhouden, Wij kunnen er WEL Vbbr (orgen dat de ellende In hun eigen land afneemt. Het probleem ter plekke oplossen.
Bijvoorbeeld dobr 240.000 ambachtelijke arbeldtplaatsen Ie scheppen in de landen op weg naar ontwikkeling.
to helpen we daadwerkelijk honderdduizenden mensen
aan een zinvol bestaan.
Na de Tweede Wereldoorlog Is obk óns land weer op de
been geholpen, Laten wij nu anderen helpen bm zelf
armoede en honger te bestrijden,

FLES 2 f,'.1; >J V-V
LITER^ T;,'l'-r*:

35'

De NATIONALE ÖOUÖEN 5UPEKKAN5' UITLOTINQ Is
een initiatief van de Stichting ËTP, the Ëuropean Council
tbr Trade Prombtlon, ËTP heeft de uitvoering In handen
gelegd van ËUROJOBWND te Rotterdam, die daartoe
samenweikt met GES Commercial Business Support
Group bv te Amsteidam, ËUKöJOBFUNÖ least de obligatles aan de deelnemers.

^

PAK DIE KANS. OP

®
VERSE

ROYAAL FORMAAT

OUDERWETS LEKKER

rijk bestrooid met kaneel en suiker

OLIEBOLLEN APPELBEIGNETS

•

Uitlating üp basis van de vergunning, verleend
door de Mlnlïletiês van Justitie en financiën,

Maakt de komende jaren 40 mensen miljonair;
Zürgl vobr 40.000 nieuwe banen in eigen land en •
240.000 nieuwe arbeidsplaatsen In landen op weg
naar ontwikkeling!
, Biedt een winstkans groter dan bij bestasnde
loterijen en bijzonder lage deelnamekosten op jaarbasis.

HEERLIJKE

ROZIJNEN
ZAK 200 GR.

VERKOOP VANAF VRIJDAG 29 DEC,

STUKS,

DRIE MlDÖgFJ GULDE NI

O/t doet d« NATIONALE QOUDBN
SUPËRKANS (JITLOTINGi

BURG SLAOLIE

m

ZAK
STUKS

SPEC/ALE BAK-APPELEN
"de lekkerste"

' ~ BAAL
POND

OVENVERSE

BROODJES
REUZEBAAL

/

J9, Itt ée» m»» d* NAtlONAU 88ÜÖ8N JÜPiSKANS UinOttrVai Élk kwartaal
Mit di b*«t« wtnitktnt Uf wiftldi VB6f «l»thHf,18,W ptf wwnd, fimil iftrikbur,

ƒ 3.pÖ:Q;QOO,~
Haaiii'voarlelters
Adres

VAN DEN BROEK

t. »M II H M**". Hl dM WlfllmMl (f «UIMlM

m». h»WM*j IM t> NUtouM touiu itft^fa
UlttolMJ iMfHtltfi

Poslbéiiknumruer

Handtekening
balum

IMHW*I| HH ét Alf «MM

Vitfuwtat MtlMwi iw ét MWiluol •« fhjmllfl
M MMl Kri« MlMlf LO. HUHMHtM.

n, uftknlBBM in h Mfl MW)M
fl IMdMMM {ÜKOJOSfliW b»i

éWOl !!W W! MN (WAO,

oorts
^n^^ ^BBIP^ H

^•^tl^HW
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Divers personeel gevraagd

A NEW YEAR, A NEW CAREER?!
Oproepen - Mededelingen
De medewerk(st)ers van de

MiCROs

In het nieuwe jaar gaan wij uitbreiden en daarom zijn wij op
zoek naar enkele posjtieve doorzetters m/v voor in de buitendienst. Ben je prestatie- en carrière gericht, heb je voldoende
zelfvertrouwen om zelfstandig te werken en ben je i.b.v. eigen
auto? Dan ben jij wellicht de persoon die ons team gaat
versterken, ingaande per 2/1 '96. Wij bieden o.a,: interne
opleiding, constante begeleiding, snelle carrière mogelijkheden en met 100% inzet een zeer goed inkomen. Geïnteresseerd? Maak een afspraak en kom langs voor een gesprek,
071 - 5234458. afd. pers.
TUINMAN ƒ 15,- p.u.
Alles leverbaar: straattegels
en hekwerken, met garantie.
Tel.: 023 - 5352412.

wensen U een prettige jaarwisseling en
hopen op een creatieve, succesvolle samenwerking in 1996!
*Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.

Felicitaties

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

• Hoera, het \s echt waar,
Arien nu ook 40 jaar.
Liesbeth, Arie, Willy en Jan.

Uitgaan

Computerapparatuur en software

81e

PC-DISCOUNT

§

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Kunst en antiek

(MEER) ERVARING OPDOEN IN HET BANKWEZEN?

KOLONIAALSTIJL

VRAAGT KAS/BALIEMEDEWERK(ST)ERS
Heb je een HAVO/VWO- (met wiskupde/economie) of een
MEAO-diploma en ben je service-bewust, representatief, cij
iermatig, flexibel, stressbestendig en gemotiveerd? Lees dan
verder! Indien je nog géén Kas/Balie-ervaring hebt, geldt een
maximale leeftijd van 23 jaar.
Heb je al wél Kas/Balie-ervaring dan geldt een leeftijdsgrens
van 30 jaar.
REAGEER DAN NU! 020 - 6273094/ 6237475.
Of kom langs op de N.Z. Voorburgwal 158 te Amsterdam,
vlakbij de Bijenkorf en Magna Plaza.
ARTO, HET UITZENDBUREAU
VOOR DE BETERE KANTOORBANEN
EN WIE WEET MORGEN OOK VOOR JOU

Nederlands-lndië,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr.' J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.
300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun.

gelégenheid
Huur en verhuur
auto's en motoren

Jan Best
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Veilinggebouw Amstelveen
Heden inbreng, Spinnerij 33,
Amstelveen, tel. 020-6473004.

Muziekinstrumenten

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

PIANO
SPELEN

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780

U kunt bij ons al
v.a. ƒ 270,- voor
het eerste halfjaar
een goede piano
huren.
Informeer NU bij:

TECHNISCHE KRACHTEN
DATA COMMUNICATIE

porkeer-

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Intergom Uitzendbureau is met spoed op zoek naar meerdere

een project in Diemen. Taken: het monteren van buizen
s voor
en het trekken van kabels. Tevens zijn wij op zoek naar
iemand die ervaring heeft met het aansluiten van

Super
NOORD
Grotis
ruime

TAFELS

Technisch personeel gevraagd

l

Heb jij ervaring en wil je direct aan de slag? Bel of schrijf: SCHILDER heeft nog tijd v.
ntergom Uitzendburo, Gen. Vetterstraat 66, 1059 BW Am- binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
sterdam, telefoon 020-6697575.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.

VAN KERKWIJK

Amsterdamseweg 202
• ANNULERINGEN van uw . AMSTELVEEN
advertentieopdrachten kunt u
020 • 6413187
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
VERHUUR van PIANO'S
richten aan Centrale Orderaf•al v.a. ƒ50 per mnd
deling Weekmedia, Postbus
Bel voor onze voorwaarden:
156, 1000 AD Amsterdam.
02946-4292, Fa. Holla& Zoon.

Verhuizingen
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

REAGEREN OP EEN
CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel,

snel en discreet,

24 uur per dag, 7 dagen per week.
Wat Knoet u' doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het
Hoofdmenu een 4.
S.Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

i

ZELF EEN ADVERTENTIE PLAATSEN!

Voor het geringe bedrag van ƒ 25,- komt uw advertentie

i

in ruim 500.OOO brievenbussen.

Wat; meet je doen?

1. Bel 06-350.15.15.6 en toets een "2" in het hoofdmenu.
2. SpVeek een leuke, spontane advertentietekst in.
3. De computer geeft u nu een boxnummer en een PIN-code (schrijf
deze op; u heeft ze later nodig om de reacties op uw advertentie
tejbeluisteren)
4. Knip deze bon uit en stuur hem Ingevuld samen met een cheque
van ƒ 25,- (incl. btw) naar Weekmedia b.v.
5. Na| verschijning in de nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia belt u 06-350.15.15.6 en kunt u de ingesproken
reacties op uw advertentie afluisteren.
i
Vul hieronder de korte samenvatting van de contactadvertentie in,
die u heeft ingesproken vla 06-35O.15.15.6. (1,00 gpm) .

fin blokletters Invullen, l letter Is één vakje. Een spatte geldt ook als één vakje)
Vul hieronder het unieke 6-cijferige boxnummer in dat u na het inspreken
van uw advertentie van de belcomputer hebt gekregen.
Het boxnummer is:

Lessen en clubs

Goede voornemens?
IN 1996 EEN BEDRIJF BEGINNEN en uit de uitkering? Voor
VROUWEN start erop 12 februari een intensief begeleidingstraject van 1 jaar met cursussen, trainingen, advies en stage.
Bel STEW voor informatiepakket en aanmeldingsformulier:
020 - 62 39 369.

Relatie/
bemiddelingbureau»

Auto's en
auto-accessoires

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds binnen
1 week uw eerste contact.
Vraag gratis en vrijblijvend
de folder aan: 0345-611486
(automatisch) of 0345-631364
(telefoniste). 24 uur per
dag, 7 dagen per week.
Cupido: erkend, voordelig en
één van Nederlands grootste
relatie-organisaties.

Autoruiten en kentekenplaten. ƒ 150,- voor een nieuwe
voorruit? Belt u even voor informatie. Tel. 023 - 5731613.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

L

Dit gedeelte wordt niet in de krant afgedrukt.. De gegevens worden
door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Let op! Alleen advertenties die eerst zijn ingesproken op nummer
06-350.15.15.6 en waarbij ook het juiste boxnummer is vermeld worden geplaatst.
\
Stuur de ingevulde coupon vóór vrijdag 15.00 uur naar:
Weekmedia. Afdeling Micro's, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
En vergeet niet een cheque van f 25,- bij te sluiten.

Nieuw programma!
Winter en Voorjaar 1996
Taal - Creatieve - Algemene
cursussen
Doe-Zelf cursussen

Programma af te halen bij:
Stadsdeelkantoren, bibliotheken
en boekhandels
Inschrijving vanaf 3 jan.
Rapenburgerstraat 73
ma t/m vrij 10-16 uur

WIKA BV

Rijles auto's
en motoren

EEN PASSENDE PARTNER in

uw, omgeving? N.H./Z.H./Utr.
Relatiebemiddeling voor
alleengaanden.

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

Stg. Samen Uit
Samen Thuis

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

0229 • 247445 / 071 - 5898135.

H E E M S T E D E - 6 J A N U A R I Volksuniversiteit A m s t e r d a m
Dé C o m p u t e r - K o o p j e s b e u r s

Kijken, spelen en kopen voor het gehele gezin en zakelijke
ebruiker op zaterdag 6 januari in Sporthal Groenendaal,
VLOOIENMARKT
zat. 13 jan. Haarlem Schalk- portparklaan 16, van 10-16 uur. Hardware, Software,
* Wij behouden ons het wijk, 't Schalkererf, 100 kra- Boeken, Supplies, Videogames, CD-i, CD-ROM, Video-CD en
recht voor zonder opgave van men, toegang ƒ 2,50, van 9.00 Koopvideo tegen de laagste prijzen. Ook gebruikte
redenen teksten te wijzigen • 16.00 uur, alleen 2e hands. apparatuur met garantie. Prijzenfestival: Win een Superware
Pentium PC. Demo INTERNET. InterExpo 070-3588929.
of niet op te nemen.
Tel. 020 - 6156856.

UITZENDBUREAU

In verband met de
feestdagen zijn de
sluittijden afwijkend.
Uw micro advertentie moet
uiterlijk donderdag
28 december om 17.00 uur
in ons bezit zijn.

15

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Vakantie Binnenland
PONYPARK SLAGHAREN
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend.
Gratis gebruik van 50 fantastische attrakties, wild west
shows, kindervoorstellingen, veel zwemplezier en gezellige
avondprogramma's. Bel Ponypark Slagharen: 0523 • 683000.

VAKANTIEPARK COLLENDOORN
Vakantiehuisjes met eigen rijpony voor de kinderen.
Nabij het Ponypark Slagharen. Gratis gebruik van 50
fantastische attrakties, wild west shows, kindervoorEngels v. beginners + half- PRIVE-LES Engels, Latijn, stellingen, veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's,
gev„ ƒ5 p/u, begin 8/1 + Grieks, Dutch lessons, J. Bak- Bel Ponypark Slagharen: 0523 - 683000.
11/1. PROGRESS: 020 - ker, Botticellistr. 38", A'dam
(bij Olympiapl.) 020 -6751664.
6738412.

Financiën en
handelszaken

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MICRO'S
Zalenverhuur

Hotel Hoogland
voor uw feest,
party of receptie.
Tel.: 023 - 5715541.

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur. '
Tel.: 023-5718812/5715619.

33 jarige Cynthia zoekt een
leuke man tussen de 30-40
jaar om mijn kerstdagen leuk
en gezellig mee door te
brengen! Groetjes Cynthia!
06.35015156.
Boxnummer:
355912. 1g.p/m.
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06-350.222.21. (100cpm).
Deze blonde jongen zoekt
een vrouw voor een gezellig
avondje stappen! Wie gaat
met hem mee? 06-35015156.
Boxnr. 359449 (1gpm).
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06-350.222.21 (100 cpm).

Ik ben Jessica, heb licht geverfd haar en blauwe ogen en
ik zoek een leuke jongen om
mee uit te gaan of een leuke
afspraak te maken!
06-35015156,
Boxnummer
314795, 1 g.p/m.
Ik ben Patrick, 22 jaar, 1.75
lang, heb bruine ogen en
bruin haar! Ik zoek een meisje
voor een relatie! Ik ben zeer
serieus en lief! Als je wilt reageren, spreek dan snel een
boodschap in op mijn box!
Doen! Tel. 06.35015156.
Boxnr. 314062. 1 g.p/m.
Ik kom uit Griekenland, ik heb
zwart haar en bruine ogen! Ik
zoek een serieuze dame van
goed niveau, die er goed uitziet! (man). Tel. 06-35015156.
Boxnr. 300940. (1 gpm).

Ik (vr.) zou wel eens iemand
willen vinden om gezellig mee
uit te gaan of gezellig kopje
koffie mee te drinken! Wie wil
dat met mij? 06.35015156.
Goedendag! Hier met Ton! Boxnummer: 314786 (1 gpm).
Wat ik zoek is een leuke, gezellige vriendin vooreen leuke Ik zal eerst melden wat ik niet
vriendschap! Heb je interes- ben! Geen macho, sexist of
se, reageer dan! We zien wel Adonis! Wel een kaal, gezette
wat er verder van komt! Tel. zakenman van 58 jaar e'n 1.79
06-35015156.
Boxnummer lang! Ik nodig een dame uit
voor een gezellig diner! Tel.
213610 (1 gpm).
06-35015156.
Boxnummer
Goedendag! Ik ben een
314656 (1apm).
buitenlandse vrouw met HBO
niveau en ik zoek een serieu- Jongens opgelet! Ik ben
ze, betrouwbare Hollandse Michelle en ik ben 21 jaar! Ik
man tussen 40-50 jaar! Se- zoek een leuke jongen om
rieuze reacties worden zo mee uit te gaan en misschien
snel mogelijk beantwoord! wordt het wel wat! Ik hoop dat
Groetjes Maria! 06.35015156. jij dat bent! Pak die telefoon,
Boxnummer 985779. 1 g.p/m. bel: 06.35015156, Boxnummer: 917089, 1 g.p/m.
Hallo dames! Ik ben Henk! Ik
Vanavond
is er een houseben 27 jaar en heb een normaal postuur! Ik zoek iemand party! Een leuk gabberfeest!
die het weekend met mij wil Wie wil met mij mee? Ik heb
kort haarl(man). 06-35015156.
doorbrengen! Jij?
Tel. 06-35015156. Boxnr. Boxnr. 922065. 1 g.p/m.
985129. (1 gpm).
Welke man houdt, net als ik
Hallo! Heb jij het koud en heb (vr.) van een goed gesprek bij
je warmte nodig? Deze spon- een lekker glas wijn! Kunst,
tane, romantische man biedt cultuur, muziek en alle andehet aan! Heb jij zin in een ren mooie dingen des levens!
flitsende Date? 06-35015156. Zelf ben ik 30 jaar, slank en
zie er best goed uit! Wie
Boxnr. 993207. 1 g.p/m.
weet! 06.35015156. BoxnumHallo! Hier met Eva! Als jij mer: 314666. 1 g.p/m.
nieuwsgierig bent geworden,
moet je even reageren op • Reflectanten op advertenmijn box! 06.35015156. Box- ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het numnummer: 950197. 1 g.p/m.
mer in de linker-bovenhoek
Hallo! Ik ben Cynthia, 23 jaar, op de envelop staat vermeld
1.63 groot, 52 kg, lang blond en dat de brief geadresseerd
haar, blauwe ogen en een wordt aan: Centrale Orderstomme neus! Ik zoek een afd. Weekmedia, Postbus
lekkere,
lieve
vriend! 156, 1000 AD Amsterdam. Dit
06.35015156,
Boxnummer: voorkomt vertraging in de be381384, 1 g.p/m.
handeling.
Ik ben een goed uitziende,
sportieve man van 47 jaar en
ik zoek een vrouw die er goed
uit ziet en van gezelligheid
Schoonheid en
houdt voor vriendschap, wat
verzorging
uit kan groeien tot meerl
Tel. 06-35015156. Boxnummer 314325. 1 gpm.
Ik ben Els, 43 jaar, 1.60 lang,
HAIR-WEAVING
blond haar en blauw-grijze
100% echt lang vol haar
ogen! Ik zoek een leuke vlotte v.a. ƒ125,- tot max. ƒ475,-.
vent! 06.35015156. Boxnum- Ook met clips en onder remmer: 354511 (1 gpm).
bours. Tel.: 023--5714606.
GESCHEIDEN en toe aan 'n
nieuwe start? Veel vrouwen
zijn ook op zoek: Bel 06350.290.15 (1 gpm).

STUDENTES geven tel.nrs.
voor langdurige sexrelatie,
06-9706 (75 cpm).

Oudere ERVAREN vrouwen
van 35+ zoeken sexkontakt!
06-350.266.46 (1gpm).
Oudere HEREN gezocht voor
sex met lieve dames! (40+)
bel 06-9705 (75 cpm).
Dudere vrouwen (40+) geven
iun telefoonnr voor sex:
06-95.17 (75cpm). Vrouwen
bel ECHT gratis 06-4633.

't Bed in met getrouwde
vrouwen. Sex-kontakt.
06-95.66 (75cpm).

Autoverzekering
V.A. ƒ75 -DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.

06-Nummers
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
gd direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).

ANONIEME sexafspraakjes
Sexkontaktlijn
Amsterdam
06-320.330.79 (75 cpm).

ANONIEME sextel.nrs. van
hete vrouwen, ze geven echt
hun telnr. Bel 06-9737 75cpm
Anonieme telefoonnrs. van
STUDENTES, ze geven echt
hun nr. 06-9501 (75 cpm).

Bel Dames Thuis
in heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ
Thuis doorgeschakeld

06-98.50
24 u/p.d. 1 gpm.

MICRO'S
GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen « maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)

Vele mannen gezocht voor
SEX met dames 35+. 06-9620
(75cpm). Vrouwen bel ECHT
gratis 06-4.999.
Vrouwen (40+) willen snel
SEXKONTAKT. Direkt aan de
lijn! Bel 06-9663 (75 cpm).

SEX-DOORSCHAKELLIJN Vrouwen (40+) willen snel
Hete negerinnen echt opbel- SEXKONTAKT. Direkt aan de
lijn! Bel 06-9757 (75cpm).
len. 06-9704 (75 cpm).
SM-VOOR-2: direkt apart NEGERINNEN geven tel.nrs.
voor dominant sexkontakt. voor... plezier bij hen thuis.
06-320.329.99 (75 cpm).
06-9780 (75 cpm).
SM-voor-2. Direkt apart voor Nieuw: hete meisjes (v.a. 18)
'n streng sexkontakt! Bel!!! uit de Groot'Amsterdam!!
06-95.37 (75cpm).
06-350.23.020 (1 gpm).
STUDENTES geven echte
sex op hun kamertje. Bel ook HOMO-KONTAKTü! Zoek
06-9603 (75 cpm).
ook snel een hete knul?!
06-9518 (75cpm).
DIKKE hete vrouwen zoeken
* *HOMO-KONTAKTEN * *
mannen voor echte sex!
Direkt apart met een hele
Bel nu 06-9776 (75 cpm).
hete knul uit Amsterdam!
DOMINANT of onderdanig? Bel nu 06-9613 (Nu 50 cpm).
Bel SM-kontakt voor strenge
afspr. 06-32032999 (75 cpm).
HUISVROUWEN geven
tel.nrs. voor gratis sex bij hen
Heerlijk DISCREET apart met thuis. Bel 06-9664 (75cpm).
hete vrouwen uit Amsterdam.
06-320.322.11 (75 cpm).
JONGE mannen gezocht die
dames, 35+, lekker verwenHete vrouwen geven echt nen 06-9709 (75 cpm).
tel.nrs. voor TEL-sex! Bel NU Vrouwen bel gratis 06-4901.
06-9580 (75 cpm).
LANGDURIGE
sex-relatie?
Vrouwen (35+) geven echt
Wachten thuis speciaal
hun nr. 06-9880 (75 cpm).
op Jouw telefoontje

HITSIGE DAMES

Oé-96.80
24 u/p.d. 1 gpm.

Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis, tel.:
06.9720 'PASSIE*! Apart
023-5714085 of 5719652.
Nieuw! Direct Live met 'n hete
meid! Je hoort direct welke
vrouwen op de lijn zijn, manDans- en
nen hoeven geen visitekaartje
in te spreken. Bel, er is altijd
balletlessen
wel 'n lekkertje op de lijn! Ter
introductie slechts SOcpm.
Vrouwen gratis op 06.4699.
Dansles alleenstaanden
50+ SEXKONTAKT. Voor heCHEZ ANDRÉ
ren die op zoek zijn naar 'n
Info: 02510-50092
rijpe vrouw 06-9702 (75 cpm).

Huwelijk en kennismaking

Woningruil

Oudere ERVAREN vrouwen
van 40+ zoeken SEXkontakt.
06-350.290,53 (75 cpm).

Lekker naar bed met
VROUWEN 30+. Bel nu direkt! 06-9.567 (75cpm).

Diversen
NIEUW 'de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-350.222.04 (1gpm).
KARAMOKO, occult medium,
helderziende, helpt bij liefdesproblemen, werk, examens,
bescherming, enz. Betaling
na resultaat! 020 - 6124241.

Diverse clubs
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06-350.222.21 (100 cpm).
• Wij behouden ons het
Amber Escort: .020 - 6328686 recht voor zonder opgave van
v.a. 19 u. GEZELLIG! Discreet redenen teksten te wijzigen
geen chauffeur a.d. deur.
of niet op te nemen.
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
06-350.222.21. (100cpm).

voor de particulier:
3 regels gratis
met vermelding van uw postcode naar ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,00 EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opgave de regel
br.o.nr.... bur. v.d. blad
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
Gratis Micro's en betaalde
recht voor zonder
Micro's moeten worden ingele- opgave van redenen
tf k sten te w a en of
verd bij een aanleveradres
! . , 'J S
uiterlijk vrijdag tot 16.00 uur. nlet op te nemen'
Betaalde Micro's moeten worden ingeleverd aan de
balie van ons kantoor uiterlijk tot vrijdag 17.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,29
t/m 4 regels ƒ 7,19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

6 regels ƒ 10,79
7 regels ƒ 12,58
8 regels ƒ 14,38
9 regels ƒ 16,18
10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

GELUKKIG IS ER NU SALE BIJ SANTANA.
WANT DAAR LIGT DE VLOER DIE BIJ JE PAST.
't Is nu volop SALE bij Santana, de grootste specialist in

Een onvoorstelbare keus: meer dan 500 verschillend

tówS;

kurkvloeren, laminaat en parket. Met deskundig persoonlijk

vloeren. En een onvergelijkbare service-opvatting:

advies van een ervaren verkoopstaf die alle tijd voor u neemt.

van. meenemen en zelf leggen tot de medewerking vaj
top-ambachtslieden.

SALE

Kom snel langs. U vindt Santana op de Anthony Fokkerwe
EIKEN, ESSEN EN BEUKEN LAMINAAT.
O.a. van Pergo, Resofloor en Ipokett. Van f 49,- voor f 32,95 p.m.2

(afslag A 10, Sloten/Schinkel), tussen Carpet-land en Praxis.

BEUKEN 2 STROOKS LAMEL PARKET.

EUROPEES GRENEN PARKET. MET FACETKANTEN.

Dikte 14 mm. Lengte 250 cm. Van f72,50 voor f 52,50 p.m. 2

Lengte 200 cm. Breedte 14 cm. Van f 49,50 voor f 29.5O p.m.2

HEVEA NATUUR MOZAÏEK PARKET.
Dikte 9 mm. Breedte 30,5 cm. Lengte 30,5 cm. Van f 39,95 voor f 29,95 p.m. 2

SALE SPECIAL!

HEVEA NATUUR 3 STROOKS LAMEL PARKET.

SANTANA KURKTEGELS. IN TALRIJKE DESSINS EN KLEUREN.
10eMETER GRATIS!
(DEZE AKTIE GELDT NIET VOOR AANBIEDINGEN)

Dikte 14 mm. Lengte 220 cm. Van f 89,- voor f 69,- p.m.2

5OO VLOEREN OP 1M

